weª KZ©„K D™¢vweZ me©‡kl cÖhyw³mg~n
Dw™¢` cÖRbb wefvM
weª KZ©„K D™¢vweZ me©‡kl av‡bi Rv‡Zi QK Abyhvqx eY©bv
cÖhyw³i bvg: weª avb58

cÖhyw³i ‣ewkó¨:






wUm¨y 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 `yiZ¡: 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¯Í‡Z h_v †ivc‡bi 15 w`b ci 1g wKw¯Í Ges 35-40 w`b ci 2q wKw¯Í 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 `ya 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 †ivMevjvB 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 `ªæZ 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|
cÖhyw³i bvg: weª avb59

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|

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 `yiZ¡: 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¯Í‡Z h_v †ivc‡Yi 15 w`b ci 1g wKw¯Í Ges 25-30 w`b ci 2q wKw¯Í Ges 50-55 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|
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 `ya 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 †ivMevjvB I †cvKv gvK‡oi Avµg‡Y mgwš^Z 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 `ªæZ 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 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 `yiZ¡: 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¯Í‡Z h_v †ivc‡Yi 15 w`b ci 1g wKw¯Í Ges 25-30 w`b ci 2q wKw¯Í Ges 50-55 w`b
ci 3q wKw¯Í 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 `ya 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 †ivMevjvB I †cvKv gvK‡oi Avµg‡Y mgwš^Z 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 `ªæZ 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 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 `yiZ¡: 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¯Í‡Z h_v †ivc‡Yi 10-15 w`b ci 1g wKw¯Í Ges 35-40 w`b ci 2q wKw¯Í Ges 50-55 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|
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 `ya 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 †ivMevjvB 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 `ªæZ 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 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¨ ¯^í 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 `yiZ¡: 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 `yB wKw¯Í‡Z h_v †ivc‡bi 10 w`b ci 1g wKw¯Í 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 `ªæZ 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 avb63

weª
avb63
BR735
8-30cÖhyw³i ‣ewkó¨:
 AwaK3-1
djbkxj we‡`‡k ißvbx ‡hvM¨ miæ evjvg av‡bi RvZ
 Mv‡Qi D‛PZv 85 †m.wg.
 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 `yiZ¡: 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¯Í‡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 `ya 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 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 `ªæZ 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 avb64

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 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 `yiZ¡: 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¯Í‡Z h_v †ivc‡Yi 10-15 w`b ci 1g wKw¯Í Ges 25-30 w`b ci 2q wKw¯Í Ges 50-55 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|
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 `ya 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 `ªæZ 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 avb65
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রি ধান৬৫ এয ককৌররক ারয নং- OM1490 । উক্ত ককৌররক ারযটি OM606 এফং IR44592-62-11-3 এয ংকযাননয ভাধ্যনভ Vietnam এ প্রজনন ্ধতরতনত ককৌররক ফাছাই (Pedigree selection)
প্ররিা উদ্ভাফন কযা ননছ। উক্ত ককৌররক ারযটি ফাংরানদ ধান গনফলণা ইনরিটিউট এ Vietnam নত
INGER- material রননফ IRRI কথনক প্রাপ্ত ন প্রজনন প্ররিা যীক্ষা রনযীক্ষা ও কদনয রফরবন্ন
অঞ্চনর কৃলনকয ভানে পরন যীক্ষা  জনক ওা কফানা আউ কভৌসুনভ রি ধান৪৩ জানতয চালাফাদ
উনমাগী খযাপ্রফণ এরাকা যারয ভানে ফননয জাত রানফ চূড়া বানফ রনফ বাচন কযা ।

জানতয বফরষ্ঠ্যিঃ

রি ধান৬৫ এ আধুরনক উপী ধাননয কর বফরষ্ট্য
রফদ্যভান । রি ধান৬৫ কফানা আউ কভৌসুনভয উমৄক্ত খযা
নীর ধাননয জাত। এ জানতয রিগাতা প্রচররত রি
ধান৪৩ কচন খাড়া। উমৄক্ত রযচম বা কনর রি ধান৬৫
কক্টয প্ররত ৩.৫-৪.০ টন পরন রদনত ক্ষভ, মা রি ধান৪৩
এয কথনক ০.৫ টন/ন. কফী। এ জানতয জীফনকার ৮৮১০৫ রদন এফং গানছয উচ্চতা ৯০-৯৫ ক.রভ.। এ ধাননয
চার ভাঝারয রচকন, াদা এফং বাত ঝযঝনয ।

এ জানতয রফনল
প্রনাজনীতািঃ

জীফনকারিঃ

রি ধান ৬৫ এয জীফনকার রি ধান৪৩ এয কচন ৩-৫ রদন আগাভ এফং গাছ তুরনামূরক বানফ খানটা ও ক্ত
ওা কনর নড় না। রি ধান৬৫ জানতয অন্যতভ বফরষ্ট্য নরা ীল কথনক ধান নজ ঝনয নড় না। এ
জানতয রিগ াতা খাড়া ও ধাননয ীল উনয থাকা কক্ষত কদখনত খুফ আকল বনী । ধান রি ধান৪৩ এয
কচন রম্বা ও রচকন ।
এ জানতয গড় জীফনকার ৮৮-১০০ রদন।

পরনিঃ

উমৄক্ত রযচম বা কনর রি ধান৬৫ চানল কক্টয প্ররত ৩.৫ - ৪.০ টন ম বন্ত পরন াওা মা।
এ ধাননয চালাফাদ অন্যান্য উপী কফানা আউ ধাননয জানতয ভতই। ভাঝারয উঁচু কথনক উঁচু জরভ এ ধান
চানলয জন্য উমৄক্ত। বৃরষ্ট্ ওায য বার কনয জরভ চাল কনয জরভনত আদ্রতা থাকা াননক্ষ এরপ্রর এয
প্রথভ কথনক কল প্তা ম বন্ত ফীজ ফন কযনর পরন বার । ারয কথনক ারযয দুযত্ব ২৫ ক.রভ ।
ানযয ভাত্রা অন্যান্য উপী কফানা আউ ধাননয জানতয ভতই (১৩০: ১০০: ৮০: ১০০: ১০ ককরজ ইউরযািঃ
টিএরিঃ এভওরিঃ রজাভিঃ রজংক ারনপট / কক্টয)। ফ বনল জরভ চানলয ভ ফটুকু টিএর, রজংক
ারনপট, রজাভ এফং এভর ায প্রনাগ কযা উরচত। ইউরযা ায ভান রতন রক কত মথা ফননয ১৫
রদন য ১ভ রক

এফং ২৫ রদন য ২ রক

চাযা গজাননায য অ

এফং ৩৫ রদন য ৩ রক

প্রনাগ কযনত নফ।

৪০ রদন ম ব জরভ আগাছা মুক্ত যাখনত নফ এফং ারযনত গাছ খুফ ঘন নর

রনড়ারনয ভ গাছ াতরা কনয রদনত নফ ।
কথাড় অফস্থা কথনক দুধ অফস্থা ম বন্ত জরভনত ম বাপ্ত য ফা ারন থাকনর পরন বার নফ।
রি ধান৬৫ এ কযাগ ফারাই ও কাকাভাকনড়য আিভন প্রচররত জানতয কচন অননক কভ । তনফ কযাগফারাই
ও কাকা ভাকনড়য আিভণ কদখা রদনর ফারাইনাক প্রনাগ কযা উরচৎ।
ফ

ও

ধান কাটায উমৄক্ত ভ নরা জুরাই এয প্রথভ কথনক কল প্তা।
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রি ধান৬৬ এয ককৌররক ারয IR82635-B-B-75-2। উক্ত ককৌররক ারযটি আন্তজবারতক ধান গনফলণা
ইনরিটিউট, রপরররনে IR78875-176-B-2 এফং IR78875-207-B-3 নাভক Genotype এয
ানথ ংকযান কনয ফংানুিভ রনরকান (Pedigree Selection) এয ভাধ্যনভ উদ্ভারফত। গত
কনক ফছয আনগ ফাংরানদ ধান গনফলণা ইনরষ্ট্টিউট উক্ত ককৌররক ারযটি আন্তজবারতক ধান গনফলণা
ইনরিটিউট নত Introduction কনয রফরবন্ন যীক্ষা রনযীক্ষা কযা । যফতীনত ২০১২ এফং ২০১৩
ানর ককৌররক ারযটি ফাংরানদনয রফরবন্ন খযাপ্রফণ এরাকা কৃলনকয ভানে যীক্ষা রনযীক্ষা এফং পরন
যীক্ষা নন্তালজনক ওা কযাা আভন কভৌসুনভ জাত রানফ চুড়ান্তবানফ রনফ বাচন কযা ।

জানতয বফরষ্ঠ্যিঃ

রি ধান৬৬ এ আধুরনক উপী ধাননয কর বফরষ্ট্য
রফদ্যভান। এছাড়া অঙ্গজ অফস্থা গানছয আকায ও
আকৃরত রি ধান৫৬ এয কচন াভান্য রম্বা। এ জানতয
রিগ াতা খাড়া, প্রস্ত ও রম্বা। াতায যং গাঢ় বুজ। এ
জানতয প্রধান বফরষ্ট্য ধাননয দানায যং কানারী যনঙয
এফং ভাঝাযী কভাটা। পূণ ব ফস্ক গানছয উচ্চতা ১১৮-১২০
কিঃ রভিঃ। এ জানতয জীফন কার ১১০-১১৫ রদন। ১০০০
টি পুষ্ট্ ধাননয ওজন প্রা ২৪ গ্রাভ। চানরয আকায
আকৃরত ভাঝাযী রম্বা ও কভাটা এফং যং াদা।

এ জানতয রফনল
প্রনাজনীতািঃ

জীফনকারিঃ

রি ধান৬৬ এয জীফনকার রি ধান৫৬ এয কচন ৩-৪ রদন কফী। রি ধান৬৬ একটি খযা নীর জাত।
প্রজনন ম বান নফ বাচ্চ ১৫-২০ রদন বৃরষ্ট্ না নরও পরননয কতভন ককান ক্ষরত  না। ক ভ Perch
water table depth ভূপৃষ্ঠ্ (surface) কথনক ৭০-৮০ কিঃ রভিঃ রননচ থাকনর এফং ভাটিয আদ্রতা ২০%
এয নীনচ নরও এ জাতটি কক্টনয ৪.০ টননযও কফী পরন রদনত ক্ষভ।
এ জানতয জীফন কার ১১০-১১৫ রদন।

পরনিঃ

উমৄক্ত রযচম বা কনর রি ধান৬৬ এয পরন কক্টনয ৫.০ টন কথনক ৫.৫ টন ম বন্ত াওা মা। তনফ প্রজনন
ম বান ১৫-২০ রদন বৃরষ্ট্য অবানফ খযা নর কক্টনয ৪.০ - ৪.৫ টন পরন াওা মা।
এ জাতটি বৃরষ্ট্ রনববয কযাা আভন কভৌসুনভ চালাফাদ উনমাগী। এ ধাননয চালাফাদ অন্যান্য উপী কযাা
আভন ধাননয ভতই। এ জানতয ফীজ ফননয উমৄক্ত ভ ০৭ আলাঢ় - ২০ শ্রাফন (২১ জুন-০৪ আগি)। এ
ধান ২৫-৩০ রদননয চাযা কগাছা প্ররত ২/৩ টি কনয ২০ কিঃ রভিঃ × ১৫ কিঃ রভিঃ কেরং রদন কযান
কযনত নফ।
ানযয ভাত্রা অন্যান্য উপী জানতয ভতই (২০০: ৭৪: ১০০: ৬৭: ১০ ককরজ ইউরযািঃ টিএরিঃ এভরিঃ
রজাভিঃ রজংক ারনপট/নক্টয)। ফ বনল জরভ চানলয ভ ফটুকু টিএর, এভর, রজাভ এফং
রজংক ারনপট প্রনাগ কযা উরচত। ইউরযা ায ভান রতন রকরস্তনত মথা কযাননয ১০-১৫ রদন য ১ভ
রকরস্ত, ২৫-৩০ রদন য ২ রকরস্ত এফং ৪০-৪৫ রদন য ৩ রকরস্ত প্রনাগ কযনত নফ।
রি ধান৬৬ এ কযাগ ফারাই ও কাকাভাকনড়য আিভন প্রচররত জানতয কচন অননক কভ । তনফ
কযাগফারাই ও কাকা ভাকনড়য আিভণ কদখা রদনর ফারাইনাক প্রনাগ কযা উরচৎ।
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রি ধান৬৭ এয ককৌররক ারয নং- BR7100-R-6-6 । উক্ত ককৌররক ারযটি IR61247-3B-8-2-1 এফং
BRRI dhan36 এয ংকযাননয ভাধ্যনভ উদ্ভারফত। প্রচররত প্রজনন ্ধতরতনত ককৌররক ফাছাই
(Pedigree selection) এয ভাধ্যনভ চুড়ান্ত ককৌররক ারয রনফ বাচন কযা । উক্ত ককৌররক ারযটি
ইরয-রি’য কমৌথ নমারগতায ভাধ্যনভ প্রজনন প্ররিা গনফলণাগানয ও কদনয রফরবন্ন রফণাক্ততা প্রফণ
অঞ্চনর যীক্ষা রনযীক্ষা এফং কৃলনকয অংগ্রনণয ভাধ্যনভ জাত রনফ বাচন প্ররিা কফানযা কভৌসুনভ রি ধান৪৭
জানতয চালাফাদ উনমাগী এরাকা পরন যীক্ষা নন্তালজনক ওা জাত রানফ ছাড়কযনণয জন্য
চূড়ান্তবানফ রনফ বাচন কযা ।

জানতয বফরষ্ঠ্যিঃ

রি ধান৬৭ এ আধুরনক উপী ধাননয কর বফরষ্ট্য
রফদ্যভান । রি ধান৬৭ কফানযা কভৌসুনভয উমৄক্ত রফণাক্ততা
নীর ধাননয জাত। এ জানতয রিগাতা প্রচররত রি
ধান২৮ কচন খাড়া। রি ধান৬৭ রফনাক্ততায ভাত্রা কবনদ
কক্টয প্ররত ৩.৮-৭.৪ টন পরন রদনত ক্ষভ, মা রি ধান৪৭
এয কথনক ০.৫ টন/ন. কফী। এ জানতয জীফনকার ১৪০১৫০ রদন এফং গানছয উচ্চতা ১০০ ক.রভ.। এ ধাননয চার
ভাঝারয রচকন, াদা এফং বাত ঝযঝনয ।

এ জানতয রফনল
প্রনাজনীতািঃ

জীফনকারিঃ

রি ধান৬৭ এয প্রধান বফরষ্ট্য নরা চাযা অফস্থা ১২-১৪ রিএ/ রভ. (৩ প্তা ম ব ) রফণাক্ততা য কযনত
ানয। উযন্তু এ জাতটি অংগজ বৃর্ধত কথনক প্রজনন ম বা ম বন্ত রফণাক্ততা ংনফদনীর কর ধান (Salt
sensitive stages) ৮ রিএ/ রভ. ভাত্রায রফণাক্ততা য কনয পরন রদনত ক্ষভ মা প্রচররত উচ্চ
পরনীর জাত রি ধান২৮ ানয না। এ জাতটি রি ধান৪৭ এয ভনতা রফন য কযনত ানয তনফ এয দানা
ভাঝারয রচকন ও ীল কথনক ধান নজ ঝনয নড় না।
এ জানতয জীফনকার ১৪০-১৫০ রদন।

পরনিঃ

উমৄক্ত রযচম বা কনর রি ধান৬৭ চানল রফণাক্ততায ভাত্রা কবনদ কক্টয প্ররত ৩.৮ - ৭.৪ টন ম বন্ত পরন
াওা মা।
এ ধাননয চালাফাদ ্ধতরত অন্যান্য উপী ধাননয ভতই। ১৫ ন য কথনক ১৫ রিন য অথ বাৎ অগ্রাননয ২
তারযখ কথনক ৩০ তারযনখয ভনধ্য ফীজ ফন কনয ৩৫-৪০ রদননয চাযা কগাছা প্ররত ২/৩ টি কনয ২৫ ক. রভ.
×১৫ ক.রভ. কেরং রদন কযান কযনত নফ। ভাঝারয উঁচু কথনক উঁচু জরভ এ ধান চানলয জন্য উমৄক্ত।
ানযয ভাত্রা উপী জানতয ভতই (২৯৫: ৯৫: ১২০: ১০০: ১০ ককরজ ইউরযািঃ টিএরিঃ এভওরিঃ রজাভিঃ
রজংক ারনপট/নক্টয)। ফ বনল জরভ চানলয ভ ফটুকু টিএর, এভর, রজাভ এফং রজংক ারনপট
একানথ প্রনাগ কযা উরচত। ইউরযা ায ভান রতন রকরস্তনত মথা কযাননয ১০-১৫ রদন য ১ভ রকরস্ত
৩৫-৪০ রদন য ২ রকরস্ত এফং ৫০-৫৫ রদন য ৩ রকরস্ত প্রনাগ কযনত নফ। রজংনকয অবাফ রযররক্ষত
নর রজংক ারনপট এফং ারপানযয অবাফ রযররক্ষত নর রজাভ ইউরযায ভত উরয প্রনাগ কযনত
নফ।
রি ধান৬৭ এ কযাগ ফারাই ও কাকাভাকনড়য আিভন প্রচররত জানতয কচন অননক কভ । তনফ কযাগফারাই
ও কাকা ভাকনড়য আিভণ কদখা রদনর ফারাইনাক প্রনাগ কযা উরচত।
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রি ধান৬৮ এয ককৌররক ারয নং-রফআয৭৮৩০-১৬-১-৫-৩। এ ককৌররক ারযটি ফাংরানদ ধান গনফলণা
ইনরিটিউট, গাজীপুনয আইআয৬৮১৪৪ এয ানথ রি ধান২৯ শ্চাৎ ংকযান এফং ফংানুিভ রনরকন
(Pedigree Selection) এয ভাধ্যনভ উদ্ভারফত। উক্ত ককৌররক ারযটি রফরবন্ন ম বান যীক্ষা-রনযীক্ষায য
কফানযা ২০১৪ ানর কৃলনকয ভানে পরন যীক্ষা  লজনক ওা জাত রানফ চূড়া বানফ রনফ বাচন
কযা ।

জানতয বফরষ্ঠ্যিঃ

রি ধান৬৮ কত আধুরনক উপী ধাননয কর বফরষ্ট্য রফদ্যভান।
এছাড়া অঙ্গজ অফস্থা গানছয আকায ও আকৃরত রি ধান২৮ এয
কচন াভান্য খানটা। পূণ ব ফস্ক গানছয উচ্চতা ৯৫ ক. রভ। কান্ড
ভজবুত রফধা নজ ঢনর নড় এ জানতয রিগ াতা খাড়া ও
গাঢ় বুজ যনঙয। ১০০০ টি পুষ্ট্ ধাননয ওজন প্রা ২৭.৪ গ্রাভ।
চানরয আকায আকৃরত ভাঝারয কভাটা এফং যং াদা। এ জানতয
চানর তকযা ৭.৭ বাগ কপ্রাটিন এফং ২৫.৭ বাগ এভাইনরাজ
যননছ।

এ জানতয রফনল রি ধান৬৮ এয জীফনকার রি ধান২৮ এয কচন ৪-৫ রদন নাফী। এ জানতয বাত ঝঝবনয এফং স্বাদ ও অফনফ
প্রনাজনীতািঃ
রফআয১১ এয ভত।
জীফনকারিঃ

এ জানতয গড় জীফনকার ১৪৯ রদন।

পরনিঃ

রি ধান৬৮ এয গড় পরন কক্টয প্ররত ৭.৩ টন, তনফ উমৄক্ত রযচম বা কনর কক্টনয ৯.২ টন ম ব পরন
রদনত

।

এ ধাননয চালাফাদ অন্যান্য উপী কফানযা ধাননয জানতয ভতই। ফীজ ফননয উমৄক্ত ভ নরা ১৫ই
ননবম্বয কথনক ৩০ ক ননবম্বয অথ বাৎ ১ রা অগ্রাণ কথনক ১৫ ই অগ্রানণয ভনধ্য ফীজ ফন কনয ৩৫৪০ রদননয চাযা কগাছা প্ররত ২/৩ টি কনয ২০ ক.রভ × ১৫ ক.রভ কেরং রদন কযান কযনত নফ। ভাঝারয
উঁচু কথনক উঁচু জরভ এ ধান চানলয জন্য উমৄক্ত।
কক্টয প্ররত ানযয ভাত্রা অন্যান্য উপী জানতয ভতই (২৬০: ১০০: ১২০ ককরজ ইউরযা, টিএর,
এভর/নক্টয এফং ১১০ ও ১০ ককরজ কনয রজাভ ও রজংক ারনপট)। ফ বনল জরভ চানলয ভ ফটুকু
টিএর, রজংক ারনপট, রজাভ এফং এভর ায প্রনাগ কযা উরচত। ইউরযা ায ভান রতন রক কত
মথা কযাননয ১৫ রদন য ১ভ রক

এফং ২৫-৩০ রদন য ২ রক

এফং ৫০-৫৫ রদন য প্রনাগ কযনত

নফ।
রি ধান৬৮ কত কযাগ ফারাই ও কাকাভাকনড়য আিভণ প্রচররত জানতয কচন কভ । এ জাতটিনত াতা
কাড়া, কখার কাড়া এফং ি কযাগ প্ররতনযাধ
ভরিত ফারাই দভন ব্যফস্থা প্রনাগ কযা উরচত।

যননছ। তনফ কযাগফারাই ও কাকাভাকনড়য আিভনণ
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রি ধান ৬৯ এয ককৌররক ারয Weed Tolerant Rice. উক্ত ককৌররক ারযটি আ জবারতক ধান গনফলণা
ইনরিটিউট, রপরররনে WuShanYouZhan এফং PI312777 Genotype এয ানথ ংকযান কনয
ফংানুিভ রনরকান (Pedigree Selection) এয ভাধ্যনভ উদ্ভারফত। গত কনক ফছয আনগ
ফাংরানদ ধান গনফলণা ইনরষ্ট্টিউট উক্ত ককৌররক ারযটি আ জবারতক ধান গনফলণা ইনরিটিউট নত
Introduction কনয রফরবন্ন
কযা । যফতীনত ২০১২ এফং ২০১৩ ানর ককৌররক
ারযটি ফাংরানদনয রফরবন্ন এরাকা কৃলনকয ভানে যীক্ষা রনযীক্ষা এফং পরন যীক্ষা  লজনক
ওা কফানযা কভৌসুনভ জাত রানফ চুড়া কফ রনফ বাচন কযা ।

জানতয বফরষ্ঠ্যিঃ

রি ধান৬৯এ আধুরনক উপী ধাননয কর বফরষ্ট্য
রফদ্যভান। এছাড়া অঙ্গজ অফস্থা গানছয আকায ও
আকৃরত রি ধান২৮ এয কচন াভান্য খানটা। এ জানতয
রিগ াতা খাড়া, প্র ও রম্বা। াতায যং গাঢ় বুজ।
এ জানতয প্রধান বফরষ্ট্য ধাননয দানায যং কানারী
যনঙয এফং ভাঝাযী কভাটা । পূণ ব ফস্ক গানছয উচ্চতা
৯৫-১০০ কিঃ রভিঃ। এ জানতয জীফন কার ১৪৫-১৬০
রদন। ১০০০ টি পুষ্ট্ ধাননয ওজন প্রা ২২.৯ গ্রাভ।
চানরয আকায আকৃরত ভাঝাযী কভাটা এফং যং াদা।

এ জানতয রফনল
প্রনাজনীতািঃ

রি ধান ৬৯ এয জীফনকার রি ধান২৮ এয ৫-১০রদন কফর। রি ধান জানতয অন্যতভ বফরষ্ট্য নরা কান্ড
ক্ত তাই কনর নড়না এফং ীল কথনক ধানও ঝনয নড় না। এ জানতয রিগ াতা খাড়া ও রম্বা তাই
কক্ষত কদখনত খুফ আকল বনী  এ জাতটি কক্টনয ৬.৫ টননযও কফী পরন রদনত ক্ষভ। ানযয
ভাত্রা অন্যান্য উপী জানতয কচন ২০% কভ রানগ।

জীফনকারিঃ

এ জানতয জীফন কার ১৪৫-১৬০ রদন।

পরনিঃ

রি ধান৬৯ এয গড় পরন কক্টয প্ররত ৫.৮১, তনফ উমৄক্ত রযচম বা কনর কক্টনয ৭.০ টন ম ব পরন রদনত
।
এ ধাননয চালাফাদ ্ধতরত অন্যান্য উপী ধাননয ভতই। ১৫ ননব য কথনক ১৫ রিন য অথ বাৎ অগ্রাননয
২ তারযখ কথনক ৩০ তারযনখয ভনধ্য ফীজ ফন কনয ৩৫-৪০ রদননয চাযা কগাছা প্ররত ২/৩ টি কনয ২৫ ক.
রভ. ×১৫ ক.রভ. কেরং রদন কযান কযনত নফ। ভাঝারয উঁচু কথনক উঁচু জরভ এ ধান চানলয জন্য
উমৄক্ত।
ানযয ভাত্রা ২৬০: ১০০ : ১২০: ১১০: ১০ ককরজ ইউরযািঃ টিএরিঃ এভওরিঃ রজাভিঃ রজংক
ারনপট/নক্টয)। ফ বনল জরভ চানলয ভ ফটুকু টিএর, এভর, রজাভ এফং রজংক ারনপট
একানথ প্রনাগ কযা উরচত। ইউরযা ায ভান রতন রক
মথা কযাননয ১০-১৫ রদন য ১ভ রক ,
৩৫-৪০ রদন য ২ রকরস্ত এফং ৫০-৫৫ রদন য ৩ রক প্রনাগ কযনত নফ। রজংনকয অবাফ
রযররক্ষত নর রজংক ারনপট এফং ারপানযয অবাফ রযররক্ষত নর রজাভ ইউরযায ভত উরয
প্রনাগ কযনত নফ।
রি ধান৬৯এ কযাগ ফারাই ও কাকাভাকনড়য আিভন প্রচররত জানতয কচন অননক কভ । তনফ
কযাগফারাই ও কাকা ভাকনড়য আিভণ কদখা রদনর ফারাইনাক প্রনাগ কযা উরচৎ।

cÖhyw³i bvg: weª avb70
জাত রযরচরত
রি ধান৭০ এয ককৌররক ারয BR7357-11-2-4-1-1। উক্ত ককৌররক ারযটি ফাংরানদ ধান গনফলণা ইনরিটিউট কর্তবক IR67423208-6-2-3-3 এফং IR65610-105-2-5-2-2-2 এয ানথ ংকযাণ কনয ফংানুিভ রনরকন (Pedigree Selection) এয
ভাধ্যনভ উদ্ভাফন কযা । ফাংরানদ ধান গনফলণা ইনরিটিউট এয গনফলণা ভানে কানভাজাইগা ককৌররক ারয রনফ বাচননয য ৫ ফৎয
পরন
য উক্ত ককৌররক ারযটি ২০১৩ ানর ফাংরানদনয রফরবন্ন এরাকা কৃলনকয ভানে যীক্ষা রনযীক্ষা এফং ২০১৪ ানর
ফাংরানদনয জাতী ফীজ কফাি ব কৃলনকয ভানে পরন যীক্ষা নভত্মালজনক ওা কযাা আভন কভৌসুনভয জন্য জাত রানফ
চুড়া বানফ রনফ বাচন কযা । আভন কভৌসুনভ জাতটি চালাফাদ ্ধতরত রননে কদা নরা।
জানতয বফরষ্ট্য
 অরধক পরনীর সুগন্ধী আভন ধাননয জাত।
 রিগাতা খাড়া ও রম্বা এফং গানছয উচ্চতা ১২৫ ক. রভ।
 ধাননয দানায যং খনড়য ভত, অতযভত্ম রম্বা, রচকন ও সুগন্ধী।
 দানায অগ্রবানগ ক্ষুদ্র শং এফং যঙীন টি আনছ ।
 চানরয আকায আকৃরত কফ রম্বা ও রচকন এফং যং াদা।
 ১০০০ টি পুষ্ট্ ধাননয ওজন প্রা ২০ গ্রাভ।
 চানর এভাইনরানজয রযভান ২১.৭%।

রি ধান৭০
এ জানতয রফনল প্রনাজনীতা
রি ধান৭০ এয জীফনকার রি ধান৩৭ এয কচন ১০-১৫ রদন কভ। এ জানতয রিগ াতা খাড়া ও রম্বা তাই কক্ষত কদখনত খুফ আকল বনী ।
ধান রম্বা রচকন ও যত্মানী কমাগ্য। এ জাতটি কক্টনয ৪.৮ টন ম ব পরন রদনত ক্ষভ। এ ধান কাটায য যরফস্য ভভত আফাদ কযা
মা।
জীফন কার
এ জানতয গড় জীফন কার ১৩০ রদন।
পরন
উমৄক্ত রযচম বা কনর রি ধান৭০ এয পরন কক্টনয ৪.৮ টন কথনক ৫.০ টন ম ব াওা মা।
চালাফাদ ্ধতরত
এ জাতটি বৃরষ্ট্ রনববয কযাা আভন কভৌসুনভ চালাফাদ উনমাগী। এ ধাননয চালাফাদ অন্যান্য উপী কযাা আভন ধাননয ভতই।
১. ফীজ তরা ফীজ ফন: ফীজ ফননয উমৄক্ত ভ ১৫ আলাঢ় - ৩১ আলাঢ় (২৯ জুন- ১৫ জুরাই)।
২. চাযায ফ: ২৫-৩০ রদন।
৩. চাযায ংখ্যা: প্ররত গুরছনত ২/৩ টি।
৪. কযান দুযত্ব: ২০ ক.রভ. × ১৫ ক.রভ.।
৫. ায ব্যাফস্থানা (নকরজ/রফঘা)
৫.১ ইউরযা টিএর
এভর
রজাভ
রজংক ারনপট
২৪
১০
১৩
৯
১.৩
৫.২ ফ বনল জরভ চানলয ভ ফটুকু টিএর, অনধ বক এভর, রজাভ এফং রজংক ারনপট প্রনাগ কযা উরচত। ইউরযা ায
ভান রতন রক কত মথা কযাননয ১০-১৫ রদন য ১ভ রক , ২৫-৩০ রদন য ২ রকরত্ম এফং ৪০-৪৫ রদন য ৩ রক প্রনাগ
কযনত নফ। ফাকী অনধ বক এভর র্ততী রকরত্ম ইউরযায ানথ প্রনাগ কযনত ানয।
৬. আগাছা দভন: কযাননয য
৩৫-৪০ রদন ম ব জরভ আগাছা মুক্ত যাখনত নফ।
৭. কচ ব্যফস্থানা: কথাড় অফস্থা কথনক দুধ অফস্থা ম ব জরভনত ম বাপ্ত য ফা ারন যাখনত নফ।
৮. কযাগ ফারাই দভন: রি ধান৭০ এ কযাগ ফারাই ও কাকাভাকনড়য আিভণ প্রচররত জানতয কচন অননক কভ । তনফ কযাগফারাই ও
কাকা ভাকনড়য আিভণ কদখা রদনর ভরিত ফারাই দভন ব্যফস্থানা ব্যফায কযা উরচৎ।
৯. পর াকা ও কাটা: ১০-১৫ ননবভফয ধান কাটায উমৄক্ত ভ।

cÖhyw³i bvg: weª avb71
জাত রযরচরত
রি ধান৭১ এয ককৌররক ারয IR82589-B-B-84-3। উক্ত ককৌররক ারযটি আ জবারতক ধান গনফলণা ইনরিটিউট, রপররাইনন
IR55423-01 (NSIC RC 9) এফং IRRI148 এয ানথ ংকযান কনয ফংানুিভ রনরকন (Pedigree Selection)
এয ভাধ্যনভ উদ্ভারফত। রফগত ২০১২ ানর ফাংরানদ ধান গনফলণা ইনরষ্ট্টিউট কর্তবক উক্ত ককৌররক ারযটি আ জবারতক ধান গনফলণা
ইনরিটিউট নত Introduction কযা  এফং কৃলনকয অংগ্রনণ জাত রনফ বাচননয ভাধ্যনভ ককৌররক ারযটি রনফ বাচন কযা ।
যফতীনত ২০১৩ ানর কযাা আভন কভৌসুনভ ফাংরানদনয রফরবন্ন খযাপ্রফণ এরাকা কৃলনকয ভানে এয আঞ্চররক উনমারগতা মাচাই
কযা । আঞ্চররক উনমারগতা  লজনক পরাপর াওায য ২০১৪ ানর কদনয রফরবন্ন খযাপ্রফণ এরাকা জাতী ফীজ কফাি ব
কর্তবক মূল্যান কযা  এফং পরন
 লজনক ওা কযাা আভন কভৌসুনভ জাত রানফ চুড়া বানফ রনফ বাচন কযা ।
আভন কভৌসুনভ জাতটি চালাফাদ ্ধতরত রননে কদা নরা।
জানতয বফরষ্ট্য
 অরধক পরনীর।
 রিগ াতা খাড়া ও রম্বা এফং াতায যং গাঢ় বুজ।
 পূণ ব ফস্ক গানছয উচ্চতা ১০৭-১০৮ কিঃ রভিঃ।
 ধাননয দানায যং খড় এয ভত এফং ভাঝাযী কভাটা।
 ১০০০ টি পুষ্ট্ ধাননয ওজন প্রা ২৪ গ্রাভ।
 চানর এভাইনরানজয রযভাণ ২৪.০%।
 চানরয আকায আকৃরত ভাঝাযী রম্বা ও কভাটা এফং যং াদা।

রি ধান৭১
এ জানতয রফনল প্রনাজনীতা
রি ধান৭১ এয জীফনকার রি ধান৫৬ এয কচন ৩-৫ রদন কফী। রি ধান৭১ একটি খযা নীর জাত। প্রজনন ম বান নফ বাচ্চ ২১-২৮
রদন বৃরষ্ট্ না নরও পরননয কতভন ককান ক্ষরত  না। ক ভ Perch water table depth ভূপৃষ্ঠ্ (surface) কথনক ৭০-৮০
কিঃ রভিঃ রননচ থাকনর এফং ভাটিয আদ্রতা ২০% এয রননচ নরও এ জাতটি কক্টনয ৩.৫ টননযও কফী পরন রদনত ক্ষভ। ভধ্যভ
ভাত্রায খযা নর কক্টনয ৪.০ টন এফং খযা না নর ৫.০ টন পরন রদনত ানয। খযাপ্রফণ বৃরষ্ট্রনববয এরাকা এ ধান আফাদ কযায য
ভসুয, কছারা, ফাররব, রতর আফানদয সুনমাগ বতযী নফ।
জীফন কার
এ জানতয গড় জীফন কার ১১৪-১১৭ রদন।
পরন
প্রজনন ম বান ২১-২৮ রদন বৃরষ্ট্য অবানফ খযা নর কক্টনয ৩.০-৩.৫ টন পরন াওা মা। তনফ উমৄক্ত রযচম বা কনর এফং খযা না
কনর রি ধান৭১ এয পরন কক্টনয ৫.০ টন কথনক ৬.০ টন ম ব াওা মা।
চালাফাদ ্ধতরত
এ জাতটি বৃরষ্ট্ রনববয কযাা আভন কভৌসুনভ চালাফাদ উনমাগী। এ ধাননয চালাফাদ অন্যান্য উপী কযাা আভন ধাননয ভতই।
১. ফীজ তরা ফীজ ফন: ফীজ ফননয উমৄক্ত ভ ২১ আলাঢ় - ৩১ আলাঢ় (৫ জুরাই - ১৫ জুরাই)।
২. চাযায ফ: ২০-২৫ রদন।
৩. চাযায ংখ্যা: প্ররত গুরছনত ২/৩ টি।
৪. কযান দুযত্ব: ২০ ক.রভ. × ১৫ ক.রভ.।
৫. ায ব্যাফস্থানা (নকরজ/রফঘা)
৫.১ ইউরযা
টিএর
এভর
রজাভ
রজংক ারনপট
২৪
১১.৬
১৫
১০
১.৩
৫.২ ফ বনল জরভ চানলয ভ এক র্ততীাং ইউরযা ায, ফটুকু টিএর, অনধ বক এভর, রজাভ এফং রজংক ারনপট
প্রনাগ কযা উরচত। ইউরযা ায ভান দুই রক কত মথা কযাননয ১০-১৫ রদন য ১ভ
এফং জরভয উফ বযতা কদনখ ৩০-৩৫ রদন
য ২
প্রনাগ কযনত নফ।
৬. আগাছা দভন: কযাননয য
৩৫-৪০ রদন ম ব জরভ আগাছা মুক্ত যাখনত নফ।
৭. কচ ব্যফস্থানা: কথাড় অফস্থা কথনক দুধ অফস্থা ম ব জরভনত ম বাপ্ত য ফা ারন যাখনত নফ।
৮. কযাগ ফারাই দভন: রি ধান৭১ এ কযাগ ফারাই ও কাকাভাকনড়য আিভণ প্রচররত জানতয কচন অননক কভ । তনফ কযাগফারাই ও
কাকা ভাকনড়য আিভনণ ভরিত ফারাই দভন ব্যফস্থানা ব্যফায কযা উরচৎ।
৯. পর াকা ও কাটা: ০১-১৫ ননবভফয ধান কাটায উমৄক্ত ভ।

cÖhyw³i bvg: weª avb72
জাত রযরচরত
রি ধান৭২ এয ককৌররক ারয নং- BR7528-2R-19-HR10। উক্ত ককৌররক
ারযটি ফাংরানদ ধান গনফলণা ইনরিটিউট, গাজীপুনয BR7166-4-5-3
এফং BRRI dhan39 জানতয ভনধ্য ংকযাননয য যযারি কজনানযন
এিবাে এফং ফংানুিভ রনরকন (Pedigree Selection) এয ভাধ্যনভ
উদ্ভারফত। উক্ত ককৌররক ারযটি রফরবন্ন ম বান যীক্ষা-রনযীক্ষায য ২০১৩
এফং ২০১৪ ানর আভন কভৌসুনভ কৃলনকয ভানে জাতী ফীজ কফাি ব কর্তবক
পরন যীক্ষা  লজনক ওা জাত রানফ চূড়ান্তবানফ রনফ বাচন কযা
। এ জাতটিয চালাফাদ ্ধতরত রননে কদা নরা।

রি ধান৭২

জানতয বফরষ্ট্য
 অরধক পরনীর রজংক মৃ্ধত আভন ধাননয জাত।
 গানছয উচ্চতা ১১৬ ক. রভ. রকন্তু গাছ ভজবুত রফধা ঢনর নড় না।
 রিগ াতা চওড়া ও গাঢ় বুজ যনঙয।
 ধাননয ীনলয ভাথায রদনকয দানা কছাট শং থানক।
 চানরয আকায আকৃরত রম্বা, কভাটা এফং যং াদা।
 ১০০০ টি পুষ্ট্ ধাননয ওজন প্রা ২৭.৯ গ্রাভ।
 চানর এভাইনরানজয রযভাণ ২৬.০%।
এ জানতয রফনল প্রনাজনীতা
রি ধান৭২ এয জীফনকার রি ধান৩৯ এয কচন ৩-৭ রদন নাফী । তনফ আভন ধান ককনট অনাান গভ, রযলা ফা িার জাতী পর আফাদ
কযা ম্ভফ। এ জানতয চানর তকযা ৮.৯ বাগ কপ্রাটিন এফং ২২.৮ রভররগ্রাভ/নকরজ রজঙ্ক যননছ, মা প্রচররত অন্যান্য জানতয কচন প্রা
৬ রভররগ্রাভ/নকরজ এফং রজংক মৃ্ধত আভন ধাননয জাত রি ধান৬২ এয কচন প্রা ৩ রভররগ্রাভ/নকরজ কফর।
জীফন কার
এ জানতয গড় জীফন কার ১২৫-১৩০ রদন।
পরন
রি ধান৭২ জাতটি গনড় কক্টয প্ররত ৫.৭ টন ম ব পরন রদনত ক্ষভ । তনফ উমৄক্ত রযচম বা ৭.৫ টন ম ব পরন াওা মা।
চালাফাদ ্ধতরত
এ ধাননয চালাফাদ অন্যান্য উপী আভনধাননয জানতয ভতই।
১. ফীজ তরা ফীজ ফন: ফীজ ফননয উমৄক্ত ভ নরা ২৫ জুন কথনক ০৫ জুরাই অথ বাৎ ১১ আলাঢ় ২১ আলানঢ়য ভনধ্য।
২. চাযায ফ: ২০-২৫ রদন।
৩. চাযায ংখ্যা: প্ররত গুরছনত ২/৩ টি।
৪. কযান দুযত্ব: ২০ ক.রভ. × ১৫ ক.রভ.।
৫. ায ব্যাফস্থানা (নকরজ/রফঘা)
৫.১ ইউরযা
টিএর
এভর
রজাভ
রজংক ারনপট
২০
৭
১১
৮
১.৩
৫.২ ফ বনল জরভ চানলয ভ ফটুকু টিএর, রজাভ এফং অনধ বক এভওর ায প্রনাগ কযা উরচত। ইউরযা ায ভান দুই
রক
মথা কযাননয ১০ রদন য ১ভ রক এফং ২০-২৫ রদন য ২ রক প্রনাগ কযনত নফ। ফাকী অনধ বক এভওর ায কল রক
ইউরযা উরয প্রনানগয ানথ প্রনাগ কযনত নফ। রজংনকয অবাফ রযররক্ষত নর রজংক ারনপট এফং ারপানযয অবাফ রযররক্ষত
নর রজাভ ইউরযায ভত উরয প্রনাগ কযা কমনত ানয।
৬. আগাছা দভন: কযাননয য
৩৫-৪০ রদন ম ব জরভ আগাছা মুক্ত যাখনত নফ।
৭. কচ ব্যফস্থানা: কথাড় অফস্থা কথনক দুধ অফস্থা ম ব জরভনত ম বাপ্ত য ফা ারন যাখনত নফ।
৮. কযাগ ফারাই দভন: রি ধান৭২ এ কযাগ ফারাই ও কাকাভাকনড়য আিভণ প্রচররত জানতয কচন অননক কভ । তনফ কযাগফারাই ও
কাকাভাকনড়য আিভনণ ভরিত ফারাই দভন ব্যফস্থা প্রনাগ কযা উরচত।
৯. পর াকা ও কাটা: ০১-৩০ ননবভফয ধান কাটায উমৄক্ত ভ।

cÖhyw³i bvg: weª avb73
জাত রযরচরত
রি ধান৭৩ এয ককৌররক ারয নং- IR78761-B-SATB1-28-3-24। উক্ত
ককৌররক ারযটি াতক্ষীযায রফণাক্ত অঞ্চনর প্রচররত প্রজনন ্ধতরতনত ককৌররক
ফাছাই (Pedigree selection) এয ভাধ্যনভ চুড়ান্ত ককৌররক ারয রনফ বাচন কযা ।
এ ককৌররক ারযটি গনফলণাগানয ও কদনয রফরবন্ন রফণাক্ততা প্রফণ অঞ্চনর ব্যাক
যীক্ষা-রনযীক্ষা এফং কৃলনকয অংগ্রনণয ভাধ্যনভ জাত রনফ বাচন প্ররিা আভন
কভৌসুনভ রি ধান৫৩ জানতয চালাফাদ উনমাগী এরাকা পরন যীক্ষা নন্তালজনক
ওা ২০১৪ ানর জাত রানফ ছাড়কযনণয জন্য চূড়ান্তবানফ রনফ বাচন কযা ।
আভন কভৌসুনভ রফণাক্ত অঞ্চনর জাতটিয চালাফাদ ্ধতরত রননে কদা নরা।

রি ধান৭৩
জানতয বফরষ্ট্য
 আভন কভৌসুনভয উমৄক্ত রফণাক্ততা নীর ধাননয জাত ।
 অরধক পরনীর।
 রিগাতা খাড়া এফং গানছয উচ্চতা ১২০-১২৫ ক. রভ।
 ককান ককান দানায (Spikelet) অগ্রবানগ শং কদখা কমনত ানয।
 চানরয আকায ভাঝারয রচকন, াদা এফং বাত ঝযঝনয ।
 ১০০০ টি পুষ্ট্ ধাননয ওজন প্রা ২১.২ গ্রাভ।
 চানর এভাইনরানজয রযভাণ ২৭.০%।
এ জানতয রফনল প্রনাজনীতা
রি ধান৭৩ এয প্রধান বফরষ্ট্য নরা চাযা অফস্থা ১২ রিএ/ রভ. (৩ প্তা ম বভত্ম) রফণাক্ততা য কযনত ানয। উযন্তু এ জাতটি
অংগজ বৃর্ধত কথনক প্রজনন ম বা ম বন্ত রফণাক্ততা ংনফদনীর কর ধান (Salt sensitive stages) ৮ রিএ/ রভ. ভাত্রায
রফণাক্ততা য কনয পরন রদনত ক্ষভ। জাতটিয জীফনকার কভ ওা উূলরী রফণাক্ত অঞ্চনর পর কতবননয য ভধ্যভ উঁচু কথনক
উঁচু জরভনত সূম বমূখী ও রফণ নীর/রযাযকাযী (escaping) রযলা আফানদয সুনমাগ বতযী নফ।
জীফন কার
এ জানতয গড় জীফন কার ১২০-১২৫ রদন।
পরন
উমৄক্ত রযচম বা কনর কক্টয প্ররত গনড় ৪.৫ টন পরন াওা মা। তনফ রফণাক্ততায ভাত্রানবনদ কক্টয প্ররত ফ বরনে ২.১ টন এফং কভ
রফণাক্ততা নফ বাচচ ৬.১ টন ম বন্ত পরন াওা মা।
চালাফাদ ্ধতরত
এ ধাননয চালাফাদ অন্যান্য উপী আভন ধাননয জানতয ভতই। ভাঝারয উঁচু কথনক উঁচু জরভ এ ধান চানলয জন্য উমৄক্ত।
১. ফীজ তরা ফীজ ফন: ফীজ ফননয উমৄক্ত ভ নরা ০১ জুরাই কথনক ৩০ জুরাই অথ বাৎ আলানঢ়য ১৭ তারযখ কথনক শ্রাফনণয ১৫
তারযনখয ভনধ্য।
২. চাযায ফ: ২৫-৩০ রদন।
৩. চাযায ংখ্যা: প্ররত গুরছনত ২/৩ টি।
৪. কযান দুযত্ব: ২০ ক.রভ. × ১৫ ক.রভ.।
৫. ায ব্যাফস্থানা (নকরজ/রফঘা)
৫.১ ইউরযা
টিএর
এভর
রজাভ
রজংক ারনপট
২৪
১০
১২
১৩.৩
১.৩
৫.২ ফ বনল জরভ চানলয ভ টিএর, অনধ বক এভর, রজাভ এফং রজংক ারনপট একানথ প্রনাগ কযা উরচত। ইউরযা ায
ভান রতন
রক কত মথা কযাননয ১০-১৫ রদন য ১ভ রক , ৩০ রদন য ২ রকরত্ম এফং কাইচনথাড় আায ৫-৭ রদন পূনফ ব ৩ রক
প্রনাগ
কযনত নফ। ফাকী অনধ বক এভর ায কল রক ইউরযায ানথ প্রনাগ কযনত নফ। রজংনকয অবাফ রযররক্ষত নর রজংক
ারনপট
এফং ারপানযয অবাফ রযররক্ষত নর রজাভ ইউরযায ভত উরয প্রনাগ কযনত নফ।

৬. আগাছা দভন: কযাননয য অভত্মত ৩৫-৪০ রদন ম ব জরভ আগাছা মুক্ত যাখনত নফ।
৭. কচ ব্যফস্থানা: কথাড় অফস্থা কথনক দুধ অফস্থা
জরভনত ম বাপ্ত য ফা ারন যাখনত নফ।
৮. কযাগ ফারাই দভন: রি ধান৭৩ এ কযাগ ফারাই ও কাকাভাকনড়য আিভণ প্রচররত জানতয কচন অননক কভ । তনফ কযাগফারাই ও
কাকা ভাকনড়য আিভনণ ফারাই নাক প্রনাগ কযা উরচৎ।
৯. পর াকা ও কাটা: ০১-৩০ ননবভফয ধান কাটায উমৄক্ত ভ।
রি 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|
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|
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 `yiZ¡: 20 †mtwgt Х 15 †mtwgt|
5. Rwgi aiY: gvSvix DPyu †_‡K DPzu Rwg|
6. mvi e¨e¯’vcbv (‡KwR/weNv):
6.1
BDwiqv
35
6.2

wUGmwc

GgIwc

wRcmvg

wRsK mvj‡dU

13

16

15

1.3

me©‡kl Rwg Pv‡li mgq meUyKy wUGmwc, GgIwc, wRsK mvj‡dU I wRcmvg mvi cÖ‡qvM Kiv DwPZ| BDwiqv mvi
mgvb wZb wKw¯Í‡Z h_v †ivc‡Yi 15 w`b ci 1g wKw¯Í, 25-30 w`b ci 2q wKw¯Í Ges 50-55 w`b ci 3q wKw¯Í
cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e|

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 mgwš^Z 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|

রি ধান৭৫
জাত রযরচরত
রি ধান৭৫ কযাা আভন কভৌসুনভ জাত। এয ককৌররক ারয নং HUA565। উক্ত ককৌররক ারযটি আভত্মজবারতক ধান গনফলণা ইনরিটিউট,
রপরররনে Yuefengzhan এফং E-Zhong5 নাভক Genotype এয ানথ ংকযান কনয ফংানুিভ রনরকন (Pedigree
Selection) এয ভাধ্যনভ উদ্ভারফত। ফাংরানদ ধান গনফলণা ইনরষ্ট্টিউট উক্ত ককৌররক ারযটি আন্তজবারতক ধান গনফলণা ইনরিটিউট নত
Introduction কনয। যফতীনত ককৌররক ারযটি রি গাজীপুয, আঞ্চররক কাম বার ও কদনয রফরবন্ন এরাকা কৃলনকয ভানে যীক্ষা
রনযীক্ষা কযা । পরন যীক্ষা নন্তালজনক ওা ২০১৬ ানর জাতী ফীজ কফাি ব কর্তবক কযাা আভন কভৌসুনভ জাত রানফ কৃলক
ম বান চালাফানদয জন্য অনুনভাদন রাব কনয।
জানতয বফরষ্ট্য
আধুরনক উপী ধাননয কর বফরষ্ট্য রফদ্যভান।
পূণ ব ফস্ক গানছয উচ্চতা ১০১-১১০ করভ।
কান্ড ক্ত তাই কনর নড়না এফং ীল কথনক ধানও ঝনয নড় না।
রিগ াতা খাড়া, প্রস্ত ও রম্বা এফং াতায যং গাঢ় বুজ।
ধাননয দানায যং কানারী এফং ভাঝাযী রচকন।
১০০০ টি পুষ্ট্ ধাননয ওজন প্রা ২১ গ্রাভ।
চানরয আকায আকৃরত ভাঝাযী রম্বা ও রচকন এফং যং াদা।
এ জানতয রফনল প্রনাজনীতা
রি ধান৭৫ এয জীফনকার রি ধান৩৩ এয ভতই । রি ধান৭৫ জানতয অন্যতভ বফরষ্ট্য নরা কান্ড ক্ত তাই কনর নড়না এফং ীল কথনক
ধানও ঝনয নড় না। চানর াভান্য সুগরন্ধ আনছ তনফ যানননা কযায ভ সুগরন্ধটা অননক কফী াওা মা। ানযয ভাত্রা অন্যান্য উপী
জানতয কচন ২০% কভ রানগ।
জীফনকার: এ জানতয গড় জীফনকার ১১০-১১৫ রদন।
পরন: রি ধান৭৫ এয গড় পরন কক্টয প্ররত ৪.৫টন। তনফ উমৄক্ত রযচম বা কনর কক্টনয ৫.৫ টন ম বন্ত পরন রদনত ক্ষভ ।
চালাফাদ ্ধতরত: এ ধাননয চালাফাদ অন্যান্য উপী কযাা আভন ধাননয ভতই।
১. ফীজতরা ফীজ ফন: ৬ শ্রাফণ কথনক ৫ বাদ্র (২১ জুরাই কথনক ২০ আগি)।
২. চাযায ফ: ২১-২৫ রদন।
৩. চাযায ংখ্যা: প্ররত গুরছনত ২-৩ টি।
৪. কযান দুযত্ব: ২০ করভ × ১৫ করভ
৫. ায ব্যফস্থানা (নকরজ/রফঘা):
৫.১

ইউরযা

টিএর

এভওর

রজাভ

রজংক ারনপট

২০

৭

১১

৮

১.৫

৫.২ ফ বনল জরভ চানলয ভ ফটুকু টিএর, এভর, রজাভ এফং রজংক ারনপট প্রনাগ কযনত নফ।

৫.৩ ইউরযা ায ভান রতন রকরস্তনত মথা কযাননয ৭-১০ রদন য ১ভ রকরস্ত, ২০-২৫ রদন য ২ রকরস্ত এফং ৩৫-৪০ রদন য ৩
রকরস্ত প্রনাগ কযনত নফ।
৬. আগাছা দভন: কযাননয য অভত্মত ২৫-৩০ রদন ম বভত্ম জরভ আগাছা মুক্ত যাখনত নফ।
৭. কচ ব্যফস্থানা: চার ক্ত ওা ম বন্ত প্রনাজনন ম্পুযক কচ রদনত নফ।
৮. কযাগ ফারাই ও কাকাভাকড় ব্যফস্থানা: রি ধান৭৫ এ কযাগ ফারাই ও কাকাভাকনড়য আিভন প্রচররত জানতয কচন অননক কভ ।
তনফ কযাগফারাই ও কাকা ভাকনড়য আিভণ কদখা রদনর ভরিত ফারাই দভন ব্যফস্থানায ভাধ্যনভ কযাগফারাই ও কাকাভাকড় দভন
কযনত নফ।
৯. পর াকা ও কাটা: কারতবক ভানয কল প্তা কথনক অগ্রান ভানয ভাঝাভারঝ ধান কাটায উমৄক্ত ভ। তনফ আগাভ আলু ফা
রযলা চাল কযনত চাইনর ২০ আলাঢ় এয ভনধ্য ফীজতরা ফীজ ফন কযনর কারতবক ভানয ভাঝাভারঝ ধান কাটা মানফ। ীনলয তকযা
৮০ বাগ ধান কনক কগনর কদরয না কনয ধান ককনট কনওা উরচৎ।
রি ধান৭৬
জাত রযরচরত
রি ধান৭৬ এয ককৌররক ারয নং রফআয৭৯৪১-৪১-২-২-২-৪। ারযটি আইআয৭৫৮৬২-২০৮-৮-রফ-রফ-এইচআয১ এফং রফআয৬১১০-১০১-২ এয ভনধ্য ংকযাননয ভাধ্যনভ উদ্ভারফত। উক্ত ককৌররক ারযটি ফাংরানদ ধান গনফলণা ইনরিটিউট গাজীপুয ও রি আঞ্চররক
কার্য্বার ফরযার এফং ংরগন কজাায বাটা অঞ্চনর রফরবন্ন ম বান যীক্ষা-রনযীক্ষায য এফং কৃলনকয ভানে পরন যীক্ষা
নন্তালজনক ওা ২০১৫ ানর জাতী ফীজ কফাি ব কর্তবক আভন কভৌসুনভ কৃলক ম বান চালাফানদয জন্য জাত রানফ অনুনভাদন রাব
কনয।
জানতয বফরষ্ট্য
আধুরনক উপী ধাননয কর বফরষ্ট্য রফদ্যভান।
অঙ্গজ অফস্থা গানছয আকায ও আকৃরত রম্বা ।
পূণ ব ফস্ক গানছয গড় উচ্চতা ১৪০ ক. রভ ।
ঘাছ ভজবুত রফধা ঢনর নড় না।
রিগ াতা খাড়া ও বুজ যনঙয।
১০০০ টি পুষ্ট্ ধাননয ওজন প্রা ২৫.৬ গ্রাভ।
চানরয আকায আকৃরত ভাঝারয কভাটা এফং যং াদা
এ জানতয রফনল প্রনাজনীতা
রি ধান৭৬ এয জীফনকার রি ধান৪৪ এয কচন এক প্তা নাফী রকন্তু গড় পরন প্ররত কক্টনয ০.৬-১.০ টন কফী । চাযায বদঘ ব প্রা ৬০
করভ মা স্থানী জানতয (াদানভাটা, দুধকরভ) চাযায বদনঘ বয ভান। জরভনত কযাননয য কজাাযবাটা ভাথা কবন থানক পনর ারনয
চানও গাছ কফনচ থাকনত ানয।
জীফনকার
এ জানতয গড় জীফন কার ১৫৩ রদন।
পরন
কক্টয প্ররত গড় পরন ৪.৫ টন। তনফ উমৄক্ত রযচম বা কনর কজাাযবাটা য কনয কক্টনয ৫.০ টন ম বন্ত পরন রদনত ানয।
চালাফাদ ্ধতরত:
১. ফীজতরা ফীজ ফন: ১৭-৩১ আলাঢ় (১ জুরাই কথনক -১৫ জুরাই)।
২. চাযায ফ: ৩৫-৪০ রদন ।

৩. চাযায ংখ্যা: প্ররত গুরছনত ২-৩ টি।
৪. কযান দুযতফ: ২৫ করভ × ১৫ করভ
৫. জরভয ধযণ: ভাঝারয নীচু কথনক স্বল্প নীচু জরভ।
৬. ায ব্যফস্থানা (নকরজ/রফঘা):
৬.১

ইউরযা

টিএর

এভওর

রজাভ

রজংক ারনপট

২৬

১০

১৩

৯

১

৬.২ ফ বনল জরভ চানলয ভ ফটুকু টিএর, এভর, রজাভ এফং রজংক ারনপট প্রনাগ কযনত নফ।
৬.৩ ইউরযা ায ভান রতন রকরত্মনত মথা কযাননয ১৫ রদন য ১ভ রকরত্ম, ২৫-৩০ রদন য ২ রকরত্ম এফং ৪৫-৫০ রদন য ৩
রকরত্ম প্রনাগ কযনত নফ।
৭. আগাছা দভন: কযাননয য অভত্মত ২৫-৩০ রদন ম বভত্ম জরভ আগাছা মুক্ত যাখনত নফ।
৮. কযাগ ফারাই ও কাকাভাকড়: রি ধান৭৬ এ কযাগ ফারাই ও কাকাভাকনড়য আিভণ প্রচররত জানতয কচন অননক কভ । তনফ
কযাগফারাই ও কাকা ভাকনড়য আিভণ কদখা রদনর ভরিত ফারাই দভন ব্যফস্থানায ভাধ্যনভ কযাগফারাই ও কাকাভাকড় দভন কযনত
নফ।
৯. পর াকা ও কাটা: অগ্রান ভানয কল প্তা (রিনম্বয ভানয ২ প্তা) ধান কাটায উমৄক্ত ভ। ীনলয তকযা ৮০ বাগ
ধান কনক কগনর কদরয না কনয ধান ককনট কনওা উরচৎ।

রি ধান৭৭
জাত রযরচরত
রি ধান৭৭ এয ককৌররক ারয নং রফআয৭৯৪১-১১৬-১-২-১ । ারযটি আইআয৭৫৮৬২-২০৮-৮-রফ-রফ-এইচআয১ এফং রফআয৬১১০-১০-১২ এয ভনধ্য ংকযাননয ভাধ্যনভ উদ্ভারফত। ফাংরানদ ধান গনফলণা ইনরিটিউট গাজীপুনয এফং রি আঞ্চররক কার্য্ার ফরযার এফং
ংরগন কজাায বাটা অঞ্চনর উক্ত ককৌররক ারযটি রফরবন্ন ম বান যীক্ষা-রনযীক্ষা এফং কৃলনকয ভানে পরন যীক্ষা নন্তালজনক
ওা ২০১৫ ানর জাতী ফীজ কফাি ব কর্তবক আভন কভৌসুনভ চালাফানদয জন্য জাত রানফ অনুনভাদন কভা ।
জানতয বফরষ্ট্য
জাতটি অরধক পরনীর।
পূণ ব ফস্ক গানছয গড় উচ্চতা ১৪০ করভ।
গাছ ভজবুত রফধা ঢনর নড় না।
রিগ াতা খাড়া ও বুজ যনঙয।
১০০০ টি পুষ্ট্ ধাননয ওজন প্রা ২৯.৩ গ্রাভ।
চানরয আকায আকৃরত কভাটা এফং যং াদা।

এ জানতয রফনল প্রনাজনীতা
রি ধান৭৭ এয জীফনকার রি ধান৪৪ এয কচন গনড় ৩-৫ রদন আগাভ রকন্তু গড় পরন প্ররত কক্টনয ০.৬ টন ম বন্ত কফী। এ জানতয চাযায
বদঘ বয প্রা ৬০ করভ মা স্থানী জানতয কমভন- াদানভাটা, দুধকরভ ইতযারদয প্রা ভান। জরভনত কযাননয য কজাাযবাটা ভাথা
কবন থানক তানত ারনয চানও গাছ কফনচ থাকনত ানয।
জীফনকার
এ জানতয গড় জীফন কার ১৪৫ রদন মা স্থানী জাত দুধকরনভয প্রা ভান।

পরন
কক্টয প্ররত গড় পরন ৪.৫ টন। তনফ উমৄক্ত রযচম বা কনর কজাাযবাটা য কনয কক্টনয প্ররত ৫.০ টন ম বন্ত পরন রদনত ক্ষভ।
চালাফাদ ্ধতরত
এ ধাননয চালাফাদ অন্যান্য উপী আভন ধাননয জানতয ভতই।
১. ফীজতরা ফীজ ফন: ১৭-৩১ আলাঢ় (১-১৫ ই জুরাই)।
২. চাযায ফ: ৩৫-৪০ রদন। চাযায ফ ৫০-৫৫ রদন নরও পরনন কতভন কযনপয  না।
৩. চাযা ংখ্যা: প্ররত গুরছনত ২-৩ টি।
৪. কযান দুযতফ: ২৫ করভ × ১৫ করভ
৫. জরভয ধযণ: ভাঝারয নীচু কথনক স্বল্প নীচু জরভ এ ধান চানলয জন্য উমৄক্ত।
৬. ায ব্যফস্থানা (করজ/ন:):
৬.১

ইউরযা

টিএর

এভওর

রজাভ

রজংক ারনপট

২৬

১০

১৩

৯

১

৬.১ ফ বনল জরভ চানলয ভ ফটুকু টিএর, রজংক ারনপট, রজাভ এফং এভর ায প্রনাগ কযনত নফ।
৬.২ ইউরযা ায ভান রতন রকরস্তনত প্রনাগ কযনত নফ। মথা কযাননয ১৫ রদন য ১ভ রকরস্ত এফং ২৫-৩০ রদন য ২ রকরস্ত এফং
৪৫-৫০ রদন য প্রনাগ কযনত নফ।
৭. আগাছা দভন: কযাননয য অভত্মত ২৫-৩০ রদন ম বন্ত জরভ আগাছা মুক্ত যাখনত নফ।
৮. কচ ব্যফস্থানা:
৯. কযাগ ফারাই ও কাকাভাকড়: রি ধান৭৭ এ কযাগ ফারাই ও কাকাভাকনড়য আিভণ প্রচররত জানতয কচন অননক কভ । তনফ
কযাগফারাই ও কাকা ভাকনড়য আিভণ কদখা রদনর ভরিত ফারাই দভন ব্যফস্থানায ভাধ্যনভ কযাগফারাই ও কাকাভাকড় দভন কযনত
নফ।
১০. পর াকা ও কাটা: অগ্রান ভানয ভাঝাভারঝ (রিনম্বয ভানয ১ভ প্তা) ধান কাটায উমৄক্ত ভ। ীনলয তকযা ৮০ বাগ
ধান কনক কগনর কদরয না কনয ধান ককনট কনওা উরচৎ।
রি ধান৭৮
জাত রযরচরত
রি ধান৭৮ আভন কভৌসুনভয জাত। এয ককৌররক ারয নং IR770092-B-2R-B10| আন্তজবারতক ধান গনফলণা ইনরিটিনটয BMZ ও ফাংরানদ ধান গনফলণা
ইনরিটিনটয BAS-USDA দুইটি প্রকনল্পয কমৌথ উনদানগ প্রচররত গনফলণা
ংকযান এফং Modified Marker Assisted Selection ্ধতরতনত এ জানত
রফণাক্ততা ও জরভগ্নতা রষ্ণু রজন রন্ননফন কযা ননছ। কদনয উূলরী
রফণাক্ততা প্রফণ (৬-৯ পঝ/) কজাায-বাটা অঞ্চনর পরন যীক্ষা নন্তালজনক
ওা জাতী ফীজ কফাি ব কর্তবক ২০১৬ ানর কযাা আভন কভৌসুনভ জাত রননফ
ছাড়কযণ কযা ননছ।

জানতয বফরষ্ট্য
কযাা আভন কভৌসুনভ একই ানথ উূলরী রফণাক্ততা ও কজাায-বাটা রষ্ণু জাত।
চাযা ও পৄর কপাটা উব অফস্থা ৬-৯ রিএ/রভ ভাত্রা ম বন্ত রফণাক্ততা নীর ।
রিগ াতা খাড়া ও রম্বা, াতায যং গাঢ় বুজ।
গানছয চাযা কফ রভফা ও পূণ ব ফস্ক গানছয উচ্চতা প্রা ১২০ করভ ।
কুরগুনরা গানছয কগাড়ায রদনক ঘনবানফ রন্ননফরত ও গাছ ভজবুত।

ধান ও চানরয আকৃরত রচকন এফং তনফ রভফা ভাঝাযী ।
১০০০ টি পুষ্ট্ চানরয ওজন প্রা ২৪.২ গ্রাভ।
বাত ঝযঝনয, যং াদা।
এ জানতয রফনল প্রনাজনীতািঃ একই ানথ কজাায-বাটা অঞ্চনরয জরভগ্নতা ও রফনাক্ততা রষ্ণু জাত। এটি চাযা ও পৄর আা উব
অফস্থা ৬-৯ রিএ/রভ ভাত্রায রফণাক্ততা এফং ১২-১৪ রদন জরভগ্নতা নীর জাত। গানছয উচ্চতা প্রা ১২০ করভ মা কযাা আভন
কভৌসুনভ উূলরী কজাায-বাটা অঞ্চনরয জন্য উনমাগী।
জীফনকারিঃ গড় জীফন কার ১৩৫ রদন।
পরনিঃ ৬-৮ রিএ/রভ ভাত্রায রফনক্তা ৪.৫-৪.৭ টন/নক্টয এফং ৪-৫ রিএ/রভ ভাত্রায কভ রফনক্তা ৫.০-৫.৫ টন/নক্টয।
চালাফাদ ্ধতরতিঃ এ ধাননয চালাফাদ ্ধতরত অন্যান্য উূলরী উপী আভন ধাননয ভতই।
1.
ফীজতরা ফীজ ফন: আলানঢ়য ১১-২৬ তারযখ (২৫ জুন কথনক ১০ জুরাই)।
2.
চাযায ফ: ৩০-৩৫ রদন
3.
চাযায ংখ্যা: প্ররত গুরছনত ২/৩ টি
4.
কযাণ দুযতফ: ২০×১৫ করভ
5.
২৫-৩০ করভ কজাানযয গবীনয ভাঝারয-উচুুঁ কথনক রনচু জরভ এ ধাননয রভফা চাযা কযানণয জন্য উমৄক্ত।
6.
৬.১

ায ব্যফস্থানা (নকরজ/রফঘা)
ইউরযা
টিএর
২০
১৩

এভওর
৯

রজাভ
৮

রজংক ারনপট
১

6.2 অগবীয কজাানযয ভ, ফ বনল জরভ চানলয ভ ফ টিএর, এভর, রজাভ এফং রজংক ারনপট প্রনাগ কযনত নফ।
ইউরযা ায ভান ৩ রকরস্তনত কযানণয ১০-১৫ রদন য ১ভ রকরত্ম, ৩০ রদন য ২ রকরস্ত এফং ৫০ রদন য ৩ রকরস্ত প্রনাগ কযনত
নফ। অগবীয কজাানযয ভকানরয ানথ রভর কনয ইউরযা ায প্রনাগ কযনত নফ, কজাানযয গবীযতা ২০-২৫ করভ এয কফী নর
ইউরযা ায প্রনাগ কযা মানফ না।
7. আগাছা দভনিঃ চাযা কযানণয য অভত্মত ২০-২৫ রদন ম বন্ত জরভ আগাছা মুক্ত যাখনত নফ।
8. কযাগ ফারাই ও কাকাভাকড় দভন: কযাগ-ফারাই ও কাকাভাকনড়য আিভণ অন্যান্য জানতয কচন কভ । তনফ কযাগফারাই ও
কাকায আিভনন ভরিত ফারাই দভন ব্যফস্থা প্রনাগ কযনত নফ।
৯. পর কাটা: ধান কাটায উমৄক্ত ভ নরা ১০-১৫ অগ্রান (ননবম্বনযয কল প্তা)।
রি াইরিি ধান৫
জাত রযরচরত
রি াইরিি ধান৫ কফানযা কভৌসুনভয জাত। এয ককৌররক ারয নং
রফআয১৫৮৫এইচ। জাতটি জাতী ফীজ কফাি ব কর্তবক ২০১৬ ানর কৃলনকয
ভানে চালাফানদয জন্য অনুনভাদান রাব কনয। রর্ত ভার্ত ারয কদীবানফ
উদ্ভারফত রফধা জাতটিয কযাগ প্ররতনযাধ ও বফযী রযনফন খা খাওাননায
ক্ষভতা কফী।

জাতটিয বফরষ্ট্যিঃ
গানছয উচ্চতা ১০৫-১১০ করভ।
কান্ড ক্ত রফধা ঢনর ড়ায ম্ভাফনা কনই।

গানছয কগাড়া খনযী যং এয এফং দানা কাঁচা অফস্থা রার ফনণ বয টি (Apiculus) রফদ্যভান।
স্বাবারফক অফস্থা গাছ প্ররত গুরিয ংখ্যা ১২-১৫টি।
চানর কবযায রযভান ২৩.৪%।
দানায আকৃরত যে ও রম্বা।
চানর কপ্রাটিননয ৯%।
বাত ঝযঝনয।
উব কভৌসুনভ এই জাতটিয ফীজ উৎাদন ম্ভফ এফং ফারনরজযকবানফ রাবজনক। আভন ও কফানযা কভৌসুনভ রর্ত ও ভার্ত ারযয
জীফনকানরয মথািনভ াথ বকয ৮ রদন ও কফানযা ১৪ রদন।
আভন কভৌসুনভ ফীজ উৎাদনন কক্টয প্ররত পরন ১.৫-২.০ টন এফং কফানযা কভৌসুনভ ২.৫-২.৮ টন।
জীফনকারিঃ গড় জীফনকার ১৪৪ রদন।
পরনিঃ ৮.৫-৯.০ টন/নক্টয।
চালাফাদ ্ধতরতিঃ
1.

ফীজতরা ফীজ ফনিঃ ১-৩০ অগ্রাণ (১৫ ননবম্বয-১৫ রিনম্বয)।

2.

চাযা কযাণিঃ ১-৩০ কৌল (১৫ রিনম্বয-১৫ জানুারয)।

3.

ফীনজয াযিঃ ১৫ ককরজ/নক্টয।

4.

চাযায ফিঃ ৩০-৩৫ রদন।

5.

কযাণ দূযত্বিঃ ১৫ * ২৫ করভ।

6.

প্ররত কগাছা চাযায ংখ্যািঃ ১-২ টি।

7.

চাযা রাগাননায ৫-৭ রদননয ভনধ্য ভযা গুরছয জাগা পূনিঃনযাণ (Gap filling) কযনত নফ।

8.

ায ব্যফস্থানা (নকরজ/রফঘা)

৮.১

ইউরযা
টিএর
এভওর
রজাভ
রজংক ারনপট
৩৬
১৭
১৬
৯
১
8.2
ইউরযা ায ভান ৩ রকরস্তনত কযানণয ১০-১৫ রদন য ১ভ রকরস্ত, ৩০-৩৫ রদন য ২ রকরস্ত এফং ৫০-৫৫রদন য ৩
রকরস্ত প্রনাগ কযনত নফ। কভাট এভওর ানযয ১১ ককরজ জরভ বতরযয ভ এফং ৫ ককরজ ৩ রকরস্ত ইউরযায ানথ উরয প্রনাগ
কযনত নফ।
৯. আগাছা দভনিঃ আগাছা দভনন আগাছানাক ব্যফায কযনর প্রথভ রকরস্তয ইউরযা ায উরয প্রনানগয ানথ
অনুনভারদত আগাছানাক ঠিক ভাত্রা প্রনাগ কযনত নফ এফং কক্ষনত কচ রদন ারন ১০-১৫ রদন কেঁনধ যাখনত নফ।
১০. কচ ব্যফস্থানািঃ ায উরয প্রনানগয পূনফ ব জরভ ২-৩ ফায শকনা রদনত াযনর অরধক কুর াওা ম্ভফ। রযরভত কচ ব্যফায
কযনত নফ এফং ধানন দুধ আা ম বন্ত জরভনত প্রনাজনী ারনয ব্যফস্থা কযনত নফ।
১১. কযাগফারাই দভনিঃ কযাগ ও কাকাভাকনড়য জন্য অনুনভারদত ফারাই ব্যফস্থানা অনুযণ কযনত নফ।
১২. পনরয রযক্কতা ও কতবননয ভিঃ ২৫ বচত্র-৫ বফাখ (৫-১০ এরপ্রর)। াধাযণত: ীনলয অগ্রবাগ কথনক ৮০ বাগ কেঁনক কগনর ধান
কাঁটনত ।

cÖwk¶Y wefvM
1)

cÖhyw³i bvg

2)

cÖhyw³i •ewkó¨

3)

cÖhyw³i Dc‡hvMxZv

4)

cÖhyw³ n‡Z cÖvwß

evsjv‡`k ivBQ b‡jR e¨vsK (weAvi‡Kwe)
(www.knowledgebank-brri.org)


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|
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_¨ `ª‚Z msMÖn Ki‡Z cv‡i|
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

2) cÖhyw³i •ewkó¨

t

3) cÖhyw³i Dc‡hvwMZv

t

4) gvV ch©v‡q KiYxq

t

5) cªhyw³ n‡Z djb/cÖvwß

mgwb¦Z e¨e¯nvcbvq ( NPK Briquette ) †Rvqvi fvUv AÂ‡ji Rb¨ avb Drcv`‡bi
cwi‡ek evÜe cÖhyw³|
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|
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|
mv‡ii gvÎvt (2.4 Mªvg) 2wU weª‡KU
djbt 6.0 - 7.0 Ub/‡nt

dmj welqK cÖhyw³ t 2
1) cÖhyw³i bvg

t

2) cÖhyw³i •ewkó¨

t

3) cÖhyw³i Dc‡hvwMZv

t

4) gvV ch©v‡q KiYxq

t

5) cªhyw³ n‡Z djb/cÖvwß

iscyi AÂ‡j RjgMœ mwnòz weª avb51 Ges weª avb52 Gi m‡e©v‛P dj‡bi Rb¨ bvB‡Uªv‡Rb
e¨e¯nvcbv
(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|
AÂj- iscyi
dmj web¨vm- Avgb - †ev‡iv
†g․myg- †ivcv Avgb
ecb mgqt †ivcv Avgb
mv‡ii gvÎvt weª Aby‡gvw`Z bvB‡Uªv‡Rb mv‡ii mv‡_ AwZwi³ 30 †KwR bvB‡Uªv‡Rb/‡nt
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|

dmj welqK cÖhyw³ t 3
1) cÖhyw³i bvg
2) cÖhyw³i •ewkó¨

t
t

3) cÖhyw³i Dc‡hvwMZv

t

4) gvV ch©v‡q KiYxq

t

5) cªhyw³ n‡Z djb/cÖvwß

t

‡ivcv av‡b AvMvQvbvkK w`‡q AvMvQv `gb
 †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
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|
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
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

2) cÖhyw³i •ewkó¨

t

3) cÖhyw³i Dc‡hvwMZv

t

4) gvV ch©v‡q KiYxq

t

5) cªhyw³ n‡Z djb/cÖvwß

cwiewZ©Z Rjevqy †gvKv‡ejvq ïKbv Rwg‡Z mivmwi ecb c×wZ‡Z AvMvg Avgb avb
Drcv`b|
 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|
e„nËi iscyi, w`bvRcyi AÂ‡j Avgb †g․my‡g Avgb-cwZZ-cwZZ km¨ web¨v‡mi
Dc‡hvMx|
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|
djbt G c×wZ‡Z weNv cÖwZ 12-14 gb djb cvIqv hv‡e|

K…wl A_©bxwZ wefvM












১।

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|

:
:
:
:
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রি কর্তক
ব উদ্ভারফত জানতয যীক্ষনণয জন্য িযারফররটি ভনির বতরয
(Development of stability model of BRRI
released rice varieties)
 িযারফররটি (কটকই) ভনির বতরয
ভনিনরয ভাধ্যনভ রি কর্তক
ব উদ্ভারফত রফরবন্ন জানতয িযারফররটি
রনণ ব কযা মা।
ধাননয জানতয উয যীক্ষনণয জন্য ফহুচরক রযংখ্যারনক ভনির
বতরয
(Development
of
multivariate
statistical model to rice varieties)
 উৎাদনকাযী, কবাক্তা ও উৎাদনকাযী তথা কবাক্তানদয
(প্ররিউায, কনজুভায এন্ড প্ররিউায কাভ কনজুভায) জাত
রনফ বাচনন অগ্রারধকায রবরিক ভনির বতরয
-

:
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:
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ভনিনরয ভাধ্যনভ ধাননয জানতয উৎাদনকাযী, কবাক্তা ও
উৎাদনকাযী তথা কবাক্তানদয জাত রনফ বাচনন অগ্রারধকায রনণ ব কযা
মানফ।
জরভ ও উৎাদন এয উয যীক্ষনণয জন্য ভনির বতরয
(Development of model for rice area and
production)
 ধাননয জরভ ও উৎাদন ম্পরকবত তনেয কক্ষনত্র ইনকাননানভরিক্স
(অথ বরভরত) ভনির বতরয

:
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:
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-

:

কফানযা ধাননয রফরবন্ন ধানয ফ বরনে তাভাত্রায প্রবাফ নাক্তকযন
(Identifying the probability of low
temperature stress at different growth
stages of Boro rice)
 কফানযা ধাননয রফরবন্ন ধানয ফ বরনে তাভাত্রায প্রবানফয
ম্ভাব্যতা নাক্ত

:
:
:
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:

:
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ভনিনরয ভাধ্যনভ ধাননয পরননয পূববাফা রনণ ব কযা মানফ।

য ভাধ্যনভ কফানযা ধাননয রফরবন্ন ধানয ফ বরনে তাভাত্রায প্রবানফয
ম্ভাব্যতা নাক্ত কযা মানফ।
কযইননপইি (বৃরষ্ট্স্দাত) ধাননয পরননয পূববাফানয জন্য বরফষ্যদ্বানী
ভনির বতরয এফং স্য কতবন ্ধতরত বতরয (Development
of prediction model for forecasting rain
fed rice yield and crop cut method)
 আফাওা চরনকয উয রবরি কনয কযইননপইি (বৃরষ্ট্স্দাত)
ধাননয পরননয পূববাফানয জন্য বরফষ্যদ্বানী ভনির বতরয
 ধাননয জরভ ও উৎাদননয আনুভারনক রানফয জন্য স্য কতবন
্ধতরত বতরয
কযইননপইি (বৃরষ্ট্স্দাত) ধাননয পরননয পূববাফা
এফং স্য কতবন ্ধতরতয দ্বাযা ধাননয জরভ ও উৎাদননয আনুভারনক
রাফ কযা মানফ।
আন বরনক দূরলত ভাটিয অঞ্চর রবরিক রযফতবনীরতায রফনেলণ
কনয রিরজটার ম্যা, যািায রিনন ম্যা, ইন্টাযনানরন ম্যা
বতরয (Constructing Digital maps, Ruster
Creation Maps and Interpolation Maps
through estimated the spatial variability
of soil arsenic contaminated areas)
 রননদ বরত জাগা অগবীয নরূলনয দ্বাযা কচকৃত ধাননয জরভয
আন বরনক দূরলত ভাটিয অঞ্চর রবরিক রযফতবনীরতায রফনেলণ
কনয রিরজটার ম্যা, যািায রিনন ম্যা, ইন্টাযনানরন
ম্যা বতরয
-

:
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:

:
:
:
:

রননদ বরত জাগা অগবীয নরূলনয দ্বাযা
কচকৃত ধাননয জরভয আন বরনক দূরলত ভাটিয অঞ্চর রবরিক
রযফতবনীরতায রফনেলণ
।
ধান উৎাদনন জরফায়ুয রফরবন্ন পযাক্টয (রনাভক) এয প্রবাফ
রফনেলণ
রিরজটার ম্যা, যািায রিনন ম্যা,
ইন্টাযনানরন ম্যা বতরয (Construction of Digital
maps, Ruster Creation Maps and
Interpolation Maps through analyze the
effect of climatic factors on rice
production)
 ধান উৎাদনন জরফায়ুয রফরবন্ন পযাক্টয (রনাভক) এয প্রবাফ
রফনেলণ
ধান উৎাদনন জরফায়ুয রফরবন্ন পযাক্টয
(রনাভক) এয প্রবাফ রফনেলণ
।

Lvgvi e¨e¯’vcbv wefvM
µt
bs
1|

2|

3|

4|

5|

cÖhyw³i bvg

cÖhyw³i mswÿß weeiY

kÖwg‡Ki cÖKvi I ZZ¡vea‡bi wewfbœ wVKv`v‡ii kÖwgK weªÕi kÖwgK A‡c¶v `yªZ KvR Ki‡Z cv‡i, wKš‘ weªÕi
c×wZi Dci kÖwg‡Ki Kv‡Ri `ÿZv kÖwgK‡`i Kv‡Ri ¸bMZ gvb fvj| c‡ivÿ ZZ¡veavb I P~w³‡Z KvR
wbiæcY|
Kiv‡j Zv `ª‚Z m¤úbœ n‡jI cÖZ¨ÿ ZZ¡veav‡b Kiv‡bv Kv‡Ri ¸bMZ
gvb fvj|
cyiæl Ges gwnjv kÖwg‡Ki `ÿZvi Dci 18 †_‡K 32, 33-47 Ges 48-62 eQ‡ii kÖwgK MÖæ‡ci g‡a¨ Zyjbv
eqm I Kv‡Ri mg‡qi cÖfve|
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|
avb Drcv`‡bi †ivcY c×wZ Ges avb Drcv`‡bi wewfbœ Kvh©vw` m¤cv`‡b wVKv`v‡ii kÖwgK †_‡K weªÕi
kÖwg‡Ki cÖKvi†f‡`i cÖfve
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|
AvMvQv `g‡b †gKvwbK¨vj DBwWs Ges avb †ivc‡Y 38 †_‡K 46 w`‡bi g‡a¨ wbwo hš¿ e¨envi Ki‡j, gvby‡li
†gby¨qvj DBwWs Gi Dc‡hvwMZv
Øviv Nvm KvUvi Kvi‡Y dm‡Yi †Kvb cv_©K¨ nq bv, ZvB cwiw¯nwZ
Abyhvqx hš¿ ev kÖwgK Øviv AvMvQv `gb Kiv hvq|
ex‡Ri AsKz‡iv`Mgb ÿgZv
12 N›Uv wfRv‡bv Ges 12 N›Uv RvK w`‡q Kv`vgq Rwg‡Z exR ecb
wbiƒc‡b avb wfRv‡bv Ges RvK †`qvi Ki‡j, Gi †P‡q Kg/ †ekxmgq RvK †`qvi †P‡q fvj AsKz‡iv`Mgb
mg‡qi cÖfve|
nq|
av‡bi Rwg‡Z k¨vIjv `g‡b Kcvi av‡bi Rwg‡Z k¨vIjv `g‡bi Rb¨ †n±i cÖwZ 10 wjt cvwb‡Z 100 Mªvg
mvj‡dU|
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|
avb2 Mv‡Qi AvMv ‡K†U avb MvQ †bwZ‡q avb jvMv‡bvi 30 †_‡K 40 w`‡bi g‡a¨ avb Mv‡Qi AvMvi w`K n‡Z 4
civi
| cÖeYZv `~i Kiv |
†_‡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¨ |
avb3 †ivcY I Wªvg mxWvi c×wZ‡Z exR Wªvg mxWvi Øviv exR ecb Ki‡j †ivcY c×wZi †P‡q av‡bi djb 5ec‡bi
| myweav- Amyweav |
8% †ekx Ges 10- 15% kÖwgK Kg jv‡M| GQvovI Drcv`b mgq Kvj
7- 10 w`b K‡g hvq|

avb4 Drcv`‡b wewfbœ ai‡Yi bvB‡Uªv‡Rb avb Drcv`‡b hw` Rwg‡Z `vbv`vi BDwiqvi cwie‡Z© ¸wU BDwiqv
mvi| I wewfbœ c×wZ‡Z AvMvQv `gb|
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|
ex‡Ri
5 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|
kÖwg‡Ki
3
KvR Z`viwKi Dci kÖwg‡Ki avb jvMv‡bv, AvMvQv evQvB, KZ©b I gvWvB Kv‡R, kÖwgK‡`i 100%,
`ÿZv
| wbf©i K‡i
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 WweDwW 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
2) cÖhyw³i •ewkó¨

3) cÖhyw³i Dc‡hvwMZv
4) gvV ch©v‡q KiYxq

t
t

t
t

weª nvBweªW avb3
 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¯^v`y|
 Rv‡Zi RxebKvj 145-147 w`b|
Kzwgjøv I ivRkvnx AÂ‡ji Rb¨ †ev‡iv †g․my‡g Pvl‡hvM¨|
ec‡bi mgq: 15 b‡f¤^i †_‡K 15 wW‡m¤^i
mv‡ii gvÎv I cÖ‡qv‡Mi mgqt
mvi
mv‡ii cwigvb
mvi cÖ‡qv‡Mi mgq
†n±i/
weNv/
†KwR
†KwR
BDwiqv
270
36
Pviv †ivc‡bi 7-10 w`b ci 1/3
A_ev
fvM, Aewkó BDwiqv mv‡ii 1/2
¸wU
fvM Pviv †ivc‡bi 30-35 w`b
BDwiqv
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
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| mgwš^Z 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| mgwš^Z 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|
djb †n±i cÖwZ 8.5-9 Ub|

5) cÖhyw³ n‡Z djb/cÖvwß
1) cÖhyw³i bvg
2) cÖhwy ³i •ewkó¨

3) cÖhyw³i Dc‡hvwMZv
4) gvV ch©v‡q KiYxq

t
t

t
t

weª nvBweªW avb4
 Pvj gvSvix wPKb I fvZ SiS‡i|
 Mv‡Qi D‛PZv 105-110 †m. wg.|
 Rv‡Zi RxebKvj 115-118 w`b|
Kzwgjøv I gqgbwmsn AÂ‡ji Rb¨ Avgb †g․my‡g Pvl‡hvM¨|
ec‡bi mgq: 1 RyjvB †_‡K 15 RyjvB|
mv‡ii gvÎv I cÖ‡qv‡Mi mgqt
cwigvb (†KwR)
mvi
cÖ‡qv‡Mi mgq
†n±i weNv
Pviv †ivc‡bi 7-10 w`b ci 1/3
fvM, Aewkó BDwiqvi mv‡ii 1/2
BDwiqv 150 20
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
Pviv jvMv‡bvi 7-10 w`‡bi g‡a¨
123 16
BDwiqv
¸wU BDwiqv cÖ‡qvM Kiv DËg
wUGmwc 100 13
†kl Pv‡li mgq
2/3 Ask †kl Pv‡li mgq Ges
Ggwc
70
9
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
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

†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| mgwš^Z 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| mgwš^Z 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|
djb †n±i cÖwZ 6-6.5 Ub|

5) cÖhyw³ n‡Z djb/cÖvwß

AviGdGm wefvM
cÖhyw³-1
1) cÖhyw³i bvg
2) cÖhyw³i •ewkó¨

:
:

U‡g‡Uv- gyMWvj- †evbv Avgb km¨ web¨vm:
 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

:

4) gvV ch©v‡q KiYxq

:

5) cÖhyw³ n‡Z
djb/cÖvwß

:

†`‡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|
‡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¯vÍ weZ e¨e¯’vcbv Abymib Kiv nq|
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 `yB 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

:

4) gvV ch©v‡q KiYxq

:

5) cÖhyw³ n‡Z
djb/cÖvwß

:

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|
‡ev‡iv †g․myg: 40-45 w`‡b Pviv Zy‡j Nb K‡i, 10 ‡mwg x 10 †mwg `yi‡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|
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

:

cÖhyw³i •ewkó¨

:

cÖhyw³i Dc‡hvwMZv

:

gvV ch©v‡q KiYxq

:

cÖhyw³ n‡Z
djb/cÖvwß

:

avb Drcv`‡b cUvk mv‡ii weKí wn‡m‡e av‡bi L‡oi e¨envi




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‡_ mgwš^Z 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|
evsjv‡`†ki av‡bi me RvZ, †g․myg Ges me ai‡bi gvwUi Rb¨ Dc‡hvwM|
(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|
†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

:

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‡_ mgwš^Zfv‡e e¨envi Ki‡j Kvw“LZ djb cvIqv hvq|
 cwi‡ek evÜe Ges gvwUi ¯^v¯’¨ iÿv nq|
: evsjv‡`†ki av‡bi me RvZ, †g․myg Ges me ai‡bi gvwUi Rb¨ Dc‡hvwM|

cÖhyw³i Dc‡hvwMZv
gvV ch©v‡q KiYxq

avb Drcv`‡b dmdivm I MÜK mv‡ii weKí wn‡m‡e gyiMxi weôvi e¨envi

cÖhyw³ n‡Z
djb/cÖvwß

: 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 mgš^q K‡i cÖ‡qv‡M Ki‡j Kvsw“LZ djb cvIqv hv‡e|
: 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

:

cÖhyw³i •ewkó¨

: 


cÖhyw³i Dc‡hvwMZv

gvV ch©v‡q KiYxq

cÖhyw³ n‡Z
djb/cÖvwß

†Ruvqvi fvUvcÖeY GjvKvq avb Pv‡l ¸wU BDwiqvi e¨envi

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|
: 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|
: †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 `ywU 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|
: avb Drcv`‡b bvB‡Uªv‡Rb mv‡ii mvkÖq, djY e„w× Ges Drcv`b LiP Kg nq|

4) cÖhyw³i bvg

:

cÖhyw³i •ewkó¨

:  jebv³ cUvwkqv‡gi mnRjf¨Zv e„w× cvq|
 av‡bi djb †ekx cvIqv hvq|
 gvwUi jeYv³Zv Kgvq|
: mvZ¶xiv, Lyjbv mn evsjv‡`‡ki Ab¨vb¨ jeYv³ GjvKvi †`v-Auvk gvwUi Rb¨ |

cÖhyw³i Dc‡hvwMZv
gvV ch©v‡q KiYxq

cÖhyw³ n‡Z

jeYv³ Rwg‡Z cUvwkqvg mvi e¨e¯’vcbv

: 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|
: jeYv³ GjvKvq av‡bi Drcv`b e„w× cvq|

djb/cÖvwß

5) cÖhyw³i bvg

:

cÖhyw³i •ewkó¨

:  km¨ web¨vm wfwËK mvi mycvwik|
 mgwš^Z mvi e¨e¯’vcbv|
 gvwUi De©iZv e„w× I Kvw“LZ djb|
: wewfbœ AÂ‡ji km¨ web¨vm wfwËK mgwš^Z mvi e¨e¯’vcbvi we¯ZvixZ eb©bv ‡Uwej-1 G †`Iqv
n‡jv|
: ‡Uwej-1 `ªóe¨

cÖhyw³i Dc‡hvwMZv
gvV ch©v‡q KiYxq
cÖhyw³ n‡Z
djb/cÖvwß

km¨ web¨vm- wfwËK mgwš^Z mvi e¨e¯’vcbv

:

‡Uwej-1
km¨ web¨vm- wfwËK mgwš^Z 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|
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 mgwš^Z 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-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¨|

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 †`vAuvk, †`v-Auvk, Gu‡Uj gvwUi Rb¨ cÖ‡hvR¨|
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, †`vAvuk †e‡j) 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
mgš^q 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|
4| km¨ web¨vmt Mg-‣aÂv-†ivcv Avgb
K…wl cwi‡ek AÂj-1
K) G km¨ web¨v‡mi cÖ_g dmj M‡g †n±i cÖwZ 5 Ub †Mvei A_ev mgcwigvY cÂMo I VvKzMuv †Rjvi AwaKvsk Ges
†h †Kvb ‣Re mvi cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e| ‣Re mvi †_‡K cÖvß Lv`¨ Dcv`vb
w`bvRcyi †Rjvi DËi I cwðgvs‡ki †gvUv

mgš^q 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|
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 mgš^q
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|
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 mgš^q 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|
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 mgš^q 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|
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 mgš^q 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|
9| km¨ web¨vmt †ev‡iv-†ivcv AvDk-†ivcv Avgb

eyb‡Ui gvwUi Rb¨ (†e‡j †`v-Avuk, †`vAvuk †e‡j) cÖ‡hvR¨|

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 †`vAuvk, †`v-Auvk, Gu‡Uj †`v-Auvk, gvwUi Rb¨
cÖ‡hvR¨|

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 †`vAuvk, †`v-Auvk, Gu‡Uj †`v-Auvk gvwUi Rb¨
cÖ‡hvR¨|

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 †`vAvuk, cwj) cÖ‡hvR¨|

K…wl cwi‡ek AÂj-28
XvKv, MvRxcyi, biwmsw`, bvivqbMÄ,
UvsMvBj, gqgbwmsn, Ges wK‡kviMÄ
†Rjvi †`v-Auvk gvwUi Rb¨ cÖ‡hvR¨|

K…wl cwi‡ek AÂj-28

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 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|
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-PK-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|
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-SZn @ 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|
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|
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 @ 95-1060-10-1 †KwR/†n±i cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e|
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 @ 7526 †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 @ 65-328-7 †KwR/†n±i Ges K…wl cwi‡ek AÂj 28 Gi Rb¨ N-P-K-S @ 6010-16-5 †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|

XvKv, MvRxcyi, biwmsw`, bvivqbMÄ,
UvsMvBj, gqgbwmsn, Ges wK‡kviMÄ
†Rjvi †`v-Auvk, Gu‡Uj †`v-Avuk gvwUi
Rb¨ cÖ‡hvR¨|
K…wl cwi‡ek AÂj-28
XvKv, MvRxcyi, biwmsw`, bvivqbMÄ,
UvsMvBj, gqgbwmsn, Ges wK‡kviMÄ
†Rjvi †`v-Auvk gvwUi Rb¨ cÖ‡hvR¨|
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¨|
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¨|
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¨|
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

:

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|
: evsjv‡`‡ki wewfbœ K…wl cwi‡ek AÂj

cÖhyw³i Dc‡hvwMZv
gvV ch©v‡q KiYxq

cÖhyw³ n‡Z
djb/cÖvwß

djb gvÎv wfwËK Ddkx av‡b mvi mycvwik

: 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|
: GjvKv wfwËK avb Drcv`‡bi Rb¨ mv‡ii gvÎv|

Dw™¢` kvixiZË¡ wefvM
µt cÖhyw³i bvg
bs

cÖhyw³i •ewkó¨

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¨
1.
‡ev‡iv
exRZjvq exR ecb Kivi ci n‡Z
†g․my‡g cÖPÛ
cÖwZw`b m~l© DVvi 4-6 N›Uvi ci n‡Z VvÛvq G cÖhyw³
m~h©v¯— ch©š— exRZjv mv`v ¯^‛Q
mg¯— †`‡ki Rb¨
cwjw_b w`‡q †X‡K w`‡j 30-35
Dc‡hvMx Z‡e
w`‡bi g‡a¨B Kvw“LZ •`N¨© I IRb
†`‡ki DËivÂ‡ji
mg„× Pviv Drcv`b Kiv m¤¢e nq|
Rb¨ we‡klfv‡e

Pvivi g„Zz¨I D‡jL‡hvM¨ nv‡i Dc‡hvMx|
2.
D‛P
Kg nq|
djbkxj
 Pvivi evoevowZ fvj nq|
`xN©Kvjxb RvZ

D³ Pviv †ivcb Ki‡j avb
(†hgb weª avb29
Mv‡Qi RxebKvj ¯^vfvweK
Gi g‡Zv) nvIo
AvenvIqvq Drcvw`Z Pviv A‡c¶v
GjvKvq AvMvg
cÖvq 2 mßvn K‡g Ges djb I
Pvl K‡i •ekvLx
wKQyUv ev‡o|
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 |

3

1999 mv‡j `y‡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|
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¨ IR633074B-4-3 weªavb47 wnmv‡e
2007 mv‡j Aegy³ nq|
Dw™¢` kvixiZË¡ wefvM
IR81213-246-237 Ges
IR85260-66-654 Gaz2
‡K․wjK mvwi `ywU wbe©vPb
K‡i‡Q hv weª avb51 Ges
weªavb52 bv‡g Aegy³ n‡q‡Q|

 †ivcv Avgb GjvKvq Avev`K…Z
weªavb32 Gi Rb¨ cÖ‡hvR¨|
 cwiwgZ mvi e¨envi Ki‡j
weªavb32 X‡j c‡obv|
 Av‡jvK ms‡e`bkxj jeYv³Zv
mnbkxj Avgb RvZ|
 8-10 ds/m jeYv³Zv mn¨ Ki‡Z
cv‡i|

4

5

6

`y‡Uv wcwfGm mvwi BR

cÖhyw³i Dc‡hvwMZv

jeYv³ GjvKvi
Rb¨ we‡klYfv‡e
Dc‡hvMx |

 jeYv³ mnbkxj †ev‡iv RvZ|
 6-8 d/s/m jeYv³Zv mn¨ Ki‡Z
cv‡i|

jeYv³ GjvKvi
Rb¨ Dc‡hvMx|

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|
jeYv³ cÖeb
GjvKvi Rb¨



jeYv³Zv mnbkxj Avgb

gvV
ch©v‡q
KiYxq

cÖhyw³i
n‡Z
djb/cÖvwß

7

8

9

10

11

5778-156-1-3 HIR14
Ges BR5999-82-3-2jeYv³ mnbkxj wnmv‡e
wbe©vPb Kiv nq hv cieZx©‡Z
weªavb53 Ges weªavb54
wnmv‡e Aegy³ nq|
`y‡Uv †K․wjK mvwi IR7437170-1-1 Ges
BR787358(Nil)-51HR6
Liv mnbkxj mvwi wnmv‡e
wbe©vPb Kiv nq hv 2011 mv‡j
weªavb56 Ges weªavb57 wnmv‡e
Aegy³ nq|
BR7105 jeYv³ mnbkxj
mvwi wnmv‡e wbe©vPb Ki nq hv
2013 mv‡j weªavb61 wnmv‡e
Aegy³ Aegy³ nq|
IR77496-31-2-1-3-1
Ges IR62266-42-6-2
VvÛv mnbkxj mvwi wnmv‡e
wbe©vwPZ nq|
‡ev‡iv †g․my‡g wPUvi m¤¢ve¨Zv
wbY©q|

RjgMœ mnbkxjZvi mv‡_
Pvivi eqm, dmdivm,
bvB‡Uªv‡Rb Ges
Kv‡ev©nvB‡Wª‡Ui m¤úK©
wbavi©b|

RvZ |

cÖRbb ch©v‡q 8-10 ds/m
jeYv³Zv mn¨ Ki‡Z cv‡i|

we‡klfv‡e
Dc‡hvMx|

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|

 jeYv³ mnbkxj †ev‡iv RvZ
 8-10 ds/m jeYv³Zv mn¨ Ki‡Z
cv‡i|

jeYv³ cÖeb
GjvKvi Rb¨
we‡klfv‡e
Dc‡hvMx|
VvÛv cÖeb GjvKvi
Rb¨ we‡klfv‡e
Dc‡hvMx|

 Pviv Ae¯’vq VvÛv mnbkxj mvwi |
 ZvQvov VvÛv cÖeb GjvKvq †ekx
djb †`q|
iv‡Zi ZvcgvÎv 12-130 †m . Ges
w`‡bi ZvcgvÎv 28-290 †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 290 †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|

Rj gMœmnbkxj
RvZ D™¢ve‡b
mnvqZv Ki‡e|

GdGgwcGBPwU wefvM
1

cÖhyw³i bvg

t cvIqvi DBWvi

1
2

cÖhyw³i bvg
cÖhyw³i •ewkó¨

3

cÖhyw³i Dc‡hvwMZv

4

gvV cÖh©v‡q KiYxq

5

cÖhyw³ n‡Z djb/cÖwß

2

cÖhyw³i •ewkó¨

t weª `vbv`vi BDwiqv cÖ‡qvMhš¿
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|
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|
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 `yÕwU
¯‥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 mgš^q 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|
t cÖPwjZ c×wZi Zzjbvq 30% Gi AwaK BDwiqv mvkªq nq| Kvh©ÿgZv: 1-1.5
weNv/N›Uv |
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 `yB †_‡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|

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

1
2

cÖhyw³i bvg
cÖhyw³i •ewkó¨

t weª avb Mg KvUvi hš¿
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

4

gvV cÖh©v‡q KiYxq

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|
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¯w‘ Z
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|




N›Uvq 20-25 kZK Rwgi AvMvQv cwi¯‥vi Kiv hvq|
cÖPwjZ c×wZi †P‡q ‡n±i cÖwZ LiP mvkÖq cÖvq 1800/-

5

cÖhyw³ n‡Z djb/cÖwß

(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|
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

