
 

 

এক নজরয ফাাংরারদ ধান গরফলণা ইনস্টিটিউট ম্পস্টকিত তথ্য 

 

 
স্টি স্টযস্টিস্টতিঃ  

১৯৭০ াররয ০১ অরটাফয ঢাকায অদূরয গাজীপুরয ফাাংরারদ ধান গরফলণা ইনস্টিটিউট (স্টি) প্রস্টতস্টিত য়। 

প্রাথস্টভকবারফ প্রস্টতিানটি ১১টি গরফলণা স্টফবাগ ও স্টতনটি আঞ্চস্টরক কাম িারয় স্টনরয় কাম ি্রমভ ুরু করয। যফতীরত 

প্রস্টতিানটি ১৯টি গরফলণা স্টফবাগ ও ১১টি আঞ্চস্টরক কাম িাররয়য ভাধ্যরভ গরফলণা কাম ি্রমভ স্টযিারনা করয আরে। 

অত্র  প্রস্টতিারন  ২৪৯ জন স্টফজ্ঞানী ৬৭৩ জন কভ িকতিা-কভ িিাযী কভ িযত আরেন। খাদ্য স্টনযাত্তা অজিরনয জন্য 

উচ্চ পরনীর ধারনয জাত এফাং িালাফারদয করারকৌর উদ্ভাফরনয জন্য প্রস্টতিানটি প্রস্টতস্টিত য় ।   

 
স্টি’য রক্ষ্যিঃ 

  ১. ধান গরফলণা ও প্রমৄস্টি উদ্ভাফরনয ভাধ্যরভ টটকই খাদ্য স্টনযাত্তা অজিরন ায়তা। 

  ২. ্রমভহ্রাভান ম্পদ ারক্ষ্ জরফায়ুফান্ধফ ধান প্রমৄস্টি উদ্ভাফন। 

  ৩. গরফলণায় প্রাস্টতিাস্টনক ক্ষ্ভতা বৃস্টি এফাং উন্নয়ন। 

 

স্টি’য উরেশ্যিঃ 

১. ধারনয জাত ও উৎাদন টকৌর প্রফতিন এফাং উৎাদনীরতা বৃস্টি। 

২. ধারনয স্টিডায ফীরজয জরবযতা ও যফযা বৃস্টিকযণ। 

 
গরফলণা কাম ি্রমভ  

 

প্রাথস্টভক ম িারয় গরফলণা প্রস্তাফ অগ্রাস্টধকায মািাইরয়য কাজ টাস্করপা ি এয ভাধ্যরভ কযা ররও ফতিভারন স্টি ১৯টি 

স্টফবাগ ও ১১টি আঞ্চস্টরক কাম িারয়রক ৮টি টপ্রাগ্রাভ এস্টযয়ায় অন্তর্ভ িি করয গরফলণা কাম ি্রমভ স্টযিারনা করয থারক। 

এই আটটি গরফলণা টপ্রাগ্রাভ এস্টযয়া ররা- 

1. জাত উন্নয়ন (Varietal Development)  

2. স্য-ভাটি-াস্টন ব্যফস্থানা (Crop-Soil-Water Management)  

3. ফারাই ব্যফস্থানা (Pest Management)  

4. যাই পাস্টভ িাং স্টরিভ (Rice Farming Systems) 

5. আথ ি-াভাস্টজক ও নীস্টত প্রণয়ন (Socio-Economic and Policy) 

6. খাভায মাস্টিকীকযণ (Farm Mechanization) 

7. প্রমৄস্টি স্তান্তয (Technology Transfer)  

8. আঞ্চস্টরক কাম িারয় (Regional Stations) 

 



 

 

 

উরেখরমাগ্য অফদানমূ স্টনম্নরূিঃ 

 

 েয়টি াইস্টিড ৯৪টি আধুস্টনক ধারনয জাত উদ্ভাফন। এয ভরধ্য রফণািতা নীর ১০টি জাত, টযাা 

আভরনয খযা নীর ৩টি জাত, জরাভগ্নতা নীর ৪টি জাত, পুস্টি মৃি ৫টি জাত এফাং যপ্তানীরমাগ্য 

৪টি জাত। 

 

 ভাটি, াস্টন, ায ব্যফস্থানা ও ধারনয িালাফাদ িস্টত াংস্টিি ৫০টিযও টফস্ট উন্নত প্রমৄস্টি উদ্ভাফন। 

 এরাকায স্যস্টফন্যা  াযা টদরয জন্য ৫০টি রাবজনক ধান-স্টবস্টত্তক স্য্রমভ উদ্ভাফন।  

 টদরয কৃলকরদয ব্যফায উরমাগী ৩২টি কৃস্টল মিাস্টত উদ্ভাফন ও উন্নয়ন।  

 ধারনয ৩২টি টযাগ ও ২৬৬টি ক্ষ্স্টতকয টাকাভাকড় নািকযণ এফাং এরফয ব্যফস্থানা িস্টতয উদ্ভাফন। 

 

 স্টি’য প্রমৄস্টি ম্প্রাযরণয ররক্ষ্য কৃলক কৃস্টল ম্প্রাযণ অস্টধদপ্তয (স্টডএই) এফাং স্টফস্টবন্ন াংস্থায ৬৮ 

াজারযযও টফস্ট স্টফজ্ঞানী, কভ িকতিা, ম্প্রাযণ কভী ও কৃলকরক প্রস্টক্ষ্ণ প্রদান।  

 

 ২৭১টি পুস্তক-পুস্টস্তকা ও টপাল্ডায প্রকা। এগুররায ভরধ্য আধুস্টনক ধারনয িাল, ধান িারলয ভস্যা, ভারে 

ধারনয টযাগ স্টনণ িয় ও তায প্রস্টতকায, ধান িালীয ফন্ধু, ধান িারল কৃলরকয প্রাথস্টভক জ্ঞান, প্রভৃস্টত 

ম্প্রাযণমূরক প্রকানায ১১ রক্ষ্ কস্ট স্টফতযণ।  

 

 টদ ও স্টফরদরয প্রায় ৮ াজারযয টফী ধারনয জাভ িপ্লাজভ াংগ্র ও াংযক্ষ্ণ। 

 প্রস্টত ফেয ১০০ টরনয টফস্ট স্টিডায ফীজ উৎাদন এফাং এগুস্টর স্টফস্টবন্ন GO, NGO এফাং প্রাইরবট 

টটযরক যফযাকযণ।  

 
২০০৯ টথরক ২০১৮ ম িন্ত ৪টি াইস্টিড খযা, ফন্যা ও রফণািতা স্টষ্ণু ফ িরভাট ৪৩টি ধারনয জাত উদ্ভাফন। 

উদ্ভাস্টফত জাতগুররায নাভ ও বফস্টি স্টনরন্ টদওয়া ররা:  

 
  

্রমস্টভক নাং জারতয নাভ জারতয বফস্টি 
1.  স্টি ধান৫১ ১৪ স্টদন ম িন্ত জরভগ্ন নীর  

2.  স্টি ধান৫২ ১৪ স্টদন ম িন্ত জরভগ্ন নীর 

3.  স্টি ধান৫৩ রফণািতা নীর 

4.  স্টি ধান৫৪ রফণািতা নীর 

5.  স্টি ধান৫৫ রফণ, খযা ও োন্ডা নীর  

6.  স্টি ধান৫৬ খযা নীর 

7.  স্টি ধান৫৭ খযা নীর 

8.  স্টি ধান৫৮ দানা স্টিকন 

9.  স্টি ধান৫৯ দানা ভাঝাস্টয টভাটা  

10.  স্টি ধান৬০ িার ু 

11.  স্টি ধান৬১ রফণািতা নীর 

12.  স্টি ধান৬২ স্টজঙ্ক মৃি 

13.  স্টি ধান৬৩ িার ফাভস্টতয ভত স্টিকন 

14.  স্টি ধান৬৪ স্টজঙ্ক মৃি 

15.  স্টি ধান৬৫ খযা নীর  



 

 

্রমস্টভক নাং জারতয নাভ জারতয বফস্টি 
16.  স্টি ধান৬৬ উচ্চভাত্রায টপ্রাটিন মৃি 

17.  স্টি ধান৬৭ রফণািতা নীর  

18.  স্টি ধান৬৮ িার ভাঝাস্টয টভাটা  

19.  স্টি ধান৬৯ ায াশ্রয়ী জাত  

20.  স্টি ধান৭০ িার রম্বা, স্টিকন ও সুগস্টন্ধ 

21.  স্টি ধান৭১ খযা নীর  

22.  স্টি ধান৭২ স্টজঙ্ক মৃি জাত  

23.  স্টি ধান৭৩ রফণািতা নীর  

24.  স্টি ধান৭৪ স্টজঙ্ক মৃি জাত 

25.  স্টি ধান৭৫ স্বল্প জীফনকার ম্পন্ন 

26.  স্টি ধান৭৬ অরফণাি টজায়ায-বাটা অঞ্চরর উরমাগী  

27.  স্টি ধান৭৭ অরফণাি টজায়ায-বাটা অঞ্চরর উরমাগী  

28.  স্টি ধান৭৮ জরভগ্নতা ও রফণািতা নীর   

29.  স্টি ধান৭৯ ২১ স্টদন ম িন্ত জরভগ্নতা নীর  

30.  স্টি ধান৮০ িার ু, সুগন্ধী ও যপ্তানীরমাগ্য 

31.  স্টি ধান৮১ িার রম্বা, স্টিকন ও যপ্তানীরমাগ্য 

32.  স্টি ধান৮২                  ও        । 

33.  স্টি ধান৮৩                  ও        । 

34.  স্টি ধান৮৪                     । 

        ও                         । 

35.  স্টি ধান৮৫         ও                        । 

36.  স্টি ধান৮৬                              । 

        ও                 ।           ও     । 

37. স্টি ধান৮৭         ও     । 

38.  স্টি ধান৮৮                 ও          । 

39.  স্টি ধান৮৯           ও      । 

40.  স্টি াইস্টিড ধান৩ িার ভাঝাস্টয টভাটা এফাং আগাভ 

41.  স্টি াইস্টিড ধান৪ িার ভাঝাস্টয স্টিকন, স্বচ্ছ ও াদা  

42.  স্টি াইস্টিড ধান৫ িার ভাঝাস্টয স্টিকন, রম্বা ও াদা  

43.  স্টি াইস্টিড ধান৬ আভন টভৌসুরভয উরমাগী একটি জাত  

 
কৃস্টলরক্ষ্রত্র অফদারনয জন্য স্টি এ ম িন্ত ২৩টি পুযস্কায অজিন করযরে।  

 

১। ফঙ্গফন্ধু পুযস্কায  ১৯৭৪ 

২। যাষ্ট্রস্টত স্বণ ি দক  ১৯৭৭ 

৩। স্বাধীনতা স্টদফ স্বণ ি দক ১৯৭৮ 

৪। যাষ্ট্রস্টত স্বণ ি দক ১৯৮০ 

৫। এপএও টিাঞ্জ পরক ১৯৮০ 

৬। যাষ্ট্রস্টত স্বণ ি দক ১৯৮৪ 

৭। টফগভ টজবুরন্না ও কাজী ভাবুবুো স্বণ ি দক  ১৯৮৬ 

৮। মুস্টনুজ্জাভান পাউরন্ডন স্বণ ি দক  ১৯৯১ 

৯। স্বাধীনতা স্টদফ স্বণ ি দক ১৯৯২ 

১০। স্বাধীনতা স্টদফ স্বণ ি দক ১৯৯৭ 



 

 

১১। ইস্টয ম্মানজনক পরক  ২০০৪ 

১২। টনাধীযা পুযস্কায (ইস্টয)  ২০০৬ 

১৩। ৬ি ফাাংরারদ গস্টণত অস্টরস্টম্পয়াড  ২০০৮ 

১৪। ফাাংরারদ ভানফস্টধকায কাউস্টন্পর, গাজীপুয কর্তিক প্রাপ্ত ম্মাননা  ২০০৮ 

১৫। জাতীয় স্টযরফ দক  ২০০৯ 

১৬। ভারকিনটাইর ব্যাাংক স্টরস্টভরটড পুযস্কায   ২০১৩ 

১৭। টভররাস্টরটন টিম্বায অফ কভা ি অযান্ড ইন্ডাস্টি (এভস্টস্টআই) পুযস্কায ২০১৪ 

১৮। টকআইস্টফ কৃস্টল দক-২০১৫ ২০১৫ 

১৯। ফঙ্গফন্ধু জাতীয় কৃস্টল পুযস্কায-১৪২০  ২০১৬ 

২০। জাতীয় তথ্য ও টমাগারমাগ প্রমৄস্টি পুযস্কায (আইস্টটি) ২০১৬  ২০১৬ 

২১।                               ও     ২০১৭ ২০১৭ 

২২।                                ২০১৮ ২০১৮ 

২৩। টনাধীযা যাইি স্টযা ি পুযস্কায (ইস্টয)- ২০১৮ ২০১৮ 

 

 

 


