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ধান ক্ষেতেয উকাযী ক্ষাকা ফা ফনু্ধ ক্ষাকাতেয চচনুন 

 

ধান ক্ষেতে এভন ফহু ধযতনয উকাযী ক্ষাকা, ভাকড়া ফা কতয মাযা ধাতনয চনষ্টকাযী 
ক্ষাকা ক্ষেতে ধ্বং কতয- এতেয অভযা "ফনু্ধ" ক্ষাকা ফচর৷ চকন্তু অভযা তনতকআ এতেয 
ঠিক বাতফ চচচন না এফং এ ফযাাতয মতেষ্ট তচেন নআ ৷ চফলাক্ত কীটনাক ভতে 
ধানতেতে ফযাফাতযয পতর প্রাে এ ভস্ত উকাযী ক্ষাকা ধ্বং তে মাে৷ অভাতেয 
উচচে এআ ভস্ত উকাযী ফনু্ধ ক্ষাকাতেয ধাতনয ভাতে যো কযা৷ 

 

১. যতবাজী ক্ষাকা- ক্ষরডী চফটর  
এযা ধানগাতছয ফাোভী গাছ পচড়ং ও াো চে গাছ পচড়ং খাে৷ 

 
 

 

 

২. যতবাজী ক্ষাকা- গ্রাউন্ড চফটর  
এযা ক্ষেখতে রারতচ োভাতট যতঙয৷ এযা ধাতনয াোে াো ক্ষভাড়াতনা ক্ষাকায কীড়া, 
ফাোভী গাছ পচড়ং এফং াো চে গাছ পচড়ং খাে৷ 
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৩. যতবাজী ক্ষাকা- উযচুঙ্গা (চিতকট) 
এআ ক্ষাকায ক্ষছতন ছুচযয ভে একটা ং অতছ৷ এযা এক ধান ক্ষেতক অয এক ধান 
গাতছ রাচপতে ক্ষফড়াে৷ এযা ভাজযা ক্ষাকা,াো ক্ষভাড়াতনা ক্ষাকা , ক্ষরো ক্ষাকায চডভ ও 
ফাচ্চা চকায কতয খাে৷ 

 

            
 

৪. যতবাজী ক্ষাকা- ঘা পচড়ং  

ফাড়ন্ত ফেতয ধানগাতছ এতেয চধক ংখযাে ক্ষেখতে াওো মাে এফং চনষ্টকাযী ক্ষাকায 
চডভ ও ফাচ্চা ধতয খাে, এযা ভাজযা ক্ষাকায চডতভয গাো, গান্ধী ক্ষাকায চডভ ও ফাচ্চা 
ধতয খাে৷ 
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৫. যতবাজী ক্ষাকা- ওোটায ফাগ  
এযা অকাতয ক্ষছাট৷ াচনয উয এযা দ্রুে ঘুতয ক্ষফড়াে৷ এযা গাছ পচড়ং-এয ফাচ্চা ও 
চডভ খাে৷ 

 

 
৬. যতবাজী ক্ষাকা- প্লাষ্ট ফাগ (চভচযড ফাগ) 
এযা াো পচড়ং ও গাছ পচড়ং-এয চডভ ও ফাচ্চা খাে৷ 
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৭. যতবাজী ক্ষাকা- ডযাভক্ষর ফ্লাআ ও ড্রাগন ফ্লাআ  
এযা বার উড়তে াতয না৷ এযা াো ক্ষভাড়াতনা ক্ষাকায ভেতক ধতয খাে৷ এযা াোয 
চনতচ উতড় ক্ষফড়াে৷ 
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৮. যতবাজী ক্ষাকা- ক্ষফারো  
এযা অকাতয ক্ষছাট, এফং াো পচড়ং ও গাছ পচড়ং-এয চডতভয গাো খাে৷ 

 

            

        
 

৯. যতবাজী ক্ষাকা- ক্ষনাকতড় ভাকড়া  
এযা দ্রুে চরাতপযা কতয৷ ধান ক্ষেতে োড়াোচড় জতড়া ওোয পতর ধানতেতেয 
েচেকাযক ক্ষাকাভাকড়তক প্রেভ ক্ষেতকআ  
চকায কতয োতেয ংখযা কচভতে ক্ষপতর৷ এযা ধানগাতছয ক্ষগাড়াে ক্ষফী োতক৷ 
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১০. যতবাজী ভাকড়া- ফব স্পাআডায  
এযা চাকায ভে ক্ষগার কতয জার ক্ষফাতন ফতর এতেয নাভ ফব- স্পাআডায৷ চফচবন্ন ধযতনয 
ফড় অকাতযয ক্ষাকা, প্রজাচে  
এতেয জাতর অটকা তড় েখন এআ ভাকড়া ধতয খাে৷  
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১১. যতবাজী ভাকড়া-  রম্বাভখুী ভাকড়া  
এ প্রজাচেয ভাকড়াযা কারতফরাে এযা জাতরয ভতধয োতক এফং েুুতযয চেতক এফং 
ধাতনয াোে া ছচড়তে ফস্থান কতয এফং চনষ্টকাযী ক্ষাকায ফাচ্চা ধতয খাে৷ 

     
 

 

১২. েতেযয উ ঃ   

১৩. কতেে তেচযঃ ২৪/১০/২০১১ 

১৪. ফবতল ংতমাজন (োচযখ): July, 2014 

    অতযা েতেযয জনয ক্ষমাগাতমাগ করুন- info@ekrishok.com 
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