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নং 

প্রযুক্তির নাম 

১। আঁল উৎপাদনন দদলী পাট বপননর উপযুি ময় ক্তনর্ ধারণ পদ্ধক্তি (২০ মার্ ধ দেনে ১৫ এক্তপ্র)  

২। আঁল উৎপাদনন দিাা পাট বপননর উপযুি ময় ক্তনর্ ধারণ পদ্ধক্তি (২০ মার্ ধ দেনে ১৫ দম)  

  ৩। আঁল উৎপাদনন দেনাফ ফনর উপযুি বীজ বপন ময় ক্তনর্ ধারণ পদ্ধক্তি (১৫ মার্ ধ দেনে এক্তপ্র)  

৪। আঁল উৎপাদনন দমস্তা ফনর উপযুি বীজ বপন ময় ক্তনর্ ধারণ পদ্ধক্তি (১৫ মার্ ধ দেনে ১৫দম)  

৫। আঁল উৎপাদনন দদলী পানটর বীজার ক্তনর্ ধারণ পদ্ধক্তি (প্রক্তি দক্টনর ৭-৮ দেক্তজ)  

৬। আঁল উৎপাদনন দিাা পানটর বীজার ক্তনর্ ধারণ পদ্ধক্তি (প্রক্তি দক্টনর ৫-৬ দেক্তজ)  

৭। আঁল উৎপাদনন দেনাফ ফনর বীজার ক্তনর্ ধারণ পদ্ধক্তি (প্রক্তি দক্টনর ১১-১২ দেক্তজ)  

৮। আঁল উৎপাদনন দমস্তা ফনর বীজার ক্তনর্ ধারণ পদ্ধক্তি (প্রক্তি দক্টনর ১১-১২ দেক্তজ)  

৯। আঁল উৎপাদনন পাট, দেনাফ ও দমস্তা ফনর াক্তরনি বীজ বপন পদ্ধক্তি (াক্তর দেনে াক্তরর দুরত্ব ৩০ দ.ক্তম. এবং গছ দেনে 

গানছর দুরি ১০ দ.ক্তম.) 

১০। পাট র্ান দুআ বার ক্তনড়াক্তন ও পািােরন (বীজ বপননর ২০-২৫ ক্তদন এবং ৩৫-৪০ ক্তদন পর), এে বার টানাবাছ  (৬৫-৭০ 

ক্তদন পর) এবং এে বার োটাবাছ (৮৫-৯০ ক্তদন পর) এর মাধ্যনম ঠিে অন্তঃপক্তরর্য ধা পদ্ধক্তি  

১১। আঁল উৎপাদনন দিাা ও দদলী পাট এবং দেনাফ ও দমস্তা ফ র্ান ার প্রনয়াগ পদ্ধক্তি  

১২। দদলী পানটর ার সুপাক্তরলমাা (ক্তি-১৫৪, ক্তক্তভএ-১, ক্তক্তভআ-৩, ক্তবনজঅরঅআ দদলী পাট-৬(ক্তবনজক্ত-৮৩), ক্তবনজঅরঅআ 

দদলী পাট-৭(ক্তবনজক্ত-২১৪২), ক্তবনজঅরঅআ দদলী পাট-৮(ক্তবনজক্ত-২১৯৭) এবং ক্তবনজঅরঅআ দদলী পাট-৯ (ক্তবনজক্ত-৫০০৩)  

(১৬৬-২৫-৩০-৪৫-১১ আউক্তরয়া-টিএক্তপ-এমওক্তপ-ক্তজপাম-ক্তজঙ্কানফট) 
১৩। ক্তবনজঅরঅআ দদলী পাট-৫(ক্তবনজক্ত-৭৩৭০)- এর ার সুপাক্তরলমাা (১১০-২৫-৪০) 

১৪। ও-৪ দিাা পানটর ার সুপাক্তরলমাা (১৬৬-২৫-৩০-৪৫-১১) 

১৫। ও-৯৮৯৭ (ফাগুক্তন দিাা) পানটর ার সুপাক্তরলমাা(২০০-৫০-৬০-৯৫-১১) 

১৬। ক্তবনজঅরঅআ দিাা পাট-৪(ও-৭২) এবং ক্তবনজঅরঅআ দিাা পাট-৫ (ও-৭৯৫) এর ার সুপাক্তরলমাা (১৬৬-৫০-৫০-১০০) 

১৭। ক্তবনজঅরঅআ দিাা পাট-৬(ও-৩৮২০)এর ার সুপাক্তরলমাা(১৩২-২৫-৪০) 

১৮। ক্তবনজঅরঅআ দিাা পাট-৭(এমক্তজ-১)এর ার সুপাক্তরলমাা (১১০-২৫-৩০) 

১৯। নাবী পাট বীজ উৎপাদনন ার সুপাক্তরলমাা (১৩২-২৫-৪০) 

২০। ক্তবনজঅরঅআ দেনাফ-১ (এআর্ক্ত-২), ক্তবনজঅরঅআ দেনাফ-২ (এআর্ক্ত-৯৫), ক্তবনজঅরঅআ দেনাফ-৩ (এআর্ক্ত-৩)(বট 

দেনাফ) ও ক্তবনজঅরঅআ দেনাফ-৪  দেআ-৩)-এর ার সুপাক্তরলমাা (১৩২-২৫-৪০) 
২১। ক্তবনজঅরঅআ দমস্তা-১ (এআর্এ-২৪) ও ক্তবনজঅরঅআ দমস্তা-২ (ামু-৯৫)-এর ার সুপাক্তরলমাা (১১০-২৫-৩০) 

২২। পাট  ক্তি-ফী  লস্য ক্রনমর-এর ার সুপাক্তরলমাা 

২৩।  প্রেম ফ- অলু (১৩৫-৩০-৯০-১০-২) 
২৪।  ক্তদিীয় ফ- পাট (৯৫-১০-৬০-৯) 

২৫।  তৃিীয় ফ- দরাপা অমন র্ান (৯০-১০-৩০-১০-১) 
২৬। পাট (দদলী ও দিাা) আঁল উৎপাদননর উন্নি প্রযুক্তি  

২৭। দেনাফ আঁল উৎপাদননর উন্নি প্রযুক্তি 

২৮। দমস্তা আঁল উৎপাদননর উন্নি প্রযুক্তি 

২৯। নাবী পাট বীজ উৎপাদনন ার প্রনয়াগ পদ্ধক্তি  
৩০। পানটর অগাছা দমনন অগাছানালনের ব্যবার পদ্ধক্তি (াঃ ২০১০-১১)   

৩১। পাটনেনির ক্ষুনদনলমা ও অঙ্গুক্তঘা দমনন অগাছানালনের ব্যবার প্রযুক্তি (াঃ ২০১৩-১৪) 

৩২। পাটনেনির মুোঘা দমনন অগাছানালনের ব্যবার প্রযুক্তি (াঃ  ২০১৬-১৭) 

৩৩। আঁল উৎপাদনন দদলী পাট েিধননর উপযুি ময় ক্তনর্ ধারণ পদ্ধক্তি (বীজ বপননর ১১০ ক্তদন পর)  

৩৪। আঁল উৎপাদনন দিাা পাট েিধননর উপযুি ময় ক্তনর্ ধারণ পদ্ধক্তি (বীজ বপননর ১০০ ক্তদন পর)  

৩৫। আঁল উৎপাদনন দেনাফ ফ েিধননর উপযুি ময় ক্তনর্ ধারণ পদ্ধক্তি (বীজ বপননর ১২০ ক্তদন পর)  



৩৬। আঁল উৎপাদনন দমত্মা ফ েিধননর উপযুি ময় ক্তনর্ ধারণ পদ্ধক্তি (বীজ বপননর ১২০ ক্তদন পর)  

৩৭। পাট-দরাপা অমন-গম ফক্রনম অগাম বপননযাগ্য দিাা পানটর  জানির ক্তন্ননবল (১৯৯৫)  

৩৮। পাট-দরাপা অমন-গম ফক্রম ম্প্রক্তি উদ্ভাক্তবি দদলী পানটর জানির ক্তন্ননবল (১৯৯৫) 

৩৯। অগাম বপন দযাগ্য দিাা জাি ‘ও-৭২’ দে ক্তি ফক্রনম মত্মর্ভ ধক্তি (১৯৯৫) 

৪০। বীজ উৎপাদনন দদলী  পাট বপননর উপযুি ময় ক্তনর্ ধারণ পদ্ধক্তি (জুন দেনে জুাআ)  

৪১। বীজ উৎপাদনন দিাা পাট বপননর উপযুি ময়  ক্তনর্ ধারণ পদ্ধক্তি (২৫ অগষ্ট দেনে ১৫ দনেম্বর)  

৪২। বীজ উৎপাদনন দেনাফ ফনর উপযুি বীজ বপন ময় ক্তনর্ ধারণ পদ্ধক্তি (জুন দেনে জুাআ)  

৪৩। বীজ উৎপাদনন দেনাফ ফনর উপযুি বীজ বপন ময় ক্তনর্ ধারণ পদ্ধক্তি (জুন দেনে জুাআ)  

৪৪। বীজ উৎপাদনন দদলী পানটর বীজার ক্তনর্ ধারণ পদ্ধক্তি (প্রক্তি দক্টনর ৫.৫-৬.০ দেক্তজ)  

৪৫। বীজ উৎপাদনন দিাা পানটর বীজার ক্তনর্ ধারণ পদ্ধক্তি (প্রক্তি দক্টনর ৫.০-৫.৫ দেক্তজ)  

৪৬। বীজ উৎপাদনন দিাা পাট বীজ ফ েিধননর ঠিে ময় ক্তনর্ ধারণ পদ্ধক্তি (র্ারা গজাননার পর দেনে ৫.০-৫.৫ মা) 

৪৭। বীজ উৎপাদনন দদলী পাট বীজ ফ েিধননর ঠিে ময় ক্তনর্ ধারণ পদ্ধক্তি (র্ারা গজাননার পর দেনে ৫.৫ মা) 

৪৮। বীজ উৎপাদনন দেনাফ বীজ ফ েিধননর ঠিে ময় ক্তনর্ ধারণ পদ্ধক্তি (র্ারা গজাননার পর দেনে ৭.৫ মা) 

৪৯। বীজ উৎপাদনন দমস্তা বীজ ফ েিধননর ঠিে ময় ক্তনর্ ধারণ পদ্ধক্তি (র্ারা গজাননার পর দেনে ৮ মা)  

৫০। নাবী পাট বীজ উৎপাদন প্রযুক্তি (াঃ ১৯৯০) 

৫১। রাক্তর বীজ বপন পদ্ধক্তিনি পাট বীজ উৎপাদন প্রযুক্তি (াঃ ১৯৯৫)  

৫২। োন্ড দরাপন পদ্ধক্তিনি পাট বীজ উৎপাদন প্রযুক্তি (াঃ ১৯৯৫)  

৫৩। র্ারা দরাপন পদ্ধক্তিনি পাট বীজ উৎপাদন প্রযুক্তি (াঃ ১৯৯৭)  

৫৪। রাক্তর বীজ বপন পদ্ধক্তিনি দেনাফ বীজ উৎপাদন প্রযুক্তি (াঃ ১৯৯০)  

৫৫। রাক্তর বীজ বপন পদ্ধক্তিনি দমত্মা বীজ উৎপাদন প্রযুক্তি (াঃ ১৯৯০)  

৫৬। পাট বীজ েিধননর পর বীজ শুোননার পদ্ধক্তি (১৯৯৫) 

৫৭। কৃে পয ধানয় পাট বীনজর নিজিা ক্তনর্ারননর জ পদ্ধক্তি (১৯৯৫) 

৫৮। কৃে পয ধানয় পাট ও দেনাফ ফনর বীনজর ংরেণ পদ্ধক্তি (১৯৯৫) 

 

 


