
এক নজরে ধান চাষ 

উন্নত জাতঃ  বিআে৩ ( আউশ ,আমন এিং বিারো বতন বমৌসুরমই চাষািাদ  কো যায় ) ,  বিআে৪, বিআে-৫, বিআে-১০, বিআে ১১, বিআে-২২, 

বিআে২৩, বিআে২৫, বি ধান৩০, বি ধান৩২, বি ধান৩৩, বি ধান৩৪, বি ধান৩৭, বি ধান৩৮, বি ধান৩৯, বি ধান৪০, বি ধান৪১, বি ধান৪৪, বি 

ধান৪৬, বি ধান৪৯, বি ধান৫১, বি ধান৫২, বি ধান৫৩, বি ধান৫৪, বি ধান৫৫, বি ধান৫৬, বি ধান৫৭, বি ধান৬২, বি ধান৬৩, বি ধান৬৪, বি ধান৬৫, 

বি ধান৬৬, বি ধান৬৭, বি ধান৬৮, বি ধান৬৯, বি ধান৭০, বি ধান৭১ এছাড়া বি ধান৮২, বি ধান৮২, বি ধান৮৩, বি ধান৮৫, বি ধান৮৬ এিং বি 

হাইবিড ধান৪, বি হাইবিড ধান৫ বি হাইবিড ধান৬ ইতযাবদ। 

পুবিগুনঃ   চাল শবি ও কারি বাহাইরেট এে অন্যতম উৎস। প্রবত ১০০ গ্রাম খাদ্যপরযাগী বসদ্ধ করলছাটা চাল বেরক কারি বাহাইরেট -৮০ গ্রাম, শবি 

-১৫২৮ বকরলাজুল পাওয়া যায়। তাছাড়া অন্যান্য পুবিগুণ বযমন  আবমষ-৬.৪ গ্রাম, বেহ-০.৪ গ্রাম, আঁশ-০.২ গ্রাম, খবনজ-০.৭ গ্রাম। এছাড়া সামান্য 

পবেমারন বচবন, কযালবসয়াম, বিটাবমন বি-১ ও বিটাবমন বি-২ েরয়রছ। 

আমন; বিআে১, বিআে২, বিআে৩, বিআে৬, বিআে৭, বিআে৮, বিআে৯, বিআে১৪, বিআে১৬, বিআে২০, বিআে২১, বিআে২৪, বিআে২৬, বি 

ধান২৭, বি ধান৪৮, বি ধান৫৫, বি ধান২৭, বি ধান৪২, বি ধান৪৩, ইোটম-২৪ ইতযাবদ 

আউশ; বিআে১, বিআে২, বিআে৩, বিআে৬, বিআে৭, বিআে৮, বিআে৯, বিআে১২, বিআে১৪, বিআে১৫, বিআে১৬, বিআে১৭, বিআে১৮, 

বিআে১৯, বিআে২৬, বি ধান২৮, বি ধান২৯, বি ধান৩৫, বি ধান৩৬, বি ধান৪৫, বি ধান৪৭, বি ধান৫০, বি ধান৫৫, বি ধান৫৮, বি ধান৫৯, বি 

ধান৬০, বি ধান৬১, বি ধান৬৩, বি ধান৬৪, বি হাইবিড ধান১, বি হাইবিড ধান২, বি  হাইবিড ধান৩ ইতযাবদ বিারো বমৌসুরম চাষ উপরযাগী । 

িপরনে সময়ঃ আমন ধান জাতরিরদ ১ আষাঢ় বেরক ২৫ শ্রািণ; আউশ ধান জাতরিরদ ১৫ চচত্র - ৫ চিশাখ এিং বিারো ধান জাতরিরদ ১৫ কাবতবক 

বেরক ১৫ অগ্রহায়ণ িপরনে উপযুি সময় । 

চাষপদ্ধবত: মাটিে প্রকাে বিরদ ৪-৬ টি চাষ ও মই বদরত হরি । প্রেম চাষ গিীে হওয়া দেকাে । এরত বসচ ও বনষ্কাশন  সুবিধাজনক, পবেচয বা 

সহজ,   এিং বসরচে পাবনে  অপচয় কম হয় । সাে বশষ চারষে সময় প্ররয়াগ কেরত হরি। লাইন বেরক লাইন ৮ ইবি এিং চাো বেরক চাো ৬ 

ইবি দূরে লাগারত হরি । 

িীরজে পবেমানঃ জাত বিরদ শতক প্রবত ৪০-৫০গ্রাম। 

সােব্যািথাপাপনাঃ  

সারেে বিিেণ আউশ (গ্রাম/শতক) আমন (গ্রাম/শতক) বিারো (গ্রাম/শতক) 

ইউবেয়া ৬০০ ৪০৫ ১০৬০ 

টি এস বপ ২০০ ১৫০ ৩০৩ 

এমবপ ৩০০ ২০২ ৪৮৫ 

বজপসাম ১৩৫ ১৩৫ ২৪২ 

দস্তা ২০ ১০ ৭০০ 

 

আমন ধানঃ প্রবত শতরক ইউবেয়া সাে ৪০৫ গ্রাম , এমবপ ২০২ গ্রাম, টিএসবপ ১৫০ গ্রাম, বজপসাম ১৩৫ গ্রাম ও দস্তা ১০ গ্রাম বদরত হরি। বশষ 

চারষে সময় সম্পূণ ব টিএসবপ, এমবপ , বজপসাম, দস্তা ও ১ম বকবস্ত ইউবেয়া মাটিে সারে বমবশরয় প্ররয়াগ কেরত হরি। ২য় বকবস্ত ইউবেয়া বোপরণে 

২৫-৩০ বদন পে,৩য় বকবস্ত ৪৫-৫০ বদন পে প্ররয়াগ কেরত হরি।           

বিারো ধানঃ প্রবত বিঘায় (৩৩ শতাংশ) ইউবেয়া সাে ৩৫ বকবজ, এমবপ ১৬ বকবজ, টিএসবপ  ১০ বকবজ, বজপসাম ৮ বকবজ ও দস্তা ৭০০ গ্রাম বদরত 

হরি। বশষ চারষে সময় সম্পূণ ব টিএসবপ, এমবপ , বজপসাম, দস্তা ও ১ম বকবস্ত ইউবেয়া মাটিে সারে বমবশরয় প্ররয়াগ কেরত হরি । ২য় বকবস্ত ইউবেয়া 

বোপরণে ২৫-৩০ বদন পে, ৩য় বকবস্ত ৪৫-৫০ বদন পে প্ররয়াগ কেরত হরি ।                                         



আউশ ধান- জবম চতবেে বশষ চারষে সময় শতাংশ প্রবত ৬০০ গ্রাম ইউবেয়া, ২০০ গ্রাম টিএসবপ ও ৩০০ গ্রাম এমবপ সাে প্ররয়াগ কেরত হরি। 

বৃবিিহুল বিানা আউশ এলাকায় ইউবেয়া দু’বকবস্তরত প্ররয়াগ কো িাল। প্রেম বকবস্ত বশষ চারষে সময় এিং বিতীয় বকবস্ত ধান িপরনে ৩০-৪০ বদন 

পে। জবমরত গন্ধক এিং দস্তাে অিাি োকরল শতাংশ প্রবত ১৩৫ গ্রাম বজপসাম ও ২০ বজঙ্ক সালরেট প্ররয়াগ কেরত হরি। 

বপাকামাকড়ঃ 

 হলুদ মাজো বপাকা দমরন োরয়াবমরোক্সাম (২০%)+ বলাোবনবলরপ্রাল (২০%) জাতীয় কীটনাশক (রযমনঃ বিেতারকা ১.৫ গ্রাম ) 

অেিা কােটাপ জাতীয় কীটনাশক (রযমনঃ কােটাপ িা সানটাপ ২৪ গ্রাম )   অেিা বেপ্রবনল জাতীয় কীটনাশক (রযমনঃ বেরজন্ট িা 

গুবল ১০-১৫ বমবল ) ১০ বলটাে পাবনরত বমবশরয় ১০ বদন পে পে ২-৩ িাে বে করুন। 

 নবল মাবছ / গলমাবছ  দমরন বহয়াবজনন িা ডায়াবজনন জাতীয় কীটনাশক (রযমন: সাবি বয়ন ৬০ ইবস ৩০ বমবলবলটাে ) অেিা 

সাইপােরমবিন জাতীয় কীটনাশক বযমন: বেপকড ব ১০ ইবস  ২০ বমবলবলটাে ) ১০ বলটাে পাবনরত বমবশরয়  ১০ বদন পেপে ২-৩ িাে  বে 

করুন। 

 পামবে বপাকা, পাতা বমাড়ারনা বপাকা, গাবন্ধ বপাকা দমরন  বলােপাইবেেস জাতীয় কীটনাশক (রযমন: লাবসক িা পাইবেেস িা বলোল 

২০ বমবলবলটাে ) অেিা কােটাপ জাতীয় কীটনাশক (রযমন: কাটাপ িা কােটাপ িা েেওয়াটাপ ১৬ গ্রাম ) ১০ বলটাে পাবনরত বমবশরয় 

১০ বদন পে পে ২-৩ িাে বিকারল বে করুন। 

 চুবি বপাকা, বলদা বপাকা ও বশষ কাটা বলদা বপাকা দমরন কাি বাবেল জাতীয় কীটনাশক (রযমন: বসবিন ৩০ গ্রাম ) অেিা ম্যালাবেয়ন 

জাতীয় কীটনাশক (রযমনঃ োইোনন ২০ বমবলবলটাে িা সাইোনন ৫৭ ইবস ৩০ বমবলবলটাে)   ১০ বলটাে পাবনরত বমবশরয়  ১০ বদন 

পেপে ২-৩ িাে  বে করুন। 

 িাদাবম গাছ েবড়ং, সবুজ পাতা েবড়ং, সাদা বপঠ গাছ েবড়ং দমরন আইরসারপ্রাকাি ব জাতীয় কীটনাশক (রযমনঃ বমপবসন িা সপবসন 

৩০ গ্রাম)  ১০ বলটাে পাবনরত বমবশরয় ১০ বদন পে পে ২-৩ িাে বিকারল বে করুন। 

 বিপস দমরন ইবমডারলারোবপ্রড জাতীয় কীটনাশক (রযমন এডমায়াে অেিা টিরডা ৭-১০ বমবলবলটাে ( ২ মুখ ) ১০ বলটাে পাবনরত 

বমবশরয় ১০ বদন পে পে ২-৩ িাে বে কেরত হরি। 

 ছাতো বপাকা দমরন বেবনট্রবেয়ন জাতীয় কীটনাশক ( বযমন সুবমবেয়ন িা েবলবেয়ন ২০ বমবলবলটাে প্রবত ১০ বলটাে পাবনরত বমবশরয়) 

১০ বদন পে পে ২-৩ িাে িালিারি বে করুন। 

 ঘাস েবড়ং দমরন ডায়াবজনন জাতীয় কীটনাশক (রযমন: সাবি বয়ন ৬০ ইবস ৩০ বমবলবলটাে ) ১০ বলটাে পাবনরত বমবশরয়  ১০ বদন পে 

পে ২-৩ িাে িালিারি বে করুন। 

 লম্বা শ ুঁড় উেচুিা দমরন সাইপােরমবিন জাতীয় কীটনাশক বযমন: বেপকড ব ১০ ইবস ২০ বমবলবলটাে প্রবত ১০ বলটাে পাবনরত বমবশরয় 

অেিা বসমবুশ ১০ ইবস ৫ বমবলবলটাে প্রবত ১০ বলটাে পাবনরত বমবশরয় ) ১০ বদন পেপে ২-৩ িাে  বে করুন। 

বোগিালাইঃ 

 ধারনে টংরো বোরগে িাহক বপাকা দমরন দমরন আইরসারপ্রাকাি ব জাতীয় কীটনাশক (রযমনঃ বমপবসন িা সপবসন ৩০ গ্রাম )  ১০ বলটাে 

পাবনরত বমবশরয়  ১০ বদন পে পে ২-৩ িাে বিকারল বে করুন। 

 পাতারপাড়া বোগ দমরনে জন্য বনধ বাবেত মাত্রাে বচরয় অবতবেি বিঘা প্রবত ৫ বকবজ হারে পটাশ সাে উপবে প্ররয়াগ করুন।  

 উেো বোগ দমরন কারি বাফুোন জাতীয় িালাইনাশক  (বযমনঃ ফুোডান ৫ বজ প্রবত বিঘায় ২ বকবজ করে) প্ররয়াগ করুন এিং এেপে 

বনড়ানী বদন ও চূড়ান্ত িারি গাছ পাতলা করে বদন। 

 ব্লাি বোগ দমরন আক্রান্ত জবমরত ইউবেয়া সারেে উপবে প্ররয়াগ িন্ধ্ বেরখ বটবুরকানাজল+ট্রাইফ্লবক্সস্ট্রবিন জাতীয় ছত্রাকনাশক (রযমন ৫ 

গ্রাম নাটিরিা ) ১০ বলটাে পাবনরত বমবশরয় প্রবত ৫ শতরক  ১০-১২ বদন পে পে ২-৩ িাে বে কেরত হরি । 

 বখালরপাড়া, বখালপঁচা বোগ দমরন বটবুরকানাজল+ট্রাইফ্লবক্সস্ট্রবিন জাতীয় ছত্রাকনাশক (রযমন ৫ গ্রাম নাটিরিা) ১০ বলটাে পাবনরত 

বমবশরয় প্রবত ৫ শতরক  ১০-১২ বদন পে পে ২-৩ িাে বে কেরত হরি । 



 িাকাবন বোগ দমরন িীজতলা আর্দ্ ব িা বিরজ োখুন। আক্রান্ত গাছ তুরল পুবড়রয় বেলা। চাো লাগারনাে বেত আক্রান্ত হরল আক্রান্ত জবমে 

পাবন শবকরয় বেলুন। 

 িাদাবম দাগ বোগ দমরন বপ্রাবপরকানাজল জাতীয় ছত্রাকনাশক (রযমন টিল্ট ৫ বমবল/ ১ মুখ) ১০ বলটাে পাবনরত বমবশরয় প্রবত ৫ 

শতরক  ১০-১২ বদন পে পে ২-৩ িাে বে কেরত হরি । 

 পাতাে লালরচ বেখা বদখা বদরল আক্রান্ত গারছে নাড়া পুবড়রয় বেলুন। 

 িাদাবম দাগ বোগ দমরন বপ্রাবপরকানাজল জাতীয় ছত্রাকনাশক (রযমন টিল্ট ৫ বমবল/ ১ মুখ) ১০ বলটাে পাবনরত বমবশরয় প্রবত ৫ 

শতরক  ১০-১২ বদন পে পে ২-৩ িাে বে কেরত হরি । 

 লেীে গু বোগ দমরন কারি বন্ডাবজম জাতীয় ছত্রাকনাশক (রযমন-  এইমরকাবজম ২০ গ্রাম)  প্রবত ১০ বলটাে পাবনরত বমবশরয় প্রবত ৫ 

শতরক  ১২-১৫ বদন পে পে ২-৩ িাে িালিারি বে কেরত হরি। 

 কান্ডপচা বোগ দমরন ধান কাটাে পে নাড়া ও খড় পুবেরয় বেলুন। জবমরত বনধ বাবেত মাত্রাে বচরয়  ইউবেয়া সাে কম ও পটাশ বিবশ 

ব্যিহাে করুন। 

 চাো ধ্বসা বোগ দমরন খুি ঠান্ডাে সময় িীজ না বুনা িা সম্ভি হরল পবলবেন সীট বদরয় িীজতলা বেরক োখুন। 

সতকবতাঃ িালাইনাশক/কীটনাশক ব্যিহারেে আরগ বিাতল িা প্যারকরটে গারয়ে বলরিল িারলা করে পড়ুন এিং বনরদ বশািবল বমরন চলুন। ব্যিহারেে 

সময় বনোপত্তা বপাষাক পবেধান করুন। ব্যিহারেে সময় ধূমপান এিং পানাহাে কো যারিনা। িালাইনাশক বছটারনা জবমে পাবন যারত মুি জলাশরয় 

না বমরশ তা লেয োখুন। 

আগাছাঃ কাবচ ও বনড়ানীে সাহারে দমন করুন। যায়। জবমরত পাবন আটবকরয় বেরখ এ আগাছা দমন কে। যায়। অক্সাডায়াজন গ্রুরপে আগাছানাশক 

প্রবত বহক্টরে ১ বলটাে আগাছা নাশক পবেমান মত পাবনরত বমবশরয় চাো বোপন/িপরনে ৩-৬ বদরনে মরে প্ররয়াগ কেরত হরি। 

বসচঃ ধান চারষ অন্যান্য েসরলে বচরয় বিশী পাবনে প্ররয়াজন হয়। ধারনে চাো বোপরনে পে ১০-১২ বদন পয বন্ত বছপ বছপ পাবন োখরত হয়, যারত 

বোপনকৃত চাোয় সহরজ নতুন বশকড় গজারত পারে। বোে অিথাপাে পে বেরক ধারনে দুধ অিথাপা পয বন্ত জবমরত বছপ বছরপ পাবন োখরত হরি। তরি 

ধান কাটাে ২ সপ্তাহ পূি ব বেরক বসচ িন্ধ করে বদরত হরি। 

আিহাওয়াওদুরয বাগঃ খোয়-পুক্ে, জলাশয়, খাল ও বডািায় বৃবিে পাবন ধরে োখা। আিহাওয়াে প্রবত নজে োখা ও বস অনুযায়ী কায বকােী পবেকল্পনা 

করুন।বনচু জবমরত বিারো ধারনে চাষ করুন।ধান কাটাে আরগ ও পরে জবল আমন অে বাৎরিানা আমন ধারনে চাষ করুন। বযরত পারে। (জাত বনধ বাবেত 

মাত্রাে বচরয় বনধ বাবেত মাত্রাে বচরয় বি ধান২২, বি ধান২৩, বিনাশাইল ইতযাবদ) বিারো জবমরত বছটিরয় বদরত হরি। আকবিক িন্যায় িাধ েোে 

জন্য ঝুঁবক পুণ ব এলাকা বচবিত করে তা সংস্কােরনে জন্য পাবন উন্নয়ন বিারড বে সারে বযাগারযাগ করুন। বমৌসুরমে পুরি বই থাপানীয় িারি বনম বানকৃত 

বিড়ীিাধগুরলা বচবিত করে বমোমত কেন। 

েলনঃ জাতরিরদ শতক প্রবত েলন ১২-৩৬ বকবজ। 

সংেেনঃ শকারনা ধান ঠান্ডা করে িস্তা িা চরটে ব্যারগ অেিা আর্দ্ বতা বোধক বমাটা পবলবেরনে ব্যারগ ধান সংেেণ কেরত হরি। ধান সংেেরনে 

জন্য আর্দ্ বতাে পবেমান শতকো ১৪ িাগ এে বনরচ োখরত হরি।  টন প্রবত ধারন ৩.২৫ বকবজ বনম, বনবশন্দা িা বিষকাটালী শকনা পাতাে গুড়া 

বমবশরয় সংেেণ কো হরল বপাকাে আক্রমণ হয় না। ধান িবতব িস্তা স্যাত স্যারত জায়গায় না বেরখ উচু জায়গায় োখরত হরি। 

 


