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িবষয়: ২০২০২০২০--২১২১  অথবছেরঅথবছের  বা বািয়তববা বািয়তব   িি ’রর  এিডিপভূএিডিপভূ   উ য়নউ য়ন  কক   এবংএবং  কমসূিচসমেূহরকমসূিচসমেূহর
আগআগ //২০২০২০২০  মাসমাস  পযপয   অ গিতরঅ গিতর  পযােলাচনাপযােলাচনা  সভারসভার  কাযিববরণীকাযিববরণী

 ১. ২০২০-২১ অথ বছের বা বািয়তব  ি ’র উ য়ন ক  এবং রাজ  কমসিূচসমেূহর আগ /২০২০ 
মােসর বা বায়ন অ গিত পযােলাচনা সভা ১৫/০৯/২০২০ তািরেখ ি ’র িভিডও কনফাের  েম 
Zoom Cloud Meeting াটফেম অ ি ত হয়। সভায় সভাপিত  কেরন মহাপিরচালক ড. মাঃ 
শাহজাহান কবীর। সভায় পিরচালক (গেবষণা), পিরচালক ( শাসন ও সাধারণ পিরচযা), সকল 

ক / কমসিূচ পিরচালক ও আ িলক কাযালয় ধানগণ, সংি  িবভাগীয় ও শাখা ধানগণসহ 
সংি  কমকতাগণ আংশ হণ কেরন।

২. উপ াপনঃ
সভাপিত মেহাদয় উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ আর  কেরন। সভাপিত মেহাদেয়র 
অ মিত েম ধান পিরক না কমকতা জনাব মঃু মিুন ল ইসলাম সভার আেলাচ সিূচ উপ াপন 
কেরন। 

৩. িবগত সভার কাযিববরণী িনি তকরণঃ 
গত ২৬/০৮/২০২০ তািরেখ অ ি ত পযােলাচনা সভার কাযিববরণী িনি তকরেণর জ  সভায় 
উপ াপন করা হয়। উ  কাযিববরণীেত সভায় উপি ত কমকতােদর কােরা কান 
ি মত/ম ব /সংেশাধনী না থাকায় কাযিববরণীিট িনি ত করা হয়।

৪.
৪.১

িবগত সভায় গৃহীত িস া সমেূহর বা বায়ন অ গিত পযােলাচনাঃ
২০২০-২১ অথবছের এিডিপেত অ ভূ  েত কিট কে র  দরপে র কাযােদশ স  হওয়ায় 

ক  পিরচালকগণেক মহাপিরচালক মেহাদয় ধ বাদ জানান এবং কমসিূচর অ গিত িনিদ  সমেয় 
শতভাগ অজেনর িনিম  আগামী ৩০ সে র ২০২০ তািরেখর মেধ  অব ই সকল দরপে র 
কাযােদশ স  করেত মহাপিরচালক মেহাদয় আবারও িনেদশ দান কেরন। এছাড়া ধান 
কাযালেয়র স াল ল াব, ক ীয় জােম মসিজদ, িমক কেলানী, ি  অিডটিরয়ামসহ অ া  িনমাণ 
কাজ এবং আ িলক কাযালয়সমেূহর ল াব কাম অিফস ভবন এবং িসে ল এেকােমােডশন ভবেনর 
িনমাণ কাজ মানস ভােব স  করার লে  মিনটিরং কিমিট’র কায মেক আেরা জারদার করার 
িনেদশ দান কেরন। 
এছাড়া সভায় বিরশাল আ িলক কাযালেয়র ধান চরবদনার ই খামােরর মধ বতী ি জ িনমােণর 
3D নকশা সভায় তেুল ধেরন। এ সে  মহাপিরচালক মেহাদয় সংযু  রা ােক দীঘ কের ি েজর 
ঢালেক মা েয় কিমেয়  া র, পাওয়ার িটলারসহ অ া  যানবাহন খুব মসনৃভােব চলাচল করেত 
পাের স উপেযাগী কের নকশা সংেশাধন কের িনমাণ করার পরামশ দন। িসরাজগ , হিবগ  এবং 
গাপালগ  আ িলক কাযালেয়র গেবষণা মােঠ ব ার পািনর সেবা  সীমা িচি ত কের ব া 

পরবিত মািট ভরােটর েয়াজনীয় ব ব া হণ করা হে  বেল কাযালয় ধানগণ জানান। 
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৪.১ এছাড়া সকল আ িলক কাযালেয়র গেবষণা মােঠ এবং কষৃেকর মােঠ িনধািরত সংখ ক আউশ ধান 
কতেনর মাঠ িদবস িনি ত করার পাশাপািশ আউশ ধােনর িবিভ  জােতর গড় ফলন এবং 
জীবনকােলর তথ  সং হ করার িনেদশ দান কেরন। ব া এবং জায়ােরর পািনর জ  য সব 
অ েল আমন ধান চােষ সম া হে  য সব জায়গায় ব া এবং জায়ার পরবতী সমেয় খুব ত 
আমন ধান চােষ কষৃকেদর েয়াজনীয় সহেযাগীতা দান করেত মহাপিরচালক মেহাদয় আবােরা 
িনেদশ দান কেরন। 

৪.২ ধানম ীর িনেদশনা মাতােবক ানীয় ধােনর জাতসমহূ িবেশষত দি ণা েলর বালাম, ল ীদীঘা 
ও অ া  ানীয় ধােনর জাত যমন- কৃ েভাগ, রাণী সলটু, িবরই, রাধনুী পাগল, টিপ বােরা, রাতা 
বােরাসহ িবিভ  ানীয় জােতর গেবষণা অ গিত িনেয় সভায় আেলাচনা করা হয়। পাশাপািশ সভায় 

গভীর পািনেত চাষাবাদ উপেযাগী ধােনর গেবষণা কােজর অ গিত িনেয় ড. এ এস এম 
মা ামান, িসএসও, সভােক জানান য, ানীয় জাত িলর সােথ িসং এর মাধ েম Rapid 
Elongating উ ত জিল আমেনর জাত উ াবেনর কায ম চলমান আেছ যা ১-৩ িমঃ গভীর পািনেত 
চাষ করা যােব। িতিন আরও বেলন য, Semi-Deep এলাকার উপেযাগী ি  ধান ৯১ এর কষৃেকর 
মােঠ ািপত ায়ােলর ফলাফেলর িভি েত জাতিটর হণেযাগ তা মািণত হেয়েছ। এ জাতিটর বীজ 
কষৃকেদর িনকট হেত সং হ কের িবিভ  ােন দশনী করা হে । িতিন বেলন য, জাতিটর ি ডার 
বীজ সংর ণ ও উৎপাদেনর কায ম জারদার করেত হেব। এছাড়া Semi-Deep ও Medium, 
Stagnant এলাকার উপেযাগী RYT-2 এর ফলাফেলর িভি েত ২িট জাত/লাইন চড়ূা করেণর জ  
ব ব া নয়া হেব। এই লাইন ২িট ি  ধান৯১ এর চেয় বশী ফলন দেব এবং Medium Stagnant 
এলাকার চাষ করা যােব। এছাড়া নওগঁা অ েলর িজরা ও ি য়ার িমিনেকট ধান সং হ কের িপওর 
লাইন িনবাচেনর িবষয়িট িনেয় সভায় আেলাচনা করা হয় যা গেবষণা সং া  পরবতী সভায় আরও 
িব ািরত আেলাচনা করা হেব মেম মহাপিরচালক মেহাদয় উে খ কেরন। 

৪.৩ ধানম ীর চািহদা মাতােবক ধান চােষর সকল পযােয় কিৃষ য পািতর শতভাগ ব বহােরর লে  
কিৃষ য পািত উ াবন ও উ য়েনর জ  কিৃষ য পািত ও ফলেনা র যিু  
(এফএমিপএইচিট) িবভােগর কমপিরক না বা বায়েনর হালনাগাদ তথ ািদ িনেয় সভায় আেলাচনা 
করা হয়। এ সংেগ মহাপিরচালক মেহাদয় মকানাইেজশন কে র মাধ েম এফএমিপএইচিট এবং 
ওয়াকশপ এ ড মিশনাির মইে টেন  িবভােগর সকল িব ানী, কমকতােদর অংশ হেণ তােদর 
িনজ  ল াবেরটির/ওয়াকশপ উ য়েনর পিরক না হণ করেত আবারও িনেদশনা দান কেরন।

৪.৪ পাহাড়ী এলাকার জুম চােষর জ  উপেযাগী/স াবনাময় ানীয় ধােনর জাত সং হ অব াহত রাখেত 
ও তা থেক িপওর লাইন িনবাচন কের বীজ বধেনর মাধ েম পাহাড়ী এলাকার উৎপাদন বাড়ােত 
এবং নতনু জাত উ াবন করেত িনেদশ দান কেরন। পাশাপািশ কিসিহকাির, েকাির  এবং 
তাকানাির নামক জাপানী জােতর বীজ বধেনর কাজ ধান িভি ক খামার িব াস িবভাগ পিরচালনা 
করেব এবং এ সকল জােতর স াবনা যাচাই করেত সভায় পরামশ দান করা হয়। 

৪.৫ িবিভ  ক /কমসিূচ এবং িজওিব অথায়েন দেশর িবিভ  অ েল, িবিভ  মও েম কষৃেকর মােঠ 
ািপত দশনীর ভাব মলূ ায়েন কমপিরক না িঠক করেত সংি  িবভােগর কমকতােদর িনেয় 

গত ২৫/০৮/২০২০ তািরেখ একিট সভা অ ি ত হয়। সভায় উ  কায ম মলূ ায়েনর জ  সব 
স িত েম কিৃষ অথনীিত িবভােগর িবভাগীয় ধান ড. মাঃ আব ুবকর িছি ক, িসএসও ধান 
সম য়েকর দািয়  পালন করেবন বেল জানােনা হয়। সভায় যিু  দশনীর ভাব এবং সীমাব তা 
মলূ ায়েনর জ  কিৃষ অথনীিত এবং কিৃষ পিরসংখ ান িবভাগ Questionnaire ( প ) সহ কম 
পিরক না তরী কের পরবতী কায ম  করেবন বেল কিমিটর ধান সম য়ক সভােক জানান। 
এছাড়া সভায় গত বােরা মও েম আ িলক কাযালয় কতকৃ পিরচািলত কষৃেকর মােঠ দশনীেত 
কান কান জােতর ফলন ভাল হেয়েছ এবং এসব জােতর সংগৃিহত বীেজর তথ  অিত ত পিরচালক 

(গেবষণা) এর িনকট জমা িদেত আ িলক কাযালয় ধানগণেক মহাপিরচালক মেহাদয় িনেদশ দান 
কেরন।
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৫.৫.  ২০২০২০২০--২১২১  অথঅথ  বছেরবছের  বা বায়নাধীনবা বায়নাধীন  িবিভিবিভ   উ য়নউ য়ন  কক   এবংএবং  রাজরাজ   কমসিূচকমসিূচ  িভি কিভি ক  গৃহীতগৃহীত  কমকম  পিরক নাপিরক না  ওও
সং হসং হ  পিরক নাপিরক না  অ যায়ীঅ যায়ী  আগআগ //২০২০২০২০  মােসরমােসর  বা বায়নবা বায়ন  অ গিতঅ গিত  পযােলাচনাঃপযােলাচনাঃ--
((কক) ) এিডিপভুএিডিপভু   উ য়নউ য়ন  ক ঃক ঃ

বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি িটউেটর অধীেন ২০২০-২১ অথ বছেরর এিডিপ’ ত ০২িট ক  বা বািয়ত
হে । মাট এিডিপ বরা  ২৩০০.০০ ল  টাকা। ক  ০২িট িজওিব অথায়েন বা বািয়ত
হে । আগ /২০২০ পয  ব য় হেয়েছ ১৩০.৫১ ল  টাকা; যা বরাে র ৫.৬৭% মা । গত অথবছের এিডিপ
বরা  িছল ৭০৭২.০০ ল  টাকা। আগ /১৯ পয  ব য় হেয়িছল ১২.৬৯% (৮৯৭.৩৫ ল  টাকা)।
২০২০-২০২১ অথবছের ২িট কে  মাট ১৮িট দরপে র ল মা া িনধারণ করা হেয়েছ। আগ / ২০২০
পয  ১৮িট দরপে র আহবান ও ৩ িট দরপে র কাযােদশ দান স  হেয়েছ। 

খখ) ) ২০২০২০২০--২০২১২০২১  অথঅথ  বছেরবছের  দরপদরপ   অ গিতঃঅ গিতঃ
কক //কমসিূচরকমসিূচর  নামনাম দরপদরপ   আহবােনরআহবােনর  

ল মা াল মা া
দরপদরপ   
আহবানআহবান  
((সংখ ায়সংখ ায়))

কাযােদশকাযােদশ  
দানদান  

((সংখ ায়সংখ ায়))সংখ ায়সংখ ায় া িলতা িলত  
ব য়ব য়
 ( (লল   

টাকায়টাকায়))
১.১.উ য়নউ য়ন  কক
১.১ বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি িটউেটর ভৗত িবধািদ ও 
গেবষণা কায ম বিৃ করণ ক  (২য় সংেশািধত)

৬িট ১৩৯৮.০৫ ৬িট ৩িট

১.২ যাি ক প িতেত ধান চাষাবােদর লে  খামার য পািত গেবষণা 
কায ম বিৃ করণ ক

১২িট ৭০০.০০ ১২িট -

উপেমাটউপেমাট ( ( কক ))  ১৮১৮িটিট ২০৯৮.০৫২০৯৮.০৫ ১৮িট১৮িট ৩িট৩িট
২.উ য়ন২.উ য়ন  কমসিূচকমসিূচ
২.১ বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি িটউট-এ একিট রাইস িমউিজয়াম 

াপন
১িট  ২৫.০০ ১িট ১িট

২.২ নতনু জে র ধান (িস ফার-রাইস) গেবষণা শি শালীকরণ 
কমসিূচ

৪িট ৭০.০০ - -

২.৩ বাংলােদশ ধান গেবষনা ইনি িটউট এর ক ীয় গেবষণা ইনি িটউট 
এর ক ীয় গেবষণাগারেক আ জািতকভােব হণেযাগ  এ াি িডেটড 
গেবষণাগাের উ ীতকরণ

৫িট ৭৩৩.২০ ৩িট -

২.৪ পিরবিতত জলবায়েুত ধােনর ধান রাগবালাই ( া , ব াকেটিরয়াজিনত 
পাতােপাড়া এবং টংুেরা) দমন গেবষণা কাযা ম জারদারকরণ ি ম /কমসিূচ

৪িট ৩৪৫.০০ - -

উপেমাটউপেমাট ( (কমসিূচকমসিূচ)) ১৪িট১৪িট ১১৭৩.২০১১৭৩.২০ ৪িট৪িট ১িট১িট
সবেমাটসবেমাট ( (১১++২২)) ৩২িট৩২িট ৩২৭১.২৫৩২৭১.২৫ ২২২২িটিট ৪িট৪িট

 ( (গগ) ) ২০২০২০২০--২০২১২০২১  অথবছেরঅথবছের  বােজটবােজট  বরাবরা   ওও  অ গিতঃঅ গিতঃ

কক //কমসিূচরকমসিূচর  নামনাম মাটমাট  বরাবরা
((িজওিবিজওিব))
((িপএিপএ))

মাটমাট  অথঅথ  ছাড়ছাড় (%) (%)
িজওিবিজওিব (%) (%)
িপএিপএ (%) (%)

আগআগ //২০২০২০২০  
পযপয  ) )

আগআগ //২০২০২০২০  
পযপয   অ গিতঅ গিত

গতগত  বছেররবছেরর  
আগআগ //১৯১৯  

পযপয   সমেয়সমেয়  অ গিতঅ গিত

আগআগ //২০২০২০২০  
পযপয   

বা ববা ব  অ গিতঅ গিত
মাটমাট  ব য়ব য় (%) (%)
িজওিবিজওিব (%) (%)
িপএিপএ (%) (%)

মাটমাট  ব য়ব য় (%) (%)
িজওিবিজওিব (%) (%)
িপএিপএ (%) (%)

১.১.  উ য়নউ য়ন  কক

৩



১.১বাংলােদশ ধান গেবষণা 
ইনি িটউেটর ভৗত 

িবধািদ ও গেবষণা কায ম 
বিৃ করণ ক  (২য় 
সংেশািধত)

১১০০.০০
(১১০০.০০)

(-)

২৭৫.০০(২৫.০০)
২৭৫.০০(২৫.০০)

-

৭০.৫১(৬.৪১)
৭০.৫১(৬.৪১)

-

৮৯৭.৩৫ (১২.৬৯)
৮৯৭.৩৫ (১২.৬৯)

-

১৫.০০%

১.২ যাি ক প িতেত ধান 
চাষাবােদর লে  খামার য পািত 
গেবষণা কায ম বৃি করণ ক

 ১২০০.০০
(১২০০.০০)

(-)

৩০০.০০ 
(২৫.০০)
৩০০.০০ 
(২৫.০০)

-

৬০.০০(৫.০০)
৬০.০০ 
(৫.০০ 

১৫.০০%

উপেমাটউপেমাট =  = ২২িটিট  কক ২৩০০.০০২৩০০.০০
((২৩০০২৩০০..০০০০))

(-)(-)

৫৭৫.০০৫৭৫.০০  
((২৫.০০২৫.০০))
৫৭৫.০০৫৭৫.০০  
((২৫.০০২৫.০০))

১৩০.৫১১৩০.৫১  
((৫.৬৭৫.৬৭))

১৩০.৫১১৩০.৫১  
((৫.৬৭৫.৬৭))

৮৯৭.৩৫ (১২.৬৯)
৮৯৭.৩৫ (১২.৬৯)

২২. . উ য়নউ য়ন  কমসূিচকমসূিচ
২.১ বাংলােদশ ধান গেবষণা 
ইনি িটউট-এ একিট রাইস 
িমউিজয়াম াপন ( মাট বরা - 
১০০.০০ ল  টাকা)

২৫.০০
(২৫.০০)

-

৬.২৫ (২৫.০০)
৬.২৫ (২৫.০০

-

-
-
-

-
-
-

২.২ নতুন জে র ধােনর 
(িস ফার-রাইস) গেবষণা 
শি শালীকরণ কমসিূচ 
( মাট বরা - ৫০৩.০০ ল  
টাকা)

৭০.০০
(৭০.০০)

-

১৭.৫০ (২৫.০০)
১৭.৫০ (২৫.০০)

-

১.০০(১.৪৩)
১.০০(১.৪৩)

-
-

০.৫০(০.১২)
০.৫০(০.১২)

-

৬.০০%

২.৩ বাংলােদশ ধান গেবষনা 
ইনি িটউট এর ক ীয় গেবষণা 
ইনি িটউট এর ক ীয় 
গেবষণাগারেক আ জািতকভােব 

হণেযাগ  এ াি িডেটড 
গেবষণাগাের উ ীতকরণ 
( মাট বরা - ৯০৬.০০ল  টাকা)

৭৪১.২০
(৭৪১.২০)

-

১৮৫.৩০(২৫.০০)
১৮৫.৩০(২৫.০০)

-

-
-
-

-
-
-

-

২.৪ পিরবিতত জলবায়েুত ধােনর 
ধান রাগবালাই ( া , 

ব াকেটিরয়াজিনত পাতােপাড়া 
এবং টংুেরা) দমন গেবষণা 
কাযা ম জারদারকরণ 
( মাট বরা - ৫৮৪.৫০ ল  
টাকা)

৩৫৫.০০
(৩৫৫.০০)

-

৮৮.৭৫(২৫.০০)
৮৮.৭৫(২৫.০০)

-

-
-
-

-
-
-

-

উপেমাটউপেমাট =  = ৪৪িটিট  কমসিূচকমসিূচ  ( মাট 
বরা - ২০৯৩.৫০ ল  টাকা)

১১৯১.২০১১৯১.২০
(১১৯১.২০১১৯১.২০))

(-)(-)

২৯৭.৮০২৯৭.৮০((২৫.০০২৫.০০))
২৯৭.৮০২৯৭.৮০((২৫.০০২৫.০০))

(-)(-)

১.০০১.০০((০.০৮০.০৮))
১.০০১.০০((০.০৮০.০৮))

(-)

১২.৫০১২.৫০((১.৫৬১.৫৬))
১২.৫০১২.৫০((১.৫৬১.৫৬))

(-)(-)

-

৩৩. . রাজরাজ   বােজটবােজট

৪



বাংলােদশ ধান গেবষণা 
ইনি িটউট

১১১৫৮.০০
১১১৫৮.০০

 (-)

২৯৩৫.৫০ 
(২৬.৩১)

২৯৩৫.৫০ 
(২৬.৩১)

-

১৫৯৮.৩২ 
(১৪.৩২)

১৫৯৮.৩২ 
(১৪.৩২)

-

১২৯৫.৪৫ (১১.৮৭)
১২৯৫.৪৫ (১১.৮৭)

-

১৫.০০%

উপেমাটউপেমাট  ১১১৫৮.০০১১১৫৮.০০
১১১৫৮.০০১১১৫৮.০০

 (-) (-)

২৯৩৫.৫০২৯৩৫.৫০  
((২৬.৩১২৬.৩১))

২৯৩৫.৫০২৯৩৫.৫০  
((২৬.৩১২৬.৩১))

১৫৯৮.৩২১৫৯৮.৩২  
((১৪.৩২১৪.৩২))

১৫৯৮.৩২১৫৯৮.৩২  
((১৪.৩২১৪.৩২))

১২৯৫.৪৫১২৯৫.৪৫ ( (১১.৮৭১১.৮৭))
১২৯৫.৪৫১২৯৫.৪৫ ( (১১.৮৭১১.৮৭))

--

-

সবেমাটসবেমাট ( (১১++২২++৩৩)) ১৪৬৪৯.২০১৪৬৪৯.২০
১৪৬৪৯.২০১৪৬৪৯.২০

 (-) (-)

৩২৩৫.৫০৩২৩৫.৫০  
((২২.০৯২২.০৯))

৩২৩৫.৫০৩২৩৫.৫০  
((২২.০৯২২.০৯))

১৭২৯.৮৩১৭২৯.৮৩  
((১১.৮১১১.৮১))

১৭২৯.৮৩১৭২৯.৮৩  
((১১.৮১১১.৮১))

২২০৫.৩৩২২০৫.৩৩ ( (১১.৭৪১১.৭৪))
২২০৫.৩৩২২০৫.৩৩ ( (১১.৭৪১১.৭৪))

--

--

((ঘঘ) ) িবিবধিবিবধ
১.১.  নননন--এিডিপভুএিডিপভু   কে রকে র  িতেবদনিতেবদন: : 

কে র নাম:  Transforming Rice Breeding Through Capacity Enhancement of
BRRI (TRB-BRRI)

কে র ময়াদ কাল: ১ িডেস র ২০১৯ থেক ৩০ নেভ র ২০২৩ (৪ বছর), কে র মাট বরা : ৩৩৬৪.০০
ল  টাকা ( তি শ কািট চৗষি  ল  টাকা মা ), ২০২০-২০২১ অথবছেরর বরা  ৭০৫.৫৩ ল  টাকা,
২০২০-২০২১ অথবছেরর আগ /২০২০ পয  ব য় ১৫০.২৩ ল  টাকা (২১.২৯%), কে র  থেক
আগ /২০২০ পয  মপুি ভূত ব য় ৪৯৪.২৪ ল  টাকা (১৪.৬৯%)। 

৬.৬.  িস ািস া // পািরপািরশসমহূঃশসমহূঃ 
ঃঃ

নংনং
িস ািস া // পািরশপািরশসমহূসমহূ  বা বায়নকারীবা বায়নকারী  কমকতাগণকমকতাগণ

১. ১.১. ২০২০-২১ অথবছের এিডিপেত অ ভূ  েত কিট ক  এবং কমসিূচর 
অ গিত িনিদ  সমেয় শতভাগ অজেনর িনিম  আগামী ৩০ সে র ২০২০ 
তািরেখর মেধ  সকল দরপে র কাযােদশ স  করেত হেব।

সকল ক /কমসিূচ 
পিরচালকগণ/িনবাহী 

েকৗশলী/সহকারী পিরচালক 
(সং হ)

১.২ াইরা কে র অধীেনর সকল িনমাণ কাজ িঠকাদােরর সােথ যাগােযাগ 
রেখ দরপে র কাযােদশ িনধািরত সমেয় মানস ভােব স  করেত হেব এবং 

সকল মিনটিরং কায ম আরও জারদার করেত হেব।

ক  পিরচালক, উপ-
ক  পিরচালক, আ িলক 

কাযালয় ধানগণ  এবং 
মিনটিরং কিমিট 

১.৩ বিরশাল আ িলক কাযালেয়র চরবদনার ই খামােরর মধ বতী ি েজর সংযু  
রা ােক দীঘ কের ি েজর ঢালেক মা েয় কিমেয় া র, পাওয়ার িটলারসহ অ া  
যানবাহন খুব মসনৃভােব চলাচল করেত পাের স উপেযাগী কের নকশা সংেশাধন 
কের িনমাণ করেত হেব।

িনবাহী েকৗশলী এবং 
ধান, বিরশাল আ িলক 

কাযালয় 

১.৪ সকল আ িলক কাযালেয়র গেবষণা মােঠ এবং কষৃেকর মােঠ িনধািরত সংখ ক 
আউশ ধান কতেনর মাঠ িদবস িনি ত করার পাশাপািশ আউশ ধােনর িবিভ  
জােতর গড় ফলন এবং জীবনকােলর তথ  সং হ করেত এবং ব া ও জায়ার 
পরবতী সমেয় খুব ত আমন ধান চােষ কষৃকেদর েয়াজনীয় সহেযাগীতা দান 
করেত হেব।

ধান, সকল আ িলক 
কাযালয়

৫



২. ২.১ ধানম ীর িনেদশনা মাতােবক ধােনর ানীয় জাতসমূহ িবেশষত দি ণা েলর 
বালাম, ল ীদীঘা ও অ া  ধােনর জাত যমন- কৃ েভাগ, রাণী সলটু, রাধনুী পাগল, 
িবরই, টিপ বােরা, রাতা বােরাসহ িবিভ  জােতর মধ  থেক স াবনাময় জাত পেল 
িপওর লাইন িনবাচেনর মাধ েম অথবা ানীয় জাত েলা িসং কের আরও উ তমােনর 
ধােনর জাত উ াবন করেত হেব এবং িত মােসর গেবষণা সং া  সভায় তার অ গিত 
উপ াপন করেত হেব। 

িবভাগীয় ধান, উি দ 
জনন িবভাগ এবং কৗিল 

স দ ও বীজ িবভাগ

২.২ গভীর পািনেত চাষাবাদ উপেযাগী গাপালগ  ও বিরশাল অ েলর ল ীদীঘা, 
বঁািশরাজ, িসেলট অ েলর লালেমাহন, হিবগে র ধলািক, ফলু িড়, ফিরদপেুরর 
খইয়া মটর এবং িসরাজগে র সড়সিড়য়া অ া  সং েহা র ানীয় জাতসমহূ 
থেক িপওর লাইন িনবাচন কের নতুন নতুন জাত উ াবন ও তা সংর েণর 

পাশাপািশ এসব জাতসমেূহর আেলাক সংেবদনশীলতা পরী া করেত হেব এবং িত 
মােসর গেবষণা সং া  সভায় তার অ গিত উপ াপন করেত হেব।

িবভাগীয় ধান, উি দ 
জনন িবভাগ, ড. এ এস 

এম মা ামান, িসএসও, 
উি দ জনন িবভাগ, 
িবভাগীয় ধান, কৗিল স দ 
ও বীজ িবভাগ এবং উি দ 
শারীরত  িবভাগ

২.৩ ি য়া অ ল থেক িমিনেকট এবং নওগঁা অ ল থেক িজরা ধান সং হ কের 
িপওর লাইন িনবাচেনর মাধ েম নতুন জাত উ াবন করেত হেব এবং িত মােসর 
গেবষণা সং া  সভায় তার অ গিত উপ াপন করেত হেব।

িবভাগীয় ধান, উি দ 
জনন িবভাগ

৩. ধানম ীর চািহদা মাতােবক ধান চােষর সকল পযােয় কিৃষ য পািতর শতভাগ 
ব বহােরর লে  কিৃষ য পািত উ াবন ও উ য়েনর জ  কিৃষ য পািত ও 
ফলেনা র যুি  িবভােগর কমপিরক না বা বায়েনর হালনাগাদ তথ ািদ িত 
মােসর এিডিপ সভায় উপ াপন করেত হেব এবং িত মােসর গেবষণা সং া  
সভায় তার অ গিত উপ াপন করেত হেব।

িবভাগীয় ধান, 
এফএমিপএইচিট িবভাগ

৪. ৪.১ বীজ বধেনর মাধ েম পাহাড়ী এলাকার উৎপাদন বাড়ােত এবং পাহাড়ী এলাকার 
জমু চােষর জ  উপেযাগী/স াবনাময় ানীয় ধােনর জাত সং হ অব াহত রাখেত ও 
তা থেক িপওর লাইন িনবাচন কের নতুন জাত উ াবন করেত হেব এবং িত 
মােসর গেবষণা সং া  সভায় তার অ গিত উপ াপন করেত হেব।

িবভাগীয় ধান, কৗিল 
স দ ও বীজ িবভাগ এবং 
উি দ জনন িবভাগ

৪.২ কিসিহকাির, তাকানাির ও েকাির  জােতর বীজ বধন কাজ ধান িভি ক খামার 
িব াস িবভাগ পিরচালনা করেব এবং এ সকল জােতর স াবনা যাচাই করেত হেব 
এবং িত মােসর গেবষণা সং া  সভায় তার অ গিত উপ াপন করেত হেব।

িবভাগীয় ধান, ধান িভি ক 
খামার িব াস িবভাগ, কৗিল 
স দ ও বীজ িবভাগ, উি দ 
রাগত  িবভাগ এবং উি দ 
জনন িবভাগ

৫. ৫.১ িবিভ  ক /কমসিূচ এবং িজওিব অথায়েন দেশর িবিভ  অ েল, িবিভ  
মও েম কষৃেকর মােঠ ািপত দশনীর ভাব িনণয় করতঃ য সব জােতর ফলন 
ভাল হেয়েছ এবং পেরর বছর ঐ এলাকায় সইসব জােতর স সারণ িক হাের বৃি  
পেয়েছ তা িনণয় করা এবং য সব জােতর দশনীর ফলন ভাল হয় নাই তার 

সীমাব তা বর কের নতুন কমপিরক না িঠক করেত হেব।

ফিলত গেবষণা, কিৃষ 
অথনীিত ও কিৃষ 
পিরসংখ ান িবভাগ

৫.২ গত বােরা মও েম আ িলক কাযালয় কতৃক পিরচািলত কষৃেকর মােঠ 
দশনীেত কান কান জােতর ফলন ভাল হেয়েছ এবং সইসব জােতর সংগৃিহত 

বীেজর তথ   অিত ত পিরচালক (গেবষণা) এর িনকট জমা িদেত হেব।

ধান, সকল আ িলক 
কাযালয়

পিরেশেষ, সভায় আর কান আেলাচ  িবষয় না থাকায় সভাপিত মেহাদয় সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি
ঘাষণা কেরন।

১৬-৯-২০২০

সকল ক /কমসিূচ পিরচালকগণ, আ িলক কাযালয় 
ধানগণ, িবভাগীয়/শাখা ধানগণ ও সংি  

কমকতাগণ, ি ।

ড. মা: শাহজাহান কবীর
মহাপিরচালক (চলিত দািয় )

ফান: ৪৯২৭২০০৫-৯, ৪৯২৭২০৪০
ফ া : ৪৯২৭২০০০

ইেমইল: dg@brri.gov.bd
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ারক ন র: ১২.২২.০০০০.০৩০.০২.০০১.১৭.১৭১/১(৫) তািরখ: ১ আি ন ১৪২৭
১৬ সে র ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক (গেবষণা), ি ।
২) পিরচালক ( শাসন ও সাধারণ পিরচযা), ি ,।
৩) উ িশ া ও গেবষণা সম য়কারী, ি ।
৪) িসে ম এনািল  , ি  (ওেয়বসাইেট কােশর জ )।
৫) িপএ/ েনা াফার, মহাপিরচালেকর দ র ,ি , ।

১৬-৯-২০২০
মঃু মিুন ল ইসলাম 

ি ি পাল ািনং অিফসার
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