
 

 

এক নজরয ফাাংরারদ ধান গরফলণা ইনস্টিটিউট (স্টি) ম্পস্টকিত তথ্য 

 

 

স্টযস্টিস্টতিঃ  

১৯৭০ াররয ০১ অরটাফয ঢাকায অদূরয গাজীপুরয ফাাংরারদ ধান গরফলণা ইনস্টিটিউট (স্টি) প্রস্টতস্টিত 

য়। প্রাথস্টভকবারফ প্রস্টতিানটি ১১টি গরফলণা স্টফবাগ ও ৩টি আঞ্চস্টরক কাম িারয় স্টনরয় কাম ি্রমভ ুরু করয। 

যফতীরত প্রস্টতিানটি ১৯টি গরফলণা স্টফবাগ ও ১১টি আঞ্চস্টরক কাম িাররয়য ভাধ্যরভ গরফলণা কাম ি্রমভ 

স্টযিারনা করয আরে। অত্র প্রস্টতিারন ৩০৮ জন স্টফজ্ঞানী ৭৮৬ জন কভ িকতিা-কভ িিাযী কভ িযত আরেন। 

খাদ্য স্টনযাত্তা অজিরনয জন্য উচ্চ পরনীর ধারনয জাত এফাং িালাফারদয করারকৌর উদ্ভাফরনয জন্য 

প্রস্টতিানটি প্রস্টতস্টিত য়। 

 

ুকল্পিঃ   
 

                                       

 

অস্টবরক্ষ্য / রক্ষ্যিঃ  

                                                                             

                                                                             

 

                   

 পররয উৎাদন ও উৎাদনীরতা বৃস্টি 

 পররয স্টিডায ফীরজয জরবযতা ও যফযা বৃস্টিকযণ  

 কভ ি ব্যফস্থানায় পাদাযীরেয উন্নয়ন 

                                  

 

 সুান ও াংস্কাযমূরক কাম ি্রমরভয ফাস্তফায়ন পজাযদাযকযণ।  

 

কাম িাফস্টরিঃ 

 ধারনয উচ্চপরনীর জাত ও প্রমৄস্টি উদ্ভাফন।  

 রফণািতা, খযা, ঠান্ডা, তা, জরাফিতা, জরভগ্নতা, ফারাই স্টষ্ণু স্টফস্টবন্ন ঘাত স্টষ্ণু ধারনয 

জাত ও প্রমৄস্টি উদ্ভাফন।  

 কৃলরকয স্টনকট উদ্ভাস্টফত ধারনয জাত ও প্রমৄস্টিয প্রসাাযরণ কৃস্টল প্রসাাযণ কভ িকতিা এফাং 

কৃলকরদয প্রস্টক্ষ্ণ প্রদান। 



 

 

 কৃস্টল স্টফলরয় ই-তথ্য পফা প্রদান। 

 উদ্ভাস্টফত ধারনয জাত ও প্রমৄস্টি িাস্টল ম িারয় পৌৌঁোরনায জন্য প্রকানা ম্পাদন। 

 ধারনয স্টিডায ও ভানরঘাস্টলত ফীজ উৎাদন, াংযক্ষ্ণ ও স্টফতযণ  

 রফণািতা, খযা, ঠান্ডা, তা, জরাফিতা, জরভগ্নতা, ফারাই স্টষ্ণু স্টফস্টবন্ন ঘাত স্টষ্ণু ধারনয 

স্টিডায ও ভানরঘাস্টলত ফীজ উৎাদন, াংযক্ষ্ণ ও স্টফতযণ   

 কৃস্টল মন্ত্রাস্টত উদ্ভাফন/ উন্নয়ন। 

                                                                      ,        

                                           

 প্রাস্টতিাস্টনক ব্যফস্থানা। 

 

গরফলণা কাম ি্রমভিঃ  

 

প্রাথস্টভক ম িারয় গরফলণা প্রস্তাফ অগ্রাস্টধকায মািাইরয়য কাজ টাস্করপা ি এয ভাধ্যরভ কযা ররও ফতিভারন স্টি 

১৯টি স্টফবাগ ও ১১টি আঞ্চস্টরক কাম িারয়রক ৮টি পপ্রাগ্রাভ এস্টযয়ায় অন্তর্ভ িি করয গরফলণা কাম ি্রমভ 

স্টযিারনা করয থারক। এই আটটি গরফলণা পপ্রাগ্রাভ এস্টযয়া ররা- 

১।  জাত উন্নয়ন  (Varietal Development)  

২। স্য-ভাটি-াস্টন ব্যফস্থানা  (Crop-Soil-Water Management)  

৩। ফারাই ব্যফস্থানা (Pest Management)  

৪। যাই পাস্টভ িাং স্টরিভ  (Rice Farming Systems) 

৫। আথ ি-াভাস্টজক ও নীস্টত প্রণয়ন  (Socio-Economic and Policy) 

৬। খাভায মাস্টন্ত্রকীকযণ  (Farm Mechanization) 

৭।  প্রমৄস্টি স্তান্তয  (Technology Transfer)  

৮।  আঞ্চস্টরক কাম িারয়  (Regional Stations) 

 

উরেখরমাগ্য অফদানমূ স্টনম্নরূিঃ 

 

 ৭টি াইস্টিড ১০০টি আধুস্টনক ধারনয জাত উদ্ভাফন। এয ভরধ্য রফণািতা নীর ১০টি জাত, 

পযাা আভরনয খযা নীর ৪টি জাত, জরাভগ্নতা নীর ৪টি জাত, পুস্টি মৃি ৫টি জাত এফাং 

যপ্তানীরমাগ্য ৪টি জাত। 

 

 ভাটি, াস্টন, ায ব্যফস্থানা ও ধারনয িালাফাদ িস্টত াংস্টিি ৫০টিযও পফস্ট উন্নত প্রমৄস্টি উদ্ভাফন। 

 

 এরাকায স্যস্টফন্যা  াযা পদরয জন্য ৫০টি রাবজনক ধান-স্টবস্টত্তক স্য্রমভ উদ্ভাফন। 



 

 

 

 পদরয কৃলকরদয ব্যফায উরমাগী ৩২টি কৃস্টল মন্ত্রাস্টত উদ্ভাফন ও উন্নয়ন। 

 

 ধারনয ৩২টি পযাগ ও ২৬৬টি ক্ষ্স্টতকয পাকাভাকড় নািকযণ এফাং এরফয ব্যফস্থানা িস্টতয 

উদ্ভাফন। 

 

 স্টি’য প্রমৄস্টি প্রসাাযরণয ররক্ষ্য কৃলক কৃস্টল প্রসাাযণ অস্টধদপ্তয (স্টডএই) এফাং স্টফস্টবন্ন াংস্থায 

৬৮ াজারযযও পফস্ট স্টফজ্ঞানী, কভ িকতিা, প্রসাাযণ কভী ও কৃলকরক প্রস্টক্ষ্ণ প্রদান। 

  

 ২৭১টি পুস্তক-পুস্টস্তকা ও পপাল্ডায প্রকা। এগুররায ভরধ্য আধুস্টনক ধারনয িাল, ধান িারলয ভস্যা, 

ভারঠ ধারনয পযাগ স্টনণ িয় ও তায প্রস্টতকায, ধান িালীয ফন্ধু, ধান িারল কৃলরকয প্রাথস্টভক জ্ঞান, 

প্রভৃস্টত প্রসাাযণমূরক প্রকানায ১১ রক্ষ্ কস্ট স্টফতযণ।  

 

 পদ ও স্টফরদরয প্রায় ৮ াজারযয পফী ধারনয জাভ িপ্লাজভ াংগ্র ও াংযক্ষ্ণ। 

 

 প্রস্টত ফেয ১০০ টরনয পফস্ট স্টিডায ফীজ উৎাদন এফাং এগুস্টর স্টফস্টবন্ন স্টজও, এনস্টজও এফাং প্রাইরবট 

পটযরক যফযাকযণ।  

 

২০০৯ পথরক ২০২১ ম িন্ত ৫টি াইস্টিড খযা, ফন্যা ও রফণািতা স্টষ্ণু ফ িরভাট ৫৫টি ধারনয 

জাত উদ্ভাফন। উদ্ভাস্টফত জাতগুররায নাভ ও বফস্টি স্টনরে পদওয়া ররািঃ 

 

                              

১. স্টি ধান৫১ ১৪ স্টদন ম িন্ত জরভগ্ন নীর  

২. স্টি ধান৫২ ১৪ স্টদন ম িন্ত জরভগ্ন নীর 

৩. স্টি ধান৫৩ রফণািতা নীর 

৪. স্টি ধান৫৪ রফণািতা নীর 

৫. স্টি ধান৫৫ রফণ, খযা ও ঠান্ডা নীর  

৬. স্টি ধান৫৬ খযা নীর 

৭. স্টি ধান৫৭ খযা নীর 

৮. স্টি ধান৫৮ দানা স্টিকন 

৯. স্টি ধান৫৯ দানা ভাঝাস্টয পভাটা  

১০. স্টি ধান৬০ িার ু 

১১. স্টি ধান৬১ রফণািতা নীর 

১২. স্টি ধান৬২ স্টজঙ্ক মৃি 

১৩. স্টি ধান৬৩ িার ফাভস্টতয ভত স্টিকন 

১৪. স্টি ধান৬৪ স্টজঙ্ক মৃি 

১৫ স্টি ধান৬৫ খযা নীর  

১৬ স্টি ধান৬৬ উচ্চভাত্রায পপ্রাটিন মৃি 

১৭ স্টি ধান৬৭ রফণািতা নীর  

১৮ স্টি ধান৬৮ িার ভাঝাস্টয পভাটা  

১৯ স্টি ধান৬৯ ায াশ্রয়ী জাত  

২০ স্টি ধান৭০ িার রম্বা, স্টিকন ও সুগস্টি 



 

 

                              

২১ স্টি ধান৭১ খযা নীর  

২২ স্টি ধান৭২ স্টজঙ্ক মৃি জাত  

২৩ স্টি ধান৭৩ রফণািতা নীর  

২৪ স্টি ধান৭৪ স্টজঙ্ক মৃি জাত 

২৫ স্টি ধান৭৫ স্বল্প জীফনকার ম্পন্ন 

২৬ স্টি ধান৭৬ অরফণাি পজায়ায-বাটা অঞ্চরর উরমাগী  

২৭ স্টি ধান৭৭ অরফণাি পজায়ায-বাটা অঞ্চরর উরমাগী  

২৮ স্টি ধান৭৮ জরভগ্নতা ও রফণািতা নীর   

২৯ স্টি ধান৭৯ ২১ স্টদন ম িন্ত জরভগ্নতা নীর  

৩০ স্টি ধান৮০ িার ু, সুগিী ও যপ্তানীরমাগ্য 

৩১ স্টি ধান৮১ িার রম্বা, স্টিকন ও যপ্তানীরমাগ্য 

৩২ স্টি ধান৮২                             

৩৩ স্টি ধান৮৩                             

৩৪ স্টি ধান৮৪                       

                                    

৩৫ স্টি ধান৮৫                                    

৩৬ স্টি ধান৮৬                                

                                              

৩৭ স্টি ধান৮৭                 

৩৮ স্টি ধান৮৮                              

৩৯ স্টি ধান৮৯                    

৪০ স্টি ধান৯০                                                  

                                                    

          

৪১ স্টি ধান৯১                                               

                          

৪২ স্টি ধান৯২                 

৪৩ স্টি ধান৯৩                                                 

                                  

 

৪৪ স্টি ধান৯৪                                                 

                                  

৪৫ স্টি ধান৯৫                                                 

                                  

৪৬ স্টি ধান৯৬                                       

                        

৪৭ স্টি ধান৯৭                                               

     | 

৪৮ স্টি ধান৯৮                                                   

        



 

 

                              

৪৯ স্টি ধান৯৯                                              

                                               

                         

৫০ স্টি ধান১০০                                                  

৫১ স্টি াইস্টিড ধান৩ িার ভাঝাস্টয পভাটা এফাং আগাভ 

৫২ স্টি াইস্টিড ধান৪ িার ভাঝাস্টয স্টিকন, স্বচ্ছ ও াদা  

৫৩ স্টি াইস্টিড ধান৫ িার ভাঝাস্টয স্টিকন, রম্বা ও াদা  

৫৪ স্টি াইস্টিড ধান৬ আভন পভৌসুরভয উরমাগী একটি জাত  

৫৫ স্টি াইস্টিড ধান৭                                

 

কৃস্টলরক্ষ্রত্র অফদারনয জন্য স্টি এ ম িন্ত ২৩টি পুযস্কায অজিন করযরে।  

 

                              

১। ফঙ্গফন্ধু পুযস্কায  ১৯৭৪ 

২। যাষ্ট্রস্টত স্বণ ি দক  ১৯৭৭ 

৩। স্বাধীনতা স্টদফ স্বণ ি দক ১৯৭৮ 

৪। যাষ্ট্রস্টত স্বণ ি দক ১৯৮০ 

৫। এপএও পিাঞ্জ পরক ১৯৮০ 

৬। যাষ্ট্রস্টত স্বণ ি দক ১৯৮৪ 

৭। পফগভ পজবুরন্না ও কাজী ভাবুবুো স্বণ ি দক  ১৯৮৬ 

৮। মুস্টনুজ্জাভান পাউরন্ডন স্বণ ি দক  ১৯৯১ 

৯। স্বাধীনতা স্টদফ স্বণ ি দক ১৯৯২ 

১০। স্বাধীনতা স্টদফ স্বণ ি দক ১৯৯৭ 

১১। ইস্টয ম্মানজনক পরক  ২০০৪ 

১২। পনাধীযা পুযস্কায (ইস্টয)  ২০০৬ 

১৩। ৬ি ফাাংরারদ গস্টণত অস্টরস্টম্পয়াড  ২০০৮ 

১৪। ফাাংরারদ ভানফস্টধকায কাউস্টির, গাজীপুয কর্তিক প্রাপ্ত ম্মাননা  ২০০৮ 

১৫। জাতীয় স্টযরফ দক  ২০০৯ 

১৬। ভারকিনটাইর ব্যাাংক স্টরস্টভরটড পুযস্কায   ২০১৩ 

১৭। পভররাস্টরটন পিম্বায অফ কভা ি অযান্ড ইন্ডাস্টি (এভস্টস্টআই) পুযস্কায ২০১৪ 

১৮। পকআইস্টফ কৃস্টল দক-২০১৫ ২০১৫ 

১৯। ফঙ্গফন্ধু জাতীয় কৃস্টল পুযস্কায-১৪২০  ২০১৬ 

২০। জাতীয় তথ্য ও পমাগারমাগ প্রমৄস্টি পুযস্কায (আইস্টটি) ২০১৬  ২০১৬ 

২১                                      ২০১৭ ২০১৭ 

২২                                 ২০১৮ ২০১৮ 

২৩। পনাধীযা যাইি স্টযা ি পুযস্কায (ইস্টয)- ২০১৮ ২০১৮ 

২৪। আযটিস্টব কৃস্টল দক ২০২১ ২০২১ 

 


