
আঞ্চলিক কার্ যািয়ের জাত ও প্রযুলি 

কুলিল্লা আঞ্চলিক কার্ যািে 

o কুলিল্লা অঞ্চিসহ দেয়ের অন্যান্য িধ্যি লিচু অঞ্চয়ি দরাপা আিি িওসুয়ি চাষাবােয়র্াগ্য লি ধাি৩২ 

উদ্ভাবি 

o ২০১৭ সায়ি আউে িওসুয়ি জিাবদ্ধতা সহিেীি ধায়ির জাত লি ধাি৮৫ উদ্ভাবি 

o আিি দিৌসুয়ির স্বল্প জীবিকায়ির ধায়ির জাত লি ধাি৭৫, র্া গ্রীি সুপার রাইস (GSR) লহসায়ব 

পলরলচত, উদ্ভাবি 

o কুলিল্লা অঞ্চয়ি ধায়ির সবয়চয়ে ক্ষলতকর একটি দরাগ টুংয়রা-এর কারণ দবর কয়রয়েি ও এই দরাগ েিি 

ব্যবস্থাপিা প্রযুলি উদ্ভাবি  

 

হলবগঞ্জ আঞ্চলিক কার্ যািে 

o লি আঞ্চলিক কার্ যািে, হলবগঞ্জ হয়ত ৮টি জলি আিি ধায়ির জাত চাষাবায়ের জন্য অবমুি করা হে 

দর্িি, হলবগঞ্জ আিি-১, হলবগঞ্জ আিি-২, হলবগঞ্জ আিি-৩, হলবগঞ্জ আিি-৪, হলবগঞ্জ আিি-৫, 

হলবগঞ্জ আিি-৬, হলবগঞ্জ আিি-৭  এবুং হলবগঞ্জ আিি-৮  

o দবায়রা দিৌসুয়ি হাওর এিাকার উপয়র্াগী হলবগঞ্জ দবায়রা ২, হলবগঞ্জ দবায়রা ৪, হলবগঞ্জ দবায়রা ৫, হলবগঞ্জ 

দবায়রা ৬, হলবগঞ্জ দবায়রা ৮, লবআর ১৭, লবআর ১৮ ও লবআর ১৯১৯ জায়তর অবমুলি 

o হাওর অঞ্চয়ির উপয়র্াগী আধুলিক ধাি চাষ প্রযুলি উদ্ভাবি এবুং সম্প্রসারণ। 

 

দসািাগাজী আঞ্চলিক কার্ যািে 

o উপকূিীে িবণাি অঞ্চয়ি লিবলিুং পদ্ধলতয়ত আউস ধাি চাষ প্রযুলি উদ্ভাবি 

িবণাি চরাঞ্চয়ি লিবলিুং পদ্ধলতয়ত আউে ধাি বপি কয়র বীজ গজায়িার ২৫-৩০ লেয়ির িয়ধ্য 

১ি বা ২ে বৃলির সিে লিবলিুং পদ্ধলতর অয়ধ যক চারা তুয়ি সিপলরিাণ অন্য জলিয়ত দরাপণ করয়ি 

ফিয়ি দকাি তারতম্য হে িা। প্রযুলিটি বৃহত্তর দিাোখািী ও চট্টগ্রাি অঞ্চিয়র দবয়ি দো-আঁে/দো-

আঁে িাটির জন্য উপয়র্াগী। 

o সম্পূরক দসচ প্রযুলি উদ্ভাবি: বৃলির পালি সুংরক্ষণ কয়র আিি ধায়ি সম্পূরক দসচ ও রলব েস্য চাষ 

প্রযুলি  

বৃলির পালি সুংরক্ষণাগার হয়ত পায়র আিি ধায়ি সম্পূরক দসয়চর উৎস। চরাঞ্চয়ির িবণাি 

এিাকাে জলির িীচুপায়ে েতকরা ৫ ভাগ জিলতয়  ২-৩ িটিার গভীর দোট পুকুর খিি কয়র বৃলির 

পালি সুংরক্ষণ কয়র ঐ পালি েলেয়  আিি িওসুয়ি অয়টাবর-িভয়ের িায়স খরার সিয়ে  আিি 

ধায়ি সম্পূরক সয়চ েলেয়  ধািয়র ফিি েতকরা ১৫ হয়ত ২০ ভাগ বৃলদ্ধ করা র্াে। আিি ধায়ি 

সম্পূরক দসচ প্রোয়ির পর অবলেি পালি লেয়ে রলবেস্য দর্িি, তরমুজ, ফয়িি, মুগিাি, টয়িয়টা, 

িলরচ, িাি োক, ইতযালের আবাে কয়র ফসয়ির লিলবড়তা ও জলির উৎপােিেীিতা বৃলদ্ধ করা 

সম্ভব। এ প্রযুলিটি দিাোখািী ও চট্টগ্রাি অঞ্চয়ির জন্য খুবই উপয়র্াগী। 

 

ভাঙ্গা আঞ্চলিক কার্ যািে 

o গভীর পালির আিি ধায়ির জাত-লি ধাি৯১ উদ্ভাবি। 

o ফলরেপুর অঞ্চয়ির জন্য ধাি চায়ষর আধুলিক চাষাবাে পদ্ধলত উদ্ভাবি। 

 



বলরোি আঞ্চলিক কার্ যািে 

o দজাোর-ভাটা কবলিত এিাকাে চাষাবাে উপয়র্াগী উচ্চ ফিিেীি (উফেী) দরাপা আিি ধায়ির জাত- 

লি ধাি৪৪, লি ধাি৭৬ ও লি ধাি৭৭ এবুং আউশ ধায়ির জাত- ব্রি ধান২৭ উদ্ভাবি  

o লবষমুি ধাি চাষ পদ্ধলত উদ্ভাবি। 

o দজাোর ভাটা উপয়র্াগী উচ্চ ফিিেীি (উফেী) লি ধাি৭৬ ও লি ধাি৭৭ উদ্ভাবি। 

o দজাোর ভাটা প্রবণ এিাকার জন্য আধুলিক চাষাবাে প্রযুলি উদ্ভাবি ও হস্তান্তর।   

o ধায়ির দরাগ ও দপাকা-িাকড় েিয়ি কার্য যকরী ব্যবস্থাপিা উদ্ভাবি। 

 

রাজোহী আঞ্চলিক কার্ যািে 

o খরা সলহষ্ণু জাত র্থা লি ধাি৭১ ও পুলি গুিাগুি সম্পন্ন লজুংক সমৃদ্ধ জাত লিধাি৭৪ এবুং লি ধাি৮৪ 

উদ্ভাবি  

o িাভজিক েস্যলবন্যাস লবয়েষ কয়র আলু-ভূট্টা-স্বল্প জীবিকািীি আিি ধাি চাষ প্রযুলি উদ্ভাবি।  

o দবায়রা িওসুয়ি ভািভায়ব বীজ গজায়িার জন্য অুংকুলর িািক একটি অুংকুয়রােগি র্ন্ত্র উদ্ভাবি ।  

 

রুংপুর আঞ্চলিক কার্ যািে 

o বন্যা সহিেীি ধায়ির জাত (লি ধাি৫১, লি ধাি৫২ ও লি ধাি৭৯) উদ্ভাবি 

o খরা সহিেীি ধায়ির জাত (লি ধাি৫৬, লি ধাি৭১) উদ্ভাবি 

o দবায়রা িওসুয়ি সুস্থ-সবি চারা উৎপােি দকৌেি প্রযুলি উদ্ভাবি 

o আিি দিৌসুয়ি বন্যা সলহষ্ণু ধায়ির সার ব্যবস্থাপিা প্রযুলি উদ্ভাবি 

o রুংপুর অঞ্চয়ির খরা প্রবণ এিাকাে স্বল্প জীবি কায়ির ধাি চাষাবাে দকৌেি প্রযুলি উদ্ভাবি 

o বন্যা পরবতী িাবী দিৌসুয়ি লি ধাি৪৬ এর চাষাবাে দকৌেি প্রযুলি উদ্ভাবি 

o রুংপুর অঞ্চয়ি চার ফসিলভলত্তক েস্য লবন্যায়সর একটি দটকসই প্রযুলি উদ্ভাবি:  আলু-য়রাপা আউে-

দরাপা আিি-মুগিাি  

o পলরবলতযত জিবায়ু দিাকায়বিাে শুকিা জলিয়ত সরাসলর বপি পদ্ধলতয়ত আউে ও আিি ধাি 

চাষাবাে পদ্ধলত  

o িঙ্গা লিটিয়গেি িয়িি প্রযুলি উদ্ভাবি: স্বল্প জীবিকায়ির আিি ধাি (দর্িি-লি ধাি৩৩) সরাসলর 

বপি কয়র ঋতুলভলত্তক সঙ্কয়টর সিে (অয়টাবয়রর শুরু হয়ত িয়ভের িায়সর িাঝািালঝ) রুংপুর 

অঞ্চয়ি ভূলিহীি কৃষকয়ের এ প্রযুলি উদ্ভাবি 

 

কুলিো আঞ্চলিক কার্ যািে 

o কৃলষ পলরয়বে অঞ্চি-১১ এর অঞ্চি উপয়র্াগী েস্য লবন্যাস প্রযুলি উদ্ভাবি। 

 

সাতক্ষীরা আঞ্চলিক কার্ যািে 

o িবিািতা সহিেীি জাত লি ধাি৬৭, লি ধাি৭৮ উদ্ভাবি। 

 

 


