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খ্রফআয১১ এয খ্রফকল্প খ্রববফ খ্রি ধান৮৭  খ্রি 

ধান২৮ এয খ্রফকল্প খ্রববফ খ্রি ধান৬৭, খ্রি 

ধান৮১, খ্রি ধান৮৪, খ্রি ধান৮৬, খ্রি ধান৮৮ 

এফং খ্রি ধান৯৬ উদ্ভাফন কযা বয়বছ এফং খ্রি 

ধান২৯ এয খ্রফকল্প খ্রববফ খ্রি ধান৫৮, খ্রি 

ধান৮৯  খ্রি ধান৯২ উদ্ভাফন কযা বয়বছ। 

ম্প্রখ্রত খ্রফআয ২৬  খ্রি ধান৪৮-এয 

খ্রযপূযক জাত খ্রাবফ খ্রি ধান৯৮ উদ্ভাফন 

কযা বয়বছ।  

                

    ২০২০                    

(BRRI dhan28/ O. glaberrima 

(IRGC 105190), BRRI dhan48/ 

O. glaberrima (IRGC 105190), 

BRRI dhan87/ O. glaberrima 

(IRGC 105190)     BRRI 

dhan28/ O. nivara (IRGC 

103821)                      

          ৭২                    

                              

       ১১, ১৩, ১     ১২       

                   EMS       
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                 ২০২০        

OT                                  
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                 ব্লাস্ট প্রখ্রতবযাধী জাত 

উন্নয়বনয রবক্ষে গত মযাা আভন ২০১৯-

২০ ভসুবভ ৯টি ক্র খ্রনখ্রিত কযা বয়বছ। 
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ALART             

 

এছাড়া ৯,৫০০টি প্রবজখ্রন F2 এফং ৪,০৭০টি 

প্রবজখ্রন F6  মজনাবযবন আবছ এফং ২০৯ 

টি মকৌখ্ররক াখ্রযয Line Stage 

Testing ট্রায়াবর ম্পন্ন কযা বয়বছ। গত 

মফাবযা ২০১৯-২০ ভসুবভ ১৬টি ক্র 

খ্রনখ্রিত কযা বয়বছ। এছাড়া ব্লাস্ট 

প্রখ্রতবযাধী জাত উদ্ভাফন মপ্রাগ্রাভ এয 

আতায় ২০১৯-২০২০ ভসুবভ F2 -F6 

মজনাবযবনয মখ্রগ্রবগটিং ১৫৮০০ টি 

প্রবজখ্রন  RGA এয ভাধ্যবভ অগ্রগাভী কযা 

বয়বছ। ৩৬২৭টি মকৌখ্ররক াখ্রযয Line 

Stage Testing ট্রায়ার ম্পন্ন কযা 

বয়বছ। খ্রনফ বাখ্রচত মকৌখ্ররক াখ্রযমূ মফাবযা 

২০২০-২১ ভসুবভ OYT ট্রায়াবর মূল্যায়ন 

কযা    । ইবতাভবধ্য আঞ্চখ্ররক পরন 

যীক্ষায় ১১টি মকৌখ্ররক াখ্রয ফাংরাবদবয 

খ্রফখ্রবন্ন অঞ্চবর মূল্যায়ন কযা য়, মায ভবধ্য 

৩টি মকৌখ্ররক াখ্রয HR(Path)-11, 

Path 2441 এফং BR(Path) 12452-

BC3-16-19 মফাবযা ২০১৯-২০ ভসুবভ  

ALART এ মূল্যায়ন কযা বয়বছ মমখাবন 

মচক জাত খ্রাবফ খ্রি ধান২৯ এফং খ্রি 

ধান৫৮ ব্যফায কযা বয়বছ। পখ্ররত 

গবফলণা খ্রফবাগ মথবক প্রাপ্ত পরাপর 

অনুমায়ী ব্লাস্ট প্রখ্রতবযাধী মকৌখ্ররকাখ্রযগুবরা 

১৫৬-১৫৯ খ্রদন জীফনকার এফং ৫.১৪ 

মথবক ৫.৩৫ ট./ম. পরন প্রদ বন কবযবছ, 

মমখাবন মচক জাত খ্রি ধান৫৮  খ্রি ধান২৯ 

১৫৫-১৬২ খ্রদন জীফনকার এফং ৫.৫১-

৫.৬০ টন/মক্টয পরন প্রদ বন কবযবছ। 

মকৌখ্ররকাখ্রযগুবরা চরখ্রত মফাবযা ২০২০-২১ 

ভসুবভ প্যাবযন্ট খ্রাবফ ব্লাস্ট প্রখ্রতবযাধী 

ধাবনয জাত উন্নয়বনয জন্য ব্যফায কযা 

   । 

জীফপ্রমৄখ্রক্তিঃ CRISPR/Cas9 মজনভ 

এখ্রডটিং এয ভাধ্যবভ ব্লাষ্ট প্রখ্রতবযাধী ধাবনয 

জাত উদ্ভাফবনয কাম বক্রভ  জীফ প্রমৄখ্রক্ত 

খ্রফবাবগ চরভান যবয়বছ।  মজনভ এখ্রডটিং 

প্লাখ্রভড ততযী কযায জন্য খ্রতন ধযবণয 

খ্রতনটি PCR খ্রযবয়কন ম্পন্ন কযা 

বয়বছ এফং খ্রকুবয়ন্সং এয জন্য াঠাবনা 

বয়বছ। 

উখ্রদ্ভদ মযাগতত্ত্বিঃ গত মফাবযা ভসুবভ 

(২০১৯-২০) ব্লাস্ট টস্পট কুখ্রভল্লা এফং 

গাজীপুবযয কৃলবকয ভাবঠ ৪৬৬৩ টি 
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মকৌখ্ররক াখ্রযয ট্রায়ার মদয়া য়। মখান 

মথবক ৪০৪ টি াখ্রয মনক ব্লাস্ট/ ীল ব্লাস্ট 

মযাগ প্রখ্রতবযাধী খ্রববফ খ্রনফ বাচন কযা 

বয়বছ। চরখ্রত মফাবযা ভসুবভ (২০২০-২১) 

উক্ত াখ্রযগুবরা পুনযায় ব্লাস্ট টস্পট 

কুখ্রভল্লা এফং গাজীপুবযয কৃলবকয ভাবঠ 

যীক্ষা কযা বে। খ্রজযকা,  জাান মথবক 

ব্লাস্ট মযাগ প্রখ্রতবযাধী খ্রজবনয উৎ ংগ্র 

কবয তা খ্রি-য উচ্চ পরনীর জাত মূব 

প্রখ্রতস্থাবনয কাজ চরভান আবছ। BAS 

প্রকবল্পয আতায় ৩০০ টি অগ্রগাভী াখ্রয 

গাজীপুয এফং যংপুবযয টস্পট এ মফাবযা 

ভসুভ ২০১৯-২০২০ এ ট্রায়ার মদয়া য় 

এফং ২৯ টি  ব্লাস্ট এফং ব্যাকবটখ্রযয়ার 

ব্লাইট  মযাগ প্রখ্রতবযাধী মকৌখ্ররক াখ্রয 

খ্রনফ বাচন কযা বয়বছ, মায জীফনকার ১৩০ 

মথবক ১৪০ খ্রদবনয ভবধ্য এফং গড় পরন ৬ 

টন। এয ভবধ্য ৪ টি অগ্রগাভী াখ্রয যীক্ষায 

জন্য খ্রফখ্রবন্ন অঞ্চবর আন্ন মফাবযা ভসুবভ 

RYT ট্রায়াবর মদয়া বয়বছ।  

KGF প্রকবল্পয আতায় মনক/ীল ব্লাস্ট 

মযাগ প্রখ্রতবযাধী খ্রববফ ৭ টি মকৌখ্ররকাখ্রয 

মফাবযা ২০১৯-২০ ভসুবভ মূল্যায়ন কযা 

বয়বছ। BR(Path) 12452 -BC3-

42-22-11-4 মকৌখ্ররকাখ্রযটিয  

জীফনকার ১৩৫ খ্রদন এফং পরন ৬.০ 

টন/মক্টয। BR(Path)12452-

BC3-35-21-8-5 মকৌখ্ররকাখ্রয এফং 

ZM82 খ্রয রাইনটিয জীফনকার ১৪০ 

খ্রদন এফং পরন ৫.৭ টন/মক্টয প্রদ বন 

কবযবছ । মমখাবন মচক জাত খ্রি ধান২৮,  

১৪০ খ্রদন জীফনকার এফং ৫.৮ টন/মক্টয 

পরন প্রদ বন কবযবছ। জুভ চাবলয উবমাগী 

স্থানীয় জাত ংগ্র কবয খ্রনফ বাচবনয ভাধ্যবভ 

HYV type খ্রয রাইন ZM82 

খ্রনফ বাচন কযা য়। এ মকৌখ্ররক াখ্রয গুবরায 

Amylose এয খ্রযভান ২৭% এয 

উবয। KGF এফং BAS প্রকবল্পয 

আতায় ১১ টি  ব্লাস্ট মযাগ প্রখ্রতবযাধী 

মকৌখ্ররকাখ্রয মফাবযা ২০২০-২১ ভসুবভ 

MLT স্থাবনয জন্য খ্রযকণ্না কযা 

বয়বছ এফং এজন্য কাম বক্রভ চরভান 

যবয়বছ। 
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      ১৭
০
         

                   

                 

 

                ২৫-

৩০        , ১      , 

৭      )              

     

 

                     

                     

             ,      

      ,           

                   

               

                      (            

           ২০                

        )                 (TP7594, 

TP16199)                        

Hbj. BVI, Mineasahi     Bhutan 

           Germplasm/Landrace 

                              

                            ,     

                               

                Parent             

                               

                      QTL        

                                   

                               

RGA                             

                                   

                IR100723-B-B-

B-B-61   IR 100722-B-B-B-B-

11           TP7594   TP16199 

                     ২০১৯-২০       

          ১০                 

     ০৩                ০৩  

                               

                   IR100723-B-

B-B-B-61, TP16199      

IR100722-B-B-B-B-11        

                                    

                               

                               ২০২০-

২১       AYT                  

               ২০১৯-২০       ৭  

                           TRB 

                              

                              ২০১৯-

২০২০        F2-F6            

         ২৯৯৬৮                    

                   ২০১৯-২০২০ 

      Line Stage Testing (LST) 

এয ৯৫৪০                  ১৭৮০ 

                             , ৭৬৮  

            OYT, ৭৮              

AYT     ৫              RYT-  

                 OYT (Cold 

Stress)                    ৭০  

                               AYT 

(Cold Stress)                    
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১১                                    

    RGA-derived  BR110715-

5R-1                           

                           ১৬৯     

            ৭.৭   /                

                      ২০       

২০১৯  BR11001-5R-2      

BR11000 -5R-2,     মকৌখ্ররক াখ্রযয 

পরন ৭.৭ টন/মক্টয এফং              

১৫৫                          

                                 

               ২০২০-২১             

                      Parent 

                                   

                                   

 

                    মফাবযা ২০২০-

ভসুবভ উখ্রদ্ভদ প্রজনন খ্রফবাগ বত প্রাপ্ত 17টি 

অগ্রগাভী মকৌখ্ররক াখ্রযয ঠাণ্ডা নীরতা 

যীক্ষা কযা বে। যীক্ষণটিয ১ভ মবটয 

পর কতবন মল বয়বছ তবফ ২য় মবটয 

পর কতবন চরবছ।  আাতত: ১ভ মবটয 

পরাপবরয উয খ্রবখ্রি কবয  স্বল্প 

জীফনকারীন াখ্রয BR10717-5R-82, 

BR1100-5R-27,  BR 11000-5R-

37      BR11001-5R-2     

জীফনকারীন াখ্রয BR8909-B-12-2-

CS1-4-CS2-P5-4-5      

জীফনকারীন াখ্রয BR10715-5R-9 

    BR10715-5R-1 খ্রচখ্রিত কযা 

বয়বছ। 

ঘ      

      

             

ধান৭১             

    ,          

  র এফং      

           

       

                     

                

       ১২০-১৩০     

                   

      71             

              grain 

type         

 

    য            

                

 

খযা নীর ৩টি জাত (খ্রি ধান৫৬, খ্রি 

ধান৬৬, খ্রি ধান৭১) উদ্ভাফন কযা বয়বছ। 

মযাা আভন ২০২০-২১ ভসুবভ খযা 

নীর জাত উদ্ভাফন মপ্রাগ্রাভ এয আতায় 

৬৭টি ক্র বত প্রাপ্ত ২৪৮৯৮টি মকৌখ্ররক 

াখ্রয RGA (F2-F6) এয ভাধ্যবভ অগ্রগাভী 

কযা বয়বছ এফং চরখ্রত আভন ২০২০-২১ 

ভসুবভ প্রায় ৭৯০০ মকৌখ্ররক াখ্রয Line 

Stage Testing ট্রায়াবর অগ্রগাভী কযা 

বয়বছ। খযা নীর স্বল্প/ভধ্যভ 

জীফনকাবরয (১২০-১২৫ খ্রদন) ধাবনয জাত 

উদ্ভাফবনয রবক্ষে ১৭টি অগ্রগাভী মকৌখ্ররক 

াখ্রয চরখ্রত আভন ২০২০-২১ ভসুবভ 

PYT খ্রাবফ মূল্যায়ন কযা বয়বছ মমখাবন 

         , 
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মচক জাত খ্রাবফ খ্রি ধান৫৬ এফং খ্রি 

ধান৭১ ব্যফায কযা বয়বছ। AGGRi 

Alliance (Drought) প্রকবল্পয আতায় 

গত মযাা আভন ২০১৯-২০ ভসুবভ ৩০০টি 

মকৌখ্ররক াখ্রয যাজাীয আখ্ররভগবেয 

খযাপ্রফণ এরাকায় মূল্যায়ন কযা য় এফং 

এই যীক্ষায় ১৮টি মকৌখ্ররক াখ্রয ফাছাই 

কযা বয়বছ, মাবদয জীফনকার ১১৯-১৩৬ 

খ্রদন এফং পরন ৩.০-৫.০ টন/মক্টয। এয 

ভবধ্য IR14F713 মকৌখ্ররক াখ্রযটিয পরন 

৫.০ টন/মক্টয এফং জীফনকার ১২৬ খ্রদন। 

উখ্রল্লখ্রখত ১৮টি মকৌখ্ররক াখ্রয গত আভন 

২০২০-২১ ভসুবভ AYT খ্রাবফ 

যাজাীয আখ্ররভগবেয খযাপ্রফণ এরাকায় 

মূল্যায়ন  কযা বয়বছ মমখাবন মচক জাত 

খ্রাবফ খ্রি ধান৬৬ এফং খ্রি ধান৭১ ব্যফায 

কযা বয়বছ। উক্ত ১৮টি মকৌখ্ররক াখ্রয মথবক 

৫টি মকৌখ্ররক াখ্রয ফাছাই কযা বয়বছ, 

মাবদয জীফনকার ১০৭-১১১ খ্রদন এফং পরন 

৪.৯২-৫.৩৯ টন/মক্টয। এয ভবধ্য 

IR12A173 মকৌখ্ররক াখ্রযটিয পরন 

৫.৩৯ টন/মক্টয এফং জীফনকার ১০৭ খ্রদন। 

                    গত     ২০২০ 

       উখ্রদ্ভদ প্রজনন খ্রফবাগ বত 

যফযাকৃত ১২                      

                           মমখাবন 

মচক জাত খ্রাবফ খ্রি ধান৭১ ব্যফায কযা 

বয়বছ। উক্ত ১২  মকৌখ্ররক াখ্রয মথবক ২টি 

মকৌখ্ররক াখ্রয IR 118194-B-17-3 

এফং IR118194-B-6-4-HR2 

ফাছাই কযা বয়বছ।                  

                              

1434, 16                

                             

                                    

                              

                              

                               

       উখ্রদ্ভদ প্রজনন খ্রফবাবগ           
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ঙ        

     

           

     

        

            

                  

                 

               

               

             

                  

                  

                 

                   

                 

                              

                               

                              

           ১১         ৪৯            

                              

                 F4                

                           ২০১৯-

২০             ৮৭                

                             

IR77734-93-2-3-2   BR7372-

35-3-3-HR5(Com)         

                              F4 

                                  

                            

                             ৫০   

                                   

                   PYT        

       ২০১৮-১৯                   

                     ২০১৯-২০       

SYT                          চরখ্রত 

মফাবযা ২০২০-২১ ভসুবভ খ্রি আঞ্চখ্ররক 

কাম বারয়, কুখ্রভল্লাবত খ্রি ধান৫০  

মটখ্রবফাবযা এয ংকযায়ণ বত প্রাপ্ত দুইটি 

অগ্রগাভী মকৌখ্ররক াখ্রয RYT খ্রববফ 

মূল্যায়ন কযা বে। 

                            ৫০     

   ৮১   BR8862-29-1-5-1-3    

                                  

F4                               

           

        

         

 

মফাবযা ২০২০-২১ ভসুবভ গখ্রছ       

     BR10322-23-6-3-7-B2    

                                

২০২১-২০২২       গখ্রছ               

   ১০০                          

ফারাভ, রক্ষ্মীদীঘা  অন্যান্য ধাবনয স্থানীয় 

জাত খ্রি জীন ব্যাংবক ংযখ্রক্ষত আবছ। 

ঐখ্রতেফাী ফারাভ ধাবনয গুণাগুণ উচ্চ 

পরনীর ধাবন স্থানান্তবযয জন্য খ্রিখ্রডং 

মপ্রাগ্রাবভয ভাধ্যবভ মকৌখ্ররক াখ্রয উদ্ভাফবনয 

যীক্ষা খ্রনযীক্ষা চরবছ। এ রবক্ষে খ্রি ধান২৮ 

 খ্রি ধান৫০ জাবতয াবথ ফারাভ ধাবনয 

ক্রখ্রং কযা বয়বছ এফং উদ্ভাখ্রফত াখ্রযগুবরা 

F4 মজনাবযবন আবছ। এছাড়া খ্রবরট 

ফারাবভয াবথ া বর ধান, াবু ধান এয 

ংকযায়ণ কযায বয খ্রিখ্রডং পুবরন F3 

মজনাবযবন অগ্রগাভী কযা বে। খ্রজআযএ 
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খ্রফবাগ কর্তবক খ্রফখ্রবন্ন ফারাভ জাবতয খ্রফশুদ্ধ 

াখ্রয দ্ধখ্রতবত খ্রনফ বাচন কবয জাত উন্নয়বনয 

কাজ এখ্রগবয় চরবছ। 

চরখ্রত মফাবযা ২০২০-২১ ভসুবভ         

                 BR85  -  - -

 -         -          

       -  - - -           

                                  

                                     

       F2            ৫০০          

           বয়বছ   

চরখ্রত মফাবযা ভসুবভ       ৫০   

                                 

                     F4           

 ৭৮৫                      বয়বছ   

            ২০২০-২১       Line 

Stage Testing (LST) এয দুইটি ক্রবয 

মথা:       ৫০              

   ২৮               ৬৭৬             

     ৫৮                          

                    ৫০       ক্র 

মথবক ২৮১৬                   ১৯৯  

                               

চরখ্রত মফাবযা ২০২০-২১ ভসুবভ রতাফারাভ 

ধাবনয জাতটি ALART খ্রাবফ মূল্যায়ন  

কযা বয়বছ মমখাবন মচক জাত খ্রাবফ খ্রি 

ধান৫০, খ্রি ধান৬৩ এফং খ্রি ধান৮১ ব্যফায 

কযা বয়বছ।                      

      -  - - -         -

 - - -        -           

                F1 চরখ্রত মফাবযা 

ভসুবভ ২০২০-২১ ভসুবভ confirm  

কযা বয়বছ। 

চ                     

              

             

                 

                

             

         

            

               

           

            

          

                

         ৪-৮ 

                     

                    

                   

              

                    

                  

       

                   

                  

                     

                      

                      

 

Japanese black rice 

                                

                               

                    Low Amylose 

                         - Lao 

PDR, Koshihikari, Hokuriku, 

Takanari, Mongthongno, 

Ranqui, Kanbui, Gunda, Sangki, 

Bish number                     

৪                     ১৫         

            ১০১৯       OYT-   

                        

Mongthongno              

        ১০৫        ২ ১৪         

          

         

      , 
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        ৬             ১           

                    ৩          

             ১               ৫    ’  

    (intermediate amylose)       

    ৪০                         

    ১৭টি ক্র খ্রনফ বাচন  confirm 

কযা বয়বছ।           ২০১৯-২০ 

      ৬                       

১৭            OYT-            

                   ৩            

           ৬৯                        

 ৩ ০২-৩ ২৪                        

                               

২২                               

                           

        ৬১                      

          ১০                         

           

গত আউ ২০২০-২১ভসুবভ ১৭টি ক্র 

confirm কযা বয়বছ । দুইটি OYT- 

ট্রায়াবর মভাট ২৭টি মজবনাটাই মূল্যায়ন কযা 

বয়খ্রছর, মমখান মথবক ১৬টি ধাবনয জাত 

ফাছাই কযা বয়বছ। অযখ্রদবক, OYT-3 

ট্রায়াবর ১০টি খ্রফখ্রন্ন ধাবনয জাত মূল্যায়ন কযা 

বয়খ্রছর, মখান মথবক ৬টি মজবনাটাই 

খ্রনফ বাচন কযা বয়বছ। জুভ ধান চাবল PYT 

ট্রায়াবর ৯টি মজবনাটাই মথবক ৬টি 

মজবনাটাই খ্রনফ বাচন কযা বয়বছ, মাবদয 

জীফনকার ১০৫-১১৫ খ্রদন এফং পরন ১.২৯-

২.৩৫ টন/মক্টয। এয ভবধ্য খ্রফ নাম্বায 

ধাবনয জাবতয পরন ২.৩৫টন/মক্টয এফং 

জীফনকার ১১৫ খ্রদন। 

রক্ষ্মীদীঘায উন্নয়বনয জন্য গবফলণা কাম বক্রভ 

গ্রণ কযা বয়বছ। খ্রি আঞ্চখ্ররক কাম বারয় 

বাঙ্গাবত রক্ষীদীঘা, রারদীঘা, তখয়াভটয 

জাবতয উন্নয়বনয জন্য আভন ২০১৯-২০ 

ভসুবভ াদাাজাভ, খ্রি ধান৪৯, খ্রি ধান৭৫, 

খ্রি ধান৭৯,  খ্রি ধান৮৭ এয াবথ  

ংকযায়ণ কযা বয়বছ। খ্রি গাজীপুবয চরখ্রত 

মযাা আভন ২০২০-২১ ভসুবভ রক্ষ্মীদীঘায 

াবথ BR11186-5R-377, 

BR11186-5R-672, BRRI 

dhan76, BRRI dhan77, BRRI 

dhan94 ংকযায়ণ কযা বয়বছ। এছাড়া 

চরখ্রত মযাা আভন ২০২০-২১ ভসুবভ 

রক্ষ্মীদীঘায াবথ BR7932-17-2, 
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BR9175-9-3-20-3, BR9175-2-1-

12-5 মকৌখ্ররক াখ্রযমূবয ংকযায়ণ 

মথবক উদ্ভূত F1-মূ Confirmation 

কযা বয়বছ। রক্ষ্মীদীঘায াবথ 

BR8157-1-6-2-1-27- ংকযায়ণ 

বত প্রাপ্ত মখ্রগ্রবগটিং প্রবজখ্রন মযাা আভন 

২০২০-২১ F2 মজনাবযবন আবছ।  

যাধুনী াগর-এয াবথ BR8535-2-1-2 

এফং NMKP102-3-2-1-এয ংকযায়ণ 

মথবক উদ্ভুত পুবরন F3 মজনাবযবন 

অগ্রগাভী কযা বয়বছ। খ্রি ধান২৮ এফং যাধুনী 

াগর-এয ক্র পুবরন F5 মজনাবযন-এ 

অগ্রগাভী বয়বছ। এছাড়া খ্রি ধান৫৪-এয াবথ 

যাধুনী াগর-এয ক্র মথবক উদ্ভূত একটি 

াখ্রয OYT-মত মূল্যায়ন কযা বে। 

ছ        

        

   

             

               

            

               

            

            -

           

              

            

      কযবত বফ।   

                    

                  

               

              

              

                    

কযবত বফ।   

                                

BR22, BR23, Gainza   

Naizersail                   

                             

       Naizersail   BR7358-56-

2-2-1-HR7(Com)                

                         F5 

                          

              ১৫                

     PYT               ২০২০-২১ 

                                

    ২০২০       ৩                

    ,     ২২,     ২৩,           

                            

                            

                               ১  

                   (TL Aus 

Kushtia-3 (PR-2)             

                 ৪.২   /         

        ১২৫    । 

ভধ্যভভাত্রায আবরাক ংবফদনীর জাত 

উদ্ভাফবনয উবিবে খ্রি আঞ্চখ্ররক কাম বারয় 

যংপুয কর্তবক নাবগশ্বযী-কুখ্রড়গ্রাভ, কাউখ্রনয়া-

যংপুয এফং খ্রদনাজপুয দয মথবক ৮টি 

জাভ বপ্লাজভ ংগ্র কযা বয়বছ। জাভ বপ্লাজভ 

এয ভবধ্য যবয়বছ Gainza, 

Malshira, Rosulbhog, 

Bhog, Kataribhog, 

Naizersail, Kalozira 

(khato) এফং Kalozira 

(Chikon)। খ্রি যংপুবয খ্রফগত আভন 

         , 

     

       , 

 :  :      
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২০১৯-২০ ভসুবভ Gainza, Lata 

Balam (N-6), Naizersail  

BRRI dhan87 ব্যফায কবয ৫টি 

ংকযায়ণ কযা বয়বছ।  গত মযাা আভন 

২০২০ ভসুবভ উক্ত খ্রিখ্রডং পুবরন F2 

মজনাবযবন  মূল্যায়ন বয়বছ  । 

আবরাকংবফদনীর ৩১টি OYT মকৌখ্ররক 

াখ্রযয ভবধ্য BR11919-4R-26 

(BRRI dhan30/CN-6) এফং 

BR11921-4R-124 

(BR23/CN-6) রাইন দুটি ভধ্যভ ভাত্রায 

আবরাকংবফদনীর। উক্ত ম্ভাফনাভয় 

াখ্রযদুটি মথাক্রবভ খ্রি ধান৩০ এফং খ্রফআয২৩ 

এয জাতক (Derivatives) মমখাবন 

Check খ্রাবফ নাইজাযাইর, খ্রফআয১১ 

 খ্রফআয২২ ব্যফহৃত বয়বছ। এছাড়া 

Insect Resistance Rice 

Breeding Program এয আতায় 

প্রখ্রত্রুতখ্রতীর BR11030 (BRRI 

dhan50/ IR09N104)  

BR11046 (BRRI dhan58/ 

Sinna-sivapuu) রাইনদুটি তীি 

ভাত্রায আবরাক ংবফদনীরতা প্রদ বন 

কবযবছ।  

                    আবরাক 

ংবফদনীর জাত         জন্য ২২৬   

                          

                      ১১      

                              

                                

জন্য ১০       ১০ ৩০     

                            

২২                    

 

               এন্থায কারচাবযয 

ভাধ্যবভ আবরাক ংবফদনীর জাত 

উদ্ভাফবনয জন্য আভন ২০২০ মভৌসুবভ একটি 

ক্রখ্রং মপ্রাগ্রাভ াবত মনয়া য়। প্যাবযন্ট 

খ্রাবফ খ্রছর খ্রফআয২২, খ্রফআয২৩, খ্রি 

ধান৪৬, খ্রি ধান৫৪, নাইজাযাইর, ফল বা ধান 

 খ্রি ধান৮৭ মনয়া য়। ইখ্রতভবধ্য 

খ্রনম্নখ্ররখ্রখত  ংকযায়ন ম্পন্ন কযা বয়বছ: 

খ্রি ধান ৮৭/খ্রফ আয ২২, খ্রি ধান ৮৭/খ্রফ আয 

২৩,খ্রি ধান ৮৭/খ্রি ধান ৪৬, খ্রি ধান ৮৭/খ্রি 

ধান ৫৪,  খ্রি ধান ৮৭/গাইো, খ্রি ধান 

৮৭/নাইজাযাইর। 
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                        -      

     -                      

             -      ,        -

                          ৮  

                              -   

                ,        ,        , 

    ,           ,           , 

          (     )             (    )  

৮                  ৮          

(F1)                     , ২০২০ 

       ৮          (F1)           

     

                           ২০১৯ 

     ১০০                     

                             ২০২০ 

                 ,            

                                    

                             ২১  

        (F1)                      

    ২০২১                         

          ২০২০          -

                              

                               

(F1)          

           মগয আতায় ফন্যাপ্রফণ 

মজরামূ বত ংগৃীত নাখ্রফবত 

মযাণবমাগ্য আবরাক ংবফদনীর জাত খ্রি 

খ্রজনব্যাংক মথবক ংগ্র কবয আভন ২০২০ 

ভসুবভ OT       কযা বয়বছ । 

Malshira (acc. no. 299), Gainja 

(acc. 520) and Bindi Pakri (acc. 

4810) খ্রনফ বাচন কযা বয়বছ এফং আগাভী 

আভন ২০২১ ভসুবভ যংপুয  গাজীপুবয 

ট্রায়ার মদয়া বফ। 

জ       

          

         য     ৫ 

            

                

    মমাগ্য        

        

         

        

(Photosensi-

tivity, Kneeing 

ability, 

Submergence 

tolerance          

                

                     

                    

                   

          

 

GIS                

             

স্থানীয় জাবতয াবথ ক্রখ্রং এয ভাধ্যবভ 

Rapid Elongating উন্নত জখ্রর আভবনয 

জাত উদ্ভাফবনয কাজ কযা বে।    

                               

     ,        ,        ,        

             Elite Line-        

      Elite/Eilte           

        ২৮              ২০২১-২২ 

      Confirm        ;       

৫৮            F2      F4 

         , 

     

       , 

       

        

      

         

     ,      , 

       , 
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       -                                         

facultative 

elongation, 

strong culm)  

        -     

                

      কযবত বফ।  

                  

               

                

             

            -

    -     

                  

      ১৫-২০     

               

            

                 

১৩       

            

            

      

                     -

    -        

                  

                    

                     

                    

                     

                  

                    

                     

     

 

গবীয াখ্রনবত চাল 

উবমাগী অগ্রগাভী 

াখ্রযগুখ্ররয দুটি ALART  

কযায কথা থাকবর 

ভয়ভবতা  ফীজ যফযা 

কযা য়খ্রন। তাই এফছয 

ALART  PVT  

স্থখ্রগত কযা র।  

          Photo 

Sensitivity test কযায 

জন্য অখ্রত ত্ত্বয ফীজ উখ্রদ্ভদ 

াযীযতত্ত্ব খ্রফবাবগ যফযা 

কযবত বফ। যফতী ফছয 

ফাছাইকৃত াখ্রয মূবয 

    ALART    জন্য 

ভাচ ব           যফযা 

         এফং 

        ফন ম্পন্ন 

কযবত বফ।  

          RGA-                

                                    

                               

F2      F6                  

       

Semi Deep  Medium Stagnant 

এরাকায উবমাগী RYT2 এয পরাপবরয 

খ্রবখ্রিবত ২টি জাত/রাইন চূড়ান্তকযবণয জন্য 

ব্যফস্থা মনয়া বফ। এই রাইন দুইটি খ্রি ধান৯১ 

এয মচবয় মফী পরন মদবফ এফং Medium 

Stagnant এরাকায় চাল কযা মাবফ। 

আ     মযাা     ২০২১       

Stagnant Shallow Flood       

      ৪                     

ALART মূল্যায়ন কযা বফ ।  

খ্রি আঞ্চখ্ররক কাম বারয়                

২০২১-২২       Deep water 

Rice         খ্রিয   আঞ্চখ্ররক কাম বারবয় 

                                 

                (RYT) মূল্যায়ন 

কযা বফ।                         

     ৩        BR7730-1-1-2B, 

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

1-      

      খ্রি ধান৯১ এয প্রদ বনী প্লট মদবয 

খ্রফখ্রবন্ন Semi-deep water কফখ্ররত স্থাবন 

স্থান কযা বে। 

 

                    BRRI dhan91 

   Elongation ability           

                                   

      ১০                            

                 ১ ৫            

                                  

BRRI dhan91    Elongation

২৩২.৬৫                   

 

        

(      ) 

ঝ     

   ৭৬   

      ৭৭ 

        

    

              

              

      ৭৬      

   ৭৭            

            

             

               

          কযবত 

বফ।   

                 

   ৭৬         ৭৭    

                   

                       

 

      -                      ৭৬      

   ৭৭                        

                 ২০১৯        

            (         ,      , 

       ,        ,      ,          )  

                     ৬১   ংকযায়ণ 

কযা বয়বছ। এছাড়া F4 - F6  

           ৮২৭   মগখ্রযবগটিং প্রবজখ্রন 
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       -                                         

                                  

     QTL                       

                             

                ১৮৪  F2 QTL 

              ৫০              

                              

        

    

        

              

               

              

        ৩৫
০
 

               

               

     বখ্রফষ্যবত 

এধযবণয চোবরে 

মভাকাবফরায় 

তাভাত্রাখ্রষ্ণু জাত 

      কযবত বফ।   

Late Boro and 

Early Aman     

                    

           ৩৫
০
-৪০

০
 

  .                

                     

                  

                    

       ১৫-২০          

                   

                     

      

                                

                    ২০১৯       

২৫২                      

Milyang23, Giza178, N22, NSIC 

Rc222   Mestizo                

                                 

                 ২০২০-২১       

            ৫ ৩-৫ ৯              

                                

৫                               

AYT                      

    ৯৯৮৫৩-  -  -৩১০        

      ১১৪      ৫ ৭                 

                                

২৭                      ৩৭          

      ১০                       

       IRRI         ৩০০         

     AGGRi Alliance       

                               

                       ২০২০       

                          ২০  

                                    

          ৩ ০         ৪ ৫৩-৬ ৬ 

        IR82589-B-B-84-3       

১২৯                 ৬ ৬              

            ২০            ১৪       

                          ১০  

                ২৪                   

২০২১                            

     

জীফ প্রমৄখ্রক্ত খ্রফবাগিঃ এন্থায কারচাবযয 

ভাধ্যবভ আউ ধাবনয জাত উদ্ভাফবনয জন্য 

একটি মপ্রাগ্রাভ াবত মনয়া বয়বছ। 

ইখ্রতভবধ্য ৮টি ক্র ম্পন্ন কযা বয়বছ। 

ক্রগুখ্রর বরা: খ্রি ধান৪৮/াইট্টা, খ্রি 

ধান৮৬/াইট্টা ,খ্রি ধান৮৭/াইট্টা ,খ্রি 

ধান৮৯/াইট্টা, খ্রি ধান৪৮/এন২২, খ্রি 

ধান৮৬/এন২২, খ্রি ধান৮৭/এন২২ এফং খ্রি 

ধান৮৯/এন২২। 

উ খ্রদ্ভদ  াযীযত ত্ত্ব  খ্রফবাগিঃ      
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       -                                         

                         /২০২১   

      ৫০                      

                          -        

                   ২৮            

                High 

Temperature Spikelet 

fertility QTL              ১  

            (BR12266-44-11-

32-5-1-1-HR10-B)             

                     RYT       

      /২০২০-২১                

    ,   -             -         

                          ২৮      

০.১১-০.২৯   /  :                     

        ৩-৫            

   

        

         

       

             

                

           

        এববছ  

           

            

                  

মদীয় চাখ্রদা বৃখ্রদ্ধয জন্য 

খ্রি ধান৩৪ এয খ্রফকল্প জাত 

উদ্ভাফবনয গবফলণা মপ্রাগ্রাভ 

গ্রণ কযবত বফ।  

 

খ্রপ্রখ্রভয়াভ মকায়াখ্ররটিয উচ্চ 

পরনীর জাত উদ্ভাফন 

কাম বক্রভ গ্রণ কযবত বফ। 

 

BR5  BR34 জাবতয 

খ্রয রাইন খ্রবরকন 

কবয জাত উন্নয়ন কযবত 

বফ। খ্রি ধান৯০ এ ভত রু 

চার খ্রকন্তু সুগন্ধী জাত 

উদ্ভাফন কযবত বফ। এ 

রবক্ষ ক্র ংখ্যা  

পুবরন  ংখ্যা ফাড়াবত 

বফ। 

 

জীফ প্রমৄখ্রক্ত ব্যফায কবয 

জীফপ্রমৄখ্রক্ত খ্রফবাগ 

খ্রপ্রখ্রভয়াভ মকায়াখ্ররটি ধান 

জাত উদ্ভাফবনয জন্য 

খ্রফজ্ঞানীবদয ভন্ববয় গ্রু 

ততযী কবয কাজ কযবফন।  

 

                                    

                                

   ৭০        ৮০        ৯০            

                ৫০        ৬৩     

   ৮১        ৮৬                  

            ৯০    Aroma         

      ৩৪                          

                        ২০২০ 

                          

                                    

                              

                       ২০২০-২১ 

                               

                   ৩         

                  ৩৭           

                     ALART 

                               

BR8882-30-2-5-2            

৩ ৯৫                     ১৩৯      

      ১১                          

                  ২            

                      ২০২০-২১ 

          ন             

                                 

     BR8590-5-2-5-2-1   

                      BR8862-29-

1-5-1-3                         

                            

BR9937-22-3-6-3                

        Rata Boro     Tapi Boro 

           ৫০        ৮১   BR8862-

         , 
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       -                                         

29-1-5-1-3                     

       ২০২০-২১       F5           

                   

জীফ প্রমৄখ্রক্ত খ্রফবাগিঃ ধাবনয সুগখ্রন্ধয জন্য 

দায়ী BADH2 খ্রজবনয একটি পাংনার 

ভাকবায বাখ্ররবডন কযা বয়বছ মা সুগন্ধমৄক্ত 

এফং সুগন্ধখ্রফীন ধাবনয াখ্রযবক বজই 

নাক্ত কযবত াবয। এই ভাকবায ব্যাফায 

কবয ভাকবায এখ্রবস্টড খ্রবরকবনয ভাধ্যবভ 

খ্রিধান ২৮  কাখ্ররখ্রজযা এফং খ্রি ধান৮৭  

কাখ্ররখ্রজযা-এয ঙ্কযায়বণয ভাধ্যবভ প্রাপ্ত 

মথাক্রবভ F6 এফং F3 পুবরবনয ভবধ্য 

সুগন্ধমৄক্ত াখ্রয খ্রনফ বাচবনয কাজ চরবছ। 

CRISPR/Cas9 মজনভ এখ্রডটিং এয 

ভাধ্যবভ সুগন্ধমৄক্ত ধাবনয জাত উদ্ভাফবনয 

কাম বক্রভ  জীফপ্রমৄখ্রক্ত খ্রফবাবগ চরভান 

যবয়বছ।  মজনভ এখ্রডটিং প্লাখ্রভড ততযী 

কযায জন্য খ্রতন ধযবণয খ্রতনটি PCR 

খ্রযবয়কন ম্পন্ন কযা বয়বছ 

এফংখ্রকুবয়খ্রন্সং এয জন্য ঠাবনা বয়বছ। 

এছাড়া এন্থায কারচাবযয ভাধ্যবভ চাযটি  

ক্র (খ্রি ধান৯০/খ্রি ধান৩৪, খ্রি 

ধান৯০/কাটাখ্রযববাগ, খ্রি ধান৯০/কাখ্ররখ্রজযা 

এফং খ্রি ধান৯০/তুরখ্রভারা) বত  ২২টি 

খ্রযবজনাবযবটড বুজ গাছ ায়া খ্রগবয়বছ। খ্রি 

ধান৩৮/ফাঁপৄর এফং খ্রি ধান৫০/ফাঁপৄর এই 

দুটি ক্র বত প্রাপ্ত ১৭টি ডাফল্ড োপ্লবয়ড 

রাইন বত ১১টি গাছ খ্রবরকন কযা 

বয়বছ।         ৭টি ক্র এফং ১১ টি 

ব্যাকক্র কবয তা বত ৬৭৩টি ফীজ 

ংগৃীত বয়বছ মা যফতীবত এন্থায 

কারচাবযয  জন্য ব্যফায কযা বফ। 

   

          

           

     

         

               

           

                 

             

                

                 

          

                    

      এগুবরা     

                     

                    

   ৮১        ৮৬ 

       

                              

                                     

                                       

                           

                                

                                

                  ২০১৯-২০       

                               

                                    

                                     

                                       

                                 

                                       

২০১৯-২০                         

           ন                        

         , 

      , 

 :  :      , 
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       -                                         

                                

                              

                      ৮ ৪৭         

                  ৮ ৭১          

                               

২০২০-২১       PYT             ন 

             

                             

             গুড়া                  

                             

                           

                   Kiv       Ges 

djb cÖwZ †n±i ৫.০-৬.০ টন ম বন্ত cvIqv 

†M‡Q|                          

                                  

                             

               ২০২০-২১             

            গত আভন ভসুবভ সুফররতা 

২.৩৫ টন এফং খাবটাফাবু ৪.৪৩ টন পরন 

মদয়। 

   C4 

     

             

                

             

      C3      

C4   রূ         

         

        C4      

                    

              

                 

জীফ প্রমৄখ্রক্ত খ্রফবাগিঃ  ১,৭৯৪  টি M3 

মজনাবযন এয কাউন গাছ ায়া মগবছ। এই 

গাছগুবরা ারাক্রবভ াই থ্রুপুট খ্রপবনাটিখ্রং 

এয ভাধ্যবভ খ্রিখ্রনং কযা বফ, মকান গাছটি 

C4 গুণ াখ্রযবয়বছ মটি নাক্ত কযবত। এ 

ম বন্ত ৬০ টি খ্রভউট্যান্ট M3 মজনাবযবনয 

কাউন গাছ এয খ্রিখ্রনং কযা বয়বছ।   

উ খ্রদ্ভদ  াযীযত ত্ত্ব  খ্রফবাগিঃ Chlorophyll 

fluorescence imaging system 

ব্যফাবযয ভাধ্যবভ                  -

                            

        

          

     

        

      

২  

      

    -

     

  

   

         

   

         

   

       

         

         

           

          

             

               

                 

                

              

              

                

              

                

             

               

          

            

                / 

                  

                       

                     

                  

 

                     

                    

                     

                    

          

 

HF combine 

Harvester উন্নয়বনয 

কাবজ গুরুত্ব খ্রদবত বফ। 

                                 

    ৮ ০০                              

                                 

                                 

         (Koica                

                                 

                    Fatigue test 

          ২০২০                   

                                 

                                 

                                   

                              

                          

         Trial          
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       -                                         

            

               

                 

           

              

         

            

             

              

      

                            

                                 

                               

Adaptive trial                      

                                  

                                 

                                

                                 

                             

                          -      

                             

                                 

                        

                                     

                                 

           

                                  

                                   

                                 

                              

                                 

                                   

                             

                                

     

৩  

     

     

        

      

    

            

              

(Stagnant)/     

                

             

            

 ণু              

            

                

          

              

                   

                    

                

                     

                   

                  

                  

ফাস্তফম্মত দবক্ষ খ্রনবয় 

তা উবল্লখ কযবত বফ।  

                    

                       

                    

                   

     ভাবঠ             

                    

ংক্রান্ত কম্পবখ্রযকল্পনা 

প্রদান কযবফন। 

      ফাাফাখ্রড় মথবক 

মথামথবাবফ (চনীর 

এফং অচনীর 

আরাদাবাবফ) ভয়রা ংগ্র 

কষ্টাধ্য তাই প্রবতেবক 

                                   

                                 

                                

                              

                            

                                  

 .                ,              . 

         ,                  

(                                 ) 

                                   

                               

  ’                             

                                  

                               

                   

                                 

                             

                       

                              ২    

                                   

                      ৬        ১ 
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মাবত খ্রনজ খ্রনজ  ফাায 

াভবন আফজবনা খ্রবন্ন খ্রবন্ন  

াবত্র/ভয়রায ব্যাবগ 

(চনীর এফং অচনীর 

আরাদাবাবফ) ভয়রা 

মপরায খ্রনখ্রদ বষ্ট স্থাবন মৌবছ 

খ্রদবত াবয ম ব্যাাবয 

প্রবয়াজনীয় উবযাগ গ্রণ 

কযা এফং প্রবয়াজবন 

মবাবযয আফজবনা  

খ্রযাইবকর প্লান্ট খ্রযদ বন 

কযা মমবত াবয। 

   

         

         

            

             

               

             

               

                

        

                

            

                

                

                 

                   

                 

                    

      

 

AEZ           

                 

                    

 

                   

    ব্যফাবযয জন্য 

মখ্রভনায, য়াকব, 

প্রখ্রক্ষবণয ভাধ্যবভ 

কোবম্পইন কযবত বফ। 

 

                  

                

                   

ংক্রান্ত                

       ংখ্যা এফং কত 

জনবক এ খ্রফলবয়       

                  

উবল্লখ কযবত বফ। 

 

  ’                              

                                 

                               

                                   

                               ২৫০ 

  N use efficient  

                        

                                  

      AEZ                    

                                

                                 

                                

             AWD Irrigation 

Reduces Greenhouse Gas 

Emissions Over Conventional 

Practices                        

              

                             

                                 

                                  

                              

                             

                           

                         

  খ্রয                            

        -                         

                                   

                                   

                               

                                     

                           ১       

   ৮১                 ১          ৬৭   

             ১          ৮৯      

           ১          ৯২          ৪   
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৪  

      

  

       

ক) মবৌত, 

যাায়খ্রনক 

এফং যান্নায 

গুণাগুণ  

মবৌত, যাায়খ্রনক  

যান্নায গুণাগুণ 

খ্রফবেলণ কবয কর 

প্রকায উাদাবনয 

খ্রযভাণ উবল্লখ পূফ বক 

জাত অফমুখ্রক্তয জন্য 

সুাখ্রয কযা য়। 

ALART অগ্রগাভী 

মকৌখ্ররক াখ্রযয মবৌত, 

যাায়খ্রনক, খ্রজআই বোলু 

এখ্রন্ট-অখ্রিবডন্ট কর 

প্রকায উাদাবনয  খ্রযভাণ 

জানায য PVT কযবত 

বফ। 

 

জীফপ্রমৄখ্রক্ত খ্রফবাগ GI 

value Analysis 

                  

                  

                  

 

স্যভান  পুখ্রষ্ট খ্রফবাগ 

অগ্রগাভী মকৌখ্ররক াখ্রযয 

মবৌত , যাায়খ্রনক, খ্রজআই 

বোলু, এখ্রন্ট-অখ্রিবডন্ট 

কর প্রকায উাদাবনয  

খ্রযভাণ Analysis  

কযবফ।  

প্রখ্রতটি জাবতয আরাদা 

মপ্রাপাইর থাকবফ মায 

ভবধ্য Spread 

Sheet এ Arsenic, 

Lead, GI Value 

 অন্যান্য কর উাদান 

উবল্লখ কযবত বফ। 

মকানগুবরা অগ্রগাভী কযা 

বফ তা খ্রনধ বাযণ কবয খ্রদবত 

     

জীফপ্রমৄখ্রক্ত খ্রফবাগিঃ মফাবযা ২০২০-২১ 

ভসুবভ  ৩টি খ্রনম্ন খ্রজআই বোলু ম্পন্ন 

অগ্রগাভী মকৌখ্ররক াখ্রযয ভাবঠ SYT   

ট্রায়াবর মূল্যায়ন কযায কাজ চরবছ। অয 

বক্ষ ১৭ টি এখ্রন্টঅখ্রিবডন্ট ম্পন্ন অগ্রগাভী 

মকৌখ্ররক াখ্রযয  ভাবঠ OT   ট্রায়াবর 

মূল্যায়ন কযায কাজ চরবছ। 

 

খ্রজখ্রকউ এনিঃ  উখ্রল্লখ্রখত               

                                 

                        ১২         

                          

 

 

 

উখ্রদ্ভদ প্রজনন, 

জীফ প্রমৄখ্রক্ত, 

খ্রজখ্রকউএন  

এআযখ্রড 

খ) খ্রজআই 

বোলু, 

এখ্রন্টঅখ্রি-

মডন্ট, স্বাদ, 

অোবযাভা 

মন্সখ্রয 

ইবালুে-

ময়ন 

কর অফমুক্ত 

জাবতয গুণাগুণ  

পুখ্রষ্টভান জানা 

দযকায। 

কর অফমুক্ত জাবতয 

গুনাগুণ  পুখ্রষ্টভান খ্রনণ ববয়য 

কাজ অব্যত যাখবত বফ। 

 

খ্রজখ্রকউএন খ্রফবাগ আত 

এফং খ্রদ্ধ চার দুবটাযই 

গুনাগুণ  পুখ্রষ্টভান 

অোনারাইখ্র কযবফন। এ 

ম বন্ত খ্রফআয১ মথবক খ্রি 

ধান৮৯ জাবতয আত 

চাবরয খ্রজআই ম্পন্ন কযা 

বয়বছ, তায পরাপর 

উবল্লখ কযবফন। 

 

 

১। খ্রফআয১ মথবক খ্রি ধান৮৯ ম বন্ত কর 

জাবতয আত চাবরয খ্রজআই ম্পন্ন কযা 

বয়বছ। 

২। খ্রফআয১ মথবক খ্রি ধান৮৯ ম বন্ত কর 

জাবতয আত চাবরয Zn, Fe, Ca, Mg-

এয ভাত্রা খ্রনণ বয় কযা বয়বছ।  

৩। খ্রি ধান৭০ মথবক খ্রি ধান৮৯ ম বন্ত 

জাতগুবরায অোখ্রন্টঅখ্রিবডবন্টয ভাত্রা খ্রনণ বয় 

ম্পন্ন বয়বছ। এছাড়া Black rice, 

Red rice-  টি ৩০ মদীয় জাবতয 

অোখ্রন্টঅখ্রিবডবন্টয ভাত্রা খ্রনণ বয় কযা বয়বছ। 

৪। Out Sourcing এয ভাধ্যবভ 

খ্রফখ্রএআইআয, ঢাকা মথবক খ্রি ধান৭০ 

মথবক খ্রি ধান৮৯ ম বন্ত জাতগুবরায মপ্রাটিন 

এয Amino acid এফং Fatty Acid 

খ্রজখ্রকউএন 

খ্রফবাগ 
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profiling ম্পন্ন বয়বছ।  

৫                                 

                                

                              

                                  

                             

Aroma detection     Amino 

Acid    Fatty Acid profiling  

                 GCMS         

HS (Head Space)      HPLC    

     (Shim pack XR-ODS 

reversed phase column)      

                    (OTM) 

          

 গ) যা-

ঞ্চবর 

সুগখ্রন্ধ/রম্বা 

 রু  পুখ্রষ্ট 

মৃদ্ধ 

চাবরয 

জনখ্রপ্রয়তা 

বৃখ্রদ্ধকযণ 

ফাংরাভখ্রত  

অন্যান্য স্থানীয় 

সুগখ্রন্ধ চাবরয 

জনখ্রপ্রয়তা 

যাঞ্চবর বৃখ্রদ্ধয 

উবযাগ খ্রনবত বফ। 

খ্রজংক, খ্রবটাখ্রভন এ, Low 

GI, ফাংরাভখ্রত সুগখ্রন্ধ 

জাত (খ্রি ধান৩৪,      খ্রি 

ধান৩৭, খ্রি ধান৬৩,       

খ্রি ধান৭০, খ্রি ধান৭৫,       

খ্রি ধান৮০, খ্রি ধান৮১  খ্রি 

ধান৮৪) যাঞ্চবরয সুায 

ভরগুবরাবত ফাজাযজাবতয 

উবযাগ খ্রনবত বফ।  

 

আগাভী বায় এ ব্যাাবয 

স্যভান    পুখ্রষ্ট, কৃখ্রল 

অথ বনীখ্রত  খাভায 

ব্যফস্থানা খ্রফবাগ 

খ্রম্মখ্ররতবাবফ অগ্রগখ্রত 

উস্থান কযবফন। 

 

খ্রজখ্রকউএনিঃ এ                     

                                  

                  ১৩-১৫         

২০২০                           

                               

                               

                                

                               

                           

                               

                           Rice 

value chain          Stakeholders 

                                  

                                  

                  ই, স্কয়ায)  

                             

                                    

                  workshop 

                                

         workshop          

                                

        Covid-19               

      workshop             

        workshop        

                                

                     workshop   

                            

                              

এ   ই, স্কয়ায),          

                                 

                               

                                   

খ্রজখ্রকউএন, 

এপএভখ্রএইচ

টি, কৃখ্রল 

অথ বনীখ্রত 

খ্রফবাগ, খাভায 

ব্যফস্থানা 

খ্রফবাগ 
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                       workshop 

                    

 

কৃ খ্রল অথ বন ীখ্রত িঃ  উখ্রল্লখ্রখত  workshop   

                            

                                    

                                   

                                   

                                  

workshop                      

                              খ্রয     

                                   

         Covid-19               

      workshop             

৫  

     

     

  

       

        

              

           

              

               

          

                

                    

         ফীজ উৎাদন 

                   

 

                  

                    

            

 

                   

                

           

 

জাতমূবয উবমাখ্রগতা 

যীক্ষায প্রদ বনীয পরাপর 

উবল্লখ কযবফন। 

 

পখ্ররত  গবফলণািঃ  মফাবযা, ২০২০-২১ 

ভসুবভয জন্য অঞ্চর খ্রবখ্রিক উমৄক্ত জাত 

খ্রনফ বাচন  দ্রুত ম্প্রাযবণয জন্য মদবয ৭টি 

মজরায় মভাট ২২টি “জাবতয উবমাখ্রগতা 

যীক্ষা (      v      l ” ফাস্তফায়ন 

কযা বে। এবক্ষবত্র জাত গুবরা বরা খ্রি 

ধান৬৭, ৭৪, ৮৪, ৮৮, ৮৯, ৯২, ৯৬।  

মফাবযা, ২০২০-২১ ভসুবভয জন্য অঞ্চর 

খ্রবখ্রিক উমৄক্ত জাত খ্রনফ বাচন  দ্রুত 

ম্প্রাযবণয জন্য TRB প্রকবল্পয আতায় 

মদবয ৪০টি মজরায় মভাট ২০০টি “জাবতয 

উবমাখ্রগতা যীক্ষা (Adaptive 

    l ” ফাস্তফায়ন কযা বে। এবক্ষবত্র 

জাতগুবরা বরা খ্রি ধান২৮, ২৯, ৫৮, ৬৭, 

৭৪, ৮১, ৮৪, ৮৮, ৮৯, ৯২, ৯৬, ৯৭, ৯৯ 

খ্রফনা ধান১০। 

 

                       ২৮        ২৯  

      ৫৮        ৬৩        ৬৭     

   ৮১        ৮৪        ৮৮        ৮৯  

      ৯২        ৯৬  ১০০              

              ) 

 

          মান াগ াজীিঃ        ২৮     

   ২৯        ৫৮        ৬৭        ৮৪  

      ৮৮        ৮৯        ৯২     

   ৯৭,       ৯৯  

(৩৩০                           ) 
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               GIS 

                

                

                    

আযএপএ খ্রফবাগ মদবয 

দখ্রক্ষণাঞ্চবর বস্যয 

খ্রনখ্রফড়তা বৃখ্রদ্ধয জন্য খ্রক 

ধযবনয কাজ কযা মমবত 

াবয তা খ্রনধ বাযণ কযবফন। 

প্রবতেক খ্রফজ্ঞানীবক 

পৃথকবাবফ এরাকা খ্রনধ বাযণ 

কবয খ্রদবফন।  

আযএপএ খ্রফবাবগয 

প্রবতেক খ্রফজ্ঞানীয একটি 

কবয াইট থাকবত াবয। 

দখ্রক্ষণাঞ্চর মদবয 

খ্রফখ্রবন্ন ইবকাখ্রবস্টবভয 

জন্য মদবয খ্রফখ্রবন্ন অঞ্চবর  

এ াইট খ্রনবত বফ। াইবট 

প্রচখ্ররত স্য খ্রফন্যাব 

অন্তত ২টি ধান এফং নন 

যাই ক্র অন্তর্ভ বক্ত কবয 

বস্যয খ্রনখ্রফড়তা বৃখ্রদ্ধয 

ভাধ্যবভ মভাট উৎাদন বৃখ্রদ্ধ 

এফং কৃলবকয জীফনভান 

উন্নয়ন কবয  SDG রক্ষে 

অজববন বযজখ্রভন গবফলণা 

 ম্প্রাযবণয কাজ 

কযবত বফ। 

                                  

                           -      

                      ৬           

                       -    -      

                            

                                

                                  

                           

                                

                                

            -   -                -

   -       -                  

            -   -          

                          

                            

                               

                             

                     -    -        

           -                -      -

                               

                

 

          

      

       

           

             

              

                

     

                   

                 

                 

          

      ফীবজয         মূব       

                                       

                    

                        ২০২০-২১ 

              ০১                 ৬৩ 

                           ম্পন্ন 

কযা বয়বছ ।  

          মানাগাজীিঃ               

               কযা বয়বছ। 

 

       

     ,      

        

        

(      ) 

                    

           

                

              

             

                  

                     

                     

               

                   

মফাবযা, ২০২০-২১ ভসুবভয জন্য চরভান 

খ্রফখ্রবন্ন প্রকবল্পয াবথ ভন্বয় কবয খ্রজখ্রফ 

এয অথ বায়বন মদবয ২৭ টি মজরায় মভাট 

১৭২টি প্রদ বনী ফাস্তফায়ন কযা বে।  

এবক্ষবত্র জাত গুবরা বরা খ্রি ধান৫৮, ৬৭, 

     ,      

    ,       

ব্যফ      

     , 
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খ্রজখ্রফ এয অথ বায়বন 

মদবয ২৭ টি মজরায় 

স্থাখ্রত ১৭২টি প্রদ বনীয 

কর তথ্য প্রদান কযবফন। 

উবজরা খ্রবখ্রিক 

প্রদ বনীবত প্রখ্রত ফছবযয 

কৃলবকয নাভ, পরবনয 

মযখ্রপ্লবকবটড  ডাটাবফজ 

Excel sheet এ ংযক্ষণ 

কযবত বফ। যফতীবত 

ইভপ্যাক্ট অোনারাইখ্র 

কযায জন্য প্রখ্রতটি 

উবজরাবত আউ, আভন, 

মফাবযাবত কভবক্ষ ৩ 

একয জখ্রভবত প্রখ্রতটি ব্লক 

মডবভা/প্রদ বনী কযবত বফ। 

মম এরাকায় মম জাত 

প্রচখ্ররত/জনখ্রপ্রয় মটি 

ব্যফায কযবফন। 

আযএপএ খ্রফবাগ দুইটি 

ধান  অন্য একটি ক্র 

খ্রনবয় কাজ কযবফন। 

এখ্রডখ্রজ ফাস্তফায়ন  

doubling 

productivity  টাবগ বট 

কবয কর 

উবজরাগুবরাবত কাজ 

কযবত বফ। মচ  াখ্রন 

ব্যফস্থানা খ্রফবাগ তাবদয 

কাবজয আউট পুট/ইভবক্ট 

এয উয প্রখ্রতবফদন 

খ্রদবফন। আগাভী ফছয 

প্রদ বনীয ংখ্যা আয 

ফাড়াবত বফ এফং কৃলবকয 

ফীজ প্রাখ্রপ্ত খ্রনখ্রিত কযবত 

বফ। মচ  াখ্রন 

ব্যফস্থানা খ্রফবাগ 

মানাগাজী আিঃ কািঃ এ 

মফাবযা চাবলয এরাকা 

বৃখ্রদ্ধয জন্য কাজ কযবফন।  

৭৪, ৮১, ৮৪, ৮৬, ৮৮, ৮৯, ৯২, ৯৬, ৯৭, 

৯৯।  

মফাবযা, ২০২০-২১ ভসুবভয জন্য TRB 

প্রকবল্পয অথ বায়বন মদবয ১৯ টি মজরায় মভাট 

৯৩টি প্রদ বনী স্থান কযা বে্বছ। এবক্ষবত্র 

জাতগুবরা বরা খ্রি ধান৫৮, ৬৭, ৭৪, ৮১, 

৮৪, ৮৬, ৮৮, ৮৯, ৯২, ৯৬, ৯৭, ৯৯। 

 

                  

      ২৮        ২৯        ৫৮     

   ৬৩        ৬৭        ৮১        ৮৪  

      ৮৮        ৮৯        ৯২        ৯৬ 

        

   -৭০        -১৮   

               - ০৬    

        - ০৬                   

 

          মানাগাজীিঃ GoB-৩০০   

     -১৮   

HHAT (TRB) BRRI- ০৫   

প্রদ বনী কযা বে্বছ। 
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         ১     

             

                

          

           

             

            

                     

                 

              

               

                 

                               

     ২২ ৮০০                

                             

 

                       ৫০ (২০ 

     ),       ৬৩ (০১     ),       ৮১ 

(০.৫     ),       ৮৪ (০.৫     )        

   ৯২ (১০      )                  

                           

 

          মান াগ াজীিঃ  মফাবযা ২০২০-২১ 

ভসুবভ       ৫৮ (০৬ খ্রফঘা),       ৬৭ 

(৩০     ),       ৭৪ (৩৩     ),       ৮৪ 

(২০০     ),       ৮৮ (০২     ),    

   ৮৯ (৩৩     )             ৯২ (০৭ 

খ্রফঘা)    ফ ববভাট ৩২০ খ্রফঘা জখ্রভবত 

        ফাস্তফায়বনয    ১৬০০ মকখ্রজ 

                     কযা বয়বছ  

আউ ২০২১ ভসুবভ খ্রি ধান৪৮, ৮২, ৮৩, 

৮৫, ৯৮ এয মভাট        ফাস্তফায়বনয    

৬০০ মকখ্রজ               খ্রডএই এয 

ভাধ্যবভ কৃলকবক        কযা বয়বছ  

খ্রি               কুখ্রভল্লা  খ্রফগে মক 

খ্রি ধান৯৮ এয ২০ মকখ্রজ কবয মভাট ৪০ 

মকখ্রজ                      কযা 

বয়বছ  

 

        

           

      

           

       

       

  

         ৫ 

               

               

           

                

    

               

                

মফাবযা,২০২০ ভসুবভ নতুন জাবতয 

প্রদ বনীয জন্য TLS ফীজধান (খ্রি  ধান২৮, 

২৯, ৫০, ৫৮, ৬৭, ৮৪, ৮৮, ৮৯, ৯২, ৯৬, 

৯৭, ৯৯) উৎাদন কযা বে।  

 

                       ২৮,       ২৯, 

      ৫৮,       ৬৩,       ৬৭,    

   ৮১,       ৮৪,       ৮৮,       ৮৯, 

      ৯২,       ৯৬                   

                             

                                

       

 

          মান াগ াজীিঃ  প্রদ বনী 

ফাস্তফায়বনয ভাধ্যবভ চট্টগ্রাভ  যাঙ্গাভাটি 

অঞ্চবর মফাবযািঃ       ৫৮,       ৬৭,    

   ৭৪,       ৮৪,       ৮৮,       ৮৯, 

এফং   ৯২; আউিঃ       ৪৮,       ৮২, 

      ৮৩,       ৮৫ এফং       ৯৮ এফং 

আভনিঃ       ৭১,       ৭৫,       ৭৮,    

   ৭৯,       ৮৭  
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               ন      নী           

ভাধ্যবভ উক্ত জাতগুবরা            

              

                        

              

             

              

         ১৫         

                      

পখ্রযদপুয, কুখ্রভল্লা, ঢাকা,         , 

খ্রকবাযগে, খ্রবরট, ফখ্রযার, যংপুয, 

খ্রদনাজপুয, কুখ্রষ্টয়া, যাজাীবত          

               

        

           

      

        

                 

            

   

                

        

            

              

           

                    

     

                 ২০২০-২১           

     ৩৭০           /        

       /                        

                            -  

১. Scientific Report 

Writing 

২. Training on Introduction 

to ISO17025: 2017 

Standards for Laboratory 

Accreditation 

৩. Day long training on 

rice disease management 

৪. Hands on training on 

transforming rice 

breeding 

৫. Day long training on 

modern rice production 

 

                     মফাবযা, ২০২০-

২১ ভসুবভ মভাট ৪৬০ জন প্রখ্রক্ষণাথীবক 

(কৃলক এফং এএএ) প্রখ্রক্ষণ মদয়া 

বয়বছ। 

 

                  

GoB-১৮০     RFS-৩০     

SPIRA-১২০       M  - ১৬০ 

  মক প্রখ্রক্ষণ মদয়া বয়বছ। 

 

          মানাগাজীিঃ মভাট ২৩ টি 

প্রখ্রক্ষন ফাস্তফায়বনয ভাধ্যবভ মভাট ৭৪০ 

     (কৃলক ৬৮৬ জন এফং এএএ ৫৪ 

জন) প্রখ্রক্ষন প্রদান            
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৬  

        

    -

    

 

         

    

      

       

কৃলবকয ধান 

উৎাদন ব্যয়  

পরন ব্যফধান হ্রা 

কযায জন্য 

           

             

        

            

            

                   

               

                  

       -           

(AEZ)            

                    

             ৪-৫ 

                     

                   

      -           

                   

                 

   । 

কৃখ্রলতত্ত্বিঃ  

মফাবযা ভসুবভয উবমাগী ধাবনয 

কৃখ্রলতাখ্রত্ত্বক ব্যফস্থানায উয একটি 

খ্ররপবরট ততখ্রয কযা বয়বছ এফং াযা 

মদবয কৃখ্রল ম্প্রাযণ অখ্রধদপ্তবযয উবজরা 

ম বাবয় াঠাবনা বয়বছ। 

ধান উৎাদন প্রমৄখ্রক্তয প্যাবকজ অন্যান্য 

ব্যফস্থানায উয পুখ্রস্তকা আকাবয প্রকা 

কযা বয়বছ এফং কর উ-কাখ্রয কৃখ্রল 

ম্প্রাযণ কভ বকতবাগবণয খ্রনকট যফযা 

কযা বয়বছ। 

ধাবনয পরন ব্যফধান কভাবনা খ্রফলবয় পখ্ররত 

গবফলণা খ্রফবাগ কর্তবক  একটি প্রকল্প প্রস্তাফনা 

ততখ্রয কযা বয়বছ। 

 )     , 

           , 

     ,      

       

         

             

         

           

        

        

        

                  

              

           

             

              

          

                  

                  

            

 

কর ইবকাখ্রবস্টবভ 

মদবয খ্রফস্তৃত অঞ্চবর 

অখ্রধক ংখ্যক াইবট স্য 

খ্রফন্যাবয কাজ কযবত 

বফ। 

 

 

                                 -

    -                          

                             

              ,             

                    ,         , 

       ,                           

            ৬                 

                              

                                 

              -    -             

         -  -         -          

                                

                    

                                -

    -                           

                                

                (        )-    -

                              

                                      

                              

                                    

          ,                    

                                

               

কৃখ্রলতত্ত্বিঃ 

আলু-মযাা আউ-মযাা আভন-মুগডার: 

ভাঝাখ্রয খ্রনচ ুঁ মথবক ভাঝাখ্রয উচ ুঁ জখ্রভবত চায 

পর খ্রবখ্রিক স্য খ্রফন্যা একটি রাবজনক 

প্রমৄখ্রক্ত। চায পরখ্রবখ্রিক স্য খ্রফন্যাব 

REY  Gross margin মফী এফং 

খ্ররখ্রগউভ পর মুগ থাকায় ভাটিয স্বাস্থে বার 

      , 
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থাবক। ফবযন্দ্র এরাকায় বস্যয খ্রনখ্রফড়তা 

ফাড়াবনা এফং ভাটিয স্বাস্থে সুযক্ষায খ্রফলবয় 

একটি কভ বসূখ্রচ প্রস্তাফনা ততযী কবয জভা 

মদয়া বয়বছ। অনুবভাদন  পান্ড মবর 

প্রমৄখ্রক্তটি ম্প্রাযণ কযা বফ। চায পর 

খ্রবখ্রিক স্য খ্রফন্যাব ভাটিয স্বাস্থে যক্ষায 

গবফলণাটি খ্রি পাভ ব গাজীপুবয চরভান আবছ। 

   

       

        

     

                

               

               

             

           

        

                

                  

          

 

 

কৃখ্রলতত্ত্বিঃ  

আগাছা খ্রনড়ানী মন্ত্র ফা আগাছানাক খ্রদবয় 

আগাছা দভবন খযচ াত খ্রনড়ানীয তুরনায় 

৫০-৭০% কভ য়।  

কৃলবকয ধান উৎাদন ব্যয় হ্রা কযায জন্য 

খ্রযখ্রভত আগাছানাক ব্যফায, 

আগাছানাবকয ক্ষখ্রতকয প্রবাফ খ্রনরুন এফং 

মটকই আগাছা দভন প্রমৄখ্রক্ত উদ্ভাফন  

ম্প্রাযণ কযায রবক্ষে নতুন কভ বসূখ্রচ ায়া 

মগবছ। পান্ড মবর ীঘ্রই কাজ শুরু কযা বফ।  

তাছাড়া খ্রি’য অথ বায়বন চরখ্রত মফাবযা ভসুবভ 

কাাখ্রয়ায় কৃলবকয ভাবঠ মটকই আগাছা 

দভন প্রমৄখ্রক্ত প্রদ বনী ফাস্তফাখ্রয়ত বে। 

      

     , 

         

            

৭  

      

    -

    

 

   

        

        

১                

           

               

                 

              

                

               

             

             

            

               

                

 

২                 

৩০-৪০          

                 

           

      

                    

                    

      

         প        

                      

                    

                 

                

             

                    

                  

                  

                

                   

                   

                

          

  

 

উ খ্রদ্ভদ  মযাগত ত্ত্ব  খ্রফবাগিঃ  

খ্রি কুখ্রভল্লায বমাগীতায় নাঙ্গরবকাট  

রাকাভ এরাকায় টংবযা মযাগ দভন 

ব্যফস্থানায গবফলণা চরভান যবয়বছ। উক্ত 

গবফলণায় টংবযা মযাগ দভন ব্যফস্থানায 

উয প্রমৄখ্রক্ত উদ্ভাফন কযা বয়বছ এফং 

ংখ্রেষ্ট এরাকায় তা dessmination 

কযা বে। উক্ত এরাকায় মূরত আউ, অভন 

এফং মফাবযা খ্রতন ভসুবভই ধাবনয আফাদ 

য়ায কাযবন টংবযা মযাবগয খ্রফস্তায মফী 

বয়বছ।  

এছাড়া টংবযা মযাবগয ফাক মাকা অথ বাৎ 

বুজ াতাপখ্রড়ংবয়য উখ্রস্থখ্রত মফী থাকা, 

এ মযাগ খ্রফস্তাবযয অন্যতভ কাযণ।  

খ্রি আঞ্চখ্ররক কাম বারয়, কুখ্রভল্লা টংবযা মযাগ 

দভবনয খ্ররপবরট ততযী কবয কুখ্রভল্লায কর 

উবজরাবত মৌুঁছাবনায ব্যফস্থা কবযবছ। 

তাছাড়া উখ্রদ্ভদ মযাগতত্ত্ব খ্রফবাগ, ব্লাস্ট, 

খ্রফএরখ্রফ, মখারবাড়া, টংবযা মযাগ ব্যফস্থানা 

এফং চাযা মাড়া মযাগ দভন কবয ম্যাট টাই 

চাযা উাদবনয উয খ্ররপবরট ততযী কবয 

খ্রি-য কর খ্রফবাগীয়  আঞ্চখ্ররক কাম বারয় 

প্রধান, খ্রডএই-য খ্রযচারক (বযজখ্রভন উইং), 

খ্রযচারক (উখ্রদ্ভদ ংযক্ষণ উইং) এফং 

ভাখ্রযচারক ভবাদবয়য খ্রনকট াযা মদব 

প্রচাবযয জন্য মপ্রযণ কযা বয়বছ। এ ছাড়া 

আন্ন মফাবযা ভসুবভ পরন বৃখ্রদ্ধবত কযণীয় 

           , 

            

        

        

     , 

     , 
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ীল বক কভ বারা উরবক্ষ ঢাকা, ভয়ভনখ্রং, 

মনত্রবকানা, খ্রবরট, কুখ্রষ্টয়ায় কৃখ্রল 

ম্প্রাযণখ্রফদবদয ভাবঝ ৪ টি মুখ্য মযাবগয 

উয খ্ররপবরট খ্রফতযণ কযা বয়বছ।  

  

কীটতত্ত্ব খ্রফবাগ:  

ধাবনয ক্ষখ্রতকয মাকা প্রখ্রতবযাধী জাত 

উদ্ভাফবনয জন্য CRISPR Cas9 

খ্রজবনাভ খ্রযফতববনয করাবকৌর ব্যফায 

কযায একটি যীক্ষণ চরভান আবছ। উক্ত 

যীক্ষবণয ভাধ্যবভ ধান গাবছ খ্রবযাবটাখ্রনন 

উৎাদন ব্যাত কযায জন্য ১৯ (bp) 

মফবয়ায খ্রবযাটখ্রনন উৎাদবনয াবথ 

জখ্রড়ত খ্রজন (CYP71A1) এয অং 

খ্রনফ বাচন কবয SK-gRNA মবক্টবযয ভবধ্য 

মলাখ্রনং (Cloning) কযা বয়বছ। 

এইবাবফ CYP71A1 ম্বখ্ররত SK-

gRNA খ্রযকখ্রম্ববনন্ট মবক্টয ততযী কযা 

বয়বছ। উক্ত খ্রযকখ্রম্ববনন্ট মবক্টযটি খ্রকুবয়ন্স 

কবয CYP71A1 এয খ্রনধ বাখ্রযত অংবয 

াবথ অনুরূ খ্রভর আবছ খ্রকনা তা মাচাই কযা 

বয়বছ। মাচাইকৃত ঠিক খ্রযকখ্রম্ববনন্ট SK-

gRNA মবক্টযটি PC1300  VK-

005-01 মবক্টবযয ভবধ্য মলাখ্রনং 

(Cloning) কযা বয়বছ। এইবাবফ 

CYP71A1 ম্বখ্ররত PC1300  

VK-005-01 খ্রযকখ্রম্ববনন্ট মবক্টয ততযী 

কযা বয়বছ। উক্ত খ্রযকখ্রম্ববনন্ট মবক্টয দুইটি 

খ্রকুবয়ন্স কবয CYP71A1 এয খ্রনধ বাখ্রযত 

অংবয াবথ খ্রভর আবছ খ্রকনা তা মাচাই 

কযা বয়বছ। মাচাইকৃত ঠিক খ্রযকখ্রম্ববনন্ট 

SK-gRNA-PC1300  SK-

gRNA-VK-005-01 মবক্টয দুইটি 

যফতী দবক্ষবয জন্য কাম বক্রভ শুরু কযা 

বয়বছ।   

খ্রি খ্রিভ ফাইবদ ইবকা-ইখ্রেখ্রনয়াখ্রযং 

গবফলণা প্লবট স্থাখ্রত ১২টি Yellow 

sticky trap মথবক প্রাপ্ত ক্ষখ্রতকয  

উকাযী মাকায তথ্য ংগ্র কযা বয়বছ। 

খ্রফধ্বংী মাকা পর আখ্রভ ব য়াভ ব এয 

উখ্রস্থখ্রত নাক্ত কযবণয জন্য খ্রি খ্রিভ 

ফাইবদ ৫টি মপবযাভন পাঁদ স্থান কযা 

বয়বছ। এ ছাড়া খ্রি যংপুয, ফখ্রযার এফং 

চয়াডাঙ্গায় কৃলবকয ভাবঠ পর আখ্রভ ব য়াভ ব 

মাকায উখ্রস্থখ্রত ানাক্তকযবণয জন্য ৫টি 

কবয মপবযাভন পাঁদ স্থান কযা বয়বছ এফং 

প্রখ্রত মাভফায প্রখ্রতটি এরাকা মথবক তথ্য 
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ংগ্র কযা বে।    

ফাদাখ্রভ গাছপখ্রড়ং প্রখ্রতবযাধী জাত ততযীয 

কাজ চরভান, ফতবভাবন ভাবঠ F2 পুবরন 

আবছ।  

ভখ্ররকুরায খ্রিখ্রডং এয ভাধ্যবভ ফাদাখ্রভ 

গাছপখ্রড়ং প্রখ্রতবযাধী ইবরাবগন রাইন 

ততযীয কাজ চরভান। ভাবঠ F3 পুবরন 

যীক্ষাধীন। 

ফাদাখ্রভ গাছপখ্রড়ং এয খ্রফরুবদ্ধ ৪১টি 

কীটনাবকয ভাঠ ম বাবয় কাম বকাযীতা ম্পন্ন 

বয়বছ।  

মযাা আভন ভসুবভ স্থাখ্রত ভাঠ যীক্ষণ 

মথবক খ্রফখ্রবন্ন ভবয় ংগ্রকৃত ধাবনয চার 

মথবক LC-MS মভখ্রন দ্বাযা মযখ্রখ্রডউ 

যীক্ষা কযা বয়বছ। যীক্ষায পরাপবর 

ভাবঠ প্রবয়াগকৃত মলাযানট্রাখ্রনখ্ররবপ্রার গ্রুবয 

কীটনাক চাবরয ভবধ্য MRL এয নীবচ 

ায়া খ্রগবয়বছ।  

ধাবন পর আখ্রভ ব য়াভ ব মাকায প্রবাফ খ্রনণ ববয় 

একটি গবফলণা গ্রীণাউবজ চরভান আবছ।  

ফাদাখ্রভ গাছপখ্রড়ং এয খ্রফরুবদ্ধ পাংগা এয 

কাম বকাখ্রযতা যীক্ষা কযায উবিবে 

   াউবজ যীক্ষণ স্থান কযা বয়বছ । 

 

কীটতত্ত্ব খ্রফবাগ কর্তবক কর খ্রফবাগ  

আঞ্চখ্ররক কাম বারবয় মাকাভাকড় দভন 

ব্যফস্থানা খ্রফলয়ক প্রচায ত্র ই-নখ্রথবত 

যফযা চরভান আবছ। ফতবভাবন কীটতত্ত্ব 

খ্রফবাগ মথবক প্রকাখ্রত ‘ধাবনয মাকাভাকড় 

দভবনয াত ফই’ খ্রফতযণ কযা বে। ম্প্রখ্রত 

‘ধাবনয মাকাভাকড় ব্যফস্থানায় ইবকা 

ইখ্রেখ্রনয়াখ্রযং’ ীল বক একটি খ্ররপবরট প্রস্তুত 

কযা বয়বছ। 

   

        

        

                

                

                 

              

              

       

                   

               

                   

               

 

টংবযা মযাগ ব্যফস্থানায উয একটি 

leaflet ততযী কযা বয়বছ। উক্ত 

leaflet মূ টংবযা প্রফণ এরাকায় 

কৃলবকয ভাবঝ খ্রফতযণ কযা বে মাবত 

কৃলক বাইবয়যা এই মযাগ দভবন প্রবয়াজনীয় 

দবক্ষ খ্রনবত াবয। এ ছাড়া কুখ্রভল্লা অঞ্চবর 

নাঙ্গরবকাট উবজরায ১ টি  ব্লবক ২ টি 

গ্রাবভ (অশ্বখ্রদয়া এফং মজাড়পুকুখ্রযয়া) ২০ জন 

কৃলকবক টংবযা মযাগ দভবনয উয াবত 

করবভ প্রখ্রক্ষণ মদয়া য়। প্রখ্রক্ষণ রব্ধ 

জ্ঞাবনয ভাধ্যবভ তাযা টংবযা মযাগ দভন 

কযবত ক্ষভ বয়বছ।   

 

                                 

           , 
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আগাছানাবকয 

গ্রণবমাগ্যতা খ্রদন 

খ্রদন বৃখ্রদ্ধ াবে। 

কৃখ্রলতত্ত্ব খ্রফবাগ 

খ্রনয়খ্রভত নতুন নতুন  

আগাছানাক 

খ্রনফন্ধবনয জন্য 

সুাখ্রয কযবছ । 

খ্রকন্তু, বাবরা ভাবনয 

আগাছানাক কৃলক  

              

        মটকই 

আগাছা দভবনয জন্য 

বাবরা ভাবনয 

আগাছানাক কৃলক  

              

           

খ্রনফন্ধনকৃত ফবচবয় 

কাম বকযী  আগাছানাক 

গুবরায একটি তাখ্ররকা 

প্রস্তুত কবয ভাখ্রযচারক 

ভবাদবয়য দপ্তবয মপ্রযণ 

কযবত বফ। 

 

বাবরা ভাবনয আগাছানাক 

কৃলক                

        ভাখ্রযচারক 

ভবাদয় ংখ্রেষ্ট খ্রফবাবগয 

াবথ আবরাচনা কযবফন ।  

 

কৃখ্রলতত্ত্বিঃ কৃখ্রলতত্ত্ব খ্রফবাবগয গবফলণা 

পরাপর, ফারাইনাক খ্রডরাযবদয ভতাভত  

ভাঠ ম বাবয়য অখ্রবজ্ঞতা মূ খ্রফবফচনায় 

খ্রনবয় খ্রনফন্ধনকৃত ফবচবয় কাম বকযী  

আগাছানাকগুবরায ব্যফায ংক্রান্ত একটি 

খ্ররপবরট প্রস্তুখ্রতয কাজ চরবছ। 

এখন ম বন্ত মখ্রষ্টাইড এয খ্রফক্রয়  ব্যফায 

মূরত: গ্রাভ ম বাবয়য খ্রডরাযগণ খ্রনয়ন্ত্রণ কবযন 

এফং কখবনা কখবনা ংখ্রেষ্ট উ-কাযী 

কৃখ্রল কভ বকতবাগণ যাভ ব মদন। এজন্য কৃলক 

ম বাবয় ভান ম্পন্ন এফং ঠিক আগাছানাক 

ব্যফায খ্রনখ্রিত কযবত বর খ্রডরায এফং 

উ-কাযী কৃখ্রল কভ বকতবাবদয বচতন 

কযবত প্রখ্রক্ষণ মদয়া প্রবয়াজনীয় ব্যফস্থা 

মনয়া বফ। 

য প্রাপ্ত নতুন কভ বসূখ্রচয ভাধ্যবভ াভান্য 

পান্ড ায়া মগবছ। ফ বাখ্রধক ব্যফহৃত 

উিযাঞ্চবর আগাছানাক খ্রডরাযবদয খ্রনবয় 

খ্রভটিং কযা বফ। এছাড়া আগাভী আভন 

ভসুবভ প্রমৄখ্রক্ত ট্রায়ার এফং ভাঠ খ্রদফ 

ফাস্তফায়ন কযা বফ। প্রকানা খ্রফতযণ, 

খ্রডরায  কৃলক প্রখ্রক্ষণ এফং প্রমৄখ্রক্ত 

প্রদ বনী  ভাঠ খ্রদফবয ভাধ্যবভ খ্রনযাদ  

কাম বকয আগাছানাক ব্যফায খ্রনখ্রিত বফ। 

             

৮      

     -

    

   

       

     

    

               

                 

                

             

             

              

               

            

            

             

                 

                    

         ’          

               

               

                  

               

                  -

৩১             

                   

          াতক্ষীযা, 

ডুমুখ্রযয়ায            

মফাবযা                

কযবত বফ। 

গত মফাবযা ভসুবভ দাবকাবয মাল্ডায নং- 

৩১ এ প্রায় ৯.০ মক্টয এরাকায় মফাবযা 

ধাবনয আফাদ কযা বয়খ্রছর। আগাভী 

মফাবযাবত আয অখ্রধক এরাকা মফাবযা 

চাবলয আতায় আনায উবযাগ গ্রণ কযা 

বয়বছ। এ রবক্ষে খ্রজখ্রফয অথ বায়বনয জন্য 

একটি প্রকল্প প্রস্তাফনা ততযী কযা বয়বছ 

মাবত খ্রফএখ্রডখ্র  খ্রডএই মৄক্ত আবছ। 

ফতবভাবন খ্রফএখ্রডখ্রয প্রকল্প প্রস্তাফনা চূড়ান্ত 

ম বাবয় আবছ। াাাখ্র যকাযী অথ বায়বনয 

একটি কভ বসূচী কৃখ্রল ভন্ত্রণারয় কর্তবক 

অনুবভাখ্রদত বয়বছ এফং ফতবভান অথ বফৎবয 

এয কাম বক্রভ শুরু বফ। 

চরখ্রত মফাবযা ভসুবভ খুরনা অঞ্চবর খ্রি’য 

(খ্রজখ্রফয) অথ বায়বনয প্রায় ১৫০ খ্রফঘা এফং 

এখ্রআইআযআই, অবেখ্ররয়ায অথ বায়বনয  

প্রায় ১২০ খ্রফঘা এফং মাল্ডায ৩০-এ ৭০ খ্রফঘা 

           

        

        

      

       , 
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জখ্রভবত মফাবযা ধান আফাদ কযা বয়বছ, মায 

ভাধ্যবভ উকূরীয় খুরনা অঞ্চবর মফাবযায 

উৎাদন বৃখ্রদ্ধ াবফ ফবর আা কযা মায়। 

 

খ্রি আিঃকািঃ াত ক্ষীযািঃ  উকূরীয় খুরনা 

অঞ্চবর রফণাক্ত এরাকা             

     রবক্ষে খ্রি, াতক্ষীযা কর্তবক খুরনায 

কয়যা, ফাবগযাবটয যাভার  াতক্ষীযায 

কারীগে, আাশুখ্রন, মদফাটা উবজরায় 

খ্রফখ্রবন্ন             ভ            । 

মফাবযা ২০২০-২১ মভৌসুবভ খুরনা  াতক্ষীযা 

মজরায খ্রফখ্রবন্ন উবজরায় খ্রিয আধুখ্রনক 

উচ্চপরনীর জাতমূ (খ্রি ধান২৮, খ্রি 

ধান৫০,  খ্রি ধান৫৮,  খ্রি ধান৬৩,  খ্রি 

ধান৬৭,  খ্রি ধান৮১,  খ্রি ধান৮৪,  খ্রি ধান৮৬,  

খ্রি ধান৮৮,  খ্রি ধান৮৯,  খ্রি ধান৯২,  খ্রি 

ধান৯৬) ম্প্রাযবণয রবক্ষে কৃখ্রল ম্প্রাযণ 

অখ্রধদপ্তযবক ৪,১৮৩ মকখ্রজ  দুস্থ কৃলকবদয 

ভাবঝ ১,৪৩৫ মকখ্রজ ধাবনয ফীজ ায়তা 

কযা বয়খ্রছবরা। এছাড়া খ্রিয খ্রযচারক 

(গবফলণা) ভবাদবয়য খ্রনবদ বনা মভাতাবফক 

চরখ্রত              খুরনা মজরায 

ডুমুখ্রযয়ায                         

      আনায রবক্ষে খ্রিয আধুখ্রনক 

উচ্চপরনীর জাতমূ (খ্রি ধান২৮, খ্রি 

ধান৫০, খ্রি ধান৬৭, খ্রি ধান৮১  খ্রি ধান৮৪) 

এয ৭০০ মকখ্রজ ফীজ ায়তা প্রদান কযা 

বয়খ্রছবরা। আউ ২০২১ মভৌসুবভ খ্রিয 

আধুখ্রনক উচ্চ পরনীর জাতমূবয (খ্রি 

ধান৪৮, খ্রি ধান৮২  খ্রি ধান৮৩) 

ম্প্রাযবণয জন্য কৃখ্রল ম্প্রাযণ 

অখ্রধদপ্তযবক ৫২৫ মকখ্রজ  দুস্থ কৃলকবদয 

ভাবঝ ২১০ মকখ্রজ ধাবনয ফীজ ায়তা প্রদান 

কযা বয়বছ । এছাড়া, উকূরীয় রফণাক্ত 

এরাকা  কৃলক ম বাবয় ফীজ উৎাদন  জাত 

ম্প্রাযবণয রবক্ষে ২০ টি প্রদ বনী 

ফাস্তফাখ্রয়ত বে । এছাড়া মৃখ্রিকা খ্রফজ্ঞান 

খ্রফবাগ, খ্রি, গাজীপুবযয তত্ত্বাফধাবন এফং খ্রি 

আঞ্চখ্ররক কাম বারয় াতক্ষীযায বমাখ্রগতায় 

আউ ২০২১ মভৌসুবভ খ্রি ধান৪৮, খ্রি ধান৮২ 

 খ্রি ধান৮৩ এয ৩০ টি প্রদ বনী ফাস্তফাখ্রয়ত 

বে ।  

এছাড়া TRB প্রকবল্পয আতায় 

াতক্ষীযা, খুরনা  ফাবঘযাট মজরায খ্রফখ্রবন্ন 

উবজরাবত  রফণাক্ততা নীর ধাবনয 

জাত উদ্ভাফবনয অং খ্রববফ মফাবযা ২০২০-

২০২১ মভৌসুবভ  LST এয ৩৭০০ টি মথবক 



 

 

33 

 

       -                                         

৩৯০ টি, OYT এয ৩২০ টি মথবক ৬৬ টি,  

RYT এয ২৪১ টি মথবক ৫১ টি,  AYT এয 

২২০ টি মথবক ৩১ টি,  PYT এয ১৩৬০ টি 

মথবক ১২৪ টি  মকৌখ্ররক াখ্রয খ্রনফ বাচন কযা 

বয়বছ । অখ্রধকন্তু AFACI এয ৫০ টি 

মথবক ২৫ টি, IRRSTN এয ৬০ টি মথবক 

১৯ টি এফং Agri Network Trial এয 

১৭০ টি মথবক ৪৯ টি মকৌখ্ররক াখ্রয খ্রনফ বাচন 

কযা বয়বছ । উখ্রযখ্রল্লখ্রখত ট্রায়ারমূবয 

পরাপর খ্রফবেলণপূফ বক খ্রনফ বাখ্রচত মকৌখ্ররক 

াখ্রযমূ আগাভী  মফাবযা ২০২১-২২ মভৌসুবভ 

খ্রফখ্রবন্ন অগ্রফতী ট্রায়ার মূল্যায়ন এফং 

Parent খ্রববফ ব্যফায কবয রফণাক্ততা 

নীর ধাবনয জাত উদ্ভাফবনয কাম বক্রভ 

অব্যত যাখা বফ।  

   

       

       

    

                   

               

              

           

           

                

          ২০১৯-২০ 

      GOB         

             ৬০০ 

                   

                 

                     

                    

                       

                 

                   

২০২০-২১           

                     

                   

                 

                   

খ্রি,              , 

ফখ্রযাবরয কাম বক্রভ 

অন্তর্ভ বক্ত কযা মমবত াবয। 

গত মফাবযা ২০১৯-২০ ভসুবভ GOB 

অথ বায়বন ফখ্রযার অঞ্চবর আফাদকৃত 

কৃলকবদয ভাবঝবফাবযা চাবলয অগ্রগখ্রত 

খ্রনরুন কযায জন্য একটি জযী কযায 

উবিোগ মনয়া বয়বছ। ফতবভান মফাবযা 

২০২০-২১ ভসূবভ খ্রজখ্রফ’য অথ বায়বন প্রায় 

৮০০ খ্রফঘা জখ্রভবত ব্লক প্রদ বনীয ভাধ্যবভ 

মফাবযা ধাবনয আফাদ কযা বয়বছ এফং 

এখ্রআইআযআই, অবেখ্ররয়ায অথ বায়বনয 

আভতরী  করাাড়া এরাকায় আয প্রায় 

২০০ খ্রফঘা জখ্রভবত মফাবযা ধাবনয আফাদ কযা 

বয়বছ। াাাখ্র যকাযী অথ বায়বনয একটি 

কভ বসূচী কৃখ্রল ভন্ত্রণারয় কর্তবক অনুবভাখ্রদত 

বয়বছ এফং ফতবভান অথ বফৎবয এয কাম বক্রভ 

শুরু বফ। উক্ত এরাকা এ কভ বসূচীয 

অন্তর্ভ বক্ত। এছাড়া উবমাগী মচ প্রমৄখ্রক্তমূ 

ব্যফায কবয ফখ্রযার অঞ্চবর মফাবযা ধাবনয 

আফাদ  পবরয খ্রনখ্রফড়তা বৃখ্রদ্ধকযবনয 

একটি প্রকল্প কৃখ্রল গবফলণা পাউবন্ডন কর্তবক 

অনুবভাখ্রদত বয়বছ, মায কাম বক্রভ ীঘ্রই শুরু 

বফ। এছাড়া আগাভীবত আয অখ্রধক 

এরাকা মফাবযা চাবলয আতায় আনায রবক্ষে 

খ্রজখ্রফয অথ বায়বনয জন্য একটি প্রকল্প 

প্রস্তাফনা ততযী কযা বয়বছ মাবত খ্রফএখ্রডখ্র’য 

াবথ খ্রি মৄক্ত আবছ। ফতবভাবন খ্রফএখ্রডখ্র 

প্রকল্প প্রস্তাফনা চূড়ান্ত ম বাবয় আবছ। 

 

           

        

        

      

       , 
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উমৄক্ত স্থান খ্রনফ বাচন 

কযবত বফ। ফবযন্দ্র অঞ্চবর 

কতটকু াখ্রন প্রখ্রতফছয 

       কযা মাবফ তা 

জানবত বফ। খ্রবরবটয 

খ্রতত অঞ্চবর াখ্রন না 

ায়া মগবর দুয মথবক তা 

আনায ব্যফস্া কযবত 

বফ।  

   

 

ড. মভািঃ ভাবুবুর আরভ াড় এরাকায 

মচ ব্যফস্থা উন্নয়বনয জন্য একটি প্রাথখ্রভক 

খ্রডখ্রখ্র ততখ্রয কবয কর্তববক্ষয কাবছ জভা 

খ্রদবয়খ্রছবরন। এ প্রকবল্প খ্রফএখ্রডখ্র,  খ্রডএই  

খ্রি অংীদায খ্রাবফ ভখ্রন্বতবাবফ কাজ 

কযবফ। ভাখ্রযচারক ভবাদবয়য খ্রনবদ বব 

খ্রডখ্রখ্র-এয  খ্রফএখ্রডখ্র   খ্রডএই অং পূযণ 

কযায জন্য তা খ্রফএখ্রডখ্র-মত মপ্রযণ কযা 

বয়বছ। খ্রফএখ্রডখ্র এ খ্রফলবয় কাজ কযায জন্য 

প্রবকৌরী মুখ্রনযাবক দাখ্রয়ত্ব প্রদান কবযবছ। 

ইবতাভবধ্য খ্রফএখ্রডখ্র মথবক প্রকবল্পয একটি 

ধাযণাত্র কৃখ্রল ভন্ত্রণারবয় জভা মদয়া বয়বছ 

ফবর জানা মগবছ। প্রকল্প প্রস্তাফনাটি চূড়ান্ত 

কযায রবক্ষে ীঘ্রই খ্রফএখ্রডখ্র-মত একটি 

যাভ ব বা বত াবয। চরখ্রত মফাবযা 

মভৌসুবভ াড় অঞ্চবর খ্রকছু াশ্র্য়ী মচ 

প্রমৄখ্রক্ত (এডখ্রব্লখ্রড মচ, খ্ররখ্রথন াই মচ 

খ্রফতযণ ব্যফস্থা, োবরা টিউফবয়র-এ মচক 

বাল্ব ব্যফায  ড্রাভ খ্রখ্রডং দ্ধখ্রতবত মফাবযা 

আফাদ) এয উয কৃলবকয ভাবঠ প্রদ বনী 

স্থান কযা বয়বছ। ফতবভাবন প্রদ বনীমূব 

পর বাবরা অফস্থায় যবয়বছ। তবফ 

াড়াঞ্চবরয খ্রফখ্রবন্ন স্থাবন ফতবভাবন মবচয 

াখ্রনয অবাফ মদখা খ্রদবয়বছ। খার-খ্রফর  

পুকুবযয াখ্রন শুখ্রকবয় মায়ায় এফং র্ভ-গব বস্থ 

াখ্রনবত মবচয ব্যফস্থা না থাকায় মফাবযা 

ধাবন মচ মদয়া ম্ভফ বে না। ীঘ্রই 

বৃখ্রষ্টাত না বর পবরয ব্যাক ক্ষখ্রতয 

আংকা যবয়বছ। 

           

        

      

        

     

          

               

             

              

               

              

      

                      

                    

                 

                      

                 

                    

      

মচ  াখ্রন ব্যফস্থানা খ্রফবাগ ফবযন্দ্র 

এরাকায় র্ভগব বস্থ াখ্রনয ব্যফাবযয উয 

গবফলণা কাম বক্রভ খ্রযচারনা কযবছ। 

ইবতাভবধ্য খ্রফগত ৩৫ ফছবযয র্ভগব বস্থ াখ্রনয 

স্তবযয উাি ংগ্র কযা বয়বছ। প্রাথখ্রভক 

খ্রফবেলবণ মদখা খ্রগবয়বছ মম, ৩৫ ফৎয য 

ফতবভাবন যাজাী অঞ্চবর খ্রযচাজব ঘাটখ্রত 

৪৭%। 

 ফবযন্দ্র অঞ্চবর কতটকু াখ্রন প্রখ্রতফছয 

       কযা মাবফ তা খ্রনরূবনয জন্য একটি 

গবফলণা কাম বক্রভ াবত মনয়া বয়বছ। 

           

        

        

      

       , 

        

         

     

         

            

          

               

                

                

            

               

মচ  াখ্রন ব্যফস্থানা  

খ্রফবাগ খ্রপতা াই 

ব্যফায কবয র্ভপৃবেয াখ্রন 

এফং র্ভগবব বয াখ্রন খ্রদবয় 

খ্রতত জখ্রভ চাবলয 

আতায় আনায মচষ্টা 

কযবফন। 

                                 

                               

                             ,     

                  -    -          

                     -         -

                  (         -   

   ৮৩/৪৮-      ৭১/৭৫)           

মচ  াখ্রন 

ব্যফস্থানা  

খ্রফবাগ, 
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ইবতাভবধ্য যাজাী, াফনা, ফগুড়া, যংপুয, 

খ্রদনাজপুয  ঠাকুযগা মজরায় ধান চাবল 

কৃলবকয ভাবঠ ব্যফহৃত মবচয াখ্রনয ঠিক 

খ্রযভাণ খ্রনধ বাযণ কযা বয়বছ। এফ মজরায় 

খ্রযচাখ্ররত গবফলণায় মদখা মগবছ মম , 

ফতবভাবন কৃলবকয ভাবঠ প্রখ্রত মকখ্রজ মফাবযা 

ধান উৎাদবন ১৫০০-২০০০ খ্ররটায াখ্রন 

ব্যফায কযা বে, মা প্রচখ্ররত ধাযনায 

তুরনায় অবনক কভ। াখ্রন াশ্রয়ী খ্রফখ্রবন্ন 

মচ প্রমৄখ্রক্ত ব্যফাবযয ভাধ্যবভ মা আবযা 

কভাবনা ম্ভফ বফ। 

 

                  

  -                              

                              

        ০২                         

                   ০১          

             

          

       

      

           

৯  

       

    

   -

    

    -

      

 

 ) 

        

       

    

         

          

             

          

                 

                

               

            

                 

   ৫           

         

            

                

             

             

           grain 

quality         

           

 

                 

                   

       

 

আভন ভসুবভ উবমাগী 

খ্রর্তভার্ত াখ্রয  জাত 

উদ্ভাফন          মায 

পরন বফ ৭.৫-৮.০ টন, 

জীফনকার ১১৫-১২০ খ্রদন, 

দানা খ্রচকন  উচ্চ 

অোভাইবরাজ ম্পন্ন  
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          ২৪                 

                                     

       ২০২০-২১                     

                                   

                                   

২৫                              

২ ৩                              

                ১৭৭১                 

৫৯৩               ২০১৯-২০       
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ভাঝাযী ভাবনয খ্রফএরখ্রফ 

প্রখ্রতবযাধী  াযাবদব 

চালাফাবদয জন্য উবমাগী। 

মফাবযা ভসুবভ ভাঝাখ্রয 

ঠান্ডা নীর খ্রর্ত ভার্ত 

াখ্রয  জাত উদ্ভাফন কযা 

মায পরন বফ ৯.৫-১০.০ 

টন, জীফনকার ১৪০-১৪৫ 

খ্রদন, দানা খ্রচকন  উচ্চ 

অোভাইবরাজ ম্পন্ন  

ভাঝাযী ভাবনয খ্রফএরখ্রফ 

প্রখ্রতবযাধী   াযাবদব 

চালাফাবদয জন্য উবমাগী।  

আউ ভসুবভয উবমাগী 

খ্রর্তভার্ত াখ্রয  জাত 

উদ্ভাফন কযা মায পরন 

বফ ৬.৫-৭.০ টন, জীফন-

কার ১০০-১১০ খ্রদন, দানা 

খ্রচকন  উচ্চ অোভাইবরাজ 

ম্পন্ন  ভাঝাখ্রয তাভাত্রা 

প্রখ্রতবযাধী  াযাবদব 

চালাফাবদয উবমাগী। 

 

                  

মমফ স্থাবন ফীজ 

যফযা/খ্রফতযণ কযবফন 

মগুবরা ভখ্রনটয কযবফন।    

  

      ১০                   ১৪৭-

১৫০                               

             ২৩ ৫                 

       ২০২০-২১                 

                           ৮         

                                 

                              ১৩০ 

                       ২৪       

             ৭ ৫-৮ ০             

                                

                                

              -                   

                 ২৫               

          ৩               ৪            

   ৫               ৬                ৭ 

                                  

                            

                                   

                                 

       ২০২০-২১                

                            

                                 

          ২  ২৯৩                  

   ৩  ৩৯০৩                      ৫ 

 ৪৬৮০                              

                           

                             

                                

                                

                                 

                   

 

খ্রি আিঃকািঃ াতক্ষীযািঃ মফাবযা ২০২০-২১ 

মভৌসুবভ          াইখ্রিড             

   াইখ্রিড যাই খ্রফবাগ, খ্রি, গাজীপু    

তত্ত্বাফধাবন খ্রি, াতক্ষীযা কর্তবক াতক্ষীযা 

মজরায কারীগে  আাশুখ্রন উবজরায় 

                     কাম বক্রভ এফং 

াতক্ষীযা মজরায কারীগে, আাশুখ্রন  

খুরনা মজরায কয়যা উবজরায় খ্রিয াইখ্রিড 

জাতমূবয এডাটিব ট্রায়ার ম্পন্ন বয়বছ। 

এছাড়া খ্রিয                        

                    াইখ্রিড যাই 

খ্রফবাগ, খ্রি, গাজীপুবযয তত্ত্বাফধাবন এফং খ্রি 

আঞ্চখ্ররক কাম বারয় াতক্ষীযায বমাখ্রগতায় 

মফাবযা ২০২০-২১ মভৌসুবভ খুরনা, মবায  

াতক্ষীযা এরাকায দুস্থ কৃলকবদয ভাবঝ খ্রি 
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াইখ্রিড ধান৩  খ্রি াইখ্রিড ধান৫ জাবতয 

৫০ মকখ্রজ ধাবনয ফীজ ায়তা প্রদান কযা 

বয়বছ । 

 

খ্রি আিঃকািঃ মানাগাজীিঃ াইখ্রিড যাই 

খ্রফবাবগয াখ্রফ বক বমাখ্রগতায় ফীজ        

ম্ভফ।  

   

       

                 

           

            

           

         

               

      

                  

                  

           

              খ্র          ১ ৫ 

                        ৫        

                               

               -                  

                           

           -                  

              ’                    

            “                   

                          

        ”   ল ব                 

      খ্রয ২০২১-       ২০২৫      

চূ                            ৮  

        ২২       ৩০               

              কাম বক্রভ           

                              ণ ব 

             

            

      

১০   

        

      

  

           

        

       

          

                

                

                  

                

          

                                   

১৫                                 

                                  

                            

           ৪                       

            

            

            

      

       

        

      

     

        

     

            

          

               

              

              

               

               

       

                  

                    

                

                   

                  

        তা ফই       

প্র    কযবত বফ। 

                                

                                   

                                 

                            ১৯৭১-

২০১৭      Effect of flood on 

production and Producer’s price 

of rice in Bangladesh              

                         মতা    

                             

                              

                       l      

                        

                -      

                              

            

      

১১  

     -

    

       

        

                

                 

        

                     

              

             -       

১    ’                             
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     ,       

               

              

                

        

Accredited lab 

          

       

      

 

                      

                  

                  

              

 

Accredited lab মমন 

পাংনার য় ম খ্রফলবয় 

রক্ষ মযবখ আগাভী ফছয 

খ্রফবাগীয় প্রধান   খ্রকছু 

গবফলণা মপ্রাগ্রাভ খ্রনবফন। 

মপ্রাগ্রাভগুবরা মমন আউটপুট 

মফজড য় ম জন্য 

কখ্রভটিয কবর এ খ্রফলবয় 

    কযবফন।  

 

GCMS, GC, ICPOES, UPLC, 

RTPCR, PCR, Biosafety cabinet 

(BSL2)          ৫৮           

৭৩                 ৬  OTM     

২  RFQ                    

           

২  Accredited Lab               

                       Accredited 

                  

ICDDRB, BARI Molecular 

Disease diagnostic Laboratory 

(Applied for ISO17025:2017 

standards), BARI Entomology 

laboratory, FIQC (Fisheris 

department) Waffen Ltd.        

                  

৩                                

          Specification 

evaluation                        

৪                         

                                  

                             ১৩  

            ১৭         ২০২০       

ISO 17025:2017 standards for 

Accreditation of BRRI Central 

Laboratory              ক্ষবণ    

                                 

     ২০                            

                        ২০২০-২১ 

                       ণ        

          

              Accredited lab 

খ্রযচারনা এফং ব্যফাবযয জন্য মম 

কখ্রভটিমূ গঠন কযা বয়বছ তাবত উখ্রদ্ভদ 

াযীযতত্ত্ব খ্রফবাবগয মকান অংগ্রণ নাই 

খ্রফধায় এ ল্যাবফ খ্রক মন্ত্র আনা বে এফং 

উখ্রদ্ভদ াযীযতত্ত্ব খ্রফবাবগয খ্রক ধযবণয কাবজ 

রাগবফ তা মফাঝা মাবে না উযন্তু উখ্রদ্ভদ 

াযীযতত্ত্ব খ্রফবাবগ খ্রফযভান মন্ত্রাখ্রত খ্রদবয় 

খ্রকবাবফ াায্য কযবফ তা মফাঝা মাবে না । 

       , 

          

           

       

         

Accreditati

on of  

BRRI 

Central 

Laboratory  

১২   

     

    

     

    

       

  ’  

      

        

“              

   ”         

                

               

             

               

১  খ্রনজ খ্রনজ গ্রাবভয 

উন্নয়বন            

                 

কযবত বফ।  

২                    

       কযবত বফ। 

১      ২০১৯             ৮৭       

                ১                   

             ২                   

                               ৬০ 

                                

    

১           

       

২           

          

৩          
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৩                   

                     

কযবত বফ। 

৪                      

                    

                  

                  

            কযবত 

বফ।  

৫              মণয 

                      

৬              

               

            

               

  মত বফ।  

৭  বার জাতগুবরায 

প্রদ বনী, প্রচায     ভাবকবট 

খ্ররংবকজ বৃখ্রদ্ধ কযবত বফ। 

২         ২০১৯-২০             ৮৮     

   ৮৯         ৯২            ৪০০   

                   ১০            

                                   

                         ১০    

                               

    

৩      ২০২০             ৪৮     

   ৮২           ৯                   

                        ৪৮        ৮২ 

             ৪ ৮৬     ৪ ৫৬ 

         

৪      ২০২০             ৪৯      

   ৮৭       ৩০                

                  ২৬      ২০২০ 

       ৮                            

       

৫                              

                            

৪           

      

৫           

      

           

         

         

      

 

১৩  

       

     

     

    

      

     

        

       

   

               

               

               

             

             ২০-২২ 

                  

               

                ৩ ০-

৩ ৫               

                     

২০০৯-২০১৯          

৫০                

                   

৬ ০০                

            ,    

                    

      

গত ০৯ মেব্রুয়াখ্রয/২০২১ তাখ্রযবখ অনুখ্রেত 

জাতীয় ফীজ মফাবড বয ১০৪তভ বায় 

BR8631-12-3-5-P2 মকৌখ্ররক 

াখ্রযটি খ্রি ধান১০০ খ্রাবফ মফাবযা 

ভসুবভয খ্রজংক মৃদ্ধ জাত খ্রববফ াযা 

মদব চালাফাবদয জন্য অফমুক্ত কযা য়। 

অঙ্গজ অফস্থায় এ জাবতয গাবছয আকায  

আকৃখ্রত খ্রি ধান৭৪ এয ভবতা। এ জাবতয 

খ্রডগ াতা খাড়া, প্রস্থ  রম্বা, াতায যং 

বুজ। পূণ ব ফয়স্ক গাবছয গড় উচ্চতা ১০১ 

ম. খ্রভ.। ১০০০ টি পুষ্ট ধাবনয জন গবড় 

১৬.৭ গ্রাভ। চাবরয আকায আকৃখ্রত ভাঝাখ্রয 

খ্রচকন এফং যং াদা। খ্রজংবকয খ্রযভান 

২৫.৭ খ্রভ.গ্রাভ/মকখ্রজ মা খ্রি ধান৭৪ এয 

মচবয় মফী (২৪.২ খ্রভ.গ্রাভ/ মকখ্রজ)। এফং 

দানায় অোভাইবরাবজয খ্রযভাণ তকযা 

২৬.৮ বাগ এফং বাত ঝযঝবয।। এছাড়া 

মপ্রাটিবনয খ্রযভাণ তকযা ৭.৮ বাগ। খ্রি 

ধান১০০ এয গড় জীফনকার ১৪৮ খ্রদন মা 

খ্রি ধান৭৪ এয প্রায় ভান। এ জাবতয পরন 

খ্রি ধান৭৪ এয মচবয় াভান্য মফী বর 

(৪.৫%) ধাবনয গুনগত ভান বার অথ বাৎ 

চাবরয আকৃখ্রত ভাঝাখ্রয খ্রচকন এফং খ্রি 

ধান৮৪ এয মচবয় পরন প্রায় ১৯% মফী। 

এ জাতটি গড় পরন মক্টয প্রখ্রত ৭.৭ টন। 

উমৄক্ত খ্রযচম বা মবর অনুকূর খ্রযবফব 

মক্টয প্রখ্রত ৮.৮ টন ম বন্ত পরন খ্রদবত 

ক্ষভ। এছাড়া এ জাবতয চাবরয বাত 
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খ্রজঙ্ক মৃদ্ধ খ্রফধায় ফাংরাবদবয ভানুবলয 

খ্রজবঙ্কয পুখ্রষ্টয ৩০-৫০% অবাফ পূযবণ 

ব্যাক র্ভখ্রভকা যাখবত ক্ষভ। পর্রুতখ্রতবত 

ভানুবলয যীবযয মযাগ প্রখ্রতবযাধ ক্ষভতা 

বৃখ্রদ্ধ াবফ। 

টিআযখ্রফ-খ্রি প্রকবল্পয অজবন (খ্রদ্বতীয় মপজ): 

       ২০২০-২১           

             ৫৭ ৭৬৭          l  

                 ৩ ৫২ ৩৭৭   

                                     

২০২০-২১          l     -   

          ১ ০০ ৯০৩               

                       ৩০ ৫০১  

                           

                    -   ৩১৫১  

              ৭৯৭            

          -                    

     ৪ ৮৮৩       l    -    

   l                     

      -                          

Line Stage             l   

১৬ ৯৫৯            -       

                          

৭৫৩                            

                ৭৬৮              

                                  

           

  -     v                  

১৮১৫                M   

Densi                  

                      

                ২ ০০০          

              l  l           

    ৫০                l    

                       ৩ ৯৫১   

                         -

       l                      

                               

     Bar Tender     Breeding 

for Results (B4R)                

               Google data sheet 

(Google Drive)-   Data          

     

        

     

      

        

াড় অঞ্চবর 

মদখ্রযবত মযাণ 

কযবর আগাভ ঢবর 

াকা/ আধাাকা 

                 

                 

                     

                     

                                 

                             

                                  

(                       ২০      

         , 
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ধান াখ্রনবত তখ্ররবয় 

মায় আফায আগাভ 

মযাণ কযবর মকাল্ড 

ইনজুখ্রযবত খ্রচটা বয় 

মায়। ভস্যা 

ভাধাবন ঠান্ডা 

নীর মফাবযা 

ধাবনয জাত দযকায। 

                        )                 

(TP7594, TP16199)          

              Hbj.BVI, 

Mineasahi     Bhutan            

Germplasm/Landrace            

                                 

              ,                  

                                  

Parent                           

                                 

      QTL                  

                    Rapid 

Generation Advance (RGA)      

                               

                               

            IR100723-B-B-B-B-

61   IR100722-B-B-B-B-11     

       TP7594   TP16199        

                               

       ২০১৯-২০                 

১০                      ০৩      

          ০৩                  

                                  

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

TP16199      IR100722-B-B-B-

B-11                        

                                 

                                    

                           ২০২০-২১ 

      AYT                       

          ২০১৯-২০       ৭     

                        TRB 

                              

                              ২০১৯-

২০২০        F2-F6            

         ২৯৯৬৮                    

                   ২০১৯-২০২০ 

      Line Stage Testing (LST) 

এয ৯৫৪০                  ১৭৮০ 

                             , ৭৬৮  

            OYT, ৭৮              

AYT     ৫              Regional 

Yield Trial (RYT)-            

       OYT(Cold Stress)       

             ৭০                      

           AYT (Cold Stress) 
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                   ১১              

                          RGA-

derived                         

    BR10715-5R-1             

                                

BR10715-5R-1              ১৬৯ 

                ৭.৭   /          

                            ২০ 

      ২০১৯  BR11001-5R-2      

BR11000-5R-2     মকৌখ্ররক াখ্রযয 

পরন ৭.৭ টন/মক্টয এফং              

১৫৫                           

                                 

                     ২০২০-২১       

                             

Parent                       

                                

     আবছ।  

 

উখ্রদ্ভদ াযীযতত্ত্বিঃ ায অঞ্চবরয জন্য ঠান্ডা 

নীর মফাবযা ধাবনয জাত উদ্ভাফবনয জন্য 

ইবতাভবধ্য প্রজনন ম বাবয় ভধ্যভ ভাত্রায় ঠান্ডা 

নীর দুইটি মকৌখ্ররক াখ্রয (TP7594, 

TP16199) আঞ্চখ্ররক পরন যীক্ষা কযায 

জন্য প্রবয়াজনীয় খ্রযভান ফীজ উখ্রদ্ভদ 

াযীযতত্ত্ব খ্রফবাগ বত উখ্রদ্ভদ প্রজনন খ্রফবাবগ 

যফযা কযা  বয়খ্রছর। মফাবযা ২০১৯-২০ 

ভসুবভ াড় অঞ্চবর ১০টি স্থাবন  

যাজাী অঞ্চবর ০৩টি এফং যংপুয অঞ্চবর 

০৩টি স্থাবন আঞ্চখ্ররক পরন যীক্ষা কযা 

বয়বছ। উখ্রদ্ভদ প্রজনন খ্রফবাবগয সূত্রভবত 

TP16199  মকৌখ্ররক াখ্রযবক াড় 

এরাকায উবমাগী ঠান্ডা নীর ধাবনয 

জাত খ্রববফ নাক্ত কযা বয়বছ। 
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কৃখ্রল অথ বনীখ্রতিঃ উখ্রল্লখ্রখত                

                             

                                    

                             

                                   

                                  

Workshop                      

                              খ্রয     

                                   

         Covid-19               

      workshop             

    -               -

              

           

            

        

                   

                     

                  

ফাংরাবদ যাই নবরজ ব্যাংক 

(খ্রফআযবকখ্রফ): খ্রফআযবকখ্রফ বয়ফ অোব 

খ্রিয নতুন জাতগুবরা ারনাগাদ কযা বয়বছ। 

এছাড়া খ্রফআযবকখ্রফবত ডায়নাখ্রভক খ্রবউ 

কাবনকটিখ্রবটি স্থান কযায পবর খ্রিয 

ারনাগাদ কাম বক্রভ কবরয  মদাড়বগাড়ায় 

মৌবছ মাবে। ইবতাভবধ্য ৪ ০০ ৪১৬ জন 

খ্রফআযবকখ্রফ বয়ফ অো মথবক মফা গ্রণ 

কবযবছ । অোটিবত ইংবযখ্রজ এফং ফাংরা 

াচ ব খ্রবস্টভ স্থান কযায পবর মম মকউ 

ফাংরা এফং ইংবযখ্রজ খ্রদবয় াচ ব কযবত 

াযবছন। এছাড়া উক্ত বয়ফ অোব খ্রি 

ধান৯৭, খ্রি ধান৯৮ এফং খ্রি ধান৯৯ এয 

পোক্টীট ংবমাজন কযা বয়বছ।     

যাই নবরজ ব্যাংক (আযবকখ্রফ) অোিঃ 

আযবকখ্রফ মভাফাইর অোব নতুন ধাবনয 

জাতগুবরা ারনাগাদ কযা বয়বছ। ধান 

      কর খ্রফবলজ্ঞ  খ্রফকল্প 

খ্রফবলজ্ঞগণবক মভাফাইর অোবয াবথ 
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ংবমাগ স্থান কযা বয়বছ। পবর মদবয মম 

মকান প্রান্ত বত মফা গ্রীতাযা মম মকান 

ভয় স্বল্প খযবচ খ্রফবলজ্ঞগবণয াবথ 

যাখ্রয কথা ফবর মফা াবে । ইবতাভবধ্য 

১৪ ৭১২ জন আযবকখ্রফ মভাফাইর অোটি 

ডাউনবরাড কবয মফা গ্রণ কবযবছ। 

অোটিয ভাবনান্নয়বনয খ্রনখ্রভি অোটিবত 

নতুন একটি বয়ফ মজ পযভ ংমৄক্ত কযা 

বয়বছ মমখাবন ম্প্রাযণ কভীযা তাবদয 

ভতাভত এফং খ্রপডব্যাক প্রদান কযবছন। 

খ্রি যাই ড ক্টয: ধান চাবলয মাফতীয় ভস্যা 

 ভাধাবনয খ্রনখ্রভি প্রবয়াজনীয় জ্ঞান  

প্রমৄখ্রক্ত মৃদ্ধ ”খ্রি যাই ডক্টয মভাফাইর  

বয়ফ অো” এয ইংবযখ্রজ   ফাংরা 

বা বন ততখ্রয বয়বছ। প্রায় ১৮০০০ ডাটা মৃদ্ধ 

উক্ত অোব ডায়াগনখ্র টর অন্তর্ভ বক্ত কযা 

বয়বছ মমখাবন মযাগফারাই, মাকাভাকড়, 

াযীযতাখ্রত্ত্বক, কৃখ্রলতাখ্রত্ত্বক  মৃখ্রিকা 

ংক্রান্ত ভস্যামূবয প্রবনািবযয ভাধ্যবভ 

ভাধান ায়া মাবফ। উক্ত অোটি 

Android চাখ্ররত স্মাট ব মপাবন 

Google play store মথবক 

ডাউনবরাডপূফ বক ইনস্টর কযা মাবফ। 

অোটিবত ব্যফাযকাযীবদয ক্ষুবদফাতবা 

মপ্রযবণয ভাধ্যবভ সুখ্রনখ্রদ বষ্ট ভস্যাখ্রবখ্রিক 

ভাধান প্রদান ারনাগাদ তথ্য মদখায 

সুখ্রফধাবথ ব পু মনাটিখ্রপবকন নাভক মলাফার 

ফাটন অন্তর্ভ বক্তকযণ  ফাংরা মটিট ট খ্রস্পচ 

অন ংমৄক্তকযণ কযা বয়বছ। এছাড়া 

বয়ফ অোবয মাভবজবক আবযা 

আকল বণীয় কযায জন্য মাভ মবজয মভনুে-

মূবয খ্রডজাইন ারনাগাদ কযা বয়বছ এফং 

ভাবনান্নয়বনয রবক্ষে প্রবয়াজনীয় যাভ ব 

প্রদাবনয জন্য ‘খ্রপডব্যাক’ অন মৄক্ত কযা 

বয়বছ। মযাগফারাই  মাকাভাকড় ংক্রান্ত 

ভস্যামূবয তাৎক্ষখ্রণক ভাধাবনয রবক্ষে 

উক্ত অোবয াবথ এ. আই. 

(আটি বখ্রপখ্রয়ার ইবন্টখ্ররবজন্স) ফা কৃখ্রত্রভ 

বুখ্রদ্ধভিা প্রমৄখ্রক্ত ংবমাজবনয কাজ ৪০  

              পবর বজই ধাবনয 

মযাগফারাই, মাকাভাকড়  মৃখ্রিকা ংক্রান্ত 

ভস্যামূবয মমবকান ইবভজ এনারাইখ্র 

কবয তাৎক্ষখ্রণক ভাধান ায়া মাবফ। 

 

ধাবনয জাবতয উবমাগীতায ম্যািঃ গবফলণা 

কাম বক্রভ মজাযদায কযায রবক্ষে খ্রি উদ্ভাখ্রফত 

খ্রফখ্রবন্ন ধাবনয জাতমূবয ভাটি  র্ভখ্রভরূবয 
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উয খ্রবখ্রি কবয ধান উৎাদন উবমাগীতায 

ম্যা (Suitability Map) প্রস্তুত কযা 

বয়বছ। এছাড়া, য অফমুক্ত খ্রি ধান১০০ এয  

চালাফাদ উবমাখ্রগতায ম্যা প্রস্তুত কযা 

বয়বছ। উযন্তু ফাংরাবদব আউ ধান চাল 

উবমাগী ম্ভাব্য এরাকায ম্যা ততখ্রয কযা 

বয়বছ। এছাড়া ২০১২-২০১৮ ার ম বন্ত 

ফছয অনুমায়ী ফাংরাবদবয তাভাত্রা 

(বফ বাচ্চ  ফ বখ্রনম্ন) এফং মভাট বৃখ্রষ্টাত 

স্যাবটরাইট ই  মজ ব্যফায কবয আভন 

২০২০ এয ম্যা ততখ্রয কযা বয়বছ। 

          

       -

    

              

(R&D)        

             

           

                

              

            

           

          

                     

                     

                    -

                

                    

               

                 

                      

                     

                 

           

গত ০৯ মেব্রুয়াখ্রয/২০২১ তাখ্রযবখ অনুখ্রেত 

জাতীয় ফীজ মফাবড বয ১০৪তভ বায় 

BR8631-12-3-5-P2 মকৌখ্ররক 

াখ্রযটি “খ্রি ধান১০০” খ্রাবফ মফাবযা 

ভসুবভয খ্রজংক মৃদ্ধ জাত খ্রববফ াযা 

মদব চালাফাবদয জন্য অফমুক্ত কযা য়। 

গত ৮মবেম্বয/২০২০এ অনুখ্রেত জাতীয় 

ফীজ মফাবড বয ১০৩ তভ বায় মফাবযা 

ভসুবভয রফণাক্ততা নীর ২টি নতুন 

উচ্চ পরনীর ধাবনয জাত খ্রি ধান৯৭  খ্রি 

ধান৯৯ অফমুক্ত কযা বয়বছ। এ জাতগুবরা 

মদবয উকূরীয় রফণাক্ততা অঞ্চবরয জন্য 

 অনুকূর খ্রযবফব আফাবদয জন্য 

ছাড়কযণ কযা বয়বছ। এ জাতগুবরা চাযা 

অফস্থায় ১৪ খ্রডএ/খ্রভ এফং ভগ্র 

জীফনকার ৮-১০ খ্রডএ/খ্রভ রফণাক্ততা ে 

কযবত াবয।  

খ্রি ধান৯৭ এয গড় জীফনকার ১৫২ খ্রদন 

এফং গড় পরন মক্টয প্রখ্রত ৪.৯ টন। 

উমৄক্ত খ্রযচম বা মবর অনুকূর খ্রযবফব 

মক্টয প্রখ্রত ৭.০ টন ম বন্ত পরন খ্রদবত 

ক্ষভ । এ জাবতয ১০০০ টি পুষ্ট ধাবনয 

জন গবড় ২৫.৫ গ্রাভ। ধাবনয দানায় 

অোভাইবরাবজয খ্রযভাণ তকযা ২৫.২ 

বাগ এফং মপ্রাটিবনয খ্রযভাণ তকযা ৮.৬ 

বাগ। গাবছয গড় উচ্চতা ১০০ ম.খ্রভ.  

খ্রডগাতা খাড়া। এয চার ভাঝাখ্রয মভাটা 

য়ায় ফযগুনা, টয়াখারী, ফখ্রযার, 

খ্রবযাজপুয  খুরনা অঞ্চবর অখ্রধক 

জনখ্রপ্রয় বফ। 

খ্রি ধান৯৯ এয গড় জীফন কার ১৫৫ খ্রদন 

এফং গড় পরন মক্টয প্রখ্রত ৫.৪ টন। 

উমৄক্ত খ্রযচম বা মবর অনুকূর খ্রযবফব 

        , 
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মক্টয প্রখ্রত ৭.১ টন ম বন্ত পরন খ্রদবত 

ক্ষভ । এ জাবতয ১০০০ টি পুষ্ট ধাবনয 

জন গবড় ২২.৮ গ্রাভ। ধাবনয দানায় 

অোভাইবরাবজয খ্রযভাণ তকযা ২৭.১ 

বাগ এফং মপ্রাটিবনয খ্রযভাণ তকযা ৭.৯ 

বাগ। গাবছয গড় উচ্চতা ৯৪ ম.খ্রভ.  

খ্রডগাতা খাড়া। এয চার রম্বা  খ্রচকন 

য়ায় াতক্ষীযা, ফাবগযাট  খুরনা 

অঞ্চবর অখ্রধক জনখ্রপ্রয় য়ায ম্ভাফনা 

যবয়বছ। 

       

        

    

        

                 

               

            

           

       

                 

                   

      

                 

                    

                 

                  

                   

                      

      

ফারাভ, রক্ষ্মীদীঘা  অন্যান্য ধাবনয স্থানীয় 

জাত খ্রি জীন ব্যাংবক ংযখ্রক্ষত আবছ। 

ঐখ্রতেফাী ফারাভ ধাবনয গুণাগুণ উচ্চ 

পরনীর ধাবন স্থানান্তবযয জন্য খ্রিখ্রডং 

মপ্রাগ্রাবভয ভাধ্যবভ মকৌখ্ররক াখ্রয উদ্ভাফবনয 

জন্য গবফলণা চরবছ। এ রবক্ষে খ্রি ধান২৮  

খ্রি ধান৫০ জাবতয াবথ ফারাভ ধাবনয ক্রখ্রং 

কযা বয়বছ এফং উদ্ভাখ্রফত াখ্রযগুবরা F4 

মজনাবযবন আবছ। এছাড়া খ্রবরট ফারাবভয 

াবথ া বর ধান, াবু ধান এয ংকযায়ণ 

কযায বয খ্রিখ্রডং পুবরন F3 মজনাবযবন 

অগ্রগাভী কযা বে। খ্রজআযএ খ্রফবাগ কর্তবক 

খ্রফখ্রবন্ন ফারাভ জাবতয খ্রফশুদ্ধ াখ্রয দ্ধখ্রতবত 

খ্রনফ বাচন কবয জাত উন্নয়বনয কাজ এখ্রগবয় 

চরবছ। 

রক্ষ্মীদীঘায উন্নয়বনয জন্য ব্যাক কাম বক্রভ 

গ্রণ কযা বয়বছ।  খ্রি আঞ্চখ্ররক কাম বারয় 

বাঙ্গাবত রক্ষীদীঘা, রারদীঘা, তখয়াভটয 

জাবতয উন্নয়বনয জন্য মযাা আভন ২০১৯-

২০ ভসুবভ াদাাজাভ, খ্রি ধান৪৯, খ্রি 

ধান৭৫, খ্রি ধান৭৯,  খ্রি ধান৮৭ এয াবথ  

ংকযায়ণ কযা বয়বছ। খ্রি গাজীপুবয চরখ্রত 

মযাা আভন ২০২০-২১ ভসুবভ রক্ষ্মীদীঘায 

াবথ BR11186-5R-377, 

BR11186-5R-672, BRRI 

dhan76, BRRI dhan77, BRRI 

dhan94 ংকযায়ণ কযা বয়বছ। এছাড়া 

চরখ্রত মযাা আভন ২০২০-২১ ভসুবভ 

রক্ষ্মীদীঘায াবথ BR7932-17-2, 

BR9175-9-3-20-3, BR9175-2-1-

12-5 মকৌখ্ররক াখ্রযমূবয ংকযায়ণ 

মথবক উদ্ভূত F1-মূ Confirmation 

কযা বয়বছ। রক্ষ্মীদীঘায াবথ 

BR8157-1-6-2-1-27- ংকযায়ণ 

বত প্রাপ্ত মখ্রগ্রবগটিং প্রবজখ্রন চরখ্রত মযাা 

আভন ২০২০-২১ F2 মজনাবযবন আবছ।  
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যাধুনী াগর-এয াবথ BR8535-2-1-2 

এফং NMKP102-3-2-1-এয ংকযায়ণ 

মথবক উদ্ভুত পুবরন F3 মজনাবযবন 

অগ্রগাভী কযা বয়বছ। খ্রি ধান২৮ এফং যাধুনী 

াগর-এয ক্র পুবরন F5 মখ্রডখ্রগ্র 

মজনাবযন-এ অগ্রগাভী বয়বছ। এছাড়া খ্রি 

ধান৫৪-এয াবথ যাধুনী াগর-এয ক্র 

মথবক উদ্ভূত একটি াখ্রয OYT-মত মূল্যায়ন 

কযা বে। 

চীবনয ায়তায় সুায াইিখ্রড ধান 

উৎাদবনয জন্য খ্রি ইখ্রতপূবফ ব চীবনয 

ায়তায় মমৌথবাবফ “ফাংরাদব ধান 

গবফলণা ইনখ্রস্টটিখ্রউবটয  াইিখ্রড ধান 

গফবলণা দক্ষতা বৃখ্রদ্ধ” ীল বক একটি প্রকল্প 

মপব্রুয়াখ্রয ২০১৬ মথবক জুন ২০১৮ ম বন্ত 

ফাস্তফাখ্রয়ত য়। প্রকল্প চরাকারীন ৮ জন 

চাইখ্রনজ াইখ্রিড ধান খ্রফবলজ্ঞ খ্রনখ্রফড়বাবফ 

খ্রি খ্রফজ্ঞানীবদয াবথ কাজ কবযবছন। 

চাইখ্রনজ খ্রফবলজ্ঞবদয যফযাকৃত সুায 

াইখ্রিড ধাবনয খ্রর্ত াখ্রযয াবথ খ্রি উদ্ভাখ্রফত 

খ্রর্ত াখ্রযয ভবধ্য ংকযায়বনয ভাধ্যবভ নতুন 

খ্রযকখ্রম্ববনন্ট খ্রর্ত াখ্রয ততযী বয়বছ। এ ভস্ত 

নতুন খ্রর্তাখ্রযয াবথ খ্রি উদ্ভাখ্রফত নতুন 

ভার্তাখ্রযয াইখ্রিডাইবজবনয ভাধ্যবভ নতুন 

নতুন াইখ্রিড ধান উৎাদবনয কাম বক্রভ 

চরভান আবছ। মমগুবরায গড় পরন মক্টয 

প্রখ্রত ১০ টবনয উয মা সুায াইখ্রিড 

ধাবনয ভম বাবয়য। নফ উদ্ভাখ্রফত াইখ্রিড 

ধাবনয াখ্রযগুখ্রর ভাখ্রিবরাবকবন পরন 

যীক্ষায ম বাবয় আবছ। এই ভস্ত াইখ্রিড 

রাইনগুখ্ররয ফীজ উৎাদবনয ক্ষভতা বৃখ্রদ্ধয 

জন্য আরাদাবাবফ কাজ কযা বে।  

তাছাড়া “অখ্রধক পরনীর াইখ্রিড ধাবনয 

জাত উদ্ভাফন, গবফলণা  আধুখ্রনকায়ন” 

ীল বক প্রকল্পটি ৪৯৩০.০০ রক্ষ টাকা 

প্রাক্কখ্ররত ব্যবয় জুরাই, ২০২০ বত জুন, 

২০২৫ মভয়াবদ ফাস্তফায়বনয জন্য প্রস্তাফ কযা 

বয়বছ। প্রকল্পটি ২০২০-২০২১ অথ ব ফছবযয 

এখ্রডখ্রবত ফযািখ্রফীন অননুবভাখ্রদত নতুন 

প্রকল্প তাখ্ররকার্ভক্ত (এখ্রডখ্র পৃ: ৮২৬, ক্র:৩) 

 প্রকল্পটি প্রখ্রক্রয়াকযবণয জন্য ভাননীয় 

কৃখ্রলভন্ত্রীয নীখ্রতগত ম্মখ্রত যবয়বছ। প্রকল্পটি 

চূড়ান্তবাবফ অনুবভাদবনয জন্য ফতবভাবন কৃখ্রল, 

াখ্রন ম্পদ  ল্লী প্রখ্রতোন খ্রফবাগ, 

খ্রযকল্পনা কখ্রভবনয মডবস্ক আবছ। 

প্রকল্পটিবত সুায াইখ্রিড ধান খ্রনবয় গবফলণা 

কযায জন্য খ্রফস্তাখ্রযত খ্রযকল্পনা আবছ। 
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          ,  খ্রি  কর         /আিঃ কািঃ                                                                            

                            

 প্রবতেক আিঃকািঃ প্রখ্রতটি জাবতয উবল্লখবমাগ্য ংখ্যক ক্র কাট কযবফন, পরন মথামথবাবফ খ্রযভা কযবফন এফং পরাপর মথাভবয় 

দয দপ্তবয মপ্রযণ কযবফন।  

             রক্ষে অনুমায়ী খ্রি উদ্ভাখ্রফত জাত ম্প্রাযবণয জন্য ফীজ উৎাদন এফং প্রবয়াজন অনুমায়ী ফীজ ক্রয় খ্রনখ্রিত কযবফন। 

 যংপুয আিঃকািঃ প্রখ্রত উবজরাবত খ্রতন একয জখ্রভবত খ্রি উদ্ভাখ্রফত জাবতয ব্লক প্রদ বনী কযবফন। 

 উখ্রদ্ভদ াযীযতত্ত্ব       জাভ বপ্লাজবভয কাফ বন ডাই অিাইড মযনখ্রববন এফং Ideal Phenotype       ংক্রান্ত গবফলণায 

পরাপর প্রদান কযবফন। 

 নতুন উদ্ভাখ্রফত               অগ্রগাভী াখ্রযমূবয  পরন মফী বত বফ নতুফা জাত খ্রাবফ অফমুক্ত কযা মাবফ না। 

  অগ্রগাভী াখ্রযয  Physicochemical test স্যভান  পুখ্রষ্ট খ্রফবাগ মথবক  কবয খ্রনবফন।  

 প্রখ্রতটি আিঃকািঃ মকান জাত মকান এরাকায জন্য উবমাগী তা মজবন কৃলকবক উদ্বুদ্ধ কযবফন।  

 প্রখ্রত ২ ভা অন্তয গবফলণা অগ্রগখ্রত বা অনুখ্রেত বফ।  

 

        খ্রতখ্রন কবরয সুস্বাস্থে কাভনা কবয                      দুপুয  ১:৩০ খ্রভখ্রনবট                          
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