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বাাংলাদেশ পাট গদবষণা ইনস্টিটিউট 

জেদনটিক স্টিদসাদস েস এন্ড স্টসড স্টবভাগ 

 

 

 

ভুস্টিকা 

জেদনটিক স্টিদসাদস েস এন্ড স্টসড স্টবভাগ (স্টেআিএসস্টড) বাাংলাদেশ পাট গদবষণা ইনস্টিটিউজটি পাট ও পাট োতীয় 

ফসদলি োত উন্নয়ন কি েসূস্টিি অন্যতি অাংশীোি। ১৯৯১ সাদল স্টবদেআিআই এি  োি েপ্লােি স্টবভাদগি কার্ েক্রি  

শুরু হয়। ২০০১ সাদল এই োি েপ্লােি স্টবভাগ েীন ব্াাংক শাখা স্টহদসদব তৎকালীন প্রেনন স্টবভাদগি 

সাইদটাদেদনটিক্স শাখাি সাদে যুক্ত কদি এবাং প্রেনন বীে শাখা নাদি আদিকটি নতুন শাখাসহ জেদনটিক স্টিদসাদস েস 

এন্ড স্টসড স্টবভাগ গঠন কিা হয়। এই স্টবভাগ প্রস্টতষ্ঠাি মূল লক্ষ্য ও উদেশ্য হদলা পাট ও অন্যান্য আঁশ োতীয় ফসদলি 

োি েপ্লােি সাংগ্রহ ও সাংিক্ষ্ণ কিাি পাশাপাস্টশ তাদেি িিদফালস্টেকাল ও িস্টলকুলাি িস্টিত্রায়ন কিা; আঁশ ফসদলি 

োতসমূদহি িাস্টহো অনুর্ায়ী প্রেনন বীে উৎপােন ও স্টবতিণ এবাং েীব প্রযুস্টক্ত গদবষণাি িাধ্যদি আঁশ ফসদলি 

উন্নত োত উদ্ভাবন/উন্নয়ন।  

 

স্টবভাদগি সািস্টগ্রক উদেশ্য 

• এই স্টবভাদগি উদেশ্য পাট ও পাট োতীয় ফসদলি জকৌস্টলসম্পে সাংগ্রহ, সাংিক্ষ্ণ, স্টবতিণ ও ব্বস্থাপনা; 

• েীবপ্রযুস্টক্ত গদবষণাি িাধ্যদি পাট, জকনাফ ও জিস্তাি োত উন্নয়ন এবাং 

• পাট ও পাট োতীয় ফসদলি প্রেনন বীে উৎপােন ও স্টবতিণ।  

 

স্টবভাদগি েনবল 

 

ক্রঃ নাং পেবী সাংখ্যা 

০১ মূখ্য ববজ্ঞাস্টনক কি েকতো ০১ েন 

০২ প্রধান ববজ্ঞাস্টনক কি েকতো ০৩ েন 

০৩ ঊধ েতন ববজ্ঞাস্টনক কি েকতো ০৩ েন 

০৪ ববজ্ঞাস্টনক কি েকতো ০৩ েন 

০৫ ম্যাদনোি (েীন ব্াাংক) ০১ েন 

০৬ জেএফএ ০২ েন 

০৭ কযাটালগাি ০১ েন 

০৮ জিস্টিোদিশন জিকাস্টনক ০১ েন 

০৯ এলএ ০২ েন 

১০ সাঁটস্টলস্টপকাি কাি কস্টম্পউটাি অপাদিটি ০১ েন 

১১ অস্টফস সহায়ক ০১ েন 

 জিাট ১৯ েন 
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জেদনটিক স্টিদসাদস েস এন্ড স্টসড স্টবভাগ এি কার্ েক্রি একেন মূখ্য ববজ্ঞাস্টনক কি েকতোি জনতৃদে স্টতনটি শাখাি িাধ্যদি 

পস্টিিাস্টলত হদে। শাখা স্টতনটি হদলাঃ  

• েীন ব্াাংক শাখা 

• সাইদটাদেদনটিক্স শাখা 

• প্রেনন বীে শাখা  

 

মূখ্য ববজ্ঞাস্টনক কি েকতোি একান্ত শাখাি েনবল 

ক্রঃ নাং পেবী সাংখ্যা 

০১ মূখ্য ববজ্ঞাস্টনক কি েকতো ০১ েন 

০২ সাঁটস্টলস্টপকাি কাি কস্টম্পউটাি অপাদিটি ০১ েন 

০৩ অস্টফস সহায়ক ০১ েন 

 জিাট ০৩ েন 

 

েীন ব্াংক শাখা 

পাট ও অন্যান্য আঁশ োতীয় ফসদলি জকৌস্টলসম্পে সাংগ্রহ ও সাংিক্ষ্ণ কিা এই শাখাি মূখ্য উদেশ্য। অদ্যাবস্টধ 

বাাংলাদেদশি স্টবস্টভন্ন অঞ্চল ছাড়াও পৃস্টেবীি অদনক জেশ জেদক স্টবস্টভন্ন সিদয় সাংগৃহীত ৬০৩১ োি েপ্লােি এই 

শাখাি েীন ব্াাংক এ সাংিস্টক্ষ্ত আদছ। এই েীন ব্াাংক এ +৪০জস ও -২০০জস তাপিাত্রাি আলাো দুইটি প্রদকাদষ্ঠ 

র্োক্রদি িধ্য ও েীর্ ে জিয়াদে সাংিক্ষ্দণি েন্য োি েপ্লােিসমূহ র্োর্েভাদব সুস্টবন্নস্ত আদছ। শাখাি সুস্টনস্টে েষ্ট 

উদেশ্যসমূহ স্টনম্নরুপঃ 

• পাট, জকনাফ, জিস্তা ও অন্যান্য আঁশ ফসদলি োি েপ্লােি সাংগ্রহ ও সাংিক্ষ্ণ এবাং সাংগৃহীত     োি েপ্লােি 

সমূদহি িস্টিত্রায়ন, মূল্যায়ন ও ডকুদিদেশন। 

• েীন ব্াাংক এ সাংিস্টক্ষ্ত োি েপ্লােি সমূদহি িান র্ািাই পূব েক প্রদয়ােদন বীে পুনঃবধ েন 

(regeneration) কদি সাংিক্ষ্ণ। 

েীন ব্াংক শাখাি েনবল 

ক্রঃ নাং পেবী সাংখ্যা 

০১ প্রধান ববজ্ঞাস্টনক কি েকতো ০১ েন 

০২ ঊধ েতন ববজ্ঞাস্টনক কি েকতো ০১ েন 

০৩ ববজ্ঞাস্টনক কি েকতো ০১ েন 

০৪ ম্যাদনোি (েীন ব্াাংক) ০১ েন 

০৫ কযাটালগাি ০১ েন 

০৬ জিস্টিোদিশন জিকাস্টনক ০১ েন 

 জিাট ০৬ েন 
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সাইদটাদেদনটিক্স শাখা 

েীব প্রযুস্টক্ত গদবষণাি িাধ্যদি পাট ও অন্যান্য আঁশ ফসদলি োত উন্নয়ন সহায়ক গদবষণা এই শাখাি মূল লক্ষ্য। 

শাখাি সুস্টনস্টে েষ্ট উদেশ্যসমূহ স্টনম্নরুপঃ 

• ইন স্টভদরা (In vitro) এক্সপ্লাে কালিাদিি (িাইদক্রা জপ্রাপাদগশন) িাধ্যদি পাট, জকনাফ ও জিস্তাি 

স্টিদেনাদিশন প্রদটাকদলি উন্নস্টত সাধন। 

• Karyotype analysis, embryo rescue, pollen culture এবাং 

protoplast fusion পদ্ধস্টতি গদবষণা। 

• জেদনটিক রান্সফিদিশদনি িাধ্যদি কাাংস্টখত েীন পাট, জকনাফ ও জিস্তাি োদত সস্টন্নদবশন কদি োদতি 

উন্নয়ন/উদ্ভাবন। 

•  পাট, জকনাফ ও জিস্তাি োি েপ্লােদিি স্টডএনএ স্টফঙ্গািস্টপ্রস্টোং এি িাধ্যদি আনস্টবক িস্টিত্রায়ন 

(molecular characterization) সম্পন্ন কিা। 

• সাংিস্টক্ষ্ত োি েপ্লােি জেদক েীস্টবয়, অেীস্টবয় ও কাস্টিত গুনাগুন স্টনধ োিক িস্টলকুলাি িাকোি সনাক্তকিণ। 

 সাইদটাদেদনটিক্স শাখাি েনবল 

ক্রঃ নাং পেবী সাংখ্যা 

০১ প্রধান ববজ্ঞাস্টনক কি েকতো ০১ েন 

০২ ঊধ েতন ববজ্ঞাস্টনক কি েকতো ০১ েন 

০৩ ববজ্ঞাস্টনক কি েকতো ০১ েন 

০৪ জেএফএ ০১ েন 

০৫ এলএ ০১ েন 

 জিাট  ০৫ েন 

  

প্রেনন বীে শাখা 

প্রেনন বীে শাখা মূলত পাট, জকনাফ ও জিস্তাি স্টবস্টভন্ন োদতি প্রেনন বীে উৎপােন ও স্টভস্টি বীে উৎপােনকািী 

প্রস্টতষ্ঠানসমূদহ তা সিবিাহ কদি োদক। শাখাি সুস্টনস্টে েষ্ট উদেশ্য সমূহ স্টনম্নরুপঃ 

• স্টভস্টি বীে উৎপােনকািী স্টবস্টভন্ন সিকািী ও জবসিকািী সাংস্থাদক িাস্টহো জিাতাদবক প্রেনন বীে 

সিবিাদহি লদক্ষ্য প্রদয়ােনীয় পস্টিিাণ প্রেনন বীে উৎপােন। 

• প্রেনন বীে স্টবষয়ক গদবষণা এবাং প্রেনন বীে উৎপােদনি েন্য স্টনউস্টিয়াস বীে উৎপােন। 

প্রেনন বীে শাখাি েনবল 

ক্রঃ নাং পেবী সাংখ্যা 

০১ প্রধান ববজ্ঞাস্টনক কি েকতো ০১ েন 

০২ ঊধ েতন ববজ্ঞাস্টনক কি েকতো ০১ েন 

০৩ ববজ্ঞাস্টনক কি েকতো ০১ েন 

০৪ জেএফএ ০১ েন 

০৫ এলএ ০১ েন 

 জিাট ৫ েন 
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জেদনটিক স্টিদসাদস েস এন্ড স্টসড স্টবভাদগি উদেখদর্াগ্য সাফল্যঃ 

• পাট ও অন্যান্য আঁশ োতীয় ফসদলি বাাংলাদেশ সহ পৃস্টেবীি স্টবভন্ন জেশ জেদক সাংগৃহীত ৬,০৩১টি 

োি েপ্লােি েীন ব্াংক এ সাংিস্টক্ষ্ত আদছ। এসকল োি েপ্লােিসমূহ +৪০জস তাপিাত্রায় (active 

storage) এবাং -২০০জস তাপাত্রায় (base storage) সাংিক্ষ্নপূব েক স্টনয়স্টিত তত্ত্বাবধান কিা 

হদে ফদল অদ্যাবস্টধ সেীব আদছ। স্টনদম্ন স্টবদেআিআই এি েীন ব্াংক এ সাংিস্টক্ষ্ত োি েপ্লােদিি 

জেস্টসসস্টভস্টিক স্টবভােন উদেখ কিা হদলা। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• অদ্যাবস্টধ পাট, জকনাফ ও জিস্তাি জিাট ২৭৪৫টি এদক্সশদনি িাস্টিস্টত্রক ববস্টশষ্টয স্টনরুপন 

(Characterization) কিা হদয়দছ। স্টনদম্ন এি জেস্টসসস্টভস্টিক স্টবভােন উদেখ কিা হদলা।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

•  অদ্যাবস্টধ পাট, জকনাফ ও জিস্তাি জিাট ৬৪৬টি এদক্সশদনি িাস্টিস্টত্রক ববস্টশষ্টয মূল্যায়ন (Evaluation) 

কিা হদয়দছ। এি িদধ্য ভাল ফলাফল প্রেশ েনকািী  এদক্সশন সমূহ পিবতীদত োত উন্নয়দনি কাদে ব্বহাি 

কিা র্াদব। স্টনদম্ন এি জেস্টসসস্টভস্টিক স্টবভােন উদেখ কিা হদলা।  

 

 

 

 

 

 

জেস্টসদসি নাি এদক্সশন সাংখ্যা 

Corchorus capsularis ২৪০৭ 

Corchorus olitorius ১৫০৩  

Hibiscus cannabinus ৬৭৯  

Hibiscus sabdariffa ৪৭৮  

Wild Corchorus spp ২৮২  

Wild Hibiscus spp ৩১০ 

Allied genera ২৫৩ 

Inter Specific hybrid ১১৯ 

জিাট  ৬০৩১ 

জেস্টসদসি নাি এদক্সশন সাংখ্যা 

Corchorus capsularis ৬২১  

Corchorus olitorius ১২৩৮ 

Hibiscus cannabinus ৪৮৫ 

Hibiscus sabdariffa ৩৪০ 

Wild Corchorus spp ৪৩ 

Wild Hibiscus spp ১৮ 

জিাট ২৭৪৫ 

জেস্টসদসি নাি এদক্সশন সাংখ্যা 

Corchorus capsularis ২১১ 

Corchorus olitorius ১৪২ 

Hibiscus cannabinus ১৮৩ 

Hibiscus sabdariffa ১১০ 

জিাট ৬৪৬ 
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• স্টনয়স্টিতভাদব েীনব্াাংদক েীর্ ে জিয়াদে সাংিস্টক্ষ্ত এদক্সশনসমূদহি বীদেি অঙ্কুদিােগদিি হাি পিীক্ষ্া 

কিা হদয় োদক। অঙ্কুদিােগদিি হাদি ঝুস্টকদত োকা এদক্সশনসমূদহি বীেবধ েণ (Regeneration) 

কিা হয় এবাং র্োর্ে প্রস্টক্রয়াি িধ্যদি পূনিায় বীেগুদলা েীনব্াাংক সাংিক্ষ্ণ কিা হয়। ২০১৫ সাল হদত 

২০১৯ সাল পর্ েন্ত পাট, জকনাফ ও জিস্তাি জিাট ৫১১৭টি এদক্সশদনি বীেবধ েন (Regeneration) কিা 

হদয়দছ এবাং পূনিায় বীেগুদলা েীনব্াাংক সাংিক্ষ্ণ কিা হদয়দছ। স্টনদম্ন বীেবধ েদণি 

(Regeneration) জেস্টসসস্টভস্টিক স্টবভােন উদেখ কিা হদলা।   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• স্টবস্টভন্ন স্টবভাদগি গদবষণা কাদেি েন্য েীন ব্াাংক হদত িাস্টহো িাস্টফক স্টবস্টভন্ন এদক্সশদনি বীে সিবিাহ 

কিা হয়। ২০১৫ সাল হদত ২০১৯ সাল পর্ েন্ত পাট, জকনাফ ও জিস্তাি স্টবস্টভন্ন জেস্টসদসি ২৪৫৫টি এদক্সশদনি 

বীে স্টবস্টভন্ন স্টবভাদগি গদবষণা কাদেি েন্য সিবিাহ কিা হদয়দছ। স্টনদম্ন জেস্টসসস্টভস্টিক বীে সিবিাদহি 

স্টবভােন উদেখ কিা হদলা।   

 

 

 

 

 

 

 

• আিএস্টপস্টড ও এসএসআি প্রাইিাি ব্বহাি কদি স্টডএনএ স্টিাংগাি স্টপ্রস্টোং এি িাধ্যদি জেস্টশ পাদটি ৫টি 

োতসহ জিাট ৬৩টি োি েপ্লােি, জতাষা পাদটি ৬টি োতসহ জিাট ২৯টি োি েপ্লােি এবাং জকনাদফি ৩টি 

োতসহ জিাট ৫১টি োি েপ্লােদিি িস্টলকুলাি িস্টিত্রায়ন (Molecular characterization) 

কিা হদয়দছ। অে োৎ পাট ও জকনাদফি ১৪টি োতসহ সব েদিাট ১৪৩টি োি েপ্লােদিি িস্টলকুলাি িস্টিত্রায়ন 

কিা হদয়দছ। িস্টলকুলাি িস্টিত্রায়দনি িাধ্যদি প্রাপ্ত তথ্য ব্বহাি কদি েীবপ্রযুস্টক্তি িাধ্যদি স্টবস্টভন্ন জেস 

(Biotic and Abiotic) সহনশীল পাট ও পাট োতীয় ফসদলি উচ্চ ফলনশীল োত উদ্ভাবন কিা 

র্াদব।   

জেস্টসদসি নাি এদক্সশন সাংখ্যা 

Corchorus capsularis ৯১৭   

Corchorus olitorius ২৩৮১  

Hibiscus cannabinus ৮৬৭  

Hibiscus sabdariffa ২৮১ 

Wild Corchorus spp ৫১১  

Wild Hibiscus spp ১২৬  

Inter Specific hybrid ৩৪ 

জিাট  ৫১১৭ 

জেস্টসদসি নাি এদক্সশন সাংখ্যা 

Corchorus capsularis ৭১০  

Corchorus olitorius ১০৮৫ 

Hibiscus cannabinus ৪৩১ 

Hibiscus sabdariffa ৮৫ 

Wild Corchorus spp ১১৪  

Wild Hibiscus spp ৩০  

জিাট  ২৪৫৫ 
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• জেদনটিক স্টিদসাদস েস এন্ড স্টসড স্টবভাগ জেশী পাট, জতাষা পাট ও জকনাদফি স্টবস্টভন্ন োদতি প্রেনন বীে 

উৎপােনপূব েক প্রেনন বীে হদত স্টভস্টি বীে উৎপােদনি েন্য স্টবএস্টডস্টস এবাং স্টবস্টভন্ন জবসিকাস্টি পাট বীে 

উৎপােন ও স্টবপণন প্রস্টতষ্ঠাদন সিবিাহ কদি োদক। স্টবএস্টডস্টস এবাং স্টবস্টভন্ন জবসিকাস্টি পাট বীে উৎপােন 

ও স্টবপণন প্রস্টতষ্ঠান পিবতীদত স্টভস্টি বীে হদত প্রতযাস্টয়ত বীে উৎপােন কদি পাট িাষীদেি স্টনকট সিবিাহ 

কদি োদক। এভাদব স্টবদেআিআই এি উৎপাস্টেত প্রেনন বীে জেদশি পাট িাষীদেি বীদেি িাস্টহো জিটাদত 

ও উন্নত িাদনি পাট উৎপােদন ভূস্টিকা িাখদছ। ২০০২-২০০৩ অে ে বছি হদত ২০১৯-২০২০ অে ে বছি পর্ েন্ত 

সব েদিাট ৩৬১২৩ জকস্টে প্রেনন বীে উৎপােন  কিা হদয়দছ। এি িদধ্য ১৬৮০৬ জকস্টে জেস্টশ পাট, ১৬৯৩৪ 

জকস্টে জতাষা পাট এবাং ২৩৮৩ জকস্টে জকনাদফি প্রেনন বীে ।  

 

• উক্ত সিদয়ি িদধ্য স্টবএস্টডস্টসদক ৬৫৪৪ জকস্টে জেশী পাট, ৭৩১৭ জকস্টে জতাষা পাদটি এবাং ৫৩৫ জকস্টে 

জকনাদফি বীেসহ সব েদিাট ১৪৩৯৬ জকস্টে প্রেনন বীে স্টভস্টি বীে উৎপােদনি েন্য সিবিাহ কিা হদয়দছ। 

পাশাপাস্টশ ২০১৫-২০১৬ অে ে বছি হদত এ পর্ েন্ত স্টবস্টভন্ন জবসিকাস্টি পাট বীে উৎপােন ও স্টবপণন 

প্রস্টতষ্ঠানদক ৪৫৯ জকস্টে জতাষা পাট এবাং ৯০০ জকস্টে জকনাদফি বীেসহ সব েদিাট ১৩৫৯ জকস্টে প্রেনন 

বীে স্টভস্টি বীে উৎপােদনি েন্য সিবিাহ কিা হদয়দছ। 

 

জেদনটিক স্টিদসাদস েস এন্ড স্টসড স্টবভাদগি সম্পাস্টেত স্টবস্টভন্ন কার্ েক্রদিি ছস্টব 

 

েীন ব্াংক এি +৪০জস জসদল স্টবভাগীয় প্রধান 
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সাইদটাদেদনটিক্স শাখাি গদবষণা কার্ েক্রদিি স্টকছু খন্ডস্টিত্র 
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পাদটি প্রেনন বীে উৎপােদনি স্টবস্টভন্ন পর্ োদয়ি স্টকছু খন্ডস্টিত্র 

 


