
বফনাধান-২১ 

জাতের নাভ  বফনাধান-২১ 

জাতের বফশিষ্ট্য   বফনাধান-২১ আউ মভৌসুমভ  চাল কযা মায়। 

 পূর্ ণ ফয়স্ক গামছয উচ্চতা ৯৪-৯৬ ম.বভ । গাছ খাম া ও খাড়া বফধায় মমর 

মড় না।  

 জীফনকার ১০০-১০৫ বিন 

 খযা প্রফন এরাকায় গড় পরন ৪.৫  ন/মক্টয । 

 ১০০০ ধামনয ওজন ২১.৩ গ্রাভ । চার ািা যমঙয, রম্বা ও বচকন। চামর 

অ্যাভাইমরামজয বযভার্ তকযা ২৪.৯ বাগ। 

 যান্নায ময বাত ঝড়ঝড়া য় ও মখমত সুস্বাদু। 

আঞ্চবরক উমমাবগতা  রফর্াক্ত এরাকা ছাড়া মিময খযা ীবড়ত ফমযন্দ্র অ্ঞ্চর প্রায় কর উঁচু ও ভধ্যভ 

উঁচু জবভমত এ জাতটিয বার পরন মিয় 

জবভ ও ভাটি  মফমর মিা-আঁ এফং এম র মিা-আঁ জবভ বফনাধান-২১ চামলয জন্য উমমাগী 

জবভ বেশর  খযা বষ্ণু এ জাতটিয জবভ বেশর দ্ধবত অ্ন্যান্য আউ ধামনয ভমতা। 

ফতনর ভয়  আউ: ভধ্য ভাচ ণ (১ চচত্র) মেমক এবপ্রমরয মল প্তা (১৫ চফাখ) ম ণন্ত 

ফীমজয ায  প্রবত মক্টয জবভ চামলয জন্য ২৫-৩০ মকবজ ফা এক একয জবভয জন্য ১০-১২ 

মকবজ ফীজ প্রময়াজন য়। 

ফীজ মাধন  ফীজ ৫২-৫৫
০
 ম. তাভাত্রায াবনমত ১৫ বভবন  ডুবফময় মযমখ জীফাণুমুক্ত কযা 

মায়। এছাড়াও  ২ গ্রাভ ব্যাবববিন/ মকবজ ফা অ্ন্য মকান উমমাগী ফীজ মাধক 

ছত্রাকনাক বযভার্ভত প্রবত বর ায াবনমত বভবময় ১২ ঘন্টা মযমখ বযস্কায াবন 

বিময় ধূময় ফীজ মাধন কযা মায়।  

ায ও প্রময়াগ দ্ধশে  ায প্রময়াগ 

মক্টর প্রবত ১৬০ মকবজ ইউবযয়া, ৭৫ মকবজ টিএব ,  ৬০ মকবজ এভওব, ৬৫ মকবজ 

বজাভ ও ৫.৫৬ মকবজ বজংক ারমপ । 
 

প্রময়াগগর শনয়ভ 

 

জবভ চতবযয মল চামলয আমগ ম্পূর্ ণ টিএব, এভওব, বজাভ ও িস্তা ায 

ভবামফ বছটিময় চামলয ভাধ্যমভ ভাটিয ামে বারবামফ বভবময় বিমত মফ। ইউবযয়া 

ামযয অ্মধ ণক বযভার্ চাযা মযামর্য ৭-১০ বিন য এফং ফাবক অ্মধ ণক ৩০-৩৫ 

বিন য প্রময়াগ কযমত মফ অ্েফা এক তৃতীয়াং চাযা মযামর্য ৭-৮ বিন য, এক 

তৃতীয়াং চাযা মযামর্য ১৮-২০ বিন য ও মল তৃতীয়াং চাযা মযামর্য ৩০-৩৫ 

বিন য জবভয উফ ণযতায উয বনব ণয কময প্রময়াগ কযমত মফ। উমেখ্য মম, জবভয 

উফ ণযতা অ্নুমায়ী নাইমরামজন ামযয ভাত্রা কভ-মফী মত াময। মযাা দ্ধবতমত 

চামলয মেমত্র ইউবযয়া ায প্রময়ামগয ২/১ বিন আমগ জবভয অ্বতবযক্ত াবন মফয 

কময বিমত মফ এফং প্রময়াজন মর আগাছা িভন কযমত মফ। জবভয উফ ণযতা ও 

পমরয অ্ফস্থায উয বনব ণয কময ইউবযয়া ায প্রময়াগ ভাত্রায তাযতম্য কযা মমমত 

াময। 

আগাছা দভন   আগাছা গদখা শদতে শনড়ানী ফা াত দ্বাযা বযস্কায কময মজই আগাছা িভন কযা 



মায়। 

ফারাই ব্যফস্থানা  এ জাতে  মযাগফারাই ও মাকাভাকমড়য আক্রভন প্রচবরত জামতয মচময় কভ য়। 

তমফ প্রময়াজমন ফারাইনাক প্রময়াগ কযা উবচৎ। ধামনয ভাজযা ও াতা মভাড়ামনা 

মাকায আক্রভর্ মিখা বিমর মলাযানরাবনবরমপ্রার গ্রুময মকাযামজন ফা ববযতামকা 

ব্যফায কযা মমমত াময। মকাযামজন প্রবত ১০ বর ায াবনমত ৩ বভবর ফা 

ববযতামকা প্রবত ১০ বর ায াবনমত ১.৫ গ্রাভ ৫ তাং জবভয জন্য প্রময়াগ কযমত 

মফ। ধামনয মখারড়া মযামগয জন্য মক্সামকানাজর ফা ডাইমপমনামকানাজর গ্রুময 

ছত্রাকনাক প্রবত একময ২০০ বভবর ভাত্রায় প্রময়াগ কযা মমমত াময। এছাড়াও ব্লাি 

মযামগয আক্রভর্ মিখা বিমর রুায প্রবত একময ১৬০ গ্রাভ ভাত্রায় প্রময়াগ কযা মমমত 

াময। 

পরন 

 

 উযুক্ত বযচম ণা মমর প্রবত মক্টময ৪.৫-৫.০  ন পরন াওয়া মায়। 

 

   

প্রতয়াজতন সংশিষ্ট্ শফতিষতের সাতে  কো ফলুন  

ধান পসে শফতিষে 

(সকাে ৯ টা-শফকাে ৫টা) 

কে করুন: +8801716280720 

ই-গভইে : mirza_islam@yahoo.com 

দাশয়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকেমার নাভ ও দফী  

ড. শভজমা গভাপাজ্জে ইসোভ 

মুখ্য বফোশনক কভ মকেমা এফং শফবাগীয় প্রধান  

উশিদ প্রজনন শফবাগ, শফনা, ভয়ভনশসংহ - ২২০২ 
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