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 মহাপিরচালক (চলিত দািয় )

সভার তািরখ ১৩ অে াবর ২০২১ ি া
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                         উচ্চ শক্ষা  গবফলণা ভন্বয়কাযী  ড. মুন্নুজান খানভ                উ             

 

                                     

     উ -                                        

১      

উ     

ক       

      

       

     

    

 

 

      ২৮,    

   ২৯,       ৪৮   

    ১১       

            

      /      

    উ         

        

                 

             

 

 

         উ       

               

                  

  

      ৮১         ৮৬ 

এয                  

উ                

           

 

         উ         

                   

উ              

                      

      ১০০           

       উ              

শিতীয় প্রজবন্য ধান ককন 

ফরা বফ ক শফলয়টি স্পষ্ট 

কযবত বফ এফং গ্রগাভী 

াশযগুবরায তথ্য যফযা 

কযবত বফ। 

          Early 

transplanting       

১২০-১২৫              

      উ        

উ                     

           

                

                  

          উ          

           উ    

                   

                  

            

উশিদ প্রজননঃ শফঅয১১ এয শফকল্প শববফ 

শি ধান৮৭  শি ধান২৮ এয শফকল্প শববফ 

শি ধান৬৭, শি ধান৮১, শি ধান৮৪, শি 

ধান৮৬, শি ধান৮৮ এফং শি ধান৯৬ উিাফন 

কযা বয়বছ এফং শি ধান২৯ এয শফকল্প 

শববফ শি ধান৫৮, শি ধান৮৯  শি ধান৯২ 

উিাফন কযা বয়বছ। ম্প্রশত শফঅয ২৬  

শি ধান৪৮-এয শযপূযক জাত শাবফ শি 

ধান৯৮ উিাফন কযা বয়বছ।  

যংপুয অঞ্চশরক কাম যারয়ঃ   

শিতীয় প্রজবন্য ধানঃ কযাা অভন ২০২০ 

ভসুবভ ১২০টি কাংশক্ষত ককৌশরক াশয 

শনফ যাচন কযা বয়বছ। কযাা অভন ২০২১ 

ভসুবভ কপবনাটাআশক, াযীযতাশিক 

বফশষ্টয এফং পরন যীক্ষা কযা বে। 

শফকল্প জাবতয শিতীয় প্রজবন্য ধান উিাফবনয 

প্রথভ ম যায় ২০২৫ ার শনধ যাযণ কযা 

বয়বছ। 

জীফপ্রমৄশতঃ 

ফীজ প্রতযয়ন এবজশন্প কর্তযক কযাা অভন 

২০২১ ভসুবভ কদবয ১০টি ঞ্চবর   

ই     ধাবনয জাত মূল্যায়বনয জন্য 

প্রস্তাশফত ককৌশরক াশয BR(Bio)8961-

AC26-16 এয  মূল্যায়বনয কাজ চরবছ।  

অভন ২০২০ ভসুবভ চাযটি য়াআড ক্র 

(BRRIdhan28/ O. glaberrima 

(IRGC105190), BRRIdhan48/ O. 

glaberrima (IRGC 105190), 

BRRIdhan87/O. glaberrima 

(IRGC 105190) এফং BRRI 

dhan28/O. nivara (IRGC 

উ           
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     উ -                                        

103821) বত এম্ব্রাবয়া কযশকউ এয 

ভাধ্যবভ প্রাপ্ত ৭২ টি রাআন বত মথাক্রবভ ১১, 

১৩, ১ এফং ১২ টি প্লান্ট শবরকন কযা 

বয়শছর। কগুবরা কযাা অভন ২০২১ 

ভসুবভ  মূল্যায়বনয জন্য ভাবে           

বয়বছ  

EMS িাযা  শভউবটবনয ভাধ্যবভ প্রাপ্ত 

শফঅয১১ এয ২১টি শপক্সড রাআন অভন 

২০২১ ভসুবভ  OT  শাবফ মূল্যায়বনয 

জন্য ভাবে রাগাবনা  বয়বছ কমখাবন কচক 

জাত শাবফ   শফঅয১১ ব্যফায কযা 

বয়বছ। 

খ      

         

    

উ     

                  

             

                

উ           

               

               

                  

               

                

     ই         

             

               

               

  । 

                

                      

                   

উ              

                   

 

                 

               

                     

 

          ৬.৫০-৭.০০ 

                  

ALART             

               

                      

                 

               

                     

ALART   না শনবয় 

াশযগুবরা         

                 

        অ কমবত 

াবয  

                 

উ                

উ                  

উ             শজন 

কফড ভাকযায  এয 

ভাধ্যবভ         কযবত 

বফ  

উ                ব্লাস্ট প্রশতবযাধী জাত 

উন্নয়বনয রবক্ষয গত কযাা অভন ২০১৯-

২০ ভসুবভ ৯টি ক্র শনশিত কযা বয়বছ। 

এছাড়া ৯,৫০০টি প্রবজশন F2 কজনাবযবন 

এফং ৪,০৭০টি প্রবজশন F6  কজনাবযবন 

অবছ এফং ২০৯ টি ককৌশরক াশযয Line 

Stage Testing ট্রায়ার ম্পন্ন কযা 

বয়বছ। গত কফাবযা ২০১৯-২০ ভসুবভ 

১৬টি ক্র শনশিত কযা বয়বছ। এছাড়া 

ব্লাস্ট প্রশতবযাধী জাত উিাফন কপ্রাগ্রাভ এয 

অতায় ২০১৯-২০২০ ভসুবভ F2-F6 

কজনাবযবনয কশগ্রবগটিং ১৫৮০০ টি 

প্রবজশন  RGA এয ভাধ্যবভ গ্রগাভী কযা 

বয়বছ । ৩৬২৭টি ককৌশরক াশযয Line 

Stage Testing ট্রায়ার ম্পন্ন কযা 

বয়বছ। শনফ যাশচত ককৌশরক াশযমূ কফাবযা 

২০২০-২১ ভসুবভ OYT ট্রায়াবর মূল্যায়ন 

কযা বয়বছ। আবতাভবধ্য অঞ্চশরক পরন 

যীক্ষায় ১১টি ককৌশরক াশয ফাংরাবদবয 

শফশবন্ন ঞ্চবর মূল্যায়ন কযা য়, মায ভবধ্য 

৩টি ককৌশরক াশয HR(Path)-11, 

Path 2441 এফং BR(Path) 12452-

BC3-16-19 কফাবযা ২০১৯-২০ ভসুবভ  

ALART- এ মূল্যায়ন কযা বয়বছ 

কমখাবন কচক জাত শাবফ শি ধান২৯ এফং 

শি ধান৫৮ ব্যফায কযা বয়বছ। পশরত 

গবফলণা শফবাগ কথবক প্রাপ্ত পরাপর 

নুমায়ী ব্লাস্ট প্রশতবযাধী ককৌশরকাশযগুবরা 

১৫৬-১৫৯ শদন জীফনকার এফং ৫.১৪ 

কথবক ৫.৩৫ ট./ক. পরন প্রদ যন কবযবছ 

কমখাবন কচক জাত শি ধান৫৮  শি ধান২৯ 

১৫৫-১৬২ শদন জীফনকার এফং ৫.৫১-

৫.৬০ টন/কক্টয পরন প্রদ যন কবযবছ। 

ককৌশরক াশযগুবরা কফাবযা ২০২০-২১ 

উ          , 

     , উ    

    ,     
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ভসুবভ প্যাবযন্ট শাবফ ব্লাস্ট প্রশতবযাধী 

ধাবনয জাত উন্নয়বনয জন্য ব্যফায কযা 

বয়বছ। এ ভসুবভ ব্লাস্ট প্রশতবযাধী জাত 

উিাফবনয জন্য ১০টি ক্র, ২৮টি ক্রবয 

১৪,৫৫০টি কপ্রাবজশন RGA-এয ভাধ্যবভ 

গ্রগাভীকযণ, Line Stage Testing 

ট্রায়াবর ৩৫টি ক্রবয ১০,৪৯১টি রাআন 

মূল্যায়ন কযা বয়বছ। 

জীফপ্রমৄশতঃ CRISPR/Cas9 কজনভ 

এশডটিং এয ভাধ্যবভ ব্লাষ্ট প্রশতবযাধী ধাবনয 

জাত উিাফবনয কাম যক্রভ  জীফ প্রমৄশত 

শফবাবগ চরভান যবয়বছ।  কজনভ এশডটিং 

প্লাশভড বতযী কযায জন্য শতন ধযবণয 

শতনটি PCR শযবয়কন ম্পন্ন কযা 

বয়বছ এফং শকুবয়ন্পং এয জন্য াোবনা 

বয়বছ। 

উ                            

 ২০২০-২১                     

                    ৪০৪         

                                ৬১  

                                    

                          উ  

                               

                   উ   artificial 

inoculation                   

                                 

                            

               উ                   

উ                            

                

KGF     BAS             

উ      ১১                     

                     ২০২০-২১ 

        -               ১০       

MLT                         ৪  

                       ALART 

                                   

   ২৯                          

                       ই       

         ২০                 

                  

CRISPR/Cas9                 

                                  

উ            OsERF922       

  ই             ই          

pC1300-Cas9             
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Agrobacterium tumefaciens 

(LBA4404)                      

        gene  transformation    

      উ            Yoshida      

                 

কীটতি শফবাগ: 

•ফাদাশভ গাছপশড়ং প্রশতবযাধী জাত বতযীয 

কাজ চরভান, ফতযভাবন ভাবে F2 পুবরন 

অবছ।  

•ভশরকুরায শিশডং এয ভাধ্যবভ ফাদাশভ 

গাছপশড়ং প্রশতবযাধী আবরাবগন রাআন 

বতযীয কাজ চরভান। ভাবে F3 পুবরন 

যীক্ষাধীন। 

•ধাবনয ক্ষশতকয কাকা প্রশতবযাধী জাত 

উিাফবনয জন্য CRISPR Cas9 শজবনাভ 

শযফতযবনয করাবকৌর ব্যফায কযায 

একটি যীক্ষণ চরভান অবছ। উত 

যীক্ষবণয ভাধ্যবভ ধান গাবছ শবযাবটাশনন 

উৎাদন ব্যাত কযায জন্য ১৯ (bp) 

কফবয়ায শবযাটশনন উৎাদবনয াবথ 

জশড়ত শজন (CYP71A1) এয ং 

শনফ যাচন কবয SK-gRNA কবক্টবযয ভবধ্য 

কলাশনং (Cloning) কযা বয়বছ। 

Agrobacterium tumefaciens 

LBA4404 কেন এয competent 

cell বতশয কযা বয়বছ। বতশযকৃত 

Agrobacterium tumefaciens 

LBA4404 cell এয ভবধ্য শযকশিবনট 

Cas9 কবক্টযটি প্রবফ কযাবনা বয়বছ। 

যফতীবত শযকশিবনন্ট 

Agrobacterium tumefaciens 

LBA4404 strain টি শিিধান৮৯, 

শিধান৯২  শিধান৮৭ এয callus াবথ 

co-cultivation কযা বয়বছ। ম্ভাব্য 

শজটিব Callus গুবরাবক শনফ যাচবনয 

ভাধ্যবভ  নাত কবয Regeneration 

media-কত Shoot জন্াবনায জন্য যাখা 

বয়শছবরা। যফতীবত শকড় জন্াবনায 

শভশডয়াবত ১৫ শদন যাখায য শভশডয়া 

কথবক উঠিবয় বট রাগাবনা বয়বছ। 

গ       

      

             

উ            

              

                  

          

  ই            

উ                

            ১০
০
 

                    

              

  ই            

      ১৭
০
         

ায ঞ্চবরয জন্য োন্ডা নীর কফাবযা 

ধাবনয জাত উিাফবনয জন্য ব্যাক কাম যক্রভ 

গ্রন কযা বয়বছ। আশতভবধ্য প্রজনন ম যাবয় 

ভধ্যভ ভাত্রায় োন্ডা নীর (যাত  শদবনয 

গড় তাভাত্রা ২০ শডশগ্র কশন্টবগ্রবডয 

কাছাকাশছ) দুআটি ককৌশরক াশয (TP7594, 

উ        , 

উ    

       ,     
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     উ -                                        

                                     

উ                

                ২৫-

৩০        , ১      , 

৭      )              

     

                     

                     

উ            ,      

      ,           

উ                  

               

TP16199) নাত কযা বয়বছ। এছাড়া 

Hbj.BVI, Mineasahi এফং Bhutan 

নাভক ধাবনয Germplasm/Landrace 

জাতবক চাযা  প্রজনন ম যাবয় োণ্ডা 

নীর শাবফ  নাত কযা বয়বছ, শকন্তু 

এগুবরায পরন  ন্যান্য গুনাফরী কাশিত 

ম যাবয় না য়ায় Parent শাবফ ক্রশং 

কাম যক্রবভ ব্যফায কযা বে এফং োণ্ডা 

নীর বফশবষ্টযয ংশিষ্ট QTL ফা শজন 

নাত কযায কাম যক্রভ চরভান যবয়বছ। 

কফাবযা ২০২০-২১ ভসুবভ ২১টি প্যাবযন্ট 

ব্যফায কবয ২০টি ক্র, ১১টি ক্রবয F1 

Confirmation কযা বয়বছ। ৩৩,৫০৩টি 

কপ্রাবজশনমূ RGA-এয ভাধ্যবভ 

গ্রগাভীকযণ, ৬,৩১৭টি গ্রগাভী ককৌশরক 

াশয Line Stage Testing-এ মূল্যায়ন 

কযা বয়বছ। এছাড়া ২১৮টি কজবনাটাআ 

OYT-এ, ৮২টি ককৌশরক াশয AYT এফং 

২১টি ককৌশরক াশয Regional Yield 

Trial (RYT)-এ মূল্যায়ন কযা বয়বছ।  

AYT (ায এরাকায ৩টি এরাকায় 

ফাস্তফাশয়ত) কথবক ১৪টি রাআন শনফ যাচন কযা 

বয়বছ কমগুবরায পরন ৭.১৯-৭.৯০ টন/ক.। 

BR11894-R-R-R-R-270 রাআনটি 

১৫৩ শদবন বফ যাচ্চ ৭.৯০ টন/ক. গড় পরন 

প্রদান কবযবছ। 

RYT কথবক শনফ যাশচত ৩টি গ্রগাভী 

ককৌশরক াশয IR100722-B-B-B-B-

11, IR100723-B-B-B-B-61, 

TP16199 (পরন ৬.১-৬.৭, জীফনকার 

১৬২-১৬৫ শদন Under Cold Stress) 

ALART-এ গ্রগাভী কযা বয়বছ। 

In RYT, seeding was done on 

26/10/2020 (Habiganj); 

28/10/2021 (Tahirpur-

Biswamvarpur) & 21/10/2021 

(Nikli) so that the crop at the 

reproductive stage (pre-booting 

to booting stage) was exposed to 

average temperature below 18 

ºC-20 ºC. 
উ                          ২০২০-

      উ                       ১৭ 

                                    

                               

উ             ৫                    
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     উ -                                        

BR10717-5R-82, BR1100-5R-

27,  BR 11000-5R-37, 

BR11000-5R-4, BR11662-11-5-

3     ৩                      

TP30753, BR10715-5R-1     

BR10715-5R-9                 

পুন                 

ঘ      

      

             

ধান৭১             

    , উ        

  র এফং      

  ই        

       

                     

                

       ১২০-১৩০     

                   

      71             

     উ        grain 

type         

 

    য            

উ               

 

খযা নীর ৩টি জাত (শি ধান৫৬, শি 

ধান৬৬, শি ধান৭১) উিাফন কযা বয়বছ। 

কযাা অভন ২০২০-২১ ভসুবভ খযা 

নীর জাত উিাফন কপ্রাগ্রাভ এয অতায় 

৬৭টি ক্র বত প্রাপ্ত ২৪৮৯৮টি ককৌশরক 

াশয RGA (F2-F6) এয ভাধ্যবভ গ্রগাভী 

কযা বয়বছ এফং চরশত অভন ২০২০-২১ 

ভসুবভ প্রায় ৭৯০০ ককৌশরক াশয Line 

Stage Testing ট্রায়াবর গ্রগাভী কযা 

বয়বছ। খযা নীর স্বল্প/ভধ্যভ 

জীফনকাবরয (১২০-১২৫ শদন) ধাবনয জাত 

উিাফবনয রবক্ষয ১৭টি গ্রগাভী ককৌশরক 

াশয চরশত অভন ২০২০-২১ ভসুবভ 

PYT শাবফ মূল্যায়ন কযা বয়বছ কমখাবন 

কচক জাত শাবফ শি ধান৫৬ এফং শি 

ধান৭১ ব্যফায কযা বয়বছ। AGGRi 

Alliance (Drought) প্রকবল্পয অতায় 

গত কযাা অভন ২০১৯-২০ ভসুবভ ৩০০টি 

ককৌশরক াশয যাজাীয অশরভগবেয 

খযাপ্রফণ এরাকায় মূল্যায়ন কযা য় এফং 

এআ যীক্ষায় ১৮টি ককৌশরক াশয ফাছাআ 

কযা বয়বছ, মাবদয জীফনকার ১১৯-১৩৬ 

শদন এফং পরন ৩.০-৫.০ টন/কক্টয। এয 

ভবধ্য IR14F713 ককৌশরক াশযটিয পরন 

৫.০ টন/কক্টয এফং জীফনকার ১২৬ শদন। 

উশিশখত ১৮টি ককৌশরক াশয গত অভন 

২০২০-২১ ভসুবভ AYT শাবফ 

যাজাীয অশরভগবেয খযাপ্রফণ এরাকায় 

মূল্যায়ন  কযা বয়বছ কমখাবন কচক জাত 

শাবফ শি ধান৬৬ এফং শি ধান৭১ ব্যফায 

কযা বয়বছ। উত ১৮টি ককৌশরক াশয কথবক 

৫টি ককৌশরক াশয ফাছাআ কযা বয়বছ, 

মাবদয জীফনকার ১০৭-১১১ শদন এফং পরন 

৪.৯২-৫.৩৯ টন/কক্টয। এয ভবধ্য 

IR12A173 ককৌশরক াশযটিয পরন 

৫.৩৯ টন/কক্টয এফং জীফনকার ১০৭ শদন, 

কমখাবন কচক জাত শি ধান৭১-এয পরন ১২২ 

শদবন ৪.৮১ টন/ক.। চরশত অভন ২০২১-২২ 

ভসুবভ খযা নীর জাত উিাফন কপ্রাগ্রাভ 

এয অতায় ১৯টি ক্র confirm কযা বফ 

এফং ৪৮১৩টি ককৌশরক াশয RGA (F2-

F6) এয ভাধ্যবভ গ্রগাভী কযা বচছ । 

এছাড়া চরশত অভন ২০২১-২২ ভসুবভ 

কভাট ৫৪টি ক্র কথবক প্রায় ৭৬৩৪টি 

ককৌশরক াশয Line Stage Testing 

উ        , 

উ    
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     উ -                                        

ট্রায়াবর এফং ৭১৭টি গ্রগাভী ককৌশরক াশয 

OYT- শাবফ গ্রগাভী কযা বে। দুআটি 

গ্রগাভী ককৌশরক াশয অভন ভসুবভ 

RYT (Regional Yield) শববফ 

মূল্যায়ন কযা বে কমখাবন কচক জাত 

শাবফ শি ধান৫৬ এফং শি ধান৭১ ব্যফায 

কযা বয়বছ ।  

উ                          ২০২০ 

       উ                   

         ১২                      

                                  

                     ৭১           

       উ  ১২                   ২  

            IR118194-B-17-3     

IR118194-B-6-4-HR2     ই     

           ২০২১        উ         

                   ৪          

                                  

     

                       (            

1069, 1353, 1434, 1630, 1673 

1684, 1800, 1905, 1907, 1819   

2276)                (       

   44,              ,              

     )                        

                              

           উ                   

       উ                          

     

                   AGGRi 

Alliance (Drought)             

          ২০২১       OYT (DS- 

14.7.21     DT- 1.8.21)    ১৯  

    AYT (DS- 4.7.21     DT- 

28.7.21)    ১১                    

                              

                               

                            ৫৬      

   ৭১                          

         floweing to soft dough 

stage            

ঙ     ই  

     

     

      

   ই              

                 

               

               

                  

                  

                 

     উ             

 প্রশদ্ধ জাতগুবরা ংগ্র কবয গবফলণায 

ভাধ্যবভ শফদ্যভান গুণাগুণ ক্ষুণ্ণ কযবখ উচ্চ 

পরনীর জাত উিাফন কাম যক্রভ চরভান 

যবয়বছ। 

উ          

        

    উ    
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     উ -                                        

     

        

     

       

             উ                    ১১         ৪৯               ই 

                         উ      

                ২০২০-২১       F6 

                        ২০২১-২২ 

      LST মূল্যায়ন কযা বে। 

 

                           ২০১৯-

২০             ৮৭                

                 ২০২১-২২       

F2 কজনাবযবন গ্রগাভী কযা বে। 

                Rata 

Boro/IR58443-6B-10-3, Rata 

Boro / BRRI dhan67, Rani 

Salute / IR 58443-6B-10-3,  Rani 

Salute / BRRI dhan67      

       ১৯৪  ৮০  ৩০  ৫৪            

          

 

                      IR77734-93-

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

HR5(Com)                      

                 F4           

                              

                                    

               ৫০                 

                            

            PYT (Preliminary 

Yield)               ২০১৮-১৯       

                                 

২০১৯-২০       SYT (Secondary 

Yield Trial                   

       কফাবযা ২০২০-২১ ভসুবভ শি 

অঞ্চশরক কাম যারয়, কুশভিাবত শি ধান৫০  

কটশবফাবযা এয ংকযায়ণ বত প্রাপ্ত দুআটি 

গ্রগাভী ককৌশরক াশয RYT শববফ 

মূল্যায়ন কযা বয়বছ। 

                            ৫০     

   ৮১   BR8862-29-1-5-1-3    

                                  

F4                               

কফাবযা ২০২০-২১ ভসুবভ গশছ       

     BR10322-23-6-3-7-B2    

                            ২০২১-

২২       গশছ                  ১০০ 

                         

ফারাভ, রক্ষ্মীদীঘা  ন্যান্য ধাবনয স্থানীয় 

জাত শি জীন ব্যাংবক ংযশক্ষত অবছ। 

ঐশতযফাী ফারাভ ধাবনয গুণাগুণ উচ্চ 

পরনীর ধাবন স্থানান্তবযয জন্য শিশডং 

কপ্রাগ্রাবভয ভাধ্যবভ ককৌশরক াশয উিাফবনয 

যীক্ষা শনযীক্ষা চরবছ। এ রবক্ষয শি ধান২৮ 

 শি ধান৫০ জাবতয াবথ ফারাভ ধাবনয 
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     উ -                                        

ক্রশং কযা বয়বছ এফং উিাশফত াশযগুবরা 

F4 কজনাবযবন অবছ।  

এছাড়া শবরট ফারাবভয াবথ া যর ধান, 

াবু ধান এয ংকযায়ণ কযায বয শিশডং 

পুবরন F4 কজনাবযবন গ্রগাভী কযা 

বচছ। শজঅযএ শফবাগ কর্তযক শফশবন্ন 

ফারাভ জাবতয শফশুদ্ধ াশয দ্ধশতবত শনফ যাচন 

কবয জাত উন্নয়বনয কাজ এশগবয় চরবছ। 

কফাবযা ভসুবভ ২০২০-২১                

           BR8526-38-2-1-HR1, 

IR64-pi9 NILS, BR10322-23-1-

2-4                             

                              

                             F2 

           ৫০০                     

বয়বছ   

কফাবযা ২০২০-২১ ভসুবভ       ৫০   

      ই           ই              

                     F4           

 ৭৮৫                      বয়বছ   

       ২০২০-২১       Line Stage 

Testing (LST) এয দুআটি ক্রবয মথা:    

   ৫০                 ২৮          

     ৬৭৬                  ৫৮  

                                      

      ৫০       ক্র কথবক ২৮১৬  

                 ১৯৯              

                   

কফাবযা ২০২০-২১ ভসুবভ রতাফারাভ ধাবনয 

জাতটি ALART শাবফ মূল্যায়ন  কযা 

বয়বছ কমখাবন কচক জাত শাবফ শি ধান৫০, 

শি ধান৬৩ এফং শি ধান৮১ ব্যফায কযা 

বয়বছ।                      

BR9713-63-5-2-2, BR8590-5-2-

5-2     DR-6                  

        F1 কফাবযা ২০২০-২১ ভসুবভ 

confirm  কযা বয়বছ। 

 

শজঅযএ শফবাগঃ শফশবন্ন ফারাভ জাবতয 

শফশুদ্ধ াশয দ্ধশতবত শনফ যাচন কবয জাত 

উন্নয়বনয কাজ এশগবয় চরবছ। চরশত কযাা 

অভন ২০২১-২২ ভসুবভ RYT মুল্যায়বনয 

জন্য ৫টি জাত শনফ যাচন কযা বয়বছ। 

 

রক্ষ্মীদীঘায উন্নয়বনয জন্য ব্যাক কাম যক্রভ 

গ্রণ কযা বয়বছ।  শি অঞ্চশরক কাম যারয় 

বাঙ্গাবত রক্ষীদীঘা, রারদীঘা, বখয়াভটয 

জাবতয উন্নয়বনয জন্য অভন ২০১৯-২০ 

ভসুবভ াদাাজাভ, শি ধান৪৯, শি ধান৭৫, 

শি ধান৭৯,  শি ধান৮৭ এয াবথ  

ংকযায়ণ কযা বয়বছ।               

          ২০২০-২১                

     BR11186-5R-377, 
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BR11186-5R-672, শি ধান৭৬, শি 

ধান৭৭, শি ধান৮৭,  শি ধান৯৪ এয  

                                    

    ২০২০-২১       রক্ষ্মীদীঘায      

BR7932-17-2, BR9175-9-3-20-

3, BR9175-2-1-12-5        

                       উ    F1-

    Confirmation            

রক্ষ্মীদীঘায      BR8157-1-6-2-1-27 

ংকযায়ণ বত প্রাপ্ত কশগ্রবগটিং প্রবজশন 

অভন ২০২০-২১ ভসুবভ F2 কজনাবযবন 

শছর। উ  কশগ্রবগটিং প্রবজশনমূ         

২০২০-২১ ভসুবভ F3 কজনাবযবন গ্রগাভী 

কযা বয়বছ।  

চরশত অভন ২০২১-২২ ভ সুবভ উত 

কশগ্রবগটিং প্রবজশনমূ F4 কজনাবযবন 

গ্রগাভী কযা বয়বছ। 

যাধুনী াগর-এয াবথ BR8535-2-1-2 

এফং NMKP102-3-2-1-এয ংকযায়ণ 

কথবক উিুত পুবরন F3 কজনাবযবন 

গ্রগাভী কযা বয়বছ। শি ধান২৮ এফং যাধুনী 

াগর-এয ক্র পুবরন F5 কশডশগ্র 

কজনাবযন-এ গ্রগাভী বয়বছ। এছাড়া শি 

ধান৫৪-এয াবথ যাধুনী াগর-এয ক্র 

কথবক উিূত একটি াশয OYT-কত মূল্যায়ন 

কযা বে। 

চ     

    

            

              

 উ           

               ই 

                

             

         

            

               

           

            

          

                

         ৪-৮ 

                  

           

        

              

              

                 

               

উ                    

       ই            

                   

              

                    

                  

       

     উ             

                  

  ই                  

                      

                      

 

Japanese black rice 

                   

           উ       

উ                 

                

চাআশনজ যাআ এয নাভ 

উবিখ কযবত  বফ। 

 

জুভ চাবলয উবমাগী স্থানীয় জাত ংগ্র 

কবয শয রাআন শনফ যাচবনয গবফলণা 

কাম যক্রভ চরভান যবয়বছ। Low Amylose 

বফশষ্টয ম্পন্ন ধাবনয জাত কমভন- Lao 

PDR, Koshihikari, Hokuriku, 

Takanari, Mongthongno, 

Ranqui, Kanbui, Gunda, Sangki, 

Bish number এফং চীন কথবক ংগৃীত 

৪টি ককৌশরক াশয কভাট ১৫টি ককৌশরক 

াশয গত অউ ১০১৯ ভসুবভ OYT- এ 

মূল্যায়ন কযা বয়বছ। এয ভবধ্য 

Mongthongno ককৌশরক াশযটি 

জীফনকার ১০৫শদন এফং ২.১৪ টন/কক্টয 

পরন প্রদ যন কবযবছ।  

আবতাভবধ্য ৬টি স্থানীয় জাত, ১টি চীন কথবক 

ংগৃীত ককৌশরক াশয, ৩টি জাানীজ 

ককৌশরক াশয, ১টি শফশন্ন জাত এফং ৫টি শি’য 

জাত (intermediate amylose) 
ব্যফায কবয ৪০টি ংকযায়ণ কযা বয়শছর। 

এয ভবধ্য ১৭টি ক্র শনফ যাচন  confirm 

কযা বয়বছ। কফানা অউ ২০১৯-২০ 

ভসুবভ ৬টি স্থানীয় জুভ ধাবনয জাত 

১৭টি কজবনাটাআ OYT-এ মূল্যায়ন কযা 

বয়শছর, কমখান কথবক ৩টি ধাবনয জাত 

মথা: শি ধান৬৯, কানবুআ এফং চাআশনজ যাআ 

(৩.০২-৩.২৪ ট/ক. পরন) শনফ যাচন কযা 

বয়বছ। শজঅযএ শফবাগ বত ংগ্রকৃত 

উ         

         

      , 
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২২টি স্থানীয় জাত এয উন্নয়ন মূরক গবফলণা 

কাম যক্রভ চরভান যবয়বছ। য এক 

গবফলণায় ৬১টি শফশন্ন ধাবনয জাত কথবক 

প্রশতশ্রুশতীর ১০টি শফশন্ন ধাবনয জাত শনফ যাচন 

কযা বয়বছ।  

গত অউ ২০২০-২১ ভসুবভ ১৭টি ক্র 

confirm কযা বয়বছ । দুআটি OYT- 

ট্রায়াবর কভাট ২৭টি কজবনাটাআ মূল্যায়ন কযা 

বয়শছর, কমখান কথবক ১৬টি ধাবনয জাত 

ফাছাআ কযা বয়বছ। যশদবক, OYT-3 

ট্রায়াবর ১০টি শফশন্ন ধাবনয জাত মূল্যায়ন কযা 

বয়শছর, কখান কথবক ৬টি কজবনাটাআ 

শনফ যাচন কযা বয়বছ। জুভ ধান চাবল PYT 

ট্রায়াবর ৯টি কজবনাটাআ কথবক ৬টি 

কজবনাটাআ শনফ যাচন কযা বয়বছ, মাবদয 

জীফনকার ১০৫-১১৫ শদন এফং পরন ১.২৯-

২.৩৫ টন/কক্টয। এয ভবধ্য শফ নািায 

ধাবনয জাবতয পরন ২.৩৫টন/কক্টয এফং 

জীফনকার ১১৫ শদন। 

অউ ২০২১-২২ ভসুবভ ২১টি ক্র 

confirm কযা বে। একটি OYT- 

ট্রায়াবর কভাট ১৭৬টি কজবনাটাআ মূল্যায়ন 

কযা বয়বছ। PYT এফং SYT ট্রায়াবর 

মথাক্রবভ ৬  ৮ টি কজবনাটাআ মূল্যায়ন 

কযা বে। 

জুভ ধান উিাফবনয জন্য ১৫টি ক্র 

confirm কযা বে। শতনটি OYT- 

ট্রায়াবর কভাট ৫৮টি কজবনাটাআ মূল্যায়ন 

কযা বে। দুআটি PYT এফং একটি SYT 

ট্রায়াবর মথাক্রবভ  ২৪  ৮৮টি কজবনাটাআ 

মূল্যায়ন কযা বে। জুভ ধান চাবলয 

অতায় ফান্দযফবনয ২টি স্াবন( (ফান্দযফন 

দয  কযায়াছশড়) এফং খাগড়াছশড়য ২টি 

স্াবন (খাগড়াছশড় দয  ভাটিযাগ্ঙা) 

AYT (Advanced Yield Trial)  
ট্রায়ার স্থান কযা   বয়বছ কমখাবন ৪টি 

কজবনাটাআ (Koshihikari, 

Mongthongno, Japanese Black 

Rice, Chinese Rice) মূল্যায়ন কযা 

বয়বছ। 

 

        শজঅযএ শফবাবগ ংগ্রকৃত 

২৬টি স্থানীয় জুভ জাত এয উন্নয়ন মূরক 

গবফলণা কাম যক্রভ চরভান যবয়বছ। 

ছ  

      

      

     

             

               

            

  ই            

            

            -

           

              

                    

               উ  

  ই            

              

              

              উ     

কযবত বফ।   

      ২২           ২৩ 

এয          উ       

                    উ           

BR22, BR23, Gainza   

Naizersail          উ        

                             

       Naizersail   BR7358-56-

2-2-1-HR7(Com)                

                         F5 

                          

উ        , 

উ    

       , 

 :  :      
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   ই        

উ     কযবত বফ।   

    ঞ্চরশবশিক 

অবরাক ংবফদনীর 

উ                 

উ               

 

           Critical 

day length শনণ যয় 

          উ    

                      

             

 

              ১৫                

     PYT               ২০২০-২১ 

                                

    ২০২০       ৩                

    ,     ২২,     ২৩,   ই       

  ই     ই                   

                            

উ                              ১  

                   (TL Aus 

Kushtia-3 (PR-2)                   

           ৪.২   /         

        ১২৫    । 

অবরাকংবফদনীর ৩১টি OYT ককৌশরক 

াশযয ভবধ্য BR11919-4R-26 

(BRRI dhan30/CN-6) এবং 
BR11921-4R-124 (BR23/CN-6) 

রাআন দুটি ভধ্যভ ভাত্রায 

অবরাকংবফদনীর। উত ম্ভাফনাভয় 

াশযদুটি মথাক্রবভ শি ধান৩০ এফং শফঅয২৩ 

এয জাতক (Derivatives) কমখাবন 

Check শাবফ নাআজাযাআর, শফঅয১১  

শফঅয২২ ব্যফহৃত বয়বছ। এছাড়া Insect 

Resistance Rice Breeding 

Program এয অতায় প্রশতশ্রুশতীর 

BR11030 (BRRI dhan50/ 

IR09N104)  BR11046 (BRRI 

dhan58/Sinna-sivapuu) রাআনদুটি 

তীি ভাত্রায অবরাক ংবফদনীরতা প্রদ যন 

কবযবছ।  

যংপুয অঞ্চশরক কাম যারয়ঃ  ভধ্যভ-ভাত্রায 

অবরাক-ংবফদনীর জাত উিাফবনয 

উবেবে কযাা অভন ২০১৯ কভৌসুবভ 

নাবগশ্বযী-কুশড়গ্রাভ, কাউশনয়া-যংপুয এফং 

শদনাজপুয দয কথবক ৮টি জাভ যপ্লাজভ ংগ্র 

কযা য়। জাভ যপ্লাজভ-এয ভবধ্য যবয়বছ 

গাআন্জা, ভারশযা, যসুরববাগ, কবাগ, 

কাটাযীববাগ, নাআজাযাআর, কাবরাশজযা 

(খাবটা)  কাবরাশজযা (শচকন)। কযাা অভন 

২০২০ কভৌসুবভ ংগৃীত জাভ যপ্লাজভ  ব্যফায 

কবয ৮টি ংকযায়ণ (F1) কযা বয়বছ। 

কযাা অভন, ২০২১ কভৌসুবভ ৮টি ংকযায়ণ 

(F1) শনশিত কযা বফ। কযাা অভন 

২০১৯-২০ ভসুবভ Gainza, Lata 

Balam (N-6), Naizersail  BRRI 

dhan87 ব্যফায কবয ৫টি ংকযায়ণ কযা 

বয়বছ।  গত কযাা অভন ২০২০ ভসুবভ 
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উত শিশডং পুবরন F2 কজনাবযবন  

মূল্যায়ন বয়বছ ।                ২০২১-

২২       উ               F3 

                           

জীফপ্রমৄশতঃ এন্থায কারচাবযয ভাধ্যবভ 

অবরাক ংবফদনীর জাত উিাফবনয 

জন্য  শনম্নশরশখত  ৬টি ক্র  কযা 

বয়বছঃ 

শি ধান ৮৭/শফ অয ২২, শি ধান ৮৭/শফ 

অয ২৩,শি ধান ৮৭/শি ধান ৪৬, শি ধান 

৮৭/শি ধান ৫৪,  শি ধান ৮৭/গাআো, শি 

ধান ৮৭/নাআজাযাআর। প্রাপ্ত F1 

ফীজগুবরা ফন কযা বয়বছ এন্থায 

কারচায কযায জন্য।  

শজঅযএঃ গত অভন ২০২০ ভসুবভ 

Malshira (acc. no. 299), Gainja 

(acc. 520) and Bindi Pakri (acc. 

4810) শনফ যাচন কযা বয়বছ এফং চরশত 

অভন ২০২১ ভসুবভ অবরাক ংবফদনীর 

জাত এয ১৩ টি কজবনাটাআ শনবয় গাজীপুবয 

ট্রায়ার চরবছ। 

উ                              

Critical day length শনণ য            

infrastructure (Green house with 

controlled temperature, 

humidity, CO2 including 

automated control of 

photoperiod/day length)        

              উ                    

  ই                  ই           

                                 

infrastructure               

          ই               

      ঞ্চশরক                       

               ২০১৯      ১০০  

                               

                 ২০২০       

       ই   ,                       

                               

          উ            ২১  

        (F1)                      

    ২০২১                         

          ২০২০          -

                              

                               

(F1)          

জ       

          

         য     ৫ 

            

                

Submergence 

tolerance          

                

স্থানীয় জাবতয াবথ ক্রশং এয ভাধ্যবভ 

Rapid Elongating উন্নত জশর অভবনয 

জাত উিাফবনয কাজ কযা বে।    

উ        , 

উ    

       , 
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    কমাগ্য        

        

         

        

(Photosensi-

tivity, Kneeing 

ability, 

facultative 

elongation, 

strong culm)  

        -     

         ই      

উ     কযবত বফ।  

                  

               

             ই  

             

            -

    -     

                  

      ১৫-২০     

               

            

                 

১৩       

            

            

      

                     

                    

         ই         

          

 

GIS                

             

                     -

    -        

                  

                    

                     

                    

                     

                  

                    

                     

     

 

গবীয াশনবত চাল 

উবমাগী গ্রগাভী 

াশযগুশরয দুটি ALART  

কযায কথা থাকবর 

ভয়ভবতা  ফীজ যফযা 

কযা য়শন। তাআ এফছয 

ALART  PVT  

স্থশগত কযা র।  

          Photo 

Sensitivity test কযায 

জন্য শত িয ফীজ উশিদ 

াযীযতি শফবাবগ যফযা 

কযবত বফ। যফতী ফছয 

ফাছাআকৃত াশয মূবয 

    ALART    জন্য 

ভাচ য           যফযা 

         এফং 

        ফন ম্পন্ন 

কযবত বফ।  

                               

     ,        ,        ,        

ই            Elite Line-        

      Elite/Eilte                   

২৮              ২০২১-২২       

Confirm        ;       ৫৮     

       F2      F4           

RGA-                            

                            উ       

                   F2      F6 

                        

Medium Stagnant        উ       

RYT2                   ৪  

   /  ই  (BR10247-14-18-7-3-

3B, BR10238-5-1-9-3B, 

BR9377-21-7-3B, BR9392-6-2-

3B)              ALART trial-

           ২০২১-২২              

                      ,  ই   ই      

Medium Stagnant                

      

Semi Deep  Medium Stagnant 

এরাকায উবমাগী RYT2 এয পরাপবরয 

শবশিবত ২টি জাত/রাআন চূড়ান্তকযবণয জন্য 

ব্যফস্থা কনয়া বফ। এআ রাআন দুআটি শি ধান৯১ 

এয কচবয় কফী পরন কদবফ এফং Medium 

Stagnant এরাকায় চাল কযা মাবফ। 

শি অঞ্চশরক কাম যারয়                

২০২১-২২       Deep water Rice  

       শিয   অঞ্চশরক কাম যারবয় 

              ,                ) 

                (RYT) মূল্যায়ন 

কযা বে।                  

            ৩        BR7730-1-1-

2B, BR7918-1-2-3B,  BR7919-

1-1-3B    

      শি ধান৯১ এয ২২৫   প্রদ যনী প্লট 

কদবয শফশবন্ন Semi-deep water 

কফশরত স্থাবন স্থান কযা      । 

অযএপএ শফবাগ: 

GIS প্রমৄশত ব্যফায কবয অযএপএ এফং 

কৃশল শযংখ্যান শফবাগ কফাবযা-শতত-

শতত স্য শফন্যাবয বটনশয়ার ম্যা 

বতশযয কাজ কযবছ। এ কর ঞ্চবর 

কফাবযায য জশর অভন ন্তর্ভ যত কবয শফস্তৃত 

শযবয বযজশভন গবফলণা কাম যক্রভ াবত 

       

        

      

         

     ,      , 

       , 

           

        

(      ) 
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     উ -                                        

কনয়া বফ। 

উ                   BRRI dhan91 

   Elongation ability           

                 ই                 

      ১০                            

            উ    ১ ৫            

                                  

BRRI dhan91    Elongation 

২৩২ ৬৫                   

  - /                      ৯১ -   

১১                               

       উ                      

                                

                              ২০২১ 

                   উ         

      (ALART Stagnant Water 

(SW),                       

                                

                              

                                 

       

            ৯১              

             উ                  

                 

ঝ     

   ৭৬   

      ৭৭ 

        

    

              

              

      ৭৬      

   ৭৭            

            

             

               

    উ     কযবত 

বফ।   

                 

   ৭৬         ৭৭    

           উ       

                       

 

             কজায়ায-বাটা নীর 

জাত শি ধান৭৬  শি ধান৭৭ এয কচবয় উচ্চ 

পরনীর জাত উিাফবনয রবক্ষয অভন 

২০২১ ভসুবভ স্থানীয় জাবতয (রারাআকা, 

কভৌরতা, নাকুশচবভাটা, াীফারাভ, 

াদাশচকন, াদাাজাভ) াবথ উপী 

জাবতয কভাট ১৪ টি ংকযায়ণ কনপাযভড 

এয জন্য ভাবে রাগাবনা বয়বছ। এছাড়া ২৪ 

টি ক্র F2 population এ এফং ৬৫৭ টি 

কগশযবগটিং প্রবজশন F6  কজনাবযবন 

অবছ। কজায়ায-বাটা উবমাগী ৪৮ টি 

গ্রগাভী াশয  PYT শববফ মুল্যায়ণ কযা 

বে।  

                

রিা  ত চাযায জন্য দায়ী QTL  

নাতকযবণয একটি গবফলণা কাম যক্রভ জীফ 

প্রমৄশত শফবাবগ চরভান যবয়বছ। আবতাভবধ্য 

১৮৪টি F2 QTL কভশং পুবরবন 60টি 

প্রাআভায িাযা কজবনাটাআশং এয কাজ ম্পন্ন 

বয়বছ।  

         

           

       

       

        

    

              

               

Late Boro and 

Early Aman     

উশিদ প্রজননঃ                    

উ                             উ  

উ        , 
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     উ -                                        

                      

        ৩৫
০
 

          উ    

উ              

     বশফষ্যবত 

এধযবণয চযাবরে 

কভাকাবফরায় 

তাভাত্রাশষ্ণু জাত 

উ     কযবত বফ।   

উ                   

           ৩৫
০
-৪০

০
 

  .                

    উ                

উ                 

           ই  PYT   

       ১৫-২০    ই     

                   

                     

      

                   

          উ         

        mainstream     

এ                   

উ                   

  উ                  

                    

               

                   

        এয       

        উ             

             উ    

                  

Work plan       ণ 

                  

                

২০১৯       ২৫২                

      Milyang23, Giza178, N22, 

NSIC Rc222   Mestizo         

                              

                        উ  ২০২০-

২১                   ৫ ৩-৫ ৯         

                   উ       ই     

    ৫                           

    AYT                      

 ই  ৯৯৮৫৩-  -  -৩১০        

      ১১৪      ৫ ৭                 

                          ই     

২৭      উ               ৩৭          

      ১০                       

       IRRI         ৩০০         

     AGGRi Alliance       

                    উ          

                       ২০২০       

                          ২০  

                                    

          ৩ ০         ৪ ৫৩-৬ ৬ 

        IR82589-B-B-84-3       

১২৯                 ৬ ৬        

           উ      ২০            

১৪             ই                   

১০                  ২৪             

 উ  ২০২১       AYT        

                  

উ                        

                           

                       উ /২০২১   

      ৫০                      

                          -        

                   ২৮        উ   

উ               High 

Temperature Spikelet fertility 

QTL              ১              

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

HR10-B)                           

       RYT             /২০২০-২১ 

                             

                                  

     ই                           

        (<২১.৯%)                  

   ২৮         ২৯         উ   

২১+১৭=৩৮   উ       ই     

উ    
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     উ -                                        

(>২৬%)                           

             /২০২১             

        

জীফ প্রমৄশত শফবাগঃ 

এন্থায কারচাবযয ভাধ্যবভ তা নীর 

অউ ধাবনয জাত উিাফবনয জন্য ৮টি ক্র 

ম্পন্ন কযা বয়বছ। ক্রগুশর বরা: শি 

ধান৪৮/াআট্টা, শি ধান৮৬/ াআট্টা ,শি 

ধান৮৭/ াআট্টা ,শি ধান৮৯/ াআট্টা, শি 

ধান৪৮/এন২২, শি ধান৮৬/ এন২২, শি 

ধান৮৭/ এন২২ এফং শি ধান৮৯/ এন২২। এআ 

ক্র গুশর কথবক ১৫২টি F1  ফীজ ংগ্র কযা 

বয়বছ এফং ফতযভাবন উত  ফীজগুবরা শদবয় 

এন্থায কারচায কযায কাজটি চরভান 

যবয়বছ।  

   

        

         

  ই    

             

                

           

        এববছ  

           

            

                  

কদীয় চাশদা বৃশদ্ধয জন্য 

শি ধান৩৪ এয শফকল্প জাত 

উিাফবনয গবফলণা কপ্রাগ্রাভ 

গ্রণ কযবত বফ।  

 

শপ্রশভয়াভ ককায়াশরটিয উচ্চ 

পরনীর জাত উিাফন 

কাম যক্রভ গ্রণ কযবত বফ। 

 

BR5  BR34 জাবতয 

শয রাআন শবরকন 

কবয জাত উন্নয়ন কযবত 

বফ। শি ধান৯০ এ ভত রু 

চার শকন্তু সুগন্ধী জাত 

উিাফন কযবত বফ। এ 

রবক্ষ ক্র ংখ্যা  

পুবরন  ংখ্যা ফাড়াবত 

বফ। 

 

জীফ প্রমৄশত ব্যফায কবয 

জীফপ্রমৄশত শফবাগ 

শপ্রশভয়াভ ককায়াশরটি ধান 

জাত উিাফবনয জন্য 

শফজ্ঞানীবদয ভন্ববয় গ্রু 

বতশয কবয কাজ কযবফন।  

 

                   ই                

                                

   ৭০        ৮০        ৯০            

                ৫০        ৬৩     

   ৮১        ৮৬ উ                

            ৯০    Aroma         

      ৩৪                          

                           উ    

F1’s              ২০২০       F1 

confirmation                    

           ই                   

      উ             উ       

               ২০২০-২১       

                                  

          ৩                        

   ৩৭                          

      ALART                  

              BR8882-30-2-5-2 

           ৩ ৯৫             

        ১৩৯            ১১  

                              

            ২                   

               ২০২০-২১       

    ন             

                                 

     BR8590-5-2-5-2-1   

                      BR8862-29-

1-5-1-3                         

                            

BR9937-22-3-6-3                

        Rata Boro     Tapi Boro 

উ        , 

           

    উ   
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     উ -                                        

           ৫০        ৮১   BR8862-

29-1-5-1-3                     

       ২০২০-২১       F5           

                   

যংপুয অঞ্চশরক কাম যারয়ঃ  শপ্রশভয়াভ 

ককায়াশরটি যাআ গবফলণা কাম যক্রভ এয 

অতায় কযাা অভন ২০২০ ভসুবভয শি 

ধান৯০ এয Aroma বৃশদ্ধয জন্য শি ধান৭০ 

জাবতয াবথ  ১টি ক্র এফং শচকন জাবতয 

ধান উিাফবন শি ধান৮৭ এয াবথ শভশনবকট 

জাবতয ১টি ক্র কযা য়। গত কফাবযা 

ভসুবভ ফাভশত টাআবয জাত এফং উচ্চ 

এশন্টশক্সবডন্ট জাত   উিাফবন ৩ টি কবয  

ক্র কযা য়। এছাড়া ফাভশত টাআবয 

শবগ্রবগটিং পুবরন বত ২০টি প্লযান্ট 

শনফ যাচন কযা য়। 

জীফ প্রমৄশত শফবাগঃ 

ধাবনয সুগশন্ধয জন্য দায়ী BADH2 

শজবনয একটি পাংনার ভাকযায বযাশরবডন 

কযা বয়বছ মা সুগন্ধমৄত এফং সুগন্ধশফীন 

ধাবনয াশযবক বজআ নাত কযবত াবয। 

এআ ভাকযায ব্যাফায কবয ভাকযায এশবস্টড 

শবরকবনয ভাধ্যবভ শি ধান২৮  

কাশরশজযা এফং শি ধান৮৭  কাশরশজযা-এয 

ঙ্কযায়বণয ভাধ্যবভ প্রাপ্ত মথাক্রবভ F6 এফং 

F4 পুবরবনয শনফ যাশচত াশয অভন ২০২১ 

ভসুবভ ফন কযা বয়বছ। 

এছাড়া এন্থায কারচাবযয ভাধ্যবভ চাযটি  

ক্র (শি ধান৯০/শি ধান৩৪, শি ধান৯০/ 

কাটাশযববাগ, শি ধান৯০/ কাশরশজযা এফং শি 

ধান৯০/তুরশভারা) বত  ৪০টি 

শযবজনাবযবটড বুজ গাছ ায়া শগবয়বছ। শি 

ধান৩৮/ফাঁপৄর এফং শি ধান৫০/ ফাঁপৄর 

এআ দুটি ক্র বত প্রাপ্ত ১১টি ডাফল্ড যাপ্লবয়ড 

রাআন কযাা অভন ২০২১ কভৌসুবভ OT 

শববফ ভাে মূল্যায়ন কযা বে। এছাড়া 

৭টি ক্র এফং ১১ টি ব্যাকক্র কবয তা বত 

৬৭৩টি ফীজ ংগৃীত বয়শছর মা কযাা 

অভন ২০২১ ভসুবভ এন্থায কারচাবযয জন্য 

ব্যফায কযা বে। 

   

        

       

      

     

  ই  

    

               

           

                 

             

উ               

                 

          

  উ    ই            

      এগুবরা     

                     

                    

   ৮১        ৮৬ 

       

                              

                                     

                                       

                   উ    ই  

                           

                        ই       

                      ২০১৯-২০       

উ        , 

      , 

 :  :      , 
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     উ -                                        

  উ    ই                       

                                    

                                     

                                       

                                 

     ই                                 

২০১৯-২০                         

           ন        উ               

                                

                              

                      ৮ ৪৭         

                  ৮ ৭১          

উ                              

২০২০-২১       PYT             ন 

             

     ঃ কুশষ্টয়ায শভশনবকট এফং ফগুড়া 

 নগাঁয শজযা ধান ংগ্র কবয শয 

রাআন শবরকবনয ভাধ্যবভ জাত 

ফমুতকযবণয গবফলণা কাম যক্রভ আবতাভবধ্য 

গ্রণ কযা বয়বছ Ges djb cÖwZ †n±i 

৫.০-৬.০ টন ম যন্ত cvIqv †M‡Q| এছাড়া 

মবায  কুশষ্টয়া ঞ্চর বত কর প্রকায 

স্থানীয় রতা  খাবটাফাবু জাবতয ধান ংগ্র 

কবয শয রাআন শবরকন কাম যক্রভ 

২০২০-২১ শরঃ কপ্রাগ্রাবভ কনয়া বয়বছ। গত 

অভন ভসুবভ সুফররতা ২.৩৫ টন এফং 

খাবটাফাবু ৪.৪৩ টন পরন কদয়। 

                                  

                                 

                            ,     

    ,          ১,     ,     ই    ,    

       ,            ,         ২, 

         ,         ,          , 

       ,          ,     ৫,        

     ,            ,       ৫৭,           

     ১৮                          

                            

                             উ  

  ই                             

১৪/৭/২১              ৪/৮/২১        

                 

 

   C4 

  ই  

      উ      

                

             

      C3      

C4   রূ         

ই       C4   ই  

                    

              কল  

      এফং অয একটি 

কভ যসূশচ নুবভাদবনয 

জীফ প্রমৄশত শফবাগঃ  ১,৭৯৪  টি M3 

কজনাবযন এয কাউন গাছ ায়া কগবছ। এআ 

গাছগুবরা ারাক্রবভ াআ থ্রুপুট শপবনাটিশং 

এয ভাধ্যবভ শিশনং কযা বফ, ককান গাছটি 

C4 গুণ াশযবয়বছ কটি নাত কযবত। এ 

          

উ    
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     উ -                                        

         বক্ষায় অবছ। 

                      

     C4   ই         

               

ম যন্ত ৬০ টি শভউট্যান্ট M3 কজনাবযবনয 

কাউন গাছ এয শিশনং কযা বয়বছ।   

উশিদ াযীযতি শফবাগঃ Chlorophyll 

fluorescence imaging system 

ব্যফাবযয ভাধ্যবভ উ                -

                            

        

২        

    -

     

  

   

         

           

          

             

উ              

                 

                

              

              

                

              

                

             

               

          

            

            

               

                 

           

              

  ই      

            

             

              

      

          উ     / 

উ                 

                       

                     

                  

 

           উ         

                    

                ই    

                    

          

 

HF combine 

Harvester উন্নয়বনয 

কাবজ গুরুত্ব শদবত বফ। 

অন্ন কফাবযা ভসুবভ 

  ই               

   ই            এয 

ভাধ্যবভ ধান কযাণ  

কতযন কাম যক্রভ         

         উ         

প্রদ যন কযবত বফ।  

 

 

         ই            উ      

Rice Transplanter    ১  

        ই         Jig/Fix       

                            -

Gear Box, Picker Basement, 

Side Box    ১০০             

                              

Lab test        Picker    

                            

Picker                          

Rice Transplanter           

  ই         Petrol ই          

                          

ই                   Whole Feed 

Combine Harvester        

                              

                              

                             

                                

                            

 উ                          

        উ        Field test    

       Problem               

         ই Problem            

Workshop                     

Field test                  ই  

                          

                             

                             

                Modification 

                  Fine tuning 

                          

                             

      

        ই       Basement      

Modify                          

                            ১০   

                              

               Fail            

                      

     -২                       ই  

       ই 

    

    উ     

      
 ) 

       

  

   

   ই   

       

  

 )       
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     উ -                                        

                             

৯৫                            

                                  

      ই                      

       ই               ই      

                              

              ই                

৩       

     

        

      

    

            

              

(Stagnant)/     

                

             

            

 ণু              

            

                

          

              

    উ              

                    

  ই    উ        

     উ               

                   

                  

                  

ফাস্তফম্মত দবক্ষ শনবয় 

তা উবিখ কযবত বফ।  

            উ       

                       

                    

                   

     ভাবে             

                    

ংক্রান্ত কম্পযশযকল্পনা 

প্রদান কযবফন। 

      ফাাফাশড় কথবক 

মথামথবাবফ (চনীর 

এফং চনীর 

অরাদাবাবফ) ভয়রা ংগ্র 

কষ্টাধ্য তাআ প্রবতযবক 

মাবত শনজ শনজ  ফাায 

াভবন অফজযনা শবন্ন শবন্ন  

াবত্র/ভয়রায ব্যাবগ 

(চনীর এফং চনীর 

অরাদাবাবফ) ভয়রা 

কপরায শনশদ যষ্ট স্থাবন কৌবছ 

শদবত াবয ক ব্যাাবয 

প্রবয়াজনীয় উবদ্যাগ গ্রণ 

কযা এফং প্রবয়াজবন 

মবাবযয অফজযনা  

শযাআবকর প্লান্ট শযদ যন 

কযা কমবত াবয। 

                       ই      ই 

    উ                             

    উ           উ             

            উ                     

                       ই         

     উ                         

                               

          উ        ই  

                               

                           

             

                               

                           

               

 

            

      

   

       

       

    

            

             

               

             

উ              

                

                 

                   

                 

                    

 

   ’                              

                           

                           

            ই                  

       ইউ                 ই    
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  ই             

            

                

      

AEZ           

                 

                    

                   

    ব্যফাবযয জন্য 

কশভনায, য়াকয, 

প্রশক্ষবণয ভাধ্যবভ 

কযাবম্পআন কযবত বফ। 

                  

                

                   

ংক্রান্ত                

       ংখ্যা এফং কত 

জনবক এ শফলবয়       

                  

উবিখ কযবত বফ। 

 

                  

   ই                            

                  ২৫০   N 

use efficient genotypes    

screening                       

  ই                      ৫  

  ই           N use efficient 

     তী                      

                   

   ই                            

                              

                                

                               

                                  

       ই  ই                  

    

                   AEZ       

                           

                         উ   

                           

                  ই        

       

 Alternate Wetting and Drying 

(AWD) Irrigation Reduces 

Greenhouse Gas Emissions 

Over Conventional Practices 
   উ                         

        

 উ                              

                            

                           

                               

                            উ  

      ৭                         

২৯                  ৪৮         ৮২ 

                                 

                      ৪ ১৪-৫ ১৪ 

                               

                             

         

                      উ  

                             

১২০                        

   ৭৫        ৮৭        ৯৪      ১০  

    ২৩                           

       শচ                       

 াশু                     ৫  

              ১৫০          

                              

                    

                            

  ’                           

উ                              

      ১৬                   ৩৩ 
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                     ২      

                         ৬০ 

                           

                     

                            

                                

                               

          উ                     

                                   

                                  

                                 

                                    

                                      

৪  

        

       

ক) কবৌত, 

যাায়শনক 

এফং 

যান্নায 

গুণাগুণ  

কবৌত, যাায়শনক  

যান্নায গুণাগুণ 

শফবিলণ কবয কর 

প্রকায উাদাবনয 

শযভাণ উবিখ পূফ যক 

জাত ফমুশতয জন্য 

সুাশয কযা য়। 

ALART গ্রগাভী 

ককৌশরক াশযয কবৌত, 

যাায়শনক, শজঅআ বযালু 

এশন্ট-শক্সবডন্ট কর 

প্রকায উাদাবনয  শযভাণ 

জানায য PVT কযবত 

বফ। 

 

জীফপ্রমৄশত শফবাগ GI 

value Analysis 

              উ   

                  

                  

 

স্যভান  পুশষ্ট শফবাগ 

গ্রগাভী ককৌশরক াশযয 

কবৌত, যাায়শনক, শজঅআ 

বযালু, এশন্ট-শক্সবডন্ট 

কর প্রকায উাদাবনয  

শযভাণ Analysis  

কযবফ।  

প্রশতটি জাবতয অরাদা 

কপ্রাপাআর থাকবফ মায 

ভবধ্য Spread Sheet এ 

Arsenic, Lead, GI 

Value  ন্যান্য কর 

উাদান উবিখ কযবত 

বফ। ককানগুবরা গ্রগাভী 

কযা বফ তা শনধ যাযণ কবয 

শদবত      

জীফপ্রমৄশত শফবাগঃ অভন ২০২১ ভসুবভ  

১৩টি শনম্ন শজঅআ বযালু ম্পন্ন গ্রগাভী 

ককৌশরক াশযয ভাবে  PYT   শাবফ 

মূল্যায়ন কযায কাজ চরবছ। যশদবক ১৬ 

টি এশন্টশক্সবডন্ট ম্পন্ন ব্লাক যাআবয    

OT শাবফ মূল্যায়ন চরবছ। এছাড়া ীড 

 এন্থায কারচায কথবক প্রাপ্ত ১১১ এফং ৬২ 

াশযয কপ্রশডগ্রী ট্রায়াবর মূল্যায়ন কযায কাজ 

চরবছ। 

 

শজশকউএনঃ উশিশখত               

                           

 

 

উশিদ প্রজনন, 

জীফ প্রমৄশত, 

শজশকউএন  

এঅযশড 
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খ) শজঅআ 

বযালু, 

এশন্টশক্স-

কডন্ট, 

স্বাদ, 

যাবযাভা 

কন্পশয 

আবালুয-

কয়ন 

কর ফমুত 

জাবতয গুণাগুণ  

পুশষ্টভান জানা 

দযকায। 

কর ফমুত জাবতয 

গুনাগুণ  পুশষ্টভান শনণ যবয়য 

কাজ ব্যত যাখবত বফ। 

 

শজশকউএন শফবাগ অত 

এফং শদ্ধ চার দুবটাযআ 

গুনাগুণ  পুশষ্টভান 

যানারাআশ কযবফন। এ 

ম যন্ত শফঅয১ কথবক শি 

ধান৮৯ জাবতয অত 

চাবরয শজঅআ ম্পন্ন কযা 

বয়বছ, তায পরাপর 

উবিখ কযবফন। 

 

 

১। শফঅয১ কথবক শি ধান৮৯ ম যন্ত কর 

জাবতয অত চাবরয শজঅআ ম্পন্ন কযা 

বয়বছ। 

২। শফঅয১ কথবক শি ধান৮৯ ম যন্ত কর 

জাবতয অত চাবরয Zn, Fe, Ca, Mg-

এয ভাত্রা শনণ যয় কযা বয়বছ।  

৩। শি ধান৭০ কথবক শি ধান৮৯ ম যন্ত 

জাতগুবরায যাশন্টশক্সবডবন্টয ভাত্রা শনণ যয় 

ম্পন্ন বয়বছ। এছাড়া Black rice, 

Red rice-  টি ৩০ কদীয় জাবতয 

যাশন্টশক্সবডবন্টয ভাত্রা শনণ যয় কযা বয়বছ। 

৪। Out Sourcing এয ভাধ্যবভ 

শফশএঅআঅয, ঢাকা কথবক শি ধান৭০ 

কথবক শি ধান৮৯ ম যন্ত জাতগুবরায কপ্রাটিন 

এয Amino acid এফং Fatty Acid 

profiling ম্পন্ন বয়বছ।  

৫।                     ই    উ     

                                

                              

উ                     শচ          

     উ      শচ               

Aroma detection     Amino 

Acid    Fatty Acid profiling  

                 GCMS      

HPLC                             

      ই        Aroma detection 

    Amino Acid    Fatty Acid 

profiling                        

                             

শজশকউএন 

শফবাগ 

 গ) যা-

ঞ্চবর 

সুগশন্ধ/রিা 

 রু  

পুশষ্ট মৃদ্ধ 

চাবরয 

জনশপ্রয়তা 

বৃশদ্ধকযণ 

ফাংরাভশত  

ন্যান্য স্থানীয় 

সুগশন্ধ চাবরয 

জনশপ্রয়তা 

যাঞ্চবর বৃশদ্ধয 

উবদ্যাগ 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 

উবদ্যাগ শনবত বফ।  

 

শি শজংক, শবটাশভন এ, 

Low GI, ফাংরাভশত 

সুগশন্ধ জাতমূবয ফীজ 

যফযা কবয 

এন্টাযবপ্রনাযশ উন্নত 

কযবর কফকায জনগবণয 

কভ যংস্থান এয সুবমাগ 

বতশয বফ।  

কৃশল থ যনীশত, এপএভশএআচটি, 

শজশকউএনঃ ম্প্রশত কযপুয (তুরশভারা, শি 

ধান৩৪), মবায (শি ধান৫০, শি ধান ৬৩), 

শবরট (শি ধান ৩৪, যাতা কফাবযা), ফশযার 

(শি ধান৭৪), শকবাযগে (শি ধান৩৪, কটশ 

কফাবযা, যাতা কফাবযা), কনায়াখাশর (শি ধান 

৩৪, শি ধান৭০, শি ধান৭৫), কুশষ্টয়া (শি ধান 

৫০, শি ধান ৬৩, শি ধান ৮১),নাবটায (শি 

ধান ৫০, শি ধান ৬৩), শদনাজপুয (শি ধান 

৩৪, শচশনগুযা), যাজাী(শি ধান ৩৪, শি ধান 

৮১, শচশন অত),সুনাভগে (কটশ কফাবযা, 

যাতা কফাবযা, শফযআ), ভয়ভনশং(শি 

ধান৩৪,কাশরশজযা, শফযআ), নগাঁ ((শি ধান 

৩৪,শচশনগুযা, শি ধান ৬৩, শি ধান ৮১) 

খুরনা(শি ধান৩৪, যানী স্যালুট) ঞ্চবর 

ফাংরাভশত, সুগশন্ধ,রিা  রু, পুশষ্টগুন 

(শজংক, করা শজ অআ, শবটাশভন এ), মৃদ্ধ  

শজশকউএন, 

এপএভশএআচ

টি, কৃশল 

থ যনীশত 

শফবাগ, খাভায 

ব্যফস্থানা 

শফবাগ 
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সুায ভর গুবরা চার 

শভশরং কবয প্যাবকটজাত 

কবয ব্র্যাশন্ডং কবয শফক্রয় 

কযবত াবয । 

প্যাবকটজাত চাবরয শকছু 

নমুনা শি ককা-াবযটিব 

ভাবকযবট যাখা কমবত াবয। 

শভশরং এফং 

প্যাবকটজাতকযবণ 

এপএভশএআচটি শফবাগ 

ায়তা কযবফ। 

জাবতয উৎাদন  শফণন 

ম যাবয় জশড়ত Rice 

Value chain   এয 

শফশবন্ন  stakeholders 

কদয শনবয় কৃশল থ যনীশত 

শফবাগ অগাভী নববিয 

২০২১  একটি 

workshop অবয়াজন 

কযবফন। 

ন্যান্য স্থানীয় সুগশন্ধ চাবরয ফাজাযজাত 

কযবণয জনশপ্রয়তা জযবন গবফলণা কাম যক্রভ 

াবত কনয়া বয়বছ। 

আশতভবধ্য মবায ঞ্চবর ফাংরাভশত (শি ধান 

৫০) এয Value chain এফং ফাজাযজাত 

কযণ শফলয়ক গবফলণা  কাম যক্রভ চরভান 

ফস্থায় অবছ। এআ গবফলণায অংশক 

পরাপর কথবক কদখা মায় কম, চারকর 

ভাশরকগণ এফং এবগ্রা প্রবশং কম্পানী ৮০ 

বাগ চার শদ্ধ এফং ২০ বাগ সুগশন্ধ অত 

চার শাবফ কদবয ফাজাবয ফাভশত  

ফাংরাভশত  নাবভ ফাজাযজাত কযবছ। মবায 

ঞ্চবরয কৃলক, চারকর ভাশরক, এবগ্রা 

প্রবশং কম্পানী (ACI,  PRAN,  

Square, Ispahani, Aristrocat), 

সুাযভর এফং  চার ব্যফায়ীবদয শনবয় 

ফাংরাভশত  ন্যান্য স্থানীয় সুগশন্ধ চাবরয 

জনশপ্রয়তা যাঞ্চবর বৃশদ্ধয জন্য 

workshop অবয়াজন কযায উবদ্যাগ গ্রণ 

কযা বয়বছ। 

৫  

     

     

  

       

        

              

           

              

               

          

                

                    

         ফীজ উৎাদন 

                   

 

                  

                    

            

 

                   

                

           

জাতমূবয উবমাশগতা 

যীক্ষায প্রদ যনীয পরাপর 

উবিখ কযবফন। 

প্রশতটি জাত নুাবয 

domain শনফ যাচন কবয 

থ যাৎ ককান জাত ককান 

স্থাবন উবমাগী তা শনধ যাযণ 

কবয কআ ফ এরাকায় 

প্রদ যনীয জন্য ফীজ 

যফযা কযবত বফ। 

অযএপএ, পশরত 

গবফলণা  উশিদ প্রজনন 

শফবাগ  প্রশতশনয়ত এ শফলয় 

ারনাগাদ তথ্য যাখবফন। 

 

পশরত গবফলণা 

    ২০২১             ১০        

     ৬    Advanced line Adaptive 

Research  trial (ALART)”       

                      ১৩  Check 

         ২৬                  

                               

                   ৫   ALART 

                   

    ২০২১                    

উ                              

         ৫০             ২০০   

       উ               (Adaptive 

trial)”                      

                   ৫১  ৫২  ৭১  ৭২  ৭৩  

৭৫  ৭৮  ৭৯  ৮০  ৮৭  ৯৩  ৯৪  ৯৫      

   ১১  ১৬  ১৭  ২২  

                                     

২০২০-২১          উ                 

   ৭৪, ৮১, ৮৪, ৮৬, ৮৮, ৮৯, ৯২, ৯৬ 

             ১৩৩   ১          ৩   

                            উ      

              ৫৮, ৮৩, ৮৫   ৯৮     

     ই       ৭       উ  ২০২১       

     ১               ৪৪          

                   ২০২১       
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     উ -                                        

              ৭৫, ৮০, ৮৭, ৯০, ৯১, 

৯৩, ৯৪, ৯৫      ১৪১                

                         ২০২১-২২ 

          ২৫০                    

         

                         ৭১,    

   ৭৫,       ৮৭,       ৯০,       ৯৫,    

   ৫১,       ৫২,       ৭৯,       ৯১,    

  ই       ৬, (১২০              

             ) 

                    , ২০২১       

      ৭১,       ৭৫,       ৮৭,       ৯০, 

     ই       ৬       ১০০       

                       

শি অঃ কাঃ াতক্ষীযাঃ  উকূরীয় খুরনা 

ঞ্চবর রফণাত এরাকায় ধাবনয অফাদ 

বৃশদ্ধয রবক্ষয শি, াতক্ষীযা কর্তযক খুরনায 

কয়যা, ফাবগযাবটয যাভার  াতক্ষীযায 

কারীগে, অাশুশন, কদফাটা উবজরায় 

শফশবন্ন গবফলণা কাম যক্রভ চরভান যবয়বছ ।  

                                 

                                   

                                

উ                               

      (       ,       ,        

    ই       )        ৩         

৪ ,      উ       ১         ৩২   

    ৮৩৭       ১                  

৯৫৮                       ৮৬২   

                                     

   ৪৯, ৫১, ৭০, ৭১, ৭৫, ৮০, ৮৭, ৯০, ৯৩, 

৯৪, ৯৫        ই       ৬           

              ২৭                  

৫০                            

   ৫১                          

       ই      ই                    

  ই                         

          কানাগাজী 

    ২০২১                       

৫    ALART             ২১   

                              

         উ                     

                            

      ৮            ২৫          

উ               (Adaptive trial)”  

               

           ২০২১               

                            ৬০০  

                ৬০০           

              উ                   
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            ৬৭        ৭৪        ৮৪  

      ৮৮        ৮৯        ৯২  ৯৭  ৯৯ 

          ১০০       উ           

   ৪৮        ৮২        ৮৩        ৮৫ 

          ৯৮                  

   ৭১        ৭৫        ৭৮        ৭৯     

   ৮৭  ৯০  ৯৩ ৯৪   ৯৫           

উ                               

উ                            

       

 

   

   ই  

        

               

            

          

     ই   উ       

               

           

                 ই     

 উ              

                 

              

                  

                 

           

                   

               GIS 

                

                

   ই                

অযএপএ শফবাগ কদবয 

দশক্ষণাঞ্চবর বস্যয 

শনশফড়তা বৃশদ্ধয জন্য শক 

ধযবনয কাজ কযা কমবত 

াবয তা শনধ যাযণ কযবফন। 

প্রবতযক শফজ্ঞানীবক 

পৃথকবাবফ এরাকা শনধ যাযণ 

কবয শদবফন।  

অযএপএ শফবাবগয 

প্রবতযক শফজ্ঞানীয একটি 

কবয াআট থাকবত াবয। 

দশক্ষণাঞ্চর কদবয 

শফশবন্ন আবকাশবস্টবভয 

জন্য কদবয শফশবন্ন ঞ্চবর  

এ াআট শনবত বফ। াআবট 

প্রচশরত স্য শফন্যাব 

ন্তত ২টি ধান এফং নন 

যাআ ক্র ন্তর্ভ যত কবয 

বস্যয শনশফড়তা বৃশদ্ধয 

ভাধ্যবভ কভাট উৎাদন বৃশদ্ধ 

এফং কৃলবকয জীফনভান 

উন্নয়ন কবয  SDG রক্ষয 

জযবন বযজশভন গবফলণা 

অযএপএ শফবাগ 

শযবকাবভবন্ডন কডাবভআন শনফ যাচন কবযআ 

অযএপএ শফবাগ কর্তযক কৃলবকয ভাবে 

ম যাপ্ত ংখ্যক স্যশফন্যা প্রমৄশত প্রদ যনী 

কাম যক্রভ শযচাশরত বে। টাঙ্গাআর কজরায 

ধনফাড়ী উবজরায়, গাজীপুবয কারীগে 

উবজরায়, শকবাযগে, াতক্ষীযা, কুশষ্টয়া 

 যংপুয কজরায় ভধ্যভ উচু এবেঁর-কদাআঁ 

ভাটিবত এফং াফ যতয ঞ্চবর ৬ টি উবজরায 

ভবাফান্ন শযবফব কফাবযা-শতত-কযাা 

অভন স্য শফন্যাব শযলা ন্তর্ভ যশতয 

ভাধ্যবভ াশফ যক উৎাদন বৃশদ্ধয কপ্রাগ্রাভ 

চরভান অবছ। াাবড়য জুবভ শযবফফান্ধফ 

দ্ধশত নুযণ কবয অধুশনক ধাবনয 

অফাবদয গবফলণা চরবছ। এ ছাড়া ভধ্যভ 

উচু  সুশনষ্কাশত কফবর কদায়া ভাটিবত 

শকবাযগবে অলু-াট-কযাা অভন, শযলা-

র্ভট্টা-ভাকরাআ-কযাা অভন স্যশফন্যা 

এফং যংপুবয গভ-অউ-কযাা অভন 

স্যশফন্যাবয ভাে যীক্ষা চরবছ। 

স্য শফন্যাব দুআটি ধাবনয াবথ একটি নন 

যাআ ক্র ন্তর্ভ যত কবয াশফ যক 

উৎাদনীরতা বৃশদ্ধয কাজ চরবছ। 

অযএপএ শফবাবগয প্রবতযক শফজ্ঞানীয জন্য 

বযজশভন স্য শফন্যা গবফলণা কাম যক্রভ 

শযচারনায উবেবে একটি কবয স্য 

শফন্যা গবফলণা াআবটয কাজ াবত কনয়া 

বয়বছ। 

অযএপএ শফবাগ  কৃশল শযংখ্যান 

শফবাগ কমৌথবাবফ শফশবন্ন স্যশফন্যাবয 

কডাবভআন এয GIS ম্যা বতশযয কাজ 

কযবছ। আবতাভবধ্য, ২৮ টি স্যশফন্যা এয 

উবমাশগতায ম্যা বতশয কযা বয়বছ। 

      , 

       ই 

       ,     
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 ম্প্রাযবণয কাজ 

কযবত বফ।  

উশিদ প্রজনন এফং 

অযএপএ শফবাগ অগাভী 

২০ বক্টাফবযয ভবধ্য 

ডবভআন এফং জাবতয তথ্য 

ারনাগাদ কযবফন। কআ 

নুাবয প্রশতটি ব্লবক 

প্রদ যনী কযবত বফ। 

          

      

উ      

           

             

              

উ               

     

         উ         

                 

          উ      

          

শজ অয এঃ                  

                                 

                        উ          

      

                            ২০২০-২১ 

            ৫৮    ৩ ০৮          

    উ                           

                                  

   ২৮  ২৯  ৫০  ৫৮  ৬৭  ৮১  ৮৪  ৮৮  

৮৯  ৯২   ৯৬         ৮ ৩২৩    

          উ                 

 উ  ২০২১             ৪৮  ৮২  ৮৩  

৮৫   ৯৮         ১ ৮৩৭        

উ                  

    ২০২১             ৯৮    ১ ৯৬৮ 

             উ                    

                                   

      ৩০   ৪৯              উ      

              ই              ১০০ 

   ১ ৪০              উ          

                   ২২  ২৩        ৩৪  

৪৬  ৫২  ৭১  ৭৫  ৮৭   ৯৫          

    উ                    

                        ২০২০-২১ 

                    ২৮  ২৯  ৫৮  ৮৪  

৮৮  ৮৯   ৯২          ২১              

উ                           

                        

         ২০২১             ৯৩  ৯৪ 

  ৯৫            ৮৭         ২২ 

                     

       ২০২০-২১                  

   ২৮  ২৯  ৫০  ৫৮  ৭৪  ৮১  ৮৪  ৮৬  

৮৮  ৮৯  ৯২   ৯৬          ৩৪ ৮১    

      উ                           

   ৬৭    ৪০০                    

                   

 উ  ২০২১             ৮২ ৩০০ 

            ৮৫ ৭৯০             ৯৮ 

১১০০                ১০০ ৮০      

      উ                 

                   ৮৭    ১      

       

     ,      

        

        

(      ) 
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শি অঃ কাঃ যংপুযঃ কযাা অভন ২০২১ 

কভৌসুবভ ফ যবভাট ০১ কঃ জশভবত শি ধান৫২, 

শি ধান৮৩  শি ধান৮৭  এয শিডায ফীজ 

উৎাদন কাম যক্রভ চরভান যবয়বছ ।  

ঞ্চরশবশিক উবমাশগতা নুমায়ী শি 

ধান৭০, শি ধান৭১, শি ধান৭৫, শি ধান৮৭, শি 

ধান৯০, শি ধান৯১, শি ধান৯৩, শি ধান৯৪  

শি ধান৯৫ জাবতয টিএরএ ফীজ উৎাদন 

কাম যক্রভ চরভান যবয়বছ। 

                      ২০২১       

        ০১                 ৪৮        

   ৮৭              উ             

            

             ৩৪  ১৬            

   ৪৯  ৩৩               ৫১  ৮ 

              ৭১  ১৬               ৭৫ 

 ১৬               ৯০  ১৬            

   ৮৭  ১ ৫                         

উ                          

                       ২০২১-২২ 

              ০১ ২৬              

   ৫১       ৫২           ৯০     

          উ                   

                            

          উ                  

                                

       উ        ১৬৮৫            

                          

                                

            ৩.৫                ১১, 

      ৪৮,       ৮৭         ৯৮       

          উ                      

   ৮৯       ১৫/১০/২১             

                ৪৮              

    ১১,       ৮৭                  

                              

      ১০.৬          উ            

           

                         ২০২১ 

           ৪                    

   ৩৪        ৪৯        ৮২        

   ৮৭              উ             

                  ২০২১       

      উ          -             

     ২৩             ১৫             

                  উ             
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শি অঃ কাঃ ফশযার এ শিডায  টিএর 

ফীজ উৎাদন বৃশদ্ধ কযা বয়বছ। অউ 

২০২১ ভসুবভ শি ধান৪৮, শি ধান ৮২,  শি 

ধান ৯৮ এয কভাট ১৩.৬ টন টিএর ফীজ 

বৃশদ্ধ কযা বয়বছ। 

                    

           

                

              

             

     

                  

                     

                     

               

                   

                     

উ                

                  

           

 

শজশফ এয থ যায়বন 

কদবয ২৭ টি কজরায় 

স্থাশত ১৭২টি প্রদ যনীয 

কর তথ্য প্রদান কযবফন। 

উবজরা শবশিক 

প্রদ যনীবত প্রশত ফছবযয 

কৃলবকয নাভ, পরবনয 

কযশপ্লবকবটড  ডাটাবফজ 

Excel sheet এ ংযক্ষণ 

কযবত বফ। যফতীবত 

আভপ্যাক্ট যানারাআশ 

কযায জন্য প্রশতটি 

উবজরাবত অউ, অভন, 

কফাবযাবত কভবক্ষ ৩ 

একয জশভবত প্রশতটি ব্লক 

কডবভা/প্রদ যনী কযবত বফ। 

কম এরাকায় কম জাত 

প্রচশরত/জনশপ্রয় কটি 

ব্যফায কযবফন। 

অযএপএ শফবাগ দুআটি 

ধান  ন্য একটি ক্র 

শনবয় কাজ কযবফন। 

এশডশজ ফাস্তফায়ন  

doubling 

productivity  টাবগ যট 

কবয কর 

উবজরাগুবরাবত কাজ 

কযবত বফ। কচ  াশন 

ব্যফস্থানা শফবাগ তাবদয 

কাবজয অউট পুট/আভবক্ট 

এয উয প্রশতবফদন 

পশরত গবফলণা 

 উ  ২০২১                   

                             

              ১৯             ১১৫   

                                

                   ৪৮  ৮২  ৮৩  ৮৮ ৯৮ 

       ই       ৭   উ        

         ১৮                        

            ১৮০০               

        

    ২০২১                   

                             

                  ৭৬৯          

                               

           ৭১  ৭৩  ৭৫  ৭৮  ৭৯  ৮০  ৮৭  

৯০  ৯১  ৯৩  ৯৪  ৯৫       ই       ৪  

৬   

    ২০২১                   

                    TRB-BRRI 

                 ১৬             

৬০                                

                   ৭১  ৭৩  ৭৫  ৭৯  

৮০  ৮৭  

                                 

উ                   ২০২১-২২      

     ১           উ         ৮২, ৮৩, 

৮৫, ৯৮        ই       ৭-   ৪৪   

                    ,         

   ৭৫, ৮০, ৮৭, ৯০, ৯৩, ৯৪, ৯৫-   ১৪১ 

                                

          ২৫০                    

         

শি অঃ কাঃ যংপুযঃ কযাা অভন ২০২১ 

কভৌসুবভ যংপুয-শদনাজপুয  ঞ্চবরয ৮টি 

কজরায় ঞ্চরশবশিক উবমাশগতা নুমায়ী 

কভাট ৫৪১টি জাত প্রদ যনী ফাস্তফায়ন কযা 

বে।   

                  

     ২০২১             ৭১        ৭৫  

      ৮৭        ৯০       ই       ৬ 

               

     , উ    

    ,       

ব্যফ      

     , 
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শদবফন। অগাভী ফছয 

প্রদ যনীয ংখ্যা অয 

ফাড়াবত বফ এফং কৃলবকয 

ফীজ প্রাশপ্ত শনশিত কযবত 

বফ। কচ  াশন 

ব্যফস্থানা শফবাগ 

কানাগাজী অঃ কাঃ এ 

কফাবযা চাবলয এরাকা 

বৃশদ্ধয জন্য কাজ কযবফন।  

ঞ্চরশবশিক জাবতয 

উবমাগীতা নুমায়ী 

প্রদ যনী  স্থান কযবত 

বফ। 

GoB-১০০           

HHAT (TRB) BRRI- ০৪          

                

 

                         ৭১,    

   ৭৫,       ৮৭,       ৯০,       ৯৫,    

   ৫১,       ৫২,       ৭৯,       ৯১,    

  ই       ৬, (১২০              

             ) 

শি অঃ কাঃ          চরশত অভন ২০২১ 

ভসুবভ উকূরীয় রফণাত এরাকায় কৃলক 

ম যাবয় ফীজ উৎাদন  জাত ম্প্রাযবণয 

রবক্ষয ১৯০ শফঘায প্রদ যনী ফাস্তফাশয়ত বে । 

এছাড়া মৃশিকা শফজ্ঞান শফবাগ, শি, গাজীপুবযয 

তিাফধাবন এফং শি অঞ্চশরক কাম যারয় 

াতক্ষীযায বমাশগতায় অভন ২০২১ কভৌসুবভ 

শফঅয১০, শি ধান৭৫, শি ধান৮৭  শি ধান৯৪ 

এয ১২০ শফঘায প্রদ যনী ফাস্তফাশয়ত বে । 

                                

                                   

                                

উ                               

      (       ,       ,        

    ই      )        ৩         ৪ , 

     উ       ১         ৩২       

৮৩৭       ১                  ৯৫৮ 

                      ৮৬২          

                                 ৪৯, 

৫১, ৭০, ৭১, ৭৫, ৮০, ৮৭, ৯০, ৯৩, ৯৪, ৯৫ 

       ই       ৬                  

       ২৭                  ৫০      

                         ৫১     

                            

ই      ই                    

  ই                             

                                

                           ৬      

                                  

                   

                                

 উ ২০২১                        

                      ৮       

২২  উ             ৮২  ৮৩  ৮৫   ৯৮ 

           ৯০            ৯০   

                          উ  

                    উ  ২০২১ 

                                  

                  ৫০০        
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    ২০২১                        

                      ৮       

৩৮  উ                          

   ৩৪  ৭১ ৭৬  ৭৮  ৭৯  ৮০  ৮৭  ৯০      

  ই       ৬             ৬০০      

      ৬০০                      

        

                    ১৪৫           

       (     ই       ৪,      ই       ৬, 

      ৭৫,       ৮৭,       ৯১,       ৯৩ 

          ৯৫)                     

শি অঃ কাঃ ফশযার অভন ২০২১ ভসুবভ 

ফশযাবরয ৬ টি কজরায় কভাট ৩০০ টি 

প্রদ যনী স্থান কযা বয়বছ। এবক্ষবত্র 

জাতগুবরা বরা শি ধান৪১, শি ধান৪৪, শি 

ধান৭২, শি ধান৭৬, শি ধান৭৭, শি ধান৭৮, শি 

ধান৮৭। 

       

       

         ১     

   ই    ই    

                

          

উ          

             

            

                     

       ই         

              

               

                 

কর অঃ কাঃ 

প্রধান/শফবাগীয় প্রধান 

                      

          (      

      )       শাবফ 

ংযক্ষণ কযবফন    

 

                          ই      

     ,                          

    উ            ১১৪৪        

উ                                 

                         

উ             (     ,            

       )                      

                    ২০২১-২২       

                                   

                    

  উ        ৪৮       ৮২       ই   

   ৭    ৫০০                     

        

           ৫১       ৫২       ৭৯    

   ৯১       ৭৫       ৮৭       ৯০    

   ৯১       ৯৩       ৯৫         ই    

   ৬   ১০৩৫                        

        

                 উ             

             

                    , ২০২১       

      ৩৪ (১৬      ),       ৪৯ (৩৩ 

     ),       ৫১ (৮      ),       ৭১ 

(১৬      ),       ৭৫ (১৬      ),    

   ৯০ (১৬      ),       ৮৭ (১.৫     ), 

                 উ             

             

                   অভন ২০২১ 

ভসুবভ খুরনা, মবায  াতক্ষীযা কজরায 

শফশবন্ন উবজরায় শিয অধুশনক 

উচ্চপরনীর জাতমূ (শফঅয১০, শি 

        

(      )   
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ধান৪৯, শি ধান৭৫  শি ধান৮৭) 

ম্প্রাযবণয রবক্ষয কৃশল ম্প্রাযণ 

শধদপ্তযবক ২,২৩০ ককশজ  দুস্থ কৃলকবদয 

ভাবঝ ১,৬৪০ ককশজ ধাবনয ফীজ ায়তা 

শববফ প্রদান কযা বয়বছ । অউ ২০২১ 

কভৌসুবভ শিয অধুশনক উচ্চ পরনীর 

জাতমূবয (শি ধান৪৮, শি ধান৮২  শি 

ধান৮৩) ম্প্রাযবণয জন্য কৃশল ম্প্রাযণ 

শধদপ্তযবক ৫২৫ ককশজ  দুস্থ কৃলকবদয 

ভাবঝ ২১০ ককশজ ধাবনয ফীজ ায়তা প্রদান 

কযা বয়শছবরা । 

                       ২০২১ 

                                  

   ৩৮৩২                       ই 

                               

                 ৯০০          

          ৫                       

          কানাগাজীঃ  উ ২০২১ 

                            ৮ 

                        ৪৮  ৮২  ৮৩  

৮৫   ৯৮             ১৬৬০          

                      

    ২০২১       ৬০০         

              ৩০০০             

                  

           ২০২১               

              ৮                 ই  

        ই                           

                             

                                 

  ’  ১০               -       ১২  

           ৭১৬৫                     

        

                  : 
     ২০২১                 

                ৩৫০০            

    উ                            

      ৫২  ৩৩               ৭৬  ০২ 

              ৭৭  ৫৫               ৮৭ 

 ৩৩                  ৯১  ৪০         

                 উ             

              

শি অঃ কাঃ ফশযারঃ ফশযাবরয ৬টি 

কজরায় কফাবযা ২০২০-২১ ভসুবভ কভাট 

২১.২৫ টন এফং অভন ২০২১ ভসুবভ ৭.২৫ 

টন ফীজ প্রদ যনীয জন্য ফীজ য়তা শববফ 

কৃলকবদয ভাঝ শফতযণ কযা বয়বছ। 
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     উ -                                        

       

      

   

         ৫ 

               

               

           

                

    

               

উ              । 

 উ             উ  

              য 

      য   -       

             / 

              প্রধান 

     কযবফন। 

পশরত গবফলণা 

অভন,২০২১ ভসুবভ নতুন জাবতয প্রদ যনীয 

জন্য TLS ফীজধান (শি  ধান৭১, ৭২, ৭৩, 

৭৫, ৭৯, ৮০, ৮৭, ৯০, ৯১, ৯৩, ৯৪, ৯৫) 

উৎাদন কযা বে। 

                         ৭১     

   ৭৫        ৮৭        ৯০        ৯৫     

   ৫১        ৫২        ৭৯        ৯১     

  ই       ৬   

 উ            উ               

                        

                         

                    , ২০২১       

      ৭১,       ৭৫,       ৮৭,       ৯০, 

     ই       ৬                       

উ                                 

                               

শি অঃ কাঃ যংপুযঃ কযাা অভন ২০২১ 

ভসুবভ যংপুয-শদনাজপুয ঞ্চবরয 

উবমাশগতা নুমায়ী নতুন জাবতয প্রদ যনীয 

জন্য TLS ফীজধান (শি  ধান৩৪, ৭১, ৭৫, 

৮৭, ৯০, ৯১, ৯৩, ৯৪  ৯৫) উৎাদন কযা 

বে। উৎাশদত ফীজধান অগাভী অভন 

ভসুবভ কৃলক ম যবয় শফতযবণয ভাধবভ 

জনশপ্রয়কযবণয কাম যক্রভ চরভান। 

                            ১০০ 

                      ২০২১ 

      ১২০০           উ          

       

                                      

                                  

            ৬৭        ৭৪        ৮৪  

      ৮৮        ৮৯        ৯২  ৯৭  ৯৯ 

          ১০০       উ           

   ৪৮        ৮২        ৮৩        ৮৫ 

          ৯৮                  

   ৭১        ৭৫        ৭৮        ৭৯     

   ৮৭  ৯০  ৯৩ ৯৪   ৯৫           

উ                               

উ                            

       উ             ২০২১       

        ১০০          উ    

      -                  ২৩        

     ১৫                           

    উ                        

          কানাগাজীঃ প্রদ যনী 

ফাস্তফায়বনয ভাধ্যবভ চট্টগ্রাভ  যাঙ্গাভাটি 
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ঞ্চবর কফাবযাঃ       ৫৮,       ৬৭,    

   ৭৪,       ৮৪,       ৮৮,       ৮৯, 

এফং   ৯২; অউঃ       ৪৮,       ৮২, 

      ৮৩,       ৮৫ এফং       ৯৮ এফং 

অভনঃ       ৭১,       ৭৫,       ৭৮,    

   ৭৯,       ৮৭           উ    ন  

    নী           ভাধ্যবভ উত জাতগুবরা 

                         

   

        

             

              

             

              

         ১৫         

                      

কফাবযা ২০২১-২২ ভসুভ 

শুরুয পূবফ য ৪টি ঞ্চবর 

(ফশযার, বৃিয 

কনায়াখারী, শবরট, খুরনা) 

        কযবত বফ।  

                                    

                               

                                 

৪                                  

      ১৪/১০/২১            ই         

                ইউ         ১   

         ৫০                        

                  

                            ২০২১-২২ 

                                   

      

        

(      )   

      

        

   

      

        

            

   

                

        

            

              

           

                    

     

                 ২০২১-২২      

            ১২৮          /        

                            

                -  

১. Advanced Research Data 

Management Using R studio and 

Refresher course of Scientific 

Report Writing 

২. Training on Introduction to 

ISO17025: 2017 Standards for 

Laboratory Accreditation 

৩. Climate Smart Agriculture 

(CSA): Concept and Impact 

পশরত গবফলণা 

         উ                      

৭৫০               (    ৬৭৫    

          ২৫   )            

       

                      ০২       

                           ৬০ 

                            

                   

GoB-৩০                      

       

                 SFMRA-     ৬০ 

                       

                      ই     

      

     , 
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     উ -                                        

       ২০২১      ১৫      ১৩   

উ            ৩৯৫          

           উ                 

                 

                          ২০২১-২০২২ 

        ই            ২০        

                     ৬০০      

     ৫৪০              ৬০     

                               

              

৬  

        

    -

    

 

         

    

      

       

কৃলবকয ধান 

উৎাদন ব্যয়  

পরন ব্যফধান হ্রা 

কযায জন্য 

           

উ            

        

            

            

                   

               

                  

       -           

(AEZ)            

উ                   

             ৪-৫ 

                     

                   

    উ -           

                   

                 

   । 

        

              উ             

                  উ       

                               

                          উ      

                      

    উ                         

         উ                    

                  উ -           

                               

           

                     উ             

                              

             ই     উ      

           উ                 

                                

                                  

কীটতি শফবাগঃ কাকায অক্রভবণ ধাবনয 

পরন ব্যফধান কভাবনায জন্য ‘ধাবনয 

কাকাভাকড় দভবনয াত ফআ’ ীল যক একটি 

পুশস্তকা প্রকা কযা বয়বছ এফং তা শফশবন্ন 

উ-কাযী কৃশল কভ যকতযায শনকট কপ্রযণ 

কযা বয়বছ। 

পশরত গবফলণা 

                                 

             শয            

                   

                                  

                                

            

                 জীঃ কৃলবকয ধান 

উৎাদন ব্যয়  পরন ব্যফধান হ্রা কযায 

জন্য     ই                          

                               

                           

                          

                            

 )     , 

           , 

     , উ    
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     উ -                                        

                                

                                 

                            উ      

                                   

        

        

        

                  

              

           

             

              

          

                  

                  

            

 

কর আবকাশবস্টবভ 

কদবয শফস্তৃত ঞ্চবর 

শধক ংখ্যক াআবট স্য 

শফন্যাবয কাজ কযবত 

বফ। 

 

 

                                 -

    -                           

              ই              

       উ      ,             

উ                ই  ,         , 

       ,                           

            ৬   উ             

                              

                ই                

              -    -             

         -  -       উ -          

                                

                    

    ই               উ           -

    -                           

 উ           উ                  

                (        )-    -

                              

                                      

                              

                                    

          ,       ই        উ   

                                

               

       

       উ -         -  -     :     

                             

                                   

         উ                    

                                

                                    

                                 

                                   

                      

      , 

            

              

   

       

        

     

         উ      

               

               

             

           

        

                

            উ     

          

 

                          

                                  

              ৫০-৭০%         

          উ                     

                      , 

                                 

    ই                উ       

                             

              

      

     , 

         

            



 
 

38 
 

     উ -                                        

৭      ই 

    -

    

 

   

        

        

১                

           

               

                 

              

                

               

             

             

      ই     

          উ    

                

 

২                 

৩০-৪০          

                 

           

      

                    

                    

      

         প        

                      

                    

                 

                

             

                    

উ                 

                  

                

      ই   উ        

                   

                

          

  

 

উ                   

                               

                                   

                                 

উ                                  

উ        উ                   

                dessmination     

               উ       উ         

       ২০২১-২২                  

                              

                             

        উ                         

    উ                          

                               উ  

            উ                  

         ই                        

                                

                                    

                উ                 

উ           উ                

                    

                                   

                             

                             

উ                                

       উ                         

                                  

                   উ               

      -                      

                 ই-          

         উই             উ    

      উই                  

                                  

                 
কীটতি শফবাগঃ 

 বুজ াতাপশড়ং, ফাদাশভ গাছপশড়ং এফং 

াভযী কাকা  ন্যান্য কাকা দভবনয 

জন্য প্রধান কাম যারয় অঞ্চশরক কাম যারবয়য 

কীটতিশফদগণ, অবরাক পাঁদ, কৌয অবরাক 

পাঁদ এফং সুআ কনবটয াাবে ফ যদা 

কাকাভাকড় ভশনটশযং এয কাজ চরভান 

কযবখবছন।  

ধাবনয চাযা কযাবণয য ৩০-৪০ শদন ম যন্ত 

ধান কক্ষত যাায়শনক কীটনাক মুত কযবখ 

উকাযী কাকা-ভাকড় বৃশদ্ধয কাম যক্রভ 

যংপুবযয ীযগে উবজরায পবতপুয গ্রাবভ 

শযচাশরত বে।  

উ          , 

            

        

        

     , 

     , 

         



 
 

39 
 

     উ -                                        

                   

                                 

                                 

               

                       উ        

                                    

                           

     ই                               

   

        

        

                

                

                 

              

              

       

                   

               

                   

               

    ২০২১       

                      

                  

                  

 ই            

                     

                  

     

                  

                       

                

     ই          

                

           

            

            

           ই      উ    

                    

    ই               

     হ্রা কযায গবফলণা 

কযবত বফ। 

                 

                   

        ১৫        

                

                     

                   

                

                 

 

                    উ       

                        উ  

                             

                              

       ই                    

                                   

উ                                

       উ       ১              উ  

২০২১           ৮০               

২০২১           ২৫০          

                               

                        ২০২১-২২ 

                           

                   উ           

উ                                  

                 উ    ই          

                    

                                  

                                   

     উ                           

       ৫                       

                 

                                 

                                ৫ 

            ৩ ৫                

                                  

                                  

৬০          ৬০            ২০     

     ১০                     ৫       

                               

                                  

             উ                   

                                  

     

কীটতি শফবাগঃ কর্তযক কর শফবাগ  

অঞ্চশরক কাম যারবয় কাকাভাকড় দভন 

ব্যফস্থানা শফলয়ক প্রচায ত্র আ-নশথবত 

যফযা চরভান অবছ। ফতযভাবন কীটতি 

উ          , 
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শফবাগ কথবক প্রকাশত ‘ধাবনয কাকাভাকড় 

দভবনয াত ফআ’ শফতযণ কযা বে। ম্প্রশত 

শযবফম্মতবাবফ ধাবনয কাকা দভবনয 

জন্য ‘ধাবনয কাকাভাকড় ব্যফস্থানায় আবকা 

আশেশনয়াশযং’ ীল যক একটি শরপবরট প্রস্তুত 

কযা বয়বছ।  

                                   

        ,                  উ       

১              উ  ২০২১           

৮০               ২০২১           

২৫০                             

                             

       ২০২১-২২                     

                          উ       

    উ                             

                      উ    ই  

                            

                   

   ই                     -        

         উ                        

            -                    

                                

                     ই       

                           

       

                    ই            

         -                উ    

            ,                   -

                       ,       

                               

           ই                    

                     

                                   

               

                        ই            

  -                                  

                                   

                                

                                   

                                

                             

                 

 

          

    

                

              

           

অগাছানাবকয 

শনফন্ধনকৃত ফবচবয় 

কাম যকযী  অগাছানাক 

গুবরায একটি তাশরকা 

প্রস্তুত কবয ভাশযচারক 
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গ্রণবমাগ্যতা শদন 

শদন বৃশদ্ধ াবে। 

কৃশলতি শফবাগ 

শনয়শভত নতুন নতুন  

অগাছানাক 

শনফন্ধবনয জন্য 

সুাশয কযবছ । 

শকন্তু, বাবরা ভাবনয 

অগাছানাক কৃলক  

              

        কটকআ 

অগাছা দভবনয জন্য 

বাবরা ভাবনয 

অগাছানাক কৃলক  

              

           

ভবাদবয়য দপ্তবয কপ্রযণ 

কযবত বফ। 

 

বাবরা ভাবনয অগাছানাক 

কৃলক                

        ভাশযচারক 

ভবাদয় ংশিষ্ট শফবাবগয 

াবথ অবরাচনা কযবফন ।  

                 

              

  ই              

    ই          

 গা  না   এয 

Residual effect    

                    

           ৩০        

                

উ            

 

      ই                           

                                

                           

                               

                                

                        

             উ                 

                                  

                              

                              

                                

                                   

                                

           

               -   Sample     

        উ        ই  Extraction 

              C18      (HPLC) 

        Final calculation        

      

৮      

     -

    

   

উ      

     

    

               

                 

                

             

          উ  

              

               

উ           

            

             

                 

                    

         ’          

               

          উ    

                  

               

                  -

৩১             

                   

          াতক্ষীযা, 

ডুমুশযয়ায            

কফাবযা                

কযবত বফ। 

                (২০১৯-২০)          

         - ৩১       ৯.০             

                                     

                               

                           

                                

                            ই    

                               

                                 

                               

                               

                (২০২০-২১)           

                উ , ২০২১       ১০ 

            উ                 

                        (২০২০-২১) 

            ’  (      )          

    ২০              ই   ই, 

                      ২৫      

                       ১০      

                                 

                                  ৬৭ 

         ৬.০-৬.৫              

      উ                 উ      

                ৪৫               

    ২৮০               উ              

                   উ        

      উ                     

                                    

           

        

        

      

       , 
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শি অঃকাঃ াতক্ষীযাঃ উকূরীয় খুরনা 

ঞ্চবর রফণাত এরাকা             

     রবক্ষয শি, াতক্ষীযা কর্তযক খুরনায 

কয়যা, ফাবগযাবটয যাভার  াতক্ষীযায 

কারীগে, অাশুশন, কদফাটা উবজরায় 

শফশবন্ন             ভ            । 

কফাবযা ২০২০-২১ কভৌসুবভ খুরনা  াতক্ষীযা 

কজরায শফশবন্ন উবজরায় শিয অধুশনক 

উচ্চপরনীর জাতমূ (শি ধান২৮, শি 

ধান৫০,  শি ধান৫৮,  শি ধান৬৩,  শি 

ধান৬৭,  শি ধান৮১,  শি ধান৮৪,  শি ধান৮৬,  

শি ধান৮৮,  শি ধান৮৯,  শি ধান৯২,  শি 

ধান৯৬) ম্প্রাযবণয রবক্ষয কৃশল ম্প্রাযণ 

শধদপ্তযবক ৪,১৮৩ ককশজ  দুস্থ কৃলকবদয 

ভাবঝ ১,৪৩৫ ককশজ ধাবনয ফীজ ায়তা 

কযা বয়শছবরা। এছাড়া শিয শযচারক 

(গবফলণা) ভবাদবয়য শনবদ যনা কভাতাবফক 

চরশত              খুরনা কজরায 

ডুমুশযয়ায                         

      অনায রবক্ষয শিয অধুশনক 

উচ্চপরনীর জাতমূ (শি ধান২৮, শি 

ধান৫০, শি ধান৬৭, শি ধান৮১  শি ধান৮৪) 

এয ৭০০ ককশজ ফীজ ায়তা প্রদান কযা 

বয়শছবরা। অউ ২০২১ কভৌসুবভ শিয 

অধুশনক উচ্চ পরনীর জাতমূবয (শি 

ধান৪৮, শি ধান৮২  শি ধান৮৩) 

ম্প্রাযবণয জন্য কৃশল ম্প্রাযণ 

শধদপ্তযবক ৫২৫ ককশজ  দুস্থ কৃলকবদয 

ভাবঝ ২১০ ককশজ ধাবনয ফীজ ায়তা প্রদান 

কযা বয়বছ । এছাড়া, উকূরীয় রফণাত 

এরাকায় কৃলক ম যাবয় ফীজ উৎাদন  জাত 

ম্প্রাযবণয রবক্ষয গত অউ ২০২১ 

কভৌসুবভ ২০ টি প্রদ যনী ফাস্তফাশয়ত বমবছ 

এফং চরশত অভন ২০২১ ভ সুবভ ১৯০ 

শফঘায প্রদ যনী ফাস্তফাশয়ত বে । এছাড়া 

মৃশিকা শফজ্ঞান শফবাগ, শি, গাজীপুবযয 

তিাফধাবন এফং শি অঞ্চশরক কাম যারয় 

াতক্ষীযায বমাশগতায় অউ ২০২১ 

ভ সুবভ ৩০ টি প্রদ যনী ফাস্তফাশয়ত বয়বছ 

এফং চরশত অভন ২০২১ ভ সুবভ ১২০ 

শফঘায প্রদ যনী ফাস্তফাশয়ত বে ।  

এছাড়া TRB প্রকবল্পয অতায় 

াতক্ষীযা, খুরনা  ফাবঘযাট কজরায শফশবন্ন 

উবজরাবত  রফণাততা নীর ধাবনয 

জাত উিাফবনয ং শববফ কফাবযা ২০২০-

২০২১ কভৌসুবভ  LST এয ৩৭০০ টি কথবক 
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৩৯০ টি, OYT এয ৩২০ টি কথবক ৬৬ টি,  

RYT এয ২৪১ টি কথবক ৫১ টি,  AYT এয 

২২০ টি কথবক ৩১ টি,  PYT এয ১৩৬০ টি 

কথবক ১২৪ টি  ককৌশরক াশয শনফ যাচন কযা 

বয়বছ । শধকন্তু AFACI এয ৫০ টি 

কথবক ২৫ টি, IRRSTN এয ৬০ টি কথবক 

১৯ টি এফং Agri Network Trial এয 

১৭০ টি কথবক ৪৯ টি ককৌশরক াশয শনফ যাচন 

কযা বয়বছ । উশযশিশখত ট্রায়ারমূবয 

পরাপর শফবিলণপূফ যক শনফ যাশচত ককৌশরক 

াশযমূ অগাভী  কফাবযা ২০২১-২২ কভৌসুবভ 

শফশবন্ন গ্রফতী ট্রায়ার মূল্যায়ন এফং 

Parent শববফ ব্যফায কবয রফণাততা 

নীর ধাবনয জাত উিাফবনয কাম যক্রভ 

ব্যত যাখা বফ।  

   

উ      

       

    

                   

               

       উ      

           

           

                

          ২০১৯-২০ 

      GOB         

             ৬০০ 

                   

                 

                  উ  

                    

                       

                 

                   

২০২০-২১           

                     

                   

                 

                   

শি,              , 

ফশযাবরয কাম যক্রভ 

ন্তর্ভ যত কযা কমবত াবয। 

       ২০২০-২১       GOB         

                               

                                 

                           ,      

    উ                           

    ১০%                          

                     ২০২০-২১       

     ’              ১১০            

                                   

                   ই   ই, 

                                  

               ২৭            

                                    

      -২                      

২০২০-২১             ,            

               ৬  উ              

                             

      ১২                        

                           

                        উ       

       ৬.০      উ                  

                            

                             

                             

                                  

              ই                 

  -          -    উ          

                                    

                                 

  ই     ই ,     ,      ই              

ই                                

     ২০১৯-২০                    

                উ                 

                           উ    

               ই     ৯৫            

                                

           

        

        

      

       , 
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                  ২৪৪               

                          ৪৭,    

   ৫৮,       ৬৭,        ৭৪        

   ৮৯          ৫.৯-৮.২        

                ই               

                       উ            

    ১৬৫০                     

                               

                               

                                  

 উ        ১০             উ  

                            উ       

                             

                               

                             

         উ                   

     ,                            

                                 

                                   

                           

                                  ’  

                                 

                                 

        

     

                

               

              

                

                   

                       

                

                

উ                  

                    

                

       

 

                

                     

                     

উমৄত স্থান শনফ যাচন 

কযবত বফ। ফবযন্দ্র ঞ্চবর 

কতটুকু াশন প্রশতফছয 

উ      কযা মাবফ তা 

জানবত বফ। শবরবটয 

শতত ঞ্চবর াশন না 

ায়া কগবর দুয কথবক তা 

অনায ব্যফস্া কযবত 

বফ।  

অগাভী নববিয ২০২১ এ 

শবরট ঞ্চবর  নুবেয় 

কভ যারায়  াশন 

ব্যফস্থানা শফবল কবয র্ভ-

উ                   

           উ       

উস্থানা           

                               

         উ                    

                                 

                               ই   

                                

                                  

      -                  ই         

                  -            

                                   

                   -              

       ই                          

                                 

                                  ই 

                               

                         -          

                 ২০২০-২১        

                               

                                   

      উ        উ                - 

২                               

           - ২                    

  ই                -৪            

                         -৩  

                                   

                                  

   ২৮        ২৯        ৮৯         ৯২ 

                  ই            
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              প্রদান 

কযবফ। 

  

 

                                  

    ১৪-১৬                      

                           ৫ ৭-৭ ৪ 

                         উ   

                                 

            ২-৩                   

                                 

                             

৫ ০-৯ ১                            

                                   

                          

      উ                           

               ই               

              ই                    

                                

                            

 -                             ই    

   ই                          

        ২৪৪        ৮০০            

       ই                            

                               

উ       ই       উ         ই      

                       ই            

                                   

                            

                                

                                 

                 -            

                                

                    

        

     

          

               

             

              

               

              

      

                      

উ                   

                 

                      

                 

                    

      

কচ  াশন ব্যফস্থানা শফবাগ ফবযন্দ্র 

এরাকায় র্ভগবযস্থ াশনয ব্যফাবযয উয 

গবফলণা কাম যক্রভ শযচারনা কযবছ। 

আবতাভবধ্য শফগত ৩৫ ফছবযয র্ভগবযস্থ াশনয 

স্তবযয উাি ংগ্র কযা বয়বছ। প্রাথশভক 

শফবিলবণ কদখা শগবয়বছ কম, ৩৫ ফৎয য 

ফতযভাবন যাজাী ঞ্চবর শযচাজয ঘাটশত 

৪৭%। 

ফবযন্দ্র ঞ্চবর কতটুকু াশন প্রশতফছয 

উ      কযা মাবফ তা শনরূবনয জন্য একটি 

গবফলণা কাম যক্রভ াবত কনয়া বয়বছ। 

                          AWD 

                                  

 

           

        

        

      

       , 

        

         

     

     

            

          

 উ             

কচ  াশন ব্যফস্থানা  

শফবাগ শপতা াআ 

ব্যফায কবয র্ভপৃবেয াশন 

             

শফশবন্ন স্যশফন্যা উন্নয়বনয ভাধ্যবভ শবরট 

ঞ্চবর শতত জশভ ব্যফায কবয াশফ যক 

কচ  াশন 

ব্যফস্থানা  

শফবাগ, 
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     উ          

            

               

           

             

এফং র্ভগবব যয াশন শদবয় 

শতত জশভ চাবলয 

অতায় অনায কচষ্টা 

কযবফন। 

                    

               

                 

                    

                     

               

               

                  

 উ              

      উ          

                    

         ৭১         ৭৫ 

                   

            

উৎাদন বৃশদ্ধ কযা ম্ভফ। দৃষ্টান্ত স্বরু, বৃশষ্ট 

শনব যয শযবফব শতত-শতত-কযাা অভন 

স্য শফন্যাবয জশভবত শতত-কযাা অউ-

কযাা অভন স্যশফন্যা (কমভন শতত-শি 

ধান৮৩/৪৮-শি ধান৭১/৭৫) প্রফতযন কযা 

কমবত াবয। অযএপএ শফবাগ এ স্য 

শফন্যাবয উয প্রদ যনীয ব্যফস্থা কবযবছ। 

 এখাবন অয একটি শফলয় বে, এ ঞ্চবর 

জশভ শতত থাকা শুধু প্রমৄশতয াবথ ম্পৃত 

নয় ফযং অথ যাভাশজক শনয়াভকআ মুখ্য। এ 

শফলয়টি ব্যাক শফধায় একটি ভশন্বত 

কভ যসূশচ াবত কনয়া প্রবয়াজন। তাআ 

অযএপএ শফবাগ উত শফলবয়য উয একটি 

প্রকল্প প্রস্তাফনা বতশয কযবছ।  

                         

              ভ            

                              

    ,            ,                 

     উ                           

     উ                        , 

             উ              

                   উ         

                 

       

        

      

        

      

         

       

      

                

            

               

              

       

 

                 

                    

                 

                  

আবতাভবধ্য যাজাী, াফনা, ফগুড়া, যংপুয, 

শদনাজপুয  োকুযগা কজরায় ধান চাবল 

কৃলবকয ভাবে ব্যফহৃত কবচয াশনয ঠিক 

শযভাণ শনধ যাযণ কযা বয়বছ। এফ কজরায় 

শযচাশরত গবফলণায় কদখা কগবছ কম, 

ফতযভাবন কৃলবকয ভাবে প্রশত ককশজ কফাবযা 

ধান উৎাদবন ১৫০০-২০০০ শরটায াশন 

ব্যফায কযা বে, মা প্রচশরত ধাযনায 

তুরনায় বনক কভ। াশন াশ্রয়ী শফশবন্ন 

কচ প্রমৄশত ব্যফাবযয ভাধ্যবভ মা অবযা 

কভাবনা ম্ভফ বফ। 

                   

  -                               

                                  

                        ০১   

                      -         

            

                  

  -                              

 ই                            

        ০২                         

                   ০১          

             

কচ  াশন 

ব্যফস্থানা 

     , 
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৯  

  ই    

    

উ  -    

    -

      

 

 ) 

        

  ই    

    

উ      

      

উ     

  ই          

          

                 

                

    উ          

            

            ই    

   ৫           

         

            

                

             

             

    উ      grain 

quality              

      

 

                 

  ই         উ      

       

 

অভন ভসুবভ উবমাগী 

শর্তভার্ত াশয  জাত 

উিাফন          মায 

পরন বফ ৭.৫-৮.০ টন, 

জীফনকার ১১৫-১২০ শদন, 

দানা শচকন  উচ্চ 

যাভাআবরাজ ম্পন্ন  

ভাঝাযী ভাবনয শফএরশফ 

প্রশতবযাধী  াযাবদব 

চালাফাবদয জন্য উবমাগী। 

কফাবযা ভসুবভ ভাঝাশয 

োন্ডা নীর শর্ত ভার্ত 

াশয  জাত উিাফন কযা 

মায পরন বফ ৯.৫-১০.০ 

টন, জীফনকার ১৪০-১৪৫ 

শদন, দানা শচকন  উচ্চ 

যাভাআবরাজ ম্পন্ন  

ভাঝাযী ভাবনয শফএরশফ 

প্রশতবযাধী   াযাবদব 

চালাফাবদয জন্য উবমাগী।  

অউ ভসুবভয উবমাগী 

শর্তভার্ত াশয  জাত 

উিাফন কযা মায পরন 

বফ ৬.৫-৭.০ টন, জীফন-

কার ১০০-১১০ শদন, দানা 

শচকন  উচ্চ যাভাআবরাজ 

ম্পন্ন  ভাঝাশয তাভাত্রা 

প্রশতবযাধী  াযাবদব 

চালাফাবদয উবমাগী। 

 

  ই      ই        

কমফ স্থাবন ফীজ 

যফযা/শফতযণ কযবফন 

কগুবরা ভশনটয কযবফন।    

  

  ই                  উ      grain 

quality in respect of grain size 

and nutrition status along with 

high amylose content (>২৪%)    

                                    

                 ২০২১-২২          

  ই                  উ              

                                , 

                       উ        ই    

                                      

        ই                        

                          ই         

                ২০২০-২১           

                       ই       

  ই       ৮                     

                             

                                  

৬.৫      ১১.১   /                

         ,            (<১৩০    ),  

উ       ই     (>২৪%)     উ  

         (৭.৫-৮.০       .)        

                                  

            (৪২)              ই    

         ২০২১                 

            MLT     ১৮    ই    

                         (   

  ই       ৬,          ,      -৭০০৬) 

               (      ,         , 

         ঈ    )                   

                    ১০০%        

      PYT    ১৪    ই            

                               ই    

                                

         উ        ই              

উ                          (   

  ই       ৪        ই       ৬)    

উ       ৯                      

২০২১           ৭        [     ই    

   ৪ (২২৫৩     ) +     ই       ৬ 

(৪৬৮১     )=৬৯৩৪    )]          

       ,                     

                             

        

          উ            উ       

(১১.৭    +৪.০   =১৫.৭    )     

               উ               

             ২০২১-২২               

  ই      ই  

     , 
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      ই      ই                   

 উ                      

উ                              

            উ         উ    ৫  

       ই         উ          ই    

                ২০২১             

                             ই  

  ই        ই                       

         ই       ৭             ৮% 

                               

                    ই    

 ই                           ই  

                ই        উ       

                   

                  ই          

          ই              ই      ই  

                                

   ই                        

              ই       ৩,      ই    

   ৫        ই       ৬            

  ই                            

Introgression     উ           

                            

               BC4   BC5      

                              

           ই              উ         

      

                      ২০২০-২১ 

                ই        উ       

     ই      ই       ,   ,          

           ,                      

                      উ       

          ই                     

                    ,          

                উ             ই    

                                 

            ই                    

                      ই      ই  

     ,   ,                          

                                  

       ২০২০-২১ ভ        ,         

                                 

  ই       ৩        ই       ৫       

৫০                                

                 ২০২১          

             ,                ২২০ 

          ই       ৪        ই       ৬ 
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                 ই      ই          

                      উ             

                             ই    

  ই                                

উ           

শি অঃ কাঃ ফশযারঃ অগাভী কফাবযা 

২০২১-২২ ভসুবভ শি ফশযার চযফদনা 

পাবভ য শি াআশিড ধাবনয ফীজ উৎাদন কযা 

বফ। 

 

   

       

            ই    

           

            

  ই        

         

               

      

                  

              LoA 

           

      ই              

উ               

                    

                 

                 ই    

           উ          

                     

                 

     শি াআশিড ধাবনয 

ফীজ উৎাদবনয কক্ষবত্র 

‘A’ এফং ‘R’ রাআবনয 

কশিবনন এভন বত বফ 

মাবত শনবক্রানাআবজন 

১০ শদবনয ব্যফধাবন  

ংঘটিত য়।   

BARC প্রশশডং নুমায়ী BADC 

অন্ন কফাবযা ভসুবভ শি াআশিড ধান৭ এয 

ফীজ উৎাদন কযায কথা যবয়বছ। 

শফএশডশয চাশদা নুয়ায়ী অভযা 

প্রবয়াজনীয় প্যাবযন্টার রাআন যফযা 

কযবফা। অপতাফ ফহুমুখী পাভ য,  স্-ফাংরা 

এবগ্রা  ব্র্যাক LoA এয জন্য খড়া 

প্রস্তাফনা কপ্রযণ কযবছ। মাচাআ-ফাছাআ কযায 

য LoA স্বাক্ষশযত বফ। নতুন প্রশতশেত 

ককাম্পানী শাবফ ব্যশফরন এবগ্রা এন্ড কডআযী 

শরঃ ৫০ একবয শি াআশিড ধান৩ এয ফীজ 

উৎাদবনয জন্য প্যাবযন্টার রাআবনয 

চাশদাত্র ক কবযবছন। সুশপ্রভ ীড  

এশঅআ শরঃ  কজএপ এবগ্রা ফড় শযবয 

শি াআশিড ধান৬ এয ফীজ উৎাদন কযবছন। 

এছাড়া কজএপ এবগ্রা, -ফাংরা এবগ্রা, 

অান ীড, কনাযা এবগ্রা, কাভাআয়া ীডস্, 

ফাংরাবদ ীড ককাম্পানী, যাবর ীড  

শফশবন্ন কছাট কছাট ককাম্পানী শি উিাশফত 

শফশবন্ন াআশিবডয ফীজ উৎাদন কযবছন। 

গত কফাবযা ২০২০-২১ ভসুবভ শফশবন্ন 

ককাম্পানী শি উিাশফত াআশিড ধাবনয 

প্যাবযন্টার রাআন ব্যফায কবয প্রায় ২০০ 

কভশট্রক টন াআশিড ফীজ উৎাদন কবয 

ফাজাযজাত কবযবছন। াআশিড যাআ শফবাগ 

কর্তযক প্রস্তাশফত  শধক পরনীর াআশিড 

ধাবনয জাত উিাফন, গবফলণা  

অধুশনকায়ন” ীল যক াঁচ ফছয কভয়াদী 

(জুরাআ ২০২১-জুন ২০২৬) প্রকল্প চূড়ান্ত 

নুবভাদন রাব কবযবছ। প্রকবল্প ৮টি 

শফবাবগয ২২ কজরায ৩০টি করাবকবন ফীজ 

উৎাদন, প্রশক্ষণ কাম যক্রভ বফ মা শি 

উিাশফত াআশিড ধান ম্প্রাযবণ গুরুত্বপূণ য 

র্ভশভকা যাখবফ। 

  ই      ই  
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১০   
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     ই  

       

          

             ই  

                

                  

        ই       

          

                   ফাংরাবদব শফশবন্ন 

এবগ্রা আবকারশজ কজাবন ১৮টি কপ্রাডাক্ট 

কপ্রাপাআর বতশয কযা বয়বছ। 

            

  উ         

      

       

        

      

     

        

     

            

          

               

              

              

উ              

               

  ই    

                  

                    

                

                   

                  

        তা ফআ       

প্র    কযবত বফ। 

ই                               

         ই                         

                                 

                            ১৯৭১-

২০১৭      Effect of flood on 

production and Producer’s price 

of rice in Bangladesh              

                        ইকতা    

        JBAU                 

                              

                   (Daily Sun on 

22/12/2020 and Dhaka Tribune 

on 25/12-2020)                

               

            

      

১১  

     -

    

        

       

        

                

                 

        

       ই    

             

     ই         

              

                

        

Accredited lab 

          

       

                     

              

             -       

      

 

                      

           উ      

                  

              

 

Accredited lab কমন 

পাংনার য় ক শফলবয় 

রক্ষ কযবখ অগাভী ফছয 

শফবাগীয় প্রধান   শকছু 

গবফলণা কপ্রাগ্রাভ শনবফন। 

কপ্রাগ্রাভগুবরা কমন অউটপুট 

কফজড য় ক জন্য 

কশভটিয কবর এ শফলবয় 

    কযবফন।  

Accredited lab এয 

কাম যক্রভ শক্রয় যাখবত 

প্রশশক্ষত  দক্ষ 

শফজ্ঞানীবদয গবফলণা কাবজ 

সুবমাগ কবয শদবত বফ। 

 

 

১    ’                             

                                   

উ                           

GCMS, GC, ICPOES, UPLC, 

RTPCR, PCR, Biosafety cabinet 

(BSL2)         ৫৮   ই       ৭৪  

                                    

   উ                         

                            

২    ’                  (BCL) 

                                

                       ১            

         ১                     ৩  

                    (      ই    

         ই        উ    উ       

              ই                   

                ’                  

(BCL)                          

                 ই              

    উ                              

             BCL                   

        

৩                         

                                  

             উ                    

৬                          ই   

               উ                    

                      ২৫    

            

        

      

         

          

           

       

         

Accreditati

on of  

BRRI 

Central 

Laboratory  
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৪  BCL          ই             

ই             উ    উ          

আবতা    LCMS, ICPOES, HPLC 
    GC                      

                              

        

৫। ংশিষ্ট শফবাগগুবরায কভাট ২০টি কপ্রাগ্রাভ 

এয উাি BCL            

৬    ’                             

                                   

BCL                        BCL 

          উ                

        

 

১২   

     

    

     

    

       

 

  ’  

      

        

               

   ”         

                

               

  ই          

               

            

        

উ             

                  

    

১  শনজ শনজ গ্রাবভয 

উন্নয়বন            

                 

কযবত বফ।  

২           ই        

       কযবত বফ। 

৩            উ      

                     

কযবত বফ। 

৪         ই            

                  ই 

  উ               

                  

            কযবত 

বফ।  

৫              কণয 

                      

৬    ই উ       

      ইউ       

            

               

  কত বফ।  

৭  বার জাতগুবরায 

প্রদ যনী, প্রচায     ভাবকযট 

শরংবকজ বৃশদ্ধ কযবত বফ। 

৮।  অভায গ্রাভ অভায 

য যকাবযয এআ 

কিাগান ফাস্তফায়বন শি 

কর শফজ্ঞানী কভ যকতযাগণ 

শনজ শনজ এরাকায় কাজ 

কযবফন এফং শিয জাত 

শফস্তায কাম যক্রবভ ং 

                   ১      ২০১৯ 

            ৮৭                   

    ১                                

২    ই                            

    উ            ৬০               

                      

২         ২০১৯-২০             ৮৮     

   ৮৯         ৯২            ৪০০   

                    ১০            

  ই                                

                         ১০    

                               

    

৩   উ  ২০২০             ৪৮     

   ৮২           ৯                   

                        ৪৮        ৮২ 

             ৪ ৮৬     ৪ ৫৬ 

         

৪      ২০২০             ৪৯      

   ৮৭       ৩০                

                  ২৬    ই ২০২০ 

       ৮                            

       

৫                             ১০  

                             

        

৬                   ১০         

                             

 

                   

                       উ          

        /২১                  

১            

       

ই     

২   .     

    

৩           

     ই     

৪           

ই     

৫           

      

৬      ,    
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গ্রণ কযবফন।       উ             ৮৭         ৯০-

   ১০০                           

         

 

১৩  

       

     

     

    

           

        

     

     

               

               

             ই 

             

             ২০-২২ 

                ই 

               

                ৩ ০-

৩ ৫               

    উ                

২০০৯-২০১৯          

৫০      উ         

                   

৬ ০০                

উ                

                    

      

গত ০৯ কেব্রুয়াশয/২০২১ তাশযবখ নুশেত 

জাতীয় ফীজ কফাবড যয ১০৪তভ বায় 

BR8631-12-3-5-P2 ককৌশরক াশযটি 

শি ধান১০০ শাবফ কফাবযা ভসুবভয 

শজংক মৃদ্ধ জাত শববফ াযা কদব 

চালাফাবদয জন্য ফমুত কযা য়। ঙ্গজ 

ফস্থায় এ জাবতয গাবছয অকায  

অকৃশত শি ধান৭৪ এয ভবতা। এ জাবতয 

শডগ াতা খাড়া, প্রস্থ  রিা, াতায যং 

বুজ। পূণ য ফয়স্ক গাবছয গড় উচ্চতা ১০১ 

ক. শভ.। ১০০০ টি পুষ্ট ধাবনয জন গবড় 

১৬.৭ গ্রাভ। চাবরয অকায অকৃশত ভাঝাশয 

শচকন এফং যং াদা। শজংবকয শযভান 

২৫.৭ শভ.গ্রাভ/ককশজ মা শি ধান৭৪ এয 

কচবয় কফী (২৪.২ শভ.গ্রাভ/ ককশজ)। এফং 

দানায় যাভাআবরাবজয শযভাণ তকযা 

২৬.৮ বাগ এফং বাত ঝযঝবয।। এছাড়া 

কপ্রাটিবনয শযভাণ তকযা ৭.৮ বাগ। শি 

ধান১০০ এয গড় জীফনকার ১৪৮ শদন মা 

শি ধান৭৪ এয প্রায় ভান। এ জাবতয পরন 

শি ধান৭৪ এয কচবয় াভান্য কফী বর 

(৪.৫%) ধাবনয গুনগত ভান বার থ যাৎ 

চাবরয অকৃশত ভাঝাশয শচকন এফং শি 

ধান৮৪ এয কচবয় পরন প্রায় ১৯% কফী। 

এ জাতটি গড় পরন কক্টয প্রশত ৭.৭ টন। 

উমৄত শযচম যা কবর নুকূর শযবফব 

কক্টয প্রশত ৮.৮ টন ম যন্ত পরন শদবত 

ক্ষভ। এছাড়া এ জাবতয চাবরয বাত 

শজঙ্ক মৃদ্ধ শফধায় ফাংরাবদবয ভানুবলয 

শজবঙ্কয পুশষ্টয ৩০-৫০% বাফ পূযবণ 

ব্যাক র্ভশভকা যাখবত ক্ষভ। পরশ্রুশতবত 

ভানুবলয যীবযয কযাগ প্রশতবযাধ ক্ষভতা 

বৃশদ্ধ াবফ। 

টিঅযশফ-শি প্রকবল্পয জযন (শিতীয় কপজ): 

       ২০২০-২১       RGA 

     উ       ৫৭,৭৬৭       Field 

RGA              ৩,৫২,৩৭৭   

                               

         ২০২১-২২        RGA 

     উ       ৪৮,০০৩       Field 

RGA-              ৩,১৩,২০৬   

                                 

২০২১-২২       ৩৪,৪১৩          

           , 

উ         
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     Line Stage Testing        

                   ২০২১-২২ 

      ৬,৭৩৯             OYT-   

    ২,২২৯             PYT   

AYT -                        , 

২০,৪৪৭   F1 Plants-    Quality 

Checking               -   

                       ৫১,৭৭০   

Line Selection Trial        ই -   

QTL fingerprinting            1k-

RiCA v.2                ২,১৪৫   

Genotypes    Mid Density 

Genotyping                

        

     

      

        

াড় ঞ্চবর 

কদশযবত কযাণ 

কযবর অগাভ ঢবর 

াকা/ অধাাকা 

ধান াশনবত তশরবয় 

মায় অফায অগাভ 

কযাণ কযবর ককাল্ড 

আনজুশযবত শচটা বয় 

মায়। ভস্যা 

ভাধাবন োন্ডা 

নীর কফাবযা 

ধাবনয জাত দযকায। 

                 

       উ         

                     

          উ          

      

                                 

          উ                      

               ই                  

                                   

           ২০                

           ই              (TP7594, 

TP16199)                        

Hbj. BVI, Mineasahi     Bhutan 

           Germplasm/Landrace 

                              

                                  

                               

                Parent             

                               

                      QTL        

                              

       ২০২০-২১       ২১        

          ২০      ১১       F1 

Confirmation            ৩৩ ৫০৩  

           RGA-         

           ৬ ৩১৭                

     Line Stage Testing-        

                 ২১৮         ই  

OYT-   ৮২              AYT     

২১              Regional Yield 

Trial (RYT)-                    

AYT              ৩         

               ১৪    ই              

                  ৭ ১৯-৭ ৯০         

BR11894-R-R-R-R-270   ই   

১৫৩             ৭ ৯০               

            

উ        , 

উ    
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RYT               ৩         

            IR100722-B-B-B-B-

11, IR100723-B-B-B-B-61, 

TP16199      ৬ ১-৬ ৭          

১৬২-১৬৫     Under Cold Stress) 

ALART-                    

উশিদ াযীযতিঃ ায ঞ্চবরয জন্য োন্ডা 

নীর কফাবযা ধাবনয জাত উিাফবনয জন্য 

আবতাভবধ্য প্রজনন ম যাবয় ভধ্যভ ভাত্রায় োন্ডা 

নীর দুআটি ককৌশরক াশয (TP7594, 

TP16199) অঞ্চশরক পরন যীক্ষা কযায 

জন্য প্রবয়াজনীয় শযভান ফীজ উশিদ 

াযীযতি শফবাগ বত উশিদ প্রজনন শফবাবগ 

যফযা কযা  বয়শছর। কফাবযা ২০১৯-২০ 

ভসুবভ াড় ঞ্চবর ১০টি স্থাবন  

যাজাী ঞ্চবর ০৩টি এফং যংপুয ঞ্চবর 

০৩টি স্থাবন অঞ্চশরক পরন যীক্ষা কযা 

বয়বছ। উশিদ প্রজনন শফবাবগয সূত্রভবত 

TP16199  ককৌশরক াশযবক াড় 

এরাকায উবমাগী োন্ডা নীর ধাবনয 

জাত শববফ নাত কযা বয়বছ। 

        

      

        

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

           

           

           

        

             

উ               

    ,          , 

Low GI,          

               (   

   ৩৪,          ৬৩,  

      ৭৫,  

      ৮০        ৮১   

      ৮৪           

      -       

     -      উ     

           

    উ    উ                   

                        

                                   

১৩-১৫         ২০২০,              

                            

                           

                                

        :                      

                                 

   ;                              

          উ                     

     Rice value chain          

Stakeholders              

                      ই          

                              (   , 

    আ, স্কয়ায),          

       /     ,   ই       ,       

                 ,              

                                 

                                 

         উ                   , 

                  Covid-19    

                              

      ই                     

                  ,             

    উ  , 

       ই 
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                             ,  

                                

                 

 

কৃশল থ যনীশতঃ উশিশখত                

                             

                           ই        

                          ই  

                                   

                                  

Workshop                      

                              শয     

                                   

         Covid-19               

      workshop             

   ই-         ই    ই-

              

           

            

        

                   

         ই           

                  

ফাংরাবদ যাআ নবরজ ব্যাংক 

(শফঅযবকশফ): শফঅযবকশফ বয়ফ যাব 

শিয নতুন জাতগুবরা ারনাগাদ কযা বয়বছ। 

এছাড়া শফঅযবকশফবত ডায়নাশভক শবউ 

কাবনকটিশবটি স্থান কযায পবর শিয 

ারনাগাদ কাম যক্রভ কবরয  কদাড়বগাড়ায় 

কৌবছ মাবে। আবতাভবধ্য ৪,১০,৭১৮ জন 

শফঅযবকশফ বয়ফ যা কথবক কফা গ্রণ 

কবযবছন। যাটিবত আংবযশজ এফং ফাংরা 

াচ য শবস্টভ স্থান কযায পবর কম ককউ 

ফাংরা এফং আংবযশজ শদবয় াচ য কযবত 

াযবছন। এছাড়া উত বয়ফ যাব শি 

ধান৯৭, শি ধান৯৮, শি ধান৯৯ এফং শি 

ধান১০০ পযাক্টীট ংবমাজন কযা বয়বছ।     

যাআ নবরজ ব্যাংক (অযবকশফ) যাঃ 

অযবকশফ কভাফাআর যাব নতুন ধাবনয 

জাতগুবরা ারনাগাদ কযা বয়বছ। ধান 

শফলয়ক কর শফবলজ্ঞ  শফকল্প 

শফবলজ্ঞগণবক কভাফাআর যাবয াবথ 

ংবমাগ স্থান কযা বয়বছ। পবর কদবয কম 

ককান প্রান্ত বত কফা গ্রীতাযা কম ককান 

ভয় স্বল্প খযবচ শফবলজ্ঞগবণয াবথ 

যাশয কথা ফবর কফা াবেন। আবতাভবধ্য 

১৬,৩৪৩ জন অযবকশফ কভাফাআর যাটি 

ডাউনবরাড কবয কফা গ্রণ কবযবছ। 

যাটিয ভাবনান্নয়বনয শনশভি যাটিবত 

নতুন একটি বয়ফ কজ পযভ ংমৄত কযা 

বয়বছ কমখাবন ম্প্রাযণ কভীযা তাবদয 

ভতাভত এফং শপডব্যাক প্রদান কযবছন। 

শি যাআ ডক্টয: ধান চাবলয মাফতীয় ভস্যা 

 ভাধাবনয শনশভি প্রবয়াজনীয় জ্ঞান  

প্রমৄশত মৃদ্ধ ”শি যাআ ডক্টয কভাফাআর  
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বয়ফ যা” এয আংবযশজ   ফাংরা 

বা যন বতশয বয়বছ। প্রায় ১৮০০০ ডাটা মৃদ্ধ 

উত যাব ডায়াগনশ টুর ন্তর্ভ যত কযা 

বয়বছ কমখাবন কযাগফারাআ, কাকাভাকড়, 

াযীযতাশিক, কৃশলতাশিক  মৃশিকা 

ংক্রান্ত ভস্যামূবয প্রবনািবযয ভাধ্যবভ 

ভাধান ায়া মাবফ। উত যাটি 

Android চাশরত স্মাট য কপাবন Google 

play store কথবক ডাউনবরাডপূফ যক আনস্টর 

কযা মাবফ। যাটিবত ব্যফাযকাযীবদয 

ক্ষুবদফাতযা কপ্রযবণয ভাধ্যবভ সুশনশদ যষ্ট 

ভস্যাশবশিক ভাধান প্রদান ারনাগাদ 

তথ্য কদখায সুশফধাবথ য পু কনাটিশপবকন 

নাভক কলাফার ফাটন ন্তর্ভ যতকযণ  ফাংরা 

কটক্সট টু শস্পচ ন ংমৄতকযণ কযা 

বয়বছ। এছাড়া বয়ফ যাবয 

কাভবজবক অবযা অকল যণীয় কযায জন্য 

কাভ কবজয কভনুয-মূবয শডজাআন 

ারনাগাদ কযা বয়বছ এফং ভাবনান্নয়বনয 

রবক্ষয প্রবয়াজনীয় যাভ য প্রদাবনয জন্য 

‘শপডব্যাক’ ন মৄত কযা বয়বছ। 

কযাগফারাআ  কাকাভাকড় ংক্রান্ত 

ভস্যামূবয তাৎক্ষশণক ভাধাবনয রবক্ষয 

উত যাবয াবথ এ. অআ. 

(অটি যশপশয়ার আবন্টশরবজন্প) ফা কৃশত্রভ 

বুশদ্ধভিা প্রমৄশত ংবমাজবনয কাজ ৫০% 

ম্পন্ন বয়বছ। এয পবর বজআ ধাবনয 

কযাগফারাআ, কাকাভাকড়  মৃশিকা ংক্রান্ত 

ভস্যামূবয কমবকান আবভজ এনারাআশ 

কবয তাৎক্ষশণক ভাধান ায়া মাবফ। 

 

ধাবনয জাবতয উবমাগীতায ম্যাঃ গবফলণা 

কাম যক্রভ কজাযদায কযায রবক্ষয শি উিাশফত 

শফশবন্ন ধাবনয জাতমূবয ভাটি  র্ভশভরূবয 

উয শবশি কবয ধান উৎাদন উবমাগীতায 

ম্যা (Suitability Map) প্রস্তুত কযা 

বয়বছ। এছাড়া, দ্য ফমুত শি ধান১০০ এয  

চালাফাদ উবমাশগতায ম্যা প্রস্তুত কযা 

বয়বছ। উযন্তু ফাংরাবদব অউ ধান চাল 

উবমাগী ম্ভাব্য এরাকায ম্যা বতশয কযা 

বয়বছ। এছাড়া ২০১২-২০১৯ ার ম যন্ত 

ফছয নুমায়ী ফাংরাবদবয তাভাত্রা 

(বফ যাচ্চ  ফ যশনম্ন) এফং কভাট বৃশষ্টাত 

ম্যা প্রস্তুত কযা বয়বছ। স্যাবটরাআট আবভবজ 

ব্যফায কবয অভন ২০২০ এফং কফাবযা 

২০২০-২১  এয ম্যা বতশয কযা বয়বছ। 

এছাড়া, কৃশল শযংখ্যান শফবাগ বত ২৮টি 
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স্যশফন্যা এয উবমাশগতায ম্যা বতশয 

কযা বয়বছ। 

   

       

       -

    

         উ    

(R&D)        

             

           

                

              

            

     উ     

          

                     

         উ           

                    -

                

                    

               

                 

                      

       উ             

           উ     

           

•   ০৯        ২০২১              

                  ১০৪        

BR8631-12-3-5-P2              

      ১০০                       

                              

                          

•   ৮       ২০২০              

            ১০৩                

                      ২      

উ                            

          উ            ৯৭      

   ৯৯       উ              

                        

                               

   ৯৭         ৯৯               উ  

                            

                          ১৪ 

                        ৮-১০ 

                                

•      ৯৭               ১৫২     

                    ৪ ৯     

উ                              

         ৭ ০                  

              ১০০০            

        ২৫ ৫                  

     ই                    ২৫ ২ 

                             ৮ ৬ 

              উ    ১০০          

                                  

                               

                          

           

•      ৯৯                ১৫৫     

                    ৫ ৪     

উ                              

         ৭ ১                  

              ১০০০            

        ২২ ৮                  

     ই                    ২৭ ১ 

                             ৭ ৯ 

              উ    ৯৪          

                                

                               

                             

        , 

উ        , 

উ    

        

     ,   ই    

  ই         
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•              উ              

                উ                 

২০২০-২১       ২২               

    ২৩     confirm            

Rapid Generation Advance 

            ৪৫       ১২ ১২২  

                                 

              ২০২০-২১       

৫ ০০০              Line Stage 

Testing (LST), ৭৯৪               

OYT, ১২০               AYT 

    ২০              Regional 

Yield Trial (RYT)-            

                ৫৫         

       AYT      ০৮               

    RYT      ০২   (BRH11-9-

11-4-5B-HR3, BRH13-2-4-6-

4B)                 ই            

              উ              

                              

      উ               ২০১৯-২০ 

      BR11715-4R-103        

                   ১৫৫     

         ১০ ০                   

                    ২০২০-২১       

                 BR11723-

4R-48 ১৬১      ৯ ০৭         

BR11723-4R-12 ১৬৪      ৯ ০৯ 

     ., BR11712-4R-227 ১৬১ 

     ৯ ১৫                         

  ই        BR11716-4R-105 

১৪৮          ৯ ০              

                           ৮৯ ১৫৪ 

     ৮ ২                       

                   উ       

                ২০২০       

১৪           ৪৩  F1 

Confirmation, ৭১ ৩৩৫           

        RGA-         

              ৭ ১৭৯             

LST                         

      ৮১৬              OYT-    

৬৩  PYT-    ৪৬  AYT-    ২২  

RYT-                        
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          PYT-3        

BR11716-4R-102              

১১৭      ৭ ৯১                  

                   ৮৭ ১২২      

৬ ৪৯                        

       ২০২০-২১       ২০  

         ২৫  F1 Confirmation, 

RGA         ৭৮ ৯৭১           

                      ২ ৭০৩  

                             

                                 

       ১ ৫২৮                    

                      PYT-4 

                       BR 

11723-4R-172 ১১ ১৬            

             

                  উ            

             ২০২০       ২৯  

         ২৩  F1 Confirmation, 

RGA         ২০ ০৬৬           

                      ২ ১১১  

                             

                                 

       ১ ০৪৭                    

                          ২০২১ 

                              

(BR9158-19-9-6-50-2-HR1, 

IR13F441, IR16F1148) 

ALART                         

          ২০২০-২১           

           উ               

      ৬৭             ২৪৮৯৮  

            RGA (F2-F6)    

                               

২০২০-২১           ৭৯০০        

     Line Stage Testing        

                             

                  ১২০-১২৫      

          উ            ১৭  

                       ২০২০-২১ 

      PYT (Preliminary Yield) 

                                  

                 ৫৬           ৭১ 

                 AGGRi 

Alliance (Drought)       

                   ২০১৯-২০ 
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      ৩০০                       

                             

            ই        ১৮         

         ই                  

        ১১৯-১৩৬             

৩ ০-৫ ০                 

IR14F713                   ৫ ০ 

                    ১২৬      

উ      ১৮                     

২০২০-২১       AYT (Advanced 

Yield Trial)                 

                              

                                   

   ৬৬           ৭১           

       উ  ১৮                   

৫                  ই            

              ১০৭-১১১         

    ৪ ৯২-৫ ৩৯                 

IR12A173                   

৫ ৩৯                     ১০৭ 

     

         ২০২১-২২           

           উ               

      ১৯     confirm         

    ৪৮১৩              RGA (F2-

F6)                            

               ২০২১-২২       

     ৫৪              ৭৬৩৪  

            Line Stage Testing 

           ৭১৭                

     OYT-                        

 ই                         

      RYT (Regional Yield) 

                                

                 ৫৬           ৭১ 

                  

       

      

      

        

                 

               

            

           

       

                 

        উ          

      

                 

                    

                 

                  

                   

  ই        উ          

      

                                  

                             

                            উ  

                              

                           উ       

                                ২৮ 

        ৫০                        

                   উ               

F4                 

                                    

উ          

উ    

         

  ই      ই   
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     উ -                                        

                                  

       F4                      

                              

                                     

        উ                      

             ২০২০-২১                

           BR8526-38-2-1-HR1, 

IR64-pi9 NILS, BR10322-23-1-

2-4                             

                              

                             F2 

           ৫০০                     

        

       ২০২০-২১             ৫০   

      ই           ই              

                                  

 ৭৮৫                              

       ২০২০-২১       Line Stage 

Testing (LST)     ই               

   ৫০                 ২৮          

     ৬৭৬                  ৫৮  

                                      

      ৫০               ২৮১৬  

                 ১৯৯              

                   

       ২০২০-২১                      

     ALART                   

                                  ৫০  

      ৬৩           ৮১           

                            

BR9713-63-5-2-2, BR8590-5-2-

5-2     DR-6                  

        F1              ২০২০-২১ 

      confirm             

         উ                     

                                 

                                 

      উ             ২০১৯-২০ 

                       ৪৯        ৭৫  

      ৭৯          ৮৭          

                                 

          ২০২০-২১                

     BR11186-5R-377, 

BR11186-5R-672,       ৭৬     

   ৭৭        ৮৭         ৯৪     
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     উ -                                        

    ২০২০-২১                     

BR7932-17-2, BR9175-9-3-20-

3, BR9175-2-1-12-5        

                       উ      -

    Confirmation            

              BR8157-1-6-2-1-27 

                               

    ২০২০-২১                    

     উ                            

২০২০-২১                    

                           ২০২১-

২২       উ                     

F4                             

          -        BR8535-2-1-2     

NMKP102-3-2-1-                

উ           F3                      

             ২৮               -      

       F5                -         

                   ৫৪-              

    -           উ             OYT-

                  

 

চীবনয ায়তায় সুায াআিশড ধান 

উৎাদবনয জন্য শি আশতপূবফ য চীবনয 

ায়তায় কমৌথবাবফ  ফাংরাদব ধান 

গবফলণা আনশস্টটিশউবটয  াআিশড ধান 

গফবলণা দক্ষতা বৃশদ্ধ” ীল যক একটি প্রকল্প 

কপব্রুয়াশয ২০১৬ কথবক জুন ২০১৮ ম যন্ত 

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 উিাশফত 

শর্ত াশযয ভবধ্য ংকযায়বনয ভাধ্যবভ নতুন 

শযকশিবনন্ট শর্ত াশয বতযী বয়বছ। এ ভস্ত 

নতুন শর্তাশযয াবথ শি উিাশফত নতুন 

ভার্তাশযয াআশিডাআবজবনয ভাধ্যবভ নতুন 

নতুন াআশিড ধান উৎাদবনয কাম যক্রভ 

চরভান অবছ। কমগুবরায গড় পরন কক্টয 

প্রশত ১০ টবনয উয মা সুায াআশিড 

ধাবনয ভম যাবয়য। নফ উিাশফত াআশিড 

ধাবনয াশযগুশর ভাশিবরাবকবন পরন 

যীক্ষায ম যাবয় অবছ। এআ ভস্ত াআশিড 

রাআনগুশরয ফীজ উৎাদবনয ক্ষভতা বৃশদ্ধয 

জন্য অরাদাবাবফ কাজ কযা বে।  

তাছাড়া  শধক পরনীর াআশিড ধাবনয 

জাত উিাফন, গবফলণা  অধুশনকায়ন” 
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     উ -                                        

ীল যক প্রকল্পটি ৪৯৩০.০০ রক্ষ টাকা 

প্রাক্কশরত ব্যবয় জুরাআ, ২০২০ বত জুন, 

২০২৫ কভয়াবদ ফাস্তফায়বনয জন্য প্রস্তাফ কযা 

বয়বছ। প্রকল্পটি ২০২০-২০২১ থ য ফছবযয 

এশডশবত ফযােশফীন ননুবভাশদত নতুন 

প্রকল্প তাশরকার্ভত (এশডশ পৃ: ৮২৬, ক্র:৩) 

 প্রকল্পটি প্রশক্রয়াকযবণয জন্য ভাননীয় 

কৃশলভন্ত্রীয নীশতগত ম্মশত যবয়বছ। প্রকল্পটি 

চূড়ান্তবাবফ নুবভাদবনয জন্য ফতযভাবন কৃশল, 

াশন ম্পদ  িী প্রশতোন শফবাগ, 

শযকল্পনা কশভবনয কডবস্ক অবছ। 

প্রকল্পটিবত সুায াআশিড ধান শনবয় গবফলণা 

কযায জন্য শফস্তাশযত শযকল্পনা অবছ। 

 

          ,  শি  কর         /অঃ কাঃ                                                                            

                            

 প্রবতযক অঃকাঃ প্রশতটি জাবতয উবিখবমাগ্য ংখ্যক ক্র কাট কযবফন, পরন মথামথবাবফ শযভা কযবফন এফং পরাপর মথাভবয় 

দয দপ্তবয কপ্রযণ কযবফন।  

             রক্ষয নুমায়ী শি উিাশফত জাত ম্প্রাযবণয জন্য ফীজ উৎাদন এফং প্রবয়াজন নুমায়ী ফীজ ক্রয় শনশিত কযবফন। 

 প্রশতটি অঃকাঃ ককান জাত ককান এরাকায জন্য উবমাগী তা কজবন কৃলকবক উিুদ্ধ কযবফন।  

 প্রশত ২ ভা ন্তয গবফলণা গ্রগশত বা নুশেত বফ।  
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