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প্রজনন বফবাগ 

ভূবভকাাঃ  

ফাাংরাদদ াট গদফলণা াআনবিটিউট-এয প্রজনন বফবাগ বযফবতিত জরফায়ু ও কৃবল বযদফ ব্যফস্থায বযদপ্রবিদত দ্রুত ফধ িনীর, 

স্বল্প জীফনকার, প্রবতকূর বযদফ বষ্ণু উচ্চপরনীর ও ফহুমুখী াটণ্য উৎাদন উদমাগী াট, ককনাপ ও কভস্তায উন্নত জাত 

উদ্ভাফদন প্রধান ভূবভকা ারন কদয থাদক। প্রফতিন, াংকযায়ণ, বরপ্লয়ডাাআদজন, বভউদটন ও জীফ প্রযুবি ব্যফায কদয জাত 

উদ্ভাফন কযা দে। প্রবতষ্ঠারগ্ন (1951) কথদকাআ প্রজনন বফবাগ ফাাংরাদদ াট গদফলণা াআনবিটিউট-এয গদফলণায কান্ডাযী বদদফ 

দাবয়ত্ব ারন কদয াঅদে। কদদয কৃবল বযদফ ও কৃলকদদয চাবদা বফদফচনায় নতুন নতুন জাত উদ্ভাফন কদযদে ফাাংরাদদ াট 

গদফলণা াআনবিটিউট-এয প্রজনন বফবাগ এফাং এয পদর উৎাদন কফদেদে ফহুগুণ। প্রবত কক্টদয বনধ িাবযত ভদয় াবধক ও উন্নত 

ভাদনয াট এফাং াট জাতীয় পদরয আঁ উৎাদন, প্রাবিক এফাং াপ্রচবরত (রফণাি বষ্ণু, দ্রুতফধ িনীর এফাং াঅগাভ 

ফদনাদমাগী) উন্নত কদী াট, কতালা াট, ককনাপ ও কভস্তায জাত উদ্ভাফন কযা দয়দে। পদর কদদ াদটয াঅফাবদ জবভয বযভান 

কভ এফাং ক্রভাগত প্রাবিক ও বনকৃষ্ট জবভদত াট াঅফাদ স্থানািবযত দরও জাতীয় গে উৎাদন বৃবি াব্যাত যদয়দে। াট চালাফাদ 

রাবজনক কযা এফাং বযদফ ফান্ধফ এ আঁ পদরয াঅফাদ াব্যাত যাখায রদিে এ ch©šÍ াট এফাং াট জাতীয় পদরয 5৪ টি 

উন্নত জাত উদ্ভাফন কদযদে কৃবল বফজ্ঞানীযা। মায ভদে কদী াট 28টি, কতালা াট 18 টি, ককনাপ 4 টি ও কভস্তা 4 টি। উি 54 টি 

জাদতয ভদে ফতিভাদন কদী াদটয 11 টি, কতালা াদটয 8 টি, ককনাদপয 4 টি এফাং কভস্তায 4 টি জাত  ফ িদভাট 27 টি উন্নত 

জাত কৃলক ম িাদয় চালাফাদ দে। দবিণাঞ্চদর াট চাল ম্প্রাযদণয রদিে াআদতাভদে উদ্ভাবফত ভেভ ভাত্রায রফণািতা বষ্ণু 

কদী াট (বফদজাঅযাঅাআ কদী াট 8) চাল পর দয়দে এফাং উত্তযাঞ্চদরয ফন্যা কফবরত চয এরাকায চালীদদয াঅায াঅদরা 

কদখাদে াল্প বযচম িা ও স্বল্প খযদচ াবধক পরনীর ককনাপ পদরয নতুন জাত বফদজাঅযাঅাআ ককনাপ 4।  

 

বফবাদগয াভবিক উদেশ্যাঃ 

1) দ্রুত ফধ িনীর, াঅগাভ বযক্ক, প্রবতকূর বযদফ নীর এফাং উচ্চ পরনীর াট, ককনাপ ও কভস্তায জাত উদ্ভাফন।  

2) াট, ককনাপ ও কভস্তায কাবিত ভাতৃাবয (Parental line) উদ্ভাফন। 

3) উদ্ভাবফত াট, ককনাপ ও কভস্তায জাত ও াবযমূদয ককৌবরতাবিক বফশুিতা যিণাদফিণ। 

 

বফবাদগয কভাট জনফরাঃ 

ক্রঃ নং দফী সংখ্যা 

০১ মূখ্য বফজ্ঞাননক কভ মকর্মা ০১ জন 

০২ প্রধান বফজ্ঞাননক কভ মকর্মা ০৩ জন 

০৩ ঊর্ধ্মর্ন বফজ্ঞাননক কভ মকর্মা ০৫ জন 

০৪ বফজ্ঞাননক কভ মকর্মা ০৪ জন 

০৫ এরএ ০৩ জন 

০৬ সাঁটনরনকায কাভ কনিউটায ারযটয ০১ জন 

০৭ নপস সহায়ক ০১ জন 

 মভাট ১৮ জন 
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প্রজনন নফবারগয কাম মক্রভ একজন মূখ্য বফজ্ঞাননক কভ মকর্মায মনতৃরে নর্নটি াখায ভাধ্যরভ নযচানরর্ হরে। াখা নর্নটি হররাঃ 

 কোসুরাবয াখা 

 াবরটবযয়া াখা 

 ককনাপ-কভস্তা াখা 

 

মূখ্য বফজ্ঞাননক কভ মকর্মায একান্ত াখায জনফরঃ 

ক্রঃ নং দফী সংখ্যা 

০১ মূখ্য বফজ্ঞাননক কভ মকর্মা ০১ জন 

০২ সাঁটনরনকায কাভ কনিউটায ারযটয ০১ জন 

০৩ নপস সহায়ক ০১ জন 

 মভাট ০৩ জন 

 

 

 

 (ক) কোসুরাবয াখাাঃ 

ক্যাসুরানযস াখায উরেশ্যসমূহ- 

 দ্রুত ফধ িনীর, াঅগাভ বযক্ক, উচ্চ পরনীর কদী াদটয জাত উদ্ভাফন। 

 বযফতিীর জরফায়ুয প্রবাফ কভাকাদফরায় প্রবতকূরতা বষ্ণু উচ্চ পরনীর জাত উদ্ভাফন। 

 রফণাি, াাবে, জরাফিতা, চযাঞ্চর, স্বল্প কভয়াদী, াযা ফেয ব্যাী চাল উদমাগী জাত উদ্ভাফন। 

 জাদতয বফশুিতা বনবিতকযণ ও প্রবত ফেয নতুন ফীজ াংযিণ। 

 প্রফতিন, াংকযায়ণ, বরপ্লবয়ডাাআদজন, বভউদটন প্রযুবি ব্যফায কদয জাত উদ্ভাফন।  

 ককৌবরতাবিক (কজদনটিকোর) বফশুিতা কদী াদটয উদ্ভাবফত জাত মূদয বনউবিয়া ও প্রজনন ফীজ উৎাদন। 

কযসুরানযস াখায জনফরঃ 

ক্রঃ নং দফী সংখ্যা 

০১ প্রধান বফজ্ঞাননক কভ মকর্মা ০১ জন 

০২ ঊর্ধ্মর্ন বফজ্ঞাননক কভ মকর্মা ০২ জন 

০৩ বফজ্ঞাননক কভ মকর্মা ০১ জন 

০৪ এরএ ০১ জন 

 মভাট ০৫ জন 
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(খ) াবরটবযয়া াখাাঃ 

নরটনযয়াস াখায উরেশ্যসমূহ- 

 দ্রুত ফধ িনীর, াঅগাভ বযক্ক, উচ্চ পরনীর কতালা াদটয জাত উদ্ভাফন। 

 রফণাি, জরাফিতা, স্বল্প কভয়াদী, াযা ফেয ব্যাী চাল উদমাগী উচ্চ পরনীর জাত উদ্ভাফন। 

 জাদতয বফশুিতা বনবিতকযণ ও প্রবত ফেয নতুন ািফতী াবযয ফীজ াংযিণ। 

 প্রফতিন, াংকযায়ণ, বরপ্লবয়ডাাআদজন, বভউদটন প্রযুবি ব্যফায কদয জাত উদ্ভাফন। 

 ককৌবরতাবিক (কজদনটিকোর) বফশুিতা কতালা াদটয উদ্ভাবফত জাত মূদয বনউবিয়া ও প্রজনন ফীজ উৎাদন।  

 

নরটনযয়াস াখায জনফরাঃ 

ক্রঃ নং দফী সংখ্যা 

০১ প্রধান বফজ্ঞাননক কভ মকর্মা ০১ জন 

০২ ঊর্ধ্মর্ন বফজ্ঞাননক কভ মকর্মা ০২ জন 

০৩ বফজ্ঞাননক কভ মকর্মা ০২ জন 

০৪ এরএ ০১ জন 

 মভাট ০৬ জন 

 

 

(গ) ককনাপ ও কভস্তা াখাাঃ 

মকনাপ-মভস্তা াখায উরেশ্যসমূহ- 

 বযফতিীর জরফায়ুয প্রবাফ কভাকাদফরায় দ্রুত ফধ িনীর, াঅগাভ বযক্ক, কাটাবফীন, উচ্চ পরনীর ককনাপ ও কভস্তায 

জাত উদ্ভাফন। 

 জাদতয বফশুিতা বনবিতকযণ ও প্রবত ফেয নতুন ািফতী াবযয ফীজ াংযিণ। 

 রফণাি, জরাফিতা, চযাঞ্চর, স্বল্প কভয়াদী, াযা ফেয ব্যাী চাল উদমাগী উচ্চ পরনীর জাত উদ্ভাফন। 

 প্রফতিন, াংকযায়ণ, বরপ্লবয়ডাাআদজন, বভউদটন প্রযুবি ব্যফায কদয জাত উদ্ভাফন। 

 ককৌবরতাবিক (কজদনটিকোর) বফশুিতা ককনাপ ও কভস্তায উদ্ভাবফত জাত মূদয বনউবিয়া ও প্রজনন ফীজ উৎাদন। 

 

মকনাপ ও মভস্তা াখায জনফরাঃ 

ক্রঃ নং দফী সংখ্যা 

০১ প্রধান বফজ্ঞাননক কভ মকর্মা ০১ জন 

০২ ঊর্ধ্মর্ন বফজ্ঞাননক কভ মকর্মা ০১ জন 

০৩ বফজ্ঞাননক কভ মকর্মা ০১ জন 

০৪ এরএ ০১ জন 

          মভাট ০৪ জন 
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প্রজনন বফবাদগয উদেখদমাগ্য াপল্যাঃ 

1. াদটয রাবজনক চালাফাদ এফাং বযদফ ফান্ধফ আঁ পদরয উৎাদন াব্যাত যাখায রদিে এ ম িি াট ও াট 

জাতীয় পদরয ৫৪ টি উন্নত জাত উদ্ভাফন কযা দয়দে মায ভদে কদী াট ২৮ টি, কতালা াট ১৮ টি, ককনাপ ৪ টি ও 

কভস্তা ৪ টি। উি ৫৪ টি জাদতয ভদে ফতিভাদন কদী াদটয ১১ টি, কতালা াদটয ৮ টি, ককনাদপয ৪ টি এফাং কভস্তায ৪ 

টি জাত  কভাট ২৭ টি উন্নত জাত কৃলক ম িাদয় প্রচবরত াঅদে। 

2. াট চালীদদয বনকট াবধক েন্দনীয় এফাং াযাদদব্যাী জনবপ্রয় উচ্চ পরনীর জাত বদদফ ও-৯৮৯৭ এয উদ্ভাফন 

কযা দয়দে। 

3. প্রবত কক্টয জবভদত বনধ িাবযত ভদয় াবধক ও উন্নত ভাদনয াট এফাং াট জাতীয় পদরয আঁ উৎাদন, প্রাবিক ও 

াপ্রচবরত (রফণাি, াাবে, চযাঞ্চর) জবভদত াঅফাদ উদমাগী উন্নত কদী াট, ককনাপ ও কভস্তায জাত উদ্ভাফন কযা 

দয়দে। 

4. খযা ীবেত, বতত কফদর জবভদত চালদমাগ্য খযা বষ্ণু এফাং কনভাদটাড এয কাযদণ াট গাকেয বকদে বগট কযাদগয 

াঅক্রভণ প্রবতদযাধী জাত বদদফ ১৯৭৭ াদর কভস্তা জাত (এাআচএ ২৪) উদ্ভাফন কযা দয়দে। 

5. প্রচবরত জাতমূদয কচদয় াবধক ফাজায মূদল্যয উজ্জ্বর কানারী ফদণ িয আঁ উৎাদনকাযী জাত বদদফ ২০০৮ াদর 

বফদজাঅযাঅাআ কদী াট ৭ উদ্ভাফন কযা দয়দে। 

6. দবিণাঞ্চকর াট চাল ম্প্রাযদণয রদিে ভেভ ভাত্রায (8 বডএ/বভ.) রফণািতা বষ্ণু জাত বদদফ ২০১৩ াদর 

বফদজাঅযাঅাআ কদী াট ৮ এয উদ্ভাফন কযা দয়দে মা ফতিভাদন পরবাদফ চালাফাদ দে। 

7. াঅগাভ ফদনাদমাগী জাত বদদফ বফদজাঅযাঅাআ কতালা াট 4, কদী াট বব ৪৫ এফাং াঅগাভ কতিদনাদমাগী 

জাত বদদফ বফদজাঅযাঅাআ কতালা াট ৬, বফদজাঅযাঅাআ কদী াট ৭ উদ্ভাফন কযা দয়দে। 

8. বফদজাঅযাঅাআ বযচাবরত াদটয কভৌবরক ও পবরত গদফলণা (বফএাঅযদজ) প্রকল্প কথদক ২০১৯ াদর বফদজাঅযাঅাআ 

কতালা াট ৮ (যবফ-১) নাদভ একটি উচ্চ পরনীর ও াঅগাভ কতিন উদমাগী জাত াফমুি কযা য়। 

9. কদদয উঁচু-বনচু, ভাঝাযী উঁচু, চযাঞ্চর ও াােী এরাকায জবভদত চালাফাদ কমাগ্য এফাং জরাফিতা বষ্ণু ককনাদপয 

জাত (বফদজাঅযাঅাআ ককনাপ 4) উদ্ভাফন কযা দয়দে। 

10. াক বদদফ াতা বভবষ্ট, সুস্বাদু এফাং কদরয বনকট াবধক েন্দনীয় জাত বদদফ ২০১৪ াদর বফদজাঅযাঅাআ কদী 

াট াক ১ উদ্ভাফন কযা দয়দে। তাোো, 2020 াদর াঅদযা দুটি উচ্চ খাদ্যভান ম্পন্ন কদী াট াদকয জাত ২ ও 

৩ উদ্ভাফন কযা দয়দে। 

11. াক বদদফ াতায ব্যফায, পদরয বৃবত কথদক তযকাযী, জোভ, কজরী, জু এফাং ফীজ কথদক ২০% খাফায কতর 

উৎাদনকাযী কভস্তায জাত বদদফ ২০10 াদর বফদজাঅযাঅাআ কভস্তা ২ (ববএভ 1) উদ্ভাফন কযা দয়দে । 
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evsjv‡`k cvU M‡elYv Bbw÷wUDU KZ…©K D™¢vweZ 5৪wU cvU, †Kbvd I †g¯Zvi RvZ mgy‡ni ZvwjKv : 

µ. 

bs 

Rv‡Zi bvg Aegy³ 

mb 

D™¢veb c×wZ (Pedigree/weï× mvwi) 

 †`kx cvU (Corchorus capsularis L.) 
1. IKvicvm (Ocarpus) 1910 weï× mvwi wbev©Pb 

2. KvwKqv †ev¤^vB (Kakya Bombai) 1910 weï× mvwi wbev©Pb 

3. Avi-85 1916 weï× mvwi wbev©Pb 
4. wW-154 1919 weï× mvwi wbev©Pb 
5. wW-386 1931 weï× mvwi wbev©Pb 
6. wm-212 (Funduk) 1939 weï× mvwi wbev©Pb 

7. wm-13 1939 weï× mvwi wbev©Pb 
8. wm-212 1941 weï× mvwi wbev©Pb 
9. wm-412 1942 weï× mvwi wbev©Pb 
10. wm-1 1952 weï× mvwi wbev©Pb 
11. wm-2 1952 weï× mvwi wbev©Pb 
12. wm-3 1952 weï× mvwi wbev©Pb 
13. wm-4 (wm-320) 1955 weï× mvwi wbev©Pb 
14. wm-5 (wm-312) 1955 weï× mvwi wbev©Pb 
15. wW-154-2 1961 weï× mvwi (cybt wbev©wPZ) 

16. wm-6 (wm-322) 1967 weï× mvwi wbev©Pb 
17. wmwfGj-1 1977 weï× mvwi wbev©Pb 
18. wmwfB-3 1977 weï× mvwi wbev©Pb 
19. wmwm-45 1979 weï× mvwi wbev©Pb 
20. we‡RAviAvB †`kx cvU-5 (we‡Rwm-7370) 1995 wW-154 Ges wmwm-45 Gi msKivqb 

21. we‡RAviAvB †`kx cvU-6 (we‡Rwm-83) 1995 wmwfGj-1 Ges ‡im-dz‡jk¦wi Gi msKivqb 

22. we‡RAviAvB †`kx cvU-7 (we‡Rwm-2142) 2007 wmwm-45Ges we‡Rwm-718 Gi msKivqb 

23. we‡RAviAvB †`kx cvU-8 (we‡Rwm-2197) 2013 wmwm-45 Ges di‡gvRv wWc‡iW (GdwWAvi) 

Gi msKivqb 

24. we‡RAviAvB †`kx cvU kvK-1(we‡Rwm-390) 2014 Cap.dwarf red Ges webv cvU kvK-1 Gi 

msKivqb 

25. we‡RAviAvB †`kx cvU-9 (we‡Rwm-5003) 2017 wmwfGj-1 Ges G·‡mkb 1831 Gi msKivqb 

26. we‡RAviAvB †`kx cvU kvK-2 (ম্যাড়া রার) 20২০ weï× mvwi wbev©Pb 
2৭. we‡RAviAvB †`kx cvU kvK-3 (ম্যাড়া সবুজ) 20২০ weï× mvwi wbev©Pb 
2৮. we‡RAviAvB †`kx cvU-10 (we‡Rwm-12221) 2021 weï× mvwi wbev©Pb 
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†Zvlv cvU (Corchorus olitorius L.) 

2৯. wmwR (wW-38) 1915 weï× mvwi wbev©Pb 
৩০. Avi-26 1929 weï× mvwi wbev©Pb 
৩১. Avi-27 1929 weï× mvwi wbev©Pb 
3২. I-620 1939 weï× mvwi wbev©Pb 
৩৩. I-632 1939 weï× mvwi wbev©Pb 
৩৪. I-753 1939 weï× mvwi wbev©Pb 
৩৫. I-1 1955 weï× mvwi wbev©Pb 
৩৬. I-2 1955 weï× mvwi wbev©Pb 
৩৭. I-3 1955 weï× mvwi wbev©Pb 
৩৮. I-4 1967 weï× mvwi wbev©Pb 
৩৯. I-5 1964 weï× mvwi wbev©Pb 
৪০. I-9897 1987 I-5 Ges we‡RW-5 Gi msKivqb 

৪১. IGg-1 1995 weï× mvwi wbev©Pb 

৪২. we‡RAviAvB †Zvlv cvU-4 (I-72) 2002 I-9897, I-2012 Ges I-9897 Gi cðvr msKivqb 

৪৩. we‡RAviAvB †Zvlv cvU-5 (I-795) 2008 DMvÛv †iW Ges I-4 Gi msKivqb 

৪৪. we‡RAviAvB †Zvlv cvU-6 (I-3820) 2013 weï× mvwi wbev©Pb 

৪৫. we‡RAviAvB †Zvlv cvU-7 (GgwR-1) 2017 weï× mvwi wbev©Pb 

৪৬. we‡RAviAvB †Zvlv cvU-৮ (যনফ-1) ২০১৯ নভউরটন নিন ং  

 

†Kbvd (Hibiscus cannabinus L.) 

৪৭. GBPwm-2 1977 weï× mvwi wbev©Pb 
৪৮. GBPwm-95 1995 weï× mvwi wbev©Pb 
৪৯. we‡RAviAvB †Kbvd-3 (GBPwm-3) 2010 weï× mvwi wbev©Pb 
৫০. we‡RAviAvB †Kbvd-4 (‡KB-3) 2017 weï× mvwi wbev©Pb 

 

†g¯Zv (Hibiscus sabdariffa L.) 

৫১. GBPGm-24 1977 weï× mvwi wbev©Pb 
৫২. we‡RAviAvB †g¯Zv- 2 (mâx †g Í̄v-1) 2010 weï× mvwi wbev©Pb 
৫৩. we‡RAviAvB †g¯Zv - 3 (mvgyÕ93) 2017 weï× mvwi wbev©Pb 
৫৪. we‡RAviAvB †g¯Zv -4 (mâx †g¯Ív-২) ২০২২ weï× mvwi wbev©Pb 
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নফবারগয নফনবন্ন কাম মক্ররভয ছনফঃ 

 

 

প্রজনন বফবা‡গi জনফর 

 

   

াংকযায়ণ Kvh©µg 
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াংকযায়ণ Kvh©µg 
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cv‡Ui jebv³ mwnòyZv hvPvB‡qi Rb¨ nvB‡WªvcwbK cixÿY 
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cv‡Ui jebv³ mwnòyZv hvPvB‡qi Rb¨ nvB‡WªvcwbK cixÿY 
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wgD‡Ukb weªwWs Gi gvV cwi`k©b 

 

Z_¨ msMÖn 
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DUS Test Gi gvV cwi`k©b  

 

eû¯’vwbK যীক্ষরেয gvV cwi`k©b 

 

 

 

 



13 
 

 

 

 

 

wbDwK¬qvm exR Drcv`b 
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cv‡Ui GbvUgx ch©‡eÿY 

 

 jebv³ mwnòy jvBb wm-12221 Gi gvV g~j¨qb 
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jebv³ mwnòy jvBb wm-12221 Gi gvV g~j¨qb 


