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উশিদ প্রজনন/ 

জীফপ্রমৄশি/ উশিদ 

াযীযতত্ত্বঃ জাত 

উিাফবন তা 

নীর, ঢবর ড়া 

প্রশতবযাধী, শজঙ্ক 

মৃদ্ধ বফশষ্ট্যগুবরা 

মভইন শিশভিং কযা 

প্রবয়াজন।  
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এয     ত      ত     
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       ত         ত 

                   

        ত      

      ত               

      ১০০           

    ত          ত      

শিতীয় প্রজবন্য ধান মকন 

ফরা বফ ম শফলয়টি স্পষ্ট্ 

কযবত বফ এফিং অগ্রগাভী 

াশযগুবরায তথ্য যফযা 

কযবত বফ। 

          Early 

transplanting       

১২০-১২৫              

             ত 

                      

   ত       

  ত             

                  

                     

                

     ত             

                  

   ত        

উশিদ প্রজননঃ শফআয১১ এয শফকল্প শববফ 

শি ধান৮৭  শি ধান২৮ এয শফকল্প শববফ 

শি ধান৬৭, শি ধান৮১, শি ধান৮৪, শি 

ধান৮৬, শি ধান৮৮ এফিং শি ধান৯৬ উিাফন 

কযা বয়বছ এফিং শি ধান২৯ এয শফকল্প 

শববফ শি ধান৫৮, শি ধান৮৯  শি ধান৯২ 

উিাফন কযা বয়বছ। ম্প্রশত শফআয ২৬  

শি ধান৪৮-এয শযপূযক জাত শাবফ শি 

ধান৯৮ উিাফন কযা বয়বছ।  

যিংপুয আঞ্চশরক কাম যারয়ঃ   

শিতীয় প্রজবন্য ধানঃ ট্রান্পবগ্রশব শিশডিং এয 

ভাধ্যবভ উিাশফত ২৫০ টি মকৌশরক াশয 

মথবক মযাা আভন, ২০২১ মভৌসুবভ মভাট 

১৫টি কািংশক্ষত মকৌশরক াশয শনফ যাচন কযা 

য়। আগাভী মযাা আভন, ২০২২ মভৌসুবভ 

উি মকৌশরক াশযমূবয মপবনাটাইশক, 

াযীযতাশত্ত্বক বফশষ্ট্য এফিং পরন যীক্ষা 

(PYT) কযা বফ। 

শফকল্প জাবতয শিতীয় প্রজবন্য ধান উিাফবনয 

প্রথভ ম যায় ২০২৫ ার শনধ যাযণ কযা 

বয়বছ। 

 

জীফপ্রমৄশিঃ 
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(BRRI dhan28/ O. glaberrima 

(IRGC 105190), BRRI dhan48/ 
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জীফপ্রমৄশিঃ 

              

EMS    

         

          

ব্য            ত 

         

 

 O. glaberrima (IRGC 105190), 

BRRI dhan87/ O. glaberrima 

(IRGC 105190)     BRRI 

dhan28/ O. nivara (IRGC 

103821)   ত                  

          ৩৮           ই      

      কযা                    ত 

৩৮                  বয়বছ। এয 

ভবধ্য    ই     (BRRI dhan28/ O. 

nivara (IRGC 103821) এয শফশবন্ন 

মজবনাবযন (BC1F2, BC1F3, 

BC1F5 BC1F6) বত             

৯ টি              ই  শবরকবনয জন্য 

মফাবযা ২০২১-২২ এ ভাবে রাগাবনা   ময়বছ  

মফাবযা ২০২১-২২              ২৮/    

   ৬১      ত                     

প্রাপ্ত ২                  ই  SYT 

                      মে। 

EMS                          

    ১১    ২১         ই      

২০২১       OT                   

          এয ভধ্য মথবক ১০     ই  
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  ত 

      

             

            

                

             

          

        ত     

           

             

               

       ত      

ত           ই  

             

               

             

       ত   । 

উশিদ মযাগতত্ত্বঃ 

ব্লাস্ট প্রশতবযাধী 

ধাবনয জাত 

ছাড়কযণ  ম যাবয় 

আনা আফশ্যক 

এফিং এ 

বফশষ্ট্যটিবক মভইন 

                

                      

        ত        ত 

               

           ত       

 

      ত        ত 

             ত 

             ত       

 

  ত       ৬.৫০-৭.০০ 

                  

ALART      ত      

             ত 

                      

                 

               

                     

ALART   না শনবয় 

াশযগুবরা         

                 

          মমবত াবয  

      ত        ত 

                           

       ব্লাস্ট প্রশতবযাধী জাত উন্নয়বনয 

রবক্ষয গত মযাা আভন ২০১৯-২০ ভসুবভ 

৩৬২৭টি মকৌশরক াশযয Line Stage 

Testing ট্রায়ার ম্পন্ন কযা বয়বছ। 

শনফ যাশচত মকৌশরক াশযমূ মফাবযা ২০২০-

২১ ভসুবভ OYT ট্রায়াবর মূল্যায়ন কযা 

বয়বছ। ইবতাভবধ্য আঞ্চশরক পরন 

যীক্ষায় ১১টি মকৌশরক াশয ফািংরাবদবয 

শফশবন্ন অঞ্চবর মূল্যায়ন কযা য়, মায ভবধ্য 

৩টি মকৌশরক াশয HR(Path)-11, 

Path 2441 এফিং BR(Path) 12452-

BC3-16-19 মফাবযা ২০১৯-২০ ভসুবভ  

ALART- এ মূল্যায়ন কযা বয়বছ 

মমখাবন মচক জাত শাবফ শি ধান২৯ এফিং 

শি ধান৫৮ ব্যফায কযা বয়বছ। পশরত 

গবফলণা শফবাগ মথবক প্রাপ্ত পরাপর 

অনুমায়ী ব্লাস্ট প্রশতবযাধী মকৌশরকাশযগুবরা 

১৫৬-১৫৯ শদন জীফনকার এফিং ৫.১৪ 

মথবক ৫.৩৫ ট./ম. পরন প্রদ যন কবযবছ 

মমখাবন মচক জাত শি ধান৫৮  শি ধান২৯ 

         ত , 

   ত ,      

    ,     
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শিশভিং কযা 

প্রবয়াজন।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

                   

    ত      ত  শজন 

মফড ভাকযায  এয 

ভাধ্যবভ       ত কযবত 

বফ  

১৫৫-১৬২ শদন জীফনকার এফিং ৫.৫১-

৫.৬০ টন/মক্টয পরন প্রদ যন কবযবছ। 

মকৌশরক াশযগুবরা মফাবযা ২০২০-২১ 

ভসুবভ প্যাবযন্ট শাবফ ব্লাস্ট প্রশতবযাধী 

ধাবনয জাত উন্নয়বনয জন্য ব্যফায কযা 

বয়বছ। এ ভসুবভ ব্লাস্ট প্রশতবযাধী জাত 

উিাফবনয জন্য ১০টি ক্র, ২৮টি ক্রবয 

১৪,৫৫০টি মপ্রাবজশন RGA-এয ভাধ্যবভ 

অগ্রগাভীকযণ, Line Stage Testing 

ট্রায়াবর ৩৫টি ক্রবয ১০,৪৯১টি রাইন 

মূল্যায়ন কযা বয়বছ। 

এছাড়া, অনুকূর  প্রশতকূর শযবফবয 

উবমাগী ধাবনয জাত উিাফবনয শফশবন্ন 

গবফলণা প্রকবল্প forward 

breeding এফিং line 

augmentation এয ভাধ্যবভ 

blast resistance িংশিষ্ট্ Pi-9, 

Pi-ta, Pb1 এফিং Pi-33 শজন   

mainstreaming এয কাজ এশগবয় 

চরবছ।   

জীফপ্রমৄশিঃ CRISPR/Cas9 মজনভ 

এশডটিিং এয ভাধ্যবভ ব্লাষ্ট্ প্রশতবযাধী ধাবনয 

জাত উিাফবনয কাম যক্রভ  জীফ প্রমৄশি 

শফবাবগ চরভান যবয়বছ।  মজনভ এশডটিিং 

প্লাশভড বতশয কযায জন্য শতন ধযবণয 

শতনটি PCR শযবয়কন ম্পন্ন কযা 

বয়বছ এফিং শকুবয়ন্পিং এয জন্য াোবনা 

বয়বছ। 

উশিদ মযাগতত্ত্বঃ গত মফাবযা ভসুবভ 

(২০২০-২১) ব্লাস্ট টস্পট কুশভল্লা এফিং 

গাজীপুবযয কৃলবকয ভাবে ৪০৪টি মকৌশরক 

াশযয ট্রায়ার মদয়া য়। মখান মথবক ৬১টি 

াশয মনক ব্লাস্ট/ ীল ব্লাস্ট মযাগ প্রশতবযাধী 

শববফ শনফ যাচন কযা বয়বছ। উি 

াশযগুবরা পুনযায় ব্লাস্ট টস্পবট ট্রাবয়র 

মদয়া বফ এফিং শগ্রনাউবজ 

artificial inoculation এয 

ভাধ্যবভ ব্লাস্ট মযাগ প্রশতবযাবধয মূল্যায়ন 

কযা বফ।  তাছাড়া শজযকা, জাান মথবক 

ব্লাস্ট মযাগ প্রশতবযাধী শজবনয উৎ িংগ্র 

কবয তা শি-য উচ্চ পরনীর জাত মূব 

প্রশতস্থাবনয কাজ চরভান আবছ।  

 KGF এফিং BAS প্রকবল্পয আতায় 

উিাশফত ১১টি  ব্লাস্ট মযাগ প্রশতবযাধী 

মকৌশরকাশয গত মফাবযা ২০২০-২১ 
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কীটতত্ত্ব শফবাগঃ  

মট্রইট মডববরবভন্ট 

এয জন্য কীটতত্ত্ব 

শফবাগ CRISPR 

Cas9 শজবনাভ 

শযফতযবনয 

করাবকৌর 

ব্যফায কযবফ। 

তবফ আবগ VDP 

মপ্রাগ্রাভ এশযয়ায় 

অনুবভাদন  কবয 

ভসুবভ শি-য শনজস্ব অথ যায়বন ১০টি অঞ্চবর 

MLT স্থান কযা য়। মখান মথবক ৪টি 

মকৌশরকাশয ALART এয যীক্ষা কযা 

বে । এছাড়া শি ধান২৯ এয ভত 

জীফনকার  অশধক পরন ম্পন্ন ব্লাস্ট  

ব্যাকবটশযয়ার ব্লাইট মযাগ প্রশতবযাধী ১০টি 

মকৌশরকাশয গাজীপুয , কুশভল্লা , 

মানাগাজী , শফগঞ্জ , যিংপুয , াতক্ষীযা  

শযাজগবঞ্জ মফাবযা ভসুবভ যীক্ষা কযা 

বে ।  

CRISPR/Cas9 শজবনাভ এশডটিিং 

এয ভাধ্যবভ ব্লাষ্ট্ প্রশতবযাধী ধাবনয জাত 

উিাফবনয      OsERF922       

  ই             ই          

pC1300-Cas9  ত          

Agrobacterium 

tumefaciens (LBA4404)   

                   Rice 

transformation          

      ত      ভাটিমৄি বট          

                             

           

কীটতত্ত্ব শফবাগ: 

•ফাদাশভ গাছপশড়িং প্রশতবযাধী জাত বতযীয 

কাজ চরভান, ফতযভাবন ভাবে F2 পুবরন 

আবছ মা িংগ্র কযা বয়বছ। 

•ভশরকুরায শিশডিং এয ভাধ্যবভ ফাদাশভ 

গাছপশড়িং প্রশতবযাধী ইবরাবগন রাইন 

বতযীয কাজ চরভান। ভাবে F3 পুবরন 

যীক্ষাধীন মা িংগ্র কযা বয়বছ। 

•ধাবনয ক্ষশতকয মাকা প্রশতবযাধী জাত 

উিাফবনয জন্য CRISPR Cas9 শজবনাভ 

শযফতযবনয করাবকৌর ব্যফায কযায 

একটি যীক্ষণ চরভান আবছ। উি 

যীক্ষবণয ভাধ্যবভ ধান গাবছ শবযাবটাশনন 

উৎাদন ব্যাত কযায জন্য ১৯ (bp) 

মফবয়ায শবযাটশনন উৎাদবনয াবথ 

জশড়ত শজন (CYP71A1) এয অিং 

শনফ যাচন কবয SK-gRNA মবক্টবযয ভবধ্য 

মলাশনিং (Cloning) কযা বয়বছ। 

Agrobacterium tumefaciens 

LBA4404 মিন এয competent 

cell বতশয কযা বয়বছ। বতশযকৃত 

Agrobacterium tumefaciens 
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       -                          ত             

শনবত বফ।  

াাাশ 

শযচারক 

(গবফলণা) এয 

মনতৃবে উশিদ 

মযাগতত্ত্ব, উশিদ 

াযীযতত্ত্ব, উশিদ 

প্রজনন, জীফ 

প্রমৄশি শফবাগ 

একবে  CRISPR 

Cas9  প্রমৄশি 

ব্যফায শনবয় বা 

কবয  এ মথবক বার 

আউটপুট ায়ায 

ব্যাাবয  কভ য 

শযকল্পনা গ্রণ 

কযবফ।   

 

 

 

 

LBA4404 cell এয ভবধ্য শযকশিবনট 

Cas9 মবক্টযটি প্রবফ কযাবনা বয়বছ। 

যফতীবত শযকশিবনন্ট 

Agrobacterium tumefaciens 

LBA4404 strain টি শিিধান৮৯, 

শিধান৯২  শিধান৮৭ এয callus াবথ 

co-cultivation কযা বয়বছ। ম্ভাব্য 

শজটিব Callus গুবরাবক শনফ যাচবনয 

ভাধ্যবভ  নাি কবয Regeneration 

media-মত Shoot জন্াবনায জন্য যাখা 

বয়শছবরা। যফতীবত শকড় জন্াবনায 

শভশডয়াবত ১৫ শদন যাখায য শভশডয়া 

মথবক উঠিবয় বট রাগাবনা বয়বছ। ধান 

গাছ মথবক াতা িংগ্র কবয শডএনএ 

এক্সট্রাকন কবয শকুবয়ন্প এয জন্য 

াোবনা বয়বছ। মম ভস্ত গাবছ ধান বয়বছ 

তা িংগ্র কযা বয়বছ। 

গ       

      

             

             

         ত    

              

              

  ই            

             

     

                 

            ১০
০
 

        ত           

              

  ই            

      ১৭
০
         

ত                ত 

         ত       

          ত     ২৫-

৩০        , ১      , 

৭      )            ত 

     

           ত ত       

              ত      

        ত    ,      

      ,           

                   

        ত      

ায অঞ্চবরয জন্য োন্ডা নীর মফাবযা 

ধাবনয জাত উিাফবনয জন্য ব্যাক কাম যক্রভ 

গ্রণ কযা বয়বছ। IR83222-F11-173, 

    ই  (Hbj.B.VI), Mineasahi 

এফিং Bhutan নাভক ধাবনয 

Germplasm/Landrace জাতবক চাযা 

 প্রজনন ম যাবয় োণ্ডা নীর শাবফ 

 নাি কযা বয়বছ; শকন্তু এবদয পরন  

অন্যান্য গুনাফরী কাশিত ম যাবয় না য়ায় 

pre-breeding materials শাবফ 

ক্রশিং কাম যক্রবভ ব্যফায কযা বে এফিং 

োণ্ডা নীর বফশবষ্ট্যয িংশিষ্ট্ QTL ফা 

শজন নাি কযায কাম যক্রভ চরভান যবয়বছ। 

মফাবযা ২০২০-২১ ভসুবভ ২১টি প্যাবযন্ট 

ব্যফায কবয ২০টি ক্র, ১১টি ক্রবয F1 

Confirmation কযা বয়বছ। 

৩৩,৫০৩টি মপ্রাবজশনমূ RGA-এয 

ভাধ্যবভ অগ্রগাভীকযণ, ৬,৩১৭টি অগ্রগাভী 

মকৌশরক াশয Line Stage 

Testing-এ মূল্যায়ন কযা বয়বছ। এছাড়া 

২১৮টি মজবনাটাই OYT-এ, ৮২টি 

মকৌশরক াশয AYT এফিং ২১টি মকৌশরক 

াশয Regional Yield Trial 

(RYT)-এ মূল্যায়ন কযা বয়বছ। এছাড়া, 

ায এরাকায় ১০ টি স্থাবন শতনটি মকৌশরক 

াশয                      

         , 

     

     ত ,     
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       -                          ত             

    -     - ত                  

AYT (ায এরাকায ৩টি এরাকায় 

ফাস্তফাশয়ত) মথবক ১৪টি রাইন শনফ যাচন কযা 

বয়বছ মমগুবরা ১৫১ -১৫৭ শদবন ৭.১৯-৭.৯০ 

টন/ব. পরন শদবয়বছ। এ যীক্ষায় 

BR11894-R-R-R-R-270 

রাইনটি ১৫৩ শদবন বফ যাচ্চ ৭.৯০ টন/ব. গড় 

পরন প্রদান কবযবছ। শনফ যাশচত রাইনমূ 

আগাভী ২০২১-২২ মফাবযা ভসুবভ    -

 ত  মূল্যায়ন কযা বফ।  

RYT-Haor trial মথবক শনফ যাশচত ৩টি 

োণ্ডা শষ্ণু মকৌশরক াশয IR100722-

B-B-B-B-11, IR100723-B-B-

B-B-61, TP16199 (পরন ৬.১-৬.৭, 

জীফনকার ১৫০-১৫৫ শদন) আগাভী ২০২১-

২২ মফাবযা ভসুবভ ALART-এ মূল্যায়ন 

কযা বফ।  

      ২৮,       ২৯           ৮১    

                          

                         ত 

১২২৪                           

                                 ৪৩ 

                               

      ত            ই         

    ই             

      ,    ত        ২০২০-২১        

IRRI          ২৬০                

                              ত 

        ১৩৯-১৬১      ৩.৯৬ – ৯.৯৮ 

                          ৮     -

               ৯          ই        

                                 

          ত                ২০২০-

                        ত     ১৭ 

                                 ত  

                               

              ৫                    

BR10717-5R-82, BR1100-5R-

27,  BR 11000-5R-37, 

BR11000-5R-4, BR11662-11-5-

3     ৩                      

TP30753, BR10715-5R-1     

BR10715-5R-9     ত           

পুন                 

ঘ      

      

             

ধান৭১         

        , 

                     

                

       ১২০-১৩০     

মযাা আভন ২০২০-২১ ভসুবভ খযা 

নীর জাত উিাফন মপ্রাগ্রাভ এয আতায় 

৬৭টি ক্র বত প্রাপ্ত ২৪৮৯৮টি মকৌশরক 

         , 

     

     ত  
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       -                          ত             

  ত        র 

এফিং        ই    

  ত        

 

 

 

 

 

 

উশিদ প্রজননঃ 

শফবাগঃ  শি ধান৭১ 

মক Replace 

কযায জন্য   এয 

প্লযান্ট টাই  

জীফনকার ঠিক 

মযবখ অবক্ষাকৃত 

শচকন দানায    

১-২     ত 

         ত 

      

                

আঃ কাঃ যাজাী:  

পরন কভ য়ায় 

খযা নীর জাত 

উিাফন  মপ্রাগ্রাবভ 

                

              

              

               

             

   ত         

 

 

 

 

 

 

                   

      71    ত        

       ত      grain 

type         

 

    য          ত 

         ত      

 

াশয RGA (F2-F6) এয ভাধ্যবভ অগ্রগাভী 

কযা বয়বছ এফিং গত আভন ২০২০-২১ 

ভসুবভ প্রায় ৭৯০০ মকৌশরক াশয Line 

Stage Testing ট্রায়াবর অগ্রগাভী কযা 

বয়বছ। খযা নীর স্বল্প/ভধ্যভ 

জীফনকাবরয (১২০-১২৫ শদন) ধাবনয জাত 

উিাফবনয রবক্ষয ১৭টি অগ্রগাভী মকৌশরক 

াশয গত আভন ২০২০-২১ ভসুবভ PYT 

শাবফ মূল্যায়ন কযা বয়বছ মমখাবন মচক 

জাত শাবফ শি ধান৫৬ এফিং শি ধান৭১ 

ব্যফায কযা বয়বছ। AGGRi Alliance 

(Drought) প্রকবল্পয আতায় গত মযাা 

আভন  ২০২০-২১ ভসুবভ শনফ যাশচত ১৮টি 

মকৌশরক াশয AYT শাবফ যাজাীয 

আশরভগবঞ্জয খযাপ্রফণ এরাকায় মূল্যায়ন  

কযা বয়বছ মমখাবন মচক জাত শাবফ শি 

ধান৬৬ এফিং শি ধান৭১ ব্যফায কযা 

বয়বছ। উি ১৮টি মকৌশরক াশয মথবক ৫টি 

মকৌশরক াশয ফাছাই কযা বয়বছ, মাবদয 

জীফনকার ১০৭-১১১ শদন এফিং পরন ৪.৯২-

৫.৩৯ টন/মক্টয। এয ভবধ্য IR12A173 

মকৌশরক াশযটিয পরন ৫.৩৯ টন/মক্টয 

এফিং জীফনকার ১০৭ শদন, মমখাবন মচক 

জাত শি ধান৭১-এয পরন ১২২ শদবন ৪.৮১ 

টন/ম.। চরশত আভন ২০২১-২২ ভসুবভ 

খযা নীর জাত উিাফন মপ্রাগ্রাভ এয 

আতায় ১৯টি ক্র confirm কযা বফ 

এফিং ৪৮১৩টি মকৌশরক াশয RGA (F2-

F6) এয ভাধ্যবভ অগ্রগাভী কযা বচছ । 

এছাড়া গত আভন ২০২১-২২ ভসুবভ মভাট 

৫৪টি ক্র মথবক প্রায় ৭৬৩৪টি মকৌশরক াশয 

Line Stage Testing ট্রায়াবর এফিং 

৭১৭টি অগ্রগাভী মকৌশরক াশয OYT- 

শাবফ অগ্রগাভী কযা বয়বছ। দুইটি 

অগ্রগাভী মকৌশরক াশয আভন ভসুবভ 

RYT (Regional Yield) শববফ 

মূল্যায়ন কযা বয়বছ মমখাবন মচক জাত 

শাবফ শি ধান৫৬ এফিং শি ধান৭১ ব্যফায 

কযা বয়বছ ।  

          ত          ত     ২০২০ 

                         ত 

       ত ১২                      

        ত                         

      ত              ৭১           

          ১২                   ২  

            IR118194-B-17-3     
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       -                          ত             

IR118194-B-6-4-HR2     ই     

           ২০২১                  

        ত        ত ৪          

                     ত            

     

                       (            

1069, 1353, 1434, 1630, 1673 

1684, 1800, 1905, 1907, 1819   

2276)              ত (       

   44,              ,              

     )                        

           ত                  

         ত                     

                                  

     

                   চাযটি অগ্রগাভী 

মকৌশরক াশয           ২০২১       

RYT (Regional Yield) শববফ 

যাজাীয ২টি মরাবকান এ মূল্যায়ন কযা 

বয়বছ মমখাবন মচক জাত শাবফ শি ধান৫৬ 

এফিং শি ধান৭১ ব্যফায কযা বয়বছ। 

BR10540-4-1-2-4-1 ও  

BR10539-43-1-1-1-1  ই ২    ই  

২টি মরাবকাবন মচবকয মথবক বার পরন 

শদবয়বছ। TRB-BRRI         ত   

 ত   OYT  ত         ৭২৩          

                            

                                 

                        ত           

   ৪৯,       ৫৬         ৭১       

           OYT#1  ত ৩০       

৯    ই  (BR12022-6R-

48,BR12023-6R-111, BR12023-

6R-85, BR12023-6R-30, 

BR12023-6R-81, BR12023-6R-

4, BR12023-6R-93, BR12022-

6R-15, BR12022-6R-164),  

OYT#2  ত ৪৭৯       ২৫    ই  

(BR11254-6R-47, BR12022-6R-

40, BR10736-6R-70, BR11250-

6R-78,   BR12022-6R-13, 

BR10734-6R-52,  BR12024-6R-

95, BR11246-6R-222 BR11250-

6R-59, BR11245-6R-190, 

BR11249-6R-114, BR11254-

6R-44, BR11246-6R-185, 

BR11254-6R-19, BR11248-6R-

150, BR11249-6R-65, 

BR11245-6R-100, BR11245-

6R-198, BR11255-6R-53, 
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       -                          ত             

BR11249-6R-256, BR12022-

6R-122, BR11246-6R-177, 

IR124293-6R-34, BR12019-6R-

75, BR11253-6R-163)   OYT#3 

 ত ২১৪       ৩    ই   

(BR12022-6R-26,  BR10744-

6R-36,  BR12023-6R-118)    

   ৭১                      

AGGRI Allaince          ত   

           short duration-DSR 

Rice Breeding Program           

১৭২                         on 

station                        

       ৬         - Vandana, 

SAHBHAGI dhan, IRR 154, 

IRR 163, IRR 176, IR87707-

445-B-B-B   ২         -       ৭১ 

        ৭৫       ত           

            analysis              

              AGGRI Allaince  

        ত      ত         ত 

                        OYT  ত ১৯   

    AYT   ত ১১               

                              

                             

                     ত           

   ৫৬         ৭১                  

OYT  ত ১৯      IR17L1360 

  ই         ৭১                     

                   ত মযাা আভন 

২০২১ ভসুবভ খযা নীর জাত উিাফন 

মপ্রাগ্রাভ এয আতায় ৭টি ক্র কযা বয়বছ 

 ৩১টি ক্র বত ২২টি F1 কনপাভ য কযা 

বয়বছ এফিং ২১টি মকৌশরক াশয RGA 

(F3-F5) এয ভাধ্যবভ অগ্রগাভী কযা বয়বছ। 

ঙ     ই  

     

     

      

     

        

  ত  

       

   ই              

  ত              

               

               

   ত        

 

 

উশিদ প্রজনন:  

ভডান য টুর ব্যফায 

       ত          

                  

                 

                 ত 

         ত       

 প্রশদ্ধ জাতগুবরা িংগ্র কবয গবফলণায 

ভাধ্যবভ শফদ্যভান গুণাগুণ অক্ষুণ্ণ মযবখ উচ্চ 

পরনীর জাত উিাফন কাম যক্রভ চরভান 

যবয়বছ। 

           

        

         

 

    ১১         ৪৯    ত          ই 

                              ত 

          ত     ২০২০-২১       F6 

                   ২০২১-২২ 

      LST মূল্যায়ন কযা বয়বছ। 
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       -                          ত             

কবয মটশবফাবযা  

যাতাবফাবযা ধাবনয 

শপক্সড রাইনগুবরায 

elongation, 

taste (grain 

quality) 

ইতযাশদ যীক্ষা 

কযবত বফ। পরন 

মাবত প্যাবযন্ট এয 

মচবয় কভ না য়, 

ম শদবক মখয়ার 

যাখবত বফ।    

 

 

 

 

  

 ত     ২০২০-২১             ৮৭    

                 F1             

      ।     ২০২১-২২       F2 

মজনাবযবন অগ্রগাভী কযা বয়বছ। 

                Rata 

Boro/IR58443-6B-10-3, Rata 

Boro / BRRI dhan67, Rani 

Salute / IR 58443-6B-10-3,  Rani 

Salute / BRRI dhan67      

       ১৯৪  ৮০  ৩০  ৫৪            

 ত        

 

                   ত  IR77734-93-

2-3-2   BR7372-35-3-3-

HR5(Com)                      

                 F4           

                              

                    ত               

     ত         ৫০                 

          ত                 মফাবযা 

২০২০-২১ ভসুবভ প্রাপ্ত দুইটি অগ্রগাভী 

মকৌশরক াশয RYT শববফ মূল্যায়ন কযা 

বয়বছ। 

  ত                ত        ৫০     

   ৮১   BR8862-29-1-5-1-3         

                             F4 

                              

মফাবযা ২০২০-২১ ভসুবভ গশছ       

  ত  BR10322-23-6-3-7-B2    

                            

২০২১-২২       গশছ         ত     

   ১০০                     

       

ফারাভ, রক্ষ্মীদীঘা  অন্যান্য ধাবনয স্থানীয় 

জাত শি জীন ব্যািংবক িংযশক্ষত আবছ। 

ঐশতযফাী ফারাভ ধাবনয গুণাগুণ উচ্চ 

পরনীর ধাবন স্থানান্তবযয জন্য শিশডিং 

মপ্রাগ্রাবভয ভাধ্যবভ মকৌশরক াশয উিাফবনয 

যীক্ষা শনযীক্ষা চরবছ। এ রবক্ষয শি ধান২৮ 

 শি ধান৫০ জাবতয াবথ ফারাভ ধাবনয 

ক্রশিং কযা বয়বছ এফিং উিাশফত াশযগুবরা 

F4 মজনাবযবন আবছ।  

এছাড়া শবরট ফারাবভয াবথ া যর ধান, 

াবু ধান এয িংকযায়ণ কযায বয শিশডিং 

পুবরন F4 মজনাবযবন অগ্রগাভী কযা 

বচছ। শজআযএ শফবাগ কতৃযক শফশবন্ন 

ফারাভ জাবতয শফশুদ্ধ াশয দ্ধশতবত শনফ যাচন 

কবয জাত উন্নয়বনয কাজ এশগবয় চরবছ। 

মফাবযা ভসুবভ ২০২০-২১  ত             

  ত        BR8526-38-2-1-HR1, 

IR64-pi9 NILS, BR10322-23-1-
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       -                          ত             

2-4                             

 ত                            

                             F2 

           ৫০০                     

বয়বছ   

মফাবযা ২০২০-২১ ভসুবভ       ৫০   

   ত  ই           ই              

  ত                  F4           

 ৭৮৫                      বয়বছ   

       ২০২০-২১       Line Stage 

Testing (LST) এয দুইটি ক্রবয মথা:    

   ৫০                 ২৮          

     ৬৭৬                  ৫৮  

                                      

      ৫০       ক্র মথবক ২৮১৬  

                 ১৯৯              

                   

   ত                    ২৮       

                ৫৬             

          ৫০                  

     ৪                  ত 

                

গত মফাবযা ২০২০-২১ ভসুবভ রতাফারাভ 

ধাবনয জাতটি ALART শাবফ মূল্যায়ন  

কযা বয়বছ মমখাবন মচক জাত শাবফ শি 

ধান৫০, শি ধান৬৩ এফিং শি ধান৮১ ব্যফায 

কযা বয়বছ।                   ত  

BR9713-63-5-2-2, BR8590-5-2-

5-2     DR-6                  

        F1 মফাবযা ২০২০-২১ ভসুবভ 

confirm  কযা বয়বছ। 

শজআযএ শফবাগঃ  

শজআযএ শফবাবগ শফশবন্ন ফারাভ জাবতয 

শফশুদ্ধ াশয শনফ যাচন কবয জাত উন্নয়বনয 

কাজ এশগবয় চরবছ। মযাা আভন ২০২১-২২ 

ভসুবভ ৫টি  শনফ যাশচত জাবতয ২টি RYT 

মুল্যায়বনয কাম যক্রভ শি গাজীপুয  শি 

আঞ্চশরক কাম যারয় ফশযাবর চরভান আবছ| 
 

রক্ষ্মীদীঘায উন্নয়বনয জন্য ব্যাক কাম যক্রভ 

গ্রণ কযা বয়বছ।  শি আঞ্চশরক কাম যারয় 

বাঙ্গাবত রক্ষ্মীদীঘা, রারদীঘা, বখয়াভটয 

জাবতয উন্নয়বনয জন্য আভন ২০১৯-২০ 

ভসুবভ াদাাজাভ, শি ধান৪৯, শি ধান৭৫, 

শি ধান৭৯,  শি ধান৮৭ এয াবথ  

িংকযায়ণ কযা বয়বছ।             ত 

          ২০২০-২১       রক্ষ্মী      

     BR11186-5R-377, 

BR11186-5R-672, শি ধান৭৬, শি 

ধান৭৭, শি ধান৮৭,  শি ধান৯৪ এয  

                            ত       

    ২০২০-২১       রক্ষ্মীদীঘায      

BR7932-17-2, BR9175-9-3-20-
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       -                          ত             

3, BR9175-2-1-12-5        

                          ত F1-

    Confirmation            

রক্ষ্মীদীঘায      BR8157-1-6-2-1-27 

িংকযায়ণ বত প্রাপ্ত মশগ্রবগটিিং প্রবজশন  ত 

আভন ২০২০-২১ ভসুবভ F2 মজনাবযবন 

শছর।    মশগ্রবগটিিং প্রবজশনমূ         

২০২০-২১ ভসুবভ F3 মজনাবযবন অগ্রগাভী 

কযা বয়বছ।  

চরশত আভন ২০২১-২২ ভ সুবভ উি 

মশগ্রবগটিিং প্রবজশনমূ F4 মজনাবযবন 

অগ্রগাভী কযা বয়বছ। 

যাধুনী াগর-এয াবথ BR8535-2-1-2 

এফিং NMKP102-3-2-1-এয িংকযায়ণ 

মথবক উিুত পুবরন F3 মজনাবযবন 

অগ্রগাভী কযা বয়বছ। শি ধান২৮ এফিং যাধুনী 

াগর-এয ক্র পুবরন F5 মশডশগ্র 

মজনাবযন-এ অগ্রগাভী বয়বছ। এছাড়া শি 

ধান৫৪-এয াবথ যাধুনী াগর-এয ক্র 

মথবক উিুত একটি াশয OYT-মত মূল্যায়ন 

কযা বয়বছ। 

চ     

    

            

              

             

   ত ত     

    ই         

        

  ত        ত 

         

        ত   

    ত          

         ত 

            

          

                

         ৪-৮ 

            

          

               

            ত 

       ত ত    

                 

       ত       

                     

       ই            

                   

              

                 ত  

                  

       

                   

  ত               

  ই                  

            ত         

               ত      

 

Japanese black rice 

                   

                   

                  

                

চাইশনজ যাই এয নাভ 

উবল্লখ কযবত  বফ। 

 

আযএপএ শফবাগ:  

Japanese black rice 

      ঝুভ  চাবল     

পরাপর প্রদ যন      

                 

      ত ই          

জাত শফস্তাবযয        

জুভ চাবলয উবমাগী স্থানীয় জাত িংগ্র 

কবয শয রাইন শনফ যাচবনয গবফলণা 

কাম যক্রভ চরভান যবয়বছ। Low Amylose 

বফশষ্ট্য ম্পন্ন ধাবনয জাত মমভন- Lao 

PDR, Koshihikari, Hokuriku, 

Takanari, Mongthongno, 

Ranqui, Kanbui, Gunda, Sangki, 

Bish number এফিং চীন মথবক িংগৃীত 

৪টি মকৌশরক াশয মভাট ১৫টি মকৌশরক 

াশয গত আউ ১০১৯ ভসুবভ OYT- এ 

মূল্যায়ন কযা বয়বছ। এয ভবধ্য 

Mongthongno মকৌশরক াশযটি 

জীফনকার ১০৫শদন এফিং ২.১৪ টন/মক্টয 

পরন প্রদ যন কবযবছ।  

ইবতাভবধ্য ৬টি স্থানীয় জাত, ১টি চীন মথবক 

িংগৃীত মকৌশরক াশয, ৩টি জাানীজ 

মকৌশরক াশয, ১টি শফশন্ন জাত এফিং ৫টি শি’য 

জাত (intermediate amylose) 
ব্যফায কবয ৪০টি িংকযায়ণ কযা বয়শছর। 

এয ভবধ্য ১৭টি ক্র শনফ যাচন  confirm 

কযা বয়বছ। মফানা আউ ২০১৯-২০ 

ভসুবভ ৬টি স্থানীয় জুভ ধাবনয জাত 

১৭টি মজবনাটাই OYT-এ মূল্যায়ন কযা 

বয়শছর, মমখান মথবক ৩টি ধাবনয জাত 

মথা: শি ধান৬৯, কানবুই এফিং চাইশনজ যাই 

(৩.০২-৩.২৪ ট/ম. পরন) শনফ যাচন কযা 

বয়বছ। শজআযএ শফবাগ বত িংগৃীত 

২২টি স্থানীয় জাত এয উন্নয়ন মূরক গবফলণা 

কাম যক্রভ চরভান যবয়বছ। অয এক 

গবফলণায় ৬১টি শফশন্ন ধাবনয জাত মথবক 

প্রশতশ্রুশতীর ১০টি শফশন্ন ধাবনয জাত শনফ যাচন 

কযা বয়বছ।  

          

         

      , 

   ত        

      

      ত  
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       -                          ত             

       দাশয়ে গ্রণ 

কযবফ এফিং            

বায়  অগ্রগশত         

           

গত আউ ২০২০-২১ ভসুবভ ১৫টি ক্র 

confirm কযা বয়বছ। দুইটি OYT- 

ট্রায়াবর মভাট ২৭টি মজবনাটাই মূল্যায়ন কযা 

বয়শছর, মমখান মথবক ১৬টি ধাবনয জাত 

ফাছাই কযা বয়বছ। অযশদবক, OYT-3 

ট্রায়াবর ১০টি শফশন্ন ধাবনয জাত মূল্যায়ন কযা 

বয়শছর, মখান মথবক ৬টি মজবনাটাই 

শনফ যাচন কযা বয়বছ। জুভ ধান চাবল PYT 

ট্রায়াবর ৯টি মজবনাটাই মথবক ৬টি 

মজবনাটাই শনফ যাচন কযা বয়বছ, মাবদয 

জীফনকার ১০৫-১১৫ শদন এফিং পরন ১.২৯-

২.৩৫ টন/মক্টয। এয ভবধ্য শফ নািায 

ধাবনয জাবতয পরন ২.৩৫টন/মক্টয এফিং 

জীফনকার ১১৫ শদন। 

উশিদ প্রজনন শফবাগ মথবক QC-এয ভাধ্যবভ 

১৩ টি জুভ ধাবনয জাবতয শয রাইন 

শবরকন কযা বয়বছ। মা আয এপ এ 

শফবাগ ফীজ ফধ যন কবয াফ যতয অঞ্চবর 

প্রদ যনীয ব্যফস্থা কযবত াযবফ। 

আউ ২০২১-২২ মভৌসুবভ জুভ ধাবনয জাত 

উিাফবনয জন্য ১৬টি ক্র কযা বয়বছ এফিং 

১৫টি F1 এয ভবধ্য ৯টি F1 confirm 

কযা বয়বছ। Generation 

advancement এয জন্য ১৭টি F2 

population ভাবে  grow কযা বয়বছ মা 

RGA দ্ধশতবত ক্রভ: অগ্রযভান বফ। 

শতনটি মচক জাবতয াবথ ৩১টি মজবনাটাই 

OYT-1, ১৮টি মজবনাটাই OYT-2 এফিং 

৯টি মজবনাটাই OYT-3 মত মূল্যায়ন কযা 

বয়বছ এফিং মথাক্রবভ ১৬টি, ১০টি, এফিং ৫টি 

মজবনাটাই শনফ যাচন কযা বয়বছ। শতনটি 

মচক জাবতয াবথ PYT-1 এ ১৫টি এফিং 

PYT-2 মত ৯টি মজবনাটাই মূল্যায়ন কযা 

বয়বছ মা মথবক মথাক্রবভ ৭টি  ৩টি 

মজবনাটাই শনফ যাচন কযা য়। SYT-মত 

৯টি মজবনাটাই মূল্যায়ন কবয ৬টি 

মজবনাটাই শনফ যাচন কযা য়। জুভ ধান 

চাবলয আতায় ফান্দযফবনয ২টি স্াবন 

(ফান্দযফন দয  মযায়ািংছশড়) এফিং 

খাগড়াছশড়য ২টি স্াবন (খাগড়াছশড় দয  

ভাটিযাগ্ঙা) AYT (Advanced Yield 

Trial) স্থান কযা   বয়বছ। এবত ৪টি 

মজবনাটাই (Mongthongno, 

Koshihikari, Japanese Black 

Rice, Chinese Rice)       ৮৩     

  ত            ১              ত    

                            

              Chinese rice line 

                            

         ত               ত        

  ই      ই    ই       ICRR 

            Luyin 46 (B6144F-

MR-6)।                  IRAT 
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       -                          ত             

112/IR 50।  

 ই     ১৯৮৩               

ই                          

modified bulk method     

pedigree method                  

        ত                  

 

                           ত 

৩০             ত             

                    -    ২০২১ 

ভসুবভ ভাবে উৎাদবনয য ফতযভাবন 

উাত্ত শফবিলবণয  কাজ               

 

ছ  

      

      

     

             

               

            

  ই            

            

     ত      -

           

            ত 

   ই     ত  

      কযবত 

বফ।   

                  ত 

                  

  ই            

              

              

            ত       

কযবত বফ।   

      ২২           ২৩ 

এয   ত              

    অঞ্চরশবশত্তক 

আবরাক িংবফদনীর 

                ত 

         ত      

 

  ত     ত  Critical 

day length শনণ যয় 

   ত           

     ত                

             

 

                  ত             

BR22, BR23, Gainza   

Naizersail   ত               

               ত   ত ত       

       Naizersail   BR7358-56-

2-2-1-HR7(Com)              ত 

                  ত      F5 

                          

              ১৫                

     PYT         ত     ২০২০-২১ 

                        ত       

    ২০২০       ৩                

    ,     ২২,     ২৩,   ই       

  ই     ই                   

                            

     ত                         ১  

                   (TL Aus 

Kushtia-3 (PR-2)                   

           ৪.২   /         

        ১২৫    । 

আবরাকিংবফদনীর ৩১টি OYT মকৌশরক 

াশযয ভবধ্য BR11919-4R-26 

(BRRI dhan30/CN-6) এফিং 

BR11921-4R-124 (BR23/CN-6) 

রাইন দুটি ভধ্যভ ভাোয 

আবরাকিংবফদনীর। উি ম্ভাফনাভয় 

াশযদুটি মথাক্রবভ শি ধান৩০ এফিং শফআয২৩ 

এয জাতক (Derivatives) মমখাবন 

Check শাবফ নাইজাযাইর, শফআয১১  

শফআয২২ ব্যফহৃত বয়বছ। এছাড়া Insect 

Resistance Rice Breeding 

Program এয আতায় প্রশতশ্রুশতীর 

BR11030 (BRRI dhan50/ 

IR09N104)  BR11046 (BRRI 

         , 

     

     ত , 

 :  :      
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       -                          ত             

dhan58/Sinna-sivapuu) রাইনদুটি 

তীি ভাোয আবরাক িংবফদনীরতা প্রদ যন 

কবযবছ।  

যিংপুয আঞ্চশরক কাম যারয়ঃ  ভধ্যভ-ভাোয 

আবরাক-িংবফদনীর জাত উিাফবনয 

উবেবশ্য মযাা আভন, ২০২১ মভৌসুবভ ৪টি 

িংকযায়ণ (F1) শনশিত কযা বয়বছ । 

এছাড়া এ মভৌসুবভ গাইন্জা, কাটাযীববাগ, 

কাবরাশজযা এফিং শি ধান৯৩ ব্যফায কবয 

মভাট ৬ টি িংকযায়ণ কযা বয়বছ। OT 

মথবক একটি মকৌশরক াশয (BRrang13-

1-9-8-2) শনফ যাচন কযা বয়বছ মায পরন 

৭.০ টন এফিং জীফনকার ১৫০ শদন। মযাা 

আভন, ২০২২ মভৌসুবভ শফআয২২ এফিং 

গাইন্জায াবথ তুরনামূরক যীক্ষা স্থান 

কবয এয আবরাক িংবফদনীরতায ভাো 

শনধ যাযণ কযা বফ।  

জীফপ্রমৄশিঃ                     

                  ত             

       ত  ৬  ক্র      বয়বছঃ 

       ৮৭       ২২         ৮৭       

২৩        ৮৭        ৪৬         ৮৭    

    ৫৪          ৮৭   ই           

৮৭   ই     ই    ত              F1 

                                   

              

 

শজআযএঃ গত আভন ২০২০ ভসুবভ 

Malshira (acc. no. 299), Gainja 

(acc. 520) and Bindi Pakri (acc. 

4810)       -            ত    

শনফ যাচন কযা বয়বছ এফিং আভন ২০২১-২২ 

ভসুবভ এয ১৩টি মজবনাটাই শনবয় শি 

গাজীপুবয ট্রায়ার চরভান আবছ। 

 

          ত           ত     ত  

Critical day length শনণ য            

infrastructure (Green house with 

controlled temperature, 

humidity, CO2 including 

automated control of 

photoperiod/day length)        

       ত                ত          

  ই                  ই           

             ত        ত          

infrastructure               

          ই               

      ঞ্চশরক             ত         

               ২০১৯      ১০০  

     ত                         

                 ২০২০       
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       -                          ত             

       ই   ,      ত                

                           ত   

                       ২১  

        (F1)                      

    ২০২১       ত      ত          

          ২০২০          -

     ত                        

                               

(F1)          

জ       

          

         য     

৫             

                

    মমাগ্য        

        

         

  ত     

(Photosensi-

tivity, 

Kneeing 

ability, 

facultative 

elongation, 

strong culm)  

        -     

         ই    ত 

      কযবত 

বফ।         

                

              

         ই      

       ত       

      -  তত-

  তত        

                 

১৫-২০         

               

                

         ১৩  

           

            

  ত         

Submergence 

tolerance          

         ত      

                     

          ত         

         ই         

   ত      

 

GIS                

             

                     -

  তত-  তত    

                  

          ত         

                     

                    

         ত    ত      

                  

    ত               

                   ত 

     

 

গবীয াশনবত চাল 

উবমাগী অগ্রগাভী 

াশযগুশরয দুটি ALART  

কযায কথা থাকবর 

ভয়ভবতা  ফীজ যফযা 

কযা য়শন। তাই এফছয 

ALART  PVT  

স্থশগত কযা র।  

          Photo 

Sensitivity test কযায 

জন্য অশত ত্ত্বয ফীজ উশিদ 

াযীযতত্ত্ব শফবাবগ যফযা 

কযবত বফ। যফতী ফছয 

ফাছাইকৃত াশয মূবয 

    ALART    জন্য 

স্থানীয় জাবতয াবথ ক্রশিং এয ভাধ্যবভ 

Rapid Elongating উন্নত জশর আভবনয 

জাত উিাফবনয কাজ কযা বে।    

                               

     ,        ,        ,        

ইত           Elite Line-        

      Elite/Eilte                   

২৮        ত গত     ২০২১-২২ 

      Confirm          ;       

৫৮            F2      F4 

          RGA-                

                                

        ত                     

       F2      F6           

              

Medium Stagnant                

RYT2                 ত ৪  

  ত/  ই  (BR10247-14-18-7-3-

3B, BR10238-5-1-9-3B, 

BR9377-21-7-3B, BR9392-6-2-

3B)              ALART trial-

   ত     ২০২১-২২              

                      ,  ই   ই      

Medium Stagnant                

      

Semi Deep  Medium Stagnant 

এরাকায উবমাগী RYT2 এয পরাপবরয 

শবশত্তবত ২টি জাত/রাইন চূড়ান্তকযবণয জন্য 

ব্যফস্থা মনয়া বফ। এই রাইন দুইটি শি ধান৯১ 

এয মচবয় মফী পরন মদবফ এফিং Medium 

Stagnant এরাকায় চাল কযা মাবফ। 

শি আঞ্চশরক কাম যারয়                

২০২১-২২       Deep water Rice  

       শিয   আঞ্চশরক কাম যারবয় 

              ,                ) 

                (RYT) মূল্যায়ন 

         , 

     

     ত , 

       

        

      

         

     ,      , 

       , 

           

        

(      ) 
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       -                          ত             

ভাচ য           যফযা 

   ত     এফিং 

        ফন ম্পন্ন 

কযবত বফ।  

কযা বে।                  

            ৩        BR7730-1-1-

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

1-1-3B    

      শি ধান৯১ এয ২২৫   প্রদ যনী প্লট 

মদবয শফশবন্ন Semi-deep water 

কফশরত স্থাবন স্থান কযা      । 

আযএপএ শফবাগ: 

GIS প্রমৄশি ব্যফায কবয আযএপএ এফিং 

কৃশল শযিংখ্যান শফবাগ মফাবযা-শতত-

শতত স্য শফন্যাবয বটনশয়ার ম্যা 

বতশযয কাজ কযবছ। এ কর অঞ্চবর 

মফাবযায য জশর আভন অন্তর্ভ যি কবয শফস্তৃত 

শযবয বযজশভন গবফলণা কাম যক্রভ াবত 

মনয়া বফ। 

          ত         BRRI dhan91 

   Elongation ability           

                 ই           ত   ত 

      ১০                            

              ত  ১ ৫            

                                  

BRRI dhan91    Elongation 

২৩২ ৬৫                             

      ৪                   

                                  

         ত         ১       

BR9390-6-2-1B              ত   

                 

 

  -                             

  ত ৩                          

                               

                                 

             ত      ত        

         ত                         

                                

               ত ৩০           ত 

                                   

           

 

 

ঝ     

   ৭৬   

      ৭৭ 

        

  ত 

              

              

      ৭৬      

   ৭৭    ত  

          

             

                 

   ৭৬         ৭৭    

         ত         

          ত    ত       

 

             শি 

             মজায়ায-বাটা নীর 

জাত শি ধান৭৬  শি ধান৭৭ এয মচবয় উচ্চ 

পরনীর জাত উিাফবনয রবক্ষয আভন 

২০২১ ভসুবভ স্থানীয় জাবতয (রারাইকা, 

মভৌরতা, নাকুশচবভাটা, াীফারাভ, 

াদাশচকন, াদাাজাভ) াবথ উপী 
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       -                          ত             

             

           ত 

      কযবত 

বফ।   

ধান৭৬  ৭৭ মক শযবপ্ল 

কযায জন্য মম F6 

পুবরন আবছ, তা 

আভাইবরাজ মচক কযায 

য ২-৩ টি রাইন শনফ যাচন 

কবয জাত উিাফন কযবত 

বফ।  

জাবতয মভাট ১৪ টি িংকযায়ণ কনপাযভড 

এয জন্য ভাবে রাগাবনা বয়বছ। এছাড়া ২৪ 

টি ক্র F2 population এ এফিং ৬৫৭ টি 

মগশযবগটিিং প্রবজশন F6  মজনাবযবন 

আবছ। মজায়ায-বাটা উবমাগী ৪৮ টি 

অগ্রগাভী াশয  PYT শববফ মুল্যায়ণ কযা 

বে।  

                

                            

                                

                         ই ত     

১৮৪  F2                       

  ই                ই               

        

 

        

ত   

        

      ত       

               

              

ত       ৩৫
০
 

               

               

     বশফষ্যবত 

এধযবণয চযাবরঞ্জ 

মভাকাবফরায় তা 

শষ্ণু জাত       

কযবত বফ।   

Late Boro and 

Early Aman   ত 

                    

           ৩৫
০
-৪০

০
 

  . ত              

  ত          ত       

         ত        

           ই  PYT   

       ১৫-২০    ই     

       ত     ত     

ত                    

      

ত               ত  

                    

        mainstream     

এ    ত              

         ,          

            ত        

    ত               

               

                   

        এয       

                  ত   

                  

                  

Work plan       ণ 

                  

                

উশিদ প্রজননঃ      ত           ত 

                         ত       

২০১৯       ২৫২                

    , Milyang23, Giza178, N22, 

NSIC Rc222   Mestizo       ত 

                            ত 

                           ২০২০-

২১                  (৫.৩-৫.৯  ./  .) 

     ত                     ই     

    ৫                           

    AYT                      

 ই  ৯৯৮৫৩-  -  -৩১০        

      ১১৪      ৫.৭  .  .           

                          ই     

২৭%        ত    (       ৩৭        . 

   ত) ১০%                      

       IRRI   ত     ৩০০         

     AGGRi Alliance       

                       ত       

                       ২০২০       

                          ২০  

                                    

          ৩ ০         ৪ ৫৩-৬ ৬ 

        IR82589-B-B-84-3       

১২৯                 ৬ ৬        

                ত ২০            

১৪             ই                   

১০                  ২৪             

    ২০২১       AYT        

                  

          ত               ২৮      

   ২৯             ১৬৩      

         , 

           

     

     ত  
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       -                          ত             

     ই     (>২৬%)              

                             /২০২১- 

২২                    

 

জীফ প্রমৄশি শফবাগঃ 

                    ত          

            ত            ৮     

                              

   ৪৮   ই          ৮৬    ই       

   ৮৭    ই          ৮৯    ই       

   ৪৮   ২২          ৮৬    ২২     

   ৮৭    ২২           ৮৯    ২২   ই 

           ১৫২  F1               

           ত                       

                            

        

 

ত  

        

         

  ই    

             

   ত       

                

    ত   এববছ  

           

         ত  

                  

মদীয় চাশদা বৃশদ্ধয জন্য 

শি ধান৩৪ এয শফকল্প জাত 

উিাফবনয গবফলণা মপ্রাগ্রাভ 

গ্রণ কযবত বফ।  

 

শপ্রশভয়াভ মকায়াশরটিয উচ্চ 

পরনীর জাত উিাফন 

কাম যক্রভ গ্রণ কযবত বফ। 

 

BR5  BR34 জাবতয 

শয রাইন শবরকন 

কবয জাত উন্নয়ন কযবত 

বফ। শি ধান৯০ এ ভত রু 

চার শকন্তু সুগন্ধী জাত 

উিাফন কযবত বফ। এ 

রবক্ষ ক্র িংখ্যা  

পুবরন  িংখ্যা ফাড়াবত 

বফ। 

 

জীফ প্রমৄশি ব্যফায কবয 

জীফপ্রমৄশি শফবাগ 

শপ্রশভয়াভ মকায়াশরটি ধান 

জাত উিাফবনয জন্য 

শফজ্ঞানীবদয ভন্ববয় গ্রু 

বতশয কবয কাজ কযবফন।  

 

                   ই         

            ত             

                ৭০        ৮০     

   ৯০                         

   ৫০        ৬৩        ৮১     

   ৮৬                           

   ৯০    Aroma            

   ৩৪                          

   ত        ত           ২০২০-২১ 

      F1 confirmation     

       

           ২০২১-২২          

   ৯০                      F2 

              ন             

                   ই         

            ত             

  ত                             

         ২০২০-২১       

                               

 ত           ৩                

           ৩৭           

                 ত   ALART 

                               

BR8882-30-2-5-2            

৩ ৯৫                     ১৩৯ 

           ১১                 

                           ২  

                  ত       

    ২০২০-২১           ন     

        

 ত                ত              

  ত  BR8590-5-2-5-2-1   

                   ত  BR8862-

         , 
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       -                          ত             

29-1-5-1-3                 

                       ত       

  ত  BR9937-22-3-6-3    

                    Rata Boro 

    Tapi Boro            ৫০     

   ৮১   BR8862-29-1-5-1-3    

                        ২০২০-২১ 

      F5                      

          ত        ২০২১-২২       

F6                           

যিংপুয আঞ্চশরক কাম যারয়ঃ  শপ্রশভয়াভ 

মকায়াশরটি যাই গবফলণা কাম যক্রভ এয 

আতায় মযাা আভন, ২০২১ মভৌসুবভ ১০ টি 

িংকযায়ণ (F1) শনশিত এফিং ৫টি 

িংকযায়ণ কযা বয়বছ। এডবান্প মজনাবযন 

পুবরন বত ফাভশত টাইবয ৪১ টি (F4) 

এফিং উচ্চ এশন্টঅশক্সবডন্টমৄি ৩৩ টি (F4)  

মকৌশরক াযী শনফ যাচন কযা বয়বছ। মফাবযা, 

২০২২ মভৌসুবভ আবরাক-অিংবফদনীর 

শপ্রশভয়াভ, ফাভশত টাই এফিং উচ্চ 

এশন্টঅশক্সবডন্টমৄি মকৌশরক াযীগুবরায 

মজনাবযন অগ্রগাভী কযা বে। 

জীফ প্রমৄশি শফবাগঃ 

    ২০২১              ৯০  

                ত               

                     ১৯       বত 

ফীজ িংগ্র                       ৭   

                 ২০২১        

                   ময়বছ            

২০২১              ৩৮             ত 

    ৪                  ই  

Observational Trial            

                    ৩    ই  

             ময়বছ        ৫০        

     ত                    ই  এয 

Observational Trial বত রশজিং 

ভস্যা থাকায় মকান   ই              

য়শন।       ৫০             ত     

               ই  এয ব্যকক্র 

(BC2F3)   ত ৭                ই  

শবরকবনয জন্য মফাবযা ২০২১-২২ এ ভাবে 

রাগাবনা   ময়বছ     ত  ত      

         জন্য            ১০      

    বয়বছ   
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  ই  

    

               

           

           

           ত   

           

  ত            

           

   ত      

       ই            

      এগুবরা   ত 

                   ত 

                    

   ৮১        ৮৬ 

       

                            ত 

                                     

                            ত          

                        ই  

                  ত        

                        ই ত     

                      ২০১৯-২০       

       ই                       

                   ত                

      ত                              

                      ত                

                              ত  

     ই                        ত        

২০১৯-২০               ত         

           ন                ত       

  ত                          ত  

                              

                      ৮ ৪৭         

        ত         ৮ ৭১          

        ত         ত            

২০২০-২১       PYT             ন 

             

     ঃ                       

                    গুড়া         

                         ই  

                  ত           

                 ত            ত 

       ২০২০-২১  ভসুবভ  শজযাাইর 

(যাজাী) ৫.১০ টন/বক্টয এফিং শজযাাইর 

(ফগুড়া) ৫.০১ টন/বক্টয পরন মদয়।        

২০২১-২২ ভসুবভ শনফ যাশচত জাবতয SYT 

মুল্যায়ন        াবত মনয়া বয়বছ| 
 

                                  

                      ই            

          ২০২১-২২        ভাবে 

রাগাবনা বয়বছ। এছাড়া               

                         ত       

            ত       ত ,         , 

         ১,     ,     ই    ,    

       ,            ,         ২, 

         ,         ,          , 

       ,     ত    ,     ৫,        

     ,            ,       ৫৭,           

     ১৮    ত           ত     

                                    

                                

         , 

      , 

 :  :      , 
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   য়বনয                         

   C4 

  ই  

             

          

    ত       

ত            

C3      C4   

রূ         

         

ই ত     C4   ই  

                    

              মল  

      এফিং আয একটি 

কভ যসূশচ অনুবভাদবনয 

অবক্ষায় আবছ। 

                      

     C4   ই         

       ত       

জীফ প্রমৄশি শফবাগঃ  ১,৭৯৪  টি M3 

মজনাবযন এয কাউন গাছ ায়া মগবছ। এই 

গাছগুবরা ারাক্রবভ াই থ্রুপুট শপবনাটিশিং 

এয ভাধ্যবভ শিশনিং কযা বফ, মকান গাছটি 

C4 গুণ াশযবয়বছ মটি নাি কযবত। এ 

ম যন্ত ৬০ টি শভউট্যান্ট M3 মজনাবযবনয 

কাউন গাছ এয শিশনিং কযা বয়বছ।   

উশিদ াযীযতত্ত্ব শফবাগঃ Chlorophyll 

fluorescence imaging system 

ব্যফাবযয ভাধ্যবভ                  -

                            

        

          

     

     ত  

      

২        

    -

       

   

         

           

   ত      

             

               

            

               

               

        ত     

            

              

                

 ত        ত   

   ত          

         

  ত       

 ত          

            

   ত           

           

           

           

   ত      ত ই 

             

             

              

          

               ত/ 

     ত            

                       

        ত            

           ত      

 

                     

                  ত 

                ই    

                    

   ত      

 

HF combine 

Harvester উন্নয়বনয 

কাবজ গুরুে শদবত বফ। 

মফাবযা ২০২১-২২ ভসুবভ 

  ই               

   ই            এয 

ভাধ্যবভ ধান মযাণ  

কতযন কাম যক্রভ         

              ত ত  

প্রদ যন কযবত বফ।  

 

 

         ই                 ত 

Rice Transplanter    ১  

        ই         Jig/Fix       

                            -

Gear Box, Picker Basement, 

Side Box    ১০০         ত   

                              

Lab test        Picker    

                     ত      

Picker                          

Rice Transplanter           

  ই         Petrol ই          

                          

ই                   Whole Feed 

Combine Harvester     

                        

        

        ই       Basement      

Modify               ত  ত       

                            ১০   

                              

               Fail            

                      

     -২                       ই  

          ত                  

৯৫         ত     ত            

                                  

      ই            ত         

       ই               ই      

         ত                    

              ই                

 

       ই 

    

          

      
 ) 

       

  

   

   ই   

       

  

 )       
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৩       

     

        

    ত 

    

            

              

(Stagnant)/ 

               

               

               

 ণু        

          

               

   ত         

          ত  

       

                   

                    

  ই             

              ত      

                   

                ত 

   ত              

ফাস্তফম্মত দবক্ষ শনবয় 

তা উবল্লখ কযবত বফ।  

                    

                       

                   

     ত           ত 

     ভাবে             

                    

িংক্রান্ত কম্পযশযকল্পনা 

প্রদান কযবফন। 

  ত   ফাাফাশড় মথবক 

মথামথবাবফ (চনীর 

এফিং অচনীর 

আরাদাবাবফ) ভয়রা িংগ্র 

কষ্ট্াধ্য তাই প্রবতযবক 

মাবত শনজ শনজ  ফাায 

াভবন আফজযনা শবন্ন শবন্ন  

াবে/ভয়রায ব্যাবগ 

(চনীর এফিং অচনীর 

আরাদাবাবফ) ভয়রা 

মপরায শনশদ যষ্ট্ স্থাবন মৌবছ 

শদবত াবয ম ব্যাাবয 

প্রবয়াজনীয় উবদ্যাগ গ্রণ 

কযা এফিং প্রবয়াজবন 

মবাবযয আফজযনা  

শযাইবকর প্লান্ট শযদ যন 

কযা মমবত াবয। 

                   

 AEZ/soil series 

ইতযাশদ           

এবন           

                    

                   

      ত            

               

                    

ভাো শনণ যয় কবয         

প্রদান কযবফ।  

 গৃস্থারী             

        বতশযয      

                       ই ত    ই 
                                  

                              

                                  
                       ই         

                               

                              

               ত   ই  

                               

    ত                      

             

 ভাটিয                      AEZ 

         ণু                 
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মদয়া মমবত াবয।  

        গ যা        

                

         ত       

   

  ত    

       

    

          ত 

             

            

            

           

               

  ত      

        

  ই             

         ত  

                

                

               ত 

                   

                 

        ত         ত 

      

AEZ           

               ত 

      ত      ত      

                   

    ব্যফাবযয জন্য 

মশভনায, য়াকয, 

প্রশক্ষবণয ভাধ্যবভ 

কযাবম্পইন কযবত বফ। 

                  

                

                   

িংক্রান্ত                

       িংখ্যা এফিং কত 

জনবক এ শফলবয়       

               ত  

উবল্লখ কযবত বফ। 

 

   ’                              

                     ত     

                    ত      

            ই               ত  

     ত ই                  ই    

                   ত    ৫০     

ই                  ই           

 ত    ই                       

            

   ই                     ত      

  ত              ২৫০   N 

use efficient genotypes    

screening                       

  ই                      ৫  

  ই      ত  N use efficient 

     ত                       

                   

   ই                     ত      
                            ত 

                                

       ত                       

                    ই      

                         ই     

   ত             

                   AEZ       

                           

                             

        ত         ত        

                  ই        

       

 Alternate Wetting and Drying 

(AWD) Irrigation Reduces 

Greenhouse Gas Emissions 

Over Conventional Practices 
               ত         ত   

        

                                
                ত           

                 ত         

          ত     ত          

                               

                           

          ত          ১২০      

    ত                ৭৫     

   ৮৭        ৯৪       ১০    ত  

                                

           ত                

           ১০   ৫ ৬৮            
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   ৭৫   ৫ ৫৫-৬ ৫৪             

   ৮৭   ৫ ৮১-৬ ২৬                 

   ৯৪   ৫ ৯৪                  

     ত                  ত      

                           

    ত        ২০২১-২২          

                  ত          

৪০০          ত ৩০          

   ৫০        ৬৩        ৬৭  

    ৮১         ৯৯    ত         

             ত                 ত 

               ই ত    ই     ৫০ 

         ত     ণ             

                     ত          
                  ত      ৫  

              ১৫০          

                              

                   

    ত                          
            ২৮        ৮৯      

   ৯২    ৩০০           ত     

             ত            

                    

 চরশত                          

             ত               

    ণ                     

    

৪        

         

ক) মবৌত, 

যাায়শনক 

এফিং 

যান্নায 

গুণাগুণ  

মবৌত, যাায়শনক 

 যান্নায গুণাগুণ 

শফবিলণ কবয 

কর প্রকায 

উাদাবনয শযভাণ 

উবল্লখ পূফ যক জাত 

অফমুশিয জন্য 

সুাশয কযা য়। 

ALART অগ্রগাভী 

মকৌশরক াশযয মবৌত, 

যাায়শনক, শজআই বযালু 

এশন্ট-অশক্সবডন্ট কর 

প্রকায উাদাবনয  শযভাণ 

জানায য PVT কযবত 

বফ। 

 

জীফপ্রমৄশি শফবাগ GI 

value Analysis 

                  

                  

    ত     ত       

 

স্যভান  পুশষ্ট্ শফবাগ 

অগ্রগাভী মকৌশরক াশযয 

মবৌত, যাায়শনক, শজআই 

বযালু, এশন্ট-অশক্সবডন্ট 

কর প্রকায উাদাবনয  

শযভাণ Analysis  

কযবফ।  

প্রশতটি জাবতয আরাদা 

মপ্রাপাইর থাকবফ মায 

জীফপ্রমৄশি শফবাগঃ  

    ২০২১        ১৩টি শনম্ন শজআই 

বযালু ম্পন্ন অগ্রগাভী মকৌশরক াশযয ভাবে  

PYT   শাবফ মূল্যায়ন কযা বয়বছ এফিং 

এয ভধ্য মথবক ২টি  াশযয শনফ যা       

     । অযশদবক  মফাবযা ২০২১-২২ 

       এশন্টঅশক্সবডন্ট ম্পন্ন ৫টি     

  ই  মকৌশরক াশয ভাবে   PYT   শাবফ,  

২২টি   মকৌশরক াশয OT            

৬২  মকৌশরক াশয        ট্রায়াবর মূল্যায়ন 

    বে। 

 

শজশকউএনঃ উশল্লশখত               

                           

 

 

উশিদ প্রজনন, 

জীফ প্রমৄশি, 

শজশকউএন  

এআযশড 
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ভবধ্য Spread Sheet এ 

Arsenic, Lead, GI 

Value  অন্যান্য কর 

উাদান উবল্লখ কযবত 

বফ। মকানগুবরা অগ্রগাভী 

কযা বফ তা শনধ যাযণ কবয 

শদবত      

খ) শজআই 

বযালু, 

এশন্টঅশক্স-

মডন্ট, 

স্বাদ, 

অযাবযাভা 

মন্পশয 

ইবালুয-

ময়ন 

কর অফমুি 

জাবতয গুণাগুণ  

পুশষ্ট্ভান জানা 

দযকায। 

কর অফমুি জাবতয 

গুনাগুণ  পুশষ্ট্ভান শনণ যবয়য 

কাজ অব্যত যাখবত বফ। 

 

শজশকউএন শফবাগ আত 

এফিং শদ্ধ চার দুবটাযই 

গুনাগুণ  পুশষ্ট্ভান 

অযানারাইশ কযবফন। এ 

ম যন্ত শফআয১ মথবক শি 

ধান৮৯ জাবতয আত 

চাবরয শজআই ম্পন্ন কযা 

বয়বছ, তায পরাপর 

উবল্লখ কযবফন। 

 

 

১। শফআয১ মথবক শি ধান৮৯ ম যন্ত কর 

জাবতয আত চাবরয শজআই ম্পন্ন কযা 

বয়বছ। 

২। শফআয১ মথবক শি ধান৮৯ ম যন্ত কর 

জাবতয আত চাবরয Zn, Fe, Ca, Mg-

এয ভাো শনণ যয় কযা বয়বছ।  

৩। শি ধান৭০ মথবক শি ধান৮৯ ম যন্ত 

জাতগুবরায অযাশন্টঅশক্সবডবন্টয ভাো শনণ যয় 

ম্পন্ন বয়বছ। এছাড়া Black rice, 

Red rice-  টি ৩০ মদীয় জাবতয 

অযাশন্টঅশক্সবডবন্টয ভাো শনণ যয় কযা বয়বছ। 

৪। Out Sourcing এয ভাধ্যবভ 

শফশএআইআয, ঢাকা মথবক শি ধান৭০ 

মথবক শি ধান৮৯ ম যন্ত জাতগুবরায মপ্রাটিন 

এয Amino acid এফিং Fatty Acid 

profiling ম্পন্ন বয়বছ।  

৫।                     ই          

                        ত       

                              

   ত                  শচ        ত 

            শচ    ত          

Aroma detection     Amino 

Acid    Fatty Acid profiling  

                 GCMS      

HPLC                             

  ত   ই        Aroma detection 

    Amino Acid    Fatty Acid 

profiling                        

                             

শজশকউএন 

শফবাগ 

 গ) যা-

ঞ্চবর 

সুগশন্ধ/রিা 

 রু  

পুশষ্ট্ মৃদ্ধ 

চাবরয 

জনশপ্রয়তা 

বৃশদ্ধকযণ 

ফািংরাভশত  

অন্যান্য স্থানীয় 

সুগশন্ধ চাবরয 

জনশপ্রয়তা 

যাঞ্চবর বৃশদ্ধয 

উবদ্যাগ শনবত বফ। 

শজিংক, শবটাশভন এ, Low 

GI, ফািংরাভশত সুগশন্ধ 

জাত (শি ধান৩৪,      শি 

ধান৩৭, শি ধান৬৩,       

শি ধান৭০, শি ধান৭৫,       

শি ধান৮০, শি ধান৮১  শি 

ধান৮৪) যাঞ্চবরয সুায 

ভরগুবরাবত ফাজাযজাবতয 

উবদ্যাগ শনবত বফ।  

 

কৃশল অথ যনীশত, এপএভশএইচটি, 

শজশকউএনঃ : ইবতাভবধ্য  ফািংরাভশত সুগশন্ধ 

ধাবনয চার প্রশক্রয়াজাত  কযায কাজ ম্পন্নয কযা 

বয়বছ এফিং  প্যাবকট জাত কযবনয কাজ চরবছ।  

 

অন্যশদবক, কৃলক, চারকর ভাশরক, এবগ্রা 

প্রবশিং কম্পানী (ACI,  PRAN,  Square, 

Ispahani, Aristrocat), সুাযভর এফিং  

চার ব্যফায়ীবদয শনবয় ফািংরাভশত, পুশষ্ট্ মৃদ্ধ  

অন্যান্য স্থানীয় সুগশন্ধ চাবরয জনশপ্রয়তা 

যাঞ্চবর বৃশদ্ধয জন্য workshop 

আবয়াজন কযায শনশভত্ত ভাশযচারক 

শজশকউএন, 

এপএভশএইচ

টি, কৃশল 

অথ যনীশত 

শফবাগ, খাভায 

ব্যফস্থানা 

শফবাগ 
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শি শজিংক, শবটাশভন এ, 

Low GI, ফািংরাভশত 

সুগশন্ধ জাতমূবয ফীজ 

যফযা কবয 

এন্টাযবপ্রনাযশ উন্নত 

কযবর মফকায জনগবণয 

কভ যিংস্থান এয সুবমাগ 

বতশয বফ।  

সুায ভর গুবরা চার 

শভশরিং কবয প্যাবকটজাত 

কবয ব্র্যাশন্ডিং কবয শফক্রয় 

কযবত াবয। প্যাবকটজাত 

চাবরয শকছু নমুনা শি মকা-

অাবযটিব ভাবকযবট যাখা 

মমবত াবয। শভশরিং এফিং 

প্যাবকটজাতকযবণ 

এপএভশএইচটি শফবাগ 

ায়তা কযবফ। 

জাবতয উৎাদন  শফণন 

ম যাবয় জশড়ত Rice 

Value chain   এয 

শফশবন্ন  stakeholders 

মদয শনবয় কৃশল অথ যনীশত 

শফবাগ আগাভী নববিয 

২০২১  একটি 

workshop আবয়াজন 

কযবফন। 

ভবাদবয়য াবথ আবরাচনা বয়বছ এফিং 

workshop আবয়াজবনয কাজ চরভান 

আবছ। 

 

৫       

       

     ত 

        

  ত           

           

           ত  

               

   ত      

                

  ত      ত          

         ফীজ উৎাদন 

           ত       

 

   ত        ত     

                    

    ত       

 

                   

             ত  

           

জাতমূবয উবমাশগতা 

যীক্ষায প্রদ যনীয পরাপর 

উবল্লখ কযবফন। 

প্রশতটি জাত অনুাবয 

domain শনফ যাচন কবয 

অথ যাৎ মকান জাত মকান 

স্থাবন উবমাগী তা শনধ যাযণ 

কবয মই ফ এরাকায় 

প্রদ যনীয জন্য ফীজ 

যফযা কযবত বফ। 

আযএপএ, পশরত 

পশরত গবফলণা 

আভন,২০২১ ভসুবভ মদবয ১০টি মজরায় 

মভাট ৬  টি Advanced line Adaptive 

Research  trial (ALART)” যীক্ষা 

ফাস্তফায়ন কযা বয়বছ মাবত ১৩টি Check 

ম মভাট ২৬ টি line ব্যফায কযা বয়বছ।  

এয ভবধ্য একটি অনুকূর শযবফ এয জন্য 

একটি এফিং ফাকী ৫টি ALART প্রশতকূর 

শযবফবয জন্য। ইবতাভবধ্য কর 

ALART এয পর কতযন ম্পন্ন বয়বছ। 

মফাবযা,২০২১-২২ ভসুবভ াযা মদব মভাট 

৭  টি Advanced line Adaptive 

Research  trial (ALART)” যীক্ষা 

ফাস্তফায়ন কযা বে মাবত ১৫টি Check  

মভাট ৩৭ টি line ব্যফায কযা বয়বছ। 

ভবধ্য একটি অনুকূর শযবফ এয জন্য চাযটি 

এফিং ফাকী শতনটি ALART প্রশতকূর 

শযবফবয জন্য। ইবতাভবধ্য কর 

ALART এয মযাণ ম্পন্ন বয়বছ। 

আভন,২০২১ ভসুবভয জন্য অঞ্চরশবশত্তক 

উমৄি জাত শনফ যাচন  দ্রুত ম্প্রাযবণয 

জন্য মদবয ৫০টি মজরায় মভাট ২০০ টি 
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গবফলণা  উশিদ প্রজনন 

শফবাগ  প্রশতশনয়ত এ শফলয় 

ারনাগাদ তথ্য যাখবফন। 

 

“জাবতয উবমাশগতা যীক্ষা (Adaptive 

trial)”  ফাস্তফাশয়ত বয়বছ। এবক্ষবে 

জাতগুবরা বরা শি ধান৫১, ৫২, ৭১, ৭২, ৭৩, 

৭৫, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮৭, ৯৩, ৯৪, ৯৫ শফনা 

ধান১১, ১৬, ১৭, ২২। 

মফাবযা,২০২১ ভসুবভয জন্য অঞ্চরশবশত্তক 

উমৄি জাত শনফ যাচন  দ্রুত ম্প্রাযবণয 

জন্য মদবয ৫০টি মজরায় মভাট ২০০ টি 

“জাবতয উবমাশগতা যীক্ষা (Adaptive 

trial)”  ফাস্তফাশয়ত বে। এবক্ষবে 

জাতগুবরা বরা জাতগুবরা বরা শি ধান২৮, 

২৯, ৫০, ৫৮, ৬৭, ৭৪, ৮৪, ৮৮, ৮৯, ৯২, 

৯৬, ৯৭, ৯৯, ১০০। 

                                  

           ত         ত       ত    

   ৫৮  ৮৩  ৮৫   ৯৮          ই    

   ৭          ২০২১         ত  ১ 

              ৪৪                  

           ২০২১             ত    

   ৭৫  ৮৭  ৯০  ৯৩  ৯৫      ১৪১   

                             ২০২১-

২২             ৭৪  ৮১  ৮৬ ৮৮ ৮৯ ৯২  

৯৬           ১০০          ৪৫০   

                            

  ত                              

 

                              ৭১  

      ৭৫        ৮৭        ৯০        ৯৫  

      ৫১        ৫২        ৭৯        ৯১  

     ই       ৬   ১২০              

       ত         

              ৬৩       ৭৪       ৮১    

   ৮৪       ৮৮       ৮৯       ৯২    

   ৯৬             ১০০ -     ত 

              ত    । 

                    , ২০২১       

      ৭১,       ৭৫,       ৮৭,       ৯০, 

     ই       ৬    ত  ১০০       

              ত        

শি আঃ কাঃ াতক্ষীযাঃ  উকূরীয় খুরনা 

অঞ্চবর রফণাি এরাকায় ধাবনয আফাদ 

বৃশদ্ধয রবক্ষয শি, াতক্ষীযা কতৃযক খুরনায 

কয়যা  াতক্ষীযায কারীগঞ্জ, আাশুশন, 

মদফাটা উবজরায় শফশবন্ন গবফলণা কাম যক্রভ 

চরভান যবয়বছ । শি, াতক্ষীযা কতৃযক চরশত 

মফাবযা ২০২১-২২ মভৌসুবভ ১৭০ শফঘায 

প্রদ যনী ফাস্তফাশয়ত বে । শি, াতক্ষীযা 

কতৃযক আভন ২০২১ মভৌসুবভ ১৯০ শফঘায 
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প্রদ যনী ফাস্তফাশয়ত বয়বছ । 

                                

                ১৬৭০            

         ত      ত              ৮২ 

   ত  ৮৫৬            ৮৩    ত  ১১৪ 

                         ৪৮ 

   ত  ৩০০             ৯৮    ত  ৪০০ 

                             

   ২০২১           ১১    ত  

৪০৫৮             ৪৮   ত  ১৬৪৪ 

            ৮৭    ত  ৬০০৫           

   ৯৮    ত  ২০৪৩             

১৩৭৫০                           

                              

ত           ১১        ৩৪        ৫১     

   ৭০  ৭১  ৭৫  ৭৯  ৮০  ৮৭  ৯০  ৯৩  ৯৪  

৯৫  ৯৮           ১০০   ত         

৬  ৫০  ৮৪৮  ৫৮  ৫০০  ১৩৯৩  ১৭০  ২৪৫  

৪০০  ৪৮০  ৬১৫  ৭৮৫  ৮০০  ৪০০   ১১০০ 

            ৭৮৫০            

                    ত             

                  ২১ ৫৯        

                  

শি আঃ কাঃ যিংপুযঃ  যিংপুয-শদনাজপুয 

অঞ্চবর মযাা আভন মভৌসুবভ স্বণ যা জাতীয় 

ধাবনয প্রশতস্থাবনয উবদ্যাগ শাবফ ১ শফঘা 

কবয মভাট ৪৫১ টি প্রদ যনী স্থান কযা 

বয়বছ। জাত শাবফ শি ধান৭০, ৭৫, ৭৯, 

৮৭, ৯০, ৯৩, ৯৪, ৯৫, শি াইশিড ধান৪  

শি াইশিড ধান৬ ব্যফায কযা বয়বছ। 

তাছাড়া োকুযগা মজরায যানীিংককর 

উবজরায় শডএই এয বমাগীতায়  ৫০ শফঘা 

জশভবত ভরয় প্রদ্ধশতবত শি ধান৭৫ জাত 

শদবয় প্রদ যনী স্থান কযা বয়বছ। মফাবযা, 

২০২১-২০২২ মভৌসুবভ যিংপুয-শদনাজপুয 

অঞ্চবর ১ শফঘা কবয মভাট ১১০০ টি প্রদ যনী 

স্থাবনয ব্যফস্থা গ্রণ কযা বয়বছ। জাত 

শাবফ শি ধান৭৪, ৮৬, ৮৮, ৮৯, ৯২, ৯৬, 

ফঙ্গফন্ধু ধান১০০, শি াইশিড ধান৩  শি 

াইশিড ধান৫ ব্যফায কযা বয়বছ। তাছাড়া 

যিংপুয মজরায তাযাগন্জ উবজরায 

বুশড়যাট গ্রাবভ এপএভশএইচশড শফবাবগয 

ায়তায় স্থাশত শি ম্যাকানাইজড শববরবজ 

১৮০ শফঘা জশভবত ভরয় প্রদ্ধশতবত শি 

ধান৭৪, শি ধান৮৯, শি ধান৯২, শি াইশিড 

ধান৩  ৫  জাত শদবয় প্রদ যনী স্থান কযা 

উবদ্যাগ গ্রণ কযা বয়বছ। 

 

 

          মানাগাজী 
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    ২০২১                       

৫     ALART                   

                 ২০২২       ৭  

ALART                        

                ত            ত 

                            

         ২০২১       ২৫   

“               ত         ত  

      (Adaptive trial)”         ত 

                 ২০২২       ২৫  

                

   

   ই  

        

               

            

          

     ই           

               

   ত       

                 ই     

                

                 

              

                  

                 

   ত       

                   

               GIS 

                

                

   ই                

আযএপএ শফবাগ মদবয 

দশক্ষণাঞ্চবর বস্যয 

শনশফড়তা বৃশদ্ধয জন্য শক 

ধযবনয কাজ কযা মমবত 

াবয তা শনধ যাযণ কযবফন। 

প্রবতযক শফজ্ঞানীবক 

পৃথকবাবফ এরাকা শনধ যাযণ 

কবয শদবফন।  

আযএপএ শফবাবগয 

প্রবতযক শফজ্ঞানীয একটি 

কবয াইট থাকবত াবয। 

দশক্ষণাঞ্চর মদবয 

শফশবন্ন ইবকাশবস্টবভয 

জন্য মদবয শফশবন্ন অঞ্চবর  

এ াইট শনবত বফ। াইবট 

প্রচশরত স্য শফন্যাব 

অন্তত ২টি ধান এফিং নন 

যাই ক্র অন্তর্ভ যি কবয 

বস্যয শনশফড়তা বৃশদ্ধয 

ভাধ্যবভ মভাট উৎাদন বৃশদ্ধ 

এফিং কৃলবকয জীফনভান 

উন্নয়ন কবয  SDG রক্ষয 

অজযবন বযজশভন গবফলণা 

 ম্প্রাযবণয কাজ 

আযএপএ শফবাগ 

শযবকাবভবন্ডন মডাবভইন শনফ যাচন কবযই 

আযএপএ শফবাগ কতৃযক কৃলবকয ভাবে 

ম যাপ্ত িংখ্যক স্যশফন্যা প্রমৄশি প্রদ যনী 

কাম যক্রভ শযচাশরত বে। টাঙ্গাইর মজরায 

ধনফাড়ী উবজরায়, গাজীপুবয কারীগঞ্জ 

উবজরায়, শকবাযগঞ্জ, াতক্ষীযা, কুশষ্ট্য়া 

 যিংপুয মজরায় ভধ্যভ উচু এবেঁর-মদাআঁ 

ভাটিবত এফিং াফ যতয অঞ্চবর ৬ টি উবজরায 

ভবাফান্ন শযবফব মফাবযা-শতত-মযাা 

আভন স্য শফন্যাব শযলা অন্তর্ভ যশিয 

ভাধ্যবভ াশফ যক উৎাদন বৃশদ্ধয মপ্রাগ্রাভ 

চরভান আবছ। াাবড়য জুবভ শযবফফান্ধফ 

দ্ধশত অনুযণ কবয আধুশনক ধাবনয 

আফাবদয গবফলণা চরবছ। এ ছাড়া ভধ্যভ 

উচু  সুশনষ্কাশত মফবর মদায়া ভাটিবত 

শকবাযগবঞ্জ আলু-াট-মযাা আভন, শযলা-

র্ভট্টা-ভাকরাই-মযাা আভন স্যশফন্যা 

এফিং যিংপুবয গভ-আউ-মযাা আভন 

স্যশফন্যাবয ভাে যীক্ষা চরবছ। 

স্য শফন্যাব দুইটি ধাবনয াবথ একটি নন 

যাই ক্র অন্তর্ভ যি কবয াশফ যক 

উৎাদনীরতা বৃশদ্ধয কাজ চরবছ। 

আযএপএ শফবাবগয প্রবতযক শফজ্ঞানীয জন্য 

বযজশভন স্য শফন্যা গবফলণা কাম যক্রভ 

শযচারনায উবেবশ্য একটি কবয স্য 

শফন্যা গবফলণা াইবটয কাজ াবত মনয়া 

বয়বছ। 

আযএপএ শফবাগ  কৃশল শযিংখ্যান 

শফবাগ মমৌথবাবফ শফশবন্ন স্যশফন্যাবয 

মডাবভইন এয GIS ম্যা বতশযয কাজ 

কযবছ। ইবতাভবধ্য, ২৮ টি স্যশফন্যা এয 

উবমাশগতায ম্যা বতশয কযা বয়বছ। 

      , 

       ই 

       ,     
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কযবত বফ।  

উশিদ প্রজনন এফিং 

আযএপএ শফবাগ আগাভী 

২০ অবক্টাফবযয ভবধ্য 

ডবভইন এফিং জাবতয তথ্য 

ারনাগাদ কযবফন। মই 

অনুাবয প্রশতটি ব্লবক 

প্রদ যনী কযবত বফ। 

          

      

       

      ত  ত 

             

              

           

   ত      

                ত  

              ত  

                 

   ত      

শজ আয এঃ       ফীবজয      

   মূব                          

                               

    ক্রভ ২০২১-২২ ভসুবভ চরভান আবছ|  

                            ২০২০-২১ 

            ৫৮    ৩ ০৮          

                                

                       ত          

   ২৮  ২৯  ৫০  ৫৮  ৬৭  ৮১  ৮৪  ৮৮  

৮৯  ৯২   ৯৬         ৮ ৩২৩    

                            

    ২০২১             ৪৮  ৮২  ৮৩  

৮৫   ৯৮         ১ ৮৩৭        

                   

    ২০২১             ৯৮    ১ ৯৬৮ 

                                  

                                   

      ৩০   ৪৯                     

              ই ত            ১০০ 

   ১ ৪০                         

       ত           ২২  ২৩        ৩৪  

৪৬  ৫২  ৭১  ৭৫  ৮৭   ৯৫          

                         

                     ২০২১        

      ৮২ ৩০০             ৮৫ ৮০০ 

               ৯৮ ১২০০             

           

    ২০২১             ৪৯  ৯৩  ৯৪   

৯৫  ত ত     ২২                

           ত               

                ৪৯     ২৩০০      

                   

      ৯৩  ৯৪   ৯৫              

           ত          ত    ত ৪০০ 

             

       ৩৬০           ২২       

                                 

১৬০                   ত         

                      ৩৪ ২০০         

      ৪৮     ৬৫০                ৪৯ 

৪০০             ৮৭ ৩৪০০          

       

     ,      

        

        

(      ) 
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   ৯১ ১২০             ৯৩ ৪০০       

      ৯৪ ৫০০             ৯৫ ১১০০ 

                    

       ২০২১-২২                  

   ২৩  ২৮  ২৯  ৫৮ ৭৪  ৮৮  ৮৯  ৯২  ৯৬ 

          ১০০         ৪৭          

                                

      ২৮  ২৯  ৫০  ৫৮ ৭৪  ৮১  ৮৪  ৮৬  

৮৮  ৮৯  ৯২  ৯৬           ১০০    

     ১২                          

                   

শি আঃ কাঃ যিংপুযঃ মযাা আভন ২০২১ 

মভৌসুবভ ফ যবভাট ২ টন (শি ধান৫২, শি 

ধান৮৩  শি ধান৮৭) এয শিডায ফীজ 

উৎাদন কযা বয়বছ এফিং মফাবযা মভৌসুবভ 

০১ মক্টয জশভবত (শি ধান৭৪ এফিং শি 

ধান৮৯) শিডায ফীজ উৎাদন কাম যক্রভ 

চরভান যবয়বছ। 

                      ২০২১       

         ৮১         ত       ৪৮        

   ৮৭    ৩ ৬৫                     

         

             ৩৪  ১০  ত         

   ৪৯  ৩৩  ত            ৫১  ৮ 

 ত            ৭১  ১৬  ত            ৭৫ 

 ১৬  ত            ৯০  ১৬  ত         

   ৮৭  ১ ০                   ত     

                         

                       ২০২১-২২ 

              ০১ ২৬         ত    

   ৫১       ৫২           ৯০     ৩ ৫ 

                          ।        

           ত                   

চরভান যবয়বছ। 

মফাবযা ২০২১-২২ ভসুবভ ১ মক্টয জশভবত 

৮৯  ১০০ জাবতয শিডায ফীজ উৎাদন 

চরভান 

                                

                ১৬৮৫            

         ত                

                                

            ৩.৫          ত     ১১, 

      ৪৮,       ৮৭         ৯৮    ত  

                                 

   ৮৯       ১৫/১০/২১ ত       ত   

                ৪৮              

    ১১,       ৮৭                  
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ত                             

      ১০.৬                       

           

                    

    ২০২১            ১০         

       ৭    ত                

          ১                  

                                ২০২২ 

               ত  ২৪            ২০ 

           ত                       

       

শি আঃ কাঃ ফশযার এ শিডায  টিএর 

ফীজ উৎাদন বৃশদ্ধ কযা বয়বছ। আউ 

২০২১ ভসুবভ শি ধান৪৮, শি ধান ৮২,  শি 

ধান ৯৮ এয মভাট ১৩.৬ টন টিএর ফীজ 

বৃশদ্ধ কযা বয়বছ। 

শি আঃ কাঃ াতক্ষীযাঃ শিডায  টিএর 

ফীজ উৎাদন বৃশদ্ধ কযা বয়বছ । আভন 

২০২১ ভসুবভ শফআয১০  শি ধান৭৫ এয ৪ 

টন শিডায ফীজ এফিং শফআয২৩, শি ধান৬৭, 

শি ধান৭৫, শি ধান৭৬  শি ধান৮৭  এয 

মভাট ২.০৩ টন টিএর উৎাদন কযা 

বয়বছ। আউ ২০২১ ভসুবভ শি ধান৬৭ 

এফিং  শি ধান ৯৯ এয মভাট ২.৯৫ টন টিএর 

 শি ধান৬৭ এয ৪.৫০ টন শিডায ফীজ 

উৎাদন কযা বয়বছ । 

                     

     ২০২১              ত  

                 ৫২        ৭৬,    

   ৭৭,       ৮৭             ৯১     

    ৪৫০০                       

                    ৮৭    ১ ৬    

                          

 

       ২০২১-২২             ত 

                 ৬৭        ৭৪     

   ৮৮        ৮৯        ৯২        ৯৬ 

            ১০০          ত     

                             

মফাবযা ২০২১-২২ ভসুবভ ০.৫ মক্টয 

জশভবত       ৬৭           ৭৪ জাবতয 

শিডায ফীজ উৎাদন চরভান যবয়বছ। 

 

 

            ত       

           

           

                  

                     

   ত                 

পশরত গবফলণা 

আভন,২০২১ ভসুবভ চরভান শফশবন্ন 

প্রকবল্পয াবথ ভন্বয় কবয শজশফ এয 

     ,      

    ,       

ব্যফ      
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   ত      

       ত       

                   

                     

                 

                ত 

   ত       

 

শজশফ এয অথ যায়বন 

মদবয ২৭ টি মজরায় 

স্থাশত ১৭২টি প্রদ যনীয 

কর তথ্য প্রদান কযবফন। 

উবজরা শবশত্তক 

প্রদ যনীবত প্রশত ফছবযয 

কৃলবকয নাভ, পরবনয 

মযশপ্লবকবটড  ডাটাবফজ 

Excel sheet এ িংযক্ষণ 

কযবত বফ। যফতীবত 

ইভপ্যাক্ট অযানারাইশ 

কযায জন্য প্রশতটি 

উবজরাবত আউ, আভন, 

মফাবযাবত কভবক্ষ ৩ 

একয জশভবত প্রশতটি ব্লক 

মডবভা/প্রদ যনী কযবত বফ। 

মম এরাকায় মম জাত 

প্রচশরত/জনশপ্রয় মটি 

ব্যফায কযবফন। 

আযএপএ শফবাগ দুইটি 

ধান  অন্য একটি ক্র 

শনবয় কাজ কযবফন। 

এশডশজ ফাস্তফায়ন  

doubling 

productivity  টাবগ যট 

কবয কর 

উবজরাগুবরাবত কাজ 

কযবত বফ। মচ  াশন 

ব্যফস্থানা শফবাগ তাবদয 

কাবজয আউট পুট/ইভবক্ট 

এয উয প্রশতবফদন 

শদবফন। আগাভী ফছয 

প্রদ যনীয িংখ্যা আয 

ফাড়াবত বফ এফিং কৃলবকয 

ফীজ প্রাশপ্ত শনশিত কযবত 

বফ। মচ  াশন 

ব্যফস্থানা শফবাগ 

মানাগাজী আঃ কাঃ এ 

মফাবযা চাবলয এরাকা 

বৃশদ্ধয জন্য কাজ কযবফন।  

অথ যায়বন াযা মভাট ৭৬৯ টি প্রদ যনী 

ফাস্তফায়ন কযা বয়বছ। এবক্ষবে জাতগুবরা 

বরা শি ধান৭১, ৭৩, ৭৫, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮৭, 

৯০, ৯১, ৯৩, ৯৪, ৯৫  শিাইশিড ধান৪, 

৬। আভন ভসুবভ াযাবদব ২৩টি ভাে 

শদফবয আবয়াজন কযা বয়বছ। মাবত প্রায় 

২৩০০ জন কৃলক অিংগ্রণ কবযবছন। 

আভন,২০২১ ভসুবভ চরভান শফশবন্ন 

প্রকবল্পয াবথ ভন্বয় কবয TRB-BRRI 

এয অথ যায়বন মদবয ১৬টি মজরায় মভাট 

৬০টি প্রদ যনী ফাস্তফায়ন কযা বয়বছ মাবত শি 

ধান৭১, ৭৩, ৭৫, ৭৯, ৮০, ৮৭ ব্যফায কযা 

বয়বছ। আভন ভসুবভ TRB প্রকবল্পয 

অধীবন ৩ টি ভাে শদফবয আবয়াজন কযা 

বয়বছ। 

মফাবযা ২০২১-২২ ভসুবভ চরভান শফশবন্ন 

প্রকবল্পয াবথ ভন্বয় কবয শজশফ এয 

অথ যায়বন াযা মদব মভাট ৭২৩টি প্রদ যনী 

ফাস্তফায়ন কযা বে। এবক্ষবে ঢাকা অঞ্চরবক 

প্রাধান্য মদয়া বয়বছ। জাতগুবরা বরা শি 

ধান৬৭, ৭৪, ৮৪, ৮৮, ৮৯, ৯২, ৯৬, ৯৭, ৯৯, 

১০০। 

মফাবযা,২০২১-২২ ভসুবভ চরভান শফশবন্ন 

প্রকবল্পয াবথ ভন্বয় কবয TRB-BRRI 

এয অথ যায়বন মদবয ১৫টি মজরায় মভাট 

৬০টি প্রদ যনী ফাস্তফায়ন কযা বে। এবক্ষবে 

জাতগুবরা বরা শি ধান৬৭, ৭৪,৮১,  ৮৪, 

৮৮, ৮৯, ৯২, ৯৬। 

                            ত    

     ত       ত      ২০২১-২২      

  ত  ১                     ৫৮  ৮২, 

৮৩, ৮৫, ৯৮        ই       ৭-   ৪৪   

                    ,         

   ৭৫, ৮৭, ৯০, ৯৩, ৯৫-   ১৪১   

                         ২০২১-২২ 

            ৭৪  ৮১  ৮৬ ৮৮ ৮৯ ৯২  ৯৬ 

          ১০০          ৪৫০   

                            

           ২০২১       ৬      

       ২০২১-২২       ৬            

                      

শি আঃ কাঃ যিংপুযঃ মযাা আভন ২০২১ 

মভৌসুবভ যিংপুয-শদনাজপুয অঞ্চবরয ৮টি 

মজরায় অঞ্চরশবশত্তক উবমাশগতা অনুমায়ী 

মভাট ৪৫১টি জাত প্রদ যনী ফাস্তফায়ন কযা 

     , 
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অঞ্চরশবশত্তক জাবতয 

উবমাগীতা অনুমায়ী 

প্রদ যনী  স্থান কযবত 

বফ। 

বে। মফাবযা ২০২২ মভৌসুবভ ১১০০ টি জাত 

প্রদ যনী স্থাবনয কামক্রভ গ্রণ কযা বয়বছ। 

                  

     ২০২১             ৭১        ৭৫  

      ৮৭        ৯০       ই       ৬ 

   ত           

GoB-১০০           

HHAT (TRB) BRRI- ০৪          

                

 

                         ৭১     

   ৭৫        ৮৭        ৯০        ৯৫     

   ৫১        ৫২        ৭৯        ৯১     

  ই       ৬   ১২০              

       ত         

              ৬৩       ৭৪       ৮১    

   ৮৪       ৮৮       ৮৯       ৯২    

   ৯৬             ১০০ -     ত 

              ত    ।  

শি আঃ কাঃ   ত      চরশত মফাবযা 

২০২১-২২ ভসুবভ উকূরীয় রফণাি 

এরাকায় কৃলক ম যাবয় ফীজ উৎাদন  জাত 

ম্প্রাযবণয রবক্ষয ১৭০ শফঘায প্রদ যনী 

ফাস্তফাশয়ত বে । আভন ২০২১ ভসুবভ 

১৯০ শফঘা  আউ ২০২১ মভৌসুবভ ২০ টি 

প্রদ যনী ফাস্তফাশয়ত বয়শছবরা । এছাড়া 

মৃশত্তকা শফজ্ঞান শফবাগ, শি, গাজীপুবযয 

তত্ত্বাফধাবন এফিং শি আঞ্চশরক কাম যারয় 

াতক্ষীযায বমাশগতায় মফাবযা ২০২১-২২ 

ভসুবভ ৪০০ শফঘায প্রদ যনী ফাস্তফাশয়ত 

বে। আভন ২০২১ মভৌসুবভ শফআয১০, শি 

ধান৭৫, শি ধান৮৭  শি ধান৯৪ এয ১২০ 

শফঘায প্রদ যনী  আউ ২০২১ মভৌসুবভ ৩০ 

টি ফাস্তফাশয়ত বয়শছবরা । 

                                

   ত               ত            ত  

                   ত    ত       

                                

      (       ,       ,        

    ই          ত  (৮২৬ )     ১ 

                 ৮২৬            

    ত      ৮২৬                    

      ৮১ ৮৪  ৮৬  ৮৮  ৮৯  ৯২  ৯৬   

        ১০০    ত  ৫                

৪১৪৫                             

            ত      ৪       ৫       

              ৫০              ত 
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       -                          ত             

         ত ত       ৮১         ৮৯ 

  ত                          ১২৫০ 

                                 

              ত                  

           

                      

   ২০২১                        

                      ৮       

২২                ৮২  ৮৩  ৮৫   ৯৮ 

   ত       ৯০          ত ৯০   

         ৫                           

                      ৫০০        

               

 

    ২০২১                        

                      ৮       

৩৮                      ত      

   ৩৪  ৭১ ৭৬  ৭৮  ৭৯  ৮০  ৮৭  ৯০      

  ই       ৬     ত       ৬০০      

    ত ৬০০            ১৬            

                                   

    ২০০০                       

 

                                    

 ই   ই                       ৬৭  

      ৭৪        ৮৪        ৮৮     

   ৮৯        ৯২  ৯৭  ৯৯       

   ১০০       ই       ৩   ৫ 

                         

   ২০২১                        

                      ৮       

২২                ৮২  ৮৩  ৮৫   ৯৮ 

   ত       ৯০          ত ৯০   

                             

                 ত     ২০২১ 

                                  

                  ৫০০        

               

    ২০২১                        

                      ৮       

৩৮                      ত      

   ৩৪  ৭১ ৭৬  ৭৮  ৭৯  ৮০  ৮৭  ৯০      

  ই       ৬     ত       ৬০০      

    ত ৬০০                      

        

          ১৪৫         ত            

  ই       ৪       ই       ৬        ৭৫  

      ৮৭        ৯১        ৯৩        

   ৯৫                         

          ১৪৫                     
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       -                          ত             

         ই                     

মফাবযা, ২০২১-২০২২ মভৌসুবভ মগাারগঞ্জ, 

ফাবগযাট এফিং নড়াইরণ মজরায শফশবন্ন  

উবজরায় প্রদ যনী স্থাবনয জন্য ২০০০ 

মকশজ টিএরএ ফীজ প্রদান কযা বয়বছ এফিং  

২৮০                       জাত 

শাবফ শি ধান৬৭, ৭৪, ৮৮, ৮৯, ৯২, ৯৬, 

ফঙ্গফন্ধু ধান১০০, শি াইশিড ধান৩  শি 

াইশিড ধান৫ ব্যফায কযা বয়বছ। 

                                   

                    ত          

২০২১-২২                      

          ৩০          ত          

      ৬৭               

                ১০         ত    

              ১০০          ই    

   ৫                             

                               

                   ৩০         ত 

        ১০০  ৫০         ত    

  ই       ৩          ই       ৫     

               ১৫         ত    

  ই       ৫                   ত   

                                  

          ই              ০৭     

    ত                        

   ১০০                         

       ৩                      

        ১০০    ৩০          

                         

শি আঃ কাঃ ফশযার আভন ২০২১ ভসুবভ 

ফশযাবরয ৬ টি মজরায় মভাট ৩০০ টি 

প্রদ যনী স্থান কযা বয়বছ। এবক্ষবে 

জাতগুবরা বরা শি ধান৪১, শি ধান৪৪, শি 

ধান৭২, শি ধান৭৬, শি ধান৭৭, শি ধান৭৮, শি 

ধান৮৭। 
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       -                          ত             

       

       

         ১ 

       ই    ই 

          

   ত         

           

   ত        

           

        

           ত         

       ই       ত 

           ত  

               

          ত      

কর আঃ কাঃ 

প্রধান/শফবাগীয় প্রধান 

       ২০২১-২২ 

               

   ত   ত  (      

      )       শাবফ 

িংযক্ষণ কযবফন    

 

                    

      ই ত         ,              

                                  

       ২০২১-২২                   

            ত           ত        

২২০০                            

          ই-            ত     ৩৮ 

      ৭৬০০                   

                       

             ৩০০               

       

শফশবন্ন ব্যশি, শফবাগ  আঞ্চশরক কাম যারবয় 

প্রায় ১০০০ মকশজ ফীজ মৌৌঁছাবনা বয়বছ। 

    ২০২১                      

    ত         ১২০৫                

                      

 

                    

           ৫১       ৫২       ৭৯    

   ৯১       ৭৫       ৮৭       ৯০    

   ৯১       ৯৩       ৯৫         ই    

   ৬   ১০৩৫                ত       

        

           ২০২১-২২              

২৪০০            ত                

৫০০               ত   ত       

           ত                   

             

                    , ২০২১       

      ৩৪ (১০  ত   ),       ৪৯ (৩৩ 

 ত   ),       ৫১ (৮  ত   ),       ৭১ 

(১৬  ত   ),       ৭৫ (১৬  ত   ),    

   ৯০ (১৬  ত   ),       ৮৭ (১.০     ), 

           ত                   

            

            ত      চরশত মফাবযা 

২০২১-২২ ভসুবভ খুরনা, মবায  

াতক্ষীযা মজরায শফশবন্ন উবজরায় শিয 

আধুশনক উচ্চপরনীর জাতমূ (শি ধান৫০, 

শি ধান৬৩, শি ধান৬৭, শি ধান৮১, শি 

ধান৮৬, শি ধান৯৬  শি ধান৯৯) 

ম্প্রাযবণয রবক্ষয কৃশল ম্প্রাযণ 

অশধদপ্তযবক ৭,৯১৭ মকশজ, াযববস্ট প্লাবক 

২০০ মকশজ ফঙ্গফন্ধু ধান১০০  কৃলকবদয 

ভাবঝ ১৬,০৩৫ মকশজ ধাবনয ফীজ শফক্রয়  

ায়তা শববফ ৩,০২৭ মকশজ ফীজ প্রদান 

কযা বয়বছ ।  

আভন ২০২১ ভসুবভ খুরনা, মবায  

াতক্ষীযা মজরায শফশবন্ন উবজরায় শিয 

        

(      )   
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       -                          ত             

আধুশনক উচ্চপরনীর জাতমূ (শফআয১০, 

শি ধান৪৯, শি ধান৭৫  শি ধান৮৭) 

ম্প্রাযবণয রবক্ষয কৃশল ম্প্রাযণ 

অশধদপ্তযবক ২,২৩০ মকশজ  দুস্থ কৃলকবদয 

ভাবঝ ১,৬৪০ মকশজ ধাবনয ফীজ ায়তা 

শববফ প্রদান কযা বয়শছবরা । আউ ২০২১ 

মভৌসুবভ শিয আধুশনক উচ্চ পরনীর 

জাতমূবয (শি ধান৪৮, শি ধান৮২  শি 

ধান৮৩) ম্প্রাযবণয জন্য কৃশল ম্প্রাযণ 

অশধদপ্তযবক ৫২৫ মকশজ  দুস্থ কৃলকবদয 

ভাবঝ ২১০ মকশজ ধাবনয ফীজ ায়তা প্রদান 

কযা বয়শছবরা । 

                       ২০২১ 

             ত                    

   ১৫০০              ত           

         ই                      

ত                     ৪        

                 ৫৩৯৫           

    ত         ১৯০০               

       ৭০০                      

  ত ণ            

    .   . মানাগাজী:  

   ২০২১                       

      ৮               ত      

   ৪৮  ৮২  ৮৩  ৮৫   ৯৮     ত       

১৬৬০                         

           ২০২১       ৬০০  

                     ৩০০০      

                         

           ২০২১               

              ৮                 ই  

        ই                           

                             

                                 

  ’  ১০               -       ১২  

   ত       ৭১৬৫                     

        

       ২০২২       ৩৬০০           

                ত      ১২০০০      

 ১২               ’  ৮        

                ৪০           ই  

                            

          ত                  

    ত                             

      ত                      

           

                  :  
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       -                          ত             

     ২০২১              ত  

                ৩৫০০            

          ত                      

      ৫২  ৩৩  ত            ৭৬  ০২ 

              ৭৭  ৫৫  ত            ৮৭ 

 ৩৩  ত               ৯১  ৪০  ত      

           ত                   

              

শি আঃ কাঃ ফশযারঃ ফশযাবরয ৬টি 

মজরায় মফাবযা ২০২০-২১ ভসুবভ মভাট 

২১.২৫ টন এফিং আভন ২০২১ ভসুবভ ৭.২৫ 

টন ফীজ প্রদ যনীয জন্য ফীজ য়তা শববফ 

কৃলকবদয ভাঝ শফতযণ কযা বয়বছ। 

                          ই ত     

     ,                          

                             ২০২১-

২২                           

    ত           ত        ২২০০      

                      

          ই-            ত     ৩৮ 

      ৭৬০০                   

                       

             ৩০০               

       

শফশবন্ন ব্যশি, শফবাগ  আঞ্চশরক কাম যারবয় 

প্রায় ১০০০ মকশজ ফীজ মৌৌঁছাবনা বয়বছ। 

    ২০২১                      

    ত         ১২০৫                

                      

শি আঃ কাঃ যিংপুযঃ যিংপুয-শদনাজপুয 

অঞ্চবর নতুন জাবতয প্রদ যনীয ফাস্তফায়বনয 

জন্য মযাা আউ, ২০২১ মভৌসুবভ ১০৬৮ 

মকশজ এফিং মযাা আভন, ২০২১ মভৌসুবভ 

৩০২১ মকশজ ভানবঘাশলত ফীজ শডএই 

ভাধ্যবভ কৃলবকয ভাবঝ যফযা কযা 

বয়বছ। মফাবযা, ২০২১-২০২২ মভৌসুবভ 

প্রদ যনী স্থাবনয জন্য ৩২০০ মকশজ 

টিএরএ যফযা কযা বয়বছ। 

     ত 

      

   

         ৫ 

          

  ত    ত 

           

           

           

   ত     

               

          ত    । 

                  

         ত    য 

      য   -       

ত            / 

              প্রধান 

     কযবফন। 

পশরত গবফলণা 

আভন,২০২১ ভসুবভ পশরত গবফলণা 

শফবাবগয অধীবন যফতী ফছবয 

জাবতয প্রদ যনীয জন্য মভাট ৫.২৩ টন   

TLS ফীজধান (শি  ধান৭১, ৭২, ৭৩, 

৭৫, ৭৯, ৮০, ৮৭, ৯০, ৯১, ৯৩, ৯৪, 

৯৫) উৎাদন কযা বয়বছ।  

মফাবযা ২০২১-২২  ভসুবভ নতুন 

জাবতয প্রদ যনীয জন্য TLS ফীজধান 
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       -                          ত             

(শি ধান২৮, ৫০, ৫৮,৬৭, ৭৪, ৮৪, 

৮৮, ৮৯, ৯২, ৯৬, ৯৭, ৯৯, ১০০) 

উৎাদন কযায উবদ্যাগ মনয়া বয়বছ। 

 

                         ৭১ ৭০০ 

            ৭৫ ৬০০          

   ৮৭ ১২০০             ৯০ ২৫০ 

            ৯৫ ১২০০          

   ৫১ ২৬০০             ৫২ ১২০০ 

            ৭৯ ৩০০          

   ৯১ ১০০      

       ত           ন      নী 

          ভাধ্যবভ জাতগুবরা 

                         

                    , ২০২১       

      ৭১,       ৭৫,       ৮৭,       ৯০, 

     ই       ৬                       

      ত                     ত     

                            

       

শি আঃ কাঃ যিংপুযঃ যিংপুয-শদনাজপুয 

অঞ্চবরয উবমাশগতা অনুমায়ী জনশপ্রয়  

নতুন জাবতয স্প্রাযবণয জন্য মযাা আউ 

২০২১ মভৌসুবভ মভাট ১২৬১ মকশজ টিএরএ 

(শি  ধান৪৮, ৮২, শি  ধান৮৩  শি ধান৯৮) 

এফিং মযাা আভন ২০২১ মভৌসুবভ ৩০০০ 

মকশজ টিএরএ (শফআয২২, শি  ধান৩৪, ৭০, 

৭১, ৭৫, ৭৯, ৮৭, ৯০, ৯১, ৯৩, ৯৪  ৯৫) 

উৎাদন কযা বয়বছ। মফাবযা ২০২১-২০২২ 

মভৌসুবভ ৮৭০০ মকশজ টিএরএ (শি  ধান৫০, 

শি  ধান৫৮, শি  ধান৬৭, শি  ধান৭৪, শি  

ধান৮১, শি  ধান৮৪, শি  ধান৮৬, শি  ধান৮৮, 

শি  ধান৮৯, শি ধান৯২ এফিং ফঙ্গফন্ধু 

ধান১০০) উৎাদন টাবগ যট শনধ যাযণ কযা 

বয়বছ। 

                            ১০০ 

 ত                    ২০২১ 

      ১১০০                      

                             

 দ যনীয      ত ণ            

                    

                               

                             

   ৬৭        ৭৪        ৮৪        ৮৮  

      ৮৯        ৯২  ৯৭  ৯৯,      

   ১০০       ই       ৩   ৫      

            ৪৮        ৮২        ৮৩  

      ৮৫         ৯৮;         
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       -                          ত             

            ৫২        ৭১        ৭৫     

   ৭৮        ৭৯        ৮৭  ৯০  ৯৩  ৯৪ 

  ৯৫    ত                      

                     ত     

                          

            ত      উকূরীয় রফণাি 

াতক্ষীযা, খুরনা  মবায এরাকায় কৃলক 

ম যাবয় ফীজ উৎাদন  জাত ম্প্রাযবণয 

রবক্ষয প্রদ যনী ফাস্তফায়বনয ভাধ্যবভ উি 

এরাকা উবমাগী জাতগুবরা জনশপ্রয়কযবণয 

কাম যক্রভ চরভান যবয়বছ । 

   

        

             

              

           ত 

              

         ১৫         

               ত      

মফাবযা ২০২১-২২ ভসুভ 

শুরুয পূবফ য ৪টি অঞ্চবর 

(ফশযার, বৃত্তয 

মনায়াখারী, শবরট, খুরনা) 

        কযবত বফ।  

                ত  

   ত       

                                 ত 

               ৪         ৫  

     ২৭৫                  

                                   

    .   .          : 

       ২০২২                          

                             ত 

                                

       

 

            ত      মফাবযা ২০২১-২২ 

ভসুবভ ০৪ নববিয ২০২১ তাশযবখ 

শএএ আবা মন্টায, রুা, খুরনাবত 

“খুরনা-মবায অঞ্চবর াশন ম্পদ  ভাটিয 

রফণািতা ব্যফস্থানায ভাধ্যবভ মফাবযা 

ধাবনয আফাদ বৃশদ্ধ” ীল যক কভ যারা অনুশিত 

বয়বছ । 

        

(      )   

      

        

   

      

      ত 

            

   

             

           

            

            ত 

           

                  ত 

     

 

 

 

                  

                  

                    

                  

   ত       ত  ইত      

   ত               

       ত      ত      

 

              

               

    ই               

           ত      

      ই           

                  

   ত      

প্রশক্ষণ শফবাগ কতৃযক ২০২১-২২ ফছবয 

শডবিয ম যন্ত ৩৩৮ জন শফজ্ঞানী/ ম্প্রাযণ 

কভ যকতযাবক প্রশক্ষণ মদয়া বয়বছ। 

প্রশক্ষবণয শফলয় শছর-  

১. Advanced Research Data 

Management Using R studio and 

Refresher course of Scientific 

Report Writing 

২. Training on Introduction to 

ISO17025: 2017 Standards for 

Laboratory Accreditation 

৩. Climate Smart Agriculture 

(CSA): Concept and Impact 

৪. Modern rice production 

technologies and rice based 

farming system for SAAO's of 

hill tract region 

৫. Modern rice production 

      

     , 

        

      

           



 
 

43 
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   ত          

                 ত   

      ই           

                 ত 

     

 

technologies for SAAO of DAE 

পশরত গবফলণাঃ এআযশড এয উবদ্যবগ গত 

অবক্টাফয ২০২১ মথবক জানুয়াশয ২০২২ ভাব 

মভাট ১০২০ জন প্রশক্ষণাথীবক (কৃলক এফিং 

এএএ) প্রশক্ষণ মদয়া বয়বছ।  

                      ৪       

                           ১১৪    

      ৬                        

           

                   

   -৬০        মক প্রশক্ষণ মদয়া 

বয়বছ। 

         ত ত                    

           ত                      

        ত                ৪০    

                          ৪০    

                    ই          

           ত         

                 SFMRA-     ৬০ 

                  ত   ১২০      

                  

                                 ত 

               ২১          ২১  

          ৬৩০         ১       ৫০ 

                                   

                        ত ২০২১-২০২২ 

        ই ত          ২৫        

                     ৭৫০      

     ৬৭৫              ৭৫     

                               

              

            ত      ২০২১-২০২২ 

অথ যফছবয কভবক্ষ ২৭০ জন কৃলকবক 

প্রশক্ষণ প্রদান  কভবক্ষ ১২ টি ইন-াউজ 

প্রশক্ষণ ফাস্তফায়বনয কাম যক্রভ চরভান 

যবয়বছ 

শি আঃ কাঃ যিংপুযঃ ২০২১-২০২২ অথ যফছবয 

০৪ টি কৃলক প্রশক্ষন ফাস্তফায়বনয ভাধ্যবভ 

মভাট ১১০ জনবক  প্রশক্ষন প্রদান কযা 

বয়বছ। 

                                  ৫ 

                    ১৫০      

                      ২       

             ৫০০           

               ত            ত 
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৬  

        

    -

    

 

         

    

      

       

কৃলবকয ধান 

উৎাদন ব্যয়  

পরন ব্যফধান হ্রা 

কযায জন্য 

           

             

        

            

            

                   

               

               ত  

       -           

(AEZ)            

                    

             ৪-৫ 

                     

                 ত 

      -           

           ত       

               ত 

   । 

কৃশলতত্ত্বঃ মফাবযা ভসুবভয উবমাগী 

ধাবনয কৃশলতাশত্ত্বক ব্যফস্থানায উয একটি 

শরপবরট বতশয কযা বয়বছ এফিং াযা 

মদবয কৃশল ম্প্রাযণ অশধদপ্তবযয উবজরা 

ম যাবয় াোবনা বয়বছ। 

ধান উৎাদন প্রমৄশিয প্যাবকজ অন্যান্য 

ব্যফস্থানায উয পুশস্তকা আকাবয প্রকা 

কযা বয়বছ এফিং কর উ-কাশয কৃশল 

ম্প্রাযণ কভ যকতযাগবণয শনকট যফযা 

কযা বয়বছ।  

ক্র মগ্রাথ মস্টজ শবশত্তক কৃশলতাশত্ত্বক 

ব্যফস্থানায উয একটি শরপবরট বত  য 

কাজ চরবছ।    ই ত               

             

এছাড়া শযফশতযত জরফায়ু উবমাগী আধুশনক 

কৃশলতাশত্ত্বক ব্যফস্থানায ভাধ্যবভ মদবয 

শনযাদ  মটকই খাদ্য উৎাদন 

শনশিতকযবনয উয একটি প্রকবল্পয ায 

িংবক্ষ জভা মদয়া বয়বছ। অনুবভাদন  

পান্ড মবর মদব্যাী কাজ শুরু কযা মাবফ। 

কীটতত্ত্ব শফবাগঃ মাকায আক্রভবণ ধাবনয 

পরন ব্যফধান কভাবনায জন্য ‘ধাবনয 

মাকাভাকড় দভবনয াত ফই’ ীল যক একটি 

পুশস্তকা প্রকা কযা বয়বছ এফিং তা শফশবন্ন 

উ-কাযী কৃশল কভ যকতযায শনকট মপ্রযণ 

কযা বয়বছ। 

পশরত গবফলণা 

ধাবনয পরন ব্যফধান কভাবনা শফলবয় একটি 

প্রকল্প প্রস্তাফনা বতযী কযা বয়বছ।  

                   

                                  

                            ত   

             

                 জী: 

কৃলবকয ধান উৎাদন ব্যয়  পরন ব্যফধান 

হ্রা কযায জন্য     ই                  

                                  

                                

                          

                            

                                

  ত                           

                      -            

                                 

                                  

                                     

         ত      কৃলকবদয ভাবঝ শফশবন্ন 

ভবয় ধান শবশত্তক শফশবন্ন ভস্যা ভাধাবন 

 )   ত , 

           , 

   ত ,      

    ত  
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শরপবরট শফতযণ কযা বয়বছ । 

        

     ত  

        

            

              

             

             

            

    ত   ত       

                ত 

   ত           ত  

     ত      

 

কর ইবকাশবস্টবভ 

মদবয শফস্তৃত অঞ্চবর 

অশধক িংখ্যক াইবট স্য 

শফন্যাবয কাজ কযবত 

বফ। 

 

 

          ত                      -

  তত-                          

              ই              

              ,             

                 ই  , 

         ,   ত    ,         

                      ত       ৬   

                        

                    

ত               ই             ত  

              -  তত-             

         -  -         -          

    ত                     ত     

                    

    ই                         তত-

  তত-                         ত 

                                

                (  ত     )-    -

                              

     ত                 ত              

                  তত          

                                    

          ,       ই            

                                

               

   ত   মযাা আউ-মযাা আভন-আলু-

মুগডার: চায পরশবশত্তক স্য শফন্যাব 

ভাটিয স্বাস্থয যক্ষায গবফলণাটি শি পাভ য 

গাজীপুবয চরভান আবছ। শরশগউভ পর মুগ 

থাকায় ভাটিয স্বাস্থয বার থাবক। ফবযন্দ্র 

এরাকায় বস্যয শনশফড়তা ফাড়াবনা এফিং 

ভাটিয স্বাস্থয সুযক্ষায শফলবয় একটি কভ যসূশচ 

প্রস্তাফনা বতযী কবয জভা মদয়া বয়বছ। 

অনুবভাদন  পান্ড মবর প্রমৄশিটি ম্প্রাযণ 

কযা বফ। 

      , 

   ত        

      ত       
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  ত        

            

                

        

                

                  

   ত      

 

   ত         

অযাবজারা/শ্যা          

                

        ত              

   ত       

            

                 

     ত ই         

        ত        

 

   ত   কৃলবকয ধান উৎাদন ব্যয় হ্রা 

কযায জন্য ঠিক আগাছানাবকয শযশভত 

ব্যফায, আগাছানাবকয ক্ষশতকয প্রবাফ 

শনরূণ এফিং মটকই আগাছা দভন প্রমৄশি 

উিাফন  ম্প্রাযণ কযায রবক্ষয কীটতত্ত্ব 

শফবাবগয াবথ মমৌথবাবফ একটি কভ যসূশচ 

ফাস্তফাশয়ত বে। 

ভাটিয                         

          ত                   

                         

অযাবজারা/শ্যা             

                    ত              

   ই             

   ত  

     , 

         

          ত 

৭      ই 

    -

    

 

   

  ত     

        

১          

           

             

                  

              

              

             

           

             

             

      ই   ত 

               

                

 

২              

   ৩০-৪০     

           ত 

         

           

      

                    

                  ত 

      

      ত  প        

                      

                    

   ত             

                

     ত       

                    

         ত        

                  

                

      ই            

   ত               

                

   ত      

 

            

টুিংবযা মযাগ শনমূ যবরয জন্য 

কুশভল্লা আঃ কাঃ এয ভবতা 

মপ্রাগ্রাভ শনবত বফ।  

 

 

 কর        

ধাবনয চাযা মযাবণয য 

৩০-৪০ শদন ম যন্ত ধান 

মক্ষত যাায়শনক 

কীটনাক মুি যাখায 

প্রমৄশিয উয মপ্রাগ্রাভ 

শনবত বফ (বফাবযা ২০২১-

২২ বত)। 

 

         ত          

           ত ধাবনয টুিংবযা মযাবগয কাযণ 

 দভন ব্যফস্থানা প্রমৄশি উিাফন কযা বয়বছ মা 

কুশভল্লা অঞ্চর াযা মদবয কৃলকযা উকৃত 

বফ। শি কুশভল্লায বমাগীতায় 

নাঙ্গরবকাট, মদশফিায  রাকাভ এরাকায় 

টুিংবযা মযাগ দভন ব্যফস্থানায গবফলণা চরভান 

যবয়বছ। আউ, আভন এফিং মফাবযা এই শতন মভৌ

সুবভই এ প্রমৄশি প্রবয়াগ কযবত বফ। কুশভল্লা, িা

হ্মণফাশড়য়া, চাঁদপুয, চট্টগ্রাভ, মপনী, মনায়াখারী, ফ

শযার, শবরট, ঢাকা, ভয়ভনশিং, গাজীপুয 

শতন পশর ধান উৎাদন অঞ্চবরয জন্য খুফই 

উবমাগী। টুিংবযা প্রমৄশি ফীজতরায় প্রবয়াবগয 

ভাধ্যবভ ভাে ৫০ টাকা খযচ কবয 

টুিংবযা মযাবগয পবর 

মমখাবন ১০০% ম যন্ত পরন নষ্ট্ বয় মায় তা 

মথবক কৃলকযা পরনাশন বত যক্ষা াবফ অথ যাৎ 

শফঘা প্রশত প্রায় ১৬৬৪০ টাকায ক্ষশত বত যক্ষা 

াবফ। এ প্রমৄশি ব্যফাবয কৃলক পবরয ক্ষশত 

বত ফাঁচবত াযবফ মায পবর মদবয গড় 

উৎাদন বৃশদ্ধ াবফ। উি প্রমৄশি কুশভল্লা 

অঞ্চবরয কুশভল্লা, িাহ্মণফাশড়য়া  চাঁদপুয মজরায 

প্রশতটি উবজরায় কৃশল ম্প্রাযণ কভ যকতযা, 

শডরায  কৃলকবদয ভাবঝ ম্প্রাযবণয ব্যফস্থা 

গ্রণ কযা বে। তাছাড়া ম্প্রশত শি কুশভল্লায 

একটি কভ যসূশচবত উি প্রমৄশিয উয প্রদ যনীয 

কাম যক্রভ াবত মনয়া বয়বছ। শি কুশভল্লায 

উবদ্যাবগ আউ, আভন  মফাবযা ২০২১-২২ 

ভসুবভ ফীজতরা বত ফাক মাকা দভবনয 

জন্য কীটনাবকয াাাশ াত জার  

আবরাক পাঁদ ব্যফাবযয উবমাশগতা যীক্ষা 

কবয প্রমৄশিটি আয উন্নত কযায কাম যক্রভ াবত 

মনয়া বয়বছ এফিং গবফলণাটি চরভান যবয়বছ। 

উি এরাকায় মূরত আউ, আভন এফিং মফাবযা 

শতন ভসুবভই ধাবনয আফাদ য়ায কাযবন 

টুিংবযা মযাবগয শফস্তায মফী বয়বছ। এছাড়া 

ফীজতরায় টুিংবযা মযাগ এফিং টুিংবযা মযাবগয 

ফাক মাকা অথ যাৎ বুজ াতাপশড়িংবয়য 

         ত , 

   ত        

        

        

     , 

     , 

         



 
 

47 
 

       -                          ত             

  

 

উশস্থশত মফী থাকা,           ত       

   , উচ্চ বৃশষ্ট্াত  বৃশষ্ট্াবতয শদবনয িংখ্যা 

বৃশদ্ধ এ মযাগ শফস্তাবযয অন্যতভ কাযণ। 

শি আঞ্চশরক কাম যারয়, কুশভল্লা টুিংবযা মযাগ 

দভবনয শরপবরট বতযী কবয 

কুশভল্লা, িাহ্মণফাশড়য়া  চাঁদপুয মজরায কর 

উবজরাবত মৌৌঁছাবনায ব্যফস্থা কবযবছ। তাছাড়া 

উশিদ মযাগতত্ত্ব শফবাগ,     

      ব্লাস্ট, শফএরশফ, মখারবাড়া, টুিংবযা মযাগ 

ব্যফস্থানা উয শরপবরট বতযী কবয শি-য কর 

শফবাগীয়  আঞ্চশরক কাম যারয় প্রধান, শডএই-য 

শযচারক (বযজশভন উইিং), শযচারক (উশিদ 

িংযক্ষণ উইিং) এফিং ভাশযচারক ভবাদবয়য 

শনকট াযা মদব প্রচাবযয জন্য মপ্রযণ কযা 

বয়বছ।  

 

কীটতত্ত্ব শফবাগঃ 

ধাবনয চাযা মযাবণয য ৩০-৪০ শদন ম যন্ত 

ধান মক্ষত যাায়শনক কীটনাক মুি মযবখ 

উকাযী মাকা-ভাকড় বৃশদ্ধয কাম যক্রভ 

চরভান আবছ। গত মযাা আভন ২০২১ 

ভসুবভ ২০ জন কৃলবকয জশভবত প্রদ যনী 

স্থাশত বয়বছ এফিং একটি ভাে শদফবয 

আবয়াজন কযা বয়বছ।  

                   

                                 

                                 

               

                                

                                    

                         ত 

     ই                               
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             ত  
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            ত 

       

                   

               

                   

        ত      

    ২০২১       

                      

                  

  ত             ত 

 ই            

           ত         

          ত     ত 

     

                  

                       

                

     ই          

                                ত 

                                   

                               ত 

  ত    ৫                              

          

                 ত               

                 ত            ত ৫ 

            ৩.৫                      

   ত                                 

                       ত ৬০     
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       -                          ত             

    ত Intensive rice 

field monitoring  
     ত      

           ই           

    ত               

    ই               

  ত  হ্রা কযায গবফলণা 

কযবত বফ। 

                 

                   

        ১৫        

                

                     

                   

    ত           

                 

 

                             

                                     

                 ত              

                                

             ত              ত 

       ই                    

         ত                         

                                   

১                 ২০২১           

৮০           ২০২১           ২৫০ 

            ত                     

                          ২০২১-২২ 

                  ত      

                               

                 ত                 

  ত                   ই          

                    

কীটতত্ত্ব শফবাগঃ কতৃযক কর শফবাগ  

আঞ্চশরক কাম যারবয় মাকাভাকড় দভন 

ব্যফস্থানা শফলয়ক প্রচায ে ই-নশথবত 

যফযা চরভান আবছ। ফতযভাবন কীটতত্ত্ব 

শফবাগ মথবক প্রকাশত ‘ধাবনয মাকাভাকড় 

দভবনয াত ফই’ শফতযণ কযা বে। ম্প্রশত 

শযবফম্মতবাবফ ধাবনয মাকা দভবনয 

জন্য ‘ধাবনয মাকাভাকড় ব্যফস্থানায় ইবকা 

ইশঞ্জশনয়াশযিং’ ীল যক একটি শরপবরট প্রস্তুত 

কযা বয়বছ।  

 

                                   

        ,                          

১                 ২০২১           

৮০         ত     ২০২১           

২৫০             ত               
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       -                          ত             

                    ই            

         -       ত             

    ত       ,    ত              -

                  ত    ,       

                               

        ত  ই                    

      ত              

                                   

               

                    

         ত ,    ত                  

      -                  ত    , 

                ;             ত   

    -              ত  ই       

                   ত       

      মযাগ  ক্ষশতকয মাকা প্রশতবযাধ 

ব্যফস্থানা শফলবয় কৃলকবদযবক প্রশক্ষণ 

প্রদান কযা বে । কৃলবকয ভাে শযদ যন 

কবয শফশবন্ন মযাগ  মাকা দভবনয জন্য 

যাভ য  মপ্রশক্রন মদয়া বে । 

শরপবরট  বুটবরট কৃলক  

ম্প্রাযণকভীবদয ভবধ্য শফতযণ কযা বে । 

 

          

    

 ত         ত    

              

           

আগাছানাবকয 

গ্রণবমাগ্যতা শদন 

শদন বৃশদ্ধ াবে। 

কৃশলতত্ত্ব শফবাগ 

শনয়শভত নতুন 

নতুন  আগাছানাক 

শনফন্ধবনয জন্য 

সুাশয কযবছ । 

শকন্তু, বাবরা ভাবনয 

আগাছানাক কৃলক  

              

        মটকই 

আগাছা দভবনয 

জন্য বাবরা ভাবনয 

আগাছানাক কৃলক  

              

           

শনফন্ধনকৃত ফবচবয় 

কাম যকযী  আগাছানাক 

গুবরায একটি তাশরকা 

প্রস্তুত কবয ভাশযচারক 

ভবাদবয়য দপ্তবয মপ্রযণ 

কযবত বফ। 

 

বাবরা ভাবনয আগাছানাক 

কৃলক                

        ভাশযচারক 

ভবাদয় িংশিষ্ট্ শফবাবগয 

াবথ আবরাচনা কযবফন ।  

                 

      ত       

  ই              

    ই          

 গা  না   এয 

Residual effect    

  ত        ত        

   ত       ৩০ ত      

    ত           

             

 

   ত   শনফন্ধনকৃত ফবচবয় কাম যকযী 

আগাছানাকগুবরায শনযাদ ব্যফায িংক্রান্ত 

একটি শরপবরট প্রস্তুত কবয িংশিষ্ট্ কবরয 

কাবছ মৌৌঁছাবনা বয়বছ। 

মশষ্ট্াইড এয শফক্রয়  ব্যফায মূরত: গ্রাভ 

ম যাবয়য শডরাযগণ শনয়ন্ত্রণ কবযন। এজন্য 

কৃলক ম যাবয় ভান ম্পন্ন এফিং ঠিক 

আগাছানাবকয শনযাদ ব্যফায শনশিত 

কযায রবক্ষয শডরাযবদয প্রশক্ষণ মদয়া 

প্রবয়াজনীয় ব্যফস্থা মনয়া বয়বছ। ইশতভবধ্য 

যিংপুয, বয়দপুয এফিং  রারভশনযাবট 

শডরায প্রশক্ষণ অনুশিত বয়বছ। এছাড়া 

চরশত  মফাবযা ভসুবভ ফা,  যাজাী এফিং 

তাশযপুয, সুনাভগঞ্জ-এ প্রমৄশি ট্রায়ার স্থান 

কযা বয়বছ।          ত  , শডরায  

কৃলক প্রশক্ষণ এফিং প্রমৄশি প্রদ যনী  ভাে 

শদফবয ভাধ্যবভ শনযাদ  কাম যকয 

আগাছানাক ব্যফায শনশিত বফ। 

শডরায প্রশক্ষণ খুফ কামর্রকযয য়ায় ীঘ্রই 

আবযা শকছু এরাকায় এটি ফাস্তফায়ন কযা 

বফ। 

ভাটি, ধান  খড় -এয নমুনা বত 

মফনারশপউযান শভথাইর HPLC ভাধ্যবভ 

C18 করাভ শদবয় শনণ যবয়য কাজ চরবছ। গত 

আভন মভৌসুবভ  গা  না   এয Residual 

   ত         
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       -                          ত             

effect                            

            ত                   

     

৮      

     -

    

   

       

     

    

               

            

              

  ত            

               

             

               

           

  তত     ত 

           

        

               ত 

                    

         ’          

               

               

            ত     

             ত 

                  -

৩১             

               ত   

   ত      াতক্ষীযা, 

ডুমুশযয়ায   তত     ত 

মফাবযা                

কযবত বফ। 

গত মফাবযা ভসুভ ২০২০-২১-এ খুরনা 

অঞ্চবর শি’য (শজশফয) অথ যায়বনয প্রায় ২০ 

মক্টয এফিং এশআইএআয, অবিশরয়ায 

অথ যায়বনয  প্রায় ২৫ মক্টয জশভবত মফাবযা 

ধান  প্রায় ১০ মক্টয জশভবত যশফ পবরয 

আফাদ কযা বয়শছর। গত আউ ২০২১ 

ভসুবভ কৃশল ভন্ত্রণারবয়য কভ যসূচীয  

এশআইএআয প্রকবল্পয আতায় প্রায় ১০ 

মক্টয জশভবত আউ ধাবনয আফাদ কযা 

বয়শছর। মফাবযা ধান কতযন কবয শি ধান৬৭ 

মক্টয প্রশত ৬.০-৬.৫ টন এফিং আউ ধান 

কতযন কবয শি ধান৪৮ মক্টয প্রশত ৪.৫-৫.৫ 

টন পরন ায়া শগবয়শছর। এছাড়া জশভয 

উৎাদনীরতা  পবরয শনশফড়তা বৃশদ্ধয 

জন্য আভন ২০২১ ভসুবভ প্রায় ১০০ মক্টয 

জশভবত উচ্চ পরনীর শি ধান৭৬  শি 

ধান৮৭ জাবতয ধাবনয চালাফাদ কযা বয়বছ। 

এ জাতগুবরায পর কতযন ম্পন্ন বয়বছ 

এফিং শি ধান৭৬ এয গড় পরন মক্টয প্রশত 

৫.০-৫.৫ টন এফিং শি ধান৮৭ এয গড় পরন 

মক্টয প্রশত ৫.৫-৬.০ টন ায়া শগবয়বছ।  

মফাবযা ভসুভ ২০২১-২২-এ খুরনা অঞ্চবর 

কৃশল ভন্ত্রণারবয়য কভ যসূচীয অথ যায়বনয প্রায় 

৬৫ মক্টয এফিং এশআইএআয, অবিশরয়ায 

অথ যায়বনয  প্রায় ৫০ মক্টয জশভবত মফাবযা 

ধান  প্রায় ২০ মক্টয জশভবত যশফ পবরয 

আফাদ কযায শযকল্পনা মনয়া বয়বছ। 

উকূরীয় খুরনা অঞ্চবর জশভয 

উৎাদনীরতা  পবরয শনশফড়তা বৃশদ্ধয 

রবক্ষয শজশফয অথ যায়বনয জন্য একটি প্রকল্প 

প্রস্তাফনা বতযী কযা বয়বছ মাবত শফএশডশ  

শডএই মৄি আবছ। ফতযভাবন শফএশডশয 

শনকট প্রকল্প প্রস্তাফনা চূড়ান্ত ম যাবয় 

আবছ।  

 

শি আঃকাঃ াতক্ষীযাঃ উকূরীয় খুরনা 

অঞ্চবর রফণাি এরাকায় ধাবনয আফাদ 

বৃশদ্ধয রবক্ষয শি, াতক্ষীযা কতৃযক খুরনায 

কয়যা  াতক্ষীযায কারীগঞ্জ, আাশুশন, 

মদফাটা উবজরায় শফশবন্ন গবফলণা কাম যক্রভ 

চরভান যবয়বছ । চরশত মফাবযা ২০২১-২২ 

ভসুবভ খুরনা, মবায  াতক্ষীযা মজরায 

শফশবন্ন উবজরায় শিয আধুশনক 

উচ্চপরনীর জাতমূ (শি ধান৫০, শি 

ধান৬৩, শি ধান৬৭, শি ধান৮১, শি ধান৮৬, 

শি ধান৯৬  শি ধান৯৯) ম্প্রাযবণয রবক্ষয 

কৃশল ম্প্রাযণ অশধদপ্তযবক ৭,৯১৭ মকশজ, 

াযববস্ট প্লাবক ২০০ মকশজ ফঙ্গফন্ধু 

           

        

        

      

       , 

           

  ত     
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       -                          ত             

ধান১০০  কৃলকবদয ভাবঝ ১৬,০৩৫ মকশজ 

ধাবনয ফীজ শফক্রয়  ায়তা শববফ 

৩,০২৭ মকশজ ফীজ প্রদান কযা বয়বছ ।  

আভন ২০২১ ভসুবভ খুরনা, মবায  

াতক্ষীযা মজরায শফশবন্ন উবজরায় শিয 

আধুশনক উচ্চপরনীর জাতমূ (শফআয১০, 

শি ধান৪৯, শি ধান৭৫  শি ধান৮৭) 

ম্প্রাযবণয রবক্ষয কৃশল ম্প্রাযণ 

অশধদপ্তযবক ২,২৩০ মকশজ  দুস্থ কৃলকবদয 

ভাবঝ ১,৬৪০ মকশজ ধাবনয ফীজ ায়তা 

শববফ প্রদান কযা বয়শছবরা ।  

আউ ২০২১ মভৌসুবভ শিয আধুশনক উচ্চ 

পরনীর জাতমূবয (শি ধান৪৮, শি 

ধান৮২  শি ধান৮৩) ম্প্রাযবণয জন্য 

কৃশল ম্প্রাযণ অশধদপ্তযবক ৫২৫ মকশজ  

দুস্থ কৃলকবদয ভাবঝ ২১০ মকশজ ধাবনয ফীজ 

ায়তা প্রদান কযা বয়শছবরা ।  

চরশত মফাবযা ২০২১-২২ ভসুবভ উকূরীয় 

রফণাি এরাকায় কৃলক ম যাবয় ফীজ 

উৎাদন  জাত ম্প্রাযবণয রবক্ষয ১৭০ 

শফঘায প্রদ যনী ফাস্তফাশয়ত বে । আভন 

২০২১ ভসুবভ ১৯০ শফঘা  আউ ২০২১ 

মভৌসুবভ ২০ টি প্রদ যনী ফাস্তফাশয়ত বয়শছর। 

এছাড়া মৃশত্তকা শফজ্ঞান শফবাগ, শি, গাজীপুবযয 

তত্ত্বাফধাবন এফিং শি আঞ্চশরক কাম যারয় 

াতক্ষীযায বমাশগতায় মফাবযা ২০২১-২২ 

ভসুবভ ৪০০ শফঘায প্রদ যনী ফাস্তফাশয়ত 

বে। আভন ২০২১ মভৌসুবভ শফআয১০, শি 

ধান৭৫, শি ধান৮৭  শি ধান৯৪ এয ১২০ 

শফঘায প্রদ যনী  আউ ২০২১ মভৌসুবভ ৩০ 

টি ফাস্তফাশয়ত বয়শছর।  

এছাড়া TRB প্রকবল্পয আতায় াতক্ষীযা 

 খুরনা মজরায শফশবন্ন উবজরাবত 

রফণািতা নীর ধাবনয জাত উিাফবনয 

অিং শববফ আভন ২০২১ মভৌসুবভ  LST 

এয ৬৩৪০ টি মথবক ৬০০ টি, OYT এয ৭২২ 

টি মথবক ১২৬ টি,  RYT এয ৬০ টি মথবক ৫ 

টি,  AYT এয ৪৬ টি মথবক ১২ টি,  PYT এয 

২২৬ টি মথবক ৪৯ টি  মকৌশরক াশয শনফ যাচন 

কযা বয়বছ । উশযশল্লশখত ট্রায়ারমূবয 

পরাপর শফবিলণপূফ যক শনফ যাশচত মকৌশরক 

াশযমূ আগাভী  আভন ২০২২ মভৌসুবভ 

শফশবন্ন অগ্রফতী ট্রায়ার মূল্যায়ন এফিং 

Parent শববফ ব্যফায কবয রফণািতা 

নীর ধাবনয জাত উিাফবনয কাম যক্রভ 

অব্যত যাখা বফ । 
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মনায়াখারী 

    

       ত      

                

           

         তত 

    ত       

             

        

 ত        ২০১৯-২০ 

      GOB         

             ৬০০ 

         ত         

                 

                     

                    

                     ত 

         ত       

                   

২০২০-২১           

                     

                   

  ত              

            ত      

শি,              , 

ফশযাবরয কাম যক্রভ 

অন্তর্ভ যি কযা মমবত াবয। 

গত মফাবযা ২০২০-২১ ভসূবভ শজশফ’য 

অথ যায়বন প্রায় ১১০ মক্টয জশভবত ব্লক 

প্রদ যনীয ভাধ্যবভ মফাবযা ধাবনয আফাদ কযা 

বয়শছর এফিং এশআইএআয, অবিশরয়ায 

অথ যায়বনয আভতরী  করাাড়া এরাকায় 

আয প্রায় ২৭ মক্টয জশভবত মফাবযা ধাবনয 

আফাদ কযা বয়শছর। এছাড়া এনএটিশ-২ 

প্রকবল্পয অথ যায়বন মফাবযা ২০২০-২১ ভসুবভ 

ফশযার, ঝারকাঠি এফিং শবযাজপুয মজরায 

৬ টি উবজরায় ভ্রাম্মভান মারায প্যাবনর 

শবশত্তক মচ াবম্পয ভাধ্যবভ ১২ মক্টয 

জশভবত মফাবযা আফাদ বয়শছর। প্রশতটি 

উবজরায় গড় পরন ৬.০ টবনয উবয 

বয়শছর। মফাবযা ধাবন মবচয ব্যফায ছাড়া 

মৌযশিয ফহুমূখী ব্যফাবযয ভাধ্যবভ 

কৃলকগণ উকৃত বয়বছ।        ত       

       ত                          

          ই     ৯৫          ত        

              মফাবযা ধান কতযন কবয শি 

ধান৪৭, শি ধান৫৮, শি ধান৬৭, শি ধান ৭৪ 

এফিং শি ধান৮৯ মক্টয প্রশত ৫.৯-৮.২ টন 

পরন ায়া শগবয়শছর। এছাড়া গত আউ 

ভসুবভ অে এরাকায় কৃশল ভন্ত্রণারবয়য 

কভ যসূচী  এশআইএআয প্রকবল্পয ভাধ্যবভ 

প্রায় ৪০ মক্টয জশভবত শি ধান৪৮ এয চাল 

কযা বয়শছর এফিং মক্টয প্রশত ৪.৫-৫.৪ টন 

পরন ায়া শগবয়শছর। এছাড়া জশভয 

উৎাদনীরতা  পবরয শনশফড়তা বৃশদ্ধয 

জন্য আভন ২০২১ ভসুবভ প্রায় ১০০ মক্টয 

জশভবত উচ্চ পরনীর শি ধান৭৬  শি 

ধান৮৭ জাবতয ধাবনয চালাফাদ কযা বয়বছ। 

ফতযভাবন এ জাতগুবরায পর কতযন ম্পন্ন 

বয়বছ এফিং শি ধান৭৬ এফিং শি ধান৮৭ এয 

গড় পরন মক্টয প্রশত ৫.০-৫.৫ টন ায়া 

শগবয়বছ। মফাবযা ২০২১-২২ ভসূবভ কৃশল 

ভন্ত্রণারবয়য কভ যসূশচয অথ যায়বন প্রায় ২০০ 

মক্টয, এশআইএআয, অবিশরয়ায অথ যায়বন 

আভতরী  করাাড়া এরাকায় আয প্রায় 

৫০ মক্টয এফিং কৃশল গবফলণা পাউবন্ডবনয 

অথ যায়বন প্রায় ৬৫ মক্টয জশভবত মফাবযা 

ধাবনয আফাবদয কাম যক্রভ াবত মনয়া বয়বছ। 

এছাড়া আগাভীবত আয অশধক এরাকা 

মফাবযা চাবলয আতায় আনায রবক্ষয 

শজশফয অথ যায়বনয জন্য একটি প্রকল্প 

প্রস্তাফনা বতশয কযা বয়বছ মাবত শফএশডশ’য 

াবথ শি মৄি আবছ। ফতযভাবন শফএশডশয 

শনকট প্রকল্প প্রস্তাফনা চূড়ান্ত ম যাবয় আবছ। 

                     

                                    

           

        

        

      

       , 
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           ৩   ত                

          ৩০০   ত  ত          

  ত                  ২০২২       ৬০ 

       তত              ত       

         

 

 

 

        

     

          

            

               

             

    ত      

                   

                       

                

                

                   

                ত   

            ত   

       

 

                

                     

                     

উমৄি স্থান শনফ যাচন 

কযবত বফ। ফবযন্দ্র অঞ্চবর 

কতটুকু াশন প্রশতফছয 

       কযা মাবফ তা 

জানবত বফ। শবরবটয 

শতত অঞ্চবর াশন না 

ায়া মগবর দুয মথবক তা 

আনায ব্যফস্া কযবত 

বফ।  

আগাভী নববিয ২০২১ এ 

শবরট অঞ্চবর  অনুবিয় 

কভ যারায়  াশন 

ব্যফস্থানা শফবল কবয র্ভ-

                    

                   

উস্থানা           

              প্রদান 

কযবফ। 

  

 

ায এরাকায মচ ব্যফস্থা উন্নয়বনয 

জন্য একটি শডশশ বতশয কযা বয়বছ। এ 

প্রকবল্প শফএশডশ  শডএই িংশিষ্ট্ থাকবফ 

এফিং তাবদয াবথ যাভ য কবয প্রকল্প 

প্রস্তাফনা চূড়ান্ত কযায প্রশক্রয়া চরবছ। 

ইবতাভবধ্য শফএশডশ মথবক প্রকবল্পয 

একটি ধাযণাে কৃশল ভন্ত্রণারবয় জভা 

মদয়া বয়বছ। প্রকল্প প্রস্তাফনাটি চূড়ান্ত 

কযায রবক্ষয ীঘ্রই শফএশডশ-মত একটি 

যাভ য বা বত াবয। াযাঞ্চবর 

াশন ব্যফস্থানায উয গবফলণায জন্য 

কৃশল গবফলণা পাউবন্ডন (মকশজএপ) 

মথবক একটি প্রকবল্প অথ যায়ন কযা বয়বছ। 

এ প্রকবল্পয আতায় চরশত ২০২১-২২ 

মফাবযা ভসুবভ সুনাভগবঞ্জয তাশযপুবয 

শফশবন্ন াশ্রয়ী মচ প্রমৄশিয উয 

(এডশব্লউশড দ্ধশত, ড্রাভ শশডিং দ্ধশতবত 

মফাবযা আফাদ, স্বল্পমূল্য শপতা াই মচ 

শফতযণ ব্যফস্থা, অগবীয নরকূব মচক 

বাল্ব ব্যফায) কৃলবকয ভাবে প্রায় ১৫ 

মক্টয জশভবত প্রদ যনী স্থান কযায কাজ 

চরবছ। াাাশ মছাট আকাবযয 

টিউফবয়র স্থান কবয মবচয াশনয 

অবাফকারীন ভবয় র্ভ-গবযস্থ াশন শদবয় 

মফাবযা ধাবন মচ প্রদান কযা বফ। 

কৃলকবদয আধুশনক মচ প্রমৄশি ম্পবকয 

প্রশক্ষণ প্রদান কযা বফ। 

           

        

      

        

     

          

               

  ত   ত      

              

         ত     

  ত           

      

                      

                    

                 

                      

    ত         ত  

                  ত 

      

মচ  াশন ব্যফস্থানা শফবাগ ফবযন্দ্র 

এরাকায় র্ভগবযস্থ াশনয ব্যফাবযয উয 

গবফলণা কাম যক্রভ শযচারনা কযবছ। 

ইবতাভবধ্য শফগত ৩৫ ফছবযয র্ভগবযস্থ াশনয 

স্তবযয উাত্ত িংগ্র কযা বয়বছ। প্রাথশভক 

শফবিলবণ মদখা শগবয়বছ মম, ৩৫ ফৎয য 

ফতযভাবন যাজাী অঞ্চবর শযচাজয ঘাটশত 

৪৭%। 

           

        

        

      

       , 
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ফবযন্দ্র অঞ্চবর কতটুকু াশন প্রশতফছয 

       কযা মাবফ তা শনরূবনয জন্য একটি 

গবফলণা কাম যক্রভ াবত মনয়া বয়বছ। 

                          AWD 

                                  

             ত       ৭১,       ৫৬   

             ত       ৯২          

                        

         

     

  তত 

    

            

          

           

       ত      

           

           

            

  তত           

  ত        

             

মচ  াশন ব্যফস্থানা  

শফবাগ শপতা াই 

ব্যফায কবয র্ভপৃবিয াশন 

এফিং র্ভগবব যয াশন শদবয় 

শতত জশভ চাবলয 

আতায় আনায মচষ্ট্া 

কযবফন। 

                    

            তত 

    ত            

        ত           

ত             ত      

               

               

                  

       ত        

    ত            

                  ত 

         ৭১         ৭৫ 

                   

            

             

শফশবন্ন স্যশফন্যা উন্নয়বনয ভাধ্যবভ শবরট 

অঞ্চবর শতত জশভ ব্যফায কবয াশফ যক 

উৎাদন বৃশদ্ধ কযা ম্ভফ। দৃষ্ট্ান্ত স্বরু, বৃশষ্ট্ 

শনব যয শযবফব শতত-শতত-মযাা আভন 

স্য শফন্যাবয জশভবত শতত-মযাা আউ-

মযাা আভন স্যশফন্যা (মমভন শতত-শি 

ধান৮৩/৪৮-শি ধান৭১/৭৫) প্রফতযন কযা 

মমবত াবয। আযএপএ শফবাগ এ স্য 

শফন্যাবয উয প্রদ যনীয ব্যফস্থা কবযবছ। 

 এখাবন আয একটি শফলয় বে, এ অঞ্চবর 

জশভ শতত থাকা শুধু প্রমৄশিয াবথ ম্পৃি 

নয় ফযিং আথ যাভাশজক শনয়াভকই মুখ্য। এ 

শফলয়টি ব্যাক শফধায় একটি ভশন্বত 

কভ যসূশচ াবত মনয়া প্রবয়াজন। তাই 

আযএপএ শফবাগ উি শফলবয়য উয একটি 

প্রকল্প প্রস্তাফনা বতশয কযবছ।  

                         

                             

  তত                          

    ,          ত ,                 

                                 

                              , 

                            

                             

                 

মচ  াশন 

ব্যফস্থানা  

শফবাগ, 

       

        

      

        

      

         

     ত 

      

           ত    

            

       ত   

          ত  

            

 

                 

                    

                 

           ত      

ইবতাভবধ্য যাজাী, াফনা, ফগুড়া, যিংপুয, 

শদনাজপুয  োকুযগা মজরায় ধান চাবল 

কৃলবকয ভাবে ব্যফহৃত মবচয াশনয ঠিক 

শযভাণ শনধ যাযণ কযা বয়বছ। এফ মজরায় 

শযচাশরত গবফলণায় মদখা মগবছ মম, 

ফতযভাবন কৃলবকয ভাবে প্রশত মকশজ মফাবযা 

ধান উৎাদবন ১৫০০-২০০০ শরটায াশন 

ব্যফায কযা বে, মা প্রচশরত ধাযনায 

তুরনায় অবনক কভ। াশন াশ্রয়ী শফশবন্ন 

মচ প্রমৄশি ব্যফাবযয ভাধ্যবভ মা আবযা 

কভাবনা ম্ভফ বফ। 

                   

  -                      ত        

মচ  াশন 

ব্যফস্থানা 

     , 
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       -                          ত             

                                  

                        ০১   

                      -         

             

                  

  -                     ত        

 ই        ত                   

        ০২                         

                   ০১          

             

যাজাী                      

                            

      প্রশক্ষবণ              ত 

          ত   প্রদ যনীবত          

                               

                               

        ত       ৭১            

       াশন াশ্রয়ী জাত শি ধান৯২ এয 

ব্যাকবাবফ প্রদ যনী কযা বে। 

৯    ই    

  ত 

   -    

    -      

 

 ) 

        

  ই    

    

       

    ত 

      

  ই          

          

     ত  

            

                 

           

            

          

  ই       ৫ 

               

         ত  

              

            

           

         

  ত        grain 

quality            ত 

      

 

                 

  ই                

       

আভন ভসুবভ উবমাগী 

শতৃভাতৃ াশয  জাত 

উিাফন    ত     মায 

পরন বফ ৭.৫-৮.০ টন, 

জীফনকার ১১৫-১২০ শদন, 

দানা শচকন  উচ্চ 

অযাভাইবরাজ ম্পন্ন  

ভাঝাযী ভাবনয শফএরশফ 

প্রশতবযাধী  াযাবদব 

চালাফাবদয জন্য উবমাগী। 

মফাবযা ভসুবভ ভাঝাশয 

োন্ডা নীর শতৃ ভাতৃ 

াশয  জাত উিাফন কযা 

মায পরন বফ ৯.৫-১০.০ 

টন, জীফনকার ১৪০-১৪৫ 

শদন, দানা শচকন  উচ্চ 

অযাভাইবরাজ ম্পন্ন  

ভাঝাযী ভাবনয শফএরশফ 

প্রশতবযাধী   াযাবদব 

চালাফাবদয জন্য উবমাগী।  

আউ ভসুবভয উবমাগী 

  ই                ত        grain 

quality in respect of grain size 

and nutrition status along with 

high amylose content (>২৪%)    

                                    

             ২০২১-২২            ই    

       ত                     

  ত                              

 ১                 ৩ ২৫        

         ৭              ত   ই    

                ত              

                 ই              

                                  

  ই       ৪                       

       ২০২০-২১            ত    

      ত      ত   ই         ই    

   ৮                           

                             

                            ৬.৫ 

     ১১.১   /                     

    ,            (<১৩০    ),     

     ই     (>২৪%)        

     ত   (৭.৫-৮.০       .)        

                                  

            (৪২)              ই     

    ২০২১                        

       MLT   ত ১৮    ই       ত  

     ত          ত  (     ই       ৬, 

  ই      ই  

     , 

      

        

       

            

  ত     
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       -                          ত             

শতৃভাতৃ াশয  জাত 

উিাফন কযা মায পরন 

বফ ৬.৫-৭.০ টন, জীফন-

কার ১০০-১১০ শদন, দানা 

শচকন  উচ্চ অযাভাইবরাজ 

ম্পন্ন  ভাঝাশয তাভাো 

প্রশতবযাধী  াযাবদব 

চালাফাবদয উবমাগী। 

 

  ই      ই        

মমফ স্থাবন ফীজ 

যফযা/শফতযণ কযবফন 

মগুবরা ভশনটয কযবফন।    

  

         ,      -৭০০৬)           

     (      ,         ,          

     )                        

    ই                 PYT  ত 

১৪    ই                      

          ত        ২০২১-২২       

“              ই            ত 

                              

  ত                            

            ৫৭               

     ত         ই                   

                     ৭            

                ই        ই         

ই                       ত         

                           ত 

  ই                               

                    (     ই    

   ৪        ই       ৬)          ত ৯ 

                ২০২১           ৭ 

       [     ই       ৪ (২২৫৩     ) 

+     ই       ৬ (৪৬৮১ 

    )=৬৯৩৪    )]          

       ,                     

                     ত       

          ত                  ১০    

                    ,            

                            

  ত                           ত 

     ই       ৭    ৪                 

              ত                

     ২০২২  ই      ত       ত   

                             

           ত  ত              

                            

     ৫         ই      ত     

  ত     ই                    ২০২১ 

                                   

      ই    ই        ই               

          ত      ই       ৭         

    ৮%         ত       ত        

                          ই    

 ই                           ই  

                ই      ত         

                   

         ত        ই          

          ই   ত          ই      ই  

                            ত   
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       -                          ত             

   ই                        

              ই       ৩,      ই    

   ৫        ই       ৬            

  ই                 ত          

Introgression              ত  

            ত               

               BC4   BC5      

              ত      ত        

  ত        ই            ত           

      

        ত             ২০২০-২১ 

                ই      ত         

     ই      ই       ,   ,          

ত          ,   ত            ত     

                               

          ই                     

  ত                 ,          

                              ই    

  ত                              

            ই                    

     ত                ই      ই  

     ,   ,          ত               

                ত             ত   

       ২০২০-২১ ভ        ,         

  ত                              

  ই       ৩        ই       ৫    ত  

৫০                    ত           

            ২০২১                

       ,   ত            ২২০         

  ই       ৪        ই       ৬        

                      ত       

        

    .   .            

                    ত      ই       ৫ 

    ৩ ৫০                        

“              ই            ত 

                                

                       

শি আঃ কাঃ ফশযারঃ ফশযাবর চুশিফদ্ধ 

চালী জারার আকবন্দয ভাধ্যবভ শি াইশিড 

ধান৩  শি াইশিড ধান৫ এয ৭ একয 

জায়গায় ফীজ উৎাদন বে। 

   

       

          

  ই            

               

  ই        

         

                  

              LoA 

   ত       

      ই              

              ত 

BARC প্রশশডিং অনুমায়ী BADC 

চরশত মফাবযা ভসুবভ শি াইশিড ধান৭ এয 

২৫ একয জায়গায় উৎাদবনয কভ যসূশচ াবত 

শনবয়বছ । আপতাফ ফহুমুখী পাভ য,  অস্-ফািংরা 

এবগ্রা  ব্র্যাক LoA এয জন্য খড়া 

  ই      ই  
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       -                          ত             

  ত   ত  

    ত       

          ত         

                 

                 ই    

                      

           ত         

    ত          ত 

     শি াইশিড ধাবনয 

ফীজ উৎাদবনয মক্ষবে 

‘A’ এফিং ‘R’ রাইবনয 

কশিবনন এভন বত বফ 

মাবত শনবক্রানাইবজন 

১০ শদবনয ব্যফধাবন  

িংঘটিত য়।   

প্রস্তাফনা মপ্রযণ কযবছ। মাচাই-ফাছাই কযায 

য LoA স্বাক্ষশযত বফ। নতুন প্রশতশিত 

মকাম্পাশন শাবফ ব্যশফরন এবগ্রা এন্ড মডইশয 

শরঃ ৫০ একবয শি াইশিড ধান৩ এয ফীজ 

উৎাদন শুরু কবযবছ। ইবতাভবধ্য ২০ একবয 

মযাণ ম্পন্ন বয়বছ। সুশপ্রভ ীড  

এশআই শরঃ  মজএপ এবগ্রা ফড় শযবয 

শি াইশিড ধান৬ এয ফীজ উৎাদন কযবছন। 

এছাড়া মজএপ এবগ্রা,          

                 শন, অ-ফািংরা এবগ্রা, 

আান ীড, মনাযা এবগ্রা, মাভাইয়া ীডস্, 

ফািংরাবদ ীড মকাম্পানী, যাবর ীড  

শফশবন্ন মছাট মছাট মকাম্পানী শি উিাশফত 

শফশবন্ন াইশিবডয প্রায় ৩০০ একবয ফীজ 

উৎাদন কযবছন। গত মফাবযা ২০২০-২১ 

ভসুবভ শফশবন্ন মকাম্পাশন শি উিাশফত 

াইশিড ধাবনয প্যাবযন্টার রাইন ব্যফায 

কবয প্রায় ২০০ মভশট্রক টন াইশিড ফীজ 

উৎাদন কবয ফাজাযজাত কবযবছন। াইশিড 

যাই শফবাগ কতৃযক প্রস্তাশফত “অশধক 

পরনীর াইশিড ধাবনয জাত উিাফন, 

গবফলণা  আধুশনকায়ন  ীল যক াঁচ ফছয 

মভয়াদী (জুরাই ২০২১-জুন ২০২৬) প্রকল্প 

চূড়ান্ত অনুবভাদন রাব কবযবছ। প্রকবল্প ৮টি 

শফবাবগয ২২ মজরায ৩০টি মরাবকবন ফীজ 

উৎাদন, প্রশক্ষণ কাম যক্রভ বফ মা শি 

উিাশফত াইশিড ধান ম্প্রাযবণ গুরুেপূণ য 

র্ভশভকা যাখবফ। 

১০   

        

     ই  

   

        

     ই  

  ত    

          

             ই  

 ত              

                  

        ই   ত   

   ত      

কৃশল অথ যনীশত শফবাগঃ ফািংরাবদব শফশবন্ন এবগ্রা 

ইবকারশজ মজাবন ১৮টি মপ্রাডাক্ট মপ্রাপাইর বতশয 

কযা বয়বছ এফিং ভয়ভনশিং  মনেবকাণা 

মজরায দুইটি মপ্রাডাক্ট মপ্রাপাইর বতশযয কাজ 

মল ম যাবয় আবছ। 

          ত 

            

      

১১  

     -

    

        

       

        

   ত            

           

          ত   

       ই    

    ত        

     ই         

              

          ত 

            

Accredited 

lab   ত       

       

                     

              

     ত       - ত     

      

 

                      

        ত         

                  

    ত         

 

Accredited lab মমন 

পািংনার য় ম শফলবয় 

রক্ষ মযবখ আগাভী ফছয 

শফবাগীয় প্রধান   শকছু 

১    ’                          ত  

                                   

   ত                    ত   

GCMS, GC, ICPOES, UPLC, 

RTPCR, PCR, Biosafety cabinet 

(BSL2)         ৫৮   ই       ৭৪  

     ত                              

                           ত 

       ত                    

২    ’                  (BCL) 

                                

                       ১            

         ১                     ৩  

                    (      ই    

            

        

      

         

          

           

       

         

Accreditati

on of  

BRRI 

Central 

Laboratory  
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       -                          ত             

গবফলণা মপ্রাগ্রাভ শনবফন। 

মপ্রাগ্রাভগুবরা মমন আউটপুট 

মফজড য় ম জন্য 

কশভটিয কবর এ শফলবয় 

    কযবফন।  

Accredited lab এয 

কাম যক্রভ শক্রয় যাখবত 

প্রশশক্ষত  দক্ষ 

শফজ্ঞানীবদয গবফলণা কাবজ 

সুবমাগ কবয শদবত বফ। 

 

 

         ই                     

              ই                   

                ’                  

(BCL)                          

                 ই              

                                   

             BCL                   

        

৩                         

                          ত       

                                  

৬                          ই   

                                    

                      ২৫    

              ত              

৪  BCL          ই             

ই                             

ইবতা    LCMS, ICPOES, HPLC 
    GC                      

                              

        

৫। িংশিষ্ট্ শফবাগগুবরায মভাট ২০টি মপ্রাগ্রাভ 

এয উাত্ত BCL            

৬    ’                             

                                   

BCL                        BCL 

              ত          ত 

        

 

১২   

     

    

     

    

       

 

  ’  

      

        

“         

          

                 

  ত  ত 

               

  ই          

               

            

        

        

            

                

১  শনজ শনজ গ্রাবভয 

উন্নয়বন            

                 

কযবত বফ।  

২           ই        

       কযবত বফ। 

৩                   

       ত     ত       

কযবত বফ। 

৪         ই        ত   

  ত               ই 

                ত 

           ত    ত 

    ত       কযবত 

বফ।  

৫              মণয 

              ত       

৬    ই         

                   ১      ২০১৯ 

            ৮৭    ত              

    ১          ত                     

২    ই                            

                 ৬০               

                      

২         ২০১৯-২০             ৮৮     

   ৮৯         ৯২    ত       ৪০০   

   ত       ত        ১০          ত 

  ই                                

       ত       ত         ১০    

         ত                     

    

৩      ২০২০             ৪৮     

   ৮২    ত      ৯          ত        

                        ৪৮        ৮২ 

   ত         ৪ ৮৬     ৪ ৫৬ 

         

১            

       

ই     

২   .     

    

৩           

     ই     

৪           

ই     

৫       ত   

      

৬      ,    

      

         

           

 



 
 

60 
 

       -                          ত             

      ই        

            

           ত   

  মত বফ।  

৭  বার জাতগুবরায 

প্রদ যনী, প্রচায     ভাবকযট 

শরিংবকজ বৃশদ্ধ কযবত বফ। 

৮।  আভায গ্রাভ আভায 

য যকাবযয এই 

মিাগান ফাস্তফায়বন শি 

কর শফজ্ঞানী কভ যকতযাগণ 

শনজ শনজ এরাকায় কাজ 

কযবফন এফিং শিয জাত 

শফস্তায কাম যক্রবভ অিং 

গ্রণ কযবফন। 

৪      ২০২০             ৪৯      

   ৮৭    ত  ৩০                

                  ২৬    ই ২০২০ 

ত      ৮          ত                 

       

৫   ত        ত                ১০  

                             

        

৬     ত             ১০         

                             

 

                   

      ৮৯=২০     ,    ৯২=২০ 

    ,        ১০০=২০     ,   

  ই       =১০                      

                           

             ত                 ত 

                     

১৩  

       

     

         

           

        

     

  ত  

     ত         

       ত  

           ত  

    ই       ত 

     

       ত     ২০-২২ 

                ই 

    ত          

      ত   ত     ৩ ০-

৩ ৫         ত     

              ত      

২০০৯-২০১৯          

৫০    ত           

         ত         

৬ ০০                

              ত  

      ত     ত     ত 

      

গত ০৯ মেব্রুয়াশয/২০২১ তাশযবখ অনুশিত 

জাতীয় ফীজ মফাবড যয ১০৪তভ বায় 

BR8631-12-3-5-P2 মকৌশরক াশযটি 

শি ধান১০০ শাবফ মফাবযা ভসুবভয 

শজিংক মৃদ্ধ জাত শববফ াযা মদব 

চালাফাবদয জন্য অফমুি কযা য়। অঙ্গজ 

অফস্থায় এ জাবতয গাবছয আকায  

আকৃশত শি ধান৭৪ এয ভবতা। এ জাবতয 

শডগ াতা খাড়া, প্রস্থ  রিা, াতায যিং 

বুজ। পূণ য ফয়স্ক গাবছয গড় উচ্চতা ১০১ 

ম. শভ.। ১০০০ টি পুষ্ট্ ধাবনয জন গবড় 

১৬.৭ গ্রাভ। চাবরয আকায আকৃশত ভাঝাশয 

শচকন এফিং যিং াদা। শজিংবকয শযভান 

২৫.৭ শভ.গ্রাভ/মকশজ মা শি ধান৭৪ এয 

মচবয় মফী (২৪.২ শভ.গ্রাভ/ মকশজ)। এফিং 

দানায় অযাভাইবরাবজয শযভাণ তকযা 

২৬.৮ বাগ এফিং বাত ঝযঝবয।। এছাড়া 

মপ্রাটিবনয শযভাণ তকযা ৭.৮ বাগ। শি 

ধান১০০ এয গড় জীফনকার ১৪৮ শদন মা 

শি ধান৭৪ এয প্রায় ভান। এ জাবতয পরন 

শি ধান৭৪ এয মচবয় াভান্য মফী বর 

(৪.৫%) ধাবনয গুনগত ভান বার অথ যাৎ 

চাবরয আকৃশত ভাঝাশয শচকন এফিং শি 

ধান৮৪ এয মচবয় পরন প্রায় ১৯% মফী। 

এ জাতটি গড় পরন মক্টয প্রশত ৭.৭ টন। 

উমৄি শযচম যা মবর অনুকূর শযবফব 

মক্টয প্রশত ৮.৮ টন ম যন্ত পরন শদবত 

ক্ষভ। এছাড়া এ জাবতয চাবরয বাত 

শজঙ্ক মৃদ্ধ শফধায় ফািংরাবদবয ভানুবলয 

          ত, 
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শজবঙ্কয পুশষ্ট্য ৩০-৫০% অবাফ পূযবণ 

ব্যাক র্ভশভকা যাখবত ক্ষভ। পরশ্রুশতবত 

ভানুবলয যীবযয মযাগ প্রশতবযাধ ক্ষভতা 

বৃশদ্ধ াবফ। 

টিআযশফ-শি প্রকবল্পয অজযন (শিতীয় মপজ): 

 ত     ২০২০-২১       RGA 

             ৫৭,৭৬৭       Field 

RGA              ৩,৫২,৩৭৭   

                               

 ত     ২০২১-২২        RGA 

             ৪৮,০০৩       Field 

RGA-              ৩,১৩,২০৬   

                                  

২০২১-২২       ৩৪,৪১৩          

     Line Stage Testing        

                     ২০২১-২২ 

      ৬,৭৩৯             OYT- ত 

    ২,২২৯             PYT   

AYT - ত                        , 

২১৯৪৬   F1 Plants-    Quality 

Checking               -   

    ত                  ৫২৫৭৭   

Line Selection Trial        ই -   

QTL fingerprinting            1k-

RiCA v.2                ৪৭৯৬  

Genotypes    Mid Density 

Genotyping                

       ২০২০-২১           

             ৪৪৩৬২             

                 ২৭৫১৮৮   

                                ত 

       ২০২০-২১       ৩০৫০১   

            Line Stage Testing 

                        

        

     

      

        

াড় অঞ্চবর 

মদশযবত মযাণ 

কযবর আগাভ ঢবর 

াকা/ আধাাকা 

ধান াশনবত 

তশরবয় মায় আফায 

আগাভ মযাণ 

কযবর মকাল্ড 

ইনজুশযবত শচটা 

বয় মায়। ভস্যা 

ভাধাবন োন্ডা 

নীর মফাবযা 

                 

                 

                     

        ত          ত 

      

ায অঞ্চবরয জন্য োন্ডা নীর মফাবযা 

ধাবনয জাত উিাফবনয জন্য ব্যাক কাম যক্রভ 

গ্রন কযা বয়বছ। IR83222-F11-173, 

    ই  (Hbj.B.VI), Mineasahi 

এফিং Bhutan নাভক ধাবনয 

Germplasm/Landrace জাতবক চাযা 

 প্রজনন ম যাবয় োণ্ডা নীর শাবফ 

 নাি কযা বয়বছ; শকন্তু এবদয পরন  

অন্যান্য গুনাফরী কাশিত ম যাবয় না য়ায় 

pre-breeding materials শাবফ 

ক্রশিং কাম যক্রবভ ব্যফায কযা বে এফিং 

োণ্ডা নীর বফশবষ্ট্যয িংশিষ্ট্ QTL ফা 

         , 

     

     ত  
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ধাবনয জাত 

দযকায। 

শজন নাি কযায কাম যক্রভ চরভান যবয়বছ। 

মফাবযা ২০২০-২১ ভসুবভ ২১টি প্যাবযন্ট 

ব্যফায কবয ২০টি ক্র, ১১টি ক্রবয F1 

Confirmation কযা বয়বছ। 

৩৩,৫০৩টি মপ্রাবজশনমূ RGA-এয 

ভাধ্যবভ অগ্রগাভীকযণ, ৬,৩১৭টি অগ্রগাভী 

মকৌশরক াশয Line Stage 

Testing-এ মূল্যায়ন কযা বয়বছ। এছাড়া 

২১৮টি মজবনাটাই OYT-এ, ৮২টি 

মকৌশরক াশয AYT এফিং ২১টি মকৌশরক 

াশয Regional Yield Trial 

(RYT)-এ মূল্যায়ন কযা বয়বছ। এছাড়া, 

ায এরাকায় ১০ টি স্থাবন শতনটি মকৌশরক 

াশয Regional Yield Trial (RYT-

Haor)- ত                  

AYT (ায এরাকায ৩টি এরাকায় 

ফাস্তফাশয়ত) মথবক ১৪টি রাইন শনফ যাচন কযা 

বয়বছ মমগুবরা ১৫১ -১৫৭ শদবন ৭.১৯-৭.৯০ 

টন/ব. পরন শদবয়বছ। এ যীক্ষায় 

BR11894-R-R-R-R-270 রাইনটি 

১৫৩ শদবন বফ যাচ্চ ৭.৯০ টন/ব. গড় পরন 

প্রদান কবযবছ। শনফ যাশচত রাইনমূ আগাভী 

২০২১-২২ মফাবযা ভসুবভ    - ত  

মূল্যায়ন কযা বফ।  

RYT-Haor trial মথবক শনফ যাশচত ৩টি 

োণ্ডা শষ্ণু মকৌশরক াশয IR100722-

B-B-B-B-11, IR100723-B-B-B-

B-61, TP16199 (পরন ৬.১-৬.৭, 

জীফনকার ১৫০-১৫৫ শদন) ২০২১-২২ মফাবযা 

ভসুবভ ALART-এ মূল্যায়ন কযা বফ।  

      ২৮,       ২৯           ৮১    

     Hbj.B.VI, Bhutan     

Mineashahi               ত ১২২৪ 

                                

                           ৪৩   

                             

      ত            ই         

    ই             

      ,    ত        ২০২০-২১        

IRRI          ২৬০                

                              ত 

        ১৩৯-১৬১      ৩.৯৬ – ৯.৯৮ 

                          ৮     -

               ৯          ই        
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     ত  

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       ত   

           

           

     ত  

             

         ত      

    ,          , 

Low GI,        ত 

          ত    (   

   ৩৪,          ৬৩,  

      ৭৫,  

      ৮০        ৮১   

      ৮৪           

      -     ত 

     -   ত        

   ত       

              ত              

                        

                                 ত 

১৩-১৫         ২০২০,              

                            

             ত             

                          ত     

    ত   :        ত             

  ত                              

   ;                              

       ত                        

   ত Rice value chain          

Stakeholders              

                      ই          

                        ত     (   , 

    ই, স্কয়ায),          

       /     ,   ই       ,       

            ত    ,              

                               ত 

                   ত             

                             , 

                  Covid-19    

     ত   ত                    

      ই ত                   

            ত     ,      ত      

      ত                ত     ,  

      ত                         

                 

কৃশল অথ যনীশতঃ উশল্লশখত                

                  ত          

           ত               ই        

                          ই  

                        ত          

                           ত      

Workshop                      

                   ত         তশয     

                                   

         Covid-19         ত   ত 

      workshop             

       , 

       ই 

        

      ত       
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   ই-         ই    ই-

           ত  

           

            

        

                   

         ই           

           ত      

ফািংরাবদ যাই নবরজ ব্যািংক 

(শফআযবকশফ): শফআযবকশফ বয়ফ অযাব 

শিয নতুন জাতগুবরা ারনাগাদ কযা বয়বছ। 

এছাড়া শফআযবকশফবত ডায়নাশভক শবউ 

কাবনকটিশবটি স্থান কযায পবর শিয 

ারনাগাদ কাম যক্রভ কবরয  মদাড়বগাড়ায় 

মৌবছ মাবে। ইবতাভবধ্য ৪,১০,৭১৮ জন 

শফআযবকশফ বয়ফ অযা মথবক মফা গ্রণ 

কবযবছন। অযাটিবত ইিংবযশজ এফিং ফািংরা 

াচ য শবস্টভ স্থান কযায পবর মম মকউ 

ফািংরা এফিং ইিংবযশজ শদবয় াচ য কযবত 

াযবছন। এছাড়া উি বয়ফ অযাব শি 

ধান৯৭, শি ধান৯৮, শি ধান৯৯ এফিং শি 

ধান১০০ পযাক্টীট িংবমাজন কযা বয়বছ।     

যাই নবরজ ব্যািংক (আযবকশফ) অযাঃ 

আযবকশফ মভাফাইর অযাব নতুন ধাবনয 

জাতগুবরা ারনাগাদ কযা বয়বছ। ধান 

শফলয়ক কর শফবলজ্ঞ  শফকল্প 

শফবলজ্ঞগণবক মভাফাইর অযাবয াবথ 

িংবমাগ স্থান কযা বয়বছ। পবর মদবয মম 

মকান প্রান্ত বত মফা গ্রীতাযা মম মকান 

ভয় স্বল্প খযবচ শফবলজ্ঞগবণয াবথ 

যাশয কথা ফবর মফা াবেন। ইবতাভবধ্য 

১৬,৩৪৩ জন আযবকশফ মভাফাইর অযাটি 

ডাউনবরাড কবয মফা গ্রণ কবযবছ। 

অযাটিয ভাবনান্নয়বনয শনশভত্ত অযাটিবত 

নতুন একটি বয়ফ মজ পযভ িংমৄি কযা 

বয়বছ মমখাবন ম্প্রাযণ কভীযা তাবদয 

ভতাভত এফিং শপডব্যাক প্রদান কযবছন। 

শি যাই ডক্টয: ধান চাবলয মাফতীয় ভস্যা 

 ভাধাবনয শনশভত্ত প্রবয়াজনীয় জ্ঞান  

প্রমৄশি মৃদ্ধ  শি যাই ডক্টয মভাফাইর  

বয়ফ অযা  এয ইিংবযশজ   ফািংরা 

বা যন বতশয বয়বছ। প্রায় ১৮০০০ ডাটা মৃদ্ধ 

উি অযাব ডায়াগনশ টুর অন্তর্ভ যি কযা 

বয়বছ মমখাবন মযাগফারাই, মাকাভাকড়, 

াযীযতাশত্ত্বক, কৃশলতাশত্ত্বক  মৃশত্তকা 

িংক্রান্ত ভস্যামূবয প্রবনাত্তবযয ভাধ্যবভ 

ভাধান ায়া মাবফ। উি অযাটি 

Android চাশরত স্মাট য মপাবন Google 

play store মথবক ডাউনবরাডপূফ যক ইনস্টর 

কযা মাবফ। অযাটিবত ব্যফাযকাযীবদয 

ক্ষুবদফাতযা মপ্রযবণয ভাধ্যবভ সুশনশদ যষ্ট্ 

ভস্যাশবশত্তক ভাধান প্রদান ারনাগাদ 

তথ্য মদখায সুশফধাবথ য পু মনাটিশপবকন 

নাভক মলাফার ফাটন অন্তর্ভ যিকযণ  ফািংরা 

মটক্সট টু শস্পচ অন িংমৄিকযণ কযা 
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বয়বছ। এছাড়া বয়ফ অযাবয 

মাভবজবক আবযা আকল যণীয় কযায জন্য 

মাভ মবজয মভনুয-মূবয শডজাইন 

ারনাগাদ কযা বয়বছ এফিং ভাবনান্নয়বনয 

রবক্ষয প্রবয়াজনীয় যাভ য প্রদাবনয জন্য 

‘শপডব্যাক’ অন মৄি কযা বয়বছ। 

মযাগফারাই  মাকাভাকড় িংক্রান্ত 

ভস্যামূবয তাৎক্ষশণক ভাধাবনয রবক্ষয 

উি অযাবয াবথ এ. আই. 

(আটি যশপশয়ার ইবন্টশরবজন্প) ফা কৃশেভ 

বুশদ্ধভত্তা প্রমৄশি িংবমাজবনয কাজ ৫০% 

ম্পন্ন বয়বছ। এয পবর বজই ধাবনয 

মযাগফারাই, মাকাভাকড়  মৃশত্তকা িংক্রান্ত 

ভস্যামূবয মমবকান ইবভজ এনারাইশ 

কবয তাৎক্ষশণক ভাধান ায়া মাবফ। 

 

ধাবনয জাবতয উবমাগীতায ম্যাঃ গবফলণা 

কাম যক্রভ মজাযদায কযায রবক্ষয শি উিাশফত 

শফশবন্ন ধাবনয জাতমূবয ভাটি  র্ভশভরূবয 

উয শবশত্ত কবয ধান উৎাদন উবমাগীতায 

ম্যা (Suitability Map) প্রস্তুত কযা 

বয়বছ। এছাড়া, দ্য অফমুি শি ধান১০০ এয  

চালাফাদ উবমাশগতায ম্যা প্রস্তুত কযা 

বয়বছ। উযন্তু ফািংরাবদব আউ ধান চাল 

উবমাগী ম্ভাব্য এরাকায ম্যা বতশয কযা 

বয়বছ। এছাড়া ২০১২-২০১৯ ার ম যন্ত 

ফছয অনুমায়ী ফািংরাবদবয তাভাো 

(বফ যাচ্চ  ফ যশনম্ন) এফিং মভাট বৃশষ্ট্াত 

ম্যা প্রস্তুত কযা বয়বছ। স্যাবটরাইট ইবভবজ 

ব্যফায কবয আভন ২০২০ এফিং মফাবযা 

২০২০-২১  এয ম্যা বতশয কযা বয়বছ। 

এছাড়া, কৃশল শযিংখ্যান শফবাগ বত ২৮টি 

স্যশফন্যা এয উবমাশগতায ম্যা বতশয 

কযা বয়বছ। 

   

       

       -

    

              

(R&D)        

             

           

      

    ত          

         

        ত   

           

   ত      

     ত      ত        

     ত               

                    -

           ত    

    ত               

               

                 

                   ত  

                     

         ত       

   ত       

• ত ০৯        ২০২১ ত          ত 

  ত               ১০৪ত       

BR8631-12-3-5-P2              

      ১০০                       

           ত                  

                          

• ত ৮       ২০২০      ত   ত   

            ১০৩ ত              

            ত         ২      

                  ত          

               ত       ৯৭      

   ৯৯                   ত  

        , 

         , 

     

     ত  

     ,   ই    

  ই         



 
 

66 
 

       -                          ত             

                        

                               

   ৯৭         ৯৯                  

            ত               

  ত      ত                ১৪ 

                        ৮-১০ 

             ত         ত        

•      ৯৭               ১৫২     

                  ত ৪ ৯     

                               

       ত ৭ ০                ত 

           ত  ১০০০            

        ২৫ ৫                  

     ই               ত    ২৫ ২ 

                        ত    ৮ ৬ 

                ত  ১০০          

     ত                            

                               

                          

           

•      ৯৯                ১৫৫     

                  ত ৫ ৪     

                               

       ত ৭ ১                ত 

           ত  ১০০০            

        ২২ ৮                  

     ই               ত    ২৭ ১ 

                        ত    ৭ ৯ 

                ত  ৯৪          

     ত                          

        ত                      

                             

       

•                             

              ত                   

২০২০-২১       ২২               

    ২৩     confirm            

Rapid Generation Advance 

   ত        ৪৫       ১২ ১২২  

                                 

              ২০২০-২১       

৫ ০০০              Line Stage 

Testing (LST), ৭৯৪               

OYT, ১২০                   

    ২০              Regional 
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       -                          ত             

Yield Trial (RYT)-            

                ৫৫         

       AYT      ০৮               

    RYT      ০২   (BRH11-9-

11-4-5B-HR3, BRH13-2-4-6-

4B)                 ই            

                             

                              

             ত        ২০১৯-২০ 

      BR11715-4R-103        

                   ১৫৫     

         ১০ ০                   

                    ২০২০-২১       

                 BR11723-

4R-48 ১৬১      ৯ ০৭         

BR11723-4R-12 ১৬৪      ৯ ০৯ 

        BR11712-4R-227 ১৬১ 

     ৯ ১৫                         

  ই        BR11716-4R-105 

১৪৮          ৯ ০              

                   ত       ৮৯ ১৫৪ 

     ৮ ২                       

     ত           ত         

  ত             ২০২০       

১৪           ৪৩  F1 

Confirmation, ৭১ ৩৩৫           

        RGA-         

              ৭ ১৭৯             

LST                         

      ৮১৬              OYT- ত  

৬৩  PYT- ত  ৪৬  AYT- ত  ২২  

RYT-                        

          PYT-3        

BR11716-4R-102              

১১৭      ৭ ৯১                  

                   ৮৭ ১২২      

৬ ৪৯                        

 ত        ২০২০-২১       ২০  

         ২৫  F1 Confirmation, 

RGA         ৭৮ ৯৭১           

                      ২ ৭০৩  

                             

                                 

       ১ ৫২৮                    

                      PYT-4 
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       -                          ত             

                       BR 

11723-4R-172 ১১ ১৬            

             

    ত           ত              

 ত           ২০২০       ২৯  

         ২৩  F1 Confirmation, 

RGA         ২০ ০৬৬           

                      ২ ১১১  

                             

                                 

       ১ ০৪৭                    

            ত           ২০২১ 

       ত                      

(BR9158-19-9-6-50-2-HR1, 

IR13F441, IR16F1148) 

ALART                         

          ২০২০-২১           

         ত                 

  ত   ৬৭       ত     ২৪৮৯৮  

            RGA (F2-F6)    

                               

২০২০-২১           ৭৯০০        

     Line Stage Testing        

                             

                  ১২০-১২৫      

        ত              ১৭  

                       ২০২০-২১ 

      PYT (Preliminary Yield) 

                                  

  ত              ৫৬           ৭১ 

                  ত     ২০২১-২২ 

                   ত       

            ত   ১৯     confirm 

              ৪৮১৩              

RGA (F2-F6)                 

                   ত     ২০২১-২২ 

           ৫৪              

৭৬৩৪              Line Stage 

Testing            ৭১৭         

            OYT-              

            ই                     

          RYT (Regional 

Yield)                        

             ত              ৫৬     

      ৭১                   
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       -                          ত             

     ত 

      

      

        

               

             

  ত         

           

           

  ত  ত           

      ত          ত 

      

                 

          ত         

             ত   

          ত       

          ত        

  ই                 ত 

      

ফারাভ, রক্ষ্মীদীঘা  অন্যান্য ধাবনয 

স্থানীয় জাত শি জীন ব্যািংবক িংযশক্ষত 

আবছ। ঐশতযফাী ফারাভ ধাবনয গুণাগুণ 

উচ্চ পরনীর ধাবন স্থানান্তবযয জন্য 

শিশডিং মপ্রাগ্রাবভয ভাধ্যবভ মকৌশরক াশয 

উিাফবনয যীক্ষা শনযীক্ষা চরবছ। এ 

রবক্ষয শি ধান২৮  শি ধান৫০ জাবতয 

াবথ ফারাভ ধাবনয ক্রশিং কযা বয়বছ 

এফিং উিাশফত াশযগুবরা F4 মজনাবযবন 

আবছ। মফাবযা ২০২০-২১ভসুবভ     

   ৫০      ত  ই           ই      

          ত                  F4 

           ৭৮৫                 

     বয়বছ    ত        ২০২০-২১ 

      Line Stage Testing 

(LST) এয দুইটি ক্রবয মথা:    

   ৫০                 ২৮       

        ৬৭৬                  

৫৮                                 

             ৫০       ক্র মথবক 

২৮১৬                   ১৯৯  

                               

   ত                    ২৮       

                ৫৬             

          ৫০                  

     ৪                 ত       

          

গত মফাবযা ২০২০-২১ ভসুবভ 

 ত               ত        

BR8526-38-2-1-HR1, IR64-pi9 

NILS, BR10322-23-1-2-4          

                    ত       

                                 

                 F2           

 ৫০০                    বয়বছ  

 ত মফাবযা ২০২০-২১ ভসুবভ 

রতাফারাভ ধাবনয জাতটি ALART 

শাবফ মূল্যায়ন  কযা বয়শছর মমখাবন 

মচক জাত শাবফ শি ধান৫০, শি ধান৬৩ 

এফিং শি ধান৮১ ব্যফায কযা বয়শছর। 

উি রতাফারাভ ধাবনয জাতটি  চরশত 

মফাবযা ২০২১-২২ ভসুবভ শউয রাইন 

শবরকন কযা বফ।                 

  ত  BR9713-63-5-2-2, BR8590-

5-2-5-2     DR-6          

                F1 গত মফাবযা 

ভসুবভ ২০২০-২১ ভসুবভ confirm  

কযা বয়বছ। চরশত মফাবযা ২০২১-২২ 

ভসুবভ                      ৩  

  ই  (BR9713-63-5-2-2, BR8590-

           

     

     ত   

  ই      ই   
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       -                          ত             

5-2-5-2     DR-6             

                  F2           

            বে    

 

রক্ষ্মীদীঘায উন্নয়বনয জন্য ব্যাক 

কাম যক্রভ গ্রণ কযা বয়বছ।  শি আঞ্চশরক 

কাম যারয় বাঙ্গাবত রক্ষ্মীদীঘা, রারদীঘা, 

বখয়াভটয জাবতয উন্নয়বনয জন্য আভন 

২০১৯-২০ ভসুবভ াদাাজাভ, শি 

ধান৪৯, শি ধান৭৫, শি ধান৭৯,  শি 

ধান৮৭ এয াবথ  িংকযায়ণ কযা 

বয়বছ।             ত           

২০২০-২১       রক্ষ্মী           

BR11186-5R-377, BR11186-

5R-672, শি ধান৭৬, শি ধান৭৭, শি 

ধান৮৭,  শি ধান৯৪ এয              

              ত           ২০২০-

২১       রক্ষ্মী           BR7932-

17-2, BR9175-9-3-20-3, BR9175-2-

1-12-5                          

        ত F1-    Confirmation 

           রক্ষ্মীদীঘায      

BR8157-1-6-2-1-27 িংকযায়ণ বত 

প্রাপ্ত মশগ্রবগটিিং প্রবজশন আভন ২০২০-২১ 

ভসুবভ F2 মজনাবযবন শছর।    

মশগ্রবগটিিং প্রবজশনমূ         ২০২০-

২১ ভসুবভ F3 মজনাবযবন অগ্রগাভী 

কযা বয়বছ। চরশত        ২০২১-২২ 

ভসুবভ    মশগ্রবগটিিং প্রবজশনমূ  F4 

মজনাবযবন অগ্রগাভী কযা বে।  

যাধুনী াগর-এয াবথ BR8535-2-1-2 এফিং 

NMKP102-3-2-1-এয িংকযায়ণ মথবক 

উিুত পুবরন F3 মজনাবযবন অগ্রগাভী কযা 

বয়বছ। শি ধান২৮ এফিং যাধুনী াগর-এয ক্র 

পুবরন F5 মশডশগ্র মজনাবযন-এ অগ্রগাভী 

বয়বছ। এছাড়া শি ধান৫৪-এয াবথ যাধুনী 

াগর-এয ক্র মথবক উিূত একটি াশয OYT-মত 

মূল্যায়ন কযা বয়বছ। 

চীবনয ায়তায় সুায াইিশড ধান 

উৎাদবনয জন্য শি ইশতপূবফ য চীবনয 

ায়তায় মমৌথবাবফ “ফািংরাদব ধান 

গবফলণা ইনশস্টটিশউবটয  াইিশড ধান 

গফবলণা দক্ষতা বৃশদ্ধ  ীল যক একটি প্রকল্প 

মপব্রুয়াশয ২০১৬ মথবক জুন ২০১৮ ম যন্ত 

ফাস্তফাশয়ত য়। প্রকল্প চরাকারীন ৮ জন  



 
 

71 
 

 


