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ধান চাষের বিস্তাবরত তথ্য 

জাষতর বিিরণ 

জাষতর নাম : বিআর১  

জনবিয় নাম : চাবিনা  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১২০  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : চাল খাষটা ও মমাটা। 

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

আগাম জাত। মেষচর পাবন ঘাটবত এলাকার জন্য উপষযাগী। 

উচ্চতা (ইবি) : ৩৫  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ২০ বেন - ২৫ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৮  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ১৬ - ১৭  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৪ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৩.০ মকবজ - ৩.৫ মকবজ  

িবত শতক িীজতলা মেষক বতবরকৃত চারা বেষয় মরাপণকৃত জবমর পবরমান : ৩৩.০ শতক  

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/িপন করষত িীষজর পবরমান : ১০.০ মকবজ - ১২.০ মকবজ  

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ, এষটল-মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : আউশ 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

১৫ বচত্র - ৫ বিশাখ  (১-১৮ এবিল) 

ফেল মতালার েময় :  

১৫ শ্রািণ- ৫ ভাদ্র (১-২০ আগি) 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

কৃবে তথ্য োবভ িে (এআইএে), ১২/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : বিআর১  
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জনবিয় নাম : চাবিনা  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১৫০  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : চাল খাষটা মমাটা। 

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

আগাম জাত। মেষচর পাবন ঘাটবত এলাকার জন্য উপষযাগী। 

উচ্চতা (ইবি) : ৩৫  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ৩৫ বেন - ৪০ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৮  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ২২ - ২৩  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৫.৫ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৩.০ মকবজ - ৩.৫ মকবজ  

িবত শতক িীজতলা মেষক বতবরকৃত চারা বেষয় মরাপণকৃত জবমর পবরমান : ৩৩.০ শতক  

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/িপন করষত িীষজর পবরমান : ১০.০ মকবজ - ১২.০ মকবজ  

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ, এষটল-মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : মিাষরা 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

১-১৫ অগ্রাোয়ণ (১৫-২৯ নষভম্বর) 

ফেল মতালার েময় :  

১-১৫ বিশাখ (১৪-২৮ এবিল) 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

কৃবে তথ্য োবভ িে (এআইএে), ১২/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : বিআর২  

জনবিয় নাম : মালা  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১২৫  
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ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : চাল মাঝাবর বচকন ও োো। 

জাষতর ধরণ : উফশী  

উচ্চতা (ইবি) : ৪৭  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ২০ বেন - ৩০ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৮  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ১৬ - ১৭  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৪.০  

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৩.০ মকবজ - ৩.৫ মকবজ  

িবত শতক িীজতলা মেষক বতবরকৃত চারা বেষয় মরাপণকৃত জবমর পবরমান : ৩৩.০ শতক  

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/িপন করষত িীষজর পবরমান : ১০.০ মকবজ - ১২.০ মকবজ  

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ, এষটল-মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : আউশ 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

১৫-৩০ বচত্র (২৯ মাচ ি-১৩ এবিল) 

ফেল মতালার েময় :  

২০ শ্রািণ-৫ ভাদ্র (৪-২০ আগি) 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

কৃবে তথ্য োবভ িে (এআইএে), ১২/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : বিআর২  

জনবিয় নাম : মালা  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইন্সটিটিউট (বি)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১৬০  

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

চাল মাঝাবর বচকন োো। মুবড় ভাষলা েয়। 

উচ্চতা (ইবি) : ৪৭  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ৪০ বেন - ৪৫ বেন 
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লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৮  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ২০ - ২১  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৫ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৩.০ মকবজ - ৩.৫ মকবজ  

িবত শতক িীজতলা মেষক বতবরকৃত চারা বেষয় মরাপণকৃত জবমর পবরমান : ৩৩.০ শতক  

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/িপন করষত িীষজর পবরমান : ১০.০ মকবজ - ১২.০ মকবজ  

উপষযাগী মাটি : এষটল-মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : মিাষরা 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

২০ কাবতিক-৫ অগ্রাোয়ণ (৪-১৯ নষভম্বর) 

ফেল মতালার েময় :  

১-১৫ বিশাখ (১৪-২৮ এবিল) 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

কৃবে তথ্য োবভ িে (এআইএে), ১২/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : বিআর৩  

জনবিয় নাম : বিপ্লি  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১৩০  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : চাল মাঝারী মমাটা মপষট োগ আষে।  

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

স্বল্প জীিনকাল।আউশ, আমন ও মিাষরা এ বতন মমৌসুষমই চাোিাষের উপষযাগী। 

উচ্চতা (ইবি) : ৩৯  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ২০ বেন - ৩০ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৮  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ১৬ - ১৭  
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মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৪.০  

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৩.০ মকবজ - ৩.৫ মকবজ  

িবত শতক িীজতলা মেষক বতবরকৃত চারা বেষয় মরাপণকৃত জবমর পবরমান : ৩৩.০ শতক  

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/িপন করষত িীষজর পবরমান : ১০.০ মকবজ - ১২.০ মকবজ  

উপষযাগী মাটি : এষটল-মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : আউশ 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

১৫-৩০ বচত্র (২৯ মাচ ি-১৩ এবিল) 

ফেল মতালার েময় :  

১০-৩০ শ্রািণ-১০ ভাদ্র (৯-২৫ আগি) 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : বিআর৩  

জনবিয় নাম : বিপ্লি  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১৭০  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : চাল মাঝারী মমাটা মপষট োগ আষে।  

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

আউশ, আমন ও মিাষরা এ বতন মমৌসুষমই চাোিাষের উপষযাগী। 

উচ্চতা (ইবি) : ৩৪  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ৪০ বেন - ৪৫ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ১০  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ২৬ - ২৭  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৬.৫ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৩.০ মকবজ - ৩.৫ মকবজ  

িবত শতক িীজতলা মেষক বতবরকৃত চারা বেষয় মরাপণকৃত জবমর পবরমান : ৩৩.০ শতক  
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িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/িপন করষত িীষজর পবরমান : ১০.০ মকবজ - ১২.০ মকবজ  

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ, এষটল-মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : মিাষরা 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

১৫-৩০ আোঢ় (২৯জুন-১৪ জুলাই) 

ফেল মতালার েময় :  

১০-১৫ অগ্রোয়ণ (২৯ নষভম্বর-১৪ বিষেম্বর)) 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : বিআর৩  

জনবিয় নাম : বিপ্লি  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১৪৫  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : চাল মাঝারী মমাটা মপষট োগ আষে।  

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

আউশ, আমন ও মিাষরা এ বতন মমৌসুষমই চাোিাষের উপষযাগী। 

উচ্চতা (ইবি) : ৩৯  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ২৫ বেন - ৩০ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ১০  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ১৬ - ১৭  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৪.০  

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৩.০ মকবজ - ৩.৫ মকবজ  

িবত শতক িীজতলা মেষক বতবরকৃত চারা বেষয় মরাপণকৃত জবমর পবরমান : ৩৩.০ শতক  

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/িপন করষত িীষজর পবরমান : ১০.০ মকবজ - ১২.০ মকবজ  

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ, এষটল-মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : আমন 
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িপষনর উপযুক্ত েময় :  

১৫-৩০ আোঢ় (২৯জুন-১৪ জুলাই) 

ফেল মতালার েময় :  

১০-১৫ অগ্রোয়ণ (২৪-২৯ নষভম্বর) 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : বিআর৪  

জনবিয় নাম : বিশাইল  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১৪৫  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : মাঝারী মমাটা ও োো।  

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

জাতটি আষলাক োংষিেনশীল এিাং চাল মাঝারী ও মমাটা  

উচ্চতা (ইবি) : ৪৯  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ৩০ বেন - ৩৫ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ১০  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ২০ - ২১  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৫.০  

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৩.০ মকবজ - ৩.৫ মকবজ  

িবত শতক িীজতলা মেষক বতবরকৃত চারা বেষয় মরাপণকৃত জবমর পবরমান : ৩৩.০ শতক  

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/িপন করষত িীষজর পবরমান : ১০.০ মকবজ - ১২.০ মকবজ  

উপষযাগী মাটি : এষটল-মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : আমন 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

১৫-৩০ আোঢ় (২৯জুন-১৪ জুলাই) 

ফেল মতালার েময় :  
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১০-১৫ অগ্রাোয়ণ (২৪-২৯ নষভম্বর) 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : বিআর৫  

জনবিয় নাম : দুলাষভাগ  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১৫০  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : চাল মোট মগালাকৃবতর।  

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

চাষল সুগন্ধ আষে বিধায় মপালাও করার জন্য উপষযাগী। নািী চাষের জন্য জাতটি উপযুক্ত । িাজার মূল্য ভাষলা বিধায় এ জাত চাে কষর কৃেকগণ 

লাভিান েষত পাষর। 

উচ্চতা (ইবি) : ৪৭  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ২৫ বেন - ৩০ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ১০  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ১২ - ১৩  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৩.০  

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৩.০ মকবজ - ৩.৫ মকবজ  

িবত শতক িীজতলা মেষক বতবরকৃত চারা বেষয় মরাপণকৃত জবমর পবরমান : ৩৩.০ শতক  

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/িপন করষত িীষজর পবরমান : ১০.০ মকবজ - ১২.০ মকবজ  

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ, এষটল-মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : আমন 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

১০-১৫ শ্রািণ (২৫-৩০ জুলাই) 

ফেল মতালার েময় :  

১০-১৫ অগ্রোয়ণ (২৪-২৯ নষভম্বর) 

তষথ্যর উৎে :  
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আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮।  

 

জাষতর নাম : বিআর৬  

জনবিয় নাম : মনই  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১৪০  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : চাল, বচকন, লম্বা ও োো।  

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

মেষচর পাবন ঘাটবত এলাকার জন্য উপষযাগী। 

উচ্চতা (ইবি) : ৪৯  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ৩৫ বেন - ৪০ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৮  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ১৮ - ১৯  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৪.৫ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৩.০ মকবজ - ৩.৫ মকবজ  

িবত শতক িীজতলা মেষক বতবরকৃত চারা বেষয় মরাপণকৃত জবমর পবরমান : ৩৩.০ শতক  

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/িপন করষত িীষজর পবরমান : ১০.০ মকবজ - ১২.০ মকবজ  

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ, এষটল-মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : মিাষরা 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

১-১৫ ওগ্রোয়ণ (১৫-২৯ নষভম্বর) 

ফেল মতালার েময় :  

১-১৫ বিশাখ (১৪-২৮ এবিল) 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 
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জাষতর নাম : বিআর৬  

জনবিয় নাম : মনই  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১১৩  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : চাল লম্বা বচকন ও োো।  

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

স্বল্প জীিনকাল। 

উচ্চতা (ইবি) : ৪৪  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ২০ বেন - ২৫ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৮  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ১৪ - ১৫  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৩.৫  

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৩.০ মকবজ - ৩.৫ মকবজ  

িবত শতক িীজতলা মেষক বতবরকৃত চারা বেষয় মরাপণকৃত জবমর পবরমান : ৩৩.০ শতক  

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/িপন করষত িীষজর পবরমান : ১০.০ মকবজ - ১২.০ মকবজ  

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ, এষটল-মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : আউশ 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

১৫বচত্র -৫ বিশাখ (২৯ মাচ ি-২৮ এবিল) 

ফেল মতালার েময় :  

১০-৩০ শ্রািণ (২৫ জুলাই-১৪ আগি) 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : বিআর৭  

জনবিয় নাম : িালাম  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  
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গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১৫৫  

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

চাল লম্বা ও বচকন। 

উচ্চতা (ইবি) : ৪৯  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ৪০ বেন - ৪৫ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৮  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ১৮ - ১৯  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৪.৫ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৩.০ মকবজ - ৩.৫ মকবজ  

িবত শতক িীজতলা মেষক বতবরকৃত চারা বেষয় মরাপণকৃত জবমর পবরমান : ৩৩.০ শতক  

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/িপন করষত িীষজর পবরমান : ১০.০ মকবজ - ১২.০ মকবজ  

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ, এষটল-মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : মিাষরা 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

২০ কাবতিক-৫ অগ্রোয়ণ (৪-১৯ নষমম্বর) 

ফেল মতালার েময় :  

১-১৫ বিশাখ (১৪-২৮ এবিল) 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : বিআর৭  

জনবিয় নাম : বি িালাম  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১৩০  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : চাল লম্বা ও বচকন। 

জাষতর ধরণ : উফশী  

উচ্চতা (ইবি) : ৪৯  
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মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ২০ বেন - ৩০ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৮  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ১৪ - ১৫  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৩.৫  

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৩.০ মকবজ - ৩.৫ মকবজ  

িবত শতক িীজতলা মেষক বতবরকৃত চারা বেষয় মরাপণকৃত জবমর পবরমান : ৩৩.০ শতক  

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/িপন করষত িীষজর পবরমান : ১০.০ মকবজ - ১২.০ মকবজ  

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ, এষটল-মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : আউশ 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

১৫-৩০বচত্র (১৯ মাচ ি-১৩ এবিল) 

ফেল মতালার েময় :  

২৫ শ্রািণ-১০ ভাদ্র (৯-২৫ আগি) 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : বিআর৮  

জনবিয় নাম : আশা  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১৬০  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : চাল মাঝারী মমাটা ও মপষট োগ আষে। 

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

বশলাবৃবষ্ট্ িিণ এলাকার উপষযাগী। বশষের োষে ধান মজবুষতর োষে োংযুক্ত। 

উচ্চতা (ইবি) : ৪৯  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ৪০ বেন - ৪৫ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ১০  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 
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শতক িবত ফলন (মকবজ) : ২৪ - ২৫  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৬.০  

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৩.০ মকবজ - ৩.৫ মকবজ  

িবত শতক িীজতলা মেষক বতবরকৃত চারা বেষয় মরাপণকৃত জবমর পবরমান : ৩৩.০ শতক  

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/িপন করষত িীষজর পবরমান : ১০.০ মকবজ - ১২.০ মকবজ  

উপষযাগী মাটি : এষটল-মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : মিাষরা 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

২০ কাবতিক-৫ অগ্রোয়ণ (৪-১৯ নষমম্বর) 

ফেল মতালার েময় :  

১-১৫ বিশাখ (১৪-২৮ এবিল) 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : বিআর৮  

জনবিয় নাম : আশা  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১২  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : চাল মাঝারী মমাটা ও মপষট োগ আষে। 

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

বশলাবৃবষ্ট্ িিণ এলাকার উপষযাগী। বশষের োষে ধান মজবুষতর োষে োংযুক্ত। 

উচ্চতা (ইবি) : ৪৯  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ২০ বেন - ৩০ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ১০  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ২০ - ২১  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৫.০  

উপষযাগী মাটি : এষটল-মোআঁশ  
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উৎপােষনর মমৌসুম : আউশ 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

১৫-৩০ বচ 

২৯ মাচ ি-১৩ এবিল 

ফেল মতালার েময় :  

২০ শ্রািণ-৫ভাদ্র 

৪ -২০ আগি 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

 

 

জাষতর নাম : বিআর৯  

জনবিয় নাম : সুফলা  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১৫৫  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : চাল লম্বা, মাঝারী মমাটা ও োো।  

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

বশলাবৃবষ্ট্ িিণ এলাকার উপষযাগী। বশষের োষে ধান মজবুষতর োষে োংযুক্ত। 

উচ্চতা (ইবি) : ৪৯  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ৪০ বেন - ৪৫ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৮  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ২৪ - ২৫  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৬.০ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৩.০ মকবজ - ৩.৫ মকবজ  

িবত শতক িীজতলা মেষক বতবরকৃত চারা বেষয় মরাপণকৃত জবমর পবরমান : ৩৩.০ শতক  

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/িপন করষত িীষজর পবরমান : ১০.০ মকবজ - ১২.০ মকবজ  

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ, এষটল-মোআঁশ  
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উৎপােষনর মমৌসুম : মিাষরা 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

২০ কাবতিক-৫ অগ্রোয়ণ (৪-১৯ নষমম্বর) 

ফেল মতালার েময় :  

১-১৫ বিশাখ (১৪-২৮ এবিল) 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : বিআর৯  

জনবিয় নাম : সুফলা  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১২০  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : চাল লম্বা, মাঝারী মমাটা ও োো।  

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

মেষচর পাবন ঘাটবত এলাকার জন্য আগাম জাত বেষেষি গণ্য। শীলা বৃবষ্ট্ এলাকার জন্য উপষযাগী। 

উচ্চতা (ইবি) : ৪৯  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ২০ বেন - ৩০ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৮  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ২০ - ২১  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৫.০  

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৩.০ মকবজ - ৩.৫ মকবজ  

িবত শতক িীজতলা মেষক বতবরকৃত চারা বেষয় মরাপণকৃত জবমর পবরমান : ৩৩.০ শতক  

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/িপন করষত িীষজর পবরমান : ১০.০ মকবজ - ১২.০ মকবজ  

উৎপােষনর মমৌসুম : আউশ 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

১৫-৩০বচত্র (১৯ মাচ ি-১৩ এবিল) 

ফেল মতালার েময় :  
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২০ শ্রািণ-৫ ভাদ্র (৪-২০ আগি) 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : বিআর১০  

জনবিয় নাম : িগবত  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১৫০  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : চাল মাঝারী বচকন । 

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

অবধক ফলনশীল, জাতটি স্বল্প আষলাক োংষিেনশীল বিধায় যবে ১৫-২০ বজযষ্ঠ পয িন্ত এবগষয় এষন ২০-২৫ বেষনর চারা মরাপন করা যায় তােষল 

১০-১৫ কাবতিষকর মষে ফেল পাষক। ফষল িাল, মতল, গম ফেল উপযুক্ত েমষয় িপন করা যায় এিাং ফলষন মতমন মকান তারতম্য েয় না। 

উচ্চতা (ইবি) : ৪৫  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ৩০ বেন - ৪০ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ১০  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ২২ - ২৩  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৫.৫ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৩.০ মকবজ - ৩.৫ মকবজ  

িবত শতক িীজতলা মেষক বতবরকৃত চারা বেষয় মরাপণকৃত জবমর পবরমান : ৩৩.০ শতক  

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/িপন করষত িীষজর পবরমান : ১০.০ মকবজ - ১২.০ মকবজ  

উপষযাগী মাটি : এষটল-মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : আমন 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

২৫ বজষ্ঠ-১৫ আোঢ় (৮-২৯জুন) 

ফেল মতালার েময় :  

১৫ কাবতিক-১৫ অগ্রোয়ণ (৩০ অষক্টাির-১৪ নষমম্বর) 

তষথ্যর উৎে :  
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আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : বিআর১১  

জনবিয় নাম : মুক্তা  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১৪৫  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : চাল মাঝারী মমাটা। 

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

অবধক ফলনশীল, জাতটি স্বল্প আষলাক োংষিেনশীল বিধায় যবে ১৫-২০ বজযষ্ঠ পয িন্ত এবগষয় এষন ২০-২৫ বেষনর চারা মরাপন করা যায় তােষল 

১০-১৫ কাবতিষকর মষে ফেল পাষক। ফষল িাল, মতল, গম ফেল উপযুক্ত েমষয় িপন করা যায় এিাং ফলষন মতমন মকান তারতম্য েয় না। 

উচ্চতা (ইবি) : ৪৫  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ৩০ বেন - ৪০ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ১০  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ২২ - ২৩  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৫.৫ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৩.০ মকবজ - ৩.৫ মকবজ  

িবত শতক িীজতলা মেষক বতবরকৃত চারা বেষয় মরাপণকৃত জবমর পবরমান : ৩৩.০ শতক  

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/িপন করষত িীষজর পবরমান : ১০.০ মকবজ - ১২.০ মকবজ  

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ, এষটল-মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : আমন 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

২৫ বজষ্ঠ-১৫ আোঢ় (৮-২৯জুন) 

ফেল মতালার েময় :  

৫ কাবতিক-১০ অগ্রোয়ণ (২০ অষক্টাির-২৪ নষমম্বর) 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 
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জাষতর নাম : বিআর১২  

জনবিয় নাম : ময়না  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১৩  

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

চাল মাঝারী মমাটা ও োো। 

উচ্চতা (ইবি) : ৪১  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ২০ - ৩০ 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ১০  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ১৮ - ১৯  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৪.৫ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৩.০ মকবজ - ৩.৫ মকবজ  

িবত শতক িীজতলা মেষক বতবরকৃত চারা বেষয় মরাপণকৃত জবমর পবরমান : ৩৩.০ শতক  

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/িপন করষত িীষজর পবরমান : ১০.০ মকবজ - ১২.০ মকবজ  

উপষযাগী মাটি : পবল-মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : আউশ 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : বিআর১২  

জনবিয় নাম : ময়না  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১৭০  

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

চাল মাঝারী মমাটা ও োো। 

উচ্চতা (ইবি) : ৪১  
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মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ৪০ বেন - ৪৫ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ১০  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ২৪ - ২৫  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৫.৫ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৩.০ মকবজ - ৩.৫ মকবজ  

িবত শতক িীজতলা মেষক বতবরকৃত চারা বেষয় মরাপণকৃত জবমর পবরমান : ৩৩.০ শতক  

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/িপন করষত িীষজর পবরমান : ১০.০ মকবজ - ১২.০ মকবজ  

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ, এষটল-মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : মিাষরা 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

১৫-৩০ কাবতিক 

৩০ অষক্টাির-১৪ নষভম্বর 

ফেল মতালার েময় :  

৫-২০ বিশাখ 

১৮ এবিল-৩ মম 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : বিআর১৪  

জনবিয় নাম : গাজী  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১২০  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : চাল মাঝারী মমাটা ও োো।  

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

েীঘ ি জীিনকাল েম্পন্ন। উি ির জবম ও পাবনর ঘাটবত মনই এমন এলাকার জন্য উপষযাগী। 

উচ্চতা (ইবি) : ৪৭  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ২০ বেন - ২৫ বেন 
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লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৮  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ২০ - ২১  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৫.০ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৩.০ মকবজ - ৩.৫ মকবজ  

িবত শতক িীজতলা মেষক বতবরকৃত চারা বেষয় মরাপণকৃত জবমর পবরমান : ৩৩.০ শতক  

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/িপন করষত িীষজর পবরমান : ১০.০ মকবজ - ১২.০ মকবজ  

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ, এষটল-মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : আউশ 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

১৫ বচত্র-৫ বিশাখ (১৯ মাচ ি-১৩ এবিল) 

ফেল মতালার েময় :  

৫ শ্রািণ-৫ ভাদ্র (৩০ জুলাই-২০ আগি) 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : বিআর১৪  

জনবিয় নাম : গাজী  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১৬০  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : চাল মাঝারী মমাটা ও োো।  

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

উি ির জবম ও পাবনর ঘাটবত মনই এমন এলাকার জন্য উপষযাগী। অবধক ফলনশীল জাত বেষেষি চাোিাে করা েয়। 

উচ্চতা (ইবি) : ৪৭  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ৪০ বেন - ৪৫ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ১০  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ২৪- - ২৫  
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মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৬.০  

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৩.০ মকবজ - ৩.৫ মকবজ  

িবত শতক িীজতলা মেষক বতবরকৃত চারা বেষয় মরাপণকৃত জবমর পবরমান : ৩৩.০ শতক  

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/িপন করষত িীষজর পবরমান : ১০.০ মকবজ - ১২.০ মকবজ  

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ, এষটল-মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : মিাষরা 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

২০ কাবতিক-৫ অগ্রোয়ণ (৪-১৯ নষমম্বর) 

ফেল মতালার েময় :  

১-১৫ বিশাখ (১৪-২৮ এবিল) 

মরাগ িবতষরাধ ক্ষমতা : টাংষরা  

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮।  

 

জাষতর নাম : বিআর১৫  

জনবিয় নাম : মমাবেনী  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১৭  

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

চাল মাঝারী মমাটা ও োো। 

উচ্চতা (ইবি) : ৩৫  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ৪৫ বেন - ৫০ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ১০  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ২২ - ২৩  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৫.৫ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৩.০ মকবজ - ৩.৫ মকবজ  

িবত শতক িীজতলা মেষক বতবরকৃত চারা বেষয় মরাপণকৃত জবমর পবরমান : ৩৩.০ শতক  
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িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/িপন করষত িীষজর পবরমান : ১০.০ মকবজ - ১২.০ মকবজ  

উপষযাগী মাটি : এষটল-মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : মিাষরা 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

১৫-৩০ কাবতিক 

৩০ অষক্টাির-১৪ নষভম্বর 

ফেল মতালার েময় :  

১-১৫ বিশাখ 

(১৪-২৮ এবিল)  

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : বি আর১৫  

জনবিয় নাম : মমাবেনী  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১৬৫  

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

চাল মাঝারী বচকন ও োো। 

উচ্চতা (ইবি) : ৩৫  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ২০ বেন - ৩০ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ১০  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ১৮ - ১৯  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৪.৫  

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৩.০ মকবজ - ৩.৫ মকবজ  

িবত শতক িীজতলা মেষক বতবরকৃত চারা বেষয় মরাপণকৃত জবমর পবরমান : ৩৩.০ শতক  

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/িপন করষত িীষজর পবরমান : ১০.০ মকবজ - ১২.০ মকবজ  

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ, এষটল-মোআঁশ  

http://knowledgebank-brri.org/


23 
 

উৎপােষনর মমৌসুম : আউশ 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

১৫-৩০ কাবতিক 

৩০ অষক্টাির-১৪ নষভম্বর 

ফেল মতালার েময় :  

১-১৫ বিশাখ 

১৪-২৮ এবিল 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : বিআর১৬  

জনবিয় নাম : শােী িালাম  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১৩০  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : চাল লম্বা বচকন ও োো।  

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

েীঘ ি জীিনকাল েম্পন্ন। উি ির জবম ও পাবনর ঘাটবত মনই এমন এলাকার জন্য উপষযাগী। 

উচ্চতা (ইবি) : ৪৩  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ২০ বেন - ৩০ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৮  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ২০ - ২১  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৫.০  

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৩.০ মকবজ - ৩.৫ মকবজ  

িবত শতক িীজতলা মেষক বতবরকৃত চারা বেষয় মরাপণকৃত জবমর পবরমান : ৩৩.০ শতক  

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/িপন করষত িীষজর পবরমান : ১০.০ মকবজ - ১২.০ মকবজ  

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ, এষটল-মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : আউশ 
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িপষনর উপযুক্ত েময় :  

১৫-৩০ বচত্র (২৯ মাচ ি-১৩ এবিল) 

ফেল মতালার েময় :  

২৫ শ্রািণ-১০ ভাদ্র (৯-১৫ আগি) 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : বিআর১৬  

জনবিয় নাম : শােী িালাম  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১৬৫  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : লম্বা, বচকন ও োো।  

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

উি ির জবম ও পাবনর ঘাটবত মনই এমন এলাকার জন্য উপষযাগী। অবধক ফলনশীল জাত বেষেষি চাোিাে করা েয়। মুবড় বতবর জন্য বিখ্যাত। 

উচ্চতা (ইবি) : ৩৫  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ৪০ বেন - ৪৫ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ১০  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ২৪ - ২৫  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৬ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৩.০ মকবজ - ৩.৫ মকবজ  

িবত শতক িীজতলা মেষক বতবরকৃত চারা বেষয় মরাপণকৃত জবমর পবরমান : ৩৩.০ শতক  

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/িপন করষত িীষজর পবরমান : ১০.০ মকবজ - ১২.০ মকবজ  

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ, এষটল-মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : মিাষরা 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

১৭ কাবতিক-১৬ অগ্রোয়ণ (১-৩০ নষমম্বর) 

ফেল মতালার েময় :  
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২৫ বিশাখ-৬ বজষ্ঠ (৮-২০ মম) 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮।  

 

জাষতর নাম : বিআর১৭  

জনবিয় নাম : োবে  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১৫৫  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : চাল মাঝারী মমাটা ও োো।  

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

োওড়, িাওড় ও বিলািষলর জন্য উপষযাগী । কান্ড উঁচু িষল ফেল পাকার েময় মোট খাট আগাম ঢষল ধান তবলষয় যায়। 

উচ্চতা (ইবি) : ৪৯  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ৪০ বেন - ৪৫ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ১০  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ২৪ - ২৫  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৬ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৩.০ মকবজ - ৩.৫ মকবজ  

িবত শতক িীজতলা মেষক বতবরকৃত চারা বেষয় মরাপণকৃত জবমর পবরমান : ৩৩.০ শতক  

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/িপন করষত িীষজর পবরমান : ১০.০ মকবজ - ১২.০ মকবজ  

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ, এষটল-মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : মিাষরা 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

১৫-৩০ কাবতিক (৩০ অষক্টাির-১৪ নষমম্বর) 

ফেল মতালার েময় :  

২০ বচত্র - ২৫ বিশাখ  (৩-১৮ এবিল) 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 
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 ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : বিআর১৮  

জনবিয় নাম : শােজালাল  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১৭০  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : মাঝারী মমাটা ও োো  

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

গাষের কাণ্ড লম্বা তাই ধান পাকার েময় েটাৎ িন্যায় মাষে মকামর পাবন েষলও ফেল কাটা যায়। 

উচ্চতা (ইবি) : ৪৫  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ৪০ বেন - ৪৫ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ১০  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ২৪ - ২৫  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৬.০  

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৩.০ মকবজ - ৩.৫ মকবজ  

িবত শতক িীজতলা মেষক বতবরকৃত চারা বেষয় মরাপণকৃত জবমর পবরমান : ৩৩.০ শতক  

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/িপন করষত িীষজর পবরমান : ১০.০ মকবজ - ১২.০ মকবজ  

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ, এষটল-মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : মিাষরা 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

১৫-৩০ কাবতিক (৩০ অষক্টাির-১৪ নষমম্বর) 

ফেল মতালার েময় :  

২০ বচত্র - ২৫ বিশাখ  (৩-১৮ এবিল) 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮।  
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জাষতর নাম : বিআর১৯  

জনবিয় নাম : মঙ্গল  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১৭০  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : চাল লম্বা , েরু ও স্বচ্ছ। 

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

োওড় এলাকার উপষযাগী। গাষের কাণ্ড লম্বা তাই ধান পাকার েময় েটাৎ িন্যায় মাষে মকামর পাবন েষলও ফেল কাটা যায়। 

উচ্চতা (ইবি) : ৪৩  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ৪০ বেন - ৪৫ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ১০  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ২৪ - ২৫  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৬.০  

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৩.০ মকবজ - ৩.৫ মকবজ  

িবত শতক িীজতলা মেষক বতবরকৃত চারা বেষয় মরাপণকৃত জবমর পবরমান : ৩৩.০ শতক  

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/িপন করষত িীষজর পবরমান : ১০ মকবজ - ১২ মকবজ  

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ, এষটল-মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : মিাষরা 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

১৫-৩০ কাবতিক (১-১৪ নষমম্বর) 

ফেল মতালার েময় :  

২০ বচত্র - ২৫ বিশাখ  (৩-১৮ এবিল) 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮।  

 

জাষতর নাম : বিআর২০  

জনবিয় নাম : বনজামী  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  
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গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১১৫  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : চাল মাঝারী, মমাটা ও স্বচ্ছ।  

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

েরােবর িপন মযাগ্য। বৃবষ্ট্ িহুল এলাকার জন্য উপষযাগী। চাষল মিাটিষনর পবরমাণ ৮.৫%। 

উচ্চতা (ইবি) : ৪৭  

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৮  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ১৩ - ১৪  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৩.৫  

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ, এষটল-মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : আউশ 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

১০ বচত্র -১০ বিশাখ (২৪ মাচ ি-২৩ এবিল) 

ফেল মতালার েময় :  

২০ আোঢ়-২০ শ্রািণ (৪ জুন -৪ আগি) 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮।  

 

জাষতর নাম : বিআর২১  

জনবিয় নাম : বনয়ামত  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১১৫  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : চাল মাঝারী, মমাটা ও স্বচ্ছ। 

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

েরােবর িপন মযাগ্য। বৃবষ্ট্ িহুল এলাকার জন্য উপষযাগী। 

উচ্চতা (ইবি) : ১১০  

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ১০  
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চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৫ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ১১ - ১২  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৩.০  

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/িপন করষত িীষজর পবরমান : ১৮.০ মকবজ - ২০.০ মকবজ  

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ, এষটল-মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : আউশ 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

১০ বচত্র -১০ বিশাখ (২৪ মাচ ি-২৩ এবিল) 

ফেল মতালার েময় :  

২০ আোঢ়-২০ শ্রািণ (৪ জুন -৪ আগি) 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮।  

 

জাষতর নাম : বিআর২২  

জনবিয় নাম : বকরণ  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১৫০  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : চাল খাষটা, মমাটা ও োো। 

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

আষলাক োংষিেনশীল, নাবিজাত। এষের িীজ ২০-৩০ শ্রািষণ িপন কষর ৩০-৪০ বেষনর চারা েি িষশে ৩১ ভাদ্র পয িন্ত মরাপন করা যায়। অে িাৎ 

আউশ ও পাট কাটা জবম অেিা িন্যা িিণ এলাকা মযখাষন ১৫ ভাষদ্রর পর মরাপষনর উপষযাগী মেখাষন এ জাষতর আিাে করা যায়। 

উচ্চতা (ইবি) : ৪৯  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ৩০ বেন - ৫০ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ১০  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ২০ - ২১  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৫  

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৩.০ মকবজ - ৩.৫ মকবজ  
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িবত শতক িীজতলা মেষক বতবরকৃত চারা বেষয় মরাপণকৃত জবমর পবরমান : ৩৩.০ শতক  

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/িপন করষত িীষজর পবরমান : ১০.০ মকবজ - ১২.০ মকবজ  

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ, এষটল-মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : আমন 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

১ আোঢ়-২৫ শ্রািণ (১৫ জুন -৯ আগি) 

ফেল মতালার েময় :  

১৫-৩০ অগ্রোয়ণ (২৯ নষভম্বর-১৪ বিষেম্বর)) 

মরাগ িবতষরাধ ক্ষমতা : টাংষরা  

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : বিআর২৩  

জনবিয় নাম : বেশারী  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১৫০  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : চাল লম্বা, বচকন ও োো।  

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

আষলাক োংষিেনশীল, নাবিজাত। এষের িীজ ২০-৩০ শ্রািষণ িপন কষর ৩০-৪০ বেষনর চারা েি িষশে ৩১ ভাদ্র পয িন্ত মরাপন করা যায়। অে িাৎ 

আউশ ও পাট কাটা জবম অেিা িন্যা িিণ এলাকা মযখাষন ১৫ ভাষদ্রর পর মরাপষনর উপষযাগী মেখাষন এ জাষতর আিাে করা যায়।লিনাক্ততা 

েেনশীল জাত। 

উচ্চতা (ইবি) : ৪৭  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ৩০ বেন - ৫০ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ১০  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ২২ - ২৩  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৫.৫ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৩.০ মকবজ - ৩.৫ মকবজ  
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িবত শতক িীজতলা মেষক বতবরকৃত চারা বেষয় মরাপণকৃত জবমর পবরমান : ৩৩.০ শতক  

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/িপন করষত িীষজর পবরমান : ১০.০ মকবজ - ১২.০ মকবজ  

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ, এষটল-মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : আমন 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

১৫-৩০ আোঢ় (২৯জুন-১৪ জুলাই) 

ফেল মতালার েময় :  

১-১৫ অগ্রোয়ণ (১৫-২৯ নষভম্বর) 

তষথ্যর উৎে :  

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

 িাাংলাষেশ পরমানু গষিেণা ইনবিটিউট, ১৭/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : বিআর২৪  

জনবিয় নাম : রেমত  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১০৫  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : চাল বচকন, লম্বা ও োো।  

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

োধারণ মরাপা আউশ এলাকা অষপক্ষাকৃত বনচু জবমষত চাে উপষযাগী। 

উচ্চতা (ইবি) : ৪১  

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ১০  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৫ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ১৩ - ১৪  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৩.৫  

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/িপন করষত িীষজর পবরমান : ১০.০ মকবজ - ১২.০ মকবজ  

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ, এষটল-মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : আউশ 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

১০ বচত্র -১০ বিশাখ (২৪ মাচ ি-২৩ এবিল) 
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ফেল মতালার েময় :  

২০ আোঢ়-২০ শ্রািণ (৪ জুন -৪ আগি) 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : বিআর২৫  

জনবিয় নাম : নয়াপাজাম  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১৩৫  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : চাল খাষটা, মমাটা ও োো। 

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

আগাম জাত, আষলাক োংষিেনশীলতা মনই। কৃেক তার ইচ্ছামত মযবেন ফেল কাটষত চায় মেবেনই কাটষত পাষরন। এজন্য এই জাষতর 

জীিনকাল অনুযায়ী কাটার ততবেন পূষি ি িীজ িপন কষর ২৫-৩০ বেষনর চারা মরাপন করষত পাষর। 

উচ্চতা (ইবি) : ৫৪  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ২৫ বেন - ৩০ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৮  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ১৮ - ১৯  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৪.৫ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৩.০ মকবজ - ৩.৫ মকবজ  

িবত শতক িীজতলা মেষক বতবরকৃত চারা বেষয় মরাপণকৃত জবমর পবরমান : ৩৩.০ শতক  

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/িপন করষত িীষজর পবরমান : ১০.০ মকবজ - ১২.০ মকবজ  

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ, এষটল-মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : আমন 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

১৫-৩০ আোঢ় (২৯জুন-১৪ জুলাই) 

ফেল মতালার েময় :  

১-৩০ অগ্রোয়ণ (১৫ নষভম্বর-১৪ বিষেম্বর)) 
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তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : বিআর২৬  

জনবিয় নাম : শ্রািণী  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১১৫  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : চাল বচকন, লম্বা ও োো।  

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

োধারণ মরাপা আউশ এলাকা অষপক্ষাকৃত বনচু জবমষত চাে উপষযাগী। ভাত নরম এিাং বকছুটা আোষলা। চাষল মিাটিষনর পবরমাণ ৮.৫% । 

উচ্চতা (ইবি) : ৪৫  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ২০ বেন - ২৫ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৮  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ১৬ - ১৭  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৪.০  

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৩.০ মকবজ - ৩.৫ মকবজ  

িবত শতক িীজতলা মেষক বতবরকৃত চারা বেষয় মরাপণকৃত জবমর পবরমান : ৩৩.০ শতক  

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/িপন করষত িীষজর পবরমান : ১০.০ মকবজ - ১২.০ মকবজ  

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ, এষটল-মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : আউশ 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

৫-১৭ বিশাখ (১৮-৩০ এবিল) 

ফেল মতালার েময় :  

৩০ শ্রািণ-২০ ভাদ্র (১৪ আগি-৪ মেষেম্বর) 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 
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জাষতর নাম : বি ধান২৭  

জনবিয় নাম : মনই  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১০৫  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : চাল মাঝারী মমাটা।  

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

োধারণ মরাপা আউশ এলাকা অষপক্ষাকৃত বনচু জবমষত চাে উপষযাগী। 

উচ্চতা (ইবি) : ১১৫  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ২০ বেন - ২৫ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৮  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ১৫ - ১৬  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৪ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৩.০ মকবজ - ৩.৫ মকবজ  

িবত শতক িীজতলা মেষক বতবরকৃত চারা বেষয় মরাপণকৃত জবমর পবরমান : ৩৩.০ শতক  

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/িপন করষত িীষজর পবরমান : ১০.০ মকবজ - ১২.০ মকবজ  

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ, এষটল-মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : আউশ 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

৫-১৭ বিশাখ (১৮-৩০ এবিল) 

ফেল মতালার েময় :  

৩০ শ্রািণ-২০ ভাদ্র (১৪ আগি-৪ মেষেম্বর) 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : বি ধান২৮  

জনবিয় নাম : মনই  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  
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গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১৪০  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : চাল মাঝারী বচকন ও োো।  

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

আগাম জাত। মেচ পাবন ঘাটবত এলাকার জন্য আগাম জাত বেষেষি বনি িাচন করা যায়। 

উচ্চতা (ইবি) : ৩৫  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ৩৫ বেন - ৪০ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৮  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ২৪ - ২৫  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৬.০ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৩.০ মকবজ - ৩.৫ মকবজ  

িবত শতক িীজতলা মেষক বতবরকৃত চারা বেষয় মরাপণকৃত জবমর পবরমান : ৩৩.০ শতক  

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/িপন করষত িীষজর পবরমান : ১০.০ মকবজ - ১২.০ মকবজ  

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ, এষটল-মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : মিাষরা 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

১-১৫ অগ্রাোয়ণ (১৫-২৯ নষভম্বর) 

ফেল মতালার েময় :  

২০ বচত্র - ২৫ বিশাখ  (৩-১৮ এবিল) 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮।  

 

জাষতর নাম : বি ধান২৯  

জনবিয় নাম : মনই  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১৬০  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : চাল মাঝারী বচকন ও োো।  

জাষতর ধরণ : উফশী  
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জাষতর বিবশষ্ট্য :  

েীঘ ি জীিনকাল েম্পন্ন। উি ির জবম ও পাবনর ঘাটবত মনই এমন এলাকার জন্য উপষযাগী 

উচ্চতা (ইবি) : ৩৪  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ৪০ বেন - ৪৫ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৮  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ৩০ - ৩১  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৭.৫ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৩.০ মকবজ - ৩.৫ মকবজ  

িবত শতক িীজতলা মেষক বতবরকৃত চারা বেষয় মরাপণকৃত জবমর পবরমান : ৩৩.০ শতক  

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/িপন করষত িীষজর পবরমান : ১০.০ মকবজ - ১২.০ মকবজ  

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ, এষটল-মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : মিাষরা 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

১৭ কাবতিক-১৬ অগ্রোয়ণ (১-৩০ নষমম্বর) 

ফেল মতালার েময় :  

২০ আোঢ়-২০ শ্রািণ (৪ জুন -৪ আগি) ২৫ বিশাখ-৬ বজষ্ঠ (৮-২০ মম) 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮।  

 

জাষতর নাম : বি ধান৩০  

জনবিয় নাম : মনই  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১৪৫  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : চাল মাঝাবর বচকন ও োো।  

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

অবধক ফলনশীল, জাতটি স্বল্প আষলাক োংষিেনশীল বিধায় যবে ১৫-২০ বজযষ্ঠ পয িন্ত এবগষয় এষন ২০-২৫ বেষনর চারা মরাপন করা যায় তােষল 

১০-১৫ কাবতিষকর মষে ফেল পাষক। ফষল িাল, মতল, গম ফেল উপযুক্ত েমষয় িপন করা যায় এিাং ফলষন মতমন মকান তারতম্য েয় না। 
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উচ্চতা (ইবি) : ৪৭  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ১৫ বেন - ৩০ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ১০  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ২০ - ২১  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৫.০  

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৩.০ মকবজ - ৩.৫ মকবজ  

িবত শতক িীজতলা মেষক বতবরকৃত চারা বেষয় মরাপণকৃত জবমর পবরমান : ৩৩.০ শতক  

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/িপন করষত িীষজর পবরমান : ১০.০ মকবজ - ১২.০ মকবজ  

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ, এষটল-মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : আমন 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

২৫ বজষ্ঠ-১৫ আোঢ় (৮-২৯জুন) 

ফেল মতালার েময় :  

১৫ কাবতিক-১০ অগ্রোয়ণ (৩০ অষক্টাির-২৪ নষমম্বর) 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

কৃবে তথ্য োবভ িে (এআইএে), ১২/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : বি ধান৩১  

জনবিয় নাম : মনই  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১৪০  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : চাল মাঝাবর মমাটা ও োো। 

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

অবধক ফলনশীল, জাতটি স্বল্প আষলাক োংষিেনশীল বিধায়, ১৫-২০ বজযষ্ঠ পয িন্ত এবগষয় এষন ২০-২৫ বেষনর চারা মরাপন করা যায় তােষল ১০-

১৫ কাবতিষকর মষে ফেল পাষক। ফষল িাল, মতল, গম ফেল উপযুক্ত েমষয় িপন করা যায় এিাং ফলষন মতমন মকান তারতম্য েয় না। 

উচ্চতা (ইবি) : ৪৫  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ২৫ বেন - ৩০ বেন 
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লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৮  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ২০ - ২১  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৫.০ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ১০০ গ্রাম - ১২০ গ্রাম 

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/িপন করষত িীষজর পবরমান : ১০ মকবজ - ১২ মকবজ  

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ, এষটল-মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : আমন 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

১৫-৩০ আোঢ় (২৯জুন-১৪ জুলাই) 

ফেল মতালার েময় :  

২৫ কাবতিক-১০ অগ্রোয়ণ (৯-২৪ নষমম্বর) 

মপাকামাকড় িবতষরাধ ক্ষমতা : িাোবম গাে ফবড়াং  

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : বি ধান৩২  

জনবিয় নাম : মনই  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১৩০  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : চাল মাঝাবর মমাটা ও োো। 

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

আগাম জাত, আষলাক োংষিেনশীলতা মনই। কৃেক তার ইচ্ছামত মযবেন ফেল কাটষত চায় মেবেনই তা পাষরন। এজন্য এজাষতর জীিনকাল 

অনুযায়ী কাটার ততবেন পূষি ি িীজ িপন কষর ২৫-৩০ বেষনর চারা মরাপন করষত পাষর। 

উচ্চতা (ইবি) : ৪৭  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ২৫ বেন - ৩০ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৮  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 
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শতক িবত ফলন (মকবজ) : ২০ - ২১  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৫.০  

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৩.০ মকবজ - ৩.৫ মকবজ  

িবত শতক িীজতলা মেষক বতবরকৃত চারা বেষয় মরাপণকৃত জবমর পবরমান : ৩৩.০ শতক  

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/িপন করষত িীষজর পবরমান : ১০.০ মকবজ - ১২.০ মকবজ  

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ, এষটল-মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : আমন 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

১৫-৩০ আোঢ় (২৯জুন-১৪ জুলাই) 

ফেল মতালার েময় :  

১৫ কাবতিক-১০ অগ্রোয়ণ (২০ অষক্টাির-২৪ নষমম্বর) 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : বি ধান৩৩  

জনবিয় নাম : মনই  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১১৮  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : চাল খাষটা, মমাটা মপষট োো োগ। 

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

আগাম জাত, আষলাক োংষিেনশীলতা মনই। কৃেক তার ইচ্ছামত মযবেন ফেল কাটষত চায় মেবেনই তা পাষরন। এজন্য এজাষতর জীিনকাল 

অনুযায়ী কাটার ততবেন পূষি ি িীজ িপন কষর ২৫-৩০ বেষনর চারা মরাপন করষত পাষর। 

উচ্চতা (ইবি) : ৩৯  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ২৫ বেন - ৩০ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৮  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ১৬ - ১৭  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৪.৫ 
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িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৩.০ মকবজ - ৩.৫ মকবজ 

িবত শতক িীজতলা মেষক বতবরকৃত চারা বেষয় মরাপণকৃত জবমর পবরমান : ৩৩.০ শতক 

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/িপন করষত িীষজর পবরমান : ১০.০ মকবজ - ১২.০ মকবজ  

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ, এষটল-মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : আমন 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

২১-৩০ আোঢ় (৫-১৪ জুলাই) 

ফেল মতালার েময় :  

২১-৩০ কাবতিক (৫-১৪ নষমম্বর) 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : বি ধান৩৪  

জনবিয় নাম : মনই  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১৩৫  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : চাল খাষটা, মমাটা ও সুগবন্ধযুক্ত। 

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

জাতটি আষলাক োংষিেনশীল এিাং কান্ড পুষরাপুবর মজবুত নয়। চাল সুগন্ধী। মপালাও বিবরয়ানী বতবর করা যায়। 

উচ্চতা (ইবি) : ৪৬  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ২৫ বেন - ৩০ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৮  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ১৪ - ১৫  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৩.৫ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৩.০ মকবজ - ৩.৫ মকবজ  

িবত শতক িীজতলা মেষক বতবরকৃত চারা বেষয় মরাপণকৃত জবমর পবরমান : ৩৩.০ শতক  

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/িপন করষত িীষজর পবরমান : ১০.০ মকবজ - ১২.০ মকবজ  
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উপষযাগী মাটি : মোআঁশ, এষটল-মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : আমন 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

৫-১০ শ্রািণ (২০-২৫ জুলাই) 

ফেল মতালার েময় :  

৫-১০ অগ্রোয়ণ (১৯-২৪ নষভম্বর) 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : বি ধান৩৫  

জনবিয় নাম : মনই  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১৫৫  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : চাল খাষটা ও মমাটা। 

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

ফলন মিবশ। 

উচ্চতা (ইবি) : ৪১  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ৪০ বেন - ৪৫ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ১০  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ২০ - ২১  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৫ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৩.০ মকবজ - ৩.৫ মকবজ  

িবত শতক িীজতলা মেষক বতবরকৃত চারা বেষয় মরাপণকৃত জবমর পবরমান : ৩৩.০ শতক  

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/িপন করষত িীষজর পবরমান : ১০.০ মকবজ - ১২.০ মকবজ  

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ, এষটল-মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : মিাষরা 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  
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২০ কাবতিক – ৫ অগ্রোযণ়  

(৪-১৫ নষভম্বর ) 

ফেল মতালার েময় :  

১-৫ বিশাখ 

১৪-২৮ এবিল  

মপাকামাকড় িবতষরাধ ক্ষমতা : িাোবম গাে ফবড়াং  

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : বি ধান৩৬  

জনবিয় নাম : মনই  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১৪০  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : চাল লম্বা ও বচকন। 

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

োন্ডা েবেষ্ণু আগাম জাত। অবধক োন্ডার েময় চারা কম মারা যায়। 

উচ্চতা (ইবি) : ৩৫  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ৩৫ বেন - ৪০ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৮  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ২০ - ২১  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৫.০ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৩.০ মকবজ - ৩.৫ মকবজ 

িবত শতক িীজতলা মেষক বতবরকৃত চারা বেষয় মরাপণকৃত জবমর পবরমান : ৩৩.০ শতক 

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/িপন করষত িীষজর পবরমান : ১০.০ মকবজ - ১২.০ মকবজ 

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ, এষটল-মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : মিাষরা 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  
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১-১৫ অগ্রাোয়ণ (১৫-২৯ নষভম্বর) 

ফেল মতালার েময় :  

২০ বচত্র - ২৫ বিশাখ  (৩-১৮ এবিল) 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮।  

 

জাষতর নাম : বি ধান৩৭  

জনবিয় নাম : মনই  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১৪০  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : চাল মাঝারী, বচকন ও সুগবন্ধযুক্ত।  

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

জাতটি আষলাক োংষিেনশীল এিাং কান্ড ঊফশী ধাষনর মষতা পুষরাপুবর মজবুত নয়। চাল সুগন্ধী। মপালাও বিবরয়ানী বতবর করা যায়। 

উচ্চতা (ইবি) : ৪৯  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ২৫ বেন - ৩০ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৮  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ১৪ - ১৫  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৩.৫ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৩.০ মকবজ - ৩.৫ মকবজ  

িবত শতক িীজতলা মেষক বতবরকৃত চারা বেষয় মরাপণকৃত জবমর পবরমান : ৩৩.০ শতক 

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/িপন করষত িীষজর পবরমান : ১০.০ মকবজ - ১২.০ মকবজ 

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ, এষটল-মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : আমন 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

৫-১০ শ্রািণ (২০-২৫ জুলাই) 

ফেল মতালার েময় :  

৫-১০ অগ্রোয়ণ (১৯-২৪ নষভম্বর) 

http://knowledgebank-brri.org/


44 
 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : বি ধান৩৮  

জনবিয় নাম : মনই  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১৪০  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : চাল লম্বা, বচকন ও সুগবন্ধযুক্ত। 

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

জাতটি আষলাক োংষিেনশীল এিাং কান্ড ঊফশী ধাষনর মষতা পুষরাপুবর মজবুত নয়। চাল সুগন্ধী। মপালাও বিবরয়ানী বতবর করা যায়। 

উচ্চতা (ইবি) : ৪৯  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ২৫ বেন - ৩০ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৮  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ১৪ - ১৫  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৩.৫ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৩.০ মকবজ - ৩.৫ মকবজ 

িবত শতক িীজতলা মেষক বতবরকৃত চারা বেষয় মরাপণকৃত জবমর পবরমান : ৩৩.০ শতক  

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/িপন করষত িীষজর পবরমান : ১০.০ মকবজ - ১২.০ মকবজ 

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ, এষটল-মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : আমন 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

৫-১০ শ্রািণ (২০-২৫ জুলাই) 

ফেল মতালার েময় :  

১০-১৫ অগ্রোয়ণ (১৯-২৪ নষভম্বর) 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 
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জাষতর নাম : বি ধান৩৯  

জনবিয় নাম : মনই  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১২২  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : চাল লম্বা ও বচকন। 

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

আগাম জাত। জাতটি আষলাক োংষিেনশীল এিাং কান্ড পুষরাপুবর মজবুত নয়। চাল সুগন্ধী। মপালাও বিবরয়ানী বতবর করা যায়। 

উচ্চতা (ইবি) : ৪১  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ২০ বেন - ২৫ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৮  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ১৮ - ১৯  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৪.৫ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৩.০ মকবজ - ৩.৫ মকবজ 

িবত শতক িীজতলা মেষক বতবরকৃত চারা বেষয় মরাপণকৃত জবমর পবরমান : ৩৩.০ শতক 

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/িপন করষত িীষজর পবরমান : ১০.০ মকবজ - ১২.০ মকবজ 

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ, এষটল-মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : আমন 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

২১-৩০ আোঢ় (৫-১৪ জুলাই) 

ফেল মতালার েময় :  

২১-৩০ কাবতিক (৫-১৪ নষমম্বর) 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : বি ধান৪০  

জনবিয় নাম : মনই  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  
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গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১৪৫  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : চাল মাঝাবর মমাটা। 

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

আষলাক োংষিেনশীল। চারা ও িজনন অিস্থায় ৮-১০ বি এে / বমটার লিণাক্ততা েেনশীল। কান্ড মজবুত েেষজ মেষল পষড় না। েবক্ষণ অিষলর 

জন্য উষপাষযাগী। 

উচ্চতা (ইবি) : ৪৩  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ৩০ বেন - ৪০ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ১০  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ১৮ - ১৯  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৪.৫ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৩.০ মকবজ - ৩.৫ মকবজ 

িবত শতক িীজতলা মেষক বতবরকৃত চারা বেষয় মরাপণকৃত জবমর পবরমান : ৩৩.০ শতক  

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/িপন করষত িীষজর পবরমান : ১০.০ মকবজ - ১২.০ মকবজ 

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ, এষটল-মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : আমন 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

১০-৩১ আোঢ় (২৪ জুন -১৫ জুলাই) 

ফেল মতালার েময় :  

১৫-২৫ অগ্রোয়ণ (২৯ নষভম্বর-৯ বিষেম্বর) 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : বি ধান৪১  

জনবিয় নাম : মনই  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১৪৮  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : চাল লম্বাষট মমাটা। 
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জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

আষলাক োংষিেনশীল। চারা ও িজনন অিস্থায় ৮-১০ বি এে / বমটার লিণাক্ততা েেনশীল। কান্ড মজবুত েেষজ মেষল পষড় না। েবক্ষণ অিষলর 

জন্য উষপাষযাগী। 

উচ্চতা (ইবি) : ৪৫  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ৩০ বেন - ৪০ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ১০  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ১৮ - ১৯  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৪.৫ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৩.০ মকবজ - ৩.৫ মকবজ 

িবত শতক িীজতলা মেষক বতবরকৃত চারা বেষয় মরাপণকৃত জবমর পবরমান : ৩৩.০ শতক  

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/িপন করষত িীষজর পবরমান : ১০.০ মকবজ - ১২.০ মকবজ 

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ, এষটল-মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : আমন 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

১০-৩১ আোঢ় (২৪ জুন -১৫ জুলাই) 

ফেল মতালার েময় :  

১৫-২৫ অগ্রোয়ণ (২৯ নষভম্বর-৯ বিষেম্বর) 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : বি ধান৪২  

জনবিয় নাম : মনই  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১০০  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : চাল মাঝাবর মমাটা ও োো। 

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  
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খরা িিণ এলাকার উপষযাগী। 

উচ্চতা (ইবি) : ৩৯  

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ১২  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৫ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ১৩ - ১৪  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৩.৫  

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/িপন করষত িীষজর পবরমান : ১৮ মকবজ - ২০ মকবজ 

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ, এষটল-মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : আউশ 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

১০ বচত্র -১০ বিশাখ (২৪ মাচ ি-২৩ এবিল) 

ফেল মতালার েময় :  

২০ আোঢ়-২০ শ্রািণ (৪ জুন -৪ আগি) 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : বি ধান৪৩  

জনবিয় নাম : মনই  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১০০  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : চাল মাঝাবর মমাটা ও োো। 

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

খরা িিণ এলাকার উপষযাগী। 

উচ্চতা (ইবি) : ৩৯  

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ১২  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৫ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ১৪ - ১৫  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৩.৫ 
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িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/িপন করষত িীষজর পবরমান : ১৮ মকবজ - ২০ মকবজ  

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ, এষটল-মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : আউশ 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

১০ বচত্র - ১০ বিশাখ  (২৪ মাচ ি-২৩ এবিল) 

ফেল মতালার েময় :  

২০ আোঢ়-২০ শ্রািণ (৪ জুন -৪ আগি) 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : বি ধান৪৪  

জনবিয় নাম : মনই  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১৪৫  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : চাল মমাটা। 

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

আষলাক োংষিেনশীল। কাণ্ড শক্ত েেষজ মেষল পষর না। েবক্ষণািষলর লিণাক্ততা মুক্ত মজায়ার ভাটা কিবলত এলাকার জন্য মিশী উপষযাগী। 

উচ্চতা (ইবি) : ৫১  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ৩০ বেন - ৪০ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ১০  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ২২ - ২৩  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৫.৫ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৩.০ মকবজ - ৩.৫ মকবজ 

িবত শতক িীজতলা মেষক বতবরকৃত চারা বেষয় মরাপণকৃত জবমর পবরমান : ৩৩.০ শতক 

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/িপন করষত িীষজর পবরমান : ১০.০ মকবজ - ১২.০ মকবজ 

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ, এষটল-মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : আমন 
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িপষনর উপযুক্ত েময় :  

১০-৩১ আোঢ় (২৪ জুন -১৫ জুলাই) 

ফেল মতালার েময় :  

১৫-২৫ অগ্রোয়ণ (২৯ নষভম্বর-৯ বিষেম্বর) 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : বি ধান৪৫  

জনবিয় নাম : মনই  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১৪০  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : চাল মাঝাবর মমাটা ও োো। 

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

আগাম জাত। মেচ পাবন ঘাটবত এলাকার জন্য আগাম জাত বেষেষি চাে করা যায়। 

উচ্চতা (ইবি) : ৩৯  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ৩৫ বেন - ৪০ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৮  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ২০ - ২১  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৬.৫ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৩.০ মকবজ - ৩.৫ মকবজ 

িবত শতক িীজতলা মেষক বতবরকৃত চারা বেষয় মরাপণকৃত জবমর পবরমান : ৩৩.০ শতক 

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/িপন করষত িীষজর পবরমান : ১০.০ মকবজ - ১২.০ মকবজ 

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ, এষটল-মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : মিাষরা 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

১-১৫ অগ্রাোয়ণ (১৫-২৯ নষভম্বর) 

ফেল মতালার েময় :  
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২০ বচত্র - ২৫ বিশাখ  (৩-১৮ এবিল) 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮।  

 

জাষতর নাম : বি ধান৪৬  

জনবিয় নাম : মনই  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১৫০  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : চাল মাঝাবর মমাটা। 

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

আষলাক োংষিেনশীল। বেষনর বেষঘ িযর উপর বনভ ির কষর িেষরর বনবে িষ্ট্ েমষয় ফুল আষে। নািীষত মরাপন করষলও বকছু ফলন পাওয়া যায়। 

উচ্চতা (ইবি) : ৪১  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ৩০ বেন - ৫০ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ১০  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ১৯ - ২০  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৪.৭ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৩.০ মকবজ - ৩.৫ মকবজ 

িবত শতক িীজতলা মেষক বতবরকৃত চারা বেষয় মরাপণকৃত জবমর পবরমান : ৩৩.০ শতক 

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/িপন করষত িীষজর পবরমান : ১০.০ মকবজ - ১২.০ মকবজ 

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ, এষটল-মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : আমন 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

১ আোঢ়-২৫ শ্রািণ (১৫ জুন -৯ আগি) 

ফেল মতালার েময় :  

১৫-৩০ অগ্রোয়ণ (২৯ নষভম্বর-১৪ বিষেম্বর) 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 
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ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : বি ধান৪৭  

জনবিয় নাম : মনই  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১৫২  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : চাল মাঝাবর মমাটা। 

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

আগাম জাত। জাতটি বি ধান২৮ এর পবরপুরক বেষেষি চাোিাে করা যায়।লিণাক্ততা েেনশীল জাত। চারা অিস্থায় ১২-১৪ বি এে/বমটার (৩ 

েপ্তাে পয িন্ত) পাবনর লিণাক্ততা েেয করষত পাষর এিাং িাকী জীিনকাষলর জন্য েবেষ্ণু মাত্রা ৬ বি এে/বমিঃ। এ ধাষনর ভাত ঝরঝষর েয় এিাং 

েীঘ ি েময় রাখষলও নষ্ট্ েয় না। অবধক পবরপ্ক  েষল বশে মেষক ধান ঝষর পষড়। 

উচ্চতা (ইবি) : ৪১  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ৩৫ বেন - ৪০ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৮  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ২৪ - ২৫  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৬ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৩.০ মকবজ - ৩.৫ মকবজ 

িবত শতক িীজতলা মেষক বতবরকৃত চারা বেষয় মরাপণকৃত জবমর পবরমান : ৩৩.০ শতক 

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/িপন করষত িীষজর পবরমান : ১০.০ মকবজ - ১২.০ মকবজ 

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ, এষটল-মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : মিাষরা 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

১-১৫ অগ্রাোয়ণ (১৫-২৯ নষভম্বর) 

ফেল মতালার েময় :  

১-১৫ বিশাখ (২৮ এবিল -৮ মম) 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮।  
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জাষতর নাম : বি ধান৪৮  

জনবিয় নাম : মনই  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১১০  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : চাল মাঝাবর মমাটা ও োো। 

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

োধারণ মরাপা আউশ এলাকা, অষপক্ষাকৃত বনচু জবমষত চাে উপষযাগী। িবরশাল অিষলর জন্য উপষযাগী । 

উচ্চতা (ইবি) : ৩৯  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ২০ বেন - ২৫ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৮  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ২১ - ২২  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৫.৫ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৩.০ মকবজ - ৩.৫ মকবজ 

িবত শতক িীজতলা মেষক বতবরকৃত চারা বেষয় মরাপণকৃত জবমর পবরমান : ৩৩.০ শতক 

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/িপন করষত িীষজর পবরমান : ১০.০ মকবজ - ১২.০ মকবজ 

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ, এষটল-মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : আউশ 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

৫-১৭ বিশাখ (১৮-৩০ এবিল) 

ফেল মতালার েময় :  

৩০ শ্রািণ-২০ ভাদ্র (১৪ আগি-৪ মেষেম্বর) 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : বি ধান৪৯  

জনবিয় নাম : মনই  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  
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গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১৩৫  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : চাল মাঝাবর বচকন।  

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

আগাম জাত। জাতটি আষলাক োংষিেনশীল নয়। 

উচ্চতা (ইবি) : ৩৯  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ৩০ বেন - ৩৫ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ১০  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ২২ - ২৩  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৫.৫ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৩.০ মকবজ - ৩.৫ মকবজ 

িবত শতক িীজতলা মেষক বতবরকৃত চারা বেষয় মরাপণকৃত জবমর পবরমান : ৩৩.০ শতক 

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/িপন করষত িীষজর পবরমান : ১০.০ মকবজ - ১২.০ মকবজ 

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ, এষটল-মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : আমন 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

১-৩০ আোঢ় (১৫ জুন -১৪ জুলাই) 

ফেল মতালার েময় :  

১০-১৫ অগ্রোয়ণ (২৪-২৯ নষভম্বর) 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : বি ধান৫০  

জনবিয় নাম : িাাংলামবত  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১৫৫  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : চাল লম্বা, বচকন, সুগবন্ধ ও োো। 

জাষতর ধরণ : উফশী  
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জাষতর বিবশষ্ট্য :  

সুগন্ধযুক্ত। ধান ও চাল েেষজ দৃবষ্ট্ আকিশন কষর। এ জাত বচকন, লম্বা ও জনবিয়। উঁচু জবমষত চাে করা যায়। 

উচ্চতা (ইবি) : ৩২  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ৩৫ বেন - ৪০ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৮  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ২৪ - ২৫  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৬ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৩.০ মকবজ - ৩.৫ মকবজ 

িবত শতক িীজতলা মেষক বতবরকৃত চারা বেষয় মরাপণকৃত জবমর পবরমান : ৩৩.০ শতক 

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/িপন করষত িীষজর পবরমান : ১০.০ মকবজ - ১২.০ মকবজ 

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ, এষটল-মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : মিাষরা 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

১-২০ অগ্রোয়ণ (১৫ নষভম্বর-৪ বিষেম্বর) 

ফেল মতালার েময় :  

১৫-২৫ বিশাখ (২৮ এবিল -৮ মম) 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : বি ধান৫১  

জনবিয় নাম : মনই  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১৪২  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : চাল মাঝাবর বচকন, স্বচ্ছ ও োো। 

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

স্বল্প আষলাক োংষিেনশীল, জল মগ্নতা েবেষ্ণু জাত। ১০-১৫ বেন আকবিক িন্যায় জলমগ্ন োকার পরও ফলন মিশী। 
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উচ্চতা (ইবি) : ৪৫  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ৩০ বেন - ৩৫ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ১০  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ১৮ - ১৯  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৪.৫ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৩.০ মকবজ - ৩.৫ মকবজ 

িবত শতক িীজতলা মেষক বতবরকৃত চারা বেষয় মরাপণকৃত জবমর পবরমান : ৩৩.০ শতক 

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/িপন করষত িীষজর পবরমান : ১০.০ মকবজ - ১২.০ মকবজ 

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ, এষটল-মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : আমন 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

২৫ বজষ্ঠ-১৫ আোঢ় (৮-২৯জুন) 

ফেল মতালার েময় :  

১৫ কাবতিক-১০ অগ্রোয়ণ (২০ অষক্টাির-২৪ নষমম্বর) 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : বি ধান৫২  

জনবিয় নাম : মনই  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১৪৫  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : চাল মাঝাবর মমাটা। 

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

স্বল্প আষলাক োংষিেনশীল, জল মগ্নতা েবেষ্ণুজাত। ১০-১৫ বেন আকবিক িন্যায় জলমগ্ন োকার পরও ফলন মিশী। 

উচ্চতা (ইবি) : ৪৬  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ২৫ বেন - ৩০ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ১০  
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চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ২০ - ২১  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৫.০ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৩.০ মকবজ - ৩.৫ মকবজ 

িবত শতক িীজতলা মেষক বতবরকৃত চারা বেষয় মরাপণকৃত জবমর পবরমান : ৩৩.০ শতক 

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/িপন করষত িীষজর পবরমান : ১০.০ মকবজ - ১২.০ মকবজ 

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ, এষটল-মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : আমন 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

২৫ বজষ্ঠ-১৫ আোঢ় (৮-২৯জুন) 

ফেল মতালার েময় :  

১৫ কাবতিক-১০ অগ্রোয়ণ (২০ অষক্টাির-২৪ নষমম্বর) 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : বি ধান৫৩  

জনবিয় নাম : মনই  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১২৫  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : চাল মাঝাবর বচকন। 

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

আষলাক োংষিেনশীল নয়। েমুদ্র উপকূলীয় লিণাক্ত পবরষিষশর ধান। জীিনকাষলর মশে পয িাষয় মাঝাবর মাত্রার লিণাক্ততা েেনশীল। 

উচ্চতা (ইবি) : ৪১  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ২৫ বেন - ৩০ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ১০  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ১৮ - ১৯  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৪.৫ 
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িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৩.০ মকবজ - ৩.৫ মকবজ 

িবত শতক িীজতলা মেষক বতবরকৃত চারা বেষয় মরাপণকৃত জবমর পবরমান : ৩৩.০ শতক 

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/িপন করষত িীষজর পবরমান : ১০.০ মকবজ - ১২.০ মকবজ 

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ, এষটল-মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : আমন 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। কৃবে তথ্য োবভ িে ওষয়িোইট, ১২/০২/২০১৮। ধান 

উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার ওষয়িোইট, ১২/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : বি ধান৫৪  

জনবিয় নাম : মনই  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১৩৫  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : চাল মাঝাবর বচকন। 

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

আষলাক োংষিেনশীল। চারা ও িজনন অিস্থায় ৮-১০ বি এে / বমটার লিণাক্ততা েেনশীল। কান্ড মজবুত েেষজ মেষল পষড় না। েবক্ষণ অিষলর 

জন্য উষপাষযাগী। 

উচ্চতা (ইবি) : ৪৫  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ২৫ বেন - ৩০ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ১০  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ১৮ - ১৯  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৪.৫ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৩.০ মকবজ - ৩.৫ মকবজ  

িবত শতক িীজতলা মেষক বতবরকৃত চারা বেষয় মরাপণকৃত জবমর পবরমান : ৩৩.০ শতক  

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/িপন করষত িীষজর পবরমান : ১০.০ মকবজ - ১২.০ মকবজ  

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ, এষটল-মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : আমন 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  
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২১-৩১ আোঢ় (৫-১৪ জুলাই) 

ফেল মতালার েময় :  

১৭ কাবতিক-১অগ্রোয়ণ (১-১৫ নষমম্বর) 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : বি ধান৫৫  

জনবিয় নাম : মনই  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১০৫  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : চাল বচকন ও লম্বা। 

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

োধারণ মরাপা আউশ এলাকা অষপক্ষাকৃত বনচু জবমষত চাে উপষযাগী। লিনাক্ত পবরষিষশর উপষযাগী। 

উচ্চতা (ইবি) : ৩৯  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ২০ বেন - ২৫ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৮  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ২১ - ২২  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৫.০ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৩.০ মকবজ - ৩.৫ মকবজ 

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/িপন করষত িীষজর পবরমান : ১০.০ মকবজ - ১২.০ মকবজ 

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ, এষটল-মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : আউশ 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

৫-১৭ বিশাখ (১৮-৩০ এবিল) 

ফেল মতালার েময় :  

৩০ শ্রািণ-২০ ভাদ্র (১৪ আগি-৪ মেষেম্বর) 

তষথ্যর উৎে :  
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আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : বি ধান৫৫  

জনবিয় নাম : মনই  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১৪৫  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : চাল বচকন ও লম্বা।  

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

মেম মাষনর লিণাক্ততা , খরা ও োন্ডা েেনশীল। ভাত বকছুটা আোষলা েষলও সুস্বাদু েয়। দুিার বেদ্ধচাষলর ভাত আোষলা েয় না। 

উচ্চতা (ইবি) : ৩২  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ৩৫ বেন - ৪৫ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ১০  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ২৮ - ২৯  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৭.০  

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৩.০ মকবজ - ৩.৫ মকবজ  

িবত শতক িীজতলা মেষক বতবরকৃত চারা বেষয় মরাপণকৃত জবমর পবরমান : ৩৩.০ শতক  

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/িপন করষত িীষজর পবরমান : ১০.০ মকবজ - ১২.০ মকবজ  

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ, এষটল-মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : মিাষরা 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

১-১৫ অগ্রাোয়ণ (১৫-২৯ নষভম্বর) 

ফেল মতালার েময় :  

২০ বচত্র - ২৫ বিশাখ  (৩-১৮ এবিল) 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮।  
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জাষতর নাম : বি ধান৫৬  

জনবিয় নাম : মনই  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১১০  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : চাল লম্বা, মমাটা ও রাং োো। 

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

স্্ব্লল্প আষলা োংষিেনশীল এিাং খরা েবেষ্ণুজাত। িজনন পয িাষয় ১৪-২১ বেন বৃবি না েষলও ফলষনর মতমন ক্ষবত েয় না। 

উচ্চতা (ইবি) : ৪৫  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ২০ বেন - ২৫ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৮  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ২০ - ২১  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৫ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৩.০ মকবজ - ৩.৫ মকবজ 

িবত শতক িীজতলা মেষক বতবরকৃত চারা বেষয় মরাপণকৃত জবমর পবরমান : ৩৩.০ শতক 

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/িপন করষত িীষজর পবরমান : ১০.০ মকবজ - ১২.০ মকবজ 

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ, এষটল-মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : আমন 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

২১-৩০ আোঢ় (৫-১৪ জুলাই) 

ফেল মতালার েময় :  

২১-৩০ কাবতিক (৫-১৪ নষমম্বর) 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : বি ধান৫৭  

জনবিয় নাম : মনই  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  
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গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১০৫  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : চাল লম্বা ও েরু। 

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

স্বল্প আষলাক োংষিেনশীল। এ জাষতর জীিনকাল স্বল্প েওয়ায় খরা মেখা মেয়ার পূষি িই োনা দুধ অিস্থা মেষক আধা শক্ত অিস্থায় চষল আষে তাই 

এষক খরা পবরোরকারী জাত িলা েয়। িজনন পয িাষয় একটানা ১০-১৪ েন বৃবষ্ট্ না েষলও ফলষনর মকান ক্ষবত েয় না। 

উচ্চতা (ইবি) : ৪৫  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ২০ বেন - ২৫ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৮  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ১৬ - ১৭  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৪.০  

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৩.০ মকবজ - ৩.৫ মকবজ 

িবত শতক িীজতলা মেষক বতবরকৃত চারা বেষয় মরাপণকৃত জবমর পবরমান : ৩৩.০ শতক  

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/িপন করষত িীষজর পবরমান : ১০.০ মকবজ - ১২.০ মকবজ 

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ, এষটল-মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : আমন 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

২১-৩০ আোঢ় (৫-১৪ জুলাই) 

ফেল মতালার েময় :  

২১-৩০ কাবতিক (৫-১৪ নষমম্বর) 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : বি ধান৫৮  

জনবিয় নাম : মনই  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১৫৫  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : োনা োমান্য বচকন। 
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জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

উি ির জবম এিাং পাবন ঘাটবত মনই এমন এলাকায় অবধক ফলনশীল জাত বেষেষি চাোিাষের উপষযাগী। 

উচ্চতা (ইবি) : ৩৯  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ৪৫ বেন - ৬০ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ১০  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ২৯ - ৩০  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৭.২ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৩.০ মকবজ - ৩.৫ মকবজ 

িবত শতক িীজতলা মেষক বতবরকৃত চারা বেষয় মরাপণকৃত জবমর পবরমান : ৩৩.০ শতক  

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/িপন করষত িীষজর পবরমান : ১০ মকবজ - ১২ মকবজ 

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ, পবল-মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : মিাষরা 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

১-২০ অগ্রোয়ণ (১৫ নষভম্বর-৪ বিষেম্বর) 

ফেল মতালার েময় :  

১৫-২৫ বিশাখ (২৮ এবিল -৮ মম) 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮।  

 

জাষতর নাম : বি ধান৫৯  

জনবিয় নাম : মনই  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১৫৩  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : চাল মাঝাবর মমাটা ও োো। 

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  
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েীঘ ি জীিনকাল েম্পন্ন। উি ির জবম এিাং পাবন ঘাটবত মনই এমন এলাকায় অবধক ফলনশীল জাত বেষেষি চাোিাষের উপষযাগী। বিগপাতা খাড়া 

ও গাঢ় েবুজ এিাং মেষল পষড় না। 

উচ্চতা (ইবি) : ৩২  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ৩৫ বেন - ৪০ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ১০  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ২৮ - ২৯  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৭.১ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৩.০ মকবজ - ৩.৫ মকবজ 

িবত শতক িীজতলা মেষক বতবরকৃত চারা বেষয় মরাপণকৃত জবমর পবরমান : ৩৩.০ শতক 

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/িপন করষত িীষজর পবরমান : ১০.০ মকবজ - ১২.০ মকবজ 

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ, এষটল-মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : মিাষরা 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

১-১৫ অগ্রাোয়ণ (১৫-২৯ নষভম্বর) 

ফেল মতালার েময় :  

২০ বচত্র - ২৫ বিশাখ  (৩-১৮ এবিল) 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : বি ধান৬০  

জনবিয় নাম : মনই  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১৫১  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : চাল মাঝাবর মমাটা ও োো। 

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

েীঘ ি জীিনকাল েম্পন্ন। উি ির জবম এিাং পাবন ঘাটবত মনই এমন এলাকায় অবধক ফলনশীল জাত বেষেষি চাোিাষের উপষযাগী। বিগপাতা খাড়া 

ও গাঢ় েবুজ এিাং মেষল পষড় না। 

http://knowledgebank-brri.org/


65 
 

উচ্চতা (ইবি) : ৩৮  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ৩৫ বেন - ৪০ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ১০  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ২৯ - ৩০  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৭.৩ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৩.০ মকবজ - ৩.৫ মকবজ 

িবত শতক িীজতলা মেষক বতবরকৃত চারা বেষয় মরাপণকৃত জবমর পবরমান : ৩৩.০ শতক 

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/িপন করষত িীষজর পবরমান : ১০.০ মকবজ - ১২.০ মকবজ 

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ, এষটল-মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : মিাষরা 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

১-১৫ অগ্রাোয়ণ (১৫-২৯ নষভম্বর) 

ফেল মতালার েময় :  

২০ বচত্র - ২৫ বিশাখ  (৩-১৮ এবিল) 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : বি ধান৬১  

জনবিয় নাম : মনই  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১৫০  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : চাল মাঝাবর েরু ও োো।  

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

লিণাক্ততা েেনশীল জাত। চারা অিস্থায় ১২-১৪ বি এে / বমটার (৩ েপ্তাে পয িন্ত) পাবনর লিণাক্ততা েেয করষত পাষর এিাং িাকী জীিনকাষলর 

জন্য েবেষ্ণু মাত্রা ৬ বি এে / বমিঃ এ ধাষনর ভাত ঝরঝষর েয় এিাং েীঘ ি েময় রাখষলও নষ্ট্ েয় না। গাষের কান্ড মিশ শক্ত, েেষজ মেষল পষড় 

না। 

উচ্চতা (ইবি) : ৩৮  
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মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ৩৫ বেন - ৪০ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ১০  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ২৫ - ২৬  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৬.২  

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৩.০ মকবজ - ৩.৫ মকবজ  

িবত শতক িীজতলা মেষক বতবরকৃত চারা বেষয় মরাপণকৃত জবমর পবরমান : ৩৩.০ শতক  

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/িপন করষত িীষজর পবরমান : ১০.০ মকবজ - ১২.০ মকবজ  

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ, এষটল-মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : মিাষরা 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

১-১৫ অগ্রাোয়ণ (১৫-২৯ নষভম্বর) 

ফেল মতালার েময় :  

২০ বচত্র - ২৫ বিশাখ  (৩-১৮ এবিল) 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮।  

 

জাষতর নাম : বি ধান৬২  

জনবিয় নাম : মনই  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১০০  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : চাল লম্বা, েরু ও োো।  

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

আধুবনক জাষতর েকল বিবশষ্ট্য বিদ্যমান েিষচষয় আগাম জাত। বিগ পাতা খাড়া ও গাড় েবুজ রষের েওয়ায় গাে েেষজ মভষঙ্গ পষর না। চাল 

উচ্চ মাত্রায় মিাটিন ও মেম মাত্রায় বজাংক েমৃদ্ধ এিাং রপ্তানীষযাগ্য। 

উচ্চতা (ইবি) : ৪০  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ২০ বেন - ২৫ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৮  
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চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ১৮ - ১৯  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৪.৫  

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৩.০ মকবজ - ৩.৫ মকবজ  

িবত শতক িীজতলা মেষক বতবরকৃত চারা বেষয় মরাপণকৃত জবমর পবরমান : ৩৩.০ শতক  

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/িপন করষত িীষজর পবরমান : ১০.০ মকবজ - ১২.০ মকবজ  

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ, এষটল-মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : আমন 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

২১-৩০ আোঢ় (৫-১৪ জুলাই) 

ফেল মতালার েময় :  

২০ কাবতিক-৫ অগ্রোয়ণ (৫-১৪ নষমম্বর) 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : বি ধান৬৩  

জনবিয় নাম : মনই  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১৪৮  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : চাল বচকন, লম্বা ও েরু। 

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

অবধক ফলনশীল। 

উচ্চতা (ইবি) : ৩৪  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ৩৫ বেন - ৪০ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৮  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ২৮ - ২৯  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৭  
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িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৩.০ মকবজ - ৩.৫ মকবজ  

িবত শতক িীজতলা মেষক বতবরকৃত চারা বেষয় মরাপণকৃত জবমর পবরমান : ৩৩.০ শতক  

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/িপন করষত িীষজর পবরমান : ১০ মকবজ - ১২ মকবজ  

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ, এষটল-মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : মিাষরা 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

১-১৫ অগ্রাোয়ন 

১৫-২৯ নষভম্বষরর   

ফেল মতালার েময় :  

২০ বচত্র - ৫ বিশাখ 

৩-১৮ এবিল  

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : বি ধান৬৪  

জনবিয় নাম : মনই  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১৫২  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : চাল মাঝাবর মমাটা ও োো। 

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

এ জাষত বজাংষকর পবরমাণ িচবলত জাষতর মচষয় কমপষক্ষ ৮ বমবল গ্রাম/মকবজ মিশী। ঢাষল বজাংষকর পবরমান িায় ২৪ বমবলিঃ/মকবজ। 

উচ্চতা (ইবি) : ৪৩  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ৩০ বেন - ৩৫ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৮  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ২৬ - ২৭  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৬.৫  

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৩.০ মকবজ - ৩.৫ মকবজ  
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িবত শতক িীজতলা মেষক বতবরকৃত চারা বেষয় মরাপণকৃত জবমর পবরমান : ৩৩.০ শতক  

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/িপন করষত িীষজর পবরমান : ১০.০ মকবজ - ১২.০ মকবজ  

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ, এষটল-মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : মিাষরা 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

১-১৫ অগ্রাোয়ন 

১৫-২৯ নষভম্বষরর   

ফেল মতালার েময় :  

২০ বচত্র - ৫ বিশাখ 

৩-১৮ এবিল  

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : বি ধান৬৫  

জনবিয় নাম : মনই  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১০০  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : মাঝাবর বচকন ও োো। 

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

বিগ পাতা খাড়া এিাং গাে মেষল পষড় না, খরা েবেঞ্চু। 

উচ্চতা (ইবি) : ৩৫  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ২০ বেন - ২৫ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ১০  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৮ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ১৬ - ২০  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৪.০ 

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : আউশ 
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িপষনর উপযুক্ত েময় :  

১৫ বচত্র - ১৫ বিশাখ 

এবিল ১ম েপ্তাে-মশে েপ্তাে 

ফেল মতালার েময় :  

১৫ আোঢ়-১৫ শ্রািণ  

জুলাই এর ১ম েপ্তাে -৭ম েপ্তাে 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮।  

 

জাষতর নাম : বি ধান৬৬  

জনবিয় নাম : মনই  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১১৫  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : চাল মাঝাবর মমাটা ও লম্বা, োো। 

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

িজনন পয িাষয় খরা েেনশীল। 

উচ্চতা (ইবি) : ৪০  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ২৫ বেন - ৩০ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ২০  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ১৫ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ১৬ - ১৮  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৪.০ 

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : আমন 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

(২১-৩০) আোঢ ়

(৫-১৪) জুলাই 

ফেল মতালার েময় :  
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২১-৩০ কাবতিক  

(৫-১৪ নষভম্বর ) 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮।  

 

জাষতর নাম : বি ধান৬৭  

জনবিয় নাম : মনই  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১৪৫  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : চাল মাঝাবর ও বচকন এিাং োো 

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

জীিনকাষল ৮ বিএে/বমটার মাত্রার লিণাক্ততা েেনশীল। 

উচ্চতা (ইবি) : ৪০  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ৪০ বেন - ৪৫ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ২৫  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ১৫ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ১৫ - ৩০  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৩.৫-৭.৪ 

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : মিাষরা 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

(১৫-২৯ নষভম্বর ) 

 (১-১৫ )অগ্রোয়ণ 

ফেল মতালার েময় :  

১-১৫ বিশাখ 

(৩-১৮ এবিল)  

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 
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ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮।  

 

জাষতর নাম : বি ধান৬৮  

জনবিয় নাম : মনই  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১৪৯  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : ঝারাবর মমাটা ও োো। 

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

পাকার েময় বিগ পাতা েবুজ োষক। 

উচ্চতা (ইবি) : ৩৮  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ৩৫ বেন - ৪০ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ২০  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ১৫ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ২৮ - ৩০  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৭.৩ 

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : মিাষরা 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

(১-৩০ নষভম্বর ) 

 (১-১৫ )অগ্রোয়ণ 

ফেল মতালার েময় :  

২০ বচত্র - ৫ বিশাখ 

৩-১৮ এবিল  

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : বি ধান৬৯  

জনবিয় নাম : মনই  

http://knowledgebank-brri.org/
http://knowledgebank-brri.org/


73 
 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১৬০  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : চাল ঝারাবর বচকন ও োো। 

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

বিগ পাতা খাড়া ,িশস্ত ও লম্বা। 

উচ্চতা (ইবি) : ৪০  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ৩৫ বেন - ৪০ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ২৫  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ১৫ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ২৮ - ৩০  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৭.৩  

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : মিাষরা 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

১৭ কাবতিক-১৬ অগ্রাোয়ন 

১-৩০ নষভম্বর  

ফেল মতালার েময় :  

২৫ (৮-২০) মম  

বিশাখ-৬ বজযষ্ঠ 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮।  

 

জাষতর নাম : বি ধান৭০  

জনবিয় নাম : মনই  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১৩০  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : চাল লম্বা, বচকন ও সুবিযুক্ত। 

জাষতর ধরণ : উফশী  

http://knowledgebank-brri.org/


74 
 

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

এ জাষতর ধাষন মরাগিালাই ও মপাকামাকষড়র আক্রমণ িচবলত জাষতর মচষয় অষনক কম েয়। 

উচ্চতা (ইবি) : ৩৮  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ২৫ বেন - ৩০ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ১৫  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ২০ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ২০ - ২২  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৫ 

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : আমন 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

(১৫-৩০) আোঢ ়

২৯ জুন -১৪জুলাই  

ফেল মতালার েময় :  

২৬ কাবতিক-১০ অগ্রাোয়ন 

১০-১৪ নষভম্বর  

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮।  

 

জাষতর নাম : বি ধান৭১  

জনবিয় নাম : মনই  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১১৫  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : চাল মাঝাবর লম্বা ও মমাটা। 

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

িজনন পয িাষয় খরা েেনশীল। 

উচ্চতা (ইবি) : ৪২  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ২৫ বেন - ৩০ বেন 
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লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ২০  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ১৫ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ২০ - ২২  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৫.৫ 

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : আমন 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

২১-৩১ আোঢ় (৫-১৫ জূলাই) 

ফেল মতালার েময় :  

১৬-২৬ কাবতিক (৩১ অষক্টাির-১০ নষভম্বর) 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭।  

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : বি ধান৭২  

জনবিয় নাম : মনই  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১২৫  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : চাল লম্বাষট মমাটা ও োো। 

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

বজাংক েমৃদ্ধ জাত (২২.৮ বমবলগ্রাম/মকবজ)। 

উচ্চতা (ইবি) : ৪৫  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ২০ বেন - ২৫ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৮  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ২৪ - ২৬  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৬.০ 

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : আমন 
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িপষনর উপযুক্ত েময় :  

১৫-৩০ আোঢ়  

(২৯ জুন-১৪ জূলাই) 

ফেল মতালার েময় :  

১৬ কাবতিক-৬ অগ্রোয়ণ 

(১-২০ নষভম্বর) 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭।  

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : বি ধান৭৩  

জনবিয় নাম : মনই  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১৩০  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : চাল মাঝাবর বচকন। 

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

লিণাক্ততা েেনশীল ( ৮ বি এে/ বমটার)। 

উচ্চতা (ইবি) : ৪৫  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ৩০ বেন - ৩৫ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৮  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ২০ - ২২  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৫ 

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : আমন 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

৩০ আোঢ়-১৫ শ্রািণ 

(১৪-৩০ জূলাই) 

ফেল মতালার েময় :  
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১-১৫ অগ্রোয়ণ 

(১৫-২৯ নষভম্বর) 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, 

১২/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : বি ধান৭৪  

জনবিয় নাম : মনই  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১৪৭  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : চাল মাঝাবর মমাটা ও োো। 

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

বজঙ্ক েমৃদ্ধ জাত (২৪.২ বমবলগ্রাম/মকবজ)। 

উচ্চতা (ইবি) : ৩৮  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ৩৫ - ৪০ 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৮  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ২৮ - ৩০  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৭ 

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : মিাষরা 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

১ অগ্রোয়ণ ১৫ অগ্রোয়ণ 

(১৫-৩০ নষভম্বর) 

ফেল মতালার েময় :  

৩০ বচত্র মেষক ১১ বজষ্ঠ 

(১৩ এবিল মেষক ১৫ ই মম) 

মরাগ িবতষরাধ ক্ষমতা : ব্লাষ্ট্  

তষথ্যর উৎে :  
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আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, ২০১৭। ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, 

১২/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : বি ধান৭৫  

জনবিয় নাম : মনই  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১১৫  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : চাষল োমান্য সুগন্ধ আষে। 

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

কান্ড শক্ত, মেষল পষড় না, বিগ পাতা খাড়া , িশস্ত ও পাতার রাং গাঢ় েবুজ। 

উচ্চতা (ইবি) : ৪৩  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ২১ বেন - ২৫ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৮  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ১৮ - ২০  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৪.৫ 

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : আমন 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

৬ শ্রািণ মেষক ৫ ভাদ্র 

(২১ জুন-২০ আগি) 

ফেল মতালার েময় :  

কাবতিক মাষের ১ম েপ্তাে মেষক অগ্রোয়ণ মাষের মাঝামাবঝ 

( মে নষভম্বর মেষক বিষেম্বর এর ১ম েপ্তাে ) 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭।  

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : বি ধান৭৬  
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জনবিয় নাম : মনই  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১৫৩  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : চাষলর বেঘ িয িায় ৬০ মে. বম. যা স্থানীয় জাত মযমন- োোষমাটা, দুধকলম ইতযাবের িায় েমান। 

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

েবক্ষণািষলর মজায়ার-ভাটা এলাকার উপষযাগী জাত। 

উচ্চতা (ইবি) : ৫৫  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ৩৫ বেন - ৪০ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ১০  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৮ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ১৮ - ২০  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৪.৫ 

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : আমন 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

১৭-৩১ আোঢ়, ( ১-১৫ জুলাই ) 

ফেল মতালার েময় :  

বিষেম্বর মাষের ২য় েপ্তাে 

(অগ্রোয়ণ মাষের মশে েপ্তাে) 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭।  

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : বি ধান৭৭  

জনবিয় নাম : মনই  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১৪৫  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : চাষলর আকৃবত মমাটা ও োো। 

জাষতর ধরণ : উফশী  

http://knowledgebank-brri.org/


80 
 

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

গাে মজবুত বিধায় গাে মেষল পষড় না, বিগ পাতা খাড়া ও েবুজ রষের। েবক্ষণািষলর মজায়ার-ভাটা এলাকার উপষযাগী জাত। 

উচ্চতা (ইবি) : ৫৫  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ৩৫ বেন - ৪০ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ১০  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৮ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ১৮ - ২০  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৪.৫ 

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : আমন 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

১৭-৩১ আোঢ় 

( ১-১৫ জুলাই।) 

ফেল মতালার েময় :  

বিষেম্বর মাষের ১ম েপ্তাে 

(অগ্রোয়ণ মাষের মাঝামাবঝ) 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭।  

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : বি ধান৭৮  

জনবিয় নাম : মনই  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১৩৫  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : চাল বচকন তষি লম্বায় মাঝাবর, ভাত ঝরঝষর ও োো রষের। 

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

েবক্ষণািষলর মজায়ার-ভাটা ও লিণাক্ত এলাকার উপষযাগী জাত। 

৬-৯ বিএে/বমটার মাত্রার লিণাক্ততা েেনশীল। 

উচ্চতা (ইবি) : ৪৬  
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মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ৩০ বেন - ৩৫ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৮  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ১৮ - ২০  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৪.৫ 

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : আমন 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

১১-২৬ আোঢ়  

(২৫জূন-১০ জূলাই) 

ফেল মতালার েময় :  

বিষেম্বর মাষের মশে েপ্তাে 

(১০-১৫ অগ্রোয়ণ) 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, 

১২/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : বি ধান৭৯  

জনবিয় নাম : মনই  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১৩৫  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : চাষল আমাইষলজ ২.৫ % ও মিাটিন ৭.৮%। 

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

জলািদ্ধতা েেনশীন, িন্যায় বতন েপ্তাে ডুষয় োকষল এষের জীিনকাল ১৬০ বেন েয়। 

উচ্চতা (ইবি) : ২২  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ৩০ বেন - ৩৫ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ১০  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৮ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ২২ - ২৪  
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মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৫.৫ 

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : আমন 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

১-১৬ আোঢ় 

(১৫ জুন-১ জুলাই) 

ফেল মতালার েময় :  

১২-২৭ কাবতিক 

(২৭ অষক্টাির মেষক ১১ নষভম্বর) 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

 ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : বি ধান৮০  

জনবিয় নাম : মনই  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১৩৫  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : চাষল আমাইষলজ ২৩.৬ %এিাং চাষল সুগন্ধ োকায় চাল বিষেষশ রপ্তাবনষযাগ্য। 

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

বিগ পাতা খাড়া ও েবুজ। জলািদ্ধতা েেনশীন, িন্যায় বতন েপ্তাে ডুষয় োকষল এষের জীিনকাল ১৬০ বেন েয়। 

উচ্চতা (ইবি) : ৪৭  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ২৫ বেন - ২৬ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৮  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ২০ - ২২  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৫ 

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : আমন 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  
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২১ আোঢ় মেষক ১০ শ্রািণ 

(৫-২৫ জুলাই) 

ফেল মতালার েময় :  

১২-২৭ কাবতিক 

(২৭ অষক্টাির মেষক ১১ নষভম্বর) 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭।  

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : বি ধান৮১  

জনবিয় নাম : মনই  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১৪৫  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : চাষল আমাইষলজ ২৬.৫ %ও মিাটিন ১০.৩%। চাষলর আকৃবত লম্বা ও বচকন এিাং চাষল সুগন্ধ োকায় চাল বিষেষশ 

রপ্তাবনষযাগ্য । 

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

বিগ পাতা োমান্য মেলাষনা, ধাষনর রাং খষড়র মত, ধাষনর আকৃবত লম্বা ও বচকন এিাং অগ্রভাগ োমান্য িাকা। 

উচ্চতা (ইবি) : ৪০  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ৩৫ বেন - ৪০ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ১০  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৮ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ২৪ - ২৬  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৬.৫ 

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : মিাষরা 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

অগ্রোয়ষণর ১-১৫ (১৫-৩০ নষভম্বর) 

ফেল মতালার েময় :  

২৫ বচত্র-৫ বিশাখ (৮-১৮ এবিল) 
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তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭।  

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : বি ধান৮২  

জনবিয় নাম : মনই  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১০৫  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : চাষল আমাইষলজ ২৭ %ও মিাটিন ৭.৬%। োনার আকৃবত মাঝাবর মমাটা ও ভাত ঝরঝষর। 

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

বিগ পাতা োমান্য মেলাষনা ও বশেগুষলা ঊপষর োষক । 

উচ্চতা (ইবি) : ৪৩  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ১৫ বেন - ২০ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৮  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ২০ - ২২  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৫ 

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : আউশ 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

১-১৫ এবিল, (৮ বচত্র-২ বিশাখ) 

ফেল মতালার েময় :  

২-১৮ শ্রািণ, (১৮ জূলাই মেষক ২ আগি) 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭।  

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : বি ধান৮৩  

জনবিয় নাম : মনই  
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উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১০৫  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : চাষল আমাইষলজ ২৬%। োনার আকৃবত মাঝাবর মমাটা, োো ও ভাত ঝরঝষর। 

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

খরা েেনশীল, ধান পাকার পরও মেষল পষড় না। োনার রে লালষচ। 

উচ্চতা (ইবি) : ৪০  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ২০ বেন - ২৫ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ১০  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৮ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ১৬ - ১৮  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৪ 

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : আউশ 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

১৫ বচত্র-৮ বিশাখ 

(০১-২১ এবিল) 

ফেল মতালার েময় :  

১৫ আোঢ় মেষক ৩০ শ্রািণ 

(১৫জুলাই-১৫ আগি) 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭।  

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : বি ধান৮৪  

জনবিয় নাম : মনই  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১৪৫  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : চাষল আমাইষলজ ২৫.৯ %, মিাটিন ৯.৩% ও বজঙ্ক মকবজ িবত ২৭.৬ বমবলগ্রাম। চাল োলকা লালষচ রষের। 

জাষতর ধরণ : উফশী  
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জাষতর বিবশষ্ট্য :  

বিগ পাতা মেলাষনা ও লম্বা। পবরপ্ক  অিস্থায় বশে বিগ পাতার উরষর োষক বিধায় খুি আকে িণীয় েয়। 

উচ্চতা (ইবি) : ৩৮  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ৩৫ বেন - ৪০ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ১০  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৮ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ২৪ - ২৬  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৬ 

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : মিাষরা 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

১-১৬ অগ্রোয়ণ 

(১৫-৩০ নষভম্বর) 

ফেল মতালার েময় :  

২২ বচত্র-০৭ বিশাখ 

(০৫-২০ এবিল) 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭।  

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : বি ধান৮৫  

জনবিয় নাম : মনই  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১১০  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : চাষল আমাইষলজ ২৬%। োনার আকৃবত মাঝাবর লম্বা, োো ও ভাত ঝরঝষর। 

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

বিগ পাতা খাড়া , েরু ও লম্বা। পাতার রাং েবুজ। ধাষনর রাং মোনালী, বচকন ও মাঝাবর লম্বা। জাতটি জলািদ্ধতা েেনশীল। 

উচ্চতা (ইবি) : ৪৩  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ২০ বেন - ২৫ বেন 
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লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৮  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ২০ - ২২  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৫ 

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : আউশ 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

৮ বচত্র-২ বিশাখ (০১-১৫ এবিল) 

ফেল মতালার েময় :  

১০-২৬ শ্রািণ, (২৬ জূলাই মেষক ১০ আগি) 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : বি ধান৮৬  

জনবিয় নাম : মনই  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১৪৫  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : োনা োমান্য িাকা, বকন্তু চাল মোজা ও লম্বা।োনা লম্বা ও বচকন। োনার রাং খষড়র মত। 

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

ধাষনর অগ্রভাষগর ৩-৫ োনায় খুি ক্ষুদ্র শুঙ্গ োষক। কান্ড শক্ত তাই মেষল পষড় না। 

উচ্চতা (ইবি) : ৩৭  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ৩৫ বেন - ৪০ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ১০  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৮ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ২৪ - ২৮  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৬ 

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : মিাষরা 

http://knowledgebank-brri.org/


88 
 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

১-২৩ অগ্রোয়ণ 

(১৫ নষভম্বর মেষক ৭ বিষেম্বর) 

ফেল মতালার েময় :  

৭-২০ এবিল, (২৩বচত্র-৭ বিশাখ) 

১০-২৬ শ্রািণ, (২৬ জূলাই মেষক ১০ আগি) 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : বি োইবিি ধান১  

জনবিয় নাম : মনই  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১৫৫  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : চাল মাঝাবর বচকন, স্বচ্ছ ও োো।  

জাষতর ধরণ : োইবিি  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

বিগপাতা খাড়া, কান্ড মজবুত িষল মেষল পষড় না। 

উচ্চতা (ইবি) : ৪৩  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ৩০ বেন - ৩৫ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৮  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ৩৪ - ৩৫  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৮.৫  

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/িপন করষত িীষজর পবরমান : ১০.০ মকবজ - ১২.০ মকবজ  

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ, এষটল-মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : মিাষরা 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। কৃবে তথ্য োবভ িে ওষয়িোইট, ১২/০২/২০১৮। ধান 

উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার ওষয়িোইট, ১২/০২/২০১৮ 
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জাষতর নাম : বি োইবিি ধান২  

জনবিয় নাম : মনই  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১৪৫  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : চাল মাঝারী মমাটা।  

জাষতর ধরণ : োইবিি  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

আগাম জাত। জাতটি বি ধান২৮ এর পবরপুরক বেষেষি চাোিাে করা যায়। 

উচ্চতা (ইবি) : ৪১  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ৩০ বেন - ৩৫ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৮  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ৩২ - ৩৩  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৮ 

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/িপন করষত িীষজর পবরমান : ১০.০ মকবজ - ১২.০ মকবজ  

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ, এষটল-মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : মিাষরা 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

১-৩০ অগ্রোয়ণ (১৫ নষভম্বর-১৪ বিষেম্বর)) 

ফেল মতালার েময় :  

২৫ বচত্র - ৫ বিশাখ  (৮-১৮ এবিল) 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮।  

 

জাষতর নাম : বি োইবিি ধান৩  

জনবিয় নাম : মনই  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১৪৫  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : চাল মাঝাবর মমাটা।  
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জাষতর ধরণ : োইবিি  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

আগাম জাত। জাতটি বি ধান ২৮ এর পবরপুরক বেষেষি চাোিাে করা যায়। 

উচ্চতা (ইবি) : ৪৩  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ৩০ বেন - ৩৫ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ১০  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৮ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ৩৬ - ৩৭  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৯ 

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/িপন করষত িীষজর পবরমান : ১০.০ মকবজ - ১২.০ মকবজ  

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ, এষটল-মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : মিাষরা 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

১-৩০ অগ্রোয়ণ (১৫ নষভম্বর-১৪ বিষেম্বর)) 

ফেল মতালার েময় :  

২৫ বচত্র - ৫ বিশাখ  (৮-১৮ এবিল) 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮।  

 

জাষতর নাম : বি োইবিি ধান৪  

জনবিয় নাম : মনই  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১১৮  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : চাল মাঝাবর বচকন, স্বচ্ছ ও োো।  

জাষতর ধরণ : োইবিি  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

মরাপা আমষনর আগাম জাত। 

উচ্চতা (ইবি) : ৪৪  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ২৫ বেন - ৩০ বেন 
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লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৮  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ২৬ - ২৭  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৬.৫  

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/িপন করষত িীষজর পবরমান : ১০.০ মকবজ - ১২.০ মকবজ  

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ, এষটল-মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : আমন 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

(২১-৩০) আোঢ ়

২৯ জুন –১৪  জুলাই  

ফেল মতালার েময় :  

২৯ জুন –১৪  জুলাই  

১২-১৫ অষক্টাির 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : বি োইবিি ধান৫  

জনবিয় নাম : মনই  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১৪৪  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : চাষল আমাইষলজ ২৩.৪% ও মিাটিন ৯%। োনার আকৃবত েরু ও লম্বা। ভাত ঝরঝষর। 

জাষতর ধরণ : োইবিি  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

গাষের মগাড়া খষয়রী রষের। োনায় কাঁচা অিস্থায় লাল িষন ির টিপ বিদ্যমান। আমন ও মিাষরা উভয় মমৌেসুষম করা যায়। 

উচ্চতা (ইবি) : ৪৪  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ৩০ বেন - ৩৫ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ১০  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৮ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ৩৬ - ৩৮  
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মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৯ 

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : মিাষরা 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

১-৩০ অগ্রোয়ণ 

(১৫ নষভম্বর মেষক ১৫ বিষেম্বর) 

ফেল মতালার েময় :  

২৫ বচত্র-৫ বিশাখ 

(৮-১৮ এবিল) 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : বি োইবিি ধান৬  

জনবিয় নাম : মনই  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১১০  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : চাষল আমাইষলজ ২৪% ও মিাটিন ৯%। োনার আকৃবত মাঝাবর লম্বা, োো ও ভাত ঝরঝষর। 

জাষতর ধরণ : োইবিি  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

কান্ড শক্ত বিধায় মেষল পড়ার েম্ভিনা মনই। গাে িবত ১২-১৫ কুবশ োষক। 

উচ্চতা (ইবি) : ৪৪  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ২৫ বেন - ৩০ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ১০  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৮ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ২৪ - ২৬  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৬ 

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : আমন 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  
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২১-৩০ আোঢ়                                                                         

(৫-২৫ জুলাই) 

ফেল মতালার েময় :  

১৫-৩০ কাবতিক 

(৩০ অষক্টাির-১০ নষভম্বর) 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : বিনাধান-৪  

জনবিয় নাম : মনই  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ পরমাণু কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (বিনা)  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১৩০  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : েরু ও লম্বা। 

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

গাে লম্বা এিাং আগাম পাষক। 

উচ্চতা (ইবি) : ৪৫-৪৯  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ২৫ বেন - ৩০ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ১০  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ১৯ - ২০  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৪.৭  

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৩.০ মকবজ - ৩.৫ মকবজ  

িবত শতক িীজতলা মেষক বতবরকৃত চারা বেষয় মরাপণকৃত জবমর পবরমান : ৩৩.০ শতক  

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/িপন করষত িীষজর পবরমান : ১০.০ মকবজ - ১২.০ মকবজ  

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ, এষটল-মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : আমন 

তষথ্যর উৎে :  
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আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। কৃবে তথ্য োবভ িে ওষয়িোইট, ১২/০২/২০১৮। ধান 

উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার ওষয়িোইট, ১২/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : বিনাধান-৫  

জনবিয় নাম : মনই  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ পরমাণু কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (বিনা)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১৪০  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : চাল মাঝাবর বচকন ও েরু।  

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

মাড়াই করা েেজ। 

উচ্চতা (ইবি) : ৪৩-৪৫  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ৪০ বেন - ৪৫ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৮  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ২৬ - ২৭  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৭.০  

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৩.০ মকবজ - ৩.৫ মকবজ  

িবত শতক িীজতলা মেষক বতবরকৃত চারা বেষয় মরাপণকৃত জবমর পবরমান : ৩৩.০ শতক  

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/িপন করষত িীষজর পবরমান : ১০.০ মকবজ - ১২.০ মকবজ  

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ, এষটল-মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : মিাষরা 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

১১ অগ্রাোয়ন-১১মপৌে  

২৫ নষভম্বর- ২৫ বিষেম্বর 

ফেল মতালার েময় :  

২-১৫ বিশাখ 

১৫-৩০ এবিল 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 
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ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

িাাংলাষেশ পরমানু গষিেণা ইনবিটিউট, ১৭/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : বিনাধান-৬  

জনবিয় নাম : মনই  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ পরমাণু কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১৫০  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : মাঝাবর মমাটা।  

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

আগাম পাষক বিধায় মঙ্গা এলাকার জন্য উপষযাগী। েষি িাচ্চ ফলনশীল। 

উচ্চতা (ইবি) : ৪৫-৪৭  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ৪০ বেন - ৪৫ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৮  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ৩০ - ৩১  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৭.৫  

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৩.০ - ৩.৫  

িবত শতক িীজতলা মেষক বতবরকৃত চারা বেষয় মরাপণকৃত জবমর পবরমান : ৩৩.০  

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/িপন করষত িীষজর পবরমান : ১০.০ মকবজ - ১২.০ মকবজ  

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ, এষটল-মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : মিাষরা 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

১১ অগ্রাোয়ন-১১মপৌে  

২৫ নষভম্বর- ২৫ বিষেম্বর 

ফেল মতালার েময় :  

২-১৫ বিশাখ 

১৫-৩০ এবিল 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

http://knowledgebank-brri.org/
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ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

িাাংলাষেশ পরমানু গষিেণা ইনবিটিউট, ১৭/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : বিনাধান-৭  

জনবিয় নাম : মনই  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ পরমাণু কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (বিনা)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১১৫  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : বচকন ও েরু। 

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

গাে খাষটা ও আগাম পাষক। চাউষল অযামাইষলষজর পবরমান ২৪.৪%। 

উচ্চতা (ইবি) : ৩৭-৩৯  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ২০ বেন - ২৫ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৮  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ১৯ - ২০  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৪.৮  

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৩.০ মকবজ - ৩.৫ মকবজ  

িবত শতক িীজতলা মেষক বতবরকৃত চারা বেষয় মরাপণকৃত জবমর পবরমান : ৩৩.০ শতক  

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/িপন করষত িীষজর পবরমান : ১০.০ মকবজ - ১২.০ মকবজ  

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ, এষটল-মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : আমন 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

িাাংলাষেশ পরমানু গষিেণা ইনবিটিউট, ১৭/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : বিনাধান-৮  

জনবিয় নাম : মনই  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ পরমাণু কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (বিনা)।  

http://knowledgebank-brri.org/
http://www.bina.gov.bd/
http://knowledgebank-brri.org/
http://www.bina.gov.bd/


97 
 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১৩০  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : চাল মমাটা।  

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

চারা অিস্থায় ১২-১৪ বিএে/ বমটার পবরপ্ক  অিস্থায় ৮-১০ বিএে /বমটার লিণাক্ততা েেনশীল। এজাষতর বিগপাতা খাড়া এিাং লম্বা, পবরপ্ক  

অিস্থা পয িন্ত পাতা এিাং কান্ড েবুজ োষক। 

উচ্চতা (ইবি) : ৩৫-৩৭  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ৩৫ বেন - ৪০ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৮  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ৩০ - ৩১  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৭.৫  

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৩.০ মকবজ - ৩.৫ মকবজ  

িবত শতক িীজতলা মেষক বতবরকৃত চারা বেষয় মরাপণকৃত জবমর পবরমান : ৩৩.০ শতক  

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/িপন করষত িীষজর পবরমান : ১০.০ মকবজ - ১২.০ মকবজ  

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ, এষটল-মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : মিাষরা 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

১৭ কাবতিক-১ অগ্রাোয়ন 

নষভম্বষরর ১ম েপ্তাে- ২য় েপ্তাে 

ফেল মতালার েময় :  

২-১৬ বিশাখ 

মে এবিল মেষক মশে এবিল 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

 িাাংলাষেশ পরমানু গষিেণা ইনবিটিউট, ১৭/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : বিনাধান-৮  

জনবিয় নাম : মনই  

http://knowledgebank-brri.org/
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উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ পরমাণু কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (বিনা)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১২০  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : চাল মমাটা।  

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

চারা অিস্থায় ১২-১৪ বিএে/ বমটার পবরপ্ক  অিস্থায় ৮-১০ বিএে /বমটার লিণাক্ততা েেনশীল। এজাষতর বিগপাতা খাড়া এিাং লম্বা, পবরপ্ক  

অিস্থা পয িন্ত পাতা এিাং কান্ড েবুজ োষক। 

উচ্চতা (ইবি) : ৩৫-৩৭  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ৩৫ বেন - ৪০ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৮  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ২২ - ২৩  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৫.৫  

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৩.০ মকবজ - ৩.৫ মকবজ  

িবত শতক িীজতলা মেষক বতবরকৃত চারা বেষয় মরাপণকৃত জবমর পবরমান : ৩৩.০  

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/িপন করষত িীষজর পবরমান : ১০ মকবজ - ১২ মকবজ  

উৎপােষনর মমৌসুম : আমন 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

িাাংলাষেশ পরমানু গষিেণা ইনবিটিউট, ১৭/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : বিনাধান-৯  

জনবিয় নাম : মনই  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ পরমাণু কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (বিনা)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১২০  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : উজ্জ্বল কাল িষণ ির মিশ লম্বা ও বচকন। 

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

আগাম পাষক ও গাে খাষটা। 

http://knowledgebank-brri.org/
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উচ্চতা (ইবি) : ৩৯-৪৩  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ২৫ বেন - ৩০ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৮  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ১৫ - ১৬  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৩.৭৫  

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৩.০ মকবজ - ৩.৫ মকবজ  

িবত শতক িীজতলা মেষক বতবরকৃত চারা বেষয় মরাপণকৃত জবমর পবরমান : ৩৩.০ শতক  

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/িপন করষত িীষজর পবরমান : ১০.০ মকবজ - ১২.০ মকবজ  

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ, এষটল-মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : আমন 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

 িাাংলাষেশ পরমানু গষিেণা ইনবিটিউট, ১৭/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : বিনাধান-১০  

জনবিয় নাম : মনই  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ পরমাণু কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (বিনা)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১২৫  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : মাঝাবর মমাটা।  

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

চারা অিস্থায় ১২-১৪ বিএে/ বমটার পবরপ্ক  অিস্থায় ১০-১২ বিএে /বমটার লিণাক্ততা েেনশীল। 

উচ্চতা (ইবি) : ৩৯-৪৩  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ৩৫ বেন - ৪০ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৮  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ৩৪ - ৩৫  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৮.০  

http://knowledgebank-brri.org/
http://www.bina.gov.bd/


100 
 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৩.০ মকবজ - ৩.৫ মকবজ  

িবত শতক িীজতলা মেষক বতবরকৃত চারা বেষয় মরাপণকৃত জবমর পবরমান : ৩৩.০ শতক  

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/িপন করষত িীষজর পবরমান : ১০.০ মকবজ - ১২.০ মকবজ  

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ, এষটল-মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : মিাষরা 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

১৭ কাবতিক-১ অগ্রাোয়ন 

নষভম্বষরর ১ম েপ্তাে- ২য় েপ্তাে 

ফেল মতালার েময় :  

২-১৬ বিশাখ 

মে এবিল মেষক মশে এবিল 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

 িাাংলাষেশ পরমানু গষিেণা ইনবিটিউট, ১৭/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : বিনাধান-১১  

জনবিয় নাম : মনই  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ পরমাণু কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (বিনা)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১১৫  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : লম্বা ও মাঝাবর। 

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

িন্যা েবেষ্ণুজাত। িীজতলা বকাংিা চারা মরাপষনর ২-৩ বেন পর ২০-২৫ বেন পয িন্ত পাবনষত ডুষি মগষলও আাংবশক পঁচা গাে পুনারায় বৃবদ্ধ পায়। 

উচ্চতা (ইবি) : ৩৫-৩৭  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ২৫ বেন - ৩০ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৮  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ২২ - ২৩  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৫.৫  
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িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৩.০ মকবজ - ৩.৫ মকবজ  

িবত শতক িীজতলা মেষক বতবরকৃত চারা বেষয় মরাপণকৃত জবমর পবরমান : ৩৩.০ শতক  

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/িপন করষত িীষজর পবরমান : ১০.০ মকবজ - ১২.০ মকবজ  

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ, এষটল-মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : আমন 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

 িাাংলাষেশ পরমানু গষিেণা ইনবিটিউট, ১৭/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : বিনাধান-১২  

জনবিয় নাম : মনই  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ পরমাণু কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (বিনা)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১২৫  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : বমবনষকট চাষলর মত।  

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

িন্যা েবেষ্ণুজাত। িীজতলা বকাংিা চারা মরাপষনর ২-৩ বেন পর ২০-২৫ বেন পয িন্ত পাবনষত ডুষি মগষলও আাংবশক পঁচা গাে পুনারায় বৃবদ্ধ পায়। 

উচ্চতা (ইবি) : ৩৩-৩৫  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ২৫ বেন - ৩০ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৮  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ১৮ - ১৯  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৪.৫  

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৩.০ মকবজ - ৩.৫ মকবজ  

িবত শতক িীজতলা মেষক বতবরকৃত চারা বেষয় মরাপণকৃত জবমর পবরমান : ৩৩.০ শতক  

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/িপন করষত িীষজর পবরমান : ১০.০ মকবজ - ১২.০ মকবজ  

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ, এষটল-মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : আমন 

তষথ্যর উৎে :  
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আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

িাাংলাষেশ পরমানু গষিেণা ইনবিটিউট, ১৭/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : বিনাধান-১৩  

জনবিয় নাম : মনই  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ পরমাণু কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (বিনা)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১৩৮  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : চাল স্থানীয় জাত কালষচ ধরষনর েয়। 

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

সুগবন্ধ পবরপ্ক  অিস্থায় পাতা েবুজ োষক। মেষল পষড় না,বচটা েয় না ও েি োনা পুষ্ট্ েয়। 

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ২৫ বেন - ৩০ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৮  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ১৯ - ২০  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৪.৮  

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৩.০ মকবজ - ৩.৫ মকবজ  

িবত শতক িীজতলা মেষক বতবরকৃত চারা বেষয় মরাপণকৃত জবমর পবরমান : ৩৩.০ শতক  

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/িপন করষত িীষজর পবরমান : ১০.০ মকবজ - ১২.০ মকবজ  

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ, এষটল-মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : আমন 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

িাাংলাষেশ পরমানু গষিেণা ইনবিটিউট, ১৭/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : বিনাধান-১৪  

জনবিয় নাম : মনই  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ পরমাণু কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (বিনা)।  
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গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১২০-১৩০  

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

নািী উপষযাগী জাত। কান্ড শক্ত বিধায় গাে মেষল পষড় না। 

উচ্চতা (ইবি) : ৩৩-৩৯  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ৩৫ বেন - ৪০ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৮  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ২৭ - ২৮  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৬.৮৪  

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৩.০ মকবজ - ৩.৫ মকবজ  

িবত শতক িীজতলা মেষক বতবরকৃত চারা বেষয় মরাপণকৃত জবমর পবরমান : ৩৩.০ শতক  

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/িপন করষত িীষজর পবরমান : ১০.০ মকবজ - ১২.০ মকবজ  

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ, এষটল-মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : মিাষরা 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

২-৩০ ফাল্গুন 

১৪ মফব্রুয়ারী -১৬ মাচ ি  

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

িাাংলাষেশ পরমানু গষিেণা ইনবিটিউট, ১৭/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : বিনাধান-১৫  

জনবিয় নাম : মনই  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ পরমাণু কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (বিনা)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১১৫  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : মাঝাবর বচকন। 

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  
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আষলাকোংষিেনশীল জাত। 

উচ্চতা (ইবি) : ৩৭  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ২৫ বেন - ৩০ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৮  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ১৯ - ২০  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৪.৮  

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৩.০ মকবজ - ৩.৫ মকবজ  

িবত শতক িীজতলা মেষক বতবরকৃত চারা বেষয় মরাপণকৃত জবমর পবরমান : ৩৩.০ শতক 

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/িপন করষত িীষজর পবরমান : ১০.০ মকবজ - ১২.০ মকবজ  

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ, এষটল-মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : আমন 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

৩১ বজযষ্ঠ-১৫ শ্রািণ 

জুষনর ২য় েপ্তাে মেষক জুলাইষয়র মশে েপ্তাে । 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

িাাংলাষেশ পরমানু গষিেণা ইনবিটিউট, ১৭/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : বিনাধান-১৬  

জনবিয় নাম : মনই  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ পরমাণু কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (বিনা)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১০০  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : লম্বা ও বচকন। 

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

স্বল্পষময়াবে, আষলাকোংষিেনশীল জাত। 

উচ্চতা (ইবি) : ৩৭  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ২৫ বেন - ৩০ বেন 
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লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৮  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ২২ - ২৩  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৫.৫  

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৩.০ মকবজ - ৩.৫ মকবজ  

িবত শতক িীজতলা মেষক বতবরকৃত চারা বেষয় মরাপণকৃত জবমর পবরমান : ৩৩.০ শতক  

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/িপন করষত িীষজর পবরমান : ১০.০ মকবজ - ১২.০ মকবজ  

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ, এষটল-মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : আমন 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

৩১ বজযষ্ঠ-১৫ শ্রািণ 

জুষনর ২য় েপ্তাে মেষক জুলাইষয়র মশে েপ্তাে 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

 িাাংলাষেশ পরমানু গষিেণা ইনবিটিউট, ১৭/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : বিনাধান-১৭  

জনবিয় নাম : মনই  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ পরমাণু কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (বিনা)  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১১৮  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : ধান ও চাল লম্বা এিাং বচকন, মখষত সুস্বাদু। ফষল িাজার মূল্য মিশী ও রপ্তানীর উপষযাগী। চাউষল এযামাইষলাষজর 

পবরমাণ ২৪.৬%। রান্নার পর ভাত ঝরঝষর েয় এিাং েীঘ িক্ষণ রাখষল নষ্ট্ েয় না। 

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

আষলাক অোংষিেনশীল এটি উচ্চ ফলণশীল, স্বল্প মময়ােী, খরা েবেষ্ণু (৩০% পাবন কম িষয়াজন), োর কম লাষগ (িচবলত জাষতর তুলনায় ২০-

৩০% কম লাষগ), ও উন্নত গুণাগুণ েম্পন্ন মরাপা আমন জাত। গাে খাট ও শক্ত িষল মেষল পষড় না । পাতা গাঢ় েবুজ ও খাড়া।লিণাক্ত এলাকা 

োড়া মেষশর িায় েকল মরাপা আমন অিল বিষশে কষর উত্তরািষলর বৃেত্তম রাংপুর, বেনাজপুর, িগুড়া, পািনা এিাং রাজশােীেে ঢাকা, কুবমল্লা, 

যষশাের, কুবষ্ট্য়া, ময়মনবোংে ও পাি িতয অিষল জাতটির অবধক ফলন পাওয়া যায়।   

উচ্চতা (ইবি) : ৩৮  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ২০ বেন - ২৫ বেন 
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লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৮  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ৩০ - ৩২  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৭.৫ 

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ, এষটল-মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : আমন 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

জুন মাষের মশে েপ্তাে েষত জুলাইষয়র বিতীয় েপ্তাে (আোষঢ়র ২য় েপ্তাে েষত মশে েপ্তাে) পয িন্ত িীজতলা বতরী কষর ২০-২৫ বেষনর চারা 

মরাপন করষল ভাল ফেল পাওয়া যায়। তষি জুলাইষয়র মশে (শ্রািষণর বিতীয়) েপ্তাে পয িন্তও িীজতলা করা যায়। 

ফেল মতালার েময় :  

শীষে ধান মপষক মগষলই ফেল কাটষত েষি। অবধক পাকা অিস্থায় ফেল কাটষল অষনক ধান ঝষর পষড়, শীে মভষে যায়। শীষের শতকরা ৮০ 

ভাগ ধাষনর চাল শক্ত ও স্বচ্ছ েষল ধান ঠিকমষতা মপষকষে িষল বিষিবচত েষি। মাড়াই করার পর ধান অন্তত ৪-৫ বেন মরাষে ভাষলাভাষি 

শুকাষনার পর মঝষড় মগালাজাত করষত েষি। 

মপাকামাকড় িবতষরাধ ক্ষমতা : িাোবম গাে ফবড়াং  

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

িাাংলাষেশ পরমানু গষিেণা ইনবিটিউট, ১৭/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : বিনাধান-১৮  

জনবিয় নাম : মনই  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ পরমাণু কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (বিনা)  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১৫০  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : রান্নার পর ভাত ঝরঝষর েয় এিাং েীঘ িক্ষণ রাখষল নষ্ট্ েয় না।  

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

পাতা গাঢ় েবুজ, লম্বা ও চওড়া। বিগ পাতা খাঁড়া। জাতটি  পাতা মপাড়া, মখাল পচা ও কান্ড- পচা এেি মরাগ তুলনামূলকভাষি মিবশ িবতষরাধ 

করষত পাষর। এোড়া এ জাতটির িায় েি ধরষনর মপাকার আক্রমণ বিষশে কষর িাোবম গাে ফবড়াং, গলমাবে ও পামবর মপাকার আক্রমণ 

িবতষরাধ ক্ষমতা অষনক মিবশ। বিনা ধান১৮ মিাষরা মমৌসুষমর জন্য অনুষমাবেত েষলও জাতটি আউশ মমৌসুষম চাে করা যায়। 

উচ্চতা (ইবি) : ৪০  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ৩৫ বেন - ৪০ বেন 
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লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ১০  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৮ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ৪০ - ৪২  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ১০ 

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : মিাষরা 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

মিাষরা মমৌসুষম অিল মভষে ২০ কাবতিক মেষক ৫ অগ্রোয়ণ পয িন্ত। 

ফেল মতালার েময় :  

শীষে ধান মপষক মগষলই ফেল কাটষত েষি। অবধক পাকা অিস্থায় ফেল কাটষল অষনক ধান ঝষর পষড়, শীে মভষে যায়। শীষের শতকরা ৮০ 

ভাগ ধাষনর চাল শক্ত ও স্বচ্ছ েষল ধান ঠিকমষতা মপষকষে িষল বিষিবচত েষি। মাড়াই করার পর ধান অন্তত ৪-৫ বেন মরাষে ভাষলাভাষি 

শুকাষনার পর মঝষড় মগালাজাত করষত েষি। 

মপাকামাকড় িবতষরাধ ক্ষমতা : পামবর মপাকা  

মরাগ িবতষরাধ ক্ষমতা : মখাল পচা  

তষথ্যর উৎে :  

 আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

 ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

িাাংলাষেশ পরমানু গষিেণা ইনবিটিউট, ১৭/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : ইরাটম-২৪  

জনবিয় নাম : মনই  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ পরমাণু কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (বিনা)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১২৫  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : চাল লম্বা ও মাঝাবর মমাটা। 

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

আগাম পাষক। 

উচ্চতা (ইবি) : ৩১-৩৩  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ২৫ বেন - ৩০ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ১০  
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চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ১৪ - ১৫  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৩.৫  

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৩.০ মকবজ - ৩.৫ মকবজ  

িবত শতক িীজতলা মেষক বতবরকৃত চারা বেষয় মরাপণকৃত জবমর পবরমান : ৩৩.০ শতক  

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/িপন করষত িীষজর পবরমান : ১০.০ মকবজ - ১২.০ মকবজ  

উপষযাগী মাটি : মোআঁশ, এষটল-মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : আউশ 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

িাাংলাষেশ পরমানু গষিেণা ইনবিটিউট, ১৭/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : ইরাটম-২৪  

জনবিয় নাম : মনই  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ পরমাণু কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (বিনা)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১৪০  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : চাল লম্বা ও মাঝাবর ধরষনর।  

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

আগাম পাষক বিধায় ঝড় ও বশলাবৃবষ্ট্র পূষি িই কাটা যায়। 

উচ্চতা (ইবি) : ৩১-৩৩  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ৪০ বেন - ৪৫ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৮  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ২২ - ২৩  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৬.৫  

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৩.০ মকবজ - ৩.৫ মকবজ  

িবত শতক িীজতলা মেষক বতবরকৃত চারা বেষয় মরাপণকৃত জবমর পবরমান : ৩৩.০ শতক  

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/িপন করষত িীষজর পবরমান : ১০.০ মকবজ - ১২.০ মকবজ  
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উপষযাগী মাটি : মোআঁশ, এষটল-মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : মিাষরা 

িপষনর উপযুক্ত েময় :  

১-১৫ অগ্রাোয়ন 

১৫-৩০ নষভম্বষরর   

ফেল মতালার েময় :  

২-১৫ বিশাখ 

১৫-৩০ এবিল 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

িাাংলাষেশ পরমানু গষিেণা ইনবিটিউট, ১৭/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : বিনাশাইল  

জনবিয় নাম : মনই  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ পরমাণু কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (বিনা)।  

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১৩৫  

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : বচকন ও েরু। 

জাষতর ধরণ : উফশী  

জাষতর বিবশষ্ট্য :  

লম্বা এিাং নািী মরাপন উপষযাগী। 

উচ্চতা (ইবি) : ৫৫-৫৭  

মরাপষণর েময় চারার িয়ে : ২৫ বেন - ৩০ বেন 

লাইন মেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৮  

চারা মেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৬ 

শতক িবত ফলন (মকবজ) : ১৭ - ১৮  

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৪.২  

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৩.০ মকবজ - ৩.৫ মকবজ  

িবত শতক িীজতলা মেষক বতবরকৃত চারা বেষয় মরাপণকৃত জবমর পবরমান : ৩৩.০ শতক  

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/িপন করষত িীষজর পবরমান : ১০.০ মকবজ - ১২.০ মকবজ  
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উপষযাগী মাটি : মোআঁশ, এষটল-মোআঁশ  

উৎপােষনর মমৌসুম : আমন 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

 িাাংলাষেশ পরমানু গষিেণা ইনবিটিউট, ১৭/০২/২০১৮। 

 

পুবষ্ট্মান :  

চাল শবক্ত ও কাষি িাোইষেট এর অন্যতম উৎে। িবত ১০০ গ্রাম খাদ্যপষযাগী বেদ্ধ কষলোটা চাল মেষক কাষি িাোইষেট -৮০ গ্রাম, শবক্ত -১৫২৮ 

বকষলাজুল পাওয়া যায়। তাোড়া অন্যান্য পুবষ্ট্গুণ মযমন  আবমে-৬.৪ গ্রাম, মেে-০.৪ গ্রাম, আঁশ-০.২ গ্রাম, খবনজ-০.৭ গ্রাম। এোড়া োমান্য 

পবরমাষন বচবন, কযালবেয়াম, বভটাবমন বি-১ ও বভটাবমন বি-২ রষয়ষে। 

তষথ্যর উৎে :  

কৃবে িাইবর, কৃবে তথ্য োবভ িে, ২০১৭। 

 

ধান এর িীজ ও িীজতলার তথ্য 

িণ িনা : ধাষনর মক্ষষত্র োধারনত বভজা/কাঁো, শুকনা ও ভােমান িীজতলা ব্যিোর করা েয়। িন্যার পাবনষত ডুষি যাওয়ার কারষন িীজতলা করার 

মত উঁচু জবম পাওয়া না মগষল অেিা পাবন মনষম যাওয়ার পর চারা বতবরর জন্য যষেষ্ট্ েময় পাওয়া না মগষল ভােমান িীজতলা বতবর করা মযষত 

পাষর।  

িীজ ও িীজতলার িকারষভে :  

১।বভজা 

২।শুকনা 

৩।ভােমান 

 

ভাল িীজ বনি িাচন :  

ফেল উৎপােন বৃবদ্ধর মূল উপকরণই েষচ্ছ উন্নতমাষনর িীজ। ভাষলা িীজ বিজাতমুক্ত, আগাো িীজমুক্ত, মরাগ ও মপাকামাকড়মুক্ত, অপদ্রব্যমুক্ত, 

পবরপক্ব ও পুষ্ট্, েমআকার, চকচষক, েঠিক আদ্র িতাযুক্ত (১২%), অাংকুষরােগম ক্ষমতা িা গজাষনার োর কমপষক্ষ ৮০% এিাং বিশুদ্ধতা োর 

কমপষক্ষ ৯৫-৯৯%। িতিমাষন িাজার মেষক প্যাষকট িীজ মকনা যায়। তষি িীষজর প্যাষকষট লাগাষনা ট্যাগ ও মলষিবলাং এ উবল্লবখত িীজ 

গজাষনার োর ও বিশুদ্ধতার োর মেষখ বকনষত েষি। 

িপষনর জন্য মরাগমুক্ত, পবরষ্কার, পবরপুষ্ট্ িীজ ব্যিোর বনবিত করষত েষি। কারণ ভাল িীজ মাষন েিল চারা। আর মরাগাক্রান্ত বচটা মেষক 

িীজতলায় েেষজই মরাগ েড়ায়। তাই মানেম্পন্ন িীজ ব্যিোষরর লষক্ষয ভালভাষি িীজ িাোইষয়র জন্য বনম্নিবণ িত পদ্ধবত অনুেরণ করষত েষি। 

িীজ িাোইষয়র জন্য িায় ৪০ বলটার পবরষ্কার পাবনষত মেড় মকবজ ইউবরয়া োর বমবশষয় বেন। এিার ৪০ মকবজ িীজ মেষড় োত বেষয় মনষড়ষচষড় 

বেন। ভারী, পুষ্ট্, সুস্থ ও েিল িীজ ডুষি বনষচ জমা েষি এিাং অপবরপুষ্ট্, োলকা, মরাগ িা ভাঙ্গা িীজ মভষে উেষি। োত অেিা চালবন বেষয় 

ভােমান িীজগুষলা পৃেক কষর বনন। ভারী িীজ বনচ মেষক তুষল বনষয় পবরস্কার পাবনষত ৩-৪ িার ভাল কষর ধুষয় বনষত েষি।  

িীজ তলািঃ 

িীজতলা বতবরর আষগ মজষন বনষত েষি কখন মকান জাষতর ধাষনর িীজ িীজতলায় িপন করষত েষি। 
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িীজতলা িস্তুতকরণ : ১। বভজা িীজতলািঃ িীজতলার জন্য মোআঁশ ও এষটল মোআঁশ মাটি, খরকুটা ও আিজিনা মুক্ত জবম বনি িাচন কষর২-৩ ইবি 

পাবন বেষয় ২/৩ টি চাে ও মই বেষয় ৭-১০ বেন পাবন ভালভাষি পাবন আটবকষয় রাখষত েষি। আগাো খড় ইতযাবে পষচ মগষল আিার চাে ও মই 

বেষয় েকেষক কাঁোময় কষর জবম বতবর করষত েষি। এরপর ১ বমটার চওড়া ও ৩ বমটার লম্বা অেিা িষয়াজনমত মিি বতবর করষত েষি এিাং 

নালার জন্য ২৫-৩০মেবমিঃ িা ১০-১২ ইবি জায়গা ফাঁকা রাখষত েষি। বনধ িাবরত জবমর দুই পাষশর মাটি বেষয় মিি বতবর কষর মিষির উপষরর 

মাটি িাঁশ িা কাষের চযাো লাঠি বেষয় েমান করষত েষি। মিি বতবরর ৩/৪ ঘন্টাপর িীজ বুনষত েষি। ২। শুকনা িীজতলািঃ িষয়াজনীয় আদ্র িতা 

েম্পন্ন মোঁআশ-মিষল মোআঁশ মাটিষত শুকনা িীজতলা করষত েষি। ১ বমটার চওড়া ও িষয়াজন মত বেঘ িয বিবশষ্ট্ জবম বনষয় িীজতলা বতবরর 

েময় ৫-১০ মকবজ পচা মগাির োর ব্যিোর কষর আড়াআবড় ভাষি চাে মই বেষয় িীজতলা ভালভাষি বতবর কষর বনষত েষি। িবত িগ িবমটাষর ৫০-

৬০ গ্রাম অাংকুবরত িীজ (যা পুষি ি োধারণভাষি ধাষনর িীজজাগ অাংকুবরত করা েয়) এই োষর িবত শতষক ৩ মকবজ বভবত্ত িীষজর িষয়াজন েষি। 

অাংকুবরত িীজ িীজতলায় বেটাষনার প মাটি বেষয় মঢষক বেষত েষি এিাং কাল পবলবেন ব্যাবতত অন্য ময মকান রষের পবলবেন বেষয় মঢষক বেষত 

েষি। বনয়বমত ও পবরবমত পয িষিক্ষন করষত েষি। িীজতলা ২০-২৫ বেন মঢষক রাখষল চারা গুষলা মরাপন উপষযাগী েষি। ৩। ভােমানিীজতলািঃ 

ভােমান িীজতলা বতবরর জন্য িেষম িন্যার পাবন, পুকুর, মিািা িা খাষলর উপর িাষেঁর চাটাইষয়র মাচা িা কলা গাষের মভলা বতবর করষত েষি। 

তার উপর১-২ ইবি পুরু কাোর স্তর বেষয় কাঁোয় িীজতলা বতবর করষত েষি। এরপর স্বাভাবিক বনয়ষম িীজ জাগ বেষয় অাংকুর মির কষর ঐ 

অাংকুবরত িীজ িীজতলায় মফলষত েষি। িীজতলা যাষত মভষে না যায় মেজন্য খুটির োষে মিষধ রাখষত েষি।  

 

িীজতলা পবরচচ িা : বভজা িীজতলািঃ িীজতলায় েিেময় নালা ভবতি পাবন রাখা উবচত। িীজগজাষনার ৪-৫ বেন পর মিষির উপর ২-৩ মেবমিঃ 

পাবম রাখষল আগাো ও পাবখর উপদ্রি কম েয়। মিাষরা মমৌসুষম শীষতর জন্য চারার িাড় িাড়বত কম েয়। এ কারষণ রাষত িীজতলা পবলবেন 

বেষয় মঢষক রাখষল োন্ডা জবনত ক্ষবত মেষক চারা রক্ষা পায় এিাং চারার িাড় িাড়বত ভাল েয়। চারা গাে েলষে েষয় মগষল িবত িগ িবমটাষর ১০ 

গ্রাম ইউবরয়া োর উপবর িষয়াগ করষত েষি। োর উপবর িষয়াষগর পর িীজতলায় পাবন ধষর রাখা উবচত। বশতয িিাষের েময় িীজতলা স্বচ্ছ 

পবলবেন বেষয় েকাল ১০ টা মেষক েন্ধযা পয িন্ত মঢষক বেষল িীজতলার পাবন েকাষল মির কষর আিার নতুন পাবন বেষল, িবতবেন েকাষল চারার 

উপর জষম োকা বশবশর ঝবরষয় বেষল, চারা োন্ডার িষকাপ েষত মরোই পায়। শুকনা িীজতলািঃ িীজতলা রষের অভাি েষল মে কষর োলকা 

মেষচর ব্যিস্থা করষত েষি। পবলবেষনর বনষচর তাপমাত্রা মিষড় মগষল পবলবেন ২/৩ ঘন্টা েবরষয় েষত েষি। িীজতলা মরাষগ আক্রান্ত েষল 

মরাগনাশক মে করষত েষি। তষি ব্যিোষরর পর ২/৩ ঘন্টা পবলবেন তুষল মরাে/ আষলা লাগাষত েষি। অবতবরক্ত শীষত মকান ভাষিই পবলবেন 

েরাষনা যাষি না। ভােমানিঃ মাষঝ মাষঝ িীজতলা পয িষিক্ষণ করষত েষি। মপাকামাকড় ও মরাগিালাইষয়র আক্রমণ েষল িালাইনাশক মে করষত 

েষি।  

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

 

ধান এর চােপদ্ধবতর তথ্য 

চােপদ্ধবত :  

উফশী ধাষনর ফলন উপযুক্ত চাোিাে পদ্ধবতর উপর বনভ িরশীল। তাই জাতবনি িাচন মেষক শুরু কষর ধান কাটা পয িন্ত েি কাজ ধারািাবেকভাষি 

বিচক্ষণতারোষে করষত েষি। বনয়ষমর মেরষফর অেিা অনুষমাবেত পদ্ধবত ঠিকমষতা অনুেরণ না করষলউৎপােন খরচ মিষড় যায় এিাং 

আশানুরুপ ফলন মেষক িবিত েষত েয়। 

জাতিঃ জবম, মমৌসুম, পবরষিশ ও শস্যক্রম বিষিচনায় মরষখ উপযুক্ত ধাষনর জাত বনি িাচন করা উবচত।  

চারা মরাপনিঃ 

চারার িয়ে- ভাল ফলন মপষত েষল উপযুক্ত িয়ষের চারা মরাপণ করা জরুবর। জাত ওষমৌসুম মভষে চারার িয়ে বভন্ন েয়। োধারণভাষি আউষশ 

২০-২৫ বেন, মরাপা আমষন২৫-৩০ বেন এিাং মিারাষত ৩৫-৪৫ বেন েওয়া উবচত। মরাপষণর বনয়ম- মরাপষণর েময় জবমষতবেপবেষপ পবন োকষল 

চষল। িবত গুবেষত ২-৩ টি চারা মরাপণ করা ভাল। মাটির ২-৩ মেবন্টবমটার/ ১ ইবি গভীরতায় চারা মরাপণ করা উত্তম। েঠিক গভীরতায় চারা 

মরাপণকরষল চারার বৃবদ্ধ দ্রুত েয় এিাং কুবশর োংখ্যা মিবশ েয়। 

৪-৫টি চাে ও মই বেষয় জবম বতবর কষর বনন। িষয়াজনীয় পবরমাণ োর িষয়াগ করুন। 

http://knowledgebank-brri.org/
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মরাগিালাইষয়র আক্রমন মরাষধ িীজ ও জবম মশাধন কষর মনয়া উত্তম। 

জবম মশাধন েম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িীজ মশাধন েম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন ২০১৭। 

 

ধান এর মাটি ও োর ব্যিস্থাপনার তথ্য 

মৃবত্তকা পরীক্ষা গষিেণাগাষরর ঠিকানা :  

মাটির ধরন এিাং মাটি পরীক্ষার জন্য মৃবত্তকা েম্পে উন্নয়ন ইনবিটিউট এর েোয়তা বনষত েষি। 

মৃবত্তকা েম্পে উন্নয়ন ইনবিটিউট বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

োর পবরবচবত :  

োর পবরবচবত বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

 

মভজাল োর মচনার উপায় :  

মভজাল োর শনাক্তকরণ েম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

 

ফেষলর োর সুপাবরশ :  

োষরর বিিরণ  আউশ (গ্রাম/শতক) আমন (গ্রাম/শতক) মিাষরা (গ্রাম/শতক) 

ইউবরয়া ৬০০ ৪০৫ ১০৬০ 

টি এে বপ ২০০ ১৫০ ৩০৩ 

এমবপ ৩০০ ২০২ ৪৮৫ 

বজপোম ১৩৫ ১৩৫ ২৪২ 

েস্তা ২০ ১০ ৭০০ 

  

  

আউশ ধানিঃ জবম বতবরর মশে চাষের েময় শতাাংশ িবত উষল্লবখত োর িষয়াগ করষত েষি। বৃবষ্ট্িহুল মিানা আউশ এলাকায় ইউবরয়া দু’বকবস্তষত 

িষয়াগ করা ভাল। িেম বকবস্ত মশে চাষের েময় এিাং বিতীয় বকবস্ত ধান িপষনর ৩০-৪০ বেন পর। জবমষত গন্ধক এিাং েস্তার অভাি োকষল শম 

বজপোম ও বজঙ্ক োলষফট িষয়াষত েষি। 

আমন ধানিঃ িবত শতষক উষল্লবখত বেষত েষি। মশে চাষের েময় েম্পূণ ি টিএেবপ, এমবপ,বজপোম, েস্তা ও ১ম বকবস্ত ইউবরয়া মাটির োষে 

বমবশষয় িষয়াগ করষত েষি।২য় বকবস্ত ইউবরয়া মরাপষণর ২৫-৩০ বেন পর,৩য় বকবস্ত ৪৫-৫০ বেন পর িষয়াগ করষত েষি।     

https://drive.google.com/open?id=1RkAalyDEaNQqkNZrIn5knFWuTSRJQ5z-
https://drive.google.com/open?id=13z6coSEx-hxOyrnzHxJR4rNQkgSkH1mJ
http://www.srdi.gov.bd/
https://drive.google.com/open?id=1gR790YRQov5sKrNPR5RB_90jp3Nj6ptd
https://drive.google.com/open?id=17AJ4Rop7x7UDu1bfNoVjYSiOSe5M8him
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মিাষরা ধানিঃ িবত শতষক উষল্লবখত োর বেষত েষি। মশে চাষের েময় েম্পূণ ি টিএেবপ, এমবপ , বজপোম, েস্তা ও ১ম বকবস্ত ইউবরয়া মাটির োষে 

বমবশষয় িষয়াগ করষত েষি ।২য় বকবস্ত ইউবরয়া মরাপষণর ২৫-৩০ বেন পর, ৩য় বকবস্ত ৪৫-৫০ বেন পর িষয়াগ করষত েষি।   

বিষশে মক্ষষত্র ধান চাষে োষরর পবরমানিঃ 

তাবলকািঃ ধান চাষে োষরর মাত্রা (মকবজ/মেক্টর) ও িষয়াগ পদ্ধবত  

    

মমৌসুম 

   জীিনকাল                                োর 

 

           িষয়াগ পদ্ধবত  

 

ইউবরয়া 

 

টি এে বপ 

 

 

এম ও বপ 

 

 

বজপো

ম 

 

বজাংক 

োলষফট  

 

 

   

মিাষরা 

১৫০ বেষনর মষে ৩০০ 

 

 ৯৭  ১২০ ১১২ ১০ কম উি ির জবমষত- ইউবরয়া োর েমান ৩ 

বকবস্তষত বেষত েষি। জবম চাষের েময় িেম 

বকবস্ত , গুবেষত ৪ -৫ টি কুবশ অিস্থায় বিতীয় 

বকবস্ত ও কাইচষোড় আোর ৫-৭ বেন আষগ 

েতীয় বকবস্তর ইউবরয়া োর বেষত েষি। অন্য েি 

োর জবম চাষের েময় বেষত েষি। 

মেম উি ির জবমষত - ইউবরয়া োর েমান ৩ 

বকবস্তষত বেষত েষি। চারা মরাপষণর ১৫ -২০ বেন 

পর িেম বকবস্ত , ৩০ -৩৫ বেন পর বিতীয় বকবস্ত 

ও কাইচষোড় আোর ৫-৭ বেন আষগ েতীয় 

বকবস্তর ইউবরয়া োর বেষত েষি। অন্য েি োর 

জবম চাষের েময় বেষত েষি।  

১৫০ বেষনর মষে ২৬০  ৯৭  ১২০ ১১২ ১০ 

োওর এলাকায় 

 

২০০  ৯০  ১২০ ৬০ ১০ 

   

আউশ 

১০০ -১১৫ বেন  

 

১২৭  ৫২  ৬০ ০০ ০০ েি োর জবম চাষের েময় বেষত েষি। ইউবরয়া 

োর েমান ৩ বকবস্তষত বেষত েষি। জবম চাষের 

েময় িেম বকবস্ত  ,গুবেষত ৪- ৫ টি কুবশ অিস্থায় 

বিতীয় বকবস্ত ও কাইচষোড় আোর ৫ -৭ বেন 

আষগ েতীয় বকবস্তর ইউবরয়া োর বেষত েষি। 

   

আমন 

১৪৫ বেষনর মিবশ 

)সুগবন্ধ জাত োড়া(  

 

 

 

 

১৯৫  ৫২  ৮২ ৬০ ০০ কম উি ির জবমষত- েি োর জবম চাষের েময় 

বেষত েষি। ইউবরয়া োর েমান ৩ বকবস্তষত বেষত 

েষি। জবম চাষের েময় িেম বকবস্ত , গুবেষত ৪-

৫ টি কুবশ অিস্থায় বিতীয় বকবস্ত ও কাইচষোড় 

আোর ৫-৭ বেন আষগ েতীয়  বকবস্তর ইউবরয়া 

োর বেষত েষি। 

মেম উি ির জবমষত - ইউবরয়া োর েমান ৩ 

বকবস্তষত বেষত েষি। চারা মরাপষণর ৭ -১০ বেন 

পর িেম বকবস্ত , ২৫ -৩০ বেন পর বিতীয় বকবস্ত 

ও কাইচষোড় আোর ৫-৭ বেন আষগ েতীয় 

বকবস্তর ইউবরয়া োর বেষত েষি। অন্য েি োর 

জবম চাষের েময় বেষত েষি।  

১২৫ বেষনর কম 

 

১২৭  ৫২  ৮২ ৬০ ০০ ইউবরয়া োর েমান ৩ বকবস্তষত বেষত েষি। জবম 

চাষের েময় িেম বকবস্ত  ,গুবেষত ৪- ৫ টি কুবশ 

অিস্থায় বিতীয় বকবস্ত ও কাইচষোড় আোর ৫ -৭ 

বেন আষগ েতীয় বকবস্তর ইউবরয়া োর বেষত 

েষি। অন্য েি োর জবম চাষের েময় বেষত েষি। 

আষলাক 

োংষিেনশীল জাত 

 

১৭২  ৫২  ৮২ ৬০ ০০ 

সুগবন্ধ ধান 

 

৯০  ৫২  ৬০ ৩০ ০০ 
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মৃবত্তকা েম্পে উন্নয়ন ইনবিটিউট বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

মাে ফেষলর চাোিাে, মৃতুযঞ্জয় রায়, িেম িকাশ, মফব্রুয়ারী ২০১৬। 

 

ধান এর মেষচর তথ্য 

মেচ ব্যিস্থাপনা :  

ধান চাষে অন্যান্য ফেষলর মচষয় মিশী পাবনর িষয়াজন েয়। মরাপা ধাষনর চারা মরাপষনর পর ১০-১২ বেন পয িন্ত বেপ বেপ পাবন রাখষত েয়, যাষত 

মরাপনকৃত চারায় েেষজ নতুন বশকড় গজাষত পাষর। মোর অিস্থার পর মেষক ধাষনর দুধ অিস্থা পয িন্ত জবমষত বেপ বেষপ পাবন রাখষত েষি। তষি 

ধান কাটার ২ েপ্তাে পূি ি মেষক মেচ িন্ধ কষর বেষত েষি।  

মেচ ও বনকাশ পদ্ধবত :  

মিাষরা মমৌসুষম ধান আিাষে পাবন োশ্রয়ী একটি পদ্ধবতর নাম অল্টারষনট ওষয়টিাং এন্ড োবয়াং িা এ িবব্লউ বি। এ পদ্ধবতষত পয িায়ক্রষম মেচ চলষি 

জাত মভষে ৪০-৫০ বেন পয িন্ত। যখনই গাষে মোর মেখা বেষি তখন মেষক োনা শক্ত েওয়ার পুি ি পয িন্ত মক্ষষত স্বাভাবিক ২-৫ মেবমিঃ ( ০.৮ - ০.৯ 

ইবি ) পাবন রাখষত েষি। এ পদ্ধবতষত মেচ বেষল োঁড়াষনা পাবন রাখার মচষয় ৪-৫ টি মেচ কম লাষগ। আমন ধাষন োধারণত মেচ লাষগ না। বৃবষ্ট্ 

বনভ ির ধান চাষে োমবয়ক ভাষি বৃবষ্ট্র অভাষি খরা মেখা বেষল বনকটস্থ গভীর অেিা অগভীর নলকূপ েষত েম্পূরক মেচ বেষত েষি। তাোড়া 

বনকটস্থ খাল- বিল, নেী-নালা, পুকুর-মিািা মেষক ১/২ টি মেচ বেষত েষি। চারা অিস্থায় অবতবৃবষ্ট্ েষল বনষ্কাশষনর ব্যিস্থা করষত েষি। ধান 

পাকার েময় োনা শক্ত েওয়া শুরু েষলই জবম মেষক পাবন বনষ্কাশষনর ব্যিস্থা করষত েষি।  

লিণাক্ত এলাকায় মেচ িযুবক্ত :  

মেষশর েবক্ষণািষল লিণাক্ত এলাকায় খবরপ মমৌসুষম কৃেষকরা শুধুমাত্র বৃবষ্ট্পাত বনভ িরশীল আমন ধাষনর আিাে কষর োষক। উক্ত এলাকায় রবি 

ও খবরফ মমৌসুষম যখন মাটিষত লিণাক্ততার পবরমান িাষড় মে েমষয় লিনাক্ততা দূর করার জন্য ফেষলর মেষচর চাবেোর অবতবরক্ত বনবেষ্ট্ স্বাদু 

পাবন িা মৃদু লিনাক্ত পাবন িষয়াগ কষর মাটির লিনাক্ততা কবমষয় রবি ও খবরফ ১ মমৌসুষম িাড়বত ২ টি ফেল উৎপােন করা যায়। 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

কৃবে তথ্য োবভ িে (এআইএে), ১২/০২/২০১৮। 

আগাো ও েমন ব্যিস্থািঃ  

আগাোর নাম : িড় চুুঁচা  

আগাো জন্মাষনার মমৌসুম : রবি ও খবরফ  

িবতকাষরর উপায় :  

উচু জবমষত লাঙ্গল িা আচড়া বেষয় এ ঘাে েমন করুন। এোড়া কান্ডেে োত িা বনড়াবন বেষয় তুষল মফলষত েষি।  

বিঘা িবত রনিার ২৫ ইবে ২৬৮ বমবলবলটার/ করিার ২৫ ইবে ২৬৮ বমবলবলটার/ বরবফট ৫০০ ইবে ১৩৪ বমবলবলটার মরাপন অেিা িপষনর ৩-

৬ বেষনর মষে িষয়াগ করষত েষি। 

তষথ্যর উৎে :  

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১৮/০২/২০১৮। 

http://www.srdi.gov.bd/
http://www.ais.gov.bd/
http://knowledgebank-brri.org/
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েবক্ষণািষলর উপষযাগী কৃবে িযুবক্ত, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা কাউবন্সল, নষভম্বর, ২০১৩। 

 

আগাোর নাম : বঝল মবরচ  

আগাো জন্মাষনার মমৌসুম : খবরফ  

িবতকাষরর উপায় :  

োত িা কাঁবচ বেষয় উপষড় আগাো েমন করুন। িীজ পাকার আষগ আগাো েমন করুন।   

বিঘা িবত রনিার ২৫ ইবে ২৬৮ বমবলবলটার/ করিার ২৫ ইবে ২৬৮ বমবলবলটার/ বরবফট ৫০০ ইবে ১৩৪ বমবলবলটার মরাপন অেিা িপষনর ৩-

৬ বেষনর মষে িষয়াগ করষত েষি। 

তষথ্যর উৎে :  

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১৮/০২/২০১৮। 

েবক্ষণািষলর উপষযাগী কৃবে িযুবক্ত, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা কাউবন্সল, নষভম্বর, ২০১৩। 

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

 

আগাোর নাম : আঙ্গুবল ঘাে  

আগাো জন্মাষনার মমৌসুম : খবরফ  

িবতকাষরর উপায় :  

বনড়াবন, মকাোল, োলকা লাঙ্গল ও আঁচরা বেষয় চারা অিস্থায় েমন করুন। আগাোনাশক পবরমানমত পাবনর োষে বমবশষয় মে মমবশষনর 

োোষে ধান িপষনর ৩-৬ বেষনর মষে িষয়াগ করুন।  

বিঘা িবত রনিার ২৫ ইবে ২৬৮ বমবলবলটার/ করিার ২৫ ইবে ২৬৮ বমবলবলটার/ বরবফট ৫০০ ইবে ১৩৪ বমবলবলটার মরাপন অেিা িপষনর ৩-

৬ বেষনর মষে িষয়াগ করষত েষি। 

তষথ্যর উৎে :  

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১৮/০২/২০১৮। 

েবক্ষণািষলর উপষযাগী কৃবে িযুবক্ত, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা কাউবন্সল, নষভম্বর, ২০১৩। 

 

আগাোর নাম : কাকপায়া  

আগাো জন্মাষনার মমৌসুম : খবরফ  

িবতকাষরর উপায় :  

ফুল আোর আষগই কাবচ িা োত বনড়াবন িারা আগাো েমন করুন। আগাোনাশক পবরমানমত পাবনর োষে বমবশষয় মে মমবশষনর োোষে ধান 

িপষনর ৩-৬ বেষনর মষে িষয়াগ করুন। 

বিঘা িবত রনিার ২৫ ইবে ২৬৮ বমবলবলটার/ করিার ২৫ ইবে ২৬৮ বমবলবলটার/ বরবফট ৫০০ ইবে ১৩৪ বমবলবলটার মরাপন অেিা িপষনর ৩-

৬ বেষনর মষে িষয়াগ করষত েষি। 

http://knowledgebank-brri.org/
http://knowledgebank-brri.org/
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তষথ্যর উৎে :  

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১৮/০২/২০১৮। 

েবক্ষণািষলর উপষযাগী কৃবে িযুবক্ত, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা কাউবন্সল, নষভম্বর, ২০১৩। 

 

আগাোর নাম : বগো  

আগাো জন্মাষনার মমৌসুম : রবি ও খবরফ  

িবতকাষরর উপায় :  

গভীর লাঙ্গল বেষয় জবম চাে করুন। োত বনড়াবন বেষয় আগাো েমন করুন।  

বিঘা িবত রনিার ২৫ ইবে ২৬৮ বমবলবলটার/ করিার ২৫ ইবে ২৬৮ বমবলবলটার/ বরবফট ৫০০ ইবে ১৩৪ বমবলবলটার মরাপন অেিা িপষনর ৩-

৬ বেষনর মষে িষয়াগ করষত েষি। 

তষথ্যর উৎে :  

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১৮/০২/২০১৮। 

েবক্ষণািষলর উপষযাগী কৃবে িযুবক্ত, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা কাউবন্সল, নষভম্বর, ২০১৩। 

 

আগাোর নাম : মচচড়া  

আগাো জন্মাষনার মমৌসুম : খবরফ  

িবতকাষরর উপায় :  

োত বনড়াবন বেষয় েমন করুন। মেজ জাতীয় আগাো েমষনর আগাোনাশক ব্যিোর করষত পাষরন। 

বিঘা িবত রনিার ২৫ ইবে ২৬৮ বমবলবলটার/ করিার ২৫ ইবে ২৬৮ বমবলবলটার/ বরবফট ৫০০ ইবে ১৩৪ বমবলবলটার মরাপন অেিা িপষনর ৩-

৬ বেষনর মষে িষয়াগ করষত েষি। 

তষথ্যর উৎে :  

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১৮/০২/২০১৮। 

েবক্ষণািষলর উপষযাগী কৃবে িযুবক্ত, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা কাউবন্সল, নষভম্বর, ২০১৩। 

 

আগাোর নাম : ক্ষুষেপানা  

আগাো জন্মাষনার মমৌসুম : খবরফ  

িবতকাষরর উপায় :  

জবল আমন িা মরাপা আমন ধাষন উপদ্রি েষল োত িাোইষয়র মােষম েমন করষত েষি। 

বিঘা িবত রনিার ২৫ ইবে ২৬৮ বমবলবলটার/ করিার ২৫ ইবে ২৬৮ বমবলবলটার/ বরবফট ৫০০ ইবে ১৩৪ বমবলবলটার মরাপন অেিা িপষনর ৩-

৬ বেষনর মষে িষয়াগ করষত েষি। 

তষথ্যর উৎে :  

http://knowledgebank-brri.org/
http://knowledgebank-brri.org/
http://knowledgebank-brri.org/
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ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১৮/০২/২০১৮। 

েবক্ষণািষলর উপষযাগী কৃবে িযুবক্ত, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা কাউবন্সল, নষভম্বর, ২০১৩। 

 

আগাোর নাম : কচুবরপানা  

আগাো জন্মাষনার মমৌসুম : রবি ও খবরফ  

িবতকাষরর উপায় :  

োত িারা িাোই করুন। আগাো কষম্পাষ্ট্ বতবরষত ব্যিোর করুন। 

তষথ্যর উৎে :  

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১৮/০২/২০১৮। 

েবক্ষণািষলর উপষযাগী কৃবে িযুবক্ত, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা কাউবন্সল, নষভম্বর, ২০১৩। 

 

আগাোর নাম : পাবন কচু  

আগাো জন্মাষনার মমৌসুম : রবি ও খবরফ  

িবতকাষরর উপায় :  

োত বেষয় িাোই করুন। িড় পাতা বিবশষ্ট্ আগাো েমষনর জন্য আগাোনাশক বুটা মিার গ্রুষপর ( ম্যাষচটি ও বেনবুটা ইতযাবে) চারা মরাপষনর ৪ে ি 

বেন পয িন্ত বিঘা িবত ৩.৪৬ মকবজ ব্যিোর করষত েষি।  

অেিা বিঘা িবত রনিার ২৫ ইবে ২৬৮ বমবলবলটার/ করিার ২৫ ইবে ২৬৮ বমবলবলটার/ বরবফট ৫০০ ইবে ১৩৪ বমবলবলটার মরাপন অেিা 

িপষনর ৩-৬ বেষনর মষে িষয়াগ করষত েষি। 

তষথ্যর উৎে :  

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১৮/০২/২০১৮। 

েবক্ষণািষলর উপষযাগী কৃবে িযুবক্ত, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা কাউবন্সল, নষভম্বর, ২০১৩। 

 

আগাোর নাম : ভাোইল  

আগাো জন্মাষনার মমৌসুম : রবি ও খবরফ  

িবতকাষরর উপায় :  

কৃবত্রম জলািদ্ধতা সৃবষ্ট্ করুন। োলকা আঁচরা মেখা এিাং মুল কিেে েম্পুন ি গাে োত বনড়াবন িা খুরবপর োোষে তুষল মফলুন। অবিিায়াজন 

গ্রুষপর আগাোনাশক ১ বলিঃ/মেিঃ অনুযায়ী পবরমান মত পাবনর োষে বমবশষয় জবমষত িষয়াগ করুন। অেিা বিঘা িবত রনিার ২৫ ইবে ২৬৮ 

বমবলবলটার/ করিার ২৫ ইবে ২৬৮ বমবলবলটার/ বরবফট ৫০০ ইবে ১৩৪ বমবলবলটার মরাপন অেিা িপষনর ৩-৬ বেষনর মষে িষয়াগ করষত 

েষি। 

তষথ্যর উৎে :  

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১৮/০২/২০১৮। 

http://knowledgebank-brri.org/
http://knowledgebank-brri.org/
http://knowledgebank-brri.org/
http://knowledgebank-brri.org/
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েবক্ষণািষলর উপষযাগী কৃবে িযুবক্ত, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা কাউবন্সল, নষভম্বর, ২০১৩। 

 

আগাোর নাম : ক্ষুষে শ্যামা ঘাে  

আগাো জন্মাষনার মমৌসুম : খবরফ  

িবতকাষরর উপায় :  

কাবচ ও বনড়ানীর োোষে েমন করুন। জবমষত পাবন আটবকষয় মরষখ এ আগাো েমন করুন। অিািায়াজন গ্রুষপর আগাোনাশক িবত মেক্টষর ১ 

বলটার আগাো নাশক পবরমান মত পাবনষত বমবশষয় চারা মরাপন/িপষনর ৩-৬ বেষনর মষে িষয়াগ করষত েষি।  

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১৮/০২/২০১৮। 

 

আিোওয়া ও দূষয িাগ ব্যিস্থাপনা 

িাাংলা মাষের নাম : ভাদ্র  

ইাংষরবজ মাষের নাম : অগাি  

দুষয িাষগর নাম : িন্যা  

দুষয িাগ পূি িিস্তুবত :  

কৃবে আিোওয়ার তথ্য মপষত বিক করুন 

* িন্যা িিণ এলাকার জন্য েেনশীলজাত বি ধান৫১ ও বি ধান৫২ জাষতর আিাষের পবরকল্পনা করুন। 

* নািী জাষতর মযমন নাইজারশাইল, বিনাশাইল, বিআর২২, বিআর২৩ ও বি ধান৪৬ এর িীজতলা বতবর করুন।  

* ভােমান িীজতলা বতবর করুন। 

ভােমানিীজতলািঃ ভােমান িীজতলা বতবরর জন্য িেষম িন্যার পাবন, পুকুর, মিািা িা খাষলর উপর িাষেঁর চাটাইষয়র মাচা িা কলা গাষের মভলা 

বতবর করষত েষি। তার উপর১-২ ইবি পুরু কাোর স্তর বেষয় কাঁোয় িীজতলা বতবর করষত েষি। এরপর স্বাভাবিক বনয়ষম িীজ জাগ বেষয় অাংকুর 

মির কষর ঐ অাংকুবরত িীজ িীজতলায় মফলষত েষি। িীজতলা যাষত মভষে না যায় মেজন্য খুটির োষে মিষধ রাখষত েষি।  

দুষয িাগকালীন/দুষয িাগ পরিতী িস্তুবত :  

১। িন্যার পাবন েষর যাওয়ার ৭ বেন পর পাবন মে কষর গাষের পাতা ধুষয় বেষত েষি।  

২। িন্যার ৭-১০ বেন পর জবম আগাো মুক্ত কষর ইউবরয়া উপবরিষয়াগ এিাং বিঘা িবত ৩ মকবজ এম ও বপ োর িষয়াগ করষত েষি। 

৩। মযখাষন িীজতলা করার সুবিধা মনই মেখাষন িন্যামুক্ত এলাকা েষত ৩০-৪০ বেন িয়ষের ধাষনর গুবে মেষক ২/৩ টি কুবশ মভষঙ্গ নতুন 

জবমষত  মরাপন করষত েষি। 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

 

িাাংলা মাষের নাম : অগ্রোয়ণ  

http://knowledgebank-brri.org/
http://www.ais.gov.bd/site/page/e94d22c6-e29d-48c4-a012-4463dccd3b80/%E0%A6%95%E0%A7%83%E0%A6%B7%E0%A6%BF-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE
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ইাংষরবজ মাষের নাম : বিষেম্বর  

দুষয িাষগর নাম : লিণাক্ততা  

দুষয িাগ পূি িিস্তুবত :  

লিণাক্ত েবেষ্ণু আগাম জাষতর পবরকল্পনা মযমন মিাষরা মমৌসুষম বি ধান৪৭ এিাং আমন মমৌসুষম বি ধান৪০, বি ধান৪১, বি ধান৫৩, বি ধান৫৪ এর 

চাে করুন।ষেষশর েবক্ষণািষল লিণাক্ত এলাকায় খবরপ মমৌসুষম কৃেষকরা শুধুমাত্র বৃবষ্ট্পাত বনভ িরশীল আমন ধাষনর আিাে কষর োষক। উক্ত 

এলাকায় রবি ও খবরফ মমৌসুষম যখন মাটিষত লিণাক্ততার পবরমান িাষড় মে েমষয় লিনাক্ততা দূর করার জন্য ফেষলর মেষচর চাবেোর 

অবতবরক্ত বনবেষ্ট্ স্বাদু পাবন িা মৃদু লিনাক্ত পাবন িষয়াগ কষর মাটির লিনাক্ততা কবমষয় রবি ও খবরফ ১ মমৌসুষম িাড়বত ২ টি ফেল উৎপােন 

করা যায়। 

দুষয িাগকালীন/দুষয িাগ পরিতী িস্তুবত :  

বিঘা িবত ৩০০-৪০০ মকবজ োই িষয়াগ করুন। 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

েবক্ষণািষলর উপষযাগী কৃবে িযুবক্ত, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা কাউবন্সল, নষভম্বর, ২০১৩. 

 

িাাংলা মাষের নাম : মপৌে  

ইাংষরবজ মাষের নাম : বিষেম্বর  

দুষয িাষগর নাম : বশতয িিাে 

দুষয িাগ পূি িিস্তুবত :  

রাষতর তাপমাত্রা ১২-১৩ বিগ্রী মে্লবেয়াে এিাং বেষনর তাপমাত্রা ২৮-২৯ বিগ্রী মেলবেয়াে েষল বশতয িিাষের ক্ষবতর েম্ভািনা আষে। 

কৃবে আিোওয়ার তথ্য মপষত বিক করুন 

দুষয িাগকালীন/দুষয িাগ পরিতী িস্তুবত :  

১। িীজতলার েময় বশতয িিাে েষল ৩-৫ মেবমিঃ পাবন ধষর রাখা এিাং স্বচ্ছ পবলবেন োউবন বেষয় মঢষক রাখষত েষি। 

২। বশতয িিাে শুরু েষল মেরীষত চারা মরাপন করষত েষি। 

৩। মরাপষনর পর কুবশ অিস্থায় বশতয িিাে শুরু েষল ৫-৭ মেবমিঃ পাবন রাখষত েষি। 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

 

িাাংলা মাষের নাম : শ্রািণ  

ইাংষরবজ মাষের নাম : জুলাই  

দুষয িাষগর নাম : আকবিক িন্যা  

দুষয িাগ পূি িিস্তুবত :  

http://www.ais.gov.bd/site/page/e94d22c6-e29d-48c4-a012-4463dccd3b80/%E0%A6%95%E0%A7%83%E0%A6%B7%E0%A6%BF-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE
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কৃবে আিোওয়ার তথ্য মপষত বিক করুন 

* িন্যা িিণ এলাকার জন্য েেনশীলজাত বি ধান৫১ ও বি ধান৫২ জাষতর আিাষের পবরকল্পনা করুন। 

* নািী জাষতর মযমন নাইজারশাইল, বিনাশাইল, বিআর২২, বিআর২৩ ও বি ধান৪৬ এর িীজতলা বতবর করুন। 

* ভােমান িীজতলা বতবর করুন। 

ভােমানিীজতলািঃ ভােমান িীজতলা বতবরর জন্য িেষম িন্যার পাবন, পুকুর, মিািা িা খাষলর উপর িাষেঁর চাটাইষয়র মাচা িা কলা গাষের মভলা 

বতবর করষত েষি। তার উপর১-২ ইবি পুরু কাোর স্তর বেষয় কাঁোয় িীজতলা বতবর করষত েষি। এরপর স্বাভাবিক বনয়ষম িীজ জাগ বেষয় অাংকুর 

মির কষর ঐ অাংকুবরত িীজ িীজতলায় মফলষত েষি। িীজতলা যাষত মভষে না যায় মেজন্য খুটির োষে মিষধ রাখষত েষি। 

দুষয িাগকালীন/দুষয িাগ পরিতী িস্তুবত :  

১। িন্যার পাবন েষর যাওয়ার ৭ বেন পর পাবন মে কষর গাষের পাতা ধুষয় বেষত েষি।  

২। িন্যার ৭-১০ বেন পর জবম আগাো মুক্ত কষর ইউবরয়া উপবরিষয়াগ এিাং বিঘা িবত ৩ মকবজ এম ও বপ োর িষয়াগ করষত েষি। 

৩। মযখাষন িীজতলা করার সুবিধা মনই মেখাষন িন্যামুক্ত এলাকা েষত ৩০-৪০ বেন িয়ষের ধাষনর গুবে মেষক ২/৩ টি কুবশ মভষঙ্গ নতুন 

জবমষত  মরাপন করষত েষি। 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

 

িাাংলা মাষের নাম : বচত্র  

ইাংষরবজ মাষের নাম : মাচ ি  

দুষয িাষগর নাম : খরা  

দুষয িাগ পূি িিস্তুবত :  

১। পুকুু্র, জলাশয়, খাল ও মিািায় বৃবষ্ট্র পাবন ধষর রাখা 

২। আিোওয়ার িবত নজর রাখা ও মে অনুযায়ী পবরকল্পনা করা। 

৩। বনচু জবমষত মিাষরা ধাষনর চাে করুন।  

৪। বজি োর ব্যিোর করুন। 

৫। খরা েেনশীল জাত মযমন বি ধান৩২,বি ধান৩৩, বি ধান৩৯, বি ধান৪২, বি ধান৪৩, বি ধান৫৬, বি ধান৫৭ ইতযাবে চাে করা 

কৃবে আিোওয়ার তথ্য মপষত বিক করুন 

দুষয িাগকালীন/দুষয িাগ পরিতী িস্তুবত :  

জবমর আইল উচু কষর অবধক পাবন োংরক্ষণ করুন। িষয়াজষন েম্পূরক মেষচর ব্যিস্থা করুন। 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

 

 

http://www.ais.gov.bd/site/page/e94d22c6-e29d-48c4-a012-4463dccd3b80/%E0%A6%95%E0%A7%83%E0%A6%B7%E0%A6%BF-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE
http://www.ais.gov.bd/site/page/e94d22c6-e29d-48c4-a012-4463dccd3b80/%E0%A6%95%E0%A7%83%E0%A6%B7%E0%A6%BF-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE
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মপাকামাকড় ও েমন ব্যিস্থা 

মপাকার নাম : মলো মপাকা  

মপাকা মচনার উপায় : পূণ ি িয়স্ক মষের পাখার বিস্তৃত ১ ইবি। পূণ ি িয়স্ক মে গাষের বনষচ গুচ্ছাকাষর বিম পাষর। বিম গুবল মরশবম মলাম িারা 

আবৃত।  

ক্ষবতর ধরণ : িেমািস্থায় কীড়াগুষলা শুধু পাতা খায়, িয়স্ক কীড়া েম্পূণ ি পাতাই মখষয় মফলষত পাষর। এরা চারা গাষের মগাড়াও কাষট। পাতার 

পাশ মেষক মকষট এমনভাষি খায় ময ধান গাষের কান্ড অিবশষ্ট্ োষক।  

আক্রমষণর পয িায় : িাড়ন্ত পয িায়  

ফেষলর ময অাংষশ আক্রমণ কষর : পাতা  

মপাকার মযেি স্তর ক্ষবত কষর : কীড়া  

ব্যিস্থাপনা :  

জবমষত শতকরা ২৫ ভাগ পাতা ক্ষবতগ্রস্থ েষল কাি িাবরল জাতীয় কীটনাশক (মযমন মেবভন ৩০ গ্রাম ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয়) অেিা 

ম্যালাবেয়ন জাতীয় কীটনাশক (মযমন ফাইফানন ২০ বমবলবলটার িা োইফানন ৫৭ ইবে ৩০ বমবলবলটার িবত ১০ বলটারপাবনষত বমবশষয়) ১০ 

বেন পরপর ২-৩ িার মে করুন।  

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

িালাইনাশক ব্যিোষরর েতকিতা েম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

পূি ি-িস্তুবত :  

জবম ও িীজতলা পবরেশ িন করুন। পুষি ির ফেল কাটার পর জবম চাে বেষয় রাখুন অেিা নাড়া পুবড়ষয় মফলুন। আষলাক ফাঁে ব্যিোর করুন। 

আষলাক ফাঁে েম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

কৃবে তথ্য োবভ িে (এআইএে), ১২/০২/২০১৮। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

 

মপাকার নাম : বশে কাটা মলো মপাকা  

মপাকা মচনার উপায় : পূণ ি িয়স্ক মষের পাখার বিস্তৃত ১ ইবি। পূণ ি িয়স্ক মে গাষের বনষচ গুচ্ছাকাষর বিম পাষড়। বিম গুবল মরশবম মলাম িারা 

আবৃত।  

ক্ষবতর ধরণ : কীড়াগুষলা িােবমক অিস্থায় পাতার পাশ মেষক মকষট খায়। কীড়াগুষলা িড় েষল আধা পাকা িা পাকা ধাষনর শীষের মগাড়া মেষক 

মকষট মেয় এিাং এজন্য এর নাম শীেকাটা মলো মপাকা। মিানা ও মরাপা আমষনর এটি অতযন্ত ক্ষবতকারক মপাকা।  

আক্রমষণর পয িায় : শীে অিস্থা  

ফেষলর ময অাংষশ আক্রমণ কষর : পাতা  

মপাকার মযেি স্তর ক্ষবত কষর : কীড়া  

ব্যিস্থাপনা :  

http://pest2.bengalsols.com/
https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
https://drive.google.com/open?id=1Bc0N4zL0srQb4D66luy-ts-hyFz_YM4Q
http://www.ais.gov.bd/
http://knowledgebank-brri.org/


122 
 

জবমষত শতকরা ২৫ ভাগ পাতা ক্ষবতগ্রস্থ েষল কাি িাবরল জাতীয় কীটনাশক (মযমনষেবভন ৩০ গ্রাম ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয়) অেিা 

ম্যালাবেয়ন জাতীয় কীটনাশক (মযমন ফাইফানন ২০ বমবলবলটার িা োইফানন ৫৭ ইবে ৩০ বমবলবলটার িবত ১০বলটার পাবনষত বমবশষয়) ১০ 

বেন পরপর ২-৩ িার মে করুন। 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

িালাইনাশক ব্যিোষরর েতকিতা েম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

পূি ি-িস্তুবত :  

জবম ও িীজতলা বনয়বমত পবরেশ িন করুন। 

অন্যান্য :  

নাড়া পুবড়ষয় মফলুন। জবমষত িাল িা কবি বেষয় মপাকাষখষকা পাবখ িোর ব্যিস্থা করুন। জবমষত মেচ িোন করুন। 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

কৃবে তথ্য োবভ িে (এআইএে), ১২/০২/২০১৮। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

 

মপাকার নাম : লম্বা শু ুঁড় উরচুঙ্গা  

মপাকা মচনার উপায় : এষের গাষয়র রে মোনাবল এিাং লাবফষয় চষল।  

ক্ষবতর ধরণ : পাতার বকনারা ও বশরা িাবক োষক। ক্ষবতগ্রস্থ পাতা ঝাঝরা েষয় যায়।  

আক্রমষণর পয িায় : িাড়ন্ত পয িায়  

ফেষলর ময অাংষশ আক্রমণ কষর : পাতা  

মপাকার মযেি স্তর ক্ষবত কষর : পূণ ি িয়স্ক  

ব্যিস্থাপনা :  

কুইনালফে জাতীয় কীটনাশক (মযমন কনভয়/ মগটলাি/ ইষকালাি ২৫-৩০ বমবলবলটার িবত ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয় িবত ৫ শতক জবমষত) 

মশে বিষকষল মে করষত েষি। ঔেধ মে করায় েতকিতা অিলম্বন করষত েষি।  

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

িালাইনাশক ব্যিোষরর েতকিতা েম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

পূি ি-িস্তুবত :  

জবম ও িীজতলা পবরেশ িন। জবমষত িাল িা কবি বেষয় মপাকা মখষকা পাবখ িোর ব্যিস্থা করা। 

অন্যান্য :  

োতজাল বেষয় মপাকা ধষর মমষর মফলুন। 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

http://pest2.bengalsols.com/
https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
http://www.ais.gov.bd/
http://knowledgebank-brri.org/
http://pest2.bengalsols.com/
https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
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কৃবে তথ্য োবভ িে (এআইএে), ১২/০২/২০১৮। 

িালাইনাশক বনষে িবশকাওষয়িোইট, ১২/০২/২০১৮। 

 

মপাকার নাম : ঘাে ফবড়াং  

মপাকা মচনার উপায় : পূণ ি িয়স্ক মপাকা ১-২ ইবি লম্বা েবুজ েয়, বপেষনর পা লম্বা িষল এরা লাবফষয় চষল।  

ক্ষবতর ধরণ : পূণ ি িয়স্ক ঘােফবড়াং ও িাচ্চা উভয়ই ধান গাষের ক্ষবত কষর োষক। এরা ধাষনর পাতার পাশ মেষক বশরা পয িন্ত খায়। ঘােফবড়াং এর 

বিবভন্ন িজাবত এক োষে অষনক োংখ্যায় মক্ষত আক্রমণ কষর। তাষেরষক ইাংষরজীষত মলাকাষ্ট্ এিাং িাাংলায় পাংগপাল িলা েয়।  

আক্রমষণর পয িায় : িাড়ন্ত পয িায়  

ফেষলর ময অাংষশ আক্রমণ কষর : পাতা  

মপাকার মযেি স্তর ক্ষবত কষর : পূণ ি িয়স্ক  

ব্যিস্থাপনা :  

িায়াবজনন জাতীয় কীটনাশক (মযমন োবি িয়ন ৬০ ইবে ৩০ বমবলবলটার ) ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয় ১০ বেন পর পর ২-৩ িার ভালভাষি মে 

করুন। 

িালাইনাশক ব্যিোষরর েতকিতা েম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

পূি ি-িস্তুবত :  

জবম ও িীজতলা বনয়বমত পবরেশ িন করুন। 

অন্যান্য :  

আষলাক ফাঁে ব্যিোর। োতজাষলর িবত টাষন একটি মপাকা পাওয়া যা োত বেষয় মমষর মফলুন। আষরা বিস্তাবরত জানষত বনকটস্থ কৃবে কম িকতিার 

োষে মযাগাষযাগ করুন।  

আষলাক ফাঁে েম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

তষথ্যর উৎে :  

কৃবে তথ্য োবভ িে (এআইএে), ১২/০২/২০১৮। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

 

মপাকার নাম : োো বপে গাে ফবড়াং  

মপাকা মচনার উপায় : মপাকা ৩-৪ বমবল লম্বা, গাষয়র রে িাোবম এিাং বপষে োো োগ োষক।  

ক্ষবতর ধরণ : ধান গাষের মগাড়ার িষে রে শুষে খায়। ফষল েপারিান ি েয় িা ধাষনর মক্ষত পুষড় মগষে মষন েয়।  

আক্রমষণর পয িায় : িাড়ন্ত পয িায়  

ফেষলর ময অাংষশ আক্রমণ কষর : কাষন্ডর মগাঁড়ায়  

মপাকার মযেি স্তর ক্ষবত কষর : পূণ ি িয়স্ক  

http://www.ais.gov.bd/
http://pest2.bengalsols.com/
https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
http://pest2.bengalsols.com/
https://drive.google.com/open?id=1Bc0N4zL0srQb4D66luy-ts-hyFz_YM4Q
http://www.ais.gov.bd/
http://knowledgebank-brri.org/
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ব্যিস্থাপনা :  

আইষোষিাকাি ি জাতীয় কীটনাশক (মযমন বমপবেন িা েপবেন ৩০ গ্রাম ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয়) ১০ বেন পর পর ২-৩ িার বিকাষল মে 

করুন। 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

িালাইনাশক ব্যিোষরর েতকিতা েম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

পূি ি-িস্তুবত :  

জবম ও িীজতলা বনয়বমত পবরেশ িন করুন। 

অন্যান্য :  

আষলাক ফাঁে ব্যিোর। 

আষলাক ফাঁে েম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

তষথ্যর উৎে :  

কৃবে তথ্য োবভ িে (এআইএে), ১২/০২/২০১৮। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

 

মপাকার নাম : োতরা মপাকা  

মপাকা মচনার উপায় : স্ত্রী োতরা মপাকা খুি মোট, লালষচ োো রষের, নরম মেেবিবশষ্ট্, পাখােীন এিাং গাষয় োো মমামজাতীয় পোষে ির আিরণ 

োষক। এরাই গাষের ক্ষবত কষর। এক োষে অষনকগুষলা োতরা মপাকা গাষের কান্ড ও মখাল এিাং পাতার মখাষলর মেিতী জায়গায় োষক। পুরুে 

মপাকা অনুপাষত োংখ্যায় খুিই কম িষল বিষশে ক্ষবত করষত পাষর না।  

ক্ষবতর ধরণ : গাষের কান্ড ও পাতার মখাষলর মেিতীস্থাষন একষত্র অবধক োংখ্যক োকায় োো মমাষমর মত মেখা যায়। আক্রমণ তীি েষল গাষে 

বশে মির েয় না।  

আক্রমষণর পয িায় : কুবশ  

ফেষলর ময অাংষশ আক্রমণ কষর : কাণ্ড , পাতা  

মপাকার মযেি স্তর ক্ষবত কষর : পূণ ি িয়স্ক  

ব্যিস্থাপনা :  

আক্রমণ মিবশ েষল মফবনট্রবেয়ন জাতীয় কীটনাশক ( মযমন সুবমবেয়ন িা ফবলবেয়ন ২০ বমবলবলটার িবত ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয়) ১০ বেন 

পর পর ২-৩ িার ভালভাষি মে করুন। 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

িালাইনাশক ব্যিোষরর েতকিতা েম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

পূি ি-িস্তুবত :  

জবম ও িীজতলা বনয়বমত পবরেশ িন করুন। 

অন্যান্য :  

http://pest2.bengalsols.com/
https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
https://drive.google.com/open?id=1Bc0N4zL0srQb4D66luy-ts-hyFz_YM4Q
http://www.ais.gov.bd/
http://knowledgebank-brri.org/
http://pest2.bengalsols.com/
https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
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আক্রান্ত গাে তুষল মাটিষত পুষত মফলষত েষি। আষরা বিস্তাবরত জানষত বনকটস্থ কৃবে কম িকতিার োষে মযাগাষযাগ করুন। 

তষথ্যর উৎে :  

কৃবে তথ্য োবভ িে (এআইএে), ১২/০২/২০১৮। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

 

মপাকার নাম : বিপে  

মপাকা মচনার উপায় : উকুষনর মত মোট বচকন কাষলা ও লম্বাষট। িাচ্চা মপাকা োো।  

ক্ষবতর ধরণ : পাতায় ক্ষত সৃবষ্ট্ কষর রে শুষে খায় ফষল পাতা লম্বা লবম্ব ভাষি মুষড় যায়।  

আক্রমষণর পয িায় : কুবশ, চারা  

ফেষলর ময অাংষশ আক্রমণ কষর : পাতা  

মপাকার মযেি স্তর ক্ষবত কষর : পূণ ি িয়স্ক  

ব্যিস্থাপনা :  

আক্রমণ মিবশ েষল ইবমিাষিাষরাবিি জাতীয় কীটনাশক (মযমন এিমায়ার অেিা টিষিা ৭-১০ বমবলবলটার /২ মুখ ) ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয় 

১০ বেন পর পর ২-৩ িার মে করষত েষি। 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

িালাইনাশক ব্যিোষরর েতকিতা েম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

পূি ি-িস্তুবত :  

জবম ও িীজতলা বনয়বমত পবরেশ িন করুন। 

অন্যান্য :  

৫ গ্রাম োিাষনর গুড়া ও বনষমর রে ১ বলটার োষর পাবনষত গুষল মে করষত পাষরন। আষরা বিস্তাবরত জানষত বনকটস্থ কৃবে কম িকতিার োষে 

মযাগাষযাগ করুন। েলুে/োো আোষলা ফাঁে ব্যিোর করুন। 

েলুে ফাঁে বিস্তাবরত জানষত বিক করুন  

তষথ্যর উৎে :  

কৃবে তথ্য োবভ িে (এআইএে), ১২/০২/২০১৮। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

 

মপাকার নাম : েবুজ পাতা ফবড়াং  

মপাকা মচনার উপায় : পূণ ি িয়স্ক মপাকা ৩-৫ বমবল লম্বা েয়, উজ্জ্বল েবুজ রষের মপাকা কাষলা োগ োষক।  

ক্ষবতর ধরণ : পাতার রে শুষে খায়। ফষল ঐ গাষের বৃবদ্ধ কষম যায় ও গাে খাষটা েয়।  

আক্রমষণর পয িায় : িাড়ন্ত পয িায়, চারা  

http://www.ais.gov.bd/
http://knowledgebank-brri.org/
http://pest2.bengalsols.com/
https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
https://drive.google.com/open?id=1YWh-qAOvBAqnZ_q_DaC3XvzRXKmh0D8k
http://www.ais.gov.bd/
http://knowledgebank-brri.org/
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ফেষলর ময অাংষশ আক্রমণ কষর : পাতা , কবচ পাতা  

মপাকার মযেি স্তর ক্ষবত কষর : পূণ ি িয়স্ক  

ব্যিস্থাপনা :  

আইষোষিাকাি ি জাতীয় কীটনাশক (মযমন বমপবেন িা েপবেন ৩০ গ্রাম ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয়) ১০ বেন পর পর ২-৩ িার বিকাষল মে 

করুন। 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

িালাইনাশক ব্যিোষরর েতকিতা েম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

পূি ি-িস্তুবত :  

বনয়বমত জবম পবরেশ িন করুন। 

অন্যান্য :  

আষলাক ফাঁে ব্যিোর করুন।  

আষলাক ফাঁে েম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

তষথ্যর উৎে :  

কৃবে তথ্য োবভ িে (এআইএে), ১২/০২/২০১৮। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

 

মপাকার নাম : গাবন্ধ  

মপাকা মচনার উপায় : ধুের িষণ ির এিাং েরু আকৃবতর। পা এিাং সূর দুইটি লম্বা।  

ক্ষবতর ধরণ : গাবন্ধ মপাকা ধাষনর োনা আক্রমণ কষর। পূণ িিয়স্ক এিাং িাচ্চা মপাকা (বনম্ফু্) উভষয়ই ধাষনর ক্ষবত কষর। ধাষনর োনায় যখন দুধ 

সৃবষ্ট্ েয় তখন ক্ষবত করষল ধান বচটা েষয় যায়। এরপষর আক্রমণ করষল ধাষনর মান খারাপ েষয় যায় এিাং চাল মভষঙ্গ যায়।  

আক্রমষণর পয িায় : শীে অিস্থা  

ফেষলর ময অাংষশ আক্রমণ কষর : ফল  

মপাকার মযেি স্তর ক্ষবত কষর : পূণ ি িয়স্ক , বনম্ফ  

ব্যিস্থাপনা :  

আক্রমণ মিবশ েষল িালাইনাশক ব্যিোর করা মযমন ম্যালাবেয়ন জাতীয় কীটনাশক (মযমন ফাইফানন িা বেলবেয়ন ২০ বমবলবলটার) অেিা 

মিারপাইবরফে জাতীয় কীটনাশক (মযমন িাে িিান ২০ বমবলবলটার) ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয় ১০ বেন পরপর ২-৩ িার মে করুন। 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

িালাইনাশক ব্যিোষরর েতকিতা েম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

পূি ি-িস্তুবত :  

বনয়বমত জবম পবরেশ িন করুন। আষলাক ফাঁে ব্যিোর করুন। 

আষলাক ফাঁে েম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

http://pest2.bengalsols.com/
https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
https://drive.google.com/open?id=1Bc0N4zL0srQb4D66luy-ts-hyFz_YM4Q
http://www.ais.gov.bd/
http://knowledgebank-brri.org/
http://pest2.bengalsols.com/
https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
https://drive.google.com/open?id=1Bc0N4zL0srQb4D66luy-ts-hyFz_YM4Q
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অন্যান্য :  

শামুষকর মাাংষের োংষঙ্গ িালাইনাশক বমবশষয় কাপষড়র পুটবলষত মেঁষধ ধাষনর দুধ আোর েময় বিে ফাঁে বেষেষি মক্ষষতর বিবভন্ন স্থাষন ব্যিোর 

করষত পাষরন। 

তষথ্যর উৎে :  

কৃবে তথ্য োবভ িে (এআইএে), ১২/০২/২০১৮। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

 

মপাকার নাম : িাোবম গাে ফবড়াং  

মপাকা মচনার উপায় : িেম পয িাষয়র িাচ্চাগুষলার রাং োো এিাং পষরর পয িাষয় িাোমী। িাচ্চা মেষক পূণ িিয়স্ক িাোমী গােফবড়াং মোট পাখা এিাং 

লম্বা পাখা বিবশষ্ট্ েষত পাষর।  

ক্ষবতর ধরণ : ধান গাষের মগাড়ায় িষে রে শুষে খায় ফষল গাে পুষড় যাওয়ার রে ধারণ কষর মষর যায়। তখন এষক িলা েয় েপারিান ি িা ফবড়াং 

মপাড়া।  

আক্রমষণর পয িায় : কুবশ, ফল পবরপক্ব  

ফেষলর ময অাংষশ আক্রমণ কষর : কাষন্ডর মগাঁড়ায়  

মপাকার মযেি স্তর ক্ষবত কষর : পূণ ি িয়স্ক , বনম্ফ  

ব্যিস্থাপনা :  

জবমর অবধকাাংশ গাষে ৪ টি বিমওয়ালা পুণ ি িয়ষ্ক স্ত্রী মপাকা িা ১০ টি িাচ্চা িাোবমগাে ফবড়াং িা উভয়ই মেখা মগষল িাোমী গাে ফবড়াং েমষন 

আইষোষিাকাি ি জাতীয় কীটনাশক (মযমন বমপবেন িা েপবেন ৩০ গ্রাম) ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয় ১০ বেন পর পর ২-৩ িার বিকাষল মে 

করুন। 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

িালাইনাশক ব্যিোষরর েতকিতা েম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

পূি ি-িস্তুবত :  

বিগত মমৌসুষম এ মপাকার আক্রমন েষয় োকষল ঘন কষর না লাবগষয় ধাষনর চারা ৩০-৪০ মেবন্টবমটার দূষর দূষর লাগাষনা। স্বল্প জীিনকাল েম্পন্ন 

ধাষনর আিাে করুন। 

অন্যান্য :  

পবরবমত পবরমান ইউবরয়া োর ব্যিোর করুন। ধান গাষের মগাড়ায় মপাকা মেখা মগষল জবমষত জষম োকা পাবন শুবকষয় বনন। আষলাক ফাঁে 

ব্যিোর করুন। 

আষলাক ফাঁে েম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

তষথ্যর উৎে :  

কৃবে তথ্য োবভ িে (এআইএে), ১২/০২/২০১৮। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

 

http://www.ais.gov.bd/
http://knowledgebank-brri.org/
http://pest2.bengalsols.com/
https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
https://drive.google.com/open?id=1Bc0N4zL0srQb4D66luy-ts-hyFz_YM4Q
http://www.ais.gov.bd/
http://knowledgebank-brri.org/
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মপাকার নাম : চুবঙ্গ  

মপাকা মচনার উপায় : িয়স্ক স্ত্রী মপাকা এক ধরষণর মে। পূণ ি িয়স্ক স্ত্রী মপাকার পাখার উপষর দুষটা কাষলা মফাটা আষে। পুরুে মষের মাঝখাষন 

মফাটা স্পষ্ট্ নয় ।  

ক্ষবতর ধরণ : পাতার উপষরর অাংশ মকষট মোট মোট চুবঙ্গ বতবর কষর মপাকার কীড়া বভতষর োষক। আক্রান্ত মক্ষষত গাষের পাতা োো মেখায় 

এিাং পাতার উপষরর অাংশ মকষট ফেষলর ক্ষবত কষর।  

আক্রমষণর পয িায় : কুবশ, চারা  

ফেষলর ময অাংষশ আক্রমণ কষর : পাতা  

মপাকার মযেি স্তর ক্ষবত কষর : কীড়া  

ব্যিস্থাপনা :  

জবমষত শতকরা ২৫ ভাগ পাতা ক্ষবতগ্রস্থ েষল কাি িাবরল জাতীয় কীটনাশক (মযমন মেবভন ৩০ গ্রাম ) অেিা ম্যালাবেয়ন জাতীয় কীটনাশক 

(মযমন ফাইফানন ২০ বমবলবলটার িা োইফানন ৫৭ ইবে ৩০ বমবলবলটার) ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয় ১০ বেন পরপর ২-৩ িার মে করুন। 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

িালাইনাশক ব্যিোষরর েতকিতা েম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

পূি ি-িস্তুবত :  

জবম বনয়বমত পবরেশ িন করুন। আষলাক ফাঁষের ব্যিস্থা করুন। 

আষলাক ফাঁে েম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

অন্যান্য :  

পাবন মেষক োত জাল বেষয় চুবঙ্গ েে কীড়া োংগ্রে কষর ধিাংে করুন। আক্রান্ত জবমর পাবন েবরষয় জবম শুবকষয় বনন। 

তষথ্যর উৎে :  

কৃবে তথ্য োবভ িে (এআইএে), ১২/০২/২০১৮। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

 

মপাকার নাম : পাতা মমাড়াষনা মপাকা  

মপাকা মচনার উপায় : পূণ ি িয়স্ক স্ত্রী মপাকা এক ধরষণর মে। গাষয়র রে িাোবম এিাং আড়াআবড় ভাষি ২-৩ টি োগ োষক ।  

ক্ষবতর ধরণ : গাষের পাতা লম্বালবম্ব ভাষি মুবড়ষয় পাতার বভতষরর েবুজ অাংশ খায়। মিশী ক্ষবত েষল পাতা পুষড় যাওয়ার মত মেখায়।  

আক্রমষণর পয িায় : কুবশ, চারা  

ফেষলর ময অাংষশ আক্রমণ কষর : পাতা , িগা , কবচ পাতা  

মপাকার মযেি স্তর ক্ষবত কষর : কীড়া  

ব্যিস্থাপনা :  

http://pest2.bengalsols.com/
https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
https://drive.google.com/open?id=1Bc0N4zL0srQb4D66luy-ts-hyFz_YM4Q
http://www.ais.gov.bd/
http://knowledgebank-brri.org/
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শতকরা ২৫ ভাগ পাতার ক্ষবত েষল মিারপাইবরফে জাতীয় কীটনাশক (মযমন িারেিান ২০ ইবে িা পাইষিাষরি ২০ ইবে ২০ বমবলবলটার ) 

অেিা ম্যালাবেয়ন জাতীয় কীটনাশক (মযমন ফাইফানন ২৫ বমবলবলটার ) ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয় ১০ বেন পর পর ২-৩ িার বিকাষল মে 

করুন। 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

িালাইনাশক ব্যিোষরর েতকিতা েম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

পূি ি-িস্তুবত :  

জবম বনয়বমত পবরেশ িন করুন। আষরা বিস্তাবরত জানষত বনকটস্থ কৃবে কম িকতিার োষে মযাগাষযাগ করুন। 

অন্যান্য :  

মক্ষষত িালপালা পুষত মপাকা মখষকা পাবখ িোর ব্যিস্থা করুন। আষলাক ফাঁষের োোষে মপাকা িা মে েমণ করুন। 

আষলাক ফাঁে েম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

তষথ্যর উৎে :  

কৃবে তথ্য োবভ িে (এআইএে), ১২/০২/২০১৮। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

 

মপাকার নাম : পামবর মপাকা  

মপাকা মচনার উপায় : পামবর মপাকার গাষয়র রাং চকচষক কাষলা এিাং গাষয় অোংখ্য কাটা আষে।  

ক্ষবতর ধরণ : কীড়া পাতার বভতষর েবুজ অাংশ খায়। ফষল পাতা োো মেখায়।  

আক্রমষণর পয িায় : চারা  

ফেষলর ময অাংষশ আক্রমণ কষর : পাতা , কবচ পাতা  

মপাকার মযেি স্তর ক্ষবত কষর : পূণ ি িয়স্ক , কীড়া  

ব্যিস্থাপনা :  

জবমষত শতকরা ৩৫ ভাগ ক্ষবত েষল অেিা িবত মগাোয় ৪ টি পুণ ি িয়স্ক মপাকা অেিা িবত কুবশষত ৫ টি কীড়া োকষল মিারপাইবরফে জাতীয় 

কীটনাশক (মযমন িাবেক িা পাইবরফে িা বলোল ২০ বমবলবলটার ) অেিা কারটাপ জাতীয় কীটনাশক (মযমন কাটাপ িা কারটাপ িা 

ফরওয়াটাপ ১৬ গ্রাম ) ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয় ১০ বেন পর পর ২-৩ িার বিকাষল মে করুন। 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

িালাইনাশক ব্যিোষরর েতকিতা েম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

পূি ি-িস্তুবত :  

মরাপষনর পর বনয়বমত জবম পয িষিক্ষণ করুন। 

অন্যান্য :  

োতজাল িা মশাবরর কাপড় বেষয় মপাকা ধষর মমষর মফলুন। আক্রান্ত পাতার উপর মেষক ২-৩ ইবি পাতা মকষট মফলুন। আষরা বিস্তাবরত জানষত 

বনকটস্থ কৃবে কম িকতিার োষে মযাগাষযাগ করুন। 

http://pest2.bengalsols.com/
https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
https://drive.google.com/open?id=1Bc0N4zL0srQb4D66luy-ts-hyFz_YM4Q
http://www.ais.gov.bd/
http://knowledgebank-brri.org/
http://pest2.bengalsols.com/
https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
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তষথ্যর উৎে :  

কৃবে তথ্য োবভ িে (এআইএে), ১২/০২/২০১৮। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

 

মপাকার নাম : নবল মাবে/গলমাবে  

মপাকা মচনার উপায় : গলমাবে মেখষত অষনকটা মশার মত, মপটটা উজ্জ্বল লাল রাংষয়র।  

ক্ষবতর ধরণ : স্ত্রী গলমাবে পাতার নীষচর পাষশ বিম পাষড়, তষি মাষঝ মষে পাতার মখাষলর উপরও বিম পাষড়। এ মপাকার আক্রামষণর ফষল 

ধান গাষের মাঝখাষনর পাতাটা মপঁয়াজ পাতার মত নলাকার েষয় যায়। ফষল কুবশষত আর বশে েয় না।  

আক্রমষণর পয িায় : কুবশ  

ফেষলর ময অাংষশ আক্রমণ কষর : আগা , কাণ্ড , পাতা , িগা , কবচ পাতা  

মপাকার মযেি স্তর ক্ষবত কষর : কীড়া  

ব্যিস্থাপনা :  

জবমষত শতকরা ৫ ভাগ পাতায় লক্ষণ মেখা মগষল কীটনাশক ব্যিোর করুন। আক্রমষনর মাত্রা মিশী েষল িালাইনাশক ব্যািোর করা মযষত পাষর 

মেয়াবজনন িা িায়াবজনন জাতীয় কীটনাশক (মযমন োবি িয়ন ৬০ ইবে ৩০ বমবলবলটার ) অেিা োইপারষমবিন জাতীয় কীটনাশক (মযমন বরপকি ি 

১০ ইবে িা ওস্তাে ২০ বমবলবলটার) ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয় ১০ বেন পরপর ২-৩ িার মে করুন। 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

িালাইনাশক ব্যিোষরর েতকিতা েম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

পূি ি-িস্তুবত :  

মরাপষনর পর বনয়বমত জবম পয িষিক্ষণ করুন। 

অন্যান্য :  

আষলাক ফাঁে ব্যিোর কষর পূণ ি িয়ষ্ক মপাকা েমন করষত পাষরন। 

আষলাক ফাঁে েম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

তষথ্যর উৎে :  

কৃবে তথ্য োবভ িে (এআইএে), ১২/০২/২০১৮। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

 

মপাকার নাম : েলুে মাজরা  

মপাকা মচনার উপায় : পূণ ি িয়স্ক স্ত্রী মপাকা এক ধরষনর মে। পূণ ি িয়স্ক স্ত্রী মপাকার পাখার উপষর দুষটা কাষলা মফাটা আষে। পুরুে মষের মাঝখাষন 

মফাটা স্পষ্ট্ নয়। মাজরা মপাকার আক্রমণ েষল, কাষন্ডর মষে কীড়া, তার খাওয়ার বনেশ িন ও মল পাওয়া যায়, অেিা কাষন্ডর িাইষরর রাং বিিণ ি 

েষয় যায় এিাং কীড়া মির েষয় যাওয়ার বেদ্র োষক। গাষে মাজরা মপাকার বিষমর গাো মেখষল বুঝষত েষি গাষের ক্ষবত েওয়ার েম্ভািনা আষে। 

েলুে মাজরা মপাকার বিষমর গাোর ওপর োলকা ধূের রষের একটা আিরণ োষক।  

http://www.ais.gov.bd/
http://knowledgebank-brri.org/
http://pest2.bengalsols.com/
https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
https://drive.google.com/open?id=1Bc0N4zL0srQb4D66luy-ts-hyFz_YM4Q
http://www.ais.gov.bd/
http://knowledgebank-brri.org/
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ক্ষবতর ধরণ : কীড়াগুষলা কাষন্ডর মভতষর ঢুষক খাওয়া শুরু কষর এিাং গাষের িাড়ন্ত পয িাষয় ধীষর ধীষর গাষের বিগ পাতার মগাড়া মকষট মফষল। 

ফষল বিগ পাতা মারা যায়। কাইচষোড় আোর পর ক্ষবত করষল েম্পূণ ি শীে শুবকষয় যায় এিাং োো শীে মির েয়। ফুল মফাটার আষগ েষল মরা 

বিগ এিাং ফুল মফাটার পর েষল োো শীে মির েয়।  

আক্রমষণর পয িায় : কুবশ, শীে অিস্থা, িাড়ন্ত পয িায়, চারা, ফষলর িাড়ন্ত পয িায়  

ফেষলর ময অাংষশ আক্রমণ কষর : কাণ্ড , িগা  

মপাকার মযেি স্তর ক্ষবত কষর : কীড়া  

ব্যিস্থাপনা :  

শতকরা ৫ টি মরা শীে পাওয়া মগষল অনুষমাবেত োষয়াবমষোিাম (২০%)+ মিারাবনবলষিাল (২০%) জাতীয় কীটনাশক (মযমন বভরতাষকা ১.৫ 

গ্রাম) অেিা কারটাপ জাতীয় কীটনাশক (মযমন কারটাপ িা োনটাপ ২৪ গ্রাম) অেিা বফিবনল জাতীয় কীটনাশক (মযমন বরষজন্ট িা গুবল ১০-১৫ 

বমবল) ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয় ১০ বেন পরপর ২-৩ িার মে করুন।  

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

িালাইনাশক ব্যিোষরর েতকিতা েম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

পূি ি-িস্তুবত :  

মক্ষষতর মষে িালপালা পু ুঁষত মপাকা মখষকা পাবখর িোর সুষযাগ কষর বেষল এরা পূণ িিয়স্ক মে মখষয় এষের োংখ্যা কবমষয় মফষল। বনয়বমতভাষি 

মক্ষত পয িষিক্ষষণর েময় মাজরা মপাকার মে ও বিম োংগ্রে কষর নষ্ট্ কষর মফলষল মাজরা মপাকার োংখ্যা ও ক্ষবত অষনক কষম যায়। মোর 

আোর পূি ি পয িন্ত োতজাল বেষয় মে ধষর ধ্বাংে করা যায়। 

অন্যান্য :  

বিষমর গাো োংগ্রে কষর নষ্ট্ করুন। োত জাল বেষয় মপাকা েমন করুন। আমন ধান কাটার পর চাে বেষয় নাড়া মাটিষত বমবশষয় িা পুবড়ষয় 

মফলুন। আষলাক ফাঁষের োোষে মপাকা মে োংগ্রে কষর েমন করুন। 

আষলাক ফাঁে েম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

তষথ্যর উৎে :  

কৃবে তথ্য োবভ িে (এআইএে), ১২/০২/২০১৮। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

 

মরাগিালাই ও ব্যিস্থাপনা 

মরাষগর নাম : পাতার লালষচ মরখা মরাগ  

মরাষগর কারণ : ব্যাকষটবরয়া  

ক্ষবতর ধরণ : সূষয ির বেষক ধরষল এ োষগর মে বেষয় আষলা িষিশ কষর এিাং পবরস্কার মেখা যায়। আষস্ত আষস্ত োগগুষলা িড় েষয় লালষচ রাং 

ধারণ কষর এিাং পাতার পার্শ্িিতী বৃেৎ বশরার বেষক েড়াষত োষক। আক্রমণ িিণ জাষত ধাষনর পাতা পুষরাটাই লালষচ রষের েষয় মষর মযষত 

পাষর। মরাগ বিস্তাষরর অনুকুল অিস্থায় োরা মাে েলষে কমলা রষের েষয় যায়। এ ব্যাকষটবরয়া গাষে ক্ষত িা পাতার মকাষের স্বাভাবিক বেদ্র 

পষে িষিশ কষর। পাতা মপাড়া মরাষগর মচষয় মিবশ েলষে গুটিকা পাতার উপর সৃবষ্ট্ েয়। বৃবষ্ট্ এিাং িাতাে এ মরাগ বিস্তাষর োোে কষর।  

ফেষলর ময পয িাষয় আক্রমণ কষর : িাড়ন্ত পয িায়  

ফেষলর ময অাংষশ আক্রমণ কষর : পাতা  

http://pest2.bengalsols.com/
https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
https://drive.google.com/open?id=1Bc0N4zL0srQb4D66luy-ts-hyFz_YM4Q
http://www.ais.gov.bd/
http://knowledgebank-brri.org/
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ব্যিস্থাপনা :  

৫০-১০০ গ্রাম পটাশ োর িবত ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয় ৫ শতাাংশ জবমষত বিষকষল মে করষত েষি। 

িবত ১০ বলটার পাবনষত ৪০-৫০ গ্রাম কপার অবিষিারাইি অেিা ২০ গ্রাম চযাবম্পয়ন বমবশষয় ৫ শতাাংশ জবমষত মে করষত েষি। 

িালাইনাশক ব্যিোষরর েতকিতা েম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

পূি ি-িস্তুবত :  

এ মরাগ িবতষরাধশীল জাত মযমন বিআর৩ (বিপ্লি), বিআর৪ (বিশাইল), বিআর৯ (সুফলা), বিআর১০ (িগবত), বিআর১৪ (গাজী), বিআর১৬ 

(শােীিালাম), বিআর২০ (বনজামী), বিআর২১ (বনয়ামত), বিআর২৪ (রেমত), বিধান২৮, বিধান২৯, বিধান৩০, বিধান৩৭, বিধান৩৮, 

বিধান৪০,  বিধান৪১, বিধান৪২ ইতযাবে চাে করা। 

িীজ মশাধন করুন। 

িীজ মশাধন েম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

অন্যান্য :  

নাড়া শুবকষয় জবমষতই পুবড়ষয় মফলা। 

তষথ্যর উৎে :  

কৃবে তথ্য োবভ িে (এআইএে), ১২/০২/২০১৮। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

ফেষলর িালাই ব্যিস্থাপনা, মমািঃ োোনুর রেমান, বিতীয় োংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

 

মরাষগর নাম : পাতার মফাস্কাপড়া মরাগ  

মরাষগর কারণ : েত্রাক  

ক্ষবতর ধরণ : পাতার মফাস্কাপড়া একটি িীজিাবেত মরাগ। এ মরাষগর লক্ষণ োধারণত িয়স্ক পাতার আগায় মেখা যায় । মাষঝ মাষঝ পাতার 

মাঝখাষন িা বকনাষরও েষত পাষর। োগ মেখষত অষনকটা জল োষপর মত মষন েয় এিাং িড় েষয় অষনকটা বিম্বাকৃবত িা আয়তাকার এিাং 

জলপাই রষের মত মষন েয়। োষগর মভতর গাঢ় িাোমী চওড়া মরখা এিাং োলকা িাোমী মরখা পর পর োষক। তাষত বকছুটা মিারাকাটা োষগর 

মত মষন েয়। মিশী আক্রমষণ পাতা শুবকষয় খষড়র রষের মত েয় এিাং োষগর বকনারা োলকা িাোমী এলাকার মত মেখা যায়। োষগর ক্রমাগত 

বৃবদ্ধ পুষরা পাতাষতই েড়াষত পাষর। পাতার মফাস্কাপড়া মরাগ মচনার েেজ উপায় েষলা আক্রান্ত পাতা মকষট স্বচ্ছ পাবনষত ৫-১০ বমবনট বভবজষয় 

রাখষল যবে পু ুঁজ িা দুধ জাতীয় পোে ি কাটা অাংশ মেষক মির েয় তষি বুঝষত েষি ব্যাকষটবরয়াজবনত পাতাষপাড়া মরাগ। আর যবে মকান বকছু 

মির না েয় তষি মেটা পাতার মফাস্কা মরাগ।  

ফেষলর ময পয িাষয় আক্রমণ কষর : মযষকান অিস্থা  

ফেষলর ময অাংষশ আক্রমণ কষর : পাতা  

ব্যিস্থাপনা :  

োলফার জাতীয় েত্রাকনাশক (মযমন কুমুলাে ৪০ গ্রাম িা মগইষভট িা মষনাবভট ২০গ্রাম) ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয় ১০ বেন পরপর আক্রমষণর 

শুরু মেষক মমাট ২-৩ িার িষয়াগ করুন। 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
http://pest2.bengalsols.com/
https://drive.google.com/open?id=13z6coSEx-hxOyrnzHxJR4rNQkgSkH1mJ
http://www.ais.gov.bd/
http://knowledgebank-brri.org/
http://pest2.bengalsols.com/
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িালাইনাশক ব্যিোষরর েতকিতা েম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

পূি ি-িস্তুবত :  

বি ধান২৭,বি ধান২৮, বি ধান২৯, বি ধান৩০, বি ধান৩১, বি ধান৩৭,বি ধান৩৮,বি ধান৪৫ ইতযাবে েেনশীল জাত চাে করা। 

িীজষশাধন করা। 

িীজ মশাধন েম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

অন্যান্য :  

পবরবমত মাত্রায় ইউবরয়া োর ব্যিোর করা। নাড়া জবমষত পুবড়ষয় মফলা। 

তষথ্যর উৎে :  

ফেষলর িালাই ব্যিস্থাপনা, মমািঃ োোনুর রেমান, বিতীয় োংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

কৃবে তথ্য োবভ িে (এআইএে), ১২/০২/২০১৮। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

 

মরাষগর নাম : মখাল পচা  

মরাষগর কারণ : েত্রাক  

ক্ষবতর ধরণ : মকন্দ্র ধূের এিাং বকনারা িাোমী রষের অেিা োগটা ধূের িাোমী রষের েষত পাষর। োগগুষলা একষত্র েষয় িড় েয় এিাং েম্পূণ ি 

মখাষলই েড়াষত পাষর। আক্রমণ মিশী েষল শীে িা েড়া আাংবশক মির েয়। শীে আবৃত মখাল পঁষচ যায় এিাং োো রষের েত্রাক মখাষলর উপর 

মাষঝ মাষঝ মেখা যায়। আাংবশক মির েওয়া শীষে খুি কম োংখ্যক ধান পুষ্ট্ েয়।  

ফেষলর ময পয িাষয় আক্রমণ কষর : িাড়ন্ত পয িায় , চারা  

ফেষলর ময অাংষশ আক্রমণ কষর : পাতা  

ব্যিস্থাপনা :  

মিাবপষকানাজল জাতীয় েত্রাকনাশক (মযমন টিল্ট ২০ বমবল ) ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয় িবত ৫ শতষক ১০-১২ বেন পর পর ২-৩ িার মে 

করষত েষি।  

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

িালাইনাশক ব্যিোষরর েতকিতা েম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

পূি ি-িস্তুবত :  

পবরবমত ইউবরয়া োর ব্যিোর করুন। িীজষশাধন করষত েষি। 

িীজ মশাধন েম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

অন্যান্য :  

আক্রান্ত খড় কুষটা জবমষত পুবড়ষয় মফলুন। 

তষথ্যর উৎে :  

ফেষলর িালাই ব্যিস্থাপনা, মমািঃ োোনুর রেমান, বিতীয় োংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
https://drive.google.com/open?id=13z6coSEx-hxOyrnzHxJR4rNQkgSkH1mJ
http://www.ais.gov.bd/
http://knowledgebank-brri.org/
http://pest2.bengalsols.com/
https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
https://drive.google.com/open?id=13z6coSEx-hxOyrnzHxJR4rNQkgSkH1mJ
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কৃবে তথ্য োবভ িে (এআইএে), ১২/০২/২০১৮। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

 

মরাষগর নাম : িাকাবন  

মরাষগর কারণ : েত্রাক  

ক্ষবতর ধরণ : এটি একটি িীজিাবেত মরাগ। এ মরাষগর েিষচষয় স্পষ্ট্ লক্ষণ েষলা আক্রান্ত চারা স্বাভাবিক চারার মচষয় িায় বিগুন লম্বা েয় এিাং 

আক্রান্ত চারার পাতা েলষে েবুজ েয়। আক্রান্ত চারাগুষলা মিশী বেন িাঁষচ না। আক্রান্ত গাষের কুবশ বলকবলষক েয়। এষের ফযাকাষশ েবুজ পাতা 

অন্যান্য গাষের উপর বেষয় মেখা যায় এিাং নীষচর বেষক বিঁষট অস্থাবনক বশকড়ও মেখা মযষত পাষর। আক্রান্ত গাে যবে মকান রকষম িাঁষচ তষি 

মেগুষলা মেষক বচটা ধান েয়। অবধক মাত্রায় নাইষট্রাষজন োর ব্যিোর এিাং ৩০-৩৫০ মেবন্টষগ্রি তাপমাত্রা এ মরাষগর অনুকুল পবরষিশ সৃবষ্ট্ কষর।  

ফেষলর ময পয িাষয় আক্রমণ কষর : িীজ , চারা  

ফেষলর ময অাংষশ আক্রমণ কষর : কাষন্ডর মগাঁড়ায় , মগাঁড়া  

ব্যিস্থাপনা :  

িীজতলা আদ্র ি িা বভষজ রাখুন। আক্রান্ত গাে তুষল পুবড়ষয় মফলা। চারা লাগাষনার মক্ষত আক্রান্ত েষল আক্রান্ত জবমর পাবন শুবকষয় মফলুন। 

পূি ি-িস্তুবত :  

সুেম মাত্রায় োর িষয়াগ করুন। বকছুটা িবতষরাধ েম্পন্ন ধাষনর জাত মযমন-বিআর১৪, বি ধান২৮, বি ধান৪২, বি ধান৪৪ ও বি ধান৪৫ এর চাে 

করা। িীজ মশাধন কষর িীজ িপন করুন। 

িীজ মশাধন েম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

অন্যান্য :  

আক্রান্ত গাষের পবরতযক্ত অাংশ োংগ্রে কষর নষ্ট্ করুন। একই জবম িীজতলার জন্য ব্যিোর না করা। 

তষথ্যর উৎে :  

ফেষলর িালাই ব্যিস্থাপনা, মমািঃ োোনুর রেমান, বিতীয় োংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

কৃবে তথ্য োবভ িে (এআইএে), ১২/০২/২০১৮। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

 

মরাষগর নাম : ধাষনর িাোবম োগ  

মরাষগর কারণ : েত্রাক  

ক্ষবতর ধরণ : পাতায় িেষম মোট মোট িাোবম োগ মেখা যায় । োগ গুষলা আষস্ত আষস্ত িড় েষয় বতষলর িীষজর আকার ধারণ কষর। োষগর মাঝ 

খানটা োলকা িাোবম রষের েয়। অষনক েময় োষগর চাবরবেষক েলুে আভা মেখা যায়। িীজ আক্রান্ত েষল োলকা মেষক গাড় িাোবম োগ মেখা 

যায় ।মিবশর ভাগ মক্ষষত্র োনাগুষলা মোট েষয় োষক। তষি অনুকূল আিোওয়ায় আক্রমণ তীি েষল পুষরা িীজ িাোবম েষয় যায় এমনবক চাষলও 

িাোবম োগ মেখা যায় ।মাটিষত বজি পোষে ির ঘাটবত, মরাগাক্রান্ত িীষজর ব্যিোর এিাং মাটিষত নাইষট্রাষজন, পটাশ, েস্তা এিাং পাবনর অভাি এ 

মরাষগর অনুকূল অিস্থা ।  

ফেষলর ময পয িাষয় আক্রমণ কষর : মযষকান অিস্থা  

http://www.ais.gov.bd/
http://knowledgebank-brri.org/
https://drive.google.com/open?id=13z6coSEx-hxOyrnzHxJR4rNQkgSkH1mJ
http://www.ais.gov.bd/
http://knowledgebank-brri.org/
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ফেষলর ময অাংষশ আক্রমণ কষর : পাতা , িীজ  

ব্যিস্থাপনা :  

িীজতলা িা জবম পাবনষত মভজা রাখা। অবধক পবরমাষণ বজি োর ব্যিোর করা। সুেম মাত্রায় োর ব্যিোর করা। িবত ১০ বলটার পাবনষত ৬০ 

গ্রাম পটাশ োর ও ৬০ গ্রাম োলফার (৮০%) বমবশষয় জবমষত মে করা । 

পূি ি-িস্তুবত :  

িীজ মশাধন কষর িীজ িপন করুন। 

িীজ মশাধন েম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

অন্যান্য :  

সুেম োষরর ব্যিোর, অবধক পবরমাষণ বজি োর ব্যিোর এিাং েঠিক পাবন ব্যিস্থাপনা । 

তষথ্যর উৎে :  

ফেষলর িালাই ব্যিস্থাপনা, মমািঃ োোনুর রেমান, বিতীয় োংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

কৃবে তথ্য োবভ িে (এআইএে), ১২/০২/২০১৮। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

 

মরাষগর নাম : লক্ষীর গু  

মরাষগর স্থানীয় নাম : ভূয়াঝুল  

মরাষগর কারণ : েত্রাক  

ক্ষবতর ধরণ : েত্রাক ধাষন চাল েওয়ার শুরুষতই আক্রমণ কষর এিাং িাড়ন্ত চালষক নষ্ট্ কষর িড় গুটিকা সৃবষ্ট্ কষর। গুটিকার মভতষরর অাংশ েলষে 

কমলা রাং এিাং িবেরািরণ েবুজ অেিা কাল েয়। কবচ গুটিকাগুষলা ১ মেবম এিাং পবরপ্ক  অিস্থায় আরও িড় আকাষরর েষত পাষর। োধারণত 

মকান শীষে কষয়কটা ধাষনর মিশী আক্রমণ েষত মেখা যায় না।  

ফেষলর ময পয িাষয় আক্রমণ কষর : শীে অিস্থা  

ফেষলর ময অাংষশ আক্রমণ কষর : পাতা , কবচ পাতা  

ব্যিস্থাপনা :  

আক্রমষনর শুরুষতই কাষি িন্ডাবজম জাতীয় েত্রাকনাশক (ষযমন-এইমষকাবজম ২০ গ্রাম) িবত ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয় িবত ৫ শতষক ১২-১৫ 

বেন পর পর ২-৩ িার ভালভাষি মে করষত েষি।  

িালাইনাশষকরবিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

িালাইনাশক ব্যিোষরর েতকিতা েম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

পূি ি-িস্তুবত :  

িীজ মশাধন করুন। 

িীজ মশাধন েম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

তষথ্যর উৎে :  

https://drive.google.com/open?id=13z6coSEx-hxOyrnzHxJR4rNQkgSkH1mJ
http://www.ais.gov.bd/
http://knowledgebank-brri.org/
http://pest2.bengalsols.com/
https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
https://drive.google.com/open?id=13z6coSEx-hxOyrnzHxJR4rNQkgSkH1mJ
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ফেষলর িালাই ব্যিস্থাপনা, মমািঃ োোনুর রেমান, বিতীয় োংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

কৃবে তথ্য োবভ িে (এআইএে), ১২/০২/২০১৮। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

 

মরাষগর নাম : ধাষনর কান্ড পচা মরাগ  

মরাষগর কারণ : েত্রাক  

ক্ষবতর ধরণ : জবমর পাবনর উপষরর তল িরাির কুবশর িাইষরর বেষকর মখাষল আক্রমণ কষর মরাগ সৃবষ্ট্ কষর। িেষম গাষের িাইষরর মখাষল 

কালষচ গাঢ়, অবনয়বমত োগ পষড় এিাং আষস্ত আষস্ত িড় েয়। পষর েত্রাক গাষের কাষন্ডর মভতষর ঢুষক পষড় এিাং পবচষয় মফষল। যার ফষল গাে 

মেষল মভষঙ্গ পষড় এিাং ধান বচটা ও অপুষ্ট্ েয়।  

ফেষলর ময পয িাষয় আক্রমণ কষর : কুবশ , িাড়ন্ত পয িায়  

ফেষলর ময অাংষশ আক্রমণ কষর : কাণ্ড  

ব্যিস্থাপনা :  

োষয়াষপষনট বমোইল জাতীয় েত্রাকনাশক (টপবেন এম ৭০ িবব্লউবপ) ২০ গ্রাম ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয় ১০-১৫ বেন পর পর মে করুন। 

িালাইনাশষকরবিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

িালাইনাশক ব্যিোষরর েতকিতা েম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

পূি ি-িস্তুবত :  

এ মরাষগর িবত বকছুটা েেনশীল জাষতর ধান মযমন- বিআর ১১, বিআর ১৪, বিআর২৯, বিধান ৩০, বিধান ৩১, বিধান ৪০, বিধান ৪২, বিধান ৪৪, 

বিধান ৪৫, বিধান ৪৬, বিধান ৪৭ ইতযাবের চাে করা। 

িীজ মশাধন করুন। 

িীজ মশাধন েম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

অন্যান্য :  

ঘন কষর চারা না লাগাষনা। সুেম োর ব্যিোর করা। মাষঝ মাষঝ মরাপা জবম মেষক পাবন েবরষয় জবম শুকাষনা। 

তষথ্যর উৎে :  

ফেষলর িালাই ব্যিস্থাপনা, মমািঃ োোনুর রেমান, বিতীয় োংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

কৃবে তথ্য োবভ িে (এআইএে), ১২/০২/২০১৮। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১২/০২/২০১৮। 

 

মরাষগর নাম : ব্লাষ্ট্  

মরাষগর কারণ : েত্রাক  

ক্ষবতর ধরণ : ব্লাি মরাগটি ধাষনর পাতা, বিঁট , বশষের মগাড়া িা শাখা-িশাখা এিাং িীষজ আক্রমণ কষর োষক। আক্রান্ত পাতায় োলকা ধূের িা 

নীলষচ রষের বভজা বভজা োগ মেখা যায়। আষস্ত আষস্ত তা িড় েষয় মাঝ খানটা ধূের অেিা োো এিাং বকনারা িাোবম রে ধারণ কষর। োগগুষলা 

http://www.ais.gov.bd/
http://knowledgebank-brri.org/
http://pest2.bengalsols.com/
https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
https://drive.google.com/open?id=13z6coSEx-hxOyrnzHxJR4rNQkgSkH1mJ
http://www.ais.gov.bd/
http://knowledgebank-brri.org/
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লম্বাষট েয়, মেখষত অষনকটা মচাষখর মষতা। োগ গুষলা একষত্র বমষল বগষয় পূষরা পাতা মষর যায়। বিঁট আক্রান্ত েষল পঁষচ বগষয় কালষচ েয় এিাং 

েেষজই মভষঙ্গ যায়। েড়া িা বশষের মগাড়া আক্রান্ত েয়। আক্রান্ত অাংশ কালষচ েষয় মভষঙ্গ মযষত পাষর যাষক শীে ব্লাি িষল। অবধক মাত্রায় 

নাইষট্রাষজন োর এিাং িাতাষের আদ্র িতা এ মরাষগর িষকাপ িাড়ায়। এ োড়া রাষত োন্ডা, বেষন গরম ও েকাষল বশবশর পড়া এ মরাষগর িষকাপ 

িাড়ায়। মাষে এ মরাষগর আক্রমণ ব্যাপক েষল পুষড় িষে যাওয়ার মত েয়।  

ফেষলর ময পয িাষয় আক্রমণ কষর : চারা , পূণ ি িয়স্ক , েি  

ফেষলর ময অাংষশ আক্রমণ কষর : কাণ্ড , পাতা , ফল  

ব্যিস্থাপনা :  

মরাষগর িােবমক অিস্থায় বিঘা িবত ৫ মকবজ পটাশ োর উপবর িষয়াগ করা । তাোড়া মটবুষকানাজল+ট্রাইফ্লবিস্ট্রবিন জাতীয় েত্রাকনাশক 

(মযমন ৫ গ্রাম নাটিষভা) ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয় িবত ৫ শতষক ১০-১২ বেন পর পর ২-৩ িার মে করষত েষি। 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

িালাইনাশক ব্যিোষরর েতকিতা েম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

পূি ি-িস্তুবত :  

মরাগমুক্ত জবম মেষক িীজ োংগ্রে করুন। ব্লাি িবতষরাধক জাষতর ধান বিআর৩, বিআর৫, বিআর১৪, বিআর১৫, বিআর১৬, বিআর২৫, বিআর৬, 

বি ধান২৮, বি ধান৩২, বি ধান৩৩ ,বি ধান৪৪,  বি ধান৪৫ এিাং বি ধান৪৬ ইতযাবে চাে করা। িীজ মশাধন করুন। 

িীজ মশাধন েম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

অন্যান্য :  

জবমষত বজিোর িষয়াগ ও পাবন ধষর রাখুন। সুেম মাত্রায় োর িষয়াগ করুন। 

তষথ্যর উৎে :  

ফেষলর িালাই ব্যিস্থাপনা, মমািঃ োোনুর রেমান, বিতীয় োংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

কৃবে তথ্য োবভ িে (এআইএে), ১৮/০২/২০১৮। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১৮/০২/২০১৮। 

 

মরাষগর নাম : উফরা  

মরাষগর কারণ : কৃবম  

ক্ষবতর ধরণ : এ কৃবম ধান গাষের পাতায় কবচ অাংষশর রে শুষে খায়, ফষল িেমত পাতার মগাড়ায় োো বেটা-মফাটা োষগর মত মেখায়। োো 

োগ ক্রষম িাোমী রষের েয় এিাং পষর এ োগ মিষড় েম্পূণ ি পাতাটাই শুবকষয় মফষল। অবধকাাংশ েড়াই মমাচড় মখষয় যায় ও ধান বচটা েয়। মকান 

মকান েড়া মমাষটই মির েয় না। এ মরাষগর জীিাণু জল মরাষতর োষে এক জবম মেষক অন্য জবমষত যায়। বিষশেত জলী আমন ধাষন এরূপ েষয় 

োষক।  

ফেষলর ময পয িাষয় আক্রমণ কষর : কুবশ , চারা  

ফেষলর ময অাংষশ আক্রমণ কষর : কাণ্ড , পাতা  

ব্যিস্থাপনা :  

কাষি িাফুরান জাতীয় িালাইনাশক (মযমন ফুরািান ৫ বজ, িবত বিঘায় ২ মকবজ কষর) িষয়াগ করুন এিাং এরপর বনড়ানী বেন ও চূড়ান্ত ভাষি গাে 

পাতলা কষর বেন।  

http://pest2.bengalsols.com/
https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
https://drive.google.com/open?id=13z6coSEx-hxOyrnzHxJR4rNQkgSkH1mJ
http://www.ais.gov.bd/
http://knowledgebank-brri.org/
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িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

িালাইনাশক ব্যিোষরর েতকিতা েম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

পূি ি-িস্তুবত :  

মযখাষন েম্ভি মেখাষন িেষরর িেম বৃবষ্ট্র পর জবম চাে বেষয় ১৫-২০ বেন পর শুকাষনা। জবল আমন এলাকায় েেনশীল জাত মযমন রায়ো এিাং 

িাজাইল পরপর কষয়কিার আিাে করা। ঘাে জাতীয় আগাো, মুবড় ধান িা ঝষর পড়া ধান (বিকল্প মপােক) েিেময় েমন করা। 

অন্যান্য :  

ধাষনর পর ধান আিাে না কষর অন্য ফেষলর চাে করুন। িােবমক অিস্থায় মরাগ ধরষত পারষল গাষের আগা মেষট বেষত েষি। 

তষথ্যর উৎে :  

ফেষলর িালাই ব্যিস্থাপনা, মমািঃ োোনুর রেমান, বিতীয় োংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

কৃবে তথ্য োবভ িে (এআইএে), ১৮/০২/২০১৮। 

ধান উৎপােন িযুবক্ত বিেয়ক তথ্য ভাণ্ডার, ১৮/০২/২০১৮। 

 

মরাষগর নাম : পাতা মপাড়া  

মরাষগর কারণ : ব্যাকষটবরয়া  

ক্ষবতর ধরণ : আক্রান্ত গাষের বনষচর পাতা িেষম নুষয় পষড় এিাং শুবকষয় মারা যায়। এভাষি মগাোর েকল পাতাই মষর মযষত পাষর। এ অিস্থাষক 

বক্রষেক িা মনবতষয় পড়া মরাগ িলা েয়। চারা িা িােবমক কুবশ মির েওয়ার েময় গাষের পাতা িা পুষরা গােটি ঢষল পষড়। মাষঝ মাষঝ আক্রমণ 

িিণ জাষতর ধাষন পাতাগুষলা ফযাকাষশ েলষে রষের েয়। গাষের িয়স্ক পাতাগুষলা স্বাভাবিক েবুজ োষক, বকন্ত কবচ পাতাগুষলা েমানভাষি 

ফযাকাষশ েলষে েষয় আষস্ত আষস্ত শুবকষয় মারা যায়। পাতা মপাড়া মরাষগর লক্ষষণর মক্ষষত্র িেষম পাতার বকনারা অেিা মাষঝ নীলাভ েবুজ রষের 

জলোষপর মত মরখা মেখা যায়। োগগুষলা পাতার এক িান্ত, উভয় িান্ত িা ক্ষত পাতার ময মকান জায়গা মেষক শুরু েষয় আষস্ত আষস্ত েমস্ত পাতাটি 

ঝলষে িা পুষড় খষড়র মত েষয় শুবকষয় যায়। আক্রমণ িিণ জাষতর ধাষন োগগুষলা পাতার মখাষলর বনচ পয িন্ত মযষত পাষর। এক েমষয় েম্পূণ ি 

পাতাটি ঝলষে যায় িা পুষড় খষড়র মত েষয় শুবকষয় যায়। মরাগ েমস্ত জবমষত েবড়ষয় পড়ষল পুষড় মগষে িষল মষন েয়।  

ফেষলর ময পয িাষয় আক্রমণ কষর : মযষকান অিস্থা  

ফেষলর ময অাংষশ আক্রমণ কষর : কাণ্ড , পাতা , কাষন্ডর মগাঁড়ায়  

ব্যিস্থাপনা :  

মরাগ মেখা বেষল বিঘা িবত অবতবরক্ত ৫ মকবজ োষর পটাশ োর উপবর িষয়াগ করুন।  চারা উোষনার েময় মযন বশকড় কম মেঁষড় মেবেষক লক্ষয 

রাখষত েষি। মরাষগর িােবমক অিস্থায় পটাশ োর এিাং ৮০% োলফার িবত ১০ বলটার পাবনষত ৬০ গ্রাম কষর বমবশষয় মে করা। 

পূি ি-িস্তুবত :  

সুেম মাত্রায় োর িষয়াগ করষত েষি। এ মরাগ েমষনর জন্য বিআর২ (মালা), বিআর৩ (বিপ্লি), বিআর৪ (বিশাইল), বিআর১৪, বিআর১৬, 

বিআর১৯ (মঙ্গল), বিআর২১ (বনয়ামত), বিআর২৬ (শ্রািণী), বি ধান২৭, বি ধান২৮, বি ধান২৯, বিধান৩১, বি ধান৩২, বি ধান৩৭, বি ধান৩৮, বি 

ধান৪০, বি ধান৪১, বিধান৪২, বি ধান৪৪, বি ধান৪৫ ও বি ধান৪৯ ইতযাবে মরাগ িবতষরাধক্ষমতােম্পন্ন জাষতর ধান চাে করা। িীজ ও জবমর মাটি 

মশাধন। 

জবম মশাধন েম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িীজ মশাধন েম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

অন্যান্য :  

http://pest2.bengalsols.com/
https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
http://www.ais.gov.bd/
http://knowledgebank-brri.org/
https://drive.google.com/open?id=1RkAalyDEaNQqkNZrIn5knFWuTSRJQ5z-
https://drive.google.com/open?id=13z6coSEx-hxOyrnzHxJR4rNQkgSkH1mJ
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মরাগাক্রান্ত জবমর ফেল কাটার পর নাড়া পুবড়ষয় মফলষত েষি। ঝষরা বৃবষ্ট্র পর ইউবরয়া োর বেষিন না। মরাগ মেখার পর ইউবরয়া উপবর িষয়াগ 

িন্ধ করুন । 

তষথ্যর উৎে :  

ফেষলর িালাই ব্যিস্থাপনা,মমািঃ োোনুর রেমান, বিতীয় োংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

ধান চাষের েমস্যা, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট, ৫ম োংস্করণ, জুন ২০১৬। 

 

মরাষগর নাম : টাংষরা  

মরাষগর কারণ : ভাইরাে। েবুজ পাতাফবড়াং টাংষরা মরাগ েড়ায়।  

ক্ষবতর ধরণ : গাষের েমস্ত পাতার উপষরর বেক গাড় েলষে িা কমলা েলুে রষের েয় । গাষের কবচ পাতা েলষে, চওরা, খাষটা িা মমাচড়াষনা 

েয়। গাষের িাড় িাড়বত ও কুবশ কম েয়। আক্রান্ত পাতাগুষলা নুষয় পষড়। একাবধক পাতার মগাঁড়া িা মখাল একষত্র পুরাষনা পাতার মখাষলর মষে 

আটষক োষক ।  

ফেষলর ময পয িাষয় আক্রমণ কষর : কুবশ , িাড়ন্ত পয িায় , ফষলর িাড়ন্ত পয িায়  

ফেষলর ময অাংষশ আক্রমণ কষর : পাতা  

ব্যিস্থাপনা :  

টাংষরা আক্রান্ত জবমর আষশ পাষশ িীজতলা করা মেষক বিরত োকষত েষি,আড়াবল ঘাে, িাওয়া ধান বনধন করষত েষি। িােক মপাকা েমষন 

আইষোষিাকাি ি জাতীয় কীটনাশক (মযমনন বমপবেন িা েপবেন ৩০ গ্রাম) ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয় ১০ বেন পর পর ২-৩ িার বিকাষল মে 

করুন। 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

িালাইনাশক ব্যিোষরর েতকিতা েম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

পূি ি-িস্তুবত :  

মরাগ েেনশীল জাত মযমন বিআর২২, বিআর২৩, বি ধান২৭, বি ধান৩১ ও বি ধান৪১ ইতযাবে চাে করা। িীজ মশাধন করষত েষি।  

িীজ মশাধন েম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

অন্যান্য :  

মরাগাক্রান্ত গাে তুষল মাটিষত পুষত মফলষত েষি। আষলাক ফাঁে ব্যিোর কষর িােক মপাকা েবুজ পাতা ফবড়াং বনয়ন্ত্রণ করুন। এ জবম মেষক 

উৎপাবেত ধান িীজ বেষেষি রাখা যাষি না। 

আষলাক ফাঁে েম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

তষথ্যর উৎে :  

ধান চাষের েমস্যা, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট, ৫ম োংস্করণ, জুন ২০১৬। 

ফেষলর িালাই ব্যিস্থাপনা,মমািঃ োোনুর রেমান, বিতীয় োংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

 

 

 

http://pest2.bengalsols.com/
https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
https://drive.google.com/open?id=13z6coSEx-hxOyrnzHxJR4rNQkgSkH1mJ
https://drive.google.com/open?id=1Bc0N4zL0srQb4D66luy-ts-hyFz_YM4Q
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ধান এর ফেল মতালা এিাং োংরক্ষষণর তথ্য 

ফেল মতালা : বশষের অগ্রভাষগর শতকরা ৮০ ভাগ ধাষনর চাল শক্ত আকার ধারন করষল এিাং বশষের বনষচর অাংষশ শতকরা ২০ ভাগ ধাষনর 

চাল আাংবশক শক্ত ও স্বচ্ছ েষল ধান ঠিকমত মপষকষে িষল ধষর মনয়া েয়। তখন আর মেবর না কষর ধান কাটষত েষি। 

ফেল োংরক্ষষণর পূষি ি :  

ধান কাটার পর যত তাড়াতাবড় েম্ভি মাড়াই করষত েষি। কাঁচা খলায় ধান মাড়াই করষত চাটাই, চট মোগলা িা পবলবেন বিবেষয় বনষত েষি। 

তাষত ধাষনর রে উজ্জ্বল ও পবরষ্কার োষক। মাড়াই করার পর ধান অন্তত ৪-৫ বেন মরাষে ভালভাষি শুবকষয় বনষত েষি মযন আদ্র িতা শতকরা ১২ 

ভাষগর বনষচ োষক। 

িবক্রয়াজাতকরণ :  

পুষ্ট্ ধান িাোই করষত কূলা বেষয় কমপষক্ষ দুই িার অেিা ধাষনর পবরমাণ মিশী েষল বি পাওয়ার উইষনায়ার িারা ঝাড়াই করা যায়। ঝাড়াই 

করার পর ৪-৫ বেন মরাষে ভালভাষি শুবকষয় বনষত েষি।  

োংরক্ষণ : শুকাষনা ধান োন্ডা কষর িস্তা িা চষটর ব্যাষগ অেিা আদ্র িতা মরাধক মমাটা পবলবেষনর ব্যাষগ ধান োংরক্ষণ করষত েষি। ধান োংরক্ষষনর 

জন্য আদ্র িতার পবরমান শতকরা ১৪ ভাগ এর বনষচ রাখষত েষি অেিা োঁত বেষয় ধান কাটষল যবে শুকনা কটকট শব্দ েয় বুঝষত েষি ধান ঠিক 

মষতা শুবকষয় মগষে। টন িবত ধাষন ৩.২৫ মকবজ বনম, বনবশিা িা বিেকাটালী শুকনা পাতার গুড়া বমবশষয় োংরক্ষণ করা েষল মপাকার আক্রমণ 

েয় না। ধান ভবতি িস্তা স্যাত স্যাষত জায়গায় না মরষখ উচু শুকনা জায়গায় রাখষত েষি। 

তষথ্যর উৎে :  

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭। 

 

িীজ োংরক্ষণ:  

িীজ ধান আলাো ভাষি মাড়াই ঝাড়াই কষর ভাল ভাষি মরাষে শুবকষয় েঠিকভাষি োংরক্ষণ করষত েষি। বনষম্ন িবন িত পেষক্ষপগুষলা যোযে ভাষি 

অনুেরণ করষত েষি। 

* িীজ োংরক্ষষনর আষগ পরপর ৫-৬ বেন মরাষে অেিা িষয়াজষন েয়াষরর োোষে ভালভাষি শুবকষয় বনষত েষি যাষত িীষজর আদ্র িতা শতকরা 

১২ ভাষগর বনষচ োষক। োঁত বেষয় িীজ কাটষল যবে কট কষর শব্দ কষর তােষল বুঝষত েষি িীজ েঠিকমত শুবকষয়ষে। 

* কুলা বেষয় মঝষড় িা ১.৭৫-২.৫০ বমবল বমটার (জাষতর উপর বনভ ির কষর) বেদ্র বিবশষ্ট্ তাষরর বতবর চালবন বেষয় পুষ্ট্ ধান িাোই কষর বনষত 

েষি। 

*িায়ূষরাধী পাষত্র িীজ রাখষত েষি। এজন্য মতষলর োম, বিষ্কুট িা মকষরাবেষনর টিন িভৃবত ধাতি পাত্র ব্যিোর করা। তষি িীজ ব্যিোষরর পূষি ি 

পাত্র ভালভাষি পবরষ্কার কষর মরাষে শুবকষয় বনষত েষি। 

* ধাতি পাত্র ব্যিোর করা েম্ভি না েষল প্লাবষ্ট্ষকর োম, মাটির মটকা, কলে িা মমাটা পলবেষনর েবল ব্যিোর করা। মাটির পাত্র েষল পাষত্রর 

িাবেষরর গাষয় আলকাতরা বেষয় দুিার িষলপ বেষত েষি। 

* মরাষধ শুকাষনা িীজ োন্ডা কষর পাষত্র ভরষত েষি। যবে পাত্রটি েম্পুন ি িীজ বেষয় ভবতি না েয়। তষি িীষজর উপর কাগজ বিবেষয় তার উপর 

শুকষনা িাবল বেষয় পাত্রটি ভরাট করষত েষি।  

* পাষত্রর মুখ এমন ভাষি িন্ধ করষত েষি জাষত িাতাে ঢুকষত না পাষর। িীষজর পাত্র মাচা িা কাষের উপর রাখষত েষি। মকান ভাষিই স্যাঁত 

স্যাঁষত জায়গায় োংরক্ষণ করা উবচত নয়। 

* োংরক্ষণ করা িীজ মাষঝ মাষঝ পরীক্ষা কষর মেখষত েষি তাষত মকান মপাকামাকড় িা ইদুর ক্ষবত করষে বক না। িষয়াজষন িীজ মাষঝ মাষঝ 

মরাষে শুবকষয় বনষত েষি। 

* িবত মন িীজ ধাষন ১২০ গ্রাম বনম, বনবশিা িা বিশকাটালী পাতার গুষড়া বমবশষয় গুোমজাত করষল মপাকার আক্রমন েয় না।  
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তষথ্যর উৎে : 

আধুবনক ধাষনর চাে, িাাংলাষেশ ধান গষিেণা ইনবিটিউট (বি), ২০তম োংস্করণ, জুন-২০১৭।  

 

ধান এর কৃবে উপকরণ 

িীজিাবপ্ত স্থান :  

১। বিএবিবে ও েরকাবর অনুষমাবেত েকল িীজ বিলার। 

২। বির্শ্স্ত িীজ উৎপােনকারী চােী। 

িাাংলাষেশ কৃবে উন্নয়ন কষপ িাষরশন (বিএবিবে) িীজ বিক্রয়ষকষন্দ্রর তথ্য মপষত বিক করুন 

োর ও িালাইনাশক িাবপ্তস্থান :  

বনকটস্থ িাজাষরর অনুষমাবেত িালাইনাশক বিষক্রতার বনকট েষত িালাইনাশষকর মময়াে যাচাই কষর িালাইনাশক বকনুন। 

োরবিলাষরর তথ্য মপষত বিক করুন 

তষথ্যর উৎে :  

িাাংলাষেশ কৃবে উন্নয়ন কষপ িাষরশন (বিএবিবে), ১৬/০২/২০১৮। 

 

ফেল : ধান 

যষন্ত্রর ধরন : ফেল কাটা 

যষন্ত্রর পবরচালনা পদ্ধবত :  

েস্ত চাবলত/ কাবয়ক 

যষন্ত্রর ক্ষমতা : েস্ত চাবলত/ কাবয়ক  

যষন্ত্রর উপকাবরতা :  

১। যন্ত্র িারা চারা মরাপষণ একর িবত শ্রবমক লাষগর১ জন এিাং গতানুগবতক পদ্ধবতষত (োষত) লাষগ ০৮ জন। এষক্ষষত্র োশ্রয় ৮৭%।  

২। যন্ত্র িারা একর িবত খরচ ৩৬৫/-, েময় লাষগ ১.৫ ঘণ্টা  এিাং গতানুগবতক পদ্ধবতষত (োষত) খরচ ৩২০০/-, েময় লাষগ ৮ ঘণ্টা । অে িাৎ 

এষক্ষষত্র খরচ োশ্রয় ৮০% এিাং েময় োশ্রয় ৮২% োড়াও একর িবত িায় ৮% ধান মিবশ পাওয়া যায়।  

যষন্ত্রর বিবশষ্ট্য :  

১। ধান ও গম কাটা যায়।  

২।  মেষল পড়া ফেল কাটষত পাষর। 

রক্ষণাষিক্ষণ : ব্যিোষরর পর মাটি ও পাবন ধুষয় মুষে পবরষ্কার কষর রাখুন।  

তষথ্যর উৎে :  

খামার যাবন্ত্রকীকরন এর মােষম ফেল উৎপােন বৃবদ্ধ িকল্প- ২য় পয িায় (২য় োংষশাবধত), কৃবে েম্প্রোরণ অবধেপ্তর (বি এ ই), খামারিাড়ী, 

ফাম িষগট, ঢাকা-১২১৫। জানুয়ারব ,২০১৮। 

http://www.badc.gov.bd/site/page/bc18d3b6-d248-41df-8688-3e471990f24d/%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%9C-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AF%E0%A6%BC-%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0
http://www.badc.gov.bd/
http://www.badc.gov.bd/site/page/bc18d3b6-d248-41df-8688-3e471990f24d/%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%9C-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AF%E0%A6%BC-%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0
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যষন্ত্রর নাম : রাইে ট্রান্সপ্লানটার (ওয়াবকাং টাইপ)  

যষন্ত্রর ধরন : অন্যান্য 

যষন্ত্রর পবরচালনা পদ্ধবত :  

েস্ত চাবলত/ কাবয়ক 

যষন্ত্রর ক্ষমতা : েস্ত চাবলত/ কাবয়ক  

যষন্ত্রর উপকাবরতা :  

১। যন্ত্র িারা চারা মরাপষণ একর িবত শ্রবমক লাষগ ২ জন এিাং গতানুগবতক পদ্ধবতষত (োষত) লাষগ ১২ জন। এষক্ষষত্র োশ্রয় ৮৩%।  

২। যন্ত্র িারা একর িবত খরচ ১৬০০/-, িীজ লাষগ ১০ মকবজ এিাং গতানুগবতক পদ্ধবতষত (োষত) খরচ ৪৫০০-৫০০০/-, িীজ লাষগ ১৫ মকবজ। 

অে িাৎ এষক্ষষত্র খরচ োশ্রয় ৬৭% োড়াও একর িবত িায় ৮% ধান মিবশ পাওয়া যায়।  

রক্ষণাষিক্ষণ : ব্যিোষরর পর মাটি ও পাবন ধুষয় মুষে পবরষ্কার কষর রাখুন।  

তষথ্যর উৎে :  

খামার যাবন্ত্রকীকরন এর মােষম ফেল উৎপােন বৃবদ্ধ িকল্প- ২য় পয িায় (২য় োংষশাবধত), কৃবে েম্প্রোরণ অবধেপ্তর (বি এ ই), খামারিাড়ী, 

ফাম িষগট, ঢাকা-১২১৫। জানুয়ারব ,২০১৮। 

 

যষন্ত্রর নাম : বমবন কম্বাইন োরষভিার 

যষন্ত্রর ধরন : ফেল কাটা 

যষন্ত্রর পবরচালনা পদ্ধবত :  

েস্ত চাবলত/ কাবয়ক 

যষন্ত্রর ক্ষমতা : েস্ত চাবলত/ কাবয়ক  

যষন্ত্রর উপকাবরতা :  

১। ১ ঘণ্টায় ১ বিঘা (৩৩ শতক) জবমর ধান কাটা, মাড়াই করা যায়। 

২। যন্ত্র িারা একর িবত খরচ ২৫০০-৩০০০/- এিাং গতানুগবতক পদ্ধবতষত (শ্রবমক বেষয়) খরচ ৭০০০-৮০০০/-। অে িাৎ এষক্ষষত্র খরচ োশ্রয় ৬০-

৬৫% োড়াও একর িবত িায় ২% ধান মিবশ পাওয়া যায়। 

যষন্ত্রর বিবশষ্ট্য :  

১। ধান কাটা, মাড়াই ও িস্তায় ভরা একই োষে করা যায়। 

২। মাড়াইকৃত খড় আস্ত োষক(টকষরা টকষরা েয় না) ৩। মেষল পরা ফেল কাটষত পাষর।  

রক্ষণাষিক্ষণ : ব্যিোষরর পর মাটি ও পাবন ধুষয় মুষে পবরষ্কার কষর রাখুন।  

তষথ্যর উৎে :  

খামার যাবন্ত্রকীকরন এর মােষম ফেল উৎপােন বৃবদ্ধ িকল্প- ২য় পয িায় (২য় োংষশাবধত), কৃবে েম্প্রোরণ অবধেপ্তর (বি এ ই), খামারিাড়ী, 

ফাম িষগট, ঢাকা-১২১৫। জানুয়ারব ,২০১৮। 
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ধান এর িাজারজাত করষণর তথ্য 

িোগত ফেল পবরিেন ব্যিস্থা :  

গরুর গাড়ী, মেলা গাড়ী, বরিা-ভযান। 

আধুবনক ফেল পবরিেন ব্যিস্থা :  

ট্রাক ও ট্রবল ভযান। 

আধুবনক পদ্ধবতষত িাজারজাত করণ :  

ফেল িাজারজাতকরষনর বিস্তাবরত তথ্য মপষত বিক করুন 

তষথ্যর উৎে :  

কৃবে তথ্য োবভ িে (এআইএে), ১২/০২/২০১৮। 

 

 

 

http://www.dam.gov.bd/
http://www.ais.gov.bd/

