
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িষ ম ণালয ়

বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি উট 
গেবষণা উইং

...

সভাপিত ড. মা: শাহজাহান কবীর 
 মহাপিরচালক (চলিত দািয় )

সভার তািরখ ২৬ নেভ র ২০২০ তািরখ
সভার সময় ১১:০০ টায়

ান Zoom cloud platform
উপি িত 36

গত ২৬ নেভ র ২০২০ তািরখ ১১:০০ টায় মহাপিরচালক মেহাদেয়র সভাপিতে  Zoom cloud platform এ অ ি ত গেবষণা অ গিত
পযােলাচনা ৮ম সভার কাযিববরণী সদয় অবগিতর জ   এদৎসে  রণ করা হেলা। 

 

ড. মা: শাহজাহান কবীর 
মহাপিরচালক (চলিত দািয় )

ারক ন র: ১২.২২.০০০০.০০২.৫২.০০১.১৯.৩২৮ তািরখ: 
০১ িডেস র ২০২০

১৬ অ হাযণ় ১৪২৭

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) উ িশ া ও গেবষণা সম য়কারী, গেবষণা উইং , ি
২) সকল িবভাগীয় ধান......................................................... ি
৩) ধান, আ িলক কাযালয় ......................................................... ি ।
৪) িসে ম এনািল , ি  (ওেয়ব সাইেট আপেলােডর অ েরাধসহ)
৫) মহাপিরচালক মেহাদেয়র একা  সিচব, ি ।
৬) সংি  নিথ।

 

ড. মা: শাহজাহান কবীর 
মহাপিরচালক (চলিত দািয় )
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   ২৬ নভবম্বয ২০২০ খ্রিস্টাব্দ কার ১১:০০     ম          ম                 Zoom cloud platform          

                                                                   ,                                     

মভা. অবু ফকয খ্রছখ্রিক                                      মৄক্ত               ম                        

                   

    :  

১                                            

২                ম                               

৩           ম                   ম                                    

৪                   ম                ম                    

৫                                    

 

       ম          ম    ম ঈচ্চ খ্রক্ষা  গভফলণা ভন্বয়কাযী  ড. মুন্নুজান খানভ                              

 

 

                                    

       -                                        

১      

      

ক   ম   

      

         

   

 

 

      ২৮,    

   ২৯,       ৪৮ 

      ১১    

ম        

            / 

               

            

            

          

        

 

 

         

               

  ম     

             

           ৮১ 

        ৮৬ এয 

             

           

          

          

         

             

           

              

খ্রফঅয১১ এয খ্রফকল্প খ্রভভফ খ্রি ধান৮৭  

খ্রি ধান২৮ এয খ্রফকল্প খ্রভভফ খ্রি ধান৬৭, খ্রি 

ধান৮১, খ্রি ধান৮৪, খ্রি ধান৮৬, খ্রি ধান৮৮ 

এফং খ্রি ধান৯৬ ঈদ্ভাফন কযা ভয়ভছ এফং 

খ্রি ধান২৯ এয খ্রফকল্প খ্রভভফ খ্রি ধান৫৮, খ্রি 

ধান৮৯  খ্রি ধান৯২ ঈদ্ভাফন কযা ভয়ভছ। 

ম্প্রখ্রত খ্রফঅয ২৬  খ্রি ধান৪৮-এয 

খ্রযপূযক জাত খ্রাভফ খ্রি ধান৯৮ ঈদ্ভাফন 

কযা ভয়ভছ।  

 

                ম  ২০২০ ম  ম 

              (BRRI dhan28/ 

O. glaberrima (IRGC 105190), 

BRRI dhan48/ O. glaberrima 

(IRGC 105190), BRRI dhan87/ 

O. glaberrima (IRGC 

105190)    BRRI dhan28/ O. 

nivara (IRGC 103821)     

                 ম   ম     ৭২   

     ম                      

                        ম ১১, ১৩, ১ 

    ১২                          

EMS        ম        ম   ম     

    ১১    ৩১                ম  

২০২০ ম   ম  OT         ম    

                                 

                   ১১           
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খ      

         

          

             

 ম          

                

             

          

              

           

             

               

              

               

         ম   

               

             

           । 

         

            

               

        

             

               

             

         

             

            

             

              

      ৬.৫০-

৭.০০    

           

    ALART 

            

 

                 ব্লাস্ট প্রখ্রতভযাধী 

জাত ঈন্নয়ভনয রভক্ষে গত মযাা অভন 

২০১৯-২০ ভসুভভ ৯টি ক্র খ্রনখ্রিত কযা 

ভয়ভছ। এছাড়া ৯,৫০০টি প্রভজখ্রন F2 

মজনাভযভন এফং ৪,০৭০টি প্রভজখ্রন F6  

মজনাভযভন অভছ এফং ২০৯ টি মকৌখ্ররক 

াখ্রযয Line Stage Testing ট্রায়াভর 

ম্পন্ন কযা ভয়ভছ। গত মফাভযা ২০১৯-২০ 

ভসুভভ ১৬টি ক্র খ্রনখ্রিত কযা ভয়ভছ। 

এছাড়া ব্লাস্ট প্রখ্রতভযাধী জাত ঈদ্ভাফন 

মপ্রাগ্রাভ এয অতায় ২০১৯-২০২০ 

ভসুভভ F2-F6 মজনাভযভনয মখ্রগ্রভগটিং 

১৫৮০০ টি প্রভজখ্রন  RGA এয ভাধ্যভভ 

গ্রগাভী কযা ভয়ভছ । ৩৬২৭টি মকৌখ্ররক 

াখ্রযয Line Stage Testing ট্রায়ার 

ম্পন্ন কযা ভয়ভছ। খ্রনফ বাখ্রচত মকৌখ্ররক 

াখ্রযমূ অগাভী মফাভযা ২০২০-২১ 

ভসুভভ OYT ট্রায়াভর মূল্যায়ন কযা ভফ 

। আভতাভভধ্য অঞ্চখ্ররক পরন যীক্ষায় 

১১টি মকৌখ্ররক াখ্রয ফাংরাভদভয খ্রফখ্রবন্ন 

ঞ্চভর মূল্যায়ন কযা য়, মায ভভধ্য ৩টি 

মকৌখ্ররক াখ্রয HR(Path)-11, Path 

2441 এফং BR(Path) 12452-

BC3-16-19 মফাভযা ২০১৯-২০ ভসুভভ  

ALART- এ মূল্যায়ন কযা ভয়ভছ 

মমখাভন মচক জাত খ্রাভফ খ্রি ধান২৯ এফং 

খ্রি ধান৫৮ ব্যফায কযা ভয়ভছ। পখ্ররত 

গভফলণা খ্রফবাগ মথভক প্রাপ্ত পরাপর 

নুমায়ী ব্লাস্ট প্রখ্রতভযাধী 

মকৌখ্ররকাখ্রযগুভরা ১৫৬-১৫৯ খ্রদন 

জীফনকার এফং ৫.১৪ মথভক ৫.৩৫ ট./ম. 

পরন প্রদ বন কভযভছ মমখাভন মচক জাত খ্রি 

ধান৫৮  খ্রি ধান২৯ ১৫৫-১৬২ খ্রদন 

জীফনকার এফং ৫.৫১-৫.৬০ টন/মক্টয 

পরন প্রদ বন কভযভছ। মকৌখ্ররকাখ্রযগুভরা 

অগাভী মফাভযা ২০২০-২১ ভসুভভ 

প্যাভযন্ট খ্রাভফ ব্লাস্ট প্রখ্রতভযাধী ধাভনয 

জাত ঈন্নয়ভনয জন্য ব্যফায কযা ভফ। 

       :    ম          ম   ম 

                               

     ম                    ম   

           ম                    

(pDirect_25H)                 

   ম                             

                ম             

                              

                    

               ম             

     

      , 

     , 

         , 
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       ম           

                       

                       ম   ম 

(২০১৯-২০)            ম       

               ম    ৪৬৬৩   

                                  

     ৪০৪               /         

                                 

                   ম   ম (২০২০-

২১)                            

  ম                      ম    

                     ,       

                                 

              -                

                     ম        

BAS             ৩০০   

    ম                         

Hotspot area            ম  ম 

২০১৯-২০২০                     ২৯ 

                                 

                                 

                  ১৩০      ১৪০ 

      ম              ৬        

ম   ৪       ম                 

                      ম   ম 

RYT                     

KGF                /        

                     ৭              

       ২০১৯-২০ ম   ম           

     । BR(Path)12452-BC3-

42-22-11-4               

        ১৩৫             ৬.০ 

টন/মক্টয   BR(Path)12452-BC3-

35-21-8-5            এফং ZM82 

         টিয         ১৪০     এফং 

    ৫.৭ টন/মক্টয               

                     ২৮, ১৪০     

            ৫.৮ টন/মক্টয     

              ম               

                             

ম   ম HYV type           

ZM82         কযা  য়   এ        

        য Amylose       ম   

২৭%          KGF     BAS 

            ১১             

                           ২০২০-২১ 

ম   ম MLT           
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       -                                        

                           

     ম   ম        । 

       CRISPR/Cas9      ম 

         ম   ম              

                       ERF922 

                         SK-

gRNA         constructs      

           Final vector 

constructs            

recombinant SK-gRNA    Kpn 

I   Bgl II      digestion     

pc1300-Cas9    Kpn I   Bam 

HI       digestion     ligation 

         ম       recombinant 

pc1300-Cas9              

genome editing   Final vector 

                 

গ       

      

       ম   ম 

             

              

     ম        

              

               

             

     

            

           

 ম    ১০
০
 

        

   ম        

           

            

       ম    

১৭
০
         

   ম    

           

           

               

      ২৫-৩০ 

       , ১ 

     , ৭ 

     )         

          

             

   ম    

            

              

        , 

  ম    ম   , 

ম মম      

  ম         

            

                                 

                               ম 

                  ম               

ম ম ম                 (            

      ম    ২০                

        )                 

(TP7594, TP16199)          

              Hbj. BVI, 

Mineasahi     Bhutan   ম  

      Germplasm/Landrace 

                              

                            ,     

                               

                Parent             

      ম                        

                      QTL        

               ম   ম               

                               

Rapid Generation Advance 

(RGA)         ম   ম     ম  

                                  

                ম       

IR100723-B-B-B-B-61   

IR100722-B-B-B-B-11     

       TP7594   TP16199 

                              

               ২০১৯-২০ ম   ম 

          ১০                 

     ০৩                ০৩  

                               

                   IR100723-
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         B-B-B-B-61, TP16199      

IR100722-B-B-B-B-11        

                               

                                  

                                   

   ম         ২০২০-২১ ম   ম AYT 

                                

২০১৯-২০ ম   ম ৭               

              Transforming Rice 

Breeding (TRB)             

                                  

              ২০১৯-২০২০ ম   ম  F2-

F6                     ২৯৯৬৮   

          ম                  

       ২০১৯-২০২০ ম   ম Line 

Stage Testing (LST) এয ৯৫৪০ 

                 ১৭৮০             

                 , ৭৬৮              

OYT, ৭৮              AYT     

৫              Regional Yield 

Trial (RYT)-                   

OYT(Cold Stress)            

    ম   ৭০                          

       AYT (Cold Stress) 

               ম   ১১              

                      ম   RGA-

derived      ম                

          ম    BR110715-5R-1 

                               

             BR10260-7-19 

             ১৬৯                 

৭.৭   /                       

BR11001-5R-2      BR11000-

5R-2,     মকৌখ্ররক াখ্রযয পরন ৭.৭ 

টন/মক্টয এফং          ম   ১৫৫      

                           

                                   

   ম         ২০২০-২১ ম   ম       

                      Parent 

                                   

                 ম                 

            : মফাভযা ভসুভভ 

ঈত্তযাঞ্চভর খ্রধক ঠান্ডায় ফীজতরায চাযা 

মৃত্যেয ায কভাভত খ্রি ধান69 চালাফাদ 

কযা মমভত াভয। মফাভযা ২০১৯-২০ 

ভসুভভ  দুআটি মকৌখ্ররক াখ্রয (TP7594, 

TP16199) ১ নভবম্বয  ফীজ ফন  ৬ 

খ্রডভম্বয  চাযা মযাণ কভয ভধ্যভ ভাত্রায় 

ঠাণ্ডা নীর খ্রাভফ খ্রচখ্রিত কযা ভয়ভছ। 
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তভফ ২৫ ভক্টাফয ফীজ ফন  ১ নভবম্বয  

চাযা মযান কযভর প্রজনন ম বাভয় ল্প 

ভাত্রায় ঠাণ্ডা নীরতা মদখায়। ঈক্ত দুআটি 

মকৌখ্ররক াখ্রযদ্বভয়য (TP7594, 

TP16199) অঞ্চখ্ররক পরন যীক্ষা 

কযায জন্য প্রভয়াজনীয় খ্রযভান ফীজ ঈখ্রদ্ভদ 

াযীযতত্ত্ব খ্রফবাগ ভত ঈখ্রদ্ভদ প্রজনন 

খ্রফবাভগ যফযা কযা  ভয়খ্রছর। মফাভযা 

২০১৯-২০ ভসুভভ াড় ঞ্চভর ১০টি 

স্থাভন  যাজাী ঞ্চভর ০৩টি এফং যংপুয 

ঞ্চভর ০৩টি স্থাভন অঞ্চখ্ররক পরন যীক্ষা 

কযা ভয়ভছ। ঈখ্রদ্ভদ প্রজনন খ্রফবাভগয 

সূত্রভভত TP16199  মকৌখ্ররক াখ্রযভক 

াড় এরাকায ঈভমাগী ঠান্ডা নীর 

ধাভনয জাত খ্রভভফ নাক্ত কযা ভয়ভছ। 

ঈখ্রদ্ভদ াযীযতত্ত্ব  ঈখ্রদ্ভদ প্রজনন খ্রফবাভগয 

ম   ম মমৌথবাভফ ৭৬৮ টি গ্রগাভী 

মকৌখ্ররক াখ্রযয ঠাণ্ডা নীরতা যীক্ষা 

কভয ৭০ াখ্রয খ্রনফ বাচন কযা ভয়ভছ। প্রজনন 

ম বাভয় ঠাণ্ডা নীর খ্রাভফ নাক্তকৃত 

Hbj. BVI, Mineasahi এফং 

Bhutan নাভক ধাভনয 

Germplasm/Landrace মু  ঠাণ্ডা 

নীর জাত ঈদ্ভাফভন Parent খ্রাভফ 

ব্যফায কযা ভে। 

ঘ      

      

 ম  ম   ম    

ধান৭১         

        , 

   ম       র 

এফং             

           

            

         

       ম ম 

           

 ১২০-১৩০     

      

             

      71       

           

   ম     

grain type 

           য 

           

           

     

 

খযা নীর ৩টি জাত (খ্রি ধান৫৬, খ্রি 

ধান৬৬, খ্রি ধান৭১) ঈদ্ভাফন কযা ভয়ভছ। 

চরখ্রত অভন ২০২০-২১ ভসুভভ খযা 

নীর জাত ঈদ্ভাফন মপ্রাগ্রাভ এয 

অতায় ৬৭টি ক্র ভত প্রাপ্ত ২৪৮৯৮টি 

মকৌখ্ররক াখ্রয RGA (F2-F6) এয 

ভাধ্যভভ গ্রগাভী কযা ভে এফং চরখ্রত 

অভন ২০২০-২১ ভসুভভ প্রায় ৭৯০০ 

মকৌখ্ররক াখ্রয Line Stage Testing 

ট্রায়াভর গ্রগাভী কযা ভে। খযা নীর 

স্বল্প/ভধ্যভ জীফনকাভরয (১২০-১২৫ খ্রদন) 

ধাভনয জাত ঈদ্ভাফভনয রভক্ষে ১৭টি গ্রগাভী 

মকৌখ্ররক াখ্রয চরখ্রত অভন ২০২০-২১ 

ভসুভভ PYT (Preliminary Yield) 

খ্রাভফ মূল্যায়ন কযা ভে মমখাভন মচক 

জাত খ্রাভফ খ্রি ধান৫৬ এফং খ্রি ধান৭১ 

ব্যফায কযা ভয়ভছ। AGGRi 

Alliance (Drought) প্রকভল্পয 

অতায় গত অভন ২০১৯-২০ ভসুভভ 

৩০০টি মকৌখ্ররক াখ্রয যাজাীয 

অখ্ররভগভেয খযাপ্রফণ এরাকায় মূল্যায়ন 

কযা য় এফং এআ যীক্ষায় ১৮টি মকৌখ্ররক 

াখ্রয ফাছাআ কযা ভয়ভছ, মাভদয জীফনকার 

১১৯-১৩৬ খ্রদন এফং পরন ৩.০-৫.০ 

         , 
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টন/মক্টয। এয ভভধ্য IR14F713 

মকৌখ্ররক াখ্রযটিয পরন ৫.০ টন/মক্টয 

এফং জীফনকার ১২৬ খ্রদন। ঈখ্রিখ্রখত ১৮টি 

মকৌখ্ররক াখ্রয চরখ্রত অভন ২০২০-২১ 

ভসুভভ AYT (Advanced Yield 

Trial) খ্রাভফ যাজাীয অখ্ররভগভেয 

খযাপ্রফণ এরাকায় মূল্যায়ন  কযা ভে 

এফং মচক জাত খ্রাভফ খ্রি ধান৬৬ এফং খ্রি 

ধান৭১ ব্যফায কযা ভয়ভছ। 

ঙ        

     

           

             

            

                  

                 

               

               

             

             

         

        ম   ম 

   ম         

            

           

           

      

                              

ম   ম    ম                     

                      ম   ম   

        

           

        

           

 

    ১১         ৪৯                 

                                

          F4                 

                        ম  ২০১৯-

২০ ম   ম       ৮৭                

        

                      IR77734-

93-2-3-2   BR7372-35-3-3-

HR5(Com)                      

                 F4           

    ম               ম         

                             

     ম                ৫০   

                                   

    ম              PYT 

(Preliminary Yield)               

২০১৮-১৯ ম   ম ম   ম           

                 ২০১৯-২০ ম   ম 

SYT (Secondary Yield Trial  

                         

                            ৫০     

   ৮১   BR8862-29-1-5-1-3    

                                  

F4               ম               

ফারাভ, রক্ষ্মীদীঘা  ন্যান্য ধাভনয স্থানীয় 

জাত খ্রি জীন ব্যাংভক ংযখ্রক্ষত অভছ। 

ঐখ্রতেফাী ফারাভ ধাভনয গুণাগুণ ঈচ্চ 

পরনীর ধাভন স্থানান্তভযয জন্য খ্রিখ্রডং 

মপ্রাগ্রাভভয ভাধ্যভভ মকৌখ্ররক াখ্রয ঈদ্ভাফভনয 

যীক্ষা খ্রনযীক্ষা চরভছ। এ রভক্ষে খ্রি ধান২৮ 

 খ্রি ধান৫০ জাভতয াভথ ফারাভ ধাভনয 

ক্রখ্রং কযা ভয়ভছ এফং ঈদ্ভাখ্রফত াখ্রযগুভরা 

F4 মজনাভযভন অভছ। এছাড়া খ্রভরট 
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ফারাভভয াভথ া বর ধান, াবু ধান, 

নাআজাযাআর  BR8841-21-1-5-4-

10-4 এয ংকযায়ণ কযায ভয খ্রিখ্রডং 

পুভরন F2 মজনাভযভন গ্রগাভী কযা 

ভে। খ্রজঅযএ খ্রফবাগ কর্তবক খ্রফখ্রবন্ন 

ফারাভ জাভতয খ্রফশুদ্ধ াখ্রয দ্ধখ্রতভত 

খ্রনফ বাচন কভয জাত ঈন্নয়ভনয কাজ এখ্রগভয় 

চরভছ। 

রক্ষ্মীদীঘায ঈন্নয়ভনয জন্য ব্যাক কাম বক্রভ 

গ্রণ কযা ভয়ভছ।  খ্রি অঞ্চখ্ররক কাম বারয় 

বাঙ্গাভত রক্ষীদীঘা, রারদীঘা, খখয়াভটয 

জাভতয ঈন্নয়ভনয জন্য অভন ২০১৯-২০ 

ভসুভভ াদাাজাভ, খ্রি ধান৪৯, খ্রি ধান৭৫, 

খ্রি ধান৭৯,  খ্রি ধান৮৭ এয াভথ  

ংকযায়ণ কযা ভয়ভছ। খ্রি গাজীপুভয চরখ্রত 

মযাা অভন ২০২০-২১ ভসুভভ রক্ষ্মীদীঘায 

াভথ BR11186-5R-377, 

BR11186-5R-672, BRRI 

dhan76, BRRI dhan77, BRRI 

dhan94 ংকযায়ণ কযা ভয়ভছ। এছাড়া 

চরখ্রত মযাা অভন ২০২০-২১ ভসুভভ 

রক্ষ্মীদীঘায াভথ BR7932-17-2, 

BR9175-9-3-20-3, BR9175-2-1-

12-5 মকৌখ্ররক াখ্রযমূভয ংকযায়ণ 

মথভক ঈদূ্ভত F1-মূ Confirmation 

কযা ভয়ভছ। রক্ষ্মীদীঘায াভথ 

BR8157-1-6-2-1-27- ংকযায়ণ 

ভত প্রাপ্ত মখ্রগ্রভগটিং প্রভজখ্রন চরখ্রত অভন 

২০২০-২১ F2 মজনাভযভন অভছ।  

যাধুনী াগর-এয াভথ BR8535-2-1-2 

এফং NMKP102-3-2-1-এয 

ংকযায়ণ মথভক ঈদু্ভত পুভরন F3 

মজনাভযভন গ্রগাভী কযা ভয়ভছ। খ্রি 

ধান২৮ এফং যাধুনী াগর-এয ক্র 

পুভরন F5 মখ্রডখ্রগ্র মজনাভযন-এ 

গ্রগাভী ভয়ভছ। এছাড়া খ্রি ধান৫৪-এয 

াভথ যাধুনী াগর-এয ক্র মথভক ঈদূ্ভত 

একটি াখ্রয OYT-মত মূল্যায়ন কযা ভে। 

 

খ্রজঅযএ খ্রফবাগ: দখ্রক্ষণাঞ্চর মথভক 

জনখ্রপ্রয় ফারাভ াদা  রার মভাটা 

জাভতয খ্রয রাআন খ্রভরকন কভয মযাা 

অভন ২০১৯ ভসুভভ PYT মুল্যায়ভন য 

ফারাভ (acc no 516), জভা-ফারাভ 

(acc no 2472, 2473) এফং াদা 

মভাটা (acc no 7888)  রার মভাটা 

(acc no 7889) জাতগুভরা খ্রনফ বাচন কযা 
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n‡q‡Q| ফতবভান মযাা অভন ২০২০ 

ভসুভভ SYT       কযা     । 

াাাখ্র খ্রনফ বাখ্রচত ফারাভজাতগুভরা খ্রফ 

অয৭, খ্রি ধান৮০ এফং খ্রনফ বাখ্রচত াদা  

রার মভাটাজাতগুভরা খ্রি ধান৭৬,  খ্রি ধান৭৭ 

াভথ ংকযায়ণ কযা ভফ । 

চ   ম                 

              

    ম   ম 

 ম            

              

        

             

         

            

               

           

            

          

                

         ৪-৮ 

ম           

          

     ম  ম      

              

              

                 

               

          

           

          

          

ম   ম      ম 

          

   ম      

       

             

             

           

  ম          

          

              

               

ম   ম          

             

            

          

Japanese 

black rice    

         

       

       

            

          

             

           

 

 ম                              

                               

     ম   ম          Low 

Amylose                      

  ম - Lao PDR, Koshihikari, 

Hokuriku, Takanari, 

Mongthongno, Ranqui, Kanbui, 

Gunda, Sangki, Bish number 

                    ৪         

        ম   ১৫                 

    ১০১৯ ম   ম OYT-         

              ম   Mongthongno 

                     ১০৫        

২ ১৪                           

    ম   ৬             ১           

                    ৩          

             ১               ৫  

  ’      (intermediate amylose) 

          ৪০                     

          ২০১৯-২০ ম   ম ৬        

 ম             ১৭            

OYT-                          

     ৩                       ৬৯  

                       ৩ ০২-৩ ২৪ 

                              

                        ২২  

                             

     ম   ম                 

        ৬১                      

          ১০                 

                   

অঈ ২০২০ ভসুভভ ৩৬টি মজভনাটাআ 

(খ্রফখ্রন্ন স্থানীয় জুভভয জাত  অধুখ্রনক 

জাভতয মচক) ব্যফায কভয ২টি OYT 

এফং ১টি PYT ট্রায়ার মূল্যায়ন কযা 

ভয়ভছ মমখাভন OYTমত ২৭ টি 

মজভনাটাআ মথভক ১৬টি এফং PYT-মত 

৯টি মজভনাটাআ মথভক ৬টি খ্রনফ বাচন কযা 

ভয়ভছ। তাছাড়া খ্রফখ্রন্ন/গ্লুটিনাজ জাভতয ১০টি 

          

         

      , 
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মজভনাটাআ মথভক ৬টি খ্রনফ বাচন কযা 

ভয়ভছ। 

                              

       ম                       

  ম                           

       ২০১৮     ম   ৬০           

৮ , ২০১৯     ম   ৩৪           ৫  

    ২০২০     ম   ৫৬           

১৩         ম   ২৬                  

     ,                          

              ম   ম           

ম   ম                         । 

 

                        ৫   

Exotic               Japanese 

black rice, Koshihikari, 

Chubu125, Takanari   

Mineashahi                 ম   

 ম   ম   ম                 

Japanese black rice           

 ম   ম            ম               

                 ম   Japanese 

black rice         ম   ম           

                                 

       Japanese black rice    

                     ম         

                                  

            ৫                    

 ম                       

ছ        

           

             

            ম  

   ম        

               

  ম         

            -

           

              

        ম   

      কযভত 

ভফ।   

               

          

             

     

          

ম   ম         

        

      

          

          

কযভত ভফ।   

অভরাক ংভফদনীর জাত ঈন্নয়ভনয রভক্ষে 

BR22, BR23, Gainza  

Naizersail জাতগুভরায ঈন্নয়নমূরক 

গভফলণা কাম বক্রভ দ্রুত গখ্রতভত এখ্রগভয় 

চভরভছ।  

গাআো, খ্রফঅয২২, খ্রফঅয২৩, খ্রফরুআ, 

টিখ্রফগুড়া, নাআজাযাআর, খ্রভরট ফারাভ, 

BR7358-56-2-2-1-HR7 (Com), 

NMKP102-3-2-1, BR8841-21-

1-4-10-4, SP21-1-5-4-10-4, 

BRRI dhan29-SC3-28-16-10-6-

HR6-P4(Gaz) মজভনাটাআমূভয 

ংকযায়ণ মথভক ঈদূ্ভত ৫টি পুভরন F2 

মজনাভযভন, ৮টি F3 মজনাভযভন, ৩টি 

F5 মজনাভযভন গ্রগাভী কযা ভয়ভছ। 

অভরাক ংভফদনীর জাত ঈদ্ভাফভনয 

অতায় চরখ্রত মযাা অভন ২০২০-২১ 

         , 

     

       , 

 :  :      
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ভসুভভ ৬২টি মকৌখ্ররকাখ্রয OYT-মত, 

১৭টি মকৌখ্ররকাখ্রয PYT-মত এফং ১৩টি 

মকৌখ্ররকাখ্রয SYT-মত মূল্যায়ন কযা 

ভয়ভছ। চরখ্রত অভন ২০২০-২১ ভসুভভ 

৩টি গ্রগাভী মকৌখ্ররক াখ্রয, খ্রফঅয২২, 

খ্রফঅয২৩, গাআো এফং নাআজাযাআর 

কুখ্রভিা  খ্রফগভে অঞ্চখ্ররক পরন যীক্ষা 

কযা ভে।  

মযাা অভন ২০২০-২১ ভসুভভ ঈখ্রদ্ভদ 

াযীযতত্ত্ব খ্রফবাগ মথভক প্রাপ্ত 

অভরাকংভফদনীর ৩১টি OYT মকৌখ্ররক 

াখ্রযয ভভধ্য BR11919-4R-26 

(BRRI dhan30/CN-6) এফং 

BR11921-4R-124 (BR23/CN-6) 

রাআনদুটি ভধ্যভ ভাত্রায 

অভরাকংভফদনীর। ঈক্ত ম্ভাফনাভয় 

াখ্রযদুটি মথাক্রভভ খ্রি ধান৩০ এফং খ্রি 

ধান২৩ এয জাতক (Derivatives) 

মমখাভন Check খ্রাভফ নাআজাযাআর, খ্রি 

ধান১১  খ্রি ধান২২ ব্যফহৃত ভয়ভছ। এছাড়া 

Insect Resistance Breeding 

Program এয অতায় প্রখ্রতশ্রুখ্রতীর 

BR11030 (BRRI dhan50/ 

IR09N104)  BR11046 (BRRI 

dhan58/ Sinna-sivapuu) রাআনদুটি 

তীি ভাত্রায অভরাকংভফদনীরতা প্রদ বন 

কভযভছ।  

ভধ্যভভাত্রায অভরাক ংভফদনীর জাত 

ঈদ্ভাফভনয ঈভিভে খ্রি অঞ্চখ্ররক কাম বারয় 

যংপুয কর্তবক নাভগশ্বযী-কুখ্রড়গ্রাভ, কাঈখ্রনয়া-

যংপুয এফং খ্রদনাজপুয দয মথভক ৮টি 

জাভ বপ্লাজভ ংগ্র কযা ভয়ভছ। জাভ বপ্লাজভ 

এয ভভধ্য যভয়ভছ Gainza, Malshira, 

Rosulbhog, Bhog, Kataribhog, 

Naizersail, Kalozira (khato) এফং 

Kalozira (Chikon)। খ্রি যংপুভয খ্রফগত 

অভন ২০১৯-২০ ভসুভভ Gainza, Lata 

Balam (N-6), Naizersail  BRRI 

dhan87 ব্যফায কভয ৫টি ংকযায়ণ 

কযা ভয়ভছ। 

 

               এন্থায কারচাভযয 

ভাধ্যভভ অভরাক ংভফদনীর জাত 

ঈদ্ভাফভনয জন্য অভন ২০২০ মভৌসুভভ একটি 
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ক্রখ্রং মপ্রাগ্রাভ াভত মনয়া য়। প্যাভযন্ট 

খ্রাভফ খ্রছর খ্রিঅয২২, খ্রিঅয২৩, খ্রি 

ধান৪৬, খ্রি ধান৫৪, নাআজাযাআর, ফল বা ধান 

 খ্রি ধান৮৭ মনয়া য়। আখ্রতভভধ্য 

খ্রনম্নখ্ররখ্রখত  ংকযায়ন ম্পন্ন কযা ভয়ভছ: 

খ্রি ধান ৮৭/খ্রফ অয ২২, খ্রি ধান ৮৭/খ্রফ অয 

২৩,খ্রি ধান ৮৭/খ্রি ধান ৪৬, খ্রি ধান ৮৭/খ্রি 

ধান ৫৪,  খ্রি ধান ৮৭/গাআো, খ্রি ধান 

৮৭/নাআজাযাআর। 

                    ম ম-ম     

     -                      

             -     ম,        -

                          ৮  

   ম   ম                 ম   ম-   

ম               , ম      ,        , 

    ,           ,           , 

          (     )             (    )  

৮                  ৮          

(F1)                   ম , ২০২০ 

 ম   ম ৮          (F1)           

     

                        ম  ২০১৯ 

 ম   ম ১০০                     

                          ম  ২০২০ 

 ম   ম            ,            

                              

                              

     ২১          (F1)            

           ম  ২০২০  ম   ম    

               

       ম  ২০২০  ম   ম ম ম-

                              

      ম     ম                   

(F1)          

           মগয অতায় ফন্যাপ্রফণ 

মজরামূ ভত ংগ্রীত নাখ্রফভত 

মযাণভমাগ্য অভরাক ংভফদনীর জাত খ্রি 

খ্রজনব্যাংক মথভক ংগ্র কভয চরখ্রত অভন 

২০২০ ভসুভভ OT       কযা     । 

জাতমূ ভে গাখ্রেয়া এয খ্রতনটি 

এক্সভন, ভারখ্রযা এয খ্রতনটি এক্সভন, 

খ্রফখ্রি াকখ্রয এয দুআটি এক্সভন, 

তাযাভণ্ডর, জয়াআর  আন্দুযাআর । 

প্রাথখ্রভক     মনয খ্রবখ্রত্তভত যফতীভত 

PYT/SYT কযা মমভত াভয থফা 

Superior germplasm মক ংকযায়ভণ 

ব্যফায কযা মমভত াভয ।  
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জ       

          

         য     

৫         

  ম         

 ম            

মমাগ্য       

        

         

 ম      

(Photosensi-

tivity, 

Kneeing 

ability, 

facultative 

elongation, 

strong culm)  

   ম     -     

            

          

কযভত ভফ।  

                  

               

                

             

            -

    -     

              

          ১৫-২০ 

             

               

               

     ১৩  

  ম   ম    

            

            

Submergenc

e tolerance 

              

           

         ম 

          

            

             

ম             

         

GIS      

          

         

             

            -

    -     

           

          

            

            

             

               

               

               

          

          ম   

     ম  

           

           

          

খ্রি ধান৯১ এয ২০টি প্রদ বনী প্লট মদভয 

খ্রফখ্রবন্ন Semi-deep water কফখ্ররত 

স্থাভন স্থান কযা ভয়ভছ। এছাড়া স্থানীয় 

জাভতয াভথ ক্রখ্রং এয ভাধ্যভভ Rapid 

Elongating ঈন্নত জখ্রর অভভনয জাত 

ঈদ্ভাফভনয কাজ চরভান অভছ মা ১-৩ খ্রভ. 

গবীয াখ্রনভত চাল কযা মাভফ। Semi 

Deep  Medium Stagnant 

এরাকায ঈভমাগী RYT2 এয পরাপভরয 

খ্রবখ্রত্তভত ২টি জাত/রাআন চুড়ান্তকযভণয জন্য 

ব্যফস্থা মনয়া ভফ। এআ রাআন দুআটি খ্রি 

ধান৯১ এয মচভয় মফী পরন মদভফ এফং 

Medium Stagnant এরাকায় চাল কযা 

মাভফ। 

 

              BRRI dhan91    

Elongation ability              

            ম               

                                  

১০      ম                          

            ১ ৫  ম                 

             Stagnant Shallow 

Flood                   ম   

           ম                 ম   

৫০    ম     ম      

         , 

     

       , 

       

        

      

         

     , 

     , 

       , 

           

        

(      ) 

ঝ        ৭৬ 

        ৭৭ 

        

    

              

              

      ৭৬      

   ৭৭       

          

             

             

      ম      

      কযভত 

 ম  ম   ম  

         ৭৬   

      ৭৭    

           

               

                

 

      -                      ৭৬   

      ৭৭                        

              ম  ২০১৯  ম   ম 

            ( ম       ,   ম  , 

       ,        ,      , 

     ম   )                   ম   ৬১ 

  ংকযায়ণ কযা ভয়ভছ। এছাড়া F4 - 

F6             ৮২৭   মগখ্রযভগটিং 

প্রভজখ্রন      

                               

        QTL                
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ভফ।               ম                 

  ম              ম   ১৮৪  F2 

QTL  ম            47     ম   

                            

       

        

           

         ম    

               

           ম  

   ম    ৩৫
০
 

               

               

     বখ্রফষ্যভত 

এধযভণয চোভরে 

মভাকাভফরায় 

তাভাত্রাখ্রষ্ণু 

জাত       

কযভত ভফ।   

Late Boro 

and Early 

Aman     

           

         

        ম  

৩৫
০
-৪০

০
   . 

   ম       -

              

           

            

               

           

       ১৫-২০ 

             

         

            

               

      

                                

     ম              ২০১৯ 

ম   ম ২৫২      ম               

Milyang23, Giza178, N22, 

NSIC Rc222   Mestizo         

                              

                           ২০২০-

২১ ম   ম             ৫ ৩-৫ ৯ 

                              

   ম           ৫      ম         

               AYT             

             ৯৯৮৫৩-  -  -৩১০ 

             ১১৪      ৫ ৭           

                            

   ম       ২৭              

        ৩৭                ১০  

                     

       IRRI         ৩০০         

     AGGRi Alliance       

ম   ম                     ম    

                       ২০২০ ম   ম 

                           ২০  

                                    

          ৩ ০   

ঈখ্রদ্ভদ াযীযতত্ত্ব খ্রফবাগঃ খ্রধক 

তানীর জাভ বপ্লাজভ নাক্তকযণ 

গভফলণা কাম বক্রভভয অতায় অঈ/২০২০ 

ভশুভভ ৫০ টি জাভ বপ্লাজভভয মূল্যায়ন 

যীক্ষণ ম্পন্ন ভয়ভছ। ভাকবায-এখ্রভটড 

খ্রিখ্রডং প্রখ্রক্রয়ায় খ্রি ধান২৮এয ব্যাকগ্রাঈভন্ড 

ঈচ্চ তাভাত্রা খ্রষ্ণু High 

Temperature Spikelet fertility 

QTL খ্রন্নভফখ্রত কভয ১টি গ্রগাভী াখ্রয 

(BR12266-44-11-32-5-1-1-

HR10-B) খ্রনফ বাচন কযা ভয়ভছ। ঈক্ত 

গ্রগাভী াখ্রযটিয PYT মূল্যায়ন 

অভন/২০২০ ভসুভভ চরভছ,          

      ৫৭         ৩৯               

           । তভফ প্রাথখ্রভক পরন 

যীক্ষায খ্রবখ্রত্তভত াখ্রযটিয নাফী মফাভযা 

(িাঈ) ২০২০-২০২১ ভসুভভ RYT 

মূল্যায়ভনয জন্য খ্রযচারক (গভফলণা) 
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ভভাদয় সুাখ্রয কভযভছন।   

      ম  ম 

         

       

             

  ম        

                

        এভভছ  

           

            

                  

মদীয় চাখ্রদা 

বৃখ্রদ্ধয জন্য খ্রি 

ধান৩৪ এয খ্রফকল্প 

জাত ঈদ্ভাফভনয 

গভফলণা মপ্রাগ্রাভ 

গ্রণ কযভত ভফ। 

খ্রপ্রখ্রভয়াভ 

মকায়াখ্ররটিয ঈচ্চ 

পরনীর জাত 

ঈদ্ভাফন কাম বক্রভ 

গ্রণ কযভত ভফ। 

   ম  ম                      

     ম                 ম  

ম   ম           ৭০        ৮০     

   ৯০            ম   ম        

   ৫০       ৬৩        ৮১        ৮৬ 

                             ৯০    

Aroma               ৩৪  

                                   

    ম  ২০১৯-২০ ম   ম         

              ম  ম               

            ম             

                      ম   ম   

                 ম   ম  ২০২০-২১ 

ম   ম                          

      ম            ৩      ম  

                  ৩৭           

                     ALART 

                             

BR8882-30-2-5-2            

৩ ৯৫                     ১৩৯ 

           ১১                 

                           ২  

                            

 ম  ২০২০-২১ ম   ম     ন     

      

          ম   ম                   

     BR8590-5-2-5-2-1   

                      

BR8862-29-1-5-1-3      

                              

   ম              BR9937-22-3-

6-3                        Rata 

Boro     Tapi Boro         

   ৫০        ৮১   BR8862-29-1-

5-1-3                     F4 

              ম                    

       ম         ২০২০-২১ ম   ম F5 

              ন           

 

                              

BADH2                   

ম                                  

                                

                   ম             

    ম                       

ম   ম       ২৮                   

         , 
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   ৮৭           -            

ম   ম          ম F6     F3 

         ম                        

           

    ম      

       

           

    -    

        ম      

           

           

               

           

               

           

          

          

          

ম   ম এগুভরা 

           

         

               

          

   ৮১     

   ৮৬        

                              

       ম                             

                                       

                           

          ম   ম                 

                  ম     ম       

                  ২০১৯-২০ ম   ম 

                       ম       

                                    

                                     

                                ম      

                                 

                                

       ২০১৯-২০ ম   ম        

                       ন         

                         ম   

 ম                               

                          ম      

       ৮ ৪৭                    

       ৮ ৭১                     

                 ম         ২০২০-২১ 

ম   ম PYT             ন         

  

                             

 ম           গুড়া                  

                             

ম   ম                      

     ম     ম       Kiv       Ges 

djb cÖwZ †n±i ৫.০-৬.০ টন ম বন্ত cvIqv 

†M‡Q|                          

                                  

                             

             ম ২০২০-২১     

      ম              

         , 

      , 

 :  : 

     , 

        

   C4                   

          

            

             

C3      C4   

রূ         

         

    ম   C4 

            

             

       

 ম      

   ম     

        

 মঈভটভনয            Setaria     

M2              ১০০০০          

ম                                 

                  ১ ৭৯৪            

                                   

ভূট্টা, কাঈন, যগভ  োভা অগাছায 

(C4) এফং পাভতভা  তাকানাখ্রয ধাভনয 

(C3) Chlorophyll fluorescence 

imaging system ব্যফাভযয ভাধ্যভভ 

াযীযতাখ্রত্ত্বক খফখ্রষ্ট্োয়ন চরভছ। 
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২    ম   

    -

       

   

         

      ম    

          

             

               

            

             ম 

 ম             

       ম      

            

              

                

    ম         

              

      ম  

          

  ম         

            

               

           

          

 ম         

              

             

 ম           

              

          

 ম  ম   ম 

      / 

       

           

           ম   

        

           

          

             

     

           

          

     ম         

             

             

             

 ম          

     

       ম                         

    ৮ ০০                        

                                 

                                  

              (Koica          

                                 

               ম          Fatigue 

test        ম  ২০২০ ম   ম     

               ম                     

                ম                

  ম     ম                      

                               

                                 

         Trial   ম      

ম                             

ম          ম               

             ম                   

                               

Adaptive trial             

               ম               

   ম                              

                      ম       

                             

ম                                 

                              

      ম -                      

                              

         ম             ম          

ম   ম                             

       ম                   

                          

    ম                             

 ম     ম               

                                  

                         ম    ম   

                               

                               

        ম                

     ম ম                   ম   

                       

   ম     

    

      ম ম 

         

         

          

         

          

৩  ম    

     

    ম   

          

ম           

              

(Stagnant)/ 

  ম       ম    

               

               

 ণু        

          

          

             

                

       

         

           

          

       ম    

               

          

মৃখ্রত্তকা খ্রফজ্ঞান খ্রফবাগ খ্রি, আভতাভভধ্যআ 

জ ঈাভয় খজফ ায   ফাভয়া গ বাখ্রনক 

ায ঈৎাদন প্রমৄখ্রক্ত ঈদ্ভাফন কভযভছ। 

গৃস্থারীয ভয়রা অফ বজনা গ বাখ্রনক মভড 

মাভত ঠিকভত অভ ম ব্যাাভয াফ বক্ষখ্রণক 

ভখ্রনটয কযায জন্য গভফলণা ংখ্রিষ্ট্ খ্রফজ্ঞানী 

ড. ঈভে অখ্রভনুন নাায, খ্রএ এফং মভা. 

যখ্রফঈর অজভ, আভরকট্রখ্রনক মভকাখ্রনক 

(মপ্রলভণ আভাযত  খ্রনভ বাণ খ্রফবাভগ কভ বযত) 

মক দাখ্রয়ত্ব প্রদান কযা ভয়ভছ। ভয়রা মাভত 
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 ম           

             

       

  ম         

      

ফাস্তফেত 

দভক্ষ খ্রনভয় তা 

ঈভিখ কযভত 

ভফ।        

             

                 

            

              

              

          ভাভঠ 

            

          

          

ংক্রান্ত 

কম্পবখ্রযকল্পনা 

প্রদান কযভফন। 

ঠিকভত মায় ম খ্রফলভয় ঈৎাখ্রত কযভত 

খ্রি’য খ্রফখ্রবন্ন জায়গায় মাস্টায মদয়া  

ফাাফাখ্রড়ভত ত্র মদয়া ভয়ভছ। তাছাড়া এ 

খ্রফলভয় কর্তবভক্ষয াভথ মমাগাভমাগ কযা 

ভয়ভছ। ফতবভাভন খ্রনয়খ্রভতবাভফ গ বাখ্রনক 

মভড গৃস্থরীয চনীর ভয়রা মাভে।  

খ্রনযাদ খাদ্য ঈৎাদভন ফাভয়া গ বাখ্রনক 

াভযয মকান খ্রফরূ প্রবাফ মনআ ফভর 

গভফলণায় প্রতীয়ভান ভয়ভছ। 

মৃখ্রত্তকা খ্রফজ্ঞান খ্রফবাগ তায ক্ষভতা 

নুাভয খজফ  ফাভয়াগ বাখ্রনক ায খতযী 

কভয অন্ন মফাভযা ভসুভভ ১০ টি প্রদ বনী 

কযায খ্রযকল্পনা খ্রনভয়ভছ। 

   

         

         

             

             

     ম      

     মম     

           

               

         

        

                

            

                

ম             

             

 ম      ম 

ম              

              

         

         

          

AEZ       

  ম       

           

          

          

  ম ম     

             

ব্যফাভযয জন্য 

মখ্রভনায, 

য়াকব, 

প্রখ্রক্ষভণয 

ভাধ্যভভ 

কোভম্পআন কযভত 

ভফ। 

খ্রি’য মৃখ্রত্তকা খ্রফজ্ঞান খ্রফবাগ ভাটিয স্বাস্থে 

যক্ষা  খ্রযভফ দূলণ কভাভত সুলভ ভাত্রায় 

ায ব্যফায  দক্ষতা বৃখ্রদ্ধ খ্রফভল কভয 

নাআভট্রাভজন াভযয দক্ষতা ফাড়াভত আঈখ্রযয়া 

ন্যাভনা পাটি বরাআজায খ্রনভয় গভফলণা  250 

টি N use efficient genotypes এয 

screening  কাম বক্রভ খ্রযচারনা কযভছ। 

মৃখ্রত্তকা খ্রফজ্ঞান খ্রফবাগ AEZ খ্রবখ্রত্তক 

অভন  মফাভযা ভসুভভয জন্য সুলভ 

ভাত্রায় ায ব্যফায  খ্রডএখ্রয ঈয 

খ্ররপভরট খতযী কভয খ্রফতযণ কযায 

াাাখ্র খ্রি ভয়ফাআভট প্রকা কভযভছ। 

এছাড়া Alternate Wetting and 

Drying (AWD) Irrigation 

Reduces Greenhouse Gas 

Emissions Over Conventional 

Practices এয ঈয খ্ররপভরট খতখ্রয কভয 

খ্রফতযণ কভযভছ।  

খ্রফগত গভফলণা গ্রগখ্রত বায খ্রদ্ধান্ত 

মভাতাভফক সুলভ ভাত্রায় যাায়খ্রনক ায 

প্রভয়াগ ফাড়াভত চরখ্রত মফাভযা ভসুভভ 

খ্রযাজগে মজরায় ১ টি, াতক্ষীযা মজরায় ১ 

টি, টাঙ্গাআর মজরায় ২ টি এফং মপনী 

মজরায় ১ টি ফ বভভাট ৫ টি ভাঠ প্রদ বনী 

স্থাভনয প্রখ্রক্রয়া চরভান অভছ। মফাভযা  

অভন ভসুভভ ভাটিয স্বাস্থে যক্ষায় সুলভ 

ভাত্রায় যাায়খ্রনক ায প্রভয়াভগ 

কৃলকভদযভক ঈদু্বদ্ধ কযভত প্রখ্রক্ষভণয 

খ্রযকল্পনা মনয়া ভয়ভছ। এয ং খ্রভভফ 

গত ০৬/১১/২০২০ তাখ্রযভখ খ্রি অঞ্চখ্ররক 

কাম বারয়, াতক্ষীযায় ২৬ জন কৃলকভক 

প্রখ্রক্ষণ মদয়া ভয়ভছ। চরখ্রত মফাভযা 
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ভসুভভ ফাভজট প্রাখ্রপ্ত াভভক্ষ ফ বভভাট ১০ 

(দ) টি প্রখ্রক্ষণ কযায খ্রযকল্পনা মনয়া 

ভয়ভছ। প্ররখ্রতটি প্রখ্রক্ষভণয জন্য অনুভাখ্রনক 

২৩,০০০/- টাকা াভয ফ বভভাট 

২,৩০,০০০/- (দুআ রক্ষ মতআ াজায) টাকা 

প্রভয়াজন ভফ। 

৪  

        

   ম   

ক) মবৌত, 

যাায়খ্রনক 

এফং যান্নায 

গুণাগুণ  

মবৌত, যাায়খ্রনক 

 যান্নায গুণাগুণ 

খ্রফভিলণ কভয 

কর প্রকায 

ঈাদাভনয খ্রযভাণ 

ঈভিখ পূফ বক জাত 

ফমুখ্রক্তয জন্য 

সুাখ্রয কযা য়। 

ALART 

গ্রগাভী মকৌখ্ররক 

াখ্রযয মবৌত, 

যাায়খ্রনক, 

খ্রজঅআ বোলু 

এখ্রন্ট-খ্রক্সভডন্ট 

কর প্রকায 

ঈাদাভনয  

খ্রযভাণ জানায 

য PVT কযভত 

ভফ। জীফপ্রমৄখ্রক্ত 

খ্রফবাগ GI 

value 

Analysis    

       

        

        

          

            

       

                ম  ২০২০ ম  ম 

১৩                        ম  

              PYT               

   ম                            

          (SYT)                

               19              

        ম                   

                 ম          

                            

                            

 

খ্রজখ্রকঈএনঃ ঈখ্রিখ্রখত               

    ম                             

                    ম   ১২         

                          

ঈখ্রদ্ভদ প্রজনন, 

জীফ প্রমৄখ্রক্ত, 

খ্রজখ্রকঈএন  

এঅযখ্রড 

খ) খ্রজঅআ 

বোলু, 

এখ্রন্টখ্রক্স-

মডন্ট, স্বাদ, 

োভযাভা 

মন্সখ্রয 

আবালুে-ময়ন 

কর ফমুক্ত 

জাভতয গুণাগুণ  

পুখ্রষ্ট্ভান জানা 

দযকায। 

কর ফমুক্ত 

জাভতয গুনাগুণ  

পুখ্রষ্ট্ভান খ্রনণ বভয়য 

কাজ ব্যত 

যাখভত ভফ। 

১। খ্রফঅয১ মথভক খ্রি ধান৮৯ ম বন্ত কর 

জাভতয অত চাভরয খ্রজঅআ ম্পন্ন কযা 

ভয়ভছ। 

২। খ্রফঅয১ মথভক খ্রি ধান৮৯ ম বন্ত কর 

জাভতয অত চাভরয Zn, Fe, Ca, Mg-

এয ভাত্রা খ্রনণ বয় কযা ভয়ভছ।  

৩। খ্রি ধান৭০ মথভক খ্রি ধান৮৯ ম বন্ত 

জাতগুভরায োখ্রন্টখ্রক্সভডভন্টয ভাত্রা খ্রনণ বয় 

ম্পন্ন ভয়ভছ। এছাড়া Black rice, 

Red rice-  টি ৩০ মদীয় জাভতয 

োখ্রন্টখ্রক্সভডভন্টয ভাত্রা খ্রনণ বয় কযা ভয়ভছ। 

৪। Out Sourcing -এয ভাধ্যভভ 

খ্রফখ্রএঅআঅয, ঢাকা মথভক খ্রি ধান৭০ 

মথভক খ্রি ধান৮৯ ম বন্ত জাতগুভরায মপ্রাটিন 

এয Amino acid এফং Fatty Acid 

profiling ম্পন্ন ভয়ভছ।  

৫                                 

                                

                              

                   ম               

খ্রজখ্রকঈএন 

খ্রফবাগ 
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         ম                    

Aroma detection     Amino 

Acid    Fatty Acid profiling  

                 GCMS         

HS (Head Space)      HPLC    

     (Shim pack XR-ODS 

reversed phase column) 

      ম                ম 

(OTM)           

 গ) যা-

ঞ্চভর 

সুগখ্রি/রম্বা  

রু  চাভরয 

জনখ্রপ্রয়তা 

বৃখ্রদ্ধকযণ 

ফাংরাভখ্রত  

ন্যান্য স্থানীয় 

সুগখ্রি চাভরয 

জনখ্রপ্রয়তা 

যাঞ্চভর বৃখ্রদ্ধয 

ঈভদ্যাগ খ্রনভত ভফ। 

খ্রজংক, খ্রবটাখ্রভন 

এ, Low GI, 

ফাংরাভখ্রত 

সুগখ্রি জাত     

(খ্রি ধান৩৪,      

খ্রি ধান৩৭,খ্রি 

ধান৬৩,       খ্রি 

ধান৭০, খ্রি 

ধান৭৫,       খ্রি 

ধান৮০, খ্রি 

ধান৮১  খ্রি 

ধান৮৪) 

যাঞ্চভরয 

সুায ভরগুভরাভত 

ফাজাযজাভতয 

ঈভদ্যাগ খ্রনভত 

ভফ।  

খ্রজখ্রকঈএনঃ এ                   ম 

                     ম            

                  ১৩-১৫         

২০২০                      ম    

                               

                               

                ম               

                               

                           

    ম                          

                           Rice 

value chain          

Stakeholders              

 ম                                

                              

          আ, স্কয়ায)      ম    

        ম            ম           

ম                               

         workshop            

                      ম       

workshop                    

                      ম  ম    

Covid-19                     

workshop                 ম   

workshop                    

                                  

        ম                         

       workshop               

      

workshop                      

  ম    ম                         

      এ   আ,স্কয়ায),     ম    

        ম            ম           

ম                               

               ম        

কৃখ্রল থ বনীখ্রতঃ ঈখ্রিখ্রখত  workshop   

                     ম    ম 

                             

                 ম    

        ম            ম           

খ্রজখ্রকঈএন, 

এপএভখ্রএআচ

টি, কৃখ্রল 

থ বনীখ্রত 

খ্রফবাগ, খাভায 

ব্যফস্থানা 

খ্রফবাগ 
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ম                             

                           

৫       

       

       

        

              

           

              

               

          

          

              

            

         ফীজ 

ঈৎাদন  

            

         ম   

          

           

         

           

      

             

       

         

           

 ম  ২০২০ ম   ম               

                               

         ৫০         ম   ২০০  

Adaptive trial                  

                              

                   ৫১  ৫২  ৭১  ৭২  

৭৩  ৭৫  ৭৮  ৭৯  ৮০  ৮৭  ৯৩  ৯৪  ৯৫ 

        ১১  ১৬  ১৭     ১       

IR13F441 ।   

                                

                      ম         

                               

              

            খ্রি ধান৫৭, খ্রি ধান৭১, খ্রি 

ধান৭৫, খ্রি ধান৮৭, খ্রি ধান৯০, খ্রি ধান৯৩, 

খ্রি ধান৯৫, খ্রি াআখ্রিড ধান৬ 

(১০৫ খ্রফঘায় প্রদ বনী ফাস্তফা           

       

      

        

     ম   

        

      ম    ম   

            

      ম     

    ম   

                

             

      

      ম     

    ম      

         

       

      ম  

        

            

           

         

            

          

      

       

            

         

      GIS 

           

           

          

  ম           

      

      ম         ম                

                        ম    

                               

     ম                            

                            

                                  

                ম ম        -

      ম                     ৬   

         ম                     -

    -       ম                  

        ম   ম                    

     ম   ম                  ম 

                          

                                

        ম ম                    

       ম                 -   -

       ম        -    ম      -

       ম                     ম-

   -       ম                

            

 

                            

                               

    ম      GIS               

       

        

   ম     

         

    

         

          

      

           

             

              

         

          

           

      ফীভজয  ম      মূভ       

   ম                        ম    

                          

       

     ,      
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(      ) 

                    

      ম    

           

              

             

          

  ম         

           

 ম       

            

         

           

          

           

        

        

             

         

        

            

           

      

    ২০২০ ম   ম                  

      ১১         ম   ৩২         

                                

                             

  ম                             

                    ম   ২৮  

                   ১৪   ম        

               

 

 ম  ২০২০ ম   ম                  

      ২২         ম   ৪৮         

                               

           ৭১  ৭৩  ৭৫  ৭৮  ৭৯  ৮০  

৮৭  ৯০  ৯১  ৯৩  ৯৪  ৯৫             

   ৪ ৬  

 ম  ২০২০ ম   ম TRB-BRRI    

              ১৬         ম   ২৫  

                              

                   ৭১  ৭৩  ৭৫  ৭৯  

৮০  ৮৭   

 ম  ২০২০ ম   ম SPIRA       

              ৭         ম   ১১  

                                  

           ৮৭  

            খ্রি ধান৭১, খ্রি ধান৭৫, খ্রি 

ধান৮৭, খ্রি ধান৯০, খ্রি ধান৯৩, খ্রি ধান৯৫, 

খ্রি াআখ্রিড ধান৬ মথক্রভভঃ 

GoB-৪০ টি SPIRA-১৮ টি 

TRB-BRRI- ৪ টি  

স্য খ্রফন্যা-৬ টি  

ফাস্তফাখ্রয়ত/ চরভান 

     , 

         , 

  ম   

       

     , 

      

        

       

       

ম  ম     ১ 

ম             

          

 ম           

           

            

           

        

         

            

           

          

          

           

           

          

 ম  ম   ম                      

     ২২ ৮০০                

                             

            খ্রি ধান৭১, খ্রি ধান৭৫, খ্রি 

ধান৮৭, খ্রি ধান৯০, খ্রি ধান৯৩, খ্রি ধান৯৫, 

খ্রি াআখ্রিড ধান৬ এয মভাট ৬.৫ টন ফীজ 

ঈৎাদন কাম বক্রভ চরভান 

        

           

      

           

       

         

         ৫ 

      ম   

         

      ম    

           

     ম     

         

      

            

    

 ম  ২০২০ ম   ম           

           TLS                 ৭১  

৭২  ৭৩  ৭৫  ৭৯  ৮০  ৮৭  ৯০  ৯১  ৯৩  

৯৪  ৯৫                      ম    

            খ্রি ধান৭১, খ্রি ধান৭৫, খ্রি 

ধান৮৭, খ্রি ধান৯০, খ্রি ধান৯৩, খ্রি ধান৯৫, 
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         খ্রি াআখ্রিড ধান৬ এয প্রদ বযী ফাস্তফায়ন 

এফং ঈৎাখ্রদত ফীজ ধান কৃলক ম বভয় 

খ্রফতযভণয ভাধভভ জনখ্রপ্রয়কযভণয কাম বক্রভ 

চরভান 

    ম                    

              

             

ম   ম  ম       

ম  ম     ১৫ 

        

 ম           

          

পখ্রযদপুয, কুখ্রভিা, ঢাকা, ম ম     , 

খ্রকভাযগে, খ্রভরট, ফখ্রযার, যংপুয, 

খ্রদনাজপুয, কুখ্রষ্ট্য়া, যাজাীভত  ম       

               

        

           

      

        

                 

            

   

             

           

            

       

           

       

       ম 

           

    

প্রখ্রক্ষণ খ্রফবাগ কর্তবক ২০২০-২১ থ ব ফছভয 

নভবম্বয ম বন্ত ১১০ জন খ্রফজ্ঞানীভক প্রখ্রক্ষণ 

মদয়া ভয়ভছ। প্রখ্রক্ষভণয খ্রফলয় খ্রছর- 

Scientific Report Writing এফং 

Training on Introduction to 

ISO17025: 2017 Standards for 

Laboratory Accreditation 
 

                      ম     ম   

২০              ম               

              ম   ম ৬০০    

            ৫৪০            ৬০ 

                            

 

            GoB-৮০ জন 

SPIRA-৪০ জন 

ম্পন্ন কযা ভয়ভছ। 

      

       

        

      

           

৬  

        

    -

    

 

         

          

 ম     

কৃলভকয ধান 

ঈৎাদন ব্যয়  

পরন ব্যফধান হ্রা 

কযায জন্য 

           

             

        

       ম    

            

                   

    ম ম        

            

          

   -       

    (AEZ) 

           

             

             

       ৪-৫ 

           

       ম  

       ম   ম  

           -

           

       

 ম           

            

           

                                   

ম   ম                         

                             

                             

                              

               

                              

                               

Content  ম              

খ)ধাভনয পরন ব্যফধান কভাভনা খ্রফলভয় 

পখ্ররত গভফলণা খ্রফবাগ কর্তবক  একটি প্রকল্প 

প্রস্তাফনা খতযী কযা ভয়ভছ। 

 

 )     , 

      

     , 

     , 

     

       

         

      

       

         

           

        

        

        

            

        ম   ম 

             

             

            

           

             

            

                                 -

    -       ম                  

                             

              ,             

      , 
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                    ,         , 

       ,                           

            ৬                 

ম                            

                         

                      -    -      

 ম              -  -         -

       ম                    

                                 

                            

    -     -       ম             

  ম                         

                          

(        )- ম   -       ম     

                              

     ম                   

             ম        ম       

                                    

ম   ম     , ম                  

     ম                          

      ম        

 

কৃখ্রলতত্ত্বঃ   -         -       ম -

     : ম                ম          

  ম                          

                              

          REY   Gross margin 

              ম              ম    

                            

               ম       ম   ম    

  /২০২০       ম   ,           

         অ  ম           ম    

                         

                              

                                

                              

          ম        

          

        

     

                

               

           

            

                

        

            

            

           

     

কৃখ্রলতত্ত্বঃ                    

                      ম           

              ৫০-৭০%  ম      

কৃলভকয ধান ঈৎাদন ব্যয় হ্রা কযায জন্য 

খ্রযখ্রভত অগাছানাক ফফায, 

অগাছানাভকয ক্ষখ্রতকয প্রবাফ খ্রনরুন 

এফং মটকআ অগাছা দভন প্রমৄখ্রক্ত ঈদ্ভাফন 

         কযায রভক্ষে নত্যন একটি 

কভ বসূখ্রচ প্রস্তাফ থ ভন্ত্রণারভয় প্রখ্রক্রয়াধীন 

অভছ। পান্ড মভর ীঘ্রআ কাজ শুরু কযা 

      

     , 
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ভফ।  

তাছাড়া খ্রি’য থ বায়ভন        ম  

ম   ম                         

ম ম       ৪          ম    মটকআ 

অগাছা দভন প্রমৄখ্রক্ত প্রদ বনী ফাস্তফাখ্রয়ত 

ভে। 

৭        

    -

    

 

           

        

১    ম     

           

             

                  

              

           ম  

             

           

  ম          

  ম          

            

               

                

 

 

 

২              

   ৩০-৪০     

             

         

           

      

           

 ম       

               

          

         প    

        ম      

      ম    

   ম       

              

            

          

             

                

 ম       

            

       ম      

          

        

              

             

          

         

 ম     ম   

          

     

  

 

                        ম    

                           ম 

                   ম           

         ম                     
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কীটতত্ত্ব খ্রফবাগ: কর খ্রফবাগ  অঞ্চখ্ররক 

কাম বারভয় মাকাভাকড় দভন ব্যফস্থানা 

খ্রফলয়ক প্রচায ত্র আ-নখ্রথভত যফযা কযা 

  ম      । ম্প্রখ্রত কীটতত্ত্ব খ্রফবাগ 

মথভক প্রকাখ্রত ‘ধাভনয মাকাভাকড় 

দভভনয াত ফআ’                 
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 খ্রি’য গভফলণা ভাভঠ ভাজযা মাকায ৪০টি 

মপভযাভন পাঁদ স্থান কযা ভয়ভছ। কর 

গভফলণা খ্রফবাভগ ২৩টি াতজার প্রদান কযা 

ভয়ভছ। খ্রি, খ্রিভ ফাআভদয গভফলণা প্লভট 

০৬টি স্থায়ী রাআট ট্রো স্থান  খ্রি, 

খ্রিভ ফাআভদয গভফলণা প্লভট ১২টি 

Yellow stricky trap স্থান কযা 

ভয়ভছ। ইঁদুয দভভনয জন্য মরাায পাঁদ 

১৮টি, ফাঁভয পাঁদ ১০টি, ইঁদুয ধযায ড্রাভ 

১২টি স্থান কযা ভয়ভছ। াতজার খ্রদভয় 

মাকা দভন কযা ভয়ভছ খ্রিভ ফাআভদয এ 

ব্লভকয ঈখ্রদ্ভদ প্রজনন খ্রফবাভগয ০৩টি প্লট, 

পখ্ররত গভফলণা খ্রফবাভগয ০৪টি প্লট। খ্রফ 

ব্লভকয কৃখ্রলতত্ত্ব খ্রফবাভগয ০২টি প্লট এফং 

ঈখ্রদ্ভদ প্রজনন খ্রফবাভগয ০৫টি প্লট। ভাভঠয 

মমখাভনআ ইঁদুভযয গতব ায়া মাভে 

মখাভনআ গ্যা ট্যাফভরট মদয়া ভে। 
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অগাছানাভকয 

গ্রণভমাগ্যতা খ্রদন 

খ্রদন বৃখ্রদ্ধ াভে। 

কৃখ্রলতত্ত্ব খ্রফবাগ 

খ্রনয়খ্রভত নত্যন 

নত্যন  

অগাছানাক 

খ্রনফিভনয জন্য 

সুাখ্রয কযভছ । 

খ্রকন্তু, বাভরা ভাভনয 

অগাছানাক 

কৃলক         

খ্রনফিনকৃত 

ফভচভয় কাম বকযী  

অগাছানাক 

গুভরায একটি 

তাখ্ররকা প্রস্তুত 

কভয 

ভাখ্রযচারক 

ভভাদভয়য দপ্তভয 

মপ্রযণ কযভত 

ভফ। বাভরা 

ভাভনয 

অগাছানাক 

কৃলক         

            

   

কৃখ্রলতত্ত্বঃ কৃখ্রলতত্ত্ব খ্রফবাভগয গভফলণা 

পরাপর, ফারাআনাক খ্রডরাযভদয ভতাভত 

 ভাঠ ম বাভয়য খ্রবজ্ঞতা মূ খ্রফভফচনায় 

খ্রনভয়  খ্রনফিনকৃত ফভচভয় কাম বকযী  

অগাছানাকগুভরায তাখ্ররকা ভাখ্রযচারক 

ভভাদভয়য দপ্তভয তাখ্ররকাটি জভা মদয়া 

ভয়ভছ। এআ ংক্রান্ত একটি খ্ররপভরট 

প্রস্তুখ্রতয কাজ চরভছ। 

এখন ম বন্ত মখ্রষ্ট্াআড এয খ্রফক্রয়  ব্যফায 

মূরত: গ্রাভ ম বাভয়য খ্রডরাযগণ খ্রনয়ন্ত্রণ 

কভযন এফং কখভনা কখভনা ংখ্রিষ্ট্ ঈ-

কাযী কৃখ্রল কভ বকতবাভদয যাভ ব মনন। 

এজন্য কৃলক ম বাভয় ভান ম্পন্ন 

অগাছানাক ব্যফায খ্রনখ্রিত কযভত ভর 

খ্রডরায এফং ঈ-কাযী কৃখ্রল কভ বকতবাভদয 
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মটকআ অগাছা 

দভভনয জন্য বাভরা 

ভাভনয 

অগাছানাক 

কৃলক         

           

       

ভাখ্রযচারক 

ভভাদয় ংখ্রিষ্ট্ 

খ্রফবাভগয াভথ 

অভরাচনা কযভফন 

।  

 

ভচতন কযভত প্রখ্রক্ষণ মদয়া প্রভয়াজনীয় 

ব্যফস্থা খ্রনভত ভফ। 

৮      
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      ম        
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  ম         
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         ’  
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 ম       

   ম           

         

         -৩১  

           

             

           

     

গত মফাভযা ভসুভভ দাভকাভয মাল্ডায নং-

৩১এ প্রায় ৯.০ মক্টয এরাকায় মফাভযা 

ধাভনয অফাদ কযা ভয়খ্রছর। অগাভী 

মফাভযাভত অয খ্রধক এরাকা মফাভযা 

চাভলয অতায় অনায ঈভদ্যাগ গ্রণ কযা 

ভয়ভছ। এ রভক্ষে খ্রজখ্রফয থ বায়ভনয জন্য 

একটি প্রকল্প প্রস্তাফনা খতযী কযা ভয়ভছ 

মাভত খ্রফএখ্রডখ্র  খ্রডএআ মৄক্ত অভছ। 

ফতবভাভন খ্রফএখ্রডখ্র প্রকল্প প্রস্তাফনা 

চূড়ান্তকযন কভয কৃখ্রল ভন্ত্রণারভয় জভা 

খ্রদভয়ভছন। াাাখ্র যকাযী থ বায়ভনয 

জন্য খ্রি-য ক্ষ মথভক একটি কভ বসূচী কৃখ্রল 

ভন্ত্রণারভয় জভা মদয়া ভয়ভছ। চরখ্রত মফাভযা 

ভসুভভ খ্রি’য (খ্রজখ্রফয) থ বায়ভনয খুরনা 

ঞ্চভর প্রায় ১৫০ খ্রফঘা জখ্রভভত মফাভযা ধান 

অফাভদয রভক্ষে খ্রি অঞ্চখ্ররক কাম বারয় 

ফখ্রযার  াতক্ষীযা মথভক প্রভয়াজনীয় 

ফীজ ংগ্র কযা ভয়ভছ  মচ াম্প 

খ্রবখ্রত্তক ব্লক প্রদ বণীয এরাকা খ্রনফ বাচন  

স্থান কাজ চরভান অভছ। 

চরখ্রত মফাভযা ২০২০-২১ মভৌসুভভ খুরনা 

মজরায ৩১এ মাল্ডায  খ্রফখ্রবন্ন ঈভজরায় 

প্রদ বনীয জন্য ৯৭০ মকখ্রজ খ্রি ধান৬৭ এফং 

৫০০ মকখ্রজ খ্রি ধান৫০ ফীজ ায়তা প্রদান 

কযা ভয়ভছ। এছাড়া মচ  াখ্রন 

ব্যফস্থানা খ্রফবাগ কর্তবক  

দাভকাভয ঈকূরীয় রফণাক্ত এরাকায় 

ধাভনয অফাদ বৃখ্রদ্ধয গভফলণা কাম বক্রভ 

চরভান যভয়ভছ। অভযা খ্রধক এরাকা 

মফাভযা চাভলয অতায় অনায রভক্ষে 

যকাযী থ বায়ভনয জন্য খ্রি-য ক্ষ মথভক 

একটি কভ বসূখ্রচ কৃখ্রল ভন্ত্রণারভয় জভা মদয়া 

ভয়ভছ। 
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২০১৯-২০ 

ম   ম GOB 

               

      ৬০০ 

       ম   
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ম   ম     
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গত মফাভযা ২০১৯-২০ ভসুভভ GOB 

থ বায়ভন ফখ্রযার ঞ্চভর অফাদকৃত 

কৃলকভদয ভাভঝ মফাভযা চাভলয গ্রগখ্রত 

খ্রনরুন কযায জন্য একটি জযী কযায 

ঈভিোগ মনয়া ভয়ভছ।          ম  

       ২০২০ -২১ ভসুভভ নত্যন এরাকায় 

প্রদ বনী স্থাভনয ভাধ্যভভ মফাভযা চাভলয 

অতা বৃখ্রদ্ধয গভফলণা কাম বক্রভ মনয়া ভফ। 

এছাড়া ফড় খ্রযভয কাজ কযায জন্য 

ঈভযাখ্রিখ্রখত কভ বসূচীতেও এ এরাকা 

ন্তবভূক্ত কযা ভয়ভছ। চরখ্রত মফাভযা ভসুভভ 

খ্রজখ্রফয থ বায়ভনয ফখ্রযার ঞ্চভর প্রায় 

৬০০ খ্রফঘা জখ্রভভত মফাভযা ধান অফাভদয 

রভক্ষে খ্রি অঞ্চখ্ররক কাম বারয় ফখ্রযার মথভক 

প্রভয়াজনীয় ফীজ ংগ্র কযা ভয়ভছ  মচ 

াম্প খ্রবখ্রত্তক ব্লক প্রদ বণীয এরাকা খ্রনফ বাচন 

 স্থান কাজ চরভান অভছ। 
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ড. মভাঃ ভাবুবুর অরভ াড় এরাকায 

মচ ব্যফস্থা ঈন্নয়ভনয জন্য একটি প্রাথখ্রভক 

খ্রডখ্রখ্র খতখ্রয কভয কর্তবভক্ষয কাভছ জভা 

খ্রদভয়খ্রছভরন। ভাখ্রযচারক ভভাদভয়য 

সুখ্রনখ্রদ বষ্ট্ খ্রদক খ্রনভদ বণা নুযণ কভয প্রকল্প 

প্রস্তাফনায় প্রভয়াজনীয় খ্রযভাজবন কযা 

ভয়ভছ। এ প্রকভল্প   খ্রফএখ্রডখ্র  খ্রডএআ 

ংখ্রিষ্ট্ থাকভফ এফং তাভদয াভথ যাভ ব 

কভয প্রকল্প প্রস্তাফনা চূড়ান্ত কযায প্রখ্রক্রয়া 

চরভছ। চরখ্রত মফাভযা মভৌসুভভ ায ঞ্চভর 

খ্রকছু  াশ্ররয়ী মচ প্রমৄখ্রক্ত (এডখ্রব্লখ্রড মচ, 

খ্ররখ্রথন াআ মচ খ্রফতযণ ব্যফস্থা, মচক 

বাল্ব  ড্রাভ খ্রখ্রডং দ্ধখ্রতভত মফাভযা 

অফাদ) এয ঈয কৃলভকয ভাভঠ প্রদ বনী 

স্থাভনয কাজ চরভান অভছ। 
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মচ  াখ্রন ব্যফস্থানা খ্রফবাগ ফভযন্দ্র 

এরাকায় ভূগববস্থ াখ্রনয ব্যফাভযয ঈয 

গভফলণা কাম বক্রভ খ্রযচারনা কযভছ। 

আভতাভভধ্য খ্রফগত ৩৫ ফছভযয ভূগববস্থ াখ্রনয 

স্তভযয ঈাত্ত ংগ্র কযা ভয়ভছ। প্রাথখ্রভক 

খ্রফভিলভণ মদখা খ্রগভয়ভছ মম, ৩৫ ফৎয য 

ফতবভাভন যাজাী ঞ্চভর খ্রযচাজব ঘাটখ্রত 

৪৭%। 
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আভতাভভধ্য যাজাী, াফনা, ফগুড়া, যংপুয, 

খ্রদনাজপুয  ঠাকুযগা মজরায় ধান চাভল 

কৃলভকয ভাভঠ ব্যফহৃত মভচয াখ্রনয ঠিক 

খ্রযভাণ খ্রনধ বাযণ কযা ভয়ভছ। এফ মজরায় 

খ্রযচাখ্ররত গভফলণায় মদখা মগভছ মম, 

ফতবভাভন কৃলভকয ভাভঠ প্রখ্রত মকখ্রজ মফাভযা 

ধান ঈৎাদভন ১৫০০-২০০০ খ্ররটায াখ্রন 

ব্যফায কযা ভে, মা প্রচখ্ররত ধাযনায 

ত্যরনায় ভনক কভ। াখ্রন াশ্রয়ী খ্রফখ্রবন্ন 

মচ প্রমৄখ্রক্ত ব্যফাভযয ভাধ্যভভ মা অভযা 

কভাভনা ম্ভফ ভফ। 

        ম 

       

      

           

৯  

       

    

   -    

    -

      

 

 ) 

        

           

         

          

             

          

        

            

        ম    

               

            

          

           

grain quality 

             

           

           

            

             

অভন ভসুভভ 

াআখ্রিড ধাভনয নত্যন জাত ঈদ্ভাফভন grain 

quality in respect of grain size 

and nutrition status along with 

high amylose content (>২৪%) মক 

গুরুভত্বয াভথ খ্রফভফচনা কভয কভ বসূচী মনয়া 

ভয়ভছ। চরখ্রত মফাভযা ২০১৯-২০ ভসুভভ 

খ্রি াআখ্রিড ধান জাভতয ফীজ ঈৎাদন 

কভ বসূচীয অতায়  খ্রি অঞ্চখ্ররক কাম বারয় 

যংপুয  ফখ্রযাভরয াাাখ্র ২৪ টি 

প্রাআভবট মকাম্পানীভক ১.৫ টন  প্যাভযনটার 
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          ৫ 

               

            

              

            

           

         

ঈভমাগী 

খ্রর্তভার্ত াখ্রয  

জাত ঈদ্ভাফন 

         মায 

পরন ভফ ৭.৫-

৮.০ টন, 

জীফনকার ১১৫-

১২০ খ্রদন, দানা 

খ্রচকন  ঈচ্চ 

োভাআভরাজ 

ম্পন্ন  ভাঝাযী 

ভাভনয খ্রফএরখ্রফ 

প্রখ্রতভযাধী, ফীজ 

ঈৎাদন 

ফাখ্রণখ্রজে- কবাভফ 

রাবজনক  

াযাভদভ 

চালাফাভদয জন্য 

ঈভমাগী। মফাভযা 

ভসুভভ ভাঝাখ্রয 

ঠান্ডা নীর 

খ্রর্ত ভার্ত াখ্রয  

জাত ঈদ্ভাফন কযা 

মায পরন ভফ 

৯.৫-১০.০ টন, 

জীফনকার ১৪০-

১৪৫ খ্রদন, দানা 

খ্রচকন  ঈচ্চ 

োভাআভরাজ 

ম্পন্ন  ভাঝাযী 

ভাভনয খ্রফএরখ্রফ 

প্রখ্রতভযাধী, ফীজ 

ঈৎাদন 

ফাখ্রনখ্রজে- কবাভফ 

রাবজনক   

াযাভদভ 

চালাফাভদয জন্য 

ঈভমাগী। অঈ 

ভসুভভয 

ঈভমাগী 

খ্রর্তভার্ত াখ্রয  

জাত ঈদ্ভাফন কযা 

মায পরন ভফ 

রাআন যফযা কযা ভয়ভছ (ভার্ত াখ্রয 

১০৫০ মকখ্রজ  খ্রর্ত াখ্রয ৪৫০ মকখ্রজ) । 

মফাভযা ২০১৯-২০ ভসুভভ এভএরটি 

ট্রায়াভরভয পরাপভরয ঈয খ্রবখ্রত্ত কভয 

চূড়ান্তবাভফ একটি াআখ্রিড াখ্রয ফাছাআ কযা 

ভয়ভছ মায পরন ক্ষভতা ১০ টভনয খ্রধক 

জীফনকার ১৪৭-১৫০ খ্রদন, দানা খ্রচকন  

োভাআভরাভজয খ্রযভাণ তকযা ২৩.৫ 

বাগ। াখ্রযটি চরখ্রত মফাভযা ২০২০-২১ 

ভসুভভ ফীজ প্রতেয়ন এভজন্সীভত জাত 

খ্রাভফ ছাড়কযভণয জন্য খ্রনফিন কযা 

ভয়ভছ। অভন ভসুভভ খ্রচকন দানা, স্বল্প 

জীফনকার (<১৩০ খ্রদন),  ঈচ্চ 

োভাআভরাজ (>২৪%) এফং ঈচ্চ 

পরনক্ষভতা  (৭.৫-৮.০ টন  ম.) মক রক্ষে 

মযভখ গভফলণা কভ বসূচী প্রণয়ন কযা ভয়ভছ। 

চাখ্রদা নুমায়ী াআখ্রিড ফীজ যফযাভয 

জন্য মকাম্পানী (ইশ্বযদী), অঞ্চখ্ররক 

কাম বারয়  কৃলভকয ভাধ্যভভ ফখ্রযাভর  প্রায় 

২৩ একয জায়গায় খ্রি াআখ্রিড ধান৩, খ্রি 

াআখ্রিড ধান৪, খ্রি াআখ্রিড ধান৫, খ্রি 

াআখ্রিড ধান৬  খ্রি াআখ্রিড ধান৭ এয ফীজ 

ঈৎাদভনয কভ বসুচী াভত মনয়া ভয়ভছ। 

গত মফাভযা ২০১৯-২০ ভসুভভ ঈৎাখ্রদত 

৬.৫ টন (খ্রি াআখ্রিড ধান২, খ্রি াআখ্রিড 

ধান৩  খ্রি াআখ্রিড ধান৫)  মকাম্পানী 

(স্-ফাংরা) মথভক ক্রয়কৃত ৩.৫ টন [খ্রি 

াআখ্রিড ধান৩ (২ টন)  খ্রি াআখ্রিড ধান৫ 

(১.৫ টন)] মভাট ১০ টন ফীজ চরখ্রত মফাভযা 

২০২০-২১ ভসুভভ খ্রি অঞ্চখ্ররক কাম বারয়, 

কৃখ্রল ম্প্রাযণ খ্রধদপ্তয  াআখ্রিড যাআ 

খ্রফবাগ মথভক খ্রফতযণ কযা ভে। আখ্রতভভধ্য 

প্রায় ৮ মভখ্রট্রক টন ফীজ খ্রফতযণ ম্পন্ন 

ভয়ভছ। খ্রফতযণ ম্পন্ন ভর তাখ্ররকা 

কর্তবক্ষভক যফযা কযা ভফ। খ্রি াআখ্রিড 

ধান৪  খ্রি াআখ্রিড ধান৬ এয প্রায় খ্রতন টন 

ফীজ গত অভন ২০২০ ভসুভভ খ্রফখ্রবন্ন 

অÂখ্ররক কাম বারয়, খ্রি’য খ্রফখ্রবন্ন খ্রফবাগ  

কৃলভকয ভাভঝ খ্রফতযণ কযা ভয়ভছ। চরখ্রত 

মফাভযা ২০২০-২১ ভসুভভ খ্রি ঈদ্ভাখ্রফত 

াআখ্রিড ধাভনয ফীজ ঈৎাদভনয অভফদভনয 

খ্রযভপ্রখ্রক্ষভত ২৬টি মকাম্পানীভক ১৮২০ 

মকখ্রজ ভার্তাখ্রয  ৬০৭ মকখ্রজ খ্রর্ত াখ্রয 

যফযা কযা ভমভছ মা খ্রদভয় ১৮২ একভয 

ফীজ ঈৎাদন কযা মাভফ। জাত নুমায়ী খ্রি 

াআখ্রিড ধান২ ০৪ একভয, খ্রি াআখ্রিড ধান৩ 

৬৩.৫ একভয, খ্রি াআখ্রিড ধান৪ ১৮.৬৬ 

একভয, খ্রি াআখ্রিড ধান৫ ২৮ একভয, খ্রি 

াআখ্রিড ধান৬ ৬৫.৫ একভয  খ্রি াআখ্রিড 

ধান৭ ৩.৩ একভয। 
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৬.৫-৭.০ টন, 

জীফন-কার ১০০-

১১০ খ্রদন, দানা 

খ্রচকন  ঈচ্চ 

োভাআ-মরাজ 

ম্পন্ন  ভাঝাখ্রয 

তাভাত্রা 

প্রখ্রতভযাধী, ফীজ 

ঈৎাদন 

ফাখ্রণখ্রজে-কবাভফ 

রাবজনক  

াযাভদভ চালা- 

ফাভদয ঈভমাগী।  

অভন ভসুভভয জন্য অয ঈমৄক্ত জাত 

খতযীয জন্য গভফলণা কাম ©ক্রভ চরভান 

অভছ। আখ্রযয এআচঅযখ্রডখ্র মথভক প্রাপ্ত 

প্যাভযন্টার রাআন ব্যফায কভয নত্যন 

াআখ্রিড জাত ঈদ্ভাফভনয গভফলণা চরভান 

অভছ। চরখ্রত মফাভযা ভসুভভ মগাারগে 

অÂখ্ররক কামা ©রভয় ফীজ ঈৎাদভনয 

কভ বসূখ্রচ মনয়া ভয়ভছ। 

                    

               

               

           

         

         

            

             

              

     LoA 

           

BADC এয াভথ াআখ্রিড ধাভনয 

প্যাভযন্টার রাআন যফযাভয জন্য 

ভভঝাতা স্মাযক ভয়ভছ। ভভঝাতা 

নুমায়ী চায ফছভয BADC মক ৩.৫ টন 

খ্রি ঈদ্ভাখ্রফত াআখ্রিড ধাভনয ভার্ত াখ্রয 

যফযা কযা ভফ। তাছাড়া ফীজ 

ঈৎাদভনয খ্রফএখ্রডখ্র প্যাভযন্টার রাআন 

যফযাভয চাখ্রদাত্র খ্রদভর খ্রি চাখ্রদা 

নুমায়ী প্যাভযন্টার রাআন যফযা কযভফ। 

অপতাফ ফহুমুখী পাভ ব  স্-ফাংরা এভগ্রা 

াভথ  LoA স্বাক্ষয চূড়ান্ত ম বাভয় অভছ। 

            

      

১০   

        

        

           

        

       

          

                

                

               

        

           

          

                                   

১৫                                 

   ম                       

                ম         ম      

৪                                    

            

       

           

       

        

           

        

     

            

          

               

            ম 

 ম            

               

               

       

            

             

             

            

             

       ম  

            

       

                       ম        

               ম          ম        

        ম                        

                            ১৯৭১-

২০১৭      Effect of flood on 

production and Producer’s price 

of rice in Bangladesh       

            ম                 

                               

      

            

      

১১  

     -

    

        

       

        

                

           

              

            

   ম        

               

              

            

              

              

 ম           -

             

             

             

              

           

১    ’                             

                                   

               ম             

GCMS, GC, ICPOES, UPLC, 

RTPCR, PCR, Biosafety cabinet 

(BSL2)      ম   ৫৮      ম    

৭৩             ম   ৬  OTM     

২  RFQ    ম   ম         ম 

            

        

      

        

          

         , 

 ম      
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Accredited 

lab           

       

             

        

           

২  Accredited Lab            ম  

                       Accredited 

               ম  

ICDDRB, BARI Molecular 

Disease diagnostic Laboratory 

(Applied for ISO17025:2017 

standards), BARI Entomology 

laboratory, FIQC (Fisheris 

department) Waffen Ltd.        

                  

৩                       ম        

          Specification 

evaluation   ম                    

৪        ম                

                                  

         ম              ম    ১৩  

            ১৭         ২০২০       

ISO 17025:2017 standards for 

Accreditation of BRRI Central 

Laboratory              ক্ষভণ    

                                 

 ম   ২০         ম                  

                      ম ২০২০-২১ 

                       ণ      ম 

          

              Accredited lab 

খ্রযচারনা এফং ব্যফাভযয জন্য মম 

কখ্রভটিমূ গঠন কযা ভয়ভছ তাভত ঈখ্রদ্ভদ 

াযীযতত্ত্ব খ্রফবাভগয মকান ংগ্রণ নাআ 

খ্রফধায় এ ল্যাভফ খ্রক মন্ত্র অনা ভে এফং 

ঈখ্রদ্ভদ াযীযতত্ত্ব খ্রফবাভগয খ্রক ধযভণয কাভজ 

রাগভফ তা মফাঝা মাভে না ঈযন্তু ঈখ্রদ্ভদ 

াযীযতত্ত্ব খ্রফবাভগ খ্রফদ্যভান মন্ত্রাখ্রত খ্রদভয় 

খ্রকবাভফ াায্য কযভফ তা মফাঝা মাভে না । 

Accreditat

ion of  
BRRI 

Central 

Laborator

y  

১২   

 ম   

  ম 

 ম   

    

     ম 

 

  ’        

        

“ ম     ম 

 ম        

                 

       

               

             

            ম  

            

        

        

        ম   

১             

            

         

২              

           

    

৩            

         

              

         

৪   ম        

১   ম  ২০১৯ ম   ম       ৮৭       

                ১        ম          

             ২                   

                               ৬০ 

                                

    

২         ২০১৯-২০ ম   ম       ৮৮  

      ৮৯         ৯২            ৪০০ 

                     ১০        ম   

               ম                   

                         ১০    

১        

          

২           

      ম   

৩      ম   

     

    ম 

৪     ম     

    ম 

৫           

ম     
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                 ম        

              

           

             

             

            

         

৫      

         

৬      

        

      

         

        ম   

      ম  

           

              ম                

    

৩      ২০২০ ম   ম       ৪৮     

   ৮২           ৯        ম          

                        ৪৮     

   ৮২            ম ৪ ৮৬     ৪ ৫৬ 

         

৪   ম  ২০২০ ম   ম       ৪৯      

   ৮৭       ৩০                

                  ২৬      ২০২০ 

       ৮        ম                   

       

৫                              

                            

     

      

         

         

   ন  

 

১৩  

ম      

     

ম    

    

           

        

          

       ম       

          

              

              

     

             

২০-২২         

             -

            

            

    ৩ ০-৩ ৫ 

         -

             -

            

২০০৯-২০১৯     

     ৫০      

          

               

    ৬ ০০    

            

             

         

            

গত ৮মভেম্বয/২০২০এ নুখ্রিত জাতীয় 

ফীজ মফাভড বয ১০৩তভ বায়  অঈ 

মভৌসুভভয জন্য খ্রফঅয ২৬ এয একটি 

খ্রযপূযক জাত খ্রভভফ খ্রি ধান ৯৮ াযা 

মদভ চালাফাভদয জন্য ফমুক্ত কযা য় 

। এয পরন প্রখ্রত মক্টভয ৫.০৯ মথভক ৫.৮৭ 

টন। এয দানা রম্বা  খ্রচকন। জাভতয ধাভনয 

দানায যং মানারী। এ জাভতয জীফনকার 

১১২ খ্রদন মা মযাা অঈ মভৌসুভভয জাত 

খ্রফঅয ২৬ এয ভান। ১০০০টি পুষ্ট্ ধাভনয 

জন গভড় ২২.৬ গ্রাভ। ধাভনয দানায় 

এোভাআভরাভজয খ্রযভাণ তকযা ২৭.৯ বাগ 

এফং মপ্রাটিভনয খ্রযভাণ তকযা ৯.৫ বাগ। 

বাত ঝযঝভয।  

 

টিঅযখ্রফ-খ্রি প্রকভল্পয জবন (খ্রদ্বতীয় মপজ): 

গত মফাভযা ভসুভভ RGA গ্রীণাঈভজ প্রায় 

৮০,৬৭৬ টি এফং Field RGA- এয 

ভাধ্যভভ প্রায় ২,৯৫,০৩২ টি মকৌখ্ররক াখ্রয 

গ্রগাভী কযা ভয়ভছ। চরখ্রত অভন ২০২০-

২১ ভসুভভ RGA গ্রীণাঈভজ প্রায় 

৫৭,৭৬৭ টি এফং Field RGA- এয 

ভাধ্যভভ প্রায় ৩,৫২,৩৭৭ টি মকৌখ্ররক াখ্রয 

গ্রগাভী কযা ভে।   

মফাভযা ২০১৯-২০ ভসুভভ মভাট ৩০,৬৩৮ 

টি মকৌখ্ররক াখ্রয Line Stage Testing 

ট্রায়াভর মূল্যায়ন কযা ভয়ভছ। এছাড়া অঈ 

২০২০ এফং অভন ২০২০-২১ ভসুভভ 

৪১,৩৫০ টি মকৌখ্ররক াখ্রয Line Stage 

Testing ট্রায়াভর মূল্যায়ন কযা ভে। 

২৬৬০ টি প্রজনন াখ্রয OYT-মত চায (৪) 

টি অঞ্চখ্ররক কাম বারভয় এফং ৩০২ টি 

প্রজনন াখ্রয PYT  AYT -মত খ্রতনটি 
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অঞ্চখ্ররক কাম বারভয় মূল্যায়ন কযা ভয়ভছ।  

১,০৬৯ টি F1 Plants- এয Quality 

Checking ভখ্ররকুরায ভাকবায-এয 

ায়তায় ম্পন্ন কযা ভয়ভছ। ৬,৮৩৯ টি 

Line Selection Trial মজভনাটাআ-এয 

QTL fingerprinting কযা ভয়ভছ।  

1k-RiCA v.2 প্যাভনভরয াাভয্য ১১৫৭ 

টি Genotypes এয Mid Density 

Genotyping ম্পন্ন কযা ভয়ভছ। Line 

Stage Testing ট্রায়াভরয ২,০০০ টি 

মকৌখ্ররক াখ্রযয Bacterial Blight 

(BB) Score এফং ৫০টি মকৌখ্ররক াখ্রযয 

Blast score খ্রনণ বয় কযা ভয়ভছ। ৩,৯৫১ 

টি মকৌখ্ররক াখ্রযয Grain Physio-

chemical properties খ্রনণ বয় কযা 

ভয়ভছ। 

২৫০ টি রফণাক্ততা নীর জাভ বপ্লাজভ  

মকৌখ্ররক াখ্রয এফং  ৩০০ টি খতে 

নীর জাভ বপ্লাজভ  মকৌখ্ররক াখ্রযয 

খ্রিখ্রনং ম্পন্ন কযা ভয়ভছ। 

 খ্রডখ্রজটার দ্ধখ্রতভত তথ্য ংগ্রভয 

মক্ষভত্র Bar Tender এফং 

Breeding for Results (B4R) 
পটয়োয ব্যফায কযা ভে। এছাড়া 

Google data sheet (Google 

Drive)- এ Data ংগ্র কযা ভে। 

তাআয়ান মথভক অভদাখ্রনকৃত নত্যন দুআ 

(২)টি ফ্ল্োট মফড ড্রায়ায ঈখ্রদ্ভদ প্রজনন 

খ্রফবাভগয নীচ তরায় আনস্টর কযা 

ভয়ভছ। ম্প্রখ্রত স্বল্প মভয়াভদ ফীজ 

ংযক্ষভণয জন্য খ্রফখ্রবন্ন াআভজয ঈন্নত 

ভাভনয প্রায় ২৭০০০ কাগভজয ব্যাগ 

খতযী কযা ভয়ভছ। খ্রডখ্রজটারী ডাটা 

ংগ্রভয জন্য অধুখ্রনক প্রমৄখ্রক্তম্পন্ন 

দুআটি (০২) Moisture Meter 

(Model: Kett, PM-650) ক্রয় 

কযা ভয়ভছ। 

        

     

      

        

াড় ঞ্চভর 

মদখ্রযভত মযাণ 

কযভর অগাভ ঢভর 

াকা/ অধাাকা 

ধান াখ্রনভত 

তখ্ররভয় মায় অফায 

অগাভ মযাণ 

কযভর মকাল্ড 

আনজুখ্রযভত খ্রচটা 

ভয় মায়। ভস্যা 

            

            

          

ম ম 

          

             

          

           

াড় ঞ্চভরয জন্য ঠান্ডা নীর মফাভযা 

ধাভনয জাত ঈদ্ভাফভনয জন্য কাম বক্রভ গ্র  

কযা ভয়ভছ।     ভভধ্য প্রজনন ম বাভয় 

ভধ্যভ ভাত্রায় ঠান্ডা নীর দুআটি মকৌখ্ররক 

াখ্রয (TP7594, TP16199) নাক্ত 

কযা ভয়ভছ। এছাড়া Hbj. BVI, 

Mineasahi এফং Bhutan নাভক 

ধাভনয Germplasm/ Landrace 

জাতভক চাযা, প্রজনন ম বাভয় ঠাণ্ডা নীর 

         , 
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ভাধাভন ঠান্ডা 

নীর মফাভযা 

ধাভনয জাত 

দযকায। 

খ্রাভফ নাক্ত কযা ভয়ভছ, খ্রকন্তু এগুভরায 

পরন  ন্যান্য গু  ফরী কাখ্রিত ম বাভয় 

না য়ায় Parent খ্রাভফ ক্রখ্রং 

কাম বক্রভভ ব্যফায কযা ভে এফং ঠাণ্ডা 

নীর খফখ্রভষ্ট্েয ংখ্রিষ্ট্ QTL ফা খ্রজন 

নাক্ত কযায কাম বক্রভ চরভান যভয়ভছ। ঠান্ডা 

নীর ধাভনয জাত ঈদ্ভাফভনয অতায় 

Rapid Generation Advance 

(RGA) দ্ধখ্রত এয ভাধ্যভভ গ্রগাভী 

মকৌখ্ররক াখ্রযমূ মথভক খ্রফগত খ্রতন ফছভয 

ফাছাআকৃত দুআটি গ্রগাভী াখ্রয 

IR100723-B-B-B-B-61  

IR100722-B-B-B-B-11 এফং 

ঈখ্রিখ্রখত TP7594  TP16199 

মকৌখ্ররক াখ্রযদ্বয় এয াভথ অঞ্চখ্ররক পরন 

যীক্ষা কযায জন্য মফাভযা ২০১৯-২০ 

ভসুভভ াড় ঞ্চভর ১০টি স্থাভন  

যাজাী ঞ্চভর ০৩টি এফং যংপুয ঞ্চভর 

০৩টি স্থাভন যীক্ষা স্থান কযা ভয়ভছ। 

প্রাপ্ত পরাপভরয ঈয খ্রবখ্রত্তভত TP16199 

এফং  IR100722-B-B-B-B-11 

মকৌখ্ররক াখ্রযদ্বয়ভক াড় এরাকায 

ঈভমাগী ঠান্ডা নীর ধাভনয জাত 

খ্রভভফ নাক্ত কযা ভয়ভছ। তভফ ঈখ্রিখ্রখত 

াখ্রযদ্বভয়য ভাধ্যভভ াড় এরাকায়  অভযা 

মফী এডাটিব ট্রায়াভরয প্রভয়াজন যভয়ভছ।  

এছাড়া Transforming Rice 

Breeding (TRB) প্রকভল্পয অতায় 

ঠান্ডা নীর ধাভনয জাত ঈদ্ভাফভনয ং 

খ্রভভফ মফাভযা ২০১৮-১৯ ভসুভভ F2-F6 

মজনাভযভনয মখ্রগ্রভগটিং ৮৮,৮৪৬ টি 

প্রভজখ্রন  RGA এয ভাধ্যভভ গ্রগাভী কযা 

ভয়ভছ এফং ২০১৯-২০২০ ভসুভভ F2-F6 

মজনাভযভনয মখ্রগ্রভগটিং ২২,৯০৭ টি 

প্রভজখ্রন গ্রগাভী কযা ভয়ভছ। খ্রধকন্ত 

মফাভযা ২০১৯-২০২০ ভসুভভ ১১,০০০টি 

মকৌখ্ররক াখ্রয Line Stage 

Testing (LST), ৮৬৬টি মকৌখ্ররক 

াখ্রয OYT, ৭৮টি মকৌখ্ররক াখ্রয AYT 

এফং ৫টি মকৌখ্ররক াখ্রয Regional 

Yield Trial (RYT)-এ মূল্যায়ন কযা 

ভয়ভছ। OYT(Cold Stress) ট্রায়ার 

মথভক ফ বভভাট ৬১টি মকৌখ্ররক াখ্রয খ্রনফ বাচন 

কযা ভয়ভছ। AYT (Cold Stress) 

ট্রায়ার মথভক ফ বভভাট ৯টি মকৌখ্ররক াখ্রয 

খ্রনফ বাচন কযা ভয়ভছ মায ভভধ্য RGA-

derived  মকৌখ্ররক াখ্রযগুভরা ভে 

BR11000-5R-19, BR11000-5R-
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39,BR11000-5R-31, BR11000-

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

BR11000-5R-39 এফং BR11001-

5R-37 আতোখ্রদ। 

ঈখ্রযখ্রিখ্রখত ট্রায়ারমূভয পরাপর 

খ্রফভিলণ পূফ বক খ্রনফ বাখ্রচত মকৌখ্ররক াখ্রযমূ 

অগাভী মফাভযা ২০২০-২১ ভসুভভ খ্রফখ্রবন্ন 

গ্রফতী ট্রায়ার মূল্যায়ন এফং Parent 

খ্রভভফ ব্যফায কভয ঠান্ডা নীর ধাভনয 

জাত ঈদ্ভাফভনয কাম বক্রভ ব্যত যাখা ভফ। 

ঈখ্রদ্ভদ াযীযতত্ত্বঃ ায ঞ্চভরয জন্য ঠান্ডা 

নীর মফাভযা ধাভনয জাত ঈদ্ভাফভনয জন্য 

কাম বক্রভ গ্রণ কযা ভয়ভছ। আভতাভভধ্য 

প্রজনন ম বাভয় ভধ্যভ ভাত্রায় ঠান্ডা নীর 

দুআটি মকৌখ্ররক াখ্রয (TP7594, 

TP16199) নাক্ত কযা ভয়ভছ। ঈক্ত 

দুআটি মকৌখ্ররক াখ্রযদ্বভয়য (TP7594, 

TP16199) অঞ্চখ্ররক পরন যীক্ষা 

কযায জন্য প্রভয়াজনীয় খ্রযভান ফীজ ঈখ্রদ্ভদ 

াযীযতত্ত্ব খ্রফবাগ ভত ঈখ্রদ্ভদ প্রজনন 

খ্রফবাভগ যফযা কযা  ভয়খ্রছর। মফাভযা 

২০১৯-২০ ভসুভভ াড় ঞ্চভর ১০টি 

স্থাভন  যাজাী ঞ্চভর ০৩টি এফং যংপুয 

ঞ্চভর ০৩টি স্থাভন অঞ্চখ্ররক পরন যীক্ষা 

কযা ভয়ভছ। ঈখ্রদ্ভদ প্রজনন খ্রফবাভগয 

সূত্রভভত TP16199  মকৌখ্ররক াখ্রযভক 

াড় এরাকায ঈভমাগী ঠান্ডা নীর 

ধাভনয জাত খ্রভভফ নাক্ত কযা ভয়ভছ। 
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ফাংরাভদ যাআ নভরজ ব্যাংক 

(খ্রফঅযভকখ্রফ): খ্রফঅযভকখ্রফ ভয়ফ োভ 

খ্রিয নত্যন জাতগুভরা ারনাগাদ কযা 

ভয়ভছ। এছাড়া খ্রফঅযভকখ্রফভত ডায়নাখ্রভক 

খ্রবঈ কাভনকটিখ্রবটি স্থান কযায পভর খ্রিয 

ারনাগাদ কাম বক্রভ কভরয মদাড়ভগাড়ায় 

মৌ uমছ মাভে। আভতাভভধ্য ৩,৮০, ০০ জন 

খ্রফঅযভকখ্রফ ভয়ফ ো মথভক মফা গ্রন 

কভযভছ। ো    আংভযখ্রজ এফং ফাংরা 

াচ ব খ্রভস্টভ স্থান কযায পভর মম মকঈ 

ফাংরা এফং আংভযখ্রজ খ্রদভয় াচ ব কযভত 

াযভছ।  

 

যাআ নভরজ ব্যাংক (অযভকখ্রফ) োঃ 

অযভকখ্রফ মভাফাআর োভ নত্যন 

জাতগুভরা ারনাগাদ কযা ভয়ভছ। ধাভনয 

কর খ্রফভলজ্ঞ  খ্রফকল্প খ্রফভলজ্ঞগভণয 

মভাফাআভরয াভথ ংভমাগ স্থান কযা 

ভয়ভছ। পভর মদভয মম মকান প্রান্ত ভত 

মফা গ্রীতাযা মম মকান ভয় স্বল্প খযভচ 

ধাভনয খ্রফভলজ্ঞগভণয াভথ যাখ্রয কথা 

ফভর মম মকান মফা াভে। আভতাভভধ্য 

১২,৫০০ জন অযভকখ্রফ মভাফাআর োটি 

ডাঈনভরাড কভয মফা গ্রন কভযভছ। এছাড়া 
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োটিভত নত্যন একটি ভয়ফ মজ পযভ 

ংমৄক্ত কযা ভয়ভছ মমখাভন ম্প্রাযণ 

কভীযা তাভদয ভতাভত এফং খ্রপডব্যাক 

প্রদান কযভছন। 

 

খ্রি যাআ ডক্টয: ধান চাভলয মাফতীয় ভস্যা 

 ভাধাভনয প্রভয়াজনীয় জ্ঞান  প্রমৄখ্রক্ত 

মৃদ্ধ যাআ ডক্টয মভাফাআর ো এফং 

ভয়ফ োভয আংভযখ্রজ   ফাংরা বা বন 

খতখ্রয ভয়ভছ। প্রায় ১৮০০০ ডাটা মৃদ্ধ ঈক্ত 

োভ ডায়গনখ্র টুর ন্ত  ক্ত কযা 

ভয়ভছ মমখাভন মযাগফারাআ, মাকাভাকড়, 

াযীযতাখ্রত্ত্বক, কৃখ্রলতাখ্রত্ত্বক  মৃখ্রত্তকা 

ংক্রান্ত ভস্যামূভয প্রভনাত্তভযয ভাধ্যভভ 

ভাধান ায়া মাভফ। ঈক্ত োটি 

Android-চাখ্ররত স্মাট ব মপাভন Google 

play store-মথভক ডাঈনভরাডপূফ বক 

আনস্টর কযা মাভফ।োটিভত 

ব্যফাযকাযীভদয ক্ষুভদফাতবা মপ্রযভণয 

ভাধ্যভভ সুখ্রনখ্রদ বষ্ট্ ভস্যাখ্রবখ্রত্তক ভাধান 

প্রদান   ারনাগাদ তথ্য মদখায সুখ্রফধাভথ ব 

পু মনাটিখ্রপভকন নাভক মলাফার ফাটন 

ন্তভূ বক্তকযণ  ফাংরা মটক্সট টু খ্রিচ 

ন ংমৄক্তকযণ            

 

ধাভনয জাভতয ঈভমাখ্রগতায ম্যাঃ 

গভফলণা কাম বক্রভ মজাযদায কযায রভক্ষে খ্রি 

ঈদ্ভাখ্রফত       ধাভনয জাতমূভয ভাটি  

ভূখ্রভরূভয ঈয খ্রবখ্রত্ত কভয     ঈৎাদন 

ঈভমাগীতায ম্যা (Suitability Map) 

প্রস্তুত কযা ভয়ভছ। ঈযন্তু ফাংরাভদভ 

অঈ ধান চাল ঈভমাগী ম্ভাব্য এরাকায 

ম্যা খতখ্রয কযা ভয়ভছ। এছাড়া ২০১২-

২০১৮ ার ম বন্ত ফছয নুমায়ী 

ফাংরাভদভয তাভাত্রা (মফ বাচ্চ  ফ বখ্রনম্ন) 

এফং মভাট বৃখ্রষ্ট্াভতয ম্যা খতখ্রয কযা 

ভয়ভছ। 

          

       -

    

              

(R&D)      ম 

             

           

      

               

  ম      

            

           

          

          ম

          

         

            

              

      -      

          

  ম    

             

            ম  

 গত ৮মভেম্বয/২০২০এ নুখ্রিত 

জাতীয় ফীজ মফাভড বয ১০৩ তভ বায় 

মফাভযা ভসুভভয রফণাক্ততা নীর 

২টি নত্যন ঈচ্চ পরনীর ধাভনয জাত 

ফমুক্ত কযা ভয়ভছ। খ্রি ঈদ্ভাখ্রফত খ্রি 

ধান৯৭  খ্রি ধান৯৯ মদভয ঈকূরীয় 

রফণাক্ততা ঞ্চভরয জন্য  নুকূর 

খ্রযভফভ অফাভদয জন্য ছাড়কযণ কযা 

ভয়ভছ। খ্রি ধান৯৭  খ্রি ধান৯৯ 

মফাভযা ভসুভভয ঈচ্চ পরনীর 
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ম   ম      

                  

   ম      

          

ম   ম      

           

           

      

রফণাক্ততা নীর ধাভনয জাত । এ 

জাতগুভরা চাযা ফস্থায় ১৪ খ্রডএ/খ্রভ 

এফং ভগ্র জীফনকার ৮-১০ খ্রডএ/খ্রভ 

রফণাক্ততা ে কযভত াভয।  

 খ্রি ধান৯৭ এয গড় জীফনকার ১৫২ 

খ্রদন এফং গড় পরন মক্টয প্রখ্রত ৪.৯ 

টন। ঈমৄক্ত খ্রযচম বা মভর নুকূর 

খ্রযভফভ মক্টয প্রখ্রত ৭.০ টন ম বন্ত 

পরন খ্রদভত ক্ষভ । এ জাভতয ১০০০ 

টি পুষ্ট্ ধাভনয জন গভড় ২৫.৫ 

গ্রাভ। ধাভনয দানায় োভাআভরাভজয 

খ্রযভাণ তকযা ২৫.২ বাগ এফং 

মপ্রাটিভনয খ্রযভাণ তকযা ৮.৬ বাগ। 

গাভছয গড় ঈচ্চতা ১০০ ম.খ্রভ.  

খ্রডগাতা খাড়া। এয চার ভাঝাখ্রয 

মভাটা য়ায় ফযগুনা, টুয়াখারী, 

ফখ্রযার, খ্রভযাজপুয  খুরনা ঞ্চভর 

খ্রধক জনখ্রপ্রয় ভফ। 

 খ্রি ধান৯৯ এয গড় জীফন কার ১৫৫ 

খ্রদন এফং গড় পরন মক্টয প্রখ্রত ৫.৪ 

টন। ঈমৄক্ত খ্রযচম বা মভর নুকূর 

খ্রযভফভ মক্টয প্রখ্রত ৭.১ টন ম বন্ত 

পরন খ্রদভত ক্ষভ । এ জাভতয ১০০০ 

টি পুষ্ট্ ধাভনয জন গভড় ২২.৮ 

গ্রাভ। ধাভনয দানায় োভাআভরাভজয 

খ্রযভাণ তকযা ২৭.১ বাগ এফং 

মপ্রাটিভনয খ্রযভাণ তকযা ৭.৯ বাগ। 

গাভছয গড় ঈচ্চতা ৯৪ ম.খ্রভ.  

খ্রডগাতা খাড়া। এয চার রম্বা  

খ্রচকন য়ায় াতক্ষীযা, ফাভগযাট  

খুরনা ঞ্চভর খ্রধক জনখ্রপ্রয় য়ায 

ম্ভাফনা যভয়ভছ। 

       

        

    

        

    ম          

             

            

           

           

             

            

           

           -

        ম  

            

        

           

             

           

              

ফারাভ, রক্ষ্মীদীঘা  ন্যান্য ধাভনয স্থানীয় 

জাত খ্রি জীন ব্যাংভক ংযখ্রক্ষত অভছ। 

ঐখ্রতেফাী ফারাভ ধাভনয গুণাগুণ ঈচ্চ 

পরনীর ধাভন স্থানান্তভযয জন্য খ্রিখ্রডং 

মপ্রাগ্রাভভয ভাধ্যভভ মকৌখ্ররক াখ্রয ঈদ্ভাফভনয 

যীক্ষা খ্রনযীক্ষা চরভছ। এ রভক্ষে খ্রি ধান২৮ 

 খ্রি ধান৫০ জাভতয াভথ ফারাভ ধাভনয 

ক্রখ্রং কযা ভয়ভছ এফং ঈদ্ভাখ্রফত াখ্রযগুভরা 

F4 মজনাভযভন অভছ। এছাড়া খ্রভরট 

ফারাভভয াভথ া বর ধান, াবু ধান, 
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নাআজাযাআর  BR8841-21-1-5-4-

10-4 এয ংকযায়ণ কযায ভয খ্রিখ্রডং 

পুভরন F2 মজনাভযভন গ্রগাভী কযা 

ভে। রক্ষীদীঘা, রারদীঘা, খখয়াভটয 

জাভতয ঈন্নয়ভনয জন্য অভন ২০১৯-২০ 

ভসুভভ াদাাজাভ, খ্রি ধান৪৯, খ্রি ধান৭৫, 

খ্রি ধান৭৯,  খ্রি ধান৮৭ এয াভথ  

ংকযায়ণ কযা ভয়ভছ। এছাড়া 

রক্ষ্মীদীঘায ংকযায়ণ ভত প্রাপ্ত মখ্রগ্রভগটিং 

প্রভজখ্রন F2 মজনাভযভন অভছ। খ্রফখ্রবন্ন 

ফারাভ জাভতয খ্রফশুদ্ধ াখ্রয দ্ধখ্রতভত 

খ্রনফ বাচন কভয জাত ঈন্নয়ভনয কাজ এখ্রগভয় 

চরভছ। 

 

চীভনয ায়তায় সুায াআিখ্রড ধান 

ঈৎাদনভয জন্য খ্রি আখ্রতপূভফ ব চীনভয 

ায়তায় মমৌথবাভফ “ফাংরাদভ ধান 

গফভলণা আনখ্রস্টটিখ্রঈভটয  াআিখ্রড ধান 

গফভলণা দক্ষতা বৃখ্রদ্ধ  ীল বক একটি প্রকল্প 

মপব্রুয়াখ্রয ২০১৬ মথভক জুন ২০১৮ ম বন্ত 

ফাস্তফাখ্রয়ত য়। প্রকল্প চরাকারীন ৮ জন 

চাআখ্রনজ াআখ্রিড ধান খ্রফভলজ্ঞ খ্রনখ্রফড়বাভফ 

খ্রি খ্রফজ্ঞানীভদয াভথ কাজ কভযভছন। 

চাআখ্রনজ খ্রফভলজ্ঞভদয যফযাকৃত সুায 

াআখ্রিড ধাভনয খ্রর্ত াখ্রযয াভথ খ্রি 

ঈদ্ভাখ্রফত খ্রর্ত াখ্রযয ভভধ্য ংকযায়ভনয 

ভাধ্যভভ নত্যন খ্রযকখ্রম্বভনন্ট খ্রর্ত াখ্রয খতযী 

ভয়ভছ। এ ভস্ত নত্যন খ্রর্তাখ্রযয াভথ খ্রি 

ঈদ্ভাখ্রফত নত্যন ভার্তাখ্রযয 

াআখ্রিডাআভজভনয ভাধ্যভভ নত্যন নত্যন 

াআখ্রিড ধান ঈৎাদভনয কাম বক্রভ চরভান 

অভছ। মমগুভরায গড় পরন মক্টয প্রখ্রত ১০ 

টভনয ঈয মা সুায াআখ্রিড ধাভনয 

ভম বাভয়য। নফ ঈদ্ভাখ্রফত াআখ্রিড ধাভনয 

াখ্রযগুখ্রর ভাখ্রিভরাভকভন পরন যীক্ষায 

ম বাভয় অভছ। এআ ভস্ত াআখ্রিড 

রাআনগুখ্ররয ফীজ ঈৎাদভনয ক্ষভতা বৃখ্রদ্ধয 

জন্য অরাদাবাভফ কাজ কযা ভে। তাছাড়া 

“খ্রধক পরনীর াআখ্রিড ধাভনয জাত 

ঈদ্ভাফন, গভফলণা  অধুখ্রনকায়ন  ীল বক 

প্রকল্পটি ৪৯৩০.০০ রক্ষ টাকা প্রাক্কখ্ররত 

ব্যভয় জুরাআ, ২০২০ ভত জুন, ২০২৫ 

মভয়াভদ ফাস্তফায়ভনয জন্য প্রস্তাফ কযা 

ভয়ভছ।  
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প্রকল্পটি ২০২০-২০২১ থ ব ফছভযয এখ্রডখ্রভত 

ফযািখ্রফীন ননুভভাখ্রদত নত্যন প্রকল্প 

তাখ্ররকাভুক্ত (এখ্রডখ্র পৃ:৮২৬, ক্র:৩)  

প্রকল্পটি প্রখ্রক্রয়াকযভণয জন্য ভাননীয় 

কৃখ্রলভন্ত্রীয নীখ্রতগত েখ্রত যভয়ভছ। প্রকল্পটি 

চূড়ান্তবাভফ নুভভাদভনয জন্য ফতবভাভন 

কৃখ্রল, াখ্রন ম্পদ  িী প্রখ্রতিান খ্রফবাগ, 

খ্রযকল্পনা কখ্রভভনয মডভস্ক অভছ। 

প্রকল্পটিভত সুায াআখ্রিড ধান খ্রনভয় 

গভফলণা কযায জন্য খ্রফস্তাখ্রযত খ্রযকল্পনা 

অভছ। 

 

ম          ম                                  ম     ম                                      কভরয সুস্বাস্থে 

কাভনা কভয                      দুপুয  ১:৩০ খ্রভখ্রনভট       ম                  
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