এক নজরে বাাংলারেশ ধান গরবষণা ইনস্টিটিউট (স্টি) সম্পস্টকতি তথ্য
পস্টেস্টিস্টতিঃ
১৯৭০ সারলে ০১ অরটাবে ঢাকাে অদূরে গাজীপুরে বাাংলারেশ ধান গরবষণা ইনস্টিটিউট (স্টি) প্রস্টতস্টিত
হয়। প্রাথস্টিকভারব প্রস্টতিানটি ১১টি গরবষণা স্টবভাগ ও ৩টি আঞ্চস্টলক কা্ িালয় স্টনরয় কা্ ি্রমি ুরু করে।
পেবতীরত প্রস্টতিানটি ১৯টি গরবষণা স্টবভাগ ও ১১টি আঞ্চস্টলক কা্ িালরয়ে িাধ্যরি গরবষণা কা্ ি্রমি
পস্টেিালনা করে আসরে। অত্র প্রস্টতিারন ৩০৮ জন স্টবজ্ঞানীসহ ৭৮৬ জন কিিকতিা-কিিিােী কিিেত আরেন।
খাদ্য স্টনোপত্তা অজিরনে জন্য উচ্চ ফলনশীল ধারনে জাত এবাং িাষাবারেে কলারকৌশল উদ্ভাবরনে জন্য
প্রস্টতিানটি প্রস্টতস্টিত হয়।

ুপকল্পিঃ

অস্টভলক্ষ্য / লক্ষ্যিঃ

স্টি’ে উরেশ্যিঃ
 ধারনে জাত ও উৎপােন ককৌশল প্রবতিন এবাং উৎপােনশীলতা বৃস্টি।
 ধারনে স্টিডাে বীরজে সহজলভযতা ও সেবোহ বৃস্টিকেণ।

ককৌশলগত উরেশ্যসমূহিঃ
১)




প্রস্টতিারনে ককৌশলগত উরেশ্যসমূহ
ধারনে উৎপােন ও উৎপােনশীলতা বৃস্টি
ধারনে স্টিডাে বীরজে সহজলভযতা ও সেবোহ বৃস্টিকেণ
কিি ব্যবস্থাপনায় কপশাোেীরেে উন্নয়ন

২)




প্রস্টতিারনে আবস্টশ্যক ককৌশলগত উরেশ্যসমূহ
োপ্তস্টেক কিিকারে স্বচ্ছতা বৃস্টি ও জবাবস্টেস্টহ স্টনস্টিতকেণ
কিিসম্পােরন গস্টতশীলতা আনয়ন ও কসবাে িান বৃস্টি
আস্টথ িক ও সম্পে ব্যবস্থাপনাে উন্নয়ন

৩) প্রধান কা্ িাবস্টল:
 ধারনে উচ্চফলনশীল জাত ও প্রযুস্টি উদ্ভাবন।
 লবণািতা, খো, ঠাো, তাপ, জলাবিতা, জলিগ্নতা, বালাই সস্টহষ্ণুসহ স্টবস্টভন্ন ঘাত সস্টহষ্ণু ধারনে
জাত ও প্রযুস্টি উদ্ভাবন।
 কৃষরকে স্টনকট উদ্ভাস্টবত ধারনে জাত ও প্রযুস্টিে সম্প্রসােরণ কৃস্টষ সম্প্রসােণ কিিকতিা এবাং
কৃষকরেে প্রস্টশক্ষ্ণ প্রোন।
 কৃস্টষ স্টবষরয় ই-তথ্য কসবা প্রোন।
 উদ্ভাস্টবত ধারনে জাত ও প্রযুস্টি িাস্টষ প্ িারয় কপৌৌঁোরনাে জন্য প্রকাশনা সম্পােন।
 ধারনে স্টিডাে ও িানরঘাস্টষত বীজ উৎপােন, সাংেক্ষ্ণ ও স্টবতেণ
 লবণািতা, খো, ঠাো, তাপ, জলাবিতা, জলিগ্নতা, বালাই সস্টহষ্ণুসহ স্টবস্টভন্ন ঘাত সস্টহষ্ণু ধারনে
স্টিডাে ও িানরঘাস্টষত বীজ উৎপােন, সাংেক্ষ্ণ ও স্টবতেণ
 কৃস্টষ ্ন্ত্রপাস্টত উদ্ভাবন/ উন্নয়ন।


,

 প্রাস্টতিাস্টনক ব্যবস্থাপনা।

গরবষণা কা্ ি্রমিিঃ
প্রাথস্টিক প্ িারয় গরবষণা প্রস্তাব অগ্রাস্টধকাে ্ািাইরয়ে কাজ টাস্করফাস ি এে িাধ্যরি কো হরলও বতিিারন স্টি
১৯টি স্টবভাগ ও ১১টি আঞ্চস্টলক কা্ িালয়রক ৮টি কপ্রাগ্রাি এস্টেয়ায় অন্তর্ভিি করে গরবষণা কা্ ি্রমি
পস্টেিালনা করে থারক। এই আটটি গরবষণা কপ্রাগ্রাি এস্টেয়া হরলা১। জাত উন্নয়ন (Varietal Development)
২। শস্য-িাটি-পাস্টন ব্যবস্থাপনা (Crop-Soil-Water Management)
৩। বালাই ব্যবস্থাপনা (Pest Management)
৪। োইস ফাস্টিাংি স্টসরিিস (Rice Farming Systems)
৫। আথ ি-সািাস্টজক ও নীস্টত প্রণয়ন (Socio-Economic and Policy)
৬। খািাে ্াস্টন্ত্রকীকেণ (Farm Mechanization)
৭। প্রযুস্টি হস্তান্তে (Technology Transfer)
৮। আঞ্চস্টলক কা্ িালয় (Regional Stations)

উরেখর্াগ্য অবোনসমূহ স্টনম্নরূপিঃ
 ৬টি হাইস্টিডসহ ৯৪টি আধুস্টনক ধারনে জাত উদ্ভাবন। এে িরধ্য লবণািতা সহনশীল ১০টি জাত,
কোপা আিরনে খো সহনশীল ৩টি জাত, জলািগ্নতা সহনশীল ৪টি জাত, পুস্টি সমৃি ৫টি জাত এবাং
েপ্তানীর্াগ্য ৪টি জাত।
 িাটি, পাস্টন, সাে ব্যবস্থাপনা ও ধারনে িাষাবাে পিস্টত সাংস্টিি ৫০টিেও কবস্টশ উন্নত প্রযুস্টি উদ্ভাবন।
 এলাকাে শস্যস্টবন্যাস সহ সাো কেরশে জন্য ৫০টি লাভজনক ধান-স্টভস্টত্তক শস্য্রমি উদ্ভাবন।
 কেরশে কৃষকরেে ব্যবহাে উপর্াগী ৩২টি কৃস্টষ ্ন্ত্রপাস্টত উদ্ভাবন ও উন্নয়ন।
 ধারনে ৩২টি কোগ ও ২৬৬টি ক্ষ্স্টতকে কপাকািাকড় সনািকেণ এবাং এসরবে ব্যবস্থাপনা পিস্টতে
উদ্ভাবন।
 স্টি’ে প্রযুস্টি সম্প্রসােরণে লরক্ষ্য কৃষকসহ কৃস্টষ সম্প্রসােণ অস্টধেপ্তে (স্টডএই) এবাং স্টবস্টভন্ন সাংস্থাে
৬৮ হাজারেেও কবস্টশ স্টবজ্ঞানী, কিিকতিা, সম্প্রসােণ কিী ও কৃষকরক প্রস্টশক্ষ্ণ প্রোন।
 ২৭১টি পুস্তক-পুস্টস্তকা ও কফাল্ডাে প্রকাশ। এগুরলাে িরধ্য আধুস্টনক ধারনে িাষ, ধান িারষে সিস্যা,
িারঠ ধারনে কোগ স্টনণ িয় ও তাে প্রস্টতকাে, ধান িাষীে বন্ধু, ধান িারষ কৃষরকে প্রাথস্টিক জ্ঞান,
প্রভৃস্টত সম্প্রসােণমূলক প্রকাশনাে ১১ লক্ষ্ কস্টপ স্টবতেণ।
 কেশ ও স্টবরেরশে প্রায় ৮ হাজারেে কবশী ধারনে জািিপ্লাজি সাংগ্রহ ও সাংেক্ষ্ণ।
 প্রস্টত বেে ১০০ টরনে কবস্টশ স্টিডাে বীজ উৎপােন এবাং এগুস্টল স্টবস্টভন্ন GO, NGO এবাং প্রাইরভট
কসটেরক সেবোহকেণ।

২০০৯ কথরক ২০২০ প্ িন্ত ৫টি হাইস্টিডসহ খো, বন্যা ও লবণািতা সস্টহষ্ণু সব িরিাট ৫১টি ধারনে
জাত উদ্ভাবন। উদ্ভাস্টবত জাতগুরলাে নাি ও ববস্টশি স্টনরে কেওয়া হরলািঃ

১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.
৭.
৮.
৯.
১০.
১১.

স্টি ধান৫১
স্টি ধান৫২
স্টি ধান৫৩
স্টি ধান৫৪
স্টি ধান৫৫
স্টি ধান৫৬
স্টি ধান৫৭
স্টি ধান৫৮
স্টি ধান৫৯
স্টি ধান৬০
স্টি ধান৬১

১৪ স্টেন প্ িন্ত জলিগ্ন সহনশীল
১৪ স্টেন প্ িন্ত জলিগ্ন সহনশীল
লবণািতা সহনশীল
লবণািতা সহনশীল
লবণ, খো ও ঠাো সহনশীল
খো সহনশীল
খো সহনশীল
োনা স্টিকন
োনা িাঝাস্টে কিাটা
িাল সু
লবণািতা সহনশীল

১২.
১৩.
১৪.
১৫
১৬
১৭
১৮
১৯
২০
২১
২২
২৩
২৪
২৫
২৬
২৭
২৮
২৯
৩০
৩১
৩২
৩৩
৩৪

স্টি ধান৬২
স্টি ধান৬৩
স্টি ধান৬৪
স্টি ধান৬৫
স্টি ধান৬৬
স্টি ধান৬৭
স্টি ধান৬৮
স্টি ধান৬৯
স্টি ধান৭০
স্টি ধান৭১
স্টি ধান৭২
স্টি ধান৭৩
স্টি ধান৭৪
স্টি ধান৭৫
স্টি ধান৭৬
স্টি ধান৭৭
স্টি ধান৭৮
স্টি ধান৭৯
স্টি ধান৮০
স্টি ধান৮১
স্টি ধান৮২
স্টি ধান৮৩
স্টি ধান৮৪

৩৫
৩৬

স্টি ধান৮৫
স্টি ধান৮৬

৩৭
৩৮
৩৯
৪০

স্টি ধান৮৭
স্টি ধান৮৮
স্টি ধান৮৯
স্টি ধান৯০

৪১

স্টি ধান৯১

৪২
৪৩

স্টি ধান৯২
স্টি ধান৯৩

স্টজঙ্ক সমৃি
িাল বাসিস্টতে িত স্টিকন
স্টজঙ্ক সমৃি
খো সহনশীল
উচ্চিাত্রাে কপ্রাটিন সমৃি
লবণািতা সহনশীল
িাল িাঝাস্টে কিাটা
সাে সাশ্রয়ী জাত
িাল লম্বা, স্টিকন ও সুগস্টি
খো সহনশীল
স্টজঙ্ক সমৃি জাত
লবণািতা সহনশীল
স্টজঙ্ক সমৃি জাত
স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন
অলবণাি কজায়াে-ভাটা অঞ্চরল উপর্াগী
অলবণাি কজায়াে-ভাটা অঞ্চরল উপর্াগী
জলিগ্নতা ও লবণািতা সহনশীল
২১ স্টেন প্ িন্ত জলিগ্নতা সহনশীল
িাল সু, সুগিী ও েপ্তানীর্াগ্য
িাল লম্বা, স্টিকন ও েপ্তানীর্াগ্য

৪৪

স্টি ধান৯৪

৪৫

স্টি ধান৯৫

৪৬

স্টি ধান৯৬

৪৭
৪৮
৪৯
৫০
৫১

স্টি হাইস্টিড ধান৩
স্টি হাইস্টিড ধান৪
স্টি হাইস্টিড ধান৫
স্টি হাইস্টিড ধান৬
স্টি হাইস্টিড ধান৭

িাল িাঝাস্টে কিাটা এবাং আগাি
িাল িাঝাস্টে স্টিকন, স্বচ্ছ ও সাো
িাল িাঝাস্টে স্টিকন, লম্বা ও সাো
আিন কিৌসুরিে উপর্াগী একটি জাত

কৃস্টষরক্ষ্রত্র অবোরনে জন্য স্টি এ প্ িন্ত ২৩টি পুেস্কাে অজিন করেরে।
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।
৯।
১০।
১১।
১২।
১৩।
১৪।
১৫।
১৬।
১৭।
১৮।
১৯।
২০।
২১
২২
২৩।

বঙ্গবন্ধু পুেস্কাে
োষ্ট্রপস্টত স্বণ ি পেক
স্বাধীনতা স্টেবস স্বণ ি পেক
োষ্ট্রপস্টত স্বণ ি পেক
এফএও কিাঞ্জ ফলক
োষ্ট্রপস্টত স্বণ ি পেক
কবগি কজবুরন্নসা ও কাজী িাহবুবুোহ স্বণ ি পেক
মুস্টনুজ্জািান ফাউরেশন স্বণ ি পেক
স্বাধীনতা স্টেবস স্বণ ি পেক
স্বাধীনতা স্টেবস স্বণ ি পেক
ইস্টে সম্মানজনক ফলক
কসনাধীো পুেস্কাে (ইস্টে)
৬ি বাাংলারেশ গস্টণত অস্টলস্টম্পয়াড
বাাংলারেশ িানবস্টধকাে কাউস্টিল, গাজীপুে কর্তক
ি প্রাপ্ত সম্মাননা
জাতীয় পস্টেরবশ পেক
িারকিনটাইল ব্যাাংক স্টলস্টিরটড পুেস্কাে
কিররাপস্টলটন কিম্বাে অব কিাস ি অযাে ইোস্টি (এিস্টসস্টসআই) পুেস্কাে
ককআইস্টব কৃস্টষ পেক-২০১৫
বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃস্টষ পুেস্কাে-১৪২০
জাতীয় তথ্য ও ক্াগার্াগ প্রযুস্টি পুেস্কাে (আইস্টসটি) ২০১৬
২০১৭
২০১৮
কসনাধীো োইি স্টেসাস ি পুেস্কাে (ইস্টে)- ২০১৮
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