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                 ২০১৭-১৮ 

 

প্রমৄক্তিয নাভঃ  ক্তি ধান৮৯ 
প্রমৄক্তিয  বফক্তষ্ট্য 

 

  জাততয বফক্তষ্ট্য   

 পূণ ণ ফস্ক গাতছয গড় উচ্চতা ১০৬ সঃ ক্তভঃ।  

 এ জাততয কান্ড ি, াতা ারকা বুজ এফং ক্তডগ াতা চওড়া 

 ধাতনয ছড়া রম্বা এফং াকায ভ কান্ড ও াতা বুজ থাতক।  

 এয জীফনকার ক্তি ধান২৯ এয সচত ৩-৫ ক্তদন অগাভ। 

 ১০০০ টি পুষ্ট্ ধাতনয ওজন প্রা ২৪.৪ গ্রাভ।  

 এ ধাতনয যাভাআতরাজ ২৮.৫%।  

 বাত ঝযঝযা ও সেতত সুস্বাদু। 

প্রমৄক্তিয  উতমাক্তগতাঃ  ক্তি ধান৮৯ এয জীফনকার ক্তি ধান২৯ এয সচত ৩-৫ ক্তদন অগাভ এফং পরন 

সফী। পরন সফী ও জীফনকার কভ ওা সম ফ এরাকা ক্তি ধান২৯ 

চালাফাদ  সোতন তজআ ক্তি ধান৮৯ চাল কযা মাতফ। 

 

ভাঠ ম ণাতয তথ্যঃ  এ জাতটি সফাতযা সভৌসুতভ সচ ক্তনব ণয চালাফাদ এরাকায জন্য উতমাগী। এ 

ধাতনয চালাফাদ ন্যান্য উপী সফাতযা ধাতনয ভতআ।  

১.  ফীজ তরা ফীজ ফনঃ  ফীজ ফতনয উমৄি ভ তরা ১ নতবম্বয সথতক 

১৫ নতবম্বয ম ণন্ত থ ণাৎ  (১৭ কাক্ততণক সথতক ১ গ্রাণ)।    

২.  চাযায ফ ও সযাণ দুযত্বঃ ৪০-৪৫ ক্তদতনয চাযা ২০ সক্তভ২০সক্তভ 

ব্যফধাতন সযান কযতত তফ।  

৩.  চাযায সযানঃ  ১৫আ ক্তডতম্বয সথতক ১৩আ জানুাযী (০১-৩০ সৌল)। 

৪.  চাযায ংখ্াঃ প্রক্তত সগাছা ২-৩টি কতয। 

 

৫.   ায ব্যফস্থানা (তকক্তজ/ক্তফঘা)ঃঃ 

৫.১   আউক্তযা  টিএক্ত  এভক্ত   ক্তজাভ   দস্তা (ক্তজংক ারতপট)  

        ৩৫-৪০  ১২-১৪  ১৫-২০   ১২-১৫            ১-১.৬   

৫.২ ফ ণতল জক্তভ চাতলয ভ ফটুকু টিএক্ত, ক্তজাভ, ক্তজংক ারতপট, দুআ 

তৃতীাং এভওক্ত প্রতাগ কযতত তফ। আউক্তযা ায ভান ক্ততন ক্তকক্তত্ধতত মথা 

সযাতনয ১৫-২০ ক্তদন য ১ভ ক্তকক্তত্ধ, ২৮-৩০ ক্তদন য ২ ক্তকক্তত্ধ এফং ৪৫-

ক্তদন য ৩ ক্তকক্তত্ধ প্রতাগ কযতত তফ। ফাকী এক তৃতীাং এভওক্ত ক্তিতী 

ক্তকক্তত্ধ আউক্তযায াতথ প্রতাগ কযতত তফ। 

 

৬. অগাছা দভনঃ সযাতণয য ৪০-৪৫ ক্তদন ম ণভত্ধ জক্তভ অগাছামুি যােতত 

তফ। 

৭. সচ ব্যফস্থানাঃ সথাড় ফস্থা সথতক দুধ ফস্থা ম ণন্ত জক্তভতত ম ণাপ্ত যতয 
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ব্যফস্থা যােতত তফ।  

 

৮. সযাগ ফারাআ ও সাকাভাকড় দভনঃ ক্তি ধান৮৯ এ সযাগ ফারাআ ও 

সাকাভাকতড়য অক্রভণ প্রচক্তরত জাততয সচত তনক কভ । ততফ সযাগফারাআ 

ও সাকা ভাকতড়য অক্রভণ সদো ক্তদতর ফা অক্রাভত্ধ সফক্ত তর  নুতভাক্তদত 

ফারাআনাক প্রতাগ কযতত তফ। 

৯. পর কাটাঃ ১৮ এক্তপ্রর- ৩০ সভ (৫ বফাে -২০ বফাে) ধান কাটায উমৄি 

ভ।   

প্রমৄক্তি তত পরন/প্রাক্তপ্তঃ  প্রক্তত সক্টতয গতড় ৮.০ টন ম ণন্ত পরন সদ। উমৄি ক্তযচম ণা সতর প্রক্তত সক্টতয 

৯.৭ টন/তক্টয ম ণভত্ধ পরন ক্তদতত ক্ষভ। 

 
 

প্রমৄক্তিয নাভঃ  ক্তি ধান৮৮ 
প্রমৄক্তিয  বফক্তষ্ট্য 

 

  

 ক্তি ধান৮৮ এ অধুক্তনক উপী ধাতনয কর বফক্তষ্ট্য ক্তফদ্যভান।   

 এ জাতটি ক্তি ধান২৮ এয সচত োতটা এফং ঢতর ড়া ক্তঞ্চু। 

 ক্তডগাতা োড়া, রম্বা এফং ধান াকায তয বুজ থাতক। 

 চাতরয অকায-অকৃক্তত ভাঝাক্তয ক্তচকন ও বাত ঝযঝতয। 

 চাতর যাভাআতরাতজয ক্তযভাণ ২৬.৩% এফং সপ্রাটিন ৯.৮%। 

 ১০০০ টি পুষ্ট্ ধাতনয ওজন ২২.১ গ্রাভ। 

 জাততয ন্যতভ বফক্তষ্ট্য তরা ীল সথতক ধান ঝতয তড় না। 

প্রমৄক্তিয  উতমাক্তগতাঃ  ক্তি ধান৮৮ এয জীফনকার ক্তি ধান২৮ এয সচত ৩-৪ ক্তদন অগাভ ওা 

াওয ঞ্চতর চালাফাদ কযা সমতত াতয। এ জাতটি ঢতর ড়া প্রক্তততযাধ 

ক্ষভতা ম্পন্ন ও ীল সথতক ধান ঝতয তড় না ক্তফধা মতেয  াাতে ধান 

কাটা সমতত াতয।    

ভাঠ ম ণাতয তথ্যঃ  ১.  ফীজ তরা ফীজ ফনঃ  ফীজ ফতনয উমৄি ভ তরা ০১-১৬ 

গ্রাণ থ ণাৎ (১৫-৩০ নতবভফয)। 

২.  চাযায ফ ও সযাণ দুযত্বঃ  ৩৫-৪০ ক্তদতনয চাযা ২৫ সক্তভ দ্ধ ১৫সক্তভ 

ব্যফধাতন সযান কযতত তফ।  

৩.  চাযায ংখ্াঃ  প্রক্তত সগাছা ২-৩টি কতয। 

৪.  চাতলয জন্য উমৄি জক্তভঃ  ভাঝাক্তয উঁচু সথতক উঁচু জক্তভ এ ধান চাতলয 

জন্য উমৄি।  

  

৫.   ায ব্যফস্থানা (তকক্তজ/ক্তফঘা)ঃঃ 

 

৫.১   আউক্তযা  টিএক্ত  এভক্ত   ক্তজাভ   দত্ধা (ক্তজংক ারতপট)  

           ৩৩      ১৩      ২০       ১৫                 ১.৫   
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৫.২ ফ ণতল জক্তভ চাতলয ভ ফটুকু টিএক্ত, তধ ণক এভওক্ত, ক্তজাভ 

এফং ক্তজংক ারতপট ায একাতথ ক্তভক্তত ক্তদতত তফ। আউক্তযা ায ক্ততন 

ক্তকক্তত্ধতত মথা- সযাতনয ১০-১৫ ক্তদন য ১ভ ক্তকক্তত্ধতত ৫০%, ২৫-৩০ 

ক্তদন য ২ ক্তকক্তস্ততত ৩০% এফং ৪০-৪৫ ক্তদন য ৩ ফা সল ক্তকক্তস্ততত 

২০% প্রতাগ কযতত তফ। এভওক্ত াতযয ফাকী তধ ণক ৩ ক্তকক্তস্ত আউক্তযায 

াতথ প্রতাগ কযতত তফ। 

৬. অগাছা দভনঃ সযাতণয য ৪০-৪৫ ক্তদন ম ণভত্ধ জক্তভ অগাছামুি যােতত 

তফ। 

৭. সচ ব্যফস্থানাঃ সথাড় ফস্থা সথতক দুধ ফস্থা ম ণভত্ধ জক্তভতত ম ণাপ্ত 

যতয ব্যফস্থা যােতত তফ।  

 

৮. সযাগ ফারাআ ও সাকাভাকড় দভনঃ ক্তি ধান৮৮ এ সযাগ ফারাআ ও 

সাকাভাকতড়য অক্রভণ প্রচক্তরত জাততয সচত তনক কভ । ততফ 

সযাগফারাআ ও সাকা ভাকতড়য অক্রভণ সদো ক্তদতর ফা অক্রান্ত সফক্ত তর  

নুতভাক্তদত ফারাআনাক প্রতাগ কযতত তফ। 

 

৯. পর কাটাঃ ২৫ বচত্র সথতক ৩ বফাে (৮-১৬ এক্তপ্রর) ধান কাটায উমৄি 

ভ।    

প্রমৄক্তি তত পরন/প্রাক্তপ্তঃ  প্রক্তত সক্টতয গতড় ৭.০ টন  এফং উমৄি ক্তযচম ণা সতর প্রক্তত সক্টতয ৮.৫ 

টন/তক্টয ম ণন্ত পরন ক্তদতত ক্ষভ। 

 
 

প্রমৄক্তিয নাভঃ  ক্তি ধান৮৭ 
প্রমৄক্তিয  বফক্তষ্ট্য 

 

  পূণ ণ ফস্ক গাতছয গড় উচ্চতা ১২২ সঃ ক্তভঃ। এ জাততয গাতছয কান্ড ি 

তাআ গাছ রম্বা তরও ঢতর তড়না। 

 াতা ারকা বুজ। ক্তডগ াতা োড়া এফং ক্তি ধান৪৯ এয সচত রম্বা ও 

প্রস্ত্র। াকায ভ কান্ড ও াতা বুজ থাতক।  

 দানা রম্বা ও ক্তচকন।  

 ১০০০ টি পুষ্ট্ ধাতনয ওজন প্রা ২৪.১ গ্রাভ। চাতরয অকায অকৃক্তত রম্বা 

ও ক্তচকন 

 এ ধাতনয যাভাআতরাজ ২৭%। 

প্রমৄক্তিয  উতমাক্তগতাঃ  ক্তি ধান৮৭ এয জীফনকার ক্তি ধান৪৯ এয সচত ৭ ক্তদন অগাভ। এ জাততয 

কান্ড ি, াতা ারকা বুজ এফং ক্তডগ াতা োড়া, রম্বা ও চওড়া। ধাতনয 

ছড়া রম্বা ও ধান াকায ভ ছড়া ক্তডগ াতায উতয থাতক। ধান রম্বা এফং 

চার সাজা।  চাতরয অকায অকৃক্তত রম্বা ও ক্তচকন থাকা কৃলক ধাতনয দাভ 

সফী াতফ। চার যপ্তানীতমাগ্য। 

ভাঠ ম ণাতয তথ্যঃ  এ জাতটি সযাা অভন সভৌসুতভ বৃক্তষ্ট্ ক্তনব ণয চালাফাদ উতমাগী। এ ধাতনয 
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চালাফাদ ন্যান্য উপী সযাা অভন ধাতনয ভতআ। 

১.  ফীজ তরা ফীজ ফনঃ  ১ অলাঢ় সথতক ২৩ অলাঢ় থ ণাৎ (১৫ জুন 

সথতক ৭ জুরাআ)। 

২.  চাযায ফ ও সযাণ দুযত্বঃ ২৫-৩০ ক্তদতনয চাযা ২৫ সক্তভ দ্ধ ১৫ সক্তভ 

ব্যফধাতন সযান কযতত তফ। 

৩.  চাযায সযানঃ  ২৩ অলাঢ় সথতক ৩১ শ্রাফণ থ ণাৎ (৭ জুরাআ সথতক ১৫আ 

অগষ্ট্) ম ণভত্ধ। 

৪.  চাযায ংখ্াঃ প্রক্তত সগাছা ২-৩টি কতয। 

 

৫.   ায ব্যফস্থানা (তকক্তজ/ক্তফঘা)ঃঃ 

 

৫.১   আউক্তযা  টিএক্ত  এভক্ত   ক্তজাভ   দত্ধা (ক্তজংক ারতপট)  

         ২৪         ১১      ১৩        ৯                 ১.৬ 

  

৫.২ সল জক্তভ চাতলয ভ ফটুকু টিএক্ত, তধ ণক এভক্ত, ক্তজাভ এফং 

ক্তজংক ারতপট প্রতাগ কযতত তফ। আউক্তযা ায ভান ক্ততন ক্তকক্তত্ধতত 

মথা সযাতনয ১০-১২ ক্তদন য ১ভ ক্তকক্তত্ধ, ২০-২৫ ক্তদন য ২ ক্তকক্তত্ধ 

এফং ৩৫-৪০ ক্তদন য ৩ ক্তকক্তত্ধ প্রতাগ কযতত তফ। ফাকী তধ ণক এভক্ত 

তৃতী ক্তকক্তত্ধ আউক্তযায াতথ প্রতাগ কযা। ততফ গাছ মতথষ্ট্ বুজ থাকতর 

আউক্তযা তৃতী ক্তকক্তত্ধয তধ ণক ভাত্রা (৪ সকক্তজ/ক্তফঘা) প্রতাগ কযতত তফ।  

 

৬. অগাছা দভনঃ সযাতণয য ৩৫-৪০ ক্তদন ম ণভত্ধ জক্তভ অগাছামুি 

যােতত তফ।  

৭. সচ ব্যফস্থানাঃ চার ি ওা ম ণভত্ধ প্রতাজতন ম্পূযক সচ ক্তদতত 

তফ। 

৮. সযাগ ফারাআ ও সাকাভাকড় দভনঃ ক্তি ধান৮৭ এ সযাগ ফারাআ ও 

সাকাভাকতড়য অক্রভণ প্রচক্তরত জাততয সচত কভ । ততফ সযাগফারাআ ও 

সাকা ভাকতড়য অক্রভণ সদো ক্তদতর ফা অক্রাভত্ধ সফক্ত তর  নুতভাক্তদত 

ফারাআনাক প্রতাগ কযতত তফ। 

৯. পর কাটাঃ  ১০ কাক্ততণক-১ গ্রাান (২৫ তক্টফয-১৫ নতবম্বয) ধান 

কাটায উমৄি ভ।  

প্রমৄক্তি তত পরন/প্রাক্তপ্তঃ  এ জাতটি সক্টতয ৬.০-৬.৫০ টন ম ণন্ত পরন ক্তদতত ক্ষভ। উমৄি ক্তযচম ণা 

সতর ৭.৮ টন/তক্টয ম ণন্ত পরন ক্তদতত ক্ষভ। 
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প্রমৄক্তিয নাভঃ  ক্তি ধান৮৬ 
প্রমৄক্তিয  বফক্তষ্ট্য 

 

  

1. পূণ ণ ফস্ক গাতছয গড় উচ্চতা ৯৫ সঃ ক্তভঃ।  

2. গাতছয কান্ড ি তাআ ঢতর তড়না। 

3. াতা গাঢ় বুজ এফং ক্তডগ াতা োড়া।  

4. দানায ভাথা াভান্য ফাঁকা ক্তকন্তু চার সাজা ও রম্বা। দানা রম্বা ও ক্তচকন। 

দানায যং েতড়য ভত।   ধাতনয ছড়ায গ্রবাতগয ৩-৫ দানা খুফ ক্ষুদ্র শুঙ্গ 

থাতক।  

5. ১০০০ টি পুষ্ট্ ধাতনয ওজন প্রা ২২.৮ গ্রাভ। 

6. যাভাআতরাজ ২৫% এফং চাতর সপ্রাটিন এয ক্তযভাণ ১০.১%।বাত 

ঝযঝতয ও সেতত সুস্বাদু।  

প্রমৄক্তিয  উতমাক্তগতাঃ  গাছ োট ও সগাড়া ি ফায কাযতণ ঢতর তড়না ক্তফধা াযতবষ্ট্াতযয 

ভাধ্যতভ পর কতণতনয জন্য ক্তফতলবাতফ উতমাগী। চাতরয অকায অকৃক্তত 

রম্বা ও ক্তচকন থাকা কৃলক ধাতনয দাভ সফী াতফ। এছাড়াও চার রু 

ওা এ ধাতনয চার ক্তফতদত যপ্তানীতমাগ্য ।  

ভাঠ ম ণাতয তথ্যঃ  এ জাতটি সফাতযা সভৌসুতভ সচ ক্তনব ণয চালাফাদ উতমাগী। এ ধাতনয চালাফাদ 

ন্যান্য উপী সফাতযা ধাতনয ভতআ।  

১. ফীজতরা ফীজ ফন: ফীজ ফতনয উমৄি ভ তরা ১৫ নতবম্বয সথতক 

৭ ক্তডতম্বয ম ণন্ত থ ণাৎ ১ গ্রাান সথতক ২৩ গ্রাান।   

২. চাযা ফ ও সযান দূযতফ: ৩৫-৪০ ক্তদতনয চাযা ২০ সঃ ক্তভঃ × ১৫ সঃ 

ক্তভঃ সেক্তং ক্তদত সযান কযতত তফ।  

৩. চাযা সযান: ২৫স ক্তডতম্বয সথতক ১৫আ জানুাযী ম ণন্ত 

৪. চাযায ংখ্াঃ প্রক্তত সগাছা ২-৩টি কতয। 

৫. ায ব্যফস্থানা (তকক্তজ/ক্তফঘা): 

৫.১  আউক্তযা  টিএক্ত এভক্ত ক্তজাভ ক্তজংক 

 ৩৫-৪০ ১২-১৪ ১৫-২০ ১২-১৫ ১-১.৫ 

  

 ৫.২ সল জক্তভ চাতলয ভ ফটুকু টিএক্ত, তধ ণক এভক্ত, ক্তজাভ এফং 

ক্তজংক ারতপট প্রতাগ কযতত তফ । আউক্তযা ায ভান ক্ততন ক্তকক্তস্ততত মথা 

সযাতনয ১০-১৫ ক্তদন য ১ভ ক্তকক্তস্ত, ২৫-৩০ ক্তদন য ২ ক্তকক্তস্ত এফং ৪০-৪৫ 

ক্তদন য ৩ ক্তকক্তস্ত প্রতাগ কযতত তফ। ফাকী তধ ণক এভক্ত তৃতী ক্তকক্তস্ত 

আউক্তযায াতথ প্রতাগ কযতত তফ। 

 

৬. অগাছা দভন: সযাতণয য ৪০-৪৫ ক্তদন ম ণন্ত জক্তভ অগাছামুি যােতত 



6 
 

তফ।। 

৭. সচ ব্যফস্থানা: সথাড় ফস্থা সথতক দুধ ফস্থা ম ণন্ত জক্তভতত ম ণাপ্ত য 

যােতত তফ। ততফ এডাক্তিউক্তড দ্ধক্তত ব্যফায কযা উত্তভ। 

৮. সযাগ ফারাআ দভন: ক্তি ধান৮৬ এ সযাগ ফারাআ ও সাকাভাকতড়য অক্রভণ 

প্রচক্তরত জাততয সচত তনক কভ । ততফ সযাগফারাআ ও সাকা ভাকতড়য 

অক্রভণ সদো ক্তদতর ভক্তিত ফারাআ দভন ব্যফস্থানা ব্যফায কযা উক্তচৎ। 

সযাগফারাআ ও সাকাভাকতড়য অক্রভণ সফক্ত তর নুতভাক্তদত ফারাআনাক 

প্রতাগ কযতত তফ। 

 

৯. পর াকা ও কাটা: ২৩ বচএ -৭ বফাে (৭ এক্তপ্রর-২০ এক্তপ্রর) ধান 

কাটায উমৄি ভ।  

প্রমৄক্তি তত পরন/প্রাক্তপ্তঃ  এ জাতটি সক্টতয ৬.০-৬.৫০ টন ম ণন্ত পরন ক্তদতত ক্ষভ। উমৄি ক্তযচম ণা 

সতর ৭.৮ টন/তক্টয ম ণন্ত পরন ক্তদতত ক্ষভ। 

 
 

প্রমৄক্তিয নাভঃ  ক্তি ধান৮৫ 
প্রমৄক্তিয  বফক্তষ্ট্য 

 

  ক্তি ধান৮৫ সত অধুক্তনক উপী ধাতনয কর বফক্তষ্ট্য ক্তফদ্যভান।  

 এ জাততয ক্তডগ াতা োড়া, ক্তকছু রু ও রম্বা। াতায যং বুজ।  

 এ জাততয  প্রধান বফক্তষ্ট্য তরা এয ক্তলগুতরা গাতছয উতযয ক্তদতক থাতক।  

 পূণ ণ ফস্ক গাতছয উচ্চতা প্রা ১১০ সক্তভ:,  

 ধাতনয যং সানারী ও অকৃক্তত ক্তচকন এফং ভাঝাযী রম্বা। 

 চার ভাঝাযী রভফা ও ক্তচকন এফং বাত ঝযঝতয 

 ১০০০ টি পুষ্ট্ চাতরয ওজন প্রা ২২.৩ গ্রাভ।  

 দানা যাভাআতরাতজয ক্তযভাণ তকযা ২৬.০ বাগ। 

 

প্রমৄক্তিয  উতমাক্তগতাঃ  জরাফদ্ধতা নীর ওা অউ সভৌসুতভ তক্ষাকৃত ক্তনচু এরাকাততও 

চাল কযা ম্ভফ। ভাঝাযী রম্বা অকাযক্তফক্তষ্ট্ এ ধাতনয জাতটি ক্তফতলত 

কুক্তভল্লা ঞ্চর সদতয পূফ ণাঞ্চতর সযাা অউ সভৌসুতভ চালাফাদতমাগ্য। 
ভাঠ ম ণাতয তথ্যঃ  1. ফীজ ফতনয ভঃ  ফীজ ফতনয উমৄি ভ তরা (৮ বচত্র-২ 

বফাে) ১ এক্তপ্রর- ১৫ এক্তপ্রর। 

2. চাযায ফ ও ংখ্াঃ ২০-২৫ ক্তদতনয চাযা  প্রক্তত গুক্তছতত ২/৩ টি।  

3. সযাণ দূযত্বঃ  ২০×১৫ সক্তভ    

4. চাতলয উমৄি জক্তভঃ ভাঝাক্তয উঁচু সথতক উঁচু জক্তভ এ ধান চাতলয জন্য 

উমৄি। জরাফদ্ধতা নীর ওা ক্তনচু এরাকাততও চাল কযা সমতত 

াতয।  
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5. ায ব্যফস্থানা (তকক্তজ/ক্তফঘা)ঃঃ 

5.1 আউক্তযা  টিএক্ত  এভক্ত   ক্তজাভ  দস্তা  

20      ৭        ১০       ৫       ০.৭ 

5.2 ফ ণতল জক্তভ চাতলয ভ ফটুকু টিএক্ত, তধ ণক এভক্ত সফং ফটুকু 

ক্তজাভ এফং ক্তজংক ারতপট প্রতাগ কযতত তফ। আউক্তযা ায 

ভান ৩ ক্তকক্তস্ততত সযাতনয ৭-১০ ক্তদন য ১ভ ক্তকক্তস্ত, ২০ ক্তদন য ২ 

ক্তকক্তস্ত এফং ৩৫ ক্তদন য ৩ ক্তকক্তস্ত প্রতাগ কযতত তফ। ফাকী তধ ণক 

এভক্ত ক্তিতী ক্তকক্তস্ত আউক্তযায াতথ ক্তভক্তত প্রতাগ কযতত তফ। 

 

6. অগাছা দভনঃ চাযা সযাতণয য ন্তত ৩০-৪০ ক্তদন ম ণন্ত জক্তভ  

অগাছামুি যােতত তফ। 

 

7. সযাগ ফারাআ ও সাকাভাকড়ঃ ক্তি ধান৮৫ এ সযাগ ফারাআ ও 

সাকাভাকতড়য অক্রভণ ন্যান্য জাততয সচত তনক কভ ।  

                 ততফ সযাগফারাআ ও সাকা ভাকতড়য অক্রভণ সদো ক্তদতর ফ ণতল সযাগ-

ফারাআ ও সাকাভাকতড়য ভাত্রা (Economic  

                 Threshold Level) মাচাআপূফ ণক ফারাআনাক প্রতাগ কযা সমতত 

াতয। 

 
8. পর কাটাঃ ১০ শ্রাফণ-২৬ শ্রাফতণয ভতধ্য (২৬ জুরাআ- ১০ অগষ্ট্) ধান 

কাটা মা। 

প্রমৄক্তি তত পরন/প্রাক্তপ্তঃ  ক্তি ধান৮৫ সযাা অউ সভৌসুতভ সক্টয প্রক্তত ৪.৫-৫.০ টন পরন ক্তদতত াতয। 

উমৄি ক্তযচম ণা ক্তি ধান৮৫ সক্টয প্রক্তত ৫.৫ টন পরন ক্তদতত ক্ষভ।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

প্রমৄক্তিয নাভঃ  ক্তি ধান৮৪ 



8 
 

প্রমৄক্তিয  বফক্তষ্ট্য 

 

  

ক্তি ধান৮৪ এ অধুক্তনক উপী ধাতনয কর বফক্তষ্ট্য ক্তফদ্যভান   
1. এ জাততয  প্রধান বফক্তষ্ট্য তরা চাতরয যং ারকা রারতচ 

2. পূণ ণ ফস্ক গাতছয উচ্চতা ৯৬ সঃ ক্তভঃ   

3. ১০০০ টি পুষ্ট্ ধাতনয ওজন প্রা ২২.৮ গ্রাভ  

4. এ ধাতনয যাভাআতরাজ ২৫.৯%  

5. এ জাততয চাতর তকযা ৯.৭ বাগ সপ্রাটিন যততছ 

6. প্রক্তত সকক্তজ চাতর ২৭.৬ ক্তভক্তরগ্রাভ ক্তজঙ্ক এফং ১০.১ ক্তভক্তরগ্রাভ অযন 

যততছ।   

প্রমৄক্তিয  উতমাক্তগতাঃ  ক্তি ধান৮৪ এয জীফনকার ক্তি ধান২৮ এয চাআতত ২-৩ ক্তদন কভ । এ জাততয 

ক্তডগ সরাতনা ও রম্বা। ক্তযক্ক ফস্থা ধাতনয ক্তল  ক্তডগ াতায উতয থাতক 

ক্তফধা  সক্ষত সদেতত খুফ অকল ণনী ।  

ভাঠ ম ণাতয তথ্যঃ  এ ধাতনয চালাফাদ ন্যান্য উপী সফাতযা জাততয ভতআ।  
১. ফীজ ফনঃ ফীজ ফতনয উমৄি ভ তরা ১৫ নতবম্বয সথতক ৩০ 

নতবম্বয (১ গ্রান সথতক ১৬ গ্রান)  

২. চাযায ফঃ ৩৫-৪০ ক্তদন 

৩. চাযায ংখ্াঃ সগাছা প্রক্তত ২/৩ টি কতয  

৪. সযান দুযত্বঃ ২৫ সঃ ক্তভঃ × ১৫ সঃ ক্তভঃ সেক্তং ক্তদত সযান কযতত 

তফ। 

৫. ায ব্যফস্থানা (সকক্তজ/ক্তফঘা)ঃঃ  

    ৫.১ আউক্তযা টিএক্ত এভক্ত ক্তজাভ ক্তজংক ারতপট 

 ৩৪ ১৩ ১৬ ১৪ ১.৩ 
৫.২ ফ ণতল জক্তভ চাতলয ভ টিএক্ত, তধ ণক এভক্ত, ক্তজাভ এফং 

ক্তজংক ারতপট প্রতাগ কযা উক্তচত। আউক্তযা ায  

ভান ক্ততন ক্তকক্তস্ততত মথা সযাতনয ১০-১৫ ক্তদন য ১ভ ক্তকক্তস্ত, ২৫-

৩০ ক্তদন য ২ ক্তকক্তস্ত এফং ৪০-৪৫ ক্তদন য ৩ ক্তকক্তস্ত প্রতাগ 

কযতত তফ। ফাকী তধ ণক এভক্ত ২ ক্তকক্তস্ত আউক্তযায াতথ প্রতাগ 

কযতত তফ। 
৬. অগাছা দভনঃ সযাতনয য ন্তত ৪০-৪৫ ক্তদন ম ণন্ত জক্তভ অগাছা মুি 

যােতত তফ। 

৭. সচ ব্যফস্থানাঃ সথাড় ফস্থা সথতক দুধ ফস্থা ম ণন্ত জক্তভতত ম ণাপ্ত য 

ফা াক্তন যােতত তফ। 

৮. সযাগ ফারাআ ও সাকাভাকড়ঃ ক্তি ধান৮৪ এ সযাগ ফারাআ ও 

সাকাভাকতড়য অক্রভণ প্রচক্তরত জাততয সচত তনক কভ । ততফ 

সযাগফারাআ ও সাকা ভাকতড়য অক্রভণ সদো ক্তদতর ভক্তিত ফারাআ দভন 
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ব্যফস্থানা ব্যফায কযা উক্তচৎ। 

9. পর াকা ও কাটাঃ ২২ বচত্র সথতক ০৭ বফাে (০৫ এক্তপ্রর সথতক ২০ 

এক্তপ্রর) ধান কাটায উমৄি ভ। ীতলয তকযা ৮০ বাগ ধান সতক 

সগতর সদক্তয না কতয ধান সকতট সনা উক্তচত। 

প্রমৄক্তি তত পরন/প্রাক্তপ্তঃ  এ জাতটি সক্টতয ৬.০-৬.৫ টন ম ণন্ত পরন ক্তদতত ক্ষভ। উমৄি ক্তযচম ণা ও 

নুকুর ক্তযতফত তফ ণাচ্চ ৮.০ টন/তক্টয পরন ক্তদতত ক্ষভ।  

 
 

প্রমৄক্তিয নাভঃ  ক্তি ধান৮৩ 
প্রমৄক্তিয  বফক্তষ্ট্য 

 

  ক্তি ধান৮৩ এ অধুক্তনক উপী ধাতনয কর বফক্তষ্ট্য ক্তফদ্যভান।  

 ক্তি ধান৮৩ সফানা অউ সভৌসুতভয উমৄি েযা নীর ধাতনয 

জাত এফং ধান াকায যও গাছ ঢতর তড় না।  

 এ জাততয জীফনকার ১০০-১০৫ ক্তদন।  

 গাতছয উচ্চতা ১০০-১০৫ স.ক্তভ.। 

 চার ভাঝাক্তয সভাটা, াদা এফং বাত ঝযঝতয। চাতর 

এভাআতরাতজয ক্তযভাণ ২৬%। 

 দানায যঙ রারতচ মা স্থানী কটকতাযা জাততয নুরূ। 

 

প্রমৄক্তিয  উতমাক্তগতাঃ  - 

ভাঠ ম ণাতয তথ্যঃ  ১. ফীজ ফনঃ (১৫ বচত্র-৮ বফাে) ০১ এক্তপ্রর-২১ এক্তপ্রর।  
২. ফন দ্ধক্তত ও ফীতজয ক্তযভাণঃ ক্ততনবাতফ ফীজ সফানা মা- ক্তছটিত, 

াক্তয কতয এফং ক্তডফক্তরং দ্ধক্তততত । 
    ২.১. যাক্তয ফীজ ক্তছটিত: এ দ্ধক্তততত ফীজ রাগতফ ৭০-৮০ 

সকক্তজ/তক্টয ফা ৯-১০ সকক্তজ/ক্তফঘা। 
    ২.২. াক্তয কতয: াক্তয সথতক াক্তয ২৫ সক্তিক্তভটায দূযততফ এফং ৪-৫ 

সক্তভ গবীয াক্তয কতয ফীজ বুনতত তফ। এ দ্ধক্তততত ফীজ রাগতফ ৪৫-

৫০ সকক্তজ/তক্টয ফা ৬-৭ সকক্তজ/ক্তফঘা । 

 
    ২.৩. ক্তডফক্তরং দ্ধক্তততত: ২০ সক্তিক্তভটায দূতয দূতয গতণ কতয প্রক্তত 

গততণ ২-৩টি ফীজ সদায য গতণটি ভাটি ক্তদত সঢতক ক্তদতত তফ । এ 

দ্ধক্তততত ফীজ রাগতফ ২৫-৩০ সকক্তজ/তক্টয ফা ৩-৪ সকক্তজ/ক্তফঘা । 

 
৩. ায ব্যফস্থানা (তকক্তজ/ক্তফঘা) ঃঃ 
     আউক্তযা      টিএক্ত     এভক্ত     ক্তজাভ      ক্তজঙ্কারতপট 
        ২০            ৭           ১০           ৫                ০.৭ 
 আউক্তযা ায ভান ২ বাতগ বাগ কতয ১ভ ক্তকক্তস্ত জক্তভ সল চাতলয ভ 

এফং ২ ক্তকক্তস্ত চাযা গজাতনায ৩০-৪০ ক্তদন য উক্তয প্রতাগ কযতত 

তফ। 
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৪. অগাছা দভনঃ ফতনয ন্তত ৩০-৪০ ক্তদন য ম ণন্ত জক্তভ অগাছামুি 

যােতত তফ। ভতন যােতত তফ, ভভত অগাছা দভন না কযতর সফানা 

অউ ধাতনয পরন ৭০-৮০ বাগও কতভ সমতত াতয। 

 
৫. সযাগফারাআ দভনঃ নুতভাক্তদত ফারাআ দভন ব্যফস্থা নুযণ কযতত 

তফ। 

 
৬. পর কাটাঃ ১৫ অলাঢ় সথতক ৩০ শ্রাফতণয (১০ জুরাআ-১৫ অগস্ট) 

ভতধ্য ধান কাটা মা। 
প্রমৄক্তি তত পরন/প্রাক্তপ্তঃ  উমৄি ক্তযচম ণা সতর ক্তি ধান৮৩ সক্টয প্রক্তত ৪.০-৫.৩ টন পরন ক্তদত 

থাতক। 
 
 

প্রমৄক্তিয নাভঃ  ক্তি ধান৮২ 
প্রমৄক্তিয  বফক্তষ্ট্য 

 

  ক্তি ধান৮২ এ সযাা অউ সভৌসুতভয অধুক্তনক উপী ধাতনয 

কর বফক্তষ্ট্য ক্তফদ্যভান।  

 গাতছয উচ্চতা ১১০ স: ক্তভ:।  

 স্বাবাক্তফক ফস্থা গাতছ প্রক্তত গুক্তিয ংখ্া ১০-১২ টি।  

 এ জাততয ক্তডগাতা াভান্য সরাতনা এফং ধাতনয ক্তলগুতরা 

উতয থাতক। 

 ১০০০টি ধাতনয ওজন ২৩.৮ গ্রাভ। দানা যাভাআতরাতজয 

ক্তযভাণ তকযা ২৭.০ বাগ।  

 দানা সপ্রাটিতনয ক্তযভাণ তকযা ৭.৬ বাগ। দানায অকৃক্তত 

ভাঝাক্তয সভাটা এফং বাত ঝযঝতয।           

প্রমৄক্তিয  উতমাক্তগতাঃ  ক্তি ধান৮২স্বল্প জীফনকারীন জাত। জীফনকার স্বল্প ওা সযাা অউ 

সভৌসুতভ এ ধান অফাদ কযায য অভন ধান অফাতদয সুতমাগ বতযী তফ 

এফং এআ ধান অফাতদ াক্তন াশ্র তফ। 

ভাঠ ম ণাতয তথ্যঃ  ১. ফীজ ফতনয ভঃ  ফীজ ফতনয উমৄি ভ ১ এক্তপ্রর-১৫ এক্তপ্রর 

(৮ বচত্র-২ বফাে)।  

২. চাযায ফ ও ংখ্াঃ ১৫-২০ ক্তদতনয চাযা,  প্রক্তত গুক্তছতত ২/৩ টি।  

৩. সযাণ দূযতফঃ ২০ × ১৫ সক্তভ    

৪. চাতলয উমৄি জক্তভঃ ভাঝাক্তয উঁচু সথতক উঁচু জক্তভ এ ধান চাতলয জন্য 

উমৄি।  

৫. ায ব্যফস্থানা (তকক্তজ/ক্তফঘা)ঃঃ 

৫.১ আউক্তযা  টিএক্ত  এভক্ত   ক্তজাভ   দস্তা  

             ২০      ৭      ১০         ৫       ০.৭ 



11 
 

৫.২ ফ ণতল জক্তভ চাতলয ভ এক তৃতীাং আউক্তযা ায, ফটুকু 

টিএক্ত, তধ ণক এভক্ত, ক্তজাভ এফং ক্তজংক ারতপট প্রতাগ কযা 

উক্তচত। আউক্তযা ায ভান দুআ ক্তকক্তস্ততত মথা সযাতনয ১০-১৫ ক্তদন য 

১ভ ক্তকক্তস্ত এফং জক্তভয উফ ণযতা সদতে ২৫-৩০ ক্তদন য ২ ক্তকক্তস্ত প্রতাগ 

কযতত তফ। ফাকী তধ ণক এভক্তন ক্তিতী ক্তকক্তস্ত আউক্তযায াতথ প্রতাগ 

কযতত তফ। 

 

৬. অগাছা দভনঃ চাযা সযাতণয য ন্তত ৩০-৪০ ক্তদন ম ণন্ত জক্তভ 

অগাছামুি যােতত তফ। 

 

৭. সযাগ ফারাআ ও সাকাভাকড়ঃ ক্তি ধান৮২ এ সযাগ ফারাআ ও 

সাকাভাকতড়য অক্রভন প্রচক্তরত জাততয সচত তনক কভ । ততফ 

সযাগফারাআ ও সাকা ভাকতড়য অক্রভণ সদো ক্তদতর ভক্তিত ফারাআ দভন 

ব্যফস্থানা ব্যফায কযা উক্তচৎ। 

৮. পর কাটাঃ ২ শ্রাফণ-১৮ শ্রাফতণয ভতধ্য (১৮ জুরাআ- ২ অগষ্ট্) ধান 

কাটা মা। 

প্রমৄক্তি তত পরন/প্রাক্তপ্তঃ  উমৄি ক্তযচম ণা সতর ক্তি ধান৮২ সথতক সক্টতয ৪.৫-৫.৫ টন ম ণন্ত 

াওা মা। 
 
 

প্রমৄক্তিয নাভঃ  ক্তি ধান৮১  
প্রমৄক্তিয  বফক্তষ্ট্য 

 

  ক্তি ধান৮১ এ অধুক্তনক উপী ধাতনয কর বফক্তষ্ট্য ক্তফদ্যভান।  

 ঙ্গজ ফস্থা গাতছয অকায ও অকৃক্তত প্রা ক্তি ধান২৮ এয 

ভত ততফ াতা একটু সভাটা।  

 গাতছয কান্ড ক্তি ধান২৮ এয সচত ি। এ জাততয ক্তডগ াতা 

াভান্য সরাতনা।  

 ধাতনয যং েতড়য ভত, ধাতনয অকৃক্তত রম্বা ও ক্তচকন এফং 

গ্রবাগ াভান্য ফাকাতনা।  

 পূণ ণ ফস্ক গাতছয উচ্চতা ১০০ স:ক্তভ: ।  

 ১০০০ টি পুষ্ট্ ধাতনয ওজন প্রা ২০.৩ গ্রাভ।  

 চাতর যাভাআতরাতজয ক্তযভান ২৬.৫%। 

 চাতর সপ্রাটিতনয ক্তযভান ১০.৩%। 

প্রমৄক্তিয  উতমাক্তগতাঃ  উচ্চ সপ্রাটিন মৃদ্ধ এ জাতটি সুগন্ধ ব্যতীত ক্তপ্রক্তভাভ সকাাক্তরটি ধাতনয 

কর বফক্তষ্ট্য ক্তফদ্যাভান। চাতরয অকায অকৃক্তত ফাভক্ততয ভত রম্বা ও 
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ক্তচকন থাকা ক্তফতদত যপ্তানীতমাগ্য। জাতটি সদী ফাজাতয ক্তজযা ধাতনয 

ক্তফকল্প ক্তাতফ গ্রণতমাগ্যতা াতফ। 
ভাঠ ম ণাতয তথ্যঃ  ১. ফীজ ফতনয ভ: ফীজ ফতনয উমৄি ভ ১ - ১৫ গ্রাণ (১৫ 

- ৩০ নতবম্বয)। 
২. চাযায ফ ও ংখ্া: ৩৫-৪০ ক্তদতনয চাযা প্রক্তত গুক্তছতত ২ - ৩ টি। 
৩. সযাণ দুযত্ব: ২৫ সক্তভ × ১৫ সক্তভ  
৪. ভাঝাক্তয উঁচু সথতক উঁচু জক্তভ এ ধান চাতলয জন্য উমৄি।ততফ ধাতনয 

উচ্চতা োতটা ক্তফধা নীচু জক্তভততও কযা সমতত াতয। 

 
৫. াতযয ভাত্রা  (তকক্তজ/ক্তফঘা): 
     আউক্তযা   টিএক্ত    এভওক্ত     ক্তজাভ   ক্তজংক ারতপট 
        ৩০      ১৩            ২০          ১৫            ১.৫  

 

ফ ণতল জক্তভ চাতলয ভ ফটুকু টিএক্ত, তধ ণক এভক্ত, ক্তজাভ 

এফং ক্তজংক ারতপট প্রতাগ কযা উক্তচত। আউক্তযা ায ক্ততন ক্তকক্তস্ততত 

মথা সযাতনয ১০-১৫ ক্তদন য ১ভ ক্তকক্তস্ততত ৫০%, ২৫-৩০ ক্তদন য ২ 

ক্তকক্তস্ততত ৩০% এফং ৪০-৪৫ ক্তদন য সল ক্তকক্তস্ততত ২০% উক্তয প্রতাগ 

কযতত তফ। এভওক্ত াতযয ফাকী তধ ণক সল ক্তকক্তস্ত আউক্তযায াতথ 

প্রতাগ কযতত াতয। 

 
     ৬. সযাগফারাআ ও সাকাভাকড়: ক্তি ধান৮১ এ সযাগফারাআ ও 

সাকাভাকতড়য অক্রভণ প্রচক্তরত জাততয সচত তনক কভ । ততফ 

সযাগফারাআ ও সাকাভাকতড়য অক্রভণ সদো ক্তদতর ভক্তিত ফারাআ দভন 

ব্যফস্থানা ব্যফায কযা উক্তচৎ। 

 
৭. অগাছা দভন: চাযা সযাতণয য ভত্ধত ৩৫-৪০ ক্তদন ম ণন্ত জক্তভ 

অগাছামুি যােতত তফ। 
৮. পর কাটা: ২৫ বচত্র - ৫ বফাে (৮ - ১৮ এক্তপ্রর) 

প্রমৄক্তি তত পরন/প্রাক্তপ্তঃ  সক্টতয ৬.০-৬.৫ টন। উমৄি ক্তযচম ণা ও নুকুর ক্তযতফত তফ ণাচ্চ ৮.০ 

টন/তক্টয পরন ক্তদতত ক্ষভ। 
 

প্রমৄক্তিয নাভঃ  ক্তি াআক্তিড ধান৬ 
প্রমৄক্তিয  বফক্তষ্ট্য 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 1. গাতছয উচ্চতা ১০৫-১১০ সক্তভ। 

2. কান্ড ি ক্তফধা ঢতর ড়ায ম্ভাফনা সনআ। 

3. স্বাবাক্তফক ফস্থা প্রক্তত গাতছ কুক্তয ংখ্া ১২-১৫টি। 

4. চাতর যাভাআতরাতজয ক্তযভান তকযা ২৪ বাগ এফং সপ্রাটিতনয 

ক্তযভান তকযা ৯ বাগ। 

5. দানায অকৃক্তত যম্ন ও রম্বা এফং বাত ঝযঝতয। 

6. ১০০০ দানায ওজন ২২.৬ গ্রাভ। 
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7. অভন সভৌসুতভ ক্ততৃ ও ভাতৃ াক্তযয জীফনকাতরয াথ ণকয ৩ ক্তদন ও 

সফাতযা সভৌসুতভ ৬ ক্তদন। উব সভৌসুতভ এআ জাতটিয ফীজ উৎাদন ম্ভফ। 

8. অভন সভৌসুতভ ফীজ উৎাদতন পরন ১.৫-২.০ টন এফং সফাতযা 

সভৌসুতভ ফীজ উৎাদতন পরন ২.৩-২.৫ টন।  

প্রমৄক্তিয  উতমাক্তগতাঃ  এ ধাতনয চার থাআল্যাতন্ডয জনক্তপ্র সজক্তভন ধাতনয ভত এফং সুগক্তন্ধ 

থাকা ক্তফতদত যপ্তানীতমাগ্য।  

ভাঠ ম ণাতয তথ্যঃ  ১. স্বল্প জীফনকার ক্তফধা ফীজতরা ফীজ ফতনয ভঃ ২১-৩১ 

অলাঢ় (৫ জুরাআ-১৫ জুরাআ)। 

২. চাযা সযানঃ ১৫-২৬ শ্রাফণ (৩০ জুরাআ-১০ অগষ্ট্)। 

৩. ফীতজয াযঃ ১৫ সকক্তজ/তক্টয। 

৪. চাযায ফঃ ২৫-৩০ ক্তদন। 

৫. সযান দূযত্বঃ ২০ সক্তভ × ১৫ সক্তভ। 

৬. প্রক্তত গুক্তছতত চাযায ংখ্াঃ ১-২ টি এফং চাযা রাগাতনায ৫-৭ 

ক্তদতনয ভতধ্য ভযা গুক্তছ একআ ফতয চাযা িাযা পূযণ (Gap filling) 

কযতত তফ। 

৭. ায ব্যফস্থানা (তকক্তজ/ক্তফঘা)ঃঃ 

আউক্তযা টিএক্ত এভওক্ত ক্তজাভ ক্তজংক 

২০ ৭ ১১ ৮ ১ 

জক্তভ বতযীয ভ সল চাতল ৭ সকক্তজ আউক্তযা, ৭ সকক্তজ এভওক্ত এফং 

ন্যান্য ায পূণ ণ ভাত্রা ভাটিয াতথ ক্তভক্তত ক্তদতত তফ। চাযা 

সযাতনয ১০-১৫ ক্তদন য ৪.৫ সকক্তজ ও ৩০-৩৫ ক্তদন য ৪.৫ সকক্তজ 

আউক্তযা এফং ফ ণতল  ৫০-৫৫ ক্তদন য ৪ সকক্তজ আউক্তযা এফং ৪ 

সকক্তজ এভওক্ত ায উক্তয প্রতাগ কযতত তফ। 

 
৮. অগাছা দভনঃ অগাছা দভতন অগাছানাক ব্যফায কযতর প্রথভ 

ক্তকক্তত্ধয আউক্তযা ায উক্তয প্রতাতগয াতথ নুতভাক্তদত অগাছানাক 

ঠিক ভাত্রা প্রতাগ কযতত তফ এফং জক্তভতত সচ ক্তদত াক্তন ১০-১৫ 

ক্তদন  ধতয যােতত তফ।  

৯. সচ ব্যফস্থানাঃ ায উক্তয প্রতাতগয পূতফ ণ জক্তভ ২-৩ ফায শুক্তকত 

ক্তদতত াযতর ক্তধক কুক্ত াওা ম্ভফ। ক্তযক্তভত সচ ব্যফায কযতত 

তফ এফং ধাতন দুধ অা ম ণভত্ধ জক্তভতত প্রতাজনী াক্তন ব্যফস্থা 

কযতত তফ। 
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১০. সযাগফারাআ সাকাভাকড় দভনঃ সযাগ ও সাকাভাকতড়য জন্য 

নুতভাক্তদত ফারাআ ব্যফস্থানা নুযণ কযতত তফ। 

১১. পর কতণনঃ ১৫-২৬ কাক্ততণক (৩০ তক্টাফয-১০ নতবম্বয)।  

প্রমৄক্তি তত পরন/প্রাক্তপ্তঃ  পরন ৬.০-৬.৫ টন/তক্টয। 
 
 
 
 

প্রমৄক্তিয নাভঃ  ক্তি ধান৮০ 
প্রমৄক্তিয  বফক্তষ্ট্য 

 

 1. ক্তি ধান৮০ এ অধুক্তনক উপী ধাতনয কর বফক্তষ্ট্য ক্তফদ্যভান  

2. গাতছয অকায ও অকৃক্তত ক্তি ধান৩৭ এয  ভততা ততফ াতা এফং 

দানায অকায অকৃক্তত একটু সভাটা  

3. এ গাতছয কান্ড ক্তি ধান৩৭ এয সচত ি এফং সগাড়া গাঢ় 

ফাদাভী ফতণ ণয  

4. ক্তডগাতা োড়া ও রম্বা  

5. পূণ ণ ফস্ক গাতছয উচ্চতা ১২০ সক্তভ  

6. ১০০০ টি পুষ্ট্ ধাতনয ওজন ২৬.২ গ্রাভ  

7. চাতর যাভাআতরাজ ২৩.৬%  

8. চাতরয অকায অকৃক্তত রম্বা ও সভাটা এফং সুগক্তন্ধমৄি 

প্রমৄক্তিয  উতমাক্তগতাঃ  এ ধাতনয চার থাআল্যাতন্ডয জনক্তপ্র সজক্তভন ধাতনয ভত এফং সুগক্তন্ধ 

থাকা ক্তফতদত যপ্তানীতমাগ্য।  

ভাঠ ম ণাতয তথ্যঃ  ১. ফীজ ফতনয ভ: ২১ অলাঢ় - ১০ শ্রাফণ (৫ - ২৫ জুরাআ)  

২. চাযায ফ ও ংখ্া: ২৫ ক্তদতনয চাযা প্রক্তত গুক্তছতত ২-৩ টি  

৩. সযান দুযত্ব: ২০ সক্তভ × ১৫ সক্তভ 

৪. াতযয ভাত্রা 

আউ

ক্তয

া 

টিএক্ত এভওক্ত ক্তজাভ ক্তজংক 

২৪ ১০ ১৩ ৯ ১.৩ 

 
ফ ণতল জক্তভ চাতলয ভ ম্পূণ ণ টিএক্ত, তধ ণক এভওক্ত, ক্তজাভ 
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এফং ক্তজংক ারতপট প্রতাগ কযতত তফ। আউক্তযা ায ভান ক্ততন 

ক্তকক্তত্ধতত (তযাতনয ১০-১৫ ক্তদন, ২৫-৩০ ক্তদন এফং ৪০-৪৫ ক্তদন য) 

প্রতাগ কযতত তফ। ফাকী তধ ণক এভওক্ত তৃতী ক্তকক্তত্ধ আউক্তযায 

াতথ প্রতাগ কযতত াতয। 

৫. সযাগফারাআ ও সাকাভাকড়: ক্তি ধান৮০ এ সযাগফারাআ ও সাকা 

ভাকতড়য অক্রভণ তুরনামুরক কভ। ততফ সযাগফারাআ ও সাকা ভাকতড়য 

অক্রভণ সদো ক্তদতর ভক্তিত ফারাআ দভন ব্যফস্থানা ব্যফায কযতত 

তফ। 

৬. অগাছা দভন: চাযা সযাতণয ভত্ধত ৩৫-৪০ ক্তদন ম ণভত্ধ জক্তভ 

অগাছামুি যােতত তফ। 

৭. পর কাটা : গ্রাতণয ১-১১ (১৫-২৫ নতবম্বয)।  

প্রমৄক্তি তত পরন/প্রাক্তপ্তঃ  সক্টতয ৪.৫-৫.০ টন 
 
 
 

প্রমৄক্তিয নাভঃ  ক্তি ধান৭৯ 
প্রমৄক্তিয  বফক্তষ্ট্য 

 

 1. অধুক্তনক উপী ধাতনয কর বফক্তষ্ট্য ক্তফদ্যভান।  

2. গাতছয বৃক্তদ্ধ ম ণাত অকায ও অকৃক্তত প্রা ক্তি ধান৪৯ জাততয ভত 

ততফ দানা ক্তি ধান৪৯ সথতক ক্তকছুটা রম্বা ও সভাটা। 

3. ক্তডগাতা োড়া ও রম্বা এফং ক্তযক্ক ফস্থা াতায যং প্রা বুজ 

থাতক।  

4. পূণ ণ ফস্ক গাতছয উচ্চতা ১১২ সক্তভ। 

5. চাতর যাভাআতরাজ ২৫.২% এফং সপ্রাটিন ৭.৮%।  

6. ১০০০ টি পুষ্ট্ ধাতনয ওজন ২২.৬ গ্রাভ।  

7. চাতরয অকায অকৃক্তত রম্বা ও ভাঝাক্তয ক্তচকন এফং যং াদা। 

প্রমৄক্তিয  উতমাক্তগতাঃ   অকক্তিক ফন্যা প্রফণ ঞ্চতর সযাা অভন সভৌসুতভ ১৮ সথতক ২১ ক্তদন 

ফন্যায াক্তনতত ডুতফ থাকতর এফং ফন্যায ক্তন সনতভ মাওায তয ১৫-

২০ ক্তদতনয ভাঝাক্তয ভাত্রায (৫০-৬০ সক্তভ) জরাফদ্ধতা থাকতরও ৪.০-৪.৫ 

টন/তক্টয পরন ক্তদতত ÿভ। তাছাড়া স্বাবাক্তফক (ফন্যা মুি) ক্তযতফত 

প্রচক্তরত উচ্চ পরনীর জাত ক্তি ধান৪৯ এয ভান থফা সফী পরন 

সদ। জাতটিয জীফনকার ক্তি ধান৫২-এয সচত ৫ ক্তদন কভ।  
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ভাঠ ম ণাতয তথ্যঃ  এ ধাতনয চালাফাদ দ্ধক্তত ন্যান্য উপী সযাা অভন জাততয ভতআ।  

১. ফীজতরা ফীজ ফন: ১-১৬ অলাঢ় (১৫ জুন - ১ জুরাআ)  

২. চাযায ফ: ৩০ ক্তদন  

৩. চাযায ংখ্া: সগাছা প্রক্তত ২-৩ টি 

৪. সযান দুযত্ব: ২৫ সক্তভ X ১৫ সক্তভ 

 
৫. ায ব্যফস্থানা (তকক্তজ/ক্তফঘা)  

ক্তযতফতয 

ফস্থা     

আউক্তযা টিএক্ত এভওক্ত ক্তজাভ ক্তজংক 

ফন্যামুি 

ক্তযতফ 

২৭ ৮ ৭ ৮ ১ 

ফন্যা কফক্তরত 

ক্তযতফ 

২৩ ৭ ১৭ ৭ ১ 

ফন্যামুি ক্তযতফ: জক্তভ বতযীয সল ম ণাত ম্পূণ ণ টিএক্ত, ক্তজাভ, 

ক্তজংক ারতপট ও দুআ-তৃতীাং এভওক্ত প্রতাগ কযতত তফ। চাযা 

সযাতণয ১০, ২৫ ও ৪০ ক্তদন য ভান ক্ততন ক্তকক্তত্ধতত আউক্তযা ায 

প্রতাগ কযতত তফ। ফাকী এক-তৃতীাং এভওক্ত ায আউক্তযা াতযয 

ক্তিতী ক্তকক্তত্ধয াতথ প্রতাগ কযতত তফ। 

 
ফন্যা কফক্তরত ক্তযতফ: ম্পূণ ণ টিএক্ত, ক্তজাভ, ক্তজংক ারতপট এফং 

৬ সকক্তজ এভওক্ত ায জক্তভ বতযীয ভ প্রতাগ কযতত তফ। 

নাআতরাতজন (আউক্তযা) ায ভান দুআ ক্তকক্তত্ধতত প্রতাগ কযতত তফ। 

ফন্যায াক্তন (মক্তদ ধান গাতছয প্রাথক্তভক বৃক্তদ্ধ ম ণাত ফন্যা ) সনতভ 

মাওায ১০ ক্তদন তয ১ভ ক্তকক্তত্ধতত ক্তফঘা প্রক্তত ১৩ সকক্তজ আউক্তযা ও ৩ 

সকক্তজ এভওক্ত এফং ১ভ ক্তকক্তত্ধয ২০-২৫ ক্তদতনয ভতধ্য ২ ক্তকক্তত্ধতত 

ক্তফঘা প্রক্তত ১০ সকক্তজ আউক্তযা ও ৮ সকক্তজ এভওক্ত ায প্রতাগ কযতত 

তফ। 

  
৬. সযাগফারাআ ও সাকাভাকড়: সকৌক্তরক াক্তযটিয সযাগফারাআ ও 

সাকাভাকতড়য অক্রভণ প্রক্তততযাধÿভতা প্রচক্তরত জাততয নুরূ। ততফ 

সযাগফারাআ ও সাকাভাকতড়য অক্রভণ সদো ক্তদতর ভক্তিত ফারাআ দভন 

ব্যফস্থানা ব্যফায কযা উক্তচত। 

 
৭. অগাছা দভন: চাযা সযাতনয য ভত্ধত ৩০-৪০ ক্তদন জক্তভ 

অগাছামুি যােতত তফ। ফন্যায াক্তন সনতভ মাওায ৭-১০ ক্তদন য 

জরজ অগাছা ন্যান্য অগাছা এফং ধাতনয চা াতা ক্তযস্কায কতয 

ক্তদতত তফ। 
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৮. সচ ব্যফস্থানা: সযাতনয য সথতক দুধ অা ম ণভত্ধ জক্তভতত মতথষ্ঠ 

ক্তযভাতন য থাকা প্রতাজন। এ ভ েযা সদো ক্তদতর ম্পুযক সচ 

ক্তদতত তফ। 

 
৯. পর কাটা: ১২-২৭ কাক্ততণক (২৭ তক্টাফয - ১১ নতবম্বয) 

প্রমৄক্তি তত পরন/প্রাক্তপ্তঃ  ফন্যা মুি ক্তযতফত ৫.৫ টন/তক্টয  এফং ক্ততন প্তা ম ণভত্ধ ফন্যা 

ডুতফ থাকতর ৪.০-৪.৫ টন/তক্টয। 
 
 
 

প্রমৄক্তিয নাভঃ  ক্তি াআক্তিড ধান৫ 
প্রমৄক্তিয  বফক্তষ্ট্য 

 

 1. গাতছয উচ্চতা ১০৫-১১০ সক্তভ। 

2. কান্ড ি ক্তফধা ঢতর ড়ায ম্ভাফনা সনআ। 

3. গাতছয সগাড়া েতযী যং এয এফং দানা কাঁচা ফস্থা রার ফতণ ণয 

টি (Apiculus) ক্তফদ্যভান। 

4. স্বাবাক্তফক ফস্থা গাছ প্রক্তত গুক্তিয ংখ্া ১২-১৫টি। 

5. চাতর কণযায ক্তযভান ২৩.৪%। 

6. দানায অকৃক্তত যম্ন ও রম্বা। 

7. চাতর সপ্রাটিতনয ৯%। 

8. বাত ঝযঝতয। 

9. উব সভৌসুতভ এআ জাতটিয ফীজ উৎাদন ম্ভফ এফং 

ফাক্তনক্তজযকবাতফ রাবজনক। অভন ও সফাতযা সভৌসুতভ ক্ততৃ ও ভাতৃ 

াক্তযয জীফনকাতরয মথাক্রতভ াথ ণকয ৮ ক্তদন ও সফাতযা ১৪ ক্তদন।  

10. অভন সভৌসুতভ ফীজ উৎাদতন সক্টয প্রক্তত পরন ১.৫-২.০ টন 

এফং সফাতযা সভৌসুতভ ২.৫-২.৮ টন। 

প্রমৄক্তিয  উতমাক্তগতাঃ   উব সভৌসুতভ এআ জাতটিয ফীজ উৎাদন ম্ভফ এফং ফাক্তনক্তজযকবাতফ 

রাবজনক। অভন ও সফাতযা সভৌসুতভ ক্ততৃ ও ভাতৃ াক্তযয জীফনকাতরয 

মথাক্রতভ াথ ণকয ৮ ক্তদন ও সফাতযা ১৪ ক্তদন।  

 অভন সভৌসুতভ ফীজ উৎাদতন সক্টয প্রক্তত পরন ১.৫-২.০ টন এফং 

সফাতযা সভৌসুতভ ২.৫-২.৮ টন। 
ভাঠ ম ণাতয তথ্যঃ  1. ফীজতরা ফীজ ফনঃ ১-৩০ গ্রাণ (১৫ নতবম্বয-১৫ ক্তডতম্বয)। 

2. চাযা সযাণঃ ১-৩০ সৌল (১৫ ক্তডতম্বয-১৫ জানুাক্তয)। 

3. ফীতজয াযঃ ১৫ সকক্তজ/তক্টয। 
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4. চাযায ফঃ ৩০-৩৫ ক্তদন। 

5. সযাণ দূযত্বঃ ১৫ * ২৫ সক্তভ। 

6. প্রক্তত সগাছা চাযায ংখ্াঃ ১-২ টি। 

7. চাযা রাগাতনায ৫-৭ ক্তদতনয ভতধ্য ভযা গুক্তছয  জাগা পূনঃতযাণ 

(Gap filling) কযতত তফ। 

 

 

8. ায ব্যফস্থানা (তকক্তজ/ক্তফঘা) 

৮.১    আউক্তযা   টিএক্ত   এভওক্ত      ক্তজাভ       ক্তজংক ারতপট 
           ৩৬         ১৭          ১৬         ৯                  ১ 

 
8.2 আউক্তযা ায ভান ৩ ক্তকক্তস্ততত সযাতণয ১০-১৫ ক্তদন য ১ভ 

ক্তকক্তস্ত, ৩০-৩৫ ক্তদন য ২ ক্তকক্তস্ত এফং ৫০-৫৫ক্তদন য ৩ ক্তকক্তস্ত 

প্রতাগ কযতত তফ। সভাট এভওক্ত াতযয ১১ সকক্তজ জক্তভ বতক্তযয ভ 

এফং ৫ সকক্তজ ৩ ক্তকক্তস্ত আউক্তযায াতথ উক্তয প্রতাগ কযতত তফ। 

 

৯. অগাছা দভনঃ অগাছা দভতন অগাছানাক ব্যফায কযতর প্রথভ 

ক্তকক্তস্তয আউক্তযা ায উক্তয প্রতাতগয াতথ নুতভাক্তদত অগাছানাক 

ঠিক ভাত্রা প্রতাগ কযতত তফ এফং সক্ষতত সচ ক্তদত াক্তন ১০-১৫ 

ক্তদন সেঁতধ যােতত তফ।  

১০. সচ ব্যফস্থানাঃ ায উক্তয প্রতাতগয পূতফ ণ জক্তভ ২-৩ ফায শুকনা 

ক্তদতত াযতর ক্তধক কুক্ত াওা ম্ভফ। ক্তযক্তভত সচ ব্যফায কযতত 

তফ এফং ধাতন দুধ অা ম ণন্ত জক্তভতত প্রতাজনী াক্তনয ব্যফস্থা কযতত 

তফ। 

১১. সযাগফারাআ দভনঃ সযাগ ও সাকাভাকতড়য জন্য নুতভাক্তদত ফারাআ 

ব্যফস্থানা নুযণ কযতত তফ। 

১২. পতরয ক্তযক্কতা ও কতণতনয ভঃ ২৫ বচত্র-৫ বফাে (৫-১০ 

এক্তপ্রর)। াধাযণত: ীতলয গ্রবাগ সথতক ৮০ বাগ সেঁতক সগতর ধান 

কাঁটতত । 

প্রমৄক্তি তত পরন/প্রাক্তপ্তঃ  ৮.৫-৯.০ টন/তক্টয। 
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প্রমৄক্তিয নাভঃ  ক্তি ধান৭৮ 
প্রমৄক্তিয  বফক্তষ্ট্য 

 

 1. সযাা অভন সভৌসুতভ একআ াতথ উকূরী রফণািতা ও সজাায-

বাটা ক্তষ্ণু জাত। 

2. চাযা ও পৄর সপাটা উব ফস্থা ৬-৯ ক্তডএ/ক্তভ ভাত্রা ম ণন্ত 

রফণািতা নীর । 

3. ক্তডগ াতা োড়া ও রম্বা, াতায যং গাঢ় বুজ।   

4. গাতছয চাযা সফ রভফা ও পূণ ণ ফস্ক গাতছয উচ্চতা প্রা ১২০ সক্তভ । 

5. কুক্তগুতরা গাতছয সগাড়ায ক্তদতক ঘনবাতফ ক্তন্নতফক্তত ও গাছ ভজবুত। 

6. ধান ও চাতরয অকৃক্তত ক্তচকন এফং  ততফ রভফা ভাঝাযী । 

7. ১০০০ টি পুষ্ট্ চাতরয ওজন প্রা ২৪.২ গ্রাভ। 

8. বাত ঝযঝতয, যং াদা। 

প্রমৄক্তিয  উতমাক্তগতাঃ  একআ াতথ সজাায-বাটা  ঞ্চতরয জরভগ্নতা ও রফনািতা  ক্তষ্ণু 

জাত। এটি চাযা ও পৄর অা উব ফস্থা ৬-৯ ক্তডএ/ক্তভ ভাত্রায 

রফণািতা এফং ১২-১৪ ক্তদন জরভগ্নতা নীর জাত। গাতছয উচ্চতা 

প্রা ১২০ সক্তভ মা সযাা অভন সভৌসুতভ উকূরী সজাায-বাটা 

ঞ্চতরয জন্য উতমাগী।  
ভাঠ ম ণাতয তথ্যঃ   

এ ধাতনয চালাফাদ দ্ধক্তত ন্যান্য উকূরী উপী অভন ধাতনয ভতআ।  
1. ফীজতরা ফীজ ফন: অলাতঢ়য ১১-২৬ তাক্তযে (২৫ জুন সথতক 

১০ জুরাআ)। 

2. চাযায ফ: ৩০-৩৫ ক্তদন  

3. চাযায ংখ্া: প্রক্তত গুক্তছতত ২/৩ টি  

4. সযাণ দুযতফ: ২০×১৫ সক্তভ  

5. ২৫-৩০ সক্তভ সজাাতযয গবীতয ভাঝাক্তয-উচুুঁ সথতক ক্তনচু জক্তভ এ 

ধাতনয রভফা চাযা সযাতণয জন্য উমৄি।  

 
6. ায ব্যফস্থানা  (তকক্তজ/ক্তফঘা) 

৬.১   আউক্তযা    টিএক্ত    এভওক্ত     ক্তজাভ     ক্তজংক ারতপট 
          ২০         ১৩         ৯             ৮               ০১ 

 
6.2 গবীয সজাাতযয ভ, ফ ণতল জক্তভ চাতলয ভ ফ 

টিএক্ত, এভক্ত, ক্তজাভ এফং ক্তজংক ারতপট প্রতাগ কযতত তফ। 

আউক্তযা ায ভান ৩ ক্তকক্তস্ততত সযাতণয ১০-১৫ ক্তদন য ১ভ ক্তকক্তস্ত, 

৩০ ক্তদন য ২ ক্তকক্তস্ত এফং ৫০ ক্তদন য ৩ ক্তকক্তস্ত প্রতাগ কযতত তফ। 

গবীয সজাাতযয ভকাতরয াতথ ক্তভর কতয আউক্তযা ায প্রতাগ 

কযতত তফ, সজাাতযয গবীযতা ২০-২৫ সক্তভ এয সফী তর আউক্তযা 
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ায প্রতাগ কযা মাতফ না। 

 
7. অগাছা দভনঃ চাযা সযাতণয য ভত্ধত ২০-২৫ ক্তদন ম ণন্ত জক্তভ 

অগাছা মুি যােতত তফ।  

 
8. সযাগ ফারাআ ও সাকাভাকড় দভন: সযাগ-ফারাআ ও সাকাভাকতড়য 

অক্রভণ ন্যান্য জাততয সচত কভ । ততফ সযাগফারাআ ও সাকায 

অক্রভতন ভক্তিত ফারাআ দভন ব্যফস্থা প্রতাগ কযতত তফ। 

৯. পর কাটা: ধান কাটায উমৄি ভ তরা ১০-১৫ গ্রান 

(নতবম্বতযয সল প্তা)। 
 

প্রমৄক্তি তত পরন/প্রাক্তপ্তঃ  ৬-৮ ক্তডএ/ক্তভ ভাত্রায রফনিা ৪.৫-৪.৭ টন/তক্টয এফং ৪-৫ ক্তডএ/ক্তভ 

ভাত্রায কভ রফনিা ৫.০-৫.৫  টন/তক্টয। 
 

 

প্রমৄক্তিয নাভঃ  ক্তি ধান৭৭ 

প্রমৄক্তিয  বফক্তষ্ট্য 

 
 

 ১। ক্তি ধান৭৭ এ অধুক্তনক উপী ধাতনয কর বফক্তষ্ট্য ক্তফদ্যভান।  

২।৩০-৩৫ ক্তদন ফতয চাযায উচ্চতা দুধকরভ ধাতনয ভান (৭০-৭২ 

স. ক্তভ.)।  

৩।ধান াকায যও গাছ ঢতর তড় না।  

৪।এ জাততয জীফনকার ১৫৫ ক্তদন।  

৫। চাতর এম্যাআতরাতজয ক্তযভাণ ২৪%। 

 

প্রমৄক্তিয  উতমাক্তগতাঃ  ঞ্চর: রফনাি সজাায-বাটা ঞ্চর,সভৌসুভ: সযাা অভন 

ভাঠ ম ণাতয তথ্যঃ  ফন ভ: ২১ অলাঢ় সথতক ৩০ অলাঢ় (৫ জুরাআ সথতক ১০ জুরাআ) । 

 াতযয ভাত্রা(তকক্তজ/ক্তফঘা): আউক্তযা ায:২০, টিএক্ত: ৯.৫ এভওক্ত: 

৯.৫ ক্তজাভ: ৫.৫ ক্তজংক ারতপট: ১.৫ 

 ফ ণতল জক্তভ চাতলয ভ ফটুকু টিএক্ত, ক্তজংক ারতপট, ক্তজাভ 

এফং তধ ণক এভওক্ত ায প্রতাগ কযা উক্তচত। আউক্তযা ায ভান দুআ 

ক্তকক্তত্ধতত মথা সযাতণয ১০ ক্তদন য ১ভ ক্তকক্তস্ত এফং ২০-২৫ ক্তদন য 

২ ক্তকক্তস্ত প্রতাগ কযতত তফ। ফাকী তধ ণক এভওক্ত ায আউক্তযা উক্তয 

প্রতাতগয াতথ প্রতাগ কযতত তফ। ক্তজংতকয বাফ ক্তযরক্তক্ষত তর 

ক্তজংক ারতপট এফং ারপাতযয বাফ ক্তযরক্তক্ষত তর ক্তজাভ 

আউক্তযায ভত উক্তয প্রতাগ কযতত তফ।  অগাছা-সযাগ-সাকা দভণ: 

সযাতণয য ন্তত ২৫-৩০ ক্তদন ম ণভত্ধ জক্তভ অগাছা মুি যােতত তফ। 

সচ: চার ি ওা ম ণন্ত প্রতাজতন ম্পূযক সচ ক্তদতত তফ। 

পর কতণন: ২৮ অক্তিন-৩ কাক্ততণক (১৩ -১৮ তক্টাফয) ধান কাটায 

উমৄি ভ। 

প্রমৄক্তি তত পরন/প্রাক্তপ্তঃ  সক্টয প্রক্তত গড় ৫.০ টন পরন ক্তদতত ক্ষভ মা দুধকরভ ধাতনয সচত 

১.৫ টন সফক্ত। 

প্রমৄক্তিয নাভঃ  ক্তি ধান৭৬ 

প্রমৄক্তিয  বফক্তষ্ট্যঃ  ১। ক্তি ধান৭৬ এ অধুক্তনক উপী ধাতনয কর বফক্তষ্ট্য ক্তফদ্যভান।  
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২।৩০-৩৫ ক্তদন ফতয চাযায উচ্চতা াদাতভাটা ধাতনয ভান (৭০-৭২ 

স. ক্তভ.)।  

৩।ধান াকায যও গাছ ঢতর তড় না।  

৪।এ জাততয জীফনকার ১৬৩ ক্তদন।  

৫। চাতর এম্যাআতরাতজয ক্তযভাণ ২৪%। 

 

প্রমৄক্তিয  উতমাক্তগতাঃ  ঞ্চর: সজাায-বাটা  কফক্তরত ক্তনভণাঞ্চর,সভৌসুভ: সযাা অভন 

ভাঠ ম ণাতয তথ্যঃ  ফন ভ: ২১ অলাঢ় সথতক ৩০ অলাঢ় (৫ জুরাআ সথতক ১০ জুরাআ) । 

 াতযয ভাত্রা(তকক্তজ/ক্তফঘা): আউক্তযা ায:২০, টিএক্ত: ৯.৫ এভওক্ত: 

৯.৫ ক্তজাভ: ৫.৫ ক্তজংক ারতপট: ১.৫ 

 ফ ণতল জক্তভ চাতলয ভ ফটুকু টিএক্ত, ক্তজংক ারতপট, ক্তজাভ 

এফং তধ ণক এভওক্ত ায প্রতাগ কযা উক্তচত। আউক্তযা ায ভান দুআ 

ক্তকক্তত্ধতত মথা সযাতণয ১০ ক্তদন য ১ভ ক্তকক্তস্ত এফং ২০-২৫ ক্তদন য 

২ ক্তকক্তস্ত প্রতাগ কযতত তফ। ফাকী তধ ণক এভওক্ত ায আউক্তযা উক্তয 

প্রতাতগয াতথ প্রতাগ কযতত তফ। ক্তজংতকয বাফ ক্তযরক্তক্ষত তর 

ক্তজংক ারতপট এফং ারপাতযয বাফ ক্তযরক্তক্ষত তর ক্তজাভ  

আউক্তযায ভত উক্তয প্রতাগ কযতত তফ।  অগাছা-সযাগ-সাকা দভণ: 

সযাতনয য ন্তত ২৫-৩০ ক্তদন ম ণন্ত জক্তভ অগাছা মুি যােতত তফ। 

সচ: চার ি ওা ম ণভত্ধ প্রতাজতন ম্পূযক সচ ক্তদতত তফ। 

পর কতণন: ২৮ অক্তিন-৩ কাক্ততণক (১৩ -১৮ তক্টাফয) ধান কাটায 

উমৄি ভ। 

প্রমৄক্তি তত পরন/প্রাক্তপ্তঃ  সক্টয প্রক্তত গড় ৫.০ টন পরন ক্তদতত ক্ষভ মা াদাতভাটা ধাতনয সচত 

১.৫ টন সফক্ত। 

প্রমৄক্তিয নাভঃ  ক্তি ধান৭৫ 

প্রমৄক্তিয  বফক্তষ্ট্যঃ 

 

 ১। ক্তি ধান৭৫ এ অধুক্তনক উপী ধাতনয কর বফক্তষ্ট্য ক্তফদ্যভান।গাছ 

ভজবুত ক্তফধা ঢতর তড় না।  

২।এ জাততয জীফনকার ১১৫-১১৭ ক্তদন।  

৩।এ জাততয ক্তডগ াতা চওড়া ও  গাঢ় বুজ যতঙয। 

৪। চাতরয অকায অকৃক্তত রম্বা,ক্তচকন এফং যান্নায য সুগন্ধ াওা মা।   

৫। চাতর এম্যাআতরাতজয ক্তযভাণ ২৩%। 

প্রমৄক্তিয  উতমাক্তগতাঃ  ঞ্চর, সভৌসুভ: সযাা অভন 

ভাঠ ম ণাতয তথ্যঃ  ফন ভ: ২১ অলাঢ় সথতক ৩০ অলাঢ় (৫ জুরাআ সথতক ১০ জুরাআ) । 

 াতযয ভাত্রা(তকক্তজ/ক্তফঘা): আউক্তযা ায:২০, টিএক্ত: ৯.৫ এভওক্ত: 

৯.৫ ক্তজাভ: ৫.৫ ক্তজংক ারতপট: ১.৫ 

 ফ ণতল জক্তভ চাতলয ভ ফটুকু টিএক্ত, ক্তজংক ারতপট, ক্তজাভ 

এফং তধ ণক এভওক্ত ায প্রতাগ কযা উক্তচত। আউক্তযা ায ভান দুআ 

ক্তকক্তস্ততত মথা সযাতণয ১০ ক্তদন য ১ভ ক্তকক্তস্ত এফং ২০-২৫ ক্তদন য ২ 

ক্তকক্তস্ত প্রতাগ কযতত তফ। ফাকী তধ ণক এভওক্ত ায আউক্তযা উক্তয 

প্রতাতগয াতথ প্রতাগ কযতত তফ। ক্তজংতকয বাফ ক্তযরক্তক্ষত তর 

ক্তজংক ারতপট এফং ারপাতযয বাফ ক্তযরক্তক্ষত তর ক্তজাভ  

আউক্তযায ভত উক্তয প্রতাগ কযতত তফ।   

অগাছা-সযাগ-সাকা দভণ: সযাতণয য ন্তত ২৫-৩০ ক্তদন ম ণন্ত জক্তভ 
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অগাছা মুি যােতত তফ। 

সচ: চার ি ওা ম ণভত্ধ প্রতাজতন ম্পূযক সচ ক্তদতত তফ। 

 পর কতণন: ২৮ অক্তিন-৩ কাক্ততণক (১৩ -১৮ তক্টাফয) ধান কাটায 

উমৄি ভ। 

প্রমৄক্তি তত পরন/প্রাক্তপ্তঃ  সক্টয প্রক্তত ৫.০- ৫.৫ টন পরন ক্তদতত ক্ষভ। 

প্রমৄক্তিয নাভঃ  ক্তি ধান৭৪ 

প্রমৄক্তিয  বফক্তষ্ট্যঃ 

 

 ১। ক্তি ধান৭৪ এয জীফনকার ক্তি ধান৬৪ এয সচত ৪ - ৫ ক্তদন অগাভ 

এফং সক্টয প্রক্তত  পরন ক্তি ধান৬৪ এয সচত কভতক্ষ ১.০ টন সফক্ত। 

২।পূণ ণ ফস্ক গাতছয উচ্চতা ৯২ স. ক্তভ. এফং গাছ ভজবুত ক্তফধা ঢতর 

তড় না।  

৩।এ জাততয গড় জীফনকার ১৪৭ ক্তদন ।  

৪। এ জাততয চাতর তকযা ৮.৩ বাগ সপ্রাটিন এফং প্রক্তত সকক্তজ চাতর 

২৪.২ ক্তভক্তরগ্রাভ ক্তজঙ্ক যততছ, মা প্রচক্তরত ন্যান্য জাততয সচত প্রা 

৮.২ ক্তভক্তরগ্রাভ/তকক্তজ এফং ক্তজংক মৃদ্ধ সফাতযা ধাতনয জাত ক্তি ধান৬৪ 

এয সচত প্রা ০.২ ক্তভক্তরগ্রাভ/তকক্তজ সফক্ত।৫।১০০০ টি পুষ্ট্ ধাতনয ওজন 

প্রা ২৭.৭ গ্রাভ। ধাতনয সোায গ্রবাগ েেত ।  

৭। চাতর এম্যাআতরাতজয ক্তযভাণ ২৪.২%। 

৮।চাতরয অকায অকৃক্তত ভাঝাক্তয সভাটা এফং যং াদা।   

প্রমৄক্তিয  উতমাক্তগতাঃ  সভৌসুভ:তফাতযা 

ভাঠ ম ণাতয তথ্যঃ  ফন ভ: ১-৩০ স গ্রাণ (১৫-৩০ নতবম্বয) 

 াতযয ভাত্রা(তকক্তজ/ক্তফঘা): আউক্তযা ায:৩৫, টিএক্ত: ১৩.৫ এভওক্ত: 

১৬ ক্তজাভ: ১৩.৫ ক্তজংক ারতপট: ১.৫ 

ফ ণতল জক্তভ চাতলয ভ ফটুকু টিএক্ত, ক্তজংক ারতপট, ক্তজাভ 

এফং এভওক্ত ায প্রতাগ কযা উক্তচত। 

আউক্তযা ায ভান ক্ততন ক্তকক্তস্ততত মথা সযাতণয ১৫ ক্তদন য ১ভ ক্তকক্তস্ত 

এফং ২৫-৩০ ক্তদন য ২ ক্তকক্তস্ত এফং ৫০-৫৫ ক্তদন য ৩ ক্তকক্তস্ত প্রতাগ 

কযতত তফ। 

 অগাছা-সযাগ-সাকা দভণ: সযাতণয য ন্তত ৪০ ক্তদন ম ণন্ত জক্তভ 

অগাছা মুি যােতত তফ। 

ক্তি ধান৭৪ এ সযাগ ফারাআ ও সাকাভাকতড়য অক্রভন প্রচক্তরত জাততয 

সচত তনক কভ 

। ততফ সযাগফারাআ ও সাকা ভাকতড়য অক্রভতন ভক্তিত ফারাআ দভন 

ব্যফস্থা প্রতাগ কযা উক্তচৎ। 

সচ: সথাড় ফস্থা সথতক দুধ ফস্থা ম ণন্ত জক্তভতত ম ণাপ্ত য ফা াক্তন 

যােতত তফ। 

পর কতণন: ২৫ বচত্র-২৫ বফাে (১০ এক্তপ্রর-১০ সভ) ধান কাটায 

উমৄি ভ। 

প্রমৄক্তি তত পরন/প্রাক্তপ্তঃ  সক্টয প্রক্তত গড় ৭.১ টন পরন ক্তদতত ক্ষভ। 

প্রমৄক্তিয নাভঃ  ক্তি ধান৭৩ 

প্রমৄক্তিয  বফক্তষ্ট্যঃ  ১।ক্তধক পরনীর।  

২।চাযা ফস্থা ১২-১৪ ক্তডএ/ক্তভ (৩ প্তা ম ণন্ত) এফং ংগজ বৃক্তদ্ধ 

সথতক প্রজনন ম ণা ম ণন্ত ৮ ক্তডএ/ক্তভ রফণািতা য কযতত াতয।  
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৩।গাতছয উচ্চতা ১০০ সক্তভ।  

৪।চাতরয অকায ভাঝাক্তয ক্তচকন ।  

৫।১০০০টি পুষ্ট্ ধাতনয ওজন প্রা ২১ গ্রাভ।  

৬।চাতর সপ্রাটিতনয ক্তযভাণ ৮.৮%।  

৭।চাতর এম্যাআতরাতজয ক্তযভাণ ২৭%।  

প্রমৄক্তিয  উতমাক্তগতাঃ  ঞ্চর: জাতটি সদতয ক্তফক্তবন্ন রফণািতা প্রফণ ঞ্চতর সফাতযা সভৌসুতভ ক্তি 

ধান৪৭ জাততয চালাফাদ উতমাগী এরাকা চাতলয উতমাগী।  

ভাঠ ম ণাতয তথ্যঃ  ফন ভ: ২১ অলাঢ় সথতক ৩০ অলাঢ় (৫ জুরাআ সথতক ১০ জুরাআ) । 

 াতযয ভাত্রা (তকক্তজ/ক্তফঘা): আউক্তযা ায:২০, টিএক্ত: ৯.৫ এভওক্ত: 

৯.৫ ক্তজাভ: ৫.৫ ক্তজংক ারতপট: ১.৫ 

 ফ ণতল জক্তভ চাতলয ভ ফটুকু টিএক্ত, ক্তজংক ারতপট, ক্তজাভ 

এফং তধ ণক এভওক্ত ায প্রতাগ কযা উক্তচত। আউক্তযা ায ভান দুআ 

ক্তকক্তস্ততত মথা সযাতণয ১০ ক্তদন য ১ভ ক্তকক্তত্ধ এফং ২০-২৫ ক্তদন য 

২ ক্তকক্তস্ত প্রতাগ কযতত তফ। ফাকী তধ ণক এভওক্ত ায আউক্তযা উক্তয 

প্রতাতগয াতথ প্রতাগ কযতত তফ। ক্তজংতকয বাফ ক্তযরক্তক্ষত তর 

ক্তজংক ারতপট এফং ারপাতযয বাফ ক্তযরক্তক্ষত তর ক্তজাভ  

আউক্তযায ভত উক্তয প্রতাগ কযতত তফ। অগাছা-সযাগ-সাকা দভণ: 

সযাতনয য ন্তত ২৫-৩০ ক্তদন ম ণন্ত জক্তভ অগাছা মুি যােতত তফ। 

ক্তি ধান৭৩ এ সযাগ ফারাআ ও সাকাভাকতড়য অক্রভন প্রচক্তরত জাততয 

সচত তনক কভ । ততফ সযাগফারাআ ও সাকা ভাকতড়য অক্রভতন 

ভক্তিত ফারাআ দভন ব্যফস্থা প্রতাগ কযা উক্তচৎ। 

সচ: চার ি ওা ম ণন্ত প্রতাজতন ম্পূযক সচ ক্তদতত তফ। 

পর কতণন: ২৮ অক্তিন-৩ কাক্ততণক (১৩ -১৮ তক্টাফয) ধান কাটায 

উমৄি ভ। 

প্রমৄক্তি তত পরন/প্রাক্তপ্তঃ  সক্টয প্রক্তত রফনািতায ভাত্রাতবতদ ৩.৫-৬.০ টন পরন ক্তদতত ক্ষভ। 

প্রমৄক্তিয নাভঃ  ক্তি ধান৭২ 

প্রমৄক্তিয  বফক্তষ্ট্যঃ 

 

 ১। এ জাততয চাতর তকযা ৮.৯ বাগ সপ্রাটিন এফং ২২.৮ 

ক্তভক্তরগ্রাভ/তকক্তজ ক্তজঙ্ক যততছ, মা প্রচক্তরত ন্যান্য জাততয সচত প্রা ৬ 

ক্তভক্তরগ্রাভ/তকক্তজ এফং ক্তজংক মৃদ্ধ অভন ধাতনয জাত ক্তি ধান৬২ এয 

সচত প্রা ৩ ক্তভক্তরগ্রাভ/তকক্তজ সফক্ত। 

২।ঙ্গজ ফস্থা গাতছয অকায ও অকৃক্তত ক্তি ধান৩৯ এয সচত াভান্য 

রম্বা।  

৩।পূণ ণ ফস্ক গাতছয উচ্চতা ১১৬ স. ক্তভ. ক্তকন্তু গাছ ভজবুত ক্তফধা ঢতর 

তড় না।  

৪।এ জাততয জীফনকার ১২৫-১৩০ ক্তদন। এ জাততয ক্তডগ াতা চওড়া ও  

গাঢ় বুজ যতঙয। ৫।এ জাততয ধাতনয ীতলয ভাথায ক্তদতকয দানা সছাট 

শুঙ্গ থাতক।  

৬।১০০০ টি পুষ্ট্ ধাতনয ওজন প্রা ২৭.৯ গ্রাভ।  

৭।চাতরয অকায অকৃক্তত রম্বা, সভাটা এফং যং াদা।    

৮। চাতর এম্যাআতরাতজয ক্তযভাণ ২৬% ক্তফধা বাত ঝযঝতয। 

প্রমৄক্তিয  উতমাক্তগতাঃ  সভৌসুভ: সযাা অভন 
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ভাঠ ম ণাতয তথ্যঃ  ফন ভ: ২১ অলাঢ় সথতক ৩০ অলাঢ় (৫ জুরাআ সথতক ১০ জুরাআ) । 

 াতযয ভাত্রা (তকক্তজ/ক্তফঘা): আউক্তযা ায:২০, টিএক্ত: ৯.৫ এভওক্ত: 

৯.৫ ক্তজাভ: ৫.৫ ক্তজংক ারতপট: ১.৫ 

 ফ ণতল জক্তভ চাতলয ভ ফটুকু টিএক্ত, ক্তজংক ারতপট, ক্তজাভ 

এফং তধ ণক এভওক্ত ায প্রতাগ কযা উক্তচত। আউক্তযা ায ভান দুআ 

ক্তকক্তস্ততত মথা সযাতণয ১০ ক্তদন য ১ভ ক্তকক্তস্ত এফং ২০-২৫ ক্তদন য ২ 

ক্তকক্তস্ত প্রতাগ কযতত তফ। ফাকী তধ ণক এভওক্ত ায আউক্তযা উক্তয 

প্রতাতগয াতথ প্রতাগ কযতত তফ। ক্তজংতকয বাফ ক্তযরক্তক্ষত তর 

ক্তজংক ারতপট এফং ারপাতযয বাফ ক্তযরক্তক্ষত তর ক্তজাভ  

আউক্তযায ভত উক্তয প্রতাগ কযতত তফ।  অগাছা-সযাগ-সাকা দভণ: 

সযাতণয য ন্তত ২৫-৩০ ক্তদন ম ণন্ত জক্তভ অগাছা মুি যােতত তফ। 

ক্তি ধান৭২ এ সযাগ ফারাআ ও সাকাভাকতড়য অক্রভন প্রচক্তরত জাততয 

সচত তনক কভ 

। ততফ সযাগফারাআ ও সাকা ভাকতড়য অক্রভতন ভক্তিত ফারাআ দভন 

ব্যফস্থা প্রতাগ কযা উক্তচৎ। 

সচ: চার ি ওা ম ণন্ত প্রতাজতন ম্পূযক সচ ক্তদতত তফ। 

পর কতণন: ২৮ অক্তিন-৩ কাক্ততণক (১৩ -১৮ তক্টাফয) ধান কাটায 

উমৄি ভ। 

প্রমৄক্তি তত পরন/প্রাক্তপ্তঃ  সক্টয প্রক্তত গড় ৬.০ টন পরন ক্তদতত ক্ষভ। 

প্রমৄক্তিয নাভঃ  ক্তি ধান৭১ 

প্রমৄক্তিয  বফক্তষ্ট্যঃ 

 

 ১।ক্তি ধান৭১ এ অধুক্তনক উপী ধাতনয কর বফক্তষ্ট্য ক্তফদ্যভান এফং 

একটি েযা নীর জাত। 

২।ঙ্গজ ফস্থা গাতছয অকায ও অকৃক্তত ক্তি ধান৫৬ এয কাছাকাক্তছ 

ততফ কান্ড ি ও ভজবুত।  

৩।এ জাততয  প্রধান বফক্তষ্ট্য ধাতনয দানায যং েড় এয ভত এফং ভাঝাযী 

সভাটা।  

৪।পূণ ণ ফস্ক গাতছয উচ্চতা ১০৭-১০৮ সঃ ক্তভঃ ।  

৫।এ জাততয জীফন কার ১১৪-১১৭ ক্তদন। 

৬। ১০০০ টি পুষ্ট্ ধাতনয ওজন প্রা ২৪ গ্রাভ।  

৭।চাতরয অকায অকৃক্তত ভাঝাযী রম্বা ও সভাটা এফং যং াদা। 

৮। চাতর এম্যাআতরাতজয ক্তযভাণ ২৪%। 

প্রমৄক্তিয  উতমাক্তগতাঃ  সভৌসুভ: সযাা অভন 

ভাঠ ম ণাতয তথ্যঃ  ফন ভ: ২১ অলাঢ় সথতক ৩০ অলাঢ় (৫ জুরাআ সথতক ১০ জুরাআ) । 

 াতযয ভাত্রা(তকক্তজ/ক্তফঘা): আউক্তযা ায: ২০, টিএক্ত: ৯.৫ এভওক্ত: 

৯.৫ ক্তজাভ: ৫.৫ ক্তজংক ারতপট: ১.৫ 

 ফ ণতল জক্তভ চাতলয ভ ফটুকু টিএক্ত, ক্তজংক ারতপট, ক্তজাভ 

এফং তধ ণক এভওক্ত ায প্রতাগ কযা উক্তচত। আউক্তযা ায ভান দুআ 

ক্তকক্তস্ততত মথা সযাতণয ১০ ক্তদন য ১ভ ক্তকক্তস্ত এফং ২০-২৫ ক্তদন য ২ 

ক্তকক্তস্ত প্রতাগ কযতত তফ। ফাকী তধ ণক এভওক্ত ায আউক্তযা উক্তয 

প্রতাতগয াতথ প্রতাগ কযতত তফ। ক্তজংতকয বাফ ক্তযরক্তক্ষত তর 

ক্তজংক ারতপট এফং ারপাতযয বাফ ক্তযরক্তক্ষত তর ক্তজাভ  

আউক্তযায ভত উক্তয প্রতাগ কযতত তফ।  অগাছা-সযাগ-সাকা দভণ: 

সযাতণয য ন্তত ২৫-৩০ ক্তদন ম ণন্ত জক্তভ অগাছা মুি যােতত তফ। 
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ক্তি ধান৭১ এ সযাগ ফারাআ ও সাকাভাকতড়য অক্রভন প্রচক্তরত জাততয 

সচত তনক কভ 

। ততফ সযাগফারাআ ও সাকা ভাকতড়য অক্রভতন ভক্তিত ফারাআ দভন 

ব্যফস্থা প্রতাগ কযা উক্তচৎ। 

সচ: চার ি ওা ম ণন্ত প্রতাজতন ম্পূযক সচ ক্তদতত তফ। 

 পর কতণন: ২৮ অক্তিন-৩ কাক্ততণক (১৩ -১৮ তক্টাফয) ধান কাটায 

উমৄি ভ। 

প্রমৄক্তি তত পরন/প্রাক্তপ্তঃ  সক্টয প্রক্তত গড় ৫.৫ টন পরন ক্তদতত ক্ষভ। 

প্রমৄক্তিয নাভ  ক্তি ধান৭০ 

প্রমৄক্তিয  বফক্তষ্ট্যঃ 

 

 ১।ক্তি ধান৭০ এ অধুক্তনক উপী ধাতনয কর বফক্তষ্ট্য ক্তফদ্যভান।  

২।ঙ্গজ ফস্থা গাতছয অকায ও অকৃক্তত প্রা ক্তি ধান৩৭ এয ভত 

ততফ াতা একটু সভাটা।  

৩।এ গাতছয কান্ড ক্তি ধান৩৭ এয সচত ি।  

৪।এ জাততয  প্রধান বফক্তষ্ট্য ধাতনয দানায যং েতড়য ভত, তযভত্ধ রম্বা, 

ক্তচকন ও সুগন্ধী। 

৫।দানায গ্রবাতগ ক্ষুদ্র শুং এফং যঙীন টি অতছ  

৬।পূণ ণ ফস্ক গাতছয উচ্চতা ১২৫ সঃ ক্তভঃ ।  

৭।এ জাততয জীফন কার ১৩০ ক্তদন।  

৮।১০০০ টি পুষ্ট্ ধাতনয ওজন প্রা ২০ গ্রাভ। 

৯। চাতর এম্যাআতরাতজয ক্তযভাণ ২১.৭%। 

  
১০।চাতরয অকায অকৃক্তত সফ রম্বা ও ক্তচকন এফং যং াদা। ১১।এ ধান 

ক্তফতদত যপ্তানীতমাগ্য। 

প্রমৄক্তিয  উতমাক্তগতাঃ  সভৌসুভ: সযাা অভন 

ভাঠ ম ণাতয তথ্যঃ  স্যঃ 

ফন ভ: ২১ অলাঢ় সথতক ৩০ অলাঢ় (৫ জুরাআ সথতক ১০ জুরাআ) । 

 াতযয ভাত্রা(তকক্তজ/ক্তফঘা): আউক্তযা ায: ২০, টিএক্ত: ৯.৫ এভওক্ত: 

৯.৫ ক্তজাভ: ৫.৫ ক্তজংক ারতপট: ১.৫ 

ফ ণতল জক্তভ চাতলয ভ ফটুকু টিএক্ত, ক্তজংক ারতপট, ক্তজাভ 

এফং তধ ণক এভওক্ত ায প্রতাগ কযা উক্তচত। আউক্তযা ায ভান দুআ 

ক্তকক্তস্ততত মথা সযাতণয ১০ ক্তদন য ১ভ ক্তকক্তস্ত এফং ২০-২৫ ক্তদন য ২ 

ক্তকক্তস্ত প্রতাগ কযতত তফ। ফাকী তধ ণক এভওক্ত ায আউক্তযা উক্তয 

প্রতাতগয াতথ প্রতাগ কযতত তফ। ক্তজংতকয বাফ ক্তযরক্তক্ষত তর 

ক্তজংক ারতপট এফং ারপাতযয বাফ ক্তযরক্তক্ষত তর ক্তজাভ  

আউক্তযায ভত উক্তয প্রতাগ কযতত তফ।  অগাছা-সযাগ-সাকা দভণ: 

সযাতণয য ন্তত ২৫-৩০ ক্তদন ম ণন্ত জক্তভ অগাছা মুি যােতত তফ। 

ক্তি ধান৭০ এ সযাগ ফারাআ ও সাকাভাকতড়য অক্রভন প্রচক্তরত জাততয 

সচত তনক কভ 

। ততফ সযাগফারাআ ও সাকা ভাকতড়য অক্রভতন ভক্তিত ফারাআ দভন 

ব্যফস্থা প্রতাগ কযা উক্তচৎ। 

সচ: চার ি ওা ম ণন্ত প্রতাজতন ম্পূযক সচ ক্তদতত তফ। 

পর কতণন: ২৮ অক্তিন-৩ কাক্ততণক (১৩ -১৮ তক্টাফয) ধান কাটায 

উমৄি ভ। 
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প্রমৄক্তি তত পরন/প্রাক্তপ্তঃ  সক্টয প্রক্তত গড় ৫.০ টন পরন ক্তদতত ক্ষভ। 

ফাতাতটকতনারক্তজ       

1. সফাতযা ২০১৫-২০১৬ সভৌসুতভ, BR(BIO)8072-AC5-4-2-1-2-1 ও BR(BIO)8072-AC8-1-1-

3-1-1 দুটি ডাফর যাপ্লতড সকৌক্তরক াক্তয এফং যাআ- হুআট তত প্রাপ্ত একটি সকৌক্তরক াক্তয 

BR(BE)6158RWBC2-1-2-1-1, ALART ক্তততফ ভাঠ মূল্যান কযা ততছ এফং উতল্লক্তেত 

সকৌক্তরক াক্তযগুক্তর প্রস্তাক্তফত জাততয রাাতরয (PVT) জন্য ক্তনফ ণাক্তচত ততছ। 

 
2. সযাা অভন ২০১৫ সভৌসুতভ, BRRI dhan29*3/ O. rufipogon (Acc. no. 103404)  ক্রতয 

ভাধ্যতভ প্রাপ্ত QTL ম্যাক্তং পুতরন তত উদ্ভাক্তফত ছটি সকৌক্তরক াক্তয RYT (Regional Yield 

Trial) ক্তততফ ভাঠ মূল্যান কযা ততছ। এগুতরায ভতধ্য দুটি সকৌক্তরক াক্তয ALART রাাতরয জন্য 

ক্তনফ ণাক্তচত ততছ । য ক্তদতক, সফাতযা ২০১৫-২০১৬ সভৌসুতভ, BRRI dhan28*3/ O. rufipogon 

(Acc. no. 105890) এফং BRRI dhan29*3/ O. rufipogon (Acc. no. 103404) ক্রতয 

ভাধ্যতভ প্রাপ্ত QTL ম্যাক্তং পুতরন তত উদ্ভাক্তফত মথাক্রতভ ছটি এফং াতটি সকৌক্তরক াক্তয RYT 

ক্তততফ ভাঠ মূল্যান কযা ততছ। এগুতরায ভতধ্য মথাক্রতভ ক্ততনটি ও চাযটি সকৌক্তরক াক্তয ALART 

রাাতরয জন্য ক্তনফ ণাক্তচত ততছ । 

 

3. সফাতযা ২০১৫-২০১৬ সভৌসুতভ দুটি ব্যাতক্টক্তযার িাআট (BB) সযাগ নীর ক্তজন (Xa4 ও Xa21) ম্বক্তরত 

াঁচটি ব্যাতক্টক্তযার িাআট ক্তজন ক্তযাক্তভডকৃত ক্তি ধান২৯ এয সকৌক্তরক াক্তয ক্তনফ ণাচন কযা ততছ মা RYT 

ক্তাতফ ভাঠ মূল্যান কযা তফ। 

 

                  

াযনী  ১। ব্যাক ক্র তত নতুন ক্ত এভ এ ফা ভাতৃ াক্তয উদ্ভাফন। 

ক্রক্তভক 

নং 

 
সজনাতযন কক্তম্বতনন 

সস্টক্তযক্তরটিয 

ফস্থা 

জীফনকার 
দানায ধযন 

অভন  সফাতযা  

১ BC6 
BRRI3A / 

BR7414-25-1 
পুংফন্ধযা ১০৭ ১৪৫ ক্তচকন 

২ BC6 
BRRI18A/ 

BR7288-4B-8 
পুংফন্ধযা ১০৮ ১৪৪ ভধ্যভ 

৩ BC6 
BRRI25A/ WAB 

96-1-1 
পুংফন্ধযা ১১০ ১৪৫ ক্তচকন 

 

ক্তি এক্তরট রাআন এফং সনক্তযকা ব্যাকগ্রাউতন্ড ক্ততনটি নতুন ক্ত এভ এ রাআন ফা ভাতৃ াক্তয উদ্ভাক্তফত ততছ মায দানা  

ক্তচকন ও ভধ্যভ প্রকৃক্ততয এফং জীফনকার ১৪৫এয ভতধ্য। আা নতুন স্বল্প জীফনকার ম্পন্ন াআক্তফড জাত বতক্তযতত এফং 

সম সকান ক্তযতফত ো োওাতত ক্ষভ তফ। 
 

াযনী ২। ক্তি, এক্তরট রাআন তত প্রক্তভক্তজং সযস্টযায রাআন ফা ক্ততৃ াক্তয নািকযণ। 

 

ক্রক্তভক 

নং 
কক্তম্বতনন দানায ধযন 

জীফনকার 
অভন সফাতযা 
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০১ BR1543-1-1-1-1 ক্তচকন ১১৪ ১৪৮ 

০২ BR7881-25-2-3-12 ক্তচকন ১০৬ ১৪১ 

 

স্থানী এক্তরট রাআন তত দুআটি প্রক্তভক্তজং সযস্টযায রাআন ফা ক্ততৃ াক্তয নািকযণ । অউ এফং অভন সভৌসুতভ স্বল্প 

জীফনকার এফং উত্তভ কুক্তকং গুণাফক্তর ম্পন্ন াআক্তফড বতক্তযতত াক তফ। 

 

াযনী ৩। অভন এফং সফাতযা  সভৌসুতভ জন্য নতুন ফাছাআকৃত াআক্তিড জাত মা জাতী াআক্তিড ধান পরন যীক্ষায 

ভাধ্যতভ ম ণাক্রতভ ক্তি  াআক্তিড ধান ক্তাতফ ফমুি তফ। 

ক্রক্তভক 

নং 

 

কক্তম্বতনন 
সভৌসু

ভ 

পরন 

(টন/

সঃ) 

দানায 

ধযন 

ভকা

র 

 

ভভত্ধব্য 

০১ 
BRRI7A/BRRI31

R 
সফাতযা 

৮.৫-

৯.০ 
ক্তচকন 

১৪৫-

১৪৭ 

সফাতযা  সভৌসুতভ নতুন াআক্তিড 

জাত ক্তি াআক্তিড ধান৫ ক্তাতফ 

ফমুি ততছ। জন্য জাতী 

াআক্তিড যাআ পরন যীক্ষায 

জন্য প্রস্তাফ কযা আাতছ (১ভ ফল ণ 

চরভান)। 

০২ 
IR79156A/BRRI2

0R 
অভন ৬-৬.৫ ক্তচকন 

১১০-

১১৫ 

অভন সভৌসুতভ নতুন াআক্তিড 

জাত (ক্তি াআক্তিড ধান৬) 

ফমুতিয জন্য প্রস্তাফ কযা 

আাতছ (২ ফল ণ চরভান)। 

০৩ 
BRRI33A/BRRI3

1R 
সফাতযা ৯-৯.৫ ক্তচকন 

১৪৫-

১৪৮ 

সফাতযা  সভৌসুতভ নতুন াআক্তিড 

জাত (ক্তি াআক্তিড ধান৭) 

ফমুতিয জন্য প্রস্তাফ কযা তফ। 

০৪ 
IR79156A/Basmat

iR 

(Aromatic hybrid) 

অভন ৭-৭.৩ ক্তচকন 
১১৫-

১২০ 

অভন  সভৌসুতভ নতুন াআক্তিড 

জাত (ক্তি াআক্তিড ধান৮) 

ফমুতিয জন্য প্রস্তাফ কযা তফ। 

এটি একটি সুগক্তন্ধ াআক্তিড ধান। 
 

ফাছাআকৃত কর াআক্তফড জাততয ফাক্তনক্তজযকবাতফ ফীজ উৎাদতনয ক্ষভতা অতছ (নক্তধক ২ টন/তঃ)। ফাছাআকৃত 

াআক্তফড মূ অভন এফং সফাতযা সভৌসুতভ বার পরন ক্তদতত ক্ষভ এফং উত্তভ কুক্তকং গুণাফক্তর ম্পন্ন মায পরন ক্তি 

ধান২৮ ও ক্তি ধান২৯ তত ১-২ টন পরন সফী এফং ক্তি ধান২৯ সথতক ১০-১২ ক্তদন কভ জীফনকার ম্পন্ন । 

 

                      ক্তজঅযএ) 

1. ২০১৫-১৬ থ ণ-ফছতয ক্তজঅযএ ক্তফবাতগ, জুম্ (Jhum) ধাতনয জাত সভাট ২৫২টি জাভ ণস্দাজভ ংগ্র, ৫৩টি 

ভতপণা-এতগ্রানক্তভক (morpho-agronomic) বফক্ততষ্ট্য উয ক্তবক্তত্ত কতয ১৮৮টি জাভ ণপ্লাজতভয চক্তযএান 

(characterization) এফং ক্তি ক্তজন ব্যাংতক ৩৭টি নতুন জাভ ণপ্লাজতভয সযক্তজতেন ম্পন্ন ততছ। 
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2. ধাতনয জাততয সুযক্ষায (varietal protection) জন্য এএঅয (SSR) এফং অআএরক্ত (ILP) ভ ণাকায 

(marker) িাযা ৮১টি অউ ধাতনয জাভ ণপ্লাজভ এফং ২৬টি ক্তি উদ্ভাক্তফত ধাতনয জাততয ভক্তরকুরায ডাআবাযক্তটি 

(molecular diversity) এফং ক্তডএনএ ক্তপংগায ক্তপ্রক্তিং (DNA fingerprinting) ম্পন্ন ততছ। 

3. সটক্ত সফাতযা, কাক্তর সফাতযা, নাতটর সফাতযা, াআটা সফাতযা, ানক্তাজ, রারক্তদংগা, যাতা, াদা সফাতযা, রার সফাতযা 

এফং রাযা সফাতযা জাততয জাভ ণস্দাজভমূতক উচ্চ (>৮০% উফ ণযতা) উষ্ণতা নীর (heat tolerant) 

ধাতনয জাত ক্তাতফ নাি কযা ততছ। 

4. ক্তি দয এফং অঞ্চক্তরক কাম ণারমূত ১২০ টতনয ক্তধক প্রজনন ফীজ (breeder seed) উৎাদন এফং ক্তি ধান 

ফীজ সনটওাকভুি ৯০৬টি (ক্তজও, এনক্তজও এফং ক্তএ) প্রক্ততষ্ঠাতনয ভতধ্য ক্তফতযণ কযা ততছ।  

 

                  

            

স্তান্তক্তযত প্রমৄক্তিঃ  

েযা কফক্তরত এরাকা ক্তি ধান৫৬, ক্তি ধান৫৭ এফং ক্তি ধান৬২ সত উচ্চ পরন াওায জন্য অভন সভৌসুতভ ২৫ ক্তদন 

ফী চাযা ২০ সক্তভ. X ১৫ সক্তভ. দূযতত্ব জুরাআতয সল প্তাত প্রক্তত সগাছা ২টি কতয রাগাতত তফ। এতক্ষতত্র অগাছা 

দভতনয জন্য একফায ক্তপ্র-আভাযতজন্প অগাছানাক ও একআ াতথ  একফায াত ক্তদত অগাছা দভন থফা সাস্ট 

আভাযতজন্প অগাছানাক + একফায াত ক্তদত অগাছা দভন থফা একটি ক্তপ্র-আভাযতজন্প + একফায সাস্ট আভাযতজন্প 

অগাছানাক ব্যফায  কযতত তফ।  

 
গতফলণা উাত্তঃ  

 
১। সফাতযা সভৌসুতভ সরতত চাযা বতযীয ভাধ্যভ ক্তাতফ ৫০% ধাতনয তুল ও কুুঁড়ায ক্তভশ্রন +৫০% ভাটি ব্যফায কতয 

চাযায উচ্চতা ও াতায ংখ্া ক্তফতফচনা সু ও ফর চাযা উৎাদন কযা মা।  

 ২। ক্তি ধান৬২ এয বার পরন াওায জন্য প্রক্তত সক্টতয ৪৮-৬১ সকক্তজ নাআতরাতজন ব্যফায কযতত তফ মেন ভাটিতত 

নাআতরাতজন এয ক্তযভাণ ০.১২-০.২১% এফং চাযা সথতক চাযায দূযত্ব ১৫ সক্তভ. X ১৫ স.ক্তভ ব্যফায কযা । 

৩। অগাছানাক ব্যফায কযায ১০-১৫ ক্তদতনয ভতধ্য ভাটিতত নুজীতফয ক্তযভাণ প্রাকৃক্ততক ফা থ ণাৎ পূফ ণাফা 

ক্তপতয অত। অগাছানাক প্রতাতগয য ভাটিতত ব্যাকতটক্তযা এফং ছত্রাতকয ংখ্া মথাক্রতভ ১০ ক্তদন ও ৩ ক্তদতনয 

ভতধ্য পুনরুত্থান ।  

৪।  সগাারগঞ্জ সজরায জন্য প্রস্তাক্তফত স্যক্তফন্যা সফাতযা (উপী) - অভন (ফাঁীযাজ) + ভাছ ফতণভান স্যক্তফন্যা 

সফাতযা-ক্ততত-ক্ততত এয তুরনা ক্তধক রাবজনক (নীট ক্তযটাণ ণঃ ৬৬,২৭০/- এফং BCR: ১.৬৫)। 
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৫।  সগাারগঞ্জ সজরা ফক্তত এক পরী জরা এরাকায জরজ অগাছা দভতনয জন্য প্রক্তত সক্টতয ২.০০ ক্তরটায 

গ্রাতভাতসান ২০ এএর (প্যাযাতকাাট) প্রতাগ কযা াশ্রী। এতক্ষতত্র প্রক্তত সক্টতয ১৭,০০০-১৮,০০০/- টাকা েযচ 

কভাতনা ম্ভফ। 

৬। সগাারগতঞ্জয peat soil এরাকা নাআতরাতজন এফং পপযা এয বাতফ ধাতনয পরন কতভ মা।  

৭। সুলভ ায প্রতাতগ কৃলতকয ায ব্যফানায তুরনা স্বণ ণা ৫ (৬ টন/ত.) এয পরন প্রক্তত সক্টতয  ০.৬২ টন সফক্ত 

াওা মা । উি রাআতনয যাভাআতরাজ এয ক্তযভাণ ২৮.৩, অস্ত চার াওা মা ৬৪.১%, অক্তভতলয ক্তযভাণ ৭.৮ 

এফং চার রভফা অকৃক্ততয (৫.৫ ক্তভক্তভ.)।  ৮। অভন সভৌসুতভ  সনক্তযকা ক্তভউট্যাি এয পরন ক্তছর ক্তি ধান৬২ এয ভান ( 

৪.০ টন/ত.)।  

৯। সফাতযা সভৌসুতভ ক্তফঅয (ফাতা) ৮০৭২- এক্ত৫-৪-২-১-২-) এফং ক্তফঅয (ফাতা) - ৮০৭২- এক্ত৮- 1-1-3-1-1 এয 

পরন ক্তছর ক্তি ধান২৮ এয ভান ।  

১০। সফাতযা সভৌসুতভ ক্ততযাজপুয, সগাারগঞ্জ ও ফাতগযাট এরাকা সফাতযা - ক্ততত- ক্ততত স্য ক্তফন্যাত ক্তি াআক্তিড 

ধান২,  ক্তি াআক্তিড ধান৩ এফং ক্তি ধান৫৮ এয ক্তযফততণ ক্তি ধান২৯ এফং অউ সভৌসুতভ নুনতযাতুর এয ক্তযফততণ ক্তি 

ধান৪৮ ব্যফায কতয পরন বৃক্তদ্ধ কযা ম্ভফ।  

                  

 ২টি স্তান্তযতমাগ্য প্রমৄক্তি উদ্ভাফন 

প্রমৄক্তি ১ঃঃ কভ পুক্তষ্ট্ উাদাতনয চাক্তদা ম্পন্ন (Low-input) ধাতনয জাত (ক্তি ধান৬৯) চালাফাতদয জন্য াতযয সুাক্তয 

 

কভ পুক্তষ্ট্ উাদাতনয চাক্তদা ম্পন্ন (Low-input) ধাতনয জাত (ক্তি ধান৬৯) ন্যান্য অধুক্তনক ধান জাততয জন্য সুাক্তযকৃত াতযয ভাত্রায সচত ২০% কভ ায 

প্রতাগ কতযও কাক্তিত পরণ সদ। সুতযাং ক্তি ধান৬৯ এয জন্য সুাক্তযকৃত াতযয ভাত্রা তরা মথাক্রতভ ২৪০-৭২-১০২-৪৮-৪.৮ সকক্তজ/ত আউক্তযা-টিএক্ত-এভওক্ত-

ক্তজাভ-ক্তজংকারতপট। 

 
প্রমৄক্তি ২ঃঃ ধাতনয জক্তভ সথতক নাআরা ক্রাআড ও নাআক্তরক ক্রাআড গ্যা ক্তনগ ণভন হ্রাতয ম্ভাব্য সকৌরমূ 
ক) গুটি আউক্তযা ায প্রতাগ: গুটি আউক্তযা ায একক্তদতক সমভন নাআতরাতজন াতযয কাম ণকাক্তযতা তকযা ২০-২৫ বাগ বৃক্তদ্ধ কতয যক্তদতক সতভন ধাতনয পরন 

তকযা ১৫-২০ বাগ বৃক্তদ্ধ কতয। অফায গুটি আউক্তযা ায জক্তভতত একফাযআ প্রতাগ কযতত । জরাফদ্ধ ধান সক্ষতত সফাতযা সভৌসুতভ (২.৭ গ্রাভ ওজতনয একটি 

গুটি ) চাযা সযাতনয ১০-১৫ ক্তদন  এফং অউ ও অভন সভৌসুতভ (১.৮ গ্রাভ ওজতনয একটি গুটি ) চাযা সযাতনয  ৭-১০ ক্তদতনয ভতধ্য প্রক্তত চায সগাছায 

ভাঝোতন এক াক্তয ন্তয ন্তয ভাটিয ৫-৭ সক্তিক্তভটায গবীতয গুটি আউক্তযা ায প্রতাগ কযতত তফ।  
ে) াক্তন ব্যফস্থানা: ধাতনয জক্তভতত ফভ াক্তন না যােতর নাআরা ক্রাআড ও নাআক্তরক ক্রাআড গ্যা ক্তনগ ণভন বৃক্তদ্ধ সতত াতয, তাআ ধাতনয জক্তভতত 

াক্তন যাোয ব্যফস্থা কযতত তফ। 
গ)  ায ব্যফস্থানা: যাামক্তনক াতয ক্তফতল কতয ক্তছটাতনা আউক্তযা ায নাআরা ক্রাআড ও নাআক্তরক ক্রাআড গ্যা ক্তনগ ণভনতক যাক্তয প্রবাক্তফত কতয, তাআ 

যাাক্তনক াতযয ব্যফায কভ কযতত তফ।  
ঘ)  জক্তভ ব্যফস্থানা: ধাতনয জক্তভয ভাটিতক মতদুয ম্ভফ কভ উতরাট াতরাট কযতত তফ। 

 ফাতাতটকতনারজী ও প্লাি ক্তিক্তডং ক্তডক্তবন সথতক প্রাপ্ত ২৬টি ALART Materials-এয নাআতরাতজন, পপযা ও টাক্তাভ াতযয চাক্তদা 

ক্তনরূন। 

 ায ক্তফলক প্রমৄক্তি জনক্তপ্রকযতনয জন্য ফক্তযার ও যংপুয ঞ্চতর কৃলতকয ভাতঠ ২৫টি প্রদ ণনী স্থান পরবাতফ ম্পন্ন কযা ততছ। 

 অউ ২০১৬ সভৌসুতভ মৃক্তত্তকা ক্তফজ্ঞান ক্তফবাগ কতৃণক উদ্ভাক্তফত ফাতা-গ ণাক্তনক াতযয ভাঠ মূল্যান ম্পন্ন কযা ততছ। 

 গতফলণা ভাঠ ও ল্যাফতযটযীতত ম্পন্ন ক্তফক্তবন্ন গতফলণা সথতক ১৫টি প্রতাজনী বফজ্ঞাক্তনক তথ্য উদ্ভাফনঃ 

1. সগ্র সটতয (Grey terrace) ভাটিতত ক্তি ধান৪৯-এয কাক্তিত পরতনয জন্য সক্টয প্রক্তত ৫০ সকক্তজ টাক্তাভ ও ৫০ সকক্তজ 

নাআতরাতজনআ মতথষ্ঠ। যতক্ষ ক্তি ধান২৯ এয জন্য ১০০ সকক্তজ টাক্তাভ ও ১২০ সকক্তজ নাআতরাতজন দযকায। 
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2. অভন সভৌসুতভ াতযয নুতভাক্তদত ভাত্রায াতথ ক্ততক্তযি ২৫% N ও K প্রতাতগ ক্তি ধান ৫৭ এফং ক্তি ধান ৬৫ পরন ফাড়াতনা 

মা। 

3. ক্তি, গাজীপুয োভাতয ক্তি ধান৩৩ এফং HUA565 াতযয নুতভাক্তদত ভাত্রায সচত ৩০% কভ প্রতাতগ মথাক্রতভ সক্টয প্রক্তত 

৪.১৭ এফং ৪.৫৯ টন পরন ক্তদততছ। পপযা গ্রতনয ক্তযভান HUA565 এ সফী । 

4. ক্তি পাভ ণ গাজীপুতয সদো সগতছ দীঘ ণক্তদন মাফৎ N, P এফং K প্রতাগ না কযতর ধাতনয পরতন ভাযাত্দক বাতফ কতভ মা। ক্তকন্তু 

ারপায এফং দস্তা প্রতাগ না কযতর ধাতনয পরতন সনক্ততফাচক প্রবাফ সদো মা না। দীঘ ণ সভাক্তদ অআক্তএনএ ক্তবক্তত্তক ায 

ব্যফাতয ধাতনয পরতন উর্ধ্ণমূেী প্রফনতা সদো সগতছ। 

5. ক্তি পাভ ণ যংপুয এ ধাতনয পরন ক্তনেনকাযী পুক্তষ্ট্ উাদান তরা নাআতরাতজন ীক্তভত। 

6. ায প্রতাগ ব্যতীত ক্তনক্তফড় ধান (Intensive Rice) ধান চালাফাতদ সফাতযা ধাতনয পরন সক্টয প্রক্তত ০.৫ টতন সনতভ এততছ।   

7. সফাতযা সভৌসুতভ ধান-ধান ও ধান-ধান-ধান স্য ক্তফন্যা ভাটি যীক্ষাক্তবক্তত্তক যাাক্তনক ায ব্যফায এফং ৫০% ভাটি 

যীক্ষাক্তবক্তত্তক যাাক্তনক ায + ১টন স. ছাআ ও ২ টন/ত. সগাফয (Mixed Manure) ব্যফাতয ভক্তযভান পরন াওা 

সগতছ। 

8. নুতভাক্তদত ভাত্রায াতযয াতথ ০.৫ টন/ সক্টয বাক্তভ ণকতম্পাস্ট বজফ ায প্রতাতগ সফাতযা ধাতনয তফ ণাচ্চ পরন াওা সগতছ এফং 

ভাটিয গুনাগুন বৃক্তদ্ধ সততছ। 

9. ভাটিতত পপযাতয বাফজক্তনত কাযতন সফাতযা সভৌসুতভ (ক্তি ধান২৯) ধাতনয পরন সফীভাত্রা ক্ষক্ততগ্রস্থ ততছ। অভন সভৌসুতভ 

ক্তি ধান ৪৯ এয পরন পপযাতয বাফজক্তনত কাযতন সতভন কতভক্তন। ভাটিতত পপযাতয ভাত্রা ধানগাছ কতৃণক পপযা, 

নাআতরাতজন এফং টাক্তাতভয অযণতক প্রবাক্তফত কতযতছ। 

10. সজাায বাটা কফক্তরত এরাকা, াক্তনতত ক্তনভগ্ন এফং ীত প্রফন এরাকা বজফায ও অআক্তএনএ (IPNS) ক্তবক্তত্তক যাাক্তনক 

ায ব্যফায ধাতনয তফ ণাচ্চ পরন াওায একটি বার উা। 

11. সফাতযা সভৌসুতভ ক্তছটিত দানাদায আউক্তযা (PU) প্রতাগ কযায সচত ভাটিয গবীতয গুটি আউক্তযা ায প্রতাগ কযা ধাতনয পরন 

এফং নাআতরাতজন ায কাম ণকাক্তযতা উতল্লেতমাগ্য াতয বৃক্তদ্ধ সততছ। ম ণাক্রতভ শুকাতনা ও ক্তবজাতনা (AWD) দ্ধক্তততত সযাা 

অভন সভৌসুতভ ক্তছটিত দানাদায আউক্তযা (PU) প্রতাগ কযায তুরনা ভাটিয গবীতয গুটি আউক্তযা প্রতাগ কযতর সভাট N2O-N 

ক্তনগ ণভন কভাতনা মা। 

12. নুতভাক্তদত দ্ধক্তততত ক্তযলা চাল কযতর সফাতযা ধাতনয জন্য নুতভাক্তদত াতযয ভাত্রা প্রা ৫০% কভাতনা মা। শুধুভাত্র স্বল্প 

জীফনকার ম্পন্ন ধাতনয জাত চাল কযতর প্রা ১১% গ্রীণ াউজ গ্যা ক্তনগ ণভন কভাতনা মা। ক্তাজ-াট-ক্ততত, ক্ততত-াট-

সযাা অভন, গভ-মুগডার-সযাা অভন এফং ভূট্টা-ক্ততত-সযাা অভন স্য ক্তফণ্যা ফাংরাতদত গ্রীণ াউজ ক্তনগ ণভন কভাতনায 

তুরনামূরকবাতফ বার উা। 

13. সফাতযা সভৌসুতভ াওায টিরায ব্যফায কতয এক ফা দুআ চাল ক্তদত যাক্তয ধান ফন কতয ৫.৪-৫.৭ টন/তক্টয) পরন াওা 

সগতছ মা কৃলক কতৃণক ক্ততন ফা চায চাল কতয াতত সযাতন প্রাপ্ত পরতনয ভতুল্য। 

14. াধাযনতঃ উচ্চ তাভাত্রা এফং পুক্তষ্ট্ ব্যফস্থানা িাযা কাফ ণন, নাআতরাতজন, পপযা, টাক্তাভ, ক্তভনাতযরাআতজন 

(Mineralization) এফং ভাটিয নুজীফ ও বজফপ্রক্তক্রা প্রবাক্তফত । 

15. ৯৫% তযয অফজণনা + ৫% যকপতপট িাযা বতযী কতম্পাস্ট ক্তযতফ ফান্ধফ এফং এআ কতম্পাস্ট ধান চাতলয জন্য প্রক্তত 

সক্টতয ১ টন ব্যফায কযতর যাাক্তনক াতযয ব্যফায ১০০% পপযা এফং ২৫% টাক্তাভ কভাতত াতয। 

 

                         

1) ভাটিয বুনতটয াথ ণতকযয কাযতন ভাটিয াক্তন ধাযন ক্ষভতা ক্তবন্ন তত াতয। কাাতযার ফাতদ ন্যান্য উতজরায উতযয ভাটিয াক্তন দ্রুত াক্তযত । 

গতফলণা সদো মা সম, কাাতযাতরয ক্তর-সদাআঁ ভাটিয তুরনা ঠাকুযগাঁও এয এতটর-সদাআঁ ভাটিতত ক্তধক ক্তযভান াক্তন ধাযন কযতত াতয। 

তাতনায, ঠাকুযগাঁও এফং কাাতযাতরয ক্তর-সদাআঁ সথতক সদাআঁ,  এতটর-সদাআঁ সথতক সদাআঁ এফং ক্তর-সদাআঁ সথতক সদাআঁ ভাটিয জরবয 

াক্তনয ক্তযভান মথাক্রতভ ১৫.৫২-২৫.৮৫%, ১০.৫৯-২৮.৭৭% এফং ১২.১১-৩১.০৩% । 
2) ল্প ক্তযভান সতচ তুরনামূরকবাতফ অলু-িাউ-সযাা অউ স্যক্রভ সথতক ফতচত সফী পরন াওা মা। িাউ ক্তততফ ক্তি-ধান ২৮ এয তুরনা ক্তি-

ধান ৪৮ সফী পরন সদ। 

3) জীফনকার, বৃক্তষ্ট্াত এফং পরতনয উয ক্তবক্তত্ত কতয ক্তি-ধান ৩১, ক্তি-ধান ৫৩ এফং ক্তি-ধান ৫৬ ক্তধক েযা নীর মাযা মথাক্রতভ দীঘ ণ, ভধ্যভ এফং স্বল্প 

জীফনকার ম্পন্ন জাত। 

4) যীক্তক্ষত ছাতদয কযাচতভি এরাকায যানপ গ ০.৪৮। কযাচতভি সথতক উৎাদিত যানপ অতন শুধুভাত্র কযাচতভতিয বনু্ধরতায উয ক্তনবয কতয না 

বৃদিপাততর পদরমাতে উতযও দির্ভ র কতর। 

5) বুক্তড়িয, ক্তফোরী এফং ফতরিয নদীয উজাতন মথাক্রতভ ফযগুনায াথযঘাটায গুরবুক্তনা ফাজায, কাঁকক্তচযা সপযীঘাট এফং বান্ডাক্তযায সতক্তরোরী 

রঞ্চঘাতটয াক্তনয রফণািতা াযা ফছযআ সভাটামুটি ১ ক্তডএ/ক্তভ থাতক।   

6) দুআ ফছতযয গতফলণায পরাপতর সদো মা সম, ১.৫ ি ক্তিয সারায াম্প ক্তদত তফ ণাচ্চ ১ সক্টয জক্তভয সফাতযা ধাতন সচ সদা মা। 

 

                   

 রফণািতা ও জরভগ্নতা নীরতাঃ অআঅয৭৭৯২-২অয-ক্তফ-১০ নাভক সকৌক্তরক াক্তযটি ঙ্গজ ম ণাত ৬ ক্তডএ/ক্তভটায রফনািতা নীর এফং একআ 

াতথ ১২ ক্তদন জরভগ্নতা য কযতত াতয, মাা ক্তি ধান৭৮ নাতভ ফমুি কযা ততছ।   
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 রফনািতা ক্তষ্ণুতায প্রধান সকৌরঃ ক্ষক্ততকয সাক্তডাভ অতনয স্বল্প গ্রন এফং টাক্তাভ ও সাক্তডাভ অতনয মথামথ বাযাম্য ফজা থাকা, ক্তি 

ধান৬৭ এয রফনািতা ক্তষ্ণুতায প্রধান  সকৌর ক্তাতফ ক্তনরুন কযা ততছ। 

 জরভগ্নতা নীরতাঃ দু’টি ফাংরাতদী ধাতনয জাভ ণপ্লাজভ (ক্তি এতসন নং ১৮৩৮ এফং ক্তি এতসন নং ৪০৯৬) ক্তচক্তিত কযা ততছ, মাা ১৮ ক্তদন ম ণন্ত 

জরভগ্নতা নীর। 

 স্বল্প াক্তনয উতমাগীঃ ক্তগ্রন সুায যাআতয একটি সকৌক্তরক াক্তয (HHZ15-DTR-DT1-Y1) স্বল্প াক্তন উতমাগী ক্তাতফ ক্তচক্তিত কযা ততছ।  

 উচ্চতাভাত্রা নীরতাঃ উচ্চতাভাত্রা ক্তষ্ণু জাত উদ্ভাফতনয জন্য সভগা বযাযাআটি ক্তি ধান২৯ এফং ক্তি ধান২৮ এ N22 সথতক উচ্চ তাভাত্রা 

োআকতরট পাটি ণক্তরটি QTL ক্তন্নতফ কযা ততছ। মায সকৌক্তরক াক্তযগুক্তর  এেন  BC3F2 ম ণাত অতছ।  

 ঠান্ডা ক্তষ্ণুতাঃ  

I. ক্তি ধান৬৯ এফং একটি গ্রগাভী সকৌক্তরক াক্তযতক (BR8907-B-1-2CS1-CS2-P3-4) চাযা এফং প্রজনন ম ণাত ভাধ্যভ ভাত্রায ঠান্ডা 

ক্তষ্ণু ক্তাতফ ক্তচক্তিত কযা ততছ। 

II. ভুটান নাতভ ীত ক্তষ্ণু ক্তাতফ একটি ক্তফতদী ধাতনয জাত ক্তচক্তিত কযা ততছ, মা ীত ক্তষ্ণুতায সডানায প্যাতযি ক্তাতফ ব্যফায কযা 

মাতফ।   

 অতরাক ংতফদনীরতা এফং সগ্রাথঃ  তীি অতরাক ংতফদনীর ক্তি ধান৫৪ সক ক্তফঅয২২ এফং ক্তফঅয২৩ এয সচত ক্তধক  উতমাগী নাফী জাত ক্তাতফ 

ক্তচক্তিত কযা ততছ।  

 ক্তযফক্ততণত জরফায়ঃ ফাংরাতদী ধাতনয ২০০ টি জাভ ণপ্লাজভ সথতক ১০ টি সক কাফ ণন-ডাআ-সাআড ংতফদনীর ক্তাতফ ক্তচক্তিত কযা ততছ। মাা 

বক্তফষ্যতত  ক্তযফক্ততণত জরফায়তত উচ্চ ভাত্রায কাফ ণন-ডাআ-সাআড ক্তযতফতয জন্য উচ্চ পরনীর জাত উদ্ভাফতন ব্যফায কযা মাতফ।  

 

            

 ধাতনয জক্তভতত নতুন সাকাভাকড় নািকযণ 

ধাতনয জক্তভতত দুটি নতুন ধযতনয সাকা সদো সগতছ। এগুতরা তরা যাআ ওাটায ওআক্তবর ও ক্ষুদ্র ফাদাক্তভ গাছপক্তড়ং। 
ক্ষুদ্র ফাদাক্তভ গাছপক্তড়ং- 
২০১৫ াতর সফাতযা সভৌসুতভ ফ ণপ্রথভ গাজীপুতয ক্ষুদ্র ফাদাক্তভ গাছপক্তড়ং সদো সগতছ। সাকাটি অদ্র ণ ও স্যাঁতস্যাঁতত ফস্থা ছন্দ কতয। ঘন কতয চাযা সযান এফং 

অগাছামুি ধাতনয জক্তভ এআ সাকাটিয ফংক্তফস্তাতযয জন্য নুকূর ক্তযতফ।  

 
ক্তচত্র-১ঃঃ ক্ষুদ্র ফাদাক্তভ গাছপক্তড়ং 

যাআ ওাটায উআক্তবর- 
২০১৬ াতর অভন সভৌসুতভ সবারা সজরা ধাতনয জক্তভতত যাআ ওাটায উআক্তবর নািকযণ কযা ততছ। পূণ ণফস্ক উআক্তবর জক্তভতত াক্তন থাকা ফস্থা ক্তফযাজভান 

(ক্তচত্র-২এ)। এযা াতা সেত রম্বারক্তম্ব দাগ বতযী কতয (ক্তচত্র-২ক্তফ)।  

 
ক্তচত্র-২ঃঃ যাআ ওাটায উআক্তবর ও তায ক্ষক্ততয নমুনা/২এ, পূণ ণফস্ক যাআ ওাটায উআক্তবর ২-ক্তফ, ক্ষক্ততয নমুনা। 

 

যাআ িযাক ক্তফটতরয ক্তযাযতজন্প- 
২০১৫ াতরয সফাতযা সভৌসুতভ সনত্রতকানা সজরায করভাকান্দা উতজরায াওতড় যাআ ফস্দযাক ক্তফটতরয উক্তস্থক্তত াওা সগতছ। ৩৫ ফছয য সাকাটিয উক্তস্থক্তত 

অফাযও রক্ষয কযা মা। ১৯৮০ াতর ফ ণপ্রথভ সাকাটি তাক্তরকাভূি কযা তক্তছর। এটি শুষ্ক জক্তভয ধাতনয সাকা। যাআ িযাক ক্তফটর ও তায ক্ষক্ততয নমুনা ৩ নং ক্তচত্র 

সদোতনা র। সাকাটি গাতছয ক্তনতচয ক্তদককায কাতন্ড ক্তকতড়য উতযয ং সেত ক্ষক্ততাধন কতয। ধাতনয পৄর অায য অক্রভণ তর াদা ক্ততলয ভত সদো মা 

(ক্তচত্র)।  
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ক্তচত্র-২ঃঃ যাআ িযাক ক্তফটর ও তায ক্ষক্ততয নমুনা (ম ণাক্রতভ উতযয ও ক্তনতচয ক্তচত্র)। 

 

 আতকারক্তজকযার আক্তঞ্জক্তনাক্তযং দ্ধক্তততত ধাতনয জক্তভতত ক্ষক্ততকয সাকা দভতন ভাঠ গতফলণা- 

সনকটায/ভধু মৃদ্ধ পৄর গাছ ধাতনয জক্তভয অআতর চাল কতয বজক্তফক দ্ধক্তততত ধাতনয সাকাভাকড় দভন কযা মা (ক্তচত্র-৪)। পৄরমৃদ্ধ গাছ ভধু যফযা কতয মা 

প্রাকৃক্ততক সাকা সেত দ্রুত ফংক্তফস্তায কতয। প্রাকৃক্ততক ফন্ধুতাকা সমভন-যতবাজী, যজীফী আতযাক্তদ ধাতনয জক্তভতত বৃক্তদ্ধ া এফং পর যক্ষা কতয। এক ম ণতফক্ষতণ 

সদো মা, এআ দ্ধক্তততত ধাতনয ত্রু সাকাভাকড় ৫০% কভ এফং কীটনাতকয ব্যফায কতভ ৭০%। এআ দ্ধক্তত অত্ ণাতডয ংখ্া বৃক্তদ্ধ কতয এফং ভাটিয স্বাস্থয যক্ষা 

কতয।  

 
ক্তচত্র-৪ঃঃ সনকটায মৃদ্ধ পৄর গাছ ধাতনয জক্তভয অআতর চাল। 

 

 

 

 

 ধাতনয জাত উন্নতন সাকাভাকড় প্রক্তততযাধী জাভ ণপ্লাজভ নািকযণ- 
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২০১৫-১৬ গতফলণা ফতল ণ ধাতনয ১২৯ টি এক্তি ফাদাক্তভ গাছপক্তড়ং এফং ৯১ টি এক্তি াদা-ক্তঠ গাছপক্তড়ং এয ক্তফযীতত প্রক্তততযাধীতা মাচাআ কযা ততছ। ততন্তধ্য ৩০ টি 

এক্তি ভধ্যভ ভাত্রায ফাদাক্তভ গাছপক্তড়ং প্রক্তততযাধী এফং ২৯ টি ভধ্যভ ভাত্রায াদা-ক্তঠ গাছপক্তড়ং প্রক্তততযাধী। অযও ৯১ টি ধাতনয জাভ ণপ্লাজভ গরভাক্তছ সাকায ক্তফযীতত 

প্রক্তততযাধনীরতা মাচাআ কযা ততছ। তন্তধ্য, BR 8693-17-6-2-1, সকাা ক্তফক্তন্ন জাত গরভাক্তছ প্রক্তততযাধী (০-১% সেঁাজ াতা)। অয মুিাায, 

াপাায এফং BR11ও BRRI dhan33 এয ক্র কক্তম্বতনন ভধ্যভ ভাত্রা গরভাক্তছ প্রক্তততযাধী (১১-২৭% সেঁাজ াতা)।  
 

 

                  

 

 িাস্ট সযাতগয জীফাণুয ২৫টি standard differential set ক্তনক্তিতকযণ কযা ততছ। 

 ক্তফক্তবন্ন সযাগপ্রফণ ধাতনয জাত থফা রাআন এ ব্যাকতটক্তযাজক্তনত াতাতাড়া (Xa4, xa5, Xa7, xa13 ও Xa21) 

এফং িাস্ট সযাগ প্রক্তততযাক্তধ ক্তজনমূতয (Pish, Pita-2, Pi9 ও Pi40) pyramiding কযা ততছ। 

 রক্তক্ষয গু সযাতগয কাযতণ ধাতনয পরন হ্রাতয ায ক্তনণ ণতয জন্য একটি ভতডর (FLYER) উদ্ভাফন কযা ততছ। 

 Tray seedling raising এ ধাতনয সুস্থ চাযা উৎাদন এফং চাযা ঝরাতনা সযাতগয দভন ব্যফস্থা উদ্ভাফন কযা 

ততছ। 

 িাস্ট (৩ টি) সযাগ দভতনয জন্য  কাম ণকক্তয ছত্রাকনাক নািকযন কযা ততছ। 

  IAPP, MIAD এফং PGB প্রকতল্পয অওতা কৃলতকয জক্তভতত ধাতনয ক্তফক্তবন্ন সযাতগয ভক্তিত দভন ব্যফস্থা 

ংক্রাভত্ধ প্রমৄক্তিয ক্তফত্ধাতযয রতক্ষয প্রদ ণনী (৪০ টি) স্থান এফং কৃলক ও উকাযী কৃক্তল কভ ণকতণাতদয (৩০০ জন) 

প্রক্তক্ষণ প্রদান কযা ততছ। 

 
   -                        

 

(১)ঃঃ  প্রমৄক্তিয নাভঃ ক্তধক ক্তনক্তফড়তা ম্পন্ন চাযপরী স্যক্তফন্যা 

প্রমৄক্তিয বফক্তষ্ট্যঃ  ১। ধান ও ভূট্টা ক্তবক্তত্তক স্যক্তফন্যাতনয ভাধ্যতভ স্যক্তনক্তফড়তা এফং তস্যয বফক্তচত্রতা বৃক্তদ্ধকযণ 

২। কণযায াাাক্ত ন্যান্য পুক্তষ্ট্ উাদাতনয যফযা ক্তনক্তিতকযন 

৩। প্রচক্তরত ভূট্টা-ক্ততত-সযাাঅভতনয সচত তকযা প্রা ৮১ বাগ ম ণন্ত উৎাদনীরতা বৃক্তদ্ধকযন 

৪। উৎাদনীরতা বৃক্তদ্ধকযতনয ভাধ্যতভ কৃলতকয অথ- ণাভাক্তজক উন্নন। 

প্রমৄক্তিয উতমাগীতাঃ  ১। সভতযপুয ও কুক্তষ্ট্া ঞ্চর 

২। ভাঝাক্তয উচু ও উচু জক্তভ সমোতন ভূট্টা-ক্ততত-সযাাঅভতনয প্রচরন অতছ। 

প্রমৄক্তিয তত পরন/প্রাক্তপ্তঃ  প্রচক্তরত ভূট্টা-ক্ততত-সযাাঅভতনয সচত তকযা ৩৮ সথতক ৮১ বাগ ম ণন্ত সফী ধান ভভান পরন 

ক্তনক্তিত কতয। 

প্রমৄক্তি Maturity কারঃ  ২০১২-২০১৫ 

 

(২) প্রমৄক্তিয নাভঃ উন্নত স্য ক্তফন্যা ও ক্তনক্তফড় োভায ব্যফস্থানা রাগআ কৃক্তল ও উৎাদনীরতা বৃক্তদ্ধ 

                   াট সক্ষতত ক্তফনাচাতল অভন ধান চাল ও  ায ব্যফস্থানা। 

 প্রমৄক্তিয বফক্তষ্ট্যঃ 

 ১) াতটয জক্তভতত ক্তফনাচাতল অভন ধান চাল, াট কাটায ২৫/৩০ ক্তদন পূতফ ণ অভন ধাতনয ংকুক্তযত ফীজ বৃক্তষ্ট্ ওায অতগ 

থফা ক্তবজা ভাটিতত ক্তছটিত সদওা। 

২) াট কাটায য অগাছা ক্তযস্কায কতয সদওায য ক্তফঘাপ্রক্তত ১২ (ফায) সকক্তজ আউক্তযা ায জক্তভতত ক্তছটিত সদওা। 

৩) নাবৃক্তষ্ট্তত াক্তস্দতভনটাযী আক্তযতগন ক্তদতত তফ। 

৪) াট কাটায য জক্তভতত টা, পপযা, ারপায ও ক্তজতঙ্কয সতভন বাফ থাতক না, ক্তকন্তু নাআতরাতজতনয বাফ থাতক 

ক্তফধাম ক্তফঘাপ্রক্তত ১২-১৪ সকক্তজ আউক্তযা প্রতাতগ ধাতনয বার পরন াওা মা। 

 প্রমৄক্তিয উমৄক্তগতাঃ 

 ক) 

ে) 

গ) 

১) পক্তযদপুয, যাজফাড়ী, ভাদাযীপুয, ক্তযতপুয, সগাারগঞ্জ, নড়াআর ও ভাগুড়া। 

ভধ্যভ উঁচু, ভধ্যভ ও ভধ্যভ ক্তনচু জক্তভতত াট কাটায একভা পূতফ ণ কুক্তযত অভন ধাতনয ফীজ ফন কযতত তফ। 

অভন সভৌসুতভ বৃক্তষ্ট্াত কভ তর ক্তযপূযক সচ ক্তদতত তফ। 

 প্রমৄক্তি তত পরন/প্রাক্তপ্তঃ কৃলতকয চালাফাদ দ্ধক্তত সথতক এ প্রমৄক্তিয পরন প্রক্তত সক্টতয ১.৫-২.০ টন পরন সফী াওা মা। 

 প্রমৄক্তিয ম্যাচুক্তযটি কারঃ ২০০৬ তত ২০১৪ ক্তরঃ। 
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(৩) প্রমৄক্তিয নাভঃ ভধ্যভ উঁচু জক্তভতত রাগআ স্য ক্তফন্যাতয উতমাক্তগতা মাচাআ।  

সাতজয জক্তভতত ক্তফনাচাতল াট ও অভন ধাতনয চাল। 

 প্রমৄক্তিয বফক্তষ্ট্য 

 ১. সাজ সক্ষতত্র াযতবষ্ট্ এয ২০-৩০ ক্তদন পূতফ ণ এফং সাজ সক্ষতত্র সল সচ প্রতাতগয পূতফ ণ ২. ভাচ ণ ভাতয ১০-১৫ 

তাক্তযতেয ভতধ্য াট সজঅযও  ৫২৪ এয ফীজ ক্তছটিত ক্তদতত তফ। 

২. সাজ ংগ্রতয ভ াট গাছ সাতজয াতথ উতঠ মা এফং াক্তযফদ্ধ ফস্থা ধাযন কতয এফং অগাছা ক্তযস্কায 

ত মা। 

৩. সাজ ংগ্রতয তয ফক্তষ্ট্ অগাছা ক্তযস্কায কতয ক্তফঘাপ্রক্তত ১২ সকক্তজ আউক্তযা ক্তছটিত সদওায াতথ াতথ সচ 

ক্তদতত তফ। 

৪.াট কাটায ২৫-৩০ ক্তদন পূতফ ণ অভন ধাতনয কুক্তযত ফীজ ক্তবজা ভাটিতত থফা বৃক্তষ্ট্য পূতফ ণ ক্তছটিত ক্তদতত তফ।  

 প্রমৄক্তিয উতমাক্তগতাঃ পক্তযদপুয ঞ্চর। 

 প্রমৄক্তি তত পরনঃ সক্টযপ্রক্তত ১,২০০০ টাকা সনট প্রক্তপট াওা মা। 

 প্রমৄক্তিয ম্যাচুক্তযটি কারঃ ২০০৬-২০১৪ ক্তরঃ। 

 

                                  (এপএভক্তএআচটি) 
1) ক্তি প্যাক্তনতকর স্ায উদ্ভাফন  

2) ক্তি এায সফস্দা এতঙ্গর ফাগ ণ রায সভক্তন উন্নন  

3) প্রমৄক্তি স্তান্ততযয উতেতে ৪০০  জন কৃলক, কৃক্তল কভী, কভ ণকতণাতদয প্রক্তক্ষণ 

4) ক্তি  উদ্ভাক্তফত কৃক্তল মোক্তত জনক্তপ্রকযতণয জন্য প্রা ৩০০টি ভাঠ প্রদ ণনী  

5) প্রা ৫০০ কক্ত গতফলণায ক্তযতাট ণ ক্তফক্তবন্ন পুক্তস্তকা প্রকা উ 

                                

ধান উৎাদতন ক্তফক্তবন্ন গবীযতা চাতলয প্রবাফ 

 জক্তভ চাল একটি গুরুত্ত্বপূণ ণ দ্ধক্তত মা ভাটিয সবৌত, যাাক্তনক ও বজফগুণাফক্তর ক্তযফতণন কতয ফীজ গজাতনা, চাযা সযান 

এফং গাতছয ক্তযক্তভত বৃক্তদ্ধতত তা কতয। চাতলয ভধ্যতভ ভাটিতক অফাদতমাগ্য কতয সতারায পতর গাতছয মূর 

ক্তফত্ধায, াক্তন চরাচর, াক্তনধাযণ ক্ষভতা বৃক্তদ্ধ া মা গাতছয বৃক্তদ্ধ ও উৎাদনীরতা বৃক্তদ্ধতত তা কতয।  

অভন সভৌসুতভ ২০১৫ াতর ক্তি ধান৩৪ এফং সফাতযা সভৌসুতভ ২০১৬ াতর ক্তি ধান২৮ াওায টিরায িাযা ক্তফক্তবন্ন 

গবীযতা চাতলয ভাধ্যতভ অফাদ কযা তক্তছর। ক্তফক্তবন্ন গবীযতা চাতলয পতর পরতনয তাযতম্য সদো মা। ফতচত 

সফক্ত পরন সদো মা ফতচত সফক্ত গবীযতা চাতল (৬-৭ আক্তঞ্চ) এফং ফতচত কভ পরন সদো মা ফতচত কভ 

গবীযতা চাতল (৪-৫ আক্তঞ্চ)। কৃলক ম ণাত াধাযণত ৪-৫ আক্তঞ্চ গবীযতা চাতল ধান অফাদ কযা । কভ গবীযতা 

চাল (৪-৫ আক্তঞ্চ) সথতক সফক্ত গবীযতা চাতল (৬-৭ আক্তঞ্চ) পরন ১৫-২০% সফক্ত সদো মা। সফক্ত গবীযতা চাতল প্রক্তত 

সক্টতয জ্বারক্তন রাতগ ৪৭.৫০ ক্তরটায এফং কভ গবীযতা চাতল প্রক্তত সক্টতয জ্বারক্তন রাতগ ৪৩.২৩ ক্তরটায (৪-৫ আক্তঞ্চ) মা 

াধাযণত কৃলক ম ণাত প্রতাজন । 

সফক্ত গবীযতা চাতলয ভাধ্যতভ পরন সফক্ত ওায কাযণ: 

সফক্ত গবীযতা চাল ভাটিয সবৌত ক্তযফতণন ঘটা মা ফাল্ক সডনক্তটি ও সক্তনতরন সযক্তজতটন্প কক্তভত ভাটিতক নযভ কতয 

মূতরয বৃক্তদ্ধতত তা কতয এফং াক্তন ধাযন ক্ষভতা ফাড়া। এয পতর গাছ খুফ তজ ক্তনতচয ক্তদতক মূর ক্তফস্তায কতয 

ক্তধক পুক্তষ্ট্ ও াক্তন সালন কযতত াতয। এতত কতয গাতছয ক্তধক বৃক্তদ্ধ  এফং পরনও বাতরা । ক্তধক গবীযতা 

চাতল ভাটি-াক্তন-গাতছয ভক্তিত নুকুর প্রাকৃক্ততক ক্তযতফ বৃক্তদ্ধ া পতর পতরয ক্তধক পরন ও গুণাগুণ বৃক্তদ্ধ া। 

সফী গবীযতা চাতলয জক্তভতত অগাছাও কভ জন্া।   
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১। কৃলক ম ণাত সভৌসুভক্তবক্তত্তক উৎাক্তদত ধাতনয জাতগুতরায গ্রণতমাগ্যতা (Adoption) এয ডাটাতফজ প্রনণ এফং 

জাতগুতরায সুক্তফধা সুক্তফধা ক্তফতস্দলণ কতয কৃলকতদয ভতাভততয ক্তবক্তত্ততত অধুক্তনক ধাতনয জাত উদ্ভাফতন  

সুাক্তযভারা ংক্তিষ্ট্ ক্তফবাগমূত যফযা কযা ততছ।  

২। প্রক্ততফছয যকায কতৃণক সফাতযা ও অভন সভৌসুতভ ধাতনয মূল্য প্রাক্করতন মথামথ তথ্য যফযা কতয গুরুত্ত্বপূণ ণ 

াতা প্রদান। 

৩। ধাতনয ফাজাযজাতকযতণয সক্ষতত্র ভধ্যত্ত্বতবাগীযা কৃলকতদয সচত ক্তধক মুনাপা অযণ কতযন। এআ ভস্যা 

ক্তনযতনয জন্য ধাতনয অধুক্তনক রূান্তক্তযত মূল্য শৃির (Transition Rice Value Chain) নাি কযা ততছ।  

৪। ক্তত মুনাপাতরাবী ব্যফাীগণ সভাটা চারতক ছাটাআ কযতণয ভাধ্যতভ ক্তচকন চাতর রূান্তক্তযত কযা প্রা ৫-৭% 

চাতরয চ তি এফং চাতরয পুক্তষ্ট্ভান তনকাংত কতভ মাতি। এআ চ সযাতধয জন্য মথামথ সুাক্তযভারা 

প্রনণ কযা ততছ।  

৫। ক্তফদুযৎ চাক্তরত সতচয উয যকায কতৃণক প্রদানকৃত বতুণক্তকয সুক্তফধা সথতক প্রকৃত কৃলকগণ তনকাংত ফক্তঞ্চত 

তি। ন্যক্তদতক, াম্প ভাক্তরকগণ উি বতুণক্তকয সুপর তবাগ উতবাগ কযতছ। এআ ভস্যা ভাধাতনয জন্য কৃক্তল 

ভেণারত সুাক্তয সপ্রযণ কযা । 

                   

১। ক্তি ফমুি জাতমূতয স্টযাক্তফক্তরটি যীক্ষতণ সযাা অভন সভৌসুতভ ক্তি ধান৪৯ ও ক্তি ধান৫২ এফং সফাতযা সভৌসুতভ ক্তি 

ধান২৯, ক্তি ধান৬৮, ক্তি ধান৬৯ ও ক্তি াআক্তিড ধান২ স্টযাফর জাত ক্তাতফ ক্তচক্তিত কযা ততছ। 

 

২। সবািায ছতন্দয গ্রাক্তধকায ভতডতরয ভাধ্যতভ cleanness, broken percentage, shape of grain, 

cohesion after cooking, tastiness and keeping qualities আতযাক্তদয উয ক্তবক্তত্ত কতয প্রকৃত সবািাযা 

ক্তি ধান২৮, স্বণ ণা, ক্তি ধান২৯ এফং াক্তযজা জাতমূ ছন্দ কতয। মক্তদও ক্তি জাতমূ সভাট উৎাদতনয ৯০% ফদান 

যােতছ তথাক্ত ফাজাতয তায প্রক্ততপরন াওা মাতি না, মায ন্যতভ কাযণ তি ক্তিয জাতমূ ক্তফক্তবন্ন িান্ড নাতভ 

ক্তফক্তক্র তি সমভন-ক্তি ধান২৮ নাক্তজযাআর এফং ক্তি ধান২৯ ক্তঝঙ্গায াআর ও ক্তভক্তনতকট ক্তাতফ। 

 

৩। ARMAX ক্তফতস্দলণ সথতক সদো মাতি সম, যাজাী সজরা অউ উৎাদতন ফ ণক্তনভণ তাভাত্রা ও বৃক্তষ্ট্াততয 

একটি সনক্ততফাচক প্রবাফ এফ তফ ণাচ্চ তাভাত্রায একটি আক্ততফাচক প্রবাফ অতছ। ক্তকন্তু ফক্তযার সজরা ফ ণক্তনভণ 

তাভাত্রায একটি আক্ততফাচক এফং তফ ণাচ্চ তাভাত্রা ও বৃক্তষ্ট্াততয একটি সনক্ততফাচক প্রবাফ অউ উৎাদতন যততছ। 

ক্ষান্ততয তফ ণাচ্চ তাভাত্রা ও বৃক্তষ্ট্াততয একটি আক্ততফাচক এফং ফ ণক্তনভণ তাভাত্রায একটি সনক্ততফাচক প্রবাফ যততছ 

ক্তদনাজপুতয অউ উৎাদতনয সক্ষতত্র। একআবাতফ মতায সজরা তফ ণাচ্চ তাভাত্রায একটি আক্ততফাচক এফং ফ ণক্তনভণ 

তাভাত্রায ও বৃক্তষ্ট্াততয সনক্ততফাচক প্রবাফ যততছ। 

 

৪। ক্তজঅআএ প্রমৄক্তিয ভাধ্যতভ ফাংরাতদতয ২০১৩ ও ২০১৪ াতরয তফ ণাচ্চ ও ফ ণক্তনভণ তাভাত্রা এফং সভাট 

বৃক্তষ্ট্াততয ম্যা বতযী কযা ততছ। ক্তফতিলতণ সদো মাতি সম, ২০১৩ ও ২০১৪ াতরয ভতধ্য তফ ণাচ্চ তাভাত্রা, 
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ফ ণক্তনভণ তাভাত্রা ও সভাট বৃক্তষ্ট্াততয সকান স্বাবাক্তফক ক্তযফতণন না তরও মৃদু ক্তযফ ণতন রক্ষণী। স্বল্প তাভাত্রা ও 

স্বল্প বৃক্তষ্ট্াত এরাকা উবআ ীল ণ উত্তয ক্তিভাং সথতক ভতধ্য উত্তয ক্তিভাংত তয এততছ এফং ২০১৪টি ২০১৩ 

তক্ষা উষ্ণতয। 

 

৫। ক্তি ধান৬২ এফং ক্তি াআক্তিড ধান৪ এয উতমাগীতা ম্যামূ প্রস্তুত কযা ততছ। ক্তি ধান ৬২ এফং ক্তি াআক্তিড ধান৪ 

উবতয জন্যআ ফাংরাতদতয উত্তয ং উতমাগী ক্তকন্তু দক্তক্ষণ ও পূফ ণাং উতমাগী ন। 

          

 

১।           ‘‘যাআ নতরজ ব্যাংক (অযতকক্তফ)’’ নাতভ ফাংরা একটি সভাফাআর যা বতযী কতযতছ         

  -                । 

২।                                                           ‘‘                          

     -২০১৬’’        । 

 

৩।                                    ক্তফবাতগয াতা আ-সটন্ডায ক্ততস্টভ               । 

৪।       ক্তফবাতগয াতা  -          ( -    )               । 

৫।  ’  ৫টি অঞ্চক্তরক কাম ণারত ‘‘সরাকার এক্তযা সনটওাকণ (ল্যান)’’ আিাযতনট এফং ওাআপাআ      কতযতছ। 

৬।    ’                            (configured)                      ,                  

    ১০০০                     ।                    ২৫             । 

৭।    ’                                     ৩৫               ৪০                            । 

৮। ‘‘ক্তি সনটওাকণ’’ বার উতেত ব্যফাতযয জন্য কৃক্তল ভেণারতয ক্তনতদ ণক্রতভ ‘‘াফক্তরক া     আতনাতবন’’ 

নাতভ সপবুক গ্রুত মৄি কযা       । 

 
 

                    

১. ধান গাতছয ক্তযক্ক ম ণাত াক্তন স্বল্পতা সদো ক্তদতর ফীতজয গুণগত ভান হ্রা া থ ণাৎ ফীতজয Germination 

Percentage (GM), Seedling Vigor Index (SVI), High Density Grain (HDG), Shoot Dry Weight 

(SDW) এফং Root Dry Weight (RDW) উতল্লেতমাগ্য বাতফ কতভ মা। 

 

২. ধান চাতলয সক্ষতত্র ১৫ ক্তদন ফক্ত চাযা ২০ সথতক ২৫ ক্তদন ফক্ত চাযায সচত উতল্লেতমাগ্য বাতফ সফক্ত কুক্ত, ীল ও পুষ্ট্ ধান 

সদ থ ণাৎ ধাতনয পরন সফক্ত াওা মা। যক্তদতক ৪০ ক্তদন ফক্ত চাযা ফতচত কভ কুক্ত, ীল ও পুষ্ট্ ধান সদ। তএফ ধান 

চাতল সফক্ত ফক্ত চাযায সচত কভ ফক্ত চাযা (১৫ ক্তদতনয চাযা) সযান কযাআ সশ্র।  

 

৩. ক্তি, গাজীপুয োভাতযয গতফলণা ভাঠ বতক্তযয জন্য ৪/৫ টি চাতলয প্রতাজন নাআ। একটি চাতলয য াত ক্তদত অগাছা ক্তযষ্কায 

থফা অগাছানাক ব্যফায কতয তয একফায জক্তভ চাল কযাআ মতথষ্ট্। 
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৪. ধান উৎাদতন গাজীপুয ঞ্চতর কৃক্তল োভায শ্রক্তভক মুজুক্তয ফছতযয ক্তফক্তবন্ন ভ ক্তফক্তবন্ন যকভ । াযা ফছতযয গড় বদক্তনক 

মুজুক্তয ফ ণক্তনভণ ৩৭৫ টাকা ও তফ ণাচ্চ ৪১৫ টাকা। ফছতযয ক্ততন সভৌসুতভয ( অউ, অভন ও সফাতযা) শুরু ও সতলয ক্তদতক শ্রক্তভক 

চাক্তদা সফক্ত থাকা শ্রক্তভতকয বদক্তনক মুজুক্তযও উতল্লেতমাগ্য বাতফ সফক্ত থাতক সমভন; সভ ভাত ৩৮৫-৪৪০ টাকা, জুরাআ-অগস্ট 

ভাত ৩৮৫-৪২০ টাকা ও ক্তডতম্বয-জানুাযী ভাত ৪৪০-৪৯৫ টাকা। 

 

৫. ক্তফগঞ্জ, যংপুয, যাজাী, ফক্তযার, সানাগাজী, কুক্তভরস্দা, াতক্তক্ষযা ও খুরনা ঞ্চতর কৃক্তল শ্রক্তভতকয বদক্তনক মুজুক্তয মথাক্রতভ 

২৫০-৩০০/-, ২৭৫-৩০০/-, ২৭৫-৩০০/-, ২৫০-৩০০/-, ২৫০-৩০০/-, ৩২৫-৩৫০, ৩২৫- ৩৫০/- ও ৩০০-৩৫০ টাকা। 

                  

২০১৫-২০১৬ থ ণ ফছতয পক্তরত গতফলণা ক্তফবাগ কতৃণক ক্তজণত উতল্লেতমাগ্য াপল্যমূ ক্তনম্নরূঃ 

 ফাংরাতদতয ক্তফক্তবন্ন কৃক্তল-ক্তযতফ ঞ্চতর ১৪টি গ্রগাভী াযীয উতমাক্তগতা মাচাআ যীক্ষায ভাধ্যতভ ক্তফক্তবন্ন 

সভৌসুতভয জন্য সভাট ৩২টি গ্রগাভী সকৌক্তরক াযীয উতমাক্তগতা মাচাআ কযা ততছ। 

 ক্তকছু গুরুত্বপূণ ণ বফক্তষ্ট্য ক্তফতফচনা কতয এফং কৃলতকয ভতাভততয ক্তবক্তত্ততত, ক্তফক্তবন্ন সভৌসুতভয জন্য সভাট  

১৩ টি গ্রগাভী সকৌক্তরক াযীতক প্রত্ধাক্তফত জাত যীক্ষায জন্য সুাক্তয কযা ততছ। 

 সযাা অউ ২০১৫ সভৌসুতভ, NERICA Mutant-সক প্রত্ধাক্তফত জাত যীক্ষায জন্য সুাক্তয কযা ততছ। 

 সযাা অভন ২০১৫ সভৌসুতভ, াতাতাড়া সযাগ ক্তষ্ণু ধাতনয জন্য ০১টি, বৃক্তষ্ট্ক্তনব ণয নীচু জক্তভয ধাতনয জন্য 

০১টি এফং ঠাৎ ফন্যায কাযতণ জরভগ্ন ক্তঞ্চু ধাতনয জন্য ০২টি গ্রগাভী াযীতক প্রস্তাক্তফত জাত যীক্ষায 

জন্য সুাক্তয কযা ততছ। 

  সফাতযা ২০১৬ সভৌসুতভ, নুকূর ক্তযতফতয স্বল্প জীফনকাতরয ধান এফং ক্তজংক মৃদ্ধ স্বল্প জীফনকাতরয ধাতনয 

জন্য ০২টি কতয, দীঘ ণ জীফনকাতরয গ্রীন সুায যাআছ-এয জন্য ০১টি, বজফপ্রমৄক্তি ক্তফবাগ কতৃণক উদ্ভাক্তফত স্বল্প 

জীফন কাতরয ০২টি এফং কুক্তভল্লা অঞ্চক্তরক কাম ণার কতৃণক উদ্ভাক্তফত স্বল্পজীফনকাতরয ০১টি াযী প্রস্তাক্তফত 

জাত যীক্ষায জন্য সুাক্তয কযা ততছ। 

 ক্তি কতৃণক উদ্ভাক্তফত ক্তফক্তবন্ন ধাতনয জাত এফং প্রমৄক্তি মূ ব্যফায কতয ৫০টি সজরায ১৪৭ টি উতজরা সভাট 

৪৬৪ টি প্রদ ণনী ফাস্তফান কযা ততছ, মা সথতক সভাট ২৮৯ টন ধান উৎাদন ততছ এফং ৩৮ টন ধান 

যফতী সভৌসুতভ চালাফাতদ ব্যফায কযায জন্য কৃলক কতৃণক ফীজ ক্তাতফ ংযক্ষণ কযা ততছ । 

 প্রদ ণনী, তথ্যাক্তদ অদান-প্রদান, ভাঠ ক্তদফ, ভাঠ ক্তযদ ণন এফং ক্তভথক্তিায ভাধ্যতভ প্রা ৩৭ াজায কৃলক ক্তি 

উদ্ভাক্তফত জাত ম্পতকণ তচতন ততছন এফং জ্ঞান জণন কতযতছন।  

 ক্তি উদ্ভাক্তফত জাত মূ গ্রন কযতত প্রা ১৫ াজায কৃলক নুপ্রাক্তনত ততছন। 

 উতমাগীতা যীক্ষায ভাধ্যতভ, সযাা অউ সভৌসুতভ ফক্তযার এফং যংপুয ঞ্চতরয জন্য ক্তি ধান২৭ এফং ক্তি 

ধান৪৮ উমৄি প্রভাক্তনত ততছ। 

 সযাা অভন সভৌসুতভ ফক্তযার ঞ্চতরয জন্য ক্তি ধান৪১ এফং ক্তি ধান৫২ উমৄি এফং যংপুয ঞ্চতরয উমৄি 

জাত ক্তি ধান৪৯। 

 সফাতযা সভৌসুতভ ফক্তযার ঞ্চতরয জন্য ক্তি ধান৬৭ এফং ক্তি ধান৬৯ ফচাআতত উমৄি জাত ক্তাতফ প্রভাক্তনত 

ততছ এফং যংপুয ঞ্চতরয জন্য ক্তি ধান৫৮ এফং ক্তি ধান৬৩ সফী উতমাগী। 

 ক্তফক্তবন্ন এরাকা সভাট ৫৩ টি কৃলক প্রক্তক্ষণ ফাস্তফাণ কযা ততছ, মাতত সভাট ১,৭৫৫ জন প্রক্তক্ষনাথী 

(১,৪৯০ জন কৃলক এফং ২৬৫ জন উ কাযী কৃক্তল কভ ণকতণা) ংগ্রন কতযতছন। 

 ক্তফক্তবন্ন এরাকা সভাট ৬৬ টি ভাঠ ক্তদফ ফাস্তফাণ কযা ততছ, মাতত কৃলক এফং ক্তফক্তবন্ন সশ্রণী সায সভাট 

১১,৫৫০ জন ংগ্রন কতযতছন। 

 ক্তি গতফলণা পাতভ ণ ক্তি উদ্ভাক্তফত ক্তফক্তবন্ন জাতমূতয সভাট ৭.৭৬ টন বার গুনগত ভান ম্পন্ন ফীজ উৎাদন কযা 

ততছ, সমগুতরা যফতীতত ক্তফক্তবন্ন গতফলণা কাতজ ব্যফায কযা ততছ। 
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প্রক্তক্ষণ প্রমৄক্তি স্তান্ততযয গুরুত্বপূণ ণ সকৌর ক্তাতফ কাজ কতয। ক্তি কতৃণক অতাক্তজত প্রক্তক্ষণমূ ধাতনয উৎাদন 

বৃক্তদ্ধতত গুরুত্বপূণ ণ ভূক্তভকা ারন কযতছ। ২০১৫-১৬ তন ক্তি'য প্রক্তক্ষণ ক্তফবাগ  ধান উৎাদতনয াতথ জক্তড়ত ১,৫৮১ জন 

ব্যক্তিতক ধান উৎাদন প্রমৄক্তি ম্পণক্তকত ক্তফলত প্রক্তক্ষণ প্রদান কতযতছ। এতদয ভতধ্য ৫%  ক্তফজ্ঞানী, ৪২%  কৃক্তল 

ম্প্রাযণক্তফদ ও ৫৫% কৃলক। 

 

                          

ফাংরাতদ ধান গতফলণা আনক্তস্টটিউট (ক্তি) উদ্ভাক্তফত ক্তফক্তবন্ন ধাতনয জাত ংক্তিষ্ট্ প্রমৄক্তি ক্তফলক তথ্যাক্তদ ব্যক্তি ও 

প্রক্ততষ্ঠান ম ণাত ক্তফতযতণয ভাধ্যতভ এয বীষ্ট্জনতদয তঙ্গ সুম্পকণ প্রক্ততষ্ঠায রক্ষয প্রকানা ও জনংতমাগ ক্তফবাগ 

(ক্তক্তঅযক্তড) মথাযীক্তত কাজ কতয মাতি। এ রক্ষয জণতন ২০১৫-১৬ থ ণ-ফছতয ম্পাদনা সফা প্রদান ও ফআত্র প্রকা 

এফং ক্তফতযতণয ভাধ্যতভ ক্তফক্তবন্ন কাম ণক্রভ ফাস্তফান কযা ততছ। ফআ, ক্তরপতরট, সপাল্ডায, ংফাদ ক্তফজ্ঞক্তপ্ত, শুতবিা কাড ণ  

প্রকা ও ক্তফতযণ ছাড়াও কভ ণারা, সক্তভনায, সভরা, প্রক্তক্ষণ কভ ণসূক্তচ এফং সটক্তরক্তবন ও সফতায নুষ্ঠাতন ংগ্রণ, 

ক্তফক্তবন্ন কভ ণসূক্তচয অতরাকক্তচত্র যফযা, াভাক্তজক সমাগাতমাগ গণভাধ্যতভয তমাক্তগতা এফ কাম ণক্রভ সুম্পন্ন 

কযা ততছ।  

 
ক্তফগত ২০১৫-১৬ থ ণ-ফছতয ফাংরা ও আংতযক্তজতত ৭৭৫ পৃষ্ঠা ম্বক্তরত ১২টি প্রকানায (াযণী ১) সভাট 

৩২,৬৫০ কক্ত মুদ্রণ কযা ততছ। এ ভত ক্তফবাতগয ভজুদ সথতক সভাট ২৯১টি প্রকানায ৩৪,১৪৯ কক্ত ক্তফতযণ কযা 

। এ ধযতনয প্রকানা যফযাতয জন্য ক্তরক্তেত চাক্তদাত্র এততছ ৭৯৭টি। ক্তক্তঅযক্তড ক্তিয দয দপ্তয ও অঞ্চক্তরক 

কাম ণারত নুক্তষ্ঠত প্রক্তক্ষণ কভ ণসূক্তচতত ং সনওা যকাক্তয-সফযকাক্তয ক্তফক্তবন্ন প্রক্ততষ্ঠাতনয প্রক্তক্ষণাথীতদয ভাতঝ ক্তিয 

প্রকানা ক্তফতযণ কতয। ভাঠ ক্তদফ, কৃক্তল  ক্তফলক সভরা ও কভ ণারা ংগ্রণকাযী এফং সদ-ক্তফতদতয ১,৭১৬ জন 

দ ণনাথীয ভাতঝও প্রকানা ক্তফতযণ কযা ততছ। এছাড়া জাতী বদক্তনক, াক্তক্ষক, ক্তপ্রি ও আতরকরক্তনক গণভাধ্যতভ ক্তি 

ম্পক্তকণত ৬০টিয সফক্ত ংফাদ এফং জনক্তপ্র ক্তনফন্ধ প্রকাক্তত ততছ। ধান ক্তফলক ক্তফভ্রাক্তন্তকয, তয তথ্যম্বক্তরত 

ংফাতদয প্রক্ততফাদ এফং ঠিক ব্যাখ্া প্রদানও এ ক্তফবাগ সথতক কযা । 

 

 

 
াযণী ১। ক্তফগত ২০১৫-১৬ থ ণ-ফছতয প্রকাক্তত ক্তিয প্রকানা। 

ক্ততযানাভ বালা বীষ্ট্ ব্যক্তি ও প্রক্ততষ্ঠান ংখ্া 

ফাক্তল ণক ক্তফফযণী ২০১৪-১৫ আংতযক্তজ ক্তফজ্ঞানী, ম্প্রাযণক্তফদ, নীক্ততক্তনধ ণযক ৩৫০ 

ধান গতফলণা ভাচায, জুরাআ-সতন্ফম্বয 

২০১৫ 

ফাংরা/আংতযক্তজ ক্তফজ্ঞানী, ম্প্রাযণক্তফদ, কৃলক, 

নীক্ততক্তনধ ণাযক 

১,২০০ 

ধান গতফলণা ভাচায, তক্টাফয-ক্তডতম্বয 

২০১৫ 

ফাংরা/আংতযক্তজ ক্তফজ্ঞানী, ম্প্রাযণক্তফদ, কৃলক, 

নীক্ততক্তনধ ণাযক 

১,০০০ 

ধান গতফলণা ভাচায, জানুাক্তয-ভাচ ণ 

২০১৬ 

ফাংরা/আংতযক্তজ ক্তফজ্ঞানী, ম্প্রাযণক্তফদ, কৃলক, 

নীক্ততক্তনধ ণাযক 

৫,০০০ 

ধান গতফলণা ভাচায, এক্তপ্রর-জুন ২০১৬ ফাংরা/আংতযক্তজ ক্তফজ্ঞানী, ম্প্রাযণক্তফদ, কৃলক, 

নীক্ততক্তনধ ণাযক 

৫,০০০ 

Conservation Agriculture আংতযক্তজ ক্তফজ্ঞানী, ম্প্রাযণক্তফদ, নীক্ততক্তনধ ণাযক ৩০০ 

অধুক্তনক ধাতনয চাল, ঊক্তনতভ ংস্কযণ, 

জুন ২০১৬ 

ফাংরা ক্তফজ্ঞানী, ম্প্রাযণক্তফদ, কৃলক, 

নীক্ততক্তনধ ণাযক 

৩,০০০ 
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ধান চাতল ভস্যা, ঞ্চভ ংস্কযণ, জুন 

২০১৬ 

ফাংরা ক্তফজ্ঞানী, ম্প্রাযণক্তফদ, কৃলক, 

নীক্ততক্তনধ ণাযক 

৩,০০০ 

BRRI at a glance 2016 আংতযক্তজ ক্তফজ্ঞানী, ম্প্রাযণক্তফদ, নীক্ততক্তনধ ণাযক ১০,০০০ 

Bangladesh Rice Journal Vol. 
19. No. 1 

আংতযক্তজ ক্তফজ্ঞানী ৩০০ 

Bangladesh Rice Journal Vol. 
19. No. 2 

আংতযক্তজ ক্তফজ্ঞানী ৫০০ 
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ধান ফাংরাতদতয উন্নতনয মূর ক্তবক্তত্ত। সটকআ োদ্য ক্তনযাত্তা ক্তনক্তিতকযতণয জন্য উন্নত ধাতনয জাত ও উৎাদন 

প্রমৄক্তি উদ্ভাফন কযা ফাংরাতদ ধান গতফলণা আনক্তস্টটিউতটয (ক্তি) ন্যতভ রক্ষয। এ রক্ষযতক াভতন সযতে ফাংরাতদ 

ধান গতফলণা আনক্তস্টটিউতটয ক্তযকল্পনা ও মূল্যান ক্তফবাগ ২০১৫-১৬ থ ণ ফছতয ক্তনভণক্তরক্তেত পরতা জণন কতযতছ -  

  

 ক্তযকল্পনা ও মূল্যান ক্তফবাগ ২০১৫-১৬ থ ণ ফছতয ‘‘ফাংরাতদ ধান গতফলণা আনক্তস্টটিউতটয সবৌত সুক্তফধাক্তদ ও 

গতফলণা কাম ণক্রভ বৃক্তদ্ধকযণ প্রকল্প’’ ীল ণক একটি উন্নন প্রকল্প প্রনণ ও নুতভাদতন াতা প্রদান কতযতছ। 

এছাড়া অযও চাযটি চরভান উন্নন প্রকল্প ফাস্তফান, ক্তযফীক্ষণ ও মূল্যাতন াতা কতযতছ।  

 উন্নন প্রকল্পমূতয অক্তথ ণক ও ফাস্তফ গ্রগক্ততয ভাক্তক ১২টি, অআএভআক্তডয ভাক্তক ১২টি, ক্র ংক্রান্ত 

ভাক্তক ১২টি, যাজস্ব ফাতজটভূি কভ ণসূক্তচয ভাক্তক ১২টি এফং ভেণারতয এক্তডক্ত বা গৃীত 

ক্তদ্ধাভত্ধমূতয ফাত্ধফান গ্রগক্ততয ১২টি প্রক্তততফদন মথাভত ভেণারত সপ্রযণ কযা ততছ। 

 এছাড়া উন্নন প্রকল্প এফং কভ ণসূক্তচমূতয ফাস্তফান গ্রগক্ততয ৮টি বত্রভাক্তক প্রক্তততফদন মথাভত ভেণারত 

সপ্রযণ কযা ততছ। 

 ৭ভ ঞ্চফাক্তল ণক ক্তযকল্পনা প্রণতন সপাকার তি ক্তাতফ এফং চূড়ান্তকযতণ াতা প্রদান কতযতছ। 

 ফাক্তল ণক কভ ণম্পদন চুক্তি প্রণতন সপাকার তি ক্তাতফ াতা প্রদান এফং মথাভত চুক্তি স্বাক্ষয ম্পন্ন 

কতযতছ।  

 সটকআ উন্নন রক্ষয (এক্তডক্তজ) প্রণতন সপাকার তি ক্তাতফ াতা প্রদান কতযতছ। 

 ভধ্য সভাক্তদ ফাতজট কাঠাতভাতত একটি ফাতজট/ংতাক্তধত ফাতজট প্রণতন াতা কতযতছ। 

 

 

 

            

High profile meeting arrangement 

Sl.no Name of meeting Number of Meeting 
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1 DPC-1 3 

2 DPC-2 3 

3 Board of Management 3 

 

 

Promotion, Recruitment, Selection Grade and Time Scale under the Revenue Budget 

Activities Category by grade Total 

1-9th 10-11th 12-16th 17-20th  

Promotion 11 1 4 - 16 

Recruitment 28 3 21 7 59 

Selection 

Grade 

9 1 7 - 17 

 

             

গতফলকতদয গতফলণা কাতজ াতা প্রদাতনয ক্তনক্তভতত্ত ২০১৫-১৬  থ ণ ফছতয ক্তি-রাআতিযী ২৬০ োনা ফআ এফং ৪০ োনা 

সদী /  ক্তফতদী  জান ণার,  ক্র / সৌজন্য ংখ্া/ এফং ন্যান্য প্রক্ততষ্ঠান সথতক প্রকানা ক্তফক্তনভ কাম ণক্রতভয ভাধ্যতভ 

ংগ্র কতযতছ। উক্তল্লক্তেত ফছতয গতফলণা কাতজ াতা প্রদাতনয ক্তনক্তভতত্ত ৬ টি ক্তি-ভাক্তক এতসন ক্তরষ্ট্ প্রততযক 

গতফলণা ক্তফবাতগ সপ্রযণ কযা ততছ । ক্তি- রাআতিযীয সভম্বাযতদয চাক্তদা সভাতাতফক  ২০১৫-১৬ থ ণ ফছতয ২৪১ োনা 

ফআ/ জান ণার / ক্তথক্ত তাতদযতক আসুয কযা ততছ এফং ২৪৪ োনা ফআ/ জান ণার / ক্তথক্ত সপযৎ গ্রন কযা ততছ । এ 

ছাড়া উক্তল্লক্তেত থ ণফছতয ২৫০০টি কৃক্তল ক্তফলক ক্তনউজ ক্তিক্তং,  ভাক্তযচারক, ক্তযচারক (প্রান ও াধাযণ 

ক্তযচাম ণা) এফং ক্তযচারক ( গতফলণা ) ভতাদতক প্রদান কযা  ততছ । উযন্তু ক্তি- গতফলকতদয গতফলণা কাতজ 

াতা  প্রদাতনয রতক্ষয উক্তল্লক্তেত ফছতয সভাট ৩০০০ াজায পতটাকক্ত প্রদান কযা ততছ । 

 

 

 

 
ক্তি-রাআতিযীয নরাআন সফা  

ক্তি- রাআতিযী ২০১৫-২০১৬ থ ণ ফছতয ক্তনভণ ক্তরক্তেত আ-ক্তযতাত ণ, সমভনঃ 

AGORA- Access to the Global Online Research in Agriculture 

INASP-International Network for the Availability of Scientific Publications 

PERI- Programme for Enhancement of Research Information and 
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Indian Journals Online এয ভাধ্যতভ ক্তফজ্ঞানীতদয নরাআন জান ণার  সফা প্রদান কতযতছ । ক্তনউজ ক্তিক্তংতয 

ভাধ্যতভ  গতফলকতদয কৃক্তল ক্তফলক ভাভক্তক তথ্য প্রদাতনয ক্তনক্তভতত্ত ২০১৫-১৬ থ ণ ফছতয ক্তি- রাআতিযীতত ৩ টি 

আংতযজী ১০ টি ফাংরা বদক্তনক ক্তত্রকা যাো ততছ । 

 

উক্তল্লক্তেত থ ণ ফছতয ক্তি’য ৪৫০ জন ক্তফজ্ঞানী/ কভ ণকতণা/ কভ ণচাযী এফং ন্যান্য প্রক্ততষ্ঠান সথতক ৭৪ জন ক্তি-রাআতিযীতত 

অগভন কতযতছন । 

               

 যাজস্ব এফং উন্নন প্রকতল্পয কর দযত্র প্রক্তক্রি্া আ-সটন্ডায এয ভাধ্যতভ ম্পন্ন কযা। 

 এ ম ণন্ত সভাট ৩৫ টি দযত্র আ-সটন্ডায প্রক্তক্রায ভাধ্যতভ ফাত্ধফান কযা ততছ। 

 ক্তনভ ণাণ কাতজয গুণগত ভান ক্তনক্তিত কযায জন্য ভাঠ ম ণাত ভক্তনটক্তযং কক্তভটি গঠন কতয তদাযক্তক কাম ণক্রভ 

বৃক্তদ্ধ কযা ততছ। 

 যাজস্ব এফং উন্নন প্রকতল্পয থ ণ ফযাে ও ব্য ংক্রান্ত প্রক্তততফদন প্রস্তুত । 

 অক্তথ ণক ও ফাস্তফ গ্রগক্ততয ভাক্তক প্রক্তততফদন সপ্রযণ। 

 ক্তি’য উন্নন ফাতজট প্রণন ও ফাস্তফান কযা। 

 ংতাক্তধত ফাতজট প্রণতন াতা কযা। 

 ক্তি’য ক্তফদুযত, গ্যা, সটক্তরতপান ব্যফস্থা চর যাো । ক্তবতমাগ োতা সম কটি ক্তবতমাগ ক্তরক্তফদ্ধ তফ 

ফগুতরা ক্তনষ্পক্তত্ত কযা। 

 াম্পমূ ক্তযচারনা কযা। াক্তন যফযা ব্যফস্থা কাম ণকয যাো ।  

 বফন মাফতী স্থানায সভযাভত ও ংযক্ষন কযা । 

 

                ,       

১।                                                                          

         । 

২।                      ৪০                              । 

৩।                       ১৮                                               

                                                                । 

৪।                                                 ৯১                     

                             । 

৫।             ৭২০             ৫০০          ২০০       ৩০      -           

                                                               । 
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৬। ১ ৫          ৪৬                                                           

            ।             ২২         ৪৬                                        

      । 

                ,        

1. রফণাি সজাায-বাটা জরভগ্নতা ঘাত ণীর দুআটি জাত, ক্তি ধান৭৬ এফং  ক্তি ধান৭৭ ফমুি কযা ততছ। 

2. রফনাি সজাায বাটা ঞ্চতরয ধাতনয জাত উন্নতনয রক্ষয ১০ টি ঙ্কযাণ কযা ততছ । 

3. অযক্তজএ দ্ধক্ততয ভাধ্যতভ অভন ২০১৫ সভৌসুতভ ১৭৫ টি সকৌক্তরকাক্তয ক্তনফ ণাচন কযা ততছ । 

4. গতফলণা কাম ণক্রভ ও ফীজ উৎাদন বৃক্তদ্ধয জন্য ক্তি ফক্তযাতরয চযফদনা পাতভ ণয উতরস্দেতমাগ্য উন্নন কযা ততছ। 

5. গ্রীন সুায যাআ এফং রফণািতা-জরভগ্নতা ঘাত নীর জাততয জন্য প্রস্তাক্তফত জাত প্রদ ণনী (PVT) স্থান 

কযা  এফং সোন সথতক ২ টি জাত মথাক্রতভ  ক্তি ধান৭৫ ও ক্তি ধান৭৮ ফমুি । 

6. অভন ও সফাতযা  সভৌসুতভ ক্তফক্তবন্ন জাততয সভাট প্রা ১৫.৫ টন ক্তিডায ফীজ উৎাদন কযা ততছ।  

7. ২০১৫-১৬ াতর কৃলতকয ভতধ্য প্রা ৫০০০ সকক্তজ উচ্চপরনীর (াআক্তিড) ধাতনয ভানম্মত ফীজ ক্তফতযণ কযা 

ততছ । 

8. ক্তি ফক্তযার কতৃণক ৮২০ জন (৬১২ পুং এফং ২০৮ ভক্তরা) কৃলকতক ধান চাতলয উয প্রক্তক্ষন প্রদান কযা  এফং 

১২ টি ভাঠ ক্তদফতয অতাজন কযা । 

9. ফক্তযার ঞ্চতরয ক্তফক্তবন্ন জাগা ক্তি উদ্ভাক্তফত উচ্চ পরনীর জাত এফং তাতদয অধুক্তনক উংাদন করাতকৌর 

ম্পতকণ কৃলকতদয তচতনতা বৃক্তদ্ধ ও ম্প্রাযতণয জন্য াচ তাক্তধক প্রদ ণনী স্থান কযা । 

 

                ,         

                                ২০১৫-১৬                                ১৯                ১১          

             । 

 

                ,      

                ,            

২০১৫-১৬ াতর ক্তিি্ অঞ্চক্তরক কাম ণার সানাগাজীতত অউ, অভন এফং সফাতযা সভৌসুতভ ফ ণতভাট ৭৫টি সকৌক্তরক াক্তযয অঞ্চক্তরক 

উতমাক্তগতা মাচাআ যীক্ষা কযা । তায ভতধ্য, ২টি বৃক্তষ্ট্ ক্তনব ণয নীচু জক্তভতত চালতমাগ্য, ১০টি ক্তফতল গুনগত ভান ম্পন্ন, ৫টি ক্তজংক মৃদ্ধ 

এফং ৪টি নুকূর ক্তযতফতয জন্য উত্তভ ক্তাতফ ক্তফতফক্তচত ।  

 

 

প্রস্তাক্তফত জাততয উতমাক্তগতা মাচাআ যীক্ষা BR9377-9-21-3B এফং IR77092-B-2R-B-10 রাআন দুআটি জরভগ্নতা এফং 

রফনািতা ক্তষ্ণু ক্তাতফ ক্তফতফক্তচত । BR7611-31-5-3-2 রাআনটি বৃক্তষ্ট্ ক্তনব ণয ক্তনচু জক্তভতত চাতলয জন্য, NERICA Mutant, 

BR7697-15-4-4-2-2 রাআনটি ক্তফতল গুনগত ভান ম্পন্ন ক্তাতফ এফং HUA 565 গ্রীন সুায ক্তাতফ ফ ণাক্তধক উত্তভ ফতর 

ক্তফতফক্তচত । মৃক্তত্তকা যীক্ষা চয এরাকায নাআতরাতজতনয ঘাটক্তত  ক্তযরক্তক্ষত । সফাতযা সভৌসুতভ ভাটি যীক্ষা কতয তকযা ২৫% 

নাআতরাতজন, পপযা এফং টাক্তাভ ফাড়ক্তত াতয প্রতাগ কতয বাতরা পরন াওা মা।  
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সযাা অভতনয াতথ সোক্তয চাল কযতর ভাটিয রফনািা প্রক্তভত  ফতর প্রতীভান । ত্র এরাকায জন্য অভন সভৌসুতভ ক্তি ধান৪৬ 

এফং সফাতযা সভৌসুতভ ক্তি ধান২৯ ফতচত বার জাত ক্তাতফ ক্তফতফক্তচত । সযাা অভন সভৌসুতভ ৭ টন এফং সফাতযা সভৌসুতভ ৫টন প্রজনন 

ফীজ উৎাদন কযা । এছাড়াও সযাা অভন সভৌসুতভ ২৫.৪ টন ভান সঘাক্তলত  ফীজ উৎাদন কযা । ২০১৫-১৬ াতর ক্তি অঞ্চক্তরক 

কাম ণার সানাগাজীয তত্তফাফধাতন ২২ টি কৃলক প্রক্তক্ষতনয অতাজন কযা । মাতত ৬৫০ জন কৃলক সক অধুক্তনক  ধান চাতলয 

করাতকৌর ম্পতকণ প্রক্তক্ষণ সদা । ক্তফক্তবন্ন প্রদ ণনীয উয ৮টি ভাঠ ক্তদফতয অতাজন কযা । মাতত প্রা ২০০০ জন কৃলক, জন 

প্রক্ততক্তনক্তধ, কৃক্তল ম্প্রাযণ কভী এফং এনক্তজও এয সরাকজন ক্তক্রবাতফ ং গ্রন কতয। 

                ,      

১।                                                                                       ৩   

             ৪                                                        ২০১৪-১৫   ২০১৫-১৬     

                                                                                ।        

                                                                                      

                                                                                       । 

২।                          -   -                           ।                  

        ৩০                         ।                                               

                                                          ।                               

                           ।                       ২০১৪-১৫   ২০১৫-১৬                     

                                                               ।                        

                               ২-৩    -                                                     

        ।                                                                          

      । 

                ,         

অভন ও সফাতযা সভৌসুতভ মথাক্রতভ ১০২ ও ৮৮টি ক্রতয ভতধ্য ৮৪১টি সপ্রাতজক্তন ক্তনফ ণাচন কযা ততছ। ফজাযতবনার 

রাার তত রফণািতা নীর ১৮টি রাআন ক্তনফ ণাচন কযা ততছ। জাত উদ্ভাফতনয প্রাথক্তভক ম ণাতয মূল্যাতন 

IR12T157 and BR8980-4-6-5 নং াক্তয এফং ক্তিতী ম ণাতয মূল্যাতন IR64683-87-2-2-3-3, HHZ5-

SAL14-SAL2-Y1, IR83484-3-B-7-1-1-1, WANXIAN7777-P10 and WANXIAN7777-P12 নং াক্তয 

যফতী ধাতয জন্য ক্তনফ ণাচন কযা ততছ। এছাড়াও জাত উদ্ভাফতনয জন্য ক্তফক্তবন্ন রাআন ও াক্তযয তনক     য কাজ 

চরভান অতছ মা সথতক বক্তফষ্যতত বাতরা ধাতনয জাত অা কযা মা। 

 
অঞ্চক্তরক পরন      ২০১৫ াতরয অভন সভৌসুতভ সভাট ১১ সট াক্তযয      কযা । তন্তধ্য ২টি াক্তয ক্তজংক 

মৃদ্ধ জাততয জন্য, ৫টি াক্তয স্ববাক্তফক অভন সভৌসুতভয জন্য, ৩টি াক্তয সযাগ প্রক্তততযাধী জাততয জন্য এফং ৭টি াক্তয 

ক্তপ্রক্তভাভ সকাাক্তরটি ধাতনয জাত (PQR) উদ্ভাফতনয ক্তনক্তভতত্ত্ব যফতী ধাতয জন্য ক্তনফ ণাচন কযা ততছ। সভাট ৯ টি 

সতটয ক্তফক্তবন্ন াক্তযয পরন      কতয ৬টি াক্তয স্বাবাক্তফক সফাতযা সভৌসুতভয জন্য এফং ১টি াক্তয ক্তপ্রক্তভাভ 

সকাাক্তরটি ধাতনয জাত উদ্ভাফতনয জন্য ক্তনফ ণাচন কযা ততছ। 
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অভন সভৌসুতভয জাত মূল্যান      HUA565 াক্তযটি ক্তি ধান৭৫ জাত ক্তাতফ ছাড়ত্র সততছ। তাছাড়া BR7697-15-

4-4-2-2 াক্তযটি ক্তি ধান৩৭ ত   প্রা ১ টন সফী পরন ক্তদততছ মায জীফনকারও প্রা ২১ ক্তদন কভ। রফণাি 

এরাকায জন্য IR77092-B-2R-B-10 াক্তযটি বার পরন ক্তদততছ মা জাত উদ্ভাফতনয যফতী ধাতয জন্য ক্তনফ ণাচন কযা 

সমতত াতয। কৃলক-কৃলানীয ংগ্রতণ জাত ক্তনফ ণাচন প্রক্তক্রা IR78761-B-SATBI-68-6 াক্তযটি ছতন্দয তাক্তরকা প্রথভ 

ততছ। জাত ক্তনফ ণাচতনয একআ প্রক্তক্রা IR86385-117-1-1-B াক্তযটি সফাতযা সভৌসুতভয জন্য ছতন্দয ীতল ণ সদো সগতছ। 

গ্রগাভী াক্তযয উতমাগীতা মাচাআত সভাট ৩টি াক্তয সফাতযা সভৌসুতভ জাত ক্তনফ ণাচতনয যফতী ধাতয জন্য ক্তনফ ণাচন 

কযা ততছ। 

 
অভন ও সফাতযা সভৌসুতভ সভাট ২৫.৩৫ টন ক্তিডায ফীজ (অভন সভৌসুতভ ৪টি জাততয ৯.৩৩ টন এফং সফাতযা সভৌসুতভ ৩ 

ট জাততয ১৬.০২ টন) উৎাদন কযা ততছ এফং ৭.৭৬ টন ভান সঘাক্তলত ফীজ উৎাদন কযা ততছ  (অভন সভৌসুতভ 

১.০১ টন এফং সফাতযা সভৌসুতভ ৬.৭৫ টন)। উতরস্দক্তেত উৎাদন ফৎতয ৪৫৫টি ফীজ উৎাদন ও ম্প্রাযণ কভ ণসূক্তচ 

(SPDP) ফাত্ধফান কযা ততছ। সভাট ৩২টি কৃলক প্রক্ত সণ (১ ক্তদন ব্যাী) ৯৫০ জন কৃলকতক (পুযম্নল-৭২৮, ভক্তরা-

২২২) অধুক্তনক প্রমৄক্তিতত ধাতনয চালাফাদ ও ফীজ উৎাদতনয উয প্রক্ত ণ সদা ততছ এফং ১১টি ভাঠ ক্তদফ 

ফাত্ধফান কযা ততছ। 

 
     সদো সগতছ, এ ঞ্চতর ধান উৎাদতনয জন্য ক্রভানুমাী ক্তক্রটিকযার োদ্য উাদান তরা নাআতরাতজন, 

টাক্তাভ, ারপায, ক্তজংক ও পপযা। রফণাি এরাকায জন্য সফাতযা সভৌসুতভ ক্তি ধান৬৭ কৃলতকয প্রতযাা পূযণ 

কযতত সতযছ। সফাতযা সভৌসুতভ ক্তি ধান৫০, ক্তি ধান৫৮, ক্তি ধান৬৩, ক্তি াআক্তিড ধান৩ এফং অভন সভৌসুতভ ক্তফঅয১০, 

ক্তফঅয২৩, ক্তি ধান৩০, ক্তি ধান৪৯, ক্তি ধান৫২, ক্তি ধান৭৩ কৃলক ভাতঠ বার পরন ক্তদতি।  

 
ারকা বুনতটয সফতর সদা-আঁ ভাটিয ক্তযতফত ক্তফতল কতয নদী ফফাক্তকা াট সকতট অগাভ জাততয অভন ধান 

চাতলয য ভসুতযয াতথ ফাংগী সমৌথবাতফ চাল কযতর একক জক্তভয সভাট উৎাদন প্রা ক্তিগুন ফাড়াতনা ম্ভফ। দুআ 

পরী স্যক্তফন্যাত অগাভ জাততয অভন ধান চাল কতয তজআ যক্তফ স্য ক্তততফ অলু, সূম ণমুক্তে, ভুট্টা, ভসুয, গভ, 

এফং ক্তযলা চাল কযা মা। পতর একআ জক্তভ সথতক ক্ততনটি পর উৎাদন কযা মা মাতত পতরয ডাআবাযক্তটি 

(Diversity) ও সভাট উৎাদনীরতা বৃক্তদ্ধয ভাধ্যতভ ক্তস্থক্ততীর (Sustainable) উৎাদন ব্যফস্থা ক্তনক্তিত কযা মা। 

উকূরী এরাকা জণান দ্ধক্তততত ফছযব্যাক্ত সফগুন, টতভতটা এফং া চাল কতয সক্টয প্রক্তত মথাক্রতভ ৪১৭৪৬২, 

৪৭৮৪৭ এফং ১২৯৫২৫ টাকা রাব কযা ম্ভফ। উকূরী দ ণাঞ্চতর এক পরী অভন ফা সফাতযা উৎাদন এরাকা 

তজআ অতযকটি ধাতনয চাল কতয দুআ পরী স্য ক্তফন্যাত রূাত্ধয কযা ম্ভফ। 

 

                ,       

ধান-াঁ োভায দ্ধক্তততত ধান চাল কতয সভাট উৎাদনীরতা বৃক্তদ্ধ 

ধান-াঁ োভায দ্ধক্তততত ধান চাল কতয োভায ব্যফস্থানা দ্ধক্ততয েযচ কক্তভত সভাট উৎাদনীরতা এফং জক্তভয 

উফ ণযতা বৃক্তদ্ধকযা মা। এ দ্ধক্তততত সকান যাাক্তনক ায ব্যফায না কতয জক্তভতত শুধুভাত্র সগাফয ায ৫টন/তক্টয 

াতয ব্যফায কযতত তফ। ধাতনয চাযা সযাতনয ১০ ক্তদন য ২০ ক্তদন ফতয াঁতয ফাচ্চা প্রক্তত সক্টতয ৪০০টি কতয 

ছাড়তত তফ। প্রথভ ৩-৫ ক্তদন াঁতয ফাচ্চা প্রক্ততক্তদন ২-৪ ঘিা এফং যফতীতত ধাতনয পৄর অায পূফ ণ ম ণন্ত কার 

সথতক ন্ধা ম ণন্ত যােতত তফ। ধাতনয জক্তভতত এবাতফ াঁ চাল কযতর যাাক্তনক াতযয েযচ ফাঁতচ, জক্তভতত অগাছায 

ক্তযভান কভ  এফং জক্তভতত কটিনাক প্রতাতগয প্রতাজন  না এফং াঁস্ও ক্তডভ ক্তফক্তক্র কতয ফাড়ক্তত অ াওা 

মা। াঁ াযাক্তদন জক্তভতত থাকতর াঁতয ক্তফষ্ঠা জক্তভতত তড় এফং জক্তভয উেঁযতাও বৃক্তদ্ধ া। ক্তি অঞ্চক্তরক কাম ণার 

ক্তফগতঞ্জয গতফলণা সদো সগতছ সম, ধাতনয জক্তভতত এবাতফ াঁ চাল কযতর াধাযণ ধান চাতলয সচত প্রক্তত সক্টতয 

সযাা অভন সভৌসুতভ ২২ াজায এফং সফাতযা সভৌসুতভ ২০ াজায টাকা ক্তধক মুনাপা জণন কযা মা। 

 ধান-াঁ োভায দ্ধক্তততত ধান চাল কতয োভায ব্যফস্থানা দ্ধক্ততয েযচ কক্তভত প্রক্তত সক্টতয সযাা অভন 

সভৌসুতভ ২২ াজায এফং সফাতযা সভৌসুতভ ২০ াজায টাকা ক্তধক মুনাপা জণন কযা মা। 
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                ,       

USEFUL SCIENTIFIC INFORMATION, BRRI, R/S, Kushtia, 2015-16 

Expt.1.1 Regional Yield Trial (RYT), Upland Aus, 2015 

Objective: To evaluate specific and general adaptability of the genotypes in on-station condition. 

Table 1. Performance of some RYT lines, Upland Aus, 2015  

Sl. 

No.  

Designation Growth 

duration (day) 

Plant height 

(cm) 

No of 

Panicles/m
2
  

1000 grain 

wt (gm) 

Yield 

(t/ha) 

1 BR7698-2B1-9-2 104 100.2 348 26.37 4.41 

2 BR7992-2B-5-2  104 116.7 251 29.77 2.53 

3 BR7383-2B-23 104 117.5 288 26.47 3.90 

4 BR7587-2B-3 109 128.53 254 29.37 3.09 

5 BR6855-3B-13 106 109.9 305 26.33 3.24 

6 BRRI dhan43 (ck) 103 108.3 275 25.17 3.31 

7 BRRI dhan65 (ck)  105 89.2 335 24.13 3.54 

LSD 0.05 11.44 65.11 2.36 0.83 

CV (%) 5.8 12.3 4.9 13.6 
Date of Seeding: 21.04.2015      

Results 

The yield of the tested lines ranged from 2.53 to 4.41 t/ha. The line BR7698-2B1-9-2 gave highest 

yield (4.41 t/ha). The line name BR7992-2B-5-2 gave the lowest yield (2.53 t/ha) among the tested 

lines. Growth duration of the line was more or less similar to the standard checks BRRI dhan43 and 

BRRI dhan65 (Table 1). The lines (BR7698-2B-1-9-2) can be selected for further evaluation. 

 

Expt. 1.2 Proposed Variety Trial (PVT), GSR, T. Aman, 2015  

Objective: On-farm evaluation of proposed line by the NSB team for the recommendation of release 

as a new variety.  

Table 2. Performance of Proposed Variety Trial (PVT) lines, GSR, T. Aman, 2015  

Sl. No.  Designation Growth 
duration (day) 

Plant height 
(cm) 

No of 
Panicles/m

2
 

Yield (t/ha) 

1 HUA565 113 114.7 333 6.49 

2 BRRI dhan33 (ck) 119 112.1 304 5.07 

LSD 0.05 7.61 64.95 0.23 

CV (%) 1.9 5.9 1.2 

D/S-08.07.15                   D/T-06.08.15  

 

Results 

Yield (6.49 t/ha) of the proposed line HUA565 gave 1.42 t/ha higher than the check variety BRRI dhan33 (5.07t/ha). 

Growth duration of the proposed line HUA565 was 6 days shorter than the check variety BRRI dhan33 (Table 2). 

Therefore, the material HUA565 could be proposed as a variety. 

2.1 Terminal Drought Mitigation Adopting Transplanting Dates in T. Aman, 2015  
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Objectives: 

i) To determine effect of drought for different transplanting dates  

ii) To determine drought severity and its probability at different growth stages of T. Aman. 

 

Table 3: Drought amount at different growth stages of rice at Kushtia during T. Aman, 2015 

Treatment Vegetative phase 

(mm) 

Reproductive 

phase (mm) 

Ripening phase 

(mm) 

Seasonal 

(mm) 

BRRI dhan33 

8 July (T1) 0.0 0.0 22.6 22.6 

15 July (T2) 0.0 0.0 22.6 22.6 

22 July (T3) 0.0 3.6 19.0 22.6 

29 July (T4) 0.0 22.6 0.0 22.6 

05 August (T5) 0.0 22.6 0.0 22.6 

12 August (T6) 0.0 22.6 21.2 43.8 

19 August (T7) 3.6 19.0 36.2 58.8 

BR11 

8 July (T1) 0.0 22.6 7.2 29.8 

15 July (T2) 0.0 22.6 16.2 38.8 

22 July (T3) 0.0 22.6 31.2 53.8 

29 July (T4) 22.6 2.2 34.6 59.4 

05 August (T5) 22.6 16.2 28.6 67.4 

12 August (T6) 22.6 31.2 28.6 82.4 

19 August (T7) 22.6 36.2 39.6 98.4 
 
 

 

Table 4. Yield and yield components for different transplanting dates, T. Aman 2015 

Treatment Plant height  

(cm) 
Panicles/m

2

 
Filled grains/ 

panicle 

1000 grain 

weight (gm) 

Yield t/ha 

BRRI dhan33 

8 July (T
1
) 113 261 195 23.6 5.1 

15 July (T
2
) 110 265 227 23.6 5.0 

22 July (T
3
) 106 304 227 23.8 5.4 

29 July (T
4
) 106 252 167 23.3 5.1 

05 August (T
5
) 110 267 142 24.5 4.9 

12 August (T
6
) 108 219 212 23.6 4.6 

19 August (T
7
) 104 243 181 23.4 4.1 

LSD
0.05

 4.2 26.4 52.6 1.13 0.79 

CV (%) 2.2 5.8 15.4 2.7 9.2 

BR11 

8 July (T
1
) 124 236 246 23.6 5.4 

15 July (T
2
) 117 253 240 24.0 5.3 

22 July (T
3
) 120 244 177 23.5 5.5 

29 July (T
4
) 124 249 203 24.1 5.5 
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05 August (T
5
) 111 214 227 22.4 4.9 

12 August (T
6
) 106 201 252 24.3 4.8 

19 August (T
7
) 107 224 181 23.9 4.2 

LSD
0.05

 13.1 29.1 87.9 1.7 0.65 

CV (%) 6.3 7.1 22.6 3.3 7.2 

 

Results 

BRRI dhan33 yielded highest (5.4 t/ha) when it was transplanted on July 22 and lowest yield was 

found 4.1 t/ha in case of transplanting on 19 August. For BR11, the highest yield was found for July 

22 transplanting (5.5 t/ha) and lowest yield was observed in case of 19 August (4.2 t/ha) (Table 4). 

Yield decreased for both short and long duration variety after transplanting on 22 July. Both short and 

long duration variety faced fewer droughts when they transplanted before 22 July. So, transplanting 

before 22 July would be low risk period of drought, it would be medium risk period from 24 July to 

31 July and after that it would be high risk period of drought.  

 
Fig.1:  Annual rainfall distribution pattern from 2006-2015 

 

 



48 
 

 
Fig.2 : Monthly  rainfall distribution pattern in 2015  

 

 

 

    

Fig.3 : Drought pattern in 2015 for BR11 

 

 
Fig.4 : Drought pattern in 2015 for BRRI dhan33 

 

 

 


