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ব্রি ধান৮৭ 

জাত ব্রযব্রচব্রত                            

ব্রি ধান৮৭ আভন মভৌসুমভয একটি জাত। এয মকৌব্ররক াব্রয 

BR(Bio)9786-BC2-132-1-3। প্রথমভ ফাাংরামদ ধান 

গমফলণা ইনব্রিটিউট কর্তকৃ উদ্ভাব্রফত জাত ব্রি ধান২৯ এয ামথ 

ফন্য ধান Oryza rufipogon (IRGC acc. no 

103404) এয াংকযাণ কযা । যফতীমত  দু্ই ফায 

Backcross কযা  এফাং এযয Pedigree Method এ 

মামভাজাইগা মকৌব্ররক াব্রয ব্রনফাৃচন কময এই াব্রযটি উদ্ভাফন 

কযা । ফাাংরামদ ধান গমফলণা ইনব্রিটিউমটয গমফলণা ভামে 

মামভাজাইগা মকৌব্ররক াব্রয ব্রনফাৃচমনয য ৩ ফৎয পরন 

যীক্ষা কযা  এফাং যফতীমত উক্ত মকৌব্ররক াব্রযটি আভন 

২০১৬ মভৌসুমভ ফাাংরামদময ব্রফব্রবন্ন এরাকা কৃলমকয ভামে 

যীক্ষা ব্রনযীক্ষা কযা । কৃলমকয ভামে পরন যীক্ষা উক্ত 

মকৌব্ররক াব্রযটিয জীফনকার ব্রি ধান৪৯ এয মচম ৭ ব্রদন ও 

ব্রফআয১১ এয মচম ১৮ব্রদন আগাভ এফাং পরন মফী ওা 

আভন মভৌসুমভয একটি  জাত ব্রামফ চূড়ান্তবামফ ব্রনফাৃব্রচত ।  

 

 

      ৮৭ 

 
জামতয বফব্রষ্ট্যঃ     

 পূণ ৃফস্ক গামছয গড় উচ্চতা ১২২ মঃ ব্রভঃ।  

 এ জামতয গামছয কান্ড ক্ত তাই গাছ রম্বা মরও ঢমর মড়না। 

 াতা ারকা বুজ। ব্রিগ াতা খাড়া এফাং ব্রি ধান৪৯ এয মচম রম্বা ও প্রস্ত।  

 াকায ভ কান্ড ও াতা বুজ থামক।  

 দানা রম্বা ও ব্রচকন।  

 ১০০০ টি পুষ্ট্ ধামনয ওজন প্রা ২৪.১ গ্রাভ।  

 চামরয আকায আকৃব্রত রম্বা ও ব্রচকন। 

 এ ধামনয অ্যাভাইমরাজ ২৭%।  

 

এ জামতয ব্রফমল প্রমাজনীতা  

ব্রি ধান৪৯ এয মচম ৭ ব্রদন এফাং ব্রফআয১১ এয মচম ১৮ব্রদন আগাভ। এ জামতয কান্ড ক্ত, াতা ারকা বুজ এফাং 

ব্রিগ াতা খাড়া, রম্বা ও চওড়া । ধামনয ছড়া  রম্বা ও ধান াকায ভ ছড়া ব্রিগ াতায উময থামক। ধান রম্বা এফাং 

চার মাজা।  চামরয আকায আকৃব্রত রম্বা ও ব্রচকন থাকা কৃলক ধামনয দাভ মফী ামফ। চার যপ্তানীমমাগ্য ।  

 



জীফন কার: এ জামতয জীফন কার ১২৭ ব্রদন।   

পরনঃ এ জাতটি পরন মক্টময ৬.৫০ টন।  

চালাফাদ দ্ধব্রতঃ 

এ জাতটি মযাা আভন মভৌসুমভ বৃব্রষ্ট্ ব্রনবযৃ চালাফাদ উমমাগী। এ ধামনয চালাফাদ অ্ন্যান্য উপী মযাা আভন ধামনয 

ভতই। 

১. ফীজতরা ফীজ ফন: ১৫ জুন মথমক ৭ জুরাই মনৃ্ত অ্থাৃৎ ১ আলাঢ় মথমক ২১ আলাঢ়।  

২. চাযা ফ ও মযান দূযত্ব: ২৫-৩০ ব্রদমনয চাযা ২৫ মঃ ব্রভঃ × ১৫ মঃ ব্রভঃ মেব্রাং ব্রদম মযান কযমত মফ।  

৩. চাযা মযান: ৭ জুরাই মথমক ১৫ই আগষ্ট্ মনৃ্ত 

৪. চাযায াংখ্যা: প্রব্রত মগাছা ২-৩টি কময। 

 

৫. ায ব্যফস্থানা (মকব্রজ/ব্রফঘা): 

৫.১  ইউব্রযা টিএব্র এভব্র ব্রজাভ দস্তা ায (ব্রজাংক ারমপট) 

 ২৪ ১১ ১৩ ৯ ১.৬ 

 

৫.২ মল জব্রভ চামলয ভ ফটুকু টিএব্র, অ্মধকৃ এভব্র, ব্রজাভ এফাং ব্রজাংক ারমপট প্রমাগ কযমত মফ । 

ইউব্রযা ায ভান ব্রতন ব্রকব্রস্তমত মথা মযামনয ১০-১২ ব্রদন য ১ভ ব্রকব্রস্ত, ২০-২৫ ব্রদন য ২ ব্রকব্রস্ত এফাং ৩৫-৪০ 

ব্রদন য ৩ ব্রকব্রস্ত প্রমাগ কযমত মফ। ফাকী অ্মধকৃ এভব্র র্ততী ব্রকব্রস্ত ইউব্রযায ামথ প্রমাগ কযমত মফ। 

 

৬. আগাছা দভন: মযামণয য ৩৫-৪০ ব্রদন মনৃ্ত জব্রভ আগাছামুক্ত যাখমত মফ।। 

৭. মচ ব্যফস্থানা: চার ক্ত ওা মনৃ্ত প্রমাজমন ম্পূযক মচ ব্রদমত মফ। 

৮. মযাগ ফারাই দভন: ব্রি ধান৮৭ এ মযাগ ফারাই ও মাকাভাকমড়য আক্রভণ প্রচব্ররত জামতয মচম কভ । তমফ 

মযাগফারাই ও মাকাভাকমড়য আক্রভণ মদখা ব্রদমর ফা আক্রভণ মফব্র মর অ্নুমভাব্রদত ফারাইনাক প্রমাগ কযমত মফ। 

৯. পর াকা ও কাটা: ১০ কাব্রতকৃ - ১ অ্গ্রাাণ (২৫ অ্মক্টফয-১৫ নমবম্বয) ধান কাটায উমৄক্ত ভ।  

 

 

ব্রি ধান৮৬ 

জাত ব্রযব্রচব্রত                        

ব্রি ধান৮৬ এয মকৌব্ররক াব্রয BR(Bio)8072-AC8-1-1-3-1-1। প্রথমভ ইযান মথমক াংগৃীত জাত Niamat 

এয ামথ ফাাংরামদ ধান গমফলণা ইনব্রিটিউট কর্তকৃ উদ্ভাব্রফত মকৌব্ররক াব্রয BR802-78-2-1-1 এয াংকযাণ 

কযা । যফতীমত F1 generation এ এযন্থায কারচায দ্ধব্রত (জীফ প্রমৄব্রক্ত) ব্যফায কময মামভাজাইগা গাছ 

বতব্রয কযা । ফাাংরামদ ধান গমফলণা ইনব্রিটিউট এয গমফলণা ভামে উক্ত মকৌব্ররক াব্রযটি ৫ ফছয মমৃফক্ষমণয য 

ফমচম বামরা গাছ ব্রনফাৃচমনয ভাধ্যমভ প্রকৃত মকৌব্ররক াব্রয ব্রনফাৃচন কযা । তাযয মফামযা ২০১৫-১৬ মভৌসুমভ ব্রি 

গমফলণা ভাে ও কৃলমকয ভামে উক্ত মকৌব্ররক াব্রযটিয পরন যীক্ষা ম্পন্ন । যফতীমত মফামযা ২০১৬-১৭ মভৌসুমভ 

জাতী ফীজ মফামিযৃ ভাে মুল্যান দর কর্তকৃ কৃলমকয ভামে পরন যীক্ষা কযা । মদময ব্রফব্রবন্ন অ্ঞ্চমর পরন 

যীক্ষা মন্তালজনক পরাপর াওা কৃলমকয ভামে মফামযা 

মভৌসুমভ চালাফামদয জন্য জাতী ফীজ মফাি ৃ কর্তকৃ ২০১৭ ামর 

জাতটি ছাড়কযণ কযা । 

 

জামতয বফব্রষ্ট্যঃ      

 পূণ ৃফস্ক গামছয গড় উচ্চতা ৯৫ মঃ ব্রভঃ।  



 গামছয কান্ড ক্ত তাই ঢমর মড়না। 

 াতা গাঢ় বুজ এফাং ব্রিগ াতা খাড়া।  

 দানায ভাথা াভান্য ফাঁকা ব্রকন্তু চার মাজা ও রম্বা। দানা রম্বা ও ব্রচকন। দানায যাং খমড়য ভত।   ধামনয ছড়ায 

অ্গ্রবামগয ৩-৫ দানা খুফ ক্ষুদ্র শুঙ্গ থামক।  

 ১০০০ টি পুষ্ট্ ধামনয ওজন প্রা ২২.৮ গ্রাভ। 

 অ্যাভাইমরাজ ২৫% এফাং চামর মপ্রাটিন এয ব্রযভাণ ১০.১%।বাত ঝযঝময ও মখমত সুস্বাদ।  

 

জামতয ব্রফমল প্রমাজনীতাঃ 

গাছ খাট ও মগাড়া ক্ত ফায কাযমণ ঢমর মড়না ব্রফধা াযমবষ্ট্ামযয ভাধ্যমভ পর কতমৃনয জন্য ব্রফমলবামফ 

উমমাগী। চামরয আকায আকৃব্রত রম্বা ও ব্রচকন থাকা কৃলক ধামনয দাভ মফী ামফ। এছাড়াও চার রু ওা এ 

ধামনয চার ব্রফমদম যপ্তানীমমাগ্য ।  

 

জীফন কার: এ জামতয জীফন কার ১৪০-১৪৫ ব্রদন।   

পরনঃ এ জাতটি মক্টময ৬.০-৬.৫০ টন মনৃ্ত পরন ব্রদমত ক্ষভ। উমৄক্ত ব্রযচমাৃ মমর ৭.৮ টন/মক্টয মনৃ্ত পরন 

ব্রদমত ক্ষভ। 

 

চালাফাদ দ্ধব্রতঃ 

এ জাতটি মফামযা মভৌসুমভ মচ ব্রনবযৃ চালাফাদ উমমাগী। এ ধামনয চালাফাদ অ্ন্যান্য উপী মফামযা ধামনয ভতই।  

১. ফীজতরা ফীজ ফন: ফীজ ফমনয উমৄক্ত ভ মরা ১৫ নমবম্বয মথমক ৭ ব্রিমম্বয মনৃ্ত অ্থাৃৎ ১ অ্গ্রাান 

মথমক ২৩ অ্গ্রাান।   

২. চাযা ফ ও মযান দূযতফ: ৩৫-৪০ ব্রদমনয চাযা ২০ মঃ ব্রভঃ × ১৫ মঃ ব্রভঃ মেব্রাং ব্রদম মযান কযমত মফ।  

৩. চাযা মযান: ২৫ম ব্রিমম্বয মথমক ১৫ই জানুাযী মনৃ্ত 

৪. চাযায াংখ্যাঃ প্রব্রত মগাছা ২-৩টি কময। 

৫. ায ব্যফস্থানা (মকব্রজ/ব্রফঘা): 

৫.১  ইউব্রযা  টিএব্র এভব্র ব্রজাভ ব্রজাংক 

 ৩৫-৪০ ১২-১৪ ১৫-২০ ১২-১৫ ১-১.৫ 

  

 ৫.২ মল জব্রভ চামলয ভ ফটুকু টিএব্র, অ্মধকৃ এভব্র, ব্রজাভ এফাং ব্রজাংক ারমপট প্রমাগ কযমত মফ । 

ইউব্রযা ায ভান ব্রতন ব্রকব্রস্তমত মথা মযামনয ১০-১৫ ব্রদন য ১ভ ব্রকব্রস্ত, ২৫-৩০ ব্রদন য ২ ব্রকব্রস্ত এফাং ৪০-৪৫ 

ব্রদন য ৩ ব্রকব্রস্ত প্রমাগ কযমত মফ। ফাকী অ্মধকৃ এভব্র র্ততী ব্রকব্রস্ত ইউব্রযায ামথ প্রমাগ কযমত মফ। 

 

৬. আগাছা দভন: মযামণয য ৪০-৪৫ ব্রদন মনৃ্ত জব্রভ আগাছামুক্ত যাখমত মফ।। 

৭. মচ ব্যফস্থানা: মথাড় অ্ফস্থা মথমক দধ অ্ফস্থা মনৃ্ত জব্রভমত মাৃপ্ত য যাখমত মফ। তমফ এিাব্রিউব্রি দ্ধব্রত 

ব্যফায কযা উত্তভ। 

৮. মযাগ ফারাই দভন: ব্রি ধান৮৬ এ মযাগ ফারাই ও মাকাভাকমড়য আক্রভণ প্রচব্ররত জামতয মচম অ্মনক কভ । 

তমফ মযাগফারাই ও মাকা ভাকমড়য আক্রভণ মদখা ব্রদমর ভব্রিত ফারাই দভন ব্যফস্থানা ব্যফায কযা উব্রচৎ। 

মযাগফারাই ও মাকাভাকমড়য আক্রভণ মফব্র মর অ্নুমভাব্রদত ফারাইনাক প্রমাগ কযমত মফ। 

 

৯. পর াকা ও কাটা: ২৩ বচএ -৭ বফাখ (৭ এব্রপ্রর-২০ এব্রপ্রর) ধান কাটায উমৄক্ত ভ।  

 



ব্রি ধান৮৫ 
জাত ব্রযব্রচব্রত 

ব্রি ধান৮৫ মযাা আউ মভৌসুমভয জাত। ব্রি ধান৮৫ এয মকৌব্ররক াব্রয BR7718-55-1-3। ফাাংরামদ ধান গমফলণা 

ইনব্রিটিউমট (BRRI) দইটি F1এয ভমধ্য Double cross এয ভাধ্যমভ (BR4828-54-1-4-

9/IR50//BR4828-54-1-4-9/LU HONG ZAO1) ফাংানুক্রভ ব্রমরকন  (Pedigree) দ্ধব্রতমত এ 

জাতটি উদ্ভাফন কযা । কুব্রভল্লা অ্ঞ্চর পূফাৃঞ্চমর পরন যীক্ষা মন্তালজনক পরাপর াওা কুব্রভল্লা অ্ঞ্চমর 

কৃলমকয ভামে মযাা আউ মভৌসুমভ চালাফামদয জন্য জাতী ফীজ মফাি ৃকর্তকৃ ২০১৭ ামর জাতটি ছাড়কযণ কযা । 
 

জামতয বফব্রষ্ট্য     

ব্রি ধান৮৫ মত আধুব্রনক উপী ধামনয কর বফব্রষ্ট্য ব্রফদ্যভান।  

এ জামতয ব্রিগ াতা খাড়া, ব্রকছু রু ও রম্বা। াতায যাং বুজ।  

এ জামতয  প্রধান বফব্রষ্ট্য মরা এয ব্রলগুমরা গামছয উমযয ব্রদমক থামক।  

পূণ ৃফস্ক গামছয উচ্চতা প্রা ১১০ মব্রভ:,  

ধামনয যাং মানারী ও আকৃব্রত ব্রচকন এফাং ভাঝাযী রম্বা। 

চার ভাঝাযী রভফা ও ব্রচকন এফাং বাত ঝযঝময 

১০০০ টি পুষ্ট্ চামরয ওজন প্রা ২২.৩ গ্রাভ।  

দানা অ্যাভাইমরামজয ব্রযভাণ তকযা ২৬.০ বাগ। 

 

এ জামতয ব্রফমল প্রমাজনীতা  

জরাফদ্ধতা নীর ওা আউ মভৌসুমভ অ্মক্ষাকৃত ব্রনচু এরাকামতও চাল কযা ম্ভফ। ভাঝাযী রম্বা আকাযব্রফব্রষ্ট্ 

এ ধামনয জাতটি ব্রফমলত কুব্রভল্লা অ্ঞ্চর মদময পূফাৃঞ্চমর মযাা আউ মভৌসুমভ চালাফাদমমাগ্য। 

 
জীফনকার  

জাতটিয জীফন কার ১০৮-১১০ ব্রদন।  

পরন 

ব্রি ধান৮৫ মযাা আউ মভৌসুমভ মক্টয প্রব্রত ৪.৫-৫.০ টন পরন ব্রদমত াময। উমৄক্ত ব্রযচমাৃ ব্রি ধান৮৫ মক্টয প্রব্রত 

৫.৫ টন পরন ব্রদমত ক্ষভ।  

 
চালাফাদ দ্ধব্রত 

1. ফীজ ফমনয ভঃ  ফীজ ফমনয উমৄক্ত ভ মরা (৮ বচত্র-২ বফাখ) ১ এব্রপ্রর- ১৫ এব্রপ্রর। 

2. চাযায ফ ও াংখ্যাঃ ২০-২৫ ব্রদমনয চাযা  প্রব্রত গুব্রছমত ২/৩ টি।  

3. মযাণ দূযত্বঃ  ২০×১৫ মব্রভ    

4. চামলয উমৄক্ত জব্রভঃ ভাঝাব্রয উঁচু মথমক উঁচু জব্রভ এ ধান চামলয জন্য উমৄক্ত। জরাফদ্ধতা নীর ওা ব্রনচু 

এরাকামতও চাল কযা মমমত াময।  

  

5. ায ব্যফস্থানা (মকব্রজ/ব্রফঘা)ঃঃ 

5.1 ইউব্রযা  টিএব্র  এভব্র   ব্রজাভ  দস্তা  

20      ৭        ১০       ৫       ০.৭ 

5.2 ফমৃল জব্রভ চামলয ভ ফটুকু টিএব্র, অ্মধকৃ এভব্র মফাং ফটুকু ব্রজাভ এফাং ব্রজাংক ারমপট প্রমাগ 

কযমত মফ। ইউব্রযা ায ভান ৩ ব্রকব্রস্তমত মযামনয ৭-১০ ব্রদন য ১ভ ব্রকব্রস্ত, ২০ ব্রদন য ২ ব্রকব্রস্ত এফাং ৩৫ 

ব্রদন য ৩ ব্রকব্রস্ত প্রমাগ কযমত মফ। ফাকী অ্মধকৃ এভব্র ব্রিতী ব্রকব্রস্ত ইউব্রযায ামথ ব্রভব্রম প্রমাগ কযমত 

মফ। 

 

6. আগাছা দভনঃ চাযা মযামণয য অ্ন্তত ৩০-৪০ ব্রদন মনৃ্ত জব্রভ  আগাছামুক্ত যাখমত মফ। 



 

7. মযাগ ফারাই ও মাকাভাকড়ঃ ব্রি ধান৮৫ এ মযাগ ফারাই ও মাকাভাকমড়য আক্রভণ অ্ন্যান্য জামতয মচম 

অ্মনক কভ । তমফ মযাগফারাই ও মাকা ভাকমড়য আক্রভণ মদখা ব্রদমর ফমৃল মযাগ-ফারাই ও 

মাকাভাকমড়য ভাত্রা (Economic Threshold Level) মাচাইপূফকৃ ফারাইনাক প্রমাগ কযা মমমত াময। 

 
8.  পর কাটাঃ ১০ শ্রাফণ-২৬ শ্রাফমণয ভমধ্য (২৬ জুরাই- ১০ আগষ্ট্) ধান কাটা মা। 

 

ব্রি ধান৮৪ 

জাত উদ্ভাফমনয ইব্রতাঃ  

ব্রি ধান৮৪ এয মকৌব্ররক াব্রয BR7831-59-1-1-4-5-1-9-P1। উক্ত মকৌব্ররক াব্রযটি ফাাংরামদ ধান গমফলণা 

ইনব্রিটিউট, গাজীপুময BRRIdhan29/IR68144//BRRI dhan28///BR11াংকযামনয য ফাংানুক্রভ 

ব্রমরকন (Pedigree selection) এয ভাধ্যমভ উদ্ভাফন কযা মমছ। ফাাংরামদ ধান গমফলণা ইনব্রিটিউট এয 

গমফলণা ভামে মামভাজাইগা মকৌব্ররক াব্রয ব্রনফাৃচমনয য  ব্রিয ব্রফব্রবন্ন আঞ্চব্ররক কামাৃর এফাং কৃলমকয ভামে ২ 

ফৎয পরন যীক্ষায য ২০১৭ ামর জাতী ফীজ মফামিযৃ ভাে মুল্যান দর কর্তকৃ কৃলমকয ভামে পরন যীক্ষা 

মূল্যান কযা । মদময ব্রফব্রবন্ন অ্ঞ্চমর পরন যীক্ষা মন্তালজনক  পরাপর াওা কৃলমকয ভামে মফামযা 

মভৌসুমভ চালাফামদয জন্য জাতী ফীজ মফাি ৃকর্তকৃ ২০১৭ ামর জাতটি ছাড়কযণ কযা । 

 
নাক্তকাযী বফব্রষ্ট্যঃ   

ব্রি ধান৮৪ এ আধুব্রনক উপী ধামনয কর বফব্রষ্ট্য ব্রফদ্যভান   

 এ জামতয  প্রধান বফব্রষ্ট্য মরা চামরয যাং ারকা রারমচ 

 পূণ ৃফস্ক গামছয উচ্চতা ৯৬ মঃ ব্রভঃ   

 ১০০০ টি পুষ্ট্ ধামনয ওজন প্রা ২২.৮ গ্রাভ  

 এ ধামনয অ্যাভাইমরাজ ২৫.৯%  

 এ জামতয চামর তকযা ৯.৭ বাগ মপ্রাটিন যমমছ 

 প্রব্রত মকব্রজ চামর ২৭.৬ ব্রভব্ররগ্রাভ ব্রজঙ্ক এফাং ১০.১ ব্রভব্ররগ্রাভ আযন যমমছ।   

 

প্রচব্ররত জামতয তুরনা এয বফব্রষ্ট্যঃ 

ব্রি ধান৮৪ এয জীফনকার ব্রি ধান২৮ এয চাইমত ২-৩ ব্রদন কভ । এ জামতয ব্রিগ মরামনা ও রম্বা। ব্রযক্ক অ্ফস্থা 

ধামনয ব্রল  ব্রিগ াতায উময থামক ব্রফধা  মক্ষত মদখমত খুফ আকলনৃী ।  

 
জীফনকারঃ এ জামতয জীফন কার ১৪০-১৪৫ ব্রদন। 

 
পরনঃ এ জাতটি মক্টময ৬.০-৬.৫ টন মনৃ্ত পরন ব্রদমত ক্ষভ। উমৄক্ত ব্রযচমাৃ ও অ্নুকুর ব্রযমফম মফাৃচ্চ ৮.০ 

টন/মক্টয পরন ব্রদমত ক্ষভ।  

 
চালাফাদ দ্ধব্রতঃ 

এ ধামনয চালাফাদ অ্ন্যান্য উপী মফামযা জামতয ভতই।  

1. ফীজ ফনঃ ফীজ ফমনয উমৄক্ত ভ মরা ১৫ নমবম্বয মথমক ৩০ নমবম্বয (১ অ্গ্রান মথমক ১৬ অ্গ্রান)  

2. চাযায ফঃ ৩৫-৪০ ব্রদন 

3. চাযায াংখ্যাঃ মগাছা প্রব্রত ২/৩ টি কময  

4. মযান দযত্বঃ ২৫ মঃ ব্রভঃ × ১৫ মঃ ব্রভঃ মেব্রাং ব্রদম মযান কযমত মফ। 

5. ায ব্যফস্থানা (মকব্রজ/ব্রফঘা)ঃঃ  



    ৫.১ ইউব্রযা টিএব্র এভব্র ব্রজাভ ব্রজাংক ারমপট 

 ৩৪ ১৩ ১৬ ১৪ ১.৩ 

5.2 ফমৃল জব্রভ চামলয ভ টিএব্র, অ্মধকৃ এভব্র, ব্রজাভ এফাং ব্রজাংক ারমপট প্রমাগ কযা উব্রচত। 

ইউব্রযা ায  

ভান ব্রতন ব্রকব্রস্তমত মথা মযামনয ১০-১৫ ব্রদন য ১ভ ব্রকব্রস্ত, ২৫-৩০ ব্রদন য ২ ব্রকব্রস্ত এফাং ৪০-৪৫ ব্রদন 

য ৩ ব্রকব্রস্ত প্রমাগ কযমত মফ। ফাকী অ্মধকৃ এভব্র ২ ব্রকব্রস্ত ইউব্রযায ামথ প্রমাগ কযমত মফ। 

 
6. আগাছা দভনঃ মযামনয য অ্ন্তত ৪০-৪৫ ব্রদন মনৃ্ত জব্রভ আগাছা মুক্ত যাখমত মফ। 

7. মচ ব্যফস্থানাঃ মথাড় অ্ফস্থা মথমক দধ অ্ফস্থা মনৃ্ত জব্রভমত মাৃপ্ত য ফা াব্রন যাখমত মফ। 

8. মযাগ ফারাই ও মাকাভাকড়ঃ ব্রি ধান৮৪ এ মযাগ ফারাই ও মাকাভাকমড়য আক্রভণ প্রচব্ররত জামতয মচম অ্মনক 

কভ । তমফ মযাগফারাই ও মাকা ভাকমড়য আক্রভণ মদখা ব্রদমর ভব্রিত ফারাই দভন ব্যফস্থানা ব্যফায কযা 

উব্রচৎ। 

9. পর াকা ও কাটাঃ ২২ বচত্র মথমক ০৭ বফাখ (০৫ এব্রপ্রর মথমক ২০ এব্রপ্রর) ধান কাটায উমৄক্ত ভ। ীমলয 

তকযা ৮০ বাগ ধান মমক মগমর মদব্রয না কময ধান মকমট মনা উব্রচত। 

 

                                              ব্রি ধান৮৩ 
 

জাত ব্রযব্রচব্রত 

ব্রি ধান৮৩ ব্রি উদ্ভাব্রফত মফানা আউ ধামনয একটি জাত। এ 

জাতটিয মকৌব্ররক াব্রয নাং BR6848-3B-12। উক্ত 

মকৌব্ররক াব্রযটি BR24 এফাং BR1890-12-2-1-1-

HR45 এয াংকযামনয ভাধ্যমভ Modified bulk ও 

যফতীমত মকাব্ররক ফাছাই (Pedigree selection) 

প্রব্রক্রা উদ্ভাফন কযা মমছ। ফাাংরামদ ধান গমফলণা 

ইনব্রিটিউমট উক্ত মকৌব্ররক াব্রযটিয গমফলণা কামকৃ্রভ ১৯৯৮ 

ন মথমক শুরু ম ব্রফব্রবন্ন প্রজনন দ্ধব্রত এফাং ভাে মাৃম 

যীক্ষা ব্রনযীক্ষায ভাধ্যমভ ব্রনফাৃচন কযা ।  জাতটি ২০১৭ 

ামর জাতী ফীজ মফাি ৃ কর্তকৃ অ্নুমভাদন রাব কময। ব্রি 

ধান৮৩ মদময খযাপ্রফণ এরাকা ব্রফমল কময কুব্রষ্ট্া, 

ব্রঝনাইদ, ভাগুড়া, চুািাাংগা এরাকা যাব্রয ফনমমাগ্য 

ধান।  

                    ব্রি ধান৮৩ 

      
জামতয বফব্রষ্ট্য 

1. ব্রি ধান৮৩ এ আধুব্রনক উপী ধামনয কর বফব্রষ্ট্য ব্রফদ্যভান।  

2. ব্রি ধান৮৩ মফানা আউ মভৌসুমভয উমৄক্ত খযা নীর ধামনয জাত এফাং ধান াকায যও গাছ ঢমর মড় না।  

3. এ জামতয জীফনকার ১০০-১০৫ ব্রদন।  

4. গামছয উচ্চতা ১০০-১০৫ ম.ব্রভ.। 

5. চার ভাঝাব্রয মভাটা, াদা এফাং বাত ঝযঝময। চামর এভাইমরামজয ব্রযভাণ ২৬%। 

6. দানায যঙ রারমচ মা স্থানী কটকতাযা জামতয অ্নুরূ। 

 

জীফনকার 



জাতটিয জীফনকার ১০৫ ব্রদন। 

 

পরন 

উমৄক্ত ব্রযচমাৃ মমর ব্রি ধান৮৩ মক্টয প্রব্রত ৪.০-৫.৩ টন পরন ব্রদম থামক। 

 

চালাফাদ দ্ধব্রত 

১. ফীজ ফনঃ (১৫ বচত্র-৮ বফাখ) ০১ এব্রপ্রর-২১ এব্রপ্রর।  

২. ফন দ্ধব্রত ও ফীমজয ব্রযভাণঃ ব্রতনবামফ ফীজ মফানা মা- ব্রছটিম, াব্রয কময এফাং ব্রিফব্ররাং দ্ধব্রতমত । 

    ২.১. যাব্রয ফীজ ব্রছটিম: এ দ্ধব্রতমত ফীজ রাগমফ ৭০-৮০ মকব্রজ/মক্টয ফা ৯-১০ মকব্রজ/ব্রফঘা। 

    ২.২. াব্রয কময: াব্রয মথমক াব্রয ২৫ মব্রিব্রভটায দূযমতফ এফাং ৪-৫ মব্রভ গবীয াব্রয কময ফীজ বুনমত মফ। এ 

দ্ধব্রতমত ফীজ রাগমফ ৪৫-৫০ মকব্রজ/মক্টয ফা ৬-৭ মকব্রজ/ব্রফঘা । 

 
    ২.৩. ব্রিফব্ররাং দ্ধব্রতমত: ২০ মব্রিব্রভটায দূময দূময গত ৃকময প্রব্রত গমত ৃ২-৩টি ফীজ মদায য গতটৃি ভাটি ব্রদম 

মঢমক ব্রদমত মফ । এ দ্ধব্রতমত ফীজ রাগমফ ২৫-৩০ মকব্রজ/মক্টয ফা ৩-৪ মকব্রজ/ব্রফঘা । 

 
৩. ায ব্যফস্থানা (মকব্রজ/ব্রফঘা) ঃঃ 

                          ইউব্রযা      টিএব্র     এভব্র     ব্রজাভ      ব্রজঙ্কারমপট 

                               ২০            ৭           ১০       ৫                ০.৭ 

 ইউব্রযা ায ভান ২ বামগ বাগ কময ১ভ ব্রকব্রস্ত জব্রভ মল চামলয ভ এফাং ২ ব্রকব্রস্ত চাযা গজামনায ৩০-৪০ ব্রদন 

য উব্রয প্রমাগ কযমত মফ। 

 
৪. আগাছা দভনঃ ফমনয অ্ন্তত ৩০-৪০ ব্রদন য মনৃ্ত জব্রভ আগাছামুক্ত যাখমত মফ। ভমন যাখমত মফ, ভভত 

আগাছা দভন না কযমর মফানা আউ ধামনয পরন ৭০-৮০ বাগও কমভ মমমত াময। 

 
৫. মযাগফারাই দভনঃ অ্নুমভাব্রদত ফারাই দভন ব্যফস্থা অ্নুযণ কযমত মফ। 

 
৬. পর কাটাঃ ১৫ আলাঢ় মথমক ৩০ শ্রাফমণয (১০ জুরাই-১৫ আগি) ভমধ্য ধান কাটা মা। 

 

 

ব্রি ধান৮২ 
জাত ব্রযব্রচব্রত 

ব্রি ধান৮২ মযাা আউ মভৌসুমভয জাত। ব্রি ধান৮২ এয মকৌব্ররক 

াব্রয NERICA10-7-PL2-B। ব্রফএব্রিব্র কর্তকৃ উগান্ডা মথমক 

আভদানীকৃত মনব্রযকা ১০ মথমক ব্রফশুদ্ধ াব্রয ব্রনফাৃচন কময যফতীমত 

ীল মথমক াব্রয দ্ধব্রতয ভাধ্যমভ এ জাতটিয  উদ্ভাফন কযা । ব্রিয 

ব্রফব্রবন্ন আঞ্চব্ররক কামাৃর এফাং কৃলমকয ভামে ২ ফৎয পরন 

যীক্ষায য ২০১৭ ামর জাতী ফীজ মফামিযৃ ভাে মুল্যান দর 

কর্তকৃ কৃলমকয ভামে পরন যীক্ষা মূল্যান কযা । মদময ব্রফব্রবন্ন 

অ্ঞ্চমর পরন যীক্ষা মন্তালজনক  পরাপর াওা কৃলমকয 

ভামে মযাা আউ মভৌসুমভ চালাফামদয জন্য জাতী ফীজ মফাি ৃ

কর্তকৃ ২০১৭ ামর জাতটি ছাড়কযণ কযা । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      ব্রি ধান৮২ 

জামতয বফব্রষ্ট্য     

 ব্রি ধান৮২ এ মযাা আউ মভৌসুমভয আধুব্রনক উপী ধামনয কর বফব্রষ্ট্য ব্রফদ্যভান।  



 গামছয উচ্চতা ১১০ ম: ব্রভ:।  

 স্বাবাব্রফক অ্ফস্থা গামছ প্রব্রত গুব্রিয াংখ্যা ১০-১২ টি।  

 এ জামতয ব্রিগাতা াভান্য মরামনা এফাং ধামনয ব্রলগুমরা উময থামক। 

 ১০০০টি ধামনয ওজন ২৩.৮ গ্রাভ। দানা অ্যাভাইমরামজয ব্রযভাণ তকযা ২৭.০ বাগ।  

 দানা মপ্রাটিমনয ব্রযভাণ তকযা ৭.৬ বাগ। দানায আকৃব্রত ভাঝাব্রয মভাটা এফাং বাত ঝযঝময।           

এ জামতয ব্রফমল প্রমাজনীতা  

ব্রি ধান৮২স্বল্প জীফনকারীন জাত। জীফনকার স্বল্প ওা মযাা আউ মভৌসুমভ এ ধান আফাদ কযায য আভন ধান 

আফামদয সুমমাগ বতযী মফ এফাং এই ধান আফামদ াব্রন াশ্র মফ। 

 

জীফনকার 

জীফনকার ১০০-১০৫ ব্রদন। 

পরন 

উমৄক্ত ব্রযচমাৃ মমর ব্রি ধান৮২ মথমক মক্টময ৪.৫-৫.৫ টন মনৃ্ত াওা মা। 

 
চালাফাদ দ্ধব্রতঃ 

১. ফীজ ফমনয ভঃ  ফীজ ফমনয উমৄক্ত ভ ১ এব্রপ্রর-১৫ এব্রপ্রর (৮ বচত্র-২ বফাখ)।  

২. চাযায ফ ও াংখ্যাঃ ১৫-২০ ব্রদমনয চাযা,  প্রব্রত গুব্রছমত ২/৩ টি।  

৩. মযাণ দূযতফঃ ২০ × ১৫ মব্রভ    

৪. চামলয উমৄক্ত জব্রভঃ ভাঝাব্রয উঁচু মথমক উঁচু জব্রভ এ ধান চামলয জন্য উমৄক্ত।  

 

 

৫. ায ব্যফস্থানা (মকব্রজ/ব্রফঘা)ঃঃ 

৫.১ ইউব্রযা  টিএব্র  এভব্র   ব্রজাভ   দস্তা  

             ২০      ৭      ১০         ৫        ০.৭ 

৫.২ ফমৃল জব্রভ চামলয ভ এক র্ততীাাং ইউব্রযা ায, ফটুকু টিএব্র, অ্মধকৃ এভব্র, ব্রজাভ এফাং ব্রজাংক 

ারমপট প্রমাগ কযা উব্রচত। ইউব্রযা ায ভান দই ব্রকব্রস্তমত মথা মযামনয ১০-১৫ ব্রদন য ১ভ ব্রকব্রস্ত এফাং জব্রভয 

উফযৃতা মদমখ ২৫-৩০ ব্রদন য ২ ব্রকব্রস্ত প্রমাগ কযমত মফ। ফাকী অ্মধকৃ এভব্রন ব্রিতী ব্রকব্রস্ত ইউব্রযায ামথ প্রমাগ 

কযমত মফ। 

 

৬. আগাছা দভনঃ চাযা মযামণয য অ্ভত্মত ৩০-৪০ ব্রদন মনৃ্ত জব্রভ আগাছামুক্ত যাখমত মফ। 

 

৭. মযাগ ফারাই ও মাকাভাকড়ঃ ব্রি ধান৮২ এ মযাগ ফারাই ও মাকাভাকমড়য আক্রভন প্রচব্ররত জামতয মচম অ্মনক 

কভ । তমফ মযাগফারাই ও মাকা ভাকমড়য আক্রভণ মদখা ব্রদমর ভব্রিত ফারাই দভন ব্যফস্থানা ব্যফায কযা 

উব্রচৎ। 

৮. পর কাটাঃ ২ শ্রাফণ-১৮ শ্রাফমণয ভমধ্য (১৮ জুরাই- ২ আগষ্ট্) ধান কাটা মা। 

 

ব্রি ধান৮১  

 



জামতয বফব্রষ্ট্য                                                              ব্রি ধান৮১ 

ব্রি ধান৮১ এ আধুব্রনক উপী ধামনয কর বফব্রষ্ট্য ব্রফদ্যভান।  

অ্ঙ্গজ অ্ফস্থা গামছয আকায ও আকৃব্রত প্রা ব্রি ধান২৮ এয ভত তমফ াতা একটু মভাটা।  

গামছয কান্ড ব্রি ধান২৮ এয মচম ক্ত। এ জামতয ব্রিগ াতা াভান্য মরামনা।  

ধামনয যাং খমড়য ভত, ধামনয আকৃব্রত রম্বা ও ব্রচকন এফাং অ্গ্রবাগ াভান্য ফাকামনা।  

পূণ ৃফস্ক গামছয উচ্চতা ১০০ ম:ব্রভ: ।  

১০০০ টি পুষ্ট্ ধামনয ওজন প্রা ২০.৩ গ্রাভ।  

চামর অ্যাভাইমরামজয ব্রযভান ২৬.৫%। 

চামর মপ্রাটিমনয ব্রযভান ১০.৩%। 

 
জামতয প্রমাজনীতা  

উচ্চ মপ্রাটিন মৃদ্ধ এ জাতটি সুগন্ধ ব্যতীত ব্রপ্রব্রভাভ মকাাব্ররটি ধামনয কর বফব্রষ্ট্য ব্রফদ্যাভান। চামরয আকায আকৃব্রত 

ফাভব্রতয ভত রম্বা ও ব্রচকন থাকা ব্রফমদম যপ্তানীমমাগ্য। জাতটি মদী ফাজাময ব্রজযা ধামনয ব্রফকল্প ব্রামফ 

গ্রণমমাগ্যতা ামফ। 

 
জীফনকার: ১৪০-১৪৫ ব্রদন।  

পরন: মক্টময ৬.০-৬.৫ টন। উমৄক্ত ব্রযচমাৃ ও অ্নুকুর ব্রযমফম মফাৃচ্চ ৮.০ টন/মক্টয পরন ব্রদমত ক্ষভ।  

 
চালাফাদ দ্ধব্রত 

১. ফীজ ফমনয ভ: ফীজ ফমনয উমৄক্ত ভ ১ - ১৫ অ্গ্রাণ (১৫ - ৩০ নমবম্বয)। 

২. চাযায ফ ও াংখ্যা: ৩৫-৪০ ব্রদমনয চাযা প্রব্রত গুব্রছমত ২ - ৩ টি। 

৩. মযাণ দযত্ব: ২৫ মব্রভ × ১৫ মব্রভ  

৪. ভাঝাব্রয উঁচু মথমক উঁচু জব্রভ এ ধান চামলয জন্য উমৄক্ত।তমফ ধামনয উচ্চতা খামটা ব্রফধা নীচু জব্রভমতও কযা মমমত 

াময। 

 
৫. ামযয ভাত্রা  (মকব্রজ/ব্রফঘা): 

              ইউব্রযা               টিএব্র           এভওব্র             ব্রজাভ             ব্রজাংক ারমপট 

                 ৩০                    ১৩                 ২০                   ১৫                      ১.৫  

 

ফমৃল জব্রভ চামলয ভ ফটুকু টিএব্র, অ্মধকৃ এভব্র, ব্রজাভ এফাং ব্রজাংক ারমপট প্রমাগ কযা উব্রচত। ইউব্রযা 

ায ব্রতন ব্রকব্রস্তমত মথা মযামনয ১০-১৫ ব্রদন য ১ভ ব্রকব্রস্তমত ৫০%, ২৫-৩০ ব্রদন য ২ ব্রকব্রস্তমত ৩০% এফাং ৪০-

৪৫ ব্রদন য মল ব্রকব্রস্তমত ২০% উব্রয প্রমাগ কযমত মফ। এভওব্র ামযয ফাকী অ্মধকৃ মল ব্রকব্রস্ত ইউব্রযায ামথ 

প্রমাগ কযমত াময। 

 

জাত ব্রযব্রচব্রত 

ব্রি ধান৮১ মফামযা মভৌসুমভয জাত। ব্রি ধান৮১ এয 

মকৌব্ররকাব্রয BR7358-5-3-2-1-HR2 (Com)। 

ইযান মথমক াংগৃীত জাত Amol-3  এয ামথ ব্রি 

ধান২৮ এয াংকযাণ কময ফাংানুক্রভ ব্রমরকন 

(Predegree) এফাং যফতীমত ীল মথমক াব্রয দ্ধব্রতয 

ভাধ্যমভ এ জাতটি উদ্ভাফন কযা । মদময ব্রফব্রবন্ন অ্ঞ্চমর 

পরন যীক্ষা মন্তালজনক পরাপর াওা কৃলমকয 

ভামে মফামযা মভৌসুমভ চালাফামদয জন্য জাতী ফীজ মফাি ৃ

কর্তকৃ ২০১৭ ামর জাতটি ছাড়কযণ কযা ।  

 

 



     ৬. মযাগফারাই ও মাকাভাকড়: ব্রি ধান৮১ এ মযাগফারাই ও মাকাভাকমড়য আক্রভণ প্রচব্ররত জামতয মচম অ্মনক 

কভ । তমফ মযাগফারাই ও মাকাভাকমড়য আক্রভণ মদখা ব্রদমর ভব্রিত ফারাই দভন ব্যফস্থানা ব্যফায কযা উব্রচৎ। 

 
৭. আগাছা দভন: চাযা মযামণয য অ্ভত্মত ৩৫-৪০ ব্রদন মনৃ্ত জব্রভ আগাছামুক্ত যাখমত মফ। 

৮. পর কাটা: ২৫ বচত্র - ৫ বফাখ (৮ - ১৮ এব্রপ্রর) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

weª avb80 

 

RvZwUi ‣ewkó¨ 

 weª avb80 G AvaywbK Ddkx av‡bi mKj •ewkó¨ we`¨gvb  

 Mv‡Qi AvKvi I AvK…wZ weª avb37 Gi  g‡Zv Z‡e cvZv Ges `vbvi AvKvi AvK…wZ GKUz †gvUv  

 G Mv‡Qi KvÛ weª avb37 Gi †P‡q k³ Ges †Mvov Mvp ev`vgx e‡Y©i  

 wWMcvZv Lvov I j¤̂v  

 c~Y© eq¯‥ Mv‡Qi D‛PZv 120 †mwg  

 1000 wU cyó av‡bi IRb 26.2 Mªvg  

 Pv‡j A¨vgvB‡jvR 23.6%  

 Pv‡ji AvKvi AvK…wZ j¤̂v I †gvUv Ges myMwÜhy³ 

 

Rv‡Zi cÖ‡qvRbxqZv: G av‡bi Pvj _vBj¨v‡Ûi RbwcÖq †Rmwgb av‡bi gZ Ges myMwÜ _vKvq we‡`‡k 

ißvbx‡hvM¨|  

RvZ cwiwPwZ                                                                                       

weª avb80 e„wó wbf©i †ivcv Avgb †g․my‡gi RvZ| Gi †K․wjK 

mvwi weAvi7697-15-4-4-2-2| RvZwU AvBAvi65610-

105-2-5-2-2 Ges AvBAvi67423-208-6-2-3-3 bvgK 

‡R‡bvUvBc Gi mv‡_ msKivqY K‡i D™¢veb Kiv nq| RvZwU 

RvZxq exR †evW© KZ©„K 2017 mv‡j †ivcv Avgb †g․my‡gi Rb¨ 

QvoKiY Kiv nq|   

 

 weª avb80 



RxebKvj: 130-135 w`b  

djb: ‡n±‡i 4.5-5.0 Ub  

 

Pvlvev` c×wZ 

1. exR ec‡bi mgq: 21 Avlvp - 10 kÖveY (5 - 25 RyjvB)  

2. Pvivi eqm I msL¨v: 25 w`‡bi Pviv cÖwZ MywQ‡Z 2-3 wU  

3. †ivcb ỳiZ¡: 20 ‡mwg × 15 †mwg 

4. mv‡ii gvÎv 

me©‡kl Rwg Pv‡li mgq m¤ú~Y© wUGmwc, A‡a©K GgIwc, wRcmvg Ges wRsK mvj‡dU cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e| 

BDwiqv mvi mgvb wZb wKw Í̄‡Z (†ivc‡bi 10-15 w`b, 25-30 w`b Ges 40-45 w`b ci) cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e| 

evKx A‡a©K GgIwc Z…Zxq wKw¯Í BDwiqvi mv‡_ cÖ‡qvM Ki‡Z cv‡i| 

 

5. †ivMevjvB I †cvKvgvKo: weª avb80 G †ivMevjvB I †cvKv gvK‡oi AvµgY ZzjbvgyjK Kg| Z‡e 

†ivMevjvB I †cvKv gvK‡oi AvµgY †`Lv w`‡j mgwš̂Z evjvB `gb e¨e¯’vcbv e¨envi Ki‡Z n‡e| 

6. AvMvQv `gb: Pviv †ivc‡Yi AšÍZ 35-40 w`b ch©šÍ Rwg AvMvQvgy³ ivL‡Z n‡e| 

7. dmj KvUv : AMÖnvq‡Yi 1-11 (15-25 b‡f¤̂i)|  

 

weª nvBweªW avb6 

 

Rv‡Zi •ewkó¨ 

 Mv‡Qi D‛PZv 105-110 †mwg| 

 KvÛ k³ weavq X‡j covi m¤¢vebv †bB| 

 ¯v̂fvweK Ae ’̄vq cÖwZ Mv‡Q Kzwki msL¨v 12-15wU| 

 Pv‡j A¨vgvB‡jv‡Ri cwigvb kZKiv 24 fvM Ges †cÖvwU‡bi cwigvb kZKiv 9 fvM| 

 `vbvi AvK…wZ miæ I j¤^v Ges fvZ SiS‡i| 

 1000 `vbvi IRb 22.6 MÖvg| 

BDwiqv wUGmwc GgIwc wRcmvg wRsK 

24 10 13 9 1.3 

RvZ cwiwPwZ 

weª nvBweªW avb6 Avgb †g․my‡gi RvZ| Gi †K․wjK mvwi bs 

weAvi1361GBP| RvZwUi gvZ… mvwi Bwi I wcZ… mvwi weª KZ…©K 

D™¢vweZ| G Rv‡Zi µm Kw¤̂‡bkb n‡jv 

AvBAvi79156G/weAviAviAvB20Avi| RvZwU XvKv, PÆMÖvg I 

h‡kvi AÂ‡j K…lK ch©v‡q Pvlvev‡`i Rb¨ Aegy³ Kiv n‡q‡Q|  

 

 

 



 Avgb †g․my‡g wcZ… I gvZ… mvwii RxebKv‡ji cv_©K¨ 3 w`b I †ev‡iv †g․my‡g 6 w`b| Dfq †g․my‡g GB 

RvZwUi exR Drcv`b m¤¢e| 

 Avgb †g․my‡g exR Drcv`‡b djb 1.5-2.0 Ub Ges †ev‡iv †g․my‡g exR Drcv`‡b djb 2.3-2.5 Ub|  

RxebKvj: RxebKvj 110-115 w`b| 

 

djb: djb 6.0-6.5 Ub/‡n±i| 

 

Pvlvev` c×wZt 

1. ¯í̂ RxebKvj weavq exRZjvq exR ec‡bi mgqt 21-31 Avlvp (5 RyjvB-15 RyjvB)| 

2. Pviv †ivcbt 15-26 kÖveY (30 RyjvB-10 AvMó)| 

3. ex‡Ri nvit 15 †KwR/‡n±i| 

4. Pvivi eqmt 25-30 w`b| 

5. ‡ivcb ~̀iZ¡t 20 †mwg × 15 †mwg| 

6. cÖwZ ¸wQ‡Z Pvivi msL¨vt 1-2 wU Ges Pviv jvMv‡bvi 5-7 w`‡bi g‡a¨ giv ¸wQ GKB eq‡mi Pviv Øviv 

c~iY (Gap filling) Ki‡Z n‡e| 

7. mvi e¨e¯’vcbv (†KwR/weNv) t 

Rwg •Zixi mgq ‡kl Pv‡l 7 †KwR BDwiqv, 7 †KwR GgIwc Ges Ab¨vb¨ mvi c~Y© gvÎvq gvwUi mv‡_ 

wgwk‡q w`‡Z n‡e| Pviv †ivc‡bi 10-15 w`b ci 4.5 †KwR I 30-35 w`b ci 4.5 †KwR BDwiqv Ges 

me©‡kl  50-55 w`b ci 4 †KwR BDwiqv Ges 4 †KwR GgIwc mvi Dcwi cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e| 

 

8. AvMvQv `gbt AvMvQv `g‡b AvMvQvbvkK e¨envi Ki‡j cÖ_g wKw Í̄i BDwiqv mvi Dcwi cÖ‡qv‡Mi mv‡_ 

Aby‡gvw`Z AvMvQvbvkK mwVK gvÎvq cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e Ges Rwg‡Z †mP w`‡q cvwb 10-15 w`b  a‡i 

ivL‡Z n‡e|  

 

9. ‡mP e¨e ’̄vcbvt mvi Dcwi cÖ‡qv‡Mi c~‡e© Rwg 2-3 evi ïwK‡q w`‡Z cvi‡j AwaK Kzwk cvIqv m¤¢e| 

cwiwgZ †mP e¨envi Ki‡Z n‡e Ges av‡b ỳa Avmv ch©šÍ Rwg‡Z cÖ‡qvRbxq cvwb e¨e¯’v Ki‡Z n‡e| 

10. ‡ivMevjvB †cvKvgvKo `gbt †ivM I †cvKvgvK‡oi Rb¨ Aby‡gvw`Z evjvB e¨e¯’vcbv AbymiY Ki‡Z 

n‡e| 

11. dmj KZ©b t 15-26 KvwZ©K (30 A‡±vei-10 b‡f¤̂i)|  

 

weª avb79 

BDwiqv wUGmwc GgIwc wRcmvg wRsK 

20 7 11 8 1 



Rv‡Zi ‣ewkó¨ 

 AvaywbK Ddkx av‡bi mKj •ewkó¨ we`¨gvb|  

 Mv‡Qi e„w× ch©v‡q AvKvi I AvK…wZ cÖvq weª avb49 Rv‡Zi gZ Z‡e `vbv weª avb49 †_‡K wKQzUv j¤̂v I 

†gvUv| 

 wWMcvZv Lvov I j¤̂v Ges cwic° Ae ’̄vq cvZvi is cÖvq meyR _v‡K|  

 c~Y© eq¯‥ Mv‡Qi D‛PZv 112 †mwg| 

 Pv‡j A¨vgvB‡jvR 25.2% Ges ‡cÖvwUb 7.8%|  

 1000 wU cyó av‡bi IRb 22.6 Mªvg|  

 Pv‡ji AvKvi AvK…wZ j¤̂v I gvSvwi wPKb Ges is mv`v| 

 

G Rv‡Zi we‡kl cÖ‡qvRbxqZv 

AvKw¯§K eb¨v cÖeY AÂ‡j †ivcv Avgb ‡g․my‡g 18 †_‡K 21 w`b eb¨vi cvwb‡Z Wz‡e _vK‡j Ges eb¨vi cwb 

‡b‡g hvIqvi c‡i 15-20 w`‡bi gvSvwi gvÎvi (50-60 †mwg) Rjve×Zv _vK‡jI 4.0-4.5 Ub/‡n±i djb 

w`‡Z mÿg| ZvQvov ¯̂vfvweK (eb¨v gy³) cwi‡e‡k cÖPwjZ D‛P djbkxj RvZ weª avb49 Gi mgvb A_ev †ekx 

djb †`q| RvZwUi RxebKvj weª avb52-Gi ‡P‡q 5 w`b Kg|  

 

RxebKvj: eb¨vgy³ cwi‡e‡k 135 w`b| Z‡e wZb mßvn ch©šÍ eb¨vq Wz‡e _vK‡j 160 w`b| 

 

djb : eb¨v gy³ cwi‡e‡k 5.5 Ub/‡n±i  Ges wZb mßvn ch©šÍ eb¨vq Wz‡e _vK‡j 4.0-4.5 Ub/‡n±i| 

 

Pvlvev` c×wZ 

G av‡bi Pvlvev` c×wZ Ab¨vb¨ Ddkx †ivcv Avgb Rv‡Zi gZB|  

1. exRZjvq exR ecb: 1-16 Avlvp (15 Ryb - 1 RyjvB) 

2. Pvivi eqm: 30 w`b 

3. Pvivi msL¨v: †MvQv cÖwZ 2-3 wU 

4. ‡ivcb ỳiZ¡: 25 †mwg X 15 †mwg 

 

 

5. mvi e¨e ’̄vcbv (†KwR/weNv) 

RvZ cwiwPwZ 

weª avb79 †ivcv Avgb †g․my‡gi RjgMœZv I Rjve×Zvmnbkxj 

RvZ| Gi †K․wjK mvwi bs weAvi9159-8-5-40-14-57| weª 

avb49 Ges weª avb52 Rv‡Zi g‡a¨ msKivqY K‡i Marker-

Assisted Backcrossing c×wZ‡Z D™¢veb Kiv n‡q‡Q| RvZwU 

RvZxq exR †evW© KZ©„K 2017 mv‡j †ivcv Avgb †g․my‡gi Rb¨ 

QvoKiY Kiv nq|                                 

 

cwi‡e‡ki Ae ’̄v     BDwiqv wUGmwc GgIwc wRcmvg wRsK 

eb¨vgy³ cwi‡ek 27 8 7 8 1 

eb¨v KewjZ 

cwi‡ek 

23 7 17 7 1 



eb¨vgy³ cwi‡ek: Rwg ‣Zixi †kl ch©v‡q m¤ú~Y© wUGmwc, wRcmvg, wRsK mvj‡dU I ỳB-Z…Zxqvsk GgIwc 

cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e| Pviv †ivc‡Yi 10, 25 I 40 w`b ci mgvb wZb wKw Í̄‡Z BDwiqv mvi cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e| 

evKx GK-Z…Zxqvsk GgIwc mvi BDwiqv mv‡ii wØZxq wKw¯Íi mv‡_ cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e| 

 

 

eb¨v KewjZ cwi‡ek: m¤ú~Y© wUGmwc, wRcmvg, wRsK mvj‡dU Ges 6 †KwR GgIwc mvi Rwg ‣Zixi mgq 

cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e| bvB‡Uªv‡Rb (BDwiqv) mvi mgvb ỳB wKw Í̄‡Z cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e| eb¨vi cvwb (hw` avb 

Mv‡Qi cÖv_wgK e„w× ch©v‡q eb¨v nq) †b‡g hvIqvi 10 w`b c‡i 1g wKw Í̄‡Z weNv cÖwZ 13 †KwR BDwiqv I 3 

†KwR GgIwc Ges 1g wKw Í̄i 20-25 w`‡bi g‡a¨ 2q wKw Í̄‡Z weNv cÖwZ 10 †KwR BDwiqv I 8 †KwR GgIwc 

mvi cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e|  

 

7. †ivMevjvB I †cvKvgvKo: †K․wjK mvwiwUi †ivMevjvB I †cvKvgvK‡oi AvµgY cÖwZ‡ivaÿgZv cÖPwjZ 

Rv‡Zi Abyiƒc| Z‡e †ivMevjvB I †cvKvgvK‡oi AvµgY †`Lv w`‡j mgwš^Z evjvB `gb e¨e ’̄vcbv 

e¨envi Kiv DwPZ| 

 

8. AvMvQv `gb: Pviv †ivc‡bi ci AšÍZ 30-40 w`b Rwg AvMvQvgy³ ivL‡Z n‡e| eb¨vi cvwb †b‡g hvIqvi 

7-10 w`b ci RjR AvMvQvmn Ab¨vb¨ AvMvQv Ges av‡bi cPv cvZv cwi¯‥vi K‡i w`‡Z n‡e| 

 

9. †mP e¨e ’̄vcbv: ‡ivc‡bi ci †_‡K ỳa Avmv ch©šÍ Rwg‡Z h‡_ô cwigv‡b im _vKv cÖ‡qvRb| G mgq Liv 

†`Lv w`‡j m¤úyiK †mP w`‡Z n‡e| 

 

10. dmj KvUv: 12-27 KvwZ©K (27 A‡±vei - 11 b‡f¤̂i) 

 

ব্রি ধান৭৮ 

 

 
জামতয বফব্রষ্ট্য   

 মযাা আভন মভৌসুমভ একই ামথ উকূরী রফণাক্ততা ও মজাায-বাটা ব্রষ্ণু জাত। 

 চাযা ও পৄর মপাটা উব অ্ফস্থা ৬-৯ ব্রিএ/ব্রভ ভাত্রা মনৃ্ত রফণাক্ততা নীর । 

 ব্রিগ াতা খাড়া ও রম্বা, াতায যাং গাঢ় বুজ।   

 গামছয চাযা মফ রভফা ও পূণ ৃফস্ক গামছয উচ্চতা প্রা ১২০ মব্রভ । 

 কুব্রগুমরা গামছয মগাড়ায ব্রদমক ঘনবামফ ব্রন্নমফব্রত ও গাছ ভজবুত। 

 ধান ও চামরয আকৃব্রত ব্রচকন এফাং  তমফ রভফা ভাঝাযী । 

 ১০০০ টি পুষ্ট্ চামরয ওজন প্রা ২৪.২ গ্রাভ। 

জাত ব্রযব্রচব্রত 

ব্রি ধান৭৮ আভন মভৌসুমভয জাত। এয মকৌব্ররক াব্রয নাং IR770092-

B-2R-B-10| আন্তজৃাব্রতক ধান গমফলণা ইনব্রিটিমটয BMZ ও 

ফাাংরামদ ধান গমফলণা ইনব্রিটিমটয BAS-USDA দইটি প্রকমল্পয 

মমৌথ উমদামগ প্রচব্ররত গমফলণা াংকযান এফাং Modified Marker 

Assisted Selection দ্ধব্রতমত এ জামত রফণাক্ততা ও জরভগ্নতা 

ব্রষ্ণু ব্রজন ব্রন্নমফন কযা মমছ। মদময উকূরী রফণাক্ততা প্রফণ 

(৬-৯ পঝ/) মজাায-বাটা অ্ঞ্চমর পরন যীক্ষা মন্তালজনক ওা 

জাতী ফীজ মফাি ৃকর্তকৃ ২০১৬ ামর মযাা আভন মভৌসুমভ জাত ব্রমমফ 

ছাড়কযণ কযা মমছ। 
 



 বাত ঝযঝময, যাং াদা। 

 
এ জামতয ব্রফমল প্রমাজনীতাঃ একই ামথ মজাায-বাটা  অ্ঞ্চমরয জরভগ্নতা ও রফনাক্ততা  ব্রষ্ণু জাত। এটি চাযা 

ও পৄর আা উব অ্ফস্থা ৬-৯ ব্রিএ/ব্রভ ভাত্রায রফণাক্ততা এফাং ১২-১৪ ব্রদন জরভগ্নতা নীর জাত। গামছয 

উচ্চতা প্রা ১২০ মব্রভ মা মযাা আভন মভৌসুমভ উকূরী মজাায-বাটা অ্ঞ্চমরয জন্য উমমাগী।  

 
 

জীফনকারঃ গড় জীফন কার ১৩৫ ব্রদন।  

পরনঃ ৬-৮ ব্রিএ/ব্রভ ভাত্রায রফনক্তা ৪.৫-৪.৭ টন/মক্টয এফাং ৪-৫ ব্রিএ/ব্রভ ভাত্রায কভ রফনক্তা ৫.০-৫.৫  

টন/মক্টয। 

 
চালাফাদ দ্ধব্রতঃ এ ধামনয চালাফাদ দ্ধব্রত অ্ন্যান্য উকূরী উপী আভন ধামনয ভতই।  

1. ফীজতরা ফীজ ফন: আলামঢ়য ১১-২৬ তাব্রযখ (২৫ জুন মথমক ১০ জুরাই)। 

2. চাযায ফ: ৩০-৩৫ ব্রদন  

3. চাযায াংখ্যা: প্রব্রত গুব্রছমত ২/৩ টি  

4. মযাণ দযতফ: ২০×১৫ মব্রভ  

5. ২৫-৩০ মব্রভ মজাামযয গবীময ভাঝাব্রয-উচুুঁ মথমক ব্রনচু জব্রভ এ ধামনয রভফা চাযা মযামণয জন্য উমৄক্ত।  

 

6. ায ব্যফস্থানা  (মকব্রজ/ব্রফঘা) 

৬.১       ইউব্রযা          টিএব্র           এভওব্র           ব্রজাভ           ব্রজাংক ারমপট 

             ২০                ১৩                  ৯                 ৮                      ১ 

 
6.2 অ্গবীয মজাামযয ভ, ফমৃল জব্রভ চামলয ভ ফ টিএব্র, এভব্র, ব্রজাভ এফাং ব্রজাংক ারমপট 

প্রমাগ কযমত মফ। ইউব্রযা ায ভান ৩ ব্রকব্রস্তমত মযামণয ১০-১৫ ব্রদন য ১ভ ব্রকব্রত্ম, ৩০ ব্রদন য ২ ব্রকব্রস্ত 

এফাং ৫০ ব্রদন য ৩ ব্রকব্রস্ত প্রমাগ কযমত মফ। অ্গবীয মজাামযয ভকামরয ামথ ব্রভর কময ইউব্রযা ায প্রমাগ 

কযমত মফ, মজাামযয গবীযতা ২০-২৫ মব্রভ এয মফী মর ইউব্রযা ায প্রমাগ কযা মামফ না। 

 
7. আগাছা দভনঃ চাযা মযামণয য অ্ভত্মত ২০-২৫ ব্রদন মনৃ্ত জব্রভ আগাছা মুক্ত যাখমত মফ।  

 

8. মযাগ ফারাই ও মাকাভাকড় দভন: মযাগ-ফারাই ও মাকাভাকমড়য আক্রভণ অ্ন্যান্য জামতয মচম কভ । তমফ 

মযাগফারাই ও মাকায আক্রভমন ভব্রিত ফারাই দভন ব্যফস্থা প্রমাগ কযমত মফ। 

 

৯. পর কাটা: ধান কাটায উমৄক্ত ভ মরা ১০-১৫ অ্গ্রান (নমবম্বমযয মল প্তা)। 

 

ব্রি াইব্রিি ধান৫ 
 



জাতটিয বফব্রষ্ট্যঃ 

 গামছয উচ্চতা ১০৫-১১০ মব্রভ। 

 কান্ড ক্ত ব্রফধা ঢমর ড়ায ম্ভাফনা মনই। 

 গামছয মগাড়া খমযী যাং এয এফাং দানা কাঁচা অ্ফস্থা রার ফমণযৃ টি (Apiculus) ব্রফদ্যভান। 

 স্বাবাব্রফক অ্ফস্থা গাছ প্রব্রত গুব্রিয াংখ্যা ১২-১৫টি। 

 চামর কযৃায ব্রযভান ২৩.৪%। 

 দানায আকৃব্রত যম্ন ও রম্বা। 

 চামর মপ্রাটিমনয ৯%। 

 বাত ঝযঝময। 

 উব মভৌসুমভ এই জাতটিয ফীজ উৎাদন ম্ভফ এফাং ফাব্রনব্রজযকবামফ রাবজনক। আভন ও মফামযা মভৌসুমভ 

ব্রর্ত ও ভার্ত াব্রযয জীফনকামরয মথাক্রমভ াথকৃয ৮ ব্রদন ও মফামযা ১৪ ব্রদন।  

 আভন মভৌসুমভ ফীজ উৎাদমন মক্টয প্রব্রত পরন ১.৫-২.০ টন এফাং মফামযা মভৌসুমভ ২.৫-২.৮ টন।  

জীফনকারঃ গড় জীফনকার ১৪৪ ব্রদন। 

পরনঃ ৮.৫-৯.০ টন/মক্টয। 

চালাফাদ দ্ধব্রতঃ 

1. ফীজতরা ফীজ ফনঃ ১-৩০ অ্গ্রাণ (১৫ নমবম্বয-১৫ ব্রিমম্বয)। 

2. চাযা মযাণঃ ১-৩০ মৌল (১৫ ব্রিমম্বয-১৫ জানুাব্রয)। 

3. ফীমজয াযঃ ১৫ মকব্রজ/মক্টয। 

4. চাযায ফঃ ৩০-৩৫ ব্রদন। 

5. মযাণ দূযত্বঃ ১৫ * ২৫ মব্রভ। 

6. প্রব্রত মগাছা চাযায াংখ্যাঃ ১-২ টি। 

7. চাযা রাগামনায ৫-৭ ব্রদমনয ভমধ্য ভযা গুব্রছয  জাগা পূনঃমযাণ (Gap filling) কযমত মফ। 

8. ায ব্যফস্থানা (মকব্রজ/ব্রফঘা) 

৮.১       ইউব্রযা          টিএব্র           এভওব্র           ব্রজাভ           ব্রজাংক ারমপট 

             ৩৬               ১৭                  ১৬                 ৯                      ১ 

8.2 ইউব্রযা ায ভান ৩ ব্রকব্রস্তমত মযামণয ১০-১৫ ব্রদন য ১ভ ব্রকব্রস্ত, ৩০-৩৫ ব্রদন য ২ ব্রকব্রস্ত এফাং ৫০-

৫৫ব্রদন য ৩ ব্রকব্রস্ত প্রমাগ কযমত মফ। মভাট এভওব্র ামযয ১১ মকব্রজ জব্রভ বতব্রযয ভ এফাং ৫ মকব্রজ ৩ ব্রকব্রস্ত 

ইউব্রযায ামথ উব্রয প্রমাগ কযমত মফ। 

 

৯. আগাছা দভনঃ আগাছা দভমন আগাছানাক ব্যফায কযমর প্রথভ ব্রকব্রস্তয ইউব্রযা ায উব্রয প্রমামগয ামথ  

অ্নুমভাব্রদত আগাছানাক ঠিক ভাত্রা প্রমাগ কযমত মফ এফাং মক্ষমত মচ ব্রদম াব্রন ১০-১৫ ব্রদন মেঁমধ যাখমত 

মফ।  

১০. মচ ব্যফস্থানাঃ ায উব্রয প্রমামগয পূমফ ৃ জব্রভ ২-৩ ফায শুকনা ব্রদমত াযমর অ্ব্রধক কুব্র াওা ম্ভফ। 

ব্রযব্রভত মচ ব্যফায কযমত মফ এফাং ধামন দধ আা মনৃ্ত জব্রভমত প্রমাজনী াব্রনয ব্যফস্থা কযমত মফ। 

জাত ব্রযব্রচব্রত 

 
ব্রি াইব্রিি ধান৫ মফামযা মভৌসুমভয জাত। এয মকৌব্ররক াব্রয নাং 

ব্রফআয১৫৮৫এইচ। জাতটি জাতী ফীজ মফাি ৃকর্তকৃ ২০১৬ ামর 

কৃলমকয ভামে চালাফামদয জন্য অ্নুমভাদান রাব কময। ব্রর্ত ভার্ত 

াব্রয মদীবামফ উদ্ভাব্রফত ব্রফধা জাতটিয মযাগ প্রব্রতমযাধ ও 

বফযী ব্রযমফম খা খাওামনায ক্ষভতা মফী। 

 

 



১১. মযাগফারাই দভনঃ মযাগ ও মাকাভাকমড়য জন্য অ্নুমভাব্রদত ফারাই ব্যফস্থানা অ্নুযণ কযমত মফ। 

১২. পমরয ব্রযক্কতা ও কতমৃনয ভঃ ২৫ বচত্র-৫ বফাখ (৫-১০ এব্রপ্রর)। াধাযণত: ীমলয অ্গ্রবাগ মথমক ৮০ 

বাগ মেঁমক মগমর ধান কাঁটমত । 

ব্রি ধান৭৭ 

জাত ব্রযব্রচব্রত  

ব্রি ধান৭৭ এয মকৌব্ররক াব্রয নাং ব্রফআয৭৯৪১-১১৬-১-২-১ । াব্রযটি আইআয৭৫৮৬২-২০৮-৮-ব্রফ-ব্রফ-এইচআয১ এফাং 

ব্রফআয৬১১০-১০-১-২ এয ভমধ্য াংকযামনয ভাধ্যমভ উদ্ভাব্রফত। ফাাংরামদ ধান গমফলণা ইনব্রিটিউট গাজীপুময এফাং 

ব্রি আঞ্চব্ররক কায্যার ফব্রযার এফাং াংরগন মজাায বাটা অ্ঞ্চমর উক্ত মকৌব্ররক াব্রযটি  ব্রফব্রবন্ন মাৃম যীক্ষা-

ব্রনযীক্ষা এফাং কৃলমকয ভামে পরন যীক্ষা মন্তালজনক ওা ২০১৫ ামর জাতী ফীজ মফাি ৃকর্তকৃ আভন মভৌসুমভ 

চালাফামদয জন্য জাত ব্রামফ অ্নুমভাদন মভা । 

 

 

এ জামতয ব্রফমল প্রমাজনীতা 

ব্রি ধান৭৭ এয জীফনকার ব্রি ধান৪৪ এয মচম গমড় ৩-৫ ব্রদন আগাভ ব্রকন্তু গড় পরন প্রব্রত মক্টময ০.৬ টন মনৃ্ত মফী। 

এ জামতয চাযায বদঘযৃ প্রা ৬০ মব্রভ মা স্থানী জামতয মমভন- াদামভাটা, দধকরভ ইতযাব্রদয  প্রা ভান। জব্রভমত 

মযামনয য মজাাযবাটা ভাথা মবম থামক তামত াব্রনয চামও গাছ মফমচ থাকমত াময।  

জীফনকার  

এ জামতয গড় জীফন কার ১৪৫ ব্রদন মা স্থানী জাত দধকরমভয  প্রা ভান। 

পরন 

মক্টয প্রব্রত গড় পরন ৪.৫ টন। তমফ উমৄক্ত ব্রযচমাৃ মমর মজাাযবাটা য কময মক্টময প্রব্রত ৫.০ টন মনৃ্ত পরন 

ব্রদমত ক্ষভ। 

চালাফাদ দ্ধব্রত 

 এ ধামনয চালাফাদ অ্ন্যান্য উপী আভন ধামনয জামতয ভতই। 

১. ফীজতরা ফীজ ফন:  ১৭-৩১ আলাঢ় (১-১৫ ই জুরাই)। 

২. চাযায ফ: ৩৫-৪০ ব্রদন। চাযায ফ ৫০-৫৫ ব্রদন মরও পরমন মতভন মযমপয  না। 

৩. চাযা াংখ্যা: প্রব্রত গুব্রছমত ২-৩ টি। 

৪. মযান দযতফ: ২৫ মব্রভ × ১৫ মব্রভ  

জামতয বফব্রষ্ট্য       

 জাতটি অ্ব্রধক পরনীর। 

 পূণ ৃফস্ক গামছয গড় উচ্চতা ১৪০ মব্রভ।  

 গাছ ভজবুত ব্রফধা ঢমর মড় না। 

 ব্রিগ াতা খাড়া ও  বুজ যমঙয।  

 ১০০০ টি পুষ্ট্ ধামনয ওজন প্রা ২৯.৩ গ্রাভ। 

 চামরয আকায আকৃব্রত মভাটা এফাং যাং াদা।  
 



৫. জব্রভয ধযণ: ভাঝাব্রয নীচু মথমক স্বল্প নীচু জব্রভ এ ধান চামলয জন্য উমৄক্ত।  

৬. ায ব্যফস্থানা (কব্রজ/ম:): 

 

৬.১ ফমৃল জব্রভ চামলয ভ ফটুকু টিএব্র, ব্রজাংক ারমপট, ব্রজাভ এফাং এভব্র ায প্রমাগ কযমত মফ।  

৬.২ ইউব্রযা ায ভান ব্রতন ব্রকব্রস্তমত প্রমাগ কযমত মফ। মথা মযামনয ১৫ ব্রদন য ১ভ ব্রকব্রস্ত এফাং ২৫-৩০ ব্রদন 

য ২ ব্রকব্রস্ত এফাং ৪৫-৫০ ব্রদন য প্রমাগ কযমত মফ।  

 

৭. আগাছা দভন: মযামনয য অ্ভত্মত ২৫-৩০ ব্রদন মনৃ্ত জব্রভ আগাছা মুক্ত যাখমত মফ। 

৮. মচ ব্যফস্থানা:  

৯. মযাগ ফারাই ও মাকাভাকড়: ব্রি ধান৭৭ এ মযাগ ফারাই ও মাকাভাকমড়য আক্রভণ প্রচব্ররত জামতয মচম অ্মনক 

কভ । তমফ মযাগফারাই ও মাকা ভাকমড়য আক্রভণ মদখা ব্রদমর ভব্রিত ফারাই দভন ব্যফস্থানায ভাধ্যমভ 

মযাগফারাই ও মাকাভাকড় দভন কযমত মফ। 

 

১০. পর াকা ও কাটা: অ্গ্রান ভাময ভাঝাভাব্রঝ (ব্রিমম্বয ভাময ১ভ প্তা) ধান কাটায উমৄক্ত ভ। ীমলয 

তকযা ৮০ বাগ ধান মমক মগমর মদব্রয না কময ধান মকমট মনওা উব্রচৎ। 

 

 

ব্রি ধান৭৬ 

জাত ব্রযব্রচব্রত  

ব্রি ধান৭৬ এয মকৌব্ররক াব্রয নাং ব্রফআয৭৯৪১-৪১-২-২-২-৪। াব্রযটি  আইআয৭৫৮৬২-২০৮-৮-ব্রফ-ব্রফ-এইচআয১ এফাং 

ব্রফআয৬১১০-১০-১-২ এয ভমধ্য াংকযামনয ভাধ্যমভ উদ্ভাব্রফত। উক্ত মকৌব্ররক াব্রযটি ফাাংরামদ ধান গমফলণা 

ইনব্রিটিউট গাজীপুয ও ব্রি আঞ্চব্ররক কায্যৃার ফব্রযার এফাং াংরগন মজাায বাটা অ্ঞ্চমর ব্রফব্রবন্ন মাৃম যীক্ষা-

ব্রনযীক্ষায য এফাং কৃলমকয ভামে পরন যীক্ষা মন্তালজনক ওা ২০১৫ ামর জাতী ফীজ মফাি ৃকর্তকৃ আভন 

মভৌসুমভ কৃলক মাৃম চালাফামদয জন্য জাত ব্রামফ অ্নুমভাদন রাব কময। 

৬.

১ 

ইউব্রযা টিএব্র এভওব্র ব্রজাভ ব্রজাংক ারমপট 
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এ জামতয ব্রফমল প্রমাজনীতা 

ব্রি ধান৭৬ এয জীফনকার ব্রি ধান৪৪ এয মচম এক প্তা নাফী ব্রকন্তু গড় পরন প্রব্রত মক্টময ০.৬-১.০ টন মফী । 

চাযায বদঘ ৃ প্রা ৬০ মব্রভ মা স্থানী জামতয (াদামভাটা, দধকরভ) চাযায বদমঘযৃ ভান। জব্রভমত মযামনয য 

মজাাযবাটা ভাথা মবম থামক পমর াব্রনয চামও গাছ মফমচ থাকমত াময।  

জীফনকার 

এ জামতয গড় জীফন কার ১৫৩ ব্রদন।  

পরন 

মক্টয প্রব্রত গড় পরন ৪.৫ টন। তমফ উমৄক্ত ব্রযচমাৃ মমর মজাাযবাটা য কময মক্টময ৫.০ টন মনৃ্ত পরন ব্রদমত 

াময। 

 

চালাফাদ দ্ধব্রত: 

১. ফীজতরা ফীজ ফন: ১৭-৩১ আলাঢ় (১ জুরাই মথমক -১৫ জুরাই)।  

২. চাযায ফ: ৩৫-৪০ ব্রদন ।  

৩. চাযায াংখ্যা: প্রব্রত গুব্রছমত ২-৩ টি। 

৪. মযান দযতফ: ২৫ মব্রভ × ১৫ মব্রভ 

৫. জব্রভয ধযণ: ভাঝাব্রয নীচু মথমক স্বল্প নীচু জব্রভ। 

৬. ায ব্যফস্থানা (মকব্রজ/ব্রফঘা): 

 

৬.২ ফমৃল জব্রভ চামলয ভ ফটুকু টিএব্র, এভব্র, ব্রজাভ এফাং ব্রজাংক ারমপট প্রমাগ কযমত মফ। 

৬.৩ ইউব্রযা ায ভান ব্রতন ব্রকব্রত্মমত মথা মযামনয ১৫ ব্রদন য ১ভ ব্রকব্রত্ম, ২৫-৩০ ব্রদন য ২ ব্রকব্রত্ম এফাং 

৪৫-৫০ ব্রদন য ৩ ব্রকব্রত্ম প্রমাগ কযমত মফ। 

৭. আগাছা দভন: মযামনয য অ্ভত্মত ২৫-৩০ ব্রদন মভৃত্ম জব্রভ আগাছা মুক্ত যাখমত মফ। 

জামতয বফব্রষ্ট্য      

 আধুব্রনক উপী ধামনয কর বফব্রষ্ট্য 

ব্রফদ্যভান।  

 অ্ঙ্গজ অ্ফস্থা গামছয আকায ও আকৃব্রত রম্বা  

  পূণ ৃফস্ক গামছয গড় উচ্চতা ১৪০ ম. ব্রভ । 

 ঘাছ ভজবুত ব্রফধা ঢমর মড় না।  

 ব্রিগ াতা খাড়া ও  বুজ যমঙয। 

 ১০০০ টি পুষ্ট্ ধামনয ওজন প্রা ২৫.৬ গ্রাভ। 

 চামরয আকায আকৃব্রত ভাঝাব্রয মভাটা এফাং যাং 

াদা 

 

৬.

১ 
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৮. মযাগ ফারাই ও মাকাভাকড়: ব্রি ধান৭৬ এ মযাগ ফারাই ও মাকাভাকমড়য আক্রভণ প্রচব্ররত জামতয মচম অ্মনক 

কভ । তমফ মযাগফারাই ও মাকা ভাকমড়য আক্রভণ মদখা ব্রদমর ভব্রিত ফারাই দভন ব্যফস্থানায ভাধ্যমভ 

মযাগফারাই ও মাকাভাকড় দভন কযমত মফ। 

৯. পর াকা ও কাটা: অ্গ্রান ভাময মল প্তা (ব্রিমম্বয ভাময ২ প্তা) ধান কাটায উমৄক্ত ভ। ীমলয 

তকযা ৮০ বাগ ধান মমক মগমর মদব্রয না কময ধান মকমট মনওা উব্রচৎ। 

 

ব্রি ধান৭৫ 

জাত ব্রযব্রচব্রত  

ব্রি ধান৭৫ মযাা আভন মভৌসুমভ জাত। এয মকৌব্ররক াব্রয নাং HUA565। উক্ত মকৌব্ররক াব্রযটি আভত্মজৃাব্রতক ধান 

গমফলণা ইনব্রিটিউট, ব্রপব্ররব্রমে Yuefengzhan এফাং E-Zhong5 নাভক Genotype এয ামথ াংকযান 

কময ফাংানুক্রভ ব্রমরকন (Pedigree Selection) এয ভাধ্যমভ উদ্ভাব্রফত। ফাাংরামদ ধান গমফলণা ইনব্রষ্ট্টিউট 

উক্ত মকৌব্ররক াব্রযটি আন্তজৃাব্রতক ধান গমফলণা ইনব্রিটিউট মত Introduction কময। যফতীমত মকৌব্ররক াব্রযটি 

ব্রি গাজীপুয, আঞ্চব্ররক কামাৃর ও মদময ব্রফব্রবন্ন এরাকা কৃলমকয ভামে যীক্ষা ব্রনযীক্ষা কযা । পরন যীক্ষা 

মন্তালজনক ওা ২০১৬ ামর জাতী ফীজ মফাি ৃ কর্তকৃ মযাা আভন মভৌসুমভ জাত ব্রামফ কৃলক মাৃম 

চালাফামদয জন্য অ্নুমভাদন রাব কময। 

 

 

এ জামতয ব্রফমল প্রমাজনীতা 

ব্রি ধান৭৫ এয জীফনকার ব্রি ধান৩৩ এয ভতই । ব্রি ধান৭৫ জামতয অ্ন্যতভ বফব্রষ্ট্য মরা কান্ড ক্ত তাই  মমর 

মড়না এফাং ীল মথমক ধানও ঝময মড় না। চামর াভান্য সুগব্রন্ধ আমছ তমফ যানননা কযায ভ সুগব্রন্ধটা অ্মনক 

মফী াওা মা। ামযয ভাত্রা অ্ন্যান্য উপী জামতয মচম ২০%  কভ রামগ। 

জীফনকার: এ জামতয গড় জীফনকার ১১০-১১৫ ব্রদন। 

জামতয বফব্রষ্ট্য       

 আধুব্রনক উপী ধামনয কর বফব্রষ্ট্য ব্রফদ্যভান।  

 পূণ ৃফস্ক গামছয উচ্চতা ১০১-১১০ মব্রভ। 

 কান্ড ক্ত তাই মমর মড়না এফাং ীল মথমক ধানও ঝময 

মড় না। 

 ব্রিগ াতা খাড়া, প্রস্ত ও রম্বা এফাং াতায যাং গাঢ় 

বুজ। 

 ধামনয দানায যাং মানারী এফাং ভাঝাযী ব্রচকন। 

 ১০০০ টি পুষ্ট্ ধামনয ওজন প্রা ২১ গ্রাভ। 

 চামরয আকায আকৃব্রত ভাঝাযী রম্বা ও ব্রচকন এফাং যাং 

াদা। 

 



পরন: ব্রি ধান৭৫ এয গড় পরন মক্টয প্রব্রত ৪.৫টন। তমফ উমৄক্ত ব্রযচমাৃ মমর মক্টময ৫.৫ টন মনৃ্ত পরন ব্রদমত 

ক্ষভ ।  

চালাফাদ দ্ধব্রত: এ ধামনয চালাফাদ অ্ন্যান্য উপী মযাা আভন ধামনয ভতই।  

১. ফীজতরা ফীজ ফন: ৬ শ্রাফণ মথমক ৫ বাদ্র (২১ জুরাই মথমক ২০ আগি)।  

২. চাযায ফ: ২১-২৫ ব্রদন।  

৩. চাযায াংখ্যা: প্রব্রত গুব্রছমত ২-৩ টি। 

৪. মযান দযত্ব: ২০ মব্রভ × ১৫ মব্রভ 

৫. ায ব্যফস্থানা (মকব্রজ/ব্রফঘা): 

৫.২ ফমৃল জব্রভ চামলয ভ ফটুকু টিএব্র, এভব্র, ব্রজাভ এফাং ব্রজাংক ারমপট প্রমাগ কযমত মফ। 

৫.৩ ইউব্রযা ায ভান ব্রতন ব্রকব্রস্তমত মথা মযামনয ৭-১০ ব্রদন য ১ভ ব্রকব্রস্ত, ২০-২৫ ব্রদন য ২ ব্রকব্রস্ত এফাং ৩৫-

৪০ ব্রদন য ৩ ব্রকব্রস্ত প্রমাগ কযমত মফ।  

৬. আগাছা দভন: মযামনয য অ্ভত্মত ২৫-৩০ ব্রদন মভৃত্ম জব্রভ আগাছা মুক্ত যাখমত মফ। 

৭. মচ ব্যফস্থানা: চার ক্ত ওা মনৃ্ত প্রমাজমন ম্পুযক মচ ব্রদমত মফ। 

৮. মযাগ ফারাই ও মাকাভাকড় ব্যফস্থানা: ব্রি ধান৭৫ এ মযাগ ফারাই ও মাকাভাকমড়য আক্রভন প্রচব্ররত জামতয 

মচম অ্মনক কভ । তমফ মযাগফারাই ও মাকা ভাকমড়য আক্রভণ মদখা ব্রদমর ভব্রিত ফারাই দভন ব্যফস্থানায 

ভাধ্যমভ মযাগফারাই ও মাকাভাকড় দভন কযমত মফ। 

৯. পর াকা ও কাটা: কাব্রতকৃ ভাময মল প্তা মথমক অ্গ্রান ভাময ভাঝাভাব্রঝ ধান কাটায উমৄক্ত ভ। 

তমফ আগাভ আলু ফা ব্রযলা চাল কযমত চাইমর ২০ আলাঢ় এয ভমধ্য ফীজতরা ফীজ ফন কযমর কাব্রতকৃ ভাময 

ভাঝাভাব্রঝ ধান কাটা মামফ। ীমলয তকযা ৮০ বাগ ধান মমক মগমর মদব্রয না কময ধান মকমট মনওা উব্রচৎ। 

ব্রি ধান৭৪ 
RvZ cwiwPwZ 

weª avb74 ‡ev‡iv †g․my‡gi RvZ| Gi †K․wjK mvwi bs weAvi7671-37-2-2-3-7| D³ †K․wjK mvwiwU 

evsjv‡`k avb M‡elYv Bbw÷wUDU (weª), MvRxcy‡i AvBAvi68144 Gi mv‡_ weª avb29 Gi GKevi cðvr 

msKivq†Yi ci eskvbyµg wm‡jKkb (Pedigree Selection) Gi gva¨‡g D™¢vweZ| D³ †K․wjK mvwiwU weª 

m`i `ßi, AvÂwjK Kvh©vjq Ges †`‡ki wewfbœ ¯’v‡b K…l‡Ki gv‡V cix¶v wbix¶v Ges djb cix¶vq 

m‡šÍvlRbK nIqvq 2014 mv‡j RvZxq exR †evW© KZ…©K ‡ev‡iv †g․my‡g K…lK ch©v‡q Pvlvev‡`i Rb¨ RvZ 

wnmv‡e Aby‡gv`b jvf K‡i| 

৫.১ ইউব্রযা টিএব্র এভওব্র ব্রজাভ ব্রজাংক ারমপট 

 ২০ ৭ ১১ ৮ ১.৫ 



  

G Rv‡Zi we‡kl cÖ‡qvRbxqZv 

weª avb74 Gi RxebKvj weª avb64 Gi †P‡q 4-5 w`b AvMvg Ges †n±i cÖwZ djb weª avb64 Gi †P‡q Kgc‡ÿ 

1.0 Ub †ewk| G Rv‡Zi Pv‡j kZKiv 8.3 fvM †cªvwUb Ges cÖwZ †KwR Pv‡j 24.2 wgwjMÖvg wR¼ i‡q‡Q, hv 

cÖPwjZ Ab¨vb¨ Rv‡Zi †P‡q cÖvq 8.2 wgwjMÖvg/‡KwR †ewk Ges wRsK mg„× †ev‡iv av‡bi RvZ weª avb64 Gi 

†P‡q cÖvq 0.2 wgwjMÖvg/‡KwR †ewk| 

RxebKvjt G Rv‡Zi Mo RxebKvj 145-147 w`b | 

djbt weª avb74 RvZwU M‡o †n±i cÖwZ 7.1 Ub djb w`‡Z m¶g| Z‡e Dchy³ cwiPh©vq †n±‡i 8.3 Ub ch©šÍ 

djb cvIqv hvq| 

Pvlvev` c×wZ 

G av‡bi Pvlvev` c×wZ Ab¨vb¨ Ddkx ‡ev‡iv av‡bi Rv‡Zi gZB| 

1. exR Zjvq exR ecb: 01 AMÖvnvqY †_‡K 15 AMÖvnvqY (15 b‡f¤̂i †_‡K 30 b‡f¤̂i)| 

2. Pvivi eqm: 35-40 w`b| 

3. Pvivi msL¨v: cÖwZ ¸wQ‡Z 2-3wU| 

4. †ivcY ỳiZ¡: 20 †mtwgt Х 15 †mtwgt| 

5. Rwgi aiY: gvSvix DPyu †_‡K DPzu Rwg| 

 

6. mvi e¨e ’̄vcbv (‡KwR/weNv): 

7. AvMvQv `gb: †ivc‡Yi ci AšÍZ 25-30 w`b ch©šÍ Rwg AvMvQv gy³ ivL‡Z n‡e| 

8. †mP e¨e¯’vcbv: Pvj k³ nIqv ch©šÍ cÖ‡qvR‡b m¤ú~iK †mP w`‡Z n‡e| 

9. †ivMevjvB `gb: weª avb74 G †ivMevjvB I †cvKvgvK‡oi AvµgY cÖPwjZ Rv‡Zi †P‡q A‡bK Kg nq| 

RvZwU ga¨g gvÎvq eøv÷ †ivM cÖwZ‡ivax|Z‡e †ivMevjvB I †cvKv  gvK‡oi AvµgY †`Lv w`‡j mgwš̂Z evjvB 

`gb e¨e¯’v cÖ‡qvM Kiv DwPr|  

10. dmj cvKv I KvUv: 30 ‣PÎ †_‡K 11 ‣R¨ô (13 GwcÖj †_‡K 25 ‡g) avb KvUvi Dchy³ mgq| kx‡li 

kZKiv 80 fvM avb †c‡K †M‡j †`wi bv K‡i avb †K‡U †bqv DwPZ| 

 

 

6.1 BDwiqv wUGmwc GgIwc wRcmvg wRsK mvj‡dU 

 35 13 16 15 1.3 

6.2 me©‡kl Rwg Pv‡li mgq meUyKy wUGmwc, GgIwc, wRsK mvj‡dU I wRcmvg mvi cÖ‡qvM Kiv 

DwPZ| BDwiqv mvi mgvb wZb wKw Í̄‡Z h_v †ivc‡Yi 15 w`b ci 1g wKw Í̄, 25-30 w`b ci 2q 

wKw Í̄ Ges 50-55 w`b ci 3q wKw¯Í cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e| 

Rv‡Zi ‣ewkó¨ 

 RvZwU AwaK djbkxj| 

 c~Y© eq¯‥ Mv‡Qi D‛PZv 92 †mwg.| 

 MvQ gReyZ weavq X‡j c‡o bv|  

 Pv‡ji AvKvi AvK…wZ gvSvwi †gvUv I is mv`v| 

 av‡bi †Lvmvi AMÖfvM LmL‡m| 

 Pv‡j †cÖvwU†bi cwigvb 8.3%| 

 Pv‡j wRsK Gi cwigvb 24.2 wgwjMÖvg/‡KwR  

 1000 wU cyó av‡bi IRb cÖvq 27.7 Mªvg| 

 G Rv‡Zi wWM cvZv Mvp meyR i‡Oi|  
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জাত ব্রযব্রচব্রত  

ব্রি ধান৭৩ এয মকৌব্ররক াব্রয নাং- IR78761-B-SATB1-28-

3-24। উক্ত মকৌব্ররক াব্রযটি াতক্ষীযায রফণাক্ত অ্ঞ্চমর প্রচব্ররত 

প্রজনন দ্ধব্রতমত মকৌব্ররক ফাছাই (Pedigree selection) এয 

ভাধ্যমভ চুড়ান্ত মকৌব্ররক াব্রয ব্রনফাৃচন কযা । এ মকৌব্ররক াব্রযটি 

গমফলণাগাময ও মদময ব্রফব্রবন্ন রফণাক্ততা প্রফণ অ্ঞ্চমর ব্যাক 

যীক্ষা-ব্রনযীক্ষা এফাং কৃলমকয অ্াংগ্রমণয ভাধ্যমভ জাত ব্রনফাৃচন 

প্রব্রক্রা আভন মভৌসুমভ ব্রি ধান৫৩ জামতয চালাফাদ উমমাগী 

এরাকা পরন যীক্ষা মন্তালজনক ওা ২০১৪ ামর জাত 

ব্রামফ ছাড়কযমণয জন্য চূড়ান্তবামফ ব্রনফাৃচন কযা । আভন 

মভৌসুমভ রফণাক্ত অ্ঞ্চমর জাতটিয চালাফাদ দ্ধব্রত ব্রনমম্ন মদা 

মরা। 

 

                                                                                                                                    

জামতয বফব্রষ্ট্য 

 আভন মভৌসুমভয উমৄক্ত রফণাক্ততা নীর ধামনয জাত । 

 অ্ব্রধক পরনীর। 

 ব্রিগাতা খাড়া এফাং গামছয উচ্চতা ১২০-১২৫ ম. ব্রভ। 

 মকান মকান দানায (Spikelet) অ্গ্রবামগ শুাং মদখা মমমত াময। 

 চামরয আকায ভাঝাব্রয ব্রচকন, াদা এফাং বাত ঝযঝময । 

 ১০০০ টি পুষ্ট্ ধামনয ওজন প্রা ২১.২ গ্রাভ।  

 চামর এভাইমরামজয ব্রযভাণ ২৭.০%। 

 

এ জামতয ব্রফমল প্রমাজনীতা 

ব্রি ধান৭৩ এয প্রধান বফব্রষ্ট্য মরা চাযা অ্ফস্থা ১২ ব্রিএ/ ব্রভ. (৩ প্তা মনৃ্ত) রফণাক্ততা য কযমত াময। 

উযন্তু এ জাতটি অ্াংগজ বৃব্রদ্ধ মথমক প্রজনন মাৃ মনৃ্ত রফণাক্ততা াংমফদনীর কর ধাম (Salt sensitive 

stages) ৮ ব্রিএ/ ব্রভ. ভাত্রায রফণাক্ততা য কময পরন ব্রদমত ক্ষভ। জাতটিয জীফনকার কভ ওা উকূরী 

রফণাক্ত অ্ঞ্চমর পর কতমৃনয য ভধ্যভ উঁচু মথমক উঁচু জব্রভমত সূমমৃূখী ও রফণ নীর/ব্রযাযকাযী 

(escaping) ব্রযলা আফামদয সুমমাগ বতযী মফ। 

 

জীফন কার  

এ জামতয গড় জীফন কার ১২০-১২৫ ব্রদন।  

 
পরন  

উমৄক্ত ব্রযচমাৃ মমর মক্টয প্রব্রত গমড় ৪.৫ টন পরন াওা মা। তমফ রফণাক্ততায ভাত্রামবমদ মক্টয প্রব্রত ফবৃ্রনম্ন 

২.১ টন এফাং কভ রফণাক্ততা মফাৃচচ ৬.১ টন মনৃ্ত পরন াওা মা। 

 

চালাফাদ দ্ধব্রত 

এ ধামনয চালাফাদ অ্ন্যান্য উপী আভন ধামনয জামতয ভতই। ভাঝাব্রয উঁচু মথমক উঁচু জব্রভ এ ধান চামলয জন্য 

উমৄক্ত।  

১. ফীজ তরা ফীজ ফন: ফীজ ফমনয উমৄক্ত ভ মরা ০১ জুরাই মথমক ৩০ জুরাই অ্থাৃৎ আলামঢ়য ১৭ তাব্রযখ 

মথমক শ্রাফমণয ১৫ তাব্রযমখয ভমধ্য। 

২. চাযায ফ: ২৫-৩০ ব্রদন। 

ব্রি ধান৭৩ 
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৩. চাযায াংখ্যা: প্রব্রত গুব্রছমত ২/৩ টি। 

৪. মযান দযত্ব: ২০ ম.ব্রভ. × ১৫ ম.ব্রভ.। 

৫. ায ব্যাফস্থানা (মকব্রজ/ব্রফঘা) 

 ৫.১  ইউব্রযা        টিএব্র        এভব্র           ব্রজাভ       ব্রজাংক ারমপট 

          ২৪             ১০              ১২               ১৩.৩               ১.৩ 

 ৫.২  ফমৃল জব্রভ চামলয ভ টিএব্র, অ্মধকৃ এভব্র, ব্রজাভ এফাং ব্রজাংক ারমপট একামথ প্রমাগ কযা 

উব্রচত। ইউব্রযা ায ভান ব্রতন     

         ব্রক  মত মথা মযামনয ১০-১৫ ব্রদন য ১ভ ব্রক  , ৩০ ব্রদন য ২ ব্রকব্রত্ম এফাং কাইচমথাড় আায ৫-৭ ব্রদন 

পূমফ ৃ৩ ব্রক   প্রমাগ     

         কযমত মফ। ফাকী অ্মধকৃ এভব্র ায মল ব্রক   ইউব্রযায ামথ প্রমাগ কযমত মফ। ব্রজাংমকয অ্বাফ 

ব্রযরব্রক্ষত মর ব্রজাংক ারমপট    

         এফাং ারপামযয অ্বাফ ব্রযরব্রক্ষত মর ব্রজাভ ইউব্রযায ভত উব্রয প্রমাগ কযমত মফ। 

 

৬.  আগাছা দভন: মযামনয য অ্ভত্মত ৩৫-৪০ ব্রদন ম ৃ জব্রভ আগাছা মুক্ত যাখমত মফ। 

৭.  মচ ব্যফস্থানা: মথাড় অ্ফস্থা মথমক দধ অ্ফস্থা      জব্রভমত মাৃপ্ত য ফা াব্রন যাখমত মফ। 

৮. মযাগ ফারাই দভন: ব্রি ধান৭৩ এ মযাগ ফারাই ও মাকাভাকমড়য আক্রভণ প্রচব্ররত জামতয মচম অ্মনক কভ । 

তমফ মযাগফারাই ও মাকা ভাকমড়য আক্রভমণ ফারাই নাক প্রমাগ কযা উব্রচৎ। 

৯.  পর াকা ও কাটা: ০১-৩০ নমবভফয ধান কাটায উমৄক্ত ভ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

জাত ব্রযব্রচব্রত  

ব্রি ধান৭২ এয মকৌব্ররক াব্রয নাং- BR7528-2R-19-HR10। 

উক্ত মকৌব্ররক াব্রযটি ফাাংরামদ ধান গমফলণা ইনব্রিটিউট, 

গাজীপুময BR7166-4-5-3 এফাং BRRI dhan39 জামতয 

ভমধ্য াংকযামনয য য যাব্রি মজনামযন এিবাে এফাং 

ফাংানুক্রভ ব্রমরকন (Pedigree Selection) এয ভাধ্যমভ 

উদ্ভাব্রফত। উক্ত মকৌব্ররক াব্রযটি  ব্রফব্রবন্ন মাৃম যীক্ষা-ব্রনযীক্ষায 

য ২০১৩ এফাং ২০১৪ ামর আভন মভৌসুমভ কৃলমকয ভামে জাতী 

ফীজ মফাি ৃ কর্তকৃ পরন যীক্ষা    লজনক ওা  জাত  

ব্রামফ চূড়ান্তবামফ ব্রনফাৃচন কযা । এ জাতটিয চালাফাদ দ্ধব্রত 

ব্রনমম্ন মদা মরা। 

 

                                                                                                                                    

ব্রি ধান৭২ 
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জামতয বফব্রষ্ট্য 

 অ্ব্রধক পরনীর ব্রজাংক মৃদ্ধ আভন ধামনয জাত। 

 গামছয উচ্চতা ১১৬ ম. ব্রভ. ব্রকন্তু গাছ ভজবুত ব্রফধা ঢমর মড় না।  

 ব্রিগ াতা চওড়া ও  গাঢ় বুজ যমঙয। 

 ধামনয ীমলয ভাথায ব্রদমকয দানা মছাট শুাং থামক।  

 চামরয আকায আকৃব্রত রম্বা, মভাটা এফাং যাং াদা।   

 ১০০০ টি পুষ্ট্ ধামনয ওজন প্রা ২৭.৯ গ্রাভ।  

 চামর এভাইমরামজয ব্রযভাণ ২৬.০%। 

 
এ জামতয ব্রফমল প্রমাজনীতা 

ব্রি ধান৭২ এয জীফনকার ব্রি ধান৩৯ এয মচম ৩-৭ ব্রদন নাফী । তমফ আভন ধান মকমট অ্নাাম গভ, ব্রযলা ফা িার 

জাতী পর আফাদ কযা ম্ভফ। এ জামতয চামর তকযা ৮.৯ বাগ মপ্রাটিন এফাং ২২.৮ ব্রভব্ররগ্রাভ/মকব্রজ ব্রজঙ্ক 

যমমছ, মা প্রচব্ররত অ্ন্যান্য জামতয মচম প্রা ৬ ব্রভব্ররগ্রাভ/মকব্রজ এফাং ব্রজাংক মৃদ্ধ আভন ধামনয জাত ব্রি ধান৬২ 

এয মচম প্রা ৩ ব্রভব্ররগ্রাভ/মকব্রজ মফব্র। 

 
জীফন কার  

এ জামতয গড় জীফন কার ১২৫-১৩০ ব্রদন।  

 
পরন  

ব্রি ধান৭২ জাতটি গমড় মক্টয প্রব্রত ৫.৭ টন ম ৃ পরন ব্রদমত ক্ষভ । তমফ উমৄক্ত ব্রযচমাৃ ৭.৫ টন ম ৃ পরন 

াওা মা। 

চালাফাদ দ্ধব্রত 

এ ধামনয চালাফাদ অ্ন্যান্য উপী আভনধামনয জামতয ভতই।  

১. ফীজ তরা ফীজ ফন: ফীজ ফমনয উমৄক্ত ভ মরা ২৫ জুন মথমক ০৫ জুরাই অ্থাৃৎ ১১ আলাঢ় ২১  আলামঢ়য  

ভমধ্য। 

২. চাযায ফ: ২০-২৫ ব্রদন। 

৩. চাযায াংখ্যা: প্রব্রত গুব্রছমত ২/৩ টি। 

৪. মযান দযত্ব: ২০ ম.ব্রভ. × ১৫ ম.ব্রভ.। 

৫. ায ব্যাফস্থানা (মকব্রজ/ব্রফঘা) 

৫.১  ইউব্রযা        টিএব্র         এভব্র           ব্রজাভ       ব্রজাংক ারমপট 

              ২০             ৭                 ১১                ৮               ১.৩ 

      ৫.২  ফমৃল জব্রভ চামলয ভ ফটুকু টিএব্র, ব্রজাভ এফাং অ্মধকৃ এভওব্র ায প্রমাগ কযা উব্রচত। 

ইউব্রযা ায ভান দই ব্রক     মথা মযামনয ১০ ব্রদন য ১ভ ব্রক   এফাং ২০-২৫ ব্রদন য ২ ব্রক   প্রমাগ কযমত 

মফ। ফাকী অ্মধকৃ এভওব্র ায মল ব্রক   ইউব্রযা উব্রয প্রমামগয ামথ প্রমাগ কযমত মফ। ব্রজাংমকয অ্বাফ 

ব্রযরব্রক্ষত মর ব্রজাংক ারমপট এফাং ারপামযয অ্বাফ ব্রযরব্রক্ষত মর ব্রজাভ ইউব্রযায ভত উব্রয প্রমাগ  কযা 

মমমত াময। 

৬.  আগাছা দভন: মযামনয য     ৩৫-৪০ ব্রদন ম ৃ জব্রভ আগাছা মুক্ত যাখমত মফ।  

৭.  মচ ব্যফস্থানা: মথাড় অ্ফস্থা মথমক দধ অ্ফস্থা ম ৃ জব্রভমত মাৃপ্ত য ফা াব্রন যাখমত মফ। 

৮. মযাগ ফারাই দভন: ব্রি ধান৭২ এ মযাগ ফারাই ও মাকাভাকমড়য আক্রভণ প্রচব্ররত জামতয মচম অ্মনক কভ । 

তমফ মযাগফারাই ও মাকাভাকমড়য আক্রভমণ ভব্রিত ফারাই দভন ব্যফস্থা প্রমাগ কযা উব্রচত। 

৯.  পর াকা ও কাটা: ০১-৩০ নমবভফয ধান কাটায উমৄক্ত ভ। 



 
জাত ব্রযব্রচব্রত  

ব্রি ধান৭১ এয মকৌব্ররক াব্রয IR82589-B-B-84-3। উক্ত মকৌব্ররক াব্রযটি আ জৃাব্রতক ধান গমফলণা ইনব্রিটিউট, 

ব্রপব্ররাইমন IR55423-01 (NSIC RC 9) এফাং IRRI148 এয ামথ াংকযান কময ফাংানুক্রভ ব্রমরকন 

(Pedigree Selection) এয ভাধ্যমভ উদ্ভাব্রফত। ব্রফগত ২০১২ ামর ফাাংরামদ ধান গমফলণা ইনব্রষ্ট্টিউট কর্তকৃ উক্ত 

মকৌব্ররক াব্রযটি আ জৃাব্রতক ধান গমফলণা ইনব্রিটিউট মত Introduction কযা  এফাং কৃলমকয অ্াংগ্রমণ জাত 

ব্রনফাৃচমনয ভাধ্যমভ মকৌব্ররক াব্রযটি ব্রনফাৃচন কযা । যফতীমত ২০১৩ ামর মযাা আভন মভৌসুমভ ফাাংরামদময 

ব্রফব্রবন্ন খযাপ্রফণ এরাকা কৃলমকয ভামে এয আঞ্চব্ররক উমমাব্রগতা মাচাই কযা । আঞ্চব্ররক উমমাব্রগতা 

   লজনক পরাপর াওায য ২০১৪ ামর মদময ব্রফব্রবন্ন খযাপ্রফণ এরাকা জাতী ফীজ মফাি ৃকর্তকৃ মূল্যান 

কযা  এফাং পরন           লজনক ওা মযাা আভন মভৌসুমভ জাত  ব্রামফ চুড়া বামফ ব্রনফাৃচন কযা । 

আভন মভৌসুমভ জাতটি চালাফাদ দ্ধব্রত ব্রনমম্ন মদা মরা। 

 

 
জামতয বফব্রষ্ট্য 

 অ্ব্রধক পরনীর। 

 ব্রিগ াতা খাড়া ও রম্বা এফাং াতায যাং গাঢ় বুজ।  

 পূণ ৃফস্ক গামছয উচ্চতা ১০৭-১০৮ মঃ ব্রভঃ। 

 ধামনয দানায যাং খড় এয ভত এফাং ভাঝাযী মভাটা। 

 ১০০০ টি পুষ্ট্ ধামনয ওজন প্রা ২৪ গ্রাভ।  

 চামর এভাইমরামজয ব্রযভাণ ২৪.০%।  

 চামরয আকায আকৃব্রত ভাঝাযী রম্বা ও মভাটা এফাং যাং াদা। 

 
এ জামতয ব্রফমল প্রমাজনীতা 

ব্রি ধান৭১ এয জীফনকার ব্রি ধান৫৬ এয মচম ৩-৫ ব্রদন মফী। ব্রি ধান৭১ একটি খযা নীর জাত। প্রজনন মাৃম 

মফাৃচ্চ ২১-২৮ ব্রদন বৃব্রষ্ট্ না মরও পরমনয মতভন মকান ক্ষব্রত  না।  ম ভ Perch water table depth 

ভূপৃষ্ঠ (surface) মথমক ৭০-৮০ মঃ ব্রভঃ ব্রনমচ থাকমর  এফাং ভাটিয আদ্রতা ২০% এয ব্রনমচ মরও এ জাতটি মক্টময 

৩.৫ টমনযও মফী পরন ব্রদমত ক্ষভ। ভধ্যভ ভাত্রায খযা মর মক্টময ৪.০ টন এফাং খযা না মর ৫.০ টন পরন ব্রদমত 

াময। খযাপ্রফণ বৃব্রষ্ট্ব্রনবযৃ এরাকা এ ধান আফাদ কযায য ভসুয, মছারা, ফাব্রর,ৃ ব্রতব্র আফামদয সুমমাগ বতযী মফ। 

 
জীফন কার  

এ জামতয গড় জীফন কার ১১৪-১১৭ ব্রদন।  

 
পরন  

প্রজনন মাৃম ২১-২৮ ব্রদন বৃব্রষ্ট্য অ্বামফ খযা মর মক্টময ৩.০-৩.৫ টন পরন াওা মা। তমফ উমৄক্ত ব্রযচমাৃ 

মমর এফাং খযা না মমর ব্রি ধান৭১ এয পরন মক্টময ৫.০ টন মথমক ৬.০ টন ম ৃ াওা মা।  

 
চালাফাদ দ্ধব্রত 

এ জাতটি বৃব্রষ্ট্ ব্রনবযৃ মযাা আভন মভৌসুমভ চালাফাদ উমমাগী। এ ধামনয চালাফাদ অ্ন্যান্য উপী মযাা আভন ধামনয 

ভতই।  

১. ফীজ তরা ফীজ ফন: ফীজ ফমনয উমৄক্ত ভ ২১ আলাঢ় - ৩১  আলাঢ় (৫ জুরাই - ১৫ জুরাই)।  

২. চাযায ফ: ২০-২৫ ব্রদন। 

৩. চাযায াংখ্যা: প্রব্রত গুব্রছমত ২/৩ টি। 

৪. মযান দযত্ব: ২০ ম.ব্রভ. × ১৫ ম.ব্রভ.। 

৫. ায ব্যাফস্থানা (মকব্রজ/ব্রফঘা) 

৫.১  ইউব্রযা        টিএব্র         এভব্র           ব্রজাভ       ব্রজাংক ারমপট 

ব্রি ধান৭১ 
 



              ২৪             ১১.৬              ১৫               ১০               ১.৩ 

      ৫.২  ফমৃল জব্রভ চামলয ভ এক র্ততীাাং ইউব্রযা ায, ফটুকু টিএব্র, অ্মধকৃ এভব্র, ব্রজাভ এফাং 

ব্রজাংক ারমপট প্রমাগ কযা উব্রচত। ইউব্রযা ায ভান দই ব্রক  মত মথা মযামনয ১০-১৫ ব্রদন য ১ভ      এফাং 

জব্রভয উফযৃতা মদমখ ৩০-৩৫ ব্রদন য ২      প্রমাগ কযমত মফ।  

৬.  আগাছা দভন: মযামনয য     ৩৫-৪০ ব্রদন ম ৃ জব্রভ আগাছা মুক্ত যাখমত মফ।  

৭.  মচ ব্যফস্থানা: মথাড় অ্ফস্থা মথমক দধ অ্ফস্থা ম ৃ জব্রভমত মাৃপ্ত য ফা াব্রন যাখমত মফ।  

৮. মযাগ ফারাই দভন: ব্রি ধান৭১ এ মযাগ ফারাই ও মাকাভাকমড়য আক্রভণ প্রচব্ররত জামতয মচম অ্মনক কভ । 

তমফ মযাগফারাই ও মাকা ভাকমড়য আক্রভমণ ভব্রিত ফারাই দভন ব্যফস্থানা ব্যফায কযা উব্রচৎ। 

৯.  পর াকা ও কাটা: ০১-১৫ নমবভফয ধান কাটায উমৄক্ত ভ। 

 

cÖhyw³i bvg: weª avb70 

জাত ব্রযব্রচব্রত  

ব্রি ধান৭০ এয মকৌব্ররক াব্রয BR7357-11-2-4-1-1। উক্ত মকৌব্ররক াব্রযটি ফাাংরামদ ধান গমফলণা ইনব্রিটিউট 

কর্তকৃ IR67423-208-6-2-3-3 এফাং IR65610-105-2-5-2-2-2 এয ামথ াংকযাণ কময ফাংানুক্রভ 

ব্রমরকন (Pedigree Selection) এয ভাধ্যমভ উদ্ভাফন কযা । ফাাংরামদ ধান গমফলণা ইনব্রিটিউট এয 

গমফলণা ভামে মামভাজাইগা মকৌব্ররক াব্রয ব্রনফাৃচমনয য ৫ ফৎয পরন        য উক্ত মকৌব্ররক াব্রযটি ২০১৩ 

ামর ফাাংরামদময ব্রফব্রবন্ন এরাকা কৃলমকয ভামে যীক্ষা ব্রনযীক্ষা এফাং ২০১৪ ামর ফাাংরামদময জাতী ফীজ মফাি ৃ

কৃলমকয ভামে পরন যীক্ষা মভত্মালজনক ওা মযাা আভন মভৌসুমভয জন্য জাত ব্রামফ চুড়া বামফ ব্রনফাৃচন 

কযা । আভন মভৌসুমভ জাতটি চালাফাদ দ্ধব্রত ব্রনমম্ন মদা মরা। 

 

 

 

 

 

 
জামতয বফব্রষ্ট্য 

 অ্ব্রধক পরনীর সুগন্ধী আভন ধামনয জাত। 

 ব্রিগাতা খাড়া ও রম্বা এফাং গামছয উচ্চতা ১২৫ ম. ব্রভ। 

 ধামনয দানায যাং খমড়য ভত, অ্তযভত্ম রম্বা, ব্রচকন ও সুগন্ধী।  

 দানায অ্গ্রবামগ ক্ষুদ্র শুাং এফাং যঙীন টি আমছ । 

 চামরয আকায আকৃব্রত মফ রম্বা ও ব্রচকন এফাং যাং াদা।    

 ১০০০ টি পুষ্ট্ ধামনয ওজন প্রা ২০ গ্রাভ।  

 চামর এভাইমরামজয ব্রযভান ২১.৭%। 

 
 

এ জামতয ব্রফমল প্রমাজনীতা 

ব্রি ধান৭০ এয জীফনকার ব্রি ধান৩৭ এয মচম ১০-১৫ ব্রদন কভ। এ জামতয ব্রিগ াতা খাড়া ও রম্বা তাই মক্ষত মদখমত 

খুফ আকলনৃী । ধান রম্বা ব্রচকন ও যত্মানী মমাগ্য। এ জাতটি মক্টময ৪.৮ টন ম ৃ পরন ব্রদমত ক্ষভ। এ ধান 

কাটায য যব্রফস্য ভভত আফাদ কযা মা। 

 
জীফন কার  

এ জামতয গড় জীফন কার ১৩০ ব্রদন।  

 

ব্রি ধান৭০ 
 



 

 

 

 

 

cÖhyw³i bvg: weª avb69 
 

জাত ব্রযব্রচব্রতঃ ব্রি ধান ৬৯ এয মকৌব্ররক াব্রয Weed Tolerant Rice. উক্ত মকৌব্ররক াব্রযটি 

আ জৃাব্রতক ধান গমফলণা ইনব্রিটিউট, ব্রপব্ররব্রমে WuShanYouZhan এফাং 

PI312777 Genotype এয ামথ াংকযান কময ফাংানুক্রভ ব্রমরকান (Pedigree 

Selection) এয ভাধ্যমভ উদ্ভাব্রফত। গত কমক ফছয আমগ ফাাংরামদ ধান গমফলণা 

ইনব্রষ্ট্টিউট উক্ত মকৌব্ররক াব্রযটি আ জৃাব্রতক ধান গমফলণা ইনব্রিটিউট মত 

Introduction কময ব্রফব্রবন্ন              কযা । যফতীমত ২০১২ এফাং ২০১৩ ামর  

মকৌব্ররক াব্রযটি ফাাংরামদময ব্রফব্রবন্ন এরাকা কৃলমকয ভামে যীক্ষা ব্রনযীক্ষা এফাং পরন 

যীক্ষা    লজনক ওা মফামযা  মভৌসুমভ জাত  ব্রামফ চুড়া   মফ ব্রনফাৃচন কযা । 

 

পরন  

উমৄক্ত ব্রযচমাৃ মমর ব্রি ধান৭০ এয পরন মক্টময ৪.৮ টন মথমক ৫.০ টন ম ৃ াওা মা। 

চালাফাদ দ্ধব্রত 

এ জাতটি বৃব্রষ্ট্ ব্রনবযৃ মযাা আভন মভৌসুমভ চালাফাদ উমমাগী। এ ধামনয চালাফাদ অ্ন্যান্য উপী মযাা আভন ধামনয 

ভতই।  

১. ফীজ তরা ফীজ ফন: ফীজ ফমনয উমৄক্ত ভ ১৫ আলাঢ় - ৩১ আলাঢ় (২৯ জুন- ১৫ জুরাই)। 

২. চাযায ফ: ২৫-৩০ ব্রদন। 

৩. চাযায াংখ্যা: প্রব্রত গুব্রছমত ২/৩ টি। 

৪. মযান দযত্ব: ২০ ম.ব্রভ. × ১৫ ম.ব্রভ.। 

৫. ায ব্যাফস্থানা (মকব্রজ/ব্রফঘা) 

৫.১  ইউব্রযা      টিএব্র         এভব্র           ব্রজাভ       ব্রজাংক ারমপট 

              ২৪             ১০              ১৩               ৯               ১.৩ 

      ৫.২  ফমৃল জব্রভ চামলয ভ ফটুকু টিএব্র, অ্মধকৃ এভব্র, ব্রজাভ এফাং ব্রজাংক ারমপট প্রমাগ কযা 

উব্রচত। ইউব্রযা ায ভান ব্রতন ব্রক  মত মথা মযামনয ১০-১৫ ব্রদন য ১ভ ব্রক  , ২৫-৩০ ব্রদন য ২ ব্রকব্রত্ম এফাং 

৪০-৪৫ ব্রদন য ৩ ব্রক   প্রমাগ কযমত মফ। ফাকী অ্মধকৃ এভব্র র্ততী ব্রকব্রত্ম ইউব্রযায ামথ প্রমাগ কযমত 

াময। 

৬.  আগাছা দভন: মযামনয য     ৩৫-৪০ ব্রদন ম ৃ জব্রভ আগাছা মুক্ত যাখমত মফ। 

৭.  মচ ব্যফস্থানা: মথাড় অ্ফস্থা মথমক দধ অ্ফস্থা ম ৃ জব্রভমত মাৃপ্ত য ফা াব্রন যাখমত মফ।  

৮. মযাগ ফারাই দভন: ব্রি ধান৭০ এ মযাগ ফারাই ও মাকাভাকমড়য আক্রভণ প্রচব্ররত জামতয মচম অ্মনক কভ । 

তমফ মযাগফারাই ও মাকা ভাকমড়য আক্রভণ মদখা ব্রদমর ভব্রিত ফারাই দভন ব্যফস্থানা ব্যফায কযা উব্রচৎ। 

৯.  পর াকা ও কাটা: ১০-১৫ নমবভফয ধান কাটায উমৄক্ত ভ। 

 



জামতয বফব্রষ্ঠযঃ  ব্রি ধান৬৯এ আধুব্রনক উপী ধামনয কর 

বফব্রষ্ট্য ব্রফদ্যভান। এছাড়া অ্ঙ্গজ অ্ফস্থা 

গামছয আকায ও আকৃব্রত ব্রি ধান২৮ এয মচম 

াভান্য খামটা। এ জামতয ব্রিগ াতা খাড়া, 

প্র  ও রম্বা। াতায যাং গাঢ় বুজ। এ জামতয  

প্রধান বফব্রষ্ট্য ধামনয দানায যাং মানারী যমঙয 

এফাং ভাঝাযী মভাটা । পূণ ৃফস্ক গামছয উচ্চতা 

৯৫-১০০ মঃ ব্রভঃ। এ জামতয জীফন কার 

১৪৫-১৬০ ব্রদন। ১০০০ টি পুষ্ট্ ধামনয ওজন 

প্রা ২২.৯ গ্রাভ। চামরয আকায আকৃব্রত ভাঝাযী 

মভাটা এফাং যাং াদা। 

 

 

এ জামতয ব্রফমল 

প্রমাজনীতাঃ 

ব্রি ধান ৬৯ এয জীফনকার ব্রি ধান২৮ এয  ৫-১০ব্রদন মফব্র। ব্রি ধান  জামতয অ্ন্যতভ 

বফব্রষ্ট্য মরা  কান্ড ক্ত তাই  মমর মড়না এফাং ীল মথমক ধানও ঝময মড় না। এ 

জামতয ব্রিগ াতা খাড়া ও রম্বা তাই       মক্ষত মদখমত খুফ আকলনৃী  এ জাতটি 

মক্টময ৬.৫  টমনযও মফী পরন ব্রদমত ক্ষভ।  ামযয ভাত্রা অ্ন্যান্য উপী জামতয মচম 

২০%  কভ রামগ। 

 

জীফনকারঃ  এ জামতয জীফন কার ১৪৫-১৬০ ব্রদন। 

পরনঃ ব্রি ধান৬৯ এয গড় পরন মক্টয প্রব্রত ৫.৮১, তমফ উমৄক্ত ব্রযচমাৃ মমর মক্টময ৭.০ টন 

ম ৃ পরন ব্রদমত    ।  

              এ ধামনয চালাফাদ দ্ধব্রত অ্ন্যান্য উপী ধামনয ভতই। ১৫ নমব য মথমক ১৫ ব্রিম য 

অ্থাৃৎ অ্গ্রামনয ২ তাব্রযখ মথমক ৩০ তাব্রযমখয ভমধ্য ফীজ ফন কময ৩৫-৪০ ব্রদমনয চাযা 

মগাছা প্রব্রত ২/৩ টি কময ২৫ ম. ব্রভ. ×১৫ ম.ব্রভ. মেব্রাং ব্রদম মযান কযমত মফ। 

ভাঝাব্রয উঁচু মথমক উঁচু জব্রভ এ ধান চামলয জন্য উমৄক্ত। 

              ামযয ভাত্রা ২৬০: ১০০ : ১২০: ১১০: ১০ মকব্রজ ইউব্রযাঃ টিএব্রঃ এভওব্রঃ ব্রজাভঃ 

ব্রজাংক ারমপট/মক্টয)। ফমৃল জব্রভ চামলয ভ ফটুকু টিএব্র, এভব্র, ব্রজাভ এফাং 

ব্রজাংক ারমপট একামথ প্রমাগ কযা উব্রচত। ইউব্রযা ায ভান ব্রতন ব্রক     মথা 

মযামনয ১০-১৫ ব্রদন য ১ভ ব্রক  , ৩৫-৪০ ব্রদন য ২ ব্রকব্রস্ত এফাং ৫০-৫৫ ব্রদন য ৩ 

ব্রক   প্রমাগ কযমত মফ। ব্রজাংমকয অ্বাফ ব্রযরব্রক্ষত মর ব্রজাংক ারমপট এফাং 

ারপামযয অ্বাফ ব্রযরব্রক্ষত মর ব্রজাভ ইউব্রযায ভত উব্রয প্রমাগ কযমত মফ। 

 

               ব্রি ধান৬৯এ মযাগ ফারাই ও মাকাভাকমড়য আক্রভন প্রচব্ররত জামতয মচম অ্মনক কভ । 

তমফ মযাগফারাই ও মাকা ভাকমড়য আক্রভণ মদখা ব্রদমর ফারাইনাক প্রমাগ কযা উব্রচৎ। 

 

cÖhyw³i bvg: weª avb68 
 

জাত ব্রযব্রচব্রতঃ ব্রি ধান৬৮ এয মকৌব্ররক াব্রয নাং-ব্রফআয৭৮৩০-১৬-১-৫-৩। এ মকৌব্ররক াব্রযটি ফাাংরামদ 

ধান গমফলণা ইনব্রিটিউট, গাজীপুময আইআয৬৮১৪৪ এয ামথ ব্রি ধান২৯ শ্চাৎ াংকযান 



এফাং ফাংানুক্রভ ব্রমরকন (Pedigree Selection) এয ভাধ্যমভ উদ্ভাব্রফত। উক্ত মকৌব্ররক 

াব্রযটি  ব্রফব্রবন্ন মাৃম যীক্ষা-ব্রনযীক্ষায য মফামযা ২০১৪ ামর কৃলমকয ভামে পরন 

যীক্ষা    লজনক ওা  জাত  ব্রামফ চূড়া বামফ ব্রনফাৃচন কযা ।  

 

জামতয বফব্রষ্ঠযঃ  ব্রি ধান৬৮ মত আধুব্রনক উপী ধামনয কর বফব্রষ্ট্য 

ব্রফদ্যভান। এছাড়া অ্ঙ্গজ অ্ফস্থা গামছয আকায ও 

আকৃব্রত ব্রি ধান২৮ এয মচম াভান্য খামটা। পূণ ৃফস্ক 

গামছয উচ্চতা ৯৫ ম. ব্রভ। কান্ড ভজবুত ব্রফধা মজ 

ঢমর মড় এ জামতয ব্রিগ াতা খাড়া ও  গাঢ় বুজ 

যমঙয। ১০০০ টি পুষ্ট্ ধামনয ওজন প্রা ২৭.৪ গ্রাভ। 

চামরয আকায আকৃব্রত ভাঝাব্রয মভাটা এফাং যাং াদা।  এ 

জামতয চামর তকযা ৭.৭ বাগ মপ্রাটিন এফাং ২৫.৭ বাগ 

এভাইমরাজ যমমছ। 

 

 

এ জামতয ব্রফমল 

প্রমাজনীতাঃ 

ব্রি ধান৬৮ এয জীফনকার ব্রি ধান২৮ এয মচম ৪-৫ ব্রদন নাফী। এ জামতয বাত ঝঝমৃয এফাং 

স্বাদ ও অ্ফমফ         ব্রফআয১১ এয ভত। 

 

জীফনকারঃ  এ জামতয গড় জীফনকার ১৪৯ ব্রদন। 

পরনঃ ব্রি ধান৬৮ এয গড় পরন মক্টয প্রব্রত ৭.৩ টন, তমফ উমৄক্ত ব্রযচমাৃ মমর মক্টময ৯.২ টন 

ম ৃ পরন ব্রদমত    । 

              এ ধামনয চালাফাদ অ্ন্যান্য উপী মফামযা ধামনয জামতয ভতই। ফীজ  ফমনয উমৄক্ত ভ 

মরা ১৫ই নমবম্বয মথমক ৩০ ম নমবম্বয  অ্থাৃৎ ১ রা অ্গ্রাণ মথমক ১৫ ই অ্গ্রামণয  

ভমধ্য ফীজ ফন কময ৩৫-৪০ ব্রদমনয চাযা মগাছা প্রব্রত ২/৩ টি কময ২০ ম.ব্রভ × ১৫ ম.ব্রভ 

মেব্রাং ব্রদম মযান কযমত মফ। ভাঝাব্রয উঁচু মথমক উঁচু জব্রভ এ ধান চামলয জন্য উমৄক্ত। 

 

              মক্টয প্রব্রত ামযয ভাত্রা অ্ন্যান্য উপী জামতয ভতই (২৬০: ১০০: ১২০ মকব্রজ ইউব্রযা, 

টিএব্র, এভব্র/মক্টয এফাং ১১০ ও ১০ মকব্রজ কময ব্রজাভ ও ব্রজাংক ারমপট)। ফমৃল 

জব্রভ চামলয ভ ফটুকু টিএব্র, ব্রজাংক ারমপট,  ব্রজাভ এফাং এভব্র ায প্রমাগ কযা 

উব্রচত। ইউব্রযা ায ভান ব্রতন ব্রক  মত মথা মযামনয ১৫ ব্রদন য ১ভ ব্রক   এফাং ২৫-৩০ 

ব্রদন য ২ ব্রক   এফাং ৫০-৫৫ ব্রদন য প্রমাগ কযমত মফ।  

               ব্রি ধান৬৮ মত মযাগ ফারাই ও মাকাভাকমড়য আক্রভণ প্রচব্ররত জামতয মচম কভ । এ 

জাতটিমত াতা মাড়া, মখার মাড়া এফাং   ি মযাগ প্রব্রতমযাধ      যমমছ। তমফ 

মযাগফারাই ও মাকাভাকমড়য আক্রভমণ ভব্রিত ফারাই দভন ব্যফস্থা প্রমাগ কযা উব্রচত। 

 

cÖhyw³i bvg: weª avb67 
 

জাত ব্রযব্রচব্রতঃ ব্রি ধান৬৭ এয মকৌব্ররক াব্রয নাং- BR7100-R-6-6 । উক্ত মকৌব্ররক াব্রযটি IR61247-



3B-8-2-1 এফাং BRRI dhan36 এয াংকযামনয ভাধ্যমভ উদ্ভাব্রফত। প্রচব্ররত প্রজনন 

দ্ধব্রতমত মকৌব্ররক ফাছাই (Pedigree selection) এয ভাধ্যমভ চুড়ান্ত মকৌব্ররক াব্রয 

ব্রনফাৃচন কযা । উক্ত মকৌব্ররক াব্রযটি ইব্রয-ব্রি’য মমৌথ মমাব্রগতায ভাধ্যমভ প্রজনন 

প্রব্রক্রা গমফলণাগাময ও মদময ব্রফব্রবন্ন রফণাক্ততা প্রফণ অ্ঞ্চমর যীক্ষা ব্রনযীক্ষা এফাং 

কৃলমকয অ্াংগ্রমণয ভাধ্যমভ জাত ব্রনফাৃচন প্রব্রক্রা মফামযা মভৌসুমভ ব্রি ধান৪৭ জামতয 

চালাফাদ উমমাগী এরাকা পরন যীক্ষা মন্তালজনক ওা জাত ব্রামফ ছাড়কযমণয 

জন্য চূড়ান্তবামফ ব্রনফাৃচন কযা । 

 

জামতয বফব্রষ্ঠযঃ  ব্রি ধান৬৭ এ আধুব্রনক উপী ধামনয কর বফব্রষ্ট্য 

ব্রফদ্যভান । ব্রি ধান৬৭ মফামযা মভৌসুমভয উমৄক্ত 

রফণাক্ততা নীর ধামনয জাত। এ জামতয 

ব্রিগাতা প্রচব্ররত ব্রি ধান২৮ মচম খাড়া। ব্রি 

ধান৬৭ রফনাক্ততায ভাত্রা মবমদ মক্টয প্রব্রত ৩.৮-

৭.৪ টন পরন ব্রদমত ক্ষভ, মা ব্রি ধান৪৭ এয 

মথমক ০.৫ টন/ম. মফী। এ জামতয  জীফনকার 

১৪০-১৫০ ব্রদন এফাং গামছয উচ্চতা ১০০ ম.ব্রভ.। 

এ ধামনয চার ভাঝাব্রয ব্রচকন, াদা এফাং বাত 

ঝযঝময । 

 

এ জামতয 

ব্রফমল 

প্রমাজনীতাঃ 

ব্রি ধান৬৭ এয প্রধান বফব্রষ্ট্য মরা চাযা অ্ফস্থা ১২-১৪ ব্রিএ/ ব্রভ. (৩ প্তা ম ৃ) 

রফণাক্ততা য কযমত াময। উযন্তু এ জাতটি অ্াংগজ বৃব্রদ্ধ মথমক প্রজনন মাৃ মনৃ্ত 

রফণাক্ততা াংমফদনীর কর ধাম (Salt sensitive stages) ৮ ব্রিএ/ ব্রভ. ভাত্রায 

রফণাক্ততা য কময পরন ব্রদমত ক্ষভ মা প্রচব্ররত উচ্চ পরনীর জাত ব্রি ধান২৮ াময না। 

এ জাতটি ব্রি ধান৪৭ এয ভমতা রফন য কযমত াময তমফ এয দানা ভাঝাব্রয ব্রচকন ও ীল 

মথমক ধান মজ ঝময মড় না। 

জীফনকারঃ  এ জামতয  জীফনকার ১৪০-১৫০ ব্রদন। 

পরনঃ উমৄক্ত ব্রযচমাৃ মমর ব্রি ধান৬৭ চামল রফণাক্ততায ভাত্রা মবমদ মক্টয প্রব্রত ৩.৮ - ৭.৪  টন 

মনৃ্ত পরন াওা মা। 

              এ ধামনয চালাফাদ দ্ধব্রত অ্ন্যান্য উপী ধামনয ভতই। ১৫ ন   য মথমক ১৫ ব্রিম য অ্থাৃৎ 

অ্গ্রামনয ২ তাব্রযখ মথমক ৩০ তাব্রযমখয ভমধ্য ফীজ ফন কময ৩৫-৪০ ব্রদমনয চাযা মগাছা 

প্রব্রত ২/৩ টি কময ২৫ ম. ব্রভ. ×১৫ ম.ব্রভ. মেব্রাং ব্রদম মযান কযমত মফ। ভাঝাব্রয উঁচু 

মথমক উঁচু জব্রভ এ ধান চামলয জন্য উমৄক্ত। 

    

          

ামযয ভাত্রা উপী জামতয ভতই (২৯৫: ৯৫: ১২০: ১০০: ১০ মকব্রজ ইউব্রযাঃ টিএব্রঃ 

এভওব্রঃ ব্রজাভঃ ব্রজাংক ারমপট/মক্টয)। ফমৃল জব্রভ চামলয ভ ফটুকু টিএব্র, 

এভব্র, ব্রজাভ এফাং ব্রজাংক ারমপট একামথ প্রমাগ কযা উব্রচত। ইউব্রযা ায ভান ব্রতন 

ব্রকব্রস্তমত মথা মযামনয ১০-১৫ ব্রদন য ১ভ ব্রকব্রস্ত ৩৫-৪০ ব্রদন য ২ ব্রকব্রস্ত এফাং ৫০-৫৫ 

ব্রদন য ৩ ব্রকব্রস্ত প্রমাগ কযমত মফ। ব্রজাংমকয অ্বাফ ব্রযরব্রক্ষত মর ব্রজাংক ারমপট 

এফাং ারপামযয অ্বাফ ব্রযরব্রক্ষত মর ব্রজাভ ইউব্রযায ভত উব্রয প্রমাগ কযমত মফ। 



          

     

ব্রি ধান৬৭ এ মযাগ ফারাই ও মাকাভাকমড়য আক্রভন প্রচব্ররত জামতয মচম অ্মনক কভ । 

তমফ মযাগফারাই ও মাকা ভাকমড়য আক্রভণ মদখা ব্রদমর ফারাইনাক প্রমাগ কযা উব্রচত। 
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জাত ব্রযব্রচব্রতঃ 
ব্রি ধান৬৬ এয মকৌব্ররক াব্রয IR82635-B-B-75-2। উক্ত মকৌব্ররক াব্রযটি আন্তজৃাব্রতক 

ধান গমফলণা ইনব্রিটিউট, ব্রপব্ররব্রমে IR78875-176-B-2 এফাং IR78875-207-B-

3 নাভক Genotype এয ামথ াংকযান কময ফাংানুক্রভ ব্রমরকান (Pedigree 

Selection) এয ভাধ্যমভ উদ্ভাব্রফত। গত কমক ফছয আমগ ফাাংরামদ ধান গমফলণা 

ইনব্রষ্ট্টিউট উক্ত মকৌব্ররক াব্রযটি আন্তজৃাব্রতক ধান গমফলণা ইনব্রিটিউট মত 

Introduction কময ব্রফব্রবন্ন যীক্ষা ব্রনযীক্ষা কযা । যফতীমত ২০১২ এফাং ২০১৩ ামর  

মকৌব্ররক াব্রযটি ফাাংরামদময ব্রফব্রবন্ন খযাপ্রফণ এরাকা কৃলমকয ভামে যীক্ষা ব্রনযীক্ষা এফাং 

পরন যীক্ষা মন্তালজনক ওা মযাা আভন মভৌসুমভ জাত ব্রামফ চুড়ান্তবামফ ব্রনফাৃচন 

কযা । 

 

জামতয বফব্রষ্ঠযঃ  ব্রি ধান৬৬ এ আধুব্রনক উপী ধামনয কর 

বফব্রষ্ট্য ব্রফদ্যভান। এছাড়া অ্ঙ্গজ অ্ফস্থা গামছয 

আকায ও আকৃব্রত ব্রি ধান৫৬ এয মচম াভান্য 

রম্বা। এ জামতয ব্রিগ াতা খাড়া, প্রস্ত ও রম্বা। 

াতায যাং গাঢ় বুজ। এ জামতয  প্রধান বফব্রষ্ট্য 

ধামনয দানায যাং মানারী যমঙয এফাং ভাঝাযী 

মভাটা। পূণ ৃ ফস্ক গামছয উচ্চতা ১১৮-১২০ মঃ 

ব্রভঃ। এ জামতয জীফন কার ১১০-১১৫ ব্রদন। 

১০০০ টি পুষ্ট্ ধামনয ওজন প্রা ২৪ গ্রাভ। চামরয 

আকায আকৃব্রত ভাঝাযী রম্বা ও মভাটা এফাং যাং 

াদা। 

 

 

এ জামতয ব্রফমল 

প্রমাজনীতাঃ 

ব্রি ধান৬৬ এয জীফনকার ব্রি ধান৫৬ এয মচম ৩-৪ ব্রদন মফী। ব্রি ধান৬৬ একটি খযা 

নীর জাত। প্রজনন মাৃম  মফাৃচ্চ ১৫-২০ ব্রদন বৃব্রষ্ট্ না মরও পরমনয মতভন মকান 

ক্ষব্রত  না।  ম ভ Perch water table depth ভূপৃষ্ঠ (surface) মথমক ৭০-৮০ 

মঃ ব্রভঃ ব্রনমচ থাকমর  এফাং ভাটিয আদ্রতা ২০% এয নীমচ মরও এ জাতটি মক্টময ৪.০ 

টমনযও মফী পরন ব্রদমত ক্ষভ। 

জীফনকারঃ  এ জামতয জীফন কার ১১০-১১৫ ব্রদন। 

পরনঃ উমৄক্ত ব্রযচমাৃ মমর ব্রি ধান৬৬ এয পরন মক্টময ৫.০ টন মথমক ৫.৫ টন মনৃ্ত াওা 

মা। তমফ প্রজনন মাৃম ১৫-২০ ব্রদন বৃব্রষ্ট্য অ্বামফ খযা মর মক্টময ৪.০ - ৪.৫ টন পরন 

াওা মা। 

              এ জাতটি বৃব্রষ্ট্ ব্রনবযৃ মযাা আভন মভৌসুমভ চালাফাদ উমমাগী। এ ধামনয চালাফাদ অ্ন্যান্য 



উপী মযাা আভন ধামনয ভতই। এ জামতয ফীজ ফমনয উমৄক্ত ভ ০৭ আলাঢ় - ২০ 

শ্রাফন (২১ জুন-০৪ আগি)। এ ধান ২৫-৩০ ব্রদমনয চাযা মগাছা প্রব্রত ২/৩ টি কময ২০ মঃ 

ব্রভঃ × ১৫ মঃ ব্রভঃ মেব্রাং ব্রদম মযান কযমত মফ। 

              ামযয ভাত্রা অ্ন্যান্য উপী জামতয ভতই (২০০: ৭৪: ১০০: ৬৭: ১০ মকব্রজ ইউব্রযাঃ 

টিএব্রঃ এভব্রঃ ব্রজাভঃ ব্রজাংক ারমপট/মক্টয)। ফমৃল জব্রভ চামলয ভ ফটুকু 

টিএব্র, এভব্র, ব্রজাভ এফাং ব্রজাংক ারমপট প্রমাগ কযা উব্রচত। ইউব্রযা ায ভান 

ব্রতন ব্রকব্রস্তমত মথা মযামনয ১০-১৫ ব্রদন য ১ভ ব্রকব্রস্ত, ২৫-৩০ ব্রদন য ২ ব্রকব্রস্ত এফাং 

৪০-৪৫ ব্রদন য ৩ ব্রকব্রস্ত প্রমাগ কযমত মফ।  

               ব্রি ধান৬৬ এ মযাগ ফারাই ও মাকাভাকমড়য আক্রভন প্রচব্ররত জামতয মচম অ্মনক কভ 

। তমফ মযাগফারাই ও মাকা ভাকমড়য আক্রভণ মদখা ব্রদমর ফারাইনাক প্রমাগ কযা 

উব্রচৎ। 
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জাত ব্রযব্রচব্রতঃ ব্রি ধান৬৫ এয মকৌব্ররক াব্রয নাং- OM1490 । উক্ত মকৌব্ররক াব্রযটি OM606 এফাং 

IR44592-62-1-1-3 এয াংকযামনয ভাধ্যমভ Vietnam এ প্রজনন দ্ধব্রতমত মকৌব্ররক 

ফাছাই (Pedigree selection) প্রব্রক্রা উদ্ভাফন কযা মমছ। উক্ত মকৌব্ররক াব্রযটি 

ফাাংরামদ ধান গমফলণা ইনব্রিটিউট এ Vietnam মত INGER- material  ব্রমমফ 

IRRI মথমক প্রাপ্ত ম প্রজনন প্রব্রক্রা যীক্ষা ব্রনযীক্ষা ও মদময ব্রফব্রবন্ন অ্ঞ্চমর কৃলমকয 

ভামে পরন যীক্ষা     জনক ওা মফানা আউ মভৌসুমভ ব্রি ধান৪৩ জামতয চালাফাদ 

উমমাগী খযাপ্রফণ এরাকা যাব্রয ভামে ফমনয জাত  ব্রামফ চূড়া বামফ ব্রনফাৃচন কযা 

।  

 

জামতয 

বফব্রষ্ঠযঃ  

ব্রি ধান৬৫ এ আধুব্রনক উপী ধামনয কর বফব্রষ্ট্য 

ব্রফদ্যভান । ব্রি ধান৬৫ মফানা আউ মভৌসুমভয 

উমৄক্ত খযা নীর ধামনয জাত। এ জামতয 

ব্রিগাতা প্রচব্ররত ব্রি ধান৪৩ মচম খাড়া। উমৄক্ত 

ব্রযচমাৃ মমর ব্রি ধান৬৫ মক্টয প্রব্রত ৩.৫-৪.০ টন 

পরন ব্রদমত ক্ষভ, মা ব্রি ধান৪৩ এয মথমক ০.৫ 

টন/ম. মফী। এ জামতয  জীফনকার ৮৮-১০৫ ব্রদন 

এফাং গামছয উচ্চতা ৯০-৯৫ ম.ব্রভ.। এ ধামনয চার 

ভাঝাব্রয ব্রচকন, াদা এফাং বাত ঝযঝময । 

 

এ জামতয 

ব্রফমল 

প্রমাজনীতাঃ 

ব্রি ধান ৬৫ এয জীফনকার ব্রি ধান৪৩ এয মচম ৩-৫ ব্রদন আগাভ এফাং গাছ তুরনামূরক বামফ 

খামটা ও ক্ত ওা মমর মড় না। ব্রি ধান৬৫ জামতয অ্ন্যতভ বফব্রষ্ট্য মরা ীল মথমক 

ধান মজ ঝময মড় না। এ জামতয ব্রিগ াতা খাড়া ও ধামনয ীল উময থাকা মক্ষত 

মদখমত খুফ আকলনৃী । ধান ব্রি ধান৪৩ এয মচম রম্বা ও ব্রচকন । 



জীফনকারঃ  এ জামতয গড় জীফনকার ৮৮-১০০ ব্রদন। 

পরনঃ উমৄক্ত ব্রযচমাৃ মমর ব্রি ধান৬৫ চামল মক্টয প্রব্রত ৩.৫ - ৪.০ টন মনৃ্ত পরন াওা মা। 

              এ ধামনয চালাফাদ অ্ন্যান্য উপী মফানা আউ ধামনয জামতয ভতই। ভাঝাব্রয উঁচু মথমক উঁচু 

জব্রভ এ ধান চামলয জন্য উমৄক্ত। বৃব্রষ্ট্ ওায য বার কময জব্রভ চাল কময জব্রভমত আদ্রতা 

থাকা ামমক্ষ এব্রপ্রর এয প্রথভ মথমক মল প্তা মনৃ্ত ফীজ ফন কযমর পরন বার । 

াব্রয মথমক াব্রযয দযত্ব ২৫ ম.ব্রভ ।  

    

          

ামযয ভাত্রা অ্ন্যান্য উপী মফানা আউ ধামনয জামতয ভতই (১৩০: ১০০: ৮০: ১০০: ১০ 

মকব্রজ ইউব্রযাঃ টিএব্রঃ এভওব্রঃ ব্রজাভঃ ব্রজাংক ারমপট / মক্টয)। ফমৃল জব্রভ 

চামলয ভ ফটুকু টিএব্র, ব্রজাংক ারমপট,  ব্রজাভ এফাং এভব্র ায প্রমাগ কযা 

উব্রচত। ইউব্রযা ায ভান ব্রতন ব্রক  মত মথা ফমনয ১৫ ব্রদন য ১ভ ব্রক   এফাং ২৫ ব্রদন 

য ২ ব্রক   এফাং ৩৫ ব্রদন য ৩ ব্রক   প্রমাগ কযমত মফ। 

           চাযা গজামনায য অ্   ৪০ ব্রদন ম ৃ জব্রভ আগাছা মুক্ত যাখমত মফ এফাং াব্রযমত গাছ খুফ 

ঘন মর ব্রনড়াব্রনয ভ গাছ াতরা কময ব্রদমত মফ । 

             মথাড় অ্ফস্থা মথমক দধ অ্ফস্থা মনৃ্ত জব্রভমত মাৃপ্ত য ফা াব্রন থাকমর পরন বার মফ। 

          

     

ব্রি ধান৬৫ এ মযাগ ফারাই ও মাকাভাকমড়য আক্রভন প্রচব্ররত জামতয মচম অ্মনক কভ । 

তমফ মযাগফারাই ও মাকা ভাকমড়য আক্রভণ মদখা ব্রদমর ফারাইনাক প্রমাগ কযা উব্রচৎ। 

ফ        ও 

      

ধান কাটায উমৄক্ত ভ মরা জুরাই এয প্রথভ মথমক মল প্তা। 

 

 

cÖhyw³i bvg: weª avb64 

 

cÖhyw³i ‣ewkó¨: 

 D‛P djbkxj wRsK mg„× †ev‡iv av‡bi RvZ 

 Mv‡Qi D‛PZv 110 †m. wg. 

 Mo RxebKvj 152 w`b 

 Pv‡ji AvKvi gvSvwi †gvUv Ges is mv`v 

 1000 wU cyó av‡bi IRb cÖvq 24.6 Mªvg  

 Pv‡j GgvB‡jv‡Ri cwigvb 26 % 

 Pv‡j wRsK Gi cwigvY 24.0 wgwjMÖvg/†KwR 

 

cÖhyw³i Dc‡hvwMZv: 

 

   weª avb64 



weª avb64 RvZwUi RxebKvj weª avb28 Gi †P‡q 5-6 w`b bvex| cÖPwjZ Ab¨vb¨ Rv‡Zi Zzjbvq G Rv‡Z Kywki 

msL¨v Kg nq wKš‘ AwaKvsk Kywk‡ZB j¤̂v I e„nr kxl n‡q _v‡K weavq  ‡n±‡i 6.0-7.5 Ub djb w`‡Z m¶g| 

m‡e©vcwi cÖPwjZ Ab¨vb¨ Rv‡Zi Zzjbvq G Rv‡Zi Pv‡j †KwR cÖwZ 8 wgwjMÖv‡gi †ewk wR¼ i‡q‡Q weavq G 

Rv‡Zi fvZ wbqwgZ †L‡j Avgv‡`i †`‡ki wkï I gwnjv‡`i ‣`wbK wR¼ Pvwn`vi Kgc‡¶ kZKiv 40 fvM 

cyiY Kiv m¤¢e n‡e| 

gvV ch©v‡q KiYxq: 

G av‡bi Pvlvev` Ab¨vb¨ Ddkx †ev‡iv av‡bi Rv‡Zi gZB| gvSvwi DuPz †_‡K DuPz Rwg G avb Pv‡li Rb¨ 

Dchy³|  

1. exRZjvq exR ecb:   exR ec‡bi Dchy³ mgq n‡jv 15 b‡f¤̂i †_‡K 30 b‡f¤̂i | 

2. Pvivi eqm: 30-35 w`b| 

3. Pvivi msL¨v: cÖwZ ¸wQ‡Z 2/3 wU| 

4. †ivcY ỳiZ¡: 20 †m.wg. × 15 †m.wg.| 

5. mvi e¨e ’̄vcbv (‡KwR/weNv): 

5.1  BDwiqv        wUGmwc         Ggwc           wRcmvg       wRsK mvj‡dU 

             35             13.0             16               15               1.5 

      5.2   me©‡kl Rwg Pv‡li mgq meUyKy wUGmwc, wRsK mvj‡dU,  wRcmvg Ges Ggwc mvi cÖ‡qvM Kiv 

DwPZ| BDwiqv mvi mgvb wZb wKw Í̄‡Z h_v †ivc‡Yi 10-15 w`b ci 1g wKw Í̄ Ges 25-30 w`b ci 

2q wKw Í̄ Ges 50-55 w`b ci 3q wKw Í̄ cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e| evKx A‡a©K Ggwci Z„Zxq wKw¯— 

BDwiqvi mv‡_ wgwk‡q cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e| 

6.  AvMvQv `gb: †ivc‡bi ci AšÍZ 40 w`b ch©šÍ Rwg AvMvQv gy³ ivL‡Z n‡e| 

7.  †mP e¨e¯’vcbv: ‡_vo Ae ’̄v †_‡K ỳa Ae ’̄v ch©šÍ Rwg‡Z ch©vß im ev cvwb ivL‡Z n‡e| 

8. †ivM-evjvB `gb: †K․wjK mvwiwU‡Z †ivM evjvB I †cvKvgvK‡oi AvµgY cÖPwjZ Rv‡Zi †P‡q A‡bK Kg 

nq| Z‡e †ivMevjvB I †cvKv gvK‡oi Avµg‡Y evjvBbvkK cÖ‡qvM Kiv DwPZ| 

9.  dmj KZ©b: 15-30 GwcÖj avb KvUvi Dchy³ mgq| Z‡e, kx‡li AMÖfv‡Mi kZKiv 80fvM avb †c‡K 

†M‡j †`ix bv K‡i hZ ª̀æZ m¤¢e †K‡U †bIqv DwPZ| 

cÖhyw³ n‡Z djb: 

Dchy³ cwiPh©v †c‡j weª avb64 RvZwUi djb †n±‡i 6.0 †_‡K 7.5 Ub ch©šÍ cvIqv hvq| 

 

 

cÖhyw³i bvg: weª avb63 

 

 

 

 
 

 

cÖhyw³i ‣ewkó¨: 

 AwaK djbkxj we‡`‡k ißvbx ‡hvM¨ miæ evjvg av‡bi RvZ 

 Mv‡Qi D‛PZv 85 †m.wg. 

weª 

avb63 

   

BR735

8-30-

3-1 



 av‡bi `vbvi is ‡mvbvjx I AvK…wZ wPKb j¤̂v (`vbvi •`N©¨ 7.1 wg.wg.)  

 1000 wU cyó av‡bi IRb cÖvq 22.1 Mªvg  

 Pv‡j †cÖvwU‡bi cwigvY 8.2 % 

 Pv‡j GgvB‡jv‡Ri cwigvY 24 % 

 ivbœv Kivi c‡i fvZ j¤̂vq cÖvq †`o ¸Y ev‡o| 

 

cÖhyw³i Dc‡hvwMZv: 

weª avb63 Rv‡Zi RxebKvj weª avb50 Gi †P‡q 4-6 w`b AvMvg| †K․wjK mvwiwUi Ab¨Zg •ewkó¨ n‡jv kxl 

†_‡K avb S‡i c‡o bv| G Rv‡Zi wWM cvZv Lvov I j¤̂v ZvB †ÿZ †`L‡Z Lye AvKl©Yxq nq| avb cvwK¯—vbx 

evmgwZi g‡Zv wPKb I j¤̂v| 

gvV ch©v‡q KiYxq: 

G av‡bi Pvlvev` Ab¨vb¨ Ddkx †ev‡iv av‡bi Rv‡Zi gZB| gvSvwi DuPz †_‡K DuPz Rwg G avb Pv‡li Rb¨ 

Dchy³|  

1. exRZjvq exR ecb: exR ec‡bi Dchy³ mgq n‡jv 25 A‡±vei †_‡K 04 b‡f¤̂i | 

2. Pvivi eqm: 35-40 w`b| 

3. Pvivi msL¨v: cÖwZ ¸wQ‡Z 2/3 wU| 

4. †ivcY ỳiZ¡: 20 †m.wg. × 15 †m.wg.| 

5. mvi e¨ve ’̄vcbv (‡KwR/weNv): 

5.1  BDwiqv        wUGmwc         Ggwc           wRcmvg       wRsK mvj‡dU 

             35             13.5             16               15               1.5 

      5.2 me©‡kl Rwg Pv‡li mgq meUyKy wUGmwc, wRsK mvj‡dU,  wRcmvg Ges Ggwc mvi cÖ‡qvM Kiv 

DwPZ| BDwiqv mvi mgvb wZb wKw Í̄‡Z h_v †ivc‡Yi 10-15 w`b ci 1g wKw¯Í Ges 25-30 w`b ci 

2q wKw¯Í Ges 40-45 w`b ci 3q wKw¯Í cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e|  

6.  AvMvQv `gb: †ivc‡bi ci AšÍZ 40 w`b ch©šÍ Rwg AvMvQv gy³ ivL‡Z n‡e| 

7.  †mP e¨e¯’vcbv: ‡_vo Ae ’̄v †_‡K ỳa Ae ’̄v ch©šÍ Rwg‡Z ch©vß im ev cvwb ivL‡Z n‡e| 

8. †ivM-evjvB `gb: †K․wjK mvwiwU‡Z †ivM evjvB I †cvKvgvK‡oi AvµgY cÖPwjZ Rv‡Zi †P‡q A‡bK Kg 

nq| Z‡e †ivM-evjvB I †cvKv gvK‡oi Avµg‡Y evjvB bvkK cÖ‡qvM Kiv DwPZ| 

9.  dmj KZ©b: 15-30 gvP© avb KvUvi Dchy³ mgq| Z‡e, kx‡li AMÖfv‡Mi kZKiv 80fvM avb †c‡K †M‡j 

†`ix bv K‡i hZ ª̀æZ m¤¢e †K‡U †bIqv DwPZ| 

cÖhyw³ n‡Z djb: 

Dchy³ cwiPh©v †c‡j weª avb63 RvZwUi djb †n±‡i 6.5 Ub †_‡K 7.0 Ub ch©šÍ cvIqv hvq| 

 

cÖhyw³i bvg: weª avb62 

 

 



cÖhyw³i ‣ewkó¨: 

 GwU †ivcv Avgb †g․my‡gi D‛P djbkxj AvMvg av‡bi RvZ 

 GwU gvSvwi gvÎvi wRsK (20 wc wc Gg) mg„× avb| GQvovI G‡Z i‡q‡Q kZKiv 9 fvM †cÖwUb| 

 D‛PZv 98 †m.wg.  

 RxebKvj 100 w`b  

 Pvj wPKb I mv`v  

 G Rv‡Zi 1000wU cyó av‡bi IRb 23.8 MÖvg 

 Mo djb 3.5-4.5 Ub/†n.  

 

cÖhyw³i Dc‡hvwMZv: 

 

weª avb62 Gi RxebKvj weª avb33 Gi †P‡q 10-12 w`b AvMvg| Avgb avb †K‡U Abvqv‡m AvMvg †Mvj Avjy 

ev iwekm¨ jvMv‡bv m¤¢e| GQvovI, ¯̂í RxebKvj nIqvi Kvi‡Y G RvZwU mn‡RB Liv Gwo‡q †h‡Z cv‡i| G 

av‡bi RvZ ga¨g gvÎvi wRsK mg„× nIqvq wRs‡Ki Afve RwbZ Acywó jvN‡e mnvqK n‡e| 

 

gvV ch©v‡q KiYxq: 

G av‡bi Pvlvev` Ab¨vb¨ ¯í̂ RxebKvjxb Ddkx †ivcv Avgb av‡bi Rv‡Zi gZB|  

1. exR Zjvq exR ecb:   5 RyjvB †_‡K 10 RyjvB  A_©vr 21 Avlvp †_‡K 30 Avlvp | 

2. Pvivi eqm: 18-22 w`b| 

3. Pvivi msL¨v: cÖwZ ¸wQ‡Z 2/3 wU| 

4. †ivcb ỳiZ¡: 20 †m.wg. × 15 †m.wg.| 

5. mvi e¨e ’̄vcbv (‡KwR/weNv): 

5.1  BDwiqv        wUGmwc         Ggwc           wRcmvg       wRsK mvj‡dU 

             17              7.0            11.0              8.0              1.0 

      5.2  me©‡kl Rwg Pv‡li mgq meUyKy wUGmwc, wRsK mvj‡dU,  wRcmvg Ges A‡a©K Ggwc mvi cÖ‡qvM 

Kiv DwPZ| BDwiqv mvi mgvb ỳB wKw Í̄‡Z h_v †ivc‡bi 10 w`b ci 1g wKw Í̄ Ges 20-25 w`b ci 2q wKw¯Í 

cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e| evKx A‡a©K Ggwc mvi BDwiqv Dcwi cÖ‡qv‡Mi mv‡_ cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e| wRs‡Ki Afve 

cwijwÿZ n‡j wRsK mvj‡dU Ges mvjdv‡ii Afve cwijwÿZ n‡j wRcmvg BDwiqvi gZ Dcwi cÖ‡qvM  

Ki‡Z n‡e| 

6.  AvMvQv `gb: †ivc‡Yi ci AšÍZ 25-30 w`b ch©šÍ Rwg AvMvQvgy³ ivL‡Z n‡e| 

7.  †mP e¨e¯’vcbv: Pvj k³ nIqv ch©šÍ cÖ‡qvR‡b m¤úyiK †mP w`‡Z n‡e| 

8. †ivM evjvB `gb: weª avb62-G †ivM evjvB I †cvKvgvK‡oi AvµgY cÖPwjZ Rv‡Zi †P‡q A‡bK Kg nq| 

Z‡e ‡Lvj‡cvov †ivM cÖeY GjvKvq G †iv‡Mi cÖv`yf©ve n‡Z cv‡i| GRb¨ cwi‛Qbœ Pvlvev` I cÖ‡qvR‡b ‡bwU‡fv, 

KbUvd, dwjKzi BZ¨vw` QÎvKbvkK e¨envi Kiv †h‡Z cv‡i| 

9.  dmj KZ©b: 13 -18 A‡±vei (28Avwk¦b-3 KvwZ©K ) avb KvUvi Dchy³ mgq| Z‡e, kx‡li AMÖfv‡Mi 

kZKiv 80fvM avb †c‡K †M‡j †`ix bv K‡i hZ ª̀æZ m¤¢e †K‡U †bIqv DwPZ| 

 

cÖhyw³ n‡Z djb: 

weª avb62 RvZwUi Mo djb †n±‡i 3.5 Ub| Z‡e Dchy³ cwiPh©v †c‡j G RvZwU 4.5 Ub ch©šÍ djb w`‡Z 

cv‡i| 

 

cÖhyw³i bvg: weª avb61 



 

 

 

cÖhyw³i ‣ewkó¨: 

 †ev‡iv †g․my‡gi jeYv³Zv mnbkxj D‛P djbkxj av‡bi RvZ 

 G Rv‡Zi  RxebKvj 145-150 w`b Ges Mv‡Qi D‛PZv 95 †m.wg.| 

 Gi cÖavb ‣ewkó¨ n‡jv Pviv Ae ’̄vq 12-14 wWGm/wg. (3 mßvn ch©šÍ) jeYv³Zv mn¨ Ki‡Z cv‡i| 

Dciš‘ G RvZwU AsMR e„w× †_‡K cÖRbb ch©vq ch©šÍ jeYv³Zv ms‡e`bkxj mKj av‡c (Salt 

sensitive stages) 8 wWGm/ wg. gvÎvi jeYv³Zv mn¨ K‡i djb w`‡Z m¶g|  

 G RvZwU weª avb47 Gi g‡Zv jeY mn¨ Ki‡Z cv‡i Z‡e Gi `vbv gvSvwi wPKb I kxl †_‡K avb 

mn‡R S‡i c†o bv| 

 weª avb61 jeYv³Zvi gvÎv †f‡` †n±icÖwZ 3.8-7.4 Ub djb w`‡Z m¶g, hv weª avb28 Gi †_‡K M‡o 

1.5 Ub/†n. †ekx|  

 

cÖhyw³i Dc‡hvwMZv: 

weª avb61 Pviv Ae ’̄vq 3 mßvn ch©šÍ 12-14 wWGm/ wg. jeYv³Zv mn¨ Ki‡Z cv‡i| Dciš‘ G RvZwU AsMR 

e„w× †_‡K cÖRbb ch©vq ch©šÍ jeYv³Zv ms‡e`bkxj mKj av‡c (Salt sensitive stages) 8 wWGm/ wg. 

gvÎvi jeYv³Zv mn¨ K‡i djb w`‡Z m¶g hv cÖPwjZ D‛P djbkxj RvZ weª avb28 cv‡i bv| G RvZwU weª 

avb47 Gi g‡Zv jeY mn¨ Ki‡Z cv‡i Z‡e Gi `vbv gvSvwi wPKb I kxl †_‡K avb mn‡R S‡i c‡o bv| 

 

gvV ch©v‡q KiYxq: 

G av‡bi Pvlvev` Ab¨vb¨ Ddkx †ev‡iv av‡bi Rv‡Zi gZB| gvSvwi DuPz †_‡K DuPz Rwg G avb Pv‡li Rb¨ 

Dchy³|  

1. exRZjvq exR ecb:   15 b‡f¤¦i †_‡K 15 wW‡m¤¦i A_©vr AMªnvq‡Yi 2 ZvwiL †_‡K 30 ZvwiL| 

2. Pvivi eqm: 35-40 w`b| 

3. Pvivi msL¨v: cÖwZ ¸wQ‡Z 2/3 wU| 

4. †ivcY ỳiZ¡: 25 †m.wg. × 15 †m.wg.| 

5. mvi e¨e ’̄vcbv (‡KwR/weNv): 

5.1  BDwiqv        wUGmwc         Ggwc           wRcmvg       wRsK mvj‡dU 

             39.5           13.5           16               13.5               1.5 

      5.2  me©‡kl Rwg Pv‡li mgq meUyKy wUGmwc, wRsK mvj‡dU,  wRcmvg Ges Ggwc mvi cÖ‡qvM Kiv 

DwPZ| BDwiqv mvi mgvb wZb wKw Í̄‡Z h_v †ivc‡Yi 10-15 w`b ci 1g wKw Í̄ Ges 35-40 w`b ci 2q wKw Í̄ 



Ges 50-55 w`b ci 3q wKw Í̄ cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e| evKx A‡a©K Ggwci Z„Zxq wKw¯— BDwiqvi mv‡_ wgwk‡q 

cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e| 

6.  AvMvQv `gb: †ivc‡Yi ci AšÍZ 40 w`b ch©šÍ Rwg AvMvQvgy³ ivL‡Z n‡e| 

7.  †mP e¨e¯’vcbv: ‡_vo Ae ’̄v †_‡K ỳa Ae ’̄v ch©šÍ Rwg‡Z ch©vß im ev cvwb ivL‡Z n‡e| 

8. †ivM-evjvB `gb: weª avb61 G †ivM evjvB I †cvKvgvK‡oi AvµgY cÖPwjZ Rv‡Zi †P‡q A‡bK Kg nq| 

Z‡e †ivM-evjvB I †cvKv gvK‡oi AvµgY †`Lv w`‡j evjvBbvkK cÖ‡qvM Kiv DwPZ| 

9.  dmj KZ©b: 10 Gwcªj-10 †g (25 •PÎ-25 •ekvL) avb KvUvi Dchy³ mgq| Z‡e, kx‡li AMÖfv‡Mi 

kZKiv 80fvM avb †c‡K †M‡j †`ix bv K‡i hZ ª̀æZ m¤¢e †K‡U †bIqv DwPZ| 

 

cÖhyw³ n‡Z djb: 

weª avb61 jeYv³Zvi gvÎv †f‡` †n±i cÖwZ 3.8-7.4 Ub djb w`‡Z m¶g| 

 

cÖhyw³i bvg: weª avb60 

 

 

cÖhyw³i ‣ewkó¨: 

 ‡ev‡iv †g․my‡gi D‛P djbkxj av‡bi RvZ 

 Mo D‛PZv 98 †m. wg.  

 Mo RxebKvj 151 w`b  

 Pvj j¤̂v I miæ Ges mv`v 

 djb ÿgZv 7.3 Ub 

 

cÖhyw³i Dc‡hvwMZv: 

weª avb60 Gi RxebKvj weª avb28 Gi †P‡q 4-5 w`b bvex wKš‘ djb cÖwZ †n±‡i 0.8 Ub †ekx| G Rv‡Zi c~Y© 

eq¯‥ MvQ D‛PZvq weª avb28 Gi †P‡q mvgvb¨ Lv‡Uv  Ges MvQ gReyZ weavq X‡j c‡o bv|  

 

gvV ch©v‡q KiYxq: 

G av‡bi Pvlvev` Ab¨vb¨ Ddkx †ev‡iv av‡bi Rv‡Zi gZB| gvSvwi DuPz †_‡K DuPz Rwg G avb Pv‡li Rb¨ 

Dchy³|  

1. exRZjvq exR ecb:   15-30 b‡f¤̂i  A_©vr 1-30 AMÖnvqY| 

2. Pvivi eqm: 35-40 w`b| 

3. Pvivi msL¨v: cÖwZ ¸wQ‡Z 2/3 wU| 

4. †ivcY ỳiZ¡: 25 †m.wg. × 15 †m.wg.| 

5. mvi e¨e ’̄vcbv (‡KwR/weNv): 

5.1  BDwiqv        wUGmwc         Ggwc           wRcmvg       wRsK mvj‡dU 



             35             13.5             16               15               1.5 

      5.2  me©‡kl Rwg Pv‡li mgq meUyKy wUGmwc, wRsK mvj‡dU,  wRcmvg Ges A‡a©K Ggwc mvi cÖ‡qvM 

Kiv DwPZ| BDwiqv mvi mgvb wZb wKw Í̄‡Z h_v †ivc‡Yi 15 w`b ci 1g wKw Í̄ Ges 25-30 w`b ci 

2q wKw Í̄ Ges 50-55 w`b ci 3q wKw Í̄ cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e|  (mvi cÖ‡qvM weª) evKx A‡a©K Ggwci 

Z„Zxq wKw¯— BDwiqvi mv‡_ wgwk‡q cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e| 

 

6.  AvMvQv `gb: †ivc‡Yi ci AšÍZ 40 w`b ch©šÍ Rwg AvMvQvgy³ ivL‡Z n‡e| 

7.  †mP e¨e¯’vcbv: ‡_vo Ae ’̄v †_‡K ỳa Ae ’̄v ch©šÍ Rwg‡Z ch©vß im ev cvwb ivL‡Z n‡e| 

8. †ivM-evjvB `gb: weª avb59 G †ivM evjvB I †cvKvgvK‡oi AvµgY cÖPwjZ Rv‡Zi †P‡q A‡bK Kg nq| 

Z‡e †ivM-evjvB I †cvKv gvK‡oi Avµg‡Y mgwš̂Z evjvB `gb e¨e¯’v cÖ‡qvM Kiv DwPZ| 

9.  dmj KZ©b: 15-30 Gwcªj (1-15 •ekvL) avb KvUvi Dchy³ mgq| Z‡e, kx‡li AMÖfv‡Mi kZKiv 

80fvM avb †c‡K †M‡j †`ix bv K‡i hZ ª̀æZ m¤¢e †K‡U †bIqv DwPZ| 

 

cÖhyw³ n‡Z djb: 

†n±i cÖwZ Mo djb 7.3 Ub Z‡e Dchy³ cwiPh©v †c‡j weª avb60 †n±‡i 8.3 Ub ch©šÍ djb w`‡Z mÿg| 

 

cÖhyw³i bvg: weª avb59 

 

 

 

 

cÖhyw³i ‣ewkó¨: 

 ‡ev‡iv †g․my‡gi D‛P djbkxj av‡bi RvZ 

 Mo D‛PZv 83 †m. wg.  

 Mo RxebKvj 153 w`b hv weª avb28 I weª avb29-Gi gvSvgvwS  

 Pvj gvSvwi †gvUv Ges mv`v 

 wWM cvZv Lvov I Mvp meyR 

 MvQ †n‡j c‡o bv 

 djb ÿgZv 7.1 Ub 

 

cÖhyw³i Dc‡hvwMZv: 

weª avb59 Gi RxebKvj weª avb28 Gi †P‡q GK mßvn bvex wKš‘ Mo djb cÖwZ †n±‡i 0.6 Ub †ekx| G 

Rv‡Zi c~Y© eq¯‥ MvQ D‛PZvq weª avb28 Gi †P‡q Lv‡Uv  Ges gReyZ weavq X‡j c‡o bv| 

 

weª avb59 



gvV ch©v‡q KiYxq: 

G av‡bi Pvlvev` Ab¨vb¨ Ddkx †ev‡iv av‡bi Rv‡Zi gZB| gvSvwi DuPz †_‡K DuPz Rwg G avb Pv‡li Rb¨ 

Dchy³|  

1. exRZjvq exR ecb:   15-30 b‡f¤̂i  A_©vr 1-30 AMÖnvqY| 

2. Pvivi eqm: 35-40 w`b| 

3. Pvivi msL¨v: cÖwZ ¸wQ‡Z 2/3 wU| 

4. †ivcY ỳiZ¡: 25 †m.wg. × 15 †m.wg.| 

5. mvi e¨ve ’̄vcbv (‡KwR/weNv): 

5.1  BDwiqv        wUGmwc         Ggwc           wRcmvg       wRsK mvj‡dU 

             35            13.5            16                15               1.5 

      5.2  me©‡kl Rwg Pv‡li mgq meUyKy wUGmwc, wRsK mvj‡dU, wRcmvg Ges A‡a©K Ggwc mvi cÖ‡qvM Kiv 

DwPZ| BDwiqv mvi mgvb wZb wKw Í̄‡Z h_v †ivc‡Yi 15 w`b ci 1g wKw Í̄ Ges 25-30 w`b ci 2q wKw Í̄ Ges 

50-55 w`b ci 3q wKw Í̄ cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e| evKx A‡a©K Ggwci Z„Zxq wKw¯— BDwiqvi mv‡_ wgwk‡q cÖ‡qvM 

Ki‡Z n‡e|  

6.  AvMvQv `gb: †ivc‡Yi ci AšÍZ 40 w`b ch©šÍ Rwg AvMvQvgy³ ivL‡Z n‡e| 

7.  †mP e¨e¯’vcbv: ‡_vo Ae ’̄v †_‡K ỳa Ae ’̄v ch©šÍ Rwg‡Z ch©vß im ev cvwb ivL‡Z n‡e| 

8. †ivM-evjvB `gb: weª avb59-G †ivM evjvB I †cvKvgvK‡oi AvµgY cÖPwjZ Rv‡Zi †P‡q A‡bK Kg nq| 

Z‡e †ivM-evjvB I †cvKv gvK‡oi Avµg‡Y mgwš̂Z evjvB `gb e¨e¯’v cÖ‡qvM Kiv DwPZ| 

9.  dmj KZ©b: 15-30 Gwcªj (1-15 •ekvL) avb KvUvi Dchy³ mgq| Z‡e, kx‡li AMÖfv‡Mi kZKiv 

80fvM avb †c‡K †M‡j †`ix bv K‡i hZ ª̀æZ m¤¢e †K‡U †bIqv DwPZ| 

 

cÖhyw³ n‡Z djb: 

†n±i cÖwZ Mo djb 7.1 Ub| Z‡e Dchy³ cwiPh©v †c‡j weª avb59 †n±‡i 8.5 Ub ch©šÍ djb w`‡Z mÿg| 

 

 

 

 

 

cÖhyw³i bvg: weª avb58 

 

 

 

cÖhyw³i ‣ewkó¨: 

 wUm ÿ KvjPvi c×wZi gva¨‡g D™¢vweZ †ev‡iv †g․my‡gi cÖ_g D‛P djbkxj RvZ  



 c~Y© eq¯‥ Mv‡Qi D‛PZv 105 †m. wg.  

 RxebKvj 150-155 w`b (weª avb29 Gi †P‡q 7-10 w`b AvMvg)  

 Pvj gvSvwi wPKb  

 Mo djb 7.5 Ub/†n.  

 

cÖhyw³i Dc‡hvwMZv: 

weª avb58 Gi RxebKvj weª avb28 Gi †P‡q 6-7 w`b bvex wKš‘ weª avb29 Rv‡Zi †P‡q 7-10 w`b AvMvg| weª 

avb58 gvSvix X‡j cov cÖwZ‡iva ¶gZv m¤úbœ hv ‡ev‡iv †g․my‡gi RbwcÖq RvZ weª avb28 G bvB| G Rv‡Zi 

Ab¨Zg •ewkó¨ n‡jv kxl †_‡K avb S‡i c‡o bv| G RvZwUi Pvivi eqm 60 w`b ch©š— †ivcY Kiv hvq Ges 

RvZwU bvex‡ZI †ivcY†hvM¨| weNv cÖwZ †ev‡iv †g․my‡gi Ab¨vb¨ D‛P djbkxj Rv‡Zi †P‡q 3-4 †KwR mvi Kg 

jv‡M| 

 

gvV ch©v‡q KiYxq: 

G av‡bi Pvlvev` Ab¨vb¨ Ddkx †ev‡iv av‡bi Rv‡Zi gZB| gvSvwi DuPz †_‡K DuPz Rwg G avb Pv‡li Rb¨ 

Dchy³|  

1. exRZjvq exR ecb:   20‡k b‡f¤¦i †_‡K 15 B wW‡m¤¦i A_©vr AMªnvq‡bi 7 ZvwiL †_‡K 30 ZvwiL| 

2. Pvivi eqm: 35-40 w`b| 

3. Pvivi msL¨v: cÖwZ ¸wQ‡Z 2/3 wU| 

4. †ivcY ỳiZ¡: 20 †m.wg. × 15 †m.wg.| 

5. mvi e¨e ’̄vcbv (‡KwR/weNv): 

5.1  BDwiqv        wUGmwc         Ggwc           wRcmvg       wRsK mvj‡dU 

             30            13.0            16                15               1.5 

      5.2  me©‡kl Rwg Pv‡li mgq meUyKy wUGmwc, wRsK mvj‡dU,  wRcmvg Ges A‡a©K Ggwc mvi cÖ‡qvM 

Kiv DwPZ| BDwiqv mvi mgvb wZb wKw Í̄‡Z h_v †ivc‡bi 15 w`b ci 1g wKw Í̄ Ges 35-40 w`b ci 2q wKw Í̄ 

Ges 50-60 w`b ci 3q wKw¯Í cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e| evKx A‡a©K Ggwci Z„Zxq wKw¯— BDwiqvi mv‡_ wgwk‡q 

cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e| wRs‡Ki Afve cwijw¶Z n‡j wRsK mvj‡dU Ges mvjdv‡ii Afve cwijw¶Z n‡j 

wRcmvg BDwiqvi gZ Dcwi cÖ‡hvM Ki‡Z n‡e| 

6.  AvMvQv `gb: †ivc‡Yi ci AšÍZ 40 w`b ch©šÍ Rwg AvMvQvgy³ ivL‡Z n‡e| 

7.  †mP e¨e¯’vcbv: ‡_vo Ae ’̄v †_‡K ỳa Ae ’̄v ch©šÍ Rwg‡Z ch©vß im ev cvwb ivL‡Z n‡e| 

8. †ivM-evjvB `gb: weª avb58-G †ivM evjvB I †cvKvgvK‡oi AvµgY cÖPwjZ Rv‡Zi †P‡q A‡bK Kg nq| 

Z‡e †ivM-evjvB I †cvKv gvK‡oi AvµgY †`Lv w`‡j evjvBbvkK cÖ‡qvM Kiv DwPZ| 

9.  dmj KZ©b: 10-25 Gwcªj (27 •PÎ-12 •ekvL) avb KvUvi Dchy³ mgq| Z‡e, kx‡li AMÖfv‡Mi kZKiv 

80fvM avb †c‡K †M‡j †`ix bv K‡i hZ ª̀æZ m¤¢e †K‡U †bIqv DwPZ| 

 

cÖhyw³ n‡Z djb: 

Dchy³ cwiPh©v †c‡j weª avb58 Pv‡l †n±‡i 7.0 †_‡K 7.5 Ub ch©šÍ djb cvIqv hvq| 

 



cÖwk¶Y wefvM 

 

1) cÖhyw³i bvg  evsjv‡`k ivBQ b‡jR e¨vsK (weAvi‡Kwe) 

(www.knowledgebank-brri.org) 

2)  cÖhyw³i •ewkó¨  weAvi‡Kwe GKwU Ab-jvBb wWwRUvj Ávb fvÛvi| Bnv‡K Kw¤úDUvi wfwËK avb 

Drcv`b jvB‡eªixI ejv P‡j| 

 G‡Z AvaywbK avb Pvl m¤ú©K…Z mKj cÖKvi cÖhyw³ I Kjv‡K․kj mwbœ‡ewkZ Av‡Q| 

3) cÖhyw³i Dc‡hvMxZv K…lK, K…wl m¤cÖmviYwe`, M‡elK, DbœqbKg©x, QvÎ, wk¶K, cwiKíbv cÖbqbKvixmn 

Ab¨vb¨ AvMÖnx e¨w³ weAvi‡Kwe ‡_‡K avb welqK Z_¨ ª̀‚Z msMÖn Ki‡Z cv‡i| 

4) cÖhyw³ n‡Z cÖvwß G ch©š— 1,20,000 Gi Dci e¨enviKvix weAvi‡Kwe Z_¨ fvÛvi †_‡K †mev MÖnb 

K‡i‡Qb| 

 

 

K…wlZË¡ wefvM 

 

dmj welqK cÖhyw³ t 1 

 

1) cÖhyw³i bvg t mgwb¦Z e¨e¯nvcbvq ( NPK Briquette ) †Rvqvi fvUv AÂ‡ji Rb¨ avb Drcv`‡bi 

cwi‡ek evÜe cÖhyw³|  

2) cÖhyw³i •ewkó¨ 

 

t K) †ev‡iv av‡bi dmb AwaK gvÎvq e„w× cvq|  

L) DcwicÖ‡qv‡Mi Zyjbvq 27% Kg BDwiqv e¨eüZ nq|  

M) AwZgvÎvi mvi cÖ‡qvM †_‡K weiZ iv‡L| 

N) cwi‡ek ~̀lY Kg nq|  

3) cÖhyw³i Dc‡hvwMZv t AÂjt †Rvqvi fvUv cÖeb AÂj (ewikvj) 

†g․mygt †ev‡iv, Avgb I AvDk  

dmj web¨vmt †ev‡iv- AvDk- Avgb 

ecb mgqt AvDk, Avgb I  †ev‡iv †g․my‡gi †ivc‡bi wba©vwiZ mgq|  

  

4) gvV ch©v‡q KiYxq t mv‡ii gvÎvt (2.4 Mªvg) 2wU weª‡KU 

 

5) cªhyw³ n‡Z djb/cÖvwß  djbt 6.0 - 7.0 Ub/‡nt 

 

dmj welqK cÖhyw³ t 2 

1) cÖhyw³i bvg t iscyi AÂ‡j RjgMœ mwnòz weª avb51 Ges weª avb52 Gi m‡e©v‛P dj‡bi Rb¨ bvB‡Uªv‡Rb 

e¨e¯nvcbv 

2) cÖhyw³i •ewkó¨ t (K) av‡bi e„w× ch©v‡q 2 mßvn ch©š— RjgMœ Ae¯nvq  uevP‡Z cv‡i|  

L) m‡e©v‛P djb cvIqv hvq| 

3) cÖhyw³i Dc‡hvwMZv t AÂj- iscyi 

dmj web¨vm- Avgb - †ev‡iv 

†g․myg- †ivcv Avgb 

4) gvV ch©v‡q KiYxq t ecb mgqt †ivcv Avgb 

mv‡ii gvÎvt weª Aby‡gvw`Z bvB‡Uªv‡Rb mv‡ii mv‡_ AwZwi³ 30 †KwR bvB‡Uªv‡Rb/‡nt  

5) cªhyw³ n‡Z djb/cÖvwß  iscyi Ges AvKw®§K eb¨cÖeb AÂ‡j we Avi11 Ges m¦Y©v av‡bi cwie‡Z© weª avb51 Ges 

weª avb52 Pvlvev` Ki‡j K…lKiv av‡bi AKvj g„Zy¨i nvZ †_‡K iÿv cv‡e Ges cÖZ¨vwkZ 

djb cvIqv hv‡e|  

 

 

 

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


dmj welqK cÖhyw³ t 3 

1) cÖhyw³i bvg t ‡ivcv av‡b AvMvQvbvkK w`‡q AvMvQv `gb  

2) cÖhyw³i •ewkó¨ t  †ivcbK…Z av‡b wcÖ-Bgvi‡RÝ AvMvQvbvkK  (†ebmvjwdDivb wg_vBj 

+A¨vwmUv‡K¬vi, †g‡d‡b‡mU+‡ebmvjwdDivb wg_vBj) †ivc‡bi 3-5 w`‡bi 

g‡a¨ cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e| 

 AvMvQvbvkK cÖ‡qv‡Mi mgq Rwg‡Z wQcwQ‡c cvwb _vK‡e| 

 †cvó Bgvi‡RÝ AvMvQvbvkK (cvBiv‡RvmvjwdDivb  B_vBj + wcÖUvBjv‡K¬vi I 

cvBiv‡RvmvjwdDivb  B_vBj) Gi †ÿ‡Î ‡ivc‡bi 7-10 w`‡bi g‡a¨ 

AvMvQvbvkK Rwg‡Z cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e| 

 cÖ‡qvR‡b AvMvQvbvkK cÖ‡qv‡Mi ci GKevi nvZ wbovbx w`‡Z n‡e|   

 AvMvQv `gb ÿgZv 80% Gi †ekx  

3) cÖhyw³i Dc‡hvwMZv t GB MÖæ‡ci AvMvQvbvkK e¨env‡i K…lKiv Aí mg‡q Kg Li‡P Ges mgqgZ av‡bi 

AvMvQv `gb Kiv m¤¢e| Gi d‡j avb Mv‡Qi e„w× I djb fvj nq I K…lK 

A_©‣bwZKfv‡e jvfevb nq| evsjv‡`‡ki mg¯—  AEZ G mKj ai‡bi dmj web¨v‡m 

mKj †g․my‡g †ivcbK…Z av‡b GB ai‡bi ivmvqwbK MÖæ‡ci AvMvQvbvkK e¨eüZ n‡Z 

cv‡i|  

4) gvV ch©v‡q KiYxq t AvMvQvbvkK mwVK wbq‡g, mwVK mg‡q Ges wbw ©̀ó gvÎvq hv‡Z e¨envi nq †mB 

†gvZv‡eK K…wl m¤cÖmvib Awa`ßi e¨e¯nv wb‡Z cv‡i|  

mvi e¨e¯nvcbvt weª Aby‡gvw`Z mv‡ii gvÎv 

5) cªhyw³ n‡Z djb/cÖvwß t GB c×wZ‡Z AvMvQv e¨e¯nvcbv Ki‡j †n±i cÖwZ K…lKiv 6000-7000 UvKv Pvlvev` 

LiP mvkÖq Ki‡Z cv‡i|  

 

dmj welqK cÖhyw³ t 4 

1) cÖhyw³i bvg t cwiewZ©Z Rjevqy †gvKv‡ejvq ïKbv Rwg‡Z mivmwi ecb c×wZ‡Z AvMvg Avgb avb 

Drcv`b|  

2) cÖhyw³i •ewkó¨ 

 

t  G c×wZ‡Z avb Pv‡li Rb¨ †Kvb cvwbi cÖ‡qvRb nq bv|  

 evowZ †Kvb exRZjvi cÖ‡qvRb nq bv| 

 av‡bi RxebKvj †ivc‡bi †P‡q 7-10 w`b K‡g hvq|  

 av‡bi evo-evowZi Rb¨ m¦í e„wócvZ n‡jB h‡_ó|  

 AvMvg nIqvi Kvi‡b avb I L‡oi g~j¨ †ekx cvIqv hvq|  

3) cÖhyw³i Dc‡hvwMZv t e„nËi iscyi, w`bvRcyi AÂ‡j Avgb †g․my‡g Avgb-cwZZ-cwZZ km¨ web¨v‡mi 

Dc‡hvMx|  

4) gvV ch©v‡q KiYxq t Ryb gv‡mi †kl mßvn †_‡K RyjvB gv‡mi gvSvgvwS ch©š— cvIqvi wUjvi Acv‡iUi wmWvi 

(wcwUIGm) w`‡q A_ev wj_vI jv½j w`‡q jvBb †U‡b nvZ w`‡q mivmwi exR ecb Kiv 

hvq| wcwUGm †gwk‡b GK weNv Rwg‡Z exR ecb Ki‡Z 30-45 wgwbU mgq jv‡M| 

Dc‡hvwM RvZ¸‡jvi g‡a¨ weª avb33, weª avb56, weª avb57 e¨envi K‡i fvj djb cvIqv 

hvq| cÖwZ weNvq 4-5 exR jvM‡e|  mivmwi ecb c×wZ‡Z AvMvQvbvkK cÖ‡qvM 

AZ¨vek¨K| Kvib AvMvQvbvkK Qvov AvMvQv `gb LiP A‡bK †ekx n‡e| mwVK mg‡q I 

mwVK gvÎvq I Dcv‡q †ivMevjvB I †cvKvgvKo `gb Ki‡Z n‡e| †m‡Þ¤¦i gv‡mi ‡kl 

mßvn †_‡K A‡±ve‡ii gvSvgvwS ch©š— avb KvUv hv‡e|  

5) cªhyw³ n‡Z djb/cÖvwß  djbt  G c×wZ‡Z weNv cÖwZ 12-14 gb djb cvIqv hv‡e|  

 

 

 

 

 

 

 

 



K…wl A_©bxwZ wefvM 

 cÖwZw`b evsjv‡`‡k 5118 Rb †jvK evo‡Q|  d‡j eQ‡i 18 j¶ 68 nvRvi bZzb gyL hy³ n‡‛Q| G‡Z K‡i cÖwZ eQi 

AwZwi³ cÖvq 2 j¶ 84 nvRvi evowZ Pv‡ji cÖ‡qvRb n‡e ( 152 †KwR/ cÖwZ eQi/cÖwZ Rb)| 

 weª- K…wl A_©bxwZ wefvM cÖwZ †g․my‡g gvV chv©‡q Z_¨ msMÖ‡ni gva‡g avb I P‡ji Drcv`b LiP wba©viY  K‡i _v‡K | PjwZ 

2014-15 Avgb †g․my‡g †KwR cÖwZ av‡bi Drcv`b LiP 19.08 UvKv Ges Pv‡ji LiP 28.33 UvKv cÖv°jb Kiv n‡q‡Q| 

 cÖwZ eQi cÖwZ †g․my‡g AvaywbK av‡bi RvZ gvV chv©‡q cÖPjb I MÖnY†hvMZv m¤ú©‡K avivevwnKfv‡e M‡elYv cwiPvjbv K‡i 

_v‡K| MZ 2012-13 †ev‡iv, Avgb Ges AvDk †g․my‡g AvaywbK Rv‡Zi av‡bi cwigvb wQj h_vµ‡g 97, 74 Ges 87% hvi  

g‡a¨ weª D™¢vweZ wewfbœ RvZ wQj  h_vµ‡g  80, 38 Ges  26 fvM |  ‡ev‡iv, Avgb Ges AvDk Gi Mo djb wQj h_vµ‡g 

4.82, 3.68 Ges 3.49 Ub/‡nt| | gvV ch©‡q cÖvß Z_¨ †_‡K †`Lv hvq †h, K…lKMY GLbI AwZwi³ exR e¨envi Ki‡Qb 

†hLv‡b dm‡dU I cUvk mv‡ii e¨envi cÖ‡qvR‡bi Zzjbvq Kg| K…lKMY Avgb avb Pvl K‡i †ekx jvfevb n‡‛Qb hw`I 

†ev‡iv av‡bi djb †ekx| 

 †ev‡iv av‡bi RvZ Zzjbvg~jKfv‡e Kg n‡jI †gvU Pv‡ji 56 fvM Av‡m †ev‡iv dmj †_‡K| M‡elYv †_‡K GwU cÖZxqgvb ‡h, 

dj‡bi cvkvcvwk †L‡Z ¯^v`, †cvKvgvKo I †ivMevjvB cÖwZ†iva ¶gZv ,¯̂í †gqv` ,Pv‡ji cwigvb, av‡bi IRb BZ¨vw` 

¸bvejx I K„l‡Ki RvZ wbeP‡bi ‡¶‡Î we‡eP¨ welq| 

 ZvcgvÎv, e„wócvZ I †mvjvi †iwW‡qkb we‡kølY K‡i cªZxqgvb nq ‡h fwel¨‡Z av‡bi Drcv`b evo‡e Ges Avg`vbxi cwigvb 

Kg‡e| gvby‡li Avq evovi cvkvcvwk wewfbœ ai‡bi Lv`¨ Pvwn`v  evovi Kvi‡Y fv‡Zi Pvwn`v Kg‡e| 

 K…l‡Ki Avq Ges DbœZ cÖhyw³i e¨venvi evo‡j cvwievwiK kÖwg‡Ki †hvMvb Kg‡e , d‡j kÖwg‡Ki gRywi evo‡e|  

GgZev¯nvq  kÖgNb   GjvKv †_‡K AwaK gRwyii GjvKv‡Z kÖwgK ¯’vbvšÍ‡ii gva‡g Pvwn`v I mieiv‡ni g‡a¨ fvimvg¨ 

Avbqb Ki‡Z n‡e| 

 ARIMA g‡W‡ji mvnv‡h¨ evsjv‡`‡k †ev‡iv †g․m~‡g †mP Li‡Pi cª‡Ö¶cY Kiv n‡q‡Q| cª‡¶wcZ djvd‡j ‡`Lv hvq 2014 

mv‡j Mfxi bjKzc  (DTW) Ges AMfxi bjKz‡ci (STW) gva¨‡g avb Drcv`‡b ‡n±i  cÖwZ †mP LiP h_vµ‡g 

12,945Ges 14,928 UvKv, hv e„w× †c‡q 2024 mv‡j h_vµg 15,335 Ges 17,925 UvKvq DbxœZ n‡e A_©vr Mfxi 

jbKz‡ci †¶‡Î †m‡Pi LiP 19% Ges AMfxi bjKz‡ci  †¶‡Î 20% e„w× cv‡e| GgZvAve¯’vq, gvV ch©v‡q †m‡Pi cvwb 

Av‡iv `¶Zvi mv‡_ e¨venvi  Ki‡Z n‡e| G e¨vcv‡i K…lK Ges m¤úªmviY Kg©x‡K  †mP e¨e¯’vcbvi Dci cÖwk¶Y Ges 

†m‡Pi cvwb mvkÖqx cÖhyw³ D™¢veb Ki‡Z n‡e| 

 

                                    

 

১।           : ব্রি কর্তকৃ উদ্ভাব্রফত জামতয যীক্ষমণয জন্য িযাব্রফব্ররটি ভমির বতব্রয 

(Development of stability model of BRRI 

released rice varieties)  

               :  িযাব্রফব্ররটি (মটকই) ভমির বতব্রয 

                  :                 

                 : - 

              :    ভমিমরয ভাধ্যমভ ব্রি কর্তকৃ উদ্ভাব্রফত  ব্রফব্রবন্ন জামতয িযাব্রফব্ররটি 

ব্রনণৃ কযা মা। 

২।           : ধামনয জামতয উয যীক্ষমণয জন্য ফহুচরক ব্রযাংখ্যাব্রনক ভমির 

বতব্রয (Development of multivariate 

statistical model to rice varieties)  

               :  উৎাদনকাযী, মবাক্তা ও উৎাদনকাযী তথা মবাক্তামদয 

(প্রব্রিউায, কনজুভায এন্ড  প্রব্রিউায কাভ কনজুভায) জাত 

ব্রনফাৃচমন অ্গ্রাব্রধকায ব্রবব্রত্তক ভমির বতব্রয  

                  :                 

                 : - 



              :    ভমিমরয ভাধ্যমভ ধামনয জামতয উৎাদনকাযী, মবাক্তা ও 

উৎাদনকাযী তথা মবাক্তামদয জাত ব্রনফাৃচমন অ্গ্রাব্রধকায ব্রনণৃ কযা 

মামফ। 

৩।           : জব্রভ ও উৎাদন এয উয যীক্ষমণয জন্য ভমির বতব্রয 

(Development of model for rice area and 

production)   

               :  ধামনয জব্রভ ও উৎাদন ম্পব্রকৃত তমেয মক্ষমত্র ইমকামনামভব্রিক্স 

(অ্থবৃ্রভব্রত) ভমির বতব্রয 

                  :                 

                 : - 

              :    ভমিমরয ভাধ্যমভ ধামনয পরমনয পূবাৃফা ব্রনণৃ কযা মামফ। 

৪।           : মফামযা ধামনয ব্রফব্রবন্ন ধাময ফবৃ্রনম্ন তাভাত্রায প্রবাফ নাক্তকযন 

(Identifying the probability of low 

temperature stress at different growth 

stages of Boro rice) 

               :  মফামযা ধামনয ব্রফব্রবন্ন ধাময ফবৃ্রনম্ন তাভাত্রায প্রবামফয 

ম্ভাব্যতা নাক্ত  

                  :                 

                 : - 

              :  য ভাধ্যমভ মফামযা ধামনয ব্রফব্রবন্ন ধাময ফবৃ্রনম্ন তাভাত্রায প্রবামফয 

ম্ভাব্যতা নাক্ত কযা মামফ। 

৫।           : মযইনমপইি (বৃব্রষ্ট্স্দাত) ধামনয পরমনয পূবাৃফাময জন্য বব্রফষ্যিানী 

ভমির বতব্রয এফাং স্য কতনৃ দ্ধব্রত বতব্রয (Development 

of  prediction model for forecasting rain 

fed rice yield and crop cut method)  

               :  আফাওা চরমকয উয ব্রবব্রত্ত কময মযইনমপইি (বৃব্রষ্ট্স্দাত) 

ধামনয পরমনয পূবাৃফাময জন্য বব্রফষ্যিানী ভমির বতব্রয 

 ধামনয জব্রভ ও উৎাদমনয আনুভাব্রনক ব্রামফয জন্য স্য কতনৃ 

দ্ধব্রত বতব্রয 

                  :                 

                 : - 

              :                মযইনমপইি (বৃব্রষ্ট্স্দাত) ধামনয পরমনয পূবাৃফা 

এফাং স্য কতনৃ দ্ধব্রতয িাযা ধামনয জব্রভ ও উৎাদমনয আনুভাব্রনক 

ব্রাফ কযা মামফ।     

৬।           : আমবৃ্রনক দূব্রলত ভাটিয অ্ঞ্চর ব্রবব্রত্তক ব্রযফতনৃীরতায ব্রফমেলণ 

কময ব্রিব্রজটার ম্যা, যািায ব্রক্রমন ম্যা, ইিাযমামরন ম্যা 

বতব্রয (Constructing Digital maps, Ruster 

Creation Maps and Interpolation Maps 

through estimated the spatial variability 

of soil arsenic contaminated areas) 

               :  ব্রনমদবৃ্রত জাগা অ্গবীয নরকূময িাযা মচকৃত ধামনয জব্রভয 

আমবৃ্রনক দূব্রলত ভাটিয অ্ঞ্চর ব্রবব্রত্তক ব্রযফতনৃীরতায ব্রফমেলণ 

কময ব্রিব্রজটার ম্যা, যািায ব্রক্রমন ম্যা, ইিাযমামরন 

ম্যা বতব্রয  

                  :                 

                 : - 



              :                ব্রনমদবৃ্রত জাগা অ্গবীয নরকূময িাযা 

মচকৃত ধামনয জব্রভয আমবৃ্রনক দূব্রলত ভাটিয অ্ঞ্চর ব্রবব্রত্তক 

ব্রযফতনৃীরতায ব্রফমেলণ         । 

৭।           : ধান উৎাদমন জরফায়ুয ব্রফব্রবন্ন পযাক্টয (ব্রনাভক) এয প্রবাফ 

ব্রফমেলণ     ব্রিব্রজটার ম্যা, যািায ব্রক্রমন ম্যা, 

ইিাযমামরন ম্যা বতব্রয (Construction of Digital 

maps, Ruster Creation Maps and 

Interpolation Maps through analyze the 

effect of climatic factors on rice 

production) 

               :  ধান উৎাদমন জরফায়ুয ব্রফব্রবন্ন পযাক্টয (ব্রনাভক) এয প্রবাফ 

ব্রফমেলণ  

                  :                 

                 : - 

              :                ধান উৎাদমন জরফায়ুয ব্রফব্রবন্ন পযাক্টয 

(ব্রনাভক) এয প্রবাফ ব্রফমেলণ         । 

 

Lvgvi e¨e ’̄vcbv wefvM 
 

µt 

bs 

cÖhyw³i bvg cÖhyw³i mswÿß weeiY   

1| kÖwg‡Ki cÖKvi I ZZ¡vea‡bi wewfbœ 

c×wZi Dci kÖwg‡Ki Kv‡Ri `ÿZv 

wbiæcY| 

 

wVKv`v‡ii kÖwgK weªÕi kÖwgK A‡c¶v ỳªZ KvR Ki‡Z cv‡i, wKš‘ weªÕi 

kÖwgK‡`i Kv‡Ri ¸bMZ gvb fvj| c‡ivÿ ZZ¡veavb I P~w³‡Z KvR 

Kiv‡j Zv ª̀‚Z m¤úbœ n‡jI cÖZ¨ÿ ZZ¡veav‡b Kiv‡bv Kv‡Ri ¸bMZ 

gvb fvj|  

2| cyiæl Ges gwnjv  kÖwg‡Ki `ÿZvi Dci 

eqm I Kv‡Ri mg‡qi cÖfve|  

 

18 †_‡K 32, 33-47 Ges 48-62 eQ‡ii  kÖwgK MÖæ‡ci g‡a¨ Zyjbv 

K‡i †`Lv hvq, 18 †_‡K 32 eQi eq‡mi kÖwgKMb AwaK `ÿ Ges avb 

Drcv`‡bi wewfbœ Kvh©vw` m¤cv`‡bi Rb¨ mKvj 6 Uv †_‡K mKvj 8 Uv 

40 wgt ch©bÍ mgq †ekx Dc‡hvMx| gwnjv kÖwgKMb wbovbx Kv‡R AwaK 

`ÿ, Ges cyiæl kÖwgKMb km¨ KZ©b Ges gvovB Kv‡R cvi`k©x|   

3| avb Drcv`‡bi †ivcY c×wZ Ges 

kÖwg‡Ki cÖKvi†f‡`i cÖfve 

avb Drcv`‡bi wewfbœ Kvh©vw` m¤cv`‡b wVKv`v‡ii kÖwgK †_‡K weªÕi 

wbqwgZ kÖwg‡Ki AwaK mgq cÖ‡qvRb nq| wKš‘ wbqwgZ kÖwg‡Ki †ÿ‡Î 

Kv‡Ri ¸bMZ gvb fvj| ecb c×wZ‡Z avb Pv‡l Ab¨vb¨ c×wZ 

A‡cÿv Kg mgq jv‡M|    

4| AvMvQv `g‡b †gKvwbK¨vj DBwWs Ges 

†gby¨qvj DBwWs Gi  Dc‡hvwMZv  

avb †ivc‡Y 38 †_‡K 46 w`‡bi g‡a¨ wbwo hš¿ e¨envi Ki‡j, gvby‡li 

Øviv Nvm KvUvi Kvi‡Y dm‡Yi †Kvb cv_©K¨ nq bv, ZvB cwiw¯nwZ 

Abyhvqx hš¿ ev kÖwgK Øviv AvMvQv `gb Kiv hvq|    

5| ex‡Ri AsKz‡iv`Mgb ÿgZv 

wbiƒc‡b avb wfRv‡bv Ges RvK †`qvi 

mg‡qi cÖfve|   

12 N›Uv wfRv‡bv Ges 12 N›Uv RvK w`‡q Kv`vgq Rwg‡Z exR ecb 

Ki‡j, Gi †P‡q Kg/ †ekxmgq RvK †`qvi †P‡q fvj AsKz‡iv`Mgb 

nq|  

 av‡bi Rwg‡Z k¨vIjv `g‡b Kcvi 

mvj‡dU|  

 

av‡bi Rwg‡Z k¨vIjv `g‡bi Rb¨ †n±i cÖwZ 10 wjt cvwb‡Z 100 Mªvg 

Kcvi mvj‡dU wgwk‡q avb jvMv‡bvi 25 w`b ci Rwg‡Z cÖ‡qvM Ki‡j 

k¨vIjv `gb Kiv hvq Ges avb Mv‡Qi e„w× I djb fvj nq| 

2

| 

avb Mv‡Qi AvMv   ‡K†U avb MvQ †bwZ‡q 

civi cÖeYZv `~i Kiv |  

avb jvMv‡bvi 30 †_‡K 40 w`‡bi g‡a¨ avb Mv‡Qi AvMvi w`K n‡Z 4 

†_‡K 10 †mt wgt †K†U †dj‡j †bwZ‡q covi cÖebZv nªvm cvq| ‡h 

mg¯Z avb Mv‡Qi e„w× LyeB †ewk Ges †bwZ‡q covi cÖebZv _v‡K †m 

†ÿ‡ÎB GB cÖhyw³ cÖ‡hvR¨ |     

3

| 

avb †ivcY I Wªvg mxWvi c×wZ‡Z exR 

ec‡bi myweav- Amyweav |  

Wªvg mxWvi Øviv exR ecb Ki‡j †ivcY c×wZi †P‡q av‡bi djb 5- 

8% †ekx Ges 10- 15% kÖwgK Kg jv‡M| GQvovI Drcv`b mgq Kvj 

7- 10 w`b K‡g hvq|   



4

| 

avb Drcv`‡b wewfbœ ai‡Yi bvB‡Uªv‡Rb 

mvi I wewfbœ c×wZ‡Z AvMvQv `gb| 

avb Drcv`‡b hw` Rwg‡Z `vbv`vi BDwiqvi cwie‡Z© ¸wU BDwiqv 

e¨envi Kiv nq Z‡e †n±i cÖwZ 4,017/- UvKv jvf nq| nvZ w`‡q 

AvMvQv `gb Ges DBWvi †gwkb w`‡q AvMvQv `g‡bi cwie‡Z© 

AvMvQvbvkK wiwdU e¨envi Ki‡j †n±i cÖwZ h_vµ‡g 6,123/- UvKv 

Ges 2,933/- UvKv jvf nq| 

5

| 

 ex‡Ri Rb¨ avb KZ©‡bi mgq wbiæcb| avb Mv‡Q dzj Avmvi 30-32 w`b ci avb KZ©b Ki‡j fvj exR 

Drcv`b Kiv m¤¢e| 

3

| 

kÖwg‡Ki KvR Z`viwKi Dci kÖwg‡Ki 

`ÿZv wbf©i K‡i 

avb jvMv‡bv, AvMvQv evQvB, KZ©b I gvWvB Kv‡R,  kÖwgK‡`i 100%, 

80%, 60%, 40% I 20% mg‡h Z`viwK‡Z †`Lv hvh, 100% 

Z`viKx‡Z wewfbè Kv‡R kÖwgK msL¨v me †P‡h Kg jv‡M Ges Gfv‡e 

Z`viKx hZ Kg Kiv nh. ZZB kÖwgK msL¨v †ekx jv‡M Ges hLb †Kvb 

Z`viKx Kiv nh bv, ZLb kÖwgK msL¨v me‡P‡h †ekx jv‡M|  A_©vr 

kÖwg‡Ki `ÿZv e…w× n‡j mv‡_ mv‡_ Z`viKxI e…w× Kiv cÖ‡hvRb|  

 

 

‡mP I cvwb e¨e ’̄vcbv wefvM 

 

1| cÖhyw³i bvgt  avb Drcv`b e„w×‡Z e„wói cvwbi e¨envi  

 

cÖhyw³i •ewkó t   

 Rwgi Pvwiw`‡K 15 †mtwgt D‛PZvi k³ AvBj •Zix K‡i cÖvq 60-70 fvM e„wói cvwb a‡i ivLv m¤¢e| 

 G e„wói cvwb w`‡q †mP QvovB †n±i cÖwZ 4 †_‡K 5.5 Ub ch©š— av‡bi djb cvIqv m¤¢e| 

 mwVK mg‡q Kg Rxeb Kv‡ji avb †hgb-weªavb 33 I weªavb 39 †ivcb K‡i cÖvq 3.5 n‡Z 4 Ub/‡n±i djb cvIqv 

m¤¢e| 

 Rwgi GK †Kv‡b 2 wgUv‡ii Kg MfxiZvq cyKzi Lbb K‡i Zv‡Z msiwÿZ e„wói cvwb w`‡q cyKz‡ii AvqZ‡bi 20 

¸b Rwg‡Z m¤ú~iK †m‡Pi gva¨‡g Avgb avb Drcv`b m¤¢e| 

 

cÖhyw³i Dc‡hvwMZvt Avgb †g․myg I iwe †g․myg 

 

2|      cÖhyw³i bvgt DcK~jxq jeYv³ GjvKvq km¨ I cvwb e¨e¯nvcbvi gva¨‡g km¨ web¨v‡mi ZxeªZv evov‡bv 

cÖhyw³i •ewkó t  

 Kg jeYv³ GjvKvq jeYv³ mwnòy D‛P djbkxj avb I iwe dm‡ji Pvl K‡i Avgb-KjvB km¨ web¨v‡mi cwie‡Z© 

AvDk-Avgb-‡ev‡iv A_ev AvDk-Avgb-iwe km¨ web¨v‡mi gva¨‡g K‡qK ¸b †ekx dm‡ji Drcv`bkxjZv evov‡bv 

m¤¢e| 

 gvSvix jeYv³ GjvKvq ¯nvbxq Avgb-wZj km¨ web¨v‡mi cwie‡Z© Ddwm Avgb- Ddwm iwe km¨ web¨v‡mi gva¨‡g 

dm‡ji Drcv`bkxjZv evov‡bv m¤¢e| 

 

cÖhyw³i Dc‡hvwMZvt AvDk,Avgb,‡ev‡iv A_ev iwe †g․myg 

 

3|    cÖhyw³i bvgt avb Drcv`‡b †m‡Pi cvwb mvkªqx wfRv‡bv I ïKbv †mP cÖhyw³| 

 

cÖhyw³i •ewkót  

 avb †ivc‡bi Av‡M Rwg fvjfv‡e mgZj K‡i wb‡Z n‡e| 

 Rwgi AvBj †_‡K 1 ev 2 mvwi wfZ‡ii w`‡K Pvi †MvQvi gvSLv‡b G Wwe DwW cvBc Lvov fv‡e emv‡Z n‡e| 

 wfRv‡bv I ïKbv †mP cØwZ‡Z AvMvQv `g‡bi e¨vcv‡i hZœevb n‡Z n‡e| 

 dzj Avmvi GK mßvn Av‡M †_‡K dzj Avmvi GK mßvn ci ch©š— Rwg‡Z 7-5 †mtwgt cvwb ivL‡Z n‡e| 

 GB cØwZ‡Z †mP cÖ`vb Ki‡j mbvZb †mP cØwZi †P‡q kZKiv 20-25 fvM cvwb mvkÖq nq| 

 

cÖhyw³i Dc‡hvMxZv t av‡bi †h †Kvb †g․my‡g| 

 



nvBweªW ivBm wefvM 

 

1)  cÖhyw³i bvg t weª nvBweªW avb3 

2)  cÖhyw³i •ewkó¨ t  cwic° Ae¯’vq Gi KvÛ k³ I gReyZ _v‡K weavq MvQ mn‡R 

†n‡j c‡o bv| 

 avb gvSvix †gvUv Ges fvZ SiS‡i I ¯̂y¯v̂`y| 

 Rv‡Zi RxebKvj 145-147 w`b| 

3) cÖhyw³i Dc‡hvwMZv t Kzwgjøv I  ivRkvnx AÂ‡ji Rb¨ †ev‡iv †g․my‡g Pvl‡hvM¨| 

4) gvV ch©v‡q KiYxq t ec‡bi mgq: 15 b‡f¤̂i †_‡K 15 wW‡m¤̂i 

mv‡ii gvÎv I cÖ‡qv‡Mi mgqt 

 

we‡kl `ªóe¨ t †Kvb K…lK hw` Zvi Rwg‡Z wUGmwc mv‡ii cwie‡Z© wWGwc 

mvi e¨envi K‡ib †m‡¶‡Î  BDwiqv mvi †n±i cÖwZ 270 ‡KwRi ¯’‡j 

210 †KwR e¨envi Ki‡eb|  ¸wU BDwiqv e¨env‡ii mgq  Aek¨B Rwg‡Z 

Aš—Z: 2-3 †m. wg. cwigvb cvwb ivLv DwPZ| 

AvMvQv `gbt 

†ev‡iv †g․my‡g Pviv jvMv‡bvi ci †_‡K Rwg Aek¨B AvMvQv gy³ ivL‡Z 

n‡e| AvMvQv avbMv‡Qi mv‡_ Av‡jv, cvwb I Lv`¨ Dcv`v‡bi cÖwZ‡hvwMZvq 

wjß nq| d‡j avbMv‡Qi e„w× e¨vnZ nq Ges djb  n«vm cvq| ZvQvov 

AvMvQv †cvKvgvKo I †ivMevjvB‡qi Avkªq ’̄j wn‡m‡e KvR K‡i 

c‡iv¶fv‡eI av‡bi ¶wZ K‡i _v‡K| nvZw`‡q A_ev wbovwb h‡š¿i 

mvnv‡h¨ Ges AvMvQvbvkK e¨venvi K‡iI AvMvQv `gb Kiv hvq| †ev‡iv 

†g․my‡g †mP w`‡q Rwg‡Z memgq 3-5 †m.wg. cvwb ‡i‡L AvMvQvi Dc`ªe 

Kgv‡bv hvq| 

‡cvKvgvKo e¨e¯’vcbvt  

†cvKvgvKo `g‡bi Rb¨ Rwg‡Z KxUbvk‡Ki e¨envi DcKvix †cvKv, 

cwi‡ek I gvbe ¯^v‡¯’¨i Rb¨ ûgwK ¯^iƒc| mgwš̂Z evjvB e¨e¯’vcbv n‡jv 

Ggb GKwU cwi‡ek evÜe †cvKvgvKo I †ivMevjvB e¨e¯’vcbv †hLv‡b 

mivmwi ivmvqwbK c×wZ e¨envi bv K‡i dmj e¨e¯’vcbv I bvbvwea †f․Z 

†K․kj Ges mnbkxj dm‡ji RvZ e¨envi K‡i †cvKvgvKo I †iv‡Mi 

¶wZ‡K GKwU mnbxq gvÎvq wb‡q Avmv hvq| GB c×wZ ¯^v¯’¨m¤§Z I 

cwi‡ek evÜe Ges LiP mvkªqx| mgwš̂Z evjvB e¨e¯’vcbv Øviv wbqš¿Y 

mvi  mv‡ii cwigvb  mvi cÖ‡qv‡Mi mgq 

†n±i/ 

†KwR 

weNv/ 

†KwR 

BDwiqv 

A_ev 

¸wU 

BDwiqv 

270 36 Pviv †ivc‡bi 7-10 w`b ci 1/3 

fvM, Aewkó BDwiqv mv‡ii 1/2 

fvM Pviv †ivc‡bi 30-35 w`b 

ci Ges 1/2 fvM 50-55 w`b ci 

cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e| 

223 30 Pviv jvMv‡bvi 7-10 w`‡bi g‡a¨ 

cÖwZ Pvi †MvQvi ¸wU  BDwiqv 

cÖ‡qvM Ki‡Z nq| 0.9 MÖvg 

mvB‡Ri wZbwU, 1.8 MÖvg mvB‡Ri 

`yBwU I 2.7 MÖvg mvB‡Ri GKwU 

K‡i ¸wU  e¨envi Ki‡Z n‡e|  

wUGmwc 150 20 †kl Pv‡li mgq 

Ggwc 150 20 †kl Pv‡li mgq 

wRcmvg 70 9 †kl Pv‡li mgq 

wRsK 10 1.3 †kl Pv‡li mgq 

‡eviv· 4 0.5 †kl Pv‡li mgq 



m¤¢e bv n‡j K…wl m¤úªmviY Awa`ß‡ii mv‡_ †hvMv‡hvM K‡i mwVK gvÎvq 

KxU I evjvBbvkK cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e|  

‡mP e¨e¯’vcbvt 

av‡bi Rwg‡Z memgq Mfxi cvwb a‡i ivLvi cÖ‡qvRb bvB eis GKwU 

c~Y©gvÎvq ‡mP †`Iqvi ci cieZ©x ‡mP †`Iqvi Av‡M Rwg 3 w`b ïK‡bv 

ivL‡j av‡bi djb †Zgb Kg‡e bv, DcišÍ cvwbi cwigvb 25-30 fvM 

Kg jvM‡e| Z‡e j¶¨ ivL‡Z n‡e, †hb KvBP‡_vi ïiæ nIqvi ci †_‡K 

av‡bi `vbv k³ nIqv ch©šÍ Rwg‡Z memgq 5-7 †m.wg. cvwb _v‡K|  

dmj KZ©bt  

kx‡li AMÖfv†Mi kZKiv 80 fvM avb †mvbvjx is aviY Ki‡j avb 

†c‡K‡Q e‡j a‡i wb‡Z n‡e Ges ZLbB avb KvUv ïiæ Ki‡Z n‡e|AwaK 

cvKv avb KvU‡j A‡bK avb S‡i c‡o I kxl †f‡½ hvq| †m‡¶‡Î av‡bi 

djb  K‡g hvq| 

5) cÖhyw³ n‡Z djb/cÖvwß  djb †n±i cÖwZ 8.5-9 Ub| 

 

1) cÖhyw³i bvg t weª nvBweªW avb4 

2)  cÖhyw³i •ewkó¨ t  Pvj gvSvix wPKb I fvZ SiS‡i| 

 Mv‡Qi D‛PZv 105-110 †m. wg.| 

 Rv‡Zi RxebKvj 115-118 w`b| 

3) cÖhyw³i Dc‡hvwMZv t Kzwgjøv I  gqgbwmsn AÂ‡ji Rb¨ Avgb †g․my‡g Pvl‡hvM¨| 

4) gvV ch©v‡q KiYxq t ec‡bi mgq: 1 RyjvB †_‡K 15 RyjvB| 

mv‡ii gvÎv I cÖ‡qv‡Mi mgqt 

 

we‡kl `ªóe¨ t Rwg‡Z wUGmwc mv‡ii cwie‡Z© wWGwc mvi e¨envi 

K‡b †m‡¶‡Î  BDwiqv mvi †n±i cÖwZ 150 ‡KwRi ¯’‡j 115 †KwR 

e¨envi Ki‡eb| hw` ¸wU BDwiqv e¨envi K‡ib Zvn‡j j¶¨ 

ivL‡Z n‡e ¸wU BDwiqv cÖ‡qv†Mi mgq Aek¨B Rwg‡Z Aš—Z 2-3 

†m. wg. cwigvb cvwb †hb _v‡K| 

 

AvMvQv `gbt 

Avgb †g․my‡g Pviv jvMv‡bvi ci †_‡K Rwg Aek¨B AvMvQv gy³ ivL‡Z 

n‡e| AvMvQv avbMv‡Qi mv‡_ Av‡jv, cvwb I Lv`¨ Dcv`v‡bi cÖwZ‡hvwMZvq 

wjß nq| d‡j avbMv‡Qi e„w× e¨vnZ nq Ges djb n«vm cvq| ZvQvov 

AvMvQv †cvKvgvKo I †ivMevjvB‡qi Avkªq ’̄j wn‡m‡e KvR K‡i 

c‡iv¶fv‡eI av‡bi ¶wZ K‡i _v‡K| nvZw`‡q A_ev wbovwb h‡š¿i 

mvnv‡h¨ Ges AvMvQvbvkK e¨venvi K‡iI AvMvQv `gb Kiv hvq| Avgb 

mvi 
cwigvb (†KwR) 

cÖ‡qv‡Mi mgq 
†n±i weNv 

BDwiqv 150 20 

Pviv †ivc‡bi 7-10 w`b ci 1/3 

fvM, Aewkó BDwiqvi mv‡ii 1/2 

fvM Pviv †ivc‡bi 25-30 w`b 

ci Ges 1/2 fvM 40-45 w`b 

ci cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e 

¸wU 

BDwiqv 
123 16 

Pviv jvMv‡bvi 7-10 w`‡bi g‡a¨ 

¸wU BDwiqv cÖ‡qvM Kiv DËg 

wUGmwc 100 13 †kl Pv‡li mgq 

Ggwc 70 9 

2/3 Ask †kl Pv‡li mgq Ges 

1/3 fvM 3q wKw¯Z BDwiqv 

mv‡ii mv‡_ cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e 

wRcmvg 60 8 †kl Pv‡li mgq 

wRsK 10 1 †kl Pv‡li mgq 

‡eviv· 4 0.5 †kl Pv‡li mgq 



†g․my‡g †mP w`‡q Rwg‡Z memgq 3-5 †m.wg. cvwb ‡i‡L AvMvQvi Dc`ªe 

Kgv‡bv hvq| 

‡cvKvgvKo e¨e¯’vcbvt  

†cvKvgvKo `g‡bi Rb¨ Rwg‡Z KxUbvk‡Ki e¨envi DcKvix †cvKv, 

cwi‡ek I gvbe ¯^v‡¯’¨i Rb¨ ûgwK ¯^iƒc| mgwš̂Z evjvB e¨e¯’vcbv n‡jv 

Ggb GKwU cwi‡ek evÜe †cvKvgvKo I †ivMevjvB e¨e¯’vcbv †hLv‡b 

mivmwi ivmvqwbK c×wZ e¨envi bv K‡i dmj e¨e¯’vcbv I bvbvwea †f․Z 

†K․kj Ges mnbkxj dm‡ji RvZ e¨envi K‡i †cvKvgvKo I †iv‡Mi 

¶wZ‡K GKwU mnbxq gvÎvq wb‡q Avmv hvq| GB c×wZ ¯^v¯’¨m¤§Z I 

cwi‡ek evÜe Ges LiP mvkªqx| mgwš̂Z evjvB e¨e¯’vcbv Øviv wbqš¿Y 

m¤¢e bv n‡j K…wl m¤úªmviY Awa`ß‡ii mv‡_ †hvMv‡hvM K‡i mwVK gvÎvq 

KxU I evjvBbvkK cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e|  

‡mP e¨e¯’vcbvt 

av‡bi Rwg‡Z memgq Mfxi cvwb a‡i ivLvi cÖ‡qvRb bvB eis GKwU 

c~Y©gvÎvq ‡mP †`Iqvi ci cieZ©x ‡mP †`Iqvi Av‡M Rwg 3 w`b ïK‡bv 

ivL‡j av‡bi djb †Zgb Kg‡e bv, DcišÍ cvwbi cwigvb 25-30 fvM 

Kg jvM‡e| Z‡e j¶¨ ivL‡Z n‡e, †hb KvBP‡_vi ïiæ nIqvi ci †_‡K 

av‡bi `vbv k³ nIqv ch©šÍ Rwg‡Z memgq 5-7 †m.wg. cvwb _v‡K|  

dmj KZ©bt  

kx‡li AMÖfv†Mi kZKiv 80 fvM avb †mvbvjx is aviY Ki‡j avb 

†c‡K‡Q e‡j a‡i wb‡Z n‡e Ges ZLbB avb KvUv ïiæ Ki‡Z n‡e|AwaK 

cvKv avb KvU‡j A‡bK avb S‡i c‡o I kxl †f‡½ hvq| †m‡¶‡Î av‡bi 

djb K‡g hvq| 

5)  cÖhyw³ n‡Z djb/cÖvwß  djb †n±i cÖwZ 6-6.5 Ub| 

 

AviGdGm wefvM 
                                           

cÖhyw³-1 

 

1) cÖhyw³i bvg : U‡g‡Uv- gyMWvj- †evbv Avgb km¨ web¨vm: 

2) cÖhyw³i •ewkó¨ :  km¨ web¨vm cÖhyw³ 

 AwaK djbkxj I jvfRbK 

 k‡m¨i RvZ: evwi U‡g‡Uv-6, evwi gyM-6, weª avb33/weª avb39 

 †evbv Avgb wn‡m‡e ¯^í †gqv`x weª avb33 ev weª avb39 Pv‡li d‡j AvMvg 

U‡g‡Uv Pvl Kiv m¤¢e nq weavq U‡g‡Uvi †ewk djb I g~j¨ cvIqv hvq Ges 

cieZ©x‡Z mwVK mg‡q gyMWvj Pvl K‡i AwaK djb cvIqv hvq Ges 

mvwe©Kfv‡e g~bvdv †ewk AR©b Kiv m¤¢e nq|  

 

3) cÖhyw³i Dc‡hvwMZv : †`‡ki DËivÂ‡ji ivRkvnx, w`bvRcyi, VvKziMvI, cÂMo †Rjv mgy‡n G km¨ web¨v‡mi 

Dc‡hvwMZv i‡q‡Q| H mKj AÂ‡j Kg e„wócv‡Zi Kvi‡Y ev nvjKv gvwUi ‣ewk‡ó¨i 

Kvi‡Y Avgb †g․my‡gi ïiæ‡Z avb †ivc‡bi Rb¨ gvwU Kv`v Kivi my‡hvM Kg nq| d‡j 

AvMvg wn‡m‡e †evbv Avgb Pvl Kiv hvq|   

4) gvV ch©v‡q KiYxq : ‡evbv Avgb avb Ryb gv‡mi Z…Zxq mßv‡n ecb K‡i A‡±vei gv‡mi Z…Zxq mßv‡n dmj 

†Zvjv hvq| A‡±ve‡ii Z…Zxq mßv‡n U‡g‡Uv †ivcb K‡i wW‡m¤̂‡ii ‡kl †_‡K gvmvwaK 

mgq U‡g‡Uv †Zvjv hvq| †d«iæqvix gvSvgvwS ci evwi g~M 6 †evcb Kiv nq| cÖwZwU 

k‡m¨i cÖ¯ÍvweZ e¨e¯’vcbv Abymib Kiv nq| 

5) cÖhyw³ n‡Z 

djb/cÖvwß 

: M‡o Avgb avb 4-4.5 Ub/‡n±i, U‡g‡Uv 35-45 Ub/‡n±i Ges g~M 1Ub/‡n±i Drcv`b 

Kiv hvq| GB km¨ web¨v‡mi gva¨‡g †n±i cÖwZ cªvq 24 Ub av‡bi mgZzj¨ djb I cÖvq 

3,40,000 UvKv gybvdv cvIqv m¤¢e| 

 

 

 



cÖhyw³-2 

1) cÖhyw³i bvg : av‡bi wØ-†ivcY c×wZ 

 

2) cÖhyw³i •ewkó : av‡bi Pviv ỳB evi †ivcb Kiv‡K av‡bi wØ-‡ivcb c×wZ e‡j| hLb eb¨vi cvwb ev Ab¨ 

dmj Rwg‡Z _v‡K, eb¨vi cvwb Rwg n‡Z m‡i hvIqvi A_ev Ab¨ dmj KvUvi ci †ewk 

eq‡mi Pviv e¨env‡ii cwie‡Z© av‡bi Pviv exRZjv n‡Z D‡Ëvjb K‡i Ab¨ Rwg‡Z Nb 

K‡i mvgwqK fv‡e †ivcY Kiv nq Ges c‡i Avevi D‡Ëvjb K‡i cÖavb Rwg‡Z †ivcY 

(wØ-†ivcY) Kiv nq|  

 

3) cÖhyw³i Dc‡hvwMZv : G c×wZ e¨env‡i av‡bi Pviv k³ nq| G c×wZ‡Z AwaK eq¯‥ Pvivi Kvi‡Y djb  

n«v‡mi SuzwK Kgv‡bv hvq| Avg‡bi ci mwilv, Avjy BZ¨vw` Pvl Ki‡j †ev‡iv avb †ivcb 

†`wi n‡q hvIqvi Kvi‡Y †h djb n«vm cvq wØ-‡ivcb c×wZ e¨envi Ki‡j †ev‡iv dj‡b 

†Kvb NvUwZ nq bv| wØ-†ivc‡Yi gva¨‡g Pvivi D‛PZv e„w× Kiv hvq d‡j AMfxi 

Rjve× Ae¯’vqI ‡ivcY Kiv m¤¢e nq| ZvQvov G c×wZ‡Z cÖavb Rwg‡Z dm‡ji 

RxebKvj Kgv‡bv hvq, hvnv cÖvwšÍK Liv Gov‡Z mnvqZv K‡i| GQvovI g~j Rwg‡Z Kg 

msL¨K †mP jv‡M|  

4) gvV ch©v‡q KiYxq : ‡ev‡iv †g․myg: 40-45 w`‡b Pviv Zy‡j Nb K‡i, 10 ‡mwg x 10 †mwg ỳi‡Z¡ cÖwZ ¸wQ‡Z 

10-12 wU Pviv mvgwqKfv‡e GKwU Rwg‡Z †ivcb Kiv nq| 30-40 w`b ci cybtivq 

†mB Pviv Zz‡j g~j Rwg‡Z †ivcb Kiv nq| cÖ_g †ivc‡bi mgq mv‡ii gvÎvi 1/3 

BDwiqv mvi cÖ‡qvM Kiv nq| evKx me mvi wØ-‡ivc‡bi mgq g~j Rwg‡Z †`Iqv nq| 

Avgb †g․myg: 30 w`‡bi Pviv cÖ_g †ivcb Kiv nq Ges cieZ©x‡Z H Pviv Zz‡j Avevi  

25-30 w`b c‡i wØ-‡ivcb Kiv nq | Ab¨vb¨ e¨e¯’vcbv c×wZ †ev‡ivi g‡ZvB n‡e|   

5) cÖhyw³ n‡Z 

djb/cÖvwß 

: bvex eb¨vi Kvi‡Y Avgb avb Pvl Kiv m¤¢e bv n‡jI wØ-‡ivci c×wZ Abymib K‡i eb¨v 

cieZ©x‡Z Avgb avb Pvl Kiv †h‡Z cv‡i| mwilv, Avjy BZ¨vw` km¨ Pvl Kivi Kvi‡Y 

†ev‡iv av‡bi Pvivi eqm Lye †ewk n‡j Ges †ev‡iv †ivcb ‡ewk wejw¤^Z n‡j †ev‡iv 

dj‡bi †h NvUwZ nq wØ-‡ivcb c×wZ Abymib Ki‡j ‡ev‡ivi djb NvUwZ nq bv|  

 

g„wËKv weÁvb wefvM 

 

 

1) cÖhyw³i bvg :      avb Drcv`‡b cUvk mv‡ii weKí wn‡m‡e av‡bi L‡oi e¨envi 

cÖhyw³i •ewkó¨ :  cÖhyw³wU e¨envi Ki‡j avb Pv‡l cÖwZ †n±‡i 132 †KwR cUvk mvi mvkÖq n‡e| 

 ‡ivcv Avgb avb Pv‡l cUvk mv‡ii cÖ‡qvRb ‡bB| 

 ivmvqwbK mv‡ii mv‡_ mgwš̂Z e¨env‡i †g․myg I AÂj‡f‡` ’̄vbxq K…l‡Ki gvÎvi †P‡q M‡o 

kZKiv 9-35 fvM djb †ekx cvIqv hvq| 

 cwi‡ek evÜe Ges gvwUi ¯^v¯’¨ iÿv nq| 

cÖhyw³i Dc‡hvwMZv : evsjv‡`†ki av‡bi me RvZ, †g․myg Ges me ai‡bi gvwUi Rb¨ Dc‡hvwM| 

gvV ch©v‡q KiYxq : (K) avb †ivc‡bi 7-10 w`b c~‡e© 4.5 Ub ïK‡bv Lo  UzK‡iv K‡i gvwU‡Z fvjfv‡e wgwk‡q w`‡j 

132 †KwR mgZzj¨ cUvk mvi †`qv  n‡e|  Ab¨vb¨ mvi gvwU cix¶vi wfwË‡Z e¨envi Ki‡j 

av‡bi djb fvj cvIqv hv‡e|  

(L) cÖwZ ‡g․my‡g avb KvUvi mgq cÖvq 20 -25 †mw›UwgUvi Lo (ïK‡bv IRb wfwË‡Z †n±i cÖwZ 

1.5-2.25 Ub mgZzj¨) †i‡L w`‡q cieZ©x‡Z Pv‡li mg‡q gvwUi mv‡_ wgwk‡q w`‡j †n±i 

cÖwZ cÖvq 30-40 †KwR cUvk mvi gvwU‡Z hy³ n‡e|  Gfv‡e avb Pvl Ki‡j AvswkK fv‡e 

cUvk mv‡ii mvkªq n‡e| 

cÖhyw³ n‡Z 

djb/cÖvwß 

:  †n±i cÖwZ 132 †KwR ch©šÍ cUvk mvi mvkÖq Ges kZKiv 9-35 fvM ch©šÍ av‡bi djb e„w× 

cvq| 

 



2) cÖhyw³i bvg :   avb Drcv`‡b dmdivm I MÜK mv‡ii weKí wn‡m‡e gyiMxi weôvi e¨envi 

cÖhyw³i •ewkó¨ :  gyiMxi weôv e¨envi Ki‡j avb Pv‡l ‡ev‡iv †g․my‡g dmdivm I MÜK mv‡ii cª‡qvRb nq bv| 

 kZKiv 50 fvM bvB‡Uªv‡Rb I cUvwkqvg mvi Kg jv‡M| 

 †ev‡iv †g․my‡g gyiMxi weôv cÖ‡qvM Ki‡j cieZx© †ivcv Avgb dm‡j Gi cÖfve _vK‡e| 

 ivmvqwbK mv‡ii mv‡_ mgwš̂Zfv‡e e¨envi Ki‡j Kvw“LZ djb cvIqv hvq| 

 cwi‡ek evÜe Ges gvwUi ¯^v¯’¨ iÿv nq| 

cÖhyw³i Dc‡hvwMZv : evsjv‡`†ki av‡bi me RvZ, †g․myg Ges me ai‡bi gvwUi Rb¨ Dc‡hvwM| 

gvV ch©v‡q KiYxq : avb-avb km¨ P‡µi ïay gvÎ †ev‡iv †g․my‡g †n±i cÖwZ 2 Ub 30 w`b cyiv‡bv cPbkxj gyiMxi weôv 

(ïK‡bv wn‡m‡e)  avb ‡ivc‡bi  3-4 w`b c~‡e© Rwg‡Z cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e|  Ab¨vb¨ ivmvqwbK mvi 

‡g․myg‡f‡` gvÎv Abyhvqx mgš̂q K‡i cÖ‡qv‡M Ki‡j Kvsw“LZ djb cvIqv hv‡e| 

cÖhyw³ n‡Z 

djb/cÖvwß 

:  avb Drcv`‡b dmdivm I MÜK mv‡ii cy‡ivgvÎv Ges bvB‡Uªv‡Rb I cUvk mv‡ii A‡a©K mvkÖq 

nq| 

 

3) cÖhyw³i bvg :      †Ruvqvi fvUvcÖeY GjvKvq avb Pv‡l ¸wU BDwiqvi e¨envi 

cÖhyw³i •ewkó¨ :  bvB‡Uªv‡R‡bi Kvh©KvixZv e„w× I AcPq Kg nq| 

 ¸wU BDwiqv cÖhyw³ e¨envi Ki‡j 15-20 fvM djb †ekx cvIqv hvq Ges kZKiv 25-30 

fvM bvB‡Uªv‡Rb mvi mvkªq nq| 

 cwi‡ek evÜe Ges A_©‣bwZKfv‡e jvfRbK| 

cÖhyw³i Dc‡hvwMZv : K…wl cwi‡ek AÂj-13 

evsjv‡`‡ki †Ruvqvi fvUvcÖeY GjvKvi (ewikvj, SvjKvwV, wc‡ivRcyi, cUzqvLvjx, ei¸bv Ges 

Ab¨vb¨ DcK~jxq AÂj) †`v-Auvk gvwUi Rb¨| †Ruvqvi fvUvcÖeY GjvKv e¨ZxZ Ab¨vb¨ GjvKvq 

†hLv‡b avb Pvl Kiv nq †mLv‡bI cÖhyw³wU e¨envi Kiv hv‡e| 

gvV ch©v‡q KiYxq : †Ruvqvi fvUvcÖeY GjvKvq av‡bi Pviv jvMv‡bvi 7-10 w`‡bi g‡a¨ hLb fvUv n‡e ZLb cÖwZ Pvi 

†MvQvi gvSLv‡b 3-4 BwÂ Kv`vi Mfx‡i ¸wU cyu‡Z w`‡Z n‡e| GLv‡b D‡jøL¨ †h, avb †ivcY 

Ki‡Z n‡e mvwie×fv‡e| mvwi †_‡K mvwi Ges †MvQv †_‡K †MvQvi `~iZ¡ 20 †mw›UwgUvi (8 

BwÂ)|  

mvaviYZt  AvDk I Avgb av‡bi  Rb¨ 0.90 MÖvg mvB‡Ri ỳwU  A_ev 1.8 MÖvg mvB‡Ri GKwU 

Ges †ev‡iv av‡bi Rb¨ 0.90 MÖvg mvB‡Ri 3 wU A_ev 2.7 MÖvg mvB‡Ri GKwU ¸wU BDwihv 

e¨envi Ki‡Z n‡e|  

cÖhyw³ n‡Z 

djb/cÖvwß 

:  avb Drcv`‡b bvB‡Uªv‡Rb mv‡ii mvkÖq, djY e„w× Ges Drcv`b LiP Kg nq| 

 

4) cÖhyw³i bvg :      jeYv³ Rwg‡Z cUvwkqvg mvi e¨e¯’vcbv  

cÖhyw³i •ewkó¨ :  jebv³ cUvwkqv‡gi mnRjf¨Zv e„w× cvq| 

 av‡bi djb †ekx cvIqv hvq| 

 gvwUi jeYv³Zv Kgvq| 

cÖhyw³i Dc‡hvwMZv : mvZ¶xiv, Lyjbv mn evsjv‡`‡ki Ab¨vb¨ jeYv³ GjvKvi †`v-Auvk gvwUi Rb¨ | 

gvV ch©v‡q KiYxq : jeYv³ Rwg‡Z ‡mvwWqv‡gi AvwaK¨ _vKvq cUvwkqvg avb Mv‡Qi Rb¨ mnRjf¨ nq bv| G‡¶‡Î 

gvwU cix¶v wfwËK ivmvqwbK mv‡ii gvÎvi mv‡_ 5 Ub ‣Re mvi/‣aÂv/QvB †kl Pv‡li mgq 

e¨envi Ki‡j Mv‡Q cUvwkqv‡gi mnR cÖvc¨Zv e„w× cvq Ges cvkvcvwk av‡bi djbI e„w× nq| 

hw` •Remvi ev QvB cvIqv bv hvq Zvn‡j  †n±i cÖwZ AwZwi³ 20 †KwR  cUvwkqvg (40 ‡KwR 

GgIwc) mvi avb Mv‡Qi m‡ev©‛P Kzwk chv©‡q Dcwi cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e| 

cÖhyw³ n‡Z :  jeYv³ GjvKvq av‡bi Drcv`b e„w× cvq| 



djb/cÖvwß 

 

5) cÖhyw³i bvg :      km¨ web¨vm- wfwËK mgwš̂Z mvi e¨e¯’vcbv 

cÖhyw³i •ewkó¨ :  km¨ web¨vm wfwËK mvi mycvwik| 

 mgwš̂Z mvi e¨e¯’vcbv| 

 gvwUi De©iZv e„w× I Kvw“LZ djb| 

cÖhyw³i Dc‡hvwMZv : wewfbœ AÂ‡ji km¨ web¨vm wfwËK mgwš̂Z mvi e¨e¯’vcbvi we¯ZvixZ eb©bv ‡Uwej-1 G †`Iqv 

n‡jv| 

gvV ch©v‡q KiYxq : ‡Uwej-1 `ªóe¨ 

cÖhyw³ n‡Z 

djb/cÖvwß 

:  

 

‡Uwej-1 

km¨ web¨vm- wfwËK mgwš̂Z mvi e¨e¯’vcbv:  

1| km¨ web¨vmt †ev‡iv-cwZZ-†ivcv Avgb 

K) †ev‡iv av‡bi Rb¨ †n±i cÖwZ 5 Ub †Mvei ev mgcwigvY †h  †Kvb •Re mv‡ii 

ms‡M  wba©vwiZ gvÎvq ivmvqwbK mvi (wb‡ ©̀wkKv- 1 Abyhvqx) cÖ‡qvM Ki‡Z 

n‡e|  

L) G km¨ web¨v‡m wØZxq dmj, A_©vr †ivcv Avg‡bi Rb¨ wba©vwiZ bvB‡U«v‡Rb 

mv‡ii cy‡iv gvÎv Ges dmdivm I mvjdvi mv‡ii kZKiv 50 fvM Ges 

cUvwkqvg mv‡ii kZKiv 25 fvM Kg cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e| `¯Zv mv‡ii 

cÖ‡qvRb n‡j ïaygvÎ †ev‡iv †g․my‡g cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e| 

K…wl cwi‡ek AÂj-19 

wK‡kviMÄ, nweMÄ, we-evwoqv, Kzwgjøv, 

Puv`cyi, e„nËi †bvqvLvjx,  biwmsw`, 

bvivqbMÄ, XvKv, kwiqZciy, gv`vwicyi, 

†MvcvjMÄ Ges ewikvj †Rjv| 

D³ GjvKvi gvSvwi eyb‡Ui gvwUi Rb¨ (†`v-

Auvk, cwj †`v-Avuk, cwj) cÖ‡hvR¨| 

 

2| km¨ web¨vmt †ev‡iv-•aÂv-†ivcvAvgb 

K) †ev‡iv av‡bi Rb¨ †n±i cÖwZ 5 Ub †Mvei ev mgcwigvY †h †Kvb ‣Re mv‡ii 

ms‡M mgwš̂Z K‡i wba©vwiZ gvÎvq ivmqwbK mvi (wb‡ ©̀wkKv- 1 Abyhvqx) 

cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e|  

L) †ev‡iv †g․my‡g dmj KvUvi ci •aÂv eyb‡Z n‡e Ges •aÂvi eqm 50-55 w`b 

n‡j gvwUi mv‡_ wgwk‡q w`‡Z n‡e|  

M) G km¨ web¨v‡m †ivcv Avg‡bi Rb¨ wba©vwiZ wewfbœ mv‡ii gvÎvi kZKiv 30 

fvM bvB‡U«v‡Rb, 50 fvM dmdivm, 25 fvM cUvwkqvg I 50 fvM mvjdvi 

mvi Kg cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e| hw` `¯Zv mv‡ii cÖ‡qvRb nq, Z‡e GB km¨ 

web¨v‡mi cÖ_g dmj †ev‡iv †g․my‡g Zv cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e| 

 

K…wl cwi‡ek AÂj-11 

beveMÄ, ivRkvnx, `wÿY cvebv, Kzwóqv, 

†g‡nicyi, PzqvWvsMv, wSbvB`n, gv¸ov, 

h‡kvi,  mvZwÿiv, Lyjbv †Rjv Ges bIMuv I 

bovBj †Rjvi wKQz Ask| 

AÂj-25 

w`bvRcyi, MvBevÜv, RqcyinvU, e¸ov, 

bIMuv, wmivRMÄ I bv‡Uvi †Rjv, 

AÂj- 28  

XvKv, MvRxcyi, biwmsw`, bvivqbMÄ, 

UvsMvBj, gqgbwmsn, Ges wK‡kviMÄ 

†Rjv| 

D³ GjvKvi cwj Gu‡Uj †`v-Auvk, Gu‡Uj  

†`v-Auvk, †e‡j Gu‡Uj †`v-Auvk, †e‡j  †`v-

Auvk, †`v-Auvk, Gu‡Uj gvwUi Rb¨ cÖ‡hvR¨| 

3| km¨ web¨vmt Mg-cwZZ-†ivcv Avgb  

K) G km¨ web¨v‡m cÖ_g dmj M‡g †n±i cÖwZ 5 Ub †Mvei A_ev mgcwigvY †h 

†Kvb ‣Re mvi cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e| ‣Re mvi †_‡K cÖvß Lv`¨ Dcv`vb mgš̂q 

K‡i M‡gi Rb¨ wba©vwiZ ivmvqwbK mv‡ii gvÎv (wb‡ ©̀wkKv- 1 Abyhvqx) cÖ‡qvM 

Ki‡Z n‡e|  

L) †ivcv Avg‡b bvB‡U«v‡Rb, mvjdvi Ges `¯Zv mv‡ii cy‡ivgvÎv, dmdivm 

mv‡ii kZKiv 50 fvM Ges cUvk mv‡ii kZKiv 25 fvM Kg cÖ‡qvM Ki‡Z 

n‡e| 

K…wl cwi‡ek AÂj-1  

cÂMo I VvKzMuv †Rjvi AwaKvsk Ges 

w`bvRcyi †Rjvi DËi I cwðgvs‡ki †gvUv 

eyb‡Ui gvwUi Rb¨ (†e‡j †`v-Avuk, †`v-Avuk 

†e‡j) cÖ‡hvR¨| 

4| km¨ web¨vmt Mg-‣aÂv-†ivcv Avgb 

K) G km¨ web¨v‡mi cÖ_g dmj M‡g †n±i cÖwZ 5 Ub †Mvei A_ev mgcwigvY †h 

†Kvb ‣Re mvi cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e| ‣Re mvi †_‡K cÖvß Lv`¨ Dcv`vb mgš̂q 

K…wl cwi‡ek AÂj-1  

cÂMo I VvKzMuv †Rjvi AwaKvsk Ges 

w`bvRcyi †Rjvi DËi I cwðgvs‡ki †gvUv 



K‡i M‡gi Rb¨ wba©vwiZ ivmvqwbK mv‡ii gvÎv (wb‡ ©̀wkKv- 1 Abyhvqx) cÖ‡qvM 

Ki‡Z n‡e| 

L) Mg KvUvi ci †g gv‡mi Z„Zxq A_ev PZz_© mßv‡n GK Pvl w`‡q  •aÂvi exR 

ecb Ki‡Z K‡i n‡e Ges 50-55 w`b eq‡mi •aÂv MvQ Pvl w`‡q gvwUi mv‡_ 

wgwk‡q w`‡Z n‡e| 

M) G km¨ web¨v‡m †ivcv Avg‡bi Rb¨ wba©vwiZ ivmvqwbK mv‡ii kZKiv 30 fvM 

bvB‡U«v‡Rb, kZKiv  50 fvM dmdivm, kZKiv 25 fvM cUvwkqvg mvi  Kg 

cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e| hw` Rwg‡Z mvjdvi I `¯Zv mv‡ii cÖ‡qvRb nq, Z‡e 

Avgb av‡b Zv cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e| 

eyb‡Ui gvwUi Rb¨ (†e‡j †`v-Avuk, †`v-Avuk 

†e‡j) cÖ‡hvR¨| 

5| km¨ web¨vmt Mg-gyMWvj-†ivcv Avgb 

K) G km¨ web¨v‡mi cÖ_g dmj M‡g †n±i cÖwZ 5 Ub †Mvei A_ev mgcwigvY 

Ab¨ ‣Re mvi cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e| ‣Re mvi †_‡K cÖvß Lv`¨ Dcv`vb mgš̂q 

K‡i M‡gi Rb¨ wba©vwiZ ivmvqwbK mv‡ii gvÎv (wb‡ ©̀wkKv- 1 Abyhvqx) cÖ‡qvM 

Ki‡Z n‡e| 

L) webv mv‡i gyMWvj Pvl K‡i ïay gyMïuwU msMªn mv‡c‡ÿ cieZx©  Avgb avb 

†ivc‡bi cÖvq 7/8 w`b Av‡M gyM MvQ Pvl w`‡q gvwUi mv‡_ wgwk‡q w`‡Z n‡e|  

M) †ivcv Avg†bi Rb¨ wbav©wiZ bvB‡U«v‡Rb mv‡ii kZKiv 15 fvM, dmdivm 

mv‡ii 50 fvM, cUvwkqvg mv‡ii 50 fvM Kg gvÎvq e¨envi Ki‡Z n‡e| 

MÜK I `¯Zv mv‡ii cÖ‡qvRb n‡j mgMª km¨ P‡µi Rb¨ gvÎ GKevi A_v©r 

†ivcv Avg‡b cÖ‡qvM Ki‡jB Pj‡e| 

K…wl cwi‡ek AÂj-11 

beveMÄ, ivRkvnx, `wÿY cvebv, Kzwóqv, 

†g‡nicyi, PzqvWvsMv, wSbvB`n, gv¸ov, 

h‡kvi,  mvZwÿiv, Lyjbv †Rjv Ges bIMuv I 

bovBj †Rjvi wKQz As†ki †e‡j †`v-Auvk, 

†`v-Auvk, Gu‡Uj †`v-Auvk, gvwUi Rb¨ 

cÖ‡hvR¨| 

6| km¨ web¨vmt mwilv-gyMWvj-†ivcv Avgb 

K) mwilvi Rb¨ †n±i cÖwZ 5 Ub †Mvei A_ev mgcwigvY Ab¨ ‣Re mvi cÖ‡qvM 

Ki‡Z n‡e| ‣Re mvi †_‡K cÖvß Lv`¨ Dcv`vb mgš̂q K‡i mwilvi Rb¨ †n±i 

cÖwZ 1 †KwR †evib mvimn Ab¨vb¨ wba©vwiZ ivmvqwbK mv‡ii cy‡iv gvÎv 

(mviYx 1 Abyhvqx) cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e| 

L) mwilv dmj †Zvjvi ci ciB Rwg GK Pvl w`‡q webv mv‡i gyM Wv‡ji exR 

ecb Ki‡Z n‡e Ges gyM KjvB msMªn mv‡c‡ÿ  cieZx© Avgb avb †ivc‡bi 

cÖvq 7/8 w`b Av‡M gyM MvQ Pvl w`‡q gvwUi mv‡_ wgwk‡q w`‡Z n‡e|  

M) †ivcv Avg†bi Rb¨ wbav©wiZ bvB‡U«v‡Rb mv‡ii kZKiv 15 fvM, dmdivm I 

MÜK mv‡ii 50 fvM Ges cUvk mv‡ii 25 fvM Kg cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e| hw` 

Rwg‡Z `¯Zv mv‡ii cÖ‡qvRb nq, Z‡e Zv cy‡iv gvÎvq Avgb av‡b  cÖ‡qvM 

Ki‡Z n‡e| 

K…wl cwi‡ek AÂj-11 

beveMÄ, ivRkvnx, `wÿY cvebv, Kzwóqv, 

†g‡nicyi, PzqvWvsMv, wSbvB`n, gv¸ov, 

h‡kvi,  mvZwÿiv, Lyjbv †Rjv Ges bIMuv I 

bovBj †Rjvi wKQz As‡ki †e‡j †`v-Auvk, 

†`v-Auvk, Gu‡Uj †`v-Auvk gvwUi Rb¨ 

cÖ‡hvR¨| 

7| km¨ web¨vmt ‡Mvj Avjy-†ivcv AvDk-†ivcv Avgb 

K) G km¨ web¨v‡mi cÖ_g dmj ‡Mvj Avjy†Z †n±i cÖwZ 5 Ub †Mvei A_ev 

mgcwigvY Ab¨ ‣Re mvi cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e| ‣Re mvi †_‡K cÖvß Lv`¨ 

Dcv`vb mgš̂q K‡i ‡Mvj Avjyi Rb¨ wba©vwiZ ivmvqwbK mv‡ii gvÎv 

(wb‡ ©̀wkKv- 1 Abyhvqx) cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e| 

L) G km¨P‡µi wØZxq I Z„Zxq dmj h_vµ‡g †ivcv AvDk I Avgb av‡b cy‡iv 

gvÎvq bvB‡U«v‡Rb, A‡a©K gvÎvq dmdivm Ges cUvk mv‡ii kZKiv 25 fvM 

Kg cÖ‡qvM Ki‡jB Pj‡e| hw` Rwg‡Z mvjdvi I `¯Zv mv‡ii cÖ‡qvRb nq, 

Z‡e Zv A‡a©K gvÎvq AvDk I evwK A‡a©K Avgb av‡b  cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e| 

K…wl cwi‡ek AÂj-19 

wK‡kviMÄ, nweMÄ, we-evwoqv, Kzwgjøv, 

Puv`cyi, e„nËi †bvqvLvjx,  biwmsw`, 

bvivqbMÄ, XvKv, mwiqZciy, gv`vwicyi, 

†MvcvjMÄ Ges ewikvj †Rjvi gvSvwi 

eyb‡Ui gvwUi Rb¨ (†`v-Auvk, cwj †`v-Avuk, 

cwj) cÖ‡hvR¨| 

 

8| km¨ web¨vmt eykweb-†ivcv AvDk-†ivcv Avgb 

K) eykwe‡bi Rb¨ wba©vwiZ ivmvqwbK mv‡ii c~‡ivgvÎv (wb‡ ©̀wkKv- 1 Abyhvqx) 

e¨envi Ki‡Z n‡e|  

L) G km¨P‡µ wØZxq dm‡j (†ivcv AvDk) eykwe‡bi Lo Ges Z…Zxq dm‡j 

(†ivcv Avgb) †n±i cÖwZ 4-5 Ub AvDk av‡bi Lo (ïK‡bv IRb wfwË‡Z) 

cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e| ‣Re mvi †_‡K cÖvß Lv‡`¨vcv`vb mgš̂q K‡i †ivcv AvDk 

I Avgb av‡bi Rb¨ wba©vwiZ ivmvqwbK mv‡ii gvÎv (wb‡ ©̀wkKv- 1 Abyhvqx) 

cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e|  G†Z bvB‡Uªv‡Rb mv‡ii kZKiv 30 fvM, dmdivm, 

cUvwkqvg I MÜK mv‡ii kZKiv 50 fvM mvkªq n‡e| 

K…wl cwi‡ek AÂj-28  

XvKv, MvRxcyi, biwmsw`, bvivqbMÄ, 

UvsMvBj, gqgbwmsn, Ges wK‡kviMÄ 

†Rjvi †`v-Auvk gvwUi Rb¨ cÖ‡hvR¨| 

9| km¨ web¨vmt †ev‡iv-†ivcv AvDk-†ivcv Avgb 

G km¨web¨v‡mi cÖ_g dmj †ev‡ivi Rb¨ wba©vwiZ ivmvqwbK mv‡ii c~‡ivgvÎv (N-

P-K-S @ 95-20-50-5 †KwR/†n±i) cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e| wØZxq dmj †ivcv 

K…wl cwi‡ek AÂj-28  

XvKv, MvRxcyi, biwmsw`, bvivqbMÄ, 

UvsMvBj, gqgbwmsn, Ges wK‡kviMÄ 



AvD‡k †n±icÖwZ 5 Ub †Mvei (ïK‡bv IRb wfwË‡Z)  mn N-P-K-S @ 65-

15-40-5 †KwR/†n±i cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e|  Z…Zxq dmj †ivcv Avg‡b AvD‡ki 

Abyiƒc gvÎvq ivmvqwbK mvi e¨envi Ki‡Z n‡e|  

†Rjvi †`v-Auvk, Gu‡Uj †`v-Avuk gvwUi Rb¨ 

cÖ‡hvR¨| 

10| km¨ web¨vmt cwZZ-†ivcv AvDk-†ivcv Avgb 

G km¨web¨v‡mi ‡ivcv AvD‡ki Rb¨ wba©vwiZ ivmvqwbK mv‡ii c~‡ivgvÎv (N-P-

K-S-Zn @ 85-15-40-10-1 †KwR/†n±i) cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e| †ivcv Avg‡b 

`¯Zv e¨ZxZ Ab¨vb¨ cywó Dcv`vb¸‡jv †ivcv AvD‡ki Abyiƒc cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e|   

K…wl cwi‡ek AÂj-28  

XvKv, MvRxcyi, biwmsw`, bvivqbMÄ, 

UvsMvBj, gqgbwmsn, Ges wK‡kviMÄ 

†Rjvi †`v-Auvk gvwUi Rb¨ cÖ‡hvR¨| 

11| km¨ web¨vmt mwilv-†ev‡iv-†ivcv Avgb 

G km¨web¨v‡mi mwilvi Rb¨ wba©vwiZ ivmvqwbK mv‡ii c~‡ivgvÎv (N-P-K-S-Zn 

@ 75-25-25-3-1.5 †KwR/†n±i) cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e| †ev‡iv‡Z dmdivm 

e¨ZxZ  Ab¨vb¨ cywóDcv`vb (N- K-S-Zn @ 90-60-25-1 †KwR/†n±i) cÖ‡qvM 

Ki‡Z n‡e| †ivcv Avg‡b †n±i cÖwZ 5 Ub †Mvei (ïK‡bv) mn  N- K-S-Zn @ 

65-30-10-0.5 †KwR/†n±i) cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e|  

 K…wl cwi‡ek AÂj-3  

e„nËi iscy†iyi AwaKvsk, cÂMo I 

w`bvRcyi †Rjvi c~e©vsk, DËi e¸ov, 

RqcyinvU, bIMuv Ges ivRkvnx †Rjvi wKQz 

As‡ki †`v-Auvk gvwUi Rb¨ cÖ‡hvR¨| 

12| km¨ web¨vmt †ev‡iv-cwZZ-†ivcv Avgb 

G km¨web¨v‡mi cÖ_g dmj †ev‡iv‡Z N-P-K-S @ 125-30-75-20 

†KwR/†n±i cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e| †ivcv Avg‡b  N-P- K-S @ 85-20-50-10 

†KwR/†n±i cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e|   

K…wl cwi‡ek AÂj-3  

e„nËi iscy†iyi AwaKvsk, cÂMo I 

w`bvRcyi †Rjvi c~e©vsk, DËi e¸ov, 

RqcyinvU, bIMuv Ges ivRkvnx †Rjvi wKQz 

As‡ki †`v-Auvk gvwUi Rb¨ cÖ‡hvR¨| 

13| km¨ web¨vmt Mg-cvU-†ivcv Avgb 

G km¨web¨v‡mi cÖ_g dmj M‡g N-P-K-S-Zn @ 125-25-95-20-0.5 

†KwR/†n±i cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e| cv‡U N-P- K-S-Zn @ 60-10-60-10-0.5 

†KwR/†n±i cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e Ges †ivcv Avg‡b N-P- K-S-Zn @ 95-10-

60-10-1 †KwR/†n±i cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e|   

K…wl cwi‡ek AÂj-3  

e„nËi iscy†iyi AwaKvsk, cÂMo I 

w`bvRcyi †Rjvi c~e©vsk, DËi e¸ov, 

RqcyinvU, bIMuv Ges ivRkvnx †Rjvi wKQz 

As‡ki †`v-Auvk gvwUi Rb¨ cÖ‡hvR¨| 

14| km¨ web¨vmt Avjy -fyÆv-†ivcv Avgb 

G km¨ web¨v‡mi cÖ_g (Avjy) I wØZxq (fyÆv) dm‡j †n±i cÖwZ 3 Ub (ïK‡bv) 

gyiMxi weôv e¨envi Ki‡j dmdivm I mvjdvi mvi cÖ‡qv‡Mi cÖ‡qvRb †bB| wKš‘  

Avjy‡Z K…wl cwi‡ek AÂj 3 Gi Rb¨ ivmvqwbK mvi N-K-Mg-B @ 80-30-

4-1 †KwR/†n±i Ges K…wl cwi‡ek AÂj 28 Gi Rb¨ N-K @ 75-26 

†KwR/†n±i cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e|  Abyiƒc fyÆv‡Z K…wl cwi‡ek AÂj 3 Gi Rb¨  

N-K-Mg-Zn-B @ 135-40-3-2-1  †KwR  /†n±i. Ges K…wl cwi‡ek AÂj 

28 Gi Rb¨ N-K- B @ 136-10-1  †KwR/†n±i cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e|  3q djj 

†ivcv Avg‡b K…wl cwi‡ek AÂj 3 Gi Rb¨ N-P- K-S @ 65-3-28-7 

†KwR/†n±i  Ges K…wl cwi‡ek AÂj 28 Gi Rb¨  N-P-K-S @ 60-10-16-5  

†KwR  /†n±i.cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e | Gfv‡e GB km¨ web¨v‡m 36% bvB‡Uªv‡Rb, 

100% dmdivm I mvjdvi Ges 70% cUvwkqvg mvi mvkªq nq| 

K…wl cwi‡ek AÂj-3,  

e„nËi iscy†iyi AwaKvsk, cÂMo I 

w`bvRcyi †Rjvi c~e©vsk, DËi e¸ov, 

RqcyinvU, bIMuv Ges ivRkvnx †Rjvi wKQz 

Ask| 

 

 AÂj-28 

XvKv, MvRxcyi, biwmsw`, bvivqbMÄ, 

UvsMvBj, gqgbwmsn, Ges wK‡kviMÄ 

†Rjv| 

D³ GjvKvi †`v-Auvk I Gu‡Uj gvwUi Rb¨ | 

 

6) cÖhyw³i bvg :      djb gvÎv wfwËK Ddkx av‡b mvi mycvwik 

cÖhyw³i •ewkó¨ :  gvwUi De©iZv, †g․myg I djb gvÎv wfwËK Ddkx av‡b mvi mycvwik  

 av‡bi djb †ekx cvIqv hvq| 

 wewfbœ K…wl cwi‡ek AÂj wfwËK mv‡ii gvÎv cÖ‡qvM| 

cÖhyw³i Dc‡hvwMZv : evsjv‡`‡ki wewfbœ K…wl cwi‡ek AÂj 

gvV ch©v‡q KiYxq : evsjv‡`‡ki wewfbœ K…wl cwi‡ek AÂ‡j gvwUi De©iZvq ZviZg¨ i‡q‡Q| gvwUi G De©iZv †kªYx 

AwZ wbgœ †_‡K ga¨g-cwiwgZ ch©šZ we`¨gvb| gvwUi De©iZv, †g․myg I djb gvÎv wfwËK Ddkx 

av‡b mvi mycvwik mviYx-2 G †`Iqv nj| 

 cÖhyw³ n‡Z 

djb/cÖvwß 

:  GjvKv wfwËK avb Drcv`‡bi Rb¨ mv‡ii gvÎv| 

Dw™¢` kvixiZË¡ wefvM 

µt cÖhyw³i bvg cÖhyw³i •ewkó¨ cÖhyw³i Dc‡hvwMZv gvV cÖhyw³i 



bs ch©v‡q 

KiYxq 

n‡Z 

djb/cÖvwß 

1 ‡ev‡iv †g․my‡g cÖPÛ VvÛvq mv`v 

¯^‛Q cwjw_b e¨envi K‡i fvj 

I Dc‡hvMx av‡bi Pviv 

Drcv`b| 

‡ev‡iv †g․my‡g cÖPÛ VvÛvi g‡a¨ 

exRZjvq exR ecb Kivi ci n‡Z 

cÖwZw`b m~l©  DVvi 4-6 N›Uvi ci n‡Z 

m~h©v¯— ch©š— exRZjv mv`v ¯^‛Q cwjw_b  

w`‡q †X‡K w`‡j 30-35 w`‡bi g‡a¨B 

Kvw“LZ •`N¨© I IRb mg„× Pviv Drcv`b 

Kiv m¤¢e nq|  

 Pvivi g„Zz¨I D‡jL‡hvM¨ nv‡i 

Kg nq| 

 Pvivi evoevowZ fvj nq| 

 D³ Pviv †ivcb Ki‡j avb 

Mv‡Qi RxebKvj ¯^vfvweK AvenvIqvq 

Drcvw`Z Pviv A‡c¶v cÖvq 2 mßvn 

K‡g Ges djb I wKQyUv ev‡o|  

1. ‡ev‡iv 

†g․my‡g cÖPÛ VvÛvq 

G cÖhyw³ mg¯— 

†`‡ki Rb¨ 

Dc‡hvMx Z‡e 

†`‡ki DËivÂ‡ji 

Rb¨ we‡klfv‡e 

Dc‡hvMx|  

2. D‛P 

djbkxj `xN©Kvjxb 

RvZ (†hgb weª 

avb29 Gi g‡Zv) 

nvIo GjvKvq  

AvMvg Pvl K‡i 

•ekvLx X‡ji 

Av‡MB KZ©b Kiv 

m¤¢e|  

 

  

2 cwiwgZ mvi w`‡q †ivcv 

Avg‡bi RvZ weª avb32 X‡j 

civ wbqš¿b Kiv | 

 †ivcv Avgb GjvKvq Avev`K…Z 

weªavb32 Gi Rb¨ cÖ‡hvR¨|  

 cwiwgZ mvi e¨envi Ki‡j weªavb32 

X‡j c‡obv| 

   

3 1999 mv‡j ỳ‡Uv †K․wjK mvwi 

BR 5331-93-2-8-3 Ges  

BR 5331034-4-6 jeYv³Zv 

mnbkxj jvBb wnmv‡e wbe©vPb 

Kiv nq hvi GKwU BR 5331-

93-2-8-3 weª avb40 wnmv‡e 

2003 mv‡j Aegy³ nq|  

 Av‡jvK ms‡e`bkxj jeYv³Zv 

mnbkxj Avgb RvZ| 

 8-10 ds/m jeYv³Zv mn¨ Ki‡Z 

cv‡i|  

jeYv³ GjvKvi 

Rb¨ we‡klYfv‡e 

Dc‡hvMx  |  

  

4 2005 mv‡j wZbwU AwMÖg mvwi 

IR63307-4B-3, IR 

63275-B-1-1-3-3-2 Ges 

IR 66401-2B-14-1-1 Gi 

jeYv³ mnbkxjZv cix¶v  Kiv 

nq hvi g‡a¨ IR63307-4B-

4-3 weªavb47 wnmv‡e 2007 

mv‡j Aegy³ nq|  

 jeYv³ mnbkxj †ev‡iv RvZ| 

 6-8 d/s/m jeYv³Zv mn¨ Ki‡Z 

cv‡i| 

jeYv³ GjvKvi 

Rb¨ Dc‡hvMx| 

  

5 Dw™¢` kvixiZË¡ wefvM 

IR81213-246-237 Ges 

IR85260-66-654 Gaz
2
 

‡K․wjK mvwi ỳwU wbe©vPb K‡i‡Q 

hv weª avb51 Ges weªavb52 

bv‡g Aegy³ n‡q‡Q|  

 

RvZ `ywU 10-15 w`b AvKw¯§K eb¨vq 

RjgMœ _vKvi ciI  cÖPwjZ ¯̂Y©v Ges 

weAvi10av‡bi †P‡q djb †ekx †`q| 

evsjv‡`‡ki †h 

mg¯— GjvKvq 

AvKw¯§K eb¨vi 

Avk¼v _v‡K †mLv‡b 

cÖZ¨vwkZ djb 

†c‡Z GB RvZ¸‡jv 

wbe©vPb Ki‡Z n‡e| 

  

6 `y‡Uv wcwfGm mvwi BR 5778-

156-1-3 HIR14 Ges 

BR5999-82-3-2- jeYv³ 

mnbkxj  wnmv‡e wbe©vPb Kiv 

nq hv cieZx©‡Z weªavb53 Ges 

weªavb54 wnmv‡e Aegy³ nq|  

 jeYv³Zv mnbkxj Avgb RvZ 

| 

 cÖRbb ch©v‡q 8-10 ds/m 

jeYv³Zv mn¨ Ki‡Z cv‡i|  

jeYv³ cÖeb 

GjvKvi Rb¨ 

we‡klfv‡e 

Dc‡hvMx| 

  



7 `y‡Uv †K․wjK mvwi IR74371-

70-1-1 Ges 

BR787358(Nil)-51HR6 

Liv mnbkxj mvwi wnmv‡e 

wbe©vPb Kiv nq hv 2011 mv‡j 

weªavb56 Ges weªavb57 wnmv‡e 

Aegy³ nq|  

weªavb56 cÖRbb ch©v‡q 14-21 w`b Liv 

mn¨ Ki‡Z cv‡i|  

weªavb57 Gi RxebKvj Kg hv Liv 

cwinvi  Ki‡Z cv‡i|  

Liv cÖeb we‡kl 

K‡i DËiv-cwðg 

AÂ‡ji Rb¨ 

Dc‡hvMx|  

  

8 BR7105  jeYv³ mnbkxj 

mvwi wnmv‡e wbe©vPb Ki nq hv 

2013 mv‡j weªavb61 wnmv‡e 

Aegy³  Aegy³ nq|   

 jeYv³ mnbkxj †ev‡iv RvZ 

 8-10 ds/m jeYv³Zv mn¨ Ki‡Z 

cv‡i| 

jeYv³ cÖeb 

GjvKvi Rb¨ 

we‡klfv‡e 

Dc‡hvMx|  

  

9 IR77496-31-2-1-3-1 Ges 

IR62266-42-6-2 VvÛv 

mnbkxj mvwi wnmv‡e wbe©vwPZ 

nq|  

 Pviv Ae¯’vq VvÛv mnbkxj mvwi | 

 ZvQvov VvÛv cÖeb GjvKvq †ekx djb 

†`q|  

VvÛv cÖeb GjvKvi 

Rb¨ we‡klfv‡e 

Dc‡hvMx|  

  

10 ‡ev‡iv †g․my‡g wPUvi m¤¢ve¨Zv 

wbY©q|  

iv‡Zi ZvcgvÎv 12-13
0 
†m . Ges w`‡bi 

ZvcgvÎv 28-29
0 
†m. (KvBP †_vo †_‡K 

†_vo Ae¯’v Aewa) avb wPUv nIqvi Rb¨ 

†gvUvgywU msKU ZvcgvÎv| Z‡e GB 

Ae¯’v cvP-Qq w`b ( •kZ¨ cÖevn) Pj‡Z 

_vK‡jB †Kej AwZwi³ wPUv nIqvi 

m¤¢vebv _v‡K| iv‡Zi ZvcgvÎ msKU 

gvÎvq †b‡g Avm‡jI hw` w`‡bi 

ZvcgvÎv 29
0
 †m. ev  Gi †ekx _v‡K 

Z‡e wPUv nIqvi m¤¢vebv K‡g hvq| RvZ 

†f‡` GB msKUgvÎvi cv_©K¨ n‡Z cv‡i| 

   

11 RjgMœ mnbkxjZvi mv‡_ Pvivi 

eqm, dmdivm, bvB‡Uªv‡Rb 

Ges Kv‡ev©nvB‡Wª‡Ui m¤úK© 

wbavi©b|  

 Rj gMœmnbkxj 

RvZ D™¢ve‡b 

mnvqZv Ki‡e|   

  

 

 

 

 



GdGgwcGBPwU wefvM 

 

1 cÖhyw³i bvg t cvIqvi DBWvi 

2 cÖhyw³i •ewkó¨ 

 

t  GKRb kÖwgK Lye mn‡R hš¿wU Pvjv‡Z cv‡i| 

 R¡vjvbx LiP N›Uvq 1/2 wjUvi| 

 hš¿wUi IRb 22.9 †KwR|  

 GKRb bvix A_ev cyiæl mn‡R hš¿wU cwiPvjbv Ki‡Z cv‡i 

 ‡n±i cÖwZ Rwgi AvMvQv cwi¯‥v‡i LiP 1400/- 

3 cÖhyw³i Dc‡hvwMZv t avb Drcv`‡b AvMvQv cwi¯‥vi GKwU ¸iæZ¡c~Y© KvR| Kg Li‡P AvMvQv cwi¯‥vi 

A_©‣bwZKfv‡e jvfRbK| Avgv‡`i †`‡k K…l‡Ki wbKU mwVK c×wZ‡Z AvMvQv 

cwi¯‥vi KivI ¸iæZ¡c~Y© KvR| evsjv‡`‡k AvMvQv ÿwZi Kvi‡Y Avgb av‡bi 

djb kZKiv 40 fvM Kg nq (weª, 1981)| evsjv‡`‡k nvZ Øviv A_ev bxovbx, 

RvcvwbR DBWvi, weª Ges evwi D™¢vweZ h‡š¿i gva¨‡g AvMvQv cwi¯‥vi Kiv nq| 

mvavibZ AvMvQvi aib I ZxeªZvi Dci wbf©i K‡i ỳB †_‡K wZb wU bxovbx 

w`‡Z nq| wKš‘ GB c×wZ LyeB kÖg I mgq ¯^v‡cÿ, Kg Avivg `vqK Ges 

e¨qeûj| GB Ae¯’vi cwi‡cÖwÿ‡Z evsjv‡`k avb M‡elYv Bbw÷wUDU Gi dvg© 

†gwkbvwi I †cv÷ nvi‡f÷ †UK‡bvjwR wefv‡Mi bZzb gwWdvBW cvIqvi DBWvi 

AvMvQv bxovbxi ‡ÿ‡Î Afvebxq mvdj¨ wb‡q Avm‡e| 

1 cÖhyw³i bvg t weª `vbv`vi BDwiqv cÖ‡qvMhš ¿ 

2 cÖhyw³i •ewkó¨ 

 

t  hš¿wU Øviv 6-8 ‡m.wg. Mfx‡i `vbv`vi BDwiqv cÖwZ ’̄vcb Kiv hvq|   

 GKRb kÖwgK N›Uvq cÖvq 1-1.5 weNv Rwg‡Z `vbv`vi BDwiqv cÖ‡qvM 

Ki‡Z cv‡ib| 

 h‡š¿i Pvjv‡bv `‡Ûi/nvZ‡ji D‛PZv Kg-†ekx Kivi e¨e¯’v _vKvq †h 

†Kvb D‛PZvi kªwg‡Ki Øviv hš¿wU Pvjv‡bv hvq| 

 `vbv`vi BDwiqv GK mvwi cici wbw`ó ~̀i‡Z¡¡ Rwg‡Z cÖ‡qvM Ki‡Z nq 

weavq mvwi †_‡K mvwii `~iZ¡ 18, 20 Ges 22 †m.wg. a‡i hš¿wU •Zwi 

Kiv n‡q‡Q| G h‡š¿i Øviv `vbv`vi BDwiqv mvi Aweivgfv‡e civi 

Kvi‡b Pviv †_‡K Pviv †ivc‡bi `~iZ¡ wbw ©̀ó Ki‡bi cÖ‡qvRb †bB| 

 `vbv`vi BDwiqv cÖ‡qv‡Mi mgq h‡š¿i ¯‥xW Ges g‡a¨i PvKvi gva¨‡g 

Rwgi cÖv_wgK wbovbxi KvR A‡bKvs‡k m¤úbœ n‡q hvq| 

3 cÖhyw³i Dc‡hvwMZv t cÖPwjZ c×wZ‡Z avb †ÿ‡Z BDwiqv mvi cÖ‡qvM Ki‡j wewfbœ cÖwµqvq M¨vm n‡q 

evZv‡m D‡o hvq, Pu~B‡q gvwUi wb‡P P‡j hvq A_ev cvwbZ wg‡k A‡b¨i Rwg‡Z ev 

Lv‡j P‡j wM‡q AcPq nq| Ab¨w`‡K avb †ÿ‡Z 6-8 †m.wg. Kvu`v gvwUi wb‡P 

mvi cÖ‡qv‡Mi gva¨‡g Gi AcPq †iva K‡i BDwiqv mv‡ii Kvh©KvixZv e„w× Kiv 

hvq| 

4 gvV cÖh©v‡q KiYxq t Rwg‡Z hš¿wU †bqvi c~‡e© h‡š¿i wewfbœ N~Y©qgvb As‡k gwej/MÖxm w`‡Z n‡e| 

hš¿wU Pvjv‡bvi mgq Ggbfv‡e Rwg‡Z ¯’vcb Ki‡Z n‡e hv‡Z `yB cv‡ki ỳÕwU 

¯‥xW Ges g‡a¨i PvKv mvwi eivei _v‡K| `vbv`vi BDwiqv e‡·i 2/3 Ask 

cwigvb `vbv`vi BDwiqv mvi Øviv c~Y© Ki‡Z n‡e| Gici kÖwg‡Ki D‛PZv 

Abyhvqx nvZ‡ji D‛PZv mgš̂q K‡i mvg‡bi w`‡K †Vjvi gva¨‡g hš¿wU Pvjv‡Z 

n‡e| Rwgi GK cÖvšÍ †_‡K Ab¨ cÖv‡šÍ ‡c․‡Q cybivq hš¿wU Pvjv‡bvi mgq g‡a¨i 

mvwi eivei cv †i‡L Pvjv‡Z n†e| jÿ¨ ivL‡Z n‡e, ‡hb mvi cÖ‡qvM Kiv 

mvwi‡Z cv ivLv bv nq| †h‡nZz Rwg‡Z Pviv jvMv‡bvi 2/3 w`b ci `vbv`vi 

BDwiqv cÖ‡qvM Ki‡Z nq, ZvB G mgq Rwg K ©̀gv³ _v‡K e‡j hš¿wU Pvjv‡bvi 

mgq Rwg‡Z AwaK cvwb bv _vKvB evÂbxq| ¯^vfvweK MwZ‡Z Pvjv‡j h‡š¿i 

m‡ev©‛P djvdj cvIqv hvq| 

5 cÖhyw³ n‡Z djb/cÖwß t cÖPwjZ c×wZi Zzjbvq 30% Gi AwaK BDwiqv mvkªq nq| Kvh©ÿgZv: 1-1.5 

weNv/N›Uv | 



4 gvV cÖh©v‡q KiYxq t 
gwWdvBW cvIqvi DBWvi Øviv AvMvQv cwi¯‥v‡ii Rb¨ Rwg‡Z av‡bi Pviv (mvwi 

†_‡K mvwii `yiZ¡ 18, 20 I 22 †mwg.) jvB‡b jvMv‡Z nq| Rwg‡Z gwWdvBW 

cvIqvi DBWvi Pvjbvi mgq big Kvu`vhy³ Ges wQcwQ‡c cvwb _vK‡Z n‡e| 

hš¿wU Rwgi GKcv‡k wZbwU mvwii gvSLv‡b mwVKfv‡e ¯’vcb K‡i nvUvi MwZ‡Z 

cwiPvjbv Ki‡Z n‡e| hš¿wU Øviv GK mv‡_ wZb mvwi Rwgi AvMvQv cwi¯‥vi Kiv 

hvq| 

5 cÖhyw³ n‡Z djb/cÖwß t  N›Uvq 20-25 kZK Rwgi AvMvQv cwi¯‥vi Kiv hvq| 

 cÖPwjZ c×wZi †P‡q ‡n±i cÖwZ LiP mvkÖq cÖvq 1800/- 

 

1 cÖhyw³i bvg t weª avb Mg KvUvi hš¿ 

2 cÖhyw³i •ewkó¨ 

 

t  ‡h †Kvb D‛PZvq avb  I Mg KvUv hvq| 

 cvIqvi wUjv‡ii mv‡_ KvUv AskwU mshy³ Ae¯’vq `~ieZ©x Ae¯’v‡b wb‡q  

hvIqv m¤¢e| 

 wicvi Pvjv‡Z GKRb kÖwg‡Ki cÖ‡qvRb| 

 GK N›Uq Gi R¡vjvbx LiP 1 wjUvi| 

3 cÖhyw³i Dc‡hvwMZv t eZ©gv‡b evsjv‡`‡ki K…lK‡`i avb I Mg Pv‡l †h mgm¨¸‡jv i‡q‡Q Zvi g‡a¨ 

Ab¨Zg n‡‛Q  mwVK mg‡q avb I Mg KvUv| K…wl kÖwg‡Ki msL¨v n«vm cvIqvq 

dmj KvUvi †g․my‡g kÖwg‡Ki Zxeª msKU †`Lv †`q| d‡j dmj cvKvi ciI 

K…lK‡K kÖwg‡Ki Rb¨ A‡cÿv Ki‡Z nq | Avi G‡Z K‡i dm‡ji cÖPzi AcPq 

nq Ges ¸bMZ gvbI K‡g hvq| †g․my‡g avb wKsev Mg `ªæZ KZ©‡bi Rb¨ 

evsjv‡`k avb M‡elYv Bbw÷wUD‡Ui dvg© †gwkbvwi GÛ †cv÷nvi‡f÷ 

†UK‡bvjwR wefvM Dbœqb K‡i‡Q weª avb Mg KvUv hš¿ ev weª wicvi| hš¿wUi Øviv 

KvUv avb Ges Mg Wvb cv‡k mvwie×fv‡e c‡i| hv‡Z K‡i myweavgZ mn‡R AvwU 

evav hvq|   

4 gvV cÖh©v‡q KiYxq t  cvIqvi wUjv‡ii BwÄb Pvjy Kivi ci Mig nIqvi Rb¨ wKQzÿY (AvbygvwbK 

2 †_‡K 3 wgwbU) †i‡L w`‡Z n‡e; Zvici Av‡¯Í Av‡¯Í K¬vP wjfvi mvg‡bi 

w`‡K †V‡j w`‡q KvUv hš¿wU Pvjy Ki‡Z n‡e| h‡š¿i †Kvb As‡k †Kvb iKg 

weiæc kã ev ms‡KZ †kvbv †M‡j ZvovZvwo hš¿ eÜ K‡i µwUgy³ Ki‡Z 

n‡e| 

 µzwUgy³ n‡j hš¿wU Avevi Pvjy Ki‡Z n†e| KvUv hš¿wU mvg‡bi w`‡K Pj‡e 

Ges dmj KvU‡Z _vK‡e| 

 KvUvhš¿ c~Y© `ÿZvq Pvjv‡bvi Rb¨ cvKv dm‡ji gv‡ViI wKQz cÖ¯‘wZ 

Av‡Q| 

(K) cÖwZwU cø‡Ui wKbviv¸‡jv 3 wgUvi × 3 wgUvi RvqMv KvuwP Øviv 

Ggbfv‡e †K‡U wb‡Z n‡e hv‡Z †gwkbwU Rwgi Pvicvk w`‡q Ny‡i Ny‡i dmj 

KvUvi mgq 90  wWwMÖ‡Z Nyi‡Z cv‡i| 

(L) gv‡Vi PviwU wKbvivB †K‡U wb‡Z n‡e| Z‡e PvjKB wVK K‡i wb‡eb †h 

wK cwigvY dmj KvU‡j c~Y© `ÿZvq hš¿ Pvjv‡bv hv‡e| 

(M) †h Rwg‡Z KvUv h‡š¿i mvnv‡h¨ dmj KvUv n‡e Zvi cv‡ki Rwg‡Z hw` 

dmj _v‡K Zvn‡j RwgwUi PZz©cvk w`‡q 1 wgUvi cÖ¯’ wewkó GKwU dvwj 

KvuwPi mvnv‡h¨ Av‡M †_‡KB †K‡U wb‡Z n‡e| G‡Z K‡i †gwk‡b KvUv dmj 

Rwg‡Z my›`ifv‡e covi RvqMv cv‡e| 

(N) Rwgi wKbvivq Kg e¨vmv‡a© Nyiv hv‡e bv| G RvZxq †Nvicv‡Ki d‡j 

`vov‡bv dmj †gwk‡bi av°vq gvwU‡Z c‡o †h‡Z cv‡i| 

(O) dmj KvUvi D‛PZv Ggbfv‡e wVK Ki‡Z n‡e †hb †gwkbi wb‡Pi Ask 

gvwU‡Z †e‡a bv hvq ev dmj R‡ovKviK gv_vi AMÖfvM gvwUi wfZi Xz‡K bv 

hvq| Aciw`‡K KvUvi D‛PZv GZ †ewk bv nq †hb †gwk‡bi ZviKv PvKvi 

av°vq dmj gvwU‡Z S‡o c‡o| 

(P) †gwk‡bi MwZ Ggbfv‡e wVK Ki‡Z n‡e †hb ZviKv PvKvi av°vq AwZ 

cwic° dmj S‡i bv c‡o| 



(Q) dmj hw` 45 wWwMÖi †ewk †Kv‡Y †d‡j c‡o Zvn‡j G KvUv h‡š¿i 

mvnv‡h¨ KvUv hv‡e bv| †n‡j cov dmj KvUvi Rb¨ dmj †h w`‡K †n‡j 

c‡o Zvi wecixZ w`K †_‡K Avm‡Z n‡e| G Ae¯’vq dmj KvU‡j ‡gwk‡bi 

c~Y© `ÿZv cvIqv hv‡e| 

5 cÖhyw³ n‡Z djb/cÖwß t wicv‡ii mvnv‡h¨ avb Ges Mg KvUvi †ÿ‡Î weNvcÖwZ 600 UvKv mvkÖq Kiv m¤¢e| 

 Kvh©ÿgZv: 1-1.5 weNv/N›Uv 

 


