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  ০৭               Mid-density 
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                       ৮৩৫   
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এ  F1 Plants- এ  Quality 
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এ  QTL fingerprinting     
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৬ ৫০-৭ ০০    
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          ২০ ৯-২০       ৯     

                 এ         

                          এ  

      ৯,৫০০              F2 

          এ   ৪,০৭০              

F6                  ২০৯   

             Line Stage 

Testing                       

                             

                             

                 ,         

                       ৩  

            HR(Path)-11, Path 

2441 এ   BR(Path) 12452-

BC3-16-19        ২০ ৯-২০ 

       ALART- এ           

                               

   ২৯ এ         ৫৮           

                              

                              

                ৫৬- ৫৯     

        এ   ৫. ৪      ৫.৩৫ 

 ./  .                            

          ৫৮         ২৯  ৫৫- ৬২ 
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           ৪৬৬৩                

                           ৩০   

            /              

                                   

কীটতত্ত্ব শফবাগ  কর্তকৃ ম্ভাব্য শফশএআচ 

প্রশতবযাধী জাত BR9881-24-2-2-

25, BR9880-27-4-1-18 এফং 

BR9880-2-2-2-1 অভন ২০২০-২১ 

ভসুবভ  ALART- এ মূল্যায়ন কযা 
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বফ। BR9881-24-2-2-25 ককৌশরক 

াশযটিয পরন ৪.৮৫ টন/কক্টয এফং 

জীফনকার ১৩০ শদন।   
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BVI, Mineasahi এ   Bhutan 
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     ,     এ                 

                             

Parent                           

        এ                        
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Generation Advance (RGA) 
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IR100723-B-B-B-B-61  

IR100722-B-B-B-B-11 এ   

       TP7594  TP16199 

              এ                 

                     ২০ ৯-২০ 

                 ০         

             ০৩  এ             

০৩                             

                       

TP16199 এ    IR100722-B-B-

B-B-11                      

এ                                

                               

                           

এ                adaptive trial 

 (         )                

এ      Transforming Rice 

Breeding (TRB)             

                              

                  ২০ ৮- ৯       

F2-F6                     

৮৮,৮৪৬          RGA এ        

                 এ   ২০ ৯-২০২০ 

      F2-F6            

         ২২,৯০৭                

                      ২০ ৯-২০২০ 
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        ,০০০              Line 

Stage Testing (LST), ৮৬৬  

            OYT, ৭৮              

AYT এ   ৫              

Regional Yield Trial (RYT)-এ 

                 OYT (Cold 

Stress)                    ৬   

                               

AYT (Cold Stress)            

        ৯                          

              RGA-derived  

                    BR11000-

5R-19, BR11000-5R-

39,BR11000-5R-31, BR11000-

5R-65, BR11000-5R-27, 

BR11000-5R-39 এ   BR11001-

5R-37         

                           

                                    

             ২০২০-২              

                  এ   Parent 

                             

                              

          

ঘ                         

ধান৭১ এ       

        , 

           র 

এফং             

           

                 

               

             ২০-

 ৩০           

                

   71             

              

grain type        

    য            
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       এ          ০             

৩৫ ৭০৬              RGA (F2-
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          ২০২০-২            

   ০০০              Line Stage 

Testing                            

                          ২০-

 ২৫                             

 ৭                           

    ২০২০-২        PYT 

(Preliminary Yield)        

                             

             ৫৬ এ         ৭        

          

AGGRi Alliance (Drought) 
                   ২০ ৯-২০ 

      ৩০০                        

                এ            

       এ                  ৮  

                                   

          -                  

         ২৬- ৩৪     এ       

৪ ৫৯-৫ ৩০          এ      

IR14L521                   

       ৫ ৩০         এ           
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              এ            
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strong culm)  

         -     
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        এ   ২.০৬   /          

                 ২০২০-২        

৪                        : 

BR9390-6-2-2B, BR9376-6-2-

2B, BR10260-5-15-21-6B, 

BR9390-6-2-1B এ   ২       

(Khoia-motor এ   Lalmohon) 

           ,,       ,      , 

      ,        ,      , এ   

              ALART (Deep 

Water Rice )                  

     এ      ৩                

      (BR10230-7-19-B, 

           

              

  এ এ  
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BR10247-14-18-7-3-3B , 

BR10238-5-1-9-3B) এ           

(BR23)            ,,       , 

     ,       ,        ,      , 

এ              ALART 

(Stagnant Shallow Flood)        

                     ৯  এ  ২০  

                      Semi-deep 

water                             

                          ৯  এ  

Semi-Deep               শগ   

           এ              

২০২০ এ                  এ        

             

ঝ        ৭৬   

      ৭৭ এ  

         

              

              

      ৭৬      

   ৭৭       

          

             

             

     এ       

      কযবত 

বফ।   

              

      ৭৬      

   ৭৭ এ         

            

                 

      

 

      -                      ৭৬   

      ৭৭ এ                      

                 ২০ ৯        

            (         ,      , 

       ,        ,      , 

         )                       

৬    ংকযায়ণ কযা বয়বছ। এছাড়া 

F4 - F6             ৮২৭   

কগশযবগটিং প্রবজশন      

                               

        QTL            এ   

                              

                       ৮৪  F2 

QTL               ২০         

                               

                  F4 এ  ৫       

     এ  ৬       T.Aman 2020 

এ                      

         

              

           

        

           

              

               

              

        ৩৫
০
 

               

               

     বশফষ্যবত 

এধযবণয চযাবরঞ্জ 

কভাকাবফরায় 

তাভাত্রাশষ্ণু 

জাত       কযবত 

বফ।   

Late Boro and 

Yarly Aman     

                 

              

৩৫
০
-৪০

০
     

           -    

               

      

                  

              

PYT এ         ৫-

২০              

               

                

           

                                

       এ            ২০ ৯ 

      ২৫২                      

                         

                         

                                  

                           ২০২০-

২                    ৫ ৩-৫ ৯ 

                       এ      

এ              ৫                

                               

             ৯৯৮৫৩-  -  -৩ ০ 

               ৪      ৫ ৭       

                                

এ          ২৭  এ           

        ৩৭                 ০  

                     

এ                   ৩০০  

                           

                             

            এ                  
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২০২০                            

      ২০                          

                      ৩ ০  

                         

          জাভপৃ্লাজভ নাক্তকযণ 

              এ            

২০২০       ৫০ টি জাভপৃ্লাজভ মূল্যায়ন 

যীক্ষণ চরভান অবছ। ভাকাৃয-এশবটড 

শিশডং প্রশিয়ায় শি ধান২৮এয ব্যাকরাউাঈব  

ঈচ্চ তাভাত্রা শ  Spikilit 

fertility QTL শিবফশত কবয ১টি 

রাউগাভী াশয (BR12266) শচশিত 

কযা বয়বছ মায পরন ক্ষভতা শি ধান২৮ 

এয তুরনায় ০.৫ টন/ক; কফী এফং 

১০০০-দানায জন (১৯.৬২ রাউাভ)     

               PYT ২০২০     

                               

        ৫        এ              

                              

                 এ             

      

           

              

  

             

           

                

        এববছ  

           

            

                  

কদীয় চাশদা বৃশিয 

জন্য শি ধান৩৪ এয 

শফকল্প জাত ঈদ্ভাফবনয 

গবফলণা কপ্রারাউাভ রাউণ 

কযবত বফ। শপ্রশভয়াভ 

ককায়াশরটিয ঈচ্চ 

পরনীর জাত ঈদ্ভাফন 

কামিৃভ রাউণ কযবত 

বফ। 

                             

       এ                  

                ৭০,       ৮০,    

   ৯০ এ                       

   ৫০,      ৬৩,       ৮ ,       ৮৬ 

                 এ           ৯০ এ  

Aroma               ৩৪, 

         ,                        

                  ২০ ৯-২০ 

                                 

                            এ  

                          

                    এ            

    ২০২০-২                

                          

          ৩                     

      ৩৭                          

      ALART                  

            BR8882-30-2-5-2 

           ৩.৯৫   /     এ   

         ৩৯      এ         

           এ                  

            ২            

                      ২০২০-২  

                     

                      ২০ ৯ 

                               

    ৫০                       

          ২০২০               

                           (F1) 

         

           

           

     এ  
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       -                                        

             

           

         -

    

               

এ          

           

               

           

               

           

          

          

                

এগুবরা            

              

                    

   ৮         ৮৬ 

       

     ,                        

             ,     ,           ,     

    ,       ,            ,             

                           

                           

                         

                              

২০ ৯-২০                 

                                

                              

(      ),      (      ),        

(     ),             (      ), 

        (       ),           এ   

        (       )             

       

    এ                        

        এ    গুড়া                  

                             

                           

                   Kiv n‡h‡Q Ges 

djb cÖwZ †n±i ৫.০-৬.০ টন মনৃ্ত 

cvIqv †M‡Q| এ                    

                             

                                 

                    ২০২০-২      

                    

           

    এ   

             

        

   C4                   

          

            

             

C3      C4 এ 

রূ         

         

        C4      

               

        এ   

                

                    

               

     

                  Setaria        

৬৯৫  M1                M2     

                 

          ,                     

                                

 

          

             

      

২        

    -

       

                       

          

             

               

            

               

               

              

        এ   

              

                

              

              

         

          

            

            

               

          

      /        

           

               

                   

                

            

                

          

               

    এ         

               

                 

     

গত ২৫ ভাচ ৃ ২০২০ মনৃ্ত  শনফায কথবক 

বৃস্পশতফায প্রশতশদন প্রায় যাত ৮ টা মনৃ্ত 

গবফলণা য়াকৃ কখারা কযবখ কাজ 

চরবর কবযানা শযশিশতয কাযবণ তা 

যাবত্র ফন্ধ অবছ। তবফ কম্বাআন াযববস্টায 

 ায়ায যাআ ট্রান্সপ্লান্টায ততশযয কাজ 

চরবছ। শি কআকা গবফলণা য়াকৃব 

শফশবি াটৃ এবভফশলং কবয Power 

Rice Transplanter এয নতুন ০১ টি 
কপ্রাবটাটাআ ফা ভবডর গত এশপ্রর/২০২০ 

ভাব ততশয কযা ম্পি বয়বছ। এআ মবেয 

ল্যাফ াযপযবভন্স পরবাবফ যীক্ষা কযা 

ম্পি বয়বছ। শফশবি ভয় মবেয ত্রুটি 

শফচ্যযশতগুবরা শযদনৃ কবয তা ভাধান 

কযা বয়বছ। নতুন চাযা ততশয কবয মেটি 

শদবয় Concrete road এ চাযা ড়ায 
যীক্ষা ম্পি বয়বছ। শনশদষৃ্ট ংখ্যক চাযা 

 শনশদষৃ্ট দূযবে চাযা ড়া মবৃফক্ষণ কযা 

বয়বছ এফং মেটিবত মাশেক ককান ত্রুটি 

কদখা মায়শন। প্রথভফাবযয ভবতা 

এ এ   এ    

       এ এ  
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     এ       

             

              

          

এপএভশএআচটি শফবাগ শনজস্ব ক্ষভতায়  

 কাশযগশয দক্ষতায় অধুশনক শফশ্বভাবনয 

একটি Power Rice Transplanter 
ততশয কযবত ক্ষভ বয়বছ। দীঘবৃভয়াদী  

কটকআ কযায মেটিয Fatigue test 
কযবত বফ । অভন/২০২০ ভসুবভ মেটি 

শদবয় ভাবে চাযা কযাণ যীক্ষা কযা 

বয়বছ।  

কার শপড কম্বাআন াযববস্টায কপ্রাবটাটাআ 

ততশযয কাজ জুন/২০২০ ম্পি বয়বছ। 

Conveyer screw, Hydraulic 

system, Header াটৃ এয Cutting 

Blade  Crawler ংমৄক্ত কযায কাজ 

ম্পি বয়বছ। গত ০৫ আ জুরাআ 

Concrete road এ শি ঈদ্ভাশফত কার 
শপড কম্বাআন াযববস্টাযটি যীক্ষামূরক 

কাজ শুরু বয়বছ। াকা ধান শদবয় 

ল্যাফবযটশয ভাড়াআ কটস্ট কযায প্রশিয়া 

চরবছ।  
এপএভশএআচটি শফবাগ নতুন ভবডবরয 

একটি শযায ফাআ ায শফবদ কথবক ংরাউ 

কবযবছ। ডাশলঈএভএভ শফবাগ কমৌথবাবফ 

এপএভশএআচটি শফবাবগয াবথ নতুন 

একটি শযায ফাআ ায ততশযয কযায ড্রশয়ং 

কযবছ। ায়ায ট্রান্সশভন শবস্টবভয 

Engineering Measurement কাজ 
চরবছ।     এ এ         Self 

propelled            Modified 

                                   

৩       

     

        

          

            

              

(Stagnant)/ 

               

               

             

   ণু        

          

               

             

             

       

          

                 

                   

              

                

            

               

               

             

             

                

                 

                 

                    

              

              

          

                               

                                    

                                 

       এ                          

এ                             

                           

                               

                             

                                  

                                

                              

                            

              

            

      

            

         

             

             

            

            

           

               

                

                 

          

               

        এ        

              

  ’                              

                                 

                               

                                   

                             

                            

                           AEZ 
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     AEZ       

                 

              

          

                              

                        এ        

                           

                                  

এ     Alternate Wetting and 

Drying (AWD) Irrigation 

Reduces Greenhouse Gas 

Emissions Over Conventional 

Practices এ                      

                                 

এ                            

                এ               

                                  

৪        

  

       

ক) কবৌত, 

যাায়শনক এফং 

যািায গুণাগুণ  

কবৌত, যাায়শনক 

 যািায গুণাগুণ 

শফবেলণ কবয কর 

প্রকায ঈাদাবনয 

শযভাণ ঈবেখ 

পূফকৃ জাত 

ফমুশক্তয জন্য 

সুাশয কযা য়। 

ALART রাউগাভী 

ককৌশরক াশযয কবৌত, 

যাায়শনক, শজঅআ 

বযালু এশন্ট-

শিবডন্ট কর 

প্রকায ঈাদাবনয  

শযভাণ জানায য 

PVT কযবত বফ। 

                      ২০ ৯-২০ 

       ২                     

                     OT     

      এ   এ          ৫       

                               

               ৯৬  এ          

                            

       এ                 

             এ   Functional 

                 এ              

       

     এ     এ               

                              

                           

                        

(pDirect_25H)                 

                         এ       

                

ঈশদ্ভদ প্রজনন, 

জীফ প্রমৄশক্ত, 

শজশকঈএন  

এঅযশড 

খ) শজঅআ 

বযালু, 

এশন্টশি-কডন্ট, 

স্বাদ, যাবযাভা 

কন্সশয আবালুয-

কয়ন 

কর ফমুক্ত 

জাবতয গুণাগুণ  

পুশষ্টভান জানা 

দযকায। 

কর ফমুক্ত জাবতয 

গুনাগুণ  পুশষ্টভান 

শনণবৃয়য কাজ ব্যত 

যাখবত বফ। 

১। শফঅয১ কথবক শি ধান৮৯ মনৃ্ত কর 

জাবতয অত চাবরয শজঅআ ম্পি কযা 

বয়বছ। 

২। শফঅয১ কথবক শি ধান৬৯ মনৃ্ত কর 

জাবতয অত চাবরয Zn, Fe, Ca, 

Mg-এয ভাত্রা শনণয়ৃ কযা বয়বছ। ঈবেখ্য 

কম, শি ধান৭০ কথবক শি ধান৮৯ মনৃ্ত 

জাতগুবরায ঈশেশখত কটস্টগুবরা চরভান 

অবছ। 

৩। শি ধান৭০ কথবক শি ধান৮৯ মনৃ্ত 

জাতগুবরায যাশন্টশিবডবন্টয ভাত্রা শনণয়ৃ 

ম্পি বয়বছ। এছাড়া Black rice, 

Red rice- ১২০ টি কদীয় জাবতয 

যাশন্টশিবডবন্টয ভাত্রা শনণয়ৃ কযা 

বয়বছ। 

৪। Out sourcing-এয ভাধ্যবভ 

শফশএঅআঅয, ঢাকা কথবক শি ধান৭০ 

কথবক শি ধান৮৯ মনৃ্ত জাতগুবরায কপ্রাটিন 

এয Amino acid এফং Fatty Acid 

profiling ম্পি বয়বছ। শফবলবাবফ 

ঈবেখ্য কম, HS-GCMS এফং HPLC 

Shim pack XR-ODS reversed 

শজশকঈএন 

শফবাগ। 
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phase column Volatile 

Compound এফং Amino acid 

শনণবৃয়য জন্য ব্যফহৃত য়। Rice এয 

Aroma detection এয জন্য 

ফাংরাবদব ককান Laboratory না 

থাকায় এফং শি’য Central Lab-এ 

প্রস্তাশফত GCMS এফং HPLC বে 

ঈশেশখত HS (Head Space) এফং 

Shim pack XR-ODS reversed 

phase column ংবমাজবনয ভাধ্যবভ 

শি’কতআ  ঈশেশখত কটস্টগুবরা কযা ম্ভফ। এ 

ব্যাাবয ঈচ্চতয প্রশক্ষণ ১৫ টি সুগশন্ধ 

চাবরয Aroma- কর Volatile 

Compound এফং Amino acid কটস্ট 

কযায জন্য Shimardzu, Singapore 

এয াবথ ড. াফীবুর ফাযী শজফ 

কমাগাবমাগ, ভন্বয় কযবছন। শি কর্তৃক্ষবক 

এ ব্যাাবয           ফশত কযা 

      । 

শি’য স্যভান  পুশষ্ট শফবাবগ ফতভৃাবন 

চাবরয Low glycemic (GI), 

Micronutrient profiling, 

Vitamin, Antioxidants- 

Anthocyanin ংিান্ত গবফলণা 

কামিৃভ চরভান যবয়বছ। ঈক্ত শফবাবগ 

চাবরয Amino acid- সুগশন্ধ চাবরয 

শফশবি Volatile compound কমভনঃ 

2AP (2-Acetyl-1-Pyrolin) 
শফবেলণ পূফকৃ গবফলণা কামিৃভ শুরু 

কযবত অরাউী। HS-GCMS এফং 

HPLC Shim pack XR-ODS 

reversed phase column Volatile 

Compound এফং Amino acid 

শনণবৃয়য জন্য ব্যফহৃত য়।          

     HPLC এ                 

      এ                       

         HPLC              

                                  

   । 
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 গ) যা-ঞ্চবর 

সুগশন্ধ/রম্বা  

রু  চাবরয 

জনশপ্রয়তা 

বৃশিকযণ 

ফাংরাভশত  

ন্যান্য িানীয় 

সুগশন্ধ চাবরয 

জনশপ্রয়তা 

যাঞ্চবর বৃশিয 

ঈবযাগ শনবত বফ। 

শজংক, শবটাশভন এ, 

Low GI, 

ফাংরাভশত সুগশন্ধ 

জাত     (শি ধান৩৪,      

শি ধান৩৭,শি ধান৬৩,       

শি ধান৭০, শি ধান৭৫,       

শি ধান৮০, শি ধান৮১ 

 শি ধান৮৪) 

যাঞ্চবরয সুায 

ভরগুবরাবত 

ফাজাযজাবতয ঈবযাগ 

শনবত বফ।  

                           

             এ                    

                   ৩- ৫         

২০২০                           

              এ                

                               

                                

                               

                 ; এ       

                 এ   এ         

                           Rice 

value chain এ        

Stakeholders          এ   

                     এ           

                              

      এ   আ, স্কয়ায)           

                                 

                   এ            

     এ   workshop            

                              

workshop                    

                              

     -   এ                   

workshop                     

workshop এ                  

                                  

       এ                          

                এ         

         

শজশকঈএন, 

এপএভশএআচটি, 

কৃশল থনৃীশত 

শফবাগ, খাভায 

ব্যফিানা 

শফবাগ 

৫       

       

                             

           

              

               

          

                

           

            

      ফীজ ঈৎাদন  

                 

              

               

               

     

 

কফাবযা ২০২০ ভসুবভয জন্য ঞ্চর 

শবশিক ঈমৄক্ত জাত শনফাৃচন  দ্রুত 

ম্প্রাযবণয জন্য কদবয ৫৩টি কজরায় 

কভাট ২৬২টি “জাবতয ঈবমাশগতা যীক্ষা 

(Adaptive trial)” ফাস্তফায়ন কযা 

বয়বছ।  এবক্ষবত্র জাতগুবরা বরা শি 

ধান২৮, ২৯, ৫০, ৫৮, ৬৭, ৮১, ৮৪, ৮৮, 

৮৯, ৯২ । 

অভন ২০২০ ভসুবভয জন্য ঞ্চর 

শবশিক ঈমৄক্ত জাত শনফাৃচন  দ্রুত 

ম্প্রাযবণয জন্য কদবয ৫০টি কজরায় 

কভাট ২০০টি “জাবতয ঈবমাশগতা যীক্ষা 

(Adaptive trial)” ফাস্তফায়ন কযা 

বে। এবক্ষবত্র জাতগুবরা বরা শি ধান৫১, 

৫২, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৫, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮৭, 

৯৩, ৯৪, ৯৫ শফনা ধান১১, ১৬, ১৭, ২২। 

যংপুয অঃ কামাৃরয়ঃ        ২০ ৯-

২০২০                          

         ৩০                     

                   -      ৬৭,    

   ৭৪,       ৮ ,       ৮৪,       ৮৬, 

      ৮৮,       ৮৯,       ৯২ এ      

          ৩   ৫            ২০২০ 

এ      
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এ            ৩০                 

                     -      ৪৮,    

   ৮২ এ                ৭       

    ২০২০                    

              ০০                 

                     -      ৭০,    

   ৭ ,       ৭৫,       ৮৭,       ৯০, 

      ৯৫ এ                ৪   ৬  

         

        

               

            

            

                 

এ              

           

            

                    

এ               

              

        

            

                  

                

  এ এ          

             

      GIS      

                 

                

              

Recommendation domain 
               এ এ             

                              

                                 

                          

                             

এ এ                     

                               

       এ   -            এ   

            ৬           

                       -    -      

                            

                                

                              

                             

                 -    -        

                         

                         এ 

                             

                         -   -

                -           -

                  এ           -

   -                        

            

  এ এ   

এ এ   এ    

     ,     

         

          

 এ এ  

       

           

             

         এ এ  

           

          

         

                 

                

                

     

      ফীবজয                 

                                 

                           

    এ  

            

        

        

         

                    

           

           

              

             

          

            

                

                

      এ         

              

এ  এ           

            

                  

            

                  

           

কফাবযা,২০২০ ভসুবভয জন্য চরভান 

শফশবি প্রকবল্পয াবথ ভন্বয় কবয শজশফ 

এয থাৃয়বন কদবয ১৬ টি কজরায় কভাট 

৩৮টি প্রদনৃী িান কযা বয়শছর। 

এবক্ষবত্র জাতগুবরা বরা শি ধান৫৮, ৬৭, 

৭৪, ৮১, ৮৪, ৮৬, ৮৮, ৮৯ । এয জন্য 

কভাট ৭,২১,৯২০/- (াত রাখ একু াজায 

নয়ত শফ) টাকা ভাত্র ফযাি কদয়া 

বয়ছশর মা এঅযশডয কফাবযা ভসুবভয 

প্রদনৃী ফাফদ কভাট খযবচয তকযা 

২৭.৫৩ বাগ। কফাবযা,২০ ভসুবভয জন্য 

TRB প্রকবল্পয থাৃয়বন কদবয ১৭ টি 

এ           
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কজরায় কভাট ৩৮টি প্রদনৃী িান কযা 

বয়শছর। এবক্ষবত্র জাতগুবরা বরা শি 

ধান৫৮, ৬৭, ৭৪, ৮১, ৮৪, ৮৮, ৮৯ ।    

অঈ,২০২০ ভসুবভ চরভান শফশবি 

প্রকবল্পয াবথ ভন্বয় কবয শজশফ এয 

থাৃয়বন কদবয ১১টি কজরায় কভাট ৩২টি 

প্রদনৃী ফাস্তফায়ন কযা বে। এবক্ষবত্র 

জাতগুবরা বরা শি ধান৪৩, ৪৮, ৬৫, ৮২, 

৮৩, ৮৫  শি াআশিড ধান৭ । এয জন্য 

কভাট ৪,৫৫,৪৪৯/- (চায রক্ষ ঞ্চাি াজায 

চাযত উনঞ্চা) টাকা ভাত্র ফযাি কদয়া 

বয়বছ। মা এঅযশডয অঈ কভৌসুবভয 

প্রদনৃী ফাফদ কভাট খযবচয তকযা ১০০ 

বাগ। 

অভন,২০২০ ভসুবভ চরভান শফশবি 

প্রকবল্পয াবথ ভন্বয় কবয শজশফ এয 

থাৃয়বন কদবয ২২টি কজরায় কভাট ৪৮টি 

প্রদনৃী ফাস্তফায়ন কযা বে। এবক্ষবত্র 

জাতগুবরা বরা শি ধান৭১, ৭৩, ৭৫, ৭৮, 

৭৯, ৮০, ৮৭, ৯০, ৯১, ৯৩, ৯৪, ৯৫  শি 

াআশিড ধান৪, ৬ । এয জন্য কভাট 

১৭,২৬,৩৪৩/- (বতয রক্ষ ছাশি াজায 

শতনত কততাশে) টাকা ভাত্র ফযাি 

চায়া বয়বছ।  

অভন,২০২০ ভসুবভ চরভান শফশবি 

প্রকবল্পয াবথ ভন্বয় কবয TRB-BRRI 

এয থাৃয়বন কদবয ১৬টি কজরায় কভাট 

২৫টি প্রদনৃী ফাস্তফায়ন কযা বে। 

এবক্ষবত্র জাতগুবরা বরা শি ধান৭১, ৭৩, 

৭৫, ৭৯, ৮০, ৮৭।  

অভন,২০২০ ভসুবভ চরভান শফশবি 

প্রকবল্পয াবথ ভন্বয় কবয SPIRA এয 

থাৃয়বন কদবয ৭টি কজরায় কভাট ১১টি 

প্রদনৃী ফাস্তফায়ন কযা বে। এবক্ষবত্র জাত 

বরা শি ধান৮৭। 

       

       

               

       এ     

                

          

           

 এ এ         

            

             

              এ    

              

                 

                

     

                            

        ২২ ৮০০       এ এ      

                             

        

           

      

           

       

         

         ৫ 

          

         

           

          এ এ  

                

কফাবযা, ২০২০ ভসুবভ নতুন জাবতয 

প্রদনৃীয জন্য TLS ফীজ ধান (শি  

ধান২৮, ২৯, ৫০, ৫৮, ৬৭, ৮৪, ৮৮, ৮৯, 

৯২) ঈৎাদন কযা বয়বছ। 

অভন,২০২০ ভসুবভ নতুন জাবতয 

এ       
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প্রদনৃীয জন্য TLS ফীজ ধান (শি  

ধান৭১, ৭২, ৭৩, ৭৫, ৭৯, ৮০, ৮৭, ৯০, 

৯১, ৯৩, ৯৪, ৯৫) ঈৎাদন কযায প্রশিয়া 

চরভান। 

                        

              

             

              

          ৫     

                

          

                              

                                  

               

        

           

      

        

                 

            

   

                

        

            

              

           

               

         

                 ২০ ৯-২০      ৭৭ 

           ৬০               

         ৪ ৪    এ এএ  এ   ৩০    

                                  

       

এঅযশড এয ঈবযবগ গত াঁচ  ভাব কভাট 

২১৯০ জন প্রশক্ষণাথীবক (২০২৩ জন 

কৃলক এফং ১৬৭ জন এএএ) প্রশক্ষণ 

কদয়া বয়বছ। 

যংপুয অঃ কাঃ ২০ ৯-২০২০    থ ৃ

      ৪০০        এ   ৫০      -

                                

        ২০২০-২০২   থ ৃ       ৫০০ 

       এ   ৭৫      -           

                              

             

এ       

      

           

৬  

        

    -

    

 

             

             

কৃলবকয ধান 

ঈৎাদন ব্যয়  

পরন ব্যফধান হ্রা 

কযায জন্য 

           

             

        

            

            

                   

               

            

      এ      -

           

(AEZ)            

             

             

       ৪-৫       

               

              

           -

           

       

                 

                  

                             

                          

                 এ             

               

খ)ধাবনয পরন ব্যফধান কভাবনা শফলবয় 

পশরত গবফলণা শফবাগ কর্তকৃ  একটি প্রকল্প 

প্রস্তাফনা ততযী কযা বয়বছ। 

         

             

            

       

  এ      

             

  এ এ    

           

        

        

        

            

              

             

         এ   

            

                

                  

          

               

     

                                 -

    -                          

                             

                            

        এ এ           

                                   

      এ               ৬   

                        

                         -    -

                           

                      এ      

                            

এ এ                            

  এ এ   
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         -    -          এ      

     -  -         -          

                                

                                

                   -     -      

                            

                         

                          -     -

                              

                              

        

কৃশলতত্ত্বঃ   -         -         -

     :                             

                             

এ                এ      

                   REY   

Gross margin      এ          

                                 

                           

             এ                 

এ                      

                    

          

             

                

               

           

            

                

        

            

            

                

                              

      এ                  

                                  

                           ৫০-

৬০         এ                

                                 

কৃশলতত্ত্বঃ কৃলবকয ধান ঈৎাদন ব্যয়  

পরন ব্যফধান হ্রা কযায জন্য শযশভত 

অগাছানাক এফং কৃশলতাশত্ত্বক 

ব্যফিানায ভন্ববয় কটকআ অগাছা দভন 

প্রমৄশক্ত ঈদ্ভাফন          কযায রবক্ষয 

নতুন একটি কভসৃূশচ প্রণয়ন কযা বয়বছ। 

পা  কবর ীঘ্রআ কাজ শুরু কযা বফ। 

             

  এ এ    

            

৭        

    -

    

 

           

        

           

           

             

                  

              

এ             

         এ   

           

             

             

     এ      

                 

                  

              

     প    এ   

                

                 

                  

এ   এ         

                 

                

              

                             

                             

এ                              

                               

                                 

                এ         এ      

   validation                      

                 এ            

                                 

এ                           

         এ                    
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২              

   ৩০-৪০     

             

         

           

      

             

                 

                

             

                

                

              

     

  

 

              এ                  

                                 

                  এ              

            

কীটতত্ত্ব শফবাগ কর্তকৃ কর শফবাগ  

অঞ্চশরক কামাৃরবয় কাকাভাকড় দভন 

ব্যফিানা শফলয়ক প্রচায ত্র আ-নশথবত 

যফযা কযা বয়বছ। শফশবি অঞ্চশরক 

কভৃারা কৃলক প্রশক্ষণ এফং শিবত 

এএএ কদয প্রশক্ষবণ কীটতত্ত্ব শফলয়ক 

শরপবরট শফতযণ কামিৃভ চরভান অবছ। 

ম্প্রশত কীটতত্ত্ব শফবাগ কথবক প্রকাশত 

‘ধাবনয কাকাভাকড় দভবনয াত ফআ’ 

শি’য কর শফজ্ঞানী, পাভ ৃ ম্যাবনজায, 

কাযী পাভ ৃম্যাবনজায, এএ এ, এএ 

এয ভবধ্য শফতযণ কযা বয়বছ। ভাে মাৃবয় 

এএএ-কদয ভবধ্য শফতযবণয জন্য কর 

অঞ্চশরক কামাৃরবয় কপ্রয  কযা বয়বছ।  

           

        

                

                

                 

              

              

       

                   

               

               

                   

               

           

             

          

                        এ   

leaflet                    leaflet 

              এ                 

                               

এ                                

       

                           

       এ                 

                                

DAE এ  control room        

  -                            

             

            

        

           

                              

              

           

অগাছানাবকয 

রাউণবমাগ্যতা শদন 

শদন বৃশি াবে। 

কৃশলতত্ত্ব শফবাগ 

শনয়শভত নতুন 

নতুন  অগাছানাক 

শনফন্ধবনয জন্য 

সুাশয কযবছ । 

শকন্তু, বাবরা ভাবনয 

অগাছানাক কৃলক  

              

        কটকআ 

অগাছা দভবনয 

জন্য বাবরা ভাবনয 

অগাছানাক কৃলক  

              

           

শনফন্ধনকৃত ফবচবয় 

কামকৃযী  

অগাছানাক গুবরায 

একটি তাশরকা প্রস্তুত 

কবয ভাশযচারক 

ভবাদবয়য দপ্তবয 

কপ্রযণ কযবত বফ। 

বাবরা ভাবনয 

অগাছানাক কৃলক  

              

        

ভাশযচারক ভবাদয় 

ংশেষ্ট শফবাবগয াবথ 

অবরাচনা কযবফন ।  

 

শনফন্ধনকৃত ফবচবয় কামকৃযী  

অগাছানাক গুবরায তাশরকা প্রস্তুত কবয 

ভাশযচারক ভবাদবয়য দপ্তবয কপ্রযণ 

কযা বফ। 
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৮      

     -

    

          

         

               

            

              

           এ   

               

             

               

           

           

           

        

                 

             

       এ        ’  

               

                  

              

               

                  

         -৩ এ 

     এ            

            

          

                                

  -৩ এ     ৯.০      এ             

                             

                              

         এ                  

                              

           

        

        

      

         

       এ   

        

          

           

              

                

           

            

            

             

        

          ২০ ৯-২০ 

      GOB 

               

      ৬০০      

              

                 

                  

   এ          

                

                

                

এ                  

২০২০-২        

    এ             

             

                  

            

              

     

          ২০ ৯-২০       GOB 

                           

                                  

                     এ           

       ২০২০-২            এ      

                                 

                                    

           

        

        

      

         

        

 )                     

            

               

             

           

           

                

               

                

এ               

          

  এ               

           এ   

                  

                        এ      

                     এ      

                    এ          

                               

           

        

      

                       

               

             

           এ  

               

              

      

              

               

         এ        

            

                

                

                  

               

                              

এ                              

                             

             ৩৫             

                                

                               ৩৫ 

                             

             ৪৭   
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  এ এ          

               

            

          

            

           

                

                

   ৭          ৭৫ 

                   

           

                            

      এ                        

                                 

                                -

    -                     

          -         -          

                 -

     ৮২      ৪৮-     ৭  ৭৫       

               এ         এ   

                                 

এ                             

                            

            এ              

        এ  এ                        

             

  এ এ  

        

      

              

         

             

                

            

           

             

            

 

           

                 

             

             

                  

                              

                                 

                                 

                              এ   

                                 

                                

                    ৫০০-২০০০       

                             

                                 

                                

                     

       এ  

       

      

           

৯  

       

    

   -    

    -

      

 

           

           

             

      

             

          

        

            

                 

           

            

এ         

          ৫ 

               

এ           

              

            

           

         

           grain 

quality         

                

                   

                 

অভন ভসুবভ 

ঈবমাগী শর্তভার্ত 

াশয  জাত ঈদ্ভাফন 

         মায পরন 

বফ ৭.৫-৮.০ টন, 

জীফনকার ১১৫-১২০ 

শদন, দানা শচকন  

ঈচ্চ যাভাআবরাজ 

ম্পি  ভাঝাযী 

ভাবনয শফএরশফ 

প্রশতবযাধী, ফীজ 

ঈৎাদন ফাশণশজয- 

কবাবফ রাবজনক  

াযাবদব চালাফাবদয 

াআশিড ধাবনয নতুন জাত ঈদ্ভাফবন grain 

quality in respect of grain size 

and nutrition status along with 

high amylose content (>২৪%) 

কক গুরুবেয াবথ শফবফচনা কবয কভসৃূচী 

কনয়া বয়বছ। চরশত কফাবযা ২০১৯-২০ 

ভসুবভ শি াআশিড ধান জাবতয ফীজ 

ঈৎাদন কভসৃূচীয অতায়  শি অঞ্চশরক 

কামাৃরয় যংপুয  ফশযাবরয াাাশ 

২৪ টি প্রাআববট ককাম্পানীবক প্যাবযনটার 

রাআন যফযা কযা বয়বছ ১.৫ টন (ভার্ত 

াশয ১০৫০ ককশজ  শর্ত াশয ৪৫০ 

ককশজ) । কফাবযা ২০১৯-২০ ভসুবভ 

এভএরটি ট্রায়াবরবয পরাপবরয ঈয শবশি 

কবয চূড়ান্তবাবফ একটি াআশিড াশয 

ফাছাআ কযা বয়বছ মায পরন ক্ষভতা ১০ 

টবনয শধক জীফনকার ১৪৭-১৫০ শদন, 

দানা শচকন  যাভাআবরাবজয শযভাণ 

তকযা ২৩.৫ বাগ। াশযটি অগাভী 

কফাবযা ২০২০-২১ ভসুবভ ফীজ প্রতযয়ন 

এবজন্সীবত জাত শাবফ ছাড়কযবণয জন্য 

শনফন্ধন কযা বফ। অভন ভসুবভ শচকন 
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জন্য ঈবমাগী। কফাবযা 

ভসুবভ ভাঝাশয ো া 

নীর শর্ত ভার্ত 

াশয  জাত ঈদ্ভাফন 

কযা মায পরন বফ 

৯.৫-১০.০ টন, 

জীফনকার ১৪০-১৪৫ 

শদন, দানা শচকন  

ঈচ্চ যাভাআবরাজ 

ম্পি  ভাঝাযী 

ভাবনয শফএরশফ 

প্রশতবযাধী, ফীজ 

ঈৎাদন ফাশনশজয- 

কবাবফ রাবজনক   

াযাবদব চালাফাবদয 

জন্য ঈবমাগী। অঈ 

ভসুবভয ঈবমাগী 

শর্তভার্ত াশয  জাত 

ঈদ্ভাফন কযা মায পরন 

বফ ৬.৫-৭.০ টন, 

জীফন-কার ১০০-১১০ 

শদন, দানা শচকন  

ঈচ্চ যাভাআ-করাজ 

ম্পি  ভাঝাশয 

তাভাত্রা প্রশতবযাধী, 

ফীজ ঈৎাদন 

ফাশণশজয-কবাবফ 

রাবজনক  

াযাবদব চালা- 

ফাবদয ঈবমাগী।  

দানা, স্বল্প জীফনকার (<১৩০ শদন),  ঈচ্চ 

যাভাআবরাজ (>২৪%) এফং ঈচ্চ 

পরনক্ষভতা  (৭.৫-৮.০ টন  ক.) কক রক্ষয 

কযবখ গবফলণা কভসৃূচী প্রণয়ন কযা বয়বছ। 

চাশদা নুমায়ী াআশিড ফীজ যফযাবয 

জন্য ককাম্পানী  কৃলবকয ভাধ্যবভ 

ফশযার  ইশ্বযদীবত শি াআশিড ধান২, 

শি াআশিড ধান৩, শি াআশিড ধান৪, শি 

াআশিড ধান৫, শি াআশিড ধান৬  শি 

াআশিড ধান৭ এয ফীজ ঈৎাদন কযা 

বয়বছ। ঈৎাশদত শি াআশিড ধান৪  শি 

াআশিড ধান৬ এয শতন টন ফীজ চরশত 

অভন ২০২০ ভসুবভ শফশবি অÂশরক 

কামাৃরয়, শি’য শফশবি শফবাগ  কৃলবকয 

ভাবঝ শফতযণ কযা বয়বছ। শি াআশিড 

ধান২, শি াআশিড ধান৩, শি াআশিড ধান৫ 

 শি াআশিড ধান৭ এয দ টন ীড 

াবট·ৃ এবরাউা (বাড়া কগাডাঈন)  াআশিড 

যাআ শফবাবগয কস্টাবয ংযক্ষণ কযা 

বয়বছ। অগাভী কফাবযা  অঈ ভসুবভ 

এআ ংযশক্ষত ফীজ কৃশল ম্প্রাযণ 

শধদপ্তয  শি অÂশরক কামাৃরবয়য 

ভাধ্যবভ কৃলকবদয ভাবঝ শফতযণ কযা বফ। 

অঈ ভসুবভয একটি াআশিড জাত শি 

াআশিড ধান৭ ২০২০                   

 ০২                           

                              

                               

         ৬ ৫-৭ ০           

         ০৫-  ০                

এ                            

      ২৩             æ  

                          Â   

           ©                   

                           

                   ©         

          এ                  

                           

                                

     

অগাভী কফাবযা ভসুবভ াতক্ষীযা  

কানাগাজী অÂশরক কামা ©রবয় ফীজ 

ঈৎাদবনয কভসৃূশচ কনয়া বফ। 

            এ       

               

               

           

         

         

            

                  

              

LoA            

BADC এ                    

                         

                            

                BADC    ৩ ৫    

                                

                           

           এ                  

                                 

                                 

                     -      এ    
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২০০৯-২০ ৯     

     ৫০      

                 

            ৬ ০০ 

জনংখ্যা বৃশিয াবথ াভঞ্জস্য কযবখ খায 

ঈৎাদন বৃশিয রবক্ষয শিবত ঈচ্চ পরনীর 

ধাবনয জাত ঈদ্ভাফবনয গবফলণা কাজ 

চরভান অবছ মায পরশ্রুশতবত আবতাভবধ্যআ 

শনম্নশরশখত সুপর ায়া মাবেঃ 

 ম্প্রশত জাতীয় ফীজ কফাড ৃকর্তকৃ শি 

ঈদ্ভাশফত ধাবনয বনযটি নতুন জাত 

মথািবভ শি ধান৮১, শি ধান৮২, শি 

ধান৮৩, শি ধান৮৪, শি ধান৮৫, শি 

ধান৮৬, শি ধান৮৭ শি ধান৮৮, শি 
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ধান৮৯, শি ধান৯০, শি ধান৯১, শি 

ধান৯২, শি ধান৯৩, শি ধান৯৪ এফং শি 

ধান৯৫ জাতশববফ াযাবদব ফা 

কদবয সুশনশদষৃ্ট ঞ্চবর কৃলক মাৃবয় 

চালাফাবদয জন্য ছাড়কযণ কযা 

বয়বছ।  

 স্বল্প জীফনকার শফশষ্ট ধাবনয জাত শি 

ধান৮২ মা অঈ কভৌসুবভয কভগা জাত 

শি ধান৪৮ কথবক ৫ শদন অগাভ  

পরন ভান। িানীয় জনশপ্রয় 

কটকতাযা জাবতয ন্যায় কফানা অঈ 

ভসুবভয চাযা ফিায় ভধ্যভ ভাত্রায় 

খযা নীর ধাবনয জাত শি ধান৮৩ 

মায পরন শি ধান৪৩ এয কচবয় প্রায় ১ 

টন/কক্টয কফশ, ঈচ্চভাত্রায শজংক 

(২৭.৬ শশএভ) মৃি কফাবযা ধাবনয 

জাত শি ধান৮৪ মায জীফনকার শি 

ধান ২৮- এয ভান শকন্তু পরন ন্ততঃ 

কক্টয ০.৫টন কফী, বৃিয কুশভো 

জরাফিতা প্রফণ ঞ্চবরয জন্য 

ঈবমাগী কযাা অঈ ধাবনয জাত শি 

ধান৮৫, যান্থায কারচায িশতবত 

ঈদ্ভাশফত স্বল্প কভয়াদী কফাবযা ধাবনয 

জাত শি ধান৮৬।   

 গত দ ফছবয ধাবনয পরন কক্টয 

প্রশত ২.৭৮ কথবক ৩.২৩ টন ঈশিত 

বয়বছ। শতম্প্রশত জাতীয় ফীজ 

কফাড ৃকর্তকৃ শি ঈদ্ভাশফত ধাবনয দুআটি 

নতুন জাত মথািবভ শি ধান২৮ এয 

শযপুযক শি ধান৮৮ এফং শি ধান২৯ 

এয শযপুযক জাত শববফ শি ধান৮৯ 

এফং শি ধান৯২ াযাবদব কৃলক 

মাৃবয় চালাফাবদয জন্য ছাড়কযণ কযা 

বয়বছ। 

 শি ধান৯০ কযাা অভন ভসুবভয 

ঈবমাগী ঈিত গু ম্পি ধাবনয 

জাত। এ জাবতয দানায অকায  

অকৃশত ন্যনার করাউবডয শপ্রশভয়ায 

গু ম্পি িায়ীয় ধাবনয জাত কমভন 

শচশনগুড়ায ভবতা কছাট  ারকা 

সুগন্ধ থাকায় কদবয বযন্তবযয 

চাশদা কভটাবত ক্ষভ বফ। এ জাতয 

গড় পরন ৫.০ টন এফং গড় জীফন 

কার ১১৭ শদন। শি ধান৯০ এয 

জীফনকার শি ধান৩৪ এয চাআবত ২১ 

শদন অগাভ এফং পরন প্রায় ১.০-১.৪ 
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টন/কঃ কফী । এ ধাবনয 

যাভাআবরাজ (কযৃায ঈাদান ) 

২৩.২% এফং কপ্রাটিন ১০.৩%। 

১০০০ টি পুষ্ট ধাবনয জন ১২.৭ রাউাভ 

এফং এ জাতটিবত কপ্রাটিবনয শযভাণ 

১০.৩%।  

 শি ধান৯১ প্রথভফাবযয ভত অশফষ্কৃত 

জশর অভন ধাবনয জাত । এ জাতটি 

১ শভটায ঈচ্চতায় গবীয াশনয ফন্যা 

ঞ্চবরয জন্য শফবলবাবফ ঈবমাগী 

। শতবরাক-কাচাশয এফং শি ধান৪১ 

এয ভবধ্য ংকযায়বণয ভাধ্যবভ 

ঈদ্ভশফত এ জাতটি কফানা অভন 

কভৌসুবভয জন্য শনফাৃচন কযা য়। এ 

জাতটিয গড় পরন ২.৩৭ টন/ক.। 

কচক জাত পৄরকশয কথবক ১.০-১.৫ 

টন/ক. শধক পরন প্রদনৃ কবয। 

 শি ধান৯৩, শি ধান৯৪ এফং শি ধান৯৫ 

কযাা অভন ভসুবভয ভধ্যভ 

জীফনকাবরয ঈিত গু ম্পি ধাবনয 

জাত। এ জাত ৩টিয গড় পরন ৫.৫-

৬.০ টন/ক.। শি ধান৯৩  শি 

ধান৯৪-এয জীফনকার শি ধান৪৯-এয 

ভাভশয়ক এফং শি ধান৯৫ জাতটি 

শি ধান৪৯ কথবক প্রায় ৭ শদন অগাভ 

এফং পরন প্রায় ০.৫-১.০ টন/কঃ 

কফী। বাযতীয় স্বণাৃ ধাবনয শযফবত ৃ

চালাফাদবমাগ্য। 

        

           

        

াড় ঞ্চবর 

কদশযবত কযাণ 

কযবর অগাভ ঢবর 

াকা/ অধাাকা 

ধান াশনবত 

তশরবয় মায় অফায 

অগাভ কযাণ 

কযবর ককাল্ড 

আনজুশযবত শচটা 

বয় মায়। ভস্যা 

ভাধাবন ো া 

নীর কফাবযা 

ধাবনয জাত 

দযকায। 

                 

          

           

                 

                

           

াড় ঞ্চবরয জন্য ো া নীর কফাবযা 

ধাবনয জাত ঈদ্ভাফবনয জন্য কামিৃভ রাউ  

কযা বয়বছ।     ভবধ্য প্রজনন মাৃবয় 

ভধ্যভ ভাত্রায় ো া নীর দুআটি ককৌশরক 

াশয (TP7594, TP16199) নাক্ত 

কযা বয়বছ। এছাড়া Hbj. BVI, 

Mineasahi এফং Bhutan নাভক 

ধাবনয Germplasm/ Landrace 

জাতবক চাযা, প্রজনন মাৃবয় োণ্ডা 

নীর শাবফ নাক্ত কযা বয়বছ, শকন্তু 

এগুবরায পরন  ন্যান্য গু  ফরী কাশিত 

মাৃবয় না য়ায় Parent শাবফ িশং 

কামিৃবভ ব্যফায কযা বে এফং োণ্ডা 

নীর তফশবষ্টযয ংশেষ্ট QTL ফা 

শজন নাক্ত কযায কামিৃভ চরভান 

যবয়বছ। ো া নীর ধাবনয জাত 

ঈদ্ভাফবনয অতায় Rapid 

Generation Advance (RGA) 
িশত এয ভাধ্যবভ রাউগাভী ককৌশরক 

াশযমূ কথবক শফগত শতন ফছবয 

ফাছাআকৃত দুআটি রাউগাভী াশয 

IR100723-B-B-B-B-61  
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IR100722-B-B-B-B-11 এফং 

ঈশেশখত TP7594  TP16199 

ককৌশরক াশযদ্বয় এয াবথ অঞ্চশরক পরন 

যীক্ষা কযায জন্য কফাবযা ২০১৯-২০ 

ভসুবভ াড় ঞ্চবর ১০টি িাবন  

যাজাী ঞ্চবর ০৩টি এফং যংপুয ঞ্চবর 

০৩টি িাবন যীক্ষা িান কযা বয়বছ। 

প্রাপ্ত পরাপবরয ঈয শবশিবত 

TP16199 এফং  IR100722-B-B-

B-B-11 ককৌশরক াশযদ্বয়বক াড় 

এরাকায ঈবমাগী ো া নীর ধাবনয 

জাত শববফ নাক্ত কযা বয়বছ। তবফ 

ঈশেশখত াশযদ্ববয়য ভাধ্যবভ াড় 

এরাকায়  অবযা কফী এডাটিব ট্রায়াবরয 

প্রবয়াজন যবয়বছ।  

এছাড়া Transforming Rice 

Breeding (TRB) প্রকবল্পয 

অতায় ো া নীর ধাবনয জাত 

ঈদ্ভাফবনয ং শববফ কফাবযা ২০১৮-১৯ 

ভসুবভ F2-F6 কজনাবযবনয কশরাউবগটিং 

৮৮,৮৪৬ টি প্রবজশন  RGA এয ভাধ্যবভ 

রাউগাভী কযা বয়বছ এফং ২০১৯-২০২০ 

ভসুবভ F2-F6 কজনাবযবনয কশরাউবগটিং 

২২,৯০৭ টি প্রবজশন রাউগাভী কযা বয়বছ। 

শধকন্ত কফাবযা ২০১৯-২০২০ ভসুবভ 

১১,০০০টি ককৌশরক াশয Line 

Stage Testing (LST), ৮৬৬টি 

ককৌশরক াশয OYT, ৭৮টি ককৌশরক াশয 

AYT এফং ৫টি ককৌশরক াশয 

Regional Yield Trial (RYT)-এ 

মূল্যায়ন কযা বয়বছ। OYT(Cold 

Stress) ট্রায়ার কথবক ফবৃভাট ৬১টি 

ককৌশরক াশয শনফাৃচন কযা বয়বছ। 

AYT (Cold Stress) ট্রায়ার কথবক 

ফবৃভাট ৯টি ককৌশরক াশয শনফাৃচন কযা 

বয়বছ মায ভবধ্য RGA-derived  

ককৌশরক াশযগুবরা বে BR11000-

5R-19, BR11000-5R-

39,BR11000-5R-31, BR11000-

5R-65, BR11000-5R-27, 

BR11000-5R-39 এফং BR11001-

5R-37 আতযাশদ। 

ঈশযশেশখত ট্রায়ারমূবয পরাপর 

শফবেলণ পূফকৃ শনফাৃশচত ককৌশরক াশযমূ 

অগাভী কফাবযা ২০২০-২১ ভসুবভ শফশবি 

রাউফতী ট্রায়ার মূল্যায়ন এফং Parent 

শববফ ব্যফায কবয ো া নীর 

ধাবনয জাত ঈদ্ভাফবনয কামিৃভ ব্যত 

যাখা বফ। 
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workshop এ                  

                                  

       এ                          

                এ         

         

     এ  

এ এ   এ    
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ফাংরাবদ যাআ নবরজ ব্যাংক 

(শফঅযবকশফ): শফঅযবকশফ বয়ফ যাব 

শিয নতুন জাতগুবরা ারনাগাদ কযা 

বয়বছ। এছাড়া শফঅযবকশফবত ডাআনাশভক 

শবঈ কাবনকটিশবটি িান কযায পবর শিয 

ারনাগাদ কামিৃভ কবরয কদাড়বগাড়ায় 

কৌবছ মাবে। আবতাভবধ্য ৩,৭৮,৭০০ জন 

শফঅযবকশফ বয়ফ যা কথবক কফা 

রাউন কবযবছ। আংবযশজ এফং ফাংরা  াচ ৃ

শবস্টভ িান কযায পবর কম ককঈ ফাংরা 

এফং আংবযশজ শদবয় াচ ৃকযবত াযবছ।  

যাআ নবরজ ব্যাংক (অযবকশফ) যাঃ 

অযবকশফ কভাফাআর যাব নতুন 

জাতগুবরা ারনাগাদ কযা বয়বছ। ধাবনয 

কর শফবলজ্ঞ  শফকল্প শফবলজ্ঞগবণয 

কভাফাআবরয াবথ ংবমাগ িান কযা 

বয়বছ। পবর কদবয কম ককান প্রান্ত বত 

কফা রাউীতাযা কম ককান ভয় স্বল্প খযবচ 

ধাবনয শফবলজ্ঞগবণয াবথ যাশয কথা 

ফবর কম ককান কফা াবে। আবতাভবধ্য 

১২,০০০ জন অযবকশফ কভাফাআর যাটি 

ডাঈনবরাড কবয কফা রাউণ কবযবছ। 
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যাআ ডক্টয: ধান চাবলয মাফতীয় ভস্যা  

ভাধাবনয প্রবয়াজনীয় জ্ঞান  প্রমৄশক্ত 

মৃি যাআ ডক্টয কভাফাআর যা এফং 

বয়ফ যাবয আংবযশজ   ফাংরা বানৃ 

ততশয বয়বছ। প্রায় ১৮০০০ ডাটা মৃি 

ঈক্ত যাব ডায়গনশ টুর ন্ত  ক্ত 

কযা বয়বছ কমখাবন কযাগফারাআ, 

কাকাভাকড়, াযীযতাশত্ত্বক, কৃশলতাশত্ত্বক  

মৃশিকা ংিান্ত ভস্যামূবয প্রবতািবযয 

ভাধ্যবভ ভাধান ায়া মাবফ। আবতাভবধ্য 

Android-চাশরত স্মাট ৃ কপাবন Google 

play store-কথবক ঈক্ত যাটি 

ডাঈনবরাডপূফকৃ আনস্টর কযা মাবফ।  

এছাড়া, গবফলণা কামিৃভ কজাযদায 

কযায রবক্ষয শি ঈদ্ভাশফত ধাবনয 

জাতমূবয ভাটি  ভূশভরূবয ঈয শবশি 

কবয ঈৎাদন ঈবমাগীতায ম্যা 

(Suitability Map) প্রস্তুত কযা 

বয়বছ। 

          

       -    

              

(R&D)        

             

           

      

               

         

            

           

          

                

              

                   

             -

                

               

                

               

                  

                

               

                 

           

২০০৯ কথবক ২০২০ ার মনৃ্ত ৫১টি 

অধুশনক ধাবনয জাত শি কর্তকৃ ফমুক্ত 

কযা বয়বছ। তায ভবধ্য  

 জরাফিতা/জরভগ্নতা নীর জাত 

৩টি (শি ধান৫১, শি ধান৫২, শি 

ধান৭৯) 

 রফণাক্ততা নীর জাত ৬টি (শি 

ধান৫৩, শি ধান৫৪, শি ধান৫৫, শি 

ধান৬১, শি ধান৬৭, শি ধান৭৩) 

 খযা নীর জাত ৪টি (শি ধান৫৬, 

শি ধান৫৭, শি ধান৬৬, শি ধান৭১) 

 ঈকযণ (ায) াশ্রয়ী কফাবযা ধাবনয 

জাত ২টি (শি ধান৫৮, শি ধান৬৯) 

 কফাবযা ভসুবভয জাত ১৫ টি (শি 

ধান৫৮, শি ধান৫৯, শি ধান৬০, শি 

ধান৬৩, শি ধান৬৪, শি ধান৬৮, শি 

ধান৬৯, শি ধান৭৪, শি ধান৮১, শি 

ধান৮৪, শি ধান৮৬, শি ধান৮৮  শি 

ধান৮৯, শি ধান৯২, শি ধান৯৬)   

 কফানা অঈ (শি ধান৬৫, শি ধান৮৩) 

 কযাা অঈ ভসুবভয জাত ২ টি (শি 

ধান৮২, শি ধান৮৫)  

 রফণাক্ত কজায়ায-বাটা কফশরত 

ঞ্চবরয জন্য অভন ভসুবভয জাত 

২টি (শি ধান৭৬, শি ধান৭৭)  

 রফণাক্ততা  জরভগ্নতা নীর 

জাত ১ টি (শি ধান৭৮) 

 এক শভটায ঈচ্চতায গবীযতাম্পি 

ফন্যা নীর অভবনয জাত ১টি (শি 

ধান৯১) 

 অভন ভসুবভয সুগন্ধী জাত ২টি (শি 
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ধান৭০, শি ধান৮০) 

 কযাা অভন ভসুবভয ারকা সুগন্ধ 

শফশষ্ট কছাট দানায জাত (শি ধান৯০)। 

 অভন ভসুবভয অগাভ জাত ৭টি (শি 

ধান৫৬, শি ধান৫৭, শি ধান৬২, শি 

ধান৬৬, শি ধান৭১, শি ধান৭৫, শি 

ধান৮৭) 

 অভন ভসুবভয ভধ্যভ জীফনকার 

ম্পি জাত ৬ টি (শি ধান৭০, শি 

ধান৮০, শি ধান৮৭, শি ধান৯৩, শি 

ধান৯৪ এফং শি ধান৯৫) 

 কফানা অঈ ভসুবভয জন্য ভধ্যভ 

ভাত্রায খযা নীর জাত ২ টি (শি 

ধান৬৫, শি ধান৮৩) 

 শজংক মৃি জাত ৫ টি (শি ধান৬২, শি 

ধান৬৪, শি ধান৭২, শি ধান৭৪, শি 

ধান৮৪) 

 াআশিড ধান ৫টি (শি াআশিড ধান৩, 

শি াআশিড ধান৪, শি াআশিড ধান৫, 

শি াআশিড ধান৬, শি াআশিড ধান৭) 

টিঅযশফ-শি প্রকবল্পয ঈবেখবমাগ্য 

জনৃমূ (প্রথভ কপজ): 

নফশনশফতৃ RGA রাউীণাঈবজ প্রশত ভসুবভ 

প্রায় ৪৫,০০০ টি ককৌশরক াশয রাউগাভী 

কযা বয়বছ। প্রায় ১.৫ শভশরয়ন টি ককৌশরক 

াশযমূ Field RGA-  এয ভাধ্যবভ 

প্রশত ফছয রাউগাভী কযা বে। ফবৃভাট 

৮৪,৭৪০ টি ককৌশরক াশয  Line Stage 

Testing ট্রায়াবর মূল্যায়ন কযা বয়বছ। 

ফবৃভাট ৮,৫৫৮ টি প্রজনন াশয OYT 

কত এফং ২,২২০ টি প্রজনন াশয PYT কত 

মূল্যায়  কযা বয়বছ। ৪৫০টি 

কজবনাটাআবয শজশফএ কপ্রাপাআর এফং 

১,০৭১টি কজবনাটাআবয Mid-density 

(1K-RiCA panel) কজবনাটাআশং 

ম্পি কযা বয়বছ। তাছাড়া Three 

chamber RGA Greenhouse এ 

Photosensitive, Cold এফং ZER 

কবম্পাবনবন্টয গবফলণা কামিৃভ সুষ্ঠুবাবফ 

শযচাশরত বে। ফবৃভাট ৮৩৫ টি 

Genotype-এয QTL finger 

printing ম্পি কযা বয়বছ। ৫,৬৬২ টি 

এয F1 Plants- এয Quality 

Checking ভশরকুরায ভাকাৃয-এয 

ায়তায় ম্পি কযা বয়বছ ।  ৯,১৬২   

Line Selection Trial কজবনাটাআ-

এয QTL fingerprinting কযা 

বয়বছ। ১৫,৭০৭ টি  Line Stage 

Testing ট্রায়াবরয Bacterial Blight 

(BB) Score শনণয়ৃ কযা বয়বছ। 



 

 

31 

 

       -                                        

       

            

    -    

               

             

            

               

       

             

            

                

      -           

            

               

                 

           

              

                

                 

ফারাভ, রক্ষ্মীদীঘা  ন্যান্য ধাবনয িানীয় 

জাত শি জীন ব্যাংবক ংযশক্ষত অবছ। 

ঐশতযফাী ফারাভ ধাবনয গুণাগুণ ঈচ্চ 

পরনীর ধাবন িানান্তবযয জন্য শিশডং 

কপ্রারাউাবভয ভাধ্যবভ ককৌশরক াশয ঈদ্ভাফবনয 

যীক্ষা শনযীক্ষা চরবছ। এ রবক্ষয শি ধান২৮ 

 শি ধান৫০ জাবতয াবথ ফারাভ ধাবনয 

িশং কযা বয়বছ এফং ঈদ্ভাশফত 

াশযগুবরা F4 কজনাবযবন অবছ। এছাড়া 

শবরট ফারাবভয াবথ ারৃ ধান, াবু 

ধান, নাআজাযাআর  BR8841-21-1-

5-4-10-4 এয ংকযায়ণ কযায বয 

শিশডং পুবরন F2 কজনাবযবন রাউগাভী 

কযা বে। রক্ষীদীঘা, রারদীঘা, তখয়াভটয 

জাবতয ঈিয়বনয জন্য অভন ২০১৯-২০ 

ভসুবভ াদাাজাভ, শি ধান৪৯, শি 

ধান৭৫, শি ধান৭৯,  শি ধান৮৭ এয াবথ  

ংকযায়ণ কযা বয়বছ। এছাড়া 

রক্ষ্মীদীঘায ংকযায়ণ বত প্রাপ্ত 

কশরাউবগটিং প্রবজশন F2 কজনাবযবন অবছ। 

শফশবি ফারাভ জাবতয শফশুি াশয 

িশতবত শনফাৃচন কবয জাত ঈিয়বনয 

কাজ এশগবয় চরবছ। 

চীবনয ায়তায় সুায াআিশড ধান 

ঈৎাদনবয জন্য শি আশতপূবফ ৃ চীনবয 

ায়তায় কমৌথবাবফ “ফাংরাদব ধান 

গফবলণা আনশস্টটিশঈবটয  াআিশড ধান 

গফবলণা দক্ষতা বৃশি  ীলকৃ একটি প্রকল্প 

কপব্রুয়াশয ২০১৬ কথবক জুন ২০১৮ মনৃ্ত 

ফাস্তফাশয়ত য়। প্রকল্প চরাকারীন ৮ জন 

চাআশনজ াআশিড ধান শফবলজ্ঞ 

শনশফড়বাবফ শি শফজ্ঞানীবদয াবথ কাজ 

কবযবছন। চাআশনজ শফবলজ্ঞবদয 

যফযাকৃত সুায াআশিড ধাবনয শর্ত 

াশযয াবথ শি ঈদ্ভাশফত শর্ত াশযয ভবধ্য 

ংকযায়বনয ভাধ্যবভ নতুন শযকশম্ববনন্ট 

শর্ত াশয ততযী বয়বছ। এ ভস্ত নতুন 

শর্তাশযয াবথ শি ঈদ্ভাশফত নতুন 

ভার্তাশযয াআশিডাআবজবনয ভাধ্যবভ 

নতুন নতুন াআশিড ধান ঈৎাদবনয 

কামিৃভ চরভান অবছ। কমগুবরায গড় 

পরন কক্টয প্রশত ১০ টবনয ঈয মা সুায 

াআশিড ধাবনয ভমাৃবয়য। নফ ঈদ্ভাশফত 

াআশিড ধাবনয াশযগুশর ভাশিবরাবকবন 

পরন যীক্ষায মাৃবয় অবছ। এআ ভস্ত 

াআশিড রাআনগুশরয ফীজ ঈৎাদবনয 

ক্ষভতা বৃশিয জন্য অরাদাবাবফ কাজ 

কযা বে। তাছাড়া “শধক পরনীর 

াআশিড ধাবনয জাত ঈদ্ভাফন, গবফলণা  

অধুশনকায়ন  ীলকৃ প্রকল্পটি ৪৯৩০.০০ 

রক্ষ টাকা প্রাক্কশরত ব্যবয় জুরাআ, ২০২০ 

বত জুন, ২০২৫ কভয়াবদ ফাস্তফায়বনয জন্য 

প্রস্তাফ কযা বয়বছ। প্রকল্পটি ২০২০-২০২১ 
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থ ৃ ফছবযয এশডশবত ফযাদ্দশফীন 

ননুবভাশদত নতুন প্রকল্প তাশরকাভুক্ত 

(এশডশ পৃ:৮২৬, ি:৩)  প্রকল্পটি 

প্রশিয়াকযবণয জন্য ভাননীয় কৃশলভেীয 

নীশতগত ম্মশত যবয়বছ। প্রকল্পটি 

 ড়ান্তবাবফ নুবভাদবনয জন্য ফতভৃাবন 

কৃশল, াশন ম্পদ  েী প্রশতষ্ঠান শফবাগ, 

শযকল্পনা কশভবনয কডবস্ক অবছ। 

প্রকল্পটিবত সুায াআশিড ধান শনবয় 

গবফলণা কযায জন্য শফস্তাশযত শযকল্পনা 

অবছ। 

 

                                                                                           কবরয সুস্বািয কাভনা কবয 

                     দুপুয  ২:৩০ শভশনবট                          
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