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মুখবন্ধ
বাাংলাদেশ পাট গদবষণা ইনস্টিটিউট (স্টবদেআিআই)-এি ২০১9-2020 সাদলি বাস্টষ যক প্রস্টতদবেন পাট ও সমোতীয় আঁশ
ফসদলি কৃস্টষ, কাস্টিগস্টি ও জুট মটক্সটাইল গদবষণা কার্ যক্রদমি প্রস্টতচ্ছস্টব এবাং েস্টলল। প্রাচীনকাল মেদকই বাাংলাদেদশি পাট
বহুস্টবি ব্যবহাি ও বাস্টণস্টেিক পণ্য স্টহসাদব মেদশি প্রিান অে যকিী ফসল স্টহদসদব প্রস্টতষ্ঠা মপদয়দে। পাট ও পাটোত পণ্য
পস্টিদবদশ স্টবশাল অবোন মিদখ বাাংলাদেদশি কৃস্টষ ও বাস্টণস্টেিক োিসাম্য িক্ষা কদি চদলদে। পস্টিদবশ বান্ধব পাট ও পাট পদণ্যি
উৎকষ য সািদনি েন্য পাট সাংস্টিষ্ট সকল স্তদিি কৃষক, স্টবজ্ঞানী, পাট পণ্য ব্যবহািকািী সকদলই সাধুবাে পাওয়াি মর্াগ্য।
71’এি স্বািীনতা আদদালদনি 6 েফাি অন্যতম একটি েফা স্টেল পাট। তাইদতা মুস্টেব বদষ য সব যকাদলি সব যদেষ্ঠ বাঙ্গালী োস্টতি
েনক বঙ্গবন্ধু মশখ মুস্টেবুি িহমাদনি মসানাি বাাংলা স্টবস্টনমযাদণ পাট এখনও একটি উদেখদর্াগ্য অনুসঙ্গ। মসই পাট আেও
আমাদেিদক মসানালী েস্টবষ্যদতি স্বপ্ন মেস্টখদয় র্াদচ্ছ। আেও পাট িপ্তানীদত বাাংলাদেশ স্টবদে প্রেম স্থান অেযন কদি এি
চাষাবাে ও গদবষণাদক মর্ৌস্টিকতা োন কদিদে।
বাাংলাদেশ পাট গদবষণা ইনস্টিটিউট প্রস্টতষ্ঠালগ্ন মেদক পাদটি কৃস্টষ ও কাস্টিগিী গদবষণায় উৎকষ য সািন কদি এি উৎপােন বৃস্টি
কদি চদলদে। নতুন নতুন পাটপণ্য উৎপােন ও বাোিোত কদি পাটদক আে স্টবে েিবাদি র্দেষ্ট েনস্টপ্রয় ও বহুল ব্যবহৃত পদণ্য
পস্টিণত কদিদে। তাই, পস্টিদবশ সদচতন আগামী স্টবদে প্রাকৃস্টতক তন্তু পাদটি ব্যবহাি ক্রদমই বৃস্টি পাদব তা সহদেই অনুমান কিা
র্ায়।
পাদটি কৃস্টষ গদবষণায় স্টবজ্ঞানী, গদবষক, মাঠ কমী, চাষী সকদলি সস্টিস্টলত প্রয়াদস বাাংলাদেশ পাট গদবষণা ইনস্টিটিউট
অদ্যাবস্টি পাট ও সমোতীয় আঁশ ফসদলি 52 টি উচ্চ ফলনশীল োত উদ্ভাবন কদি পাদটি গদবষণায় কমযেক্ষতাি স্বাক্ষি
মিদখদে। প্রায় ৪০টি পাট প্রযুস্টি উদ্ভাবন কদি কাস্টিগিী গদবষণায় স্টনদয়াস্টেত স্টবজ্ঞানীগণ আমাদেি স্টশল্প গদবষণাদক সমৃস্টি
কদিদেন। পাট, মকনাফ এবাং মমস্তাি োমযপ্লােম সাংগ্রহ, চস্টিত্রায়ন, ডকুদমদন্টশন এবাং সাংিক্ষণ, পাট ও সমোতীয় আঁশ ফসদলি
স্টবস্টেন্ন োদতি উন্নয়ন, মানসম্পন্ন বীে উৎপােন, কৃস্টষতাস্টিক পস্টিচর্ যাি উন্নয়ন, ফসল ও সাি ব্যবস্থাপনা, সমস্টিত মিাগ এবাং
আপে ব্যবস্থাপনা, আঁদশর মান উন্নয়ন, পাট স্টেস্টিক খামাি পিস্টত এবাং অঞ্চল স্টেস্টিক গদবষণা সাংক্রান্ত প্রায় 75টি প্রযুস্টি
স্টবদেআিআই-এি কৃস্টষ গদবষণা উইাং এি স্টবজ্ঞানীগণ উদ্ভাবন কদিদেন। অস্টিকন্ত, আমিা অপ্রচস্টলত অঞ্চল, স্টবদশষ কদি লবনাি
এলাকায় পাট উৎপােদনি উপি আমাদেি গদবষণা প্রদচষ্টা অব্যাহত মিদখস্টে।স্টবদে আমিাই প্রেম মেশী ও মতাষা পাদটি স্টেদনাম
স্টসদকাদয়ন্স উদমাচন কিদত সক্ষম হদয়স্টে র্া উন্নত োত উদ্ভাবদন অবোন িাখদব।
বাস্টষ যক প্রস্টতদবেন আকাদি এ প্রকাশনাটি সকল স্তদিি স্টবজ্ঞানী এবাং কৃস্টষ, কাস্টিগিী ও জুট মটক্সটাইল গদবষণায় েস্টিত
ব্যস্টিবদগিয অেযদনি স্বীকৃস্টত। এটি স্টবদেআিআই-এি একটি হালনাগাে, তথ্য বহুল, বস্তুস্টনষ্ঠ এবাং চলমান গদবষণা ও গদবষণা
সাংস্টিষ্ট অন্যান্য কার্ যক্রদমি যুদগাপদর্াগী প্রকাশনা। কৃষক, স্টশক্ষক, গদবষক এবাং নীস্টত স্টনি যািকদেি কাদে গদবষণা স্টবষদয়
পুস্টস্তকাটি পাদটি গদবষণা, উন্নয়ন ও সম্প্রসািদণ বহুল ভূস্টমকা িাখদব বদল আস্টম দৃঢ়োদব স্টবোস কস্টি । তদব আদিা মটকসই ও
অে যননস্টতক োদব লােেনক প্রযুস্টি উদ্ভাবদন আস্টম এ প্রস্টতষ্ঠাদনি স্টবজ্ঞানীদেি উোি আহবান োনাই।
এ বাস্টষ যক প্রস্টতদবেনটি প্রণয়দন তথ্য সিবিাদহি েন্য অত্র ইনস্টিটিউদটি কৃস্টষ, কাস্টিগিী, জুট-মটক্সটাইল এবাং স্টপটিস্টস উইাং-এি
সকল স্টবজ্ঞানী, কমযকতযা ও কমযচািীদেি আমাি আন্তস্টিক অস্টেনদন ও িন্যবাে োনাই। সকল পস্টিচালক, স্টবজ্ঞানী,
কমযকতযাগণদক োনাই অসাংখ্য িন্যবাে র্ািা মূল্যবান সময় ও স্টচন্তা-মচতনা স্টেদয় এ বাস্টষ যক প্রস্টতদবেনটি সমৃি কদিদেন।
পস্টিদশদষ স্টবদেআিআই-এি 20১৯-২০২০ সাদলি এ বাস্টষ যক প্রস্টতদবেনটিি সম্পােনা, সাংকলন এবাং চূিান্তকিদণি েন্য স্টপটিস্টস
উইাং-এি সকলদক োনাই আন্তস্টিক িন্যবাে।

(ড. আ. শ. ম. আদনায়ারুল হক)
মহাপস্টিচালক

বাাংলাদেশ পাট গদবষণা ইনস্টিটিউট

বাাংলাদেশ পাট গদবষণা ইনস্টিটিউট এর পস্টরস্টিস্টি
বাাংলাদেশ পাট গদবষণা ইনস্টিটিউট (স্টবদেআরআই) দেদশর অন্যিম প্রািীন গদবষণা প্রস্টিষ্ঠান। স্যার আর.এস. স্টিনদলা’র দনতৃদে
1904 সাদল ঢাকায় প্রথম পাদটর গদবষণা শুরু হয়। অি:পর ১৯৩৬ সাদল ইস্টিয়ান দসন্ট্রাল জুট কস্টমটির (ICJC) আওিায় ঢাকায় জুট
এস্টিকালিারাল স্টরসাি চ ল্যাবদরটস্টর প্রস্টিষ্ঠার মাধ্যদম এদেদশ প্রাস্টিষ্ঠাস্টনকভাদব পাদটর গদবষণা শুরু হয়। ইস্টিয়ান দসন্ট্রাল জুট কস্টমটির
(ICJC) স্থদল ১৯৫১ সাদল পাস্টকস্তান দসন্ট্রাল জুট কস্টমটি (PCJC) গঠিি হয় এবাং বিচমান স্থাদন পাট গদবষণা ইনস্টিটিউট স্থাস্টপি
হয়। বাাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭৪ সাদল এযাদের মাধ্যদম প্রস্টিস্টষ্ঠি হয় বিচমান বাাংলাদেশ পাট গদবষণা ইনস্টিটিউট। পাদটর
অঞ্চল স্টভস্টিক কৃস্টষ গদবষণার েন্য মাস্টনকগদে পাদটর দকন্দ্রীয় কৃস্টষ পরীক্ষণ দিশন এবাং রাংপুর, িস্টরেপুর, স্টকদশারগে ও িাস্টিনায়
পাট গদবষণা আÂwলক দকন্দ্র এবাং নস্টশপুর, স্টেনােপুর-এ পাট বীে উৎপােন ও গদবষণা খামার রদয়দে। পাট, দকনাি ও দমস্তা
িসদলর দেশী/স্টবদেশী বীে সাংরক্ষণ ও উন্নি োি উদ্ভাবদন গদবষণা কাদে ব্যবহাদরর েন্য িৎকাস্টলন ইন্টারন্যাশনাল জুট
চ
অগানাইদেশন
(IJO) এর আস্টথ চক সহদ াস্টগিায় ১৯৮২ সাদল স্টবদেআরআইদি একটি স্টেন ব্যাাংক প্রস্টিস্টষ্ঠি হদয়দে। এ স্টেন ব্যাাংদক
স্টবদের স্টবস্টভন্ন অঞ্চল দথদক সাংগৃস্টহি পাট ও সমদগাত্রীয় আঁশ িসদলর প্রায় ৬০০০ োমচপ্লােম সাংরস্টক্ষি আদে।
স্টবদেআরআই বিচমাদন স্টিনটি ধারায় িার গদবষণা কা চক্রম পস্টরিালনা করদে
(১) পাট ও পাটোিীয় আঁশ িসদলর উচ্চ িলনশীল োি উদ্ভাবন, এর উৎপােন ব্যবস্থাপনা এবাং বীে উৎপােন ও সাংরক্ষণ
সাংক্রান্ত গদবষণা,
(২) পাদটর স্টশল্প গদবষণা িথা মূল্য সাংদ াস্টেি বহুমুখী নতুন নতুন পাট পণ্য উদ্ভাবন এবাং প্রিস্টলি পাট পদণ্যর মাদনান্নয়ন
সাংক্রান্ত গদবষণা এবাং
(৩) পাদটর দটক্সটাইল িথা পাট এবাং তুলা ও অন্যান্য প্রাকৃস্টিক ও কৃস্টত্রম আঁদশর সাংস্টমশ্রদন পাট োি দটক্সটাইল পণ্য
উৎপাদন সংক্রান্ত গবেষণা।

রূপকল্প (Vision)
পাদটর গদবষণা ও উন্নয়দন উৎকষ চ অেচন।
(Achieve Excellence in Research and development of jute)

অস্টভলক্ষয (Mission)
পাদটর কৃস্টষ ও কাস্টরগরী প্রযুস্টি উদ্ভাবন ও হস্তান্তদরর মাধ্যদম কৃষক ও পাট সাংস্টিষ্ট উপকারদভাগীদের উপােচন বৃস্টি, োস্টরদ্র হ্রাস, আথ চসামাস্টেক অবস্থার উন্নয়ন এবাং পস্টরদবশ রক্ষা করা।
(Increase income, alleviate poverty, improve socio-economic condition of farmers and
related stakeholders, and save environment by developing and transferring
agricultural and industrial technologies of jute and allied fibre crops.)

লক্ষয ও উদেশ্য
➢ পাদটর কৃস্টষ গদবষণার মাধ্যদম উন্নি উচ্চ িলনশীল পাট, দকনাি ও দমস্তার োি উদ্ভাবন, লবণািিা, স্টনম্ন িাপমাত্রা
সহনশীল ও আদলাক অসাংদবেনশীল এবাং দরাগ ও দপাকা-মাকড় প্রস্টিদরাধী োি উদ্ভাবন, উন্নি কৃস্টষিাস্টিক ব্যবস্থাপনা,
উন্নি সার ব্যবস্থাপনা এবাং পাট পিদনর উন্নি প্রযুস্টি উদ্ভাবন করা।
➢ পাদটর স্টশল্প (দমৌস্টলক ও প্রাদয়াস্টগক) গদবষণার মাধ্যদম পাদটর বহুমুখী ব্যবহার বৃস্টির লদক্ষয স্টবস্টভন্ন নতুন নতুন পণ্য তিরীর
প্রযুস্টি উদ্ভাবন এবাং প্রিস্টলি পাট োি দ্রব্য সামিীর মাদনান্নয়নপূব চক বাস্টণস্টেযকভাদব লাভেনক পাট পণ্য উৎপােদন পাট
স্টশল্পদক কাস্টরগরী সহায়িা প্রোন করা।
চ অথ চননস্টিক অবস্থায় পাদটর ভূস্টমকা স্টনরুপন, নব উদ্ভাস্টবি পাট ও পাটোি পদণ্যর অথ চনীস্টি ও স্টবপণন গদবষণার
➢ পস্টরবস্টিি
মাধ্যদম উহার িহণদ াগ্যিা ািাই এবাং পাদটর বাোর সাংস্টিষ্ট স্টবস্টভন্ন বাধাসমুহ স্টিস্টিি কদর িা দূর করার উপায় স্টনধ চারণ।
➢ কৃষক, প্রযুস্টিস্টবে, স্টবজ্ঞানী অথ চনীস্টিস্টবে ও পস্টরকল্পনাস্টবেগদণর পাট সাংক্রান্ত জ্ঞান ও স্টিন্তাভাবনার স্টবস্টনময় এবাং স্টবকাদশর
লদক্ষয স্টনয়স্টমি দসস্টমনার, কমচশালা এবাং প্রস্টশক্ষণ কমচসূিী পস্টরিালনা।
➢ পাট ও সমদশ্রণীর আঁশ িসদলর কৃস্টষ, কাস্টরগরী ও অথ চননস্টিক গদবষণা স্টনয়ন্ত্রণ, উন্নয়ন ও পস্টরিালনা এবাং আঁশোি িসল
উৎপােন এবাং গদবষণার িলািল সম্প্রসারণ।
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➢ উন্নিমাদনর দকৌস্টলিাস্টিক স্টবশুিিাসহ প্রেনন পাট বীে উৎপােন, সরবরাহ এবাং সীস্টমি আকাদর মান দ াস্টষি (টিএলএস)
উন্নি মাদনর পাট বীে উৎপােন, সাংিহ; স্টনব চাস্টিি িাষী, স্বীকৃি প্রস্টিষ্ঠান এবাং দবার্চ কতৃচক অনুদমাস্টেি এদেস্টির স্টনকট
স্টবিরণ।
➢ পাট ও সমদশ্রণীর আশঁ িসল, পাটোি পণ্য ও আনুষস্টিক স্টবস্টভন্ন সমস্যা সাংক্রান্ত গদবষণার লদক্ষয দেদশর স্টবস্টভন্ন অঞ্চদল
গদবষণা দকন্দ্র, উপ-দকন্দ্র, পাইলট প্রদেে এবাং খামার স্থাপন।
➢ ইনস্টিটিউট কতৃচক উদ্ভাস্টবি নুিন োদির পাদটর প্রেশচন এবাং এই সকল োদির পাট উৎপােদনর উদেদশ্য কৃষক প্রস্টশক্ষদণর
েন্য দেদশর স্টবস্টভন্ন অঞ্চদল প্রকল্প এলাকা স্টনব চািন এবাং কৃষক প্রস্টশক্ষদণর ব্যবস্থা িহণ করা।
➢ ইনস্টিটিউদটর বাস্টষ চক গদবষণা প্রস্টিদবেন, মদনািাম, বুদলটিন এবাং পাট গদবষণা সম্পস্টকচি িথ্য প্রকাশ করা।
➢ পাট ও সমদশ্রণীর আঁশ িসদলর িাদষর উন্নি পিস্টি সম্পদকচ সাংস্টিষ্ট সকল কমচিারী এবাং িাষীদের প্রস্টশক্ষণ এবাং পাট
সাংক্রান্ত কাস্টরগরী গদবষণালব্ধ প্রযুস্টি সম্পদকচ সাংস্টিষ্ট পাট পণ্য উদযািাদের প্রস্টশক্ষণ এবাং অন্যান্য কা চাস্টে সম্পােন।

গ
অর্াননাগ্রাম
ও জনবল

গ
ববনজআরআই-এর অর্াননাগ্রাম

2

প্রবিষ্ঠাননর জনবল সংক্রান্ত িথ্য
(Manpower provision)

জনবল
ছক-1: প্রবিষ্ঠাননর জনবল সংক্রান্ত িথ্য
ক্রঃ নং
গ্রগ্রড নং
অনুনমাবিি
1
গ্রগ্রড 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

গ্রগ্রড 2
4
গ্রগ্রড 3
13
গ্রগ্রড 4
41
গ্রগ্রড 5
1
গ্রগ্রড 6
65
গ্রগ্রড 7
গ্রগ্রড 8
গ্রগ্রড 9
82
গ্রগ্রড 10
15
গ্রগ্রড 11
4
গ্রগ্রড 12
1
গ্রগ্রড 13
29
গ্রগ্রড 14
64
গ্রগ্রড 15
1
গ্রগ্রড 16
89
গ্রগ্রড 17
7
গ্রগ্রড 18
20
গ্রগ্রড 19
40
গ্রগ্রড 20
92
গ্রমাট
569
* 30 জুন, 2020 িাবরনের িথ্য।

জনবল
কমগরি
-

মন্তব্য
শূন্য
1

9
29
1
43
60
8
3
1
9
58
1
57
7
16
32
77
411

4
4
12
22
22
7
1
20
6
32
4
8
15
158

ড. আ. শ. ম. আননায়ারুল হক
মহাপবরচালক পনি চলবি িাবয়নে কমগরি আনছন।
4 জন বসএসও চলবি িাবয়নে কমগরি আনছন।

-

❖ েনবল কাঠাদমা ও শূন্য পদের সাংখ্াাঃ বিচমাদন স্টবদেআরআই দি অনুদমাস্টেি পে সাংখ্া ৫69টি। িন্মদধ্য স্টবজ্ঞানীর
পেসহ দির্-১ দথদক দির্-৯ ভূি পদের সাংখ্া 207টি এবাং দির্- 10 দথদক দির্-20 ভূি পদের সাংখ্া ৩62টি। বিচমাদন
দমাট 158টি পে (1ম-9ম দিদর্র পে 65 টি, 10ম-20িম গ্রগ্রনডর পি 93টি) শূন্য আদে।
❖ েনবল স্টনদয়াগ ও পদোন্নস্টিাঃ বিগমানন ববনজআরআই-এ গ্রমাট শূন্য পনির সংখ্যা 158টি। িন্মনে 68টি পি পনিান্নবির
মােনম পূরণন াগ্য। পনিান্নবিন াগ্য 13টি পনি পনিান্নবির কা গক্রম প্রবক্রয়াধীন। অববশষ্ট সরাসবর বননয়ার্ন াগ্য 90টি
পনির মনে 56 টি পনি বননয়ার্ কা গক্রম প্রবক্রয়াধীন।
❖ অস্টর্ট আপস্টি সাংক্রান্ত িথ্যাঃ স্টবদেআরআই-এ অস্টর্ট আপস্টির সাংখ্া দমাট 53টি (টাকার অাংদক া দমাট 19.2374 গ্রকাটি
টাকার)। আপস্টিগুদলার ব্রর্স্টশট েবাব প্রোন করা হদয়দে। 53 টি অস্টর্ট আপস্টির মদধ্য 04টি অস্টর্ট আপস্টি স্টনষ্পস্টি হদয়দে
া টাকার অাংদক 3.3861 গ্রকাটি টাকা। বিচমাদন দমাট 49 টি অস্টর্ট আপস্টি এখনও অস্টনষ্পন্ন রদয় দগদে া টাকার অাংদক
15.8513 গ্রকাটি টাকা ।
❖ শৃঙ্খলা/স্টবভাগীয় মামলা সাংক্রান্ত িথ্যাঃ ২০19-20 অথ চ বেদর স্টবভাগীয় মামলার সাংখ্া 2টি, 1 টি চলমান এবং 1 টি
স্টনষ্পস্টি করা হদয়দে।
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কৃবি র্নবিণা উইং-এর কা গক্রম ও অজগন
ভূবমকাঃ
কৃবি র্নবিণা উইং বাংলানিশ পাট র্নবিণা ইনবিটিউট-এর প্রবিষ্ঠালগ্ন গ্রেনক পাট ও পাট জািীয় আঁশ ফসনলর
উচ্চফলনশীল জাি উদ্ভাবন, উন্নি উৎপািন কলা-গ্রকৌশল সংক্রান্ত কৃবি প্রযুবি উদ্ভাবন, গ্ররার্ ও গ্রপাকা-মাকড়
সনাি এবং িমন পদ্ধবির প্রযুবি উদ্ভাবন বননয় র্নবিণা কাজ পবরচালনা করনছন। বিগমানন 06 (ছয়) টি ববভার্,
01 টি ইউবনট (ফামগ ম্যাননজনমন্ট ইউবনট) এবং 09 (নয়)টি র্নবিণা োমানরর সমন্বনয় কৃবি উইং-এর র্নবিণা
কা গক্রম পবরচালনা হনে।
কৃবি র্নবিণা উইং-এর লক্ষ্য ও উনেশ্যঃ
পানটর কৃবি র্নবিণা ও উন্নয়নন উৎকি গ অজগন। পাট ও পাট জািীয় আঁশ ফসনলর উচ্চফলনশীল জাি উদ্ভাবন এবং
পানটর অন্যান্য কৃবি প্রযুবি উদ্ভাবন ও হস্তান্তনরর মােনম পাট চাি সংবিষ্ট উপকারনভার্ীনির উপাজগন বৃবদ্ধ, িাবরদ্র
হ্রাস, আে গ-সামাবজক অবস্থার উন্নয়ন এবং পবরনবশ রক্ষ্া করা।
কৃবি র্নবিণা উইং-এর কা গক্রমঃ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

পানটর জামগপ্লাজম কযানরক্টারাইনজশন
পাট ও পাট জািীয় আঁশ ফসনলর উচ্চফলনশীল জাি উদ্ভাবন ও উন্নয়ন
পানটর কৃবিিাবিক ব্যবস্থাপনা ও সার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত উন্নি প্রযুবি উদ্ভাবন
পানটর বালাই ব্যবস্থাপনার কলা-গ্রকৌশল সংবিষ্ট প্রযুবি উদ্ভাবন
উন্নি পাট পচন পদ্ধবি উদ্ভাবন
অে গননবিকভানব লাভজনক পাট বভবিক শস্য প গায় উদ্ভাবন
উদ্ভাববি কৃবি প্রযুবি কৃিকনির মানে হস্তান্তর ও সম্প্রসারণ।

কৃবি র্নবিণা উইং-এর অবধনস্ত ববভার্, ইউবনট এবং র্নবিণা োমার গুনলার িাবলকা বননন্ম গ্রিওয়া হনলাঃ
১) গ্রজননটিক বরনসানস গস এন্ড বসড ববভার্
২) প্রজনন ববভার্
৩) কৃবিিে ববভার্
৪) গ্রপি ম্যাননজনমন্ট ববভার্
৫) ফাইবার গ্রকায়াবলটি ইমপ্রুভনমন্ট ববভার্
৬) জুট ফাবমগং বসনিম ববভার্
৭) ফামগ ম্যাননজনমন্ট ইউবনট
৮) পানটর কৃবি পরীক্ষ্া গ্রকন্দ্র, জার্ীর, মাবনকর্ঞ্জ
৯) পাট র্নবিণা আঞ্চবলক গ্রকন্দ্র, রংপুর
১০) পাট র্নবিণা আঞ্চবলক গ্রকন্দ্র, ফবরিপুর
১১) পাট র্নবিণা আঞ্চবলক গ্রকন্দ্র, চাবিনা, কুবমল্লা
১২) পাট র্নবিণা আঞ্চবলক গ্রকন্দ্র, বকনশারর্ঞ্জ
১৩) পাট র্নবিণা উপনকন্দ্র, িারাব, নারায়নর্ঞ্জ
১৪) পাট র্নবিণা উপনকন্দ্র, মবণরামপুর, নশার
১৫) পাট র্নবিণা উপনকন্দ্র, পাবেমারা, পটুয়াোলী
১৬) পাট বীজ উৎপািন ও র্নবিণা গ্রকন্দ্র, নবসপুর, বিনাজপুর।
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গ্রজননটিক বরনসানস গস এন্ড বসড ববভার্
ভুবমকাঃ
গ্রজননটিক বরনসানস গস এন্ড বসড ববভার্ (বজআরএসবড) বাাংলাদেশ পাট গদবষণা ইনস্টিটিউগ্রটর পাট ও পাট জািীয় ফসনলর জাি উন্নয়ন
কমগসূবচর অন্যিম অংশীিার। ১৯৯১সানল ববনজআরআই এর জামগপ্লাজম ববভানর্র কা গক্রম শুরু হয়। ২০০১ সানল এই জামগপ্লাজম
ববভার্ বজন ব্যাংক শাো বহনসনব িৎকালীন প্রজনন ববভানর্র সাইনটানজননটিক্স শাোর সানে যুি কনর এবং প্রজনন বীজ শাো নানম
আনরকটি নতুন শাোসহ গ্রজননটিক বরনসানস গস এন্ড বসড ববভার্ র্ঠন করা হয়। এই ববভার্ প্রবিষ্ঠার মূল লক্ষ্য ও উনেশ্য হনলা পাট ও
অন্যান্য আঁশ জািীয় ফসনলর জামগপ্লাজম সংগ্রহ ও সংরক্ষ্ণ করার পাশাপাবশ িানির মরফলবজকাল ও মবলকুলার চবরত্রায়ন
করা;আঁশ ফসনলর জাি সমূনহর চাবহিা অনু ায়ী প্রজনন বীজ উৎপািন ও ববিরণ এবং জীব প্রযুবি র্নবিণার মােনম আঁশ ফসনলর
উন্নি জাি উদ্ভাবন / উন্নয়ন। এই ববভানর্র কা গক্রম একজন মূখ্য ববজ্ঞাবনক কমগকিগার গ্রনতৃনে বিনটি শাোর মােনম পবরচাবলি
হনে। শাো বিনটি হনলাঃ
•

বজন ব্যাংক শাো

•

সাইনটানজননটিক্স শাো

•

প্রজনন বীজ শাো

বজন ব্যংক শাোঃ
পাট ও অন্যান্য আঁশ জািীয় ফসনলর গ্রকৌবলসম্পি সংগ্রহ ও সংরক্ষ্ণ করা এই শাোর মূখ্য উনেশ্য। অদ্যাববধ বাংলানিনশর বববভন্ন
অঞ্চল ছাড়াও পৃবেবীর অননক গ্রিশ গ্রেনক বববভন্ন সমনয় সংগৃহীি ৬০৩১ জামগপ্লাজম এই শাোর বজন ব্যাংক-এ সংরবক্ষ্ি আনছ। এই
বজন ব্যাংক-এ +৪০গ্রস ও -২০০গ্রস িাপমাত্রার আলািা দুইটি প্রনকানষ্ঠ োক্রনম মে ও িীর্ গ গ্রময়ানি সংরক্ষ্নণর জন্য জামগপ্লাজম সমূহ
ো েভানব সুববন্নস্তআনছ। শাোর সুবনবি গষ্ট উনেশ্য সমূহবনম্নরুপঃ
•

পাট, গ্রকনাফ, গ্রমস্তা ও অন্যান্য আঁশ ফসনলর জামগপ্লাজম সংগ্রহ,সংরক্ষ্ণ ও ববিরণ এবং সংগৃহীি জামগপ্লাজম সমূনহর
চবরত্রায়ন, মূল্যায়ন ও ডকুনমনন্টশন।

•

বজন ব্যাংক এ সংরবক্ষ্ি জামগপ্লাজম সমূনহর মান াচাই পূব গক প্রনয়াজনন বীজ পুনঃবধ গন (regeneration) কনর
সংরক্ষ্ণ।

সাইনটানজননটিক্স শাোঃ
জীব প্রযুবি র্নবিণার মােনম পাট ও অন্যান্য আঁশ ফসনলর জাি উন্নয়ন সহায়ক র্নবিণা এই শাোর মূল লক্ষ্য।শাোর সুবনবি গষ্ট
উনেশ্য সমূহ বনম্নরুপঃ
•

ইনবভনরা (In vitro) এক্সপ্লান্টকালচানরর (মাইনক্রানপ্রাপানর্শন) মােনম পাট, গ্রকনাফ ও গ্রমস্তার বরনজনানরশন প্রনটাকনলর
উন্নবি সাধন।

•

Karyotype analysis, embryo rescue, pollen culture এবং protoplast fusion পদ্ধবির

র্নবিণা।
•

গ্রজননটিক রান্সফরনমশননর মােনম কাংবেি বজন পাট, গ্রকনাফ ও গ্রমস্তার জানি সবন্ননবশন কনর জানির উন্নয়ন/উদ্ভাবন।

•

পাট, গ্রকনাফ ও গ্রমস্তার জামগপ্লাজনমর বডএনএ বফঙ্গার বপ্রবন্টং এর মােনম আনববক চবরত্রায়ন (molecular
characterization) সম্পন্নকরা।

•

সংরবক্ষ্িজামগপ্লাজমনেনকজীববয়, অজীববয় ও কাবিিগুনাগুনবনধ গারকমবলকুলারমাকগারসনািকরণ।

5

প্রজনন বীজ শাোঃ
এই শাো মূলি পাট, গ্রকনাফ ও গ্রমস্তার বববভন্ন জানির প্রজনন বীজ উৎপািন কনর বভবি বীজ উৎপািনকারী প্রবিষ্ঠান সমূনহ িা
সরবরাহ কনর োনক। শাোর সুবনবি গষ্ট উনেশ্য সমূহ বনম্নরুপঃ
•

বভবিবীজ উৎপািনকারী বববভন্ন সরকারী ও গ্রবসরকারী সংস্থানক চাবহিা গ্রমািানবক প্রজনন বীজ সরবরানহর লনক্ষ্য
প্রনয়াজনীয় পবরমাণ প্রজনন বীজ উৎপািন।

•

প্রজনন বীজ ববিয়ক র্নবিণা এবং প্রজনন বীজ উৎপািননর জন্য বনউবিয়াস বীজ উৎপািন।

উনল্লেন াগ্য কা গক্রম
২০১৯-২০ অে গ বছনর সম্পাবিি র্নবিনা কানজর বববরণঃ
গ্রজননটিক বরনসানস গস এন্ড বসড ববভার্ এর বিনটি শাোর মােনম ২০১৯-২০ অে গ বছনর গ্রমাট ১৬টি র্নবিণা পরীক্ষ্ণ বাস্তবয়ন করা
হনয়নছ। বননম্ন এ সকল পরীক্ষ্নণর সংবক্ষ্প্ত ফলাফল উনল্লে করা হনলা।
•

২০১৯-২০ অে গ বছনর গ্রমাট ১১০টি এনক্সশননর চাবরবত্রক বববশষ্টয বনরুপন করা হয়, ার মনে গ্রিশী পানটর ২৬টি, গ্রিািা
পানটর ২৪টি, গ্রকনানফর ৩০টি এবংনমস্তার ৩০টি এনক্সশন বছল। উি এনক্সশননর মনে গ্রিশী পানটর ৭টি এনক্সশন, গ্রিািা
পানটর ৬টি এনক্সশন, গ্রকনানফর ১০টি এনক্সশন এবং গ্রমস্তার ৭টি এনক্সশন আঁশ উৎপািন বববশনষ্টর আনলানক অনপক্ষ্াকৃি
ভাল ফলাফল প্রিশগন কনর।

•

িাছাড়া ২০১৯-২০ অে গবছনর ৩৯টি এনক্সশননর চাবরবত্রক বববশষ্টয মূল্যায়ন করা হনয়নছ। ার মনে গ্রিশী পানটর ২০টি
এবংনিািা পানটর ১৯টি এনক্সশন বছল। এনক্সশন গুনলার মনে গ্রিশী পানটর ৭টি এনক্সশন এবংনিািা পানটর ৬টি এনক্সশন
ভানলা ফলাফল প্রিশগন কনর। এই এনক্সশন সমূহ পরবিীনি জাি উন্নয়ননর কানজ ব্যবহার করা ানব।

•

র্নবিণা কানজর জন্য ২৯৮টি এনক্সশননর বীজ বববভন্ন ববভানর্ সরবরাহ করা হয়। এছাড়া ৩৯৫টি এনক্সশন এর বীজ বধ গন
(Regeneration) করা হয় এবং ো ে প্রবক্রয়ার মেনম বীজগুনলা বজন ব্যাংনক সংরক্ষ্ণ করা হয়। বজন ব্যাংক এর
+40গ্রস. িাপমাত্রায় সংরবক্ষ্ি ৬৫টি জামগপ্লাজনমর অঙ্কুনরাির্নমর হার পরীক্ষ্া করা হনয়নছ।

•

এসএসআর প্রাইমার ব্যবহার কনর পানটর গ্রিবশ পানটর ১টি জািসহ গ্রমাট ১৩টি জামগপ্লাজম এবং গ্রিািা পানটর ১টি জািসহ
গ্রমাট ৯টি জামগপ্লাজম অে গাৎ সব গনমাট ২২টি জামগপ্লাজনমর মবলকুলার চবরত্রায়ন করা হনয়নছ। গ্রজননটিক পাে গনকযর উপর বভবি
কনর গ্রডনন্ডাগ্রাম বচত্রায়ন করা হনয়নছ এবং জামগপ্লাজম সমূহ দুইটি প্রধান শাোয় ববভি হনয়নছ।

•

পরবিী বছনর প্রজনন বীজ উৎপািননর জন্য বববভন্ন জানির সব গনমাট ৯৫ গ্রকবজ বনউবিয়াস বীজ উৎপািন কনর সংরক্ষ্ণ
করা হনয়নছ।

•

িাছাড়া গ্রিশীপাট, গ্রিািাপাট ও গ্রকনানফর বববভন্ন জানির সব গনমাট ১৫০২ গ্রকবজ প্রজনন বীজ উৎপািন করা হনয়নছ। এর
মনে ববএবডবসনক গ্রিশী ও গ্রিািা পানটর এবং গ্রকনানফর ৫৩৪ গ্রকবজ প্রজনন বীজ বভবি বীজ উৎপািননর জন্য সরবরাহ
করা হনয়নছ।

•

গ্রবসরকাবর পাট বীজ উৎপািন ও ববপণন প্রবিষ্ঠান র্বচহাটা এযানকায়াকালচার ফামগস বলঃ ও গ্রমাসাস গ মা এন্টারপ্রাইজনক
৩৭০ গ্রকবজ পানটর প্রজনন বীজ এবং কবনকা বসড গ্রকাম্পানী ও গ্রফনরানমান ইন্ডাবিজ বলঃনক ৫০ গ্রকবজ গ্রিািা পানটর
প্রজনন বীজ বভবি বীজ উৎপািননর জন্য সরবরাহ করা হনয়নছ।
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সম্পাবিি কানজর ছবব

বজন ব্যাংক-এর +৪০ গ্রস গ্রসনল ববভার্ীয় প্রধান

সাইনটানজননটিক্স শাোর র্নবিণা কা গক্রনমর বকছু েন্ডবচত্র
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প্রেনন স্টবভাগ
ভুবমকাঃ
বাংলানিশ পাট র্নবিণা ইনবিটিউট এর প্রজনন ববভার্ পবরববিগি জলবায়ু ও কৃবি ব্যবস্থার পবরনপ্রবক্ষ্নি দ্রুি বধ গনশীল, স্বল্প
জীবনকাল, প্রবিকূল পবরনবশ সবহষ্ণু উচ্চফলনশীল ও বহুমুেী পাটপণ্য উৎপািন উপন ার্ী পাট গ্রকনাফ ও গ্রমস্তার উন্নি জাি উদ্ভাবনন
প্রধান ভূবমকা পালন কনর োনক। প্রবিগন, সংকরায়ন, পবলপ্লনয়ডাইনজশন, বমউনটশন ও জীব প্রযুবি ব্যবহার কনর জাি উদ্ভাবন করা
হনে। প্রবিষ্ঠালগ্ন (1951) গ্রেনকই প্রজনন ববভার্ বাংলানিশ পাট র্নবিণা ইনবিটিউট এর র্নবিণার কান্ডারী বহনসনব িাবয়ে পালন
কনর আসনছ। গ্রিনশর কৃবি পবরনবশ ও কৃিকনির চাবহিা ববনবচনায় নতুন নতুন জাি উদ্ভাবন কনরনছ বাংলানিশ পাট র্নবিণা
ইনবিটিউট এর প্রজনন ববভার্ এবং এর ফনল উৎপািন গ্রবনড়নছ বহুগুন। প্রবি গ্রহক্টনর বনধ গাবরি সমনয় অবধক ও উন্নি মাননর পাট
এবং পাট জািীয় ফসনলর আঁশ উৎপািন, প্রাবন্তক এবং অপ্রচবলি (লবনাি, েরাপ্রবন এবং চরাঞ্চল) জবমনি আবাি উপন ার্ী উন্নি
গ্রিশী পাট, গ্রিািা পাট, গ্রকনাফ ও গ্রমস্তার জাি উদ্ভাবন করা হনয়নছ। ফনল গ্রিনশ পানটর আবাবি জবমর পবরমান কম এবং ক্রমার্ি
প্রাবন্তক ও বনকৃষ্ট জবমনি পাট আবাি স্থানান্তবরি হনলও জািীয় র্ড় উৎপািন বৃবদ্ধ অব্যাহি রনয়নছ। পাট চািাবাি লাভজনক করা
এবং পবরনবশ বান্ধব এ আঁশ ফসনলর আবাি অব্যাহি রাোর লনক্ষ্য এ প গন্ত পাট এবং পাট জািীয় ফসনলর ৫২ টি উন্নি জাি উদ্ভাবন
কনরনছ কৃবি ববজ্ঞানীরা। ার মনে গ্রিশী পাট ২৭ টি, গ্রিািা পাট ১৮টি, গ্রকনাফ ৪টি ও গ্রমস্তা ৩টি। উি ৫২ টি জানির মনে বিগমানন
গ্রিশী পানটর ১০ টি, গ্রিািা পানটর ৭টি, গ্রকনানফর ৪টি এবং গ্রমস্তার ৩টি জাি সহ সব গনমাট ২৪টি উন্নি জাি কৃিক প গানয় চািাবাি
হনে। িবক্ষ্ণাঞ্চনল পাট চাি সম্প্রসারননর লনক্ষ্য ইনিামনে উদ্ভাববি মেম মাত্রার লবণািিা সবহষ্ণু গ্রিশী পাট (ববনজআরআই গ্রিশী
পাট-৮) চাি সফল হনয়নছ এবং উিরাঞ্চনলর বন্যা কববলি চর এলাকার চািীনির আশার আনলা গ্রিোনে অল্প পবরচ গা ও স্বল্প েরনচ
অবধক ফলনশীল গ্রকনাফ ফসনলর নতুন জাি ববনজআরআই গ্রকনাফ-৪। বিগমানন এই ববভানর্র কা গক্রম একজন মুখ্য ববজ্ঞাবনক
কমগকিগার গ্রনতৃনে বিনটি শাোর মােনম পবরচাবলি হনে। শাো বিনটির কা গক্রম হনলা:
(ক) কযাপসুলাবরস বিবডং শাোঃ
• পবরবিগনশীল জলবাযু প্রভাব গ্রমাকানবলায় গ্রিশী পানটর উচ্চ ফলনশীল জাি উদ্ভাবন।
• জানির ববশুদ্ধিা বনবিি করন ও প্রবি বছর নতুন বীজ সংরক্ষ্ণ করা।
• লবণাি, পাহাবড়, জলাবদ্ধিা, চরাঞ্চল, স্বল্প গ্রময়ািী, সারা বছর ব্যাপী চাি উপন ার্ী জাি উদ্ভাবন।
• প্রবিগন, সংকরায়ন, পবলপ্লয়ডাইনজশন, বমউনটশন প্রযুবি ব্যবহার কনর জাি উদ্ভাবন করা হনে।
• উন্নিমাননর গ্রকৌবলিাবিক (গ্রজননটিকযাল) ববশুদ্ধিাসহ গ্রিশী পানটর উদ্ভাববি জাি সমূনহর বনউবিয়াস প্রজনন বীজ উৎপািন
কনর োনক।
(ে) অবলটবরয়াস বিবডং শাোঃ
• পবরবিগনশীল জলবায়ুর প্রভাব গ্রমাকানবলায় গ্রিািা পানটর উচ্চ ফলনশীল জাি উদ্ভাবন।
• জানির ববশুদ্ধিা বনবিি করন ও প্রবি বছর নতুন বীজ সংরক্ষ্ণ করা।
• লবণাি, পাহাবড়, জলাবদ্ধিা, চরাঞ্চল, স্বল্প গ্রময়ািী, সারা বছর ব্যাপী চাি উপন ার্ী জাি উদ্ভাবন।
• প্রবিগন, সংকরায়ন, পবলপ্লয়ডাইনজশন, বমউনটশন প্রযুবি ব্যবহার কনর জাি উদ্ভাবন করা হনে।
• উন্নিমাননর গ্রকৌবলিাবিক (গ্রজননটিকযাল) ববশুদ্ধিাসহ গ্রিািা পানটর উদ্ভাববি জাি সমূনহর বনউবিয়াস প্রজনন বীজ
উৎপািন কনর োনক।
(র্) গ্রকনাফ গ্রমস্তা বিবডং শাোঃ
• পবরবিগনশীল জলবায়ু প্রভাব গ্রমাকানবলায় গ্রকনাফ ও গ্রমস্তার উচ্চ ফলনশীল জাি উদ্ভাবন।
• জানির ববশুদ্ধিা বনবিি করন ও প্রবি বছর নতুন বীজ সংরক্ষ্ণ করা।
• লবণাি, পাহাবড়, জলাবদ্ধিা চরাঞ্চল, স্বল্প গ্রময়ািী, সারা বছর ব্যাপী চাি উপন ার্ী জাি উদ্ভাবন।
• প্রবিগন, সংকরায়বন, পবলপ্লয়ডাইনজশন, বমউনটশন প্রযুবি ব্যবহার কনর জাি উদ্ভাবন করা হনে।

• উন্নিমাননর গ্রকৌবলিাবিক (গ্রজননটিকযাল) ববশুদ্ধিাসহ গ্রকনাফ ও গ্রমস্তার উদ্ভাববি জাি সমূনহর বনউবিয়াস প্রজনন বীজ
উৎপািন কনর োনক।
ক) উদেশ্য সমূহাঃ
১) দ্রুি বধ চনশীল, আগামপস্টরপক্ব, প্রস্টিকূল পস্টরদবশ সহনশীল এবাং উচ্চিলনশীল পাট, দকনাি ও দমস্তার োি উদ্ভাবন ।
২) পাট, দকনাি ও দমস্তার কাস্টঙ্খি মাতৃসাস্টর (Parental line)উদ্ভাবন ।
৩) উদ্ভাস্টবি পাট, দকনাি ও দমস্তার োদির দকৌস্টলিাস্টিক স্টবশুিিা রক্ষণাদবক্ষণ ।
) উদেখদ াগ্য কা চক্রম t ২০১৯-২০ অথ চ বেদর সম্পাস্টেি গদবষণা কাদের স্টববরণ
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১। কযাপসুলাবরস শাোঃ
❖ ২০১৯ সাদলর আগি - স্টর্দসম্বদর স্টবদেআরআই দকন্দ্রীয় দিশন ঢাকায় একটি সাংকরায়ণ কমচসূিী িহণ করা হদয়স্টেল। কাবিি
হাইস্টব্রর্ পাওয়ার েন্য সব চদমাট ৩৬০ টা ক্রস করা হদয়স্টেল, এদের মদধ্য স্টবস্টভন্ন ক্রস কস্টম্বদশন দথদক মাত্র ১১৭ টা সিল ক্রস
(হাইস্টব্রর্) পাওয়া স্টগদয়দে।
❖ ২০১৯ সাদল পটুয়াখালীর পাস্টখমারায় কৃষদকর েস্টমদি একটি মধ্যম লবনািিা সস্টহষ্ণু োি (স্টবদেআরআই দেশী পাট-৮) সহ
দেশী পাদটর ৪ টি স্টেদনাটাইপ মূল্যায়ন করা হয়। আদশঁর িলদনর স্টভস্টিদি, লবনািিার মাত্রায় Acc. 1779, Acc. 2589
এবাং Acc. 2750 হদে অন্যান্যদের তুলনায় সদব চাচ্চ লবনািিা সস্টহষ্ণু দেদনাটাইপ।
❖ কাবিি তবস্টশষ্টয পাওয়ার লদক্ষয স্টিনীাং দপ্রািাদমর দেশী পাদটর ৯৫ টা Accession ব্যবহার করা হদয়স্টেল, আঁদশর িলদনর
স্টবদবিনায় Acc.725 (20 gplant-1), Acc.2232 (16 gplant-1) এবাং Acc.07 (14 gplant-1) হদে সবদিদয় আশাপ্রে
স্টেদনাটাইপ।
❖ খরা সস্টহষ্ণু স্টবষদয়, সদব চাচ্চ আঁদশর িলন লক্ষয করা হয় প চায়ক্রদম Acc. 890 (২.৬৩ টন/গ্রহ.) ও Acc.2209
(২.৩২টন/গ্রহ.)।
❖ উচ্চ িলদনর সাদথ দোটস্টেন ও স্টনম্ন িাপমাত্রা সস্টহষ্ণু লাইন আলাো করদণর দক্ষদত্র তুল্য োি (CC--৪৫) অদপক্ষা দবস্টশ িলন
পাওয়া ায় Acc.870 দি (মাস্টনকগদে, ১৮.৫৬ gplant-1এবাং রাংপুর ১৫.৮২. gplant-1)।
❖ প্রাথস্টমক িলন পরীক্ষায়, ১০০ এবাং ১২০ স্টেদন প চায়ক্রদম সদব চাচ্চ আঁশ িলন হয় স্টব্রস্টর্াং লাইন C-2262 (৩.৬৬ টন/গ্রহ.এবাং
৩.৯৩ টন/গ্রহ. )ও C -5133 (৩.৩২ টন/গ্রহ. এবাং ৩.৫৯ টন/গ্রহ. )।
❖ স্টিনটি অিবিী লাইন C-2234, C-2236, C-2281 এর সাদথ তুল্যোি CC-45 প চদবক্ষণ করা হয়, দসখাদন স্টব্রস্টর্াং লাইন
C-2234 এবাং C-2281 দক সনাি করা হয় দোট স্টেন সস্টহষ্ণু বহনসনব।
❖ আঞ্চস্টলক িলন পরীক্ষায় তুল্যোি স্টবদবিনায় স্টব্রস্টর্াং লাইন BJC-5002 সদব চাচ্চ িলন (৩.৫৭টন/গ্রহ.) দেয়। স্টিিীয় সদব চাচ্চ
িলন দেয় BJC-5050 (৩.৫০ টন/গ্রহ.), খন ১০০ স্টেদন কিচন করা হয়।
❖ লবনািিা সস্টহষ্ণু োি োড়করদনর েন্য পাচঁটি উপদেলায় ( দভামরা ও শ্যামনগর, সািক্ষীরা; কলাপাড়া, পটুয়াখালী; োদকাপ,
খুলনা এবাং বরগুনা সের, বরগুনা) প্রস্তাস্টবি োি C-12221 মাঠ মূল্যায়ন করা হয়। মাঠ মূল্যায়ন কবমটি প্রস্তাববি জািটির
ব্যাপানর সনন্তািজনক মিামি প্রিান কনরনছ।
২। অবলটবরয়াস শাোঃ
❖ ২০১৯ সাদলর সাংকরায়ণ দপ্রািাদমর আদগর বেদরর F1, F2, F3গাে এবাং িাদের মাতৃ গাদের মদধ্য স্টবস্টভন্ন কস্টম্বদনশদন সব চদমাট
৫৭৮টি সাংকরায়ণ করা হদয়দে। এদের মধ্য দথদক দমাট ১৮৩ টি সিল ক্রদসর িল পাওয়া বর্নয়স্টেল।
❖ ২০১৯ সাদলই ৭৭ প্রকার F1 ক্রদসর মূল্যায়ন করা হদয়স্টেল, দ খাদন ২৬টি ক্রস, ভাল স্টেল।
❖ ২১৮টি কাস্টঙ্খি গাে {F2 (113), F4 (4), F6 (10), F7 (15)} স্টবদেআরআই, ঢাকাদি বপন করা হদয়স্টেল। এদের মদধ্য গাদের
উচ্চিা, পািার আকার, কাি, স্টিস্টপউল এর বণ চ এবাং ফুদলর তবস্টশদষ্টর স্টভস্টিদি ১৬৪ টি গাে { F2 (77), F3 (80), F5 (4),
F7 (3) এবাং F8 (3)} পরবিী প্রেন্ম স্টহসাদব স্টনব চািন করা হদয়দে।

❖ এনাটস্টমকযাল গদবষণায় গ্রিো ায় গ্র , ট্রাস্টপেদয়দর্র আয়িন র্ানছর কানন্ডর বববভন্ন জায়র্ায় বববভন্ন রকম হয়। কানন্ডর
উপবরভানর্ অগ্রবিী লাইন O-043-7-9-এর ট্রাস্টপেদয়দর্র আয়িন সবনচনয় গ্রবশী পাওয়া ায়, বকন্তু Acc. 1318 এবাং জাি
JRO-524-এর কানন্ডর মেভাগ্রর্ এবং বননচর অংগ্রশ ট্রাস্টপেদয়দর্র আয়িন সবনচনয় গ্রবশী পাওয়া ায় ।
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❖ ২৫ টি দেদনাটাইপ পাস্টখমারা, পটুয়াখাস্টলদি দরাপন করা হদয়স্টেল, এর মদধ্য ১৮ টি দেদনাটাইপ লবনাি মাটিদি টিদকস্টেল (বীে
লাগাদনার সময় লবনািার পস্টরমান স্টেল ৯.৬৪ dS/m এবাং গড় লবনািিা ৬.০৭ dS/m) । গাদের টিদক থাকার ক্ষমিা, উচ্চিা
এবাং আঁদশর ওেন স্টবদবিনায় Acc. 2307, Acc. 4327, Acc.1361 এবাং Acc.1381 ভাল পাওয়া স্টগদয়দে া পদরর বেদর
মূল্যায়ন করা হদব।
❖ স্টমউদটশন স্টব্রস্টর্াং গদবষণায় গাদের উচ্চিা, ব্যাস, পািার আকার ও রাং স্টবদবিনায় ২২টি কাস্টঙ্খি লাইন JRO -524 দথদক এবাং
২টি লাইন O-9897 দথদক দনওয়া হদয়দে দ গুস্টল লাইন M3 প্রেন্ম স্টহসাদব পদরর বের লাগাদনা হদব।
❖ স্টপ্রস্টলস্টমনারী ইল্ড ট্রাদয়ল এর েলাবিিা সস্টহষ্ণু পরীক্ষদণ ৫টি দেদনাটাইপ এর মদধ্য JRO -524 ও স্টবদেআআই গ্রিািা পাট-৫
১৩০স্টেন পদরও (৭৫স্টেদনর র্ানছ পাস্টন দেওয়া হয় এবাং ৩০ স্টেন রাখা হয়) দবশী সাংখ্ক গাে দেঁদি স্টেল দ খাদন স্টবদেআআই
গ্রিািা পাট-৫ ১৬০স্টেন পদরও (৯০স্টেদনর র্ানছ পাস্টন দেওয়া হয় এবাং ৩০ স্টেন রাখা হয়) সবদিদয় দবশী সাংখ্ক গাে দেঁদি স্টেল।
❖ এর্ভাি ইল্ড ট্রায়াল গদবষণায় ৩টি অিবিী লাইন O-043-7-9 (লাল), O-0512-6-2, এবাং O-049-1-3 এবাং ২টি কদন্ট্রাল
োি রবব-১ এবাং JRO-৫২৪ এর সানে িলন ও অন্যান্য গুনাবলীর স্টভস্টিদি পরীক্ষার েন্য িারটি গ্রিশদন লাগাদনা হয়। অিবিী
লাইন O-043-7-9 (লাল), অন্যান্য লাইন অনপক্ষ্া সবকটি গ্রষ্টশনন ভাল ফলন প্রি গশন কনর।
❖ O-049-1-3 এবাং O-0512-6-2 অিবিী লাইন দুইটি ১০০ ও ১২০ স্টেদন সবকটি দষ্টশদনভাল ফলন প্রি গশন কদরগ্রছ।
❖ মাস্টি দলাদকশন ইল্ড ট্রাদয়ল পরীক্ষদণ অিবিী লাইন O-043-7-9 এর সাদথ ২টি কদন্ট্রাল োি রবব-১এবাং JRO -৫২৪ িারটি
দষ্টশদন লাগাদনা হয়। সবকটি দষ্টশদন সব প্লদটই O-043-7-9 ( সবুজ) দবশী আঁশ উৎপােন কদরদে।
৩। গ্রকনাফ ও গ্রমস্তা শাোঃ
❖ দকনাদির ৪ টি োিসহ ১৪ টি দেদনাটাইপ এবাং দমস্তার ১ টি োিসহ ৯ টি দেদনাটাইপ ২০১৯ সাদল টদব লাস্টগদয় সাংকরায়ন
প্রস্টক্রয়ার অন্তভূচি করা হয়। কাস্টঙ্খি তবস্টশদষ্টযর সমন্বয় টাদনার েন্য দকনাি ও দমস্তায় থাক্রদম ১০৫ ও ১২ টি ক্রস করা হ
ার মদধ্য থাক্রদম ৯৯টি ও ৫টি ক্রস সিল হদয়দে ।
❖ দকনাদির প্রথম বাংশধর (F1) এর ৬৯টি গাদের তবস্টশষ্টয দেদখ এদের মদধ্য দথদক দকনাদির ৬৫টি স্টনভূচল ক্রস স্টনস্টিি হওয়া
স্টগদয়দে।
❖ দকনাদির ১১৯ টি সাস্টর (F2, F3, F4, F4 )ও দমস্তার ৫৩ টি সাস্টর (F2, F3) লাগাদনা হদয়স্টেল া দথদক গাদের স্টবস্টভন্ন িলন
স্টনদে চশক তবস্টশদষ্টর উপর স্টভস্টি কদর দকনাদির ২৫৭টি গাে {F2 (166), F3 (54), F4 (23) এবাং F5 (14)}এবাং দমস্তার ৪৩
টি {F2 (30) এবাং F3 (13)} গাে স্টনব চািন করা হয়।
❖ স্টবদেআরআই েীন ব্যাাংক দথদক দকনাদির ২৫টি োমচপ্লােম স্টনদয় দেদশর েস্টক্ষণাঞ্চদলর লবণাি এলাকায় (পাস্টখমারা,
পটুয়াখাস্টল) লাগাদনা হদয়স্টেল দ খাদন মাটির লবণািিা স্টেল এস্টপ্রল-দসদেম্বর মাদস ১.২২-৭.৮৮ মাত্রার (dS/m)। এদের মদধ্য
দূইটি োিসহ ৫টি দেদনাটাইপ তূল্যোদির দিদয় িলন ও অন্যান্য তবস্টশদষ্টয ভাল িলািল স্টেদয়দে।
❖ স্টবদেআরআই এর স্টিনটি দকদন্দ্র দকনাদির স্টিনটি সাস্টর থা- KBL-155(1), KBL-73Ges KBL-51 এর অিবিী িলন
পরীক্ষায় (AYT) দেখা ায় তুল্যোি স্টবদেআরআই দকনাি-৪ (২.৩৯ টন/দহ.) অদপক্ষা KBL-73 অস্টধক িলন (২.৪৪
টন/দহ.) স্টেদয়দে।
❖ দমস্তার ৩টি অিবিী সাস্টর থা L-5836 (SM-2), L-30 (SM-1) এবাং S-5703 (SM-5)এর আঞ্চস্টলক িলন পরীক্ষা
(ZYT)-এর িলািদল দেখা ায় এদের মদধ্য স্টিনটি সাস্টর S-5703 (১.৯৭ টন/দহ.) এবাং L-5836 (১.৮৮ টন/দহ.)
তুল্যোি স্টবদেআরআই দমস্তা-৩ (১.৭২ টন/দহের) অদপক্ষা ভাল িলন (আঁশ) স্টেদয়দে।
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❖ িাোড়া স্টবদেআরআই এর ৬টি দিশদন ও ৪টি কৃষদকর মাদঠ সস্টি দমস্তার একটি সম্ভাব্য সাস্টর L-911 (ME-4) এর িলন
(পািা ও মাাংসল বৃস্টি) পরীক্ষার িলািদল দেখা ায়, সাস্টরটি দিশন ও কৃষদকর মাদঠ উভয় দক্ষদত্র তুল্যোি স্টবদেআরআই
দমস্তা-২ (VM-1) অদপক্ষা থাক্রদম ৩.১৩% ও ৫.৮৮% অস্টধক িলন স্টেদয়দে।
❖ দমনদটদনি স্টব্রস্টর্াং এর আওিায় দকনাি ও দমস্তার ৭টি োদির প্রায় ৩০ দকস্টে স্টনউস্টিয়াস বীে উৎপােন করা হদয়দে। এোড়া
দকনাি ও দমস্তার ৬টি লাইন/প্যাদরন্টস েস্টমদি লাগাদনা হদয়স্টেল া দথদক উৎপাস্টেি বীে আলাো আলাোভাদব সাংিহ কদর
দরাদে শুস্টকদয় ভস্টবষ্যদি ব্যবহাদরর েন্য ত্নসহকাদর সাংরক্ষণ করা হদয়দে।
অন্যান্য স্টবদশষ অেচন t শাক স্টহদসদব পািা স্টমস্টষ্ট, সুস্বাদু এবাং সকদলর স্টনকট অস্টধক পেিনীয় োি স্টহদসদব ২০২০ সাদল
স্টবদেআরআই দেশী পাট শাক-২ এবাং স্টবদেআরআই দেশী পাট শাক-৩ এর উদ্ভাবন করা হদয়দে ।
উদেখদ াগ্য সািল্য t শাক স্টহদসদব পািা স্টমস্টষ্ট, সুস্বাদু এবাং সকদলর স্টনকট অস্টধক পেিনীয় োি স্টহদসদব ২০২০ সাদল
স্টবদেআরআই দেশী পাট শাক-২ এবাং স্টবদেআরআই দেশী পাট শাক-৩ এর উদ্ভাবন করা হদয়দে ।
সম্পাস্টেি কাদের েস্টব t

স্টবদেআরআই কতৃচক উদ্ভাস্টবি স্টবদেআরআই দেশী পাট শাক-2

স্টবদেআরআই কতৃচক উদ্ভাস্টবি স্টবদেআরআই দেশী পাট শাক-৩
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বিজেআরআই কর্তক
ৃ উদ্ভাবিত পাট ও পাট োতীয় আঁশ ফসজের োজতর তাবেকাাঃ
Sl.
Varieties
No.
White jute (C. capsularis L.)
1.
Oocarpus
2.
Kakya Bombai
3.
R-85
4.
D-154
5.
D-386
6.
Funduk
7.
C-212
8.
C-13
9.
C-412
10.
C-1
11.
C-2
12.
C-3
13.
C-4 (C-320)
14.
C-5 (C-321)
15.
D-154-2
16.
C-6 (C-322)
17.
CVL-1
18.
CVE-3
19.
CC-45
20.
BJRI Deshi Pat-5 (BJC-7370)
21.
BJRI Deshi Pat-6 (BJC-83)
22.
BJRI Deshi Pat-7 (BJC-2142)
23.
BJRI Deshi Pat-8 (BJC-2197)
24.
BJRI Deshi Pat Shak-1 (BJC-390)
25.
BJRI Deshi Pat-9 (BJC-5003)
26.
BJRI Deshi Pat Shak-2
27.
BJRI Deshi Pat Shak-3
Tossa jute (C. olotorius L.)
28.
Chinsura green (D-38)
29.
R-26
30.
R-27
31.
O-620
32.
O-632
33.
O-753
34.
O-1
35.
O-2
36.
O-3
37.
O-4
38.
O-5
39.
O-9897
40.
OM-1
41.
BJRI Tossa Pat-4 (O-72)
42.
BJRI Tossa Pat-5 (O-795)
43.
BJRI Tossa Pat-6 (O-3820)
44.
BJRI Tossa Pat-7 (MG-10)
45.
BJRI Tossa Pat-8 (Robi-1)
Kenaf (Hibiscus canabinus)
46.
HC-2
47.
HC-95
48.
HC-3 (Bot kenaf)
49.
BJRI Kenaf-4 (KE-3)
Mesta (H. subdariffa)
50.
HS-24
51.
BJRI Mesrta-2 (VM-1)
52.
BJRI Mesta-3 (SAMU’93)

Released
year

Pedigree

1910
1910
1916
1919
1931
1939
1939
1941
1942
1952
1952
1952
1955
1955
1961
1967
1977
1977
1979
1995
1995
2008
2013
2014
2017
2020
2020

PLS
PLS
PLS
PLS
PLS
PLS
PLS
PLS
PLS
PLS
PLS
PLS
PLS
PLS
PLS
PLS
PLS
PLS
PLS
D-154 x CC-45
CVL-1 x Fuleshwari
CC-45 x BJC-718
CC-45 x FDR
Cap dwarf red x BINA Pat Shak-1
CVL-1 x Acc.1831
Local Selection
Local Selection

1915
1929
1929
1939
1939
1939
1955
1955
1955
1967
1964
1987
1995
2002
2008
2013
2017
2019

PLS
PLS
PLS
PLS
PLS
PLS
PLS
PLS
PLS
PLS
PLS
O-5 x BZ-5
PLS
O-9897 x O-2021 x O-9897
O-4 x Uganda Red
PLS
PLS
PLS

1977
1995
2010
2017

PLS
PLS
PLS
PLS

1977
2010
2017

PLS
PLS
PLS
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কৃবিিি ববভার্
ক্রপ ম্যাদনেদমন্ট শাখা
ভূবমকা:
বাংলানিশ পাট র্নবিণা ইনবিটিউট এর ক্রপ ম্যাদনেদমন্ট শাো পাট ও পাট জািীয় আঁশ ফসনলর কৃস্টষিাস্টিক ব্যবস্থাপনা প্রযুবি
উদ্ভাবন ও ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন সংক্রান্ত র্নবিণা কনর োনক। বিচমাদনর ক্রপ ম্যাদনেদমন্ট শাোটি প্রস্টিষ্ঠানটির প্রস্টিষ্ঠাকাদল (১৯৫২গ
২০০২) কৃস্টষিি স্টবভাগ নাদম প্রস্টিস্টষ্ঠি বছল। ২০০২ সানল ববনজআরআই এর পুনর্ঠননর
সময় পূদব চকার কৃস্টষিি স্টবভাগটি ক্রপ
ম্যাদনেদমন্ট শাখায় রূপামত্মস্টরি হয়। ক্রপ ম্যাদনেদমন্ট শাখা, স্টিস্টেওলস্টে শাখা ও মৃস্টিকা স্টবজ্ঞান শাখা নাদম স্টিনটি শাখার
চ হয়। ক্রপ ম্যাদনেদমন্ট শাো পাট ও পাট জািীয় আঁশ ফসনলর কৃস্টষিাস্টিক
সমনবদয় বিচমাদনর কৃস্টষিি স্টবভাগ নাদম পূনগঠিি
ব্যবস্থাপনা ও িসদলর গুনগি মান সমুন্নি দরদখ উৎপােন খরি কমাদনা সাংক্রান্ত গদবষণা কা চক্রম পস্টরিালনা কদর থাদক।

ক্রপ ম্যাদনেদমন্ট শাখার উদেশ্য:
১) পাট ও পাট জািীয় আশঁ ফসনলর কৃস্টষিাস্টিক ব্যবস্থাপনা প্রযুবি উদ্ভাবন ও অিবিী সাস্টরর কৃস্টষিাস্টিক পিস্টি ও
ব্যবস্থাপনার মূল্যায়ন এবাং ক্রস্টপাং প্যাটান চ উন্নয়ন।
২) কৃস্টষিাস্টেক পিস্টি ও ব্যবস্থাপনার পস্টরবিচদনর মাধ্যদম পাট ও পাট জািীয় ফসনলর উৎপােন খরি কমাদনার গদবষণা
৩) পাট ও পাট জািীয় বীে ফসনলর কৃস্টষিাস্টিক পিস্টি ও ব্যবস্থাপনার উন্নয়দনর মাধ্যদম িলন এবাং মান উন্নয়ন গদবষণা
২০১৯-২০ অে গ বছনর সম্পাবিি র্নবিণা কানজর বববরনঃ
ক্রপ ম্যাদেদমন্ট শাখায় ২০১৯ সদন ৩টি প্রকদল্পর অধীদন দমাট ৮ টিপরীক্ষণ সম্পােন করা হদয়দে। আঁশ উৎপােদনর েন্য দিাষার
অিবিী সাস্টর ও-০৪১২-৯-৪ এবাং ও-০৪৩-৭-৯ বীে বপদনর সঠিক সময় স্টনধ চারণ এর উদেদশ্য ২০১৯ সাদল পাদটর কৃস্টষ পরীক্ষা দকন্দ্র,
োগীর, মাস্টনকগে এবাং পাট গদবষণা উপদকন্দ্র, পটুয়াখালীদি একটি পরীক্ষণ স্থাপন করা হয়। স্টট্রটদমন্ট অনু ায়ী ২০ মাি চ, ৩০ মাি চ,
১০ এস্টপ্রল, ২০ এস্টপ্রল িাস্টরদখ ও-০৪১২-৯-৪ এবাং ও-০৪৩-৭-৯ বীে বপন করা হয়। এখাদন ও-৭৯৫ এবাং দেআরও-৫২৪ োি দুটি
কদনট্রাল স্টহদসদব ব্যবহার করা হয়। িলািদল দেখা ায়, ৩০ মাি চ দথদক ১০ এস্টপ্রল বপন করদল ও-০৪১২-৯-৪ এবাং ও-০৪৩-৭-৯
অন্যান্য বপন সমদয়র সাদথ থাথ চ ব্যবধান সহ মাস্টনকগদে ৩.৫৩ টন/দহের এবাং ৩.০৪ টন/দহের আর পটুয়াখালীদি ৩.১৩
টন/দহের এবাং ৩.৪৩ টন/দহের িলন পাওয়া ায়।
আঁশ উৎপােদনর েন্য দিাষাোি ও-৭৯৫, ও-৯৮৯৭ এবাং দেআরও-৫২৪ সঠিক েীবনকাল স্টনধ চারণ এর উদেদশ্য ২০১৯ সাদল পাদটর
কৃস্টষ পরীক্ষা দকন্দ্র, মাস্টনকগে এবাং পাট গদবষণা আঞ্চস্টলক দকন্দ্র, রাংপুর একটিপরীক্ষণ স্থাপন করা হয়। এখাদন ৩টি োি ও-৭৯৫,
ও-৯৮৯৭ এবাং দেআরও-৫২৪ ও ৩টি েীবনকাল ৯০ স্টেন, ১০০ স্টেন ও ১১০ স্টেন স্টট্রটদমন্ট স্টহদসদব ব্যবহার করা হয়। স্টট্রটদমন্ট
অনু ায়ী মাস্টনকগে এবাং রাংপুদর ৯০ স্টেদন দেআরও-৫২৪ তুলনামূলক দবস্টশ িলন দেয় (২.৫৮ টন/দহের এবাং ২.৪৩ টন/দহের) আর
১০০ স্টেদন (২.৭৮ টন/দহের এবাং ২.৭৬ টন/দহের) ও ১১০ স্টেদন (৩.৫৯ টন/দহের এবাং ৩.২১ টন/দহের) ও-৭৯৫ তুলনামূলক
দবস্টশ িলন দেয়।
পাট িাদষর েস্টমদি স্টবস্টভন্ন প্রকার আগাো নাশক এর কা চকাস্টরিা স্টনণ চদয়র েন্য ২০১৮ ও ২০১৯ সাদল JAES মাস্টনকগে এবাং পাট
গদবষণা উপদকন্দ্র, িারাদবাদি অন্য একটি পরীক্ষণ স্থাপন করা হয়। এখাদন ও-৯৮৯৭ োদির বীে ব্যবহার কদর ১৬ টি আগাোনাশক
এর সাদথ ১টি কদনট্রাল (আগাোনাশক োড়া) দরদখ পরীক্ষণটি করা হয়। িলািদল দেখা ায়, শুধু Ethoxy Sulfuran োড়া অন্য
আগাোনাশক পাদটর ২টি ক্ষস্টিকারক আগাো দ মনাঃ ক্ষুদেশামা ও আঙ্গুস্টল াস েমদনসিলভাদবকা চকরী। Ethoxy Sulfuran
নামক আগাোনাশক পাদটর সব চাস্টধক ক্ষস্টিকারক আগাো দ মনাঃ মুথা/ভাোইল েমদন সিলভাদব কা চকরী।
স্টবদেআরআই দিাষা পাদটর িলন বৃস্টিদি আগাোনাশক ব্যবস্থাপনার প্রভাব দেখার েন্য ২০১৯ সাদল পাদটর কৃস্টষ পরীক্ষা দকন্দ্র
োগীর, মাস্টনকগে এবাং পাট গদবষণা আঞ্চস্টলক দকন্দ্র িস্টরেপুদর একটি পরীক্ষণ হাদি দনয়া হয়। পরীক্ষণটিদি Fenoxaprop-p-
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ethyl @ Whip Super 9 EC এবাং Ethoxy sulfuron @ Sunrice 150WG স্টনধ চাস্টরি মাত্রার ১০০% প্রদয়াগ করার ২০
স্টেন পর একবার স্টনড়াস্টন দেওয়ায় সদব চাচ্চ িলন মাস্টনকগদে ৩.১১ টন/দহের এবাং িস্টরেপুদর ২.৭৯ টন/দহের পাওয়া স্টগদয়দে।
আঁশ উৎপােদনর েন্য লবনাি সস্টহষ্ণু দেশী পাদটর অিবিী সাস্টর স্টস-১২২২১ বীে বপদনর সঠিক সময় স্টনধ চারণ এর উদেদশ্য ২০১৯
সাদল পাট গদবষণা উপদকন্দ্র পটুয়াখালীদি একটি পরীক্ষণ স্থাপন করা হয়। স্টট্রটদমন্ট অনু ায়ী ২০ মাি চ, ৩০ মাি চ, ১০ এস্টপ্রল, ২০ এস্টপ্রল
িাস্টরদখ বীে বপন করা হয়। িলািদল দেখা ায়, ৩০ মাি চ বপন করদল স্টস-১২২২১ অন্যান্য বপন সমদয়র সাদথ থাথ চ ব্যবধান সহ
পটুয়াখালীদি ৩.১৫ টন/দহের িলন পাওয়া ায়।
আঁশ উৎপােদনর েন্য লবনাি সস্টহষ্ণু দেশী পাদটর অিবিী সাস্টর স্টস-১২২২১ বীে বপদনর সঠিক সময় স্টনধ চারণ এর উদেদশ্য ২০১৯
সাদল পাট গদবষণা উপদকন্দ্র পটুয়াখালীদি একটি পরীক্ষণ স্থাপন করা হয়। ৩টি েীবনকাল ৯০ স্টেন, ১০০ স্টেন ও ১১০ স্টেন স্টট্রটদমন্ট
স্টহদসদব ব্যবহার করা হয়।। িলািদল দেখা ায়, ১১০ স্টেদন কিচন করদল স্টস-১২২২১ অন্যান্য কিচন সমদয়র সাদথ থাথ চ ব্যবধানসহ
পটুয়াখালীদি ৩.১৫ টন/দহের িলন পাওয়া ায়।
পাট বীদের িলন বৃস্টিদি স্বল্প খরদি কা চকরী আগাোনাশক প্রদয়াগ ও েমন ব্যবস্থাপনার প্রভাব দেখার েন্য ২০১৯ সাদল পাট
গদবষণা আঞ্চস্টলক দকন্দ্র রাংপুদর একটি পরীক্ষণ হাদি দনয়া হয়। পরীক্ষদণর িলািদল দেখা ায়, আগাোনাশক প্রদয়াদগর মাধ্যদম স্বল্প
মূদল্য সদব চাচ্চ িলন পাওয়া ায়।
পাট শাক স্টহদসদব ব্যবহাদরর লদক্ষয পাট পািা ও বীে উৎপােদনর েন্য বপদনর সঠিক সময় ও োি স্টনধ চারণ এর উদেদশ্য ২০১৯
সাদল পাট গদবষণা আঞ্চস্টলক দকন্দ্র রাংপুদর একটি পরীক্ষণ স্থাপন করা হয়। িলািদল দেখা ায়, দম মাদস বপন করদল অন্যান্য বপন
সমদয়র সাদথ থাথ চ ব্যবধানসহ রাংপুদর Mehrared োদি সব চাস্টধক পাট পািার িলন ৭৭৮ িাম/স্টম২ এবাংপািার আয়িন ৩৭.৬
দসস্টম.২ পাওয়া ায়। দিব্রুয়ারী মাদস বপন করদল অন্যান্য বপন সমদয়র সাদথ থাথ চ ব্যবধানসহ পটুয়াখালীদি বীদের সদব চাচ্চ িলন
৭৭৮িাম/দহের পাওয়া ায়।

২০১৯-২০ অে গবছনর অবজগি উনল্লেন াগ্য সাফল্য:
১)
আঁশউৎপােদনর েন্য দিাষার অিবিী সাস্টর ও-০৪১২-৯-৪ এবাং ও-০৪৩-৭-৯ এর েন্য বীে বপদনর সঠিক সময় ১০ এস্টপ্রল।
৩০ মাি চ দথদক ১০ এস্টপ্রল বপন করদল ও-০৪১২-৯-৪ এবাং ও-০৪৩-৭-৯ অন্যান্য বপন সমদয়র সাদথ থাথ চ ব্যবধানসহ মাস্টনকগদে
৩.৫৩ টন/দহের এবাং ৩.০৪ টন/দহের আর পটুয়াখালীদি ৩.১৩ টন/দহের এবাং ৩.৪৩ টন/দহের িলন পাওয়া ায়।
২)
আঁশ উৎপােদনর েন্য দিাষাোি ও-৭৯৫, ও-৯৮৯৭ এবাং দেআরও-৫২৪ সঠিক েীবনকাল স্টট্রটদমন্ট অনু ায়ী ৯০ স্টেদন
দেআরও-৫২৪ তুলনামূলক দবস্টশ িলন দেয় এবাং ১০০ স্টেদন ও ১১০ স্টেদন ও-৭৯৫ তুলনামূলক দবস্টশ িলন দেয়। স্টট্রটদমন্ট অনু ায়ী
মাস্টনকগে এবাং রাংপুদর ৯০ স্টেদন দেআরও-৫২৪ তুলনামূলক দবস্টশ িলন দেয় (২.৫৮ টন/দহের এবাং ২.৪৩ টন/দহের)। আর ১০০
স্টেদন (২.৭৮ টন/দহের এবাং ২.৭৬ টন/দহের) ও ১১০ স্টেদন (৩.৫৯ টন/দহের এবাং ৩.২১ টন/দহের)ও-৭৯৫ তুলনামূলক দবস্টশ িলন
দেয়।
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পরীক্ষ্ণ মানঠ পাট বীজ বপন

পরীক্ষ্ণ মানঠ পাট ফসল কিগন ও র্ানছর সংখ্যা র্ণনা

পরীক্ষ্ণ মানঠ পাট র্ানছর বৃবদ্ধ প গনবক্ষ্ণ

পরীক্ষ্ণ মানঠ পাট ফসল কিগন

বচত্রঃ কৃবিিে ববভানর্র ক্রপ ম্যাননজনমন্ট শাোর মাঠ পরীক্ষ্নণর বববভন্ন কা গক্রনমর বকছু েন্ডবচত্র
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মৃবিকা ববজ্ঞান শাো
ভূবমকা:
বাংলানিশ পাট র্নবিণা ইনবিটিউট এর কৃবিিি ববভানর্র মৃবিকা ববজ্ঞান শাো পাট ও পাট জািীয় আঁশ ফসনলর জন্য
প্রনয়াজনীয় মাটি ও সার ব্যবস্থাপনার উদ্ভাবন ও উন্নয়ন সংক্রান্ত র্নবিণা কনর োনক। 2004 সানল ববনজআরআই এর
গ
পুনর্ঠননর
সময় মৃবিকা ববজ্ঞান শাো র্ঠন করা হয়।
ববভানর্র উনেশ্যঃ
১) বববভন্ন কৃবি পবরনবশ অঞ্চনল পাট ও পাট জািীয় আঁশ ফসনলর অগ্রবিী সাবর (অনুনমািননর অনপক্ষ্ায়) চানির
লনক্ষ্ সার প্রনয়ার্ মাত্রা ও পদ্ধবি উদ্ভাবন ও উন্নয়ন।
২) বববভন্ন কৃবি পবরনবশ অঞ্চনল পাট ও পাট জািীয় আঁশ ফসনলর বীজ উৎপািননর লনক্ষ্ সার প্রনয়ার্ মাত্রা ও পদ্ধবি
উদ্ভাবন ও উন্নয়ণ।
৩) পাট ও পাট জািীয় আঁশ ফসল বববভন্ন কৃবি পবরনবশ অঞ্চনল চানির লনক্ষ্ ঐ সব অঞ্চনল মাটির গ্রভৌি, রাসায়বনক ও
বজব গুণাগুণ পরীক্ষ্া ও ববিিণ এবং মৃবিকা স্বাস্থয উন্নয়ণ।
উনল্লেন াগ্য কা গক্রমঃ ২০19-20 অে গ বছনর সম্পাবিি র্নবিণা কানজর বববরণঃ
১) গ্রিািা পানটর অগ্রবিী সাবর ও-০৪১২-৯-৪ এর উৎপািননর জন্য গ্রহক্টর প্রবি নাইনরৌনজন-ফসফরাস-পটাশ-সালফানরর
সম্ববনি মাত্রা ১২৫-১০-৩০-২০ গ্রকবজ প্রনয়ার্ কনর সনব গাচ্চ ফলন আঁশ (৩.২৮ টন শুকনা আঁশ/নহক্টর) পাওয়া বর্নয়নছ।
২) গ্রিশী পানটর অগ্রবিী সাবর ববনজবস-৫০৫০ এর উৎপািননর জন্য গ্রহক্টর প্রবি নাইনরৌনজন-ফসফরাস-পটাশ-সালফানরর
সম্ববনি মাত্রা ১০০- ১০- ৩০- ১৫ গ্রকবজ প্রনয়ার্ কনর সনব গাচ্চ ফলন আঁশ (৪.০৪ টন শুকনা আঁশ/নহক্টর) পাওয়া বর্নয়নছ।
৩) পানটর অগ্রবিী সাবর গ্রকনাফ-৫১ এর উৎপািননর জন্য গ্রহক্টর প্রবি নাইনরৌনজন ১০০ গ্রকবজ, ফসফরাস ১০ গ্রকবজ, পটাশ
৪৫ গ্রকবজ, সালফার ২০ গ্রকবজ প্রনয়ার্ কনর সনব গাচ্চ ফলন আঁশ (২.৫৪ টন শুকনা আঁশ/নহক্টর) পাওয়া বর্নয়নছ।
৪) ববনজআরআই গ্রিািা পাট-৮ এর বীজ উৎপািননর জন্য গ্রহক্টর প্রবি ৪ গ্রকবজ বজঙ্ক প্রনয়ার্ কনর সনব গাচ্চ ফলন (০.৬৪ টন
বীজ/নহক্টর) পাওয়া বর্নয়নছ।
৫) গ্রিািা পানটর অগ্রবিী সাবর ও-০৫১২-৬-২ এর উৎপািননর জন্য গ্রহক্টর প্রবি নাইনরৌনজন-ফসফরাস-পটাশ-সালফানরর
সম্ববনি মাত্রা ১০০-১০-২৫-২০ গ্রকবজ প্রনয়ার্ কনর সনব গাচ্চ ফলন আঁশ ২.১৯ টন শুকনা আঁশ/নহক্টর) পাওয়া গ্র নি পানর।
৬) ববনজআরআই গ্রিািা পাট-৮ উৎপািননর জন্য গ্রহক্টর প্রবি নাইনরৌনজন-ফসফরাস-পটাশ-সালফানরর সম্ববনি মাত্রা ১০০১০-৪০-২০ গ্রকবজ প্রনয়ার্ কনর সনব গাচ্চ ফলন আঁশ (৬৫ গ্রাম/র্াছ) পাওয়া বর্নয়নছ
উনল্লেন াগ্য সাফল্যঃ 2019-20 অে গ বছনর অবজগি উনল্লেন াগ্য সাফল্য
• গ্রিািা পানটর অগ্রবিী সাবর ও-০৪১২-৯-৪ এর উৎপািননর জন্য সানরর মাত্রা (নহক্টর প্রবি নাইনরৌনজন-ফসফরাস-পটাশসালফানরর সম্ববনি মাত্রা ১২৫-১০-৩০-২০ গ্রকবজ) বনণ গয়।
• গ্রিশী পানটর অগ্রবিী সাবর ববনজবস-৫০৫০ এর উৎপািননর জন্য সানরর মাত্রা (নহক্টর প্রবি নাইনরৌনজন-ফসফরাস-পটাশসালফানরর সম্ববনি মাত্রা ১০০- ১০- ৩০- ১৫ গ্রকবজ) বনণ গয়।
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জবম বনব গাচন এবং জবম বিবর

আর্াছা পবরষ্কারকরণ ও সার গ্রিয়ার পরবিী অবস্থা

ববনজআরআই গ্রকনাফ-৩
বচত্রঃ কৃবিিে ববভানর্র মৃবিকা ববজ্ঞান শাোর মাঠ পরীক্ষ্নণর বববভন্ন কা গক্রনমর বকছু েন্ডবচত্র
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বফবজওলবজ শাো
ভূস্টমকাাঃ স্টিস্টেওলস্টে শাখা কৃস্টষিি স্টবভাদগর অস্টধনস্ত একটি গদবষণা শাখা। এ শাখায় পস্টরদবদশর সাদথ পাট ও পাট োিীয় আঁশ
িসদলর উৎপােন প্রস্টক্রয়ার সম্পকচ স্টনদয় গদবষণা করা হয়। এ শাখায় 01 েন স্টপএসও, 01 েন এসএসও, 01 েন এসও এবাং 01 েন
এলএ সহ দমাট 04 েন েনবল গদবষণা কা চক্রম পস্টরিালনা কদর থাদক।

শাখার উদেশ্যাঃ
•
•
•
•
•
•
•

পস্টরদবদশর সাদথ পাট ও পাট োিীয় িসদলর উৎপােদনর সম্পকচ স্টনরূপণ
প্রাস্টন্তক পস্টরদবদশ পাট ও পাট োিীয় আঁশ ও বীে িসদলর উৎপােন বৃস্টি
স্টবরূপ পস্টরদবশ সস্টহষ্ণু পাট ও পাট োিীয় িসদলর োমচপ্লােদমর অনুসন্ধান
পস্টরদবদশর সাদথ পাট ও পাট োিীয় িসদলর বৃস্টির সম্পদকচর প্রানরাসায়স্টনক ও আনস্টবক স্টভস্টি স্টনরূপণ
পাট ও পাট োিীয় িসদলর বৃস্টি স্টবদিষণ
পাট বীদের গুনগি মান ও সাংরক্ষণকাল বৃস্টি
প্রস্টিকুল পস্টরদবদশ পাট ও পাট োিীয় িসদলর উপদ াগীিা ও উপদ ােীিা ািাই

উদেখদ াগ্য কা চক্রমাঃ
2019-20 অথ চ বেদর সম্পাস্টেি গদবষণা কাদের স্টববরণাঃ
ও- ০৪৩-৭-৯ এর বৃস্টি স্টবদিষণ স্টবষয়ক একটি পরীক্ষণ মাি চ দথদক দসদেম্বর, ২০১৯ প চন্ত আঁদশর সদব চাচ্চ িলন প্রাস্টির সঠিক
কিচণকাল স্টনণ চয় করদি পাদটর কৃস্টষ পরীক্ষা দকন্দ্র, মাস্টনকগে ও পাট গদবষণা আঞ্চস্টলক দকন্দ্র, িস্টরেপুদর স্থাপন করা হয়। এই
পরীক্ষদণ গােগুদলাদক ৩০ দথদক ১৫০ স্টেন বয়স প চন্ত প্রস্টি ১৫ স্টেন পরপর কিচণ করা হয়। পািার সাংখ্া ও শুষ্ক পোথ চ স্টবদবিনায়
দেআরও- ৫২৪ এর িাইদি ও- ০৪৩-৭-৯ এর কমচক্ষমিা দবশী পস্টরলস্টক্ষি হয়। শুষ্ক োদলর ওেন বৃস্টির ধরন স্টবদিষদণ দেখা ায় দ ,
৬০ দথদক ৭৫ এবাং ৯০ দথদক ১০৫ স্টেন বয়স ও- ০৪৩-৭-৯ এর আঁদশর িলন বৃস্টির েন্য খুবই গুরুেপূন চ।
বাাংলাদেশ পাট গদবষণা ইস্টনস্টিটিউদটর স্টবস্টভন্ন আঞ্চস্টলক ও উপদকদন্দ্র উৎপাস্টেি পাট বীদের গুনগি মান সম্পদকচ োনদি
স্টবদেআরআই এর কৃস্টষিি গদবষণাগাদর একটি পরীক্ষণ স্থাপন করা হয়। স্টবদেআরআই এর স্টবস্টভন্ন দকন্দ্রসমূদহ উৎপাস্টেি প্রায় ৪৬
প্রকার পাট ও পাট োিীয় িসদলর বীদের নমুনা সাংিহ কদর িার অঙ্কুদরােগম, স্বাভাস্টবক ও অস্বাভাস্টবক িারার শিকরা হার,
বীেসূিক ইিযাস্টে পরীক্ষা করা হয়। উি বীদের পরীক্ষদন সবদিদয় দবশী অঙ্কুদরােগম হার, বীেসূিক ও ১০০০ বীদের ওেন পাটবীে
উৎপােন দকন্দ্র, স্টেনােপুদর উৎপাস্টেি বীদে; সদব চাচ্চ স্বাভাস্টবক িারার শিকরা হার পাট গদবষণা আঞ্চস্টলক দকন্দ্র, রাংপুদর এবাং
সদব চাচ্চ অস্বাভাস্টবক িারার শিকরা হার পাট গদবষণা আঞ্চস্টলক দকন্দ্র, স্টকদশারগদে উৎপাস্টেি বীদে পস্টরলস্টক্ষি হয়।
চ স্টস্থস্টিমাপ স্টনণ চয় করদি
১৫দম দথদক ৩০ অদোবর প চন্ত স্টবস্টভন্ন সমদয় বপন কদর দেশী পাদটর বীদের িলন, মান ও এই সম্পস্টকি
একটি পরীক্ষণ স্টবদেআরআই এর স্টবস্টভন্ন দকন্দ্রসমূদহ স্থাপন করা হয়। িলািল স্টবদিষণ কদর দেখা ায় দ , বীদের িলন ও মান
উভয়ই বপন সমদয়র সাদথ পস্টরবিচনশীল।দবশী পস্টরমাদন ভালমাদনর দেস্টশ পাদটর বীে পাওয়ার েন্য ১৫দম দথদক ৩০ জুন প চন্ত বীে
বপদনর উিম সময়।
১৫দম দথদক ৩০ অদোবর প চন্ত স্টবস্টভন্ন সমদয় বপন কদর দকনাি বীদের িলন, মান ও এই সম্পস্টকচি িি স্টনণ চয় করদি আরও একটি
পরীক্ষণ স্টবদেআরআই এর স্টবস্টভন্ন দকন্দ্রসমূদহ স্থাপন করা হয়। িলািল স্টবদিষণ কদর দেখা ায় দ , দকনাি বীদের িলন স্টবস্টভন্ন
চ পাওয়া ায় িদব বীদের মান বপন সমদয়র সাদথ পস্টরবিচনশীল। ৩০ আগি দকনাি বীে বপদন
সমদয় বপদনর সাদথ অপস্টরবস্টিি
সদব চাচ্চ মাদনর বীে পাওয়া ায়।
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সম্পাস্টেি কাদের েস্টবাঃ

বীদের অঙ্কুদরােগম পরীক্ষা

অাংকুস্টরি বীে

শুষ্ক পোথ চ স্টবদবিনার েন্য পাট গাদের স্টবস্টভন্ন অাংশ আলাোকরন

স্টবস্টভন্ন সমদয় বপন করা পাটবীদের পরীক্ষণ প্লট

বচত্রঃ কৃবিিে ববভানর্র বফবজওলবজ শাোর ল্যাবনরটবর ও মাঠ পরীক্ষ্নণর বববভন্ন কা গক্রনমর বকছু েন্ডবচত্র
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গ্রপি ম্যাননজনমন্ট ববভার্
ভূবমকাঃ
বাংলানিশ পাট র্নবিণা ইনবিটিউট এর গ্রপি ম্যাননজনমন্ট ববভার্ পাট ও পাট জািীয় আঁশ ফসনলর বববভন্ন গ্ররার্ ও
গ্রপাকামাকড় িমন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত র্নবিণা কনর োনক। 1956 সানল উবদ্ভি গ্ররার্িি এবং 1958 সানল কীটিি
ববভার্ নানম দুইটি আলািা ববভার্ র্ঠন হয় । 2002 সানল এই দুইটি ববভার্ একত্র হনয় উবদ্ভি গ্ররার্িি শাো এবং কীটিি
শাো সমন্বনয় গ্রপি ম্যাননজনমন্ট ববভার্ র্ঠন করা হয়।
ববভানর্র উনেশ্যঃ
১) পাট ও পাট জািীয় ফসনলর গ্ররার্ ও গ্রপাকামাকড় ব্যবস্থাপনা প্রযুবি উদ্ভাবন।
২) পাট ও পাট জািীয় ফসনলর গ্ররার্ ও গ্রপাকামাকড় িমনন রাসায়বনক ও বজব বালাইনাশক মূল্যায়ন ও সুপাবরশ
৩) পাট ও পাট জািীয় ফসনলর গ্ররার্ ও গ্রপাকামাকড় এবং প্রাদুভগাব সংক্রান্ত জবরপ পবরচালনা।
৪। পাট ও পাট জািীয় আশঁ ফসনলর গ্ররার্ বালাই ও গ্রপাকামাকড় পবরবচবি ও িমন সম্পনকগ কৃিক, এনবজও কমী/
গ্রজএফএ/উপ-সহকারী কৃবি কমগকিগা/ োনা কৃবি কমগকিগা সহ পাট চানির সানে সম্পৃি সকলনক প্রবশক্ষ্ণ প্রিান।

উবদ্ভি গ্ররার্িি শাো
1956 সানল উবদ্ভি গ্ররার্িি ববভার্ র্ঠিি হয়। উবদ্ভি গ্ররার্ি ববভার্ প্রবিষ্ঠার পর গ্রেনক পাট ও পাট জািীয় আঁশ ফসনলর
বববভন্ন গ্ররার্ িমন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত র্নবিণা কনর োনক। 2002 সানল উবদ্ভি গ্ররার্ি ববভার্ কীটিি ববভানর্র সানে
একত্র হনয় উবদ্ভি গ্ররার্িি শাো এবং কীটিি শাো নানম গ্রপি ম্যাননজনমন্ট ববভার্ র্ঠিি হয়।
উবদ্ভি গ্ররার্িি শাোর উনেশ্যঃ
১) পাট ও পাট জািীয় ফসনলর গ্ররার্বালাই ব্যবস্থাপনা প্রযুবি উদ্ভাবন।
২) পাট ও পাট জািীয় ফসনলর গ্ররার্বালাই এবং প্রাদুভগাব সংক্রান্ত জবরপ পবরচালনা।
৩) পাট ও পাট জািীয় ফসনলর গ্ররার্বালাই িমনন রাসায়বনক ও বজব বালাইনাশক মূল্যায়ন ও সুপাবরশ
উনল্লেন াগ্য কা গক্রমঃ
2019-20 অে গ বছনর সম্পাবিি র্নবিণা কানজর বববরনঃ
➢ বিডার এবং টিএলএস বীনজর গ্রমাট 50 টি নমুনার মনে অন্ককুনরাধর্ম হার বছল 80-97 %. ম্যাক্রানফাবমনা
গ্রফবসওবলনা ছত্রাকটির ব্যাবপ্ত বছল 0-8%. পটুয়াোলী উপনকন্দ্র গ্রেনক প্রাপ্ত গ্রজআরও-524 জানি সনব গাচ্চ
ম্যাক্রানফাবমনা (8%) পাওয়া গ্রর্নছ। কবলনটাবিকাম করকবরর ব্যাবপ্ত বছল 0-4%. রংপুর আঞ্চবলক গ্রকন্দ্র গ্রেনক প্রাপ্ত
ববনজআরআই গ্রিশী পাট 5 জানি সনব গাচ্চ কবলনটাবিকাম (4%) পাওয়া গ্রর্নছ। বফউজাবরয়াম ছত্রাকটির ব্যাবপ্ত বছল
0-14%. চাবিনা, কুবমল্লা আঞ্চবলক গ্রকান্দ্র গ্রেনক প্রাপ্ত বসবভএল-১ জানি সনব গাচ্চ বফউজাবরয়াম (14%) পাওয়া গ্রর্নছ।
গ্রমাট সনব গাচ্চ অণুজীব (২৮%) পটুয়াোলী উনকন্দ্র গ্রেনক প্রাপ্ত ও-৯৮৯৭ জানি পাওয়া গ্রর্নছ। মবনরামপুর উপনকন্দ্র
গ্রেনক প্রাপ্ত বিডার বীনজর প্রবিটি নমুনা (বসবভএল-১, ববনজআরআই গ্রিশী পাট শাক-১, ববনজআরআই গ্রিািা পাট-৪,
ও-৯৮৯৭) সম্পূণ গভানব গ্ররার্জীবাণু (ন মন ছত্রাক) মুি বছল।
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➢ কান্ড পঁচা গ্ররানর্র কৃবত্রমভানব সংক্রবমি মাঠ পরীক্ষ্ণঃ কযাপসুলাবরনসর গ্রক্ষ্নত্র, (বসবভএল-১, ববনজআরআই গ্রিশী
পাট-8, ববনজআরআই গ্রিশী পাট-5 এর মাোবর প্রবিনরাধী বববশষ্টয বছল; এনক্সসন- 2149, 2443, 2498 এর
সংনিনশীল বববশষ্টয বছল এবং এনক্সসন-2403 এর উচ্চ সংনবিনশীল প্রবিবক্রয়া গ্রিো গ্রর্নছ। অবলটবরয়াস গ্রক্ষ্নত্র,
গ্র মন ও-9897 এর মাোবর প্রবিনরাধী বববশষ্টয বছল; এনক্সসন-2481, 2419, 2496, 2820, 2478 এর
সংনবিনশীল প্রবিবক্রয়া গ্রিো গ্রর্নছ। এনক্সসন-2483, 2499 এর উচ্চ সংনবিনশীল প্রবিবক্রয়া গ্রিো গ্রর্নছ। গ্রকনাফ
গ্রক্ষ্নত্র, এনক্সসন-2732, 2712, 2727, 2731 এর সংনবিনশীল প্রবিবক্রয়া গ্রিো গ্রর্নছ।
➢ বকনশারর্ঞ্জ আঞ্চবলক গ্রকনন্দ্র নতুন ছত্রাকনাশক গ্র মন Maxanil 72% WP, Power Cardion 52.5 WP, Arba gold
50 WDG, Camping 50% WP, Bactvipe, Sanjeevni, Kiasin 8 SL, High power conazole 25 SC, High
power MZ 72 WP কার্যকগর প্রমাবণি হনয়নছ এবং পানটর কৃবি পরীক্ষ্া গ্রকন্দ্র, মাবনকর্ঞ্জ এবং বকনশারর্ঞ্জ আঞ্চবলক

গ্রকনন্দ্র পানটর কান্ড পঁচা, কানলা পবি এবং ক্ষ্ি গ্ররানর্র গ্রক্ষ্নত্র ৮৫% পর্যন্তগ গ্ররানর্র সংক্রমণ প্রবিনরাধ কনরনছ।
কানলাপবি গ্ররানর্র গ্রক্ষ্নত্র Arba gold 50 WDG গ্রে কনর সনব গাচ্চ 89.60% বনয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হনয়নছ। আর্া মরা
গ্ররানর্র গ্রক্ষ্নত্র Maxanil 72% WP গ্রে কনর সনব গাচ্চ 57.89% বনয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হনয়নছ| ক্ষ্ি গ্ররানর্র গ্রক্ষ্নত্র
High power MZ 72 WP গ্রে কনর সনব গাচ্চ 82.65% বনয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হনয়নছ| কান্ড পঁচা গ্ররানর্র গ্রক্ষ্নত্র
Maxanil 72% WP গ্রে কনর সনব গাচ্চ 84.98% বনয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হনয়নছ| আর্া মরা গ্ররানর্র গ্রক্ষ্নত্র Power
Cardion 52.5 WP গ্রে কনর সনব গাচ্চ 82.90% বনয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হনয়নছ| ক্ষ্ি গ্ররানর্র গ্রক্ষ্নত্র Noon 8 SL গ্রে
কনর সনব গাচ্চ 89.60% বনয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হনয়নছ|
➢ 25 গ্রসবম. সাবর ব্যবধানন সনব গাচ্চ আঁশ উৎপািন পাওয়া গ্রর্নছ। বছটিনয় গ্রিওয়া পদ্ধবিনি গ্ররানর্র প্রনকাপ গ্রববশ বছল।
➢

আর্া মরা গ্ররানর্র গ্রক্ষ্নত্র পানটর কৃবি পরীক্ষ্া গ্রকন্দ্র মাবনকর্নঞ্জ সনব গাচ্চ গ্ররানর্র ব্যবপ্ত (52%) ওএম-১ জানি পাওয়া
গ্রর্নছ। সব গবনম্ন গ্ররানর্র ববস্তার (৭.৫৯%) চাবিনানি ও-৯৮৯৭ জানি পাওয়া গ্রর্নছ। পটুয়াোলী উপনকন্দ্র গ্রকান আর্া
মরা গ্ররার্ গ্রিো ায়বন। গ্ররার্াক্রান্ত র্ানছর গ্রচনয় গ্ররার্মুি র্ানছ সব গিা ফলন গ্রববশ বছল। শুষ্ক পরীক্ষ্া মানঠ সনব গাচ্চ
পানটর আঁশ ফলন (১৬৬.৬৭ গ্রাম) পাওয়া গ্রর্নছ চাবিনা আঞ্চবলক গ্রকনন্দ্র। গ্রভজা পরীক্ষ্া মানঠ সনব গাচ্চ পানটর আঁশ
ফলন (109.33 গ্রাম) পাওয়া গ্রর্নছ ববনজআরআই গ্রিািা পাট-৮ জানি পানটর কৃবি পরীক্ষ্া গ্রকন্দ্র, মাবনকর্নঞ্জ।
অবলটবরয়াস জাি সব গিা শুষ্ক মাটির গ্রচনয় গ্রভজা মাটিনি আর্া মরা গ্ররানর্র প্রবি গ্রববশ সংনবিনশীল।

➢ গ্ররার্ জরীপ পরীক্ষ্ার গ্রক্ষ্নত্র গ্রমাট গ্ররানর্র ববস্তানরর ব্যবপ্ত বছল 0.00-31.50%. সনব গাচ্চ গ্ররানর্র ববস্তার (31.50%)
মবনরামপুনর বসবভএল-১ জানি গ্রিো গ্রর্নছ। সনব গাচ্চ কান্ড পঁচা গ্ররার্ (৫.৯৩%) নবশপুনর বসবভএল-১ জানি গ্রিো গ্রর্নছ।
সনব গাচ্চ ক্ষ্ি গ্ররার্ (৮.৫০%) ববনজআরআই গ্রিশী পাট-৫ জানি গ্রিো গ্রর্নছ মাবনকর্নঞ্জ। সনব গাচ্চ গ্রমাজাইক গ্ররার্
(১০.২০%) নবশপুনর এইচবস-২ জানি গ্রিো গ্রর্নছ। সনব গাচ্চ আর্া মরা গ্ররার্ (১২.৫৫%) ববনজআরআই গ্রিশী পাট-৭
জানি মবনরামপুনর গ্রিো গ্রর্নছ। ঢাকায় বববভন্ন জানি গ্রমাট গ্ররানর্র ববস্তার 2.27-13.22% পাওয়া গ্রর্নছ। মবনরামপুনর
বববভন্ন জানি গ্রমাট গ্ররানর্র ববস্তার 1.32-31.50% পর্যন্তগ পাওয়া গ্রর্নছ। নবশপুনর বববভন্ন জানি গ্রমাট গ্ররানর্র ববস্তার
4.00-19.01% পর্যন্তগ পাওয়া গ্রর্নছ। বকনশারর্নঞ্জ বববভন্ন জানি গ্রমাট গ্ররানর্র ববস্তার 4.54-15.07% পর্যন্তগ পাওয়া
গ্রর্নছ।
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A. Stem rot

B. Anthracnose

C. Black band

D. Die back

E. Wilting

F. Soft rot

G. Leaf Mosaic

H. Root knot
বচত্রঃ পাট গ্রক্ষ্নি পানটর বববভন্ন গ্ররার্ দ্বারা আক্রান্ত র্ানছর েন্ডবচত্র
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কীটিি শাো
ভূবমকাঃ
কীটিি শাো গ্রপি ম্যাননজনমন্ট ববভানর্র একটি অন্যিম শাো। পাট ও পাট জািীয় আঁশ ফসলনক সমবন্বি িমন ব্যবস্থার মােনম
সকল প্রকার গ্রপাকামাকনড়র আক্রমননর হাি হনি রক্ষ্া করা এবং গ্রপাকামাকড় সহনশীল জাি উদ্ভাবন করাই হনলা শাোর মূল লক্ষ্য।
শাোর সুবনবি গষ্ট উনেশ্যসমূহ বনম্নরুপ:
১। পাট ও পাট জািীয় ফসনলর গ্রপাকামাকড় িমন ব্যবস্থাপনা প্রযুবি উদ্ভাবন।
২। পাট ও পাট জািীয় ফসনলর গ্রপাকামাকড় িমনন রাসায়বনক ও বজব বালাইনাশক মূল্যায়ন ও সুপাবরশ।
৩। পাট ও পাট জািীয় ফসনলর গ্রপাকামাকড় এবং প্রাদুভগাব সংক্রান্ত জবরপ পবরচালনা।
উনল্লেন াগ্য কা গক্রমঃ
কীটিি শাোর ২০১৯-২০২০ অে গ বছনর গ্রমাট ৭টি র্নবিণা পরীক্ষ্ণ বাস্তবায়ন করা হনয়নছ। বননম্ন এসকল পরীক্ষ্নণর সংবক্ষ্প্ত বববরণ
উনল্লে করা হনলা।
•

ববনজআরআই এর বববভন্ন আঞ্চবলক র্নবিণা গ্রকনন্দ্র গ্রিািা পানটর বিনটি লাইন (ও-০৫১২-৬-২, ও-০৪৯-১-৩, এবং ও-০৪১১-১০-৪)
এর সানে অনুনমাবিি জাি রবব-১ এবং গ্রিশী পানটর ২টি লাইন ( বস-৫০০২ ও বস-১২২২১) এর সানে অনুনমাবিি জাি বসবভএল-১
এর সানে তুলনা কনর গ্রপাকামাকড় আক্রমননর অবস্থা প গনবক্ষ্ণ করা হনয়নছ। বকনশারর্ঞ্জ ও নশানর ও-০৪১১-১০-৪ লাইনন সব গবনম্ন
০.১৯% হলুি মাকড় ও ১.৫৭% গ্রচনল গ্রপাকার আক্রমণ পবরলবক্ষ্ি হয়। কুবমল্লা ও ফবরিপুনর বস-১২২২১ লাইনন সব গবনম্ন ২.৪৩%
হলুি মাকড় ও বস-৫০০২ লাইনন সব গবনম্ন ২.৯৬% গ্রচনল গ্রপাকার আক্রমণ পবরলবক্ষ্ি হয়।

•

গ্রপাকামাকড় সহনশীল জাি উদ্ভাবননর জন্য পাট, গ্রকনাফ ও গ্রমস্তার ৬০টি জামগপ্লাজম বাচাইকরন করা হনয়নছ। এনির মনে ৪টি
জামগপ্লাজম (৪৯২৪, ৪৯২৬, ৪৯২৮ ও ৪৯৩২) হলুি মাকড় ও গ্রচনল গ্রপাকা মুি পাওয়া গ্রর্নছ। ৫টি গ্রকনানফর (৩৭৪৭, ৪১১৯, ৪১২০,
৪১২১ ও ৪১৯৯) এবং ৭টি গ্রমস্তার (৪৫৯৯, ৪৬০৪, ৪৬৬৭, ৪৬৭৬, ৪৬৮৬, ৪৬৮৭ ও ৪৭২০) জামগপ্লাজম ছািরা গ্রপাকা ও স্পাইরাল
গ্রবারার মুি পাওয়া গ্রর্নছ।

•

গ্রকনানফর স্পাইরাল গ্রবারানরর আক্রমন প গনবক্ষ্ণ করার জন্য ৪টি বপন সময় পরীক্ষ্া করা হনয়নছ। ার মনে ২ এবপ্রল সনব গাচ্চ
২০.৪২% এবং ১৭ গ্রম সব গবনম্ন ০.৯৮% স্পাইরাল গ্রবারানরর আক্রমণ পাওয়া গ্রর্নছ।

•

ছয়টি নতুন মাকড়নাশক এবং িশটি নতুন কীটনাশক োক্রনম হলুি মাকড় ও ববছা গ্রপাকার উপর পরীক্ষ্া কনর িমননর কা গকাবরিার
হার শিকরা ৮৫ ভার্ এর উপর পাওয়া গ্রর্নছ এবং কৃিনকর ব্যবহানরর জন্য বপটানকর অনুনমািননর জন্য সুপাবরশ করা হনয়নছ।

•

বববভন্ন সমনয় পাট ও পাট জািীয় আঁশ ফসনলর গ্রপাকামাকনড়র আক্রমনণর উপর জবরপ করা হনয়বছল এবং জুন-জুলাই মানস বববভন্ন
আঞ্চবলক গ্রকনন্দ্র ১৫.৯১-২৯.৫২% ববছানপাকার আক্রমণ প গনবক্ষ্ন করা হয়। গ্রকন্দ্রীয় গ্রিশন, ঢাকানি সনব গাচ্চ ৩৫.৪১% হলুি
মাকনড়র আক্রমণ গ্রিো গ্রর্নছ। গ্রম-আর্ষ্ট মানস ১৫.১৭-৩৭.৯১% পানটর গ্রচনল গ্রপাকার আক্রমন পবরলবক্ষ্ি হয়। গ্রম-জুন মানস
ফবরিপুনর ২২.৪৪% স্পাইরাল গ্রবারানরর আক্রমণ গ্রিো গ্রর্নছ। আঞ্চবলক গ্রকন্দ্র ফবরিপুর গ্রম-জুন মানস ৩৬.৬৭% হলুিমাকনড়র
আক্রমণ পবরলবক্ষ্ি হয়। গ্রম-গ্রসনেম্বর মানস মাবনকর্নঞ্জ ২৫.৪৭% গ্রর্াড়া গ্রপাকা এবং ফবরিপুনর ২৩.৯৭% ছািরা গ্রপাকার আক্রমণ
গ্ররকডগ করা হয়।

উনল্লেন াগ্য সাফল্যঃ
ছয়টি নতুন মাকড়নাশক এবং িশটি নতুন কীটনাশক োক্রনম হলুি মাকড় ও ববছা গ্রপাকার উপর পরীক্ষ্া কনর িমননর কা গকাবরিার
হার শিকরা ৮৫ ভার্ এর উপর পাওয়া গ্রর্নছ এবং কৃিনকর ব্যবহানরর জন্য বপটানকর অনুনমািননর জন্য সুপাবরশ করা হনয়নছ।
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গ্রচনল গ্রপাকা দ্বারা আক্রান্ত পাট র্াছ

হলুি মাকড় দ্বারা আক্রান্ত পাট র্াছ

স্পাইরার গ্রবারার

স্পাইরার গ্রবারার দ্বারা আক্রান্ত গ্রকনাফ র্াছ

ছািরা গ্রপাকা দ্বারা আক্রান্ত গ্রকনাফ র্াছ

নতুন কীটনাশনকর কা গকাবরিা বনরুপন

বচত্রঃ পাট গ্রক্ষ্নি বববভন্ন গ্রপাকা মাকড় দ্বারা আক্রান্ত পাট র্ানছর েন্ডবচত্র
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ফাইবার গ্রকায়াবলটি ইম্প্রুভনমন্ট ববভার্
ভূবমকাঃ
বাংলানিশ পাট র্নবিণা ইনবিটিউট এর ফাইবার গ্রকায়াবলটি ইম্প্রুভনমন্ট ববভার্ পাট ও পাট জািীয় আঁশ ফসনলর কিগন পরবিী পচন
ও আঁনশর গুণর্িমান উন্নয়ন সংক্রান্ত র্নবিণা কনর োনক। প্রবিষ্ঠাকাল (1951) গ্রেনক এ ববভানর্র নাম বছল জীবাণুিি ও প্রাণ রসায়ন
গ
ববভার্। 2001 সানল ববনজআরআই এর পুনর্ঠননর
সময় জীবানুিি ও প্রাণ রসায়ন নানম দুইটি পৃেক শাো এবং গ্রপাি হানভগি
প্রনসবসং শাো নানম আনরকটি নতুন শাোসহ গ্রমাট বিনটি শাোর সমন্বনয় ফাইবার গ্রকায়াবলটি ইম্প্রুভনমন্ট ববভার্ র্ঠন করা হয়।
পরবিীনি জীবানুিি ও প্রাণ রসায়ন শাো দুইটিনক ববনজআরআই এর গ্রবাডগ অব ম্যাননজনমন্ট এর এক বসদ্ধান্তবনল কাবরর্রী উইং এ
স্থানান্তর করা হয়। বিগমানন ফাইবার গ্রকায়াবলটি ইম্প্রুভনমন্ট ববভানর্র কা গক্রম গ্রপাি হানভগি প্রনসবসং শাোর মােনম পবরচাবলি
হনে।
ববভানর্র মূল লক্ষ্য ও উনেশ্য (Goals):
•

পাট ও পাট জািীয় ফসনলর আঁনশর গুণর্ি মান উন্নয়ন।

•

আঁনশর মান বৃবদ্ধর জন্য সমনয়াপন ার্ী ও গ্রটকসই প্রযুবি উদ্ভাবন।

গ্রপাি হানভগি প্রনসবসং শাোর উনেশ্য (Objectives):
1। কিগননাির আঁনশর মান উন্নয়ননর লনক্ষ্য পঁচন ববিয়ক র্নবিণা করা।
২। জািনভনি পাট ও পাট জািীয় ফসনল পঁচন সহায়ক জীবাণু, এনজাইম সহ সংবিষ্ট দ্রব্যাবি সণাি করা এবং পঁচন পদ্ধবি উদ্ভবন।
৩। দ্রুি সমনয় ছাল পৃেকীকরণ ও পঁচননর জন্য াবন্ত্রক, রাসায়বনক/নজব ব্যবস্থাপনার মােনম গ্রটকসই পদ্ধবি উদ্ভাবন।
৪। উদ্ভাববি প্রযুবি/িথ্যাবি সম্প্রসারনণর লনক্ষ্য প্রবশক্ষ্ণ, ওয়াকগশপ, গ্রসবমনার/বসনম্পাবজয়ানমর আনয়াজন, বুকনলট, বলফনলট
প্রণয়ন/প্রকাশনাসহ সংবিষ্ট কাজ বাস্তবায়ন।
২০১৯-২০ অে গ বছনর সম্পাবিি র্নবিণা কানজর বববরণঃ
ফাইবার গ্রকায়াবলটি ইম্প্রুভনমন্ট ববভার্ এর মােনম ২০১৯-২০২০ অে গ বছনর গ্রমাট ৫টি র্নবিণা পরীক্ষ্ণ বাস্তবায়ন করা হনয়নছ। বননম্ন
এসকল পরীক্ষ্নণর সংবক্ষ্প্ত বববরণ উনল্লে করা হনলা।
•

অণুজীব (ব্যাকনটবরয়া ও ছত্রাক) এর পঁচন ক্ষ্মিা বনধ গারনণর বনবমি বববভন্ন প্রাকৃবিক উৎস হনি সংগৃহীি নমুনা হনি
মাইনক্রাবানয়ালবজকযাল পদ্ধবি অনুসরণ কনর ছত্রানকর ৪টি গ্রিন গ্র মন: Aspergillus niger, Sclerotium sp.,
Botryodiplodia theobromae এবং Thichoderma Viridae আইনসানলট কনর এগুনলা দ্বারা ল্যাবনরটরীনি

পাট পচন সম্পন্ন করা হয়। ছত্রাকগুবলর মনে Aspergillus niger ছত্রাক পাট পচনন সবনচনয় কম সময় গ্রনয় (১৫
বিন)। Thichoderma Viridae পাট পচনন সবনচনয় গ্রবশী সময় গ্রনয় (16 বিন)। Aspergillus niger দ্বারা
পচনকৃি পাট আঁনশর শবি (Fibre Strength) বছল (৬.১৭ পাউন্ড/ বমবলগ্রাম) সব গাবধক এবং সবনচনয় বচকন (২০.৬৫
মাইনক্রাবমটার) মাননর আঁশ বছল। বকন্তু Thichoderma Viridae দ্বারা পচনকৃি পাট আঁনশর উজ্জ্বলিা (24.64%)
বছল সবনচনয় গ্রবশী।
•

পানটর ২টি অগ্রবিী গ্রকৌবলক সাবর (O-0412-9-4 এবং O-043-7-9) এর পচন ও আঁনশর গুনর্িমান বনধ গারণ ববিয়ক একটি
পরীক্ষ্ণ সম্পন্ন করা হনয়নছ। পরীক্ষ্ণটি ববনজআরআই এর বনধ গাবরি ৬টি গ্রিশনন সম্পন্ন করা হনয়নছ। অগ্রবিী গ্রকৌবলক সাবর
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দুইটির সব গবনম্ন পচন সময় বছল ১৬ বিন া রংপুর, বকনশারর্ঞ্জ, মবণরামপুর এবং পটু াোলী গ্রিশননর পাট গ্রেনক পাওয়া
গ্রর্নছ।
•

পাট পচন পাবনর (Retting effluents) পচন ধমগাবলী পরীক্ষ্নণ সংগ্রহকৃি মাবনকর্ঞ্জ ও পটুয়াোলীর পচন পাবন হনি
গ্রমাট ১৩টি (MNAB1, MNAB2, MNAB3, MNAB4, MNAB5, MNAB6 and MNAB7, NAPkhaliB1, NAPkhaliB2,
NAPkhaliB3, NAPkhaliB4, NA PkhaliB5 and NAPkhaliB6)

অনুেীব (Bacterial isolates) সাংিহ কনর -৮০

বডগ্রী গ্রস: িাপমাত্রায় সংরক্ষ্ণ করা হনয়নছ, া দ্বারা পরবিীনি পাট পঁচন সম্পািকীয় র্নবিণা কাজ করা হনব।
•

আবদ্ধ পাট পচন পাবন পুনরায় পচন কানজ ব্যবহানরর বনবমি হাইনরানজন পার অক্সাইনডর (H2O2) বববভন্ন অনুপানি বমবশনয়
একটি পরীক্ষ্ণ সম্পন্ন করা হনয়নছ। হাইনরানজন পার অক্সাইড পাট পচননর কানলা পাবন পবরষ্কার কনর এবং পাট আঁনশর
শবি (Fibre Strength) এবং উজ্জ্বলিা (Brightness) বৃবদ্ধ কনর। অে গাৎ বদ্বিীয় বার ব্যবহৃি পাট পচন পাবনর
উন্নয়ননর জন্য H2O2 একটি ভানলা উৎস হনি পানর।

•

পাট আঁনশর গুণর্ি মান, র্ানছর বয়স (Plant Age) বা ফসল কাটার সম দ্বারা প্রভাববি হয়। পরীক্ষ্নণর ফলাফনল গ্রিো
ায় গ্র , 45 বিন বয়নসর পাট র্ানছর পচন প্রবকয়া সম্পন্ন হনি 11 বিন সময় গ্রলনর্নছ। অন্যবিনক, 105/120 বিন বয়নসর
পাট র্ানছর পচন সম্পন্ন হনি সময় গ্রলনর্নছ 16 বিন।

•

পাবন স্বল্প এলাকায় পাট পচননর বনবমি পানটর বরববনং/ছালকরনণর জন্য ববনজআরআই উদ্ভাববি অনটা পাওয়ার জুট বরবনার
এর উন্নয়ন (Upgradation) কা গক্রম চলমান আনছ।

উনল্লেন াগ্য সাফল্যঃ
২০১৯-২০২০ অে গ বছনর স্বল্প সমদয় ও স্বল্প খরদি পাট কিচদনর স্টনস্টমি স্টবদেআরআই জুট হাদভচিার উদ্ভাবন করা হদয়দে। এটি একটি
সময় এবাং শ্রম সাশ্রয়ী প্রযুস্টি। ন্ত্রটি সঠিক সমদয়/উপযুি বয়দস পাট ফসল কাটা ায় বনল প্রচবলি পদ্ধবির মনিা পাট আঁনশর ফলন
ও গুণর্িমান হ্রাস পায় না। জুট হারনভিার দ্বারা পাট ফসল কিগন করনল প্রচবলি পদ্ধবির গ্রচনয় উৎপািন েচর হ্রাস পানব এবং ফলন
5-10% গ্রববশ পাওয়া ানব। ফনল কৃিকরা আবে গকভানব লাভবান হনব া িানির জীবন াত্রার মাননান্নয়নন অবিান রােনব।
সম্পবিি কানজর ছববঃ

বচত্রঃ ববনজআরআই কতৃগক উদ্ভাববি জুট হারনভিার
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জুট ফাবমগং বসনিমস্ ববভার্
ভূবমকাঃ
বাংলানিশ পাট র্নবিণা ইনবিটিউনটর কৃবি উইং এর ০৬ টি ববভানর্র মনে জুট ফাবমগং বসনিমস ববভার্ একটি া অন-ফামগ বরসাচ গ
ববভার্ নানম ১৯৯১ সানল চালু করা হয়। পরবিীনি ১৯৯৭ সানলর ১ লা জুলাই জুট ফাবমগং বসনিমস ববভার্ নামকরণ করা হয়। জুট
ফাবমগং বসনিমস ববভার্ পাট এবং পাট জািীয় ফসনলর কৃবি প্রযুবি কৃিক প গানয় সম্প্রসারণ ও জনবপ্রয়করনণর জন্য প্রিশগনী প্লট
স্থাপন ও মাঠ বিবনসর আনয়াজন কনর োনক। বিগমানন পাট বভবিক শস্য ববন্যানস ফসনলর বনববড়িা বৃবদ্ধর লনক্ষ্য জুট ফাবমগং
বসনিমস ববভার্ র্নবিণা কা গক্রম পবরচালনা কনর ানে।
লক্ষ্যঃ পাট এবং পাট জািীয় ফসনলর কৃবি প্রযুবি সম্প্রসারননর মােনম কৃিনকর আে গ-সামাবজক অবস্থার উন্নয়ন ।
উনেশ্যঃ
১। ববনজআরআই কতৃগক উদ্ভাববি কৃবি প্রযুবি মাঠ প গানয় উপন ার্ীিা াচাই ও হস্থান্তর।
২। র্নবিণা মাঠ ও কৃিক প গানয় পাট ও পাট জািীয় ফসনলর ফলন ব্যবধান (Yield Gap) হ্রানসর লনক্ষ্য র্নবিণা পবরচালনা।
৩। পাট ও পাট জািীয় আঁশ ও বীজ ফসল চানি কৃিনকর আে গ-সামাবজক অবস্থা প গানলাচনাপূব গক সুপাবরশ প্রণয়ন।
৪। পাট বভবিক শস্য ববন্যানস ফসনলর বনববড়িা বৃবদ্ধর লনক্ষ্য র্নবিণা পবরচালনা।
৫। প্লট প্রিশগনী, জুট বভনলজ ও জুট ব্লক স্থাপননর মােনম ববনজআরআই কতৃগক উদ্ভাববি প্রযুবি জনবপ্রয়করণ।
৬। প্রবশক্ষ্ণ ও মাঠ বিবনসর মােনম ববনজআরআই-এর বববভন্ন প্রযুবি সম্পনকগ কৃিকনির অববহিকরণ।
রুপকল্পঃ পাট বভবিক োমার ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং কৃবি প্রযুবি হস্থান্তর ।
অবভলক্ষ্যঃ পাট জািীয় ফসনলর শস্য ববন্যাস র্নবিণার মােনম োমার ব্যবস্থার উন্নয়ন, উদ্ভাববি কৃবি প্রযুবির উপন ার্ীিা াচাই ও
প্রযুবি হস্তান্তনরর মােনম উৎপািন বৃবদ্ধ এবং কৃিনকর আে গ-সামাবজক অবস্থার উন্নয়ন।
র্নবিণা কাজঃ
১। মাোবর উঁচু জবমনি কৃিনকর শস্য ববন্যাস “নবানরা-পবিি-গ্ররাপা আমন” এর পবরবনিগ ববকল্প শস্য ববন্যাস “নবানরা-পাট-গ্ররাপা
আমন” পরীক্ষ্া করা হয়।
২। মাোবর উঁচু জবমনি কৃিনকর শস্য ববন্যাস “পবিি-পবিি-গ্ররাপা আমন”-এর পবরবনিগ ববকল্প শস্য ববন্যাস “মুর্-পাট-গ্ররাপা
আমন” পরীক্ষ্া করা হয়।
৩। মাবনকর্নঞ্জর মাোবর উঁচু জবমনি কৃিনকর শস্য ববন্যাস “ভুরা-লাল শাক-গ্রবগুন”-এর পবরবনিগ ববকল্প শস্য ববন্যাস “ভুরা-পাটগ্রঢড়শ-পাট শাক” পরীক্ষ্া করা হয়।
৪। উৎপািন এবং শস্য বনববড়িা বৃবের জন্য পাট বভবিক চার ফসবল শস্য ববন্যানসর উন্নয়ন।
৫। সববজ ফসনলর সানে সােী ফসল বহনসনব পানটর চারা গ্ররাপননর মােনম পাট বীজ উৎপািন করা হয়।
৬। গ্রিািা পানটর আয়-ব্যানয়র বহসাব বনধ গারনণর উনেনশ্য গ্রিনশর বববভন্ন পাট উৎপািনকারী এলাকায় র্নবিণা কা গক্রম পবরচালনা
করা হয়।
৭। গ্রকনানফর আয়-ব্যানয়র বহসাব বনধ গারনণর উনেনশ্য গ্রিনশর বববভন্ন গ্রকনাফ উৎপািনকারী এলাকায় র্নবিণা কা গক্রম পবরচালনা
করা হয়।
৮। পাট ফসনলর উন্নি প্রযুবির উপর কৃিক প্রবশক্ষ্ণ এবং মাঠ বিবস করা হয়।
৯। ববনজআরআই উদ্ভাববি বববভন্ন প্রযুবি হস্থান্তনরর লনক্ষ্য জুট বভনলজ ও জুট ব্লক স্থাপন করা হয়।
১০। কৃিক প গানয় ববনজআরআই উদ্ভাববি পাট ফসনলর জাি জনবপ্রয়করণ কা গক্রম পবরচালনা করা হয়।
১১। ববনজআরআই উদ্ভাববি নতুন জানির অন-ফামগ রায়াল পবরচালনা করা হয়।
১২। কৃিক প গানয় ববনজআরআই উদ্ভববি নতুন জানির উপন ার্ীিা াচাই করা হয়।
১৩। কৃিক প গানয় পানটর বীজ উৎপািন প্রযুবি হস্থান্তর।
উন্নয়ন প্রকল্পঃ
১। কৃবি আবহাওয়া িথ্য পদ্ধবি উন্নিকরণ প্রকল্প।
২। কৃবি প্রযুবি হস্থান্তর প্রকল্প।
অন্যান্য ববনশি অজগনঃ ববনজআরআই উদ্ভাববি নতুন জাি ববনজআরআই গ্রিািা পাট-৮ (রবব-১) ব্যাপক বভবিক সম্প্রসারনণর জন্য
সারা গ্রিনশ ২০০ টি প্রিশগনী প্লট স্থাপন ও এর সফল বাস্তবায়ন।
উনল্লেন াগ্য সাফল্যঃ উিরাঞ্চনলর জন্য কৃিনকর বনজস্ব শস্য ববন্যাস “আলু-পবিি-গ্ররাপা-আমন” এর পবরবনিগ ববকল্প পাট বভবিক
চার ফসলী শস্য ববন্যাস “আলু-পাট শাক-পাট-গ্ররাপা আমন” পরীক্ষ্া করা হয় এবং প্রযুবি বহসানব অবমুি করা হনয়নছ।
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সম্পাবিত কাজের ছবিাঃ

শস্য বিন্যাসাঃ বিাজরা-পাট-বরাপা আমন, স্থানাঃ মাবনকগঞ্জ

শস্য বিন্যাসাঃ বিাজরা-পাট-বরাপা আমন, স্থানাঃ রংপুর

শস্য বিন্যাসাঃ মুগ-পাট-বরাপা আমন, স্থানাঃ কোপাড়া, পটুয়াখােী

শস্য বিন্যাসাঃ ভুট্রা-পাট-বেড়শ-পাট শাক, স্থানাঃ মাবনকগঞ্জ
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শস্য বিন্যাসাঃ আলু-পাট শাক-পাট-বরাপা আমন, স্থানাঃ রংপুর

শস্য বিন্যাসাঃ বমজটা, বিগুন ও মবরজের সাজে পাট িীে উৎপািন,স্থানাঃ মবনরামপুর, যজশার

বেত্রাঃ স্থাবপত প্রিশৃনী প্লট, জুট বিজেে ও জুট ব্লজক মাঠ বিিস
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কৃষক পয ৃাজয় বিজেআরআই উদ্ভাবিত পাট ফসজের োত েনবপ্রয়করণ কায ৃক্রম

বেত্রাঃ প্রযুবি হস্থান্তজরর েজযে জুট বিজেে ও জুট ব্লক স্থাপন
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কাবরর্বর র্নবিণা উইং-এর কা গক্রম ও অজগন
কাবরর্রী র্নবিণার লক্ষ্য ও উনেশ্য
পানটর কাবরর্রী (গ্রমৌবলক, প্রানয়াবর্ক ও অযাডাপটিভ) র্নবিণার মােনম প্রচবলি পাট জাি দ্রব্য সামগ্রীর, মাননান্নয়ন পূব গক বাবনবজযক
ভানব লাভজনক পণ্য উদ্ভাবন, পানটর বহুমূেী ব্যবহার বৃবদ্ধর লনক্ষ্য বববভন্ন প্রবক্রয়া ও নতুন নতুন পণ্য বিরীর প্রযুবি উদ্ভাবন এবং পাট
বশল্পনক কাবরর্রী সহায়িা ও গ্রসবা প্রিান করা।
• স্বল্প মূনল্য উন্নি মাননর পাটপণ্য উৎপািন প্রযুবি উদ্ভাবন
• পাট ও সমনেণীর আঁশ ফসনলর কাবরর্রী র্নবিণা এবং র্নবিণা লব্ধ প্রযুবি স¤প্রসারণ,
• পাট ও সমনেণীর পাটজাি পণ্য ও আনুিাবঙ্গক বববভন্ন সমস্যা সমাধানকনল্প র্নবিণা ও উনদ্যািানির সহায়িা প্রিান
• পাট ও সমনেণীর আঁশ দ্বারা পণ্য উৎপািনন সংবিষ্ট জনশবির প্রবশক্ষ্নণর আনয়াজন করা এবং
• পবরনবশ দুিণ রক্ষ্াকনল্প পাট ও পাট জািীয় দ্রব্য জনবপ্রয় করার জন্য বাজার ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ও পণ্য প্রিশগণীর ব্যবস্থা
করা
• পাট জাি পণ্য বিরীর প্রযুবি উদ্ভাবন ও বশনল্প ব্যবহার করণ
• পাট বশনল্পর কাবরর্রী সমস্যাসমূহ বচবিি করণ ও সমাধানকনল্প পরামশগ প্রিান
বভশনঃ পানটর কাবরর্রী র্নবিণা ও উন্নয়নন উৎকি গ অেচন।
বমশনঃ পানটর কাবরর্রী প্রযুবি উদ্ভাবন ও হস্তান্তনরর মােনম পাট সংবিষ্ট উপকারনভার্ীনির উপােচন বৃবদ্ধ, িাবরদ্র হ্রাস, আথ চসামাবজক অবস্থার উন্নয়ন এবং পবরনবশ রক্ষ্া করা।

গ্রটক্সটাইল বফবজক্স ববভার্
ভূবমকা
গ্রটক্সটাইল বফবজক্স ববভার্ পাট ও পাট জািীয় আঁশ বা অন্যান্য গ্রটক্সটাইল ফাইবার, সুিা, কাপড়, এবং পাট বা অন্যান্য
প্রাকৃবিক/কৃবত্রম আঁনশর সমন্বনয় বিবর বববভন্ন বহুমুেী পাটজাি পনণ্যর (Diversified Jute Product) এর বববভন্ন গ্রভৌি
(Physical), াবন্ত্রক (Mechanical) ও িাপীয় (Thermal) গুনাগুন বনরূপণ কনর োনক ।
এই ববভানর্র মােনম ববনজআরআই-এর কাবরর্বর ও কৃবি উইং কতৃগক উদ্ভাববি বববভন্ন পাট জাি বা পাটজাি পনণ্যর গুনর্ি মান
বনরূপণ কনর োনক । একই সানে গ্রিনশর বববভন্ন জুট বমল গ্রেনক গ্রপ্রবরি পাট আঁশ বা পাটজাি পনণ্যর াবচি গুনাগুন বনধ গারণ কনর
োনক । গ্রটক্সটাইল বফবজক্স ববভার্ পাট ও পাটপনণ্যর মান (Standard Testing method) বাংলানিশ িযান্ডাডগাস এন্ড গ্রটবিং
ইনবিটিউশন (BSTI) এর Jute & Textile Division এর সানে গ্র ৌেভানব কাজ কনর বনধ গারণ কনর োনক । এছাড়া এ ববভার্
সম্প্রবি জুট ফাইবার বরইননফাস গড কনম্পাবজট (োনমগানসট ও োনমগাপ্লাবিক) বননয় র্নবিণা শুরু কনরনছ ।
এই ববভার্ বনন্মবলবেি বিনটি শাোর সমন্বনয় র্ঠিিঃ
১। বফবজক্স শাো
২। গ্রটবিং এন্ড িযান্ডাডগাইনজশন শাো
৩। ইনলকরবনক্স এন্ড ইকুইপনমন্ট গ্রডনভলপনমন্ট এন্ড গ্রমইননটননন্স শাো
গ্রটক্সটাইল বফবজক্স ববভানর্র 3টি শাোর উনেশ্য
বফবজক্স শাোর উনেশ্যঃ
১. এই শাো পানটর ো ে এবং বহুমুেী ব্যবহার বনবিি করার জন্য পাট ও অন্যান্য প্রাকৃবিক ও কৃবত্রম আঁনশর গ্রভৌি,
াবন্ত্রক, ববদুযবিক, িাপ, আনলা ও শব্দ সংক্রান্ত গুনাগুন বনণ গয় ও আঁনশর আভযন্তরীন র্ঠননর প্রকৃবি সম্পনকগ র্নবিণা কনর
োনক।
২. পানটর সংনর্ কৃবত্রম আঁশ সফলভানব বমেন করার লনক্ষ্য ো ে বমেণ পদ্ধবি, বমেনণর অনুপাি এবং বমেণ উপন ার্ী
আঁশ বনণ গয় করার র্নবিণা কা গক্রমও এ শাো পবরচালনা কনর োনক।
৩. জুট বরইননফাস গড কনম্পাবজট, পবলবেননর ববকল্প পাট পন্য এবং পাট আঁশ হনি স্বল্প মূনল্যর বচকন সূিা উদ্ভাবন এবং িার
গুনাগুন বনণ গয় করার কাজও এই শাোর অন্তভূগি। এই শাোর পাট ও পাট বস্ত্র এবং অন্যান্য গ্রটক্সটাইল পনন্যর গুনাগুন
বনণ গয় কনর োনক।
গ্রটবিং এন্ড িযান্ডাড গাইনজশন শাোর উনেশ্যঃ
১. ববদ্যমান গ্রটবিং শাোর প্রধান কাজ হনে পাট আঁশ, সুিা,বস্ত্র, কম্বল ও কানপগনটর নানাববধ শবি, সুক্ষ্িা, গ্ররবজবলনয়বন্স,
বরবেক র্নে, জলীয় বাষ্প ধারন ক্ষ্মিা, ক্রীপ ও বরলাক্সনজশন, গ্রভৌি, াবন্ত্রক, কাবরর্বর গুনাগুন ইিযাবি বনণ গয় করা।
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২. অবধকন্ত পাট ও পাটজাি দ্রনব্যর ব্যবহাবরক গুনাগুন ও মান সংক্রান্ত কা গক্রম ও অত্র শাোর আওিাধীন। পাট আঁশসহ
নানাববধ পাটজাি সামগ্রীর মান বনধ গারন ও বনয়ন্ত্রন করা এই শাোর মূখ্য উনেশ্য।
৩. ববনজআরআই এর কৃবি শাো গ্রেনক উদ্ভাববি বববভন্ন জানির পাট আঁনশর মান বনণ গয় করা, কাবরর্বর শাোয় উদ্ভাববি
সামগ্রী গ্র মনঃ- কম্বল, ননভানটক্স ও ননভানসল বস্ত্র, বননটট ইয়ান গ ও বস্ত্র, ইয়ান গ এবং নানাববধ গ্রব্লনন্ডড সূিা ও কাপনড়র
মান াচাই ও বনরূপন করা।
৪. বাংলানিনশ বববভন্ন সরকারী পাটকল গুনলানি উৎপাবিি নানাববধ পাটজাি দ্রব্য সামগ্রীর মান বনন গয় কনর োনক। িাছাড়া
সরকারী ও গ্রবসরকারী জুটবমলগুবল ববনিনশ গ্র পাট সূিা, গ্রহবসয়ান কাপড় এবং বববভন্ন কানজ ব্যবহৃি পানটর ব্যার্
রপ্তানী কনর োনক, প্রনয়াজনন গ্রসসব পনন্যর মাননর সনি পত্র অত্র শাোর ইসুয কনর োনক।
৫. বাংলানিনশর পাট কানপগনটর মান বনধ গারননর লনক্ষ্য ো ে কা গক্রম পবরচালনা করাও এই শাোর আর একটি লক্ষ্য।
পাটসহ অন্যান্য সকল গ্রটক্সটাইল সামগ্রীর মান বনরূপন ও বনয়ন্ত্রনকনল্প বাংলানিশ িযান্ডাডগস এন্ড গ্রটবিং ইনবিটিউশননক
(ববএসটিবআই) সবক্রয় সহন াবর্িা প্রিান করাও এই শাোর অন্যিম লক্ষ্য।
ইনলকরবনক্স এন্ড ইকুইপনমন্ট গ্রডনভলপনমন্ট এন্ড গ্রমইননটননন্স শাোর এর উনেশ্যঃ
১. এই শাো ববনজআরআই (কাবরর্বর) উইং এর বববভন্ন ল্যাবনরটরীর ন্ত্রপাবি ও বমনলর ভারী ন্ত্রপাবির সুষ্ঠু রক্ষ্নানবক্ষ্ন
ও গ্রমরামনির িাবয়ে পালন কনর োনক।
২. ইহা ছাড়াও বববভন্ন ববভানর্র র্নবিণা কানজ সহায়িার জন্য প্রচবলি ন্ত্রপাবির রূপান্তর, উন্নয়ন করা এবং নতুন
ন্ত্রপাবি/গ্রমবশন উদ্ভাবন করা এই শাোর একটি অন্যিম লক্ষ্য। ইনিামনে প্রচবলি বকছু ন্ত্রপাবির রূপান্তর এবং উন্নয়ন
কাজ সম্পন্ন হনয়নছ।
৩. পাট ও পাটবমবেি বনস্ত্রর িাপীয় (োমগাল) গুনাগুন বনরূপননর ন্ত্র, বস্থর ববদুযৎ (গ্রিটিক ইনলকবরবসটি বনরূপননর ন্ত্র, পাবন
ও জলীয় বাষ্প ববনশািন ক্ষ্মিা (ওনয়টিবববলটি) বনরূপননর ন্ত্র উদ্ভাবন করা হনয়নছ। বিগমানন এই উদ্ভাববি ন্ত্রপাবিগুবল
বববভন্ন ববভানর্ র্নবিণা কানজ ব্যবহৃি হনে।
রুপকল্পঃ পানটর গ্রভৌি গুনাগুন পবরক্ষ্নণর মােনম মূল্য সংন াবজি পাটপণ্য উৎপািননর লনক্ষ্য পানটর উন্নয়নন উৎকি গ
সাধন।
অবভলক্ষ্যঃ মূল্য সংন াবজি পাটপণ্য উৎপািননর প্রযুবি উদ্ভাবন এবং হস্তান্তনরর মােনম পাট সংবিষ্ট উপকারনভার্ীনির
িাবরদ্র হ্রাস এবং পবরনবশ রক্ষ্া করা।
উনল্লেন াগ্য কা গক্রমঃ
2019-20 অে গবনছনর সম্পাবিি র্নবিণা কানজর বববরণঃ
ক্র.
নং

র্নবিনা কা গক্রনমর বশনরানাম

১

Studies on the properties of
Jute
Fibre
Reinforced
Technical Textiles

২

৩

র্নবিণা কানজর বববরণ

এই প্রকনল্পর আওিায় Polyester Resin ব্যবহার কনর Jute composite
বিরী করা হনয়নছ । অিঃপর িনির Property বনন গয় করা হনয়নছ। Biodegradable করার লনক্ষ্ AVG (Aloe Vera Gel ) ব্যবহার কনর
Composite বিরী করা হনয়নছ । িানির Property বনন গনয়র কাজ চলনছ ।
Effects of harvesting time পাট আঁনশর গুনাগুণ জাি, বয়স এবং অঞ্চল টু অঞ্চল পবরববিগি হয়। গ্রকান
and cultivation area on the জানির, গ্রকান বয়নসর এবং গ্রকান অঞ্চনলর পাট আঁশ ভাল গ্রসটা বনন গয়
physico-mechanical
করার জন্য এই Experiment টি বনয়া হয়। ৩ টি োত (BJRI Tossa Patproperties of jute fibre of
8, O-9897, BJRI Tossa Pat-6) এিং ৩ টি অঞ্চে (মাবনকগঞ্জ, রংপুর,
BJRI developed varieties
পটুয়াখাবে) এিং ৪৫ বিন িয়জসর পাট আঁশ সংগ্রহ কজর তার bundle
strength, whiteness/color(%) and fineness বনন ৃয় করা হজয়জছ।
ফোফজে বিখা বগজছ বয, ৪৫ বিন িয়জসর পাট আঁজশর মজে BJRI Tossa
Pat-8 এিং পটুয়াখাবে অঞ্চে টা িাে ফে পাওয়া বগজছ।
Effect of fibre loading and
surface modification of jute
fibre on the mechanical
properties of jute fibre
reinforced
polypropylene/
HDPE/PLA composites

পাট, গ্রকনাফ ও আনারনসর আঁশনক (Pineapple Leaf Fibre, PALF) বববভন্ন
ওজন অনুপানি (ন মন ৩০, ৩২ ও ২০ wt. %) পবলপ্রপাইবলননর (বপবপ) সানে
বমবশন Hot Press machine এর মােনম গ্রমাট ৯ ধরননর কনম্পাবজট নমুনা
(ন মন ৩০/70 Jute/PP, ৩৫/6৫ Jute/PP, ৪০/6০ Jute/PP, 30/70
Kenaf/PP, ৩৫/6৫ Kenaf/PP, 40/60 Kenaf/PP, 30/70 PALF/PP,
৩৫/6৫ PALF/PP, 4০/৬০ PALF/PP) বিরী করা হন নছ । বিরীকৃি
কনম্পাবজট নমুনার Thermal properties (DSC and TGA Test) বনন গ
করা হন নছ । বিরীকৃি কনম্পাবজট নমুনার Thermal properties এর সানে
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১০০% PP এর তুলনা করা হন নছ । এই প গনবক্ষ্নণ গ্রিো া , ৩৫/৬৫
Jute/PP কনম্পাবজট নমুনা ১০০% PP এর তুলনায় thermally stable, একই
ভানব ৪০/6০ Kenaf /PP ও ৪০/৬০ PALF/PP কনম্পাবজট নমুনাও ১০০%
PP এর তুলনায় িাপীয়ভানব বস্থবিশীল । এছাড়া Jute, kenaf, PALF fibre ও
polypropylene (PP) thermal properties-ও বনণ গয়পূব গক characterize
করা হনয়নছ।
৪

Development of a database
for CO2 emission for jute
material (from fiber to yarn)
in industries

৫

Effect of Hybridization (jutesugarcane
bagasse)
on
physico-mechanical
and
thermal properties of natural
fibre reinforced polymer
composites

৬

Studies on fibre strength of
jute fibre of different reed
length and weight

৭

Studies on the electrical
properties of low temperature
plasma treatment of jute

৮

Up-gradation
and
digitalization of existing
Thermal
conductivity
machine of Physics lab

পবরনবশ দূিণ কমাননার লনক্ষ্য গ্রটকসই পণ্য বিবর করা হয়। গ্রসলনক্ষ্য
গ্রটকসই পণ্য বিবর করার জন্য গ্রটকসই উপািান বনব গাচন করনি হয়।
উপািান বনব গাচন/পছি করার জন্য বা অন্য ম্যানটবরয়াল এর সানে তুলনা
করার জন্য উপযুি িথ্য প্রনয়াজন। গ্রসলনক্ষ্য পাট পনণ্যর (ইয়াণ গ/পাট সুিা)
বববভন্ন গুনাববলর িথ্য িাবলকা করার জন্য বববভন্ন জুট বমল গ্রেনক এনাবজগ
ইবমশন উৎনসর ডাটা জমা করা হনয়নছ। 5টি এলাকার জুট বমল-এর ডাটা
এনালাইবসস করা হনয়নছ এবং িানিরনক ৪টি িাস এ গ্রুপ কনর িথ্য
িাবলকা করা হনয়নছ, সানে সানে বববভন্ন গ্রুপ এর সানে তুলনা করা হনয়নছ।
বববভন্ন গ্রুপ এর সানে তুলনা করার সময় গ্রিো গ্রর্নছ গ্র , িথ্য প গাপ্ত না
োকায় িথ্য শূণ্যিা হনয়নছ। িাই আনরা বকছু বমনলর িথ্য সংগ্রহ করনি
পারনল পরববিগ বছনরর ন্যাচারাল ফাইবার এর ডাটা িাবলকার তুলনামূলক
বচত্র প্রবিষ্ঠা করা সম্ভব হনব । এ ধরননর ডাটা িাবলকা গ্রটকসই পণ্য
উৎপািননর বসদ্ধান্ত গ্রহনণ ব্যবহৃি হনব ।
পাট ও আনের গ্রছাবড়া (sugarcane bagasse) এর সানে পবলপ্রপাইবলননর
(বপবপ) ম্যাবরক্স বহনসনব ব্যবহার কনর কনম্পাবজট বিরী করা এবং িার
গ্রমকাবনকযাল ও ইনলবিকযাল বববশষ্টয বনণ গয় করা এই গ্রপ্রাগ্রানমর উনেশ্য ।
গ
এই ববিয় সংবিষ্ট বববভন্ন বরসাচ গ আটিনকল
ও সাইবন্টবফক বরসাচ গ গ্রপপার
এর Literature review করা হনয়নছ। জুট ফাইবার এবং আনের গ্রছাবড়া
সংগ্রহ করা হনয়নছ। নমুনা বিবর এর কাজ চলমান আনছ।
চাঁিপুর গ্রজলার হাবজর্ঞ্জ ও কচুয়া উপনজলা গ্রেনক বববভন্ন মাননর মাননর
গ্রিবশ পানটর আঁশ সংগ্রহ করা হনয়নছ। এই পানটর নমুনার বববভন্ন
ফাইবানরর বববশষ্টয বনধ গারণ করা হনয়নছ। গ্রিো ায়, হাজীর্ঞ্জ উপনজলার
পানটর বরড বির্ গয এবং বাবন্ডল শবি মান চাঁিপুনরর কচুয়া উপনজলার পাট
অনপক্ষ্া গ্রববশ।
এই গ্রপ্রাগ্রামটি জুট ফাইবার-গ্রক বনন্ম িাপমাত্রা প্লাজমা (এলটিবপ) বরটনমন্ট
করা হনয়নছ। প্লাজমা বরটনমনন্টর জন্য আর্নগ এবং অবক্সনজন গ্যাস ব্যবহার
করা হনয়নছ। গ্রস্পকনরাফনটাবমটার দ্বারা বরনটড জুট ফাইবানরর
আরাভানয়ানলট বভবজবল গ্রম্পকরা গ্ররকডগ করা হনয়নছ। এটা কক্ষ্
িাপমাত্রায় বভন্ন বভন্ন এক্সনপাজার টাইনম এবং বডসচাজগ পাওয়ার-এ গ্ররকডগ
কারা হনয়নছ এবং এই পবরক্ষ্ণ-এ িরঙ্গনির্ গয-এর সীমা পবরক্ষ্ন-এ
িরঙ্গনির্ গয-এর পবরসর বছল ২০০ গ্রেনক ১১০০ ন্যাননাবমটার। এই
ফলাফনল গ্রিো ায় গ্র , গ্রববশ িরঙ্গনির্ গয-এ গ্রশািন গ্রববশ োনক| বকন্তু
মাোবর িরঙ্গনির্ গয-এ গ্রশািন মাত্রার িীি পিন র্নট। এই ফলাফনল আনরা
গ্রিো ায় গ্র , কম িরঙ্গনির্ গয-এ মাোবর িরঙ্গনির্ গয-এর গ্রশািন মাত্রা
গ্র োনন পিন হয় গ্রসোনন অবস্থান কনর|
বনবি গষ্ট উনেনশ্য ব্যবহার করার বনবমনি সঠিক পণ্যটি গ্রবনছ গ্রনওয়ার জন্য
পাট-বভবিক পনণ্যর িাপীয় পবরবাবহিা পবরমাপ করা একটি গুরুেপূণ গ
বিক। এই কারনণ, বনভুগলিার সানে িাপ পবরবাবহিা পবরমাপ করা
গুরুেপূণ গ। পিাে গববজ্ঞান ববভানর্র ববদ্যমান িাপ পবরবাবহিা গ্রমবশনন,
অযানালর্ োনমগাবমটার বিনয় িাপমাত্রা পবরমাপ করা হয়। এনালর্
োনমগাবমটার এর পাঠ সুবনবি গষ্ট এবং ো ে নয়। অিএব, িাপমাত্রা পাঠ
গ্রহন আরও সঠিকভানব পবরমাপ করা জরুরী অে গাৎ বডবজটাবল। িাপমাত্রা
বডবজটাবল গ্রিোননার জন্য িাপমাত্রা সংনবিক DS18B20, আরডুইননা
ইউবন এবং একটি প্রিশগন ইউবনট ব্যবহৃি হন বছল। গ্রমাট গ্রপ্রাগ্রাম এেনও
সম্পূণ গ হয়বন।
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উনল্লেন াগ্য সাফল্যঃ 2019-20 অে গবনছনর অবজগি উনল্লেন াগ্য সাফল্যঃ পাট এবং তুলার সমন্বনয় বিরীকৃি কাপড় বরইননফাস গনমন্ট
বহসানব ও পবলনয়িার গ্ররবসন গ্রমবরক্স গ্রমটাবরয়াল বহসানব ব্যবহার কনর জুট-পবলনয়িার কনম্পাবজট বিরী করা হনয়নছ।
সম্পাবিি কানজর ছববঃ উনল্লেন াগ্য কা গাববল বা সাফল্য সংবিষ্ট ছববঃ

বচত্রঃ জুট কনম্পাবজট

রসায়ন ববভার্
ভূবমকাঃ
বাংলানিশ পাট র্নবিণা ইনবিটিউট (ববনজআরআই) এর রসায়ন ববভার্ গ্রসানালী আঁশ পানটর ববনিিণসহ গ্রভৌি ও রাসায়বনক গুনাগুন
পবরবিগননর মােনম মূল্য সংন াবজি পাটপণ্য উৎপািননর লনক্ষ্য পানটর উন্নয়নন পাট আঁনশর উৎকি গ সাধন কনর োনক। স্বল্পমূনল্যর
এবং উচ্চমূল্য সংন াবজি রাসায়বনক দ্রব্য ও পাটপণ্য উৎপািননর প্রযুবি উদ্ভাবন এবং হস্তান্তনরর মােনম পাট সংবিষ্ট
উপকারনভার্ীনির িাবরদ্র হ্রাস এবং পবরনবশ রক্ষ্ করা এ ববভানর্র রুপকল্প। বহুমুেী পাটপণ্য উৎপািননর লনক্ষ্য ল্যাবনরটরী গ্রেনল
পানটর বববভন্ন রাসায়বনক বববক্রয়ার মােনম পাট আঁনশর উৎকষ্য সাধন করাই রসায়ন ববভানর্র মূল উনেশ্য। এ উনেশ্য
গ্রকই সামনন গ্ররনে রসায়ন ববভার্নক দুইটি শাোয় ভার্ করা হনয়নছ। গ্র মন: ফাইবার গ্রকবমবি শাো এবং বশল্প রসায়ন শাো।
ক) ফাইবার গ্রকবমবি শাোর লক্ষ্যঃ
গ্রসানালী আঁশ পানটর ববনিিণসহ বববভন্ন রাসায়বনক বরটনমনন্টর মােনম পাট আঁনশর মাননান্নয়ন করা এবং পাট আঁশ ও পাট কাঠি
গ্রেনক মূল্যবান রাসায়বনক দ্রব্য উৎপািন করা।
ে) বশল্প রসায়ন শাোর লক্ষ্যঃ
পাট ও পাটজাি গ্রফবিকনক রাসায়বনক বরটনমনন্টর মােনম অবগ্ননরাধী, পচননরাধী, পাবননরাধী ইিযাবি বববভন্ন গ্রগ্রনড উন্নীি করা এবং
পাট ও পাট কাঠি গ্রেনক বশনল্প ব্যবহার উপন ার্ী বববভন্ন ধরনণর মূল্যবান দ্রব্য বিরী করা।
রসায়ন ববভানর্র উনদ্যশ্যঃ
বহুমুেী পাটপণ্য উৎপািননর লনক্ষ্য ল্যাবনরটরী গ্রেনল পানটর বববভন্ন রাসায়বনক বববক্রয়ার মােনম পাট আঁনশর উৎকি গ সাধন
করাই রসায়ন ববভানর্র মূল উনেশ্য। এ উনেশ্যনকই সামনন গ্ররনে রসায়ন ববভার্নক দুইটি শাোয় ভার্ করা হনয়নছ। গ্র মন:
ফাইবার গ্রকবমবি শাো এবং বশল্প রসায়ন শাো।
১. ফাইবার গ্রকবমবি শাোর লক্ষ্যঃ
গ্রসানালী আঁশ পানটর অযানালাইবসস সহ বববভন্ন রাসায়বনক বরটনমনন্টর মােনম পাট আঁনশর মাননান্নয়ন করা।
২. বশল্প রসায়ন শাোর লক্ষ্যঃ
পাট ও পাটজাি গ্রফবিকনক রাসায়বনক বরটনমনন্টর মােনম অবগ্ননরাধী, পচননরাধী, পাবননরাধী বববভন্ন গ্রগ্রনড উন্নীি করা এবং পাট ও
পাট কাঠি গ্রেনক বশনল্প ব্যবহার উপন ার্ী বববভন্ন মূল্যবান ম্যানটবরনয়ল বিবর করা।

রুপকল্পঃ গ্রসানালী আঁশ পানটর ববনিিনসহ গ্রভৌি ও রাসায়বনক গুনাগুন পবরবিগননর মােনম মূল্য সংন াবজি পাটপণ্য
উৎপািননর লনক্ষ্য পানটর উন্নয়নন উৎকি গ সাধন।
অবভলক্ষ্যঃ স্বল্পমূনল্যর এবং উচ্চমূল্য সংন াবজি রাসায়বনক দ্রব্য এবং পাটপণ্য উৎপািননর প্রযুবি উদ্ভাবন এবং হস্তান্তনরর
মােনম পাট সংবিষ্ট উপকারনভার্ীনির িাবরদ্র হ্রাস এবং পবরনবশ রক্ষ্া করা।
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উনল্লেন াগ্য কা গক্রমঃ
2019-20 অে গ বছনর সম্পাবিি র্নবিণা কানজর বববরণ
ক্র. নং
০১।

কা গক্রনমর নাম
পানটর বহুমুেী ব্যবহার
বৃবদ্ধর জন্য পাট ও পানটর
মি অন্যান্য িন্তুর গ্রভৌিরাসায়বনক গুণাবলী ববনিিণ
করন।

উনল্লেন াগ্য কা গক্রম
বসবভএল-১ জানির পানটর িন্তু গ্রেনক প্রাপ্ত আলফা গ্রসলুনলাজ হনি
মাইনক্রাবক্রিাবলন গ্রসলুনলাজ (এমবসবস) প্রস্তুি করা হনয়নছ। সালবফউবরক
অযাবসড ব্যবহানরর মােনম অযাবসড হাইনরালাইবসস দ্বারা এমবসবস প্রস্তুি করা
হনয়নছ। প্রস্তুিকৃি এমবসবসর িাপীয় আচরণ ববনিিণ করা হনয়নছ। এফটিআইআর
ববনিিনণ পাওয়া গ্রর্নছ গ্র , অযাবসড হাইনরালাইবসস িন্তুগুবলর স্ফটিকিার উপর
প্রভাব গ্রফনল বকন্তু এটি িন্তুগুবলর রাসায়বনক উপািানগুবলনক প্রভাববি কনর না।
এই র্নবিণাটির উনেশ্য হনে বানয়াবডনগ্রনডবল প্রাকৃবিক ফাইবার পাট দ্বারা
প্রস্তুিকৃি কনম্পাবজট ম্যানটবরয়ানলর শব্দ গ্রশািণ ও শ্রুবিমধুরিার বববশষ্টযগুবল
অেয়ন করা এবং এটি বাসাবাবড়, গ্রমাটরর্াবড এবং আবকগনটকচারাল
অযাবপ্লনকশনগুবলনি শব্দ হ্রানসর জন্য ব্যবহার করা ানব।
শব্দ হ্রাস বনম্নবলবেি ক্রনম পবরলবক্ষ্ি হ্য়ঃ গ্রফবিনকর গ্ররন্ডম সজ্জা > ক্রস সজ্জা
> সমান্তরাল সজ্জা। ফযাবিক এবং সাউন্ড উৎনসর মনে দূরে বাড়ার সানে শব্দ
হ্রাস বৃবদ্ধ পায়। ফযাবিনকর গ্রক্ষ্নত্রর র্নে বৃবদ্ধর সানে, এই প্রভাবটি বৃবদ্ধ পায়।
এটিও লক্ষ্য করা ায় গ্র উৎনসর গ্রডবসনবল ি গ্রববশ হনব শব্দ হ্রাস িি কম
হনব। পাট ফযাবিনকর স্তরগুবলর সংখ্যা বৃবদ্ধর সানে সানে, ফযাবিনকর স্তরগুবলর
মােনম শব্দ হ্রাস প্রােবমকভানব বৃবদ্ধ পায় িনব শব্দ সব গাবধক হ্রাস পাওয়ার পনর
এটি প্রায় অপবরবিগনীয় গ্রেনক ায়।

০২।

পাট আঁশ ব্যবহার কনর বববভন্ন
ধরননর অযানকাবিক প্যাননল
প্রস্তুিকরণ ও বনবি গষ্ট ব্যবহার
গুবল বনধ গারনণর জন্য িানির
গ্রভৌি-রাসায়বনক বববশষ্টযগুবল
ববনিিণ করন।

০৩।

পানটর কাপনড়র উপর ইউবভ
বববকরণ প্রনয়ার্ কনর পাট
পণ্যনক উন্নবিকরণ।

জুট ফাইবার (গ্রহবসয়ান কাপড়) এর সানে অসম্পৃি পবলনয়িার গ্ররবজন ও অযাবডটিভস এবং
ইবনবশন টার এর রাসায়বনক বববক্রয়ার মােনম কক্ষ্ িাপমাত্রায় (25 বডবগ্র গ্রসবন্টনগ্রড) সহনজ হস্ত
গ্রকৌশল দ্বারা কনম্পাবজট প্রস্তুি করা হনয়নছ।
এই কনম্পাবজট গুবলর লবণাি প্রবিনরাধীিার বববশনষ্টযর জন্য উপকূলীয় অঞ্চনল কুুঁনডর্র বিবরনি
গ পাট প্লাবিক কনম্পাবজট টিন প্রস্তুি করা হনয়নছ
ব্যবহার করা গ্র নি পানর। র্ি বছর 300 বর্ফুট
এবং এটি দ্বারা বাবড় বিবরর জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এসবডবজ সমন্বয়কারীনক সরবরাহ করা
হনয়নছ।

০৪।

পানটর বহুমুেী ব্যবহার
বৃবদ্ধর জন্য পাট জাি
কাপড়নক অবগ্ন ও পাবননরাধী
করার প্রবক্রয়ার উন্নবিকরণ।

সাি প্রকানরর পাট ফযাবিকনক বকছু উপযুি অযাবডটিভ সহকানর অযানমাবনয়াম
ডাই হাইনরানজন ফসনফনটর রাসায়বনক দ্রবনণ বরটনমন্ট করা হয়।নিো গ্রর্নছ গ্র
বব্লচ, িাউন, হলুি রনের পানটর কাপনডর গ্রেইম প্রুফ ফলাফল ভাল। ওয়াবসং এর
পূনব গ ফযাবিনকর গ্রেইম প্রুবফং ফলাফল ওয়াবসং এর পনর ফযাবিনকর গ্রেইম
প্রুবফং ফলাফনলর গ্রচনয় ভানলা।

০৫।

পাট কাঠি, তুি ও
নারনকনলর গ্রোসা গ্রেনক
চারনকাল ও সবক্রয় কাব গন
প্রস্তুিকরণ।

কাঠকয়লা উৎপািননর জন্য পাট কাঠি ভাল এবং সস্তা কাঁচামাল। এই সমীক্ষ্ায় পাট কাঠি গ্রেনক
কাঠক লা প্রস্তুি করা হনয়নছ। কাঠকয়লা বববভন্ন িাপমাত্রায় পানটর কাঠির কাব গনাইনজশন দ্বারা
প্রস্তুি করা হয়। বকন্তু পাট কাঠি গ্রেনক কাঠকয়লা বিবরর জন্য কাব গনাইনজশন িাপমাত্রা পবরসীমা
350 গ্রেনক 400 বডবগ্র গ্রসবন্টনগ্রড উপযুি। এই পরীক্ষ্াগুবল একটি ববদুযবিক মাফল চুবল্ল দ্বারা
সম্পন্ন করা হনয়নছ এবং ভাল ফলাফল পবরলবক্ষ্ি হয়। এ কাঠকয়লা গ্রেনক অযাবক্টনভনটড কাব গন
এবং বববভন্ন ধরনণর কাবল প্রস্তুি করা হনব।

০৬।

পাট ও অন্যান্য িন্তু গ্রেনক এই কমগসূচীটি পানটর আঁশ গ্রেনক পাল্প, গ্রসলুনলাজ বভসনকাস গ্ররয়ন এবং কার্জ
মণ্ড ও নন ওনভন পণ্য প্রস্তুি বিবরর জন্য ক্ষ্ারীয় সালফাইট-অযানথ্রাকুইননাননা (এএস-এবকউ) পাবল্পং পদ্ধবির
উপযুিিা অেয়ন করার জন্য গ্রহণ করা হনয়নছ। গ্রিো গ্রর্নছ গ্র , বলর্বনন কম দূর
করন।
হনল প্রাপ্ত পানল্পর পবরমাণ গ্রববশ হয় এবং উজ্জ্বলিা কম হয়।

উনল্লেন াগ্য সাফল্যঃ
1. স্বল্প মূনল্য ও সহজ পদ্ধবিনি পাট আঁশ গ্রেনক মাইনক্রাবক্রিালাইন গ্রসলুনলাজ (এমবসবস) বিরীর প্রযুবি উদ্ভাবন।
2. পাট প্লাবিক কনম্পাবজট গ্রেনক উন্নিমাননর পণ্য বিরীর প্রযুবি উদ্ভাবন।
3.রাসায়বনক বরটনমনন্টর মােনম অবগ্ননরাধী ও পচননরাধী পাট ও পাটজাি গ্রেবিক উৎপািননর প্রযুবি উদ্ভাবন।
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সম্পাবিি কানজর ছববঃ উনল্লেন াগ্য কা গাবলী বা সাফল্য সংবিষ্ট ছববঃ

মাইনক্রাবক্রিালাইন গ্রসলুনলাজ

পাট প্লাবিক কনম্পাবজট টিন

পাট প্লাবিক কনম্পাবজট ফাবন গচার

বচত্রঃ অবগ্ননরাধী ও পচননরাধী পাট ও পাটজাি গ্রফবিক

মাইনক্রাবানয়ালবজ ও বানয়ানকমবি শাো
ভূবমকাঃ
িাংোজিশ পাট গজিষণা ইনবিটিউজটর কাবরগরী অংজশর মাইজক্রািাজয়েবে ও িাজয়াজকবমবি শাখা দূইটি অনুেীি ও এনোইম
প্রজয়া‡Mi gva¨‡g পা‡Ui Avuk ও পাট RvZ পজের গুণগত মান Dbœqবনর েজয¨ কাে কজর োজক। cwi‡ek evÜe Dcv‡q cvU cY¨
Drcv`b I Dbœq‡bi wkí welqK M‡elYv cwiPvjbv Kiv GB kvLv `ywUi Ab¨Zg D‡Ïk¨| AbyRxe †_‡K GbRvBg Drcv`b Ges
GbRvBg cÖ‡qv‡M cv‡Ui Auv‡ki MyYMZ gv‡bvbœqb †hgb Auv‡ki m~ÿZv, gm„YZv, †KvgjZv e„w×, cv‡Ui KvwUsm ev †Mvov
bigKib, ev‡qvcvwís BZ¨vw` M‡elYv GB kvLvq cwiPvwjZ nq| eZ©gv‡b gvB‡µvev‡qvjwR kvLv wewfbœ cÖvK…wZK Drm (‡iwUs,
RyU wgj, cvU evRvi, cvU ¸`vg BZ¨vw`) †_‡K bgybv msMÖn, AbyRxe c„_KxKib, cÖ‡hRbxq GbRvBg Drcv`bKix AbyRxe
mbv³KiY I AbyRxe msiÿ‡bi Kg©m~wP cwiPvjbv Ki‡Q Ges ev‡qv‡Kwgwóª kvLv AbyRxe †_‡K GbRvBg Drcv`b, GbRvB‡gi
ˆewkó wbav©ib, GbRvBg cÖ‡qvM Ges cv‡Ui cvZv †_‡K cY¨ †hgb Pv, m¨yc cvDWvi BZ¨vw` Drcv`b Ges msiwÿZ I
cÖwµqvRvZ cvZvi cywógvb wbY©‡qi M‡elYv Kvh©µg cwiPvjbv Ki‡Q|
মাইনক্রাবানয়ালবজ শাোর উনেশ্যঃ
1. বলর্ননানসলুনলাবজক (নসলুনলজ, গ্রহবমনসলুনলজ, গ্রপকটিননজ এবং বলর্বনননজ) এনজাইম উৎপািনকারী অণুজীনবর র্নবিণা এবং
পাট ও পাট জািীয় ফসনলর আঁশ ও আঁশ গ্রেনক উৎপাবিি পনণ্যর মান উন্নয়নন অনুনজববক প্রযুবি সম্পবকগি র্নবিণা ।
2. পানটর জাঁক গ্রেনক জাঁনক অংশগ্রহণকারী অনুজীব পৃেকীকরন, সনািকরন, সংরক্ষ্ন এবং ঐ অনুজীব সমূহ গ্রেনক এনজাইম
উৎপািননর মােনম স্বল্প সমনয় ও স্বল্প পাবননি জাঁক সম্পন্ন করার র্নবিণা ও উন্নয়ন ।
3. বশল্প কারোনায় ব্যবহৃি এনজাইম উৎপািনকারী অনুজীনবর র্নবিণা।

বানয়ানকমবি শাোর উনেশ্যঃ
1. এনজাইম উৎপািন, পাট ও পাট জািীয় ফসল গ্রেনক সনািন পদ্ধবিনি উৎপাবিি আঁশ, াবন্ত্রক প্রবক্রয়ায় উৎপাবিি আঁশ এবং
পণ্য উৎপািন প্রবক্রয়ায় এনজাইনমর প্রনয়ার্ ববিয়ক র্নবিণা।
2. পাট পািার বানয়ানকবমকযাল এনালাইবসস, বিবনকাল রায়াল এবং রপ্তাবনন াগ্য পণ্য উদ্ভাবনী র্নবিণা।
3. পাট কাঠি গ্রেনক উৎপাবিি একটিনভনটড কাব গন/কয়লা/ছাই ইিযাবি এনজাইম ও বজব প্রযুবিনি প্রনয়ার্ বভবিক র্নবিণা।
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২০১৯-২০ অে গ বছনর সম্পাবিি র্নবিণা কানজর বববরণঃ
1. পাট কল গ্রেনক নমুনা সংগ্রহ কনর অনুজীব পৃেকীকরণ ও সংরক্ষ্ণ
2. পানটর জাঁক গ্রেনক সংগ্রৃহকৃি নমুনা গ্রেনক অণুজীব পৃেকীকরণ, এনজাইম উৎপািনকারী অণুজীব সনািকরণ, এনজাইম উৎপািন
এবং ববভন্ন িাপমাত্রায়, বপএইনচ ও বববক্রয়ার সমনয় এনজাইনমর কা গক্ষ্মিা বনরূপণ।
পানটর আঁশ উৎপািন কারী গ্রমবশন উন্নিকরণ।
3. প্রবক্রয়াজাি, সংরবক্ষ্ি ও রান্না করা পানটর পািার বভটাবমন-বনরূপণ।
4. পাট পািা চানয়র এবন্টব্যাকনটবরয়াল বববশষ্ট াচাইকরণ।

সম্পাবিি কানজর ছববঃ

সংগৃহীি নমুনা গ্রেনক অনুজীব পৃেকীকরণ

পৃেকীকৃি ব্যাকনটবরয়া

ফাঙ্গাস গ্রেনক উৎপাবিি এনজাইম পৃেকীকরণ
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জাঁনকর নমুনা গ্রেনক অনুজীব পৃেকীকরণ ও পৃেকীকৃি অনুজীব

পানটর পািা গ্রেনক এল এসকরববক এবসড (বভটাবমন-বস) এক্সরাকশন

গ্রস্পকনরাফনটাবমটানর এল এসকরববক এবসড (বভটাবমন-বস) এর পবরমাণ বনধ গারণ

বচত্রঃ মাইনক্রাবানয়ালবজ ও বানয়ানকমবি শাোর র্নবিণা কা গক্রনমর েন্ড বচত্র
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গ্রমকাবনকযাল প্রনসবসং ববভার্
ভূবমকাঃ
বাংলানিশ পাট র্নবিণা ইনবিটিউট (ববনজআরআই) এর গ্রমকাবনকযাল প্রনসবসং ববভার্ পানটর াবন্ত্রক প্রবক্রয়াজািকরণ
কানজর সানে জবড়ি। িাছাড়া এই ববভার্ বববভন্ন গ্রমবশনারী উদ্ভাবন ও উন্নয়ন কাজ সহ বহুমুেী পাটজািীয় পণ্য উৎপািন
এবং এর বহুমুেী ব্যবহার কানজর সবহি জবড়ি। এই ববভার্ বিনটি শাোর সমন্বনয় র্ঠিি। এগুনলা হনলা•
•
•

বস্পবনং শাো
উইবভং শাো এবং
গ্রমবশনারী গ্রডনভলপনমন্ট এন্ড গ্রমইননটননন্স শাো

ভানলা মাননর পানটর সূিা ও কাপড় উৎপািননর লনক্ষ্য স্পীবনং এবং উইবভং শাোর র্নবিণার্ানর প্রযুবি/প্রনসস উদ্ভাবন
করা হয়। িাছাড়া এই ববভার্ বববভন্ন প্রকার জুট গ্রমবশনারী উদ্ভাবন ও উন্নয়ন কাজ সহ জুট গ্রটক্সটাইল গ্রমবশনারীর গ্রমরামি
ও রক্ষ্নানবক্ষ্ননর কাজ কনর োনকন। এরই মনে এই ববভার্ গ্রবশ কনয়ক প্রকার পাট প্রনসবসং প্রবক্রয়া এবং গ্রমবশনপনত্রর
উন্নয়ন সাধন কনরনছ। এগুনলার গ্রববশর ভার্ই বাংলানিশ সরকানরর গ্রপনটন্ট অবধিপ্তর কতৃগক স্বীকৃি।
উনেশ্যঃ
গ্রমকাবনকযাল প্রনসবসং ববভার্
1. র্নবিণা পবরকল্পনা, প গানলাচনা ও মূল্যায়ননর মােনম পবরচালক (কাবরর্রী)-গ্রক সাবব গক সহায়িা প্রিান।
2. ববভার্ীয় র্নবিণা কা গক্রনমর সমন্বয় এবং প্রাপ্ত ফলাফনলর বাস্তব প্রনয়ানর্ সহায়িা প্রিান।
3. বববভন্ন প্রবিষ্ঠাননর সানে প্রযুবি আিান প্রিান ও মি বববনমনয়র মােনম পাট হনি গ্রটকবনকযাল গ্রটক্সটাইনল ব্যবহানরর জন্য
আধুবনক ববনের চাবহিা অনু ায়ী সূিা, ওনভন, নন ওনভন ও বননটড কাপড় বিরীর র্নবিনা করা।

বস্পবনং শাোঃ
1. পাট সূিা উৎপািন সংক্রান্ত বববভন্ন প্রকার প্রনসবসং পদ্ধবি উদ্ভাবননর মােনম সূিার উৎপািন (চৎড়ফঁপঃরারঃুু) বাড়াননা,
উৎপািন েরচ (Production cost) কমাননা ও গুনর্ি মান বৃবদ্ধ করন।
2. পানটর সবহি এক্রাইবলক/পবলনয়সিার/গ্ররয়ন/বভসনকাস/গ্রভড়ার পশম/েযাক্স/ধবঞ্চয়া/আনারনসর আঁশ/কলার আঁশ/নাবরনকনলর
আঁশ/সুপাবরর আঁশ ইিযাবি ফাইবানরর সংবমেনন উন্নি মাননর ও গ্রটকসই গ্রব্লনন্ডড সূিা গ্রিরী করন এবং গুনর্ি মান পরীক্ষ্ন।
3. বববভন্ন এনবজও, সরকারী/গ্রবসরকারী সংস্থা/বশক্ষ্া প্রবিষ্ঠান এর চাবহিানু ায়ী কাবরর্রী গ্রসবা প্রিান।
4. গ্রমকাবনকযাল প্রনসবসং ববভানর্র জুট বরইননফার্রস গড কনম্পাবজট গ্রমটাবরয়ানলর উন্নয়ন, উদ্ভাবন ও উৎপািনন সাবব গক সহন াবর্িা
প্রিান।
5. সরকারী-গ্রবসরকারী বববভন্ন জুট বমল/বশক্ষ্া প্রবিষ্ঠান পবরিশগন কনর বনজস্ব গ্রটকননালজী সম্পনকগ অববহি করন এবং িানির
বববভন্ন সমস্যা জানা ও সমাধান প্রিান।
6. পাট আঁশ এবং পাট সূিার গ্রভৌি, াবন্ত্রক গুনাগুন পরীক্ষ্ন ও বনরূপন।

উইবভং শাোঃ
1. র্নবিণার মােনম পানটর সূিা বা পাট ও অন্যান্য প্রাকৃবিক এবং কৃবত্রম ফাইবানরর গ্রব্লনন্ডড সূিা হনি বববভন্ন ধরননর নতুন নতুন
কাপড় বুনননর মােনম পানটর বহুমুেী ব্যবহার বৃবদ্ধ করা।
2. র্নবিণা ও নবপ্রযুবি ব্যবহার কনর পানটর কাপড়নক গুনর্িভানব আরও উন্নি ও ব্যবহার উপন ার্ী করা এবং কাপনড়র বববভন্ন
গুনর্ি মান পরীক্ষ্া করা।

গ্রমবশনারী গ্রডভঃ এন্ড গ্রমইননটননন্স শাোঃ
1. পানটর কাবরর্রী ও বশল্প র্নবিনার জন্য বববভন্ন ধরননর গ্রমবশনারীর উন্নয়ন ও উদ্ভাবন।
2. কাবরর্রী উইং এর সকল গ্রমবশনারী /ল্যাব ইকুপনমনন্টর ো ে াবন্ত্রক রক্ষ্নানবক্ষ্ন।
3. জুট বরইননফাসডগ কনম্পাবজট গ্রমটাবরয়ানলর উন্নয়ন, উদ্ভাবন ও উৎপািন।

গ্রমকাবনকযাল প্রনসবসং ববভানর্র রূপকল্প ও অবভলক্ষ্যঃ
1. পানটর সবহি এক্রাইবলক/পবলনয়সিার/গ্ররয়ন/বভসনকাস/গ্রভড়ার পশম/েযাক্স/ধবঞ্চয়া/আনারনসর আঁশ/কলার আঁশ/নাবরনকনলর
আঁশ/সুপাবরর আঁশ ইিযাবি ফাইবানরর সংবমেনন উন্নি মাননর ও গ্রটকসই গ্রব্লনন্ডড সূিা গ্রিরী করন এবং গুনর্ি মান পরীক্ষ্ন।
2. ধাতু ও কানঠর পবরবনিগ পানটর ব্যবহার বৃবদ্ধর জন্য বববভন্ন ধরননর পচনশীল জুট কনম্পাবজট বিরী করা।
3. পাট ও পাট জািীয় বববভন্ন আঁনশর মােনম সূিা প্রস্তুনির জন্য বববভন্ন ন্ত্রপাবির প্রনয়াজনীয় পবরবিগন সাধন করা।
4. পাট ও পাট পনন্যর উৎপািননর বববভন্ন পরীক্ষ্ন ও িানির মাননক সনর্াগ চ্চ প গানয় গ্রনওয়ার জন্য ববদ্যমান স্পীবনং ল্যাবনরটরীনক
উন্নি প গানয় আনা।
5. ববনজআরআই এর কৃবি শাো গ্রেনক অবমুি বববভন্ন জানির পাট আশ এবং বাবনবজযকভানব প্রাপ্ত বববভন্ন আঁনশর মােনম সূিা
উৎপািন সহ এর াবন্ত্রক গুনাগুন উপর কাজ করা।
6. পাট ও পানটর সমন্বনয় বিরী বহুববধ পানটর সূিা ও কাপনড়র াবন্ত্রক গুনাগুন পরীক্ষ্া করা।
7. গ্রিনশর আে গ-সামবজক অবস্থায় উন্নয়ননর জন্য পানটর পচনশীল কনম্পাবজনটর পাইলট গ্রেল প্রডাকশন করা।
8. আন্তরজাবিক একটি আধুবনক ও উন্নি মাননর কবম্পউটারাইজড স্পীবনং ল্যাবনরটরী স্থাপন করা।
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9. গ্রটক্সটাইল ও নকশািার কাপনড়র পাইলট গ্রেনল বিরী করা।
10. জুট-বজও গ্রটক্সটাইল (ভূ-বস্ত্র) বিরী করা।

উনল্লেন াগ্য কা গক্রমঃ
•
•
•
•
•
•
•
•

হালকা ও পূন: ব্যবহার গ্র াগ্য পানটর শবপং ব্যার্ উৎপািন
জুট-কটন ইউবনয়ন গ্রফবিক প্রস্তুিকরন
পাট ও গ্রভড়ার গ্রলাম বমবেি কম্বল বিরী
পাট স্পীবনং বশনল্প র্ন্ধববহীন ও অে গ সােয়ী ভারবডওর ও রাবফ অনয়নলর ব্যবহার
জুট কনম্পাবজট বিরী
পানটর কম্বল বিরীকরন
পাট আঁশ ও গ্রভড়ার পশম বমবেি কনর সূিা বিরী
বরং ও গ্ররাটর বস্পবনং পদ্ধবিনি পানটর সংনর্ অন্যান্ন আনশর সংবমেনন সূিা বিরীর পদ্ধবি উদ্ভাবন

অন্যান্য ববনশি অজগনঃ
Patent Registered: 04
•
•
•
•

Conversion of flyer spinning system into ring spinning system. Patent No. 1003001,
Bangladesh Gazette, 4th Vol., P-7, July 27, 2000
Design and fabrication of a fabric abrasion-testing machine. Patent No. 1002679, Bangladesh
Gazette, 4th Vol., p-7, January 16, 1997.
A process for the production of light - weight and reusable jute shopping bag. Patent No.
1004548
Optimization of processing parameters of jute machinery for quality jute yarn with higher
productivity. Patent No. 1004888

উনল্লেন াগ্য সাফল্যঃ

ক্র. নং
1

2
3
৪
৫
৬
৭

৮

কা গক্রনমর নাম
ননভানটক্স ফারবনবশং গ্রফবিক

উনল্লেন াগ্য কা গক্রম
তুলা, পশম এবং কৃবত্রম আঁনশর সবহি পাট আঁশ ব্যবহার কনর ননভানটক্স কাপড়
বকরী করা হনয়নছ। উৎপাবিি ননভানটক্স কাপড় গৃহসজ্জার কাপড় গ্র মন-িরজা
ও জানালার পি গা, গ্রবড কভার, ওয়াল কভার, গ্রটববর িে, গ্রমাটর র্াবড়, গ্রসাফা
এবং গ্রচয়ানরর আোিন ইিযাবিনি ব্যবহার করা ানব।
ননভানটক্স কম্বল
শুধু পাট এবং পাট আঁনশর সনঙ্গ ১০% এবং ২০% এক্রাবলক বমেনন ননভনটক্স
কম্বল প্রস্তুি করা হনয়নছ ার রং পাকা এবং িাপ ধারন ক্ষ্মিা সম্পন্ন।
বনম্নমাননর পানটর মাননান্নয়ন বাংলানিশ উৎপন্ন পানটর ২৪-৪০ শিাংশ বনম্নমাননর হনয় োনক া ব্যবহার
করা ায় না। এনজাইম ব্যবহানরর মােনম অল্প েরনচ এই পানটর মাননান্নয়ন
কনর পাট জাি পন্য উৎপািনন ব্যবহার করার পদ্ধবি উদ্ভাবন করা হনয়নছ।
বস্পবনং গ্রমবশন
প্রচবলি গ্রমবশন মাননান্নয়ন কনর বচকন সূিা বিরী করা হনয়নছ। া ব্যবহার কনর
অপটিমাইনজশন
উন্নি মাননর বববভন্ন পাট বস্ত্র বিরী করা ায়।
বচকন সূিা
পাটজাি দ্রনব্যর বহুমূেী ব্যবহার, রপ্তানীন াগ্য পাটজাি পন্য উৎপািননর লনক্ষ্য
হালকা পাটবস্ত্র বিরীর বনবমনি বচকন সূিা (১১০ গ্রটক্স) উৎপািননর পদ্ধবি
উদ্ভাবন করা হনয়নছ।
স্বল্প ব্যনয় পবলবেন ব্যানর্র পবরনবশ দূিনকারী পবলবেন ব্যানর্র ববকল্প পানটর ব্যার্ বিবর পদ্ধবির উদ্ভাবন
ববকল্প পানটর ব্যার্ বিবর
করা হনয়নছ। প্রায় ৩০০ ব্যাবসায়ী প্রবিষ্ঠাননর সমনোিা চুবি স্বাক্ষ্র কনরনছন।
প্রচবলি পদ্ধবিনি পানটর পানটর সনঙ্গ বববভন্ন প্রাকৃবিক ও কৃবত্রম আঁনশর প্রবক্রয়াজািকরণ কনর বববভন্ন
সনঙ্গ
অন্যান্য
আঁনশর মাননর গ্রবনন্ডড সূিা বিরী করা হনয়নছ।
সংবমেনন সূিা বিরীর পদ্ধবি
উদ্ভাবন
জুট কনম্পাবজট
পাট, পাট ও তুলার সমন্বনয় বিবরকৃি কাপড় বরইননফাস গনমন্ট বহসানব ও
পবলনয়িার, গ্ররবজন, পবলনপ্রাপাইলন ইিযাবি গ্রমবরক্স গ্রমটাবরয়াল বহসানব
ব্যবহার কনর জুট কনম্পাবজট বিবর করা হনয়নছ।
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সম্পাবিি কানজর ছববঃ

ননভানটক্স ফারবনবশং গ্রফবিক

স্বল্প ব্যনয় পবলবেন ব্যানর্র ববকল্প পানটর ব্যার্

বচকন সূিা

জুট কনম্পাবজট

বচত্রঃ গ্রমকাবনকযাল প্রনসবসং ববভানর্র র্নবিণায় উদ্ভাববি পাটজাি পনণ্যর েন্ড বচত্র

পাইলট প্লান্ট ও প্রনসবসং ববভার্
ভূবমকাঃ বাাংলাদেশ পাট গদবষণা ইনস্টিটিউট (স্টবদেআরআই) এর পাইলট প্লযান্ট এি প্রদসস্টসাং স্টবভাদগর ৪ টি শাখার
ল্যাবরদটস্টরদি গদবষণার মাধ্যদম পাগ্রটর বহুমূখী ব্যবহার বনস্টিি করা হয়। পাগ্রটর সুিা, পাটসহ বববভন্ন আঁশ বমবেি কাপড়
ও অন্যান্য প্রযুস্টি ব্যবহার কদর উদ্ভাববি পাইলট গ্রেনল পস্টরদবশ বান্ধব দ্রগ্রব্যর গুণগি মান বৃস্টি করা হয় । উন্নি, র্াইাং,
বফস্টনস্টশাং এবাং বপ্রবন্টং পিস্টি ব্যবহার কদর স্বল্প ও বৃহৎ পবরসদর বশনল্প িহণ এবাং বশনল্প সম্প্রসারদনর েন্য গবদষণা কাে
সম্পন্ন করা হয়।
ববভানর্র শাো
•
•
•
•

ওদয়ট প্রদসস্টসাং শাখা
ইয়ান চ এি দেস্টবক প্রর্াকশন শাখা
জুট ওদয়ি প্রদসস্টসাং শাখা
দকস্টমকযাল প্রদসস্টসাং শাখা

পাইলট প্লযান্ট এন্ড প্রনসবসং ববভানর্র বববভন্ন শাোর লক্ষ্য ও উনেশ্যঃ
ওনয়ট প্রনসবসং শাোর লক্ষ্য ও উনেশ্য
1. পাট এবাং পাদটর সাদথ স্টবস্টভন্ন প্রকার আঁশ োিীয় িাইবার, সূিা এবাং দিস্টব্রক স্কাওয়াস্টরাং, বব্লস্টিাং, র্াইাং করন।
2. পাট স্টশদল্পর বহুমুখী ব্যবহার বৃস্টের লদক্ষ উন্নি র্াস্টয়াং, স্টপ্রস্টন্টাং কৃি পস্টরদবশ বান্ধব কাপড় স্টশদল্প স্থানান্তর ।

ইয়ান গ এন্ড গ্রেববক প্রডাকশন শাোর লক্ষ্য ও উনেশ্য
1. পাদটর বহুমুখী ব্যবহার বাড়াদনা।
2. পাট স্টশদল্পর বহুমুখী ব্যবহার বৃস্টের লদক্ষ উন্নি পাদটর সূিা িারা স্টবস্টভন্ন প্রকার পস্টরদবশ বান্ধব পাট বস্ত্র উৎপােন।

জুট ওনয়ি প্রনসবসং শাোর লক্ষ্য ও উনেশ্য
1. পাট দথদক পাদটর আঁশ োড়াদনা পর প্রাি পাটকাঠি স্টনদয় গদবষণা।
2. স্টশল্প কলকারখানায় স্টবদশষ কদর স্টিস্টনাং ও উইস্টভাং কলকারখানায় প্রস্টক্রয়াকরদনর সময় অব্যবহৃি পাদটর আঁশ িথা বদেচর
সব চাত্নক ব্যবহার স্টনস্টিি করদনর েন্য গদবষণা করা।
3. গদবষণার মাধ্যদম বনম্ন মাদনর পাদটর আঁশ ও জুট কাটিাং এর ব্যবহার বৃস্টি করা।
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গ্রকবমকযাল প্রনসবসং শাোর লক্ষ্য ও উনেশ্যঃ
1. পাদটর সূিা এবাং পাট পণ্য স্টবস্টভন্ন দকস্টমকযাল প্রদসস্টসাং এর মাধ্যদম সমস্যা দুরীকরণ এবাং পস্টরদবশ বান্ধব পাট পণ্য উৎপােন।

পাইলট প্লযান্ট এন্ড প্রনসবসং ববভানর্র বববভন্ন শাোর রুপকল্প ও অবভলক্ষ্যঃ
ওনয়ট প্রনসবসং শাোর রুপকল্প ও অবভলক্ষ্যঃ
1. আধুনস্টক উপাদয় র্াইাং, বফস্টনস্টশাং ও বপ্রবন্টং উদ্ভাবস্টি প্রযুবি ব্যবহারদর মাধ্যদম শস্টল্প গবদষণা েরাস্টণিকরন।
2. পাট ও পাটোি পদণ্য প্রাকৃস্টিক রাং এর ব্যবহার বৃস্টিকরণ।

ইয়ান গ এন্ড গ্রেববক প্রডাকশন শাোর রুপকল্প ও অবভলক্ষ্যঃ
স্টনটিাং প্রস্টকয়ায় জুট, কটন ও লাইক্রা স্টমস্টশ্রি স্টবস্টভন্ন স্টর্োইদনর কাপড় প্রস্তুিকরদন গদবষণা কা চ দোরোরকরণ।
1. অস্টি স্টনদরাধক ও দূ টনা দরাধক জুট দিস্টব্রক্স প্রস্তুিকরণ।

জুট ওনয়ি প্রনসবসং শাোর রুপকল্প ও অবভলক্ষ্যঃ
1. পাদটর আঁশ ও স্টশল্প কলকারখানায় অব্যবহৃি পাদটর বেচয দথদক স্টশল্প কলকারখানায় ব্যবহার উপদ াগী পাল্প ও কাগে তিরীর
প্রযুস্টি স্টনদয় গদবষণা।
2. পস্টরদবশ বান্ধব সি স্টে রস্টেি করন প্রস্টক্রয়া স্টনদয় গদবষণা কা চক্রম।
3. উন্নি মাদনর নন-ওদভন দিস্টব্রক এর উৎপােন প্রযুস্টি স্টনদয় গদবষণা কা চক্রম।

গ্রকবমকযাল প্রনসবসং শাোর রুপকল্প ও অবভলক্ষ্যঃ
1. পাট এবাং পাটোি পদণ্যর উপর স্টবস্টভন্ন দকস্টমকযাল প্রদসস্টসাং-এর মাধ্যদম বহুমুখী ব্যবহার স্টনস্টিিকরণ।
পাদটর দিস্টব্রক্স ও পাট পদণ্য তিদলর োগ সরাদনা প্রযুস্টি উদ্ভাবন।

উদেখদ াগ্য কাh©ক্রমাঃ
ক্র. নাং
গদবষণা কাদের নাম
1.
Process optimization for
comfort
properties
assessment on jute single
jersey and rib knitted fabrics.

2.

গদবষণা কাদের স্টববরন
জুট স্টনদটর্ দিস্টব্রদক্সর কমদিাট চ দপ্রাপাটিেচ এর মদধ্য Bয়াণ চ
স্ট্রাকিার, লুপ এর তে চয , িাBবার কমদপাস্টেশন হদে উদেখদ াগ্য
স্টবষয় । লুপ এর অল্প তে চয পস্টরবিচদন দিস্টব্রদক্সর দপ্রাপাটিেচ দ মন
টাBটদনশ িযাের , র্াBদমনশনাল িযাস্টবস্টলটি পস্টরবিচন হয় ।
এদক্ষদত্র দিস্টব্রদক্সর কমদিাট চ এয়ার পারস্টময়াস্টবস্টলটি ও ওয়াটার
পারস্টময়াস্টবস্টলটি উপযুি লুপ এর তে চয ,Bয়াণ চ স্ট্রাকিার ও িাBবার
কমদপাস্টেশন এর উপর স্টনভচর কদর ।
To develop natural dyes বহুমুখী পাদটর দিস্টব্রক্স ও পাট পদণ্যর উপর প্রাকৃস্টিক রাং দ মন
absorption on modified jute কাঠাল পািা ও দসগুন পািা দথদক প্রাি রদের গুণগি মান বৃস্টির
লদক্ষয স্টবস্টভন্ন মর্চান্ট এর ব্যবহাস্টরক পরীক্ষা িলমান রদয়দে।
fabrics.
পাটোি দ্রদব্যর কমদিচাট প্রপাটি চ উন্নয়দনর লদক্ষয স্টবস্টভন্ন
রাসায়স্টনক দ্রব্য ব্যবহার কদর পাটোি কাপড় স্টপ্রস্টট্রটদমন্ট করা
হদয়দে। 16 টি পস্টরক্ষার িলািদল দেখা দগদে স্টপ্রস্টট্রটদমন্ট এর িদল
পাটোি কাপদড়র কমদিচাট প্রপাটিরচ দথষ্ট উন্নস্টি হদয়দে। স্টিস্টিাং
ও মাস চারাBস্টোং এর িদল স্টকছু প্রপাটিরচ অবনস্টি হদলও অন্যান্য
কমদিচাট প্রপাটিরচ সাস্টব চক উন্নস্টির কারদন স্টপ্রস্টট্রটদমন্ট কৃি পাটোি
কাপড় বহুস্টবধ ব্যবহাদরর েন্য অস্টধক উপদ াগী।

3.

Studies on salt free dyeing of
jute with a view to reducing
process
cost
and
environment pollution.

4.

Assessment
of বড়, মাঝাস্টর ও ক্ষুদ্র উৎপােন ক্ষমিা সম্পন্ন পাটকল পস্টরে চশন
physicochemical, mechanical এবাং পাটোি বেচয উৎপােন ও স্টনষ্কাশন ব্যবস্থা সাংক্রান্ত িথ্য ও
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5.

6.

7.

and thermal properties of
jute waste generated from
jute processing industries
and economic viability of its
diversified use as fuel cake,
activated
carbon
fiber,
insulation
material
and
absorbent
Studies on jute hand-made
paper from jute and jute
waste
for
ecological
conservation
Development of a special oil
stain removing reagent for
jute based fabrics and
products to increase their
diversified usage and market
potentiality.

উপাি সাংিহ করা হদয়দে। পাট আঁশ প্রস্টক্রয়াোি করদনর স্টবস্টভন্ন
ধাদপ উৎপন্ন পাটোি বদেচযর দভৌি রাসায়স্টনক গুনাবস্টল পস্টরক্ষার
েন্য নমুনা সাংিহ করা হদয়দে। বিচমাদন সাংগৃহীি নমুনার দভৌি
গুনাবলী পস্টরক্ষা করা হদে।

জুট কযাস্টর্স হদি উন্নি দটকদনালেীর মাধ্যদম ভযালু এদর্র্ দপ্রার্াে
তিরীর লদক্ষয স্টবস্টভন্ন প্যারাস্টমটাদর স্কাওস্টরাং করা হদয়দে ।

418 ও 507 স্টেএসএম এর পাদটর স্টকছু স্যাম্পল দক স্টবস্টভন্ন
িাপমাত্রা ও সমদয় স্টবস্টভন্ন দকস্টমকযাল এর দরস্টসস্টপ এর সমন্বদয়
স্টট্রটদমন্ট করা হয়। এদক্ষদত্র স্টবস্টভন্ন M:L ratio স্টনয়ন্ত্রন করা হয়।
এB পস্টরক্ষার মাধ্যদম পh©দবক্ষণ করা হয় দ , দসাস্টর্য়াম কাব চদনট
এবাং অন্যান্য প্রদয়ােনীয় দকস্টমকযাল এর সাদথ স্টমদল 2.5% M:L
ratio দি 800 িাপমাত্রায় 40 স্টমস্টনট সমদয় দিস্টব্রদকর তিল
দূরীকরদন সবদিদয় ভাদলা িলািল দেয়।

Development
of
dust স্টনটিাং ল্যাদব স্টনটিাং দমস্টশদনর মাধ্যদম পাট সুিা দথদক স্টনটিাং দিস্টব্রক্স
resistance jute knitted fabric তিস্টর কদর ট্রাইদিাদরা ইস্টথস্টলন িারা স্টবস্টভন্ন িাপমাত্রায় স্টট্রটদমন্ট কদর
দেখা ায় 800 িাপমাত্রায় পারদিাদরা ইস্টথস্টলদনর জুট স্টনটিাং দিস্টব্রক্সদক
with different design.
ধুলা দরাধক দিস্টব্রক্স প্রস্তুি করদি প্রভাব রদয়দে।

সম্পাবিি কানজর ছববঃ

জুট ফযাবিক্স রবঞ্জিকরণ
রবঞ্জিকরন ফযাবিনক্সর রং- Yellow

জুট ফযাবিক্স রবঞ্জিকরণ
রবঞ্জিকরন ফযাবিনক্সর রং- Red

জুট ফযাবিক্স রবঞ্জিকরণ
রবঞ্জিকরন ফযাবিনক্সর রং- Green
বচত্রঃ পাইলট প্লান্ট ও প্রনসবসং ববভানর্র র্নবিণা কা গক্রনমর েন্ড বচত্র
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পানটর গ্রটক্সটাইল র্নবিণা উইং-এর কা চক্রম ও অেচন
ভূবমকাঃ
বাংলানিশ পাট র্নবিণা ইনবিটিউট (ববনজআরআই) এর দপ্রার্াে দভদভলপদমন্ট স্টর্স্টভশন পাদটর সাদথ তুলা ও অন্যান্য আঁদশর দিস্টিাং
এর মাধ্যদম তুলা হদি সুিা তিস্টরর পিস্টিদি সুিা তিস্টর ও আনুসাাংস্টগক গদবষণার সাদথ েস্টড়ি। িাছাড়া এই ববভার্ বববভন্ন কটন
প্রনসবসং গ্রমবশনারীর উদ্ভাবন ও উন্নয়ন কাজ সহ বহুমুেী পাটজািীয় পন্য উৎপািন এবং এর বহুমুেী ব্যবহার বৃবদ্ধ সংক্রান্ত কানজর
সবহি জবড়ি। এই ববভার্ বিনটি বডপাট গনমনন্টর সমন্বনয় র্ঠিি। এগুনলা হনলাo
o
o

দপ্রার্াে স্টর্োইন এি ইস্টেস্টনয়াস্টরাং স্টর্পাট চদমন্ট
স্টনউ দটক্সটাইল দপ্রার্ােস স্টর্পাট চদমন্ট
মাদকচটিাং স্টর্পাট চদমন্ট

ভানলা মাননর গ্রব্লনন্ডড সূিা ও কাপড় উৎপািননর লনক্ষ্য স্পীবনং এবং উইবভং শাোর র্নবিণার্ানর পরীক্ষ্ামূলক প্রযুবি/প্রনসস উদ্ভাবন
করা হয়। িাছাড়া গ্রপ্রাডাক্ট গ্রডনভলপনমন্ট ববভার্ বববভন্ন প্রকার কটন প্রনসবসং গ্রমবশনারী উদ্ভাবন ও উন্নয়ন কাজ সহ জুট গ্রটক্সটাইল
গ্রমবশনারীর গ্রমরামি ও রক্ষ্ণানবক্ষ্নণর কাজ কনর োনকন। এরই মনে এই ববভার্ উনল্লেন াগ্য সংখ্যক পাট, তুলা ও অন্যান্য আঁনশর
গ্রব্লবন্ডং প্রনসবসং প্রবক্রয়া করিঃ গ্রমবশনপনত্রর ন্ত্রাংশ ও গ্রসটিং পবরব গিন কনর গ্রমবশনপনত্রর উন্নয়ন সাধন সম্পন্ন করা হনয়নছ। এর
মনে বকছু বকছু বাংলানিশ সরকানরর গ্রপনটন্ট অবধিপ্তর কতৃগক স্বীকৃি।
উদেশ্যাঃ
১। পাট পদণ্যর বহুমূখী ব্যবহার বৃস্টির েন্য পাটদক তুলা, উল, স্টসল্ক, দরয়ন ইিযাস্টে আঁদশর সাদথ স্টমস্টশদয় কটন প্রদসস্টসাং স্টসদিদম পাট
পদণ্যর তিরী প্রযুস্টি উদ্ভাবন ও উন্নয়ন করা।
২। উদ্ভাস্টবি প্রযুস্টি ব্যবহার কদর পাইলট দস্কদল বহুমুখী পাট পণ্য উৎপােন করা।
৩। সরকারী-দবসরকারী স্টমল মাস্টলক ও উদযািাদের সাদথ দ াগাদ াগ রক্ষাকরিাঃ দেটিস্টপস্টর্স্টস উদ্ভাস্টবি প্রযুস্টি হস্তান্তর ও ব্যবহাদর
উৎসাস্টহি করা।
উজেখজযাগ্য কায ৃক্রমাঃ
১. পাট, তুলা, গ্রিশী গ্রভড়ার পশম ও এক্রাইবলক এর বমেনণর সুিা দ্ধারা গ্রলবডস শাল বিরীকরণ।
২. পাট, তুলা এবং আনারস পািার আঁশ বিনয় গ্রব্লনন্ডড সুিা বিরীকরণ।
৩. জুট-কটন এবং বসল্ক গ্রব্লনন্ডড সুিার উন্নয়ন এবং বববশষ্টয পবরমাপ করা।
৪. জুট-কটন এবং পনলিার গ্রব্লনন্ডড সুিার উন্নয়ন এবং বববশষ্টয পবরমাপ করা।
৫. গ্রব্লনন্ডড সুিা বিরীর জন্য গ্রিািা বড বটম পানটর বননচর কাটিং অংনশর উন্নয়নকরণ।
৬. ডাইনরক্ট কালার বিনয় জুট-কটন গ্রব্লনন্ডড কাপড় রংকরণ ।
৭. পাট, তুলা ও উল আঁনশর সংবমেনণ সুিায় বিরীকৃি সুটিং কাপনড়র গ্রভৌি গুণাবলীর সানে শিকরা একশিভার্ তুলার আনশঁর
বিবর সুিা দ্ধারা সুটিং কাপনড়র গ্রভৌি গুণাবলীর তুলনামুলক আনলাচনা।
৮. একই কাউন্ট ও দরস্টশওর জুট কটন স্টমস্টশ্রি সুিার সাদথ জুট-কটন, উল স্টমস্টশ্রি সুিার পরিাস্টরক গদবষণা ।
৯. জুট-কটন গ্রব্লনন্ডড সাটিং কাপনড় সনফনার এর প্রনয়ার্করণ ।
১০.জুট-কটন (৩০:৭০) গ্রব্লনন্ডড বপ্রনন্টড কাপনড়র ফািননশ গুণাবলী প গনবক্ষ্ণ।
১১. বরং বস্পবনং পবদ্ধনি পাট ও তুলার সংবমেনণ বিবরকৃি সুিার বববশষ্টয বনণ গয়।
১২. গ্রটকননালবজ সম্প্রসারণ এবং গ্রভািার বনকট গ্রকৌশলর্ি উত্থাবপি বববভন্ন সমস্যার সমাধান।

অগ্রর্বিঃ
১। গুরুেপূণ গ বববশষ্টয পবরমাপ করা হনয়নছ এবং পরববিগনি উন্নয়ননর কাজ চলমান রনয়নছ।
২। পাট, তুলা এবং আনারস পািার আঁশ বিনয় গ্রব্লনন্ডড সুিা বিবরর প্রােবমক কাজ সম্পন্ন করা হনয়নছ এবং বববশষ্টয পবরমানপর কাজ
চলমান আনছ।
৩। ক) জুট-কটন এবং বসল্ক গ্রব্লনন্ডড সুিা বিবরর প্রােবমক ধাপ সম্পন্ন করা হনয়নছ।
ে) গুরুেপূণ গ বববশষ্টয পবরমাপ করা হনয়নছ।
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র্) চুড়ান্ত প্রযুবি সম্প্রসারনণর কাজ চলমান রনয়নছ।
৪। ক) জুট-কটন এবং পনলিার গ্রব্লনন্ডড সুিা বিবরর প্রােবমক কাজ শুরু করা হনয়নছ।
ে) কযাবমনকল ও কাঁচামাল সংগ্রহ করা হনয়নছ।
র্) বলটানরচার বরবভউ এর কাজ সম্পন্ন করা হনয়নছ।
৫। গ্রব্লনন্ডড সুিা বিরীর জন্য গ্রিািা বড বটম পানটর বননচর কাটিং অংনশর উন্নয়ন কানজর প্রােবমক কাজ সম্পন্ন করা হনয়নছ।
৬। ডাইনরক্ট কালার বিনয় জুট-কটন গ্রব্লনন্ডড কাপড় রং করার প্রােবমক কাজ সম্পন্ন করা হনয়নছ।
৭। বববশষ্টয বনণ গনয়র প্রােবমক কাজ সম্পন্ন করা হনয়নছ।
৮। পারস্পবরক তুলনামূলক বববশষ্টয বনণ গনয়র কাজ শুরু করা হনয়নছ এবং চলমান আনছ।
৯। জুট-কটন গ্রব্লনন্ডড সাটিং কাপনড় সনফনার প্রনয়ানর্র কযাবমনকল সংগ্রহসহ বববশষ্টয বনণ গনয়র কাজ চলমান।
১০। ফািননশ প্রপারবরস প গনবক্ষ্নণর কাজ চলমান।
১১। বরং বস্পবনং পবদ্ধনি পাট ও তুলার সংবমেনণ বিবরকৃি সুিার বববশষ্টয বনণ গনয়র কাজ চলমান।
১২। সম্প্রসারণ কাজ এবং সমনোিা স্বারনকর স্বাক্ষ্নরর কাজ চলমান আনছ।
চ) অন্যান্য ববনশি অজগন
: জািীয় পাট বিবস-২০২০ সানল অনুবষ্ঠি গ্রমলায় পাট পন্য পবরিশগননর
স্বীবকবিগস্বরুপ সম্মাননা গ্রক্রি প্রিান করা হয়।
ছ) উনল্লেন াগ্য সাফল্য
: গ্রজটিবপবডবস উইং হনি ০১টি প্রযুবি, ০১টি বলফনলট প্রকাবশি হয়।
জ)

সম্পাবিি কানজর ছবব

জুট গ্রটক্সটাইল উইং-এর ল্যাবনরটবরনি
র্নবিণা কানজ বননয়াবজি ববজ্ঞানী

:

জািীয় পাট বিবনস অবফসাস গ িানব আনয়াবজি পাট পণ্য গ্রমলায়
ববনজআরআই-এর মহাপবরচালক মনহািয় কতৃগক ববনজআরআই িল পবরিশগন
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পবরকল্পনা, প্রবশক্ষ্ণ ও গ্র ার্ান ার্ উইং-এর কা গক্রম ও অজগন
ভূস্টমকাাঃ
বাাংলাদেশ পাট গদবষণা ইনস্টিটিউদটর ০4 টি উইাং এর মদধ্য পস্টরকল্পনা, প্রস্টশক্ষণ ও দ াগাদ াগ উইাং একটি অন্যিম গুরুেপূণ চ উইাং া
স্টবদেআরআই-এর তেনস্টিন গুরুেপূণ চ োিস্টরক কা চক্রমদক সুষ্ঠুভাদব সম্পন্ন কদর স্টবদেআরআই-এর কাদের গস্টিশীলিা বোয় রাদখ। ১৯৯৭
সাদল পঞ্চবাস্টষ চক পস্টরকল্পনা বাস্তবায়নকাদল এ উইাংটি পস্টরকল্পনা ও প্রস্টশক্ষণ স্টবভাগ নাদম কা চক্রম শুরু কদর। 2001 সাদল স্টবদেআরআই এর
চ
সাংর্ঠবনক কাঠানমা পুনগঠদনর
সময় প্রকাশনা ও কস্টম্পউটার শাখাসহ দমাট িারটি শাখার সমন্বদয় পস্টরকল্পনা, প্রস্টশক্ষণ ও দ াগাদ াগ স্টবভাগ

কা গক্রম শুরু কনর। পরবিীদি লাইদব্রস্টর শাখাদক পস্টরকল্পনা, প্রস্টশক্ষণ ও দ াগাদ াগ স্টবভাগ-এর অধীদন ন্যস্ত করা হয়। বিচমাদন পস্টরকল্পনা,
প্রস্টশক্ষণ ও দ াগাদ াগ উইাং-এর কা চক্রম পস্টরকল্পনা, প্রস্টশক্ষণ, কস্টম্পউটার, প্রকাশনা এবাং লাইদব্রস্টর শাখার সমন্বদয় পস্টরিাস্টলি হদে।

উইাং-এর উদেশ্যাঃ
1) স্টবদেআরআই-এর উন্নয়ন প্রকল্প/কমচসূস্টি প্রণয়ন ও প্রস্টক্রয়াকণ, গদবষণা/উন্নয়ন কমচ পস্টরকল্পনা সাংক্রান্ত িথ্য সম্বস্টলি
প্রস্টিদবেন প্রণয়ন পূব চক কৃস্টষ মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য সম্পবকগি মন্ত্রণালনয় দপ্ররণ করা,
2) উচ্চ স্টশক্ষা সাংক্রান্ত সকল কা চক্রম পস্টরিালনা ও প্রস্টশক্ষণ কা চক্রম পস্টরিালনার মাধ্যদম েক্ষ েনবল তিস্টর করা,
৩) িথ্য প্রযুস্টির প্রসার ও স্টর্স্টেটাল বাাংলাদেশ স্টবস্টনমচাদণ সরকাদরর গৃহীি স্টবস্টভন্ন কা চক্রম বাস্তবায়দন সহায়িা করা,
৪) স্টবদেআআই-এর কা চক্রম সম্পস্টকচি বাস্টষ চক প্রস্টিদবেন প্রণয়ন এবাং মদনািাি, বুদলটিন এবাং অন্যান্য প্রকাশনা প্রকাশ ও
প্রিার করা,
5) পাদটর কৃস্টষ ও কস্টরগরী গদবষণার েন্য প্রদয়ােনীয় িথ্য, NARS-এর স্টবজ্ঞানী, োত্র, স্টশক্ষক, গদবষক, স্টবস্টভন্ন
প্রস্টিষ্ঠান এবাং উদযািাগদণর েন্য স্টবদেআরআই-এ লাইদব্রস্টরদক পাট ও সমোিীয় আঁশ িসদলর গদবষণা সাংক্রান্ত সকল
কাদের একটি িথ্য ভািার গদড় দিালা।
উইাং-এর কা গক্রমঃ
১) স্টবদেআরআই-এর উন্নয়ন প্রকল্প/কমচসূস্টি প্রণয়ন ও প্রস্টক্রয়াকণ পূব চক কৃস্টষ মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য সম্পবকগি মন্ত্রণালনয় দপ্ররণ
২) কৃস্টষ মন্ত্রণালয় সহ স্টবস্টভন্ন মন্ত্রণালয়, োিীয় সাংসে, প্রধানমন্ত্রীর কা চালয় এবাং স্টবএআরস্টস হদি িাস্টহি স্টবস্টভন্ন িথ্য সম্বস্টলি
প্রস্টিদবেন সময়মি প্রণয়ন ও দপ্ররণ
৩) উচ্চ স্টশক্ষা সাংক্রান্ত সকল কা চক্রম এবাং অভযন্তরীণ ও ববনিবশক প্রস্টশক্ষণসহ পাট র্নবিণা ইনবিটিউট-এর বববভন্ন আঞ্চবলক
গ্রকন্দ্র এবং উপনকনন্দ্র কৃিক প্রবশক্ষ্ণ পবরচালনা করা।
৪) স্টবদেআরআই-এ িথ্য প্রযুবির প্রসার এবং বডবজটাল বাংলানিশ বববনমগানণ সরকানরর গৃহীি বববভন্ন কা গক্রম বাস্তবায়নন
সহায়িা প্রিান
৫) স্টবদেআরআই-এর গদবষণা কা চক্রম, প্রযুস্টি উদ্ভাবন ও িলমান সরকাস্টর অনুষ্ঠান সমুদহর কা চক্রদমর িথ্য স্টিি সাংিহ
এবাং প্রকাশ-প্রিার করা।
৬) ববÁvনী/কমগকিগার্নণর চাবহিা গ্রমািানবক বই/সামবয়কী ইিযাবি সংগ্রহ, প্রবক্রয়াকরণ, সংরক্ষ্ণ ও িথ্য গ্রসবা প্রিান ।
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পস্টরকল্পনা শাখা
ভূস্টমকাাঃ
পস্টরকল্পনা, প্রস্টশক্ষণ ও দ াগাদ াগ উইাং-এর একটি অিযন্ত গুরুেপূণ চ শাখা হদলা পস্টরকল্পনা শাখা। এ শাখাটি স্টবদেআরআই-এর সাদথ
কৃস্টষ মন্ত্রণালয় সহ স্টবস্টভন্ন মন্ত্রণালয়, োিীয় সাংসে, প্রধানমন্ত্রীর কা চালয়, স্টবএআরস্টস, স্টবএস্টর্স্টস, স্টর্এই এবাং অন্যান্য বস্টহ:
প্রস্টিষ্ঠাদনর সাদথ সমন্বয়কারী স্টহসাদব কাে কদর থাদক। এ শাখাটি স্টবদেআরআই-এর তেনস্টিন গুরুেপূণ চ োিস্টরক কা চক্রদমর
দকন্দ্রস্টবন্দু স্টহসাদব কাে কদর। িাই, পস্টরকল্পনা শাখার কাদের গস্টিশীলিার উপর স্টবদেআরআই-এর ভাবমূস্টি চ স্টনভচর কদর।
পস্টরকল্পনা শাখার উদেশ্যাঃ
বাাংলাদেশ পাট গদবষণা ইনস্টিটিউটদক একটি েক্ষ েনবল সমৃি সিল গদবষণা প্রস্টিষ্ঠান স্টহসাদব গদড় দিালার েন্য সকল গদবষণা
উইাং এবাং মহাপস্টেিদরর অধীনস্থ সকল শাখাদক কৃস্টষ মন্ত্রণালয় সহ স্টবস্টভন্ন মন্ত্রণালয়, োিীয় সাংসে, প্রধানমন্ত্রীর কা চালয়,
স্টবএআরস্টস, স্টবএস্টর্স্টস, স্টর্এই এবাং অন্যান্য বস্টহ: প্রস্টিষ্ঠান/ সংস্থায় স্টবদেআআই-এর িথ্য, উপাি ও প্রবিনবিন দপ্ররদণর কাদে সাস্টব চক
সহদ াস্টগিা করা।
পস্টরকল্পনা শাখার োস্টয়ে
১।
২।

স্টবদেআরআই-এর উন্নয়ন প্রকল্প/কমচসূস্টি প্রণয়ন ও মন্ত্রণালদয় দপ্ররদণর েন্য প্রস্টক্রয়াকণ করা,
গদবষণা/উন্নয়ন কমচ পস্টরকল্পনা সাংক্রান্ত িথ্য সম্বস্টলি প্রস্টিদবেন প্রণয়ন পূব চক কৃস্টষ মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য
মন্ত্রণালয় ও সংস্থায় দপ্ররণ করা,

৩।

কৃস্টষ মন্ত্রণালয় সহ স্টবস্টভন্ন মন্ত্রণালয়, োিীয় সাংসে, প্রধানমন্ত্রীর কা চালয় এবাং স্টবএআরস্টস হদি িাস্টহি স্টবস্টভন্ন
িথ্য সম্বস্টলি প্রস্টিদবেন সময়মি প্রণয়ন ও দপ্ররণ করা,
কৃস্টষ মন্ত্রণালয়সহ স্টবস্টভন্ন মন্ত্রণালয় কতৃচক প্রণীি স্টবস্টভন্ন স্টবষয় সাংস্টিষ্ট আইন, নীস্টিমালা, স্টরদপাট চ, স্টবস্টধমালা-এর
খসড়ার উপর মিামি সম্বস্টলি প্রস্টিদবেন প্রণয়নপূব চক মন্ত্রণালদয় দপ্ররণ করা,
সরকার কতৃচক প্রেি দ দকাদনা অস্টপিচ োস্টয়ে পালন করা।

৪।
৫।

পবরকল্পনা শাোর সম্পাবিি কাজঃ
২০১৯-২০২০ অে গ বছনর সম্পাবিি কা গাববল
(১) কৃবি মন্ত্রণালনয়র চাবহিা গ্রমািানবক ববনজআরআই কতৃগক বাস্তবায়নাধীন ০৩ (বিন)টি উন্নয়ন প্রকনল্পর বাস্তবায়ন অগ্রর্বি
প্রবিনবিন প্রণয়নপূব গক মন্ত্রণালনয় গ্রপ্ররণ করা হনয়নছ।
(২) একািশ জািীয় সংসনির ৫ম অবধনবশনন মাননীয় কৃবি মন্ত্রীর গ্রমৌবেক উিরিাননর জন্য িারকাববহীন প্রশ্ন ৬৩৮ ও ৬৭৮-এর
জবাবসহ াবিীয় িথ্য সম্ববলি প্রবিনবিন প্রণয়নপূব গক ই-নবেনি মন্ত্রণালনয় গ্রপ্ররণ করা হনয়নছ।
(৩) একািশ জািীয় সংসনির ৬ষ্ঠ অবধনবশনন মাননীয় কৃবি মন্ত্রীর গ্রমৌবেক উিরিাননর জন্য িারকাবচবিি প্রশ্ন *২২৬, *২৩৩ ও
*২৩৪-এর জবাব এবং িারকাবচবিি প্রনশ্নর সানে ৫ (পাঁচ)টি কনর সম্পূরক প্রশ্ন ও গ্রসগুনলার উির সম্ববলি প্রবিনবিন
প্রণয়নপূব গক ই-নবেনি মন্ত্রণালনয় গ্রপ্ররণ করা হনয়নছ।
(4) একািশ জািীয় সংসনির ৬ষ্ঠ অবধনবশনন মাননীয় বস্ত্র ও পাট মন্ত্রীর গ্রমৌবেক প্রনশ্নািনরর জন্য িারকাবচবিি প্রশ্ন *697-এর
জবাব এবং িারকাবচবিি প্রনশ্নর সানে ৫ (পাঁচ)টি কনর সম্পূরক প্রশ্ন ও গ্রসগুনলার উির সম্ববলি প্রবিনবিন প্রণয়নপূব গক
ই-নবেনি মন্ত্রণালনয় গ্রপ্ররণ করা হনয়নছ।
(5) “বন্যপ্রাণী ও জীবনববচত্র সংরক্ষ্নণ বঙ্গবন্ধু জািীয় পুরষ্কার প্রিান বববধমালা”-এর েসড়ার উপর বাংলানিশ পাট র্নবিণা
ইনবিটিউট-এর মিামি সম্ববলি প্রবিনবিন প্রণয়নপূব গক মন্ত্রণালনয় গ্রপ্ররণ করা হনয়নছ।
(৬) “বনমগল বায়ু আইন, 201৯”-এর েসড়ার উপর বাংলানিশ পাট র্নবিণা ইনবিটিউট-এর মিামি সম্ববলি প্রবিনবিন প্রণয়নপূব গক
মন্ত্রণালনয় গ্রপ্ররণ করা হনয়নছ।
(৭) “প্রধানমন্ত্রীর জািীয় পুরোর প্রিান নীবিমালা-2019” এর েসড়ার উপর বাংলানিশ পাট র্নবিণা ইনবিটিউট-এর মিামি
সম্ববলি প্রবিনবিন প্রণয়নপূব গক মন্ত্রণালনয় গ্রপ্ররণ করা হনয়নছ।
(৮) “ভুবমর ব্যবহারস্বে গ্রহণ আইন, 2020 -এর েসড়ার উপর বাংলানিশ পাট র্নবিণা ইনবিটিউট-এর মিামি সম্ববলি প্রবিনবিন
প্রণয়নপূব গক মন্ত্রণালনয় গ্রপ্ররণ করা হনয়নছ।
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(৯) “বাংলানিশ GAP নীবিমালা-2020” এর েসড়ার উপর বাংলানিশ পাট র্নবিণা ইনবিটিউট-এর মিামি সম্ববলি প্রবিনবিন
প্রণয়নপূব গক মন্ত্রণালনয় গ্রপ্ররণ করা হনয়নছ।
(১০) সাধারণ অে গনীবি ববভার্, পবরকল্পনা কবমশন কতৃগক প্রণীি বাংলানিশ অে গননবিক সমীক্ষ্া প্রবিনবিন 2019-২০20 প্রণয়ননর
লনক্ষ্য বাংলানিশ পাট র্নবিণা ইনবিটিউট সংবিষ্ট হালনার্াি িথ্য সম্ববলি প্রবিনবিন প্রণয়নপূব গক মন্ত্রণালনয় গ্রপ্ররণ করা
হনয়নছ।
(১১) বাংলানিশ পাট র্নবিণা ইনবিটিউট-এর ২০১৯-২০২০ অে গবছনরর বাবি গক উন্নয়ন কমগসূবচ (এবডবপ) ও সংনশাবধি বাবি গক উন্নয়ন
কমগসূবচ (আরএবডবপ) প্রস্তাব প্রণয়নপূব গক মন্ত্রণালনয় গ্রপ্ররণ করা হনয়নছ।
(১২) কৃবি মন্ত্রণালনয়র বাবি গক প্রবিনবিন ২০১৯-২০২০ প্রণয়ননর লনক্ষ্য বাংলানিশ পাট র্নবিণা ইনবিটিউট সংবিষ্ট হালনার্াি িথ্য
ও ছবব সম্ববলি প্রবিনবিন প্রণয়নপূব গক মন্ত্রণালনয় গ্রপ্ররণ করা হনয়নছ।
(১৩) বাংলানিশ পাট র্নবিণা ইনবিটিউট আইন, ২০১৭-এর ইংনরবজ ভাস গন প্রণয়নপূব গক মন্ত্রণালনয় গ্রপ্ররণ করা হনয়নছ।

উনল্লেন াগ্য সাফল্যঃ
মহান জািীয় সংসনি পাশকৃি ‘বাংলানিশ পাট র্নবিণা ইনবিটিউট আইন, ২০১৭’-এর ইংনরবজ ভাস গন প্রণয়নপূব গক পরবিী
কা গক্রনমর জন্য কৃবি মন্ত্রণালনয় গ্রপ্ররণ।

সম্পাবিি কানজর ছববঃ

এবপএ স্বাক্ষ্র অনুষ্ঠান

শুদ্ধাচার গ্রেষ্ঠ পুরোর গ্রহণ অনুষ্ঠান

বচত্রঃ পস্টরকল্পনা শাখার কা গক্রনমর েন্ড বচত্র
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প্রবশক্ষ্ণ শাো
ভূস্টমকাাঃ
পস্টরকল্পনা, প্রস্টশক্ষণ ও দ াগাদ াগ উইাং-এর একটি অিযন্ত গুরুেপূণ চ শাখা হদলা প্রবশক্ষ্ণ শাখা। এ শাখাটি গ্রিনশ এবং গ্রিনশর বাবহনর
উচ্চ বশক্ষ্া সংক্রান্ত সকল কা গক্রম পবরচালনা এবং বববভন্ন প্রবিষ্ঠাননর চাবহিা অনুসানর প্রবশক্ষ্ণ/নসবমনার/বসনম্পাবজয়াম
এবংওয়াকগশনপ প্রবশক্ষ্ণােীনির গ্রপ্ররনণর ব্যবস্থা কদর থাদক। প্রবশক্ষ্ণ শাখা পাট র্নবিণা ইনবিটিউট-এর বববভন্ন আঞ্চবলক গ্রকন্দ্র
এবং উপনকনন্দ্র কৃিক প্রবশক্ষ্ণ আনয়াজননর ব্যবস্থা কদর থাদক। । িাই, প্রবশক্ষ্ণ শাখার কাদের গস্টিশীলিার উপর স্টবদেআরআই-এর
েনসম্পে উন্নয়ন স্টনভচর কদর।
প্রবশক্ষ্ণ শাোর লক্ষ্যঃ
উচ্চ বশক্ষ্া ও প্রবশক্ষ্ণ সংক্রান্ত সকল কা গক্রম পবরচালনার মােনম িক্ষ্ জনবল বিবর করা
প্রবশক্ষ্ণ শাোর কা গক্রম
১।
গ্রিনশ এবং গ্রিনশর বাবহনর বববভন্ন প্রবিষ্ঠাননর চাবহিা অনুসানর প্রবশক্ষ্ণ/নসবমনার/বসনম্পাবজয়াম এবং ওয়াকগশনপ
প্রবশক্ষ্ণােীনির গ্রপ্ররনণর ব্যবস্থা করা।
২।
বাৎসবরক প্রবশক্ষ্ণ পবঞ্জকা প্রণয়ন এবং িিানু ায়ী প্রবশক্ষ্ণ কা গক্রম পবরচালনা করা।
৩।
অভযন্তরীণ গ্রসবমনার, বসনম্পাবজয়াম, ওয়াকগশপ ও কনফানরনন্সর আনয়াজন করা।
৪।
পাট র্নবিণা ইনবিটিউট-এর বববভন্ন আঞ্চবলক গ্রকন্দ্র এবং উপনকনন্দ্র কৃিক প্রবশক্ষ্ণ পবরচালনা করা।
৫।
উচ্চ বশক্ষ্া সংক্রান্ত সকল কা গক্রম পবরচালনা ও বনষ্পবি করা।
৬।
সরকার কতৃগক প্রিি গ্র গ্রকাননা অবপগি িাবয়ে পালন।
মানবসম্পে উন্নয়ন
ছক-2: (ক) মানবসম্পিউন্নয়ন (প্রবশক্ষ্ণ)
ক্রঃনং
গ্রগ্রডনং
আভযন্তরীণ
1
গ্রগ্রড 1-9
61জন
2
গ্রগ্রড 10
3
গ্রগ্রড 11-20
গ্রমাট
61জন
ছক-2: (ে) মানবসম্পিউন্নয়ন (উচ্চবশক্ষ্া)
ক্রঃনং
গ্রগ্রডনং
বপএইচবড
1
গ্রগ্রড 1-9
12 জন
2
3

গ্রগ্রড 10
গ্রগ্রড 1120
গ্রমাট

ববনিবশক
01 জন
01 জন

প্রবশক্ষ্ণ
ইনহাউজ
171জন
150 জন
714 জন
1035জন

-

-

উচ্চবশক্ষ্া
অন্যান্য
01 জন
(নপািডক্টরাল)
-

12 জন

-

01 জন

এম.এস
-

ছক-2: (র্) গ্রসবমনার/ওয়াকগশপ/এক্সনপাজারবভবজট
ক্রঃনং
গ্রগ্রডনং
গ্রসবমনার
1
গ্রগ্রড 1-9
580জন
2
গ্রগ্রড 10
3
গ্রগ্রড 11-20
গ্রমাট
580জন

মন্তব্য
অন্যান্য
-

মন্তব্য
গ্রমাট
13জন
-

07 জন ববনিবশক, 05 জন
আভযন্তরীণ বপএইচবড এবং 01 জন
ববনিবশক গ্রপাি ডক্টরাল দকাদস চ
অধ্যয়নরি আদে।

13জন

উচ্চবশক্ষ্া
ওয়াকগশপ
এক্সনপাজারবভবজট
241 জন
241জন
-
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গ্রমাট
171জন
150 জন
714 জন
1097জন

মন্তব্য
গ্রমাট
821জন
821জন

❖ দেদশর অভযন্তদর স্টবস্টভন্ন সাংস্থায় ২6টি প্রস্টশক্ষণ কমচসূিীদি স্টবদেআরআই এর 61 েন কমচকিচা অাংশিহণ কদরন।
❖ স্টবদেআরআই ২০১9-20 অথ চ বেদর 29টি ইন-হাউে প্রস্টশক্ষণ আদয়ােন কদর াদি 1035 েন কমচকিচা-কমচিারী
অাংশিহণ কদরন।
❖ ২০১9-20 অথ চ বেদর কৃস্টষ মন্ত্রণালদয়র অনুদমােনক্রদম 08 েন স্টবজ্ঞানীর তবদেস্টশক স্টপএইিস্টর্/গ্রপাি বপএইচবড দপ্রািাম
িলমান আদে। এদের মদধ্য ০১ েন অনিবলয়া, ০2 েন োপান (১ জন গ্রপাি বপএইচবড দপ্রািাম-এ) এবাং ০5 েন
মালদয়স্টশয়ার স্টবস্টভন্ন স্টবেস্টবযালদয় স্টপএইিস্টর্/গ্রপাি বপএইচবড দকাদস চ অধ্যয়নরি আদেন।
❖ ২০১9-20 অথ চ বেদর দেদশর অভযন্তদর 11 েন স্টবজ্ঞানী স্টবস্টভন্ন পাবস্টলক স্টবেস্টবযালদয় স্টপএইিস্টর্’দি অধ্যয়নরি আদেন।
❖ দেদশর অভযন্তদর 10 টি দসস্টমনার/ওয়াকচশদপ 820 েন এবাং তবদেস্টশক দসস্টমনাদর 1 েন সহ দমাট 821 েন স্টবজ্ঞানী ও
স্টবস্টভন্ন স্টবেস্টবযালয়/সাংস্থার ব্যস্টিগণ অাংশিহণ কদরন।

সম্পাবিি কানজর ছববঃ সাম্প্রবিক বকছু িথ্যবচত্র বননম্ন প্রিান করা হনলা-

গ
প্রবশক্ষ্ণােী কতৃগক প্রবশক্ষ্নণর সাটিবফনকট
গ্রহণ

প্রবশক্ষ্ণােীনির সানে পবরচালক (বপটিবস)
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কবম্পউটার শাো
ভূবমকাঃ
বাংলানিশ পাট র্নবিণা ইনবিটিউট-এ িথ্য প্রযুবির
কা গক্রম বাস্তবায়নন সহায়িা করা।
জনবলঃ
ক্রঃ নং
পনির নাম
সংখ্যা
১।
বসনিম এনাবলষ্ট
01
২।
গ্রপ্রাগ্রামার
01
৩।
জুবনয়র গ্রপ্রাগ্রামার
01
৪।
কবম্পউটার অপানরটর
02

প্রসার, বডবজটাল বাংলানিশ বববনমগানণ সরকানরর গৃহীি বববভন্ন

মন্তব্য
বননয়াবজি
বননয়াবজি
শূন্য
বননয়াবজি

মানব সম্পি উন্নয়নঃ
ই-র্ভনন গন্স বাস্তবায়ননর লনক্ষ্য ই-ফাইল কা গক্রম সুষ্ঠুভানব পবরচালনা করার জন্য ২০১৯-২০ অে গ বছনর ০৫টি প্রবশক্ষ্নণর
(ইন-হাউজ) আনয়াজন করা হয়। ববনজআরআই কতৃগক গৃহীি বববভন্ন গ্রসবা কা গক্রম জনর্নণর গ্রিারনর্াড়ায় গ্রপৌুঁনছ গ্রিয়ার
লনক্ষ্য ইননানভশন সংক্রান্ত 01টি প্রবশক্ষ্নণর আনয়াজন করা হয়।
উনল্লেন াগ্য কা গক্রমঃ
• 56 এমস্টবস্টপএস অপটিকযাল িাইবাদরর ইন্টারদনট লাইন স্থাপন এবাং ১০০টি কস্টম্পউটাদর/ওয়াকচ দিশদন Server,
Router স্থাপনপূব চক LAN স্থাপন করা হদয়দে।
• ববনজআরআই-এ কমগকিগা ও কমগচারীনির গ্রবিন-ভািা ও বসবপএফ সংক্রান্ত গ্রসবা সহজীকরনণর লনক্ষ্য বসবপএফ
ম্যাননজনমন্ট ববিয়ক 01টি সফটওয়যার প্রস্তুি এবং চালু করা হনয়নছ।
• ববনজআরআই-এর সমস্ত কমগকিগা ও কমগচারীনির গ্রবিন-ভািাবি সংক্রান্ত গ্রসবা সহজীকরনণর লনক্ষ্য “কমগকিগা ও
কমগচারীনির গ্রবিন-ভািাবি ব্যাংক বহসানবর মােনম” প্রিাননর ববিনয় গ্রসবা সহজীকরণ করা হনয়নছ।
• পাট োদির িথ্যসমৃদ্ধ দমাবাইল অযাপস প্রস্ত্িি করা হনয়নছ া Google Play দথদক র্াউনদলার্ করা ায়।
www.bjri.gov.bd -এ ববণ গি এযাপস্টির বলংক গ্রিয়া আনছ।
• পাট পদণ্যর িথ্যসমৃদ্ধ দমাবাইল অযাপস প্রস্ত্িি করা হনয়নছ া Google Play দথদক র্াউনদলার্ করা ায়।
www.bjri.gov.bd -এ ববণ গি এযাপস্টির বলংক গ্রিয়া আনছ।
• জুট দটক্সটাইল-এর িথ্যসমৃদ্ধ দমাবাইল অযাপস প্রস্ত্িি করা হনয়নছ া Google Play দথদক র্াউনদলার্ করা ায়।
www.bjri.gov.bd -এ ববণ গি এযাপস্টির বলংক গ্রিয়া আনছ।
• স্টবদেআরআই-এ Group Facebook এর মাধ্যদম Social Network কা চক্রম িহণ করা হদয়দে।
• Help Desk স্থাপন করা হদয়দে। এদি দসবা প্রিযাস্টশিদের দসবা প্রাস্টি সহেির হদয়দে।
• স্টবদেআরআই এর স্টনেস্ব ওদয়বসাইট www.bjri.gov.bd স্টনয়স্টমি হালনাগেকরণ করা হদে। স্টবদেআরআই এর
কমচকিচাদের স্টনেস্ব দর্াদমইন আইস্টর্/ই-দমইল একাউন্ট প্রণয়ন করা হদয়দে।
• অিযাধুস্টনক 10টি কস্টম্পউটার সমৃি একটি পূণ চাি কস্টম্পউটার দট্রস্টনাং ল্যাব স্থাপন করা হদয়দে।
• ই-িাইস্টলাং কা চক্রম শুরু করা হদয়দে। এ প চন্ত 90% িাইদলর কা চক্রম ই-িাইস্টলাং এর মাধ্যদম স্টনষ্পন্ন করা হদে।
• e-GP-র মাধ্যদম েরপত্র আহবান ও স্টনষ্পন্ন করা হদে। সমস্ত OTM গ্রটন্ডার e-GP-র মাধ্যদম স্টনষ্পন্ন করা হনে।
• স্টবজ্ঞানী/কমচকিচা/কমচিারীদের েন্য বফঙ্গার বপ্রন্টসহ অনলাইনবভবিক বডবজটাল হাবজরা পদ্ধবি স্থাপন ও চালু করা
হনয়নছ। ববনজআরআই-এ বনরাপিা ব্যবস্থা গ্রজারিারকরনণর লনক্ষ্য 64টি কযানমরা সমৃদ্ধ বসবসটিবভ ব্যবস্থা
স্থাপনকরিঃ 42টি কযানমরা চালু করা হনয়নছ।
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উনল্লেন াগ্য সাফল্যঃ
জনর্নণর বনকট ববনজআরআই-এর গ্রসবা সহজীকরনণর লনক্ষ্য (ক) পাট জানির গ্রমাবাইল এযাপস (ে) পাট পনণ্যর গ্রমাবাইল
এযাপস (র্) জুট গ্রটক্সটাইল-এর গ্রমাবাইল এযাপস প্রস্তুি করা হনয়নছ। ই-ফাইবলং এবং ই-বজবপ কা গক্রম গ্রজারিারকরণ করা
হনয়নছ। িাছাড়া কমগকিগা ও কমগচারীনির গ্রবিন-ভািা ও বসবপএফ সংক্রান্ত গ্রসবা প্রিাননর লনক্ষ্য বসবপএফ ম্যাননজনমন্ট
ববিয়ক সফটওয়যার প্রণয়ন ও স্থাপন করা হনয়নছ।
সম্পাবিি কানজর ছববঃ

ই-ফাইবলং ববিয়ক প্রবশক্ষ্নণর উনদ্ভাধনী অনুষ্ঠানন পবরচালক (বপটিবস) এবং মহাপবরচালক, ববনজআরআই

বাবি গক গ্রর্াপনীয় প্রবিনবিন বলেন ও বনয়মাবলী শীি গক প্রবশক্ষ্নণর
উনদ্ভাধনী অনুষ্ঠানন মহাপবরচালক, ববনজআরআই

গ্রসবা প্রিান প্রবিশ্রুবি ববিনয় ববনজআরআই-এর
গ্রসবাগ্রহীিানির অববহিকরণ সভা

বচত্রঃ কবম্পউটার শাোর কা গক্রনমর েন্ড বচত্র
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প্রকাশনা শাখা
ভূস্টমকাাঃ
বাাংলাদেশ পাট গদবষণা ইনস্টিটিউট-এর গদবষণা কা চক্রম, প্রযুস্টি উদ্ভাবন ও িলমান সরকাস্টর অনুষ্ঠান সমুদহর কা চক্রদমর
িথ্য স্টিি সাংিহ এবাং প্রকাশ-প্রিার করা। কৃস্টষ মন্ত্রণালয় এবাং স্টবদেআরআই এর স্টবস্টভন্ন স্টবভাদগর স্টরদপাট চ প্রণয়দন প্রদয়ােনীয়
িথ্যস্টিত্র সরবরাহ করা। দিক দহাল্ডারদের দসবা প্রোন করা। স্টবদেআরআই’দক প্রিার ও প্রসাদরর মাধ্যদম স্টর্স্টেটাল বাাংলাদেশ
স্টবস্টনমচাদন সরকাদরর গৃহীি স্টবস্টভন্ন কা চক্রম বাস্তবায়দন সহায়িা করা।
উদেখদ াগ্য কা চক্রমাঃ
১। মুস্টেববষ চ উপলদক্ষয স্টবদেআরআই দর্ক্সকযাদলিার ২০২০ মূদ্রণ ও প্রকাশ এবাং স্টবিরণ।
2। কাস্টরগরী উইাং এর স্টিনটি স্টনয়স্টমি প্রকাশনা মূদ্রণ এর ব্যবস্থা িহণ।
3। Jute, Kenaf and Mesta Crops Research Review- িথ্য বহুল পুস্টস্তকা প্রকাশ।
4। েয়টি নতুন প্রযুস্টির স্টলিদলট প্রকাশ এর ব্যবস্থা িহণ।
5। োিীয় শুিািার সম্পস্টকচি দলাগান দপািার (মুস্টেব বষ চ দিশাল) প্রকাশ করা।
6। আটটি স্টলিদলট (িলমান প্রযুস্টির) মূদ্রণ ও প্রকাশ করা।
7। সকল োিীয় স্টেবদসর িথ্যস্টিত্র সাংিহ ও প্রদয়ােনীয় দপ্রসস্টরস্টলে করা।
8। স্টবদেআরআই এর সকল িলমান কমচকাদির (প্রস্টশক্ষণ, দসস্টমনার, ওয়াকচশপ, সভা, স্টসদম্পাস্টেয়াম) ইিযাস্টের িথ্যস্টিত্র সাংিহ ও
স্টবদেআরআই ওদয়ব সাইদট প্রিাদরর ব্যবস্থা িহণ করা।
9। স্টবদেআরআই স্টবজ্ঞানী/কমচকিচাগদণর হালনাগাে িথ্য (দ াগাদ াগ) কৃস্টষ মন্ত্রণালয় অস্টধন কৃস্টষ িথ্য সাস্টভসচ ও অন্যান্য সাংস্থায়
দপ্ররণ।
অন্যান্য স্টবদশষ অেচনাঃ
কৃস্টষ মন্ত্রণালয় কতৃচক প্রকাস্টশি স্টভস্টর্ও স্টিপ/প্রকাশনা সাংিহ এবাং স্টবদেআরআই এ প্রিার করা।

উনল্লেন াগ্য সাফল্যঃ
,

ক্রঃ নং
1।
2।
3।
4।
5।
6।
7।
8।
9।
10।
11।
12।
13।
14।
15।
16।
17।
18।
19।
20।
২১।

ববনজআরআই কতৃগক 2019-20 অে গ সানল মূদ্রণকৃি প্রকাশনাসমূনহর িাবলকাঃ
ববিয়
পবরমাণ (কবপ)
মুস্টেববষ চ উপলদক্ষয স্টবদেআরআই দর্ক্সকযাদলিার ২০২০ মূদ্রণ
Jute, Kenaf and Mesta Crops Research
600
ববনজআরআই গ্রিািা পাট:8 (রবব-1)
2000
জািীয় শুদ্ধাচার সম্পবকগি গ্রিার্ান গ্রপািার (মুবজববি গ)
500
পানটর কালনচ আঁশনক গ্রসানালী আঁনশ রুপান্তর প্রযুবি
4000
নাবী পাট বীজ উৎপািনন সার প্রনয়ানর্র পবরমান ও প্রনয়ার্ পদ্ধবি
4000
পবরনবশ বান্ধব পাট উল
4000
পাটশাক (উপানিয় সবজী ও ঔিধী)
3000
ববনজআরআই গ্রিশী পাট-8 এর বীজ উৎপািন প্রযুবি
4000
ববনজআরআই গ্রিশী পাট শাক-3
3000
পাট কাটার ন্ত্র
4000
জুট কনম্পাবজট
4000
বনড়ানী ছাড়া পাট চাি পদ্ধবি
3000
শীিকালীন শাক-সববজর সানে পাটবীজ উৎপািন প্রযুবি
3000
ছািরা গ্রপাকার আক্রমন এবং সমবন্বি িমন ব্যবস্থাপনা
3000
পাট বভবিক চার ফসলী শস্যধারা আলু-পাটশাক-পাট-গ্ররাপা আমন
4000
ববনজআরআই গ্রিশী পাট শাক-2
3000
Production & Development of Jute Cotton and Silk blended yarn
4000
through Cotton Spinning System
Research Report of Technological Research Wing (TRW)
Research Technical Programme of Technological Research Wing
Research Highlight of TRB
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150
150
150

সম্পাস্টেি কাদের েস্টব স্টনম্নরূপাঃ

গ
প্রবশক্ষ্নণর সাটিবফনকট
গ্রহণ

আন্তজগাবিক মাতৃভািা বিবস উি াপন

নার্বরক গ্রসবার প্রবশক্ষ্ণ আনয়াজন

মুবজববনি গ বৃক্ষ্নরাপন কমগসূবচ বাস্তবায়ন

বশশু বিবা- ত্ননকন্দ্র স্থাপন

বডবজটাল হাবজরা কা গক্রম বাস্তবায়ন

উিম চচ গা- গ্রকাবভড-19 বনয়ন্ত্রণ

উিম চচ গা- গ্রেলার মাঠ পবরোর-পবরেন্ন অবভ ান
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লাইনিবর শাো
ভূবমকাঃ
বাংলানিশ পাট র্নবিণা ইনবষ্টটিউট (ববনজআরআই) 1951 সানল প্রািবষ্ঠি হয়। প্রবিষ্ঠাকাল গ্রেনক ববনজআরআই লাইনিবর প্রবিষ্ঠাননর
লক্ষ্য ও উনেশ্য-গ্রক সফলভানব অজগননর জন্য প্রবিষ্ঠাননর র্নবিকর্ণনক িথ্যনসবা প্রিান কনর ানে । পানটর কৃবি ও কবরর্রী
র্নবিণার জন্য প্রনয়াজনীয় িথ্য, NARS- এর ববÁvনী, ছাত্র, বশক্ষ্ক, র্নবিক, বববভন্ন প্রবিষ্ঠান, উনদ্যািার্নণর জন্য ববনজআরআই
লাইনিবর পাট ও সমজািীয় আঁশ ফসনলর র্নবিণা সংক্রান্ত সকল কানজর একটি িথ্য ভান্ডার । লাইনিবরনি 8,500 টি বববভন্ন ববিনয়র
বই, এম এস এবং বপএইচবড বেবসস 95 টি, বববভন্ন প্রকার জান গাল, বরনপাট গ, বনউজনলটার, বববভন্ন প্রকার প্রকাশনা সংখ্যা 7,500 টি ।
বনউজ বিবপং এর জন্য 09 টি বিবনক জািীয় পবত্রকা এবং মাবসক পবত্রকা রাো হয় । শীিািপ বনয়বন্ত্রি-এ লাইনিবরনি র্নবিকর্নণর
জন্য ইন্টারননট সুববধা, ফনটাকবপ সুববধা ববদ্যমান ।
বভশনঃ প্রবিষ্ঠাননর ববÁvনীনির প্রনয়াজনীয় িথ্য গ্রসবা প্রিান ।
বমশনঃ ববÁvনী/র্নবিকর্নণর চাবহিা গ্রমািানবক বই/সামবয়কী ইিযাবি সংগ্রহ, প্রবক্রয়াকরণ, সংরক্ষ্ণ ও িথ্য গ্রসবা প্রিান ।
জনবলঃ সব©গ্রমাট 05 (পাঁচ) জন জনবল বননয় লাইনিবর শাো িার কা ©ক্রম চাবলনয় ানে গ্র োনন
•
•
•
•
•

লাইনিবরয়ান
সহকারী লাইনিবরয়ান
কযাটালর্ার
অবফস সহঃ কাম কবম্পঃ অপানরটর
লাইনিবর এনটননডন্ট

1 জন,
1 জন,
1 জন,
1 জন (পিটি বি©মানন শূন্য),
1 জন ।

ববনজআরআই লাইনিবরর র্ি বছনরর (2019-2020) সম্পাবিি কা ©ক্রমঃ
• বই/ সামবয়কী ক্রয় করা হনয়নছ- 214 টি (র্নবিণামূলক বই- 31টি, জীবনী/মুবিযুদ্ধ- 178টি, জানা©ল- 05টি ।
• 400 জন র্নবিক/কম©কিগা/কম©চারী-গ্রক িথ্যনসবা প্রিান ।
• 9টি জািীয় বিবনক পবত্রকায় পাট ও পাটজাি পনণ্যর উপর প্রকাবশি 101টি বনউজ বিবপং করা হনয়নছ।
• 9টি জািীয় বিবনক পবত্রকায় পাট ও পাটজাি পনণ্যর উপর প্রকাবশি বববভন্ন বনউজ সংগ্রহ কনর মহাপবরচালক,পবরচালক
(কাবরর্রী/কৃবি/গ্রজটিবপবডবস/বপটিবস/প্রশাসন ও অে©) বববভন্ন ববভানর্র বসএসও, বপএসও মনহািয়র্ণনক ই-গ্রমইল এর
মােনম বনয়বমি অববহি করণ।
• 122 জন র্নবিক/কম©কি©v-গ্রক চাবহিা গ্রমািানবক ফনটাকবপ সাবভগস প্রিান।
• পাঠকর্নণর পাবন পাননর সুববধার জন্য লাইনিবর শাোয় 1টি পাবনর বফল্টার স্থাপন।
• বববভন্ন প্রকার 138 কবপ বই/সামবয়কী বাঁধাই করা হনয়নছ।
• ববনজআরআই এর লাইনিবর শাোয় "বঙ্গবন্ধু কণা©র" স্থাপন করা হনয়নছ। উি কণা©গ্রর বঙ্গবন্ধুর জীবন ও আিনশগর উপর
বলবেি বববভন্ন গ্রলেক/প্রকাশনীর- 178টি বই সংরক্ষ্ন করা হনয়নছ।
লাইনিবর ভবনন জািীয় গ্রন্থর্ার বিবস উি াপন
ববনজআরআই-এ প্রেমবানররমি র্ি 5ই গ্রফব্রুয়াবর, 2020 িাবরনে জািীয় গ্রন্থর্ার বিবস লাইনিবর ভবনন উি াপন করা হয় ।
জািীয় গ্রন্থার্ার বিবনস ববনজআরআই-এর মাননীয় মহাপবরচালক ড. আ.শ.ম. আননায়াiæল হক, পবরচালক
(কাবরর্রী/কৃবি/নজটিবপবডবস/বপটিবস/প্রশাসন ও অে©) এবং বববভন্ন ববভানর্র ববভার্ীয় প্রধানসহ বপটিবস উইং এর সকল স্তনরর
কম©কিv©র্ণ উপবস্থি বছনলন । জািীয় গ্রন্থার্ার বিবনস ববনজআরআই-এর মাননীয় মহাপবরচালক ড.আ.শ.ম. আননায়াiæল হক
বিবসটির িাৎপ © তুনল ধনর বিব্য প্রিান কনরন।
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সম্পাবিি কানজর ছববঃ

ববনজআরআই-এ জািীয় গ্রন্থার্ার বিবস-2020 উি াপন।

ববনজআরআই-এ জািীয় গ্রন্থার্ার বিবস-2020 উি াপন অনুষ্ঠানন পবরচালক মন্ডলী এবং র্নবিকর্নণর
উপবস্থবিনি মহাপবরচালক ড. আ.শ.ম. আননায়াiæল হক এর বিব্য প্রিান।
,

মুবজব পাঠার্ার ও মুবজব কণ গার বাস্তবায়ন
বচত্রঃ লাইনিবর শাোর কা গক্রনমর েন্ড বচত্র
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ববনজআরআই কতৃক
গ বাস্তবায়নাধীন প্রকনল্পর কা গক্রম ও অজগন
❖ পাট স্টবষয়ক দমৌস্টলক ও িস্টলি গদবষণা (১ম সাংদশাস্টধি) প্রকল্পাঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দশখ হাস্টসনার স্টনদে চশনায় এবাং
মাননীয় কৃস্টষ মন্ত্রী মস্টিয়া দিৌধুরীর উদযাদগ স্টবদশষ সরকারী অনুোদন স্টবেখ্াি স্টবজ্ঞানী প্রদিসর মাকসুদুল আলম এর
দনতৃদে অিযন্ত দগাপনীয়িার সাদথ বাাংলাদেদশ পাদটর স্টেদনাম গদবষণা শুরু হয়। এর িলশ্রুস্টিদি ২০১০ সাদল প্রদিসর
মাকসুদুল আলম এর দনতৃদে বাাংলাদেদশর িরুণ স্টবজ্ঞানীরা দিাষা পাদটর েীবন রহস্য উদন্মািন কদরন। উি েীবন রহস্য
উদন্মািদনর পর, দস িথ্যদক কাদে লাস্টগদয় পাট িসদলর সাস্টব চক উন্নয়দনর লদক্ষয ৬৫৯৩.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কস্টলি ব্যদয়
দসদেম্বর ২০১০ হদি আগষ্ট ২০১৩ দময়াদে বাস্তবায়দনর েন্য ‘‘পাট স্টবষয়ক দমৌস্টলক ও িস্টলি গদবষণা’’ শীষ চক একটি
প্রকল্প হাদি দনয়া হয়। প্রকদল্পর উদেশ্যসমূহ পূন চাি বাস্তবায়ন এবাং েী চদময়াদে স্টেদনাম গদবষণার সুিল কৃষক প চাদয়
দপৌৌঁদে দেয়ার লদক্ষয প্রকল্পটির দময়াে বৃস্টি কদর দসদেম্বর ২০১০ হদি জুন ২০১৮ দময়াদে ১১৮২০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কস্টলি
ব্যদয় বাস্তবায়দনর েন্য ১ম সাংদশাধনী একদনক কতৃচক অনুদমাস্টেি হয়। ইদিামদধ্য প্রকল্পটির দময়াে ব্যয় বৃস্টি ব্যস্টিদরদক
০১ বের বৃস্টি কদর জুন, ২০১৯ প চন্ত বস্টধ চি করা হয়। প্রকদল্পর শুরু দথদক জুন ২০১৯ প চন্ত দমাট ১১৪.৪২৮১ দকাটি টাকা ব্যয়
হদয়দে। ২০১৮-১৯ অথ চ বেদর ৭১৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদের স্টবপরীদি ৬৮০.৮২ লক্ষ টাকা ব্যায় হয় া বরাদের ৯৫.২২
শিাাংশ। ৩০ জুন ২০১৯ িাস্টরদখ সমাস্টির েন্য স্টনধ চাস্টরি এ প্রকদল্পর আওিায় গৃহীি অেচনদক ধদর রাখার স্বাদথ চ গি ২১ দম,
২০১৯ িাস্টরদখ অনুস্টষ্ঠি োিীয় অথ চননস্টিক পস্টরষে (এনইস্টস) এর সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রকল্পটি সমাি করা সমীস্টিন
হদব না এবাং প্রকদল্পর দময়াে বৃস্টি দ ৌস্টিক মদমচ স্টনদে চশনা প্রোন কদরদেন। এনইস্টস সভার গৃহীি স্টসিান্ত দমািাদবক
২০১৯-২০ অথ চবেদরর এস্টর্স্টপদি প্রকল্পটি িলমান প্রকল্প িাস্টলকায় অন্তচভূি রদয়দে। দস দমািাদবক প্রকদল্পর দময়াে ২ বের
বৃস্টিসহ ২য় সাংদশাধদনর প্রস্তাব প্রস্টক্রয়াধীন রদয়দে। আশা করা াদে দ অস্টি দ্রুিই প্রকল্পটির ২য় সাংদশাধন অনুদমােন
সাংক্রান্ত কা চক্রম সম্পন্ন হদব।
প্রকদল্পর আওিায় স্টেদনামস্টভস্টিক গদবষণার মাধ্যদম স্বল্পস্টেবস তে চয, স্টনম্ন িাপমাত্রা, লবনািিা, কাি পিা দরাগ সহনশীল
এবাং কম স্টলগস্টননযুি িাস্টহোস্টভস্টিক পাট পণ্য উৎপােদন সক্ষম পাদটর োি উদ্ভাবদনর গদবষণা কা চক্রম বাস্তবাস্টয়ি হদে।
এোড়া পাদটর স্টেদনাম িথ্য স্টবষদয় আন্তেচাস্টিক দমধাসি অেচদনর েন্য ৭টি আদবেন করা হদয়দে, ার অস্টধকাাংশই স্টবস্টভন্ন
দেদশ গৃস্টহি হদয়দে এবাং বাকীগুদলা মূল্যায়দনর স্টবস্টভন্ন প চাদয় রদয়দে। আগাম কিচন উপদ াগী, দরাগ প্রস্টিদরাধী, উচ্চিলনশীল ও উন্নি মাদনর আঁশস্টবস্টশষ্ট পাদটর িারটি নতুন প্রেনন লাইন উন্নয়ন করা হদয়দে। িন্মদধ্য রস্টব-১ নাদমর একটি
লাইনদক গি 24/02/2019 স্টরাঃ িাস্টরদখ োিীয় বীে দবাদর্চর ৯৮িম সভায় ‘স্টবদেআরআই দিাষাপাট-৮’ স্টহসাদব কৃষদকর
মাদঠ িাষাবাদের েন্য অবমুি করা হদয়দে। া িাষাবােকৃি োদির দিদয় শিকরা ১০-১৫ ভাগ িলন দবশী দেয় এবাং এর
আদশঁর মানও ভাল। প্রকদল্পর মাধ্যদম উদ্ভাস্টবি এ োিটি কৃষকদের মাদঝ পস্টরস্টিস্টি এবাং েনস্টপ্রয়করদণর লদক্ষয কৃস্টষ
সম্প্রসারণ অস্টধেির এর মাধ্যদম কৃষদকর মাদঠ ৩০০০টি িলািল প্রেশচনী প্লট এবাং স্টবদেআরআই এর মাধ্যদম ৪০০টি
বহুস্থাস্টনক পরীক্ষদণর স্টনস্টমি প্রেশচনী প্লট করা হদয়দে। অবমুস্টির প্রথম বেদরই োিটি িলন ও আঁদশর মান স্টবদবিনায়
কৃষদকর স্টনকট ব্যাপক সাড়া োস্টগদয়দে । এোড়া বায়ুমণ্ডল হদি ব্যাকদটস্টরয়ার সহায়িায় নাইদট্রাদেন িহদণ ধইঞ্চা’র
তবস্টশষ্টযদক পাটসহ অন্যান্য িসদল প্রদয়াদগর লদক্ষয ধইঞ্চা’র স্টেদনাম স্টসদকাদয়স্টিাং উদন্মািন করা হদয়দে।
❖ জুট এি দটক্সটইল দপ্রার্াে দর্দভলপদমন্ট দসন্টার (দেটিস্টপস্টর্স্টস) এর গদবষণা দোরোরকরণ প্রকল্পাঃ
ববনজআরআই এর জুট এন্ড গ্রটক্সটাইল গ্রপ্রাডাক্ট গ্রডনভলপনমন্ট গ্রসন্টার (নজটিবপবডবস) এর র্নবিণা গ্রজারিারকরণ প্রকল্পটি
কৃবি মন্ত্রণালনয়র বাংলানিশ পাট র্নবিণা ইনবিটিউট কতৃগক বাস্তবায়নাধীন। প্রকল্পটির গ্রমাট অনুনমাবিি প্রাক্কবলি ব্যয়
2079.00 লক্ষ্ (ববশ গ্রকাটি ঊনআবশ লক্ষ্) টাকা মাত্র, ার পুনরাটাই বজওবব গ্রেনক অে গায়ন হনব। প্রকল্পটি

30-

01-2018বরঃ িাবরনে অনুনমাবিি হয় এবং এর গ্রময়ািকাল ১লা অনক্টাবর, 2017 হনি ৩০জুন, 2021 বরঃ। ২০১৯২০২০ অে গবছনর বববভন্ন োনি (প্রবশক্ষ্ণ ব্যয়, ন্ত্রপাবি ও সরঞ্জাম গ্রমরামি, ন্ত্রপাবি ও অন্যান্য সরঞ্জাম ক্রয়, ল্যাবনরটরী
সামগ্রী ইিযাবি) আরএবডবপ বরাে প্রাপ্ত হয় গ্রমাট ১ গ্রকাটি ৮৭ লক্ষ্ টাকা। এর মনে ৯৪ লক্ষ্ ৬৯ হাজার টাকা বববভন্ন োনি
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গ্রকাড অনু ায়ী েরচ করা হনয়নছ। পূিগ কানজর অধীনন গ্রাউন্ড গ্রোনরর গ্ররননজ বসনিম সংোরসহ, গ্ররননজ বসনিনমর উন্নয়ন,
গ্রভৌি অবকাঠানমার্ি সংোরসহ, গ্রজটিবপবডবস’র অবফস বববডং রং করণ করা হনয়নছ। ২০১৯-২০২০ অে গবছনর 40% পাট,
30% তুলা ও 30% বসল্ক বমবেি সুিা বিবরর প্রযুবি এবং 20% পাট, 20% তুলা, গ্রিশী গ্রভড়ার পশম 20% ও 40%
এক্রাইবলক বমবেি সুিা দ্বারা গ্রলবডস শাল বিবরর প্রযুবি উদ্ভাবন করা হনয়নছ। ২০১৯-২০২০ অে গবছনর চায়না ও ভারনি
০৪ জন ববজ্ঞানী ববনিবশক প্রবশক্ষ্ণ সম্পন্ন কনরনছন। ২০১৯-২০২০ অে গবছনর প্রকনল্পর আওিায় প্রনয়াজনীয় বববভন্ন
কাঁচামাল ও গ্রকবমকযাল (পাট, তুলা ও বভনোস, Textile Dyes Specifications, Textile Basic Chemicals,
Textile Auxiliaries & Textile Finishing Agent ইিযাবি ধরননর গ্রকবমকযাল) সংগ্রহ করা হনয়নছ। ২০১৯২০২০ অে গবছনর ন্ত্রপাবি ও সরঞ্জাম গ্রমরামি োি হনি ১১টি গ্রমবশন গ্রমরামি করা হনয়নছ।
❖ “োমালপুর দেলার মাোরগদে পাট গদবষণা উপদকন্দ্র স্থাপন এবাং গদবষণা কা চক্রম দোরোরকরণ (1ম সংনশাবধি)
প্রকল্পাঃ
োমালপুর দেলার মাোরগদে পাট গদবষণা উপদকন্দ্র স্থাপন এবাং গদবষণা কা চক্রম দোরোরকরণ”শীষ চক প্রকল্পটি
বাাংলাদেশ পাট গদবষণা ইনস্টিটিউট কতৃচক বাস্তবায়দনর েন্য গি 15-10-2018 স্টর: িাস্টরখ এবাং পরবিীদি গি
1206-2019 স্টর: িাস্টরদখ কৃস্টষ মন্ত্রণালয় কতৃচক োমালপুর দেলার মাোরগদে পাট গদবষণা উপদকন্দ্র স্থাপন এবাং গদবষণা
কা চক্রম দোরোরকরণ (1ম সাংদশাস্টধি)’’ শীষ চক প্রকল্পটির প্রশাসস্টনক অনুদমােন োরী করা হয়। সম্পূণ চ স্টেওস্টব অথ চায়দন
প্রকদল্পর 1ম সাংদশাস্টধি স্টর্স্টপস্টপ অনু ায়ী অনুদমাস্টেি দময়াে জুলাই/2018 দথদক জুন/2021 স্টর: এবাং দমাট প্রাক্কস্টলি ব্যয়
3242.50 লক্ষ টাকা, (রােস্ব খাদি 344.50 লক্ষ টাকা, মূলধন খাদি 2828.98 লক্ষ টাকা, স্টিস্টেকযাল কনটিদেিী
খাদি 40.00 লক্ষ টাকা এবাং প্রাইস কনটিদেিী খাদি 29.03 লক্ষ টাকা), বরাে রাখা হদয়দে। প্রকদল্পর আওিায় পাট ও
পাট োিীয় আঁশ িসদলর উন্নয়দন গদবষণা কা চক্রম পস্টরিালনার েন্য োমালপুর এবাং িেসাংলি দোলার িরাঞ্চল উপদ াগী
অস্টধক িলনশীল োি ও প্রযুস্টি উদ্ভাবদনর লদক্ষয োমালপুর দেলার মাোরগদে 01 টি নুিন পাট গদবষণা উপদকন্দ্র
স্থাপদনর কা চক্রম িহণ করা হদয়দে। গি 2019-2020 অথ চবেদর প্রকদল্পর আওিায় মাোরগদে নবগঠিি িরাঞ্চদল 34.5
একর অকৃস্টষে খাস েস্টম অস্টধিহণ করা হদয়দে। এোড়াও প্রকদল্প 4টি লদট ভুস্টম উন্নয়দনর কাে সম্পন্ন করা হদয়দে। অস্টিস
এবাং প্রস্টশক্ষণ কাম র্রস্টমটরী ভবন (4 িল িাউদিশন স্টবশষ্ট 4 িলা ভবন) এর স্টনমচাণ কাে, ষ্টুস্টর্ও টাইপ অস্টিসাস চ ভবন
(3 িলা িাউদিশন স্টবশষ্ট 3 িলা ভবন) এর স্টনমচান কাে, িািাদের স্টসদিল দকায়াট চার (2িলা িাউদিশন স্টবস্টশষ্ট 2িলা
ভবন) এর স্টনমচান কাে এবাং লাইন ও িার (স্টবদুযৎ সরবরাহ) কাদের কা চাদেশ প্রোন করা হদয়দে। প্রকদল্পর কাদে
ব্যবহাদরর েন্য আর এি স্টকউ পিস্টিদি 70 টি আসবাবপত্র আইদটম এবাং 4টি অস্টিস সরোমােী আইদটম সংগ্রহ করা
হদয়দে। 2019-2020 অথ চবেদর আরএস্টর্স্টপদি প্রকল্পটির অনুকূদল শুল্ক ব্যস্টিি আবিচক (রােস্ব) খাদি 143.00 লক্ষ টাকা
এবাং মূলধন খাদি 109.00 লক্ষ টাকা সদমি দমাট 252.00 লক্ষ টাকা বাে প্রোন করা হদয়দে। 2019-2020 অথ চ
বেদরর 30 জুন 2020 প চন্ত আবিচক (রােস্ব) খাদি 142.12 লক্ষ টাকা এবাং মূলধন খাদি 108.95 লক্ষ টাকা সদমি
দমাট 251.07 লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয় া বরােকৃি অদথ চর 99.63%
বাাংলাদেশ পাট গদবষণা ইনস্টিটিউট-এর উদেখদ াগ্য সািল্য
❖ স্টবদেআরআই প্রস্টিষ্ঠার পর দথদক দমাট 52 টি পাট ও পাট োিীয় আঁশ িসদলর উচ্চ িলনশীল োি (স্টবদেআরআই দেশী
পাট শাক-2 এবাং স্টবদেআরআই দেশী পাট শাক-3 সহ ) উদ্ভাবন ও অবমুি করা হদয়দে। িন্মদধ্য 22টি (11টি দেশী পাট,
6টি দিাষা পাট, 3টি দকনাি ও 2টি দমস্তা) উন্নি োি বিচমাদন কৃষক প চাদয় িাষাবাদের েন্য সুপাস্টরশ করা হদে।
সুপাস্টরশকৃি এই 22টি উচ্চ িলনশীল োদির মদধ্য বিচমান সরকাদরর সময়কাদল 13টি োি (দেশী পাদটর-6টি, দিাষা
পাদটর-3টি, দকনাদির-2টি এবাং দমস্তার-2টি) উদ্ভাস্টবি হদয়দে।
❖ দেদশ পাট বীদের অভাব দূরীকরদণ স্টবদেআরআই পাট বীে উৎপােদনর েন্য ‘‘নাবী পাট বীে উৎপােন’’ প্রযুস্টি উদ্ভাবন
কদরদে। স্বাভাস্টবক স্টনয়দম বীে উৎপােদন দ খাদন প্রায় ১০ মাস সমদয়র প্রদয়ােন হয় এবাং িলনও হয় কম দসখাদন নাবী
পিস্টিদি মাত্র ৩-৪ মাদস স্টি-গুণ এরও দবশী (প্রায় ৭০০ দকস্টে/দহাঃ) িলন পাওয়া ায়। িদল কৃষক প চাদয় এ প্রযুস্টিটি খুবই
েনস্টপ্রয় হদয়দে। এ প্রযুস্টি ব্যবহাদরর মাধ্যদম বীদের াটস্টি প চায়ক্রদম দমাকাদবলা করা সম্ভব হদব। িাোড়া ‘স্টনদের বীে
স্টনদে কস্টর’ শীষ চক কমচসূিীর আওিায় প্রস্টশক্ষদণর মাধ্যদম িাষীদের উিুি করা হদিে।
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❖ পাট ও পাট োিীয় িসদলর কৃস্টষিাস্টিক ব্যবস্থাপনা, সার ব্যবস্থাপনা, দরাগ-বালাই ও দপাকা-মাকড় েমন ব্যবস্থাপনা,
পাটস্টভস্টিক শষ্য প চায় এবাং পাট পিন প্রস্টক্রয়ার উপর ৭5টি উন্নি প্রযুস্টি উদ্ভাবন করা হদয়দে।
❖ পাদটর কাস্টরগরী গদবষণায় ৪০টি প্রযুস্টি উদ্ভাবন করা হদয়দে এর মদধ্য দবশ স্টকছু প্রযুস্টি স্টশল্প প্রস্টিষ্ঠাদন ব্যবহৃি হদে।
❖ নেীর বাঁধ স্টনমচাণ, রাস্তার উপস্টরভাদগর মাটির ক্ষয় দরাধ, পাহাদড়র ঢাল রক্ষার েন্য নবউদ্ভাস্টবি ‘জুট স্টেও-দটক্সটাইল’
প্রযুস্টিটি মূলি পাট স্টেদয় তিস্টর একটি দপ্রার্াে। আধুস্টনক স্টসস্টভল/কনস্ট্রাকশন ইস্টেস্টনয়াস্টরাং এ প্রযুস্টিটি বহুল ব্যবহৃি হদে।
❖ রাসায়স্টনক প্রদসস উন্নয়নকরদণর মাধ্যদম কৃস্টত্রম রাং এর পস্টরবদিচ প্রকৃস্টি দথদক সাংগৃহীি প্রাকৃস্টিক রাং খদয়র িারা স্বল্পমূদল্য
পাদটর কাপড় রস্টেিকরণ প্রযুস্টি উদ্ভাবন করা হদয়দে া িারা পাট বস্ত্র ও সূস্টি বস্ত্রদক রস্টেি করা ায়। এই প্রযুস্টির
মাধ্যদম পাট োি দ্রব্যদক ক্ষুদ্র স্টশদল্পর মাধ্যদম রিানী কদর প্রচুর পস্টরমাদণ তবদেস্টশক মূদ্রা অেচন সম্ভব।
❖ প্লাস্টষ্টক ও দেঁদির স্টবকল্প স্টহদসদব পস্টরদবশ বান্ধব পাট ও পাটোি দ্রদব্যর বহুমুখী ব্যবহার বৃস্টির লদক্ষয পাস্টনদরাধীকরণ প্রযুস্টি
উদ্ভাস্টবি হদয়দে। পাটোি দ্রদব্য এই প্রযুস্টি ব্যবহার কদর স্টবস্টভন্ন ধরদণর পণ্য দ মন- আসবাবপত্র, জুিা, কভাস্টরাং
ম্যাদটস্টরয়ালস্ ইিযাস্টে তিরী করা ায়।
❖ Warp এ cotton (10/2s) এবাং weft এ পাদটর দিদির্ সূিা (18 lbs/spindle, 2 ply) ব্যবহার কদর জুট-কটন
দিস্টব্রক তিরী কদর িা স্টেদয় মূল্য সাংদ াস্টেি আকষ চণীয় পাদটর কম্বল প্রস্তুি করা হদয়দে।
❖ Composite Material তিরীর লদক্ষয Jute Fibre এবাং Jute fabric স্টেদয় Reinforced Composite Material তিরী
করা হদয়দে।
❖ েীব প্রযুস্টি ব্যবহার কদর স্টবদে সব চপ্রথম দেস্টশ ও দিাষা পাদটর েীবন রহস্য (Genome Sequencing) আস্টবস্কার করা
হদয়দে এবাং পাটসহ পাঁিশিাস্টধক িসদলর ক্ষস্টিকারক েত্রাক Macrophomina phaseolina L.-এর েীবন রহস্য
উদন্মািন করা হদয়দে। প্রকদল্পর আওিায় স্টেদনামস্টভস্টিক গদবষণার মাধ্যদম স্বল্পস্টেবস তে চয, স্টনম্ন িাপমাত্রা, লবনািিা,
কাি পিা দরাগ সহনশীল এবাং কম স্টলগস্টননযুি িাস্টহোস্টভস্টিক পাট পণ্য উৎপােদন সক্ষম পাদটর োি উদ্ভাবদনর গদবষণা
কা চক্রম বাস্তবাস্টয়ি হদে। এোড়া পাদটর স্টেদনাম িথ্য স্টবষদয় আন্তেচাস্টিক দমধাসি অেচদনর েন্য ৭টি আদবেন করা
হদয়দে, ার অস্টধকাাংশই স্টবস্টভন্ন দেদশ গৃস্টহি হদয়দে এবাং বাকীগুদলা মূল্যায়দনর স্টবস্টভন্ন প চাদয় রদয়দে। আগাম কিচন
উপদ াগী, দরাগ প্রস্টিদরাধী, উচ্চ-িলনশীল ও উন্নি মাদনর আঁশস্টবস্টশষ্ট পাদটর িারটি নতুন োি উন্নয়ন করা হদয়দে। িন্মদধ্য
রস্টব-১ নাদমর একটি লাইনদক োিীয় বীে দবাদর্চর ৯৮িম সভায় ‘স্টবদেআরআই দিাষাপাট-৮’ স্টহসাদব কৃষদকর মাদঠ
িাষাবাদের েন্য অবমুি করা হদয়দে। া প্রিস্টলি োদির দিদয় শিকরা ১০-১৫ ভাগ িলন দবশী দেয় এবাং এর আদশঁর
মানও ভাল। প্রকদল্পর মাধ্যদম উদ্ভাস্টবি এ োিটি কৃষকদের মাদঝ পস্টরস্টিস্টি এবাং েনস্টপ্রয়করদণর লদক্ষয কৃস্টষ সম্প্রসারণ
অস্টধেির এর মাধ্যদম িলস্টি পাট দমৌসুদম (২০২০) কৃষদকর মাদঠ ১২৫০টি িলািল প্রেশচনী প্লট এবাং স্টবদেআরআই এর
মাধ্যদম ২০০টি প্রেশচনী প্লট ও ৫০টি িক করা হদয়দে। োিটি িলন ও আঁদশর মান স্টবদবিনায় কৃষদকর স্টনকট ব্যাপক সাড়া
োস্টগদয়দে । এোড়া বায়ুমণ্ডল হদি ব্যাকদটস্টরয়ার সহায়িায় নাইদট্রাদেন িহদণ ধইঞ্চা’র তবস্টশষ্টযদক পাটসহ অন্যান্য িসদল
প্রদয়াদগর লদক্ষয ধইঞ্চা’র স্টেদনাম স্টসদকাদয়স্টিাং উদন্মািন করা হদয়দে এবাং পরবস্টি চ গদবষণা কা চক্রম িলমান রদয়দে।
িাোড়া িট্টিাম দভদটস্টরনারী ও এস্টনমাল সাইি স্টবেস্টবযালয় এর সাদথ দ ৌথভাদব সাম্প্রস্টিক সমদয় স্টবেব্যাপী মহামারী
আকাদর আস্টব চভুি কদরানা ভাইরাদসর ৭টি দস্ট্রইন এর স্টেদনাম িথ্য উদন্মািন করা হদয়দে া দভস্টক্সন তিরী এবাং ড্রাগ
স্টর্োইদন ব্যবহার করা াদব।
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স্টবদেআরআই কতৃক
চ উদ্ভাস্টবি হস্তান্তরদ াগ্য প্রযুস্টি
স্টবদেআরআই প্রযুস্টি-1
১) প্রযুস্টির
নামাঃ
২) প্রযুস্টির
তবস্টশষ্টযাঃ

৩) প্রযুস্টির
উপদ াস্টগ
িাাঃ

৪) মাঠ প চাদয়র
িথ্যাঃ

স্টবদেআরআই দেশী পাট-৯, স্টবদেস্টস-৫০০৩
•

স্বল্প দময়ােী োি, কাি সবুে, পািার দবাঁটার উপস্টরভাগ
হালকা লাল রাং, পািা বেমাকৃস্টির এবাং হলুে মাকদড়র
আক্রমন সস্টহষ্ণু।
• িার-িসলা শস্যক্রদম ব্যবহার উপদ াগী।
অঞ্চলাঃ এ োিটি বাাংলাদেদশর সমি অঞ্চদল বপন উপদ াগী।
িসল স্টবন্যাসাঃ এ োিটি নাবীদি বপন কদর ও আঁশ দকদট একই
েস্টমদি দরাপা আমন ধাদনর িাষ ও পদর রস্টব শদস্যর আবাে করা
ায়।
দমৌসুমাঃ খস্টরি-১ দমৌসুদম িাষ উপদ াগী।

বপদণর সময়
এ োি তিদত্রর মাঝামাস্টঝ হদি তবশাদখর ২য় সিাহ (৩০ মাি চ দথদক ১৬ এস্টপ্রল) প চন্ত সময় বপন করা ায়। িদব উিম সময়
১৬ই তিত্র দথদক ২রা তবশাখ প চন্ত।
সাদরর মাত্রা ও প্রদয়াগ পিস্টি
• প্রস্টি দহের েস্টমর েন্য ইউস্টরয়া-২০০ দকস্টে, টিএসস্টপ-2৫ দকস্টে, এমওস্টপ-6০ দকস্টে এবাং 55 দকস্টে পস্টরমাণ
স্টেপসাম সার েরকার। িদব শুকনা দগাবর সার ব্যবহার করা হদল প্রস্টি হাোর দকস্টে শুকদনা দগাবর সার ব্যবহাদরর েন্য
১১ দকস্টে ইউস্টরয়া, ১০ দকস্টে টিএসস্টপ এবাং ১০ দকস্টে এমওস্টপ সার স্টনধ চাস্টরি মাত্রার দিদয় কম প্রদয়াগ করদি হদব।
• বীে বপদনর স্টেন স্টনধ চাস্টরি মাত্রার অদধ চক পস্টরমাণ ইউস্টরয়া প্রথম স্টকস্টস্ত স্টহসাদব এবাং সম্পূন চ মাত্রার টিএসস্টপ, এমওস্টপ
এবাং স্টেপসাম সার েস্টমদি দশষ িাদষ প্রদয়াগ কদর মই স্টেদয় মাটির সাদথ ভাল কদর স্টমস্টশদয় স্টেদি হদব। স্টিিীয় স্টকস্টস্ত
ইউস্টরয়া সার অথ চাৎ স্টনধ চাস্টরি মাত্রার বাকী অদধ চক ইউস্টরয়া সার গাদের ৪৫ স্টেন বয়দস সামান্য শুকদনা মাটির সাদথ
স্টমস্টশদয় েস্টমদি প্রদয়াগ করদি হদব। িদব লক্ষয রাখদি হদব দ ন প্রদয়াগকালীন েস্টমদি প চাি রস থাদক এবাং
প্রদয়াগকৃি সার গাদের কস্টি পািা ও র্গায় না লাদগ। দগাবর সার অবশ্যই বীে বপদনর ২-৩ সিাহ পূদব চ েস্টমদি প্রদয়াগ
করদি হদব। প্রদয়াগকৃি দগাবর সার িাষ ও মই িারা মাটির সাদথ ভাল কদর স্টমস্টশদয় স্টেদি হদব।
আগাো-দরাগ-দপাকা েমন
গাদের বয়স ৪০-৪৫ স্টেন হদল একবার স্টনড়ানী স্টেদয় আগাো পস্টরস্কার করা হয় এবাং সুস্থ সবল গাে দরদখ দুব চল ও স্টিকন গাে
তুদল দিলদি হদব। সাধারনিাঃ এ োদি দরাগ বালাই এর আক্রমন কম িদব গাদের দরাগ বালাই দেখা স্টেদল দরাগ বালাই এর
আক্রমন অনু ায়ী ঔিধ প্রদয়াগ করদি হদব।
দসি আন্ত:পস্টরি চা
বীে বপদনর এক হদি দুই সিাহ পর েস্টমর দোঁ অনু ায়ী আঁচড়া স্টেদি হদব। এ সময় িারার সাংখ্া ন হদল প্রাথস্টমক ভাদব
িারা পািলা করা ায়। দহের প্রস্টি গাদের সাংখ্া প্রায় ৩.৫০-৪.০০ লক্ষ রাখদল কাাংস্টখি িলন পাওয়া ায়। অস্টধক আঁশ
িসদলর েন্য পাট িসদলর প্রাথস্টমক পস্টরি চা খুবই গুরুেপূণ গ । িাই স্টনড়ানী ও পািলাকরদণ অবদহলা করদল গাদের বৃস্টি
ব্যহি হয়। িদল িলন কদম ায়।
িসল কিচদনর সময়
স্টনধ চাস্টরি সময় বীে বপন করা হদল এ োদি ১00-১১0 স্টেদন ফুল আদস। গাদের বয়স ১০০ স্টেন হদল এ োদির গাে কাটা
ায় এবাং িলন ভাল পাওয়া ায়।

৫) প্রযুস্টি হদি
িলন/প্রা
স্টিাঃ

অনুকূল আবহাওয়া ও উপযুি পস্টরি চায় এ োদির শুকদনা আঁদশর সদব চাচ্চ িলন দহের প্রস্টি ২.৮০ টন বা স্টব া প্রস্টি প্রায় ১০
মণ। কৃষক প চাদয় স্টসস্টভএল-১ োদির দিদয় স্টবদেস্টস-৫০০৩ এর িলন শিকরা ৪-৫ ভাগ দবশী।
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স্টবদেআরআই প্রযুস্টি-২
১) প্রযুস্টির
নামাঃ
২) প্রযুস্টির
তবস্টশষ্টযাঃ

স্টবদেআরআই দিাষা পাট-8 (রস্টব ১)
দিাষা পাদটর আগাম কিচনদ াগ্য উন্নি োি
• গাদের স্বাভাস্টবক গড় উচ্চিা প্রিস্টলি োি
অদপক্ষা ৩০-৩৫ দস.স্টম. দবশী;
• গাদের দগাড়া ও আগার ব্যাদসর পাথ চকয
অদপক্ষাকৃি কম অথ চাৎ অস্টধকির স্টসস্টলবিকযাল;
• গাদের োদল িাইবার বাদিদলর নে দবশী;
• আগাম কিচনদ াগ্য (১০০-১১০ স্টেন)।
• প্রিস্টলি োিসমূহ হদি উন্নিির আঁশ স্টবস্টশষ্ট
(অস্টধকির উজ্জ্বল এবাং শি)
• স্থায়ী লাল বনণ গর উপপত্র
• পািা চক চনক।
৩) প্রযুস্টির
পাট িাদষ প্রিস্টলি বাাংলাদেদশর সকল এলাকা।
উপদ াস্টগিাাঃ দমৌসুমাঃ খস্টরি-১ দমৌসুদম িাষ উপদ াগী।
৪) মাঠ প চাদয়র বপদণর সময়
িথ্যাঃ
মধ্য তিত্র (মাি চ এর দশষ সিাহ) হদি মধ্য তবশাখ (এস্টপ্রদলর দশষ সিাহ) প চন্ত বপনদ াগ্য।
সাদরর মাত্রা ও প্রদয়াগ পিস্টি
দহের প্রস্টি ইউস্টরয়া-200 দকস্টে, টিএসস্টপ-50 দকস্টে, এমস্টপ-30 ও স্টেপসাম-110 সার প্রদয়াগ করদি হদব। িদব
দগাবর বা অন্যান্য তেবসার ব্যবহার করদল রাসায়স্টনক সাদরর ব্যবহার আনুপাস্টিক হাদর কস্টমদয় আনদি হদব। েস্টম
তিরীর সময় অদধ চক ইউস্টরয়া ও অন্যান্য সার পূণ চমাত্রায় মাটির সাদথ ভাল কদর স্টমস্টশদয় স্টেদি হদব। অবস্টশষ্ট ইউস্টরয়া
৪০-৪৫ স্টেন পর প্রথম স্টনস্টড় দেওয়ার পর উপস্টর প্রদয়াগ করদি হদব। ২য় প চাদয় সার প্রদয়াদগর সময় মাটিদি প চাি
রস থাকা প্রদয়ােন।
আগাো-দরাগ-দপাকা েমন
দরাগবালাই ও দপাকামাকদড়র দিমন অক্রমণ পস্টরলস্টক্ষি হয় না। িা সদিও পাদটর সাধারণ দরাগ স্টহসাদব আগামরা
বা কািপিা দরাগ দেখা স্টেদল প্রাথস্টমকভাদব দরাগাক্রান্ত গােসমূহ উপদড় দিদল স্টিিীয় প চাদয়র আক্রমণ দরাধ করার
েন্য ম্যানদকাদেব গ্রুদপর দ দকান েত্রাক নাশক 03 স্টেন পরপর 03 বার দে করা দ দি পাদর। এোড়া ‘রস্টব-1’
েস্টমদি 5% এর উপদর মাকদড়র আক্রমণ দেখা স্টেদল সানদমকটিন 108 ইস্টস বা অযামবুশ 1.8 ইস্টস গাদের উপদরর
স্টেদকর কস্টি পািার নীদির পৃদষ্ঠ 07 স্টেন পরপর 2-3 বার দে করা দ দি পাদর।
দসি, আন্তাঃপস্টরি চা
আঁনশর অবধক ফলন পাওয়ার জন্য পাট ফসনলর প্রােবমক পবরচ গা খুবই গুরুেপূণ গ ।
েস্টম তিস্টরর দশষ িাদষর সময় স্টনস্টে চস্টশি মাত্রার অদধ চক ইউস্টরয়া এবাং সম্পূণ চ মাত্রার টিএসস্টপ, এমস্টপ ও স্টেপসাম
প্রদয়াগ করদি হদব। িারার বয়স 40-45 স্টেন হদল েস্টমদি স্টনড়াস্টন স্টেদয়, িারা পািলা কদর স্টনদে চস্টশি মাত্রার
অবস্টশষ্ট অদধ চক ইউস্টরয়া উপস্টর প্রদয়াগ করদি হদব। সার দেওয়ার সময় েস্টমদি প চাি রস থাকা েরুরী। এদি গাদের
বৃস্টি েরাস্টন্বি হয় এবাং িলন বাদড়। িারা গোদনার পর প্রদয়ােনীয় স্টনস্টড় স্টেদি হদব ও িারা পািলা করদি হদব।
খরা েী চাস্টয়ি হদল দসদির ব্যবস্থা করা প্রদয়ােন হয়।
িসল কিচদনর সময়
বপন করার 100-১১০ স্টেন পর প্রনয়াজন মি গ্র গ্রকান সমনয় কিচন কদর আঁদশর ভাল িলন পাওয়া ায়।
৫) প্রযুস্টি হদি
িলন/প্রাস্টিাঃ

অনুকূল আবহাওয়া ও উপযুি পস্টরি চায় এ োদির র্ড় িলন দহের প্রস্টি 3.34-3.72 টন বা স্টব া প্রস্টি প্রায় ১২15 মণ।
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স্টবদেআরআই প্রযুস্টি-3
১) প্রযুস্টির নামাঃ স্টবদেআরআইদেশী পাট শাক-১
২) প্রযুস্টির
তবস্টশষ্টযাঃ

• এ োদির পািা স্টর্ম্ব বশচািলাকৃস্টির।
• গাে সম্পূণ চ সবুে।
• পািা স্টমস্টষ্ট স্বােযুি ও গাে খব চাকৃস্টির।

৩) প্রযুস্টির
উপদ াস্টগিাাঃ

পাট িাদষ প্রিস্টলি বাাংলাদেদশর সকল এলাকা।
দমৌসুমাঃ খস্টরি-১ দমৌসুদম িাষ উপদ াগী।

৪) মাঠ প চাদয়র
িথ্যাঃ

বপদনর সময়
িাগ্লুদনর মাঝামাস্টঝ দথদক ভাদ্র মাদসর মাঝামস্টঝ (দিব্রুয়াস্টর মাদসর দশষ দথদক আগষ্ট মাস) প চন্ত বপন করা ায়।
সাদরর মাত্রা ও প্রদয়াগ পিস্টি
েস্টম তিরীর সময় দহের প্রস্টি ৪-৫ টন দগাবর সার প্রদয়াগ করা খুবই প্রদ ােন। দগাবর সার প্রদয়াগ করদল
রাসায়স্টনক সার প্রদয়াগ করার প্রদয়ােন হয় না। দগাবর সার প্রদয়াগ না করদল দহের প্রস্টি ৬৬ দকস্টে ইউস্টরয়া, ২৫
দকস্টে টিএসস্টপ এবাং ৪০ দকস্টে এমওস্টপ সার েস্টম তিরীর সময় প্রদয়াগ করদি হয়। প্রথমবার শাক উদিালন কদর
পরবিীদি শাক দপদি হদল অবস্টশষ্ট গাদের বয়স ৪৫ স্টেন হদল দহের প্রস্টি ৬৬ দকস্টে ইউস্টরয়া সার স্টেটিদয় স্টেদল
শাদকর িলন ভাল হয়। ইউস্টরয়া সার স্টেটাদনরার সময় স্টবদশষ সিকচিা অবলম্বন করদি হদব াদি সার পািার
সাদথ দলদগ না থাদক। িদব সার প্রদয়দগর পর ৭-১০ স্টেন প চন্ত শাক খাওয়া দথদক স্টবরি থাকা প্রদয়ােন। সাদরর
মাত্রা মাটির প্রকার ও এলাকা দভদে স্টভন্ন হদি পাদর।
আগাো-দরাগ-দপাকা েমন
গাদের বয়স ৩০-৩৫ স্টেদনর মদধ্য একবার স্টনড়ানী স্টেদয় আগো পস্টরস্কার করা হয় এবাং সুস্থ সবল গাে দরদখ দুব চল
ও স্টিকন গাে তুদল দিলদি হদব। সাধারণিাঃ স্টবদেআরআই দেশী পাট শাক-১ এ দিমন দকান দরাগ ও দপাকার
আক্রমণ দেখা ায় না। পাটশাদক দকান প্রকার কীট নাশক প্রদয়াগ করা উস্টিৎ না।
দসি, আন্তাঃপস্টরি চা
আঁনশর অবধক ফলন পাওয়ার জন্য পাট ফসনলর প্রােবমক পবরচ গা খুবই গুরুেপূণ গ। বীে বপদনর এক হদি দুই সিাহ
পর েস্টমর দোঁ অনু ায়ী আঁিড়া স্টেদি হদব। এ সময় িারার সাংখ্া ন হদল প্রাথস্টমক ভাদব িারা পািলা করা ায়।
িারা গোদনার পর প্রদয়ােনীয় স্টনস্টড় স্টেদি হদব ও িারা পািলা করদি হদব। খরা েী চাস্টয়ি হদল দসদির ব্যবস্থা করা
প্রদয়ােন হয়।
িসল কিচদনর সময়
পাট গাদের বয়স ৩৫-৪৫ স্টেদনর মদধ্য হদলই িখন দথদকই শাক খাওয়া ায়। প্রথদম গাে তুদল এবাং পরবিীদি
গাদের সাংখ্া কদম দগদল গাদের র্গা স্টেদড় শাক খাওয়া দ দি পাদর র্গা খাওয়ার স্টকছুস্টেন পর শাখা-প্রশাখা দথদক
কস্টি পািা দবর হদল এগুস্টলও শাক স্টহসাদব খাওয়া াদব। এভাদব অদনকবার শাক সাংিহ করা সম্ভব। স্টবদেআরআই
দেশী পাট শাক-১ একবার িাষ কদর েী চ কদয়ক মাস প চন্ত শাক সাংিহ কর ায়। বাড়ীর োদে কদয়কটি টদব পাট
শাক িাষ কদর দোট পস্টরবাদরর শাদকর অভাব পূরণ করা ায়।

৫) প্রযুস্টি হদি
িলন/প্রাস্টিাঃ

শাক পািার িলন প্রায় ৩.০-৩.৫ টন/ দহের।
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স্টবদেআরআই প্রযুস্টি-4
১) প্রযুস্টির নামাঃ স্টবদেআরআইদেশী পাট শাক-২
২) প্রযুস্টির
• এ োদির পািা স্টর্ম্ব বশচািলাকৃস্টির, স্টবদেআরআই
তবস্টশষ্টযাঃ
দেস্টশপাট শাক-১ এর তুলনায় দোট।
গাদের কাি, পািার বৃমত্ম ও স্টশরা গাঢ় লাল। পািা
স্টমস্টষ্ট স্বােযুি ও গাে খব চাকৃস্টির।
এ োদির ’কযাদনাস্টপ’ কম হওয়ায় একক োয়গায়
অস্টধক সাংখ্ক গাে থাকদি পাদর। খব চাকৃস্টির
হওয়ায় োিটি দথদক দকান আঁশ (Fibre) পাওয়া
াদব না।
৩) প্রযুস্টির
দবদল দো-আঁশ ও দো-আঁশ মাটি এ োদির েন্য
উপদ াস্টগিাাঃ সব চাদপক্ষা উপদ াগী। এোড়া বাস্টড়র আস্টিনা ও উব চর
অনাবাস্টে প্রাস্টন্তক েস্টমদি িাষ কদরও ভাদলা িলন
পাওয়া ায়। বাাংলাদেদশর প্রায় সব এলাকাদি এ োি
িাষ করা ায়। এোড়া স্বল্প মাত্রার লবনািিা
সহনশীল হওয়ায় এটি লবনাি এলাকাদিও িাষ করা
াদব।
৪) মাঠ প চাদয়র বপদণর সময়
চ ) প চন্ত বপন করা ায়।
িথ্যাঃ
এ োিটি ইাংদরেী মধ্য দিব্রুয়াস্টর দথদক অদোবর মাদসর দশষ (িাল্গুন মাস দথদক মধ্য কাস্টিক
িদব মাি চ দথদক জুলাই এর দশষ (মধ্য িাল্গুন দথদক মধ্য শ্রাবন) প চন্ত সমদয় বপন করদল অস্টধক িলন পাওয়া ায়।
সাদরর মাত্রা ও প্রদয়াগ পিস্টি
েস্টম তিরীর সময় দহের প্রস্টি ৪-৫ টন দগাবর সার প্রদয়াগ করা খুবই প্রদয়ােন। দগাবর সার প্রদয়াগ করদল রাসায়স্টনক
সার প্রদয়াগ করার প্রদয়ােন হয় না। দগাবর সার প্রদয়াগ না করদল দহের প্রস্টি ৭৫ দকস্টে ইউস্টরয়া, ২৫ দকস্টে টিএসস্টপ,
১৩ দকস্টে এমওস্টপ সার েস্টম তিরীর সময় প্রদয়াগ করদি হদব। বপদনর ২০-২৫ স্টেন পর প্রথম স্টনস্টড় স্টেদয় দহের
প্রস্টি ৭৫ দকস্টে ইউস্টরয়া স্টেটিদয় স্টেদল শাদকর িলন ভাদলা হয়। ইউস্টরয়া স্টেটাদনার সময় স্টবদশষ সিকচিা অবলম্বন
করদি হদব াদি সার পািার সাদথ দলদগ না থাদক।
আগাো-দরাগ-দপাকা েমন
সাধারণিাঃ স্টবদেআরআই দেশী পাট শাক-২ এ দিমন দকান দরাগ ও দপাকার আক্রমণ দেখা ায় না। পাটশাদক দকান
প্রকার কীট নাশক প্রদয়াগ করা উস্টিৎ না।
দসি, আন্তাঃপস্টরি চা
বীে বপদনর এক দথদক দুই সিাহ পর েস্টমর দোঁ অনু ায়ী অাাাৌঁিড়া স্টেদি হদব। এ সময় িারার সাংখ্া ন হদল
প্রাথস্টমকভাদব পািলা করা ায়। গাদের বয়স ২০-২৫ স্টেদনর মদধ্য এক বার স্টনড়ানী স্টেদয় আগাো পস্টরস্কার কদর সুস্থ
সবল গাে দরদখ দুব চল ও স্টিকন গাে তুদল দিলদি হদব। িারা গোদনার পর প্রদয়ােনীয় স্টনস্টড় স্টেদি হদব ও িারা
পািলা করদি হদব। খরা েী চাস্টয়ি হদল দসদির ব্যবস্থা করা প্রদয়ােন হয়।
িসল কিচদনর সময়
গাদের বয়স ৩০-৩৫ স্টেদনর মদধ্য হদলই িখন দথদকই শাক সাংিহ করা ায়। প্রথদম গাে তুদল এবাং পরবিীদি
গাদের সাংখ্া কদম দগদল গাদের র্গা স্টেদড় শাক খাওয়া দ দি পাদর। র্গা খাওয়ার স্টকছু স্টেন পর শাখা-প্রশাখা দথদক
কস্টি পািা দবর হদল এগুস্টলও শাক স্টহসাদব খাওয়া দ দি পাদর।
৫) প্রযুস্টি হদি
িলন/প্রাস্টিাঃ
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স্টবদেআরআই প্রযুস্টি-5
১) প্রযুস্টির নামাঃ স্টবদেআরআইদেশী পাট শাক-৩
২) প্রযুস্টির
• এ োদির পািা স্টর্ম্ব বশচািলাকৃস্টির,
তবস্টশষ্টযাঃ
• স্টবদেআরআই দেস্টশপাট শাক-১ এর তুলনায়
দোট।
• গাদের কাি, পািার বৃন্ত ও স্টশরা গাঢ় সবুে।
• পািা স্টমস্টষ্ট স্বােযুি ও গাে খব চাকৃস্টির।
৩) প্রযুস্টির
দবদল দো-আঁশ ও দো-আঁশ মাটি এ োদির েন্য
উপদ াস্টগিাাঃ সব চাদপক্ষা উপদ াগী। এোড়া বাস্টড়র আস্টিনা ও
উব চর অনাবাস্টে প্রাস্টন্তক েস্টমদি িাষ কদরও ভাদলা
িলন পাওয়া ায়। বাাংলাদেদশর প্রায় সব
এলাকাদি এ োি িাষ করা ায়। এোড়া স্বল্প
মাত্রার লবনািিা সহনশীল হওয়ায় এটি লবনাি
এলাকাদিও িাষ করা াদব।
৪) মাঠ প চাদয়র বপদণর সময়
িথ্যাঃ
এ োিটি ইাংদরস্টে দিব্রুয়াস্টর দথদক অদোবর মাদসর দশষ প চন্ত বপন করা ায়। িদব মাি চ দথদক দসদেম্বর এর দশষ
প চন্ত সমদয় বপন করদল অস্টধক িলন পাওয়া ায়।
সাদরর মাত্রা ও প্রদয়াগ পিস্টি
েস্টম তিরীর সময় দহের প্রস্টি ৪-৫ টন দগাবর সার প্রদয়াগ করা খুবই প্রদয়ােন। দগাবর সার প্রদয়াগ করদল
রাসায়স্টনক সার প্রদয়াগ করার প্রদয়ােন হয় না। দগাবর সার প্রদয়াগ না করদল দহের প্রস্টি ৭৫ দকস্টে ইউস্টরয়া, ২৫
দকস্টে টিএসস্টপ, ১৩ দকস্টে এমওস্টপ সার েস্টম তিরীর সময় প্রদয়াগ করদি হদব। বপদনর ২০-২৫ স্টেন পর প্রথম স্টনস্টড়
স্টেদয় দহের প্রস্টি ৭৫ দকস্টে ইউস্টরয়া স্টেটিদয় স্টেদল শাদকর িলন ভাদলা হয়। ইউস্টরয়া স্টেটাদনার সময় স্টবদশষ
সিকচিা অবলম্বন করদি হদব াদি সার পািার সাদথ দলদগ না থাদক।
আগাো-দরাগ-দপাকা েমন
সাধারণিাঃ স্টবদেআরআই দেশী পাট শাক-৩ এ দিমন দকান দরাগ ও দপাকার আক্রমণ দেখা ায় না। পাটশাদক
দকান প্রকার কীট নাশক প্রদয়াগ করা উস্টিৎ না।
দসি, আন্তাঃপস্টরি চা
বীে বপদনর এক দথদক দুই সিাহ পর েস্টমর দোঁ অনু ায়ী আঁিড়া স্টেদি হদব। এ সময় িারার সাংখ্া ন হদল
প্রাথস্টমকভাদব পািলা করা ায়। গাদের বয়স ২০-২৫ স্টেদনর মদধ্য এক বার স্টনড়ানী স্টেদয় আগাো পস্টরস্কার কদর
সুস্থ সবল গাে দরদখ দুব চল ও স্টিকন গাে তুদল দিলদি হদব। সাধারণিাঃ ম্যাড়াশাক (সবুে) এ দিমন দকান দরাগ ও
দপাকার আক্রমন দেখা ায় না। গাদের ’কযাদনাস্টপ’ কম হওয়ায় অল্প োয়গায় অস্টধক সাংখ্ক গাে থাকদি পাদর।
িসল কিচদনর সময়
গাদের বয়স ৩০-৩৫ স্টেদনর মদধ্য হদলই িখন দথদকই শাক সাংিহ করা ায়। প্রথদম গাে তুদল এবাং পরবিীদি
গাদের সাংখ্া কদম দগদল গাদের র্গা স্টেদড় শাক খাওয়া দ দি পাদর। র্গা খাওয়ার স্টকছু স্টেন পর শাখা-প্রশাখা
দথদক কস্টি পািা দবর হদল এগুস্টলও শাক স্টহদসদব খাওয়া ায়। িদব এ োদি দ্রুিই ফুল এদস ায় বদল এক-দুই
ধাদপই শাক সাংিহ করদি হয়।
৫) প্রযুস্টি হদি
িলন/প্রাস্টিাঃ

শাক পািার িলন প্রায় ৩.০-৪.০ টন/ দহের। িদব বপন সময় দভদে িলদনর িারিম্য হদি পাদর।
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স্টবদেআরআই প্রযুস্টি-6
১) প্রযুস্টির
নামাঃ

স্টবদেআরআই দিাষা পাট-৭ (এম স্টে ১)

২) প্রযুস্টির
তবস্টশষ্টযাঃ

•

৩) প্রযুস্টির
উপদ াস্টগ
িাাঃ

৪) মাঠ প চাদয়র
িথ্যাঃ

পািা সবুে, স্টর্ম্বাকৃস্টির লম্বাদট (Ovate Lanceolate) ও
উপস্টরভাগ িকিদক ।
• বীদের রাং নীলাভ সবুে া ওএম-১ োি দথদক স্টভন্ন রদের
(অনুজ্জ্বল খদয়রী)।
অঞ্চলাঃ এ োিটি বাাংলাদেদশর সমি অঞ্চদল বপন উপদ াগী।
িসল স্টবন্যাস: দবাদরা ধান কাটার পর এ োিটি নাবীদি বপন কদর ও
আঁশ দকদট একই েস্টমদি দরাপা আমন ধাদনর িাষ ও পদর রস্টব
শদস্যর আবাে করা ায়।
দমৌসুমাঃ খস্টরি-১ দমৌসুদম িাষ উপদ াগী।

বপদণর সময়
তিদত্রর প্রথম সিাহ দথদক তবশাখ মাদসর প্রথম সিাহ প চন্ত (মধ্য মাি চ দথদক মধ্য এস্টপ্রল) এ োি বপন করা ায়। িদব
এস্টপ্রদলর ১ম সিাদহর মদধ্য বপন করদল ভাল িলন পাওয়া ায়।
সাদরর মাত্রা ও প্রদয়াগ পিস্টি
দগাবর সার প্রদয়াগ করা না হদল, দহের প্রস্টি ইউস্টরয়া-২০০ দকস্টে, টিএসস্টপ-৫০ দকস্টে ও এমওস্টপ-১২০ দকস্টে ও ১০০ দকস্টে
স্টেপসাম সার প্রদয়াগ করদি হদব। েস্টম তিরীর সময় অদধ চক ইউস্টরয়া ও অন্যান্য সার পূণ চমাত্রায় মাটির সাদথ ভাল কদর
স্টমস্টশদয় স্টেদি হদব। অবস্টশষ্ট ইউস্টরয়া ৪০-৪৫ স্টেন পর প্রথম স্টনস্টড় দেওয়ার পর উপস্টরপ্রদয়াগ করদি হদব। ২য় প চাদয় সার
প্রদয়াদগর সময় মাটিদি প চাি রস থাকা প্রদয়ােন।
আগাো-দরাগ-দপাকা েমন
গাদের বয়স 20-25 স্টেন এবাং ৪০-৪৫ স্টেদনর মদধ্য দুইবার স্টনড়ানী স্টেদয় আগাো পস্টরস্কার করদি হদব এবাং সুস্থ সবল গাে
দরদখ দুব চল ও স্টিকন গাে তুদল দিলদি হদব। সাধারনিাঃ এ োদি দরাগ বালাই এর আক্রমন কম, িদব গাদে দরাগ বালাই
দেখা স্টেদল দরাগ বালাই এর আক্রমণ অনু ায়ী ঔষধ প্রদয়াগ করদি হদব।
দসি, আন্ত:পস্টরি চা
আঁনশর অবধক ফলন পাওয়ার জন্য পাট ফসনলর প্রােবমক পবরচ গা খুবই গুরুেপূণ গ ।
িারা গোদনার পর প্রদয়ােনীয় স্টনস্টড় স্টেদি হদব ও িারা পািলা করদি হদব। খরা েী চাস্টয়ি হদল দসদির ব্যবস্থা করা প্রদয়ােন
হয়।
িসল কিচদনর সময়
বপন করার ১১০ স্টেন পর প্রনয়াজনমি গ্র গ্রকান সমনয় কিচন কদর আঁদশর ভাল িলন পাওয়া ায়।

৫) প্রযুস্টি হদি
িলন/প্রা
স্টিাঃ

অনুকূল আবহাওয়া ও উপযুি পস্টরি চায় এ োদির র্ড় িলন দহের প্রস্টি ২.৭০-৩.৩০ টন বা স্টব া প্রস্টি প্রায় ১০-১২ মণ।
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স্টবদেআরআই প্রযুস্টি-7
১) প্রযুস্টির নামাঃ

স্টবদেআরআই দমস্তা-৩ (সামু’৯৩)

২) প্রযুস্টির
তবস্টশষ্টযাঃ

•
•
•

৩) প্রযুস্টির
উপদ াস্টগিাাঃ

অঞ্চলাঃ উচু ও মাঝারী উঁচু েস্টমদি বৃস্টষ্টর পাস্টন োঁড়ায় না এরূপ দো-আঁশ, দবদল দো-আঁশ ও এদটল দো-আঁশ
মাটি এ োদির েন্য উপদ াগী। এোড়াও খরা পীস্টড়ি িরাঞ্চদলর পস্টিি দবদল েস্টম ও শুষ্ক অঞ্চদলর প্রাস্টন্তক
েস্টমদি এ োিটি বপন উপদ াগী।
িসল স্টবন্যাস: গাদের বয়স ১২০ স্টেন হদল িসল কাটার পর েস্টমদি দরাপা আমন ধান লাগাদনা ায় এবাং
পরবিী িসল স্টহদসদব গম/অন্যান্য রস্টব িসল ও দমস্তা বীে িাষাবাে করা ায়। দ মনাঃ দমস্তা - আমন ধান
- শীিকালীন িসল+দমস্তা বীে।
দমৌসুমাঃ খস্টরি-১ দমৌসুদম িাষ উপদ াগী।

৪) মাঠ প চাদয়র
িথ্যাঃ

বপদণর সময়
১লা তিত্র দথদক ৩০দশ তবশাখ (মধ্য মাি চ দথদক মধ্য দম)। িদব উিম সময় ১৫ই তিত্র দথদক ১৫ই তবশাখ প চন্ত।

কাি সম্পূণ চ সবুে, মসৃণ ও দ্রুি বধ চনশীল।
পািা গাঢ় সবুে, করিলাকৃাস্টির।
োিটি খরা সস্টহষ্ণু ও দনমাদটার্ প্রস্টিদরাধী।

সাদরর মাত্রা ও প্রদয়াগ পিস্টি
প্রস্টি দহের েস্টমর েন্য ইউস্টরয়া-১১০ দকস্টে, টিএসস্টপ-২৫ দকস্টে এবাং এমওস্টপ-৩০ দকস্টে পস্টরমাণ সার
েরকার। িদব শুকনা দগাবর সার ব্যবহার করা হদল প্রস্টি হাোর দকস্টে শুকদনা দগাবর সার ব্যবহাদরর েন্য
১১ দকস্টে ইউস্টরয়া, ১০ দকস্টে টিএসস্টপ এবাং ১০ দকস্টে এমওস্টপ সার স্টনধ চাস্টরি মাত্রার দিদয় কম প্রদয়াগ
করদি হদব।
শুকদনা দগাবর সার অবশ্যই বীে বপদনর ২-৩ সিাহ পূদব চ েস্টমদি প্রদয়াগ করদি হদব। বীে বপদনর স্টেন
স্টনধ চাস্টরি মাত্রার অদধ চক পস্টরমাণ ইউস্টরয়া প্রথম স্টকস্টস্ত স্টহসাদব এবাং সম্পূণ চ মাত্রার টিএসস্টপ এবাং এমওস্টপ
সার েস্টমদি দশষ িাদষ প্রদয়াগ কদর মই স্টেদয় মাটির সাদথ ভাল কদর স্টমস্টশদয় স্টেদি হদব। স্টিিীয় স্টকস্টস্ত
ইউস্টরয়া সার অথ চাৎ স্টনধ চাস্টরি মাত্রার বাকী অদধ চক ইউস্টরয়া সার গাদের ৪৫ স্টেন বয়দস সামান্য শুকদনা মাটির
সাদথ স্টমস্টশদয় েস্টমদি প্রদয়াগ করদি হদব। িদব লক্ষয রাখদি হদব দ ন প্রদয়াগকালীন েস্টমদি প চাি রস
থাদক এবাং প্রদয়াগকৃি সার গাদের কস্টি পািা ও র্গায় না লাদগ।
আগাো-দরাগ-দপাকা েমন

গাদের বয়স ৪০-৪৫ স্টেদনর মদধ্য একবার স্টনড়ানী স্টেদয় আগাো পস্টরস্কার করদি হদব এবাং সুস্থ সবল গাে
দরদখ দুব চল ও স্টিকন গাে তুদল দিলদি হদব। সাধারণিাঃ এ োদি দরাগ বালাই এর আক্রমন কম, িদব গাদে
দরাগ বালাই দেখা স্টেদল দরাগ বালাই এর আক্রমন অনু ায়ী ঔষুধ প্রদয়াগ করদি হদব।
দসি, আন্তাঃপস্টরি চা

েস্টমর দোঁ অনু ায়ী বীে বপদনর এক হদি দুই সিাহ পর আিড়া স্টেদি হদব। এ সময় িারার সাংখ্া ন হদল
প্রাথস্টমক ভাদব িারা পািলা করা ায়। অস্টধক আঁশ িসদলর েন্য আঁশ িসদলর প্রাথস্টমক পস্টরি চা খুবই
গুরুেপূণ চ। িাই স্টনড়ানী ও পািলাকরদণ অবদহলা করদল গাদের বৃস্টি ব্যহি হয় এবাং িলন কদম ায়। খরা
েী চাস্টয়ি হদল দসদির ব্যবস্থা করা প্রদয়ােন হয়।
িসল কিচদনর সময়
গাদের বয়স ১২০ দথদক ১৩০ স্টেন হদল এ োদির গাে কাটা ায় এবাং িলন ভাল পাওয়া ায়।

৫) প্রযুস্টি হদি
িলন/প্রাস্টিাঃ

অনুকূল আবহাওয়া ও উপযু চি পস্টরি চায় কৃষদকর েস্টমদি িলন দহের প্রস্টি ২.৫-২.৮ টন বা স্টব া প্রস্টি
প্রায় ৯-১০ মণ।
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স্টবদেআরআই প্রযুস্টি-8
১) প্রযুস্টির নামাঃ

নাবী পাট বীে উৎপােদন স্টবদেআরআই দিাষা পাট ৭ (এমস্টে১) বপদনর সঠিক সময় ৩০ আগষ্ট

২) প্রযুস্টির
তবস্টশষ্টযাঃ

ক) বীদের িলন বৃস্টি পাদব।
খ) িসদলর স্টনস্টবড়িা বৃস্টি পাদব।
গ) ভাল মাদনর বীে পাওয়া াদব।
রস্টব দমৌসুদম উঁচু বা অদপক্ষাকৃি মধ্যম উঁচু উব চর েস্টমদি বপন উপদ াগী

৩) প্রযুস্টির
উপদ াস্টগিাাঃ
৪) মাঠ প চাদয়র
িথ্যাঃ

৫) প্রযুস্টি হদি
িলন/প্রাস্টিাঃ

বপনকালাঃ ৩০ জুলাই -৩০ দসদেম্বর প চন্ত বপন করা ায় িদব ৩০ আগষ্ট বপন করদল সবদিদয় দবস্টশ
িলন পাওয়া াদব
সাদরর মাত্রাাঃ BJRI কতৃচক প্রেি মাত্রা ও পিস্টি
দসিাঃ প্রদয়ােনমি
আগাো েমনাঃ বপদনর ২০-২৫ স্টেদন এবাং ৪০-৪৫ স্টেদন আগাো েমন করদি হদব
িসল কিচদনর সময়াঃ বপদনর ১২০-১৫০ স্টেন পর
৩০ আগষ্ট বপন করদল সদব চাচ্চ িলন পাওয়া ায় (গদড় প্রায় ৯৯৫দকস্টে/হের)

স্টবদেআরআই প্রযুস্টি-9
১) প্রযুস্টির নামাঃ
২) প্রযুস্টির
তবস্টশষ্টযাঃ
৩) প্রযুস্টির
উপদ াস্টগিাাঃ
৪) মাঠ প চাদয়র
িথ্যাঃ

৫) প্রযুস্টি হদি
িলন/প্রাস্টিাঃ

নাবী পাট বীে উৎপােদন স্টবদেআরআই দেশী পাট ৮ (স্টবদেস্টস-২১৯৭) এর বীে বপদনর সঠিক দূরে ৩৫
দসস্টম. x ১২.৫ দসস্টম.
ক) বীদের িলন বৃস্টি পাদব।
খ) িসদলর স্টনস্টবড়িা বৃস্টি পাদব।
গ) ভাল মাদনর বীে পাওয়া াদব।
রস্টব দমৌসুদম উঁচু বা অদপক্ষাকৃি মধ্যম উঁচু উব চর েস্টমদি বপন উপদ াগী
বপনকালাঃ ৩০ জুলাই -৩০ দসদেম্বর প চন্ত বপন করা ায় িদব ৩০ আগষ্ট বপন করদল সবদিদয় দবস্টশ
িলন পাওয়া াদব
সাস্টর দথদক সাস্টরর দূরে ও গাে দথদক গাদের দূরে থাক্রদম ৩0 দসস্টম. এবং ১২.৫ দসস্টম. বোয় দরদখ
বপন করদল সবদিদয় দবস্টশ িলন পাওয়া াদব
সাদরর মাত্রাাঃ BJRI কতৃচক প্রেি মাত্রা ও পিস্টি
দসিাঃ প্রদয়ােনমি
আগাো েমনাঃ বপদনর ২০-২৫ স্টেদন এবাং ৪০-৪৫ স্টেদন আগাো েমন করদি হদব
িসল কিচদনর সময়াঃ বপদনর ১২০-১৫০ স্টেন পর
৩০ দসস্টম. x ১২.৫ দসস্টম দূরদে বপন করদল সবদিদয় দবস্টশ িলন পাওয়া াদব (গদড় প্রায় ১১৮০
দকস্টে/দহের)
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স্টবদেআরআই প্রযুস্টি-10
১) প্রযুস্টির নামাঃ

আঁশ উৎপােদন স্টবদেআরআই দমস্তা-৩ এর সার ব্যবস্থাপনা প্রযুস্টি

২) প্রযুস্টির
তবস্টশষ্টযাঃ

ক) উচ্চিলন ও আঁদশর মান তুলনামুলক ভাল ।
খ) িসদলর স্টনস্টবড়িা বৃস্টি পাদব।
গ) উি প্রযুস্টির মাধ্যদম পাট আঁদশর িাস্টহো পূরণ সম্ভব হদি পাদর।
থা থ সার ব্যাবস্থাপনার মাধ্যদম দেদশর িাস্টহো দমািাদবক ভাল মাদনর অস্টধক পাট আঁশ উৎপােন করা
াদব।
বপন সময়াঃ মাি-এস্টপ্রল
সাদরর মাত্রাাঃ (দকস্টে/দহ.)
ইউস্টরয়াাঃ ২০০
টিএসস্টপাঃ ৫০
এমওস্টপাঃ ১২০
স্টেপসামাঃ ১২০
পিস্টিাঃ ইউস্টরয়া সার সমান দুই স্টকস্টস্তদি প্রদয়াগ করদি হদব।
প্রথদম দশষ িাদষর সময় অদধ চক ইউস্টরয়া (১০০ দকস্টে) ও অন্যান্য সব সার মাটিদি প্রদয়াগ
কদর স্টমস্টশদয় স্টেদি হদব। অবস্টশষ্ট ইউস্টরয়া (১০০ দকস্টে) বপদনর ৪৫ স্টেন পর উপস্টর প্রদয়াগ
করদি হদব।
দসিাঃ প্রদয়ােন মি।
আগাো েমনাঃ বপদনর ২০-২৫ স্টেদন এবাং ৪০-৪৫ স্টেদন আগাো েমন করদি হদব।
িসল কিচন সময়াঃ বপদনর ১২০ স্টেন পর দথদক কিচনদ াগ্য।
িলন (টন/দহ.):
প্রযুস্টি ব্যবহাদরর পূদব চাঃ ১.২৫
প্রযুস্টি ব্যবহাদরর পদরাঃ ৩.১০

৩) প্রযুস্টির
উপদ াস্টগিাাঃ
৪) মাঠ প চাদয়র
িথ্যাঃ

৫) প্রযুস্টি হদি
িলন/প্রাস্টিাঃ

স্টবদেআরআই প্রযুস্টি-11
১) প্রযুস্টির নামাঃ
২) প্রযুস্টির
তবস্টশষ্টযাঃ

৩) প্রযুস্টির
উপদ াস্টগিাাঃ
৪) মাঠ প চাদয়র
িথ্যাঃ
৫) প্রযুস্টি হদি
িলন/প্রাস্টিাঃ

পাদটর মাটি বাস্টহি েত্রাক েস্টনি দরাগ নরম পঁিা ও
দগাড়া পঁিা দরাদগর েমদনর েন্য তেব উপাোন (HYTD) িারা বীে দশাধন
ক) তেব উপাোন এবাং িরল ।
খ) দশাধনকৃি বীে অস্টি অল্প সমদয়র মদধ্য শুস্টকদয়
ায়।
গ) িারা গাদের েত্রাক েস্টনি দরাগ প্ররদরাধ ক্ষমিা সৃস্টষ্ট
কদর ও েত্রাদকর বৃস্টিদক স্টনয়ন্ত্রণ
কদর ।
) বীদের অাংকুদরােগম ক্ষমিা বৃস্টি কদর।
ে) সুস্থ ও প্রাণশস্টি সম্পন্ন িারা গোদনাদি সহায়িা
কদর।
পাদটর মাটি বাস্টহি েত্রাক Sclerotium rolfsii এবাং Rhizoctonia solani েস্টনি দরাগ নরম পিা
ও দগাড়া পিা দরাগ েমদনর েন্য বীে পস্টরদশাধনকারী স্টহদসদব তেব উপাোন (HYT-D) এর ব্যবহার
করা ায় ।
শিকরা ৮০ ভাগদর উপদর নরম পিা ও দগাড়া পিা দরাগ েমন হদয় থাদক।
নরম পিা ও দগাড়া পিা দরাগ েমন এবাং বীদের অাংকুদরােগম সদন্তাষেনক।
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স্টবদেআরআই প্রযুস্টি-১2
১) প্রযুস্টির
নামাঃ
২) প্রযুস্টির
তবস্টশষ্টযাঃ
৩) প্রযুস্টির
উপদ াস্টগ
িাাঃ
৪) মাঠ
প চাদয়র
িথ্যাঃ
৫) প্রযুস্টি হদি
িলন/
প্রাস্টিাঃ

পাটকাঠি গ্রেনক চারনকাল বিরী
সহে পদ্ধবতজত এিং স্বল্প খরজে করা সম্ভি।
পাট উৎপািন হয় এমন এোকায় এ প্রযুবি ব্যিহার করা সহেসাে
ও সুবিধােনক।
কাঁোমাে, যন্ত্রপাবত ও বিদ্যেবতক সুবিধা সহেেিে হওয়া িাঞ্চনীয়।
•
•

প্রযুবি ব্যিহাজরর পূজি ৃ: পাজট ৃক্স, পাল্প, বসলুজোে ইতোবি।
ৃ
প্রযুবি ব্যিহাজরর পজর: োরজকাে, বিজশষ বিজশষ কাজে বযমন ফজটাকবপ ও কাটিজের
মূল্যিান কাবে
বহজসজি এিং ব্যাটারী বতরীজত ব্যিহৃত হয়।

স্টবদেআরআই প্রযুস্টি-13
১) প্রযুস্টির নামাঃ

ন্যাচারাল এবডটিভ বরনটড জুট বজও-গ্রটক্সটাইল

২) প্রযুস্টির
তবস্টশষ্টযাঃ

পানটর বিরী জুট বজও গ্রটক্সটাইল (JGT) বচবিি গ্রক্ষ্ত্র
সমূনহ (গ্রামীন রাস্তা বনমগান, নিীর পাড় রক্ষ্া ও পাহাড়ধস
ব্যবস্থাপনায়) জািীয় ও আন্তজগাবিক ভানব অন্যিম বনমগাণ
উপকরণ বহসানব বাবণবজযক ভানব প্রবিবষ্ঠি করার জন্য
ববনজএমবস গ্রেনক সরবরাহকৃি পানটর কাপড় এবং
ন্যাচারাল এবডটিভ ও অন্যান্য গ্রকবমকযাল দ্বারা বরটনমন্ট
কনর জুট বজও-গ্রটক্সটাইল এর নতুন প্রযুবি উদ্ভাবন করা
হনয়নছ।

৩) প্রযুস্টির
উপদ াস্টগিাাঃ

ববনজএমবসর সবহি MoU-এর মােনম প্রযুবিটি হস্তান্তর
করা হনয়নছ।

৪) মাঠ প চাদয়র
িথ্যাঃ

উি প্রযুবির মােনম BUET এর বসবভল ইবঞ্জবনয়াবরং
বডপাট গনমনন্টর প্রনফসর ড. আব্দুল জব্বার োন এবং পাবন
উন্নয়ন গ্রবানডগর বডজাইন বডপাট গনমনন্টর প্রনকৌশলীর
সমন্বয়কৃি নকশা অনু ায়ী রাজবাড়ীর বাবলয়াকাবির জঙ্গল
বাড়ীনি র্ড়াই নিীনি 400 বমটার িীর রক্ষ্া বাঁধ প্রকনল্প
ন্যাচারাল এবডটিভ বরনটড জুট বজও-গ্রটক্সটাইল পরীক্ষ্ামূলক
ব্যবহার করা হনয়নছ া (নিীর িীর রক্ষ্ার কানজ) স্বাে গক
ভানব 4 (চার) বছর াবৎ টিনক আনছ। এছাড়া গ্রর্াপালর্নঞ্জর
আঁবড়য়াল োঁ নিীর 200 বমটার িীর রক্ষ্া বাঁধ সফলভানব
টিনক আনছ। আবমগ ইবঞ্জবনয়াবরং ববভানর্র মােনম রংপুর
কযান্টননমনন্টর ক্ষ্রনরািা র্াঁর্ট নিীর িীর রক্ষ্ার কানজ
Natural Additive Treated JGT ব্যবহার কনর নিীর
িীর রক্ষ্ার কানজ ব্যবহার করা হনয়নছ া বিন বছর াবৎ
সফল ভানব টিনক আনছ।
নব উদ্ভাববি এ প্রযুবির উপর বভবি কনর পাটবশনল্প পানটর কাপনড়র ব্যবহানর এক নববির্ন্ত উনন্মাবচি হনব, ার

৫) প্রযুস্টি হদি
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িলন/প্রাস্টিাঃ

ফনল বছনর প্রায় 300 গ্রকাটি টাকা মূনল্যর Synthetic Geo-Textile এর আমিাবন ব্যয় হ্রাস পানব।

স্টবদেআরআই প্রযুস্টি-14
১) প্রযুস্টির
নামাঃ
২) প্রযুস্টির
তবস্টশষ্টযাঃ

৩) প্রযুস্টির
উপদ াস্টগিাাঃ
৪) মাঠ প চাদয়র
িথ্যাঃ

৫) প্রযুস্টি হদি
িলন
/প্রাস্টিাঃ

কটন প্রদসস্টসাং স্টসদিদম স্টনম্নমাদনর পাট িারা জুট-কটন
দিদির্ দমাটা কাপড় তিস্টরর প্রযুস্টি
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

দিদির্ দমাটা কাপড় মূল্য সাশ্রয়ী।
হযাি লুম ও পাওয়ার লুম দুইটাদিই এ কাপড় তিস্টর করা
ায়।
এ কাপড় সাধারণি দপ্লন বুনদনর মাধ্যদম তিস্টর হয়।
এ কাপদড় টানা ও পদড়ন উভয় স্টেদকই দমাটা সুিা থাদক।
প্রযুস্টিটি বাস্টণস্টেযকভাদব কটন প্রদসস্টসাং স্টসদিদম ব্যবহৃি
হদল তুলার আমোস্টন হ্রাস পাদব এবাং পাদটর ব্যবহার বৃস্টি
পাদব।
কুটির স্টশদল্প তিস্টর স্টবস্টভন্ন ধরদনর বহুমুখী পাট পণ্য।
স্টবস্টভন্ন ধরদনর ব্যাগ।
স্টবস্টভন্ন ধরদনর দলস্টর্স পাট চস।
দিাষক ও দসািার কাপড়।
প্রযুস্টিটি বাস্টণস্টেযকভাদব ব্যবহৃি হদল পাটোি পদণ্যর
বহুমুখী ব্যবহার বৃস্টি পাদব।
কমচসাংস্থাদনর সুদ াগ বৃস্টি পাদব।
পাট িাদষ কৃষক আিহী এবাং লাভবান হদব।
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উপসাংহার
স্টবদে পস্টরদবশ সদিিনিা বৃস্টি পাওয়ার িদল আন্তেচাস্টিক ও অভযন্তরীণ বাোদর পাদটর মূল্য বৃস্টি দপদয়দে এবাং কৃষকরা পাদটর
ন্যায্য মূল্য পাদে। িদল কৃষক আবার পাট িাদষ উৎসাস্টহি হদে এবাং আবােী েস্টমর পস্টরমান ও িলন বৃস্টি পাদে। ২০১9-20 অথ চ
বেদর 6.655 লক্ষ দহের েস্টমদি পাট িাষ হদয়দে এবাং উৎপাস্টেি হদয়দে 68.188 লক্ষ দবল এর অস্টধক পাট । প্রস্টি বেরই পাদটর
নতুন নতুন উচ্চ িলনশীল োি এবাং স্টবস্টভন্ন প্রযুস্টি উদ্ভাস্টবি হদে। বাাংলাদেশ পাট গদবষণা ইনস্টিটিউট 2019-20 অথ চবেদর আঁশ ও
বীে িসদলর দমাট 95 টি গদবষণা পরীক্ষণ বাস্তবায়ন কদরদে।। স্বল্প সমদয় ও স্বল্প খরদি পাট কিচদনর স্টনস্টমি জুট হাদভচিার উদ্ভাবন
করা হদয়দে এবাং এর আধুস্টনকায়ন কা চক্রম িলমান আদে। দেশী পাদটর দুইটি অিবিী লাইন (ম্যাড়া দরর্ এবাং ম্যাড়া িীন) োিীয়
বীে দবার্ চ কতৃচক োি স্টহসাদব স্টবদেআরআই দেশী পাট শাক-2 এবাং স্টবদেআরআই দেশী পাট শাক-3 নাদম স্টনবন্ধন করা হদয়দে।
নতুন পাট পণ্য প্রযুস্টির উদ্ভাবন এবাং প্রিস্টলি পাট পদণ্যর মাদনান্নয়দনর স্টবষদয় 40 টি গদবষণা কমচসূস্টি পস্টরিালনা করা হদয়দে।
Warp এ cotton (10/2s) এবাং weft এ পাদটর দিদির্ সূিা (18 lbs/spindle, 2 ply) ব্যবহার কদর জুট-কটন দিস্টব্রক তিরী
কদর িা স্টেদয় মূল্য সাংদ াস্টেি আকষ চণীয় পাদটর কম্বল প্রস্তুি করার প্রযুস্টি উদ্ভাবন করা হদয়দে। 40% পাট, 30% তুলা ও 30%
বসল্ক বমবেি সুিা বিবরর প্রযুবি এবং 20% পাট, 20% তুলা, গ্রিশী গ্রভড়ার পশম 20% ও 40% এক্রাইবলক বমবেি সুিা দ্বারা
গ্রলবডস শাল বিবরর প্রযুবি উদ্ভাবন করা হনয়নছ। পাদটর স্টেদনাম গদবষণার িথ্য কাদে লাস্টগদয় ইদিামদধ্য দিাষা পাদটর উচ্চ
িলনশীল একটি অিবিী প্রেনন লাইনদক োিীয় বীে দবাদর্চর ৯৮িম সভায় ‘স্টবদেআরআই দিাষাপাট-৮’ স্টহসাদব কৃষদকর মাদঠ
িাষাবাদের েন্য অবমুি করা হদয়দে। া প্রিস্টলি োদির দিদয় শিকরা ১0-15 ভাগ দবশী িলন দেয় এবাং এর আদশঁর মানও ভাল।
স্টবগি 2019-20 অথ চবেদর পাদটর কৃস্টষ প্রযুস্টি হস্তান্তনরর লদক্ষয গ্রবসরকারী প্রস্টিষ্ঠাদনর সাদথ 01টি সমদঝািা চুস্টি স্বাক্ষস্টরি হদয়দে
া বাস্টণস্টেযকভাদব পাট উৎপােদন এবাং পাদটর বহুমুখী ব্যবহার স্টনস্টিি কদর পস্টরদবশ উন্নয়ন ও েীবনবস্টিত্রয সাংরক্ষদণ ভূস্টমকা রাখদব।
সাস্টব চকভাদব পাদটর উন্নয়ন শুধু উন্নি মাদনর অস্টধক পস্টরমান আঁশ উৎপােদনর উপর স্টনভচর কদর না। কারণ, পাট একটি স্টশল্পোি পণ্য
হওয়ায় এর উৎপােন দথদক শুরু কদর স্টশদল্প ব্যবহার, পণ্য উৎপােন, স্টবপণন, রিানী ইিযাস্টে কা চক্রদম স্টবস্টভন্ন সাংস্থা/প্রস্টিষ্ঠান/মন্ত্রণালয়
েস্টড়ি। সুিরাাং পাদটর সাস্টব চক উন্নয়দনর েন্য অন্তাঃ ও আন্তাঃমন্ত্রণালদয়র কা চকর সমন্বয় অপস্টরহা চ।
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