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 ১২তম গবেষণা অগ্রগতত পর্ যাব াচনা সভার কার্ যতেেরণী   

 

গত ০৬ জুন ২০২২ তিস্টাব্দ সকা  ৯:৩০ টায় ট্রেতনিং কমবেক্স এর সভাকবে ১২তম গবেষণা অগ্রগতত পর্ যাব াচনা সভা অনুতিত হয়। সভায় 

সভাপততত্ব কবরন তির মহাপতরচা ক ড. ট্রমাোঃ শাহজাহান কেীর। এছাড়াও উক্ত সভায় পতরচা ক (গবেষণা) ড. ট্রমাহাম্মদ খাব কুজ্জামান, 

পতরচা ক (প্রশাসন ও সাধারণ পতরচর্ যা) ড. ট্রমা. আবু েকর তছতিক এেিং সক  তেভাগীয়/আঞ্চত ক কার্ যা য় প্রধানগণ উপতিত তছব ন। সভাপতত 

মবহাদয় সক বক স্বাগত জাতনবয় সভার কার্ যক্রম শুরু কবরন।  

উবিশ্য:  

১। প্রততটি তেভাবগর গবেষণা অগ্রগতত পর্ যাব াচনা করা  

২। ভতেষ্যৎ চযাব ঞ্জ ট্রমাকাবে ার জন্য পতরকল্পনা/পদবেপ গ্রহণ  

৩। গবেষণার সমস্যা, সুবর্াগ সুতেধা, সেমতা, দুে য তা, উপকরবণর প্রাপ্যতা তচতিতকরণ  

৪। কৃতষ তেষয়ক জাতীয় সমস্যা তচতিতকরণ ও সমাধাবনর উপায় ট্রের করা 

৫। সরকাবরর নীতত োস্তোয়বনর পদবেপ গ্রহণ। 

 

সভাপতত মবহাদবয়র অনুমততক্রবম উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা সমন্বয়কারী  ড. মুন্নুজান খানম সভার আব াচযসূচী উপিাপন কবরন।  

 

আব াচয সূচী: তেগত সভার তসদ্ধান্ত ও অগ্রগতত। 

তেষয় উপ-তেষয় পর্ যাব াচনা তসদ্ধান্ত অগ্রগতত োস্তোয়নকারী 

১। জাত 

উদ্ভােন 

ক) ট্রমগা 

জাবতর 

পতরপূরক/

তেকল্প 

জাত 

 

 

তি ধান২৮, তি 

ধান২৯, তি ধান৪৮ 

ও তেআর১১ এর 

মত জনতপ্রয় 

জাবতর পতরপূরক/ 

তেকল্প জাত উদ্ভােন 

করা হব ও এর 

ধারাোতহকতা 

েজায় রাখা 

প্রবয়াজন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

উশিদ প্রজনন/ জীে 

প্রযুশি/ উশিদ 

িারীরতত্ত্বঃ জাত 

উিােবন তাপ 

সহনিীল, ঢবল পড়া 

প্রশতবরাধী, শজঙ্ক 

সমৃদ্ধ বেশিষ্ট্যগুবলা 

মমইন শিশমিং করা 

প্রবয়াজন।  

 

 

তেকল্প জাত উদ্ভােবনর 

গবেষণা চ মান ও 

ট্রজারদার করবত হবে। 

  

তি ধান৮১ ও তি ধান৮৬ 

এর দুে য তা তচতিত কবর 

উন্নয়বনর জন্য গবেষণা 

করবত হবে।  
 

তেকল্প জাত উদ্ভােবন কত 

েছর সময়  াগবে ট্রসটা 

উবেখ করবত হবে। 

ট্রর্ জাবতর তেকল্প তহসাবে 

তি ধান১০০ ব্যেহার করা 

র্ায় তা উবেখ করবত হবে। 

 

অঞ্চ  তভতিক Early 

transplanting এর জন্য 

১২০-১২৫ তদন জীেন কা  

তেতশষ্ট উপযুক্ত জাত 

উদ্ভােবন গবেষণা ট্রজারদার 

করবত হবে। 

জাত তভতিক তেবশষ 

তেবশষ বেতশষ্টয শনাক্ত 

করার ট্রেবে উতদ্ভদ প্রজনন, 

জীে প্রযুতক্ত ও উতদ্ভদ 

শারীরতত্ত্ব তেভাগ একবে 

গবেষণা কার্ যক্রম গ্রহণ 

করবত হবে।   

শিতীয় প্রজবের ধান 

উিােবন আমন এেিং মোবরা 

মওসুবমর  উপবর্াগী ট্রসট 

পৃথক করবত হবে। আমন 

উশিদ প্রজননঃ শেআর১১ এর শেকল্প শহবসবে 

শি ধান৮৭, শি ধান২৮ এর শেকল্প শহবসবে শি 

ধান৬৭, শি ধান৮১, শি ধান৮৪, শি ধান৮৬, শি 

ধান৮৮ ও শি ধান৯৬ উিােন করা হবয়বে 

এেিং শি ধান২৯ এর শেকল্প শহবসবে শি ধান৫৮, 

শি ধান৮৯ ও শি ধান৯২ উিােন করা হবয়বে। 

সম্প্রশত শেআর ২৬ ও শি ধান৪৮-এর 

পশরপূরক জাত শহসাবে শি ধান৯৮ উিােন 

করা হবয়বে।  

রিংপুর আঞ্চশলক কার্ যালয়ঃ   

শিতীয় প্রজবের ধানঃ ট্রান্সবেশসভ শিশডিং এর 

মাধ্যবম গাবের কািংশক্ষত ইশডওটাইপ 

পশরেতযবনর মাধ্যবম মোবরা, ২০২১-২০২২ 

মওসুবম মমাট ১০টি কািংশক্ষত মকৌশলক সাশর 

শনে যাচন করা হয়। মকৌশলক সারীগুবলার 

জীেনকাল ১৫০-১৬০ শদন এেিং ফলন ৭.০-

৯.০ টন/মহ. পাওয়া মগবে । আগামী মরাপা 

আমন, ২০২২-২০২৩ মমৌসুবম উি মকৌশলক 

সাশরসমূবহর মফবনাটাইশপক, িারীরতাশত্ত্বক 

বেশিষ্ট্য এেিং ফলন পরীক্ষা (PYT) করা 

হবে। 

 

 

শেকল্প জাবতর শিতীয় প্রজবের ধান উিােবনর 

প্রথম পর্ যায় ২০২৫ সাল শনধ যারণ করা হবয়বে।  

েীন মরভ্যযবলিবনর পর মটশডিনাল প্ল্যান্ট টাইপ 

মথবক মর্ ইমপ্রুফ প্ল্যান্ট টাইপ (এসশড-১) 

উিােন করা হয় তাবক প্রথম প্রজবের ধান 

েলা হবয়বে। মর্খাবন অশধক কুশি সিংখ্যাবক 

(২০-২৫টি) মেিী গুরুত্ব মদয়া হবয়বে। আর 

শিতীয় প্রজবের ধাবন কার্ যকরী কুশি সিংখ্যাবক 

উতদ্ভদ প্রজনন 

ও জীে প্রযুতক্ত 

তেভাগ 
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তেষয় উপ-তেষয় পর্ যাব াচনা তসদ্ধান্ত অগ্রগতত োস্তোয়নকারী 

 

 

 

 

 

 

 

 

জীেপ্রযুশিঃ 

তমউবটশন এর জন্য 

EMS এর 

পাশাপাতশ 

ট্ররতডবয়শনও 

ব্যেহার করা ট্রর্বত 

পাবর।    

 

২০২২ মওসুবম উতদ্ভদ 

প্রজনন তেভাবগর 

তেজ্ঞানীমদর একটি গ্রুপ 

রিংপুর আঃ কাঃ এ শগবয় 

শিতীয় প্রজবের ধানঃ 

ট্রান্সবেশসভ শিশডিং এর 

মাধ্যবম উদ্ভাতেত তিক্সড্ 

ট্রকৌত ক সাতর সমুবহর 

বেশিষ্ট্য এেিং ফলন 

পশরদি যন কবর পরেতীবত 

মকান সাশর গুবলা অেগামী 

করা মর্বত পাবর তা শসদ্ধান্ত 

শনবেন। 

ট্রান্সবেশসভ শিশডিং এর 

মাধ্যবম উদ্ভাতেত তিক্সড্ 

ট্রকৌত ক সাতর সমুবহর 

একাতধক ট্রসট তি প্রধান 

কার্ যা য় ও অন্যান্য আোঃ 

কাোঃ এ োয়া  করবেন। 

 

PVT খুে গুরুবত্বর সাবথ 

করার তেষবয় আব াকপাত 

করা হয়। এ ব্যাপাবর 

প্রবয়াজবন SCA এর 

পতরচা ক এর সাবথ 

ট্রর্াগাবর্াগ করবত হবে। 

সঠিক সমবয় হাবভ যস্ট করার 

তেষবয় গুরুত্ব তদবত হবে। 

 

অগ্রগামী সাতরর পাতা হলুদ 

হবয় র্াওয়ার তেষবয় 

কৃতষতত্ত্ব ও মৃতিকা তেজ্ঞান 

তেভাগ িাটি য াইজার 

ম্যাবনজবমন্ট এর উপর 

স্টাতড করবেন। 

 

 েণাক্ততা ব্যেিাপনার 

জন্য তি সাতেীরার ২নিং 

িাবম যর উন্নয়ন করবত হবে। 

 

তমউবটশন করবত 

ট্ররতডবয়শন প্রবয়াবগর জন্য 

জীে প্রযুতক্ত তেভাবগর 

তেজ্ঞানীবৃন্দ অততসত্ত্বর 

তেনা, ময়মনতসিংবহ তগবয় 

প্রময়াজনীয় ব্যেিা গ্রহণ 

করবে। 

(১০-১২টি) মেিী গুরুত্ব মদয়া হবয়বে। এর সাবথ 

প্রথম প্রজবের ধাবনর মচবয় শিতীয় প্রজবের 

ধাবন শেশভন্ন িারীরতাশত্ত্বক বেশিবষ্ট্যর 

কািংশক্ষত উন্নয়ন সাধন করা হবয়বে। মর্মন- 

মসাস য -শসিংক ব্যাবলন্স, ফ্ল্যাগ শলফ েড় ও 

চওড়া এেিং মলট মসবনবসন্স, িীবষর বদঘ্য ৩০-

৩৫ মসশম., প্রাইমারী ব্যান্চ সিংখ্যা ১৫-১৮ টি, 

কান্ড চওড়া ও মজবুত, উচ্চতা মসশম মডায়াফয 

১০০-১১০ মসশম., ঢবল পরা সহনিীল, প্রশত 

িীবষ পুষ্ট্ ধাবনর সিংখ্যা ২০০-২৫০টি প্রভৃশত। 

েশরিাল আঞ্চশলক কার্ যালয়ঃ 

জনশপ্রয় জাবতর পশরপূরক/শেকল্প জাত 

উিােবনর লবক্ষয মোবরা মওসুবমর জন্য নতুন 

প্রজবের ধান (NGR) এর ৩০৬টি অেগামী 

সাশরর ফলন মূল্যায়ন কার্ যক্রম চ মান 

রবয়বছ। মোবরা মওসুবমর জন্য অনুকূ  

পতরবেবশ আোদ উপবর্াগী ৪টি অগ্রগামী 

সাতরর ALART ও ১০টি ট্রকৌত ক সাতরর 

RYT সম্পাদন করা হবয়বছ এেিং ট্রসইসাবথ 

তেতভন্ন ট্রজনাবরশবনর ট্রপতডতগ্র পপুব শন এর  

পরীক্ষন কার্ যক্রম চ মান রবয়বছ। 

মোবরা মওসুবমর জন্য পশরপূরক/শেকল্প 

জাবতর ধান উিােবনর প্রথম পর্ যায়  ২০২৩   

সাল শনধ যারণ করা হবয়বে । 

 

জীেপ্রযুশিঃ 

েীজ প্রতযয়ন এবজতি কর্তযক ট্ররাপা আমন 

২০২১ মওসুবম ট্রদবশর ১০টি অঞ্চব    ইনবিড 

ধাবনর জাত মূল্যায়বনর জন্য প্রস্তাতেত 

ট্রকৌত ক সাতর BR(Bio)8961-AC26-

16 এর মূল্যায়বনর কাজ সম্পন্ন হবয়বছ এেিং 

NSB ট্রত আবেদবনর প্রতক্রয়া চ মান রবয়বছ। 

 

আমন ২০২১ মওসুবম চারটি ওয়াইড ক্রস 

(BRRI dhan28/ O. glaberrima 

(IRGC 105190), BRRI dhan48/O. 

glaberrima (IRGC 105190), 

BRRI dhan87/ O. glaberrima 

(IRGC 105190) এবং BRRI 

dhan28/ O. nivara (IRGC 

103821) হবত এম্ব্রাবয়া ট্ররসতকউ এর মাধ্যবম 

প্রাপ্ত ৩৮টি ট্রপতডগ্রী  াইন মাঠ মূল্যায়ন করা 

হবয়বছ এেিং ট্রসগুব া হবত ৩৮টি োন্ট 

তসব কশন করা হবয়বে। এর মবধ্য ওয়াইড 

ক্রস (BRRI dhan28/ O. nivara 

(IRGC 103821) এর শেশভন্ন মজবনাবরিন 

(BC1F2, BC1F3, BC1F5 BC1F6) 

হবত তসব কশন করা ৯ টি ট্রপতডতগ্র  াইন 

শসবলকিবনর জন্য মোবরা ২০২১-২২ এ মাবে 
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তেষয় উপ-তেষয় পর্ যাব াচনা তসদ্ধান্ত অগ্রগতত োস্তোয়নকারী 

লাগাবনা  হময়বে এেিং ৩০টি োন্ট  শসবলকিন 

করা হবয়বে। মোবরা ২০২১-২২ মওসুবম তি 

ধান২৮/তি ধান৬১ ক্রস হবত এন্থার কা চাবরর 

মাধ্যবম প্রাপ্ত ২ টি ডাে  হযােবয়ড  াইন 

SYT তহবসবে মাঠ মূল্যায়ন করা হবয়বছ তকন্তু 

ট্রকান  াইন শসবলকিন করা হয় নাই। শরশপট 

করা হবে। 

 

EMS দ্বারা তমউবটশবনর মাধ্যবম প্রাপ্ত 

তেআর১১ এর ২১টি তিক্সড  াইন আমন ২০২১ 

মওসুবম OT তহসাবে মূল্যায়ন করা হবয়বছ 

এেিং এর মধ্য মথবক ১০ টি  াইন তসব কশন 

করা হবয়বছ। 

 

ট্ররতডবয়শন ট্রদয়ার জন্য আণতেক শতক্ত 

কতমশবনর সাবথ ট্রর্াগাবর্াগ করা হবয়বছ। 

 

খ) ব্লাস্ট 

প্রততবরাধী 

জাত 

উদ্ভােন 

ট্ররাগ ও ট্রপাকা 

দমবন অথ য ব্যয় 

োড়ার সাবথ সাবথ 

ধাবনর উৎপাদন 

খরচও ট্রেবড় 

র্াবে। প্রতত েছর 

ব্লাস্ট ট্ররাবগর 

প্রাদুভ যাে ট্রদখা 

র্াবে এেিং ধাবনর 

ব্যাপক েতত হবে। 

তাছাড়া তেতপএইচ 

ট্রপাকার আক্রমবণ 

হাওড় ও চ ন তে  

এ াকায় ধাবনর 

ব্যাপক েতত হয়। 

উশিদ মরাগতত্ত্বঃ 

ব্লাস্ট প্রশতবরাধী 

ধাবনর জাত 

োড়করণ  পর্ যাবয় 

আনা আেশ্যক 

এেিং এ 

বেশিষ্ট্যটিবক মমইন 

শিশমিং করা 

প্রবয়াজন।  

 

 

 

 

 

 

 

 

পতরবেবশর ভারসাম্য 

রোয় প্রধান প্রধান ট্ররাগ ও 

ট্রপাকা প্রততবরাধী জাত 

উদ্ভােবনর গবেষণা 

ট্রজারদার করবত হবে।  

 

ব্লাস্ট প্রততবরাধী জাত 

ছাড়করবণর জন্য দ্রুত 

পদবেপ গ্রহণ করবত হবে।  

 

প্রতত ট্রহক্টবর ৬.৫০-৭.০০ 

টন ি নবক তভতি ধবর 

ALART এ ট্রর্বত হবে। 

ব্লাস্ট সহনশী  জাত 

তনে যাচবনর ট্রেবে ট্রর্ সক  

অগ্রগামী সাতর দীর্ য 

জীেনকা সম্পন্ন এেিং 

ি ন কম ট্রস সক  সাতর 

ALART এ না শনবয় 

সাশরগুবলা তপ্রতিতডিং 

ম্যাবটতরয়া  তহবসবে 

ব্যেহার করা মর্বত পাবর। 

ব্লাস্ট প্রততবরাধী জাত 

উদ্ভােবনর ট্রেবে প্রাপ্ত 

উতদ্ভদসমূবহ সিংতিষ্ট তজন 

উপতিত তকনা তা শজন 

মেসড মাকযার এর মাধ্যবম   

তনতিত করবত হবে। 

 

Advance 

technology (মত কু ার 

Breeding) তেষবয় গুরুত্ব 

তদবত হবে। 

উতদ্ভদ প্রজনন তেভাগোঃ ব্লাস্ট প্রশতবরাধী জাত 

উন্নয়বনর লবক্ষয ট্ররাগ প্রততবরাধী ধাবনর জাত 

ট্রপ্রাগ্রাবমর আওতায় ট্রোবরা ২০২১-২২ 

মওসুবম, ২৮টি F1 confirmation, 

FRGA কার্ যক্রবম ৬৮৩০০টি ট্রসতগ্রবগটিিং 

ট্রপ্রাবজতন অগ্রগামীকরণ এেিং ট্রমাট ২১টি 

ক্রবসর ৬৭০২টি ট্রকৌত ক সাতর LST োয়াব  

মূল্যায়ন করা হবে। এছাড়া তেতভন্ন ট্রস্টবজর 

(OYT থেকে RYT) ি ন পরীোয় 

৯৬৬টি ট্রকৌত ক সাতর মূল্যায়ন করা হবয়বছ। 

ট্রপাকা প্রততবরাধী ধাবনর জাত ট্রপ্রাগ্রাবমর 

আওতায় ট্রোবরা ২০২১-২২ মওসুবম, ১৭টি 

F1 confirmation এেিং ট্রমাট ২৬৩২টি 

ট্রকৌত ক সাতর LST োয়াব  মূল্যায়ন করা 

হবে। এছাড়া তেতভন্ন ট্রস্টবজর (OYT ট্রথবক 

RYT) ি ন পরীোয় ৪৪৮টি ট্রকৌত ক 

সাতর মূল্যায়ন করা হবয়বছ। 

এোড়াও, অনুকূল ও প্রশতকূল পশরবেবির 

উপবর্াগী ধাবনর জাত উিােবনর শেশভন্ন 

গবেষণা প্রকবল্প forward breeding 

এেিং line augmentation এর মাধ্যবম 

blast resistance সিংশিষ্ট্ Pi-9, Pi-ta, 

Pb1 এেিং Pi-33 শজন   

mainstreaming এর কাজ এশগবয় 

চলবে।   

জীে প্রযুতক্ত তেভাগ  

CRISPR/Cas9 শজবনাম এশডটিিং এর 

মাধ্যবম ব্লাস্ট প্রশতবরাধী ধাবনর জাত 

উিােবনর  বেয OsERF922 তজবনর 

গাইড ট্রসকুবয়িবক োইনারী ট্রভক্টর 

উতদ্ভদ 

ট্ররাগতত্ত্ব, 

কীটতত্ত্ব, 

উতদ্ভদ প্রজনন, 

জীে প্রযুতক্ত 

তেভাগ ও 

আঞ্চত ক 

কার্ যা য়সমূহ 
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CRISPR/Cas9 

শজবনাম এশডটিিং এর 

মাধ্যবম ব্লাস্ট প্রশতবরাধী 

ধাবনর জাত উিােবনর 

মক্ষবে শসকুবয়শন্সিং করার 

পর ব্লাস্ট শিশনিং করবত 

হবে। প্রশতবরাধী জাত 

উিােবনর মক্ষবে উচ্চ 

ফলবনর শেষয়টি গুরুত্বসহ   

শেবেচনায় শনবত হবে।  

ব্লাস্ট Resistance এর 

জন্য CRISPR/Cas9 

শজবনাম এশডটিিং গবেষণার 

মক্ষবে শিবত আলাদা 

আলাদা ভাবে শতনটি গ্রুপ 

কাজ করবে। ডুশপ্ল্বকিন 

এড়াবনার জন্য সমন্বয় কবর 

একটি গ্রুবপ কাজ করবত 

হবে এেিং মপ্রাোম এশরয়া 

শমটিিং  গবেষণা মপ্রাোম  

অনুবমাদন   করবত হবে। 

pC1300-Cas9 ট্রত ট্রলান কবর 

Agrobacterium tumefaciens 

(LBA4404) এ কার্ যকরী করা হবয়বছ। 

Calli এ transformation কবর BRRI 

dhan63 ও BRRIdhan86  ট্রথবক 

র্থাক্রবম ২টি ও ৫ টি োন্ট পাওয়া ট্রগবছ। 

এেিং Rice transformation এর 

মাধ্যবম উৎপাতদত চারা মাটিযুি পবট ফু  

ট্রিোঁটা অেিায় আবছ। তমউবটশন 

সনাক্তকরবণর কাজ চ মান। 

উশিদ মরাগতত্ত্ব: গত মোবরা মওসুবম (২০২১-

২২) ব্লাস্ট হটস্পট কুশমল্লা, রিংপুর, সাতক্ষীরা 

এেিং গাজীপুবর কৃষবকর মাবে োোয়কৃত 

৬১টি মকৌশলক সাশরর ট্রায়াল মদয়া হয়। 

মসখান মথবক োোয়কৃত সাশরগুবলা পুনরায় 

শেনহাউবজ artificial inoculation এর 

মাধ্যবম ব্লাস্ট মরাগ প্রশতবরাবধর মূল্যায়ন করা 

হবে।  তাোড়া শজরকাস, জাপাবনর সাবথ 

মর্ৌথ উবদাবগ উচ্চফলনিীল ব্লাস্ট মরাগ 

প্রশতবরাধী  ৪০০০ লাইন বতশর করা হবয়বে 

র্া শেনহাউবজ artificial inoculation 

এর মাধ্যবম ব্লাস্ট মরাগ প্রশতবরাবধর মূল্যায়ন 

করা হবে।  

 KGF এেিং BAS প্রকবল্পর আওতায় ব্লাস্ট 

মরাগ প্রশতবরাধী ৪টি মকৌশলকসাশর গত মোবরা 

২০২১-২২ মওসুবম শি-র শনজস্ব অথ যায়বন 

১০টি অঞ্চবল ALART এর পরীক্ষা করা 

হবয়বে। এোড়াও শি ধান২৯ এর মত 

জীেনকাল ও অশধক ফলন সম্পন্ন ব্লাস্ট ও 

ব্যাকবটশরয়াল ব্লাইট মরাগ প্রশতবরাধী ১০টি 

এেিং শি ধান৫৮-মত ব্লাস্ট ও ব্যাকবটশরয়াল 

ব্লাইট মরাগ প্রশতবরাধী ২০টি  মকৌশলকসাশর 

গাজীপুর, কুশমল্লা, মসানাগাজী, হশেগঞ্জ, 

রিংপুর, সাতক্ষীরা ও শসরাজগবঞ্জ মোবরা 

মওসুবম পরীক্ষা করা হয় ।  

CRISPR/Cas9 শজবনাম এশডটিিং এর 

মাধ্যবম ব্লাস্ট প্রশতবরাধী ধাবনর জাত 

উিােবনর  বেয OsERF922 তজবনর 

গাইড ট্রসকুবয়িবক োইনারী ট্রভক্টর 

pC1300-Cas9 ট্রত ট্রলান কবর 

Agrobacterium tumefaciens 

(LBA4404) এ কার্ যকরী করা হবয়বছ। 

Rice transformation এর মাধ্যবম 

উৎপাতদত চারা গােগুবলার শডগপাতা মথবক 

DNA extraction কবর Reporter 
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কীটতত্ত্ব শেভাগঃ  

মট্রইট মডবভলপবমন্ট 

এর জন্য কীটতত্ত্ব 

শেভাগ CRISPR 

Cas9 শজবনাম 

পশরেতযবনর 

কলাবকৌিল 

ব্যেহার করবে। 

এবক্ষবে VDP 

মপ্রাোম এশরয়ায় 

মপ্রাোম অনুবমাদন  

কবর শনবত হবে।  

পশরচালক 

(গবেষণা) এর 

মনতৃবত্ব উশিদ 

মরাগতত্ত্ব, উশিদ 

িারীরতত্ত্ব, উশিদ 

প্রজনন, জীে 

প্রযুশি শেভাগ 

একবে  CRISPR 

Cas9  প্রযুশি 

gene এর Primer শদবয় PCR কবর 

পশজটিভ গাে শনাি করা হবয়বে। পশজটিভ 

ধান গােগুবলার তমউবটশন সনাক্তকরবণর 

জন্য মসকুবয়শন্সিং এর কাজ চ মান রবয়বে। 

 

কীটতত্ত্ব শেভাগ: 

• োদাশম গােফশড়িং প্রশতবরাধী জাত বতরীর 

কাজ চলমান, েতযমাবন মাবে F2 পপুবলিন 

আবে। র্া সিংেহ করা হবয়বে।  

• মশলকুলার শিশডিং এর মাধ্যবম োদাশম 

গােফশড়িং প্রশতবরাধী ইবরাবগিন লাইন 

বতরীর কাজ চলমান। মাবে F3 পপুবলিন 

পরীক্ষাধীন। র্া সিংেহ করা হবয়বে। 

•ধাবনর ক্ষশতকর মপাকা প্রশতবরাধী জাত 

উিােবনর জন্য CRISPR Cas9 শজবনাম 

পশরেতযবনর কলাবকৌিল ব্যেহার করার 

একটি পরীক্ষণ চলমান আবে। উি 

পরীক্ষবণর মাধ্যবম ধান গাবে শসবরাবটাশনন 

উৎপাদন ব্যাহত করার জন্য ১৯ (bp) 

মেসবপয়ার শসবরাটশনন উৎপাদবনর সাবথ 

জশড়ত শজন (CYP71A1) এর অিংি 

শনে যাচন কবর SK-gRNA মভক্টবরর মবধ্য 

মলাশনিং (Cloning) করা হবয়বে। 

Agrobacterium tumefaciens 

LBA4404 মিন এর competent cell 

বতশর করা হবয়বে। বতশরকৃত 

Agrobacterium tumefaciens 

LBA4404 cell এর মবধ্য শরকশিবনট 

Cas9 মভক্টরটি প্রবেি করাবনা হবয়বে। 

পরেতীবত শরকশিবনন্ট Agrobacterium 

tumefaciens LBA4404 strain টি 

শিিধান৮৯, শিধান৯২ ও শিধান৮৭ এর 

callus সাবথ co-cultivation করা 

হবয়বে। সম্ভাব্য পশজটিভ Callus গুবলাবক 

শনে যাচবনর মাধ্যবম িনাি কবর 

Regeneration media-মত Shoot 

জোবনার জন্য রাখা হবয়শেবলা। পরেতীবত 

শিকড় জোবনার শমশডয়াবত ১৫ শদন রাখার 

পর শমশডয়া মথবক উঠিবয় পবট লাগাবনা 

হবয়বে। ধান গাে মথবক পাতা সিংেহ কবর 

শডএনএ এক্সট্রাকিন কবর শসকুবয়ন্স এর জন্য 

পাোবনা হবয়বে। মর্ সমস্ত গাবে ধান হবয়বে 

তা সিংেহ করা হবয়বে। সিংগৃহীকৃত ধান আোর 

T1  মজনাবরিন বতরীর জন্য চারা প্রস্তুত করা 
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ব্যেহার শনবয় সভা 

কবর  এ মথবক ভাল 

আউটপুট পাওয়ার 

ব্যাপাবর  কম য 

পশরকল্পনা েহণ 

করবে।   

 

 

 

 

হবয়বে। T1  মজনাবরিন এর গাে মথবক পাতা 

সিংেহ কবর DNA extraction করা 

হবয়বে। এ পর্ যন্ত মমাট ২০টি গাে মথবক DNA 

extraction কবর -২০
৹c তাপমাোয় শিবজ 

রাখা হবয়বে র্া পরেতীবত শসকুবয়ন্স এর জন্য  

NIB-মত পাোবনা হবয়বে।   

গ) ঠান্ডা 

সতহষ্ণু  

ট্রোবরা মওসুবম 

উিরাঞ্চব  অতধক 

ঠান্ডায় েীজত ার 

চারা মারা র্ায় 

এেিং হাওড় অঞ্চব  

কাইচবথার অেিায় 

শীষ তচটা হবয় 

র্ায়। 

উিরাঞ্চব র জন্য চারা 

অেিায় কমপবে ১০০ 

ট্রসতন্টবগ্রড তাপমাো এেিং 

হাওড় অঞ্চব র জন্য 

কাইচবথার অেিায় 

কমপবে ১৭০ ট্রসতন্টবগ্রড 

তাপমাো সহনশী  জাত 

উদ্ভােন করবত হবে।  

েীজ েপবনর তাতরখ ২৫-

৩০ অবক্টাের, ১ নবভম্বর, ৭ 

নবভম্বর) তনধ যারণ করবত 

হবে। 

ট্রকান ধাবপ কত তাপমাো 

সহনশী  ট্রসটা প্রততবেদবন 

উবেখ করবত হবে, ট্রর্মন 

স্বল্পমাো, মধ্যমমাো ও 

উচ্চমাো ঠাণ্ডা সহনশী  

ব্যাখ্যা করবত হবে। 

হাওর অঞ্চবল জন্য োন্ডা সহনিীল মোবরা 

ধাবনর জাত উিােবনর জন্য ব্যাপক কার্ যক্রম 

েহণ করা হবয়বে। IR83222-F11-173, 

পশুশাই  (Hbj.B.VI), Mineasahi এেিং 

Bhutan নামক ধাবনর 

Germplasm/Landrace জাতবক চারা ও 

প্রজনন পর্ যাবয় োণ্ডা সহনিীল শহসাবে শনাি 

করা হবয়বে; শকন্তু এবদর ফলন ও অন্যান্য 

গুনােলী কাশিত পর্ যাবয় না হওয়ায় pre-

breeding materials শহসাবে ক্রশসিং 

কার্ যক্রবম ব্যেহার করা হবে এেিং োণ্ডা 

সহনিীল বেশিবষ্ট্যর সিংশিষ্ট্ QTL ো শজন 

িনাি করার কার্ যক্রম চলমান রবয়বে। 

মোবরা ২০২০-২১ মওসুবম ২১টি প্যাবরন্ট 

ব্যেহার কবর ২০টি ক্রস, ১১টি ক্রবসর F1 

Confirmation করা হবয়বে। 

৩৩,৫০৩টি মপ্রাবজশনসমূহ RGA-এর মাধ্যবম 

অেগামীকরণ, ৬,৩১৭টি অেগামী মকৌশলক 

সাশর Line Stage Testing-এ 

মূল্যায়ন করা হবয়বে। এোড়া ২১৮টি 

মজবনাটাইপ OYT-এ, ৮২টি মকৌশলক সাশর 

AYT এেিং ২১টি মকৌশলক সাশর 

Regional Yield Trial (RYT)-এ 

মূল্যায়ন করা হবয়বে। এোড়াও, হাওর 

এলাকায় ১০ টি স্থাবন শতনটি মকৌশলক সাশর 

Regional Yield Trial (RYT-

Haor)-ট্রত মূল্যায়ন করা হবয়বছ। 

AYT (হাওর এলাকার ৩টি এলাকায় 

োস্তোশয়ত) মথবক ১৪টি লাইন শনে যাচন করা 

হবয়বে মর্গুবলা ১৫১ -১৫৭ শদবন ৭.১৯-৭.৯০ 

টন/বহ. ফলন শদবয়বে। এ পরীক্ষায় 

BR11894-R-R-R-R-270 লাইনটি 

১৫৩ শদবন সবে যাচ্চ ৭.৯০ টন/বহ. গড় ফলন 

প্রদান কবরবে। শনে যাশচত লাইনসমূহ আগামী 

২০২১-২২ মোবরা মওসুবম RYT-ট্রত  

মূল্যায়ন করা হবে।  

RYT-Haor trial মথবক শনে যাশচত ৩টি 

উতদ্ভদ প্রজনন, 

উতদ্ভদ 

শারীরতত্ত্ব, 

জীে প্রযুতক্ত 

তেভাগ এেিং 

আঞ্চত ক 

কার্ যা য় 

রিংপুর ও 

হতেগঞ্জ 
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োণ্ডা সশহষ্ণু মকৌশলক সাশর IR100722-B-

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

61, TP16199 (ফলন ৬.১-৬.৭, জীেনকাল 

১৫০-১৫৫ শদন) আগামী ২০২১-২২ মোবরা 

মওসুবম ALART-এ মূল্যায়ন করা হবে।  

তি ধান২৮, তি ধান২৯ এেিং তি ধান৮১ এর 

সাবথ Hbj.B.VI, Bhutan এেিং 

Mineashahi এর ক্রস ট্রথবক উদ্ভূত ১২২৪ টি 

ট্রকৌত ক সাতরর প্রাথতমক ি ন পরীো ট্রথবক 

প্রজনন পর্ যাবয় ঠাণ্ডা সতহষ্ণু ৪৩ টি ট্রকৌত ক 

সাতর হাওর এ াকায় ঠাণ্ডা সহনশী তা ও 

ি ন র্াচাই করার জন্য োছাই করা হবয়বছ।  

এছাড়াও, তেগত ট্রোবরা ২০২০-২১ মাওসুবম 

IRRI ট্রথবক প্রাপ্ত ২৬০ টি ট্রকৌত ক সাতরর 

প্রাথতমক ি ন পরীো করা হবয়বছ। এবত 

সাতরসমূহ ১৩৯-১৬১ তদবন ৩.৯৬ – ৯.৯৮ টন 

ি ন তদবয়বছ। এগুব া ট্রথবক ৮ টি স্বল্প-জীেন 

কা ীন এেিং ৯ টি নােী  াইন হাওবর 

পুনোঃপরীোর জন্য তনে যাচন করা হবয়বছ।  

উতদ্ভদ শারীরতত্ত্ব তেভাগোঃ ট্রোবরা ২০২০-

মওসুবম উতদ্ভদ প্রজনন তেভাগ হবত প্রাপ্ত ১৭ টি 

অগ্রগামী ট্রকৌত ক সাতরর ঠাণ্ডা সহনশী তা 

পরীো করা হবে। পরীেণটির ি ািব র 

উপর তভতি কবর  ৫টি স্বল্প জীেনকা ীন সাতর 

BR10717-5R-82, BR1100-5R-27,  

BR 11000-5R-37, BR11000-5R-

4, BR11662-11-5-3 এেিং ৩টি দীর্ য 

জীেনকা ীন সাতর TP30753, 

BR10715-5R-1 এেিং BR10715-5R-

9 তচতিত করা হবয়বছ পুনরায় পরীেবণর 

জন্য। 

ঘ্) খরা 

সতহষ্ণু  

আমন মওসুবম তি 

ধান৭১ এর ট্রচবয় 

খরা সতহষ্ণু, 

উন্নতমাবনর চাল 

এেিং স্বণ যা টাইবপর 

জাত দরকার। 

 

 

 

 

 

 

উশিদ প্রজননঃ 

শেভাগঃ  শি ধান৭১ 

মক Replace 

স্বণ যার পতরপুরক জাত 

উদ্ভােন করবত হবে। 

 

তি ধান৭১ এেিং তি ধান৭৫ 

এর ট্রচবয় ট্রেতশ ি ন, 

জীেনকা  ১১০-১১৫ তদন   

এেিং Grain ট্রকায়াত টি 

ভা  হয় এমন জাত 

উদ্ভােবনর জন্য গবেষণা 

কার্ যক্রম ট্রজারদার করবত 

হবে।  

 

 

 

 

খরা সহনিীল  এেিং 

মরাপা আমন ২০২০-২১ মওসুবম খরা সহনিীল 

জাত উিােন মপ্রাোম এর আওতায় ৬৭টি ক্রস 

হবত প্রাপ্ত ২৪৮৯৮টি মকৌশলক সাশর RGA 

(F2-F6) এর মাধ্যবম অেগামী করা হবয়বে 

এেিং গত আমন ২০২০-২১ মওসুবম প্রায় 

৭৯০০ মকৌশলক সাশর Line Stage 

Testing ট্রায়াবল অেগামী করা হবয়বে। খরা 

সহনিীল স্বল্প/মধ্যম জীেনকাবলর (১২০-১২৫ 

শদন) ধাবনর জাত উিােবনর লবক্ষয ১৭টি 

অেগামী মকৌশলক সাশর গত আমন ২০২০-২১ 

মওসুবম PYT শহসাবে মূল্যায়ন করা হবয়বে 

মর্খাবন মচক জাত শহসাবে শি ধান৫৬ এেিং শি 

ধান৭১ ব্যেহার করা হবয়বে। AGGRi 

Alliance (Drought) প্রকবল্পর আওতায় 

গত মরাপা আমন  ২০২০-২১ মওসুবম 

উতদ্ভদ প্রজনন, 

উতদ্ভদ 

শারীরতত্ত্ব 

তেভাগ ও 

আঞ্চত ক 

কার্ যা য় 

রাজশাহী 
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করার জন্য   এর 

প্ল্যান্ট টাইপ ও 

জীেনকাল ঠিক 

মরবখ অবপক্ষাকৃত 

শচকন দানার এর 

১-২ টি জাত 

উদ্ভােন করবত 

হবে।  

                

আঃ কাঃ রাজিাহী:  

ফলন কম হওয়ায় 

খরা সহনিীল জাত 

উিােন  মপ্রাোবম 

রাজশাহীর খরাপ্রেণ 

এ াকা আত মগবঞ্জ 

োয়া  িাপন না 

কবর অন্য উপবর্াগী 

জায়গায় োয়া  

করবত হবে।    

 

 

 

 

 

 

Rainfed Lowland 

Rice (RLR) সিংক্রান্ত  
গবেষণা কার্ যক্রম ট্রজারদার 

করবত হবে। এ কাবজ 

প্রবয়াজন হব  উতদ্ভদ 

প্রজনন তেভাগ আবরা 

তেজ্ঞানী সিংযুক্ত করবেন। 

 

খরা সতহষ্ণু  জাত  

উদ্ভােবনর জন্য অগ্রগামী 

সাতর সমূহ কুতষ্টয়া, 

রাজশাহী, রিংপুর 

নী িামারী, তদনাজপুর, 

সাতেীরা, েগুড়া ও 

তসরাজগঞ্জ প্রভৃতত এ াকায়  

ALART  করবত হবে।  

 

খরা সতহষ্ণু জাত উদ্ভােবন 

কতগুব া ক্রস করা হবয়বছ 

এেিং পপুব শন োড়াবনার 

জন্য তক তক পদবেপ েহণ 

করা হবয়বে এ সিংক্রান্ত  

অগ্রগতত তরবপ যাট আগামী 

সভায় প্রদান করবেন। 

 

আোঃ কাোঃ রাজশাহীবত খরা 

সতহষ্ণু জাত উদ্ভােবন 

গবেষণা কাজ করবত হবে।  

 

 

শনে যাশচত ১৮টি মকৌশলক সাশর AYT শহসাবে 

রাজিাহীর আশলমগবঞ্জর খরাপ্রেণ এলাকায় 

মূল্যায়ন  করা হবয়বে মর্খাবন মচক জাত 

শহসাবে শি ধান৬৬ এেিং শি ধান৭১ ব্যেহার 

করা হবয়বে। উি ১৮টি মকৌশলক সাশর মথবক 

৫টি মকৌশলক সাশর োোই করা হবয়বে, র্াবদর 

জীেনকাল ১০৭-১১১ শদন এেিং ফলন ৪.৯২-

৫.৩৯ টন/বহক্টর। এর মবধ্য IR12A173 

মকৌশলক সাশরটির ফলন ৫.৩৯ টন/বহক্টর 

এেিং জীেনকাল ১০৭ শদন, মর্খাবন মচক জাত 

শি ধান৭১-এর ফলন ১২২ শদবন ৪.৮১ 

টন/বহ.। চলশত আমন ২০২১-২২ মওসুবম 

খরা সহনিীল জাত উিােন মপ্রাোম এর 

আওতায় ১৯টি ক্রস confirm করা হবে 

এেিং ৪৮১৩টি মকৌশলক সাশর RGA (F2-

F6) এর মাধ্যবম অেগামী করা হবচে । 

এোড়া গত আমন ২০২১-২২ মওসুবম মমাট 

৫৪টি ক্রস মথবক প্রায় ৭৬৩৪টি মকৌশলক সাশর 

Line Stage Testing ট্রায়াবল এেিং 

৭১৭টি অেগামী মকৌশলক সাশর OYT- 

শহসাবে অেগামী করা হবয়বে। দুইটি অেগামী 

মকৌশলক সাশর আমন মওসুবম RYT 

(Regional Yield) শহবসবে মূল্যায়ন করা 

হবয়বে মর্খাবন মচক জাত শহসাবে শি ধান৫৬ 

এেিং শি ধান৭১ ব্যেহার করা হবয়বে ।  

উতদ্ভদ শারীরতত্ত্বোঃ গত আমন ২০২১ মওসুবম 

উতদ্ভদ প্রজনন তেভাগ হবত সরেরাহকৃত ৪ টি 

অগ্রগামী ট্রকৌত ক সাতরর খরা সতহষ্ণুতা 

মূল্যায়ন করা হবয়বছ। উক্ত ৪ টি ট্রকৌত ক সাতর 

ট্রথবক ২ টি ট্রকৌত ক সাতর BR10540-4-1-

2-4-1 এেিং BR10538-2-1-2-3-2 

োছাই করা হবয়বছ র্া আগামী আমন ২০২২ 

মওসুবম ALART -এ মূল্যায়ন করা হবে।  

 তি তজন ব্যািংক জাম য োজম (অযাকবসশন নিং 

1069, 1353, 1434, 1630, 1673 

1684, 1800, 1905, 1907, 1819 ও 

2276) এেিং তেবদশী জাত (তডআরআর 

ধান44, তসআর সুগন্ধা ধান, কযামবপানী এস 

এম এ ) প্রজনন পর্ যাবয় খরা সহনশী  

তহসাবে তচতিত করা হবয়বছ র্া খরা সহনশী  

জাত উদ্ভােবন ট্রডানার প্যাবরন্ট তহসাবে উতদ্ভদ 

প্রজনন তেভাবগ ব্যেহার করা হবে। 

তি আোঃ কাোঃ রাজশাহীোঃ আউশ-আমন ২০২১-

২২ মওসুবম উচ্চ ি নসহ খরা সহনশী  

ধাবনর জাত উদ্ভােবনর জন্য ০৭টি ক্রস করা 
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হবয়বছ এেিং ৩২টি F1 এর মবধ্য ২৫টি F1 

confirm করা হবয়বছ। Generation 

advancement এর জন্য ২১টি F2-F5 

population মাবঠ  grow করা হবয়বছ র্া 

RGA পদ্ধততবত ক্রম: অগ্রসরমান। এছাড়া 

উচ্চ ি নশী , তজন্ক সমৃদ্ধ, BPH এেিং 

ব্লাস্ট ট্ররাগ প্রততবরাধী ও তজরা টাইপ বেতশষ্টয 

তেবেচনায় ট্ররবখ ৪৪টি ট্রজবনাটাইপ ৯টি 

RYT এেিং ১টি MLT মাধ্যবম মূল্যায়ন 

কবর িানীয়ভাবে ১৩টি ট্রজবনাটাইপ তনে যাচন 

করা হবয়বছ। TRB এেিং AGGRI 

Allaince  প্রকবল্পর আওতায় খরা সহনশী  

short duration এেিং Irrigated M. 

duration Rice Breeding Program 

এ সে যবমাট ২৬৭ টি  ট্রকৌত ক সাতর মূল্যায়ন 

কবর ১০টি ট্রজবনাটাইপ তনে যাচন করা হবয়বছ। 

চ তত ট্রোবরা (২০২২-২৩) মওসুবম ২২টি 

RYT এেিং ৩টি OYT এর মাধ্যবম ২২২টি 

ট্রজবনাটাইবপর মূল্যায়ন প্রতক্রয়া চ মান। 

VDP area meeting এ সুপাতরশকৃত 

িানীয় ৭৬ ো BR76 জাত এেিং elite × 

elite  াইবনর ২৩টি cross সহ সিংগৃতহত 

িানীয় তজরা টাইবপর Purification 

চ মান।   

ঙ) তেরই, 

গতছ, 

রাণী 

ট্রসলুট, 

ট্রটতপ 

ট্রোবরা, 

রাতা 

ট্রোবরা 

তেরই, ট্রটতপবোবরা, 

রাতাবোবরা, গতছ, 

রাণীবসলুট চাব র 

ট্রকায়াত টি ভা  ও 

ট্রখবত ভাব া। 

 

 

উশিদ প্রজনন:  

মডান য টুলস ব্যেহার 

কবর মটশপবোবরা ও 

রাতাবোবরা ধাবনর 

শফক্সড লাইনগুবলার 

elongation, 

taste (grain 

quality) 

ইতযাশদ পরীক্ষা 

করবত হবে। ফলন 

র্াবত প্যাবরন্ট এর 

মচবয় কম না হয়, 

উতদ্ভদ প্রজনন তেভাবগর 

িাইবটােন 

functional করার 

ব্যেিা তনবত হবে। আব াক 

সিংবেদনশী তার গবেষণা 

সারা েছর চ মান রাখবত 

হবে।  

 

TRB প্রকবল্পর অগ্রগতত 

প্রততবেদন আগামী সভায় 

উপিাপন করবেন। 

 

আোঃ কাোঃ ভাঙ্গায় নতুন 

ক্রস করবত হবে । 

 

তজআরএস তেভাগবক 

ো াম এর মবতা জাত 

উদ্ভােবনর জন্য গবেষণা 

কাজ শুরু করবত হবে। 

গুনাগুন ঠিক ট্ররবখ 

 প্রশসদ্ধ জাতগুবলা সিংেহ কবর গবেষণার 

মাধ্যবম শেদ্যমান গুণাগুণ অক্ষুণ্ণ মরবখ উচ্চ 

ফলনিীল জাত উিােন কার্ যক্রম চলমান 

রবয়বে। 

উতদ্ভদ প্রজনন, 

তজআরএস, 

তজতকউএন  

 

তেআর১১ ও তি ধান৪৯ জাবতর সাবথ তেরই 

ধাবনর ক্রতসিং করা হবয়বছ এেিং উদ্ভাতেত 

সাতরগুব া গত আমন ২০২০-২১ মওসুবম F6 

ট্রজনাবরশবন তছ । আমন ২০২১-২২ মওসুবম 

LST মূল্যায়ন করা হবয়বে। 

 

গত আমন ২০২০-২১ মওসুবম তি ধান৮৭ এর 

সাবথ রানীবসলুট এর F1 confirm করা 

হবয়তছ ।আমন ২০২১-২২ মওসুবম F2 

মজনাবরিবন অেগামী করা হবয়বে। 

তি আোঃ কাোঃ ভাঙ্গাোঃ Rata 

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

Boro / BRRI dhan67, Rani Salute 

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

BRRI dhan67 ক্রবসর র্থাক্রবম ১৯৪, ৮০, 
৩০, ৫৪ টি সাতর LST ট্রত আবছ।   
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মস শদবকও মখয়াল 

রাখবত হবে।    

 

 

 

 

  

জাতগুব া উচ্চ ি নশী  

ট্রর্ন হয় তা তনতিত করবত 

হবে। 

ট্রটতপবোবরা ধাবনর জাতটি IR77734-93-

2-3-2 ও BR7372-35-3-3-

HR5(Com) এর সাবথ সিংকরায়ণ করার 

পবর তিতডিং পপুব শন F4 ট্রজনাবরশবন 

অগ্রগামী করা হবয়বছ। কুতমো আঞ্চত ক 

কার্ যা য় কর্তযক পতরচাত ত গবেষণা কার্ যক্রম 

এর আওতায় তি ধান৫০ ও ট্রটতপবোবরা এর 

সিংকরায়ণ হবত প্রাপ্ত ট্রকৌত ক সাতর মোবরা 

২০২০-২১ মওসুবম প্রাপ্ত দুইটি অেগামী 

মকৌশলক সাশর RYT শহবসবে মূল্যায়ন করা 

হবয়বে। 

রাতাবোবরা ধাবনর জাতটি তি ধান৫০, তি 

ধান৮১ ও BR8862-29-1-5-1-3 এর সাবথ 

সিংকরায়ণ কবর প্রাপ্ত তিতডিং পপুব শন F4 

ট্রজনাবরশবন অগ্রগামী করা হবয়বছ ।  

মোবরা ২০২০-২১ মওসুবম গশে ধাবনর জাতটি 

BR10322-23-6-3-7-B2 এর সাবথ 

সিংকরায়ণ করা হবয়বছ। আমন ২০২১-২২ 

মওসুবম গশে ধাবনর জাতটি তি ধান১০০ 

এর সাবথ সিংকরায়ণ করা হবয়বছ। 

োলাম, লক্ষ্মীদীঘ্া ও অন্যান্য ধাবনর স্থানীয় 

জাত শি জীন ব্যািংবক সিংরশক্ষত আবে। 

ঐশতহযোহী োলাম ধাবনর গুণাগুণ উচ্চ 

ফলনিীল ধাবন স্থানান্তবরর জন্য শিশডিং 

মপ্রাোবমর মাধ্যবম মকৌশলক সাশর উিােবনর 

পরীক্ষা শনরীক্ষা চলবে। এ লবক্ষয শি ধান২৮ ও 

শি ধান৫০ জাবতর সাবথ োলাম ধাবনর ক্রশসিং 

করা হবয়বে এেিং উিাশেত সাশরগুবলা F4 

মজনাবরিবন আবে।  

এোড়া শসবলট োলাবমর সাবথ পাপ যল ধান, হাবু 

ধান এর সিংকরায়ণ করার পবর শিশডিং 

পপুবলিন F4 মজনাবরিবন অেগামী করা 

হবচে। শজআরএস শেভাগ কতৃযক শেশভন্ন োলাম 

জাবতর শেশুদ্ধ সাশর পদ্ধশতবত শনে যাচন কবর 

জাত উন্নয়বনর কাজ এশগবয় চলবে। 

মোবরা মওসুবম ২০২০-২১  তাো াম ধাবনর 

জাতটি  ািা, BR8526-38-2-1-HR1, 

IR64-pi9 NILS, BR10322-23-1-

2-4 এর  সাবথ সিংকরায়ণ করা হবয়বছ। 

 তাো াম ধাবনর সাবথ ট্রসানামুতখ সিংকরায়ণ 

কবর প্রাপ্ত তিতডিং পপুব শন F2 ট্রজনাবরশবন 

(৫০০টি প্রবজতন)  অগ্রগামী করা হবয়বে । 

মোবরা ২০২০-২১ মওসুবম তি ধান৫০ ও 

হাততশাই  (ো াম টাইপ) এর সিংকরায়ণ 

হবত প্রাপ্ত তিতডিং পপুব শন F4 ট্রজনাবরশবন 

(৭৮৫ টি প্রবজতন) অগ্রগামী করা  হবয়বে । 

ট্রোবরা ২০২০-২১ মওসুবম Line Stage 

Testing (LST) এর দুইটি ক্রবসর র্থা: তি 

ধান৫০/ো াম এেিং তি ধান২৮/ো াম এর 

ট্রমাট ৬৭৬ ট্রকৌত ক সাতর ট্রথবক ৫৮টি 

ট্রকৌত ক সাতর তনে যাচন করা হবয়বছ। এছাড়াও 
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তি ধান৫০/ো াম ক্রস মথবক ২৮১৬টি 

ট্রকৌত ক সাতর ট্রথবক ১৯৯টি ট্রকৌত ক সাতর 

তনে যাচন করা হবয়বছ। 

চ তত ট্রোবরা মওসুবম তি ধান২৮/ো াম 

এর ক্রস ট্রথবক ট্রমাট ৫৬টি ট্রকৌত কসাতর 

এেিং তি ধান৫০/ো াম এর ক্রস ট্রথবক 

ট্রমাট ৪টি ট্রকৌত কসাতর OYT ট্রত 

মুল্যায়ন করা হবয়বছ । 

গত মোবরা ২০২০-২১ মওসুবম লতাোলাম 

ধাবনর জাতটি ALART শহসাবে মূল্যায়ন  

করা হবয়বে মর্খাবন মচক জাত শহসাবে শি 

ধান৫০, শি ধান৬৩ এেিং শি ধান৮১ ব্যেহার 

করা হবয়বে। হাবু ো াম ধাবনর জাতটি 

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

5-2 এেিং DR-6 এর  সাবথ সিংকরায়ণ কবর 

প্রাপ্ত F1 মোবরা ২০২০-২১ মওসুবম confirm  

করা হবয়বে। 

শজআরএস শেভাগঃ  

তজআরএসঃ শজআরএস শেভাবগ শেশভন্ন োলাম 

জাবতর শেশুদ্ধ সাশর শনে যাচন কবর জাত 

উন্নয়বনর কাজ এশগবয় চলবে। মরাপা-আমন 

২০২১-২২ মওসুবম ফলন মূল্যায়ন কবর োলাম 

(এবক্সিননিং-৫১৬) এেিং সাদাবমাটা (এবক্সিন 

নিং-৭৮৮৮) জাত দুটি শনে যাচন করা হবয়বে 

এেিং আগাশম মরাপা-আমন ২০২২ মওসুবম শি 

গাজীপুর এেিং শি েশরিাবল ফলন পুনোঃমূল্যায়ন 

(RYT) কার্ যক্রম হাবত মনওয়া হবয়বে। 

লক্ষ্মীদীঘ্ার উন্নয়বনর জন্য ব্যাপক কার্ যক্রম 

েহণ করা হবয়বে।  শি আঞ্চশলক কার্ যালয় 

ভাঙ্গাবত লক্ষ্মীদীঘ্া, লালদীঘ্া, বখয়ামটর 

জাবতর উন্নয়বনর জন্য আমন ২০১৯-২০ 

মওসুবম সাদাপাজাম, শি ধান৪৯, শি ধান৭৫, 

শি ধান৭৯, ও শি ধান৮৭ এর সাবথ  সিংকরায়ণ 

করা হবয়বে। তি গাজীপুবর গত ট্ররাপা আমন 

২০২০-২১ মওসুবম লক্ষ্মীদীর্ার সাবথ 

BR11186-5R-377, BR11186-5R-

672, শি ধান৭৬, শি ধান৭৭, শি ধান৮৭,  শি 

ধান৯৪ এর  সিংকরায়ণ করা হবয়বছ। এছাড়া 

চ তত ট্ররাপা আমন ২০২০-২১ মওসুবম 

লক্ষ্মীদীঘ্ার সাবথ BR7932-17-2, 

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

12-5 ট্রকৌত ক সাতরসমূবহর সিংকরায়ণ ট্রথবক 

উদ্ভূত F1-সমূহ Confirmation করা 

হবয়বছ। লক্ষ্মীদীঘ্ার সাবথ BR8157-1-6-

2-1-27 সিংকরায়ণ হবত প্রাপ্ত মসশেবগটিিং 

প্রবজশন গত আমন ২০২০-২১ মওসুবম F2 

মজনাবরিবন শেল। উক্ত মসশেবগটিিং 

প্রবজশনসমূহ  ট্রোবরা ২০২০-২১ মওসুবম F3 

মজনাবরিবন অেগামী করা হবয়বে।  

চলশত আমন ২০২১-২২ মওসুবম উি 

মসশেবগটিিং প্রবজশনসমূহ F4 মজনাবরিবন 

অেগামী করা হবয়বে। 

রাধুনী পাগল-এর সাবথ BR8535-2-1-2 
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এেিং NMKP102-3-2-1-এর সিংকরায়ণ 

মথবক উিুত পপুবলিন F3 মজনাবরিবন 

অেগামী করা হবয়বে। শি ধান২৮ এেিং রাধুনী 

পাগল-এর ক্রস পপুবলিন F5 মপশডশে 

মজনাবরিন-এ অেগামী হবয়বে। এোড়া শি 

ধান৫৪-এর সাবথ রাধুনী পাগল-এর ক্রস মথবক 

উিুত একটি সাশর OYT-মত মূল্যায়ন করা 

হবয়বে। 

চ) জুম 

চাষ 

পাহাড়ী অঞ্চব  

পাহাবড়র গাবয় 

আউশ মওসুবম জুম 

পদ্ধততবত ট্রসচ 

ছাড়াই ধান চাষ 

করা হয়। 

জাতগুব ার ভাত 

সুস্বাদু এেিং 

আঠাব া। তবে 

সাম্প্রততক তরবপাট য 

অনুর্ায়ী ভাত 

আঠাব া হওয়া 

আেতশ্যক নয়। 

পাহাবড় ট্রেশীরভাগ 

জনবগািীর ৪-৮ 

মাবসর খাোর 

থাবক। তির 

কার্ যক্রম এমনভাবে 

পতরচা না করবত 

হবে র্াবত তারা 

সারা েছবরর খাোর 

র্বর তু বত পাবর। 

আরএিএস তেভাগ কর্তযক 

জুবম এেিং পাহাবড়র 

উপতযকায় েতযমাবন 

চ মান কার্ যক্রম ট্রজারদার 

করবত হবে । পাে যতয 

অঞ্চল্র ভতেষ্যবত ট্রকান 

ট্রকান জাত চাষ করা ট্রর্বত 

পাবর তা তনধ যারণ করবে 

হবে এেিং জুবম ধান চাষ 

করবত তক করণীয় ট্রস 

তেষবয় পরেতী সভায় 

প্রততবেদন প্রদান করবে। তি 

ধান৮৩, তি ধান৪৮, তি 

ধান৯৮ জুবম চাষ উপবর্াগী 

তকনা তা শনরূপণ করবত 

হবে। 

 

জুম চাবষর উপবর্াগী স্থানীয় জাত সিংেহ কবর 

শপওর লাইন শনে যাচবনর গবেষণা কার্ যক্রম 

চলমান রবয়বে। চ তত মোনা আউি ২০২২ 

মওসুবম ৭টি ক্রস confirm করা হবে। একটি 

OYT- ট্রায়াবল মমাট ২০৭টি মজবনাটাইপ 

মূল্যায়ন করা হবে। Generation 

advancement এর জন্য ৮টি ক্রস F2 
এেিং ১৪টি F3 ক্রবসর population মাবে  

grow করা হবয়বে র্া RGA পদ্ধশতবত 

ক্রম:অেসরমান হবে। চারটি মচকসহ PYT-1 

এ ১৫টি  এেিং PYT-2 মত ১৪টি  মজবনাটাইপ 

মূল্যায়ন করা হবে । মমাট ৭টি মজবনাটাইপ 

SYT মত মূল্যায়ন করা হবে  । 

 

চশলত আউি ২০২২-২৩ মমৌসুবম জুম ধাবনর 

জাত উিােবনর জন্য ১৯টি প্যাবরন্ট  ক্রবসর 

জন্য ব্যেহার  করা হবে এেিং ৭টি F1 

confirm করা হবে। Generation 

advancement এর জন্য ৬টি F2 এেিং 

১৭টি F3 ক্রবসর population মাবে  

grow করা হবয়বে র্া RGA পদ্ধশতবত 

ক্রম:অেসরমান হবে। দুইটি মচক জাবতর সাবথ 

৪৮টি মজবনাটাইপ OYT মত মূল্যায়ন করা 

হবে । পাচঁটি মচক জাবতর সাবথ PYT-1 এ 

১৪টি  PYT-2 মত ৮টি, PYT-3 ১৮টি  

এেিং PYT4 এ ৮টি  মজবনাটাইপ মূল্যায়ন 

করা হবে । মমাট ১৬টি মজবনাটাইপ SYT 

মত মূল্যায়ন করা হবে । 

জুম ধান চাবষর আওতায় োন্দরেবনর ২টি 

স্হাবন (োন্দরেন সদর ও মরায়ািংেশড়) এেিং 

খাগড়ােশড়র ২টি স্হাবন (খাগড়ােশড় সদর ও 

মাটিরাগ্ঙা)  এেিং রাঙ্গামাটির ২টি স্হাবন 

(রাঙ্গামাটি সদর এেিংকাপ্তাই) AYT 

(Advanced Yield Trial) স্থাপন করা   

হবয়বে। এই ট্রায়াবল ৭টি মজবনাটাইপ 

(Mongthongno, Koshihikari, 

Japanese Black Rice, Chinese 

Rice, IR1-DQ157-R6-D1, GSR IR 

1-DQ121-Y6-D2, BR(Bio)10376-

AC4-1-3), ট্রচক জাত তহবসবে তি ধান৮৩ 

এেিং ১টি িানীয় ট্রচক জাত মূল্যায়ন করা 

হবে। 

তজআরএসোঃ তজআরএস তেভাবগ সিংগ্রহকৃত 

২৮টি িানীয় জুম জাত এর উন্নয়ন মূ ক 

উতদ্ভদ প্রজনন 

তজআরএস ও 

আরএিএস, 

িত ত 

গবেষণা ও 

কৃতষ অথ যনীতত 

তেভাগ 
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গবেষণা কার্ যক্রবম ট্ররাপা-আউশ ২০২১ 

মওসুবম মাবে বেশিষ্ট্যায়ন সম্পন্ন করা হয়। 

েতযমান ট্ররাপা-আউশ ২০২২ মওসুবম ৮৩টি 

তেতন্ন জাত এর উন্নয়ন মূ ক গবেষণা কার্ যক্রম 

হাবত মনওয়া হবয়বে। 

আরএিএস তেভাগ: 

সবরজতমবন গবেষণায় ট্রদখা তগবয়বছ ট্রর্, 

Japanese black rice পাহাবড়র ঢাব  

জুবম ভাব া ি ন ট্রদয় না তবে ট্রোবরা 

মওসুবম পাহাবড়র উপতযকায় ভাব া হয় র্ার 

গড় ি ন ট্রহক্টর প্রতত প্রায় ৫.০ টন। তেগত ৩ 

েছর আরএিএস তেভাগ কর্তযক পাহাবড়র 

উপতযকার সমত  ভূতমবত জাতটির 

পরীোমূ ক োয়া  পতরচা না করা হবয়বছ। এ 

েছরও জুবম পরীোমূ ক োয়াব র ব্যেিা 

করা হবয়বছ এেিং আগামী ট্রোবরাবত জাতটি 

তেস্তাবরর জন্য ব্যাপকভাবে আোবদর তসদ্ধান্ত 

ট্রনওয়া হবে। 

 

 

ে) 

আব াক 

সিংবেদন

শী   

েন্যাপ্রেণ ট্রজ ার 

(েগুড়া, কুতড়গ্রাম, 

 া মতনরহাট, 

গাইোন্ধা, রিংপুর, 

জামা পুর) জন্য 

নাতেবত ট্ররাপণ-

ট্রর্াগ্য আব াক 

সিংবেদনশী  জাত 

(গাইঞ্জার মত) 

উদ্ভােন করবত 

হবে।   

গবেষণা ট্রজারদার করবত 

হবে। প্রবয়াজবন তপউর 

 াইন তসব কশবনর 

মাধ্যবম ট্র াবকশন 

ট্রেতসতিক আব াক 

সিংবেদনশী  জাত উদ্ভােন 

করবত হবে।   

তি ধান২২ এেিং তি ধান২৩ 

এর প্রততিাপন উপবর্াগী 

এেিং অঞ্চলশভশিক 

আবলাক সিংবেদনিীল 

উপবর্াগী ধাবনর জাত 

উদ্ভােন করবত হবে। 

 

প্রততটি জাবতর Critical 

day length শনণ যয় 

করবত হবে। উতদ্ভদ 

শারীরতত্ত্ব তেভাগ এ তেষবয় 

গবেষণা করবে। 

 

উির ও পতিমাঞ্চব র 

উপবর্াগী উচ্চ ফলনিীল 

আব াক সিংবেদনশী  জাত 

উিােন করবত হবে।  

 

আবলাক-সিংবেদনিীল 

জাত উিােবনর উবদবশ্য 

গাইঞ্জাসহ অন্যান্য আব াক 

সিংবেদনশী  জাবতর 

সিংকরায়ন অব্যাহত রাখবত 

উতদ্ভদ শারীরতত্ত্ব তেভাগোঃ প্রততটি জাবতর 

Critical day length শনণ যট্রয়র ট্রেবে ট্রর্ 

infrastructure (Green house with 

controlled temperature, humidity, 

CO2 including automated control 

of photoperiod/day length) ও 

জনে  প্রবয়াজন তা এখন উতদ্ভদ শারীরতত্ত্ব 

তেভাবগর ট্রনই তেধায় এ তেষবয় এখনই 

গবেষণা শুরু করা র্াবে না। তবে ভতেষ্যবত 

প্রবয়াজনীয় infrastructure ও জনে  

ট্রপব  এ গবেষণা অেশ্যই করা হবে।    

৬টি তি উদ্ভাতেত জাত তে আর১১, তে আর২২, 

তে আর২৩, তি ধান৫৪, তি ধান৭১, তি ধান৭৫  

সহ উতদ্ভদ প্রজনন তেভাগ হবত প্রাপ্ত ১৫৮ টি  

অগ্রগামী ট্রকৌত ক সাতর এেিং ৯ টি ট্র াকা  

জাবতর   আব াক-সিংবেদনশী তার পরীো 

চ মান রবয়বছ ট্রর্খাবন ট্রচক তহবসবে 

নাইজারশাই  জাত ট্রনওয়া হবয়বছ।  

  

রিংপুর আঞ্চশলক কার্ যালয়ঃ  মধ্যম-মাোর 

আবলাক-সিংবেদনিীল জাত উিােবনর 

উবদবশ্য মরাপা আমন, ২০২১ মওসুবম ৪টি 

সিংকরায়ণ (F1) শনশিত করা হবয়বে । 

এোড়া এ মওসুবম গাইঞ্জা, কাটারীবভাগ, 

কাবলাশজরা এেিং শি ধান৯৩ ব্যেহার কবর 

মমাট ৬ টি সিংকরায়ণ করা হবয়বে। OT 

মথবক একটি মকৌশলক সাশর (BRrang13-

1-9-8-2) শনে যাচন করা হবয়বে র্ার ফলন 

৭.০ টন এেিং জীেনকাল ১৫০ শদন। মরাপা 

আমন, ২০২২ মওসুবম শেআর২২ এেিং 

গাইঞ্জার সাবথ তুলনামূলক পরীক্ষা স্থাপন 

উতদ্ভদ প্রজনন, 

উতদ্ভদ 

শারীরতত্ত্ব, 

আ:কা: রিংপুর 

এেিং 

তসরাজগঞ্জ 



 
 

14 
 

তেষয় উপ-তেষয় পর্ যাব াচনা তসদ্ধান্ত অগ্রগতত োস্তোয়নকারী 

হবে।  কবর এর আবলাক সিংবেদনিীলতার মাো 

শনধ যারণ করা হবে।  

জীেপ্রযুশিঃ এন্থার কা চাবরর মাধ্যবম 

আব াক সিংবেদনশী  জাত উদ্ভােবনর জন্য  

তনম্নত তখত  ৬টি ক্রস  করা হবয়বেঃ 

তি ধান ৮৭/তে আর ২২, তি ধান ৮৭/তে আর 

২৩,তি ধান ৮৭/তি ধান ৪৬, তি ধান ৮৭/তি 

ধান ৫৪,  তি ধান ৮৭/গাইঞ্জা, তি ধান 

৮৭/নাইজারশাই । েতযমাবন উক্ত  প্রাপ্ত F1 

েীজগুব া তদবয় এন্থার কা চার করার কাজটি 

চ মান রবয়বছ এেিং ২টি কযা াস পাওয়া 

ট্রগবছ। 

 

আমন ২০২১ মওসুবমর স্বল্প আব াকতদেবস 

ম্যাতপিং প্যাবন  হবত ট্রডটা ট্রনয়া হবয়বছ। এ 

েছর আউশ ২০২২ মওসুবমর দীর্ য 

আব াকতদেবস গাছগুব া আোর  াগাবনা 

হবয়বছ। ট্রডটা ট্রনয়া চ বছ। 

 

তজআরএসঃ গত আমন ২০২০ মওসুবম 

Malshira (acc. no. 299), Gainja 

(acc. 520) and Bindi Pakri (acc. 

4810) আব াক-সিংবেদনশী  জাতসমূহ 

শনে যাচন করা হয়। মরাপা-আমন ২০২১-২২ 

মওসুবম 13টি মজবনাটাইপ শনবয় শি গাজীপুবর 

ট্রায়াবল Malshira (acc. no. 545), 

Bindi Pakri (acc. 4810) and Indur  

Sail (acc. 3661) ভাল কবরবে। আসন্ন 

মরাপা-আমন ২০২২-২৩ মওসুবম শি আঞ্চশলক 

কার্ যালয় রিংপুবরও ট্রায়াবলর কার্ যক্রম হাবত 

মনওয়া হবয়বে। 

 

রিংপুর আঞ্চশলক কার্ যা য়োঃ  তদ্বতীয় প্রজবের 

ধানোঃ ট্ররাপা আমন ২০১৯ মওসুবম ১০০টি 

কািংতেত ট্রকৌত ক সাতর তনে যাচন করা হবয়বছ। 

ট্ররাপা আমন ২০২০ মওসুবম ট্রিবনাটাইতপক, 

শারীরতাতত্বক বেতশষ্টয এেিং ি ন পরীো করা 

হবে। এছাড়া তদ্বতীয় প্রজবের ধান উদ্ভােবনর 

 বেয ২১টি সিংকরায়ণ (F1) করা হবয়বছ। 

আসন্ন ট্ররাপা আমন ২০২১ মওসুবম তা তনতিত 

করা হবে। 

ট্ররাপা আমন ২০২০ মওসুবম মধ্যম-জ ােদ্ধতা 

এেিং েন্যা সহনশী  বেতশষ্টয সম্পন্ন জাম যোজম 

ব্যেহার কবর সিংকরায়ণ (F1) করা হবে। 

জ) গভীর 

পাতনর ধান 

োিং াবদবশর প্রায় 

৫  ে ট্রহক্টর জতম 

ট্রোনা আমন ধাবনর 

চাষ মর্াগ্য। সিংতিষ্ট 

পতরবেবশ 

অতভবর্াজন 

Submergence 

tolerance আবছ তকনা 

ট্রসটা ট্রদখবত হবে। 

এতপ্রব র প্রথম সপ্তাবহ েীজ 

সরেরাহ করবত হবে এেিং 

এতপ্র  মাবসই েীজ েপন 

স্থানীয় জাবতর সাবথ ক্রশসিং এর মাধ্যবম 

Rapid Elongating উন্নত জশল আমবনর 

জাত উিােবনর কাজ করা হবে। তি গাজীপুবর 

িানীয় জ ী আমন ট্রর্মন  া  ট্রমাহন, 

 েীদীর্া, জ কুমারী, দুধ াতক ইতযাতদর 

সাবথ Elite Line-এর ক্রসসহ তেতভন্ন 

উতদ্ভদ প্রজনন, 

উতদ্ভদ 

শারীরতত্ত্ব, 

আরএিএস 

তেভাগ ও 

আঞ্চত ক 
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েমতাসম্পন্ন 

(Photosensi-

tivity, 

Kneeing 

ability, 

facultative 

elongation, 

strong culm) 

ট্রসতম তডপ- তডপ 

ওয়াটার রাইস জাত 

উদ্ভােন করবত 

হবে। ট্রোবরা ধাবনর 

সাবথ তরব  ক্রপ 

তহসাবে তডপ 

ওয়াটার রাইস চাষ 

করা ট্রর্বত পাবর। 

ট্রোবরা-পততত-

পততত এ াকায় 

ট্রোবরা ধান কাটার 

১৫-২০ তদন আবগ 

গভীর পাতনর ধান 

তরব  ক্রপ তহসাবে 

েপন করব  ১৩% 

জতমর কমপবে 

অবধ যক চাবষর 

আওতায় আসবে। 

করবত হবে। 

 

GIS প্রযুতক্ত ব্যেহার কবর 

আরএিএস ও কৃতষ 

পতরসিংখ্যান তেভাগ ট্রোবরা-

পততত-পততত শস্য 

তেন্যাবসর পবটনতশয়া  

এ াকা তচতিত করবে। এ 

সক  অঞ্চব  ট্রোবরার পবর 

গভীর পাতনর ধান চাবষ 

প্রবচষ্টা হাবত তনবত হবে। 

তেবশষ কবর ট্রোবরার 

জতমবত জত  আমন ধাবনর 

তরব  চাষবক গুরুত্ব তদবত 

হবে। 

 

গভীর পাশনবত চাষ 

উপবর্াগী অেগামী 

সাশরগুশলর দুটি ALART  

করার কথা থাকবলও 

সময়মবতা  েীজ সরেরাহ 

করা হয়শন। তাই এেের 

ALART ও PVT  

স্থশগত করা হল।  

সাতরগুব ার Photo 

Sensitivity test করার 

জন্য অশত সত্ত্বর েীজ উশিদ 

িারীরতত্ত্ব শেভাবগ সরেরাহ 

করবত হবে। পরেতী েের 

োোইকৃত সাশর সমূবহর 

েীজ ALART এর জন্য 

মাচ য মাবসর মবধ্য সরেরাহ 

করবত হবে এেিং 

র্থাসমবয় েপন সম্পন্ন 

করবত হবে। 

 

িানীয় জ ী আমন ট্রর্মন 

 া বমাহন ও েরইদীর্া 

ইতযাতদর Pure Line 

করবত হবে। 

Elite/Eilte কতম্ববনশবনর সে যবমাট ২৮টি 

ক্রস চ তত গত আমন ২০২১-২২ মওসুবম 

Confirm করা হবয়বছ; এছাড়া ৫৮টি ক্রস 

পপুব শন F2 ট্রথবক F4 ট্রজনাবরশবন 

RGA-এর মাধ্যবম অগ্রগামী করা হবয়বছ। তি 

হতেগবঞ্জ গভীর পাতনর ধাবনর জাত উদ্ভােবনর 

জন্য ট্রসতগ্রবগটিিং পপুব শন F2 ট্রথবক F6 

ট্রজনাবরশবন তেদ্যমান রবয়বছ। 

Medium Stagnant এ াকার উপবর্াগী 

RYT2 এর ি ািব র তভতিবত ৪টি 

জাত/ াইন (BR10247-14-18-7-3-

3B, BR10238-5-1-9-3B, BR9377-

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

চূড়ান্তকরবণর জন্য ALART trial-এ গত 

আমন ২০২১-২২ মওসুবম অগ্রগামী করা 

হবয়বছ। আশা করা র্ায়, এই  াইনগুব া 

Medium Stagnant এ াকায় চাষ করা 

র্াবে। 

Semi Deep ও Medium Stagnant 

এলাকার উপবর্াগী RYT2 এর ফলাফবলর 

শভশিবত ২টি জাত/লাইন চূড়ান্তকরবণর জন্য 

ব্যেস্থা মনয়া হবে। এই লাইন দুইটি শি ধান৯১ 

এর মচবয় মেিী ফলন মদবে এেিং Medium 

Stagnant এলাকায় চাষ করা র্াবে। 

শি আঞ্চশলক কার্ যালয় হতেগঞ্জ ট্রথবক আমন 

২০২১-২২ মওসুবম Deep water Rice  

এর জন্য  শির   আঞ্চশলক কার্ যালবয় 

(গাজীপুর, হতেগঞ্জ, কুতমো এেিং ভািংগা) 

আঞ্চত ক ি ন পরীো (RYT) মূল্যায়ন 

করা হবে। আঞ্চত ক ি ন পরীোর ট্রকৌত ক 

সাতর ৩টি হব া  BR7730-1-1-2B, 

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

3B ।  

এছাড়া শি ধান৯১ এর ২২৫ টি প্রদি যনী প্ল্ট 

মদবির শেশভন্ন Semi-deep water কেশলত 

স্থাবন স্থাপন করা হবয়বছ। 

ট্রোনা আমন ২০২২ মওসুবম (অগভীর, ৫০-

১০০ট্রসতম. পাতন) জাত উদ্ভােন গবেষণা 

কার্ যক্রম এর আওতায় ২টি ট্রজবনাটাইপ র্থা 

BR9390-6-2-1B এেিং BR10260-5-

15-216B) ও ট্রচক জাত তহসাবে শি ধান৯১ 

PVT মত মূল্যায়ন করা হবে । অপর তদবক, 

ট্রোনা আমবনর (গভীর পাতন ১০০-১৫০ ট্রসতম.) 

জাত উদ্ভােন গবেষণা কার্ যক্রম এর আওতায় 

১০টি এ াকায় ALART োয়াব  মূল্যায়ন 

করা হবে ট্রর্খাবন ৬টি ট্রজবনাটাইপ ও ১টি 

কার্ যা য়  

হতেগঞ্জ, 

ভািংগা, 

তসরাজগঞ্জ, 

ট্রগাপা গঞ্জ ও 

পতরচা ক 

(গবেষণা) 



 
 

16 
 

তেষয় উপ-তেষয় পর্ যাব াচনা তসদ্ধান্ত অগ্রগতত োস্তোয়নকারী 

ট্রচক  জাত ব্যেহার করা  হবয়বছ । ট্রকৌত ক 

সাতর ৬টি হব া র্থাক্রবম BR10230-7-

19-2B, BR10260-9-5-2-5B, 

BR9376-6-2-2B,BR9392-6-2-1B, 

BR-KM(Mun)-PL-5-7-3-B, BR-

DL(Hbj)-PL-12-4-7-B এেিং ট্রচক 

জাত ফু কতড় (Fulkori)। 

 

আরএফএস শেভাগ: 

GIS প্রযুশি ব্যেহার কবর আরএফএস এেিং 

কৃশষ পশরসিংখ্যান শেভাগ মোবরা-পশতত-পশতত 

িস্য শেন্যাবসর পবটনশিয়াল ম্যাপ বতশরর 

কাজ কবরবে। এ সকল অঞ্চবল মোবরার পর 

জশল আমন অন্তর্ভ যি কবর শেস্তৃত পশরসবর 

সবরজশমন গবেষণা কার্ যক্রম হাবত মনওয়া 

হবে। এতদউবদবশ্য আরএফএস শেভাগ গত 

েৎসর “পশরবেি উপবর্াগী ধান শভশিক িস্য 

শেন্যাবসর উন্নয়ন এেিং শেস্তাবরর মাধ্যবম 

ফসবলর উৎপাদনিীলতা বৃশদ্ধ” িীষ যক একটি 

কম যসূশচ উপস্থাপন কবর মরবখবে। 

উতদ্ভদ শারীরতত্ত্ব তেভাগোঃ BRRI dhan91 

এর Elongation ability পর্ যবেেবণর 

জন্য চারা ট্ররাপবণর দুই সপ্তাহ পর হবত প্রতত 

সপ্তাবহ ১০ ট্রস: তম: কবর োড়াবনা হবয়বছ। 

এভাবে পাতনর উচ্চতা ১.৫ তমটার পর্ যন্ত 

োড়াবনা হবয়তছ । পর্ যবেেবণ ট্রদখা র্ায় 

BRRI dhan91 এর Elongation 

২৩২.৬৫ ট্রসতম পর্ যন্ত হবয়বছ। গভীর পাতনর 

ধাবনর ৪টি সাতরর (ড এ এস এম মাসুদুজ্জামান 

এর তনকট ট্রথবক প্রাপ্ত) আব াক 

সিংবেদনশী তা পরীোয় ১টি সাতর 

BR9390-6-2-1B এেিং বখয়া মটর তীি 

আব াক সিংবেদনশী । 

 

তি-আ/কা তসরাজগঞ্জ কর্তযক চ নতে  অঞ্চ  

হবত ৩  টি গভীর পাতনর ট্র াকা  আমন 

ধাবনর জাম যোজম সিংগ্রহ করা হবয়বছ। 

তি আোঃ কাোঃ ট্রগাপা গঞ্জ মগাপালগঞ্জ এেিং 

ফশেদপুর অঞ্চল হবত সিংেহকৃত পঁয়শেিটি 

স্থানীয় জাবতর বেশিষ্ট্যায়ন ও েীজ েধ যবনর 

কাজ োস্তোয়ন করা হবয়বে। এোড়াও 

মগাপালগঞ্জ মজলার শেশভন্ন উপবজলা হবত প্রায় 

৩০টি স্থানীয় জাত সিংেহ করা হবয়বে। 
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ঝ) তি 

ধান৭৬ ও 

তি ধান৭৭ 

এর তেকল্প 

জাত 

অ েণাক্ত ট্রজায়ার 

ভাটা অঞ্চব র জন্য 

তি ধান৭৬ ও তি 

ধান৭৭ জাবতর 

ট্রচবয় অতধক 

ি নশী   ম্বা ও 

শক্ত কান্ড তেতশষ্ট 

চারা এমন জাত 

উদ্ভােন করবত 

হবে।   

আমন মওসুবমর জন্য তি 

ধান৭৬ ও তি ধান৭৭ এর 

পতরপূরক জাত উদ্ভােবনর 

গবেষণা হাবত তনবত হবে।  

 

 

েশরিাল আঞ্চশলক কার্ যালয়ঃ 

আমন মওসুবম উপকূলীয় অ েণাক্ত ট্রজায়ার 

ভাটা এলাকার জন্য শি ধান৭৬ ও ৭৭ এর 

পশরপূরক শহবসবে সম্ভাব্য ৪৮টি মকৌশলক 

সাশরর প্রাথশমক ফলন পরীক্ষণ সম্পাদন করা 

হবয়বে  এেিং তেতভন্ন ট্রজনাবরশবনর ট্রপতডতগ্র 

পপুব শন এর  পরীক্ষন কার্ যক্রম চ মান 

রবয়বছ। 

আমন মওসুবমর জন্য পশরপূরক/শেকল্প 

জাবতর ধান উিােবনর প্রথম পর্ যায় র্থাক্রবম 

২০২৫ সাল শনধ যারণ করা হবয়বে 

জীে প্রযুতক্ত তেভাগোঃ 

 ম্বা ও শক্ত চারার জন্য দায়ী QTL 

শনাক্তকরবণর একটি গবেষণা কার্ যক্রম জীে 

প্রযুতক্ত তেভাবগ চ মান রবয়বছ। ইবতামবধ্য 

১৮৪টি F2 QTL ট্রমতপিং পপুব শবন ৫৫ টি 

প্রাইমার দ্বারা ট্রজবনাটাইতপিং এর কাজ সম্পন্ন 

হবয়বছ এেিং  ম্বা চারার জন্য দায়ী ১টি 

QTL শনাক্ত করা হবয়বছ। 

 

জীে প্রযুতক্ত 

তেভাগ ও তি 

আোঃ কাোঃ 

েতরশা  

ঞ) অতধক 

তাপ 

সহনশী   

বেতিক তাপমাো 

বৃতদ্ধর িব  ধাবনর 

ফু  ট্রিাটার সময় 

তাপমাো ৩৫০ 

ট্রসতন্টবগ্রবডর উপবর 

উঠব  ধান তচটা 

হবে। ভশেষ্যবত 

এধরবণর চযাবলঞ্জ 

মমাকাবেলায় তাপ 

সশহষ্ণু জাত উদ্ভােন 

করবত হবে।   

Late Boro and 

Early Aman জাত 

উদ্ভােবনর জন্য ধাবনর ফু  

ট্রিাটার সময় ৩৫০-৪০০ 

ট্রস. তাপমাো সহনশী  

জাত উদ্ভােন করবত হবে।  
 

তাপমাো সতহষ্ণু জাবতর 

গবেষণা তি উতদ্ভদ প্রজনন 

তেভাবগর mainstream     

এ আনবত হবে। ট্রস  বেয 

উতদ্ভদ প্রজনন, জীে প্রযুতক্ত 

ও উতদ্ভদ শারীরতত্ত্ব তেভাগ 

সমতিত গবেষণা কার্ যক্রম 

পতরচা না করবে। 

পতরচা ক (গবেষণা) ও 

তসএএসআর এর সমিবয় 

সভা কবর উতদ্ভদ শারীরতত্ত্ব, 

জীে প্রযুতক্ত এেিং উতদ্ভদ 

প্রজনন তেভাগ গ্রুপ কবর 

Work plan তনধ যারণ 

কবর গবেষণা কার্ যক্রম 

পতরচা না করবেন। 

 

উশিদ প্রজননঃ অতধক তাপসহনশী  জাত 

উদ্ভােন গবেষণা কার্ যক্রম এর আওতায়  

চশলত মরাপা আউি ২০২২-২৩ মমৌসুবম 

OYT ট্রত ১২৪টি এেিং AYT ট্রত ৪৮ টি  

অগ্রগামী ট্রকৌত ক সাতর  তি গাজীপুর, শি 

আঞ্চশলক কার্ যালয় রাজশাহী এেিং রিংপুর  এ 

মূল্যায়ন করা হবে। 

উতদ্ভদ শারীরতত্ত্ব তেভাগোঃ তি ধান২৮ ও তি 

ধান২৯ এর ব্যাকগ্রাউবন্ড উচ্চ এযামাইব াজ 

(>২৬%) তেতশষ্ট ট্রকৌত ক সাতর সমূবহ 

ট্রোবরা/২০২১-২২ মওসুবম তকছু  াইবন উচ্চতা 

ও ফু  ট্রিাটায় অসমতা ট্রদখা র্াওয়ায় পুনরায় 

তসব কশন করা হবয়বছ। আমন ও আউশ 

মওসুবমর জন্য তি ধান৬২ ও তি ধান৪৮ 

ব্যাকগ্রাউবন্ড উচ্চ তাপমাো সশহষ্ণু শকউটিএল 

এর ২০ টি লাইন BC1F1 এর ট্রজবনাটাইতপিং 

চ মান আবছ।       

জীে প্রযুশি শেভাগঃ 

এন্থার কা চাবরর মাধ্যবম তাপ সহনশী  

আউশ ধাবনর জাত উদ্ভােবনর জন্য ৮টি ক্রস 

সম্পন্ন করা হবয়বছ। ক্রসগুত  হব া: তি 

ধান৪৮/সাইট্টা, তি ধান৮৬/সাইট্টা ,তি ধান৮৭/ 

সাইট্টা ,তি ধান৮৯/ সাইট্টা, তি ধান৪৮/এন২২ 

তি ধান৮৬/এন২২, তি ধান৮৭/এন২২ এেিং তি 

ধান৮৯/এন২২। এই ক্রশগুত  ট্রথবক ১৫২টি 

F1  েীজ সিংগ্রহ করা হবয়বছ এেিং েতযমাবন 

উক্ত  েীজগুব া তদবয় এন্থার কা চার করার 

কাজটি চ মান রবয়বছ।  

 

উতদ্ভদ প্রজনন, 

জীে প্রযুতক্ত ও 

উতদ্ভদ 

শারীরতত্ত্ব 

তেভাগ 
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ত) 

তপ্রতময়াম 

ট্রকায়াত টি 

রাইস   

জনগবণর আতথ যক 

সেমতা বৃতদ্ধর 

সাবথ খাদ্যাভযাবসও 

পতেেতযন এবসবে। 

সরু, তচকন ও 

ঝরঝরা ভাবতর 

চাতহদা বৃতদ্ধ পাবে।  

মদিীয় চাশহদা বৃশদ্ধর জন্য 

শি ধান৩৪ এর শেকল্প জাত 

উিােবনর গবেষণা মপ্রাোম 

েহণ করবত হবে।  

 

শপ্রশময়াম মকায়াশলটির উচ্চ 

ফলনিীল জাত উিােন 

কার্ যক্রম েহণ করবত হবে। 

 

BR5 ও BR34 জাবতর 

শপওর লাইন শসবলকিন 

কবর জাত উন্নয়ন করবত 

হবে। শি ধান৯০ এ মত সরু 

চাল শকন্তু সুগন্ধী জাত 

উিােন করবত হবে। এ 

লবক্ষ ক্রস সিংখ্যা ও 

পপুবলিন সিংখ্যা োড়াবত 

হবে। 

 

জীে প্রযুশি ব্যেহার কবর 

জীে প্রযুশি শেভাগ 

শপ্রশময়াম মকায়াশলটি ধান 

জাত উিােবনর জন্য 

শেজ্ঞানীবদর সমন্ববয় গ্রুপ 

বতশর কবর কাজ করবেন।  

 

আোঃ কাোঃ রিংপুবর তি 

ধান৭০ এেিং তি ধান৮০ এর 

সম্প্রসারণ করবত হবে। 

 

ট্রসন্ট্রা  ল্যাে ট্রথবক প্রাপ্ত 

ডাটা অনুসাবর সুগতন্ধ জাত 

উদ্ভােবনর জন্য প্যাবরন্ট 

তসব কশন করবত হবে। 

 

ট্রোবরা মওসুবমর জন্য 

সুগতন্ধ জাম যোজম থাকব  

তা তজআরএস তেভাগবক 

সরেরাহ করবত হবে। 

 

সুগতন্ধ ধাবনর জাত 

উদ্ভােবনর উশিদ প্রজনন 

শেভাগ গবেষণা পতরকল্পনা 

আগামী সভায় উপিাপন 

করবে । 

 

তপ্রতময়াম ট্রকায়াত টি রাইস গবেষণা 

কার্ যক্রম এর আওতায় ট্ররাপা আমন 

মওসুবমর জন্য তি ধান৭০, তি ধান৮০, তি 

ধান৯০ এেিং ট্রোবরা মওসুবমর জন্য তি 

ধান৫০, তি ধান৬৩, তি ধান৮১, তি ধান৮৬ 

উদ্ভােন করা হবয়বছ। এছাড়া তি ধান৯০ এর 

Aroma বৃতদ্ধর জন্য তি ধান৩৪, 

রাধুনীপাগ  ও ধতনয়া ধাবনর জাবতর সাবথ 

গত ট্ররাপা আমন ২০২০-২১ মওসুবম F1 

confirmation করা হবয়বছ। 

 ট্ররাপা আমন ২০২১-২২ মওসুবম তি 

ধান৯০এর সাবথ রাধুনীপাগ  ক্রসটি F2 

ট্রজনাবরশবন মূল্যায়ন করা হবয়বছ।  

তপ্রতময়াম ট্রকায়াত টি রাইস গবেষণা 

কার্ যক্রম এর আওতায় উচ্চ ি নশী  জাত 

উদ্ভােন কার্ যক্রম চ মান রবয়বছ। এ  বেয 

আমন ২০২০-২১ মওসুবম সুগন্ধযুক্ত ও 

কাটারীবভাগ ধাবনর দানার মত 

বেতশষ্টযসম্পন্ন ৩টি অগ্রগামী ট্রকৌত ক সাতর 

তি ধান৩৭ ও তদনাজপুর কাটারীবভাগ ট্রচক 

জাতসহ ALART তহসাবে মূল্যায়ন করা 

হবয়বছ। ট্রর্খাবন BR8882-30-2-5-2 

সাতরটির ি ন ৩.৯৫ টন/বহক্টর এেিং 

জীেনকা  ১৩৯ তদন। এছাড়া ১১টি 

কাটাতরবভাগ এেিং কাত তজরা ধরবনর 

ট্রকৌত ক সাতর ২টি আঞ্চত ক ি ন 

পরীোয় গত ট্ররাপা আমন ২০২০-২১ 

মওসুবম মূল্যায়ন করা হবয়বছ।  

গত ট্রোবরা মওসুবম রাতাবোবরা ধাবনর 

জাতটি BR8590-5-2-5-2-1 ও 

ট্রটতপবোবরা ধাবনর জাতটি BR8862-

29-1-5-1-3-এর সাবথ সিংকরায়ণ করা 

হবয়বছ । এছাড়া পুষা োসমতত ধাবনর 

জাতটি BR9937-22-3-6-3 এর সাবথ 

ক্রস করা হবয়বছ । Rata Boro এেিং 

Tapi Boro-এর সাবথ তি ধান৫০, তি 

ধান৮১ ও BR8862-29-1-5-1-3 এর 

সিংকরায়বণর িব  সৃষ্ট তিতডিং পপুব শন 

ট্রোবরা ২০২০-২১ মওসুবম F5 ট্রজনাবরশবন 

অগ্রগামী করা হবয়বছ। হবয়বছ। চ তত 

ট্রোবরা ২০২১-২২ মওসুবম F6 ট্রজনাবরশবন 

অগ্রগামী করা হবে। 

রিংপুর আঞ্চশলক কার্ যালয়ঃ শপ্রশময়াম 

মকায়াশলটি রাইস গবেষণা কার্ যক্রম এর 

আওতায় মরাপা আমন, ২০২১ মওসুবম ১০ টি 

সিংকরায়ণ (F1) শনশিত এেিং ৫টি সিংকরায়ণ 

উতদ্ভদ প্রজনন, 

জীে প্রযুতক্ত ও 

তজতকউএন 

তেভাগ 
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করা হবয়বে। এডভান্স মজনাবরিন পপুবলিন 

হবত োসমশত টাইবপর ৪১ টি (F4) এেিং উচ্চ 

এশন্টঅশক্সবডন্টযুি ৩৩ টি (F4)  মকৌশলক সারী 

শনে যাচন করা হবয়বে। মোবরা, ২০২২ মওসুবম 

আবলাক-অসিংবেদনিীল শপ্রশময়াম, োসমশত 

টাইপ এেিং উচ্চ এশন্টঅশক্সবডন্টযুি মকৌশলক 

সারীগুবলার মজনাবরিন অেগামী করা হবে। 

জীে প্রযুশি শেভাগঃ 

আমন ২০২১ মওসুবম তি ধান৯০/কাটাতরবভাগ 

ক্রস হবত এন্থার কা চাবরর মাধ্যবম 

তরবজবনবরশন করা ১৯টি োন্ট হবত েীজ 

সিংেহ করা হবয়বছ। সুগতন্ধ ধাবনর ৭টি ক্রস 

ব্যেহার কবর আমন ২০২১ মওসুবম অযান্থার 

কা চার করা হময়বে। এছড়াও আমন ২০২১ 

মওসুবম তি ধান৩৮/েোঁশফু  ক্রস হবত প্রাপ্ত ৪ 

টি ডাে  হযােবয়ড  াইন Observational 

Trial তহবসবে মাঠ মূল্যায়ন করা হবয়বছ এেিং 

৩টি  াইন তসব কশন করা হময়বে। তি 

ধান৫০/েোঁশফু  ক্রস হবত প্রাপ্ত ডাে  হযােবয়ড 

 াইন এর Observational Trial হবত 

লশজিং সমস্যা থাকায় মকানও  াইন 

তসব কশন করা হয়শন। তি ধান৫০/েোঁশফু  

ক্রস হবত প্রাপ্ত ডাে  হযােবয়ড  াইন এর 

ব্যকক্রস (BC2F3) হবত ৭ টি োন্ট ট্রপতডতগ্র 

 াইন শসবলকিবনর জন্য মোবরা ২০২১-২২ এ 

মাবে লাগাবনা  হময়বে। পরেতীবত এন্থার 

কা চাবরর জন্য সুগতন্ধ ধাবনর ১০ টি ক্রস করা 

হবয়বে। 

 ধাবনর সুগতন্ধর জন্য দায়ী BADH2 তজবনর 

একটি িািংশনা  মাকযার ভযাত বডশন করা 

হবয়বছ র্া সুগন্ধযুক্ত এেিং সুগন্ধতেহীন ধাবনর 

সাতরবক সহবজই শনাক্ত করবত পাবর। এই 

মাকযার ব্যােহার কবর মাকযার এতসবস্টড 

তসব কশবনর মাধ্যবম তি ধান২৮ ও কাত তজরা 

এেিং তি ধান৮৭ ও কাত তজরা-এর 

সঙ্করায়বণর মাধ্যবম প্রাপ্ত  F4 পপুব শবনর 

মবধ্য সুগন্ধযুক্ত ১৩টি ট্রকৌত ক সাতর তনে যাচন 

করা হবয়বছ এেিং শি ধান৯০ এর মত সরু চাল 

শকন্তু সুগন্ধী জাত উিােবনর লবক্ষ তি ধান৯০ ও 

কাত তজরার সঙ্করায়ণ করা হবয়বছ র্া ট্রথবক 

কবর মাকযার এতসবস্টড তসব কশবনর মাধ্যবম 

সুগন্ধী সাশর  তনে যাচন করা হবে। 

 

 

মোবরা ২০২১-২২ মওসুবম  ২টি শনম্ন শজআই 

ভযালু সম্পন্ন অেগামী মকৌশলক সাশরর মাবে  
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RYT শহসাবে মূল্যায়ন করা হবয়বে। 

অপরশদবক মোবরা ২০২১-২২ মওসুবম  

এশন্টঅশক্সবডন্ট সম্পন্ন ৫টি ব্লাক রাইস মকৌশলক 

সাশর মাবে  PYT   শহসাবে,  ২২টি মকৌশলক 

সাশর OT তহসাবে এেিং ৬২টি মকৌশলক সাশর 

ট্রপ্রতডগ্রী ট্রায়াবল মূল্যায়ন করা হবে। 

 

এন্থার কা চাবরর মাধ্যবম  উদ্ভাতেত ৫টি ও 

২২টি এতন্টঅতক্সবডন্ট সম্পন্ন ব্লাক রাইস এর 

অগ্রগামী ট্রকৌত ক সাতরর   র্থাক্রবম PYT 

এেিং OT  করা হবয়বছ। অপর পবে 

এতন্টঅতক্সবডন্ট সম্পন্ন ব্লাক রাইস এর SC4 

ট্রসামাবলানা   পপুব শবনর মবধ্য ট্রথবক ৩৪টি 

ট্রহাবমাজাইগাস ট্রকৌত ক সাতর তনে যাচন করা 

হবয়বছ এেিং SC3 ট্রসামাবলানা   

পপুব শবনর মবধ্য ট্রথবক ১৫৬টি ট্রকৌত ক সাতর 

তনে যাচন করা হবয়বছ। 

 

থ) 

তমতনবকট 

ও তজরা 

ধাবনর 

তপওর 

 াইন 

করণ 

কুতষ্টয়ায় তমতনতকট 

এেিং েগুড়া ও 

নওগোঁয় তজরা 

ধাবনর জনতপ্রয়তার 

রহস্য উৎর্াটন 

করত: েীজ সিংগ্রহ  

কবর গবেষণা 

করবত হবে। 

তপউর  াইন তসব কশবনর 

মাধ্যবম এগুবলা জাত 

তহসাবে অেমুক্ত করা ট্রর্বত 

পাবর। ট্রচক তহসাবে তি 

ধান৮১, তি ধান৮৬ 

থাকবে। 

কুতষ্টয়া, রাজশাহী ও েগুড়া অঞ্চ  হবত িানীয় 

তমতনবকট, তজরা, খাবটা তজরা,  ম্বা তজরা, 

কাটারী, স্বণ যা কাটারী,  তা ও খাবটা োবু ধান 

সিংগ্রহ কবর তপউর  াইন তসব কশবনর 

মাধ্যবম জাত তহসাবে অেমুক্তকরবণর গবেষণা 

কার্ যক্রম ইবতামবধ্য গ্রহণ করা হবয়বছ। ট্রোবরা 

২০১৯-২০ মওসুবম তপউর  াইন তসব কশন 

কার্ যক্রম সম্পাদন করা হবয়বছ। িানীয় 

জাতগুব া ট্রথবক খাবটা তজরা (তাবনার), তজরা 

(নাবচা ), কাটাতর (তশেগঞ্জ), স্বণ যা কাটাতর 

(তাবনার), তমতনবকট (োর্ডাঙ্গা), খাবটা োবু 

এেিং সুে   তা (তঝনাইদহ) তনে যাচন করা 

হবয়বছ। গত ট্রোবরা ২০১৯-২০ মওসুবম িানীয় 

জাতগুব া OYT োয়াব  মূল্যায়ন হবয়বছ। 

উপতরতেতখত িানীয় জাতগুব ার মবধ্য 

তমতনবকট এেিং সুে  তা সে যাবপো ভা  

ি ন প্রদশ যন কবরবছ। ট্রর্খাবন তমতনবকট এর 

ি ন ৮.৪৭ টন/বহক্টর এেিং সুে  তা এর 

ি ন ৮.৭১ টন/বহক্টর। উপতরতেতখত িানীয় 

জাতগুব া ট্রোবরা ২০২০-২১ মওসুবম PYT  

োয়াব  মূল্যায়ন করা হবয়বছ ।  

তজআরএসঃ তজআরএস তেভাবগর উবদ্যাবগ 

কুতষ্টয়ার তমতনবকট এেিং েগুড়া ও নওগোঁর 

তজরা ধান সিংগ্রহ কবর তপওর  াইন 

তসব কশবনর মাধ্যবম জাত অেমুক্তকরবণর 

গবেষণা কার্ যক্রম হাবত ট্রনওয়া হয়। গত 

ট্রোবরা ২০২০-২১  মওসুবম  শজরািাইল 

(রাজিাহী) ৫.১০ টন/বহক্টর এেিং শজরািাইল 

(েগুড়া) ৫.০১ টন/বহক্টর ফলন মদয়। আগামী 

ট্রোবরা ২০২২-২৩ মওসুবম শনে যাশচত জাবতর 

উতদ্ভদ প্রজনন, 

তজআরএস, 

আ:কা: 

কুতষ্টয়া, 

রাজশাহী 
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তপউর  াইন তসব কশবনর কার্ যক্রম হাবত 

মনওয়া হবয়বে| 

তি আঞ্চত ক কার্ যা য় রাজশাহীোঃ তমতনবকট 

এেিং তজরা ধাবনর তপউর  াইন তসব কশবনর 

জন্য ট্রোবরা ২০২১-২২ মওসুম এ মাবে 

লাগাবনা হবয়বে। এোড়াও রাজশাহী অঞ্চব র 

তেতভন্ন এ াকার কৃষবকর মাঠ হবত িানীয় 

আমন ধাবনর জাত তচতন আতপ, সুমন স্বণ যা, 

স্বণ যা রাজ ১, তজরা, জামাইবভাগ, নুর 

ট্রমাহাম্মদ,  া  ধান রাজ, স্বণ যা রাজ২, 

সম্পাকাটাতর, ট্রেগুনতেতচ, কাব াতজরা, 

তমতনবকট, রনতজত স্বণা, স্বণ যা৫, কাটারী 

তম ার, স্বণ যা কাটারী, তি ধান৫৭, টুিা মুরাসহ 

ট্রমাট ১৮টি জাত সিংগ্রহ কবর গত আমন 

মওসুবম তি রাজশাহীর গবেষণা মাবঠ োয়া  

িাপন করা হয় এেিং আগামী আমন মওসুবম 

মুল্যায়বনর জন্য েীজ সিংরেন করা হবয়বছ। 

তি আঞ্চত ক কার্ যা য় রাজশাহীোঃ তমতনবকট 

এেিং তজরা ধাবনর তপউর  াইন তসব কশবনর 

জন্য ট্রোবরা ২০২১-২২ মওসুম এ মাবে 

লাগাবনা হবয়বে। এোড়াও রাজশাহী অঞ্চব র 

তেতভন্ন এ াকার কৃষবকর মাঠ হবত িানীয় 

আমন ধাবনর জাত তচতন আতপ, সুমন স্বণ যা, 

স্বণ যা রাজ ১, তজরা, জামাইবভাগ, নুর 

ট্রমাহাম্মদ,  া  ধান রাজ, স্বণ যা রাজ২, 

সম্পাকাটাতর, ট্রেগুনতেতচ, কাব াতজরা, 

তমতনবকট, রনতজত স্বণা, স্বণ যা৫, কাটারী 

তম ার, স্বণ যা কাটারী, তি ধান৫৭, টুিা মুরাসহ 

ট্রমাট ১৮টি জাত সিংগ্রহ করা হবয়বছ র্া 

আগামী আমন মওসুবম তি রাজশাহীর গবেষণা 

মাবঠ purification করা হবে। 

দ) C4 

রাইস 

ধাবনর উৎপাদন 

বৃতদ্ধর ধারা 

অব্যাহত রাখার 

তাতগবদ ধানবক 

C3 ট্রথবক C4 এ 

রূপান্তর করা 

প্রবয়াজন।  

গুরুত্ব সহকাবর  ধারাোতহক 

ভাবে C4 রাইস গবেষণা 

কাজ করবত হবে।  

জীে প্রযুশি শেভাগঃ  M3 ট্রজনাবরশবনর 

একটা কাউবন তস-ট্রিার গুনাগুন নষ্ট হবয়তছ । 

গাছটিবক েোঁতচবয় ট্রসটি হবত M4 

ট্রজনাবরশবনর েীজ সিংগ্রহ করা সম্ভে হবয়বছ 

এেিং তকছু েীজ েপন করা হবয়বছ পরেতী 

গবেষণার জন্য। োতক M3 প্রজবের 

গাছগুব ার তিতনিং চ বছ। এছাড়া দুইশত 

ছয়টি M3 প্রজবের গাছ ট্রনট হাউবস  াগাবনা 

হবয়বছ ট্রর্ন পরেতী প্রজবের নতুন েীজ 

পাওয়া র্ায় এেিং অতেরতভাবে তিতনিং করা 

র্ায়। 

উশিদ িারীরতত্ত্ব শেভাগঃ Chlorophyll 

fluorescence imaging 

system ব্যেহাবরর মাধ্যবম কাউবনর 

M3 শমউট্যান্ট পপুবলিন স্কান কবর ১ টি 

শমউট্যান্ট িনাি করা হবয়বে। এোড়াও 

জীে প্রযুতক্ত, 

উতদ্ভদ 

শারীরতত্ত্ব 

তেভাগ 
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ইবমশজিং শসবস্টম ব্যেহার কবর েন্যা ও খরা 

সশহষ্ণুতার screening protocol 

optimize করা চলমান আবে।     

২। খামার 

র্াতি-

কীকরণ  

ক) 

োিোন্টার 

কৃতষ শ্রতমবকর 

প্রাপ্যতা হ্রাস 

পাওয়ায় ধাবনর 

উৎপাদন খরচ বৃতদ্ধ 

পাবে। তেবদশ 

ট্রথবক ট্রেতশ দাবম 

ট্রমতশন আনা হব ও 

ট্রদবশ ঠিকমত কাজ 

করবছ না এেিং 

ট্রেতশ তদন টিবকও 

থাবক না। তনবজরা 

দ্রুত ট্রমতশন বতরী 

করবত না পারায় 

কৃষক ট্রর্মন 

েততগ্রস্ত হবে 

ট্রতমতন ট্রদবশর 

োজার অন্যবদর 

হাবত চব  র্াবে। 

োজারটি ধবর 

রাখার জন্যও 

আমাবদর কাজ 

করবত হবে। তাই 

হাওড় এ াকাসহ 

সমগ্র ট্রদবশ ধান 

চাষ র্াতিকীকরণ 

করা জরুতর। 

আমন মওসুবম উদ্ভাতেত/ 

উন্নয়নকৃত োিোন্টার ও 

হারবভস্টাবরর মাঠ পর্ যাবয়র 

কার্ যকাতরতা পরীো কবর 

সক বক ট্রদখাবত হবে। 

 

হারবভস্টাবরর উন্নয়ন কাবজ 

ট্রেশী মবনাতনবেশ করবত 

হবে এেিং তরপার োইন্ডার 

গবেষণার কাবজ কম গুরুত্ব 

তদবত হবে। 

 

HF combine 

Harvester উন্নয়বনর 

কাবজ গুরুত্ব শদবত হবে।  

 

 

মুন্নু গ্রুপ অে ইন্ডাতিজ ট্রক তি উদ্ভাতেত 

Rice Transplanter এর ১টি 

ট্রপ্রাবটাটাইপ ও র্বির Jig/Fix ট্রদওয়া 

হবয়বছ। র্িটির তেতভন্ন র্িািংশ ট্রর্মন-

Gear Box, Picker Basement, 

Side Box সহ ১০০% র্িািংশ বততর 

কবর এবসমতব্লিংবয়র কাজ সম্পন্ন হবয়বছ। 

Lab test এ র্িটির Picker এর সামান্য 

ত্রুটি ধরা পবড়বছ। েতযমাবন Picker এর 

ত্রুটি সারাবনার কাজ চ বছ। Rice 

Transplanter টির তনতদ যষ্ট সাইজ ও 

শতক্তর Petrol ইতঞ্জন এখবনা পাওয়া 

র্াবে না েব  মুন্নু গ্রুবপর ইতঞ্জতনয়ার 

জাতনবয়বছন।  

ট্রোবরা/২০২২ মওসুবম রিংপুর আঞ্চত ক 

কার্ যা বয়র অধীবন িাতপত ট্রমকানাইজড 

তভব বজ Whole Feed Combine 

Harvester এর ৪থ য ট্রপ্রাবটাইবপর মাঠ  

পরীেণ করা হবয়বছ। মাঠ পরীেবণ র্বির 

কার্ যকাতরতা ভা  পাওয়া ট্রগবছ। র্বির িাতয়ত 

(longivity) তনধ যারবণর জন্য আবরা মাঠ 

পরীক্ষবণর প্রবয়াজন রবয়বছ। 

তরপার োইন্ডার এর Basement অিংবশ 

Modify করা হবয়বছ এেিং তাবত ধাবনর 

আটি োধোর প্রতক্রয়া ট্রদখা হবয়বছ। ১০ টি 

আটি ঠিকভাবে োধার পবর তকছু র্াতিক ত্রুটি 

থাকার কারবণ Fail হবে। সমস্যার ত্রুটি 

তনণ যবয়র কাজ চ বছ।  

 

এিএমতপএইচ

টি ও 

ডাতব্লউএমএম 

তেভাগ 
খ) 

হারবভস্টা

র 

গ) 

কম্বাইনড 

হারবভস্টা

র 

র্) তরপার 

৩। মাটির 

স্বািয 

ক) সমস্যা 

তচতিত 

করণ 

মাটির স্বািয ও 

িসব র ি ন তির 

(Stagnant)/ 

কবম র্াবে। মাটির 

স্বািয অটুট রাখার 

জন্য বজে পদাথ য ও 

অণুজীে সার 

প্রবয়াগ করা 

প্রবয়াজন। চাতহদা 

ট্রমাতাবেক বজে 

সাবরর অপ্রতু তা 

রবয়বছ। 

মাবে বজে পদাথ য ও 

অণুজীে সার প্রবয়াগ করা 

সিংক্রান্ত কম যপশরকল্পনা 

প্রদান করবেন। 

মৃতিকা তেজ্ঞান তেভাগোঃ 

 গৃহস্থালী আেজযনা তদবয় 

বজে সার বতশরর প্রযুতক্ত 

তসটি কবপ যাবরশনবক 

মদয়া মর্বত পাবর। 

 

মৃশিকা শসশরজ অনুসাবর 

সার সুপাশরি করার 

ব্যাপাবর ফাটি যলাইজার 

শরকবমবন্ডিন েই 

আপবেড কশমটিবত 

মতামত মদয়া মর্বত 

 মৃতিকা তেজ্ঞান তেভাগ তি, ইবতামবধ্যই 
সহজ উপাবয় বজে সার ও তি অগ যাতনক সার 

উৎপাদন প্রযুতক্ত উদ্ভােন কবরবছ।  

 তনরাপদ খাদ্য উৎপাদবন তি অগ যাতনক সাবরর 
ট্রকান তেরূপ প্রভাে ট্রনই কারণ এর প্রধান 

উপাদান রান্না র্বরর েজযযদ্রব্য ও শাকসব্জীর 

অেতশষ্টািংশ র্ার মবধ্য ট্রকান ভাতর ধাতুর 

উপতিতত ট্রনই। তি অগ যাতনক-এ ট্রর্ সমস্ত 

ব্যাকবটতরয়া আবছ তা শনাক্ত করা হবয়বছ, 

এরা পতরবেশ োন্ধে। 

 মাটির স্বািয পরীোর জন্য AEZ-8, 

AEZ-10, AEZ-11, AEZ-13. 

AEZ-15, AEZ-16, AEZ-19, 

AEZ-21 এেিং AEZ-27 এর মাটির 

অণুজীবের (Bacteria, Fungus, 

Actinomycetes) সিংখ্যা তনরূপণ করা 

হবয়বছ। 

 গাজীপুবরর শ্রীপুবর আমন ২০২১ মওসুবম 

মৃতিকা তেজ্ঞান 

তেভাগ 
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পাবর। অবনক মক্ষবে সার 

প্রবয়াগ করা সবত্ত্বও ধান 

গাবের আিানুরূপ বৃশদ্ধ 

হবে না এরূপ মক্ষবে   

মাইবক্রাশেয়াল োবয়ামাস 

সিংক্রান্ত গবেষণা 

কার্ যক্রম েহণ করা মর্বত 

পাবর।  

১৬টি, সাতেীরা ট্রজ ার তেতভন্ন উপবজ ায় 

ট্রোবরা ২০২১-২২ মওসুবম ৪০০ টি প্রদশ যণী 

করা হবয়বছ। 

 তি অগ যাতনক সার তদবয় েতরশা , রিংপুর, 

সাতেীরা, রাজশাহী, কুতমো, ট্রসানাগাজী 

আোঃকাোঃ এ োয়া  করা হবয়বছ। উবেখ্য ট্রর্, 

তডএই এর সহায়তায় কাত গঞ্জ, টাঙ্গাই , 

মধুপুর, কাত য়াককর এেিং মাতনকগবঞ্জ 

কৃষবকর মাবঠ প্রদশ যনী ও িস  কতযন 

সম্পন্ন হবয়বছ। 

 গৃহস্থালী আেজযনা তদবয় বজে সার বতশরর 

প্রযুতক্ত হস্তান্তবরর জন্য তি এেিং ACI এর 

মবধ্য চুতক্ত সম্পন্ন হবয়বছ। চুু্তক্ত অনুর্ায়ী 

ACI ট্রক প্রযুতক্ত মদয়ার প্রতক্রয়া শুরু 

হবয়বছ।  

 

খ) 

প্রততকাবর

র ব্যেিা 

গ্রহণ 

িসব র কাতিত 

ি ন ও পতরবেশ 

দূষণ কমাবনার 

জন্য সুষমমাোয় 

পুতষ্ট উপাদান 

প্রবয়াগ ও ব্যেহাবর 

দেতা বৃতদ্ধ 

প্রবয়াজন। 

নাইবোবজন সাবরর 

ব্যেহাবর দেতা 

োড়াবনা প্রবয়াজন। 

মাটির স্বািয রো ও 

পতরবেশ দূষণ কমাবত 

সুষম মাোয় রাসায়তনক 

সাবরর প্রবয়াগ ও এর 

ব্যেহার দেতা বৃতদ্ধ করবত 

হবে।  

সুষম মাোয় রাসায়তনক 

সার ব্যেহাবরর জন্য 

মসশমনার, ওয়াকযিপ, 

প্রশিক্ষবণর মাধ্যবম 

কযাবম্পইন করবত হবে। 

 

সুষম সার ব্যেিাপনা 

সম্প্রসারবণর জন্য 

গণমাধ্যবম প্রচার প্রচারণা 

চা াবত হবে। 

 তি’র মৃতিকা তেজ্ঞান তেভাগ মাটির স্বািয 

রো ও পতরবেশ দূষণ কমাবত সুষম 

মাোয় সার ব্যেহার ও দেতা বৃতদ্ধ তেবশষ 

কবর নাইবোবজন ও িসিরাস সাবরর 

দেতা োড়াবত ইউতরয়া ন্যাবনা 

িাটি য াইজার, bio-coated urea, and 

bio-coated TSP fertilizer উদ্ভােন 

করা হবয়বছ। এই উদ্ভাতেত প্রযুতক্তর 

ব্যেহাবরর  শতকরা ২৫-৫০ ভাগ সার 

দেতা বৃতদ্ধসহ কাতিত ি ন পাওয়া 

ট্রগবছ। 

 নাইবোবজন সার ব্যেহাবরর দেতা সম্পন্ন 

জাত শনাক্তকরবণর জন্য ২৫০ টি N use 

efficient genotypes এর 

screening কার্ যক্রম পতরচা না করবছ। 

 াইনগুব ার মবধ্য প্রাথতমকভাবে ৫টি 

 াইন অতধকতর N use efficient েব  

প্রতীয়মান হবয়বছ এেিং গবেষণা কার্ যক্রম 

চ মান আবছ।  

 নাইবোবজন সার ব্যেহাবরর দেতা বৃতদ্ধ ও 
পতরবেশ দূষণ কমাবনার জন্য সমতিত সার 

ব্যেিাপনা (কজে ও অকজে) গবেষণা 

চ বছ এবত প্রাথতমক ভাবে ট্রদখা ট্রগবছ 

োবয়া অগ যাতনক সার ও ইউএসতজ ব্যেহাবর 

এবমাতনয়া ট্রভা াটা াইবজশন জতনত 

অপচয় কম হয়। 

 মৃতিকা তেজ্ঞান তেভাগ AEZ তভতিক 

আমন ও ট্রোবরা মওসুবমর জন্য সুষম 

মাোয় সার ব্যেহার ও তডএতপর উপর 

ত িব ট বততর কবর তেতরণ করার 

পাশাপাতশ তি ওবয়েসাইবট প্রকাশ কবরবছ। 

 Alternate Wetting and Drying 

(AWD) Irrigation Reduces 

Greenhouse Gas Emissions 

Over Conventional Practices 
এর উপর ত িব ট বততর কবর তেতরণ 

কবরবছ।  

মৃতিকা তেজ্ঞান 

তেভাগ 
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 উপকূ ীয় েতরশা  ও খু না অঞ্চব  পাতন 
সম্পদ ও মাটির  েণাক্ততা ব্যেিাপনার 

মাধ্যবম িসব র তনতেড়তা বৃতদ্ধকরণ 

কম যসূতচর আওতায় সাতেীরা অঞ্চব  ধান 

চাবষ সুষম সাবরর প্রভাে তনরূপবণ ট্ররাপা 

আমন মওসূবম উক্ত কম যসূতচর মাধ্যবম   

সাতেীরা অঞ্চব  ১২০ তের্া জতমবত ব্লক 

আকাবর তি ধান৭৫, তি ধান৮৭, তি ধান৯৪ 

ও তেআর১০ জাবতর প্রদশ যনী িাপন করা 

হবয়তছ । প্রদশ যনী গুব ার িস  কতযবন 

প্রাপ্ত ি ন তছ  র্থাক্রবম তেআর১০ এ 

৫.৬৮ টন/বহ., তি ধান৭৫ এ ৫.৫৫-৬.৫৪ 

টন/বহ., তি ধান৮৭ এ ৫.৮১-৬.২৬  

টন/বহ.  এেিং তি ধান৯৪ এ ৫.৯৪ টন/বহ.। 

উবেখ্য ট্রর্, িস  কতযবনর ি াি  তি 

ট্রপ্রতরত ডাটা িরবমবট আপব াড করা 

হবয়বছ।   

 চ তত ট্রোবরা ২০২১-২২ মওসূবম উক্ত 
কম যসূতচর মাধ্যবম   সাতেীরা অঞ্চব  ৪০০ 

তের্া জতমবত ৩০ টি ব্লবক তি ধান৫০, তি 

ধান৬৩, তি ধান৬৭, তেআর৮১ ও তি 

ধান৯৯ জাবতর প্রদশ যনী সম্পন্ন হবয়বছ। 

েতযমাবন প্রদশ যনীগুব াবত ক্রপকাট সম্পন্ন 

হবয়বছ। চারটি মাঠ তদেস সম্পন্ন করা 

হবয়বছ। 

 আউশ ২০২২ মওসুবম ৫০ টি প্রদশ যনী 
িাপবনর জন্য সাতেীরা ট্রজ ার তেতভন্ন 

কৃষবকর মাবঝ েীজ তেতরণ করা হবয়বছ। 

 এ কম যসূতচর অথ যায়বন সাতেীরা সদর, 
আশাশুতন ও শ্যামনগর সাতেীরায় ৫টি 

প্রতশেবণর মাধ্যবম ২১০ জন কৃষকবক ধান 

চাবষ সুষম সাবরর প্রভাে শীষ যক প্রতশেণ 

ট্রদয়া হবয়বছ।  

 ট্রোবরা ২০২১-২২ মওসুবম মৃতিকা তেজ্ঞান 
তেভাগ তি ধান২৮, তি ধান৮৯ ও তি ধান৯২ 

এর ৩০০ ট্রকতজ মানসম্মত েীজ কৃষবকর 

মাবঝ তেতরণ এর জন্য তি কর্তযপেবক 

প্রদান কবরবছ। 

 ট্রোবরা ২০২১-২২ মওসুবম মৃতিকা তেজ্ঞান 
তেভাবগর গবেষণা েবটর ক্রপকাট ও ডাটা 

সিংগ্রহ ট্রশষ করা হবয়বছ।    

৪। গুণাগুণ 

ও পুতষ্টমান 

ক) মভৌত, 

রাসায়শনক 

এেিং 

রান্নার 

গুণাগুণ  

মভৌত, রাসায়শনক 

ও রান্নার গুণাগুণ 

শেবিষণ কবর 

সকল প্রকার 

উপাদাবনর পশরমাণ 

উবল্লখ পূে যক জাত 

অেমুশির জন্য 

সুপাশরি করা হয়। 

ALART অেগামী 

মকৌশলক সাশরর মভৌত, 

রাসায়শনক, শজআই ভযালু 

এশন্ট-অশক্সবডন্টসহ সকল 

প্রকার উপাদাবনর পশরমাণ 

জানার পর PVT করবত 

হবে। 

জীে প্রযুশি শেভাগ GI 

value Analysis 

এর ব্যাপাবর তজতকউএন 

তেভাবগর তেজ্ঞানীবদর 

জীে প্রযুশি শেভাগঃ  

মোবরা ২০২১-২২ মওসুবম  ২টি শনম্ন শজআই 

ভযালু সম্পন্ন অেগামী মকৌশলক সাশরর মাবে  

RYT শহসাবে মূল্যায়ন করা হবয়বে। 

অপরশদবক মোবরা ২০২১-২২ মওসুবম  

এশন্টঅশক্সবডন্ট সম্পন্ন ৫টি ব্লাক রাইস মকৌশলক 

সাশর মাবে  PYT   শহসাবে,  ২২টি মকৌশলক 

সাশর OT তহসাবে এেিং ৬২টি মকৌশলক সাশর 

ট্রপ্রতডগ্রী ট্রায়াবল মূল্যায়ন করা হবে। 

 

এন্থার কা চাবরর মাধ্যবম  উদ্ভাতেত ৫টি ও 

উশিদ প্রজনন, 

জীে প্রযুশি, 

শজশকউএন ও 

এআরশড 
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সহায়তা করবত পাবর। 

িস্যমান ও পুশষ্ট্ শেভাগ 

অেগামী মকৌশলক সাশরর 

মভৌত, রাসায়শনক, শজআই 

ভযালু, এশন্ট-অশক্সবডন্টসহ 

সকল প্রকার উপাদাবনর  

পশরমাণ Analysis  

করবে।  

প্রশতটি জাবতর আলাদা 

মপ্রাফাইল থাকবে র্ার 

মবধ্য Spread Sheet এ 

Arsenic, Lead, GI 

Value সহ অন্যান্য সকল 

উপাদান উবল্লখ করবত 

হবে। মকানগুবলা অেগামী 

করা হবে তা শনধ যারণ কবর 

শদবত হবে। 

 

তি উদ্ভাতেত ধান সমুবহর 

চাব র Chemical 

analysis কবর চাব র 

গুণাগুণ সমুহ তনধ যারণ 

করবত হবে এেিং তা ট্রটতে  

আকাবর ফলাফল তদবত 

হবে।  

২২টি এতন্টঅতক্সবডন্ট সম্পন্ন ব্লাক রাইস এর 

অগ্রগামী ট্রকৌত ক সাতরর   র্থাক্রবম PYT 

এেিং OT  করা হবয়বছ। অপর পবে 

এতন্টঅতক্সবডন্ট সম্পন্ন ব্লাক রাইস এর SC4 

ট্রসামাবলানা   পপুব শবনর মবধ্য ট্রথবক ৩৪টি 

ট্রহাবমাজাইগাস ট্রকৌত ক সাতর তনে যাচন করা 

হবয়বছ এেিং SC3 ট্রসামাবলানা   পপুব শবনর 

মবধ্য ট্রথবক ১৫৬টি ট্রকৌত ক সাতর তনে যাচন 

করা হবয়বছ। 

 

 

শজশকউএনঃ উশল্লশখত পরীোগুব া কবর 

র্থাসমবয় তরবপাট য ট্রদয়া হবে।  

 

 

খ) শজআই 

ভযালু, 

এশন্টঅশক্স-

মডন্ট, 

স্বাদ, 

অযাবরামা 

মসন্সশর 

ইভালুয-

ময়িন 

সকল অেমুি 

জাবতর গুণাগুণ ও 

পুশষ্ট্মান জানা 

দরকার। 

সকল অেমুি জাবতর 

গুণাগুণ ও পুশষ্ট্মান শনণ যবয়র 

কাজ অব্যহত রাখবত হবে। 

 

শজশকউএন শেভাগ আতপ 

এেিং শসদ্ধ চাল দুবটারই 

গুনাগুণ ও পুশষ্ট্মান 

অযানালাইশসস করবেন। এ 

পর্ যন্ত শেআর১ মথবক শি 

ধান৮৯ জাবতর আতপ 

চাবলর শজআই সম্পন্ন করা 

হবয়বে, তার ফলাফল 

উবল্লখ করবেন। 

 

শজশকউএন শেভাগ ভাবতর 

Tasteness তেষবয় 

প্রাপ্ত গবেষণা ি াি  

অগ্রগতত প্রততবেদন আগামী 

৩০ ট্রসবেম্বর ২০২২ 

তাতরবখর মবধ্য প্রদান 

করবেন। 

শজশকউএনঃ  

১। শেআর১ মথবক শি ধান৮৯ পর্ যন্ত সকল 

জাবতর আতপ চাবলর শজআই সম্পন্ন করা 

হবয়বে। 

২। শেআর১ মথবক শি ধান১০০ পর্ যন্ত সকল 

জাবতর আতপ চাবলর Zn, Fe, Ca, Mg-

এর মাো শনণ যয় করা হবয়বে।  

৩। শি ধান৭০ মথবক শি ধান৮৯ পর্ যন্ত 

জাতগুবলার অযাশন্টঅশক্সবডবন্টর মাো শনণ যয় 

সম্পন্ন হবয়বে। এোড়াও Black rice, Red 

rice-সহ  টি ৩০ মদিীয় জাবতর 

অযাশন্টঅশক্সবডবন্টর মাো শনণ যয় করা হবয়বে। 

৪। Out Sourcing এর মাধ্যবম 

শেশসএসআইআর, ঢাকা মথবক শি ধান৭০ মথবক 

শি ধান৮৯ পর্ যন্ত জাতগুবলার মপ্রাটিন এর 

Amino acid এেিং Fatty Acid 

profiling সম্পন্ন হবয়বে।  

BCL গবেষণাগার: অততসম্প্রতত BCL 

গবেষণাগাবর GCMS-HS-Optic4 

সিংবর্াজবনর  এর মাধ্যবম ৫০টি জনতপ্রয় 

সুগতন্ধ চাব র Aroma (2AP) তডবটকশন 

শজশকউএন 

শেভাগ 
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এেিং ট্রকায়াতন্টতিবকশন (Quantification) 

করা হবয়বছ। তাবদর মবধ্য রাতনসালুট, 

তিিধান৮০, তু সীমা তী, তচতনগুড়া, তিিধান৭০, 

ঠাকুরবভাগ, কাত তজরা ধাবন অতধক মাোয়  

2AP , 2 প্রপানতয়ক এতসড, 2 তমথাই , 2 

অযাতমবনা ইতথয়  এস্টার , ট্রটতরয়াজা  

এথব ন 1 এতসটাই  ইতযাতদ  আবরামা  

সিংক্রান্ত ট্রভা াটাই  (Volatile ) উপাদাবনর 

উপতিতত পাওয়া র্ায়। তবে তিি ধান৯০ ট্রত  

আবরামা  সিংক্রান্ত প্রধান উপাদান 2AP র 

উপতিতত পাওয়া র্ায়তন। 

 গ) িহরা-

ঞ্চবল 

সুগশন্ধ/লিা 

ও সরু  

পুশষ্ট্ সমৃদ্ধ 

চাবলর 

জনশপ্রয়তা 

বৃশদ্ধকরণ 

োিংলামশত ও 

অন্যান্য স্থানীয় 

সুগশন্ধ চাবলর 

জনশপ্রয়তা 

িহরাঞ্চবল বৃশদ্ধর 

উবদ্যাগ শনবত হবে। 

শজিংক, শভটাশমন এ, Low 

GI, োিংলামশতসহ সুগশন্ধ 

জাত (শি ধান৩৪,      শি 

ধান৩৭, শি ধান৬৩,       

শি ধান৭০, শি ধান৭৫,       

শি ধান৮০, শি ধান৮১ ও শি 

ধান৮৪) িহরাঞ্চবলর সুপার 

মলগুবলাবত োজারজাবতর 

উবদ্যাগ শনবত হবে।  

 

শি শজিংক, শভটাশমন এ, 

Low GI, োিংলামশতসহ 

সুগশন্ধ জাতসমূবহর েীজ 

সরেরাহ কবর 

এন্টারবপ্রনারশিপ উন্নত 

করবল মেকার জনগবণর 

কম যসিংস্থান এর সুবর্াগ 

বতশর হবে।  

সুপার মল গুবলা চাল 

শমশলিং কবর প্যাবকটজাত 

কবর ব্র্যাশন্ডিং কবর শেক্রয় 

করবত পাবর। প্যাবকটজাত 

চাবলর শকছু নমুনা শি মকা-

অপাবরটিভ মাবকযবট রাখা 

মর্বত পাবর। শমশলিং এেিং 

প্যাবকটজাতকরবণ 

এফএমশপএইচটি শেভাগ 

সহায়তা করবে। 

জাবতর উৎপাদন ও শেপণন 

পর্ যাবয় জশড়ত Rice 

Value chain   এর 

শেশভন্ন stakeholders 

মদর শনবয় কৃশষ অথ যনীশত 

শেভাগ আগামী নবভির 

২০২১  একটি 

workshop আবয়াজন 

করবেন। 

কৃশষ অথ যনীশত, এফএমশপএইচটি, শজশকউএন: 

োিংলামশত সুগশন্ধ ধাবনর চাল প্রশক্রয়াজাত  কবর 

গাজীপুর ও ঢাকার িশপিংমবল সরেরাহ করা 

হবয়বে। প্যাবকটজাত দ্রব্য শেক্রয় করবত হবল 

শেএসটিআই এর অনুবমাদন থাকা োধ্যতামূলক। মস 

কারবণ চাল শেক্রয় করা আপাতত সম্ভে হবে না। 

তজতকউএনোঃ েতযমাবন সারা ট্রদশ ব্যাপী A 

survey on grain quality of 

Bangladesh: Consumer preference/ 

Producer/ Wholesale retailer তশবরানাবম 

সাবভ য চ মান আবছ। 

 

শজশকউএন, 

এফএমশপএইচ

টি, কৃশষ 

অথ যনীশত 

শেভাগ, খামার 

ব্যেস্থাপনা 

শেভাগ 
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৫। প্রযুতক্ত 

সম্প্রসারণ 

ক) জাত 

তনে যাচন 

জাত/প্রযুতক্ত ট্রকান 

অঞ্চব  ভাব া 

ি াি  ট্রদবে তা 

সে যাবগ্র তনে যাচন 

করবত হবে। 

অঞ্চ  তভতিক ভাব া 

জাতগুব া দ্রুত সম্প্রসারবণর 

জন্য পর্ যাপ্ত েীজ উৎপাদন 

ও প্রদশ যনী করবত হবে।  

 

গুণগতমান তনতিত কবর 

কৃষবকর তনকট ট্রথবক েীজ 

তকনবত হবে।  

 

আঞ্চত ক কার্ যা য় প্রযুতক্ত 

সম্প্রসারণ সিংক্রান্ত তথ্য 

প্রদান করবে। 

জাতসমূবহর উপবর্াশগতা 

পরীক্ষার প্রদি যনীর ফলাফল 

উবল্লখ করবেন। 

প্রশতটি জাত অনুসাবর 

domain শনে যাচন কবর 

অথ যাৎ মকান জাত মকান 

স্থাবন উপবর্াগী তা শনধ যারণ 

কবর মসই সে এলাকায় 

প্রদি যনীর জন্য েীজ 

সরেরাহ করবত হবে। 

আরএফএস, ফশলত 

গবেষণা ও উশিদ প্রজনন 

শেভাগ  প্রশতশনয়ত এ শেষয় 

হালনাগাদ তথ্য রাখবেন। 

 

িত ত গবেষণা তেভাগ ও 

সক  আোঃ কাোঃ উপবজ ার 

প্রততটি ব্লবক জনতপ্রয় নতুন 

উদ্ভাতেত জাবতর প্রদশ যনী 

িাপবনর মাধ্যবম 

সম্প্রসারণ কাজ করবে। 

 

আমন মওসুবম 

সম্প্রসারবণর জন্য ১৫ জুন 

২০২২ তাতরবখর মবধ্য েীজ 

মাবঠ ট্রপৌছাবত হবে। 

প্রবয়াজবন উপবজ া কৃতষ 

অতিবসর মাধ্যবম কৃষবকর 

কাবছ েীজ ট্রপৌছাবত হবে। 

উপবজলা টাবগ যট কবর শি 

উিাশেত জাত সম্প্রসারবণর  

মাধ্যবম ভারতীয় জাত   

প্রশতস্থাপন করবত হবে।  

ফশলত গবেষণা 

আমন,২০২১ মওসুবম মদবির ১০টি মজলায় 

মমাট ৬ টি Advanced line Adaptive 

Research  trial (ALART)” পরীক্ষা 

োস্তোয়ন করা হবয়বে র্াবত ১৩টি Check 

সহ মমাট ২৬ টি line ব্যেহার করা হবয়বে। 

এর মবধ্য একটি অনুকূল পশরবেি এর জন্য 

একটি এেিং োকী ৫টি ALART প্রশতকূল 

পশরবেবির জন্য। ইবতামবধ্য সকল 

ALART এর ফসল কতযন সম্পন্ন হবয়বে। 

মোবরা, ২০২১-২২ মওসুবম সারা মদবি মমাট ৭  

টি Advanced line Adaptive 

Research trial (ALART)” পরীক্ষা 

োস্তোয়ন করা হবয়বে। র্াবত ১৫টি Check 

মসহ মমাট ৩৭ টি line ব্যেহার করা হবয়বে। 

মবধ্য একটি অনুকূল পশরবেি এর জন্য চারটি 

এেিং োকী শতনটি ALART প্রশতকূল 

পশরবেবির জন্য। ইবতামবধ্য সকল 

ALART এর ফসল কতযন সম্পন্ন হবয়বে। 

আমন,২০২১ মওসুবমর জন্য অঞ্চলশভশিক 

উপযুি জাত শনে যাচন ও দ্রুত সম্প্রসারবণর 

জন্য মদবির ৫০টি মজলায় মমাট ২০০ টি 

“জাবতর উপবর্াশগতা পরীক্ষা (Adaptive 

trial)”  োস্তোশয়ত হবয়বে। এবক্ষবে 

জাতগুবলা হবলা শি ধান৫১, ৫২, ৭১, ৭২, ৭৩, 

৭৫, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮৭, ৯৩, ৯৪, ৯৫ শেনা 

ধান১১, ১৬, ১৭, ২২। 

মোবরা,২০২১-২২ মওসুবমর জন্য 

অঞ্চলশভশিক উপযুি জাত শনে যাচন ও দ্রুত 

সম্প্রসারবণর জন্য মদবির ৫০টি মজলায় মমাট 

২০০ টি “জাবতর উপবর্াশগতা পরীক্ষা 

(Adaptive trial)”  োস্তোশয়ত হবে। 

এবক্ষবে জাতগুবলা হবলা জাতগুবলা হবলা শি 

ধান২৮, ২৯, ৫০, ৫৮, ৬৭, ৭৪, ৮৪, ৮৮, ৮৯, 

৯২, ৯৬, ৯৭, ৯৯, ১০০। 

 

তি আোঃ কাোঃ কুতমোোঃ তি কুতমো হবত কুতমো 

অঞ্চব র ৩টি ট্রজ ার ট্রোবরা ২০২১-২২ 

মওসুবম তজওতের অথ যায়বন তি ধান৭৪, ৮১, 

৮৬,৮৮,৮৯,৯২, ৯৬ ও েঙ্গেন্ধু ধান১০০ তদবয় 

৪৫০টি প্রদশ যনী িাপন করা হবয়তছ । 

ইততমবধ্যই অতধকািংশ প্রদশ যনীর িস  কতযন 

ট্রশষ হবয়বছ এেিং ি ন আশাতীত হবয়বছ। 

িস  কতযবনর ডাটা তি, ডাটাবেবজ আপব াড 

শুরু হবয়বছ।  

তি আোঃ কাোঃ তসরাজগঞ্জোঃ আমন: তি ধান৮১, 

তি ধান৮৮, তি ধান৮৯, তি ধান৯২, েঙ্গেন্ধু 

ধান১০০, তি হাইতিড ধান৫, তি হাইতিড ধান৩ 

(৪৮০ তের্ায় প্রদশ যনী োস্তোতয়ত হবয়বছ এেিং 

েতযমাবন ক্রপ কাবটর তথ্য সিংগ্রহ চ বছ।  

এআরতড, 

আঞ্চত ক 

কার্ যা য় 
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তি আোঃ কাোঃ কুতষ্টয়াোঃ ট্রোবরা ২০২১-২২ 

মওসুবম তি ধান৫০, তি ধান৫৮, তি ধান৬৩,  

তি ধান৮১, তি ধান৮৯, তি ধান৯২, েঙ্গেন্ধু 

ধান১০০, তি হাইতিড ধান৩ এেিং তি হাইতিড 

ধান৫  জাবতর প্রায় ৪০০ তের্ায় প্রদশ যনী 

োস্তোয়ন করা হবয়বছ।  

শি আঃ কাঃ সাতক্ষীরাঃ  উপকূলীয় খুলনা 

অঞ্চবল লেণাি এলাকায় ধাবনর আোদ বৃশদ্ধর 

লবক্ষয শি, সাতক্ষীরা কতৃযক খুলনার কয়রা 

এেিং সাতক্ষীরার কালীগঞ্জ ও মদেহাটা 

উপবজলায় শেশভন্ন গবেষণা কার্ যক্রম চলমান 

রবয়বে । শি, সাতক্ষীরা কতৃযক চলশত মোবরা 

২০২১-২২ মওসুবম ৩০০ শেঘ্ার প্রদি যনী 

োস্তোশয়ত হট্রয়বছ  

তি আোঃ কাোঃ রাজশাহীোঃ  তি রাজশাহীর গুদাবম 

আউশ ধাবনর ১৬৭০ ট্রকতজ টিএ এস েীজ 

সিংরতেত আবছ। তার মবধ্য তি ধান ৮২ 

জাবতর ৮৫৬ট্রকতজ, তি ধান৮৩ জাবতর ১১৪ 

ট্রকতজ আউশ মওসুবম এেিং তি ধান৪৮ জাবতর 

৩০০ ট্রকতজ, তি ধান৯৮ জাবতর ৪০০ ট্রকতজ 

আমন মওসুম উৎপাদন করা হয়। আমন২০২১ 

মওসুবম তেআর১১ জাবতর ৪০৫৮ ট্রকতজ, তি 

ধান৪৮জাবতর ১৬৪৪ ট্রকতজ, তি ধান৮৭ 

জাবতর ৬০০৫ ট্রকতজ ও তি ধান৯৮ জাবতর 

২০৪৩ ট্রকতজসহ ট্রমাট ১৩৭৫০ ট্রকতজ তিডার 

েীজ উৎপাদন কবর তজআরএস তেভাবগ ট্রপ্ররণ 

করা হবয়বছ। তাছাড়া তেআর ১১, তি ধান৩৪, 

তি ধান৫১, তি ধান৭০, ৭১, ৭৫, ৭৯, ৮০, ৮৭, 

৯০, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৮ ও েঙ্গেন্ধু 

ধান১০০জাবতর র্থাক্রবম ৬, ৫০, ৮৪৮, ৫৮, 

৫০০, ১৩৯৩, ১৭০, ২৪৫, ৪০০, ৪৮০, ৬১৫, 

৭৮৫, ৮০০, ৪০০ ও ১১০০ ট্রকতজসহ ট্রমাট 

৭৮৫০ ট্রকতজ টিএ এস উৎপাদন কবর গুদাবম 

প্রস্ত্িত রাখা হবয়বছ। আমন মওসুবম সে যবমাট 

২১.৫৯ টন েীজ উৎপাদন করা হবয়বছ। 

 

তি আ. কা. মসানাগাজী 

আমন ২০২১ মওসুবম চট্টগ্রাম অঞ্চব  ট্রমাট ৫  

টি  ALART পরীেণ োস্তোয়ন করা হবয়বছ 

এেিং ট্রোবরা ২০২২ মওসুবম ৭টি ALART 

পরীেণ োস্তোয়নাতধন আবছ। অঞ্চ তভতিক 

উপযুক্ত জাত তনে যাচন ও দ্রুত সম্প্রসারবণর 

জন্য চট্টগ্রাম ও রাঙ্গামাটি অঞ্চব  আমন 

২০২১ মওসুবম ২৫ টি “আধুতনক ধাবনর 

জাবতর উপবর্াতগতা পরীেণ (Adaptive 

trial)”  োস্তোতয়ত হবয়বছ এেিং ট্রোবরা 

২০২২ মওসুবম ২৫টি োস্তেয়নাধীন আবছ। 

শি আঞ্চশলক কার্ যালয়, মগাপালগবঞ্জর উবদ্যাবগ 

মোবরা ২০২১-২২ মওসুবম োবগরহাট মজলার 

িরনবখালায় ৬০ শেঘ্া জশমবত ব্লক আকাবর শি 

ধান৬৭ জাবতর প্রদি যনী োস্তোয়ন করা 
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হবয়বে। রামপাল উপবজলায় ৫শেঘ্া জশমবত শি 

ধান৬৭, শি ধান৯৯ এেিং মিংলা উপবজলায় ০২ 

(দুই) শেঘ্া জশমবত শি ধান৯৭ এর প্রদি যণী 

োস্তোয়ন করা হবয়বে। এোড়াও লেণাি 

অঞ্চবলর কৃষবকর মাবে সাম্প্রশতক উিাশেত 

আধুশনক ধাবনর জাত সমূবহর উপবর্াশগতা 

পরীক্ষা মর্মন- শি ধান২৮ শি ধান৬৭, শি 

ধান৯৭, শি ধান৯৯ উপবর্াশগতা র্াচাই 

কার্ যক্রম োস্তোয়ন করা হবয়বে। 

এোড়া মোবরা ২০২১-২২ মওসুবম মগাপালগঞ্জ 

মজলার টুশঙ্গপাড়া উপবজলায় ১৫ একর 

জশমবত ব্লক আকাবর েঙ্গেন্ধু ধান১০০ (৫ 

একর), শি ধান৮৯ (৫ একর), শি হাইশিড 

ধান৫ (৫ একর) প্রদি যনীর কার্ যক্রম োস্তোয়ন 

করা হবয়বে। মকাটালীপাড়া উপবজলায় 

কৃষবকর মাবে সমলয় চাষাোবদর জন্য  ৩০ 

একর জশমবত েঙ্গেন্ধু ধান১০০, ৫০ একর 

জশমবত শি হাইশিড ধান৩ এেিং শি হাইশিড 

ধান৫ এেিং মুকসুদপুর উপবজলায় ১৫ একর 

জশমবত শি হাইশিড ধান৫  এর প্রদি যনী 

োস্তোয়ন করা হবয়বে। নড়াইল সদর 

উপবজলায় ০৩ একর জশমবত চাষাোবদর জন্য 

েঙ্গেন্ধু ধান১০০ এর  কার্ যক্রম োস্তোশয়ত 

হবয়বে। এোড়াও শেশভন্ন উপবজলায় েঙ্গেন্ধু 

ধান১০০ এর ৩০ টি প্রদি যনী োস্তোয়বনর 

কার্ যক্রম সম্পন্ন করা হবয়বে। 

শি আঃ কাঃ রিংপুরঃ  রিংপুর-শদনাজপুর 

অঞ্চবল মোবরা ২০২১-২০২২ মওসুবম শি 

উিাশেত নতুন জাত সমূহ সম্প্রসারবণর লবক্ষয 

১ শেঘ্া কবর মমাট ৯৫০ টি প্রদি যনী স্থাপন করা 

হবয়বে। জাত শহসাবে শি ধান৭৪, ৮৮, ৮৯, 

৯২, েঙ্গেন্ধু ধান১০০, শি হাইশিড ধান৩ ও শি 

হাইশিড ধান৫ ব্যেহার করা হবয়বে। তাোড়া 

রিংপুর মজলার তারাগন্জ উপবজলার বুশড়রহাট 

োবম এফএমশপএইচশড শেভাবগর সহায়তায় 

স্থাশপত শি ম্যাকানাইজড শভবলবজ ৬০ শেঘ্া 

এেিং দিন যা-রিংপুর সদবর ৩০ শেঘ্া জশমবত 

সমলয় প্রদ্ধশতবত শি ধান৮৯, শি ধান৯২, শি 

হাইশিড ধান৩ জাত শদবয় প্রদি যনী স্থাপন করা 

উবদ্যাগ েহণ করা হবয়বে। 

এোড়া মরাপা আউি ২০২২ মওসুবম োকুরগাও 

মজলার রানীিিংককল উপবজলায় শডএই এর 

সহবর্াগীতায়  ১০০ শেঘ্া জশমবত সমলয় 

প্রদ্ধশতবত শি ধান৮২ জাত শদবয় প্রদি যনী স্থাপন 

করা হবয়বে। শি ধান৪৮, শি ধান৮২, শি 

ধান৯৮ এেিং শি হাইশিড ধান৭ ব্যেহার কবর 

২৫০টি প্রদি যনী স্থাপন করা হবয়বে। 
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খ) 

ডবমইন 

তনে যাচন 

সম্ভােনাময় খামার 

তেন্যাস প্রযুতক্তর 

তরকবমবন্ডশন 

ট্রডাবমইন (উপবর্াগী 

এ াকা) তনে যাচন 

করবত হবে।  

তরবকাবমবন্ডশন ট্রডাবমইন    

(উপবর্াগী এ াকা) 

সম্ভােনাময় শস্যতেন্যাস 

প্রযুতক্তর মূল্যায়ন ও 

সম্প্রসারবণর জন্য পর্ যাপ্ত 

সিংখ্যক প্রদশ যনী িাপন 

করবত হবে।  

 

আরএফএস শেভাগ মদবির 

দশক্ষণাঞ্চবল িবস্যর 

শনশেড়তা বৃশদ্ধর জন্য শক 

ধরবনর কাজ করা মর্বত 

পাবর তা শনধ যারণ করবেন।  

 

দশক্ষণাঞ্চলসহ মদবির 

শেশভন্ন ইবকাশসবস্টবমর 

জন্য মদবির শেশভন্ন অঞ্চবল  

এ সাইট শনবত হবে। সাইবট 

প্রচশলত িস্য শেন্যাবস 

অন্তত ২টি ধান এেিং নন 

রাইস ক্রপ অন্তভ্য যি কবর 

িবস্যর শনশেড়তা বৃশদ্ধর 

মাধ্যবম মমাট উৎপাদন বৃশদ্ধ 

এেিং কৃষবকর জীেনমান 

উন্নয়ন কবর  SDG লক্ষয 

অজযবন সবরজশমন গবেষণা 

ও সম্প্রসারবণর কাজ 

করবত হবে।  

উশিদ প্রজনন এেিং 

আরএফএস শেভাগ আগামী 

২০ অবক্টােবরর মবধ্য 

ডবমইন এেিং জাবতর তথ্য 

হালনাগাদ করবেন। মসই 

অনুসাবর প্রশতটি ব্লবক 

প্রদি যনী করবত হবে। 

 

 

আরএফএস শেভাগ 

শরবকাবমবন্ডিন মডাবমইন শনে যাচন কবরই 

আরএফএস শেভাগ কতৃযক কৃষবকর মাবে পর্ যাপ্ত 

সিংখ্যক িস্যশেন্যাস প্রযুশি প্রদি যনী কার্ যক্রম 

পশরচাশলত হবে। টাঙ্গাইল মজলার ধনোড়ী 

উপবজলায়, গাজীপুবরর কালীগঞ্জ উপবজলায়, 

শকবিারগঞ্জ, সাতক্ষীরা, কুশষ্ট্য়া, রাজিাহী, 

শসরাজগঞ্জ, ভাঙ্গা ও রিংপুর মজলায় মধ্যম উচু 

মদাআঁি মাটিবত এেিং পাে যতয অঞ্চবল ৬ টি 

উপবজলার সমভাোপন্ন পশরবেবি মোবরা-

পশতত-মরাপা আমন িস্য শেন্যাবস সশরষা 

অন্তভ্য যশির মাধ্যবম সাশে যক উৎপাদন বৃশদ্ধর 

মপ্রাোম চলমান আবে। পাহাবড়র জুবম 

পশরবেিোন্ধে পদ্ধশত অনুসরণ কবর আধুশনক 

ধাবনর আোবদর গবেষণা চলবে।  

িস্য শেন্যাবস দুইটি ধাবনর সাবথ একটি নন 

রাইস ক্রপ অন্তর্ভ যি কবর সাশে যক 

উৎপাদনিীলতা বৃশদ্ধর কাজ চলবে। 

আরএফএস শেভাবগর প্রবতযক শেজ্ঞানীর জন্য 

সবরজশমন িস্য শেন্যাস গবেষণা কার্ যক্রম 

পশরচালনার উবদবশ্য একটি কবর িস্য শেন্যাস 

গবেষণা সাইবটর কাজ পশরচালনা করার 

ব্যেস্থা েহণ করা হবয়বে। 

আরএফএস শেভাগ ও কৃশষ পশরসিংখ্যান শেভাগ 

মর্ৌথভাবে শেশভন্ন িস্যশেন্যাবসর মডাবমইন এর 

GIS ম্যাপ বতশরর কাজ করবে। ইবতামবধ্য, 

৩৮ টি িস্যশেন্যাস এর উপবর্াশগতার ম্যাপ 

বতশর করা হবয়বে। 

আরএিএস, 

এিএমতপএইচ

টি তেভাগ, 

কৃতষ 

পতরসিংখ্যান 

গ) তিডার/ 

টিএ এস 

উৎপাদন 

নতুন জাত দ্রুত 

সম্প্রসারবণর জন্য  

তিডার ও টিএ এস 

উৎপাদন বৃতদ্ধ 

করবত হবে। 

অঞ্চ তভতিক উপবর্াতগতা 

অনুর্ায়ী নতুন জাবতর 

তিডার েীজ উৎপাদন 

করবত হবে। 

শজ আর এসঃ তজআরএসঃ তিডার েীবজর 

সমিয় সভাসমূবহ েীবজর পতরমাণ তনধ যারণ 

কবর পর্ যাপ্ত পতরমাবণ তিডার েীজ উৎপাদন 

কার্ যক্রম ২০২১-২২ মওসুবম চলমান আবে| 
পািাপাশি, মরাপা আমন ২০২১ মওসুবমর জন্য 

৪২.৯২২ টন,  মোবরা ২০২১-২২ মওসুবম জন্য 

১৩৩ টন এেিং আউি ২০২২ মওসুবমর জন্য 

১৫.৭১৫ টন শিডার েীজ শেতরণ করা হবয়বে।  

তি আোঃ কাোঃ কুতমোোঃ ট্রোবরা ২০২১-২২ 

মওসুবম তি কুতমো িাবম য ৯টি জাবতর ৯ট্রহ. 

জতমবত তিডার েীজ ও ৩ট্রহ. জতমবত টিএ এস 

তজআরএস 

তেভাগ,  সক  

আোঃকাোঃ ও 

পতরচা ক 

(গবেষণা) 
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েীজ উৎপাদন কার্ যক্রম হাবত ট্রনয়া হবয়তছ । 

েীজ ধান কতযন ট্রশষ হবয়বছ এেিং েতযমাবন 

ট্রগ্রতডিং এর কার্ যক্রম চ বছ।  

আমন ২০২১ মওসুবম তি ধান৪৯, ৯৩, ৯৪ ও 

৯৫ ব্যতীত তেআর২২ এর তিডার েীজ ও 

টিএ এস পাতনবত ডুবে নষ্ট হবয়বছ। 

তিডার েীজ তি ধান৪৯ প্রায় ২৩০০ ট্রকতজ 

উৎপাদন করা হবয়বছ।  

তি ধান৯৩, ৯৪ ও ৯৫ এর তিডার েীজ 

 েমাো অতজযত হবয়বছ (প্রততটি জাত ৪০০ 

ট্রকতজ কবর) ।  

নয় মণ (৩৬০ ট্রকতজ) তেআর২২ টিএ এস 

কৃষবকর তনকট ট্রথবক ক্রয় করা হবয়বছ এেিং 

১৬০ ট্রকতজ খামাবর উৎপাতদত হবর়্েবছ। আরও 

ক্রয় করা হবে। তি ধান৩৪ ২০০ ট্রকতজ,   তি 

ধান৪৮ প্রায় ৬৫০ ট্রকতজ এেিং তি ধান৪৯ ৪০০ 

ট্রকতজ, তি ধান৮৭ ৩৪০০ ট্রকতজ, তি ধান৯১ 

১২০ ট্রকতজ, তি ধান৯৩ ৪০০ ট্রকতজ, তি ধান৯৪ 

৫০০ ট্রকতজ, তি ধান৯৫ ১১০০ ট্রকতজ  উৎপাদন 

হবয়বছ। 

ট্রোবরা ২০২১-২২ মওসুবম সে যবমাট তি 

ধান২৩, ২৮, ২৯, ৫৮,৭৪, ৮৮, ৮৯, ৯২, ৯৬ 

ও েঙ্গেন্ধু ধান১০০ এর ট্রমাট ৪৭ টন তিডার 

েীজ উৎপাদবনর  েমাো ট্রনয়া হবয়বছ। 

তি ধান২৮, ২৯, ৫০, ৫৮,৭৪, ৮১, ৮৪, ৮৬, 

৮৮, ৮৯, ৯২, ৯৬ ও েঙ্গেন্ধু ধান১০০ এর 

ট্রমাট ১২ টন টিএ এস উৎপাদবনর  েমাো 

তনধ যারণ করা হবয়বছ। 

শি আঃ কাঃ রিংপুরঃ মোবরা ২০২২ মওসুবম 

সে যবমাট ৪.৭৫ টন (শি ধান৭৪ ও শি ধান৮৯) 

শিডার েীজ উৎপাদন করা হবয়বে। এছাড়া ৩২ 

টন টিএলএস উৎপাদন এেিং সিংেবহর কার্ যক্রম 

চলমান রবয়বে।  

তি আোঃ কাোঃ কুতষ্টয়াোঃ ট্রোবরা ২০২১-২২ 

মওসুবম সে যবমাট ১ ট্রহোঃ জতমবত তি ধান৬৩ 

তিডার েীজ উৎপাদন কার্ যক্রম চ মান ।  

টিএ এসোঃ ট্রোবরা ২০২১-২২ মওসুবম তি 

ধান৬৩ (৫০ শতািংশ), তি ধান৮১ (৫০ 

শতািংশ) এেিং েঙ্গেন্ধু ধান১০০ (৪০ শতািংশ)  

এর মানবর্াতষত েীজ উৎপাদন কার্ যক্রম সম্পন্ন 

হবয়বছ। 

তি আোঃ কাোঃ তসরাজগঞ্জোঃ ট্রোবরা ২০২২-২৩ 

মওসুবম সে যবমাট ০১.০০ ট্রহোঃেঙ্গেন্ধু ধান 

১০০এেিং তি ধান৮৯  এর প্রায় ৬.৫ টন তিডার 

েীজ উৎপাদন কবরবছ । এছাড়াও নতুন নতুন 

জাবতর টিএ এস েীজ উৎপাদন করা হবয়বে। 
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আউি ২০২২-২৩ মওসুবম ৩ একর জশমবত 

টিএলএস েীজ উৎপাদন চলমান 

 রবয়বে । 

তি আোঃ কাোঃ রাজশাহীোঃ  তি রাজশাহীর গুদাবম 

আমন ধাবনর সে যবমাট ১০৫৩৮ ট্রকতজ 

টিএ এস েীজ সিংরতেত আবছ। চ মান 

ট্রোবরা মওসুবম তি আঞ্চত ক কার্ যা য় 

রাজশাহীর গবেষণা মাবঠ ৩.৫ ট্রহক্টর জতমবত 

তি ধান৮১, তি ধান৮৪ ও  তি ধান৮৯ জাবতর 

তিডার েীজ উৎপাদবনর হয় র্া ইবতামবধ্য 

কতযন সম্পন্ন হবয়বছ এেিং ঝাড়াই, শুকাবনা ও 

ট্রগ্রতডিং কার্ যক্রম চ মান। এছাড়াও ট্রোবরা 

ধাবনর টিএ এস েীজ উৎপাদন কার্ যক্রম 

চ মান। তাছাড়া ট্রোবরা মওসুবম কৃষবকর 

তনকট হবত ১০ টন টন টিএ এস েীজ 

সিংগ্রবহর কার্ যক্রম চ মান আবছ। 

তি আ. কা. ট্রসানাগাজী 

আমন ২০২১ মওসুবম ট্রমাট ১০ (দশ) টন 

তিডার; ৭ (সাত) টন টিএ এস; আউস 

মওসুবমর জন্য ১(এক) টন টিএ এস েীজ 

উৎপাদন করা হবয়বছ। এছাড়া, ট্রোবরা ২০২২ 

মওসুবম তেতভন্ন জাবতর ২৪ টন তিডার ও ১০ 

(দশ) টন মানবর্াতষত েীজ ধান উৎপাদন 

কার্ যক্রম চ মান। 

শি আঃ কাঃ েশরিালঃ  শিডার ও টিএলএস 

েীজ উৎপাদন বৃশদ্ধ করা হবয়বে। আউি ২০২১ 

মওসুবম শি ধান৪৮, শি ধান ৮২, ও শি ধান ৯৮ 

এর মমাট ১১.৬২ টন িীডার এেিং ১.৮টন 

টিএলস েীজ বৃশদ্ধ করা হবয়বে। আমন ২০২১ 

মওসুবম শেআর২২, শেআর২৩, শি ধান৩৪, শি 

ধান৪১, শি ধান৪৪, শি ধান৪৯, শি ধান৫২, শি 

ধান৭০, শি ধান৭২, শি ধান৭৬ ও শি ধান৭৭, 

শি ধান৭৮, শি ধান৮৭, শি ধান৯০ ও েঙ্গেন্ধু 

ধান১০০ এর মমাট ১৮.২ টন িীডার এেিং 

১৯.২ টন টিএলস েীজ বৃশদ্ধ করা হবয়বে। 

মোবরা ২০২১-২২ মওসুবম শেআর ২৩, 

শেআর২৬, ও শি ধান২৮, শি ধান২৯, শি 

ধান৪৭, শি ধান৪৮, শি ধান৬৭, শি ধান৭৪, শি 

ধান৮৯ এেিং শি ধান৯২ জাতসমূবহর        

মমাট ৪০টন িীডার েীজ এেিং শি ধান২৮,  শি 

ধান৪৭, শি ধান৫০, শি ধান৬৭, শি ধান৭৪, শি 

ধান৮৪, শি ধান৮৮, শি ধান৮৯, শি ধান৯২ শি 

ধান৯৭ এেিং েঙ্গেন্ধু ধান১০০ জাতসমূবহর  

১৫.১ টন টিএলস েীজ বৃশদ্ধ করা হবয়বে। 

তি আ: কা: সাতেীরা: শি আ: কা: 

সাতক্ষীরাবত শিডার ও টিএলস েীজ উৎপাদন 

বৃশদ্ধ করা হবয়বে । মোবরা ২০২১-২২ মওসুবম 
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উৎপাশদত মানবঘ্াশষত েীজধান র্থার্থভাবে 

কতযন কবর মাড়াই, ঝাড়াই কবর সিংরক্ষবণর 

কার্ যক্রম চলমান রবয়বে ।   

শি আঃ কাঃ মগাপালগঞ্জ: আমন  ২০২১ 

মওসুবম নতুন জাবতর প্রদি যনীর জন্য শি 

ধান৫২, শি ধান৭৬,  শি ধান৭৭ , শি ধান৮৭ 

এেিং শি ধান৯১ এর প্রায় ৪০০০ মকশজ 

টিএলএস েীজ উৎপাদন করা হবয়বে। 

 

মোবরা ২০২১-২২ মওসুবম নতুন জাত 

প্রদি যনীর জন্য শি ধান৬৭, শি ধান৭৪, শি 

ধান৮৮, শি ধান৮৯, শি ধান৯২, শি ধান৯৬, শি 

ধান৯৭, শি ধান৯৯ এেিং েঙ্গেন্ধু ধান১০০ এর 

মান সম্মত েীজ উৎপাদন কার্ যক্রম োস্তোয়ন 

করা হবয়বে। 

শিডার েীজ শি ধান৬৭ এেিং শি ধান৭৪ এর 

েীজ উৎপাদন কার্ যক্রম সম্পন্ন হবয়বে। 

শি আঞ্চশলক কার্ যালয়, হশেগঞ্জ: মোবরা 

মওসুবম ৪.৫ মহক্টর জশমবত শি ধান২৮, ২৯, 

৮৯, ৯২ ও েঙ্গেন্ধু ধান১০০ এর শিডার েীজ 

উৎপাদন করা হবয়বে। এোড়াও টিএলএস এর 

েীজ উৎপাদন করা হবয়বে (শি ধান৮৪, ৮৮, 

৯৬, ৮৯, ৯২ ও ১০০)। 

 

খামার ব্যেিাপনা তেভাগোঃ 

িীডার েীজ: আমন ২০২১ মওসুবম তি ধান৩০, 

তি ধান ৪৯ ও ৯৮ এর ৩.৭২৮টন তিডার েীজ 

উৎপাদন করা হবয়বছ এেিং তা তজআরএস 

তেভাবগ ট্রপ্ররণ করা হবয়বছ। 

ট্রোবরা ২০২১-২২ মওসুবম েঙ্গেন্ধু ধান১০০ ও 

তি ধান৯২ এর প্রায় ৪.৯০ টন তিডার েীজ 

উৎপাদন করা হবয়বছ ।  

টিএ এস েীজ: 

আউশ ২০২১ মওসুবম তি ধান৪৮, ৮২, ৮৩, 

৮৫ ও ৯৮ এর ট্রমাট ১.৮৩৭ টন েীজ উৎপাদন 

করা হবয়বছ।  

আমন ২০২১ মওসুবম তেআর২২, ২৩, তি 

ধান৩৪, ৪৬, ৫২, ৭০, ৭১, ৭৫, ৮৭, ৯৫ ও 

েঙ্গেন্ধু ধান১০০ এর ৪.৩৭১ টন টিএ এস 

েীজ উৎপাদন করা হবয়বছ। 

ট্রোবরা ২০২১-২২ মওসুবম তি ধান২৮, ২৯, 

৫০, ৫৮, ৬৭, ৮১, ৮৪, ৮৮, ৮৯, ৯২, ৯৬   ও 

েঙ্গেন্ধু ধান১০০ এর ট্রমাট ৭.০ টন টিএ এস 

েীজ উৎপাদন করা হবয়বছ। 

ইবতামবধ্য আউশ ২০২২ মওসুবম টিএ এস 

েীজ উৎপাদবনর জন্য তি ধান৪৮, ৮২, ৮৩, ও 

৯৮ এর চারা ট্ররাপণ সম্পন্ন করা হবয়বছ। 

ট্রোবরা ২০২১-২২ মওসুবম নতুন জাত 

প্রদশ যনীর জন্য তি ধান৬৭, তি ধান৭৪, তি 

ধান৮৮, তি ধান৮৯, তি ধান৯২, তি ধান৯৬ 



 
 

34 
 

তেষয় উপ-তেষয় পর্ যাব াচনা তসদ্ধান্ত অগ্রগতত োস্তোয়নকারী 

এেিং েঙ্গেন্ধু ধান১০০ এর মান সম্মত েীজ 

উৎপাদন কার্ যক্রম গ্রহণ করা হবয়বছ। 

মোবরা ২০২১-২২ মওসুবম ০.৫ মহক্টর জশমবত 

তি ধান৬৭ এেিং তি ধান৭৪ জাবতর শিডার েীজ 

উৎপাদন চলমান রবয়বে। 

র্) প্রদশ যনী প্রততটি প্রযুতক্ত 

কৃষবকর মাবঠ 

জনতপ্রয় করার 

 বেয প্রবয়াজনীয় 

সিংখ্যক প্রদশ যনী  

করবত হবে। 

চ মান তেতভন্ন প্রকবল্পর 

সাবথ সমিয় কবর প্রদশ যনী 

খাবত তজওতে এর অথ যায়ন 

সুেষ্ট করবত হবে।  

এতপএ অনুসরণ কবর সক  

তেভাবগর প্রদশ যনীর সিংখ্যা 

উবেখ কবর পতরচা ক 

(গবেষণা) ট্রক অেতহত 

করবত হবে।  

 

উপবজলা শভশিক 

প্রদি যনীবত প্রশত েেবরর 

কৃষবকর নাম, ফলবনর 

মরশপ্ল্বকবটড  ডাটাবেজ 

Excel sheet এ সিংরক্ষণ 

করবত হবে। পরেতীবত 

ইমপ্যাক্ট অযানালাইশসস 

করার জন্য প্রশতটি 

উপবজলাবত আউি, আমন, 

মোবরাবত কমপবক্ষ ৩ 

একর জশমবত প্রশতটি ব্লক 

মডবমা/প্রদি যনী করবত হবে। 

মর্ এলাকায় মর্ জাত 

প্রচশলত/জনশপ্রয় মসটি 

ব্যেহার করবেন। 

আরএফএস শেভাগ দুইটি 

ধান ও অন্য একটি ক্রপ 

শনবয় কাজ করবেন। 

এসশডশজ োস্তোয়ন ও 

doubling 

productivity  টাবগ যট 

কবর সকল 

উপবজলাগুবলাবত কাজ 

করবত হবে। মসচ ও পাশন 

ব্যেস্থাপনা শেভাগ তাবদর 

কাবজর আউট পুট/ইমবপক্ট 

এর উপর প্রশতবেদন 

শদবেন। আগামী েের 

প্রদি যনীর সিংখ্যা আরও 

োড়াবত হবে এেিং কৃষবকর 

েীজ প্রাশপ্ত শনশিত করবত 

হবে। মসচ ও পাশন 

ব্যেস্থাপনা শেভাগ 

ফশলত গবেষণা 

আমন, ২০২১ মওসুবম চ মান তেতভন্ন 

প্রকবল্পর সাবথ সমিয় কবর তজওতে এর 

অথ যায়বন সারা ট্রমাট ৭৬৯ টি প্রদশ যনী 

োস্তোয়ন করা হবয়বছ। এবেবে 

জাতগুব া হব া তি ধান৭১, ৭৩, ৭৫, 

৭৮, ৭৯, ৮০, ৮৭, ৯০, ৯১, ৯৩, ৯৪, 

৯৫ এেিং তি হাইতিড ধান৪ ও ৬। আমন 

মওসুবম সারাবদবশ ২৩টি মাঠ তদেবসর 

আবয়াজন করা হবয়বছ। র্াবত প্রায় 

২৩০০ জন কৃষক অিংশগ্রহণ কবরবছন। 

আমন,২০২১ মওসুবম চ মান তেতভন্ন 

প্রকবল্পর সাবথ সমিয় কবর TRB-

BRRI এর অথ যায়বন ট্রদবশর ১৬টি 

ট্রজ ায় ট্রমাট ৬০টি প্রদশ যনী োস্তোয়ন 

করা হবয়বছ র্াবত তি ধান৭১, ৭৩, ৭৫, 

৭৯, ৮০, ৮৭ ব্যেহার করা হবয়বছ। 

আমন মওসুবম TRB প্রকবল্পর অধীবন 

৩ টি মাঠ তদেবসর আবয়াজন করা 

হবয়বছ। 

ট্রোবরা,২০২১-২২ মওসুবম তজওতে এর 

অথ যায়বন সারা ট্রদবশ ট্রমাট ৭০৩টি 

প্রদশ যনী োস্তোয়ন করা হবে। এবেবে 

ঢাকা অঞ্চ বক প্রাধান্য ট্রদয়া হবয়বছ। 

জাতগুব া হব া তি ধান৬৭, ৭৪, ৮৪, 

৮৮, ৮৯, ৯২, ৯৬, ৯৭, ৯৯, ১০০। 

ট্রোবরা,২০২১-২২ মওসুবম সারাবদবশ 

৩০ টি মাঠ তদেবসর আবয়াজন করা 

হবয়বছ র্াবত ৩০০০ জন কৃষক-কৃষাণী 

অিংশগ্রহণ কবরবছন। 

ট্রোবরা,২০২১-২২ মওসুবম চ মান 

তেতভন্ন প্রকবল্পর সাবথ সমিয় কবর 

TRB-BRRI এর অথ যায়বন ট্রদবশর 

১৫টি ট্রজ ায় ট্রমাট ৬০টি প্রদশ যনী 

োস্তোয়ন করা হবে। এবেবে 

এআরতড, 

উতদ্ভদ প্রজনন, 

খামার 

ব্যেিাপনা 

তেভাগ, 

আঞ্চত ক 

কার্ যা য় 
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মসানাগাজী আঃ কাঃ এ 

মোবরা চাবষর এলাকা 

বৃশদ্ধর জন্য কাজ করবেন।  

অঞ্চলশভশিক জাবতর 

উপবর্াগীতা অনুর্ায়ী 

প্রদি যনী  স্থাপন করবত 

হবে। 

জাতগুব া হব া তি ধান৬৭, ৭৪, ৮১,  

৮৪, ৮৮, ৮৯, ৯২, ৯৬। 

আউশ,২০২২ মওসুবম তজওতে এর 

অথ যায়বন সারা ট্রদবশ ট্রমাট ২০৯টি 

প্রদশ যনী োস্তোয়ন করা হবে। এবেবে 

জাতগুব া হব া তি ধান৪৮, ৮২, ৮৩, 

৯৮ ও তি হাইতিড ধান৭। 

তি আোঃ কাোঃ কুতমোোঃ কুতমোর গবেষণা ও 

উন্নয়ন কার্ যক্রম ট্রজারদারকরণ কম যসূতচর 

আওতায় ৬০টি প্রদশ যনী করা হবয়তছ  র্ার 

অতধকািংবশর িস  কতযন ট্রশষ হবয়বছ।   

শি আঃ কাঃ রিংপুরঃ মোবরা ২০২২ মওসুবম 

রিংপুর-শদনাজপুর অঞ্চবলর ৮টি মজলায় 

অঞ্চলশভশিক উপবর্াশগতা অনুর্ায়ী মমাট 

৯৫০টি জাত প্রদি যনী োস্তোয়ন করা হবয়বে। 

মরাপা আউি ২০২২ মওসুবম ২৫০ টি জাত 

প্রদি যনী স্থাপবনর কার্ক্রম েহণ করা হবয়বে। 

শি আঃ কাঃ েশরিালঃ আমন ২০২১ মওসুবম 

েশরিাবলর ৬ টি মজলায় মমাট ৩০০ টি প্রদি যনী 

স্থাপন করা হবয়বে। এবক্ষবে জাতগুবলা হবলা 

শি ধান৪১, শি ধান৪৪, শি ধান৭২, শি ধান৭৬, 

শি ধান৭৭, শি ধান৭৮ ও শি ধান৮৭ । মোবরা 

২০২১-২২ মওসুবম েশরিাল অঞ্চবলর ৬টি 

মজলার ২৯টি উপবজলায় শি ধান২৯, শি 

ধান৪৭, শি ধান৫০, শি ধান৬৭, শি ধান৭৪, শি 

ধান৮৪, শি ধান৮৮, শি ধান৮৯, শি ধান৯২, শি 

ধান৯৬, শি ধান৯৭, েঙ্গেন্ধু ধান১০০, তি 

হাইতিড ধান৩ ও  তি হাইতিড ধান৫  

জাতসমূবহর ট্রমাট ১৫৯০৫ ট্রকতজ েীজ 

তেতরবণর মাধ্যবম ট্রমাট ১৪০২ একর জতমবত 

১৪৫টি ব্লক প্রদশ যনী োস্তোয়ন করা হবয়বছ। 

তি আোঃ কাোঃ তসরাজগঞ্জোঃ তি ধান৭১, তি 

ধান৭৫, তি ধান৮৭, তি ধান৯০, তি ধান৯৫, তি 

ধান৫১, তি ধান৫২, তি ধান৭৯, তি ধান৯১, তি 

হাইতিড ধান৬, (১২০ তের্ায় প্রদশ যনী 

োস্তোতয়ত হবয়বছ ) 

ট্রোবরা: তি ধান৬৩,তি ধান৭৪,তি ধান৮১,তি 

ধান৮৪,তি ধান৮৮,তি ধান৮৯,তি ধান৯২,তি 

ধান৯৬ এেিং েঙ্গেন্ধু ধান১০০ -এর জাত 

প্রদশ যনী োস্তোতয়ত হবে।  

শি আঃ কাঃ সাতেীরাোঃ ট্রোবরা ২০২১-২২ 

মওসুবম উপকূ ীয়  েণাক্ত এ াকায় কৃষক 

পর্ যাবয় েীজ উৎপাদন ও জাত সম্প্রসারবণর 

 বেয ৩০০ তের্ার প্রদশ যনী োস্তোতয়ত হবয়বছ। 

এছাড়া, মৃতিকা তেজ্ঞান তেভাগ তি, গাজীপুবরর 

তত্ত্বােধাবন এেিং তি আঞ্চত ক কার্ যা য় 
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সাতেীরার সহবর্াতগতায় ১০০ তের্া জতমবত 

ট্রোবরা ২০২১-২২ মওসুবম প্রদশ যনী োস্তোতয়ত 

হবয়বছ।  
তি আোঃ কাোঃ রাজশাহীোঃ রাজশাহী অঞ্চ টি 

ভারত ট্রর্ষা হওয়ায় ভারতীয় ধাবনর জাবতর 

আতধকয তেদ্যমান থাকায় তা প্রততিাপবনর 

উবদ্যাগ তহসাবে রাজশাহী অঞ্চব র চারটি 

ট্রজ ার (রাজশাহী, নাবটার, নওগোঁ ও 

চাপাইনোেগঞ্জ) প্রততটি (৮২৬টি) ব্লবক ১ তের্া 

কবর সে যবমাট ৮২৬ তের্া কৃষবকর জতমবত 

ট্রমাট ৮২৬ টি প্রদশ যনী িাপবনর জন্য তি 

ধান৮১,৮৪, ৮৬, ৮৮, ৮৯, ৯২, ৯৬ ও েঙ্গেন্ধু 

ধান১০০ জাবতর ৫ ট্রকতজ হাবর ট্রমাট ৪১৪৫ 

ট্রকতজ টিএ এস কৃষবকর কাবঝ ট্রপৌবছ ট্রদয়া 

হবয়বছ। তাছাড়া ৪ ট্রজ ায় ৫টি িাবন কৃষবকর 

এক মাবঠ ৫০ তের্া কবর জতমবত সম ায় 

প্রদ্ধততবত তি ধান৮১ ও তি ধান৮৯ জাত তদবয় 

প্রদশ যনী িাপন করার জন্য ১২৫০ ট্রকতজ 

টিএ এস সরেরাহ করা হবয়বছ। সক  

প্রদশ যনীর কৃষবকর তথ্যাতদ সিংগ্রহ ও সিংরেণ 

করা হবয়বছ। 

তি আ. কা., ট্রসানাগাজী:  

আউি ২০২১ মওসুবম তজওতে এর অথ যায়বন 

চট্টগ্রাম ও রাঙ্গামাটি অঞ্চব র ৮ ট্রজ ায় ২২টি 

উপবজ ায় তি ধান৮২, ৮৩, ৮৫ ও ৯৮ জাবতর 

ট্রমাট ৯০ তের্া জতমবত ৯০ টি প্রদশ যনী ও 

৫(পোঁচ) টি মাঠ তদেবসর োস্তোয়ন করা 

হবয়বছ, ট্রর্খাবন প্রায় ৫০০ জন কৃষক 

অিংশগ্রহণ কবরবছন। 

 

আমন ২০২১ মওসুবম তজওতে এর অথ যায়বন 

চট্টগ্রাম ও রাঙ্গামাটি অঞ্চব র ৮ ট্রজ ায় 

৩৮টি উপবজ ায় ট্রমাট নয়টি জাবতর (তি 

ধান৩৪, ৭১ ৭৬, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮৭, ৯০ ও তি 

হাইতিড ধান৬) জাবতর ট্রমাট ৬০০ তের্া 

জতমবত ৬০০ টি প্রদশ যনী ও ১৬ (বষাব া) টি 

মাঠ তদেস োস্তোয়ন করা হবয়বছ, ট্রর্খাবন 

প্রায় ২০০০ জন কৃষক অিংশগ্রহণ কবরবছন। 

 

এ ছাড়া, ট্রোবরা ২০২২ মওসুবম তজওতে, ”তি 

আঞ্চত ক কার্ যা য় ট্রসানাগাজী, ট্রিনীর 

গবেষণা কার্ যক্রম ট্রজারদারকরণ ও ট্রটকসই 

ধান প্রযুতক্ত উদ্ভােন/উন্নয়ন”কম যসূতচ;  টিআরতে 

ও আইডতব্লইএম প্রকবল্পর অথ যায়বন তি ধান৬৭, 

তি ধান৭৪, তি ধান৮৪, তি ধান৮৮, তি ধান৮৯, 

তি ধান৯২, ৯৭, ৯৯, েঙ্গেন্ধু ধান১০০, তি 

হাইতিড ধান৩ ও ৫ ট্রমাট ৫০০ (পোঁচশত) টি 

প্রদশ যনী োস্তোয়ন করা হবয়বছ।   
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শি আঃ কাঃ মগাপালগঞ্জ: আমন  ২০২১ 

মওসুবম ১৪৫ শেঘ্ার জাত প্রদি যনী (শি হাইশিড 

ধান৪, শি হাইশিড ধান৬, শি ধান৭৫, শি 

ধান৮৭, শি ধান৯১, শি ধান৯৩ এেিং শি 

ধান৯৫) কার্ যক্রম োস্তোয়ন সম্পন্ন করা 

হবয়বে এেিং ১৪৫ শেঘ্ার ক্রপকাবটর মরজাল্ট 

শি ওবয়রসাইবট আপবলাড করা হবয়বে। 

 

শি আঞ্চশলক কার্ যালয়, হশেগঞ্জ: তি হতেগঞ্জ 

হবত ট্রোবরা মওসুবম ৮০৪ টি প্রদশ যনী িাপন 

করা হবয়বছ। আউস মওসুবম ১০০ টি প্রদশ যনীর 

জন্য কৃষকবদরবক তি ধান৪৮, ৯৮ এেিং 

হাইতিড ধান৭ এর েীজ প্রদান করা হবয়বছ। 

 

শি আঞ্চশলক কার্ যালয়, ভাঙ্গা:ট্রোবরা ২০২১-

২২ মওসুবম ৪৮০ টি প্রদশ যনী  িাপন করা 

হবয়বছ  এেিং এ সিংক্রান্ত সক  তথ্য আপব াড 

করা হবে।   

ঙ) েীজ 

সরেরাহ 

মওসুম শুরুর ১ 

মাস আবগই তডএই 

ট্রক চাতহদা 

ট্রমাতাবেক অঞ্চ  

তভতিক উপযুক্ত 

জাবতর টিএ এস 

সরেরাহ করা 

প্রবয়াজন  

অঞ্চ তভতিক জাত তনে যাচন 

কবর তডএইবক অেতহত 

কবর নতুন জাবতর 

প্রদশ যনীর জন্য েীজ 

সরেরাহ করবত হবে। 

সকল আঃ কাঃ 

প্রধান/শেভাগীয় প্রধান 

ট্রোবরা ২০২১-২২ 

মওসুবমর প্রদশ যনীর 

র্ােতীয় তথ্য (কৃষবকর 

স্বােরসহ) প্রমাণক শহসাবে 

সিংরক্ষণ করবেন  । 

 

ট্ররাপা আউশ২০২২ মওসুবম এ অঞ্চব র ৩টি 

ট্রজ ায় কম যসুচীর আওতায় তি ধান৪৮, তি 

ধান৮৫ ও তি ধান৯৮ এর ৬০টি প্রদশ যনী ও 

প্রায় ৬০০ ট্রকতজ েীজ সহায়তা ট্রদয়া হবয়বছ।  

তি আোঃ কাোঃ তসরাজগঞ্জোঃ  

ট্রোবরা ২০২১-২২ এর ৪৮০ টি প্রদশ যনীসহ ট্রমাট 

২৮০০ ট্রকতজ েীজ তেতরণ করা হবয়বছ  

এর মানবর্াতষত েীজ উৎপাদন কার্ যক্রম 

চ মান রবয়বছ।  

তি আোঃ কাোঃ কুতষ্টয়াোঃ আমন, ২০২১ মওসুবম 

তি ধান৩৪ (১০ শতািংশ), তি ধান৪৯ (৩৩ 

শতািংশ), তি ধান৫১ (৮ শতািংশ), তি ধান৭১ 

(১৬ শতািংশ), তি ধান৭৫ (১৬ শতািংশ), তি 

ধান৯০ (১৬ শতািংশ), তি ধান৮৭ (১.০ তের্া), 

এর মানবর্াতষত েীজ উৎপাদন কার্ যক্রম সম্পন্ন 

হবয়বছ। 

ট্রোবরা ২০২১-২২ মওসুবম তি ধান৬৩ (৫০ 

শতািংশ), তি ধান৮১ (৫০ শতািংশ) এেিং 

েঙ্গেন্ধু ধান১০০ (৪০ শতািংশ)  এর 

মানবর্াতষত েীজ উৎপাদন কার্ যক্রম সম্পন্ন 

হবয়বছ। 

তি আোঃ কাোঃ সাতেীরাোঃ মোবরা ২০২১-২২ 

মওসুবম খুলনা, র্বিার ও সাতক্ষীরা মজলার 

শেশভন্ন উপবজলায় শির আধুশনক উচ্চফলনিীল 

জাতসমূহ (শি ধান৫০, শি ধান৬৩, শি ধান৬৭, 

শি ধান৮১, শি ধান৮৬, শি ধান৯৬ ও শি 

ধান৯৯) সম্প্রসারবণর লবক্ষয কৃশষ সম্প্রসারণ 

অশধদপ্তরবক ৭,৯১৭ মকশজ, হারবভস্ট প্ল্াসবক 

পতরচা ক 

(গবেষণা) ও 

আঞ্চত ক 

কার্ যা য়সমূহ 



 
 

38 
 

তেষয় উপ-তেষয় পর্ যাব াচনা তসদ্ধান্ত অগ্রগতত োস্তোয়নকারী 

২০০ মকশজ েঙ্গেন্ধু ধান১০০ ও কৃষকবদর 

মাবঝ ১৬,০৩৫ মকশজ ধাবনর েীজ শেক্রয় ও 

সহায়তা শহবসবে ৩,০২৭ মকশজ েীজ প্রদান 

করা হবয়বে  

তি আোঃ কাোঃ রাজশাহীোঃ আমন ২০২২ মওসুবম 

নতুন জাবতর প্রদশ যনীর োস্তোয়বনর জন্য 

তেতভন্ন জাবতর ১০৫৩৮ ট্রকতজ ১৫০০ ট্রকতজ 

মানবর্াতষত েীজ গুদাবম সিংরতেত আবছ র্া 

তেতভন্ন ট্রজ ায় তডএই ট্রক সরেরাহ রাজশাহী 

অন্ঞব র ৪টি ট্রজ ায় প্রদশ যনী িাপন ও 

কৃষবকর মাবঝ তেতরণ করা হবে। 

তি আ. কা. মসানাগাজী:  

আউি ২০২১ মওসুবম চট্টগ্রাম ও রাঙ্গামাটি 

অঞ্চব র ৮ ট্রজ ায় পোঁচটি জাবতর (তি ধান৪৮, 

৮২, ৮৩, ৮৫ ও ৯৮) জাবতর ট্রমাট ১৬৬০ 

ট্রকতজ েীজ ধান সরেরাহ করা হবয়বছ। আমন 

২০২১ মওসুবম ৬০০টি প্রদশ যণী োস্তোয়বন 

ট্রমাট ৩০০০ ট্রকতজ েীজধান সরেরাহ করা 

হবয়বছ। 

এছাড়া, আমন ২০২১ মওসুবম চট্টগ্রাম ও 

রাঙ্গামাটি অঞ্চব র ৮ ট্রজ াসহ তডতড, তডএই: 

েগুড়া, গাইোন্ধা, হতেগঞ্জ, তসব ট, চোঁদপুর, 

তকবশারগঞ্জ, জামা পুর, ট্রনেবকানা, 

কক্সোজার, োন্দরোন, রাঙ্গামাটি; এেিং তি’র 

১০টি আঞ্চত ক কার্ যা য়-এ ট্রমাট ১২টি জাবতর 

ট্রমাট ৭১৬৫ ট্রকতজ েীজ ধান সরেরাহ করা 

হয়। 

ট্রোবরা ২০২২ মওসুবম ৩৬০০ ট্রকতজ েঙ্গেন্ধু 

ধান সহ তেতভন্ন জাবতর প্রায় ১০০০০ ট্রকতজ 

(১০ টন) েীজ ধান তি’র ৮টি আঞ্চত ক 

কার্ যা য়সহ ট্রদবশর ৪০টি ট্রজ ায় তডএই, 

তেএতডতস, ও কৃষবকর তনকট তেক্রয়, তেনামূবল্য 

তেতরণ, প্রদশ যনী, ও েীজ সহায়তার মাধ্যবম 

সরেরাহ করা হবয়বছ র্া নতুন জাত 

সম্প্রসারবণ গুরুত্বপূণ য ভূতমকা পা ন করবে। 

তি আোঃ কাোঃ ট্রগাপা গঞ্জ:  
আমন ২০২১ মওসুবম নতুন জাবতর প্রদশ যনীর 

জন্য সম্ভাব্য ৩৫০০ ট্রকতজ টিএ এস েীজ 

উৎপাতদত হবে েব  আশা করা র্ায়। 

তি ধান৫২ (৩৩ শতািংশ), তি ধান৭৬ (০২ 

তের্া), তি ধান৭৭ (৫৫ শতািংশ),তি ধান৮৭ 

(৩৩ শতািংশ) এেিং তি ধান৯১ (৪০ শতািংশ)  

এর মানবর্াতষত েীজ উৎপাদন কার্ যক্রম 

চ মান রবয়বছ।  

শি আঃ কাঃ েশরিালঃ েশরিাবলর ৬টি মজলায় 

মোবরা ২০২১-২২ মওসুবম মমাট ১৫.৯ টন 

এেিং আমন ২০২১ মওসুবম ৭.২৫ ন েীজ 
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প্রদি যনীর জন্য েীজ সহয়তা শহবসবে কৃষকবদর 

মাঝ শেতরণ করা হবয়বে। 

তি আোঃ কাোঃ কুতমোোঃ ট্ররাপা আউশ২০২২ 

মওসুবম এ অঞ্চব র ৩টি ট্রজ ায় কম যসুচীর 

আওতায় তি ধান৪৮, তি ধান৮৫ ও তি ধান৯৮ 

এর ৬০টি প্রদশ যনী ও প্রায় ৬০০ ট্রকতজ েীজ 

সহায়তা ট্রদয়া হবয়বছ। হাইতিড প্রবজবক্টর 

আওতায় তি হাইতিড ধান৭ এর ২০টি প্রদ যশনী 

ও ৩০ ট্রকতজ েীজ সহায়তা ট্রদয়া হবয়বছ। তি 

কুতমো পতরচাত ত প্রদশ যনীগুব া হবত ৩০ টন 

েীজ ক্রবয়র পতরকল্পনা তছ  এেিং ইবতামবধ্যই 

৮৮, ৯৩, ৯৬ ও েঙ্গেন্ধু ধান১০০ জাবতর প্রায় 

৬টন েীজ ক্রয় সম্পন্ন করা হবয়বছ। 

  

শি আঃ কাঃ রিংপুরঃ রিংপুর-শদনাজপুর অঞ্চবল 

নতুন জাবতর প্রদি যনীর োস্তোয়বনর জন্য 

মরাপা আমন, ২০২২-২০২৩ মওসুবম ৬৬৭৮ 

মকশজ মানবঘ্াশষত েীজ মজুদ রবয়বে। 

শি আঞ্চশলক কার্ যালয়, হশেগঞ্জ: েীজ সরেরাহ: 

মোবরা মওসুবম ৬০৫০ মকশজ এেিং আউি 

মওসুবম শিধান ৪৮: ৪০০ মকশজ, শি ধান৯৮: 

১৭০ মকশজ এেিং শি হাইশিড ধান৭: ১৪২ মকশজ 

েীজ সরেরাহ করা হবয়বে। 

খামার ব্যেিাপনা তেভাগ:  

আউশ ২০২২ মওসুবম চাষাোবদর জন্য তি 

ধান৪৮, ৮২, ৮৩, ৮৫ ও ৯৮ এর ১৭৮৭ ট্রকতজ 

েীজ তেএতডতস, তডএই, কৃষক ও গবেষকবদর 

সরেরাহ করা হবয়বছ। 

ট্রোবরা ২০২১-২২ মওসুবম চাষাোবদর জন্য তি 

ধান২৮, ২৯, ৫০, ৫৮, ৬৭, ৮১, ৮৪, ৮৮, ৮৯, 

৯২, ৯৬ ও েঙ্গেন্ধু ধান১০০ এর প্রায় ৪৭৬০ 

ট্রকতজ েীজ তেএতডতস, তডএই, হাবভ যস্ট োস, 

কৃষক ও গবেষকবদর সরেরাহ করা হবয়বছ। 

চ) জাত 

জনতপ্রয়ক

রণ 

ছাড়করবণর ৫ 

েছবরর মবধ্য 

প্রততটি জাত 

কৃষবকর মাবঠ 

জনতপ্রয় করার 

কার্ যক্রম গ্রহণ 

করবত হবে 

প্রবয়াজনীয় টিএ এস 

উৎপাদন করবত হবে। 

আউশ মওসুবমর তির উচ্চ 

ি নশী  জাতগুব ার 

প্রদশ যনীর ক্রপ-কাট এর 

তথ্য সক  তেভাগ/ 

আঞ্চত ক কার্ যা য় প্রধান 

ট্রপ্ররণ করবেন। 

ফশলত গবেষণা 

আমন,২০২১ মওসুবম ফশলত গবেষণা 

শেভাবগর অধীবন পরেতী েেবর জাবতর 

প্রদি যনীর জন্য মমাট ৫.২৩ টন TLS েীজধান 

(শি ধান৭১, ৭২, ৭৩, ৭৫, ৭৯, ৮০, ৮৭, ৯০, 

৯১, ৯৩, ৯৪, ৯৫) উৎপাদন করা হবয়বে।  

মোবরা ২০২১-২২  মওসুবম নতুন জাবতর 

প্রদি যনীর জন্য TLS েীজধান (শি ধান২৮, 

৫০, ৫৮,৬৭, ৭৪, ৮৪, ৮৮, ৮৯, ৯২, ৯৬, ৯৭, 

৯৯, ১০০) উৎপাদন করা হবে। 

 

তি আোঃ কাোঃ তসরাজগঞ্জোঃ তি ধান৭১=৭০০ 

ট্রকতজ, তি ধান৭৫=৬০০ ট্রকতজ, তি 

ধান৮৭=১২০০ ট্রকতজ, তি ধান৯০=২৫০ 

ট্রকতজ, তি ধান৯৫=১২০০ ট্রকতজ, তি 

এআরতড ও 

সিংতিষ্ট 

আঞ্চত ক 

কার্ যা য় 
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ধান৫১=২৬০০ ট্রকতজ, তি ধান৫২=১২০০ 

ট্রকতজ, তি ধান৭৯=৩০০ ট্রকতজ, তি 

ধান৯১=১০০ ট্রকতজ 

উক্ত জাবতর েীজ উৎপাদন ও প্রদশ যনী 

োস্তোয়বনর মাধ্যবম জাতগুবলা 

জনতপ্রয়করবণর কার্ যক্রম চ মান। 

তি আোঃ কাোঃ কুতষ্টয়াোঃ ট্রোবরা ২০২১-২২ 

মওসুবম তি ধান৫০, তি ধান৫৮, তি ধান৬৩,  

তি ধান৮১, তি ধান৮৯, তি ধান৯২, েঙ্গেন্ধু 

ধান১০০, তি হাইতিড ধান৩ এেিং তি হাইতিড 

ধান৫ জাবতর প্রদশ যণী োস্তোয়ন এেিং তি’র 

উৎপাতদত েীজ ধান কৃষক পর্ যবয় তেতরবণর 

মাধবম জনতপ্রয়করবণর কার্ যক্রম চ মান। 

শি আঃ কাঃ রিংপুরঃ রিংপুর-শদনাজপুর 

অঞ্চবলর উপবর্াশগতা অনুর্ায়ী জনশপ্রয় ও 

নতুন জাবতর সস্প্রসারবণর জন্য মরাপা আউি 

২০২১ মওসুবম মমাট ১২৬১ মকশজ টিএলএস 

(শি  ধান৪৮, ৮২, শি  ধান৮৩ ও শি ধান৯৮) 

এেিং মরাপা আমন ২০২১ মওসুবম ৩০০০ 

মকশজ টিএলএস (শেআর২২, শি  ধান৩৪, ৭০, 

৭১, ৭৫, ৭৯, ৮৭, ৯০, ৯১, ৯৩, ৯৪ ও ৯৫) 

উৎপাদন করা হবয়বে। মোবরা ২০২১-২০২২ 

মওসুবম ৮৭০০ মকশজ টিএলএস (শি  ধান৫০, 

শি  ধান৫৮, শি  ধান৬৭, শি  ধান৭৪, শি  

ধান৮১, শি  ধান৮৪, শি  ধান৮৬, শি  ধান৮৮, 

শি  ধান৮৯, শি ধান৯২ এেিং েঙ্গেন্ধু ধান১০০) 

উৎপাদন টাবগ যট শনধ যারণ করা হবয়বে। 

তি আোঃ কাোঃ রাজশাহীোঃ েঙ্গেন্ধু ধান১০০ দ্রুত 

সম্প্রসারণ করার জন্য আমন ২০২১ মওসুবম 

১১০০ ট্রকতজ টিএ এস উৎপাদন করা হবয়বছ 

এেিং ট্রোবরা মওসুবম রাজশাহী অঞ্চব  ৫৫ 

তের্া জতমবত প্রদি যনী স্থাপন করা হবয়বে। 

চলমান আউি মওসুবম ৬২ শেঘ্া জশমবত শি 

ধান৪৮ এর প্রদি যনী স্থাপন করা হবয়বে।   

তি আ. কা. ট্রসানাগাজী 

প্রদশ যনী োস্তোয়বনর মাধ্যবম চট্টগ্রাম ও 

রাঙ্গামাটি অঞ্চব  ট্রোবরা মওসুবম তি ধান৬৭, 

তি ধান৭৪, তি ধান৮৪, তি ধান৮৮, তি ধান৮৯, 

তি ধান৯২, ৯৭, ৯৯, েঙ্গেন্ধু ধান১০০; তি 

হাইতিড ধান৩ ও ৫; আউস মওসুবম তি 

ধান৪৮, তি ধান৮২, তি ধান৮৩, তি ধান৮৫ ও 

তি ধান৯৮; এেিং আমন মওসুবম তি ধান৫২, 

তি ধান৭১, তি ধান৭৫, তি ধান৭৮, তি ধান৭৯, 

তি ধান৮৭, ৯০, ৯৩, ৯৪ ও ৯৫ জাবতর েীজ 

উৎপাদন ও প্রদশ যনী োস্তোয়বনর মাধ্যবম উক্ত 

জাতগুব া জনতপ্রয়করবণর কার্ যক্রম চ মান।  

 

তি আোঃ কাোঃ সাতেীরাোঃ উপকূলীয় লেণাি 

সাতক্ষীরা, খুলনা ও র্বিার এলাকায় কৃষক 
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পর্ যাবয় েীজ উৎপাদন ও জাত সম্প্রসারবণর 

লবক্ষয প্রদি যনী োস্তোয়বনর মাধ্যবম উি 

এলাকা উপবর্াগী জাতগুবলা জনতপ্রয়করবণর 

কার্ যক্রম চ মান রবয়বে ।  

শি আঞ্চশলক কার্ যালয়, হশেগঞ্জ: ২০২১-২২ 

মওসুবম শি উিাশেত শি ধান৮৪, ৮৮, ৮৯, ৯২, 

৯৬ ও েঙ্গেন্ধু ধান১০০ মক কৃষবকর মাবঝ 

জনশপ্রয় করার লবক্ষয কৃষবকর মাবঝ 

শেনামূবল্য েীজ শেতরণ করা হবয়বে। আসন্ন 

আউস মওসুবম শি ধান৪৮, ৯৮ ও শি হাইশিড 

ধান৭ এর েীজ শেতরণ করা হবয়বে।  

তি আোঃ কাোঃ েতরশা  অঞ্চব র  কৃষক পর্ যাবয় 

মওসুম শভশিক েীজ উৎপাদন ও জাত 

সম্প্রসারবণর লবক্ষয প্রদি যনী োস্তোয়বনর 

মাধ্যবম উি এলাকা উপবর্াগী জাতগুবলা 

জনশপ্রয়করবণর কার্ যক্রম চলমান রবয়বে । 

শি আঃ কাঃ রিংপুরঃ রিংপুর-শদনাজপুর 

অঞ্চবলর উপবর্াশগতা অনুর্ায়ী জনশপ্রয় ও 

নতুন জাবতর সস্প্রসারবণর জন্য মরাপা আমন 

২০২২ মওসুবম ৬৬৭৮ মকশজ টিএলএস 

(শেআর২২, শি  ধান৩৪, ৫২, ৭০, ৭১, ৭৫, ৭৯, 

৮৭, ৯০, ৯১, ৯৩, ৯৪ ও ৯৫) মজুদ রবয়বে। 

মোবরা ২০২১-২০২২ মওসুবম ৩২ টন 

টিএলএস (শি  ধান৫০, শি  ধান৫৮, শি  

ধান৬৭, শি  ধান৭৪, শি  ধান৮১, শি  ধান৮৪, 

শি  ধান৮৬, শি  ধান৮৮, শি  ধান৮৯, শি 

ধান৯২ এেিং েঙ্গেন্ধু ধান১০০) উৎপাদন এেিং 

কৃষবকর পদিনী প্ল্ট মথবক সিংেহ করা 

হবয়বে। 

শি আঃ কাঃ ভাঙ্গাঃ  মোবরা ২০২১-২২ 

মওসুবম ৩২ টি মাে শদেস সম্পন্ন করা 

হবয়বে। 

 

ছ) 

কম যশা া 

ধাবনর আোদ ও 

ি ন বৃতদ্ধ তেষবয় 

অঞ্চ তভতিক প্রতত 

মওসুবম কম যশা া 

মওসুম শুরুর ১৫ তদন আবগ 

কম যশা া ট্রশষ করবত হবে। 

  

তি আোঃ কাোঃ রাজশাহীোঃ ট্রোবরা ধাবনর দ্রুত 

সম্প্রসারণ করার জন্য ৪ টি ট্রজ ায় ৫টি ব্যাবচ 

২৭৫ জন এসএএও ট্রক তনবয় ট্রজ াতভতিক 

কম যশা ার আবয়াজন করা হয়।  

তি আ. কা. ট্রসানাগাজী: 

ট্রোবরা ২০২২ মওসুবম ট্রনায়াখা ীর সুেণ যচবর 

“ট্রোবরা ধাবনর আোদ ও ি ন বৃতদ্ধবত 

করণীয়” তেষবয় কম যশা া োস্তোয়ন করা 

হবয়বছ। 

তি আোঃ কাোঃ সাতেীরাোঃ ট্রোবরা ২০২১-২২ 

মওসুবম ০৪ নবভির ২০২১ তাশরবখ শসএসএস 

আভা মসন্টার, রুপসা, খুলনাবত “খুলনা-র্বিার 

অঞ্চবল পাশন সম্পদ ও মাটির লেণািতা 

ব্যেস্থাপনার মাধ্যবম মোবরা ধাবনর আোদ 

পতরচা ক 

(গবেষণা) ও 

আঞ্চত ক 

কার্ যা য় 
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বৃশদ্ধ” িীষ যক কম যিালা অনুশিত হবয়বে । 

তি আোঃ কাোঃ েতরশা  এ  ট্রোবরা ধাবনর আোদ  

সম্প্রসারণ করার জন্য একটি কম যশা া ও 

একটি ট্রসতমনার সম্পাদন করা হবয়বছ।  

তি আোঃ কাোঃ কুশমল্লাঃ৩০ মম ২০২২ মোবরা 

ঊৎপাদন বৃশদ্ধবত করণীয় শেষয়ক কম যিালা 

অনুশিত হবয়বে 

 

জ) 

প্রতশেণ 

প্রযুতক্ত দ্রুত 

সম্প্রসারণ করার 

জন্য 

সরকাতর/বেসরকা

তর পর্ যাবয়র 

সম্প্রসারণতেদ ও 

কৃষকবদর প্রতশতেত 

করা দরকার। 

পর্ যায়ক্রবম প্রতশেণ তদবত 

হবে। 

 

 

 

এআরতডোঃ কৃষক ও অন্যান্য 

ব্যতক্তবদর প্রতশেণ ি প্রসূ 

করার জন্য সিংতিষ্ট তেষবয় 

অতভজ্ঞ তেকার (বর্মনোঃ 

কীটতত্ত্ব, ট্ররাগতত্ত্ব ইতযাতদ) 

তনবত হবে এেিং ট্রেতনিং 

মতডউ  বতরী করবত হবে। 

 

প্রতশেণ তেভাগোঃ  

ডাটা কাব কশন ও 

তডজাইন এর উপর প্রতশেণ 

এর ব্যেিা করবত হবে। 

োবয়া ইনিরবমটিক্স এর 

উপর প্রতশেণ এর ব্যেিা 

করবত হবে। 

কীটতত্ত্ব তেভাগোঃ  

আোঃ কাোঃ এর সহবর্াতগতায় 

ট্রপতস্টসাইড তড ারবদর 

প্রতশেণ এর ব্যেিা করবত 

হবে। 

 

কৃষক প্রতশেণ কার্ যকরী 

হবত হবে এেিং কৃষক ও 

তরবসাস য পারসবনর সম্মানী 

পুনতনধ যারণ করবত হবে। 

 

প্রতশেণ ট্রশবষ কৃষবকর 

মবধ্য প্রতশেবণর প্রভাে ও 

ি াি  প্রততবেদন 

আকাবর প্রদান করবেন। 

 

প্রতশেণ কার্ যক্রম: 

প্রতশেণ তেভাগ কর্তযক ২০২১-২২ েছবরর 

এতপ্র  পর্ যন্ত ৯০১ জন তেজ্ঞানী ও সম্প্রসারণ 

কম যকতযাবক প্রতশেণ ট্রদয়া হবয়বছ। প্রতশেবণর 

তেষয় তছ - 

১. Hands-on training on molecular 

biology techniques and basics on 

bioinformatics.  

২. Research data management 

using R softwere and Excel data 

sheet  

৩. Climate smart agriculture: 

Concept and Impact 
৪. উপ-সহকারী কৃতষ কম যকতযাবদর জন্য 

আধুতনক ধান উৎপাদন প্রযুতক্ত তেষয়ক 

প্রতশেণ 

৫. পাে যতয অঞ্চব  কম যরত উপ-সহকারী কৃতষ 

কম যকতযাবদর জন্য আধুতনক ধান উৎপাদন 

প্রযুতক্ত ও ধানতভতিক শস্যতেন্যাস তেষয়ক 

প্রতশেণ 

৬. Hands on training in HPLC, 

LCMS and ICPOES 

৭. আধুতনক ধান উৎপাদন তেষবয় কৃষক 

প্রশিক্ষণ 

৮. Two months long modern rice 

production technologies training 

for BRRI scientists 
৯. উপ-সহকারী কৃতষ কম যকতযাবদর জন্য 

হাইতিড চাষাোদ এেিং েীজ উৎপাদন প্রযুতক্ত 

তেষয়ক প্রতশেণ 

১০. তি তেজ্ঞানীবদর জন্য Genome 

sequence thecniques, 

sequence assembly and 

bioinformatics analysis 

তেষয়ক প্রতশেণ 

ফশলত গবেষণাঃ এআরতড এর উবদ্যবগ 

গত জানুয়াশর ট্রথবক ট্রম ২০২২ মাবস 

ট্রমাট ১৭৭০ জন প্রতশেণাথীবক (কৃষক 

এেিং এসএএও) প্রতশেণ ট্রদয়া হবয়বছ। 

তি আোঃ কাোঃ কুতমোোঃ ট্রমাট ৪ টি কৃষক 

প্রতশেন োস্তোয়বনর মাধ্যবম ট্রমাট ১১৪ জন 

কৃষক ও ৬ জন এসএএও ট্রক প্রতশেন প্রদান 

প্রতশেণ 

তেভাগ, 

এআরতড ও 

আঞ্চত ক 

কার্ যা য়সমূহ 
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তেষয় উপ-তেষয় পর্ যাব াচনা তসদ্ধান্ত অগ্রগতত োস্তোয়নকারী 

করা হবয়বছ। 

তি আোঃ কাোঃ তসরাজগঞ্জোঃ 

GoB-২১০ জন কৃষকবকমক প্রশিক্ষণ মদয়া 

হবয়বে। হাইতিড প্রকবল্পর আওতায় ৩০ জন 

কৃষকবক প্রতশেণ প্রদান করা হয় ।  

তি আোঃ কাোঃ কুতষ্টয়াোঃ চ তত ২০২১-২২ 

অথ যেছবর তেতভন্ন অঞ্চব  ৪২০ জন কৃষকবক  

প্রতশেণ ট্রদয়া হবয়বছ। 

র্াতিক পদ্ধততবত ধান চাষাোবদর  বেয 

খামার র্িপাতত গবেষণা কার্ যক্রম বৃতদ্ধকরণ 

প্রকবল্পর আওতায় কৃতষকবদর ট্রমাট ৪০ জন 

অতধক ি নশী  হাইতিড ধাবনর জাত উদ্ভােন 

গবেষণা ও আধুতনকায়ন শীষ যক প্রকবল্পর 

মাধবম ৬০ জন কৃষকবক  প্রতশেণ ট্রদয়া 

হবয়বছ।                                                      

তি আোঃ কাোঃ রাজশাহীোঃ ট্রোবরা ধাবনর দ্রুত 

সম্প্রসারণ করার জন্য ২৭টি ব্যাবচ ট্রমাট ৮০০ 

জন কৃষক, ১টি ব্যাবচ ৫০ জন েীজ তড ারবদর 

প্রতশেণ প্রদান করা হয়।  

তি আ. কা. ট্রসানাগাজী:  

চ তত ২০২১-২০২২ অথ যেছবর ইবতামবধ্য ট্রমাট 

৪০ (চতেশ) টি প্রতশেণ োস্তোয়বনর মাধ্যবম 

ট্রমাট ৭৫০ জনবক (কৃষক ৬৭৫ জন এেিং 

এসএএও ১২০ জন) প্রতশেণ প্রদান করা 

হবয়বছ এেিং প্রতশেণ কার্ যক্রম চ মান। 

তি আোঃ কাোঃ সাতেীরাোঃ ২০২১-২০২২ 

অথ যেছবর কমপবক্ষ ২৭০ জন কৃষকবক 

প্রতশেণ প্রদান ও কমপবক্ষ ১২ টি ইন-হাউজ 

প্রশিক্ষণ োস্তোয়বনর কার্ যক্রম চ মান রবয়বে। 

শি আঃ কাঃ রিংপুরঃ ২০২১-২০২২ অথ যেেবর 

৩৪ টি কৃষক প্রশিক্ষন োস্তোয়বনর মাধ্যবম 

মমাট ১০২০ জনবক  প্রশিক্ষন প্রদান করা 

হবয়বে।  

শি আঃ কাঃ মগাপালগঞ্জ: শজওশে অথ যায়বন ১৪ 

টি কৃষক প্রশিক্ষবনর মাধ্যবম ৪২০ জনবক 

প্রশিক্ষণ মদওয়া হবয়বে এেিং ১০ টি মাে 

শদেবসর মাধ্যবম ১২০০ জবনর অশধক 

কৃষকবক শি উিাশেত উেফলনিীল জাত 

চাষাোবদ উিুদ্ধ করা হবয়বে।শি আঞ্চশলক 

কার্ যালয়, হশেগঞ্জ: ২০২১-২২ অথ য েেবর 

কমপবক্ষ ৬০০ জন কৃষকবক প্রশিক্ষণ প্রদান 

এেিং কমপক্ষ ১৩  টি ইন হাউজ প্রশিক্ষণ 

োস্তোয়বনর কার্ যাক্রম চলমান রবয়বে। 

তি আোঃ কাোঃ েতরশা  এ ধাবনর আোদ  

সম্প্রসারণ করার জন্য ৩৯টি কৃষক প্রতশেণ 

প্রদান করা হবয়বছ। 

শি আঃ কাঃ ভাঙ্গাঃ ২০২১-২২ অথ য েেবর ২৫ 
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টি কৃষক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হবয়বে।  

 

৬। 

চাষাোদ 

ব্যেিা-

পনা 

 

ক) ধাবনর 

ি ন 

ব্যেধান 

কমাবনা 

কৃষবকর ধান 

উৎপাদন ব্যয় ও 

ফলন ব্যেধান হ্রাস 

করার জন্য 

 াভজনক ধান 

উৎপাদন প্রযুতক্তর 

প্যাবকজ   

সম্প্রসারণকমী ও 

চাতষ পর্ যাবয় 

ট্রপৌছাবনা দরকার ।   

স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ য 

জীেনকা  সম্পন্ন জাবতর 

এেিং কৃতষ-পতরবেশ অঞ্চ  

(AEZ) তভতিক ধান 

উৎপাদন প্রযুতক্তর প্যাবকজ  

পুতস্তকা আকাবর (৪-৫ 

পৃিার) প্রকাশ কবর প্রতত 

মওসুবমর শুরুবত সক  

উপ-সহকাতর কৃতষ 

সম্প্রসারণ কম যকতযাগবণর 

তনকট সরেরাহ করবত 

হবে। 

 

 

কৃশষতত্ত্বঃ কৃশষতত্ত্বঃ মোবরা মওসুবমর 

উপবর্াগী ধাবনর কৃশষতাশত্ত্বক ব্যেস্থাপনার 

উপর একটি শলফবলট বতশর করা হবয়বে এেিং 

সারা মদবির কৃশষ সম্প্রসারণ অশধদপ্তবরর 

উপবজলা পর্ যাবয় পাোবনা হবয়বে। 

ধান উৎপাদন প্রযুশির প্যাবকজসহ অন্যান্য 

ব্যেস্থাপনার উপর পুশস্তকা আকাবর প্রকাি করা 

হবয়বে এেিং সকল উপ-সহকাশর কৃশষ 

সম্প্রসারণ কম যকতযাগবণর শনকট সরেরাহ করা 

হবয়বে।  

ক্রপ মোথ মস্টজ শভশিক কৃশষতাশত্ত্বক 

ব্যেস্থাপনার উপর একটি শলফবলট বতশরর 

কাজ মিষ (মপ্রস এ আবে)। োপা হবল িীঘ্রই  

শলফবলট শেতরন করা হবে। 

এোড়া পশরেশতযত জলোয়ু উপবর্াগী আধুশনক 

কৃশষতাশত্ত্বক ব্যেস্থাপনার মাধ্যবম মদবির 

শনরাপদ ও মটকসই খাদ্য উৎপাদন 

শনশিতকরবনর উপর একটি প্রকবল্পর শডশপশপ 

বতশরর কাজ চলবে। অনুবমাদন ও ফান্ড মপবল 

মদিব্যাপী কাজ শুরু করা র্াবে। 

কীটতত্ত্ব শেভাগঃ মপাকার আক্রমবণ ধাবনর 

ফলন ব্যেধান কমাবনার জন্য ‘ধাবনর 

মপাকামাকড় দমবনর হাত েই’ িীষ যক একটি 

পুশস্তকা প্রকাি করা হবয়বে এেিং তা শেশভন্ন 

উপ-সহকারী কৃশষ কম যকতযার শনকট মপ্ররণ 

করা হবয়বে। 

ফশলত গবেষণা 

ধাবনর ফলন ব্যেধান কমাবনা শেষবয় একটি 

প্রকল্প প্রস্তােনা বততর করা হবয়বে।  

তি আোঃ কাোঃ তসরাজগঞ্জোঃ 

কৃষকবদর মাবঝ তেতভন্ন সমবয়  ধান তভতিক 

তেতভন্ন সমস্যা সমাধাবন ত িব ট তেতরণ করা 

হবয়বছ ।  

তি আ. কা. ট্রসানাগাজী: 

কৃষবকর ধান উৎপাদন ব্যয় ও ফলন ব্যেধান 

হ্রাস করার জন্য ফ্রন্ট াইন প্রদশ যণী োস্তোয়ণ, 

সুষম সার প্রবয়াগ প্রদশ যনী োস্তোয়ন, ধান 

প্রযুতক্ত তেষয়ক কৃষক প্রতশেণ ও মাঠ তদেস 

োস্তোয়ন করা হবে।  এছাড়াও, 

সম্প্রসারণতেদ ও কৃষকবদর মাবঝ ধান তভতিক 

তেতভন্ন সমস্যা সমাধাবন ত িব ট তেতরণ করা 

হবয়বছ। সবরজতমবন মাঠ পতরদশ যণ কবর 

ধাবনর ট্ররাগ-ট্রপাকার আক্রমণ দমবন করণীয় 

তেষবয় পরামশ য প্রদান করা হবয়বছ; এেিং 

ধাবনর ি ন বৃতদ্ধ ও উৎপাদন খরচ কমাবনার 

পরামশ য প্রদান করা হবয়বছ। 

তি আোঃ কাোঃ সাতেীরাোঃ কৃষকবদর মাবঝ 

ক)কৃতষতত্ত্ব, 

মৃতিকা 

তেজ্ঞান, 

কীটতত্ত্ব, 

উতদ্ভদ ট্ররাগতত্ত্ব 

খ)এআরতড, 

মৃতিকা 

তেজ্ঞান, 

আরএিএস ও 

আ: কার্ যা য় 
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তেতভন্ন সমবয় ধান তভতিক তেতভন্ন সমস্যা 

সমাধাবন ত িব ট তেতরণ করা হবয়বছ ।  

শি আঞ্চশলক কার্ যালয়, হশেগঞ্জ:  

কৃষবকর মাবঝ শি আঞ্চশলক কার্ যালয়, হশেগঞ্জ 

কতৃযক প্রকাশিত ধান চাবষ করণীয় িীষ যক 

শলফবলট শেতরণ চলমান রবয়বে। 

তি আোঃ কাোঃ েতরশা  এ কৃষকবদর মাবঝ 

তেতভন্ন সমবয়  ধান তভতিক তেতভন্ন সমস্যা 

সমাধাবন ত িব ট ও ট্রনাটবুক তেতরণ করা 

হবয়বছ ।  

 

খ) শবস্যর 

তনতেড়তা 

োড়াবনা 

তদন তদন ধান 

চাবষর জতম কবম 

র্াবে, জনসিংখ্যা 

বৃতদ্ধ পাবে এেিং 

খাদ্য তনরাপিা 

তেতিত হবত পাবর। 

খাদ্য তনরাপিা তনতিত 

করবত শবস্যর তনতেড়তা 

োড়াবত হবে। 

 

সকল ইবকাশসবস্টবম 

মদবির শেস্তৃত অঞ্চবল 

অশধক সিংখ্যক সাইবট িস্য 

শেন্যাবসর কাজ করবত 

হবে। 

 

১০ টি Existing 

cropping pattern 

উন্নয়বনর মাধ্যবম 

অঞ্চলশভশিক উপবর্াশগতা 

অনুসাবর  

িবস্যর তনতেড়তা বৃতদ্ধ 

করবত হবে।  

আরএিএস তেভাগ: 

শবস্যর তনতেড়তা োড়াবনার  বেয ট্রোবরা-

পততত-ট্ররাপা আমন শস্য তেন্যাবস সতরষা 

অন্তর্ভ যক্ত কবর টাঙ্গাই  ট্রজ ার সদর ও 

ধনোড়ী উপবজ ায়, গাজীপুবর শ্রীপুর 

উপবজ ায় এিএসআর সাইবট, তকবশারগঞ্জ, 

সাতেীরা, কুতষ্টয়া, তসরাজগঞ্জ, ভাঙ্গা ও 

রাজশাহী ট্রজ ায় এেিং পাে যতয অঞ্চব  ৬ টি 

উপবজ ায় কৃষবকর মাবঠ প্রযুতক্ত সম্প্রসারবণর 

কাজ চ বছ।  

তাছাড়া এিএসআর সাইবট শবস্যর তনতেড়তা 

বৃতদ্ধর জন্য ট্রোবরা-পততত-ট্ররাপা আমন এর 

িব  সতরষা-মুগ-ট্ররাপা আউশ-ট্ররাপা আমন 

সম্বত ত চার িস ী শস্য তেন্যাস প্রেতযবনর 

জন্য তিল্ড োয়া  চ বছ।  

টাঙ্গাই  ট্রজ ার ধনোড়ী উপবজ ায় পততত-

পততত-ট্ররাপা আমন শস্য তেন্যাবসর জতমবত 

ভূউপতরি পাতনর উৎস ট্রথবক আিংতশক ট্রসচ 

ব্যেিাপনা কবর সতব্জ (শীতকা ীন)-মতরচ-

ট্ররাপা আমন শস্য তেন্যাবসর প্রচ ন কবর 

তনতেড়তা বৃতদ্ধর কার্ যক্রম হাবত ট্রনয়া হবয়বছ।  

পাহাড় অঞ্চব  জুবমর পততত সমবয় মুতড় 

িস  তহবসবে ধাবনর চাষ এেিং তরব  চাবষর 

মাধ্যবম ট্রি ন, মাশক াই আোবদর উপর 

সবরজতমন গবেষণার জন্য োয়াব র কাজ গ্রহণ 

করা হবয়বছ। 

কৃতষতত্ত্বোঃ কৃশষতত্ত্বঃ মরাপা আউি-মরাপা 

আমন-আলু-মুগডাল: চার ফসলশভশিক িস্য 

শেন্যাবস মাটির স্বাস্থয রক্ষার গবেষণাটি শি 

ফাম য গাজীপুবর চলমান আবে। শলশগউম ফসল 

মুগ থাকায় মাটির স্বাস্থয ভাল থাবক। েবরন্দ্র 

এলাকায় িবস্যর শনশেড়তা োড়াবনা এেিং 

মাটির স্বাস্থয সুরক্ষার শেষবয় একটি কম যসূশচ 

প্রস্তােনা বতরী কবর জমা মদয়া হবয়বে। 

অনুবমাদন ও ফান্ড মপবল প্রযুশিটি সম্প্রসারণ 

করা হবে। 

আরএিএস, 

কৃতষতত্ত্ব ও 

কৃতষ অথ যনীতত 

তেভাগ 
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গ) 

 াভজনক 

চাষাোদ 

প্রযুতক্ত 

ধান চাবষ উৎপাদন 

খরচ োড়বছ, কৃষক 

েততগ্রস্ত হবে। 

িব  কৃষক ধান 

চাবষ আগ্রহ হাতরবয় 

ট্রি বছ।  

ধান চাবষর সহজ ও 

 াভজনক প্রযুতক্ত উদ্ভােন 

করবত হবে। 

 

 

কৃতষতত্ত্ব: কৃষবকর ধান উৎপাদন ব্যয় হ্রাস 

করার জন্য সঠিক আগাোনািবকর পশরশমত 

ব্যেহার, আগাোনািবকর ক্ষশতকর প্রভাে 

শনরূপণ এেিং মটকসই আগাো দমন প্রযুশি 

উিােন ও সম্প্রসারণ করার লবক্ষয কীটতত্ত্ব 

শেভাবগর সাবথ মর্ৌথভাবে একটি কম যসূশচ 

োস্তোশয়ত হবে। 

মাটির অণুজীবের ওপর আগাোনািবকর প্রভাে 

সম্পশকযত ফলাফল আউি, আমন এেিং মোবরা 

মওসুবমর ডাটা ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭ শরশভও 

মত উপস্তাপন করা হবয়শেল। নতুন মকশমকযাল 

এর আগাোনািক এর প্রভাে আগামী শরশভউ 

ওয়াকযিবপ উপস্থাপন করা হবে। 

অযাবজালা/শ্যাওলা দমবনর জন্য 

আগাোনািবকর কার্ যকাশরতা শনবয় গবেষণা  

হাবত মনয়া হবয়বে। 

কৃতষতত্ত্ব 

তেভাগ, 

আরএিএস ও 

কৃতষ অথ যনীতত 

৭। ো াই 

ব্যেিা-

পনা 

 

ক) 

প্রততবরাধ 

ব্যেিাপনা 

১) কুতমো ও 

তসব ট অঞ্চব  

টুিংবরা ট্ররাবগর 

প্রাদু যভাে ট্রদখা র্ায়। 

হাওড় ও চ নতে  

এ াকায় োদামী 

গাছ িতড়িং এেিং 

তসব ট অঞ্চব  

পামরী ট্রপাকার 

আক্রমণ  েয করা 

র্ায়। এই েতত 

ট্রথবক রোর উপায় 

ট্রের করা প্রবয়াজন। 

 

২) ধান ট্ররাপবণর 

পর ৩০-৪০ তদন 

পর্ যন্ত ধান ট্রেত 

রাসায়তনক 

কীটনাশক মুক্ত 

রাখা। 

টুিংবরা ট্ররাগ দমবনর জন্য 

গবেষণা ট্রজারদার করবত 

হবে।  

সবুজ পাতা ফতড়িং এেিং 

োদামী গাছ িতড়িং দমবনর 

জন্য মতনটতরিং ট্রজার দার 

করবত হবে এেিং এজন্য 

আব াক িোঁদ ব্যেহার 

োড়াবত হবে।  

টুিংবরা ট্ররাগ দমবনর জন্য 

উতদ্ভদ ট্ররাগতত্ত্ব তেভাগ 

কম যসূতচ ট্রপশ করবে।  

কীটনাশক প্রবয়াবগর 

তেষবয় ইনহাউজ প্রতশেণ 

তদবত হবে।  

 

রিংপুর আোঃ কাোঃ 

টুিংবরা মরাগ শনমূ যবলর জন্য 

কুশমল্লা আঃ কাঃ এর মবতা 

মপ্রাোম শনবত হবে।  

 

শডলারবদর প্রশিক্ষণ 

অব্যাহত রাখবত হবে। 

ো াই ব্যেিাপনার জন্য 

বদেচয়বনর তভতিবত  

কৃষবকর ব্যেহৃত 

কীটনাশক/আগাছা 

নাশবকর নমুনা কৃষকবদর 

কাছ ট্রথবক সিংগ্রহ কবর 

কযাতমবক  এনা াইতসস 

করবত হবে। আগামী সভায় 

কতগুব া নমুনা সিংগৃহীত 

উতদ্ভদ ট্ররাগতত্ত্ব তেভাগ:  

তি কুতমো হবত ধাবনর টুিংবরা মরাবগর কারণ 

ও দমন ব্যেস্থাপনা প্রযুশি উিােন করা হবয়বে র্া 

কুশমল্লা অঞ্চলসহ সারা মদবির কৃষকরা উপকৃত 

হবে। শি কুশমল্লার সহবর্াগীতায় 

নাঙ্গলবকাট, মদশেিার ও লাকসাম এলাকায় টুিংবরা 

মরাগ দমন ব্যেস্থাপনার গবেষণা চলমান 

রবয়বে। আউি, আমন এেিং মোবরা এই শতন মওসু

মমই এ প্রযুশি প্রবয়াগ করবত হবে। কুশমল্লা, িাহ্মণ

োশড়য়া, চাঁদপুর, চট্টোম, মফনী, মনায়াখালী, েশরিা

ল, শসবলট, ঢাকা, ময়মনশসিংহ, গাজীপুরসহ শতন ফ

সশল ধান উৎপাদন অঞ্চবলর জন্য খুেই 

উপবর্াগী। টুিংবরা প্রযুশি েীজতলায় প্রবয়াবগর 

মাধ্যবম মাে ৫০ টাকা খরচ কবর 

টুিংবরা মরাবগর ফবল 

মর্খাবন ১০০% পর্ যন্ত ফলন নষ্ট্ হবয় র্ায় তা মথবক 

কৃষকরা ফলনহাশন হবত রক্ষা পাবে অথ যাৎ শেঘ্া 

প্রশত প্রায় ১৬৬৪০ টাকার ক্ষশত হবত রক্ষা 

পাবে। এ প্রযুশি ব্যেহাবর কৃষক ফসবলর ক্ষশত 

হবত োঁচবত পারবে র্ার ফবল মদবির গড় 

উৎপাদনও বৃশদ্ধ পাবে। উি প্রযুশি কুশমল্লা 

অঞ্চবলর কুশমল্লা, িাহ্মণোশড়য়া ও চাঁদপুর মজলার 

প্রশতটি উপবজলায় কৃশষ সম্প্রসারণ কম যকতযা, 

শডলার ও কৃষকবদর মাবঝ সম্প্রসারবণর ব্যেস্থা 

েহণ করা হবে। তাোড়া সম্প্রশত শি কুশমল্লার 

একটি কম যসূশচবত উি প্রযুশির উপর প্রদি যনীর 

কার্ যক্রম হাবত মনয়া হবয়বে। শি কুশমল্লার উবদ্যাবগ 

আউি, আমন ও মোবরা ২০২১-২২ মওসুবম 

েীজতলা হবত োহক মপাকা দমবনর জন্য 

কীটনািবকর পািাপাশি হাত জাল ও আবলাক ফাঁদ 

ব্যেহাবরর উপবর্াশগতা পরীক্ষা কবর প্রযুশিটি 

আরও উন্নত করার কার্ যক্রম হাবত মনওয়া হবয়বে 

এেিং গবেষণাটি চলমান রবয়বে। উি এলাকায় 

মূলত আউি, আমন এেিং মোবরা শতন মওসুবমই 

ধাবনর আোদ হওয়ার কারবন টুিংবরা মরাবগর 

শেস্তার মেিী হবয়বে। এোড়া েীজতলায় টুিংবরা 

মরাগ এেিং টুিংবরা মরাবগর োহক মপাকা অথ যাৎ 

উতদ্ভদ 

ট্ররাগতত্ত্ব, 

কীটতত্ত্ব 

তেভাগ ও 

আঞ্চত ক 

কার্ যা য় 

কুতমো, 

হতেগঞ্জ, 

তসরাজগঞ্জ  
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হবয়বে তা জানাবত হবে।   

  

 

সবুজ পাতাফশড়িংবয়র উপশস্থশত মেিী থাকা, োতষ যক 

গড় তাপমাো বৃতদ্ধ, উচ্চ বৃশষ্ট্পাত ও বৃশষ্ট্পাবতর 

শদবনর সিংখ্যা বৃশদ্ধ এ মরাগ শেস্তাবরর অন্যতম 

কারণ। 

শি আঞ্চশলক কার্ যালয়, কুশমল্লা টুিংবরা মরাগ দমবনর 

শলফবলট বততর কবর কুশমল্লা, িাহ্মণোশড়য়া ও 

চাঁদপুর মজলার সকল উপবজলাবত মপৌৌঁোবনার 

ব্যেস্থা কবরবে। তাোড়া উশিদ মরাগতত্ত্ব 

শেভাগ, আমন 

মওসুবম ব্লাস্ট, শেএলশে, মখালবপাড়া, টুিংবরা মরাগ 

ব্যেস্থাপনা উপর শলফবলট বতরী কবর শি-র সকল 

শেভাগীয় ও আঞ্চশলক কার্ যালয় প্রধান, শডএই-র 

পশরচালক (সবরজশমন উইিং), পশরচালক (উশিদ 

সিংরক্ষণ উইিং) এেিং মহাপশরচালক মবহাদবয়র 

শনকট সারা মদবি প্রচাবরর জন্য মপ্ররণ করা 

হবয়বে।  

উতদ্ভদ ট্ররাগতত্ত্ব তেভাগ ট্রথবক তনরাপদ খাদ্য 

উৎপাদবনর  বেয সমতিত ট্ররাগ দমন ব্যেিাপনার 

উপবর ৭টি কৃষক প্রতশেবণ ২১০ জন কৃষকবক 

প্রতশেণ প্রদান করা হবয়বছ। 

কীটতত্ত্ব শেভাগ: 

সবুজ পাতাফশড়িং, োদাশম গােফশড়িং এেিং 

পামরী মপাকা সহ অন্যান্য মপাকা দমবনর জন্য 

প্রধান কার্ যালয়সহ আঞ্চশলক কার্ যালবয়র 

কীটতত্ত্বশেদগণ, আবলাক ফাঁদ, মসৌর আবলাক 

ফাঁদ এেিং সুইপ মনবটর সাহাবে সে যদা 

মপাকামাকড় মশনটশরিং এর কাজ চলমান 

মরবখবেন।  

ধাবনর চারা মরাপবণর পর ৩০-৪০ শদন পর্ যন্ত 

ধান মক্ষত রাসায়শনক কীটনািক মুি মরবখ 

উপকারী মপাকা-মাকড় বৃশদ্ধর কার্ যক্রম চলমান 

আবে। গত মরাপা আমন ২০২১ মওসুবম ২০ 

জন কৃষবকর জশমবত প্রদি যনী স্থাশপত হবয়বে 

এেিং একটি মাে শদেবসর আবয়াজন করা 

হবয়বে। 

তি আোঃ কাোঃ তসরাজগঞ্জোঃ 

োদামী গাছ িতড়িং দমবনর জন্য মতনটতরিং 

ট্রজারদার করবনর মাধ্যবম তেতভন্ন পরামশ য 

প্রদান করা হবে । 

ঝবড়া হাওয়ার পরেতী তেএ তে -এর 

আক্রমবণর হাত হবত রোর জন্য ম্যাতজক 

ট্রে-এর পরামশ য প্রদান করা হয় । 

 

খ) 

প্রততবষধক 

ব্যেিাপনা 

ধান ট্রেবত ট্ররাগ ও 

ট্রপাকা দ্বারা েততর 

সম্ভােনা ট্রদখা তদব  

তা তনয়িবণর জন্য 

ব্যেিা গ্রহণ করবত 

হবে।   

ট্ররাগ ও ট্রপাকা দমবনর 

জন্য তেদ্যমান প্রযুতক্ত 

প্রচাবরর কম য পতরকল্পনা 

প্রণয়ন করবত হবে। 

সক  আঞ্চত ক কার্ যা য় 

গবেষণা মাবঠ (তেবশষ কবর 

উতদ্ভদ ট্ররাগতত্ত্ব: ট্রদবশর তেতভন্ন অঞ্চব র কৃষবকর 

মাবঠ ট্ররাগ ট্রদখা তদব  তার ব্যেিাপনার জন্য 

(পতেকা, তডএই, তি আঞ্চত ক কার্ যা য়, 

ট্রটত বিান, সরাসতর কৃষক তি-ট্রত এবস ইতযাতদ 

মাধ্যম ট্রথবক প্রাপ্ত সিংোবদর ট্রপ্রতেবত) সম্ভে হব  

সরজতমবন পতরদশ যবণর জন্য তেজ্ঞানী ট্রপ্ররণ কবর 

উতদ্ভদ 

ট্ররাগতত্ত্ব, 

কীটতত্ত্ব 

তেভাগ ও 

আঞ্চত ক 

কার্ যা য়সমূহ 
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রাজশাহী আোঃ কাোঃ) 

তেতপএইচ এর আক্রমণ 

এড়াবত Intensive rice 

field monitoring  
োড়াবত হবে। 

ধাবনর মাবঠ ইদু ুঁবরর উপদ্রে 

কমাবত জীে প্রযুতক্ত 

ব্যেহার কবর ইদু ুঁবরর 

েিংশতেস্তার েমতা ো 

প্রজনন েমতা হ্রাস করার 

গবেষণা করবত হবে। 

ট্রোবরা মওসুবম সক  

ট্রজ ায় তেএতডতসর ট্রসচ 

প্রকল্পগুব া ১৫ তডবসম্বর 

এর আবগ চালু করার 

তেষবয় তির সক  আোঃ কাোঃ 

এর প্রধানগণ তেএতডতসর 

কম যকতযাবদর সাবথ 

ট্রর্াগাবর্াগ করবেন। 
 

কুতমো ছাড়াও অন্যান্য 

অঞ্চব  টুিংবরা ব্যেিাপনা 

কার্ যক্রম গ্রহণ করবত হবে। 

 

অথো েতত জতমর ছতে ট্রদবখ অথো তভতডও 

কব র মাধ্যবম কৃষকবদর পরামশ য ট্রদওয়া হয় এেিং 

তনয়তমত ভাবে িব াআপ করা হয়। আমন মওসুবম 

কৃবসক ট্ররাবগর প্রাদূভ যাে ট্রদখা তদব  উক্ত জতমর 

পাতন শুতকবয় তের্া প্রতত অতততরক্ত ৫ ট্রকতজ পটাশ 

সার প্রবয়াবগর পরামশ য ট্রদওয়া হয়। 

 

তি আ: কা: কুতমো: টুিংবরা ট্ররাগ ব্যেিাপনার 

উপর একটি leaflet বততর করা হবয়বছ। 

উক্ত leaflet সমূহ টুিংবরা প্রেণ এ াকায় 

কৃষবকর মাবঝ তেতরণ করা হবে র্াবত 

কৃষকগণ এই ট্ররাগ দমবন প্রবয়াজনীয় পদবেপ 

তনবত পাবর। এ ছাড়া কুতমো অঞ্চব  

নাঙ্গ বকাট, ট্রদতেদ্বার ও  াকসাম উপবজ ার 

১ টি কবর  ব্লবক  আউশ ২০২১ মওসুবম প্রায় 

৮০ জন ও  আমন ২০২১ মওসুবম প্রায় ২৫০ 

জন কৃষবকর েীজত ায় টুিংবরা ট্ররাগ দমবনর 

পরীো সম্পন্ন হবয়বছ র্া ট্রোবরা ২০২১-২২ 

মওসুবমও চ মান আবছ। তাছাড়া নাঙ্গ বকাট 

ও ট্রদতেদ্বার উপবজ ার সক  উপসহকাতর কৃতষ 

কম যকতযাবদর টুিংবরা ট্ররাগ প্রততবরাধ 

ব্যেিাপনার উপর দুইটি প্রতশেবণর আবয়াজন 

করা হবে।     

কীটতত্ত্ব শেভাগঃ কতৃযক সকল শেভাগ ও 

আঞ্চশলক কার্ যালবয় মপাকামাকড় দমন 

ব্যেস্থাপনা শেষয়ক প্রচার পে ই-নশথবত 

সরেরাহ চলমান আবে। েতযমাবন কীটতত্ত্ব 

শেভাগ মথবক প্রকাশিত ‘ধাবনর মপাকামাকড় 

দমবনর হাত েই’ শেতরণ করা হবে। সম্প্রশত 

পশরবেিসম্মতভাবে ধাবনর মপাকা দমবনর 

জন্য ‘ধাবনর মপাকামাকড় ব্যেস্থাপনায় ইবকা 

ইশঞ্জশনয়াশরিং’ িীষ যক একটি শলফবলট প্রস্তুত 

করা হবয়বে।  

 

তি আোঃ কাোঃ তসরাজগঞ্জোঃ 

তডএই এর মাধ্যবম ও সরাসতর তি-তসরাজগঞ্জ 

তত্ত্বােধাবন উতদ্ভদ ট্ররাগতত্ত্ব তেভাগ, কীটতত্ত্ব 

তেভাগ এেিং তি-কুতমো কর্তযক সরেরাহকৃত 

ব্লাস্ট, টুিংবরা দমন ত িব ট এেিং ধাবনর 

ট্রপাকামাকড় দমবনর হাত েই কৃষক ও 

সম্প্রসারণকমীবদর মবধ্য তেতরণ করা হবয়বছ। 

 

তি আোঃ কাোঃ কুতষ্টয়াোঃ তডএই এর মাধ্যবম ও 

সরাসতর তি-কুতষ্টয়ার তত্ত্বােধাবন উতদ্ভদ 

ট্ররাগতত্ত্ব তেভাগ, কীটতত্ত্ব তেভাগ এেিং তি-

কুতমো কর্তযক সরেরাহকৃত ব্লাস্ট, টুিংবরা দমন 

ত িব ট এেিং ধাবনর ট্রপাকামাকড় দমবনর 
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হাত েই কৃষক ও সম্প্রসারণকমীবদর মবধ্য 

তেতরণ করা হবয়বছ। 

তি আোঃ কাোঃ রাজশাহীোঃ প্রবয়াজনীয় পরামশ য 

প্রদান করা চ মান 

তি আ. কা. ট্রসানাগাজী 

উতদ্ভদ ট্ররাগতত্ত্ব, কীটতত্ত্ব ও এবগ্রানতম তেভাগ 

এেিং তি-কুতমো কর্তযক সরেরাহকৃত ব্লাস্ট, 

টুিংবরা দমন ত িব ট; এেিং ধাবনর েততকর 

ট্ররাগ-ট্রপাকা দমবনর হাত েই কৃষক ও 

সম্প্রসারণকমীবদর মবধ্য তেতরণ করা হবয়বছ। 

শি আঞ্চশলক কার্ যালয়, হশেগঞ্জ: উশিদ 

মরাগতত্ত্ব, কীটতত্ত্ব, কৃশষতত্ত্ব ও শি হশেগঞ্জ 

কতৃযক সরেরাহকৃত শলফবলট শডএই এর 

মাধ্যবম কৃষবকর মাবঝ শেতরণ করা হবয়বে 

এেিং মট্রশনিং এর মাধ্যবম পরামি য প্রদান করা 

হবে। 

শি আঃ কাঃ সাতক্ষীরাঃ ট্ররাগ ও ক্ষশতকর 

মপাকা প্রততবরাধ ব্যেিাপনা শেষবয় 

কৃষকবদরবক প্রতশেণ প্রদান করা হবে । 

কৃষবকর মাঠ পতরদশ যন কবর তেতভন্ন ট্ররাগ ও 

ট্রপাকা দমবনর জন্য পরামশ য ও ট্রপ্রসতক্রপশন 

ট্রদয়া হবে । ত িব ট ও বুটব ট কৃষক ও 

সম্প্রসারণকমীবদর মবধ্য তেতরণ করা হবে । 

 

 গ) আগাছা 

দমন 

দ্রুত কার্ যকাতরতা ও 

স্বল্প ব্যবয়র কারবণ 

কৃষক পর্ যাবয় 

আগাোনািবকর 

েহণবর্াগ্যতা শদন 

শদন বৃশদ্ধ পাবে। 

কৃশষতত্ত্ব শেভাগ 

শনয়শমত নতুন 

নতুন  আগাোনািক 

শনেন্ধবনর জন্য 

সুপাশরি করবে । 

শকন্তু, ভাবলা মাবনর 

আগাোনািক কৃষক  

পর্ যাবয় সহজ ভয 

হবেনা । মটকসই 

আগাো দমবনর 

জন্য ভাবলা মাবনর 

আগাোনািক কৃষক  

পর্ যাবয় সহজ ভয 

করা দরকার। 

আগাছা নাশক ব্যেহাবরর 

িব  মাটিবত ব্যাকবটতরয়া/ 

microbial 

activity/population

হ্রাস পায় তকনা এ সিংক্রান্ত 

গবেষণা করবত হবে এেিং 

microbial 

population (species 

সহ) তনণ যয় করবত হবে। 

 

 

 

কৃতষতত্ত্বোঃ শনেন্ধনকৃত সেবচবয় কার্ যকরী 

আগাোনািকগুবলার শনরাপদ ব্যেহার সিংক্রান্ত 

একটি শলফবলট প্রস্তুত কবর সিংশিষ্ট্ সকবলর 

কাবে মপৌৌঁোবনা হবয়বে। 

মপশষ্ট্সাইড এর শেক্রয় ও ব্যেহার মূলত: োম 

পর্ যাবয়র শডলারগণ শনয়ন্ত্রণ কবরন। এজন্য 

কৃষক পর্ যাবয় মান সম্পন্ন এেিং সঠিক 

আগাোনািবকর শনরাপদ ব্যেহার শনশিত 

করার লবক্ষয শডলারবদর প্রশিক্ষণ মদয়াসহ 

প্রবয়াজনীয় ব্যেস্থা মনয়া হবয়বে। ইশতমবধ্য 

রিংপুর, বসয়দপুর এেিং  লালমশনরহাবট শডলার 

প্রশিক্ষণ অনুশিত হবয়বে। এোড়া চলশত  

মোবরা মওসুবম পো,  রাজিাহী এেিং 

তাশহরপুর, সুনামগঞ্জ-এ প্রযুশি ট্রায়াল স্থাপন 

করা হবয়বে। প্রকািনা শেতরণ, শডলার ও 

কৃষক প্রশিক্ষণ এেিং প্রযুশি প্রদি যনী ও মাে 

শদেবসর মাধ্যবম শনরাপদ ও কার্ যকর 

আগাোনািক ব্যেহার শনশিত হবে। 

শডলার প্রশিক্ষণ খুে কার্র্রকযর হওয়ায় িীঘ্রই 

আবরা শকছু এলাকায় এটি োস্তোয়ন করা হবে। 

মাটি, ধান ও খড় -এর নমুনা হবত 

মেনসালশফউরান শমথাইল HPLC মাধ্যবম 

C18 কলাম শদবয় শনণ যবয়র কাজ চলবে। গত 

আমন মওসুবম আগাোনািক এর Residual 

কৃতষতত্ত্ব 

তেভাগ  
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effect এর ফলাফল সবন্তাষজনক না হওয়ায় 

এটি পুনরায় চলশত মোবরা মওসুবম করা 

হবয়বে। পরীতেত আগাোনািক এর স্টযান্ডাড য 

কাভ য পাওয়া মগবে। আগাোনািক এর স্টযান্ডাড য 

কাভ য মের কবর, মরজাল্ট পাওয়া র্াবে। 

৮। ট্রসচ 

ব্যােিা-

পনা 

ক) 

উপকূ ীয় 

খু না 

অঞ্চ  

নদীর তমতষ্ট পাতন 

 েণাক্ত হওয়ার 

পূবে য ট্রপাল্ডাবরর 

তভতবরর নদী এেিং 

খাব  সিংরেণ কবর 

উক্ত কম  েণাক্ত/ 

স্বাদু পাতন ব্যেহার 

কবর উপকূ ীয় 

পততত জতমবত 

ধাবনর আোদ 

বৃতদ্ধকরণ। 

র্ভগভযস্থ পাশন ব্যেহাবরর 

পশরেবতয র্ভপশরস্থ পাশন 

মর্মন খাল/নদীর পাশন 

ব্যেহাবরর উপর গুরুত্ব 

শদবত হবে। 

গত মোবরা মওসুম ২০২০-২১-এ খুলনা অঞ্চবল 

শি’র (শজওশের) অথ যায়বনর প্রায় ২০ মহক্টর 

এেিং এশসআইএআর, অবিশলয়ার অথ যায়বনর  

প্রায় ২৫ মহক্টর জশমবত মোবরা ধান ও প্রায় ১০ 

মহক্টর জশমবত রশে ফসবলর আোদ করা 

হবয়শেল। গত আউি ২০২১ মওসুবম কৃশষ 

মন্ত্রণালবয়র কম যসূচীর ও এশসআইএআর 

প্রকবল্পর আওতায় প্রায় ১০ মহক্টর জশমবত 

আউি ধাবনর আোদ করা হবয়শেল। মোবরা 

ধান কতযন কবর শি ধান৬৭ মহক্টর প্রশত ৬.০-

৬.৫ টন এেিং আউি ধান কতযন কবর শি 

ধান৪৮ মহক্টর প্রশত ৪.৫-৫.৫ টন ফলন পাওয়া 

শগবয়শেল। এোড়া জশমর উৎপাদনিীলতা ও 

ফসবলর শনশেড়তা বৃশদ্ধর জন্য আমন ২০২১ 

মওসুবম প্রায় ১০০ মহক্টর জশমবত উচ্চ 

ফলনিীল শি ধান৭৬ ও শি ধান৮৭ জাবতর 

ধাবনর চাষাোদ করা হবয়শেল। এ জাতগুবলার 

ফসল কতযন কবর শি ধান৭৬ এর গড় ফলন 

মহক্টর প্রশত ৫.০-৫.৫ টন এেিং শি ধান৮৭ এর 

গড় ফলন মহক্টর প্রশত ৫.৫-৬.০ টন পাওয়া 

শগবয়শেল। মোবরা মওসুম ২০২১-২২-এ খুলনা 

অঞ্চবল কৃশষ মন্ত্রণালবয়র কম যসূচীর অথ যায়বনর 

প্রায় ৬৫ মহক্টর এেিং এশসআইএআর, 

অবিশলয়ার অথ যায়বনর  প্রায় ৫০ মহক্টর 

জশমবত লেণসশহঞ্চু শি ধান৬৭, শি ধান৯৭ ও 

শি ধান৯৯ জাবতর মোবরা ধান ও প্রায় ২০ 

মহক্টর জশমবত রশে ফসবলর আোদ করা 

হবয়বে। মোবরা ধান কতযন কবর গড় ফলন 

মহক্টর প্রশত ৫.৫-৬.৫ টন পাওয়া শগবয়বে এেিং 

রশে ফসবররও আিানুরূপ ফলন হবয়বে। 

েতযমান আউি ২০২২ মওসুবম কৃশষ 

মন্ত্রণালবয়র কম যসূচীর ও এশসআইএআর 

প্রকবল্পর আওতায় প্রায় ১৫ মহক্টর জশমবত 

আউি ধাবনর েীজ কৃষবকর মাবঝ শেতরন 

করা হবয়বে। এোড়া উপকূলীয় খুলনা অঞ্চবল 

জশমর উৎপাদনিীলতা ও ফসবলর শনশেড়তা 

বৃশদ্ধর লবক্ষয শজওশের অথ যায়বনর জন্য একটি 

প্রকল্প প্রস্তােনা বতশর করা হবয়বে র্াবত 

শেএশডশস ও শডএই যুি আবে। েতযমাবন 

শেএশডশসর শনকট প্রকল্প প্রস্তােনা চূড়ান্ত 

পর্ যাবয় আবে।  

শি আঃকাঃ সাতক্ষীরাঃ উপকূলীয় খুলনা 

অঞ্চবল লেণাি এলাকায় ধাবনর আোদ বৃতদ্ধর 

লবক্ষয শি, সাতক্ষীরা কতৃযক খুলনার কয়রা ও 

সাতক্ষীরার কালীগঞ্জ, আিাশুশন, মদেহাটা 

উপবজলায় শেশভন্ন গবেষণা কার্ যক্রম চ মান 

রবয়বছ । মোবরা ২০২১-২২ মওসুবম খুলনা, 

ট্রসচ ও পাতন 

ব্যেিাপনা 

তেভাগ ও 

আঞ্চত ক 

কার্ যা য়, 

েতরশা  এেিং 

সাতেীরা 
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র্বিার ও সাতক্ষীরা মজলার শেশভন্ন উপবজলায় 

শির আধুশনক উচ্চফলনিীল জাতসমূহ (শি 

ধান৫০, শি ধান৬৩, শি ধান৬৭, শি ধান৮১, শি 

ধান৮৬, শি ধান৯৬ ও শি ধান৯৯) 

সম্প্রসারবণর লবক্ষয কৃশষ সম্প্রসারণ 

অশধদপ্তরবক ৭,৯১৭ মকশজ, হারবভস্ট প্ল্াসবক 

২০০ মকশজ েঙ্গেন্ধু ধান১০০ ও কৃষকবদর 

মাবঝ ১৬,০৩৫ মকশজ ধাবনর েীজ শেক্রয় ও 

সহায়তা শহবসবে ৩,০২৭ মকশজ েীজ প্রদান 

করা হবয়বে ।  

মোবরা ২০২১-২২ মওসুবম উপকূলীয় লেণাি 

এলাকায় কৃষক পর্ যাবয় েীজ উৎপাদন ও জাত 

সম্প্রসারবণর লবক্ষয ৩০০ শেঘ্ার প্রদি যনী 

োস্তোশয়ত হবে । আমন ২০২১ মওসুবম ১৯০ 

শেঘ্া ও আউি ২০২১ মওসুবম ২০ টি প্রদি যনী 

োস্তোশয়ত হবয়শেবলা । এোড়া মৃশিকা শেজ্ঞান 

শেভাগ, শি, গাজীপুবরর তত্ত্বােধাবন এেিং শি 

আঞ্চশলক কার্ যালয় সাতক্ষীরার সহবর্াশগতায় 

মোবরা ২০২১-২২ মওসুবম ১০০ শেঘ্ার প্রদি যনী 

োস্তোশয়ত হবে ।  

এোড়াও TRB প্রকবল্পর আওতায় সাতক্ষীরা ও 

খুলনা মজলার শেশভন্ন উপবজলাবত লেণািতা 

সহনিীল ধাবনর জাত উিােবনর অিংি শহবসবে 

আমন ২০২১ মওসুবম  LST এর ৬৩৪০ টি 

মথবক ৬০০ টি, OYT এর ৭২২ টি মথবক ১২৬ 

টি,  RYT এর ৬০ টি মথবক ৫ টি,  AYT এর 

৪৬ টি মথবক ১২ টি,  PYT এর ২২৬ টি মথবক 

৪৯ টি  মকৌশলক সাশর শনে যাচন করা হবয়বে । 

উপশরশল্লশখত ট্রায়ালসমূবহর ফলাফল 

শেবিষণপূে যক শনে যাশচত মকৌশলক সাশরসমূহ 

আগামী  আমন ২০২২ মওসুবম শেশভন্ন অেেতী 

ট্রায়াল মূল্যায়ন এেিং Parent শহবসবে ব্যেহার 

কবর লেণািতা সহনিীল ধাবনর জাত 

উিােবনর কার্ যক্রম অব্যহত রাখা হবে । । 

তি আ. কা. ট্রসানাগাজী: 

মহাপতরচা ক মবহাদবয়র তনবদ যশক্রবম ট্রসচ ও 

পাতন ব্যেিপনা তেভাবগর সহবর্াতগতায় মহুরী 

প্রকল্প এ াকায় ৩ (ততন) টি এ এ তপ পাম্প 

ও তেনামূবল্য ৩০০ (ততনশত) েীজ ধান 

তেতরবণর মাধ্যবম ট্রোবরা ২০২২ মওসুবম ৭৫ 

(পঁচাির) তের্া পততত জতম আোবদর আওতায় 

আনা হবয়বছ।   
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খ) 

উপকূ ীয় 

েতরশা  ও 

মনায়াখালী 

অঞ্চ  

ট্রোবরাবত নদীর 

তমতষ্ট পাতন ব্যেহার 

কবর অ েণাক্ত 

উপকূ ীয় পততত 

জতমবত ধাবনর 

আোদ োড়াবনা 

দরকার।  

আগামী ট্রোবরার আবগ 

েতরশা  ও ট্রনায়াখা ী 

এ াকাগুব ায় জরীপ কবর 

ট্রোবরা ধান চাবষর অগ্রগতত 

তনরূপণ করবত হবে।  

এছাড়া আগামী ট্রোবরা 

মওসুবম নতুন এ াকায় 

প্রদশ যনী িাপবনর মাধ্যবম 

ট্রোবরা চাবষর আওতা 

বৃতদ্ধর গবেষণা পতরচা না 

অব্যাহত রাখবত হবে। 

শি, আঞ্চত ক কার্ যা য়, 

েশরিাবলর কার্ যক্রম 

অন্তভ্য যি করা মর্বত পাবর। 

গত মোবরা ২০২০-২১ মওসূবম শজওশে’র 

অথ যায়বন প্রায় ১১০ মহক্টর জশমবত ব্লক 

প্রদি যনীর মাধ্যবম মোবরা ধাবনর আোদ করা 

হবয়শেল এেিং এশসআইএআর, অবিশলয়ার 

অথ যায়বনর আমতলী ও কলাপাড়া এলাকায় 

আরও প্রায় ২৭ মহক্টর জশমবত মোবরা ধাবনর 

আোদ করা হবয়শেল। এোড়া এনএটিশপ-২ 

প্রকবল্পর অথ যায়বন মোবরা ২০২০-২১ মওসুবম 

েশরিাল, ঝালকাঠি এেিং শপবরাজপুর মজলার ৬ 

টি উপবজলায় ভ্রাম্মমান মসালার প্যাবনল 

শভশিক মসচ পাবম্পর মাধ্যবম ১২ মহক্টর 

জশমবত মোবরা আোদ হবয়শেল। প্রশতটি 

উপবজলায় গড় ফলন ৬.০ টবনর উপবর 

হবয়শেল। মোবরা ধাবন মসবচর ব্যেহার োড়াও 

মসৌরিশির েহুমূখী ব্যেহাবরর মাধ্যবম 

কৃষকগণ উপকৃত হবয়বে। এছাড়া গত েছবরর 

োস্তোতয়ত প্রদশ যণীর মাধ্যবম কৃষকগণ উদ্বুদ্ধ 

হবয় তনবজরাই প্রায় ৯৫ ট্রহক্টর জতমবত ট্রোবরা 

ধাবনর কবরতছ । মোবরা ধান কতযন কবর শি 

ধান৪৭, শি ধান৫৮, শি ধান৬৭, শি ধান ৭৪ 

এেিং শি ধান৮৯ মহক্টর প্রশত ৫.৯-৮.২ টন 

ফলন পাওয়া শগবয়শেল। এোড়া গত আউি 

মওসুবম অে এলাকায় কৃশষ মন্ত্রণালবয়র 

কম যসূচী ও এশসআইএআর প্রকবল্পর মাধ্যবম 

প্রায় ৪০ মহক্টর জশমবত শি ধান৪৮ এর চাষ 

করা হবয়শেল এেিং মহক্টর প্রশত ৪.৫-৫.৪ টন 

ফলন পাওয়া শগবয়শেল। এোড়া জশমর 

উৎপাদনিীলতা ও ফসবলর শনশেড়তা বৃশদ্ধর 

জন্য আমন ২০২১ মওসুবম প্রায় ১০০ মহক্টর 

জশমবত উচ্চ ফলনিীল শি ধান৭৬ ও শি 

ধান৮৭ জাবতর ধাবনর চাষাোদ করা হবয়শেল 

এেিং এ জাতগুবলার ফসল কতযন কবর শি 

ধান৭৬ এেিং শি ধান৮৭ এর গড় ফলন মহক্টর 

প্রশত ৫.০-৫.৫ টন পাওয়া শগবয়শেল। মোবরা 

২০২১-২২ মওসূবম কৃশষ মন্ত্রণালবয়র কম যসূচীর 

অথ যায়বনর প্রায় ২০০ মহক্টর, এশসআইএআর, 

অবিশলয়ার অথ যায়বনর আমতলী ও কলাপাড়া 

এলাকায় আরও প্রায় ৫০ মহক্টর এেিং কৃশষ 

গবেষণা ফাউবন্ডিবনর অথ যায়বনর প্রায় ৬৫ 

মহক্টর জশমবত মোবরা ধাবনর আোবদর করা 

হবয়বে। মোবরা ধান ২০২১-২২ কতযন কবর শি 

ধান৬৭, শি ধান ৭৪ এেিং শি ধান৮৯ মহক্টর 

প্রশত ৬.০-৮.৫ টন ফলন পাওয়া শগবয়বে। 

েতযমান আউি ২০২২ মওসুবম কৃশষ 

মন্ত্রণালবয়র কম যসূচীর ও এশসআইএআর 

প্রকবল্পর আওতায় প্রায় ৪৫ মহক্টর জশমবত 

আউি ধাবনর েীজ কৃষবকর মাবঝ শেতরন 

করা হবয়বে। এোড়া আগামীবত আরও অশধক 

এলাকা মোবরা চাবষর আওতায় আনার লবক্ষয 

শজওশের অথ যায়বনর জন্য একটি প্রকল্প প্রস্তােনা 

বতরী করা হবয়বে র্াবত শেএশডশস’র সাবথ শি 

যুি আবে। েতযমাবন শেএশডশসর শনকট প্রকল্প 

প্রস্তােনা চূড়ান্ত পর্ যাবয় আবে। 

তি আ. কা. ট্রসানাগাজী: 

ট্রসচ ও পাতন 

ব্যেিাপনা 

তেভাগ ও 

আঞ্চত ক 

কার্ যা য়, 

েতরশা , 

ট্রসানাগাজী  
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মহাপতরচা ক মবহাদবয়র তনবদ যশক্রবম ট্রসচ ও 

পাতন ব্যেিপনা তেভাবগর সহবর্াতগতায় মহুরী 

প্রকল্প এ াকায় ৩ (ততন) টি এ এ তপ পাম্প 

ও তেনামূবল্য ৩০০ (ততনশত) েীজ ধান 

তেতরবণর মাধ্যবম ট্রোবরা ২০২২ মওসুবম ৬০ 

তের্া পততত জতম আোবদর আওতায় আনা 

হবয়বছ।   

 

 

 

গ) হাওর 

অঞ্চ   

হাওড় অঞ্চব  

ট্রসবচর সুবর্াগ 

বৃতদ্ধকরবণর মাধ্যবম 

ট্রোবরার আোদ 

তনতিতকরণ।  

হাওবর স্থাশপত  অগভীর 

নলকূবপর কম যক্ষমতা 

শেষবয় গবেষণা করবত 

হবে। 

 

 

হাওর অঞ্চব  পাতন ব্যেিাপনা তেষবয় 

গবেষণার জন্য কৃতষ গবেষণা িাউবন্ডশন 

(ট্রকতজএি) এর প্রকবল্পর আওতায় চ তত 

২০২১-২২ ট্রোবরা মওসুবম সুনামগবঞ্জর 

তাতহরপুবর তেতভন্ন সাশ্রয়ী ট্রসচ প্রযুতক্তর 

উপর (এডতব্লউতড পদ্ধতত, ড্রাম তসতডিং 

পদ্ধততবত ট্রোবরা আোদ, স্বল্পমূল্য তিতা 

পাইপ ট্রসচ তেতরণ ব্যেিা, অগভীর 

ন কূবপ ট্রচক ভাল্ব ব্যেহার) কৃষবকর মাবঠ 

প্রায় ১৫ ট্রহক্টর জতমবত প্রদশ যনী িাপন 

করার কাজ চ বছ। প্রকবল্পর মাধ্যবম 

হাওবর ট্রসবচর অভাবে ট্রোবরা ধাবনর 

ি বনর তক পতরমাবণ েতত হয় তা র্াচোঁই 

করা হবয়বছ এেিং কৃষকবদর আধুতনক ট্রসচ 

প্রযুতক্ত সম্পবকয প্রতশেণ প্রদান করা 

হবয়বছ। পাশাপাতশ তি-র তনজস্ব অথ যায়বন 

ইবতামবধ্য তাতহরপুবরর শতনর হাওবর দুইটি 

শ্যাব া টিউেওবয়  িাপন করা হবয়বছ, র্া 

ট্রসবচর পাতনর অভােকা ীন সমবয় প্রায় ১৬ 

ট্রহক্টর জতমর িস  রোয় গুরুত্বপূণ য 

ভূতমকা পা ন করবছ। উবেখ্য এ হাওবর 

শ্যাব া টিউেওবয়ব  এর মাধ্যবম ট্রসচ ট্রদয়া 

সম্ভে নয় েব ই িানীয় কৃষকবদর ধারনা 

তছ । ইততমবধ্য কৃষকগণ তনবজবদর 

উবিযাবগ এ হাওবর ৩টি শ্যাব া 

টিউেওবয়  িাপন কবর ২০২১-২২ ট্রোবরা 

মওসুবম ট্রসচ প্রদান কবরবছন। হাওড় 

এোড়াও শি’র অথ যায়বন এলএলশপ স্থাপন 

কবর শপশভশস পাইবপর মাধ্যবম নদী মথবক 

দূরেতী স্থাবন মসবচর পাশন শনবয় শগবয় 

পশতত জশম আোবদর পশরকল্পনা েহন করা 

হবয়বে। গবেষণার ফলাফবল মদখা র্াবে 

মর্, মোবরা ধাবনর মিবষর শদবক ২-৩টি 

সম্পুরক মসবচর ব্যেস্থা করবত পারবল 

হাওর এলাকায় মোবরা ধাবনর ফলন প্রায় 

শিগুণ পাওয়া সম্ভে। 

হাওর এলাকার মসচ ব্যেস্থা উন্নয়বনর জন্য 

ট্রসচ ও পাতন 

ব্যেিাপনা 

তেভাগ 
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একটি শডশপশপ বতশর করা হবয়বে। এ 

প্রকবল্প শেএশডশস ও শডএই সিংশিষ্ট্ থাকবে 

এেিং তাবদর সাবথ পরামি য কবর প্রকল্প 

প্রস্তােনা চূড়ান্ত করার প্রশক্রয়া চলবে। 

ইবতামবধ্য প্রকবল্পর একটি ধারণাপে কৃশষ 

মন্ত্রণালবয় জমা মদয়া হবয়বে েবল 

শেএশডশস মথবক জানাবনা হবয়বে। 

র্) েবরন্দ্র 

অঞ্চ   

েবরন্দ্র অঞ্চব  

ভূগভযি পাতনর স্তর 

প্রতততনয়ত নীবচ 

ট্রনবম র্াবে। এর 

কারণ তচতিত কবর 

প্রততকাবরর ব্যেিা 

ট্রনয়া। 

েবরন্দ্র অঞ্চবল ভূগভযি পাতন 

তক পতরমাবণ উবিা ন করা 

র্াবে এেিং বৃতষ্টর পাতন 

তকভাবে আটতকবয় ট্ররবখ 

ট্রসচ সুতেধা তনতিত করা 

র্ায় তা গবেষণা কবর ট্রের 

করবত হবে।  

 

মসচ ও পাশন ব্যেস্থাপনা শেভাগ েবরন্দ্র 

এলাকায় র্ভগভযস্থ পাশনর ব্যেহাবরর উপর 

গবেষণা কার্ যক্রম পশরচালনা করবে। 

ইবতামবধ্য শেগত ৩৫ েেবরর র্ভগভযস্থ পাশনর 

স্তবরর উপাি সিংেহ করা হবয়বে। প্রাথশমক 

শেবিষবণ মদখা শগবয়বে মর্, ৩৫ েৎসর পর 

েতযমাবন রাজিাহী অঞ্চবল শরচাজয ঘ্াটশত 

৪৭%। েবরন্দ্র অঞ্চবল কতটুকু পাশন প্রশতেের 

উবিা ন করা র্াবে তা শনরূপবনর জন্য একটি 

গবেষণা কার্ যক্রম হাবত মনয়া হবয়বে। 

তি আোঃ কাোঃ রাজশাহীোঃ প্রতশেবণ AWD 

প্রযুতক্ত ব্যেহাবরর পরামশ য প্রদান করা হবে। 

খরা সহনশী  জাত তি ধান৭১, তি ধান৫৬ ও 

পাতন সাশ্রয়ী জাত তি ধান৯২ সম্প্রসারবণর 

জন্য প্রদশ যনী িাপন করা হবে। 

ট্রসচ ও পাতন 

ব্যেিাপনা 

তেভাগ ও 

আঞ্চত ক 

কার্ যা য়, 

রাজশাহী 

ঙ) তসব ট 

অঞ্চব  

পততত 

জতম 

মান সম্পন্ন েীজ 

ব্যেহার কবর 

আউবশর আোদ 

বৃতদ্ধ করবত হবে। 

ভূগভযি পাতন 

উবিা ন কবর 

তসব ট অঞ্চব র 

পততত জতম চাবষর 

আওতায় আনার 

সুবর্াগ রবয়বছ। 

তেতভন্ন শস্য তেন্যাস প্রযুতক্ত 

ব্যেহার কবর পততত 

জতমবত তকভাবে ধান 

চাবষর আওতায় আনা র্ায় 

তা খুবজ ট্রের করবত হবে।  

আরএিএস তেভাগ 

শেশভন্ন িস্যশেন্যাস উন্নয়বনর মাধ্যবম শসবলট 

অঞ্চবল পশতত জশম ব্যেহার কবর সাশে যক 

উৎপাদন বৃশদ্ধ করা সম্ভে। দৃষ্ট্ান্ত স্বরুপ, বৃশষ্ট্ 

শনভ যর পশরবেবি পশতত-পশতত-মরাপা আমন 

িস্য শেন্যাবসর জশমবত পশতত-মরাপা আউি-

মরাপা আমন িস্যশেন্যাস (বর্মন পশতত-শি 

ধান৮৩/৪৮-শি ধান৭১/৭৫) প্রেতযন করা মর্বত 

পাবর। আরএফএস শেভাগ এ িস্য শেন্যাবসর 

উপর প্রদি যনীর ব্যেস্থা কবরবে। 

 এখাবন আরও একটি শেষয় হবে, এ অঞ্চবল 

জশম পশতত থাকা শুধু প্রযুশির সাবথ সম্পিৃ 

নয় েরিং আথ যসামাশজক শনয়ামকই মুখ্য। এ 

শেষয়টি ব্যাপক শেধায় একটি সমশন্বত কম যসূশচ 

হাবত মনয়া প্রবয়াজন। তাই আরএফএস শেভাগ 

উি শেষবয়র উপর একটি প্রকল্প প্রস্তােনা বতশর 

করবে।  

ট্রসচ ও পাতন ব্যেিাপনা তেভাগ 

তসব ট অঞ্চব  শুষ্ক মওসুবম প্রচুর জতম পততত 

থাবক। এর তপছবন ট্রসচ ব্যেিার অভাে, 

শ্রতমবকর স্বল্পতা, েগ যা চাবষ অনাগ্রহ অতধক 

উৎপাদন খরচ ও স্বল্প  াভ দায়ী। এ ট্রথবক 

উবিারবনর জন্য ট্রসচ ব্যেিা িাপন, কৃতষ 

েহুমূখীকরণ উবিযাগ ও ট্রেকার যুেকবদর 

মসচ ও পাশন 

ব্যেস্থাপনা  

শেভাগ, 

আরএিএস 

তেভাগ ও 

আঞ্চত ক 

কার্ যা য় 

হতেগঞ্জ 
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 াভজনক কৃতষর উপর প্রতশেণ প্রদান করা 

প্রবয়াজন। 

তি আঞ্চত ক কার্ যা য়, হতেগঞ্জ: তি ট্রসচ ও 

পাতন ব্যেিাপনা তেভাগ ও তি আঞ্চত ক 

কার্ যা য়, হতেগঞ্জ এর  উবদ্যাবগ তসব ট ট্রজলার 

তেিনাথ উপবজ ার নামাকাতজ, পেবগানা 

োজার ও আতক পুর এ াকায় কৃষবকর পততত 

জতম আউস মওসুবম চাবষর আওতায় আনা 

হবয়বছ। কৃষবকর মাবঝ পাতন ট্রসবচর ব্যেিা 

এেিং সার ও েীজ সরেরাহ করা হবয়বছ। 

 

চ) পাতনর 

পতরতমত 

ব্যেহার 

ধান চাষ করবত তক 

পতরমাণ পাতন 

প্রবয়াজন তার 

অঞ্চ  তভতিক তথ্য 

জানা দরকার। 

 

অঞ্চ  ও মওসুম তভতিক 

গবেষণা কবর ধান চাবষ 

সঠিক পাতনর পতরমাণ 

তনধ যারণ করবত হবে। 

মসচ ও পাশন ব্যেস্থাপনা 

ইবতামবধ্য রাজিাহী, পােনা, েগুড়া, রিংপুর, 

শদনাজপুর ও োকুরগা মজলায় ধান চাবষ 

কৃষবকর মাবে ব্যেহৃত মসবচর পাশনর সঠিক 

পশরমাণ শনধ যারণ করা হবয়বে। এসে মজলায় 

পশরচাশলত গবেষণায় মদখা মগবে মর্, েতযমাবন 

কৃষবকর মাবে প্রশত মকশজ মোবরা ধান 

উৎপাদবন ১৫০০-২০০০ শলটার পাশন ব্যেহার 

করা হবে, র্া প্রচশলত ধারনার তুলনায় অবনক 

কম। পাশন সাশ্রয়ী শেশভন্ন মসচ প্রযুশি 

ব্যেহাবরর মাধ্যবম র্া আবরা কমাবনা সম্ভে 

হবে। 

তি আোঃ কাোঃ তসরাজগঞ্জ 

তি-আঞ্চত ক কার্ যা য় তসরাজগঞ্জ তত্ত্বােধাবন 

চর অঞ্চব  পাতনর চাতহদা তনরুপবন ট্রসচ ও 

পাতন ব্যেিাপনা তেভাগ কর্তযক ০১ টি গবেষণা 

তি আোঃকা তসরাজগঞ্জ-এ গবেষণা মাবঠ 

চ মান।  

তি আোঃ কাোঃ কুতষ্টয়া 

তি-আঞ্চত ক কার্ যা য় কুতষ্টয়ার তত্ত্বােধাবন এই 

অঞ্চব  জাততভতিক পাতনর চাতহদা তনরূপবণর 

০২ টি গবেষণা এেিং ট্রসচ ও পাতন ব্যেিাপনা 

তেভাগ কর্তযক ০১ টি গবেষণা চ মান রবয়বছ। 

রাজিাহী অঞ্চব র তেতভন্ন ওয়াকযশপ, 

ট্রসতমনার, ট্ররতডও টক এেিং কৃষক ও এসএএও 

প্রশিক্ষবণ পাতন সাশ্রয়ী জাত সম্পবকয অেতহত 

ও প্রদি যনীবত  ব্যেহাবরর প্রবয়াজনীয় পরামশ য 

প্রদান করা হবচছ। এছাড়ও তি রাজশাহী আমন 

মওসুবম খরা সহনশী জাত তি ধান৭১ এেিং 

ট্রোবরা মওসুবমর পাশন সাশ্রয়ী জাত শি ধান৯২ 

এর ব্যাপকভাবে প্রদি যনী করা হবে। 

মসচ ও পাশন 

ব্যেস্থাপনা 

তেভাগ, 

আঞ্চত ক 

কার্ যা য়সমূহ 

৯। হাইতিড 

জাত 

উন্নয়-ট্রনর 

পতরক-ল্পনা   

 

ক) 

প্যাবরন্টা  

 াইবনর 

েীজ 

উৎপাদন 

হাইতিড ধাবনর 

চাষাোদ ও 

জনতপ্রয়তা 

োড়াবনার জন্য 

ট্রেতশ পতরমাবণ েীজ 

জাত উদ্ভােবন grain 

quality তেবেচনা করবত 

হবে।  

 

আঞ্চত ক কার্ যা য়সমূহ 

হাইতিড ধাবনর নতুন জাত উদ্ভােবন grain 

quality in respect of grain size 

and nutrition status along with 

high amylose content (>২৪%) ট্রক 

গুরুবত্বর সাবথ তেবেচনা কবর কম যসূচী ট্রনওয়া 

হাইতিড রাইস 

তেভাগ, 

আঞ্চত ক 

কার্ যা য় 

েতরশা  



 
 

56 
 

তেষয় উপ-তেষয় পর্ যাব াচনা তসদ্ধান্ত অগ্রগতত োস্তোয়নকারী 

ও জাত 

উন্নয়ন  

উৎপাদন করা 

দরকার। হাওড় 

এ াকায় তি 

হাইতিড ধান৫ 

ভাব া ি ন তদবে 

এেিং জনতপ্রয়তা 

 াভ করবছ। তকন্তু 

েীবজর অভাবে 

সম্প্রসারণ করা 

র্াবে না। 

হাইতিড েীজ উৎপাদন 

করবে।  

আমন মওসুবম উপবর্াগী 

শপতৃমাতৃ সাশর ও জাত 

উিােন করবত হবে র্ার 

ফলন হবে ৭.৫-৮.০ টন, 

জীেনকাল ১১৫-১২০ শদন, 

দানা শচকন ও উচ্চ 

অযামাইবলাজ সম্পন্ন ও 

মাঝারী মাবনর শেএলশে 

প্রশতবরাধী ও সারাবদবি 

চাষাোবদর জন্য উপবর্াগী। 

মোবরা মওসুবম মাঝাশর 

োন্ডা সহনিীল শপতৃ মাতৃ 

সাশরর জাত উিােন করা 

র্ার ফলন হবে ৯.৫-১০.০ 

টন, জীেনকাল ১৪০-১৪৫ 

শদন, দানা শচকন ও উচ্চ 

অযামাইবলাজ সম্পন্ন ও 

মাঝারী মাবনর শেএলশে 

প্রশতবরাধী ও  সারাবদবি 

চাষাোবদর জন্য উপবর্াগী।  

আউি মওসুবমর উপবর্াগী 

শপতৃমাতৃ সাশর ও জাত 

উিােন করা র্ার ফলন 

হবে ৬.৫-৭.০ টন, জীেন-

কাল ১০০-১১০ শদন, দানা 

শচকন ও উচ্চ অযামাইবলাজ 

সম্পন্ন ও মাঝাশর তাপমাো 

প্রশতবরাধী ও সারাবদবি 

চাষাোবদর উপবর্াগী। 

 

হাইতিড রাইস তেভাগ 

মর্সে স্থাবন েীজ 

সরেরাহ/শেতরণ করবেন 

মসগুবলা মশনটর করবেন।    

  

আঃ কাঃ সমূবহ শির 

উিাশেত হাইশিড জাত 

সমূবহর প্রদি যনী গুরুত্বসহ 

করবত হবে। শেবিষ কবর 

নীলফামারীবত হাইশিড 

জাবতর প্রদি যনী স্থাপন 

করবত হবে। 

হবয়ছ। ট্রোবরা ২০২১-২২ মওসুবম তি হাইতিড 

ধান জাবতর েীজ উৎপাদন কম যসূচীর আওতায়  

তি আঞ্চত ক কার্ যা য় ট্রগাপা গঞ্জ (১ একর) 

ট্রসানাগাজী (৩.২৫ একর) ও েরতশাব  (৭ 

একর) তি উদ্ভাতেত হাইতিড ধাবনর কম যসূচী 

হাবত ট্রনওয়া হবয়বছ এেিং ইততমবধ্য িস  কন য 

সম্পন্ন হবয়বছ। ের্মাবন েীজ শুকাবনার কাজ 

চ বছ। পাশাপাতশ তেতভন্ন প্রাইবভট ট্রকাম্পানী 

ও তেএতডতসবক চাতহদা অনুর্ায়ী  প্যাবরনটা  

 াইন (প্রায় ৪ টন) সরেরাহ করা হবয়বছ। 

ট্রোবরা ২০২০-২১ মওসুবম েীজ প্রতযয়ন 

এবজিীবত তনেতন্ধত হাইতিড তি হাইতিড ধান৮ 

প্রথম েছবরর োয়াব  ছয় অঞ্চব র মবধ্য পোঁচ 

অঞ্চব  ভা  ি াি  প্রদশ যন কবরবছ এেিং গড় 

ি বনর সীমা তছ  ৬.৫ ট্রথবক ১১.১ 

টন/ট্রহক্টর। তদ্বতীয় েছবরর োয়াব  িস  কতযন 

সম্পন্ন হবয়বছ। আমন মওসুবম তচকন দানা, 

স্বল্প জীেনকা  (<১৩০ তদন),  উচ্চ 

অযামাইব াজ (>২৪%) এেিং উচ্চ ি নেমতা  

(৭.৫-৮.০ টন  ট্রহ.) ট্রক  েয ট্ররবখ গবেষণা 

কম যসূচী প্রণয়ন করা হবয়বছ এেিং তেয়াতেশ 

(৪২) টি পরীোমূ ক হাইতিড  আমন ২০২১ 

মওসুবম পরীো করা হবয়বছ। ট্রসখান ট্রথবক 

ি বনর তভতিবত ততনটি হাইতিড (ি ন ৭.০-

৭.৪ টন/ট্রহ. ও জীেনকা  ১১৫-১২২ তদন)। 

এছাড়াও MLT টিবত ১৮টি হাইতিড জাবতর 

ি ন ততনটি ট্রচক জাবতর (তি হাইতিড ধান৬, 

ধানী ট্রগাল্ড, এ ট্রজড-৭০০৬) সাবথ চারটি িাবন 

(গাজীপুর, ময়মনতসিংহ, েতরশা  ও ঈিরদী) 

পরীো করা হবয়বছ। MLT ট্রথবক ততনটি 

হাইতিড ি বনর তভতিবত োছাই করা হবয়বছ 

(চার ট্র াবকশবনর গড় ি ন ৬.৬-৬.৯ টন/ট্রহ 

র্া ট্রচক জাবতর ট্রচবয় ১৫-২৮% ি ন ট্রেশী 

তদবয়বছ)।চ তত ট্রোবরা ২০২১-২২ মওসুবম 

“অতধক ি নশী  হাইতিড ধাবনর জাত 

উদ্ভােন, গবেষণা আধুতনকায়ন” প্রকবল্পর 

আওতায় তি আঞ্চত ক কার্ যা য় ও চুতক্তেদ্ধ 

চাষীর মাধ্যবম ৫৭ একর জায়গায় তি উদ্ভাতেত 

তেতভন্ন হাইতিবডর েীজ উৎপাদন ও প্রধান 

কার্ যা য় গাজীপুবর ৭ একর জায়গায় (তি, কৃতষ 

গবেষণা ইনতস্টটিউট, ইক্ষু গবেষণা ইনতস্টটিউট 

ও ত জ ট্রনওয়া জতমবত) চাতহদা অনুর্ায়ী 

সরেরাবহর জন্য তি উদ্ভাতেত হাইতিড ধাবনর 

মার্ত সাতরর েীজ উৎপাদন করা হবয়বছ। এই 

সমস্ত েীজ উৎপাদন েবটর িস  কতযন ট্রশষ 

হবয়বছ। েতযমাবন েীজ শুকাবনার কাজ চ বছ। 

আমন মওসুবমর (তি হাইতিড ধান৪ ও তি 

ট্রসানাগাজী ও 

সাতেীরা 
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হাইতিড ধান৬) জন্য উৎপাতদত ৯ টন েীজ 

ট্রথবক আমন ২০২১ মওসুবম প্রায় ৭ টন েীজ 

[তি হাইতিড ধান৪ (২২৫৩ ট্রকতজ) +তি 

হাইতিড ধান৬ (৪৬৮১ ট্রকতজ)=৬৯৩৪ট্রকতজ)] 

তি আঞ্চত ক কার্ যা য়, কৃতষ সম্প্রসারণ 

অতধদপ্তর ও কৃষকবদর মবধ্য তেনামূবল্য 

তেতরণ করা হবয়বছ। চ তত ট্রোবরা মওসুবম 

প্রায় ১০ টন েীজ তি আঞ্চত ক কার্ যা য়, কৃতষ 

সম্প্রসারণ অতধদপ্তর ও কৃষকবদর মবধ্য 

তেনামূবল্য তেতরণ করা হবয়বছ। আউশ 

মওসুবমর জাত তি হাইতিড ধান৭ এর ৪টন 

েীজ তি আঞ্চত ক কার্ যা য়, কৃতষ সম্প্রসারণ 

অতধদপ্তর ও কৃষবকর মাবঝ তেতরণ করা 

হবয়বছ। আউশ ও আমন মওসুবমর জন্য আরও 

উপযুক্ত জাত বতরীর জন্য গবেষণা কার্ক্রম 

চ মান আবছ। আউশ মওসুবমর উপযুক্ত ৫টি 

তনজস্ব হাইতিড জাত আউশ জাতীয় হাইতিড 

ধান মূল্যায়ন োয়া  ২০২১ এর পাশাপাতশ 

মূল্যায়ন করা হবয়বছ। ট্রর্খান ট্রথবক দুইটি 

হাইতিড োছাই করা হবয়বছ র্ার ি ন ট্রচক 

জাত তি হাইতিড ধান৭ এর ট্রচবয় প্রায় ৮% 

ট্রেশী। জাত দুটি পরেতী মওসুবম তেতভন্ন 

অঞ্চব  পরীো করা হবে। আউশ মওসুবমর 

জন্য উপবর্াতগতা োছাই এর জন্য চ তত 

আউশ ২০২২ মওসুবম ১৫টি জাত 

ট্ররপত বকবটড োয়াব র মাধ্যবম পরীো করা 

হবে। ইতরর এইচআরতডতস ট্রথবক প্রাপ্ত 

প্যাবরন্টা   াইন ব্যেহার কবর নতুন হাইতিড 

জাত উদ্ভােবনর গবেষণা চ মান আবছ। ট্রোবরা 

২০২১-২২ মওসুবম ৮০টি পরীোমূ ক 

হাইতিড ৬.৫ েগ যতমটার েবট অগবমবন্টড 

তডজাইবন মূল্যায়ন করা হবয়বছ। PYT ট্রত 

১৫টি হাইতিড ততনটি ট্রচক জাবতর সাবথ ও 

MLT ট্রত দুই ট্রসবট ২৭টি হাইতিড ততনটি 

ট্রচক জাবতর সাবথ ৪টি ট্র াবকশবন মূল্যায়ন 

করা হবয়বছ। ি াি  কমপাইব শবনর কাজ 

চ বছ। 

তেএ তে প্রততবরাধী হাইতিড ধাবনর প্যাবরন্টা  

 াইন বততরর কাজ হাইতিড রাইস তেভাবগর 

এসএসও আবনায়ারা আক্তার তোঁর তপএইচতড 

গবেষণার মাধ্যবম এতগবয় তনবয়বছন। তি 

হাইতিড ধান৩, তি হাইতিড ধান৫ ও তি 

হাইতিড ধান৬ এর প্যাবরন্টা   াইবনর মবধ্য 

তেএ তে প্রততবরাধী তজন Introgression 

কাজ উতদ্ভদ ট্ররাগতত্ত্ব তেভাবগর সহায়তায় 

সম্পন্ন কবরবছন। অগ্রগামী সাতরগুত  BC4 ও 

BC5 আবছ। অগ্রগামী সাতর হবত ভতেষ্যবত 
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তেএ তে প্রততবরাধী হাইতিড ধাবনর জাত 

উদ্ভােন সম্ভে হবে।  

আোঃকাোঃ সাতেীরা: চলশত ট্রোবরা ২০২১-২২ 

মওসুবম  েণ সতহষ্ণু হাইতিড জাত উদ্ভােবনর 

জন্য হাইতিড রাইস তেভাগ, তি, গাজীপুবরর 

তত্ত্বােধাবন তি, সাতেীরা কর্তযক খুলনা ট্রজ ার 

কয়রা উপবজ ায় প্যাবরন্টা   াইবনর তিতনিং 

কার্ যক্রম এেিং সাতেীরা ট্রজ ার কা ীগঞ্জ, 

আশাশুতন ও মদেহাটা উপবজ ায় তির হাইতিড 

জাতসমূবহর এডাপটিভ োয়া  সম্পন্ন করা 

হবে । এছাড়া তির হাইতিড ধাবনর চাষাোদ ও 

জনতপ্রয়তা োড়াবনার জন্য হাইতিড রাইস 

তেভাগ, তি, গাজীপুবরর তত্ত্বােধাবন এেিং তি 

আঞ্চত ক কার্ যা য় সাতেীরার সহবর্াতগতায় 

ট্রোবরা ২০২১-২২ মওসুবম খু না, র্বশার ও 

সাতেীরা এ াকার দুি কৃষকবদর মাবঝ তি 

হাইতিড ধান৩ ও তি হাইতিড ধান৫ জাবতর 

৮০ ট্রকতজ ধাবনর েীজ সহায়তা প্রদান করা 

হবয়বছ ।  

তি আ. কা. ট্রসানাগাজী  

তি আোঃ কাোঃ ট্রসানাগাজীবত তি হাইতিড ধান৫ 

এর (৩.৫০ একর) েীজ উৎপাদন কার্ যক্রম 

“অতধক ি নশী  হাইতিড ধাবনর জাত 

উদ্ভােন, গবেষণা ও আধুতনকায়ন” প্রকবল্পর 

মাধ্যবম োস্তোয়ন করা হবয়বছ। 

তি আোঃ কাোঃ েতরশা  এ কীটনাশকমুক্ত 

েীজত ার জন্য চারবকানা তেতশষ্ট হাতজা  

উদ্ভােন করা হবয়বছ। ২০২১-২২ মওসুবম 

আউশ, আমন ও ট্রোবরার িীডার ও টিএ স 

েীজ কীটনাশক প্রবয়াগ ব্যতীত বৃতদ্ধ করা 

হবয়বছ।  

 

আঃ কাঃ েশরিাল: েশরিাবল চুশিেদ্ধ চাষী 

জালাল আকবন্দর মাধ্যবম শি হাইশিড ধান৩ ও 

শি হাইশিড ধান৫ এর ৭ একর জায়গায় েীজ 

উৎপাদন করা হবয়বে। িস  কতযন সম্পন্ন 

হবয়বছ। এখন েীজ শুকাবনার কাজ চ বছ। 

তি আ. কা. তসরাজগঞ্জ 

তি হাইতিড ধান৫ এর (১ তের্া ) েীজ উৎপাদন 

কার্ যক্রম “অতধক ি নশী  হাইতিড ধাবনর 

জাত উদ্ভােন, গবেষণা ও আধুতনকায়ন” 

প্রকবল্পর মাধ্যবম োস্তোয়ন করা হবয়বছ । 

 

খ) 

সম্প্রসারণ 

তেএতডতস ও 

প্রাইবভট ট্রকাম্পানী 

ট্রক সম্পৃক্ত কবর তি 

হাইতিড ধান 

প্রবয়াজবন ট্রছাট ট্রছাট 

ট্রকাম্পানীর সাবথ LoA 

করার কার্ যক্রম অব্যাহত 

রাখবত হবে।  

BARC প্রশসশডিংস অনুর্ায়ী BADC চলশত 

মোবরা মওসুবম শি হাইশিড ধান৭ এর েীজ 

উৎপাদন কার্ যক্রম হাবত শনবয়বে এেিং ১০ 

মহক্টর জায়গায় েীজ উৎপাদন কবরবে।  

হাইতিড রাইস 

তেভাগ 
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সম্প্রসাবণর  

প্রততেন্ধকতা 

তচতিত করা।  

তির হাইতিড ধাবনর েীজ 

উৎপাদবনর প্রযুতক্তগত 

তেষবয় সহায়তা প্রদাবনর 

জন্য তেএতডতস ও ব্যতক্ত 

মাত কানাধীন তি হাইতিড 

ধাবনর  েীজ উৎপাদন মাঠ 

পতরদশ যন করবত হবে এেিং 

সহায়তা প্রদান করবত 

হবে। শি হাইশিড ধাবনর 

েীজ উৎপাদবনর মক্ষবে 

‘A’ এেিং ‘R’ লাইবনর 

কশিবনিন এমন হবত হবে 

র্াবত শসনবক্রানাইবজিন 

১০ শদবনর ব্যেধাবন  

সিংঘ্টিত হয়।   

 

কৃশষ অথ যনীশত শেভাগ ১৮ 

প্রডাক্ট প্রফাইল করা 

হবয়বে। আবরা কয়টি 

প্রডাক্ট প্রফাইল করবত হবে 

তার সুশনশদ যষ্ট্ উবদশ্য 

শনধ যারণ করবত হবে। 

এজন্য শিডারবদর সাবথ 

আবলাচনা কবর এেিং 

মাবকযট সাবভ য করবত হবে। 

আফতাে েহুমুখী ফাম য,  অস্-োিংলা এবো ও 

ব্র্যাক LoA এর জন্য খসড়া প্রস্তােনা মপ্ররণ 

করবে। র্াচাই-োোই করার পর LoA 

স্বাক্ষশরত হবে। নতুন প্রশতশিত মকাম্পাশন 

শহসাবে ব্যশেলন এবো এন্ড মডইশর শলঃ ৫০ 

একবর শি হাইশিড ধান৩ এর েীজ উৎপাদন  

কবরবে এেিং ফসল কতযন সম্পন্ন কবরবে। 

সুশপ্রম সীড ও এশসআই শলঃ ও মজএফ এবো 

েড় পশরসবর শি হাইশিড ধান৬ এর েীজ 

উৎপাদন করবেন। এোড়াও মজএফ এবো, 

আবমতরকান এডভযািড সীড ট্রকাম্পাশন, অস-

োিংলা এবো, আহসান সীড, মনারা এবো, 

মসামাইয়া সীডস্, োিংলাবদি সীড মকাম্পানী, 

রাবসল সীড ও শেশভন্ন মোট মোট মকাম্পানী শি 

উিাশেত শেশভন্ন হাইশিবডর প্রায় ৩০০ একবর 

েীজ উৎপাদন কবরবে। হাইশিড রাইস শেভাগ 

কতৃযক োস্তোশয়ত “অশধক ফলনিীল হাইশিড 

ধাবনর জাত উিােন, গবেষণা ও আধুশনকায়ন” 

প্রকবল্পর আওতায় শি হাইশিড ধান৩ ও শি 

হাইশিড ধান৫ মদবির ৮টি শেভাবগর ২২ 

মজলার ৩০টি মলাবকিবন প্রদি যনী প্ল্ট স্থাপন 

করা হবয়বে। এ পর্ যন্ত ২২টি মাে শদেস 

অনুশিত হবয়বে। প্রকবল্পর আওতায় এ পর্ যন্ত 

৭৫০ জন কৃষকবক (২৫ ব্যাচ৩০ জন 

কৃষক) শি উিাশেত হাইশিড ধান প্রযুশির উপর 

প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবয়বে। 

১০।  

ট্রপ্রাডাক্ট  

ট্রপ্রািাই  

ক) 

ট্রপ্রাডাক্ট  

ট্রপ্রািাই  

প্রস্তুতকরণ 

অঞ্চ  তভতিক 

ট্রপ্রাডাক্ট  ট্রপ্রািাই  

বততর করা দরকার। 

পাহাতড় এ াকার জন্য 

প্রবয়াজবন  আরও প্রডাক্ট 

প্রিাই  বতশর করবত হবে। 

কৃশষ অথ যনীশত শেভাগ: োিংলাবদবি শেশভন্ন এবো 

ইবকালশজ মজাবন ১৮টি মপ্রাডাক্ট মপ্রাফাইল বতশর 

করা হবয়বে এেিং ময়মনশসিংহ ও মনেবকাণা 

মজলার দুইটি মপ্রাডাক্ট মপ্রাফাইল বতশরর কাজ মিষ 

পর্ যাবয় আবে। 

কৃতষ অথ যনীতত 

ও উতদ্ভদ 

প্রজনন তেভাগ 

১১। 

িযাতস-

ত টি 

ট্রশয়াতরিং 

গবেষণা 

সুতেধাতদ 

তিবত গবেষণাগাবর 

ট্রর্সে সুবর্াগ 

সুতেধা আবছ তার 

অতধকািংশই হয় 

সীতমত, না হয় 

ব্যেহারই হবে না। 

এগুব ার সবে যাচ্চ 

ব্যেহার তনতিত 

করা প্রবয়াজন। 

Accredited 

lab প্রততিা করা 

দরকার। 

সক  গবেষণা তেভাগ র্ার 

ট্রর্খাবন প্রবয়াজন 

সমবঝাতার তভতি-ট্রত কাজ 

করবে। 

 

তেভাগসমূবহ তক তক সুতেধা 

আবছ এেিং তা উন্নয়বনর 

প্রবয়াজন হব  প্রধানগণ 

অেতহত করবেন।  

 

Accredited lab মর্ন 

ফািংিনাল হয় মস শেষবয় 

লক্ষ মরবখ আগামী েের 

শেভাগীয় প্রধানগণ শকছু 

গবেষণা মপ্রাোম শনবেন। 

মপ্রাোমগুবলা মর্ন আউটপুট 

BCL গবেষণাগার: 

অততসম্প্রতত BCL গবেষণাগাবর GCMS-

HS-Optic4 সিংবর্াজবনর এর মাধ্যবম ৫০টি 

জনতপ্রয় সুগতন্ধ চাব র Aroma (2AP) 

তডবটকশন এেিং ট্রকায়াতন্টতিবকশন 

(Quantification) করা হবয়বছ। Amino 

Acid সহ Fatty Acid profiling 

সিংক্রান্ত গবেষণার জন্য GCMS (Gas 

chromatography mass 

spectrometry), HPLC এেিং 

LCMSMS ট্রমতশনগুব াবত 

আতমবনাএতসড এেিং িযাটি এতসবডর 

স্টযান্ডাড যাইবজশন প্রতক্রয়া চ মান রবয়বছ। 

চাব র Aroma detection এেিং Amino 

Acid সহ Fatty Acid profiling এর 

পরীোগুব া BCL গবেষণাগার ট্রটস্ট করার 

সক  গবেষণা  

তেভাগ ও 

আঞ্চত ক 

কার্ যা য়, 

ড. হাতেবু  

োরী সতজে, 

কম যসূচী 

পতরচা ক, 

Accreditat

ion of  

BRRI 

Central 

Laborator

y  
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মেজড হয় মস জন্য 

কশমটির সকবল এ শেষবয় 

সভা করবেন।  

Accredited lab এর 

কার্ যক্রম সশক্রয় রাখবত 

প্রশিশক্ষত ও দক্ষ 

শেজ্ঞানীবদর গবেষণা কাবজ 

সুবর্াগ কবর শদবত হবে। 

 

সক  গবেষণা তেভাগ র্ার 

ট্রর্খাবন প্রবয়াজন 

সমবঝাতার তভতিবত কাজ 

করবে। প্রবয়াজবন 

গবেষণাগাবরর চাতে 

তেভাগীয় প্রধাবনর কাছ 

ট্রথবক তনবে। ট্রিতসত টি 

ট্রশয়াতরিং এ ট্রকান কাপ যণ্য  

করা র্াবে না। 

 

গবেষণাগাবরর কযাতমবক  

Direct Purchase 

করবত হবে। এরপর স্টক 

এতন্ট্র কবর কযাতমবক  তক 

কাবজ ব্যেহৃত হবয়বছ তা 

ট্ররতজস্টার খাতায় উবেখ 

করবত হবে। 

 

পূণ য সেমতা রবয়বছ।  

ICPOES (Inductively coupled 

plasma optical emission 

spectrometry) ট্রমতশবন তেজ্ঞানীগণ 

তনয়তমত তেতভন্ন তেভাগীয় গবেষণা স্যাম্পব র 

(ধান গাবছর তশকড়, কান্ড সহ ধান, চা , 

কুুঁড়ার) Zn, Fe, Ca, Mg, As, iAs, 

Pb, Cd মাো তনণ যয় করবছন। 

HPLC/UPLC (Ultra Pressure 

Liquid Chrmatopragy) ট্রমতশবন চাব র 

Thamin (VitB1), Riboflabin 

(VitB2), Naicin (VitB3), Tyroxine 

(VitB6), Folic acid (VitB9), 

Cyanocobalamin (VitB12), beta 

carotene (VitA), Cyanidin 3 

Glucoside, Indole Acitic Acid 

(IAA), Galic Acid (GA), Phytic 

Acid (PA) মাো তনণ যয় করা হবে।  

GC (Gas Chromatography) ট্রমতশবন 

ধান ট্রেবতর ট্রথবক তনগ যত  CH4, CO2, 

NO2 গ্যাবসর এনা াইতসস তনয়তমত চ বছ। 

LCMSMS (liquid 

chromatography mass 

spectrometry) ট্রমতশবন 

Pesticides/Herbicides এর 

ট্ররতসডুয়া  এনা াইতসস চ মান। এ র্ােৎ 

োিং াবদবশ ব্যাপক ব্যেহৃত ১১টি 

Pesticides এেিং ২টি Herbicides এর 

quantification method স্টযান্ডাড যাইজড 

করা হবয়বছ । 

RTPCR (Real Time Polymerase 

chain reaction): black rice এর 

Leaf, Root, Shoot, Grain এর 

RNA isolation কবর ৮টি তজবনর (Gene 

specific primer) ২০০ স্যাম্পব র তজন 

এক্সবপ্রশবনর ডাটা ট্রনয়া হবয়বছ। 

তিি'র তেতভন্ন তেভাগীয় গবেষণা স্যাম্প  

(Plant Breeding, Pathology, 

GQN, Entomology, Agronomy,  

Soil Science) এনা াইতসসসহ তেতভন্ন 

সময় জাতীয় স্বাবথ য  র্থার্থ কর্তযপবের তনবদ যশ 

এেিং অনুমততক্রবম োিং াবদশ তনরাপদ খাদ্য 

কর্তযপে, োিং াবদশ কাস্টমস, োিং াবদশ কৃতষ 

গবেষণা ইনতস্টটিউট, ইনতস্টটিউট অি ফুড 

সাইি-ঢাকা তেিতেদ্যা য়, তেএআরতস, ফুড 

সাইি ল্যাে-ডুবয়ট ট্রক এনাত টিকযা  সাতভ যস 
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ট্রদয়া হবয়বছ।  োিং াবদশ তনরাপদ খাদ্য 

কর্তযপে চাব র পুতষ্টমাোর মান তনয়িবণ  

BCL গবেষণাগাবরর  তেবিতষত তথ্যাতদর 

মান স্টান্ডাড য  তহবসবে গ্রহণ কবরবছন। 

কর্তযপবের অনুমততক্রবম FAO কর্তযক 

পতরচাত ত Asian Food 

Composition Database 

(AFCD) এ  Food composition 

table for Bangladesh chapter 

(Revision edition 2022) এর  

এনাত টিকযা  কাজ BCL গবেষণাগার এ 

চ মান। 

১২।  

আমার 

গ্রাম 

আমার 

শহর 

কার্ যক্রম 

 

তি’র 

করণীয় 

তনধ যারণ 

“আমার গ্রাম 

আমার শহর” 

সরকাবরর তনে যাচনী 

প্রততশ্রুতত 

োস্তোয়বনর  বেয 

পাই টিিং আকাবর 

কাজ করার তনতমি 

পােনা ট্রজ ার 

আটর্তরয়া 

উপবজ ার 

 েণপুর গ্রামবক 

তনে যাচন করা হয়। 

১। শনজ শনজ োবমর 

উন্নয়বন কৃষকবদর ধান 

তেষয়ক প্রতশেণ প্রদান 

করবত হবে।  

২। ট্রসা ার  াইট  েযাপ 

সরেরাহ করবত হবে। 

৩। টিএ এস ধান উৎপাদন 

ও তেতক্রবত সহায়তা প্রদান 

করবত হবে। 

৪। তমতন রাইচ তম  প্রততিা 

করত: তভজা ধান ট্রথবকই 

চাউ  কবর প্যাবকটজাত 

কবর োজারজাত করবত 

সহায়তা প্রদান করবত 

হবে।  

৫। কৃতষ র্াতিকীকরমণর 

সুতেধা প্রদান করবত হবে।  

৬। একই উপবজ ার 

 তেপুর ইউতনয়বনর 

 তেপুর গ্রামবক 

কার্ যক্রবমর আওতায় 

আনমত হবে।  

৭। ভাল জাতগুবলার 

প্রদি যনী, প্রচার এেিং মাবকযট 

শলিংবকজ বৃশদ্ধ করবত হবে। 

৮।  আমার োম আমার 

িহর সরকাবরর এই 

মিাগান োস্তোয়বন শি 

সকল শেজ্ঞানী কম যকতযাগণ 

শনজ শনজ এলাকায় কাজ 

করবেন এেিং শির জাত 

শেস্তার কার্ যক্রবম অিংি 

েহণ করবেন।  

১। ট্রোবরা ২০২১-২২ মওসুবম তি ধান৮১ ট্রেবত 

চারা বততর কবর ৪৩ তের্া জতমবত রাইস 

োিোন্টার ট্রমতশন দ্বারা ট্ররাপণ করা হয়।  

 

তি আোঃ কাোঃ তসরাজগঞ্জোঃ 

তি তসরাজগঞ্জ-এর প্রতযে তত্ত্বােধাবন পােনা 

ট্রজ ার আটর্তরয়া উপবজ ার  েণপুর 

গ্রাবমপ্রায় ২০ তের্া জতমবত তি উদ্ভাতেত উন্নত 

জাবতর প্রদশ যনীর িাপন করা হয় এেিং ০১ টি 

কৃষক প্রতশেণ করা হবয়বছ । 

আগাতম আমন মওসুবম প্রদশ যনী সহ েীজ 

তেতরণ করা হবে । 

 

১। জনাে ট্রমাোঃ 

তসরাজু  

ইস াম 

২। ড. দুরু  

হুদা 

৩।  ড. ট্রমা: 

িজলু  

ইস াম 

৪। মু: মতনরু  

ইস াম 

৫। ড. সবতযন 

মন্ড  ও 

৬। প্রধান, তি 

আঞ্চত ক 

কার্ যা য়, 

তসরাজগঞ্জ  । 

 

১৩। 

মাননীয় 

ক) খাবদ্য 

স্বয়িংসম্পূ

ট্রদশ েতযমাবন ট্রর্ 

স্বয়িংসম্পূণ যতা 

ট্রদবশ প্রতত েছর ২০-২২ 

 ে ট্র াক োড়বছ। এই 

তেগত ১৮ জানুয়াতর অনুতিত জাতীয় েীজ 

ট্রোবড যর ১০৬তম সভায় োিং াবদশ ধান 

কৃতষ অথ যনীতত, 

উতদ্ভদ প্রজনন 
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প্রধান 

মিীর তদক 

তনবদ যশনা   

ণ যতা অজযন কবরবছ তা 

ট্রটকসই রূপ তদবত 

হবে। 

োড়তত জনসিংখ্যাবক 

খাওয়াবত প্রতত েছর ৩.০-

৩.৫  ে টন অতততরতক্ত 

চা  উৎপাদন করবত হবে। 

২০০৯-২০২২ সা  প যর্ন্ত 

৫৭টি জাত উদ্ভােন করা 

হবয়বছ। প্রতত েছর গবড় 

৬.০০  ে টন হাবর চা  

উৎপাদন হবয়বছ, তা 

আগামীবত অব্যাহত রাখবত 

হবে।  

গবেষণা ইনতস্টটিউট (তি) কর্তযক উদ্ভাতেত 

দুইটি নতুন উচ্চ ি নশী  ধাবনর জাত সারা 

ট্রদশজুবড় চাষাোবদর জন্য অেমুক্ত করা হয়। 

নতুন দুইটি জাত হবে তি ধান১০১ ও তি 

ধান১০২। 

তি ধান১০১ ট্রোবরা মওসুবমর 

ব্যাকবটতরয়াজতনত ট্রপাড়া ট্ররাগ প্রততবরাধী 

জাত।  এ জাবতর তডগ পাতা খাড়া, প্রশস্ত ও 

 ম্বা। পাতার রিং গাঢ় সবুজ। এর গড় ি ন 

ট্রহক্টর প্রতত ৭.৭২ টন। তবে উপযুক্ত পতরচর্ যা 

ট্রপব  এর ি ন ট্রহক্টর প্রতত ৮.৯৯ টন পর্ যন্ত 

পাওয়া র্ায়। এ জাবতর দানা  ম্বা ও তচকন 

এেিং ট্রসানা ী েবণ যর। এ জাবতর গড় 

জীেনকা  ১৪২ তদন, র্া ট্রোবরা মওসুবমর 

জনতপ্রয় জাত তি ধান৫৮ এর ট্রচবয় ৪ (চার) 

তদন আগাম। ১০০০ টি পুষ্ট ধাবনর ওজন গবড় 

২৩.১ গ্রাম। ধাবনর দানায় অযামাইব াবজর 

পতরমাণ শতকরা ২৫.০ ভাগ এেিং ট্রপ্রাটিবনর 

পতরমাণ শতকরা ৯.৮ ভাগ। ভাত ঝরঝবর। 

জাতটির তেবশষ বেতশিয হব া 

ব্যাকবটতরয়াজতনত ট্রপাড়া ট্ররাগ প্রততবরাধী। এ 

জাতটিবত ব্যাকবটতরয়াজতনত ট্রপাড়া ট্ররাগ 

প্রততবরাধী প্রকট তজন Xa21, Xa4 ও 

Xa7 তেদ্যমান এেিং আটি যতিতশয়া  

ইবনাকুব শবন উচ্চ মাোর ট্ররাগ প্রততবরাধী 

(ট্রকার-১) েমতা প্রদশ যন কবরবছ। evsjv‡`‡ki 

†hme GjvKvq ব্যাকবটতরয়াজতনত ট্রপাড়া 

ট্ররাবগর আক্রমন ট্রেতশ ‡mme GjvKvq G 

RvZwU চার্াোবদ কৃষবকরা  াভোন হবে Ges 

evsjv‡`‡ki mvgwMÖK avb Drcv`‡b gyL¨ 

f~wgKv ivL‡e| 

weª avb102 Gi c~Y© eq¯‹ Mv‡Qi Mo D”PZv 
103 ‡mwg| Gi RxebKvj তি ধান২৯-এর 

ন্যায় (150 w`b)| Gi wWM cvZv Lvov, cÖk¯Í 

I j¤^v Ges cvZvi is meyR| weª avb102 Gi 
djb cÖwZ ‡n±‡i M‡o 8.1 Ub| Z‡e GwU 
Dchy³ cwiPh©v ‡c‡j AbyK~j cwi‡e‡k 
‡n±i cÖwZ 9.6 Ub ch©šÍ djb w`‡Z m¶g| 
cÖ¯ÍvweZ Rv‡Zi djb cix¶vq weª avb102 
Rv‡Zi djb weª avb29 Gi ‡P‡q mvgvb¨ 
‡ekx (3.82%) Ges Qq AÂ‡j weª avb29 
Gi ‡P‡q cÖvq 8.42% ‡ekx djb †`q| G 
av‡bi ¸bMZgvb fvj| G av‡bi wRs‡Ki 
cwigvb 25.5 wg.MÖvg/‡KwR _vKvq GwU 
evsjv‡`‡ki gvby‡li ‰`bw›`b wRs‡Ki 
Pvwn`vi cÖvq 50-70% c~iY Ki‡Z m¶g 
n‡e| G av‡bi Pv‡j A¨vgvB‡jvR Ges 
‡cÖvwUb Gi cwigvY h_vµ‡g 28.0% Ges 
7.5%| weª avb102 Gi 1000wU cyó av‡bi 
IRb 22.7 MÖvg| G av‡bi `vbvi is L‡oi 

তেভাগ 
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gZ Ges Pvj j¤^v wPKb I mv`v| 
evsjv‡`‡ki †hme GjvKvq weª avb29 
Pvlvev` Kiv nq ‡mme GjvKvq G RvZwU 
e¨vcK RbwcÖqZv cv‡e e‡j Avkv Kiv hvq 
Ges evsjv‡`‡ki mvgwMÖK avb Drcv`‡b gyL¨ 
f~wgKv ivL‡e| 
টিআরশে-শি প্রকবল্পর অজযন (শিতীয় মফজ): 

গত আমন ২০২০-২১ মওসুবম RGA 

তগ্রনহাউবজ প্রায় ৫৭,৭৬৭ টি এেিং Field 

RGA এর মাধ্যবম প্রায় ৩,৫২,৩৭৭ টি 

ট্রকৌত ক সাতর অগ্রগামী করা হবয়বছ।  

গত আমন ২০২১-২২ মওসুবম  RGA 

তগ্রনহাউবজ প্রায় ৪৮,০০৩ টি এেিং Field 

RGA- এর মাধ্যবম প্রায় ৩,১৩,২০৬ টি 

ট্রকৌত ক সাতর অগ্রগামী করা হবয়বছ। আমন 

২০২১-২২ মওসুবম ৩৪,৪১৩ টি ট্রকৌত ক সাতর 

Line Stage Testing োয়াব  মূল্যায়ন 

করা হবয়বছ। আমন ২০২১-২২ মওসুবম 

৬,৭৩৯ টি প্রজনন সাতর OYT-ট্রত এেিং 

২,২২৯ টি প্রজনন সাতর PYT ও AYT -ট্রত 

মূল্যায়ন  করা হবয়বছ। এছাড়া, ২১৯৪৬ টি F1 

Plants- এর Quality Checking 

মত কু ার মাকযার-এর সহায়তায় সম্পন্ন করা 

হবয়বছ। ৫২৫৭৭ টি Line Selection 

Trial ট্রজবনাটাইপ-এর QTL 

fingerprinting করা হবয়বছ। 1k-RiCA 

v.2 প্যাবনব র সাহাবে ৪৭৯৬টি 

Genotypes এর Mid Density 

Genotyping সম্পন্ন করা হবয়বছ। 

চ তত ট্রোবরা ২০২১-২২ মওসুবম RGA 

গ্রীণহাউবজ প্রায় ৩৪৮৩০ টি এেিং Field 

RGA- এর মাধ্যবম প্রায় ৩,৯৩৯৮৬ টি 

ট্রকৌত ক সাতর অগ্রগামী করা হবে।   চ তত 

ট্রোবরা ২০২১-২২ মওসুবম ২৫৫৫০ টি 

ট্রকৌত ক সাতর Line Stage Testing 

োয়াব  মূল্যায়ন করা হবে। এছাড়া ট্রোবরা 

২০২১-২২ মওসুবম ৩৬৯২ টি প্রজনন সাতর 

OYT-ট্রত এেিং ৬৬৫ টি প্রজনন সাতর PYT 

ও AYT -ট্রত মূল্যায়ন  করা হবে। 

Avanced Line Adaptive 

Research Trial ( ALART) এ 

সে যবমাট ৭ টি ট্রকৌত ক সাতর মূল্যায়ন করা 

হবে। এছাড়া, ২৮০৬৭ টি F1 Plants- এর 

Quality Checking মত কু ার মাকযার-

এর সহায়তায় সম্পন্ন করা হবয়বছ। ৫৭২৭৫ টি 

Line Selection Trial ট্রজবনাটাইপ-এর 
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QTL fingerprinting করা হবয়বছ। 1k-

RiCA v.2 প্যাবনব র সাহাবে ৬৯১১ টি 

Genotypes এর Mid Density 

Genotyping সম্পন্ন করা হবয়বছ। 

চ তত ট্ররাপা আউশ ২০২২-২৩ মওসুবম ২৪টি 

সিংকরায়ণ, ১৯টি F1 Confirmation, 

RGA কার্ যক্রবম ২৫৮০০টি ট্রসতগ্রবগটিিং 

ট্রপ্রাবজতন অগ্রগামীকরণ এেিং ৮৮০০টি 

ট্রকৌত কসাতর LST োয়াব  মূল্যায়ন করা 

হবে। এোড়া ৬৮৮টি মজবনাটাইপ OYT-

এ, টি ২৮৮মকৌশলক সাশর ৩টি AYTট্রত 

এেিং ২১টি মকৌশলক সাশর Regional 

Yield Trial (RYT)-এ মূল্যায়ন করা 

হবে। 

খ) হাওর 

অঞ্চব  

কৃতষবক 

সম্প্রসারণ  

হাওড় অঞ্চবল 

মদশরবত মরাপণ 

করবল আগাম ঢবল 

পাকা/ আধাপাকা 

ধান পাশনবত 

তশলবয় র্ায় আোর 

আগাম মরাপণ 

করবল মকাল্ড 

ইনজুশরবত শচটা 

হবয় র্ায়। সমস্যা 

সমাধাবন োন্ডা 

সহনিীল মোবরা 

ধাবনর জাত 

দরকার। 

প্রজনন পর্ যাবয় ঠান্ডা 

সহনশী  উচ্চ ি নশী  

মধ্যম জীেনকাব র ট্রোবরা 

ধাবনর জাত উদ্ভােন করবত 

হবে।  

হাওর অঞ্চবলর জন্য োন্ডা সহনিীল মোবরা 

ধাবনর জাত উিােবনর জন্য ব্যাপক কার্ যক্রম 

েহন করা হবয়বে। IR83222-F11-173, 

পশুশাই  (Hbj.B.VI), Mineasahi এেিং 

Bhutan নামক ধাবনর 

Germplasm/Landrace জাতবক চারা ও 

প্রজনন পর্ যাবয় োণ্ডা সহনিীল শহসাবে শনাি 

করা হবয়বে; শকন্তু এবদর ফলন ও অন্যান্য 

গুনােলী কাশিত পর্ যাবয় না হওয়ায় pre-

breeding materials শহসাবে ক্রশসিং 

কার্ যক্রবম ব্যেহার করা হবে এেিং োণ্ডা 

সহনিীল বেশিবষ্ট্যর সিংশিষ্ট্ QTL ো শজন 

সনাি করার কার্ যক্রম চলমান রবয়বে। 

মোবরা ২০২০-২১ মওসুবম ২১টি প্যাবরন্ট 

ব্যেহার কবর ২০টি ক্রস, ১১টি ক্রবসর F1 

Confirmation করা হবয়বে। 

৩৩,৫০৩টি মপ্রাবজশনসমূহ RGA-এর 

মাধ্যবম অেগামীকরণ, ৬,৩১৭টি অেগামী 

মকৌশলক সাশর Line Stage 

Testing-এ মূল্যায়ন করা হবয়বে। এোড়া 

২১৮টি মজবনাটাইপ OYT-এ, ৮২টি মকৌশলক 

সাশর AYT এেিং ২১টি মকৌশলক সাশর 

Regional Yield Trial (RYT)-এ 

মূল্যায়ন করা হবয়বে। এোড়াও, হাওর 

এলাকায় ১০ টি স্থাবন শতনটি মকৌশলক সাশর 

Regional Yield Trial (RYT-Haor)-ট্রত 

মূল্যায়ন করা হবয়বছ। 

AYT (হাওর এলাকার ৩টি এলাকায় 

োস্তোশয়ত) মথবক ১৪টি লাইন শনে যাচন করা 

হবয়বে মর্গুবলা ১৫১ -১৫৭ শদবন ৭.১৯-৭.৯০ 

টন/বহ. ফলন শদবয়বে। এ পরীক্ষায় 

উতদ্ভদ প্রজনন, 

উতদ্ভদ 

শারীরতত্ত্ব 

তেভাগ 
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BR11894-R-R-R-R-270 লাইনটি 

১৫৩ শদবন সবে যাচ্চ ৭.৯০ টন/বহ. গড় ফলন 

প্রদান কবরবে। শনে যাশচত লাইনসমূহ আগামী 

২০২১-২২ মোবরা মওসুবম RYT-ট্রত  

মূল্যায়ন করা হবে।  

RYT-Haor trial মথবক শনে যাশচত ৩টি 

োণ্ডা সশহষ্ণু মকৌশলক সাশর IR100722-B-

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

61, TP16199 (ফলন ৬.১-৬.৭, জীেনকাল 

১৫০-১৫৫ শদন) ২০২১-২২ মোবরা মওসুবম 

ALART-এ মূল্যায়ন করা হবে।  

তি ধান২৮, তি ধান২৯ এেিং তি ধান৮১ এর 

সাবথ Hbj.B.VI, Bhutan এেিং 

Mineashahi এর ক্রস ট্রথবক উদ্ভূত ১২২৪ টি 

ট্রকৌত ক সাতরর প্রাথতমক ি ন পরীো ট্রথবক 

প্রজনন পর্ যাবয় ঠাণ্ডা সতহষ্ণু ৪৩ টি ট্রকৌত ক 

সাতর হাওর এ াকায় ঠাণ্ডা সহনশী তা ও 

ি ন র্াচাই করার জন্য োছাই করা হবয়বছ।  

এছাড়াও, তেগত ট্রোবরা ২০২০-২১ মাওসুবম 

IRRI ট্রথবক প্রাপ্ত ২৬০ টি ট্রকৌত ক সাতরর 

প্রাথতমক ি ন পরীো করা হবয়বছ। এবত 

সাতরসমূহ ১৩৯-১৬১ তদবন ৩.৯৬ – ৯.৯৮ টন 

ি ন তদবয়বছ। এগুব া ট্রথবক ৮ টি স্বল্প-জীেন 

কা ীন এেিং ৯ টি নােী  াইন হাওবর 

পুনোঃপরীোর জন্য তনে যাচন করা হবয়বছ।  

 

গ) সুগতন্ধ 

চাব র 

জনতপ্রয়তা 

শহরাঞ্চব  

বৃতদ্ধকরণ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

োিং ামতত ও 

অন্যান্য িানীয় 

সুগতন্ধ চাব র 

জনতপ্রয়তা 

শহরাঞ্চব  বৃতদ্ধর 

উবদ্যাগ তনবত হবে। 

তজিংক, তভটাতমন এ, 

Low GI, োিং ামতত 

সহ সুগতন্ধ জাতসমূহ (তি 

ধান৩৪,    তি ধান৬৩,  

তি ধান৭৫,  

তি ধান৮০, তি ধান৮১ ও 

তি ধান৮৪) শহরাঞ্চব র 

সুপারম  গুব াবত োজার 

জাবতর উবদ্যাগ অব্যাহত 

রাখবত হবে।  

তজতকউএনোঃ উতেতখত তেষবয় গবেষণা কার্ যক্রম 

পতরচা নার জন্য একটি সুপারমাবকযট সাবভ য 

কাজ করা হবয়বছ। গত ১৩-১৫ জানুয়ারী 

২০২০, গাজীপুর শহবরর স্বপ্ন সুপারমব র 

ব্যেিাপবকর সাবথ এ ব্যাপাবর তেস্তাতরত 

আব াচনা হয়। আব াচনার সার সিংবেপ 

তহসাবে তাবদর অতভমত হ : প্যাবকটজাত 

কবর তি সুগতন্ধ জাতগুব া ট্রভাক্তা গণবক 

ট্রদখাবনার ব্যেিা করা; এছাড়াও  সুপারমব র 

পতরচা ক এেিং এসে জাবতর উৎপাদন ও 

তেপনণ পর্ যাবয় জতড়ত Rice value chain 

এর তেতভন্ন Stakeholders ট্রদর তনবয় একটি 

কম যশা ার আবয়াজন করা। এই তেষবয় তি 

কর্তযপে তেতভন্ন  ট্রকাম্পানীর প্রতততনতধ (প্রাণ, 

এতসআই, স্কয়ার), সুপারমব র 

পতরচা ক/মাত ক, রাইস তম ার, তেতভন্ন 

মণ্ত্েণা বয়র প্রতততনতধ, এেিং অন্যান্যবদর  

তনবয় একটি কম যশা া করার ব্যপাবর সম্মতত 

জ্ঞাপন কবরবছন। ট্রস ট্রমাতাবেক কম যশা া 

আবয়াজবনর উবদ্যাগ গ্রহণ করা হবয়তছ , তকন্তু 

তজতকউএন, 

এিএমতপএইচ

টি ও কৃতষ 

অথ যনীতত 

তেভাগ 
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তেষয় উপ-তেষয় পর্ যাব াচনা তসদ্ধান্ত অগ্রগতত োস্তোয়নকারী 

বেতিক মহামাতর Covid-19 এর ট্রপ্রতেবত 

সঙ্গত কারবণ কম যশা াটি সম্ভে হয়তন। 

ইবতামবধ্য কম যশা ায় সম্ভাব্য অিংশগ্রহণকারীর 

তাত কা, দাওয়াত পবের খসড়া বততর করা 

হবয়বছ। এমতােিায়,  পতরতিতত তেবেচনা 

সাবপবে কম যশা ার আবয়াজন করা হবে।  

কৃশষ অথ যনীশতঃ উশল্লশখত  কম যশা াটি করার 

জন্য তি কর্তযপবের অনুমততক্রবম তেতভন্ন 

ট্রকাম্পাতনর প্রতততনতধ (প্রাণ, এতসআই, কয়ার) 

সুপারমব র পতরচা ক/মাত ক, রাইস তম ার, 

তেতভন্ন মিণা বয়র প্রতততনতধ, এেিং 

অন্যান্যবদর সাবথ ট্রর্াগাবর্াগ অব্যাহত আবছ। 

Workshop এর ব্যাপাবর মহাপতরচা ক 

মবহাদবয়র তনবদ যশ ট্রমাতাবেক পে বতশর কবর 

মহাপতরচা ক মবহাদবয়র  তনকট ট্রপ্ররণ করা 

হবয়তছ ।  Covid-19 এর ট্রপ্রতেবত সঙ্গত 

কারবণ workshop টি সম্ভে হয়তন। 

র্) ই-কৃতষ ট্রমাোই সহ ই-

কৃতষর মাধ্যবম তথ্য 

প্রাতপ্তর ব্যেিা 

ট্রজারদার করা 

প্রবয়াজন। 

তেআরবকতে, তেআরবকতে 

অযাপস, রাইস ডক্টর আবরা 

শতক্তশা ী করণ অব্যাহত 

রাখবত হবে। 

োিংলাবদি রাইস নবলজ ব্যািংক 

(শেআরবকশে): শেআরবকশে ওবয়ে অযাপবস 

শির নতুন জাতগুবলা হালনাগাদ করা হবয়বে। 

এোড়া শেআরবকশেবত ডায়নাশমক শভউ 

কাবনকটিশভটি স্থাপন করার ফবল শির 

হালনাগাদ কার্ যক্রম সকবলর  মদাড়বগাuড়ায় 

মপৌবে র্াবে। ইবতামবধ্য ৪,২৬,৬০০ জন 

শেআরবকশে ওবয়ে অযাপস মথবক মসো েহন 

কবরবেন। অযাপসটিবত ইিংবরশজ এেিং োিংলা 

সাচ য শসবস্টম স্থাপন করার ফবল মর্ মকউ 

োিংলা এেিং ইিংবরশজ শদবয় সাচ য করবত 

পারবেন। এোড়া উি ওবয়ে অযাপবস েঙ্গেন্ধু 

ধান ১০০ এেিং শি ধান ১০১, শি ধান ১০২ এর 

ফযাক্টসীট হালনাগাদকরণপূে যক আপবলাড করা 

হবয়বে।     

 

রাইস নবলজ ব্যািংক (আরবকশে) অযাপসঃ 

আরবকশে মমাোইল অযাপবস নতুন ধাবনর 

জাতগুবলা হালনাগাদ করা হবয়বে। ধাবনর 

সকল শেবিষজ্ঞ ও শেকল্প শেবিষজ্ঞগণবক 

মমাোইল অযাপবসর সাবথ সিংবর্াগ স্থাপন করা 

হবয়বে। ফবল মদবির মর্ মকান প্রান্ত হবত মসো 

েহীতারা মর্ মকান সময় স্বল্প খরবচ ধাবনর 

শেবিষজ্ঞগবণর সাবথ সরাসশর কথা েবল মর্ 

মকান মসো পাবে। ইবতামবধ্য ১৭,৮০০ জন 

আরবকশে মমাোইল অযাপসটি ডাউনবলাড কবর 

মসো েহন কবরবেন। অযাপসটির মাবনান্নয়বনর 

শনশমি প্রবয়াজনীয় পরামি য এেিং মতামত 

প্রদাবনর জন্য একটি ওবয়ে মপজ ফরম বতশর 

করা হবয়বে।   

 

শি রাইস ডক্টর: ধান চাবষর র্ােতীয় সমস্যা ও 

কৃতষ 

পতরসিংখ্যান 

তেভাগ 
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তেষয় উপ-তেষয় পর্ যাব াচনা তসদ্ধান্ত অগ্রগতত োস্তোয়নকারী 

সমাধাবনর প্রবয়াজনীয় জ্ঞান ও প্রযুশি সমৃদ্ধ 

Òশি রাইস ডক্টর মমাোইল ও ওবয়ে অযাপস” 

এর ইিংবরশজ  ও োিংলা ভাস যন বতশর হবয়বে। 

প্রায় ১৮০০০ ডাটা সমৃদ্ধ উি অযাপবস 

ডায়াগনশসস টুলস অন্তর্ভ যি করা হবয়বে 

মর্খাবন মরাগোলাই, মপাকামাকড়, 

িারীরতাশত্ত্বক, কৃশষতাশত্ত্বক ও মৃশিকা সিংক্রান্ত 

সমস্যাসমূবহর প্রবনািবরর মাধ্যবম সমাধান 

পাওয়া র্াবে। উি অযাপসটি Android 

চাশলত স্মাট য মফাবন Google play store 

মথবক ডাউনবলাডপূে যক ইনস্টল করা র্ায়। 

অযাপসটিবত ব্যেহারকারীবদর ক্ষুবদোতযা 

মপ্ররবণর মাধ্যবম সুশনশদ যষ্ট্ সমস্যাশভশিক 

সমাধান প্রদানসহ হালনাগাদ তথ্য মদখার 

সুশেধাবথ য পুি মনাটিশফবকিন নামক মলাোল 

োটন অন্তর্ভ যিকরণ ও োিংলা মটক্সট টু শস্পচ 

অপিন সিংযুিকরণ করা হবয়বে। ইবতামবধ্য 

১২,০০ জন অযাপসটি ডাউনবলাড কবর মসো 

েহন কবরবেন। এোড়া ওবয়ে অযাপবসর 

মহামবপজবক আবরা আকষ যণীয় করার জন্য 

মহাম মপবজর মমনুয-সমূবহর শডজাইন 

হালনাগাদ করা হবয়বে এেিং মাবনান্নয়বনর 

লবক্ষয প্রবয়াজনীয় পরামি য প্রদাবনর জন্য 

‘শফডব্যাক’ অপিন যুি করা হবয়বে।  

 

ধাবনর জাবতর উপবর্াগীতার ম্যাপঃ গবেষণা 

কার্ যক্রম মজারদার করার লবক্ষয শি উিাশেত 

শেশভন্ন ধাবনর জাতসমূবহর মাটি ও র্ভশমরূবপর 

উপর শভশি কবর ধান উৎপাদন উপবর্াগীতার 

ম্যাপ (Suitability Map) প্রস্তুত করা 

হবয়বে। এোড়া, শি হাইশিড ধান৭ ও সদ্য 

অেমুি েঙ্গেন্ধু ধান ১০০ এর চাষাোদ 

উপবর্াশগতার ম্যাপ প্রস্তুত করা হবয়বে এেিং 

শেশভন্ন িস্য শেন্যাস অনুর্ায়ী চাষাোদ 

উপবর্াগীতার ম্যাপ ম্যাপ প্রস্তুত করা হবে। 

উপরন্তু োিংলাবদবি আউি ধান চাষ উপবর্াগী 

সম্ভাব্য এলাকার ম্যাপ বতশর করা হবয়বে। 

এোড়াও ২০১২-২০১৮ সাল পর্ যন্ত েের 

অনুর্ায়ী োিংলাবদবির তাপমাো (সমে যাচ্চ ও 

সে যশনম্ন) ও মমাট বৃশষ্ট্পাবতর ম্যাপ এেিং 

স্যাবটলাইট ইমবজ ব্যেহার কবর আমন ২০২০ 

ও মোবরা ২০২০-২০২১ এশরয়া এর ম্যাপ বতশর 

করা হবয়বে। 

ঙ) 

গবেষণা 

ট্রজারদার-

করণ 

গবেষণা ও উন্নয়ন 

(R&D) কার্ যক্রম 

আবরা ট্রজারদার 

করা, বেতিক 

জ োয়ু 

পতরেতযবনর সাবথ 

সামঞ্জস্যপূণ য 

জ ােদ্ধতা/জ মগ্নতা, খরা, 

 েণাক্ততা, উপকরণ (সার) 

সাশ্রয়ী, অ েণাক্ত ট্রজায়ার-

ভাটা,  েণাক্ততা ও 

জ মগ্নতা সহনশী , গভীর 

পাতনর ধান, আমন 

মওসুবমর সুগন্ধ তেতশষ্ট 

• গত ১৮ জানুয়াতর অনুতিত জাতীয় েীজ 

ট্রোবড যর ১০৬তম সভায় োিং াবদশ ধান 

গবেষণা ইনতস্টটিউট (তি) কর্তযক উদ্ভাতেত দুইটি 

নতুন উচ্চ ি নশী  ধাবনর জাত সারা 

ট্রদশজুবড় চাষাোবদর জন্য অেমুক্ত করা হয়। 

নতুন দুইটি জাত হবে তি ধান১০১ ও তি 

ধান১০২। 

জীে প্রযুতক্ত, 

উতদ্ভদ প্রজনন, 

উতদ্ভদ 

শারীরতত্ত্ব 

তেভাগ, 

হাইতিড রাইস 

তেভাগ। 
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িসব র জাত ও 

প্রযুতক্ত উদ্ভােন 

করবত হবে। 

ট্রছাট দানা, আগাম জাত, 

ট্রোনা আউশ মওসুবমর খরা 

সহনশী  জাত উদ্ভােন 

করবত হবে।  

তি ধান১০১ ট্রোবরা মওসুবমর 

ব্যাকবটতরয়াজতনত ট্রপাড়া ট্ররাগ প্রততবরাধী 

জাত।  এ জাবতর তডগ পাতা খাড়া, প্রশস্ত ও 

 ম্বা। পাতার রিং গাঢ় সবুজ। এর গড় ি ন 

ট্রহক্টর প্রতত ৭.৭২ টন। তবে উপযুক্ত পতরচর্ যা 

ট্রপব  এর ি ন ট্রহক্টর প্রতত ৮.৯৯ টন পর্ যন্ত 

পাওয়া র্ায়। এ জাবতর দানা  ম্বা ও তচকন 

এেিং ট্রসানা ী েবণ যর। এ জাবতর গড় 

জীেনকা  ১৪২ তদন, র্া ট্রোবরা মওসুবমর 

জনতপ্রয় জাত তি ধান৫৮ এর ট্রচবয় ৪ (চার) 

তদন আগাম। ১০০০ টি পুষ্ট ধাবনর ওজন গবড় 

২৩.১ গ্রাম। ধাবনর দানায় অযামাইব াবজর 

পতরমাণ শতকরা ২৫.০ ভাগ এেিং ট্রপ্রাটিবনর 

পতরমাণ শতকরা ৯.৮ ভাগ। ভাত ঝরঝবর। 

জাতটির তেবশষ বেতশিয হব া 

ব্যাকবটতরয়াজতনত ট্রপাড়া ট্ররাগ প্রততবরাধী। এ 

জাতটিবত ব্যাকবটতরয়াজতনত ট্রপাড়া ট্ররাগ 

প্রততবরাধী প্রকট তজন Xa21, Xa4 ও 

Xa7 তেদ্যমান এেিং আটি যতিতশয়া  

ইবনাকুব শবন উচ্চ মাোর ট্ররাগ প্রততবরাধী 

(ট্রকার-১) েমতা প্রদশ যন কবরবছ। 

evsjv‡`‡ki †hme GjvKvq 
ব্যাকবটতরয়াজতনত ট্রপাড়া ট্ররাবগর আক্রমন 

ট্রেতশ ‡mme GjvKvq G RvZwU চার্াোবদ 

কৃষবকরা  াভোন হবে Ges evsjv‡`‡ki 

mvgwMÖK avb Drcv`‡b gyL¨ f~wgKv ivL‡e| 
 

weª avb102 Gi c~Y© eq¯‹ Mv‡Qi Mo D”PZv 

103 ‡mwg| Gi RxebKvj তি ধান২৯-এর 

ন্যায় 150 w`b| Gi wWM cvZv Lvov, cÖk¯Í 

I j¤^v Ges cvZvi is meyR| weª avb102 Gi 

djb cÖwZ ‡n±‡i M‡o 8.1 Ub| Z‡e GwU 

Dchy³ cwiPh©v ‡c‡j AbyK~j cwi‡e‡k 

‡n±i cÖwZ 9.6 Ub ch©šÍ djb w`‡Z m¶g| 

cÖ¯ÍvweZ Rv‡Zi djb cix¶vq weª avb102 

Rv‡Zi djb weª avb29 Gi ‡P‡q mvgvb¨ 

‡ekx (3.82%) Ges Qq AÂ‡j weª avb29 

Gi ‡P‡q cÖvq 8.42% ‡ekx djb †`q| G 

av‡bi ¸bMZgvb fvj| G av‡bi wRs‡Ki 

cwigvb 25.5 wg.MÖvg/‡KwR _vKvq GwU 

evsjv‡`‡ki gvby‡li ‰`bw›`b wRs‡Ki 

Pvwn`vi cÖvq 50-70% c~iY Ki‡Z m¶g 

n‡e| G av‡bi Pv‡j A¨vgvB‡jvR Ges 

‡cÖvwUb Gi cwigvY h_vµ‡g 28.0% Ges 

7.5%| weª avb102 Gi 1000wU cyó av‡bi 

IRb 22.7 MÖvg| G av‡bi `vbvi is L‡oi 

gZ Ges Pvj j¤^v wPKb I mv`v| 

evsjv‡`‡ki †hme GjvKvq weª avb29 
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Pvlvev` Kiv nq ‡mme GjvKvq G RvZwU 

e¨vcK RbwcÖqZv cv‡e e‡j Avkv Kiv hvq 

Ges evsjv‡`‡ki mvgwMÖK avb Drcv`‡b gyL¨ 

f~wgKv ivL‡e| 

•অনুকূ  পতরবেবশর উপবর্াগী ট্রোবরা 

ধাবনর ধাবনর জাত উদ্ভােবনর জন্য ট্রোবরা 

২০২০-২১ মওসুবম ২২টি ক্রস করা হবয়বছ 

এেিং ২৩টি ক্রস confirm করা হবয়বছ। 

Rapid Generation Advance 

পদ্ধততর মাধ্যবম ৪৫টি ক্রবসর ১২,১২২টি 

ট্রসতগ্রবগটিিং প্রবজতন অগ্রগামী করা হবয়বছ। 

এছাড়াও ট্রোবরা ২০২০-২১ মওসুবম 

৫,০০০টি ট্রকৌত ক সাতর Line Stage 

Testing (LST), ৭৯৪ টি ট্রকৌত ক সাতর 

OYT, ১২০ টি ট্রকৌত ক সাতর AYT এেিং 

২০টি ট্রকৌত ক সাতর Regional Yield 

Trial (RYT)-এ মূল্যায়ন করা হবয়বছ। 

OYT ট্রথবক ৫৫টি ট্রকৌত ক সাতর,  AYT 

ট্রথবক ০৮ টি ট্রকৌত ক সাতর এেিং RYT 

ট্রথবক ০২ টি (BRH11-9-11-4-5B-

HR3, BRH13-2-4-6-4B) ট্রকৌত ক 

সাতর োছাই করা হবয়বছ। অনুকূ  

পতরবেবশর উপবর্াগী ট্রোবরা ধাবনর 

কবয়কটি ট্রকৌত ক সাতর পাওয়া ট্রগবছ। 

উবেখ্য, গত ট্রোবরা ২০১৯-২০ মওসুবম 

BR11715-4R-103 ট্রকৌত ক সাতরটি 

ট্রোবরা মওসুবম ১৫৫ তদন জীেনকাব  ১০.০ 

টন/বহক্টর ি ন প্রদশ যন কবরবছ। এছাড়া 

ট্রোবরা ২০২০-২১ মওসুবম আঞ্চত ক ি ন 

পরীোয় BR11723-4R-48 ১৬১ তদবন 

৯.০৭ টন/বহ., BR11723-4R-12 ১৬৪ 

তদবন ৯.০৯ টন/বহ., BR11712-4R-

227 ১৬১ তদবন ৯.১৫ টন/বহ. ি ন প্রদশ যন 

কবরবছ। একই পরীোয় BR11716-4R-

105 ১৪৮ তদবন প্রায় ৯.০ টন ি ন প্রদশ যন 

কবরবছ ট্রর্খাবন ট্রচক জাত তি ধান৮৯ ১৫৪ 

তদবন ৮.২ টন/বহ. ি ন প্রদশ যন কবর। 

 েণাক্ততা সহনশী  জাত উদ্ভােবনর 

আওতায় ট্ররাপা আমন ২০২০ মওসুবম ১৪টি 

সিংকরায়ণ, ৪৩টি F1 Confirmation, 

৭১,৩৩৫টি ট্রসতগ্রবগটিিং ট্রপ্রাবজতন RGA-এর 

মাধ্যবম অগ্রগামীকরণ এেিং ৭,১৭৯টি 

ট্রকৌত কসাতর LST োয়াব  মূল্যায়ন করা 

হবয়বছ। এছাড়া ৮১৬টি ট্রকৌত ক সাতর 

OYT-ট্রত, ৬৩টি PYT-ট্রত, ৪৬টি AYT-



 
 

70 
 

তেষয় উপ-তেষয় পর্ যাব াচনা তসদ্ধান্ত অগ্রগতত োস্তোয়নকারী 

ট্রত, ২২টি RYT-োয়াব  মূল্যায়ন করা 

হবয়বছ। তেবশষকবর, PYT-3 োয়াব  

BR11716-4R-102 ট্রকৌত ক সাতরটি 

১১৭ তদবন ৭.৯১ টন/ট্রহ. ি ন প্রদশ যন 

কবরবছ ট্রর্খাবন তি ধান৮৭ ১২২ তদবন ৬.৪৯ 

টন/বহ. ি ন প্রদশ যন কবর।  

গত ট্রোবরা ২০২০-২১ মওসুবম ২০টি 

সিংকরায়ণ, ২৫টি F1 Confirmation, 

RGA কার্ যক্রবম ৭৮,৯৭১টি ট্রসতগ্রবগটিিং 

ট্রপ্রাবজতন অগ্রগামীকরণ এেিং ২,৭০৩টি 

ট্রকৌত ক সাতর LST োয়াব  মূল্যায়ন করা 

হবয়বছ। এছাড়া তেতভন্ন ট্রস্টবজর ি ন 

পরীোয় ১,৫২৮টি ট্রকৌত ক সাতর মূল্যায়ন 

করা হবয়বছ। তেবশষ কবর, PYT-4 

োয়াব  একটি ট্রকৌত ক সাতর BR 11723-

4R-172 ১১.১৬ টন/বহ. ি ন প্রদশ যন 

কবরবছ। 

চ তত ট্রোবরা ২০২১-২২ মওসুবম, ৩২টি F1 

confirmation, RGA কার্ যক্রবম 

১০৬২৬৮টি ট্রসতগ্রবগটিিং ট্রপ্রাবজতন 

অগ্রগামীকরণ এেিং ৫১৭০টি ট্রকৌত ক সাতর 

LST োয়াব  মূল্যায়ন করা হবয়বছ। এছাড়া 

তেতভন্ন ট্রস্টবজর ি ন পরীোয় ৬২০টি 

ট্রকৌত ক সাতর মূল্যায়ন করা হবয়বছ । চ তত 

২০২১-২২ মোবরা মওসুবম দুটি ALART-এ 

মমাট ৬টি ট্রকৌত ক সাতর মূল্যায়ন করা হবয়বছ। 

ALART1 এ মূল্যায়নকৃত ট্রকৌত ক 

সাতরগুব া হবে BR11715-4R-186, 

BR11723-4R-27, BR11723-

4R-12 এেিং ট্রচক BRRI dhan92 

(Sensitive Ck) BRRI dhan67 (Tol. 

Ck)। অপরতদবক,  ALART2 এ 

মূল্যায়নকৃত ট্রকৌত ক সাতরগুব া হবয়বছ 

BR11712-4R-227, BR11716-4R-

105, BR11716-4R-102 এেিং ট্রচক 

BRRI dhan67 (Tol. Ck) BRRI 

dhan89 (Sensitive Ck)। 
 

জ মগ্নতা সহনশী  জাত উদ্ভােবনর ট্রেবে 

গত ট্ররাপা আমন ২০২০ মওসুবম ২৯টি 

সিংকরায়ণ, ২৩টি F1 Confirmation, 

RGA কার্ যক্রবম ২০,০৬৬টি ট্রসতগ্রবগটিিং 

ট্রপ্রাবজতন অগ্রগামীকরণ এেিং ২,১১১টি 

ট্রকৌত ক সাতর LST োয়াব  মূল্যায়ন করা 

হবয়বছ। এছাড়া তেতভন্ন ট্রস্টবজর ি ন 

পরীোয় ১,০৪৭টি ট্রকৌত ক সাতর মূল্যায়ন 

করা হবয়বছ। গত ট্ররাপা আমন ২০২১ 
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মওসুবম ততনটি অগ্রগামী ট্রকৌত ক সাতর 

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

IR13F441, IR16F1148) ALART 

োয়াব  মূল্যায়ন করা হবয়বছ। 

র্ার মবধ্য IR16F1148 সাতরটিবক 

PVT এর জন্য তনে যাচন করা হবয়বছ। 

ট্রকৌত ক সাতরটি স্বল্প জীেন কা  সম্পন্ন, 

তেনা ধান১১-এর ন্যায় জ মগ্নতা সহনশী  

এেিং ি ন েমতা তেনা ধান১১ ট্রথবক প্রায় 

১.০ টন/বহ. ট্রেতশ, ধাবনর দানার আকার 

আকৃতত  ম্বা তচকন। 

ট্ররাপা আমন ২০২০-২১ মওসুবম খরা 

সহনশী  জাত উদ্ভােন ট্রপ্রাগ্রাম এর আওতায় 

৬৭টি ক্রস হবত প্রাপ্ত ২৪৮৯৮টি ট্রকৌত ক 

সাতর RGA (F2-F6) এর মাধ্যবম 

অগ্রগামী করা হবয়বছ এেিং আমন ২০২০-২১ 

মওসুবম প্রায় ৭৯০০ ট্রকৌত ক সাতর Line 

Stage Testing োয়াব  অগ্রগামী করা 

হবয়বছ। খরা সহনশী  স্বল্প/মধ্যম 

জীেনকাব র (১২০-১২৫ তদন) ধাবনর জাত 

উদ্ভােবনর  বেয ১৭টি অগ্রগামী ট্রকৌত ক 

সাতর আমন ২০২০-২১ মওসুবম PYT 

(Preliminary Yield) তহসাবে মূল্যায়ন 

করা হবয়বছ ট্রর্খাবন ট্রচক জাত তহসাবে তি 

ধান৫৬ এেিং তি ধান৭১ ব্যেহার করা 

হবয়বছ। গত আমন ২০২১-২২ মওসুবম খরা 

সহনশী  জাত উদ্ভােন ট্রপ্রাগ্রাম এর আওতায় 

১৯টি ক্রস confirm করা হবয়বছ এেিং 

৪৮১৩টি ট্রকৌত ক সাতর RGA (F2-F6) 

এর মাধ্যবম অগ্রগামী করা হবয়বছ । এছাড়া 

গত আমন ২০২১-২২ মওসুবম ট্রমাট ৫৪টি 

ক্রস ট্রথবক প্রায় ৭৬৩৪টি ট্রকৌত ক সাতর 

Line Stage Testing োয়াব  এেিং 

৭১৭টি অগ্রগামী ট্রকৌত ক সাতর OYT- 

তহসাবে মুল্যায়ন করা হবয়বছ। ১৬টি 

অগ্রগামী ট্রকৌত ক সাতর আমন মওসুবম 

PYT (Preliminary Yield Trial) 

তহবসবে মূল্যায়ন করা হবয়বছ ট্রর্খাবন ট্রচক 

জাত তহসাবে তি ধান৫৬ এেিং তি ধান৭১ 

ব্যেহার করা হবয়বছ এেিং ৪টি ট্রকৌত ক 

সাতর তনে যাচন করা হবয়বছ। 

চ) জাত 

সিংরেণ 

ও চাষ 

সম্প্রসারণ  

ো াম,  ক্ষ্মীদীর্া 

ও অন্যান্য ধাবনর 

জাত সিংরেণ ও 

চাষ সম্প্রসারণ 

প্রততকূ তা সতহষ্ণু আরও 

নতুন জাত উদ্ভােন করবত 

হবে।  

দতেণাঞ্চব র ো াম, 

োলাম, লক্ষ্মীদীঘ্া ও অন্যান্য ধাবনর স্থানীয় 

জাত শি জীন ব্যািংবক সিংরশক্ষত আবে। 

ঐশতহযোহী োলাম ধাবনর গুণাগুণ উচ্চ 

ফলনিীল ধাবন স্থানান্তবরর জন্য শিশডিং 

মপ্রাোবমর মাধ্যবম মকৌশলক সাশর উিােবনর 

উতদ্ভদ প্রজনন, 

উতদ্ভদ 

শারীরতত্ত্ব, 

হাইতিড রাইস  
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করা দরকার।  ক্ষ্মীদীর্া জাত সিংরেণ ও 

সম্প্রসারণ কবর ঐততহয 

তিতরবয় আনবত হবে।  

চীবনর সহায়তায় সুপার 

হাইতিড ধান উদ্ভােন করবত 

হবে।  

পরীক্ষা শনরীক্ষা চলবে। এ লবক্ষয শি 

ধান২৮ ও শি ধান৫০ জাবতর সাবথ োলাম 

ধাবনর ক্রশসিং করা হবয়বে এেিং উিাশেত 

সাশরগুবলা F4 মজনাবরিবন আবে। মোবরা 

২০২০-২১মওসুবম  তি ধান৫০ ও 

হাততশাই  (ো াম টাইপ) এর সিংকরায়ণ 

হবত প্রাপ্ত তিতডিং পপুব শন F4 

ট্রজনাবরশবন (৭৮৫ টি প্রবজতন) অগ্রগামী 

করা  হবয়বে । গত ট্রোবরা ২০২০-২১ 

মওসুবম Line Stage Testing 

(LST) এর দুইটি ক্রবসর র্থা: তি 

ধান৫০/ো াম এেিং তি ধান২৮/ো াম এর 

ট্রমাট ৬৭৬ ট্রকৌত ক সাতর ট্রথবক ৫৮টি 

ট্রকৌত ক সাতর তনে যাচন করা হবয়বছ। 

এছাড়াও তি ধান৫০/ো াম ক্রস মথবক 

২৮১৬টি ট্রকৌত ক সাতর ট্রথবক ১৯৯টি 

ট্রকৌত ক সাতর তনে যাচন করা হবয়বছ। চ তত 

ট্রোবরা মওসুবম তি ধান২৮/ো াম এর ক্রস 

ট্রথবক ট্রমাট ৫৬ ট্রকৌত কসাতর  এেিং তি 

ধান৫০/ো াম এর ক্রস ট্রথবক ট্রমাট ৪ 

ট্রকৌত কসাতর OYT ট্রত মুল্যায়ন করা 

হবয়বে । 

গত মোবরা ২০২০-২১ মওসুবম  তাো াম 

ধাবনর জাতটি  ািা, BR8526-38-2-1-

HR1, IR64-pi9 NILS, BR10322-23-

1-2-4 এর  সাবথ সিংকরায়ণ করা হবয়বছ। 

 তাো াম ধাবনর সাবথ ট্রসানামুতখ 

সিংকরায়ণ কবর প্রাপ্ত তিতডিং পপুব শন F2 

ট্রজনাবরশবন (৫০০টি প্রবজতন) অগ্রগামী 

করা হবয়বে। গত মোবরা ২০২০-২১ 

মওসুবম লতাোলাম ধাবনর জাতটি 

ALART শহসাবে মূল্যায়ন  করা হবয়শেল 

মর্খাবন মচক জাত শহসাবে শি ধান৫০, শি 

ধান৬৩ এেিং শি ধান৮১ ব্যেহার করা 

হবয়শেল। উি লতাোলাম ধাবনর জাতটি  

চলশত মোবরা ২০২১-২২ মওসুবম শপউর 

লাইন শসবলকিন করা হবে। হাবু ো াম 

ধাবনর জাতটি BR9713-63-5-2-2, 

BR8590-5-2-5-2 এেিং DR-6 এর  সাবথ 

সিংকরায়ণ কবর প্রাপ্ত F1 গত মোবরা 

মওসুবম ২০২০-২১ মওসুবম confirm  

করা হবয়বে। চলশত মোবরা ২০২১-২২ 

মওসুবম হাবু ো াম ধাবনর সাবথ ৩টি 

 াইন (BR9713-63-5-2-2, BR8590-5-

2-5-2 এেিং DR-6 সিংকরায়ণ কবর প্রাপ্ত  

তিতডিং পপুব শন F2 ট্রজনাবরশবন অগ্রগামী 

করা  হবয়বে।   

 

লক্ষ্মীদীঘ্ার উন্নয়বনর জন্য ব্যাপক কার্ যক্রম 

তেভাগ 
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েহণ করা হবয়বে।  শি আঞ্চশলক কার্ যালয় 

ভাঙ্গাবত লক্ষ্মীদীঘ্া, লালদীঘ্া, বখয়ামটর 

জাবতর উন্নয়বনর জন্য আমন ২০১৯-২০ 

মওসুবম সাদাপাজাম, শি ধান৪৯, শি 

ধান৭৫, শি ধান৭৯, ও শি ধান৮৭ এর সাবথ  

সিংকরায়ণ করা হবয়বে। তি গাজীপুবর গত 

ট্ররাপা আমন ২০২০-২১ মওসুবম 

লক্ষ্মীদীর্ার সাবথ BR11186-5R-377, 

BR11186-5R-672, শি ধান৭৬, শি 

ধান৭৭, শি ধান৮৭,  শি ধান৯৪ এর  

সিংকরায়ণ করা হবয়বছ। এছাড়া গত ট্ররাপা 

আমন ২০২০-২১ মওসুবম লক্ষ্মীদীর্ার 

সাবথ BR7932-17-2, BR9175-9-3-20-

3, BR9175-2-1-12-5 ট্রকৌত ক 

সাতরসমূবহর সিংকরায়ণ ট্রথবক উদূ্ভত F1-

সমূহ Confirmation করা হবয়বছ। 

লক্ষ্মীদীঘ্ার সাবথ BR8157-1-6-2-1-27 

সিংকরায়ণ হবত প্রাপ্ত মসশেবগটিিং প্রবজশন 

আমন ২০২০-২১ মওসুবম F2 মজনাবরিবন 

শেল। উক্ত মসশেবগটিিং প্রবজশনসমূহ  ট্রোবরা 

২০২০-২১ মওসুবম F3 মজনাবরিবন 

অেগামী করা হবয়বে। চলশত ট্রোবরা 

২০২১-২২ মওসুবম উক্ত মসশেবগটিিং 

প্রবজশনসমূহ  F4 মজনাবরিবন অেগামী 

করা হবয়বে।  

রাধুনী পাগল-এর সাবথ BR8535-2-1-2 এেিং 

NMKP102-3-2-1-এর সিংকরায়ণ মথবক 

উিুত পপুবলিন F3 মজনাবরিবন অেগামী করা 

হবয়বে। শি ধান২৮ এেিং রাধুনী পাগল-এর ক্রস 

পপুবলিন F5 মপশডশে মজনাবরিন-এ অেগামী 

হবয়বে। এোড়া শি ধান৫৪-এর সাবথ রাধুনী পাগল-

এর ক্রস মথবক উিূত একটি সাশর OYT-মত 

মূল্যায়ন করা হবয়বে। 

চীবনর সহায়তায় সুপার হাইিশড ধান 

উৎপাদবনর জন্য শি ইশতপূবে য চীবনর সহায়তায় 

মর্ৌথভাবে “োিংলাদবি ধান গবেষণা 

ইনশস্টটিশউবটর  হাইিশড ধান গেবষণা দক্ষতা 

বৃশদ্ধ” িীষ যক একটি প্রকল্প মফব্রুয়াশর ২০১৬ 

মথবক জুন ২০১৮ পর্ যন্ত োস্তোশয়ত হয়। প্রকল্প 

চলাকালীন ৮ জন চাইশনজ হাইশিড ধান 

শেবিষজ্ঞ শনশেড়ভাবে শি শেজ্ঞানীবদর সাবথ 

কাজ কবরবেন। চাইশনজ শেবিষজ্ঞবদর 

সরেরাহকৃত সুপার হাইশিড ধাবনর শপতৃ সাশরর 

সাবথ শি উিাশেত শপতৃ সাশরর মবধ্য 

সিংকরায়বনর মাধ্যবম নতুন শরকশিবনন্ট শপতৃ 
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