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 মুখবন্ধ 

বাাংলাদেশ পাট গদবষণা ইনস্টিটিউট (স্টবদেআিআই) পাট ও সমোতীয় আঁশ ফসদলি কৃস্টষ, কাস্টিগস্টি ও জুট মটক্সটাইল 

গদবষণা কার্ যক্রম পবরচালনার েন্য মেদশি একমাত্র গদবষণা প্রস্টতষ্ঠান। পাজের গুরুত্ব বিজিচনায় ১৯৫১ সাদল িিিমান স্থাজন পাট 

গদবষণা ইনস্টিটিউট স্থাস্টপত হয়। পরিিীজি বাাংলাদেশ স্বািীন হওয়াি পি ১৯৭৪ সাদল এযাদক্টি মাধ্যদম প্রস্টতস্টষ্ঠত হয় বতযমান 

বাাংলাদেশ পাট গদবষণা ইনস্টিটিউট।  বাাংলাদেশ পাট গদবষণা ইনস্টিটিউট (স্টবদেআিআই)-এি 2020-2021 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 বাস্টণস্টেযক পণ্য স্টহসাদব মেদশি প্রিান অে যকিী ফসল স্টহদসদব প্রস্টতষ্ঠা 

মপদয়দে। পাট ও পাটোত পণ্য পস্টিদবদশ স্টবশাল অবোন মিদখ বাাংলাদেদশি কৃস্টষ ও বাস্টণস্টেযক োি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 স্টবস্টনম যাদণ 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 53 টি উচ্চ ফলনশীল োত উদ্ভাবন কদি পাদটি গদবষণায় কম যেক্ষতাি স্বাক্ষি 

মিদখদে। প্রায় ৪০টি  পাট প্রযুস্টি উদ্ভাবন কদি কাস্টিগিী গদবষণায় স্টনদয়াস্টেত স্টবজ্ঞানীগণ আমাদেি স্টশল্প গদবষণাদক সমৃস্টি 

কদিদেন। পাট, মকনাফ এবাং মমস্তাি োম যপ্লােম 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। 
 

এ প্রকাশনাটি সকল স্তদিি স্টবজ্ঞানী এবাং কৃস্টষ, কাস্টিগিী ও জুট মটক্সটাইল গদবষণায় েস্টিত ব্যস্টিবদগ যি অেযদনি স্বীকৃস্টত। এ 

বাস্টষ যক প্রস্টতদবেদন পাট ও পাট গদবষণাি সাদে েস্টিত সকল অাংশীেদনি েন্য এক পলদক বাাংলাদেদশ পাট ও সমোতীয় আঁশ 

ফসদলি বতযমান স্টচত্র প্রস্ফুটিত হদয়দে। 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 প্রস্টতদবেনটি পাদটি গদবষণা, উন্নয়ন ও সম্প্রসািদণ বহুল ভূস্টমকা িাখদব বদল আস্টম দৃঢ়োদব স্টবোস কস্টি। 

  

এ বাস্টষ যক প্রস্টতদবেনটি প্রণয়দন তথ্য সিবিাদহি েন্য বিজেআরআই-এর কৃস্টষ, কাস্টিগিী, জুট-মটক্সটাইল এবাং স্টপটিস্টস উইাং-এি 

সকল স্টবজ্ঞানী, কম যকতযা ও কম যচািীদেি আমাি আন্তস্টিক অবিনন্দন ও ফমািারকিাদ োনাই। সকল পস্টিচালক, স্টবজ্ঞানী, 

কম যকতযাগণদক োনাই অসাংখ্য িন্যবাে র্ািা মূল্যবান সময় ও স্টচন্তা-মচতনা স্টেদয় এ বাস্টষ যক প্রস্টতদবেনটি সমৃি কদিদেন। 

পস্টিদশদষ স্টবদেআিআই কর্তযক প্রণীত “স্টবদেআিআই িাবষ িক প্রবিজিদন 2020-২০২1” এি সাদে সম্পৃি সকলদক োনাই 

আন্তস্টিক িন্যবাে।  

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

মহাপস্টিচালক 

বাাংলাদেশ পাট গদবষণা ইনস্টিটিউট 
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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। অিঃপর 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 

অগ চানাইদেশন (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 োম চপ্লােম 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।  

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 চ-

সামাস্টেক 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। 

➢ পস্টরবস্টিচি অথ চননস্টিক অবস্থায় পাদটর ভূস্টমকা স্টনরুপন, নব উদ্ভাস্টবি পাট ও পাটোি পদণ্যর অথ চনীস্টি ও স্টবপণন গদবষণার 

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, কম চশালা এবাং প্রস্টশক্ষণ কম চসূিী 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 দবার্ চ 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 প্রেশ চন 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 কম চিারী এবাং িাষীদের প্রস্টশক্ষণ এবাং পাট 

সাংক্রান্ত কাস্টরগরী গদবষণালব্ধ প্রযুস্টি সম্পদকচ সাংস্টিষ্ট পাট পণ্য উদযািাদের প্রস্টশক্ষণ এবাং অন্যান্য কা চাস্টে সম্পােন। 
 

অর্ গাননাগ্রাম ও জনবল  

 
 

ববনজআরআই-এর বর্গমান অর্ গাননাগ্রাম 
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জনবল 

ছক-1: প্রবর্ষ্ঠাননর জনবল সংক্রান্ত র্থ্য 

ক্রঃ নং গ্রগ্রড নং জনবল মন্তব্য 

অনুনমাবির্ কম গরর্ শূন্য 

1 গ্রগ্রড 1 1 - 1 ড. আ. শ. ম. আননায়ারুল হক (মহাপবরচালক পনি গ্রপ্রষনে চলবর্ িাবয়নে কম গরর্) 

আনছন)।  2 গ্রগ্রড 2 4 - 4 ৩টি পনি ৩ জন বসএসও চলবর্ িাবয়নে কম গরর্ আনছন। 

3 গ্রগ্রড 3 13 ৮ ৫ 

 - 

4 গ্রগ্রড 4 41 2৭ 1৪ 

5 গ্রগ্রড 5 1 1 - 

6 গ্রগ্রড 6 65 4৫ 2০ 

7 গ্রগ্রড 7 - - - 

8 গ্রগ্রড 8 - - - 

9 গ্রগ্রড 9 82 ৪৬ ৩৬ 

10 গ্রগ্রড 10 15 ৭ ৮ 

11 গ্রগ্রড 11 4 ২ ২ 

12 গ্রগ্রড 12 1 1 - 

13 গ্রগ্রড 13 29 9 20 

14 গ্রগ্রড 14 64 5৩ ১১ 

15 গ্রগ্রড 15 1 1 - 

16 গ্রগ্রড 16 89 5৩ 3৬ 

17 গ্রগ্রড 17 7 7 - 

18 গ্রগ্রড 18 2২ 1৭ ৫ 

19 গ্রগ্রড 19 ৩৭ ২৭ ১০ 

20 গ্রগ্রড 20 9৩ 7৮ 15 

 গ্রমাট 569 ৩৮২ 18৭  

* 30 জুন, 202১ র্াবরনের র্থ্য।  
 

 

❖ েনবল কাঠাদমা ও শূন্য পদের সাংখ্াঃ 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 ১৮৭টি পে (1ম-9ম দিদর্র পে ৮০টি, 10ম-20র্ম গ্রগ্রনডর পি ১০৭টি) শূন্য আদে।  

 

❖ েনবল স্টনদয়াগ ও পদোন্নস্টিঃ বর্গমানন ববনজআরআই-এ গ্রমাট শূন্য পনির সংখ্যা 1৮৭টি। র্ন্মনে 6৯টি পি পনিান্নবর্র 

মােনম পূরেন াগ্য। পনিান্নবর্ন াগ্য ৩২টি পনি পনিান্নবর্র কা গক্রম প্রবক্রয়াধীন। অববশষ্ট সরাসবর বননয়ার্ন াগ্য ১১৮টি 

পনির মনে ৯৫টি পনি বননয়ার্ কা গক্রম প্রবক্রয়াধীন।  

 

❖ অস্টর্ট আপস্টি সাংক্রান্ত িথ্যঃ স্টবদেআরআই-এ অস্টর্ট আপস্টির সাংখ্া দমাট 56টি (টাকার অাংদক  া দমাট 6.05 গ্রকাটি 

টাকার)। আপস্টিগুদলার ব্রর্স্টশট েবাব প্রোন করা হদয়দে। স্টনষ্পস্টিকৃি অস্টর্ট আপস্টির সাংখ্া 10টি (টাকার অাংদক  া দমাট 

2.10 দকাটি টাকার)। অস্টনষ্পস্টিকৃি অস্টর্ট আপস্টির সাংখ্া 46টি (টাকার অাংদক  া দমাট 3.95 দকাটি টাকার)। 

 

❖ শৃঙ্খলা/স্টবভাগীয় মামলা সাংক্রান্ত িথ্যঃ ২০২০-2১ অথ চ বেদর চলমান স্টবভাগীয় মামলার সাংখ্া 2টি। 
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মানব সম্পে উন্নয়ন সাংক্রান্ত িথ্য (2020-2021):  

ছক-2: (ক) মানবসম্পিউন্নয়ন (প্রবশক্ষে) 

ক্রঃনং গ্রগ্রডনং প্রবশক্ষে মন্তব্য 

আভ্যন্তরীে ববনিবশক ইনহাউজ অন্যান্য গ্রমাট 

1 গ্রগ্রড 1-9 42জন - 401 জন - 443 জন  

2 গ্রগ্রড 10 - - 53জন - 53জন  

3 গ্রগ্রড 11-20 - - 573জন - 573জন  

 গ্রমাট 42জন - 1027 জন - 1069 জন  

 

ছক-2: (ে) মানবসম্পিউন্নয়ন (উচ্চবশক্ষা) 

ক্রঃনং গ্রগ্রডনং উচ্চবশক্ষা মন্তব্য 

বপএইচবড এম.এস অন্যান্য গ্রমাট 

1 গ্রগ্রড 1-9 21জন -  21জন ৭ জন ববনিবশক বপএইচবড  (১ জন  

কানজ গ্র ার্িান কনরনছন), ১৪ জন 

অভ্যন্তরীে বপএইচবড এবং ৯ জন 

কানজ গ্র ার্িান কনরন।  

2 গ্রগ্রড 10 - - - - 

3 গ্রগ্রড 11-20 - - - - 

 গ্রমাট 21জন - - 21জন 

 

ছক-2: (র্) গ্রসবমনার/ওয়াকগশপ/এক্সনপাজারবভ্বজট 

ক্রঃনং গ্রগ্রডনং উচ্চবশক্ষা মন্তব্য 

গ্রসবমনার ওয়াকগশপ এক্সনপাজারবভ্বজট গ্রমাট 

1 গ্রগ্রড 1-9 ৩২০ জন ৫৪০জন - ৮৬০ জন  

2 গ্রগ্রড 10 - - - -  

3 গ্রগ্রড 11-20 - - - -  

 গ্রমাট ৩২0জন ৫৪০ জন - 8৬০ জন  

 

❖ দেদশর অভযন্তদর স্টবস্টভন্ন সাংস্থায় ২0টি প্রস্টশক্ষণ কম চসূস্টি স্টবদেআরআই এর 42 েন কম চকিচা অাংশিহণ কদরন।   

❖ স্টবদেআরআই ২০২০-2১ অথ চ বেদর 2৭টি ইন-হাউে প্রস্টশক্ষণ আদয়ােন কদর  াদি 10২৭ েন কম চকিচা-কম চিারী অাংশিহণ 

কদরন।  

❖ ২০20-21 অথ চ বেদর কৃস্টষ মন্ত্রণালদয়র অনুদমােনক্রদম 07 েন (১ জন গ্র ার্িান)স্টবজ্ঞানীর তবদেস্টশক স্টপএইিস্টর্ দপ্রািাম 

িলমান আদে। এদের মদধ্য ০১ েন অনেবলয়া, ০১ েন োপান এবাং ০৪ েন মালদয়স্টশয়ার স্টবস্টভন্ন স্টবেস্টবযালদয় স্টপএইিস্টর্ 

দকাদস চ অধ্যয়নরি আদেন।  

❖ ২০২০-2১ অথ চ বেদর দেদশর অভযন্তদর 1৪ েন স্টবজ্ঞানী স্টবস্টভন্ন পাবস্টলক স্টবেস্টবযালদয় স্টপএইিস্টর্’দি অধ্যয়নরি আদেন। 

❖ দেদশর অভযন্তদর 10 টি দসস্টমনার/ওয়াকচশদপ 8৬০ েন স্টবজ্ঞানী ও স্টবস্টভন্ন স্টবেস্টবযালয়/সাংস্থার ব্যস্টিগণ অাংশিহণ  কদরন।  
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কৃবষ র্নবষো উইং-এর কা গক্রম ও অজগন 

ভূবমকাঃ  

কৃবষ র্নবষো উইং বাংলানিশ পাট র্নবষো ইনবিটিউট-এর প্রবর্ষ্ঠালগ্ন গ্রেনক পাট ও পাট জার্ীয় আঁশ ফসনলর উচ্চফলনশীল জার্ 

উদ্ভাবন, উন্নর্ উৎপািন কলা-গ্রকৌশল সংক্রান্ত কৃবষ প্রযুবি উদ্ভাবন, গ্ররার্ ও গ্রপাকা-মাকড় সনাি এবং িমন পদ্ধবর্র প্রযুবি উদ্ভাবন 

বননয় র্নবষো কাজ পবরচালনা করনছন। বর্গমানন 06 (ছয়) টি ববভ্ার্, 01 টি ইউবনট (ফাম গ ম্যাননজনমন্ট ইউবনট) এবং 09 (নয়)টি 

র্নবষো োমানরর সমন্বনয় কৃবষ উইং-এর র্নবষো কা গক্রম পবরচালনা হনে। 

 

কৃবষ র্নবষো উইং-এর লক্ষয ও উনেশ্যঃ 

পানটর কৃবষ র্নবষো ও উন্নয়নন উৎকষ গ অজগন। পাট ও পাট জার্ীয় আঁশ ফসনলর উচ্চফলনশীল জার্ উদ্ভাবন এবং পানটর অন্যান্য 

কৃবষ প্রযুবি উদ্ভাবন ও হস্তান্তনরর মােনম পাট চাষ সংবিষ্ট উপকারনভ্ার্ীনির উপাজগন বৃবদ্ধ, িাবরদ্র হ্রাস, আে গ-সামাবজক অবস্থার 

উন্নয়ন এবং পবরনবশ রক্ষা করা। 

 

কৃবষ র্নবষো উইং-এর কা গক্রমঃ 
 

1) পানটর জাম গপ্লাজম কযানরক্টারাইনজশন 

2) পাট ও পাট জার্ীয় আঁশ ফসনলর উচ্চফলনশীল জার্ উদ্ভাবন ও উন্নয়ন 

3) পানটর কৃবষর্াবিক ব্যবস্থাপনা ও সার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত উন্নর্ প্রযুবি উদ্ভাবন 

4) পানটর বালাই ব্যবস্থাপনার কলা-গ্রকৌশল সংবিষ্ট প্রযুবি উদ্ভাবন 

5) উন্নর্ পাট পচন পদ্ধবর্ উদ্ভাবন 

6) অে গননবর্কভ্ানব লাভ্জনক পাট বভ্বিক শস্য প গায় উদ্ভাবন 

7) উদ্ভাববর্ কৃবষ প্রযুবি কৃষকনির মানে হস্তান্তর ও সম্প্রসারে। 

 

কৃবষ র্নবষো উইং-এর অবধনস্ত ববভ্ার্, ইউবনট এবং র্নবষো োমার গুনলার র্াবলকা বননন্ম গ্রিওয়া হনলাঃ  

  

১) গ্রজননটিক বরনসানস গস এন্ড বসড ববভ্ার্ 
 

২) প্রজনন ববভ্ার্  

৩) কৃবষর্ে ববভ্ার্  

৪) গ্রপি ম্যাননজনমন্ট ববভ্ার্ 

৫) ফাইবার গ্রকায়াবলটি ইমপ্রুভ্নমন্ট ববভ্ার্  

৬) জুট ফাবম গং বসনিম ববভ্ার্ 

৭) ফাম গ ম্যাননজনমন্ট ইউবনট  

৮) পানটর কৃবষ পরীক্ষা গ্রকন্দ্র, জার্ীর, মাবনকর্ঞ্জ  

৯) পাট র্নবষো আঞ্চবলক গ্রকন্দ্র, রংপুর 

১০)  পাট র্নবষো আঞ্চবলক গ্রকন্দ্র, ফবরিপুর  

১১)  পাট র্নবষো আঞ্চবলক গ্রকন্দ্র, চাবিনা, কুবমল্লা  

১২) পাট র্নবষো আঞ্চবলক গ্রকন্দ্র, বকনশারর্ঞ্জ 

১৩) পাট র্নবষো উপনকন্দ্র, র্ারাব, নারায়নর্ঞ্জ  

১৪) পাট র্নবষো উপনকন্দ্র, মবেরামপুর,  নশার  

১৫) পাট র্নবষো উপনকন্দ্র, পাবেমারা, পটুয়াোলী 

১৬) পাট বীজ উৎপািন ও র্নবষো গ্রকন্দ্র, নবসপুর, বিনাজপুর। 
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গ্রজননটিক বরনসানস গস এন্ড বসড ববভ্ার্ 

ভূবমকাঃ 
 

গ্রজননটিক বরনসানস গস এন্ড বসড ববভ্ার্ (বজআরএসবড) বাংলানিশ পাট র্নবষো ইনবিটিউনটর পাট ও পাট জার্ীয় ফসনলর জার্ উন্নয়ন 

কম গসূবচর অন্যর্ম অংশীিার। 1991 সানল ববনজআরআই এর জাম গপ্লাজম ববভ্ানর্র কা গক্রম শুরু হয়। 2001 সানল এই জাম গপ্লাজম 

ববভ্ার্ বজন ব্যাংক শাো বহনসনব র্ৎকালীন প্রজনন ববভ্ানর্র সাইনটানজননটিক্স শাোর সানে যুি কনর এবং প্রজনন বীজ শাো নানম 

আনরকটি নতুন শাোসহ গ্রমাট 3টি শাো সমন্বনয় গ্রজননটিক বরনসানস গস এন্ড বসড ববভ্ার্ র্ঠন করা হয়। অর্পর সব গনশষ মবলকুলার 

বানয়ালবজ শাো নানম আনরা একটি নতুন শাো সৃজননর মােনম 4টি শাো বননয় বর্গমানন গ্রজননটিক বরনসানস গস এন্ড বসড ববভ্ানর্র 

কা গক্রম চলমান আনছ। এই ববভ্ার্ প্রবর্ষ্ঠার মূল লক্ষয মবলকুলার চবরত্রায়ন করা; আঁশ জার্ীয় ফসনলর জাম গপ্লাজম সংগ্রহ ও সংরক্ষে 

করার পাশাপাবশ র্ানির মরনফালবজকাল ও মবলমুলার চবরত্রায়ন করা, আঁশ ফসনলর জার্ সমূনহর চাবহিা অনু ায়ী প্রজনন বীজ 

উৎপািন ও ববর্রে এবং জীব প্রযুবি র্নবষোর মােনম আঁশ ফসনলর উন্নর্ জার্ উদ্ভাবন/উন্নয়ন। এই ববভ্ানর্র কা গক্রম একজন     

মুখ্য ববজ্ঞাবনক কম গকর্গার গ্রনতৃনে বনননাি 4 টি শাোর মােনম পবরচাবলর্ হনে। 

• বজন ব্যাংক শাো 

• সাইনটানজননটিক্স 

• প্রজনন বীজ শাো 

• মবলকুলার বানয়ালবজ শাো 
 

বজন ব্যাংক শাোঃ 

পাট ও অন্যান্য আঁশ জার্ীয় ফসনলর গ্রকৌবলসম্পি সংগ্রহ ও সংরক্ষে করা এই শাোর মূখ্য উনেশ্য। অদ্যাববধ বাংলানিনশর বববভ্ন্ন 

অঞ্চল ছাড়াও পৃবেবীর অননক গ্রিশ গ্রেনক বববভ্ন্ন সমনয় সংগৃহীর্ 6050 টি জাম গপ্লাজম এই শাোর বজন ব্যাংক এ সংরবক্ষর্ আনছ। 

এই বজন ব্যাংক-এ +40গ্রস ও -200গ্রস র্াপমাত্রার আলািা দুইটি প্রনকানষ্ঠ  োক্রনম মে ও িীর্ গ গ্রময়ানি সংরক্ষনের জন্য জাম গপ্লাজম 

সমূহ  ো েভ্ানব সুববন্নস্থ আনছ। শাোর সুবনবি গষ্ট উনেশ্য সমূহ বননরূপঃ 

• পাট, গ্রকনাফ, গ্রমস্তা ও অন্যান্য আঁশ ফসনলর জাম গপ্লাজম সংগ্রহ, সংরক্ষে ও ববর্রে এবং সংগৃহীর্ জাম গপ্লাজম সমূনহর 

চবরত্রায়ন, মূল্যায়ন ও ডকুনমনন্টশন। 

• বজন ব্যাংক-এ সংরবক্ষর্ জাম গপ্লাজম সমূনহর মান  াচাই পূব গক প্রনয়াজনন বীজ পুনঃবধ গন (Regeneration) কনর সংরক্ষে। 
 

  

  
 

বজন ব্যাংক শাোর র্নবষোর কা গক্রনমর েন্ডবচত্র। 
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সাইনটানজননটিক্স শাোঃ 

 

জীব প্রযুবি র্নবষোর মােনম পাট ও অন্যান্য আঁশ ফসনলর জার্ উন্নয়ন সহায়ক র্নবষো এই শাোর মূল লক্ষয। শাোর সুবনবি গষ্ট 

উনেশ্য সমূহ বননরূপঃ 

• ইনবভ্নরা (In vitro) এক্সপ্লান্টকালচানরর (মাইনক্রানপ্রাপানর্শন) মােনম পাট, গ্রকনাফ ও গ্রমস্তার বরনজনানরশন প্রনটাকনলর 

উন্নবর্ সাধন। 

• Karyotype analysis, embryo rescue এবং pollen culture protoplast fusion র্নবষো। 

• গ্রজননটিক রান্সফরনমশননর মােনম কাবির্ বজন পাট, গ্রকনাফ ও গ্রমস্তার জানর্ সবন্ননবশন কনর জানর্র উন্নয়ন ও উদ্ভাবন 

• পাট, গ্রকনাফ ও গ্রমস্তার জাম গপ্লাজনমর বডএনএ বফঙ্গার বপ্রবন্টং এর মােনম আনববক চবরত্রায়ন (molecular 

characterization) সম্পন্ন করা। 

• সংরবক্ষর্ জাম গপ্লাজম গ্রেনক জীববয়, অজীববয় ও কাবির্ গুোগুন বনধ গারক মবলকুলার মাকগার সনাি করে। 

 

প্রজনন বীজ শাোঃ  

এই শাো মূলর্ পাট, গ্রকনাফ ও গ্রমস্তার বববভ্ন্ন জানর্র প্রজনন বীজ উৎপািন কনর বভ্বি বীজ উৎপািনকারী প্রবর্ষ্ঠান সমূনহ র্া 

সরবরাহ কনর োনক। শাোর সুবনবি গষ্ট উনেশ্য সমূহ বননরূপঃ 

• বভ্বিবীজ উৎপািনকারী বববভ্ন্ন সরকারী ও গ্রবসরকারী সংস্থানক চাবহিা গ্রমার্ানবক প্রজনন বীজ সরবরানহর লনক্ষয 

প্রনয়াজনীয় পবরমাে প্রজনন বীজ উৎপািন। 

• প্রজনন বীজ ববষয়ক র্নবষো এবং প্রজনন বীজ উৎপািননর জন্য বনউবিয়াস বীজ উৎপািন। 

 

উনল্লেন াগ্য কা গক্রম  

2020-21 অে গ বছনর সম্পাবির্ র্নবষো কানজর বববরেঃ 

গ্রজননটিক বরনসানস গস এন্ড বসড ববভ্ার্ এর বর্নটি শাোর মােনম 2020-21 অে গ বছনর গ্রমাট 17 টি র্নবষো পরীক্ষে বাস্তবায়ন করা 

হনয়নছ। বননন এ সকল পরীক্ষনের সংবক্ষপ্ত ফলাফল উনল্লে করা হনলাঃ 

• 2020-21 অে গ বছনর গ্রমাট 106 টি এনক্সশননর চাবরবত্রক বববশষ্টয বনরুপন করা হয়,  ার মনে গ্রিশী পানটর 33 টি, গ্রর্াষা 

পানটর 28 টি, গ্রকনানফর 22 টি এবং গ্রমস্তার 23 টি এনক্সশন বছল। উি এনক্সশননর মনে গ্রিশী পানটর 9 টি এনক্সশন, 

গ্রর্াষা পানটর 7 টি এনক্সশন, গ্রকনানফর 7 টি এনক্সশন এবং গ্রমস্তার 6 টি এনক্সশন আঁশ উৎপািন বববশনষ্টযর আনলানক 

অনপক্ষাকৃর্ ভ্াল ফলাফল প্রিশ গন কনর। 

• র্াছাড়া 2020-21 অে গবছনর 50 টি এনক্সশননর চাবরবত্রক বববশষ্টয মূল্যায়ন করা হনয়নছ।  ার মনে গ্রকনানফর 25 টি এবং 

গ্রমস্তার 25 টি এনক্সশন বছল। এনক্সশন গুনলার মনে গ্রকনানফর 8 টি এবং গ্রমস্তার 7 টি এনক্সশন ভ্ানলা ফলাফল প্রিশ গন 

কনর। এই এনক্সশন সমূহ পরবর্ীনর্ জার্ উন্নয়ননর কানজ ব্যবহার করা  ানব। 

• র্নবষো কানজন জন্য 1931 টি এনক্সশননর বীজ বববভ্ন্ন ববভ্ানর্ সরবরাহ করা হয়। এভ্াড়া 540 টি এনক্সশন এর বীজ বধ গন 

(Regeneration) করা হয় এবং  র্া ে প্ররবক্রয়ার মােনম বীজ গুনলা বজন ব্যাংনকর সংরক্ষে করা হয়। বজন ব্যাংক এর 

+40গ্রস. র্াপমাত্রায় সংরবক্ষর্ 65 টি জাম গপ্লাজনমর অঙ্কুনরাির্নমর হার পরীক্ষা করা হনয়নছ। 

• এসএসআর প্রাইমার ব্যবহার কনর গ্রিশী পানটর 1 টি জার্সহ গ্রমাট 13 টি জাম গপ্লাজম এবং গ্রর্াষা পানটর 1 টি জার্সহ গ্রমাট 

9 টি জাম গপ্লাজম অে গাৎ সব গনমাট 22 টি জাম গপ্লাজনমর কবলকুলার চবরত্রায়ন করা হনয়নছ। গ্রজননটিক পাে গনকযর উপর বভ্বি 

কনর গ্রডনন্ডাগ্রাম বচত্রায়ন করা হনয়নছ এবং জাম গপ্লাজমসমূহ দুইট প্রধান শাোয় ববভ্ি হনয়নছ। 

• পরবর্ী বছনর প্রজনন বীজ উৎপািননর জন্য গ্রিশী পাট, গ্রর্াষা পাট ও গ্রকনানফর বববভ্ন্ন জানর্র 76.25 গ্রকবজ বনউবিয়াস 

বীজ উৎপািন কনর সংরক্ষে করা হনয়নছ। 

• র্াছাড়া গ্রিশী পাট, গ্রর্াষা পাট ও গ্রকনানফর বববভ্ন্ন জার্র সব গনমাট 1520 গ্রকবজ প্রজনন বীজ উৎপািন করা হনয়নছ। এর 

মনে গ্রিশী ও গ্রর্াষা পানটর এবং গ্রকনানফর 664.63 গ্রকবজ প্রজনন বীজ ববএবডবসনক বভ্বি বীজ উৎপািননর জন্য 

সরবরাহ করা হনয়নছ। 
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• গ্রবসরকারী পাট বীজ উৎপািন ও ববপেন প্রবর্ষ্ঠান র্বচহাটা এযানকায়াকালচার ফাম গস বলঃ,গ্রমসাস গ কvRx বীজ ভ্ান্ডার ও 

গ্রমসাস গ মা এন্টারপ্রইজনক 450 গ্রকবজ গ্রকনানফর প্রজনন বীজ এবং কবনকা বসড গ্রকাম্পানী-গ্রক বভ্বি বীজ উৎপািননর জন্য 

20 গ্রকবজ গ্রর্াষা পানটর প্রজনন বীজ সরবরাহ করা হনয়নছ।   

 

  

  

প্রজনন বীজ শাোর বববভ্ন্ন সবচত্র কা গক্রম। 
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প্রজনন ববভ্ার্ 

ভূবমকাঃ  

 

বাংলানিশ পাট র্নবষো ইনবিটিউট-এর প্রজনন ববভ্ার্ পবরববর্গর্ জলবায়ু ও কৃবষ পবরনবশ ব্যবস্থার পবরনপ্রবক্ষনর্ দ্রুর্ বধ গনশীল, স্বল্প 

জীবনকাল, প্রবর্কূল পবরনবশ সবহষ্ণু উচ্চফলনশীল ও বহুমুেী পাটপণ্য উৎপািন উপন ার্ী পাট, গ্রকনাফ ও গ্রমস্তার উন্নর্ জার্ উদ্ভাবনন 

প্রধান ভূবমকা পালন কনর োনক। প্রবর্গন, সংকরায়ে, পবলপ্লয়ডাইনজশন, বমউনটশন ও জীব প্রযুবি ব্যবহার কনর জার্ উদ্ভাবন করা 

হনে। প্রবর্ষ্ঠালগ্ন (1951) গ্রেনকই প্রজনন ববভ্ার্ বাংলানিশ পাট র্নবষো ইনবিটিউট-এর র্নবষোর কান্ডারী বহনসনব িাবয়ে পালন 

কনর আসনছ। গ্রিনশর কৃবষ পবরনবশ ও কৃষকনির চাবহিা ববনবচনায় নতুন নতুন জার্ উদ্ভাবন কনরনছ বাংলানিশ পাট র্নবষো 

ইনবিটিউট-এর প্রজনন ববভ্ার্ এবং এর ফনল উৎপািন গ্রবনড়নছ বহুগুে। প্রবর্ গ্রহক্টনর বনধ গাবরর্ সমনয় অবধক ও উন্নর্ মাননর পাট 

এবং পাট জার্ীয় ফসনলর আঁশ উৎপািন, প্রাবন্তক এবং অপ্রচবলর্ (লবোি সবহষ্ণু, দ্রুর্বধ গনশীল এবং আর্াম বপননাপন ার্ী) উন্নর্ 

গ্রিশী পাট, গ্রর্াষা পাট, গ্রকনাফ ও গ্রমস্তার জার্ উদ্ভাবন করা হনয়নছ। ফনল গ্রিনশ পানটর আবাবি জবমর পবরমান কম এবং ক্রমার্র্ 

প্রাবন্তক ও বনকৃষ্ট জবমনর্ পাট আবাি স্থানান্তবরর্ হনলও জার্ীয় র্ড় উৎপািন বৃবদ্ধ অব্যাহর্ রনয়নছ। পাট চাষাবাি লাভ্জনক করা 

এবং পবরনবশ বান্ধব এ আঁশ ফসনলর আবাি অব্যাহর্ রাোর লনক্ষয এ ch©šÍ পাট এবং পাট জার্ীয় ফসনলর 53 টি উন্নর্ জার্ উদ্ভাবন 

কনরনছ কৃবষ ববজ্ঞানীরা।  ার মনে গ্রিশী পাট 28টি, গ্রর্াষা পাট 18 টি, গ্রকনাফ 4 টি ও গ্রমস্তা 3 টি। উি 53 টি জানর্র মনে 

বর্গমানন গ্রিশী পানটর 10 টি, গ্রর্াষা পানটর 7 টি, গ্রকনানফর 4 টি এবং গ্রমস্তার 3 টি জার্ সহ সব গনমাট 24 টি উন্নর্ জার্ কৃষক প গানয় 

চাষাবাি হনে। িবক্ষোঞ্চনল পাট চাষ সম্প্রসারনের লনক্ষয ইনর্ামনে উদ্ভাববর্ মেম মাত্রার লবোির্া সবহষ্ণু গ্রিশী পাট 

(ববনজআরআই গ্রিশী পাট 8) চাষ সফল হনয়নছ এবং উিরাঞ্চনলর বন্যা কববলর্ চর এলাকার চাষীনির আশার আনলা গ্রিোনে অল্প 

পবরচ গা ও স্বল্প েরনচ অবধক ফলনশীল গ্রকনাফ ফসনলর নতুন জার্ ববনজআরআই গ্রকনাফ 4। বর্গমানন এই ববভ্ানর্র কা গক্রম একজন 

মুখ্য ববজ্ঞাবনক কম গকর্গার গ্রনতৃনে বর্নটি শাোর মােনম পবরচাবলর্ হনে। শাো বর্নটির কা গক্রম প গায়ক্রনম বননন উনল্লে করা হনলাঃ 

 

 (ক) কযাপসুলাবরস বিবডং শাোঃ 

• দ্রুর্বধ গনশীল, আর্াম পবরপক্ক, উচ্চ ফলনশীল গ্রিশী পানটর জার্ উদ্ভাবন। 

• পবরবর্গশীল জলবায়ুর প্রভ্াব গ্রমাকানবলায় প্রবর্কূলর্া সবহষ্ণু উচ্চ ফলনশীল জার্ উদ্ভাবন। 

• লবোি, পাহাবড়, জলাবদ্ধর্া, চরাঞ্চল, স্বল্প গ্রময়ািী, সারা বছর ব্যাপী চাষ উপন ার্ী জার্ উদ্ভাবন কাh©ক্রম। 

• জানর্র ববশুদ্ধর্া বনবির্করে ও প্রবর্ বছর নতুন বীজ সংরক্ষে করা। 

• প্রবর্গন, সংকরায়ে, পবলপ্লয়জাইনজশন, বমউনটশন প্রযুবি ব্যবহার কনর জার্ উদ্ভাবন কাh©ক্রম পবরচাবলর্ হনে।  

• উন্নর্মাননর গ্রকৌবলর্াবিক (গ্রজননটিকযাল) ববশুদ্ধর্াসহ গ্রিশী পানটর উদ্ভাববর্ জার্ সমূনহর বনউবিয়াস প্রজনন বীজ উৎপািন 

করা। 

(ে) অবলটবরয়াস বিবডং শাোঃ 

• দ্রুর্বধ গনশীল, আর্াম পবরপক্ক, উচ্চ ফলনশীল গ্রর্াষা পানটর জার্ উদ্ভাবন। 

• লবোি, জলাবদ্ধর্া, স্বল্প গ্রময়ািী, সারা বছর ব্যাপী চাষ উপন ার্ী উচ্চ ফলনশীল জার্ উদ্ভাবন। 

• জানর্র ববশুদ্ধর্া বনবির্করে ও প্রবর্ বছর নতুন অগ্রবর্ী সাবরর বীজ সংরক্ষে করা। 

• প্রবর্গন, সংকরায়ে, পবলপ্লয়ডাইনজশন, বমউনটশন প্রযুবি ব্যবহার কনর জার্ উদ্ভাবন কাh©ক্রম পবরচাবলর্ হনে। 

• উন্নর্মাননর গ্রকৌবলর্াবিক (গ্রজননটিকযাল) ববশুদ্ধর্াসহ গ্রর্াষা পানটর উদ্ভাববর্ জার্ সমূনহর বনউবিয়াস প্রজনন বীজ 

উৎপািন কনর োনক। 

 

(র্) গ্রকনাফ গ্রমস্তা বিবডং শাোঃ 

• পবরবর্গনশীল জলবায়ু প্রভ্াব গ্রমাকানবলায় গ্রকনাফ ও গ্রমস্তার উচ্চ ফলনশীল জার্ উদ্ভাবন। 

• জানর্র ববশুদ্ধর্া বনবির্করে ও প্রবর্ বছর নতুন বীজ সংরক্ষে করা। 

• লবোি সবহষ্ণু, পাহাবড়, জলাবদ্ধর্া সবহষ্ণু, চরাঞ্চল, স্বল্প গ্রময়ািী, সারা বছর ব্যাপী চাষ উপন ার্ী জার্ উদ্ভাবন। 

• প্রবর্গন, সংকরায়ে, পবলপ্লয়ডাইনজশন, বমউনটশন প্রযুবি ব্যবহার কনর জার্ উদ্ভাবন কা গক্রম পবরচালনা করা। 

• উন্নর্মাননর গ্রকৌবলর্াবিক (গ্রজননটিকযাল) ববশুদ্ধর্াসহ গ্রকনাফ ও গ্রমস্তার উদ্ভাববর্ জার্ সমূনহর বনউবিয়াস প্রজনন বীজ 

উৎপািন কনর োনক। 
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১। কযাপসুলাবরস শাোঃ 

 

❖ 2020 সানলর আর্ি-বডনসম্বর ববনজআরআই গ্রকন্দ্রীয় গ্রিশন ঢাকায় একটি সংকরায়ে কম গসূবচ গ্রহে করা হনয়বছল। 

কাবির্ হাইবিড পাওয়ার জন্য সব গনমাট 152 টা ক্রস করা হনয়বছল, এনির মনে বববভ্ন্ন ক্রস কবম্বননশন গ্রেনক মাত্র 51 টি 

সফল ক্রস (হাইবিড) পাওয়া বর্নয়নছ। গ্রভ্বজনটবল টাইনপর গ্রক্ষনত্র  সব গনমাট 42 টা ক্রস করা হয়  ার মনে 8 টি সফল ক্রস 

গ্রেনক বীজ পাওয়া  ায়। 

❖ 2020 সানল 59 টি F1 ক্রনসর (45টি আঁনশর জন্য এবং 14 টি শানকর জন্য)  র্ানছর মূল্যায়ে করা হনয়বছল। এর মনে 29 

টি বনর্ভ গল ক্রস  (26টি আঁনশর জন্য, 3টি শানকর জন্য) বনবির্ হওয়া বর্নয়বছল।   

❖ কাবির্ বববশষ্টয পাওয়ার লনক্ষয পূব গবর্ী বছনরর বিবনং গ্রপ্রাগ্রাম গ্রেনক 15 টি Accession মূল্যায়ে করা হনয়বছল গ্র োনন 

আঁনশর ফলন ববনবচনায় Acc. 2493 (17.95 g plant-1),  Acc. 2265 (17.85 g plant-1) Ges Acc. 2234 

(17.67 g plant-1) n‡”Q me‡P‡q AvkvcÖ` wR‡bvUvBc|  

❖ উচ্চ ফলননর সানে গ্রছাটবিন ও বনন র্াপমাত্রা সবহষ্ণু লাইন আলািা করনের গ্রক্ষনত্র চারটা পূব গ বাছাইকৃর্ এনক্সশন এবং দুনটা 

তুল্য জার্ বসবভ্এল-1 ও বসবস-45 মাবনকর্ঞ্জ এবং রংপুর োমানর লার্াননা হয়। 100 বিনন আর্াম ফুল গ্রফাটা ছাড়াই 

সনব গাচ্চ ফলন পাওয়া  ায় Acc. 870 (16.60 g plant-1) গ্রেনক  া তুল্য জার্ বসবস-45 (12.72 g plan-1
)  ও 

বসবভ্এল-1 (13.53 g plan-1
)  গ্রেনক গ্রববশ আঁনশর ফলন গ্রিয়। 

❖ 2020 সানল প্রােবমক ফলন  পরীক্ষায়, একটা তুল্যজার্ (বসবভ্এল-1) সহ আটটি গ্রিশী পানটর বজননাটইপ বস-5018,     

বস-5036, বস-5044, বস-5133, বস-5136, বস-5149 এবং বস-2262 মবনরামপুর এবং পানটর কৃবষ পরীক্ষা গ্রকন্দ্র, 

মাবনকর্নঞ্জ র্ানির ফলন এবং ফলননর গুনাবলীর জন্য পরীক্ষা করা হনয়নছ। 100 বিন এবং 120 বিন বয়নস ফসল কর্গন 

কনর বিবডং লাইন বস-2262 উনল্লেন াগ্যভ্ানব সনব গাচ্চ আঁনশর ফলন (3.08 টন/গ্রহ. এবং 3.79 টন/গ্রহ.) বিনয়নছ। 

❖ বর্নটি অগ্রবর্ী লাইন বস-2234, বস-2236, বস-2281 এর সানে তুল্য জার্ বসবস-45 প গনবক্ষে করা হয়, ফবরিপুর, 

মাবনকর্ঞ্জ এবং বকনশারর্ঞ্জ গ্রিশনন, গ্রসোনন বিবডং লাইন বস-2236 সনব গাচ্চ আঁনশর ফলন (2.39 টন/গ্রহ.) বিনয়নছ 100 

বিনন এবং বস-2281 উনল্লেন াগ্যভ্ানব সনব গাচ্চ আঁনশর ফলন (2.76 টন/গ্রহ.) বিনয়নছ 120 বিনন।  

❖ 2020 সানল উচ্চ ফলননর সানে বববভ্ন্ন কৃবষ বাস্ত্িসংস্থানন উপন ার্ীকরনের জন্য বর্নটি সম্ভাব্য বিবডং লাইন গ্র মন 

ববনজবস-5002, ববনজবস-5050 এবং ববনজবস-5105 পরীক্ষা করা হনয়নছ। 100 বিন বয়নস ফসল কর্গন কনর বববভ্ন্ন 

োমানরর পুজ্ঞীকৃর্ র্ড় ফলাফল গ্রেনক জানা  ায় গ্র , বিবডং লাইন ববনজবস-5002 এর ফলন গ্রববশ (3.57 টন/গ্রহ.), পরবর্ী 

ফলন ববনজবস-5050 এর (3.50 টন/গ্রহ.)  া তুল্য জার্ (3.49 টন/গ্রহ.) এর সানে তুলনা করা হনয়নছ। 

2। অবলটবরয়াস শাোঃ 

 

❖ 2020 সানলর সংকরায়ে গ্রপ্রাগ্রানম বববভ্ন্ন জার্, অগ্রবর্ী সাবর ও এনক্সশন এর মনে বববভ্ন্ন কবম্বননশনন সব গনমাট 490 টি 

ক্রস করা হনয়নছ। এনির মনে 149 টি সফল ক্রনসর ফল পাওয়া বর্নয়বছল।  

❖ 2020 সানলই 100 প্রকার F1 ক্রনসর মূল্যায়ে করা হনয়বছল গ্র োনন 12টি ক্রস ভ্াল বছল। 

❖ 260 টি কাবির্ র্াছ {F2 (১৯০), F3 (৫৯), F5 (৪), F7 (৪) এবং F8 (৩)} ববনজআরআই, ঢাকানর্ মূল্যায়ে করা হনয়বছল। এনির 

মনে র্ানছর উচ্চর্া, পার্ার আকার, কান্ড, বিবপউল এর বে গ এবং ফুনলর বববশনষ্টযর বভ্বিনর্ 155 টি র্াছ {F3 (১২৮), F4 (১৮), F6 

(৬) F8 (২) এবং F9 (১)} পরবর্ী প্রজন্ম বহসানব বনব গাচন করা হনয়নছ। 

❖ অযানাটবমকযাল র্নবষোয় গ্রিো  ায় গ্র , রাবপজনয়নডর আয়র্ন র্ানছর কানন্ডর বববভ্ন্ন জায়র্ায় বববভ্ন্ন রকম হয়। অযানাটবমকযাল 

বববশনষ্টর ববনবচনায় ববনজআরআই গ্রর্াষা পাট 5 এ সবচাইনর্ ভ্াল ফলাফল পাওয়া বর্নয়নছ। কানন্ডর উপবরভ্ানর্ অগ্রবর্ী লাইন      

ও-০৪৩-৭-৯ (সবুজ ও লাল র্ানছর) এর রাবপজনয়নডর আয়র্ন সবনচনয় গ্রববশ পাওয়া বর্নয়নছ।  

❖ বমউনটশন বিবডং র্নবষোয় গ্রজআরও-৫২৪ এবং ববনজআরআই গ্রর্াষা পাট 8 তুল্য জার্ বহনসনব ব্যবহার কনর র্ানছর উচ্চর্া, 

ব্যাস, পার্ার আকার ও রং ববনবচনায় 24 টি কাবির্ লাইননর মে গ্রেনক 7 টি লাইন (M4) ভ্াল পাওয়া বর্নয়নছ।  

❖ বপ্রবলবমনাবর ইল্ড রায়ানল ববনজআরআই গ্রর্াষা পাট 5 এবং ববনজআরআই গ্রর্াষা পাট 8 তুল্য জার্ বহনসনব ব্যবহার কনর 

র্ানছর ব্যাস, উচ্চর্া, আঁনশর ওজন ও কাঠির ওজন ববনবচনায় 3 টি অগ্রবর্ী সাবরর মনে ও-০৪১২-৯-৪ (লাল), ও-০৪১৯-১-৩ 

(লাল)  এবং ও-০৪১১-১০-৪ (লাল)  ও-০৪১২-৯-৪ (লাল) সবচাইনর্ ভ্াল ফলাফল বিনয়নছ। 

❖ এডভ্ান্সড ইল্ড রায়াল র্নবষোয় 3টি অগ্রবর্ী সাবর ও-৫১২-৬-২ (সবুজ), ও-৫১২-৬-২ (লাল) এবং ও-০৪৩-৭-৯ (লাল) এবং 

2টি তুল্য জার্ ববনজআরআই গ্রর্াষা পাট 8 এবং  গ্রজআরও-৫২৪ এর সানে ফলন ও অন্যান্য গুোবলীর বভ্বিনর্ পরীক্ষার 

জন্য 5 টি গ্রষ্টশনন রায়াল গ্রিওয়া হনয়বছল। এর মনে ববনজআরআই গ্রর্াষা পাট 8 এবং ও-০৪৩-৭-৯ আর 100 বিন এবং 

120 বিনন সবচাইনর্ ভ্াল ফলাফল প্রিশ গন কনরনছ। 
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❖ মাবি গ্রলানকশন ইল্ড রায়াল পরীক্ষনে অগ্রবর্ী লাইন ও-০৪৩-৭-৯ (লাল) এর সানে 1টি তুল্য জার্ গ্রজআরও-৫২৪ পাঁচটি 

গ্রষ্টশনন লার্াননা হয়। সবকটি গ্রষ্টশনন সব প্লনটই ও-০৪৩-৭-৯ (লাল) গ্রববশ আঁশ উৎপািন কনরনছ। 

 

3। গ্রকনাফ ও গ্রমস্তা শাোঃ 

❖ 2020 সানলর সংকরায়ে গ্রপ্রাগ্রানমর বববভ্ন্ন ভ্যারাইটি, এডভ্ান্সড লাইন ও এনক্সশন এর মনে গ্রকনানফ 25 টি কবম্বননশনন 

সব গনমাট 135 এবং গ্রমস্তায় 9 টি কবম্বননশনন সব গনমাট 36 টি ক্রস সংকরায়ে করা হনয়নছ। এনির মনে 141 টি (120 টি 

গ্রকনাফ ও 21 টি গ্রমস্তা) সফল ক্রনসর ফল পাওয়া বর্নয়বছল।  

❖ 2020 সানলই 89 প্রকার F1 ক্রনসর মূল্যায়ে করা হনয়বছল গ্র োনন 58 টি বনবির্ ক্রসনর মনে 13 টি আকাবির্  F1 

ক্রস বহনসনব বনব গাচন করা হনয়বছল। 

❖ বববভ্ন্ন প্রজনন্মর 191 টি কাবির্ র্াছ: গ্রকনানফর 148 টি {F2 (10), F3 (95), F4 (31), F5 (8) এবং F6 (4)} এবং 

গ্রমস্তার 43 টি {F3(32) এবং F4(11)} ববনজআরআই, ঢাকানর্ বপন করা হনয়বছল। এনির মনে র্ানছর উচ্চর্া, পার্ার 

আকার, কান্ড, বিবপউল এর বে গ এবং ফুনলর বববশনষ্টযর বভ্বিনর্ 223 টি গ্রকনানফর র্াছ {F2 (28), F3 (157), F4 (29) 

এবং F5 (7) এবং F6 (2)} এবং 69 টি গ্রমস্তার র্াছ {F3 (52) এবং F4 (17)} পরবর্ী প্রজন্ম বহসানব বনব গাচন করা 

হনয়নছ। 

❖ গ্রকনানফর উচ্চফলনশীল গ্রজননাটাইপ বিবনং গ্রপ্রাগ্রানম গ্রমাট 50 টি এনক্সশন  গ্রেনক 8 টি এনক্সশন কাবির্ গ্রজননাটাইপ 

বহনসনব বনব গাচন করা হনয়বছল। 

❖ গ্রকনানফর অযানাটবমকযাল র্নবষোয় গ্রিো  ায় গ্র , বর্নটি িীবডং লাইন ও বর্নটি গ্রচক ভ্যারাইটির অযানাটবমকযাল 

বববশনষ্টযর ববনবচনায় অগ্রবর্ী লাইন গ্রকববএল-155(1) এ সবচাইনর্ ভ্াল ফলাফল পাওয়া বর্নয়নছ। লাইনটির বাকনলর 

পুরুে, রাবপজনয়নডর সংখ্যা ও আয়র্ন সবনচনয় গ্রববশ পাওয়া বর্নয়নছ। মানঠর ফলন পরীক্ষানর্ও এ লাইনটি ভ্াল ফলন 

বিনয়বছল। 

❖ গ্রকনানফর গ্রজানাল ইল্ড রায়ানল ববনজআরআই গ্রকনাফ 4 তুল্য জার্ বহনসনব ব্যবহার কনর র্ানছর ব্যাস, উচ্চর্া, আঁনশর 

ওজন ও কাঠির ওজন ববনবচনায় 3 টি অগ্রবর্ী সাবরর মনে (গ্রকববএল-155(1), গ্রকববএল-73 এবং গ্রকববএল-51)  

গ্রকববএল-155(1) সবচাইনর্ ভ্াল ফলাফল বিনয়নছ। 

❖ গ্রমস্তার মাবি গ্রলানকশন ইল্ড রায়াল পরীক্ষনে দুইটি অগ্রবর্ী লাইন (এসএম-2 ও এসএম-5)  এর সানে 1টি  কনরাল জার্ 

(ববনজআরআই গ্রকনাফ 4) চারটি গ্রষ্টশনন ও দুইটি কৃষনকর জবমনর্ লার্াননা হয়। সবকটি গ্রষ্টশনন ও কৃষনকর জবমনর্  লাইন 

এসএম-2 তুল্য জার্ অনপক্ষা গ্রবশী আঁশ উৎপািন কনরনছ। 

❖ সবিনমস্তার একটি জার্ (ববনজআরআই গ্রমস্তা 2/বভ্এম-1), একটি অগ্রবর্ী সাবর (এমই-4) ও একটি এনক্সশন 1740 এর 

বজব রাসায়বনক ও অযাবন্টঅবক্সনডন্ট উপািাননর ববনিষে ও বনরুপন পরীক্ষায় গ্রিো  ায়  এনক্সশন 1740 এ সব গাবধক গ্রপ্রাটিন 

রনয়নছ, এমই-4 এ সব গাবধক কযালবসয়াম ও ফাইবার রনয়নছ এবং বভ্এম-1 এ সব গাবধক গ্রসাবডয়াম, পটাবশয়াম ও 

কযালবসয়াম রনয়নছ। অযাবন্টঅবক্সনডন্ট উপািাননর মনে বভ্এম-1 এ অযানথাসায়াবনন ও এমই-4 এ কযানরাটিননয়ড পাওয়া 

বর্নয়নছ এবং এনক্সশন 1740 এ  উভ্য় অযাবন্টঅবক্সনডন্ট পাওয়া বর্নয়নছ। 

 

                 
বববভ্ন্ন গ্রজনানরশননর গ্রর্াষা পানটর র্াছ we‡RAviAvB ‡Zvlv cvU-8 

(iwe 1) 
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বাংলানিশ পাট র্নবষো ইনবিটিউট কতৃগক উদ্ভাববর্ পাট ও পাট জার্ীয় আঁশ ফসনলর জার্সমূনহর র্াবলকা 
 

 

ক্র. নং জানর্র নাম অবমুি সন উদ্ভাবন পদ্ধবর্ (Pedigree) 

সািা/ গ্রিশী পাট (Corchorus capsularis L.) 

1. ওকারপাস (Oocarpus) 1910 ববশুদ্ধ সাবর  বনবাচ গন 

2. কাবকয়া গ্রবাম্বাই (Kakya Bombai) 1910 ববশুদ্ধ সাবর  বনবাচ গন 

3. আর-85 1916 ববশুদ্ধ সাবর  বনবাচ গন 

4. বড-145 1919 ববশুদ্ধ সাবর  বনবাচ গন 

5. বড-386  1931 ববশুদ্ধ সাবর  বনবাচ গন 

6. ফান্দুক  (Funduk) 1939 ববশুদ্ধ সাবর  বনবাচ গন 

7. বস-212 1939 ববশুদ্ধ সাবর  বনবাচ গন 

8. বস-13 1941 ববশুদ্ধ সাবর  বনবাচ গন 

9. বস-412 1942 ববশুদ্ধ সাবর  বনবাচ গন 

10. বস-1 1952 ববশুদ্ধ সাবর  বনবাচ গন 

11. বস-2 1952 ববশুদ্ধ সাবর  বনবাচ গন 

12. বস-3 1952 ববশুদ্ধ সাবর  বনবাচ গন 

13. বস-4  1955 ববশুদ্ধ সাবর  বনবাচ গন 

14.  বস-5  1955 ববশুদ্ধ সাবর  বনবাচ গন 

15. বড-154-2 1961 ববশুদ্ধ সাবর   (পুনঃ বনবাচ গন)  

16. বস-6  1967 ববশুদ্ধ সাবর  বনবাচ গন 

17. বসবভ্এল-1  1977 ববশুদ্ধ সাবর  বনবাচ গন 

18. বসবভ্ই-3 1977 ববশুদ্ধ সাবর  বনবাচ গন 

19. বসবস-45 1979 ববশুদ্ধ সাবর  বনবাচ গন 

20. ববনজআরআই গ্রিশী  পাট ৫  1995 বড-154 এবং বসবস-45 এর সংকরায়ন 

21. ববনজআরআই গ্রিশী  পাট 6 1995 বসবভ্এল-1 এবং গ্ররস-ফুনলশ্ববর এর সংকরায়ন 

22. ববনজআরআই গ্রিশী  পাট ৭  2007 বসবস-45 এবং ববনজবস-718 এর সংকরায়ন 

23. ববনজআরআই গ্রিশী পাট ৮  2013 
বসবস-45 এবং এফবডআর (ফরনমাজা বডপনরড) এর 

সংকরায়ন 

24. ববনজআরআই গ্রিশী পাট শাক ১ 2014 Cap. dwarf red এবং ববনা পাট শাক-1 এর সংকরায়ন 

25. ববনজআরআই গ্রিশী পাট ৯ 2017 বসবভ্এল-1 এবং এক্সনসশন 1831 এর সংকরায়ন 

26. ববনজআরআই গ্রিশী পাট শাক 2 2020 ববশুদ্ধ সাবর  বনবাচ গন 

27. ববনজআরআই গ্রিশী পাট শাক 3 2020 ববশুদ্ধ সাবর  বনবাচ গন 

28. ববনজআরআই গ্রিশী পাট 10 2021 
জাম গপ্লাজম 160B এর সানে জাম গপ্লাজম C-164 এর 

সংকরায়ন 
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ক্র. নং জানর্র নাম অবমুি সন উদ্ভাবন পদ্ধবর্ (Pedigree) 

গ্রর্াষা পাট (Corchorus olitorius L.) 

29. বচনসুরা গ্রীন  1915 ববশুদ্ধ সাবর  বনবাচ গন 

30. আর-26 1929 ববশুদ্ধ সাবর  বনবাচ গন 

31. আর-22 1929 ববশুদ্ধ সাবর  বনবাচ গন 

32. ও-620 1939 ববশুদ্ধ সাবর  বনবাচ গন 

33.  ও-632 1939 ববশুদ্ধ সাবর  বনবাচ গন 

34. ও-753 1939 ববশুদ্ধ সাবর  বনবাচ গন 

35. ও-1 1955 ববশুদ্ধ সাবর  বনবাচ গন 

36.  ও-2 1955 ববশুদ্ধ সাবর  বনবাচ গন 

37. ও-3 1955 ববশুদ্ধ সাবর  বনবাচ গন 

38. ও-4 1967 ববশুদ্ধ সাবর  বনবাচ গন 

39. ও-5  1964 ববশুদ্ধ সাবর  বনবাচ গন 

40. ও-9897 1987 ও-5 এবং বব.নজড-5 এর সংকরায়ন 

41. ববনজআরআই গ্রর্াষা পাট 3 1995 ববশুদ্ধ সাবর  বনবাচ গন 

42. ববনজআরআই গ্রর্াষা পাট 4 2002 ও-9897, ও-2012 এবং ও-9897 এর পিাৎ সংকরায়ন 

43. ববনজআরআই গ্রর্াষা পাট 5 2008 উর্ান্ডা গ্ররড এবং ও-4 এর সংকরায়ন 

44. ববনজআরআই গ্রর্াষা পাট 6 2013 ববশুদ্ধ সাবর  বনবাচ গন 

45. ববনজআরআই গ্রর্াষা পাট 7  2017 ববশুদ্ধ সাবর  বনবাচ গন 

46. ববনজআরআই গ্রর্াষা পাট 8  2019 বমউনটশন বিবডং এবং বসনলকশন 

গ্রকনাফ (Hibiscus cannabinus L.) 

47. এইচবস-2 1977 ববশুদ্ধ সাবর  বনবাচ গন 

48. এইচবস-95 1995 ববশুদ্ধ সাবর  বনবাচ গন 

49. ববনজআরআই গ্রকনাফ 3 2010 ববশুদ্ধ সাবর  বনবাচ গন 

50.  ববনজআরআই গ্রকনাফ 4 2017 ববশুদ্ধ সাবর  বনবাচ গন 

গ্রমস্তা (Hibiscus sabdariffa L.) 

51. এইচএস-24  1977 ববশুদ্ধ সাবর  বনবাচ গন 

52. ববনজআরআই গ্রমস্তা 2 2010 ববশুদ্ধ সাবর  বনবাচ গন 

53. ববনজআরআই গ্রমস্তা 3 2017 ববশুদ্ধ সাবর  বনবাচ গন  
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কৃবষর্ি ববভ্ার্ 
 

 

          ক্রপ ম্যাদনেদমন্ট শাখা 
ভূস্টমকাঃ  
ক্রপ ম্যাদনেদমন্ট শাখাটি পাট ও পাট োিীয় আঁশ এবাং বীে িসদলর কৃস্টষিাস্টিক ব্যবস্থাপনা প্রযুস্টি উদ্ভাবন ও ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন 

সাংক্রামত্ম গদবষণা কা চক্রম বাস্তবায়ন কদর থাদক। শাখাটি পাট ও পাট োিীয় আঁশ িসদলর কৃস্টষিাস্টিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও 

সমন্বয় সাধদনর মাধ্যদম িসদলর গুনগি মান সমুন্নি দরদখ উৎপােন ব্যয় হ্রাষ করণ সাংক্রান্ত গদবষণা কা চক্রম ও পস্টরিালনা কদর। 

বিচমাদনর ক্রপ ম্যাদনেদমন্ট শাখাটি প্রস্টিষ্ঠানটির প্রস্টিষ্ঠাকাদল (১৯৫২-২০০১) কৃস্টষিি স্টবভাগ নাদম গদবষণা কা চক্রম পস্টরিাস্টলি 

কদর আসস্টেদলা। ২০০১ সাদল স্টবদেআরআই পুনগ চঠদনর সময় পূদব চকার কৃস্টষিি স্টবভাগটি ক্রপ ম্যাদনেদমন্ট শাখায় রূপান্তস্টরি হয়। 

ক্রপ ম্যাদনেদমন্ট শাখা, স্টিস্টেওলস্টে শাখা ও মৃস্টিকা স্টবজ্ঞান শাখা নাদম স্টিনটি শাখার সমন্বদয় বিচমাদনর কৃস্টষিি স্টবভাগ পূনগ চঠিি 

হয়।  

 

শাখার উদেশ্যঃ  

1) পাট ও পাট োিীয় আঁশ িসদলর কৃস্টষিাস্টিক ব্যবস্থাপনা প্রযুস্টি উদ্ভাবন, অিবিী সাস্টরর কৃস্টষিাস্টিক পিস্টি ও ব্যবস্থাপনার 

মূল্যায়ন এবাং শস্য স্টবন্যাস এর উন্নয়ন ।  

2) কৃস্টষিাস্টিক  পিস্টি ও ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন সাধদনর মাধ্যদম পাট ও পাট োিীয় আঁশ িসদলর উৎপােন খরি কমাদনার 

গদবষণা পস্টরিালনা করা। 

3) পাট ও পাট োিীয় বীে িসদলর কৃস্টষিাস্টিক  পিস্টি ও ব্যবস্থাপনার উন্নয়দনর মাধ্যদম িলন এবাং মান উন্নয়ন গদবষণা 

পস্টরিালনা করা। 

 
২০২০-২১ অথ চ বেদর সম্পাস্টেি গদবষণা কদের স্টববরনঃ 

 
 

শাখাটি ২০২০ সদন ৩টি প্রকদল্পর অধীদন দমাট ৯টি পরীক্ষণ  সম্পন্ন কদরদে। আঁশ উৎপােদনর েন্য স্টবদেআরআই দিাষা পাট-৮ (রস্টব-

১) এর বীে বপদনর সঠিক সময় স্টনধ চারণ এর উদেদশ্য (২০২০ সাদল) পাদটর কৃস্টষ পরীক্ষা দকন্দ্র মাস্টনকগে, পাট গদবষণা আঞ্চস্টলক 

দকন্দ্র রাংপুর এবাং পাট গদবষণা উপদকন্দ্র  দশাদর একটি পরীক্ষণ স্থাপন কদর। স্টিটদমন্ট অনু ায়ী ২০ মাি চ, ৩০ মাি চ, ১০ এস্টপ্রল, ২০ 

এস্টপ্রল ও ৩০ এস্টপ্রল িাস্টরদখ রস্টব-১ এর বীে বপন করা হয়। এখাদন ও-৯৮৯৭ োিদক কদন্ট্রাল স্টহদসদব ব্যবহার করা হয়। িলািদল 

দেখা ায়, ১০ এস্টপ্রল দথদক ২০ এস্টপ্রল বপন করদল স্টবদেআরআই দিাষা পাট-৮ (রস্টব-১) অন্যান্য বপন সমদয়র সাদথ  থাথ চ ব্যবধানসহ 

মাস্টনকগদে ৩.৫১ টন/দহের ও ৫.৯৫ টন/দহের , রাংপুদর ৩.৫০ টন/দহের ও ৭.৩৬ টন/দহের এবাং  দশাদর ৩.৮৩ টন/দহের ও 

৭.২৩ টন/দহের পাদটর আশঁ ও পাট কাঠির িলন পাওয়া  ায়। 
 

পাট িাদষর েস্টমদি স্টবস্টভন্ন প্রকার আগাোনাশক এর কা চকাস্টরিা স্টনণ চদয়র েন্য ২০১৯ ও ২০২০ সাদল JAES মাস্টনকগে এবাং পাট 

গদবষণা উপদকন্দ্র িারাদবাদি অন্য একটি পরীক্ষণ স্থাপন করা হয়। এখাদন ও-৯৮৯৭ োদির বীে ব্যবহার কদর ৭ টি আগাোনাশক 

এর সাদথ ১টি কদন্ট্রাল (আগাোনাশক োড়া) দরদখ পরীক্ষণটি করা হয়। িলািদল দেখা ায়, Quizalophop-p-ethyl, Fluazifop- 

p-butyl আগাোনাশক পাদটর ৩টি ক্ষস্টিকারক আগাো দ মনঃ ক্ষুদেশ্যামা , দূব চা ও আঙ্গুস্টল  াস েমদন সিল ভাদব কা চকরী।  

 

বীে উৎপােদনর েন্য দিাষার োি স্টবদেআরআই দিাষা পাট-৮ (রস্টব-১) এর বীে বপদনর সঠিক সময় ও বপন দূরে স্টনধ চারণ এর 

উদেদশ্য ২০২০ সাদল পাদটর কৃস্টষ পরীক্ষা দকন্দ্র মাস্টনকগে, পাট গদবষণা আঞ্চস্টলক দকন্দ্র রাংপুর এবাং পাট গদবষণা উপদকন্দ্র  দশাদর 

একটি পরীক্ষণ স্থাপন করা হয়। িলািদল দেখা ায়, ৩৫ দসস্টম. ১০ দসস্টম., বপন দূরদে ১৫ আগষ্ট বীে বপন করদল স্টবদেআরআই 

দিাষা পাট-৮ (রস্টব-১)  দথদক অন্যান্য বপন সমদয়র সাদথ  থাথ চ ব্যবধানসহ সদব চাচ্চ পাট বীে পাওয়া  ায়।  
 

আঁশ উৎপােদনর েন্য লবনাি সস্টহষ্ণু দেশী পাদটর অিবিী সাস্টর স্টস-১২২২১ বীে বপদনর ও কিচদনর সঠিক সময় স্টনধ চারণ এর 

উদেদশ্য ২০২০ সাদল পাট গদবষণা উপদকন্দ্র পটুয়াখালীদি একটি পরীক্ষণ স্থাপন করা হয়। স্টিটদমন্ট অনু ায়ী ২০ মাি চ, ৩০ মাি চ, ১০ 

এস্টপ্রল, ২০ এস্টপ্রল িাস্টরদখ বীে বপন করা হয়। ৪টি েীবনকাল  ৯০ স্টেন, ১০০ স্টেন, ১১০ স্টেন ও ১২০ স্টেন স্টিটদমন্ট স্টহদসদব ব্যবহার 

করা হয়। িলািদল দেখা ায়, ১০ এস্টপ্রল বপন কদর ১২০ স্টেন বয়দস কিচন করদল স্টস-১২২২১ অন্যান্য বপন সমদয়র সাদথ  থাথ চ 

ব্যবধানসহ সদব চাচ্চ িলন ২.৫৭ টন/দহের পাওয়া  ায়। 
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দকনাি োদির আঁদশর িলন বৃস্টির েন্য উপযুি কিচন সময় দবর করার েন্য ২০২০ সাদল পাট গদবষণা আঞ্চস্টলক দকন্দ্র স্টকদশারগে 

ও পাট গদবষণা উপদকন্দ্র, িারাদবাদি একটি পরীক্ষণ হাদি দনয়া হয়। িলািদল দেখা ায়, স্টকদশারগদে  স্টবদেআরআই  দকনাি-৪ 

এবাং এইিস্টস-৯৫ োি বপদনর পর ১২০ স্টেন বয়দস কিচন করদল সদব চাচ্চ িলন  থাক্রদম ২.৫৮ টন/দহের ও ২.৪৯ টন/দহের পাওয়া 

 ায়। বপদনর পর ১২০ স্টেদন কিচন করদল িারাদবাদি স্টবদেআরআই দকনাি-৩ োি  দথদক সদব চাচ্চ িলন ২.৬৯ টন/দহের পাওয়া 

 ায়। 
 

উৎপােন খরি কস্টমদয় পাট আঁদশর িলন বৃস্টির েন্য কা চকরী পিস্টি দবর করার েন্য ২০২০ সাদল পাট গদবষণা আঞ্চস্টলক দকন্দ্র  

স্টকদশারগদে একটি পরীক্ষণ হাদি দনয়া হয়। পরীক্ষদণ দেখা ায়, সবদিদয় কম খরদি S1T2 (S1 = 20cm × 7.5cm ; T2 = 

Transplanting and no weeding) স্টিটদমন্ট দথদক পাট আঁদশর সদব চাচ্চ িলন ৩.২৭ টন/দহের পাওয়া  ায় । একই স্টিটদমন্ট 

দথদক সদব চাচ্চ BCR (৩.১৩) পাওয়া  ায়। 

দেস্টশ পাদটর েস্টমদি ইউস্টরয়া সাদরর উপস্টর প্রদয়াদগর উপযুি পস্টরমান ও প্রদয়াদগর সময় স্টনধ চারদনর েন্য ২০২০ সাদল পাট গদবষণা 

আঞ্চস্টলক দকন্দ্র স্টকদশারগদে একটি পরীক্ষণ হাদি দনয়া হয়। পরীক্ষদণ দেখা ায়, A4D3 স্টিটদমন্ট হদি সদব চাচ্চ িলন ৪.০৮ টন/দহের 

পাওয়া  ায় এবাং এদি উৎপােন খরি কদমদে দহের প্রস্টি ৪৬৩৯৬/-  টাকা। A4D3  স্টিটদমন্ট এ সদব চাচ্চ BCR (৩.৭৫ ) পাওয়া 

দগদে। 
 

পাট বীদের িলন বৃস্টিদি স্বল্প মূদল্য কা চকরী আগাোনাশক প্রদয়াগ ও েমন ব্যবস্থাপনার প্রভাব দেখার েন্য ২০২০ সাদল পাট গদবষণা 

আঞ্চস্টলক দকন্দ্র রাংপুদর একটি পরীক্ষণ হাদি দনয়া হয়। পরীক্ষদণ দেখা ায়, আগাোনাশক প্রদয়াদগর মাধ্যদম স্বল্প খরদি সদব চাচ্চ িলন 

পাওয়া  ায়। 
 

পাট শাক স্টহদসদব ব্যবহাদরর লদক্ষয পাট পািা ও বীে উৎপােদনর েন্য বপদনর সঠিক সময় ও োি স্টনধ চারণ এর উদেদশ্য ২০২০ 

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 BJRI deshi pat shak-১ োদি সব চাস্টধক পাট পািার িলন ৬২২.৭ িাম/স্টম
2 এবাং পািার 

আয়িন ৩৮.৮১ দসস্টম.২ পাওয়া  ায়।  
 

২০২০-২১ অথ চ বেদর অস্টেচি উদেখদ াগ্য সািল্যঃ 
 

আঁশ উৎপােদনর েন্য লবনাি সস্টহষ্ণু দেশী পাদটর অিবিীসাস্টর স্টস-১২২২১ বীে বপদনর ও কিচদনর সঠিক সময় স্টনধ চারণ এর 

উদেদশ্য ২০২০ সাদল পাট গদবষণা উপদকন্দ্র পটুয়াখালীদি একটি পরীক্ষণ স্থাপন করা হয়। স্টিটদমন্ট অনু ায়ী ২০ মাি চ, ৩০ মাি চ, ১০ 

এস্টপ্রল, ২০ এস্টপ্রল িাস্টরদখ বীে বপন করা হয়। ৪টি েীবনকাল  ৯০ স্টেন, ১০০ স্টেন,  ১১০ স্টেন ও ১২০ স্টেন স্টিটদমন্ট স্টহদসদব ব্যবহার 

করা হয়। িলািদল দেখা ায়, ১০ এস্টপ্রল বপন করদল ও ১২০ স্টেন বয়দস কিচদন স্টস-১২২২১ অন্যান্য বপন সমদয়র সাদথ  থাথ চ 

ব্যবধানসহ সদব চাচ্চ িলন ২.৫৭ টন/দহের পাওয়া  ায়। 

 

 

স্টিস্টেওলেী শাখা  

২০২০-২১ অথ চ বেদর স্টিস্টেওলেী শাখার গদবষণা কাদের স্টববরণ 

ও-০৪৩-৭-৯ এর বৃস্টি স্টবদিষণ স্টবষয়ক একটি পরীক্ষণ মাি চ দথদক দসদেম্বর, ২০২০ প চন্ত আঁদশর সদব চাচ্চ িলন প্রাস্টির সঠিক 

কিচণকাল স্টনণ চয় করদি পাদটর কৃস্টষ পরীক্ষা দকন্দ্র, মাস্টনকগদে স্থাপন করা হয়। এই পরীক্ষদণ গােগুদলা ৭৫ দথদক ১২০ স্টেন বয়স 

প চমত্ম প্রস্টি ১৫ স্টেন পরপর কিচণ করা হয়। পািার সাংখ্া ও-০৪৩-৭-৯-এর দবশী ও শুষ্ক পোথ চ স্টবদবিনায় স্টবদেআরআই দিাষা 

পাট-৮ -এর কম চক্ষমিা দবশী পস্টরলস্টক্ষি হয়। ৯০ স্টেন বয়দস ও-০৪৩-৭-৯ ও স্টবদেআরআই দিাষা পাট-৮ এর শুষ্ক োদলর ওেন 

পস্টরসাংখ্ানগি ভাদব একই পস্টরলস্টক্ষি হয়। শুষ্ক োদলর ওেন বৃস্টির ধরণ স্টবদিষণ কদর দেখা  ায় দ , ৬০ দথদক ৭৫ এবাং ৯০ দথদক 

১০৫ স্টেন বয়স ও-০৪৩-৭-৯-এর আঁদশর িলন বৃস্টির েন্য খুবই গুরূেপূণ চ। 

 

খরা সস্টহষ্ণু পাদটর োম চপ্লােম দখোঁোর েন্য মাস্টনকগদে ৫০টি এদক্সশন (৩ টি োিসহ) স্টনদয় একটি পরীক্ষণ স্থাপন করা হয়। দসখাদন 

স্টশকদড়র তেদ চযর স্টভস্টিদি ১টি এদক্সশন খরা সস্টহষ্ণু স্টহসাদব ধারনা করা হয়। খাড়া পািাযুি পাদটর োম চপ্লােম দখোঁোর েন্য 

মাস্টনকগদে ৫০টি এদক্সশন স্টনদয় আরও একটি পরীক্ষণ স্থাপন করা হয় এবাং ২টি এদক্সশন খাড়া পািাযুি স্টহসাদব পস্টরলস্টক্ষি হয়। ২০ 
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টি এদক্সশন (২ টি োিসহ) স্টনদয় েলাবিিা সস্টহষ্ণু পাদটর োম চপ্লােম দখোঁোর েন্য দ  পরীক্ষণটি িাস্টিনাদি স্থাপন করা হয়, দসখাদন 

দকান এদক্সশন েলাবিিা সস্টহষ্ণু স্টহসাদব পস্টরলস্টক্ষি হয়স্টন। 

বাাংলাদেশ পাট গদবষণা ইনস্টিটিউদটর স্টবস্টভন্ন আঞ্চস্টলক ও উপদকদন্দ্র উৎপাস্টেি পাটবীদের গুনগি মান সম্পদকচ োনদি 

স্টবদেআরআই এর কৃস্টষিি গদবষণাগাদর একটি পরীক্ষন স্থাপন করা হয়। স্টবদেআরআইএর স্টবস্টভন্ন দকন্দ্রসমূদহ উৎপাস্টেি প্রায় ৩২ 

প্রকার পাট ও পাটোিীয় িসদলর বীদের নমুনা সাংিহ কদর িার অাংকুদরােগম, স্বাভাস্টবক ও অস্বাভাস্টবক িারার শিকরা হার, 

বীেসূিক ইিযাস্টে পরীক্ষা করা হয়। উি পরীক্ষায় সদব চাচ্চ অাংকুদরাদ্গম হার, সদব চাচ্চ স্বাভাস্টবক িারার শিকরা হার ও সদব চাচ্চ বীে 

সূিক পাট গদবষণা আঞ্চস্টলক দকন্দ্র , রাংপুদর এবাং সদব চাচ্চ অস্বাভাস্টবক িারার শিকরা হার পাটবীে উৎপােন দকন্দ্র, স্টেনােপুদর 

উৎপাস্টেি বীদে পস্টরলস্টক্ষি হয়। 

১৫ জুলাই দথদক ১ অদোবর প চন্ত স্টবস্টভন্ন সমদয় বপন কদর দেশী পাদটর বীদের িলন, মান ও এই সম্পস্টকচি স্টস্থস্টিমাপ স্টনণ চয় করদি 

একটি পরীক্ষণ স্টবদেআরআই এর স্টবস্টভন্ন দকন্দ্রসমূদহ স্থাপন করা হয়। িলািল স্টবদিষণ কদর দেখা  ায় দ , বীদের িলন ও মান 

উভয়ই বপন সমদয়র সাদথ পস্টরবস্টিচি হয়। দবশী পস্টরমাদন ভালমাদনর দেশী পাদটর বীে পাওয়ার েন্য ১৫ আগি দথদক ১ দসদেম্বর 

প চন্ত বীে বপদনর উিম সময়। ১৫ জুলাই দথদক ১ অদোবর প চন্ত স্টবস্টভন্ন সমদয়  বপন কদর দিাষা পাদটর বীদের িলন, মান ও এই 

সম্পস্টকচি স্টস্থস্টিমাপ স্টনণ চয় করদি আরও একটি পরীক্ষণ স্টবদেআরআই এর স্টবস্টভন্ন দকন্দ্রসমূদহ স্থাপন করা হয়।  িলািল স্টবদিষণ 

কদর দেখা  ায় দ , বীদের িলন ও মান উভয়ই বপন সমদয়র সাদথ পস্টরবস্টিচি হয়। দবশী পস্টরমাদন ভালমাদনর পাদটর বীে পাওয়ার 

েন্য ১৫ আগি দথদক ১ দসদেম্বর প চমত্ম বীে বপদনর উিম সময়। ১৫ জুলাই দথদক ১ অদোবর প চন্ত স্টবস্টভন্ন সমদয়  বপন কদর 

দকনাদির বীদের িলন, মান ও এই সম্পস্টকচি িি স্টনণ চয় করদি আর একটি পরীক্ষণ স্টবদেআরআই এর স্টবস্টভন্ন দকন্দ্রসমূদহ স্থাপন করা 

হয়। িলািল স্টবদিষদণ দকনাি বীদের িলন স্টবস্টভন্ন সমদয় বপদনর সাদথ অপস্টরবস্টিচি পাওয়া  ায় িদব বীদের মান বপন সমদয়র 

সাদথ পস্টরবিচণশীল। ১ দসদেম্বর  দথদক ১৫ দসদেম্বর প চন্ত দকনাি বীে বপদন সদব চাচ্চ মাদনর বীে পাওয়া  ায়। 

 
২০২০-২০২১ অথ চ বেদর উদেখদ াগ্য সািল্যঃ  

• দেশী পাদটর বীে উৎপােদনর েন্য ১৫ আগি দথদক ১ দসদেম্বদরর মদধ্য বীে বপন করদল িলন ও বীদের মান সদবব চাচ্চ 

পস্টরলস্টক্ষি হয়।   

• দিাষা পাদটর বীে উৎপােদনর েন্য ১৫ আগি দথদক ১ দসদেম্বদরর মদধ্য বীে বপন করদল িলন ও বীদের মান সদবব চাচ্চ 

পস্টরলস্টক্ষি হয়।   

• দকনাদির বীে উৎপােদনর েন্য ১ দসদেম্বর দথদক ১৫ দসদেম্বদরর মদধ্য বীে বপন করদল িলন ও বীদের মান সদবব চাচ্চ 

পস্টরলস্টক্ষি হয়।  

 

মৃস্টিকা স্টবজ্ঞান শাখা 

ভূবমকাঃ 

 

বাংলানিশ পাট র্নবষো ইনবিটিউট এর কৃবষর্ি ববভ্ানর্র মৃবিকা ববজ্ঞান শাো পাট ও পাট জার্ীয় আঁশ ফসনলর জন্য প্রনয়াজনীয় 

মাটি ও সার ব্যবস্থাপনার উদ্ভাবন ও উন্নয়ন সংক্রান্ত র্নবষো কনর োনক। 2004 সানল ববনজআরআই এর পুনর্ গঠননর সময় মৃবিকা 

ববজ্ঞান শাো র্ঠন করা হয়।  

 

ববভ্ানর্র উনেশ্যঃ 

১) বববভ্ন্ন কৃবষ পবরনবশ অঞ্চনল পাট ও পাট জার্ীয় আঁশ ফসনলর অগ্রবর্ী সাবর (অনুনমািননর অনপক্ষায়) চানষর 

 লনক্ষ সার প্রনয়ার্ মাত্রা ও পদ্ধবর্ উদ্ভাবন ও উন্নয়ন। 

২) বববভ্ন্ন কৃবষ পবরনবশ অঞ্চনল পাট ও পাট জার্ীয় আঁশ ফসনলর বীজ উৎপািননর লনক্ষ সার প্রনয়ার্ মাত্রা ও পদ্ধবর্ উদ্ভাবন ও 

উন্নয়ে। 

৩) পাট ও পাট জার্ীয় আঁশ ফসল বববভ্ন্ন কৃবষ পবরনবশ অঞ্চনল চানষর লনক্ষ ঐ সব অঞ্চনল মাটির গ্রভ্ৌর্, রাসায়বনক ও বজব গুোগুে 

পরীক্ষা ও ববিষে এবং মৃবিকা স্বাস্থয উন্নয়ে। 
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২০২০-২০২১ অথ চ বেদর মৃস্টিকা স্টবজ্ঞান শাখার গদবষণা কাদের স্টববরণ 

 

স্টবদেআরআই এর মৃস্টিকা স্টবজ্ঞান শাখায় ২০২০-২১ সাদল ৩ টি প্রকদল্পর অধীদন ৭ টি পরীক্ষণ করা হয়। দিাষা পাদটর উন্নি প্রেনন 

সাস্টর ও-০৫১২-৬-২ এর সাদরর মাএা স্টনধ চারদণর পরীক্ষায় দেখা  ায় দ , এই সাস্টরসমূহ  থাক্রদম দহের প্রস্টি নাইদিাদেন- িসিরাস- 

পটাশ- সালিার  থাক্রদম ১০০- ১০- ২৫- ২০ দকস্টে প্রদয়াগ কদর সদব চাচ্চ িলন িলন শুকদনা আঁশ (২.৭৫ টন/দহ:) পাওয়া স্টগদয়দে।  

স্টবদেআরআই দিাষা পাট - ৮ এর সাদরর মাএা স্টনধ চারদণর পরীক্ষায় দেখা  ায় দ  দহের প্রস্টি নাইদিাদেন- িসিরাস- পটাশ- 

সালিাদরর সমস্টন্বি মাএা ১০০- ১০- ৬০ - ২০ দকস্টে প্রদয়াগ কদর সদব চাচ্চ িলন শুকদনা আঁশ (৩.৭৬ টন/দহ:) পাওয়া দগদে।  

অিবিী সাস্টর দকস্টবএল- ৭৩ এর সাদরর মাএা স্টনধ চারদণ মাস্টনকগে ,স্টকদশারগে এবাং দকিীী্রয় দিশন ঢাকায় ১ টি কদর পরীক্ষণ স্থাপন 

করা হয়। দহের প্রস্টি নাইদিাদেন- িসিরাস- পটাশ- সালিার  থাক্রদম ১২৫- ৩০- ৪০-৩০ দকস্টে প্রদয়াগ কদর সদব চাচ্চ িলন শুকদনা 

আঁশ (১.৪৬ টন/দহ:), পাট কাঠি (২.৩২ টন/দহ:) মাস্টনকগদে, শুকদনা আঁশ (১.২৬ টন/দহ:), পাট কাঠি (২.১২ টন/দহ:) স্টকদশারগদে 

এবাং শুকদনা আঁশ (১.৫৬ টন/দহ:), পাট কাঠি (২.৩১ টন/দহ:) দকন্দ্রীয় দিশন ঢাকায় পাওয়া স্টগদয়দে। 

পাট বীে উৎপােদন দিাষা পাট-৮ এর োদির উপর একটি পরীক্ষণ মাস্টনকগে, মস্টনরামপুর এবাং স্টেনােপুর দকদন্দ্র স্থাপন করা হয়। 

পরীক্ষণটিদি দহের প্রস্টি নাইদিাদেন- িসিরাস- পটাশ- সালিার- স্টোংক এবাং দবারন  সাদরর সমস্টন্বি মাএা  থাক্রদম ৭৫- ০৫- ২০ 

- ১০ -১-১ দকস্টে প্রদয়াগ কদর স্টবদেআরআই দিাষা পাট - ৮ এর সদব চাচ্চ িলন (০.৮৮ টন/দহ:) মস্টনরামপুদর, (০.৮৫ টন/দহ:) 

মাস্টনকগদে এবাং (০.৭৯ টন/দহ:) স্টেনােপুদর পাওয়ার িথ্য পাওয়া স্টগদয়দে।  

স্টবদেআরআই দকনাি-৪ এর বীে উৎপােদন সাদরর কা চকাস্টরিা স্টনধ চারদণর উদেদশ্য  একটি পরীক্ষণ মাস্টনকগে এবাং স্টকদশারগে 

দকদন্দ্র স্থাপন করা হয়। পরীক্ষণটিদি  দহের প্রস্টি নাইদিাদেন- িসিরাস- পটাশ- সালিার- স্টোংক এবাং দবারন এর সমস্টন্বি মাএা 

 থাক্রদম ১০০-১৫-৪০-৩০-৩-৩ কস্টে প্রদয়াগ কদর স্টবদেআরআই দকনাি-৪ এর সদব চাচ্চ িলন (১.৬৯ টন/দহ:) পাওয়ার িথ্য পাওয়া 

স্টগদয়দে।  

দিাষা পাদটর অিবিী সাস্টর ও-০৪৩-৭-৯ এর বীে উৎপােদনর েন্য দহের প্রস্টি নাইদিাদেন- িসিরাস- পটাশ- সালিাদরর সমস্টন্বি 

মাএা ১০০- ১৫- ৪০- ৩০-৩ দকস্টে প্রদয়াগ কদর সদব চাচ্চ িলন িলন (০.৭১ টন/দহ:) মাস্টনকগদে এবাং (০.৬৯ টন/দহ:) স্টেনােপুদর 

পাওয়ার িথ্য পাওয়া স্টগদয়দে।  

আঁশ উৎপােদনর েন্য দেশী পাদটর অিবিী সাস্টর স্টস- ১২২২১ এর  সাদরর মাএা স্টনধ চারদণর েন্য একটি  পরীক্ষণ স্টবদেআরআই সাব 

দিশন,পটুয়াখালীদি স্থাপন করা হয়। পরীক্ষণটিদি দহের প্রস্টি নাইদিাদেন- িসিরাস- পটাশ- সালিার এর সমস্টন্বি মাএা  ১৫০- 

১০- ৩০- ২০ দকস্টে প্রদয়াদগ সদব চাচ্চ িলন আঁশ (২.৯৮ টন /দহ.) এবাং পাট কাঠি (৭.৬৬ টন/দহ:) পাওয়া  ায়। 

 

২০২০-২০২১ অথ চ বেদর মৃস্টিকা স্টবজ্ঞান শাখার গদবষণা কাদের উদেখদ াগ্য সািল্যঃ 

স্টবদেআরআই দিাষা পাট-৮ এর সাদরর মাএা স্টনধ চারদণর পরীক্ষায় দেখা  ায় দ  দহের প্রস্টি নাইদিাদেন- িসিরাস- পটাশ- 

সালিাদরর সমস্টন্বি মাএা ১০০- ১০- ৬০ - ২০ দকস্টে প্রদয়াগ কদর সদব চাচ্চ িলন শুকদনা আঁশ (৩.৭৬ টন/দহ:) পাওয়া  ায়। 

পাট বীে উৎপােদন সাদরর মাএা স্টনধ চারদণর পরীক্ষায় দেখা  ায় দ   দহের প্রস্টি নাইদিাদেন- িসিরাস- পটাশ- সালিার- স্টোংক 

এবাং দবারন সাদরর সমস্টন্বি মাএা  থাক্রদম ৭৫- ০৫- ২০ - ১০ -১-১ দকস্টে প্রদয়াগ কদর স্টবদেআরআই দিাষা পাট - ৮ এর সদব চাচ্চ 

িলন (০.৮৮ টন/দহ:) পাওয়া স্টগদয়দে।  

স্টবদেআরআই দকনাি-৪ এর বীে উৎপােদন সাদরর মাএা স্টনধ চারদণর পরীক্ষায় দেখা  ায় দ  দহের প্রস্টি নাইদিাদেন- িসিরাস- 

পটাশ- সালিার- স্টোংক এবাং দবারন এর সমস্টন্বি মাএা  থাক্রদম ১০০-১৫-৪০-৩০-৩-৩ কস্টে প্রদয়াগ কদর স্টবদেআরআই দকনাি-৪ 

এর সদব চাচ্চ িলন (১.৬৯ টন/দহ:) পাওয়ার িথ্য পাওয়া স্টগদয়দে। 
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গ্রপি ম্যাননজনমন্ট ববভ্ার্ 
 

ভূবমকাঃ 

বাংলানিশ পাট র্নবষো ইনবিটিউট-এর গ্রপি ম্যাননজনমন্ট ববভ্ার্ পাট ও পাট জার্ীয় আঁশ ফসনলর বববভ্ন্ন গ্ররার্ ও গ্রপাকামাকড় 

িমন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত র্নবষো পবরচালনা কনর োনক। ১৯৫৬ সানল উবদ্ভি গ্ররার্র্ি এবং ১৯৫৮ সানল কীটর্ি ববভ্ার্ নানম 

দুইটি আলািা ববভ্ার্ র্ঠন করা হয়। ২০০১ সানল এই দুইটি ববভ্ার্ পবরববর্গর্ হনয় উবদ্ভি গ্ররার্র্ি শাো এবং কীটর্ি শাো সমন্বনয় 

গ্রপি ম্যাননজনমন্ট ববভ্ার্ র্ঠির্ হয়। 

 

ববভ্ানর্র উনেশ্যঃ 

১) পাট ও পাট জার্ীয় ফসনলর গ্ররার্ ও গ্রপাকামাকড় ব্যবস্থাপনা প্রযুবি উদ্ভাবন। 

২) পাট ও পাট জার্ীয় ফসনলর গ্ররার্ ও গ্রপাকামাকড় িমনন রাসায়বনক ও বজব বালাই নাশক মূল্যায়ন ও সুপাবরশ। 

৩) পাট ও পাট জার্ীয় ফসনলর গ্ররার্ ও গ্রপাকামাকড় এবং প্রাদুভ্গাব সংক্রান্ত জবরপ পবরচালনা। 

৪) পাট ও পাট জার্ীয় আঁশ ফসনলর গ্ররার্ বালাই ও গ্রপাকামাকড় পবরবচবর্ ও িমন সম্পনকগ কৃষক, এনবজ ও কমী/গ্রজএফএ/       

উপ-সহকারী কৃবষ কম গকর্গা/কৃবষ কম গকর্গাসহ পাট চানষর সানে সম্পৃি সকলনক প্রবশক্ষে প্রিান। 

 

কীটর্ি শাো 

ভূবমকাঃ 

 

কীটর্ি শাো গ্রপি ম্যাননজনমন্ট ববভ্ানর্র একটি অন্যর্ম শাো। পাট ও পাট জার্ীয় আঁশ ফসলনক সমবন্বর্ িমন ব্যবস্থার মােনম 

সকল প্রকার গ্রপাকামাকনড়র আক্রমনের হার্ হনর্ রক্ষা করা এবং গ্রপাকামাকড় সহনশীল জার্ উদ্ভাবনন সহন াবর্র্া করাই হনলা 

শাোর মূল লক্ষয। শাোর সুবনবি গষ্ট উনেশ্য সমূহ বননরুপ: 

 

১। পাট ও পাট জার্ীয় ফসনলর গ্রপাকামাকড় িমন ব্যবস্থাপনা প্রযুবি উদ্ভাবন। 

2। পাট ও পাট জার্ীয় ফসনলর গ্রপাকামাকড় িমনন রাসায়বনক ও বজব বালাইনাশক মূল্যায়ন ও সুপাবরশ। 

৩। পাট ও পাট জার্ীয় ফসনলর গ্রপাকামাকড় এবং প্রাদুভ্গাব সংক্রান্ত জবরপ পবরচালনা। 

 

২০২০-২১ অে গবছনরর র্নবষো কা গক্রমঃ 

 

গ্রর্াষা পানটর ছয়টি লাইন (ও-৪১৯-৩-১, ও-৫১২-৬-২, ও-০৪৯-১-৩, ও-৪৩-৭-৯, ও-০৪১২-৯-৪ এবং ও-৪১১-১০-৪) এর সানে  

অনুনমাবির্ জার্ রবব-১ এবং গ্রজআরও-৫২৪; গ্রিশী পানটর ১টি লাইন (বস-১২২২১) এর সানে অনুনমাবির্ জার্ বসবভ্এল-১ এর সানে 

তুলনা কনর গ্রপাকামাকড় আক্রমনের অবস্থা প গনবক্ষে করার জন্য ইউবনট প্লট আকানর (2×2.1 বর্ গ বম.) আরবসবববড অনুসরে কনর 

বকনশারর্ঞ্জ, ফবরিপুর আঞ্চবলক গ্রকন্দ্র এবং  নশার উপ-গ্রকনন্দ্র বর্নটি প্রবর্বলবপ কনর বীজ বপন করা হনয়বছল। একই সমনয়, 

বকনশারর্ঞ্জ এবং ফবরিপুর আঞ্চবলক গ্রকনন্দ্র বর্নটি প্রবর্বলবপ সহ আরবসবববড-এর অনুসরনে গ্রকববএল-৫১ ও গ্রকববএল-৭৩ এর দুটি 

প্রবর্শ্রুবর্শীল লাইননর সানে ববনজআরআই গ্রকনাফ-4 একক প্লট আকানর (2×2.1 বর্ গ বম.) জন্মাননা হনয়বছল। গ্রর্াষা পানটর গ্রক্ষনত্র, 

ও-411-10-4 লাইনন বকনশারর্নঞ্জ সব গবনন (১%) হলুি মাকনড়র উপদ্রব পাওয়া গ্রর্নছ। বকনশারর্নঞ্জ ও-0419-3-1 লাইনন সব গবনন 

0.77% গ্রচনল গ্রপাকা সংক্রমে গ্ররকড গ করা হনয়নছ। বকনশারর্নঞ্জ ও-049-1-3 লাইনন সব গবনন গ্রচনল গ্রপাকার বছদ্র/র্াছ (1.033) 

পাওয়া গ্রর্নছ। গ্রিশী লাইন বস-12221 এর গ্রক্ষনত্র, সব গবনন 2.96% হলুি মাকড় এবং গ্রচনল গ্রপাকা (2.63%) সংক্রমে  োক্রনম 

বকনশারর্ঞ্জ এবং  নশানর পাওয়া গ্রর্নছ। সব গবনন বছদ্র/র্াছ (০.৫) পাওয়া গ্রর্নছ বকনশারর্নঞ্জ। গ্রকনানফর গ্রক্ষনত্র, বকনশারর্নঞ্জর 

গ্রকববএল-73 এ সব গবনন ছার্রা গ্রপাকার উপদ্রব 1.78% পাওয়া গ্রর্নছ। বকনশারর্নঞ্জ গ্রকববএল-73 এ সব গবনন স্পাইরাল গ্রবারানরর 

উপদ্রব 0.82% গ্ররকড গ করা হনয়নছ। বকনশারর্নঞ্জর গ্রকববএল-৫১ এ সব গবনন স্পাইরাল র্ল বির্ গয/উবদ্ভি (37.32 গ্রস.বম) পাওয়া গ্রর্নছ। 

2020 সানলর পাট গ্রমৌসুনম বকনশারর্ঞ্জ আঞ্চবলক গ্রকনন্দ্রর মানঠ হলুি মাকড় ও গ্রচনল গ্রপাকা সহনশীল জাম গপ্লাজম খ ুঁনজ গ্রবর করার 

জন্য গ্রিশী পানটর 29টি জাম গপ্লাজম বপন করা হনয়বছল। এই জাম গপ্লাজমগুনলার মনে, 630 নং জাম গপ্লাজনম সব গাবধক 66.14% গ্রচনল 

গ্রপাকার উপদ্রব পাওয়া গ্রর্নছ এবং সব গবনন 22.37% পাওয়া গ্রর্নছ 3512 নং জাম গপ্লাজনম। হলুি মাকনড়র উপদ্রব সব গাবধক 

(23.83%) পাওয়া গ্রর্নছ 19 নং এ এবং সব গবনন (12.50%) 5 নংএ। সনব গাচ্চ (1.333) এবং সব গবনন (0.633) বছদ্র/র্াছ  োক্রনম  

54 এবং 620 নং জাম গপ্লাজনম পাওয়া বর্নয়বছল। অন্যান্য জাম গপ্লাজমগুনলানর্ বববভ্ন্ন স্তনরর হলুি মাকড় এবং গ্রচনল গ্রপাকার উপদ্রব 

গ্রিো বর্নয়বছল। চারটি জাম গপ্লাজম (55, 65, 70 এবং 78) হলুি মাকড় এবং গ্রচনল গ্রপাকা উভ্নয়র উপদ্রব গ্রেনক মুি বছল। 
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গ্রকনাফ এবং গ্রমস্তানর্ স্পাইরাল গ্রবারার এবং ছার্রা গ্রপাকা সহনশীল জাম গপ্লাজম অনন্বষে করার জন্য, ২০২০ সানলর পাট গ্রমৌসুনম 

ফবরিপুর আঞ্চবলক গ্রকন্দ্র এবং পটুয়াোলী উপ-গ্রকনন্দ্রর মানঠ গ্রকনানফর 26টি এবং গ্রমস্তার 15টি জাম গপ্লাজম বপন কনর একটি পরীক্ষা 

চালাননা হনয়বছল। গ্রকনানফর জাম গপ্লাজমগুনলার মনে, ফবরিপুনর 1697 নং এ সব গবনন (৬.৩৪%) স্পাইরাল গ্রবারানরর উপদ্রব পাওয়া 

গ্রর্নছ, র্ারপনর 1604 (6.73%) এবং 1632 (7.20%) নং জাম গপ্লাজনম পাওয়া গ্রর্নছ এবং পটুয়াোলীনর্ সব গবনন (15.00%) 

পাওয়া গ্রর্নছ ১৬৭৫ নং জাম গপ্লাজনম। ছার্রা গ্রপাকার উপদ্রনবর গ্রক্ষনত্র, ফবরিপুনর ৩টি জাম গপ্লাজম (১৫৮৮, ১৬৩৬ এবং ১৬৬০) এবং 

পটুয়াোলীনর্ ১৫৮৮ নং জাম গপ্লাজম ছার্রা গ্রপাকার উপদ্রব গ্রেনক মুি পাওয়া গ্রর্নছ। ফবরিপুনরর গ্রমস্তা জাম গপ্লাজমগুনলার মনে, 

3583 নং জাম গপ্লাজম এ সব গবনন (4.76%) স্পাইরাল গ্রবারানরর উপদ্রব পাওয়া গ্রর্নছ, র্ারপনর 1731 (6.98%) এবং 3585 

(7.81%) নং জাম গপ্লাজম এ পাওয়া গ্রর্নছ। ফবরিপুনর দুটি জাম গপ্লাজম (৩৫৮০ এবং ৪৪৫০) এবং পটুয়াোলীনর্ সার্টি জাম গপ্লাজম 

(৩৪০০, ৩৪০৪, ৩৫৯২, ৩৬৫৬, ৪০৩৬, ৪৩৮৪ এবং ৪৪৫০) স্পাইরাল গ্রবারানরর উপদ্রব গ্রেনক মুি পাওয়া গ্রর্নছ। ফবরিপুর ও 

পটুয়াোলীনর্  োক্রনম 3580 এবং 3400 নং জাম গপ্লাজম ছার্রা গ্রপাকার আক্রমে গ্রেনক মুি পাওয়া গ্রর্নছ। 

ববনজআরআই-এর ফবরিপুর আঞ্চবলক গ্রিশনন 2020 সানলর পাট গ্রমৌসুনম গ্রকনানফ স্পাইরাল গ্রবারানরর উপদ্রনবর উপর বপননর 

সমনয়র প্রভ্াব জাননর্ একটি পরীক্ষা চালাননা হনয়বছল। চারটি বপননর র্াবরে বছল গ্র মন 09 এবং 21 এবপ্রল 2020, 06 এবং 20 

গ্রম 2020। এইচ বস- 95 গ্রকনাফ জানর্ চারটি র্াবরনের মনে, 06 গ্রম 2020 র্াবরনে বপন করা প্লনট স্পাইরাল গ্রবারানরর উপদ্রনবর 

সনব গাচ্চ মাত্রা (37.56%) পবরলবক্ষর্ হন ়েনছ  া পবরসংখ্যানর্র্ভ্ানব 09 এবং 21 এবপ্রল 2020-এর বপননর র্াবরনের মনর্া। 20 

গ্রম 2020 র্াবরনে বপন করা প্লনট স্পাইরাল গ্রবারানরর সব গবনন উপদ্রব (3.92%) গ্ররকড গ করা হন ়েবছল  া বপননর উপদ্রনবর অন্যান্য 

র্াবরে গ্রেনক পবরসংখ্যানর্র্ভ্ানব আলািা বছল। গ্রকনানফ স্পাইরাল গ্রবারানরর উপদ্রব এড়ানর্ 20 গ্রম বছল বপননর সনব গািম সময়। 

পাট উৎপািননর গ্রমৌসুনম (এবপ্রল-আর্ি) 2020 সানল পানটর কৃবষ পরীক্ষা গ্রকন্দ্র,জার্ীর, মাবনকর্ঞ্জএবং পাট র্নবষো সাব-গ্রিশন, 

র্ারানবা, নারায়ের্নঞ্জ পানটর হলুি মাকড় িমননর লনক্ষয নতুন মাকড়নাশনকর কা গকাবরর্া মূল্যায়ননর জন্য একটি পরীক্ষা করা 

হনয়বছল। সার্টি নতুন মাকড়নাশক Bio-Tin 1.2ME, Dominator 20SL, Purdacloprid 70WG, Fireball 17.5WDG, 

Faithtin 1.8EC, Fastmix 40WDG, Smarthian 50WDG and  Sunmectin 1.8EC (standard) @ 600 বমবল/গ্রহক্টর, 

225 বমবল/গ্রহক্টর, 45গ্রাম/গ্রহক্টর, 30০ গ্রাম/গ্রহক্টর, 600 বমবল/গ্রহক্টর, ১২০ গ্রাম/গ্রহক্টর, ২২৫ গ্রাম/গ্রহক্টর, 600 বমবল/গ্রহক্টর (মান) 

 োক্রনম পরীক্ষা করা হনয়নছ এবং পানটর হলুি মাকড় বন ়েন্ত্রনের জন্য গ্রে করার পর 7ম বিনন পানটর কৃবষ পরীক্ষা গ্রকন্দ্র,জার্ীর, 

মাবনকর্ঞ্জ এবং র্ারানবা, নারায়ের্নঞ্জ89.47% এর গ্রববশ সংক্রমে হ্রাস কনর। কৃষকনির ব্যবহানরর জন্য সমস্ত মাকড়নাশক সুপাবরশ 

করা গ্র নর্ পানর। 

পানটর ববছা গ্রপাকা িমননর লনক্ষয নতুন কীটনাশক মূল্যায়ননর জন্য পাট গ্রমৌসুনম 2020 সানল পানটর কৃবষ পরীক্ষা গ্রকন্দ্র, জার্ীর, 

মাবনকর্ঞ্জ এবং পাট র্নবষো উপনকন্দ্র র্ারানবা, নারায়ের্নঞ্জর মানঠ পরীক্ষাটি পবরচাবলর্ হনয়বছল। পনননরাটি নতুন কীটনাশক 

Symazine 80WDG, Reset 20WDG, Virtako 40WG, Laida 2.5EC, Proxy 20 EC, Rock 20 EC, Daman, 

Pulser 20EC,  Dynamite 60WDG, Nishan 20EC, Foringout 80WDG, Triple 33 WDG, Veto 20SL,  Starlux 

25 EC,  Foni plus 12SC,   and a standard Hayzinon 60 EC @ 500 গ্রাম/গ্রহক্টর, 300 গ্রাম/গ্রহক্টর, 100 গ্রাম/গ্রহক্টর, 

500 গ্রাম/গ্রহক্টর, 650 গ্রাম/গ্রহক্টর, 2.5 গ্রকবজ/গ্রহক্টর, 500 গ্রাম/গ্রহক্টর, 75 গ্রাম/গ্রহক্টর, 21 গ্রাম/গ্রহক্টর, 100 গ্রাম/গ্রহক্টর, 125 

গ্রাম/গ্রহক্টর, 200 বমবল/গ্রহক্টর, 1.68 বলটার/গ্রহক্টর, 700 বমবল/গ্রহক্টর এবং 550 বমবল/গ্রহক্টর  োক্রনম পানটর ববছা গ্রপাকা বনয়ন্ত্রনের 

জন্য কা গকর বনল প্রমাবের্ হনয়নছ  া 89.84% এরও গ্রববশ সংক্রমে কবমনয়নছ পানটর কৃবষ পরীক্ষা গ্রকন্দ্র, জার্ীর, মাবনকর্ঞ্জ ও 

র্ারানবা উপ-গ্রকনন্দ্র গ্রেকরার পর ৫ম বিনন। এই কীটনাশক গুবল কৃষনকর ব্যবহানরর জন্য সুপাবরশ করা গ্র নর্ পানর। 

2020 সানলর পাট গ্রমৌসুনম বাংলানিশ পাট র্নবষো ইনবিটিউট-এর বববভ্ন্ন আঞ্চবলক ও সাব-গ্রিশনন পরীক্ষামূলক প্লনট 

গ্রপাকামাকনড়র উপদ্রব জাননর্ সমীক্ষা করা হনয়বছল। জুন-জুলাই মানস বববভ্ন্ন স্থানন পানটর হলুি মাকনড়র উপদ্রব 7.81% -

36.36% প গন্ত বছল। গ্রম-আর্ি মানস 7.81% -41.00% প গন্ত গ্রচনল গ্রপাকাড় উপদ্রব বছল। জুন-জুলাই মানস পানটর ববছা গ্রপাকাড় 

উপদ্রব বছল 17.00% -32.44%। গ্রম-গ্রসনেম্বর মানস স্পাইরাল গ্রবারানরর উপদ্রব 3.65% - 46.08% প গন্ত বছল। পটুয়াোলী সাব-

গ্রিশনন সনব গাচ্চ (38.92%) ছার্রা গ্রপাকার উপদ্রব পবরলবক্ষর্ হনয়নছ এবং সব গবনন (1.39%) জুলাই-আর্ি মানস কুবমল্লা আঞ্চবলক 

গ্রিশন পাওয়া গ্রর্নছ গ্র োনন ঢাকা ও নারায়ের্ঞ্জ ছার্রা গ্রপাকার উপদ্রব গ্রেনক মুি বছল। গ্রম-গ্রসনেম্বর মানস বববভ্ন্ন স্থানন গ্রর্াড়া 

গ্রপাকার সংক্রমে 1.19% - 12.13% প গন্ত বছল। 
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২০২০-২১ অে গ বছনরর উনল্লেন াগ্য র্নবষো কা গক্রম 

 

১। সার্টি (০7) নতুন মাকড়নাশক এবং পনননরাটি (১৫) নতুন কীটনাশক পানটর হলুি মাকড় ও ববছা গ্রপাকা িমননর জন্য বপটাক 

কতৃগক অনুনমািননর মােনম কৃষক প গানয় ব্যবহানরর জন্য সুপাবরশ করা হনয়নছ। 

২। পানটর ৪টি জাম গপ্লাজম (৫৫, ৬৫, ৭০ ও ৭৮) হলুি মাকড় এবং গ্রচনল গ্রপাকা সহনশীল পাওয়া গ্রর্নছ। এ ছাড়া গ্রকনানফর ৩টি 

জাম গপ্লাজম (১588, ১৬৩৬ ও ১৬৬০) ও গ্রমস্তার ৮টি জাম গপ্লাজমও (৩৪০০, ৩৪০৪, ৩৫৮০, ৩৫৯২, ৩৬৫৬, ৪০৩৬, ৪৩৮৪ ও ৪৪৫০) 

ছার্রা গ্রপাকা ও স্পাইরাল গ্রবারার সহনশীল পাওয়া গ্রর্নছ। জাম গপ্লাজমগুনলা পানটর গ্রপাকামাকড় সহনশীল জার্ উদ্ভাবননর জন্য প্রজনন 

ববভ্ানর্ সরবরাহ করা হনয়নছ।  

 

২০২০-২১ অে গ বছনর সম্পাবির্ র্নবষো কা গক্রনমর বচত্রসমূহ 

 

  

ববছা গ্রপাকা দ্বারা আক্রান্ত পাট র্াছ গ্রচনল গ্রপাকা দ্বারা আক্রান্ত পাট র্াছ 

  

কাটুই গ্রপাকা দ্বারা আক্রান্ত পাট র্াছ গ্রর্াড়া গ্রপাকা দ্বারা আক্রান্ত পাট র্াছ 

  

হলুি মাকড় গ্রপাকা দ্বারা আক্রান্ত পাট র্াছ স্পাইরাল গ্রবারার গ্রপাকা দ্বারা আক্রান্ত গ্রকনাফ র্াছ 

  

ছার্রা গ্রপাকা গ্রপাকা দ্বারা আক্রান্ত গ্রকনাফ র্াছ মাঠ প গানয় কীটনাশনকর কা গকাবরর্া মূল্যায়ন 
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উবদ্ভি গ্ররার্র্ি শাো 

 

1956 সানল উবদ্ভি গ্ররার্র্ি ববভ্ার্ র্ঠির্ হয়। উবদ্ভি গ্ররার্ি ববভ্ার্ প্রবর্ষ্ঠার পর গ্রেনক পাট ও পাট জার্ীয় আঁশ ফসনলর বববভ্ন্ন 

গ্ররার্ িমন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত র্নবষো কনর োনক। 2002 সানল উবদ্ভি গ্ররার্ি ববভ্ার্ কীটর্ি ববভ্ানর্র সানে একত্র হনয় উবদ্ভি 

গ্ররার্র্ি শাো এবং কীটর্ি শাো নানম গ্রপি ম্যাননজনমন্ট ববভ্ার্ র্ঠির্ হয়। 

 

উবদ্ভি গ্ররার্র্ি শাোর উনেশ্যঃ  

 

১) পাট ও পাট জার্ীয় ফসনলর গ্ররার্বালাই ব্যবস্থাপনা প্রযুবি উদ্ভাবন। 

২) পাট ও পাট জার্ীয় ফসনলর গ্ররার্বালাই এবং প্রাদুভ্গাব সংক্রান্ত জবরপ পবরচালনা। 

৩) পাট ও পাট জার্ীয় ফসনলর গ্ররার্বালাই িমনন রাসায়বনক ও বজব বালাইনাশক মূল্যায়ন ও সুপাবরশ 

 

উদেখদ াগ্য কা চক্রমঃ 

২০২০-২১ অথ চ বেদর সম্পাস্টেি গদবষণা কাদের স্টববরণঃ 

➢ স্টব্রর্ার এবাং টিএলএস বীদের দমাট ৩৮ টি নমুনার মদধ্য অঙ্কুদরাধগম হার স্টেল ৭৪-৯৬ %. ম্যাদক্রাদিাস্টমনা দিস্টসওস্টলনা 

েত্রাকটির ব্যাস্টি স্টেল ০-৫%. িস্টরেপুর আঞ্চস্টলক দকন্দ্র দথদক প্রাি স্টবদেআরআই দিাষা পাট ৮ োদি সদব চাচ্চ ম্যাদক্রাদিাস্টমনা 

(৫%) পাওয়া দগদে।  কস্টলদটাস্টিকাম করকস্টরর ব্যাস্টি স্টেল ০-৪%. িাস্টন্দ্রনা আঞ্চস্টলক দকন্দ্র দথদক প্রাি স্টসস্টভএল-১ োদি 

সদব চাচ্চ কস্টলদটাস্টিকাম (৪%) পাওয়া দগদে। স্টিউোস্টরয়াম েত্রাকটির ব্যাস্টি স্টেল ০-১৫%. রাংপুর আঞ্চস্টলক দকন্দ্র দথদক প্রাি 

স্টবদেআরআই দিাষা পাট ৮ ৫ োদি সদব চাচ্চ স্টিউোস্টরয়াম (১৫%) পাওয়া দগদে। দমাট সদব চাচ্চ অণুেীব (২৫%) মাস্টনকগে 

গদবষনা দকন্দ্র দথদক প্রাি ও-৯৮৯৭ োদি পাওয়া দগদে। নস্টশপুর উপদকন্দ্র দথদক প্রাি স্টব্রর্ার বীদের নমুনা (এইি স্টস-৯৫) 

সম্পূণ চভাদব দরাগেীবাণু  (দ মন েত্রাক) মুি স্টেল। 

➢ কাি পঁিা দরাদগর কৃস্টত্রমভাদব সাংক্রস্টমি মাদঠ, কযাপসুলাস্টরদসর দক্ষদত্র, এদক্সসন- ২১৪৯, ২৪০৩, ২১৯৭ এর মাঝাস্টর প্রস্টিদরাধী 

তবস্টশষ্টয স্টেল; এদক্সসন- ২১৪৭, ২৪৯৮ এর সাংদবেনশীল তবস্টশষ্টয স্টেল এবাং এদক্সসন-২৪০৩ এর উচ্চ সাংদবেনশীল প্রস্টিস্টক্রয়া 

দেখা দগদে।  

➢ অস্টলটস্টরয়াস োি দ মন এদক্সসন- ২০৪৩, ২৪৮১, ২৪৮৩, ২৪৯৬, ২৭১২ এবাং ও-৯৮৯৭ এর মাঝাস্টর প্রস্টিদরাধী তবস্টশষ্টয স্টেল; 

এদক্সসন-২০৪৩, ২৪১৯, ২৭২৭, ২৭৩১, ২৭৩২, ৩৮২০ এর সাংদবেনশীল প্রস্টিস্টক্রয়া দেখা দগদে। দকনাি এদক্সসন-২৭৩২, ২৭১২, 

২৭২৭, ২৭৩১ এর সাংদবেনশীল প্রস্টিস্টক্রয়া দেখা দগদে।  

➢ পাদটর কৃস্টষ পরীক্ষা দকন্দ্র, মাস্টনকগে এবাং স্টকদশারগে আঞ্চস্টলক দকদন্দ্র নতুন েত্রাকনাশক দ মন Maxanil 72% WP, 

Bactvipe, Sanjeevni, sunshine 75%WDG, Cymox super 72% WP, Vanish 69% W.P, Unimax MZ 

69% WP and Unijoy 75% WDG were found effective for controlling stem rot, Arba gold 50 WDG 

was found effective for controlling black band, Maxanil 72% WP, Power Cardion 52.5 WP, Camping 

50% WP were found effective for controlling die back and Kiasin 8 SL, Noon 8 SL, High power 

conazole 25 SC and High power MZ 72 WP কা চকর প্রমাস্টণি হদয়দে এবাং পাদটর কৃস্টষ পরীক্ষা দকন্দ্র, মাস্টনকগে 

এবাং স্টকদশারগে আঞ্চস্টলক দকদন্দ্র পাদটর কাি পঁিা, কাদলা পস্টি এবাং ক্ষি দরাদগর দক্ষদত্র ৮৫% প চন্ত দরাদগর সাংক্রমণ 

প্রস্টিদরাধ কদরদে। কাদলাপস্টি দরাদগর দক্ষদত্র Cymox super 72% WP দে কদর সদব চাচ্চ ৮৪.৯৮% স্টনয়ন্ত্রণ করা সম্ভব 

হদয়দে। আগা মরা দরাদগর দক্ষদত্র Maxanil 72% WP দে কদর সদব চাচ্চ ৫৭.৮৯% স্টনয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হদয়দে। দক্ষি দরাদগর 

দক্ষদত্র High power MZ 72 WP দে কদর সদব চাচ্চ ৮২.৬৫% স্টনয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হদয়দে। কাি পঁিা দরাদগর দক্ষদত্র Arba 

gold 50 WDG দে কদর সদব চাচ্চ ৮৭.৩০% স্টনয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হদয়দে। আগা মরা দরাদগর দক্ষদত্র Maxanil 72% WP 

দে কদর সদব চাচ্চ ৮১.৪২% স্টনয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হদয়দে। দক্ষি দরাদগর দক্ষদত্র High power MZ 72 WP দে কদর সদব চাচ্চ 

৮৩.৬৪% স্টনয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হদয়দে। 

➢ দমাট দরাদগর স্টবস্তাদরর ব্যস্টি স্টেল ০.০০-২৬.৫৬%. সদব চাচ্চ দরাদগর স্টবস্তার (২৬.৫৬%) মস্টনরামপুদর স্টবদেআরআই দেস্টশ পাট 

৮ োদি দেখা দগদে। সদব চাচ্চ কাি পঁিা দরাগ (৪.৩৩%) মাস্টনকগদে ও-৯৮৯৭ োদি দেখা দগদে। সদব চাচ্চ দক্ষি দরাগ (৫.০০%) 

স্টবদেআরআই দিাষা পাট-৫ োদি দেখা দগদে মস্টনরামপুদর। সদব চাচ্চ দমাোইক দরাগ (১১.২৭%) পটুয়াখাস্টলদি স্টবদেআরআই 

দকনাি ৩ োদি দেখা দগদে। সদব চাচ্চ আগা মরা দরাগ (১২.৫৫%) স্টবদেআরআই দেশী পাট-৭ োদি মস্টনরামপুদর দেখা দগদে। 

ঢাকায় স্টবস্টভন্ন োদি দমাট দরাদগর স্টবস্তার ২.২০-১০.১৭% পাওয়া দগদে। মস্টনরামপুদর স্টবস্টভন্ন োদি দমাট দরাদগর স্টবস্তার     

০.০০-২৬.৫৬% প চন্ত পাওয়া দগদে। নস্টশপুদর স্টবস্টভন্ন োদি দমাট দরাদগর স্টবসত্মার ৫.২৫-১৬.৮১% প চন্ত পাওয়া দগদে। 

স্টকদশারগদে স্টবস্টভন্ন োদি দমাট দরাদগর স্টবস্তার ৪.৫৭-১৭.২৫% প চন্ত পাওয়া দগদে।  
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সম্পাস্টেি কাদের েস্টবঃ 

 

 

 

কালপস্টি (Black band)  শুকনাক্ষি (Anthracnose) 

 

 

 

পািা দমাড়াদনা (Leaf curling)  হলুদে পািা (Leaf yellowing) 

 

 

 

দনস্টিদয় পড়া (Wilting)  স্টশকদড়র স্টগট (Root knot) 

 

 

 

আগামরা (Die back)  কাি পঁিা (Stem rot) 
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ফাইবার গ্রকায়াবলটি ইম্প্রুভ্নমন্ট ববভ্ার্ 

 

বাংলানিশ পাট র্নবষো ইনবিটিউট-এর ফাইবার গ্রকায়াবলটি ইম্প্রুভ্নমন্ট ববভ্ার্ পাট ও পাট জার্ীয় আঁশ ফসনলর কর্গন পরবর্ী 

পচন ও আঁনশর গুের্র্মান উন্নয়ন সংক্রান্ত র্নবষো কনর োনক। প্রবর্ষ্ঠাকাল (1951) গ্রেনক এ ববভ্ানর্র নাম বছল জীবানুর্ি ও প্রাে 

রসায়ন ববভ্ার্। 2001 সানল ববনজআরই-এর পুন গর্ঠননর সময় জীবানুর্ি ও প্রাে রসায়ন নানম দুইটি পৃেক শাো এবং গ্রপাি হানভ্গি 

প্রনসবসং শাো নানম আনরকটি নতুন শাোসহ গ্রমাট বর্নটি শাোর সমন্বনয় ফাইবার গ্রকায়াবলটি ইম্প্রুভ্নমন্ট ববভ্ার্ র্ঠন করা হয়।  

পরবর্ীনর্ জীবানুি ও প্রাে রসায়ন শাো দুইটিনক ববনজআরআই, গ্রবাড গ অব ম্যাননজনমন্ট-এর এক বসদ্ধান্তবনল বশল্প (কাবরর্বর) 

র্নবষো উইং-এ সংযুি করা হয়। বর্গমানন ফাইবার গ্রকায়াবলটি ইম্প্রুভ্নমন্ট ববভ্ানর্র কা গক্রম গ্রপাি হানভ্গি প্রনসবসং শাোর মােনম 

পবরচাবলর্ হনে। 

ববভ্ানর্র মূল লক্ষয (Goals): 

• পাট ও পাট জার্ীয় ফসনলর আঁনশর গুের্র্ মান উন্নয়ন। 

• আঁনশর মান বৃবদ্ধর জন্য সমনয়াপন ার্ী ও গ্রটকসই প্রযুবি উদ্ভাবন। 

গ্রপাি হানভ্ গি প্রনসবসং শাোর উনেশ্য (Objectives): 

1. কর্গননাির আঁনশর মান উন্নয়ননর লনক্ষয পচন ববষয়ক র্নবষো করা।  

2.  জার্নভ্নি পাট ও পাট জার্ীয় ফসনল পচন সহায়ক জীবাণু, এনজাইম সহ সংবিষ্ট দ্রব্যাবি সনাি করা এবং পচন পদ্ধবর্ 

উদ্ভাবন।  

3. দ্রুর্ সমনয় ছাল পৃেকীকরে ও পচননর জন্য  াবন্ত্রক, রাসায়বনক/বজব ব্যবস্থাপনার মােনম গ্রটকসই পদ্ধবর্ উদ্ভাবন। 

4.  উদ্ভাববর্ প্রযুবি/র্থ্যাবি সম্প্রসারনের লনক্ষয প্রবশক্ষে, ওয়াকগশপ, গ্রসবমনার/বসনম্পাবজয়ানমর আনয়াজন, বুকনলট, বলফনলট 

প্রেয়ন/প্রকাশনাসহ সংবিষ্ট কাজ বাস্তবায়ন। 

 

2020-21 অে গ বছনর সম্পাবির্ র্নবষো কনজর বববরেঃ 

 

ফাইবার গ্রকায়াবলটি ইম্প্রুভ্নমন্ট ববভ্ার্ -এর মােনম 2020-2021 অে গ বছনর গ্রমাট 5টি র্নবষো পরীক্ষে বাস্তবায়ন করা হনয়নছ। 

বননন এসকল পরীক্ষনের সংবক্ষপ্ত ফলাফল উনল্লে করা হনলা। 

 

➢ পাট পচন পাবন ও অন্যান্য প্রাকৃবর্ক উৎস গ্রেনক ২৭ টি ব্যাকনটবরয়াল আইনসানলটস পৃেক করা হনয়নছ। বর্গমানন পৃেককৃর্ ২৭ 

টি ও পূনব গর ১৩ টি  সহ গ্রমাট ৪০ টি আইনসানলটস এর মনে গ্রেনক পাট পচননর সানে জবড়র্ ১১ টি গ্রপকটিননালাইটিক 

ব্যাকনটবরয়াল আইনসানলটস বিবনং করা হনয়নছ। 

 

➢ গ্রকনাফ ফসনলর আঁনশর গুনাগুননর উপর গ্রকবমকযাল গ্ররটিং এর প্রভ্াব গ্রিোর জন্য বববভ্ন্ন প্রকার গ্রকবমকযাল দ্বারা গ্রকনানফর 

বরবন বরট করা হয় ।  ার মনে 1% NaOH ও 1.25% Na2HPO4 সংবমশ্রনে ফাইবার গ্রেনে (Strength) ভ্ানলা পাওয়া  ায় 

(৫.৫৭ পাউন্ড/বমবলগ্রাম)। ফাইবার ফাইনননস (Fineness) ভ্ানলা পাওয়া গ্রর্নছ 7% NaOH ও 0.5% Na2SO3 সংবমশ্রনে 

(২৮.৩৬ µm) । বকন্তু ফাইবার িাইটননস (Brightness) সবনচনয় ভ্ানলা পাওয়া গ্রর্নছ প্রচবলর্ গ্ররটিং এ (৪৩.৭৬%)। 

 

➢ বববভ্ন্ন জানর্র এবং বববভ্ন্ন বয়নসর পাট র্াছ গ্রেনক সংগৃহীর্ পানটর আঁনশর বববভ্ন্ন জানর্র গুোগুনের উপর প্রচবলর্ গ্ররটিং ও 

বরবন গ্ররটিং পদ্ধবর্র প্রভ্ানবর পরীক্ষনে গ্রিো  ায় গ্র , ফাইবার গ্রেনে সবনক্ষনত্র বরবন গ্ররটিং পদ্ধবর্নর্ ভ্ানলা। ফাইবার 

ফাইনননস ও িাইটননসও গ্রববশর ভ্ার্নক্ষনত্র বরবন গ্ররটিং পদ্ধবর্নর্ ভ্ানলা।  

 

➢ র্ানছর বববভ্ন্ন বয়নসর সানে পচন সময় এবং আঁনশর গুের্র্মাননর সম্পকগ বনে গনয়র জন্য 3টি গ্রকনাফ (HC-95, BJRI   

kenaf-3, BJRI kenaf-4) এবং 2টি গ্রমস্তার (SAMU’93, SM-5) জার্/সাবর বননয় পরীক্ষেটি বপ্লট প্লট বডজাইন অনুসরনে 
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পবরচালনা করা হনয়নছ। পরীক্ষনে জার্বভ্বিক ফলাফনল- র্ানছর উচ্চর্া, গ্রবস ডায়াবমটার, বাকগ বেকননস গ্রবশী পাওয়া  ায় 

ববনজআরআই গ্রকনাফ-3 গ্রেনক। বকন্তু গ্রমস্তার গ্রক্ষনত্র- র্ানছর উচ্চর্া, গ্রবস ডায়াবমটার, বাকগ বেকননস গ্রবশী পাওয়া  ায় গ্রমস্তার 

অগ্রবর্ী লাইন এসএম-5 গ্রেনক। গ্রকনাফ এবং গ্রমস্তার আঁনশর পচন সময়কাল পাওয়া গ্রর্নছ  োক্রনম 15.25 বিন এবং 13.75 

বিন। গ্রকনাফ এবং গ্রমস্তার উভ্নয়র কর্গননর সময় সানপনক্ষ- র্ানছর উচ্চর্া, গ্রবস ডায়াবমটার, বাকগ বেকননস গ্রবশী পাওয়া  ায় 

160 বিন বয়নসর র্াছ গ্রেনক। 100/120 বিন, 140 বিন এবং 160 বিন বয়নসর গ্রকনাফ এবং গ্রমস্তা উভ্নয়র পচনন সময় 

গ্রলনর্বছল  োক্রনম 14 বিন, 15 বিন এবং 18 বিন। গ্রকনানফর গ্রক্ষনত্র আঁনশর সনব গাচ্চ গ্রেনে 6.12 পাউন্ড/বমবলগ্রাম এবং 

িাইটননস 62.99% পাওয়া গ্রর্নছ  োক্রনম 120 বিন (গ্রকনাফ-3) এবং 160 বিন (এইচবস-95) বয়নসর র্ানছর আঁশ গ্রেনক। 

অনুরূপভ্ানব, গ্রমস্তা আঁনশর সনব গাচ্চ গ্রেনে 6.26 পাউন্ড/বমবলগ্রাম এবং িাইটননস 38.76% পাওয়া  ায়  োক্রনম 140 বিন 

(সামু’93) এবং 160 বিন (এসএম-5) বয়নসর র্ানছর আঁশ গ্রেনক। ফলাফনল গ্রিো  ায়, গ্রমস্তার অগ্রবর্ী লাইন এসএম-5 এর 

আঁনশর গ্রেনে এবং িাইটননস গ্রমস্তার জার্ সামু’93 অনপক্ষা গ্রবশী হনয়নছ। র্াছাড়া গ্রকনাফ এবং গ্রমস্তার বয়স বৃবদ্ধর সানে সানে 

আঁনশর পৃেকীকরনে পচন সময়কাল গ্রবশী গ্রলনর্নছ এবং ফলনও বৃবদ্ধ গ্রপনয়নছ।   

সম্পাবির্ কানজর ছববঃঃ 

 

   
Media preparation Bacteria isolation Bacteria sub-culture 

   
Fibres setting in Tester machine 

 

Setted fibres in Tester machine 
 

Taking reading of fibre strength 

(lbs/mg) 

   
Separation of jute fibres Setting of jute fibres in  fineness 

holder 

Taking reading of fibre fineness    

(µm) 
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জুট ফাবম গং বসনিমস্ ববভ্ার্ 

 

ভূবমকা 

বাংলানিশ পাট র্নবষো ইনবিটিউনটর কৃবষ উইং-এর ০৬ টি ববভ্ানর্র মনে জুট ফাবম গং বসনিমস ববভ্ার্ একটি অন-ফাম গ বরসাচ গ 

ববভ্ার্ নানম ১৯৯১ সানল চালু করা হয়। পরবর্ীনর্ ১৯৯৭ সানলর ১ লাজু লাইজুট ফাবম গং বসনিমস ববভ্ার্ নামকরে করা হয়। জুট 

ফাবম গং বসনিমস ববভ্ার্ পাট এবং পাট জার্ীয় ফসনলর কৃবষ প্রযুবি কৃষক প গানয় সম্প্রসারে ও জনবপ্রয়করনের জন্য প্রিশ গনী প্লট 

স্থাপন ও মাঠ বিবনসর আনয়াজন কনর োনক। বর্গমানন পাট বভ্বিক শস্য ববন্যানস ফসনলর বনববড়র্া বৃবদ্ধর লনক্ষয জুট ফাবম গং 

বসনিমস ববভ্ার্ র্নবষো কা গক্রম পবরচালনা কনর  ানে। 

 

লক্ষযঃ পাট এবং পাট জার্ীয় ফসনলর কৃবষ প্রযুবি সম্প্রসারনের মােনম কৃষনকর আে গ-সামাবজক অবস্থার উন্নয়ন। 
 

উনেশ্যঃ 

১। ববনজআরআই কতৃগক উদ্ভাববর্ কৃবষ প্রযুবি মা গানয় উপন ার্ীর্া  াচাই ও হস্থান্তর।  

২।র্নবষো মাঠ ও কৃষক প গানয় পাট ও পাট জার্ীয় ফসনলর ফলন ব্যবধান (Yield Gap) হ্রানসর লনক্ষয র্নবষো পবরচালনা। 

৩। পাট ও পাট জার্ীয় আঁশ ও বীজ ফসল চানষ কৃষনকর আে গ-সামাবজক অবস্থা প গানলাচনা পূব গক সুপাবরশ প্রেয়ন।  

৪। পাট বভ্বিক শস্য ববন্যানস ফসনলর বনববড়র্া বৃবদ্ধর লনক্ষয র্নবষো পবরচালনা। 

৫। প্লট প্রিশ গনী, জুট বভ্নলজ ও জুট ব্লক স্থাপননর মােনম ববনজআরআইকতৃগক উদ্ভাববর্ প্রযুবি জনবপ্রয়করে। 

৬। প্রবশক্ষে ও মাঠ বিবনসর মােনম ববনজআরআই-এর বববভ্ন্ন প্রযুবি সম্পনকগ কৃষকনির অববহর্করে।  

রুপকল্পঃ পাট বভ্বিক োমার ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং কৃবষ প্রযুবি হস্থান্তর । 

অবভ্লক্ষযঃ পাট জার্ীয় ফসনলর শস্য ববন্যাস র্নবষোর মােনম োমার ব্যবস্থার উন্নয়ন, উদ্ভাববর্ কৃবষ প্রযুবির উপন ার্ীর্া  াচাই ও 

প্রযুবি হস্তান্তনরর মােনম উৎপািন বৃবদ্ধ এবং কৃষনকর আে গ-সামাবজক অবস্থার উন্নয়ন।   

 

উনল্লেন াগ্য র্নবষো কাজঃ 

১। মাোবর উঁচু জবমনর্ কৃষনকর শস্য ববন্যাস “গ্রবানরা-পবর্র্-গ্ররাপা আমন”এর পবরবনর্গ ববকল্প শস্য ববন্যাস “গ্রবানরা-পাট-গ্ররাপা 

আমন”বা“গ্রবানরা/পাট-গ্ররাপা আমন” বা “গ্রবানরা-গ্ররাপা পাট-গ্ররাপা আমন” পরীক্ষা করা হয়। 

২। পটুয়াোলীর মাোবর উঁচু জবমনর্ কৃষনকর শস্য ববন্যাস “পবর্র্-পবর্র্-গ্ররাপা আমন”-এর পবরবনর্গ ববকল্প শস্য ববন্যাস “র্ম-পাট-

গ্ররাপা আমন” পরীক্ষা করা হয়। 

৩। মাবনকর্নঞ্জর মাোবর উঁচু জবমনর্ কৃষনকর শস্য ববন্যাস “র্ভট্টা-লালশাক-গ্রবগুন”-এর বরবনর্গ ববকল্প শস্য ববন্যাস “র্ভট্টা-পাটশাক-

পাট-গ্রঢড়শ” পরীক্ষা করা হয়। 

৪। উৎপািন এবং শস্য বনববড়র্া বৃবের জন্য পাট বভ্বিক চার ফসবল ‘‘আলু-পাটশাক-পাট-গ্ররাপা আমন’’ শস্য ববন্যানসর উন্নয়ন। 

৫। চর অঞ্চনল গ্রকনাফ বভ্বিক চার ফসবল শস্য ববন্যানসর পরীক্ষা করা হয়। 

৬। চার ফসবল শস্য ববন্যাস ‘‘গ্রবানরা-পাট-গ্ররাপা আমন-সবরষা’’-এর পারফরম্যান্স পরীক্ষা করা হয়। 

৭। গ্রর্াষা পানটর আয়-ব্যানয়র বহসাব বনধ গারনের উনেনশ্য গ্রিনশর বববভ্ন্ন পাট উৎপািনকারী এলাকায় র্নবষো কা গক্রম পবরচালনা 

করা হয়। 

৮। গ্রকনানফর আয়-ব্যানয়র বহসাব বনধ গারনের উনেনশ্য গ্রিনশর বববভ্ন্ন গ্রকনাফ উৎপািনকারী এলাকায় র্নবষো কা গক্রম পবরচালনা 

করা হয়। 

৯। গ্রর্াষা পাট বীনজর আয়-ব্যানয়র বহসাব বনধ গারনের উনেনশ্য গ্রিনশর বববভ্ন্ন পাট বীজ উৎপািনকারী এলাকায় র্নবষো কা গক্রম 

পবরচালনা করা হয়। 

১০। ববনজআরআই উদ্ভাববর্ বববভ্ন্ন প্রযুবি হস্থান্তনরর লনক্ষয জুট বভ্নলজ ও জুট ব্লকস্থাপন করা হয়। 

১১। কৃষক প গানয় ববনজআরআই উদ্ভাববর্ পাট ফসনলর জার্ জনবপ্রয়করে কা গক্রম পবরচালনা করা হয়। 

১২। ববনজআরআই উদ্ভাববর্ নতুন জানর্র অন-ফাম গরায়াল পবরচালনা করা হয়। 

১৩। কৃষক প গানয় পানটর বীজ উৎপািন প্রযুবি হস্থান্তর করা হয়। 

১৪। পাট ফসনলর উন্নর্ প্রযুবির উপর কৃষক প্রবশক্ষেএবং মাঠ বিবস করা হয়। 

১৫। পাট ও আঁশ জার্ীয় ফসনলর ক্রপকাটিং এরমােনম একটি গ্রপ্রানটাকল ফমু গনলট করা হয়  ার মােনম মাঠ প গানয় আঁনশর ফলন 

বনে গনয়র গ্রকৌশলনবর করা সম্ভব। 

১৬। পাট ফসনলর মনডবলং উন্নয়ননর কাজ চলমান আনছ। 
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অন্যান্য ববনশষ অজগনঃ ববনজআরআই উদ্ভাববর্ নতুন জার্ ববনজআরআই গ্রর্াষা পাট-৮ (রবব-১) ব্যাপক ভ্ানব সম্প্রসারনের জন্য 

সারানিনশ ২০০ টিপ্র িশ গনী প্লট, ৩০ টিজু টব্লক, ১০ টিজু টবভ্নলজ স্থাপন ও এর সফল বাস্তবায়ন। এছাড়াও ববনজআরআই গ্রর্াষা 

পাট-৮ (রবব-১)-এর বীজ উৎপািন প্রযুবি জনবপ্রয়করে ও সম্প্রসারনের জন্য সারানিনশ ১৪৫ টি বীনজর প্রিশ গনী প্লট স্থাপন ও 

সফল ভ্ানব বাস্তবায়ন করা হয়। 

উনল্লে গ্র াগ্য সাফল্যঃ বাংলানিনশর অবধকাংশ গ্রজলার মাোবর উঁচু জবমনর্ “গ্রবানরা-পবর্র্-গ্ররাপা আমন” এর পবরবনর্গ ববকল্প শস্য 

ববন্যাস“গ্রবানরা-পাট-গ্ররাপা আমন”অেবা “গ্রবানরা/পাট-গ্ররাপা আমন” অেবা “গ্রবানরা-গ্ররাপা পাট-গ্ররাপা আমন” পরীক্ষা করা হয় 

এবং প্রযুবি বহসানব অবমুি করা হনয়নছ। 

 

সম্পাবির্ কানজর ছববঃ 

 

শস্য ববন্যাসঃ গ্রবানরা-পাট-গ্ররাপা আমন অেবা গ্রবানরা/পাট-গ্ররাপা আমন অেবা গ্রবানরা-গ্ররাপা পাট-গ্ররাপা আমন 

স্থানঃ রংপুর 

শস্য ববন্যাস:  

গ্রবানরা-পাট-গ্ররাপা আমন 

 

শস্য ববন্যাস:  

গ্রবানরা/বরনলপাট-

গ্ররাপাআমন 

 

 

শস্য ববন্যাস: 

গ্রবানরা-গ্ররাপাপাট-

গ্ররাপাআমন 

 

শস্য ববন্যাসঃ 

র্ম-পাট-গ্ররাপাআমন 
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স্থানঃ কলাপাড়া, 

পটুয়াোলী 

 

শস্য ববন্যাসঃ 

র্ভট্টা-পাটশাক-পাট-গ্রঢড়শ 

 

 

 

স্থানঃ মাবনকর্ঞ্জ  
শস্য ববন্যাসঃ 

আলু-মুর্/গ্রকনাফ-

গ্ররাপাআমন 

 

 

 

স্থানঃ রংপুর  

শস্য ববন্যাসঃ 

গ্রবানরা-পাট-গ্ররাপা আমন-

সবরষা 

 

স্থানঃ  নশার 
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পাট ও আঁশ জার্ীয়ফসনলর আয়-

ব্যনয়র বহসানবর জন্য জবরপ 

কা গক্রম 

 

বীজ ফসনলর প্রযুবি হস্থান্তনরর 

লনক্ষয প্রিশ গনী প্লট ও জুট ব্লক 

স্থাপন 

 

 

স্থাবপর্ প্রিশ গনী প্লট, ও জুট ব্লনক 

মাঠ বিবস 
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আঁশ ফসনলর প্রযুবি হস্থান্তনরর লনক্ষয 

প্রিশ গনী প্লট, জুট ব্লক ও জুট বভ্নলজ 

স্থাপন 

 

 

পাট ও আঁশ জার্ীয় ফসনলর 

ক্রপকাটিং এর মােনম একটি 

গ্রপ্রানটাকল ফমু গনলট করার লনক্ষ 

পরীক্ষে স্থাপন 
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                  কাবরর্বর র্নবষো উইং-এর কা গক্রম ও অজগন 

 

কাবরর্রী র্নবষোর লক্ষয ও উনেশ্যঃ 

 

পানটর কাবরর্রী (গ্রমৌবলক, প্রানয়াবর্ক ও অযাডাপটিভ্) র্নবষোর মােনম প্রচবলর্ পাট জার্ দ্রব্য সামগ্রীর, মাননান্নয়ন পূব গক বাবনবজযক 

ভ্ানব লাভ্জনক পণ্য উদ্ভাবন, পানটর বহুমূেী ব্যবহার বৃবদ্ধর লনক্ষয বববভ্ন্ন প্রবক্রয়া ও নতুন নতুন পণ্য বর্রীর প্রযুবি উদ্ভাবন এবং পাট 

বশল্পনক কাবরর্রী সহায়র্া ও গ্রসবা প্রিান করা। 

• স্বল্প মূনল্য উন্নর্ মাননর পাটপণ্য উৎপািন প্রযুবি উদ্ভাবন 

• পাট ও সমনশ্রেীর আঁশ ফসনলর কাবরর্রী র্নবষো এবং র্নবষো লব্ধ প্রযুবি স¤প্রসারে,  

• পাট ও সমনশ্রেীর পাটজার্ পণ্য ও আনুষাবঙ্গক বববভ্ন্ন সমস্যা সমাধানকনল্প র্নবষো ও উনদ্যািানির সহায়র্া প্রিান 

• পাট ও সমনশ্রেীর আঁশ দ্বারা পণ্য উৎপািনন সংবিষ্ট জনশবির প্রবশক্ষনের আনয়াজন করা এবং 

• পবরনবশ দুষে রক্ষাকনল্প পাট ও পাট জার্ীয় দ্রব্য জনবপ্রয় করার জন্য বাজার ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ও পণ্য প্রিশ গেীর ব্যবস্থা 

করা 

• পাট জার্ পণ্য বর্রীর প্রযুবি উদ্ভাবন ও বশনল্প ব্যবহার করে 

• পাট বশনল্পর কাবরর্রী সমস্যাসমূহ বচবির্ করে ও সমাধানকনল্প পরামশ গ প্রিান 

 

বভ্শনঃ   পানটর কাবরর্রী র্নবষো ও উন্নয়নন উৎকষ গ অেচন।  

বমশনঃ পানটর কাবরর্রী প্রযুবি উদ্ভাবন ও হস্তান্তনরর মােনম পাট সংবিষ্ট উপকারনভ্ার্ীনির উপােচন বৃবদ্ধ, িাবরদ্র হ্রাস, আথ চ-

সামাবজক অবস্থার উন্নয়ন এবং পবরনবশ রক্ষা করা।  

 

গ্রটক্সটাইল বফবজক্স ববভ্ার্ 
 

ভূবমকাঃ 

 

গ্রটক্সটাইল বফবজক্স ববভ্ার্ পাট ও পাট জার্ীয় আঁশ বা অন্যান্য গ্রটক্সটাইল ফাইবার, সুর্া, কাপড়, এবং পাট বা অন্যান্য 

প্রাকৃবর্ক/কৃবত্রম আঁনশর সমন্বনয় বর্বর বববভ্ন্ন বহুমুেী পাটজার্ পনণ্যর (Diversified Jute Product) এর বববভ্ন্ন গ্রভ্ৌর্ 

(Physical),  াবন্ত্রক (Mechanical) ও র্াপীয় (Thermal) গুনাগুন বনরূপে কনর োনক ।   

এই ববভ্ানর্র মােনম ববনজআরআই-এর কাবরর্বর ও কৃবষ উইং কতৃগক উদ্ভাববর্ বববভ্ন্ন পাট জার্ বা পাটজার্ পনণ্যর গুনর্র্ মান 

বনরূপে কনর োনক। একই সানে গ্রিনশর বববভ্ন্ন জুট বমল গ্রেনক গ্রপ্রবরর্ পাট আঁশ বা পাটজার্ পনণ্যর  াবচর্ গুনাগুন বনধ গারে কনর 

োনক। গ্রটক্সটাইল বফবজক্স ববভ্ার্ পাট ও পাটপনণ্যর মান (Standard Testing method) বাংলানিশ িযান্ডাড গাস এন্ড গ্রটবিং 

ইনবিটিউশন (BSTI) এর Jute & Textile Division এর সানে গ্র ৌেভ্ানব কাজ কনর বনধ গারে কনর োনক। এছাড়া এ ববভ্ার্ 

সম্প্রবর্ জুট ফাইবার বরইননফাস গড কনম্পাবজট (োনম গানসট ও োনম গাপ্লাবিক) বননয় র্নবষো শুরু কনরনছ । 

এই ববভ্ার্ বনন্মবলবের্ বর্নটি শাোর সমন্বনয় র্ঠির্ঃ 

১। বফবজক্স শাো 

২। গ্রটবিং এন্ড িযান্ডাড গাইনজশন শাো 

৩। ইনলকরবনক্স এন্ড ইকুইপনমন্ট গ্রডনভ্লপনমন্ট এন্ড গ্রমইননটননন্স শাো 

  

গ্রটক্সটাইল বফবজক্স ববভ্ানর্র 3টি শাোর উনেশ্য 

বফবজক্স শাোর উনেশ্যঃ 

১. এই শাো পানটর  ো ে এবং বহুমুেী ব্যবহার বনবির্ করার জন্য পাট ও অন্যান্য প্রাকৃবর্ক ও কৃবত্রম আঁনশর গ্রভ্ৌর্, 

 াবন্ত্রক, ববদুযবর্ক, র্াপ, আনলা ও শব্দ সংক্রান্ত গুনাগুন বনে গয় ও আঁনশর আভ্যন্তরীন র্ঠননর প্রকৃবর্ সম্পনকগ র্নবষো কনর 

োনক। 

২. পানটর সংনর্ কৃবত্রম আঁশ সফলভ্ানব বমশ্রন করার লনক্ষয  ো ে বমশ্রে পদ্ধবর্, বমশ্রনের অনুপার্ এবং বমশ্রে উপন ার্ী 

আঁশ বনে গয় করার র্নবষো কা গক্রমও এ শাো পবরচালনা কনর োনক। 

৩. জুট বরইননফাস গড কনম্পাবজট, পবলবেননর ববকল্প পাট পন্য এবং পাট আঁশ হনর্ স্বল্প মূনল্যর বচকন সূর্া উদ্ভাবন এবং র্ার 

গুনাগুন বনে গয় করার কাজও এই শাোর অন্তভূ গি। এই শাোর পাট ও পাট বস্ত্র এবং অন্যান্য গ্রটক্সটাইল পনন্যর গুনাগুন 

বনে গয় কনর োনক। 
 

গ্রটবিং এন্ড িযান্ডাড গাইনজশন শাোর উনেশ্যঃ 

১. ববদ্যমান গ্রটবিং শাোর প্রধান কাজ হনে পাট আঁশ, সুর্া,বস্ত্র, কম্বল ও কানপ গনটর নানাববধ শবি, সুক্ষর্া, গ্ররবজবলনয়বন্স, 

বরবেক র্নে, জলীয় বাষ্প ধারন ক্ষমর্া, ক্রীপ ও বরলাক্সনজশন, গ্রভ্ৌর্,  াবন্ত্রক, কাবরর্বর গুনাগুন ইর্যাবি বনে গয় করা। 

২. অবধকন্ত পাট ও পাটজার্ দ্রনব্যর ব্যবহাবরক গুনাগুন ও মান সংক্রান্ত কা গক্রম ও অত্র শাোর আওর্াধীন। পাট আঁশসহ 

নানাববধ পাটজার্ সামগ্রীর মান বনধ গারন ও বনয়ন্ত্রন করা এই শাোর মূখ্য উনেশ্য। 
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৩. ববনজআরআই এর কৃবষ শাো গ্রেনক উদ্ভাববর্ বববভ্ন্ন জানর্র পাট আঁনশর মান বনে গয় করা, কাবরর্বর শাোয় উদ্ভাববর্ 

সামগ্রী গ্র মনঃ- কম্বল, ননভ্ানটক্স ও ননভ্ানসল বস্ত্র, বননটট ইয়ান গ ও বস্ত্র, ইয়ান গ এবং নানাববধ গ্রব্লনন্ডড সূর্া ও কাপনড়র 

মান  াচাই ও বনরূপন করা। 

৪. বাংলানিনশ বববভ্ন্ন সরকারী পাটকল গুনলানর্ উৎপাবির্ নানাববধ পাটজার্ দ্রব্য সামগ্রীর মান বনন গয় কনর োনক। র্াছাড়া 

সরকারী ও গ্রবসরকারী জুটবমলগুবল ববনিনশ গ্র  পাট সূর্া, গ্রহবসয়ান কাপড় এবং বববভ্ন্ন কানজ ব্যবহৃর্ পানটর ব্যার্ 

রপ্তানী কনর োনক, প্রনয়াজনন গ্রসসব পনন্যর মাননর সনি পত্র অত্র শাোর ইসুয কনর োনক। 

৫. বাংলানিনশর পাট কানপ গনটর মান বনধ গারননর লনক্ষয  ো ে কা গক্রম পবরচালনা করাও এই শাোর আর একটি লক্ষয। 

পাটসহ অন্যান্য সকল গ্রটক্সটাইল সামগ্রীর মান বনরূপন ও বনয়ন্ত্রনকনল্প বাংলানিশ িযান্ডাড গস এন্ড গ্রটবিং ইনবিটিউশননক 

(ববএসটিবআই) সবক্রয় সহন াবর্র্া প্রিান করাও এই শাোর অন্যর্ম লক্ষয। 
 

ইনলকরবনক্স এন্ড ইকুইপনমন্ট গ্রডনভ্লপনমন্ট এন্ড গ্রমইননটননন্স শাোর এর উনেশ্যঃ 

 

১. এই শাো ববনজআরআই (কাবরর্বর) উইং এর বববভ্ন্ন ল্যাবনরটরীর  ন্ত্রপাবর্ ও বমনলর ভ্ারী  ন্ত্রপাবর্র সুষ্ঠু রক্ষনানবক্ষন 

ও গ্রমরামনর্র িাবয়ে পালন কনর োনক। 

২. ইহা ছাড়াও বববভ্ন্ন ববভ্ানর্র র্নবষো কানজ সহায়র্ার জন্য প্রচবলর্  ন্ত্রপাবর্র রূপান্তর, উন্নয়ন করা এবং নতুন 

 ন্ত্রপাবর্/গ্রমবশন উদ্ভাবন করা এই শাোর একটি অন্যর্ম লক্ষয। ইনর্ামনে প্রচবলর্ বকছু  ন্ত্রপাবর্র রূপান্তর এবং উন্নয়ন 

কাজ সম্পন্ন হনয়নছ। 

৩. পাট ও পাটবমবশ্রর্ বনস্ত্রর র্াপীয় (োম গাল) গুনাগুন বনরূপননর  ন্ত্র, বস্থর ববদুযৎ (গ্রিটিক ইনলকবরবসটি বনরূপননর  ন্ত্র, পাবন 

ও জলীয় বাষ্প ববনশাষন ক্ষমর্া (ওনয়টিবববলটি) বনরূপননর  ন্ত্র উদ্ভাবন করা হনয়নছ। বর্গমানন এই উদ্ভাববর্  ন্ত্রপাবর্গুবল 

বববভ্ন্ন ববভ্ানর্ র্নবষো কানজ ব্যবহৃর্ হনে। 

 

রুপকল্পঃ পানটর গ্রভ্ৌর্ গুনাগুন পবরক্ষনের মােনম মূল্য সংন াবজর্ পাটপণ্য উৎপািননর লনক্ষয পানটর উন্নয়নন উৎকষ গ 

সাধন। 

 

অবভ্লক্ষযঃ মূল্য সংন াবজর্ পাটপণ্য উৎপািননর প্রযুবি উদ্ভাবন এবং হস্তান্তনরর মােনম পাট সংবিষ্ট উপকারনভ্ার্ীনির 

িাবরদ্র হ্রাস এবং পবরনবশ রক্ষা করা। 

  

উনল্লেন াগ্য কা গক্রমঃ  
 

2020-21 অথ চবেদর সম্পাস্টেি গদবষণা কাদের স্টববরণঃ 

ক্র. নং গদবষণা কা চক্রদমর স্টশদরানাম গদবষণা কাদের স্টববরণ 

১ Studies on the properties of Jute Fibre 

Reinforced Technical Textiles 
এই প্রকদল্পর আওিায় Polyester Resin ব্যবহার কদর Jute composite 

তিরী করা হদয়দে । অিঃপর িদের Property স্টনন চয় করা হদয়দে।        Bio-

degradable করার লদক্ষয AVG (Aloe Vera Gel) ব্যবহার কদর 

Composite তিরী করা হদয়দে । িাদের Property স্টনণ চদয়র কাে িলদে । 

২ Effects of harvesting time and 

cultivation area on the physico-

mechanical properties of jute fibre of 

BJRI developed varieties 

পাট আঁদশর গুনাগুণ, োি, বয়স এবাং অঞ্চল দথদক অঞ্চল পস্টরবস্টিচি হয়। দকান 

োদির, দকান বয়দসর এবাং দকান অঞ্চদলর পাট আঁশ ভাল দসটা স্টনণ চয় করার 

েন্য এই  Experiment টি দনয়া হয়। ৩ টি োি (BJRI Tossa  Pat-8,    

O-9897, BJRI Tossa Pat-6) এবাং ৩ টি অঞ্চল (মাস্টনকগে, রাংপুর, 

পটুয়াখাস্টল) এবাং ৪৫ স্টেন বয়দসর পাট আঁশ সাংিহ কদর িার bundle 

strength, whiteness/color(%) এবাং fineness স্টনণ চয় করা হদয়দে। 

িলািদল দেখা দগদে দ , ৪৫ স্টেন বয়দসর পাট আঁদশর মদধ্য BJRI Tossa 

Pat-8 এবাং পটুয়াখাস্টল অঞ্চদল ভাল িল পাওয়া দগদে। 

৩ Effect of fibre loading and surface 

modification of jute fibre on the 

mechanical properties of jute fibre 

reinforced polypropylene/HDPE/PLA 

composites 

পাট, দকনাি ও আনারদসর আঁশদক (Pineapple Leaf Fibre, PALF) 

স্টবস্টভন্ন ওেন অনুপাদি (দ মন ৩০, ৩২ ও ২০ wt. %) পস্টলপ্রপাইস্টলদনর 

(স্টপস্টপ) সাদথ স্টমস্টশদয় Hot Press machine এর মাধ্যদম দমাট ৯ ধরদনর  

কদম্পাস্টেট নমুনা (দ 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) তিরী করা 

হদ ়েদে । তিরীকৃি কদম্পাস্টেট নমুনার Thermal properties (DSC and 

TGA Test) স্টনণ চয় করা হদয়দে । তিরীকৃি কদম্পাস্টেট নমুনার Thermal 

properties এর সাদথ ১০০% PP এর তুলনা করা হদয়দে। এই প চদবক্ষদণ 
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দেখা  া ়ে, 35/65 Jute/PP কদম্পাস্টেট নমুনা ১০০% PP এর তুলনায় 

thermally stable, একই ভাদব ৪০/6০ Kenaf/PP ও ৪০/৬০ PALF/PP 

কদম্পাস্টেট নমুনাও ১০০% PP এর তুলনায় িাপীয়ভাদব স্টস্থস্টিশীল । এোড়া 

Jute, kenaf, PALF fibre ও polypropylene (PP) thermal 

properties-ও স্টনণ চয়পূব চক characterize করা হদয়দে। 

৪ Development of a database for 

CO2 emission for jute material (from 

fiber to yarn) in industries 

পস্টরদবশ দূষণ কমাদনার লদক্ষয দটকসই পণ্য তিস্টর করা হয়। দসলদক্ষয  দটকসই 

পণ্য তিস্টর করার েন্য দটকসই উপাোন স্টনব চািন করদি হয়। উপাোন 

স্টনব চািন/পেি করার েন্য বা অন্য ম্যাদটস্টরয়াল এর সাদথ তুলনা করার েন্য 

উপযুি িথ্য প্রদয়ােন। দসলদক্ষয পাট পদণ্যর (পাট সুিা) স্টবস্টভন্ন গুণাবস্টলর িথ্য 

িাস্টলকা করার েন্য স্টবস্টভন্ন জুট স্টমল দথদক এনাস্টেচ ইস্টমশন উৎদসর র্াটা েমা 

করা হদয়দে। 5টি এলাকার জুট স্টমল-এর র্াটা এনালাইস্টসস করা হদয়দে এবাং 

িাদেরদক ৪টি ক্লাস এ গ্রুপ কদর িথ্য িাস্টলকা করা হদয়দে। সাদথ সাদথ স্টবস্টভন্ন 

গ্রুপ এর সাদথ তুলনা করা হদয়দে। স্টবস্টভন্ন গ্রুপ এর সাদথ তুলনা করার সময় 

দেখা দগদে দ , িথ্য প চাি না থাকায় িথ্য শূণ্যিা হদয়দে। িাই আদরা স্টকছু 

স্টমদলর িথ্য সাংিহ করদি পারদল পরবস্টিচ বেদরর ন্যািারাল িাইবার এর র্াটা 

িাস্টলকার  তুলনামূলক স্টিত্র প্রস্টিষ্ঠা করা সম্ভব হদব । এ ধরদনর র্াটা িাস্টলকা 

দটকসই পণ্য উৎপােদনর স্টসিান্ত িহদণ ব্যবহৃি হদব । 

৫ Effect of Hybridization (jute-

sugarcane bagasse) on physico-

mechanical and thermal properties of 

natural fibre reinforced polymer 

composites 

পাট ও আদখর দোবড়া (sugarcane bagasse) এর সাদথ পস্টলপ্রপাইস্টলদনর 

(স্টপস্টপ) ম্যাস্টিক্স স্টহদসদব ব্যবহার কদর কদম্পাস্টেট তিরী করা এবাং িার 

দমকাস্টনকযাল ও ইদলস্টিকযাল তবস্টশষ্টয স্টনণ চয় করা এই দপ্রািাদমর উদেশ্য । এই 

স্টবষয় সাংস্টিষ্ট স্টবস্টভন্ন স্টরসাি চ আটি চদকল ও সাইস্টন্টস্টিক স্টরসাি চ দপপার এর 

Literature review করা হদয়দে। জুট িাইবার এবাং আদখর দোবড়া সাংিহ 

করা হদয়দে। নমুনা তিস্টরর এর কাে িলমান আদে। 
৬ Studies on fibre strength of jute fibre 

of different reed length and weight 
িোঁেপুর দেলার হাস্টেগে ও কচুয়া উপদেলা দথদক স্টবস্টভন্ন মাদনর দেস্টশ পাট আঁশ 

সাংিহ করা হদয়দে। এই পাদটর নমুনার স্টবস্টভন্ন িাইবাদরর তবস্টশষ্টয স্টনধ চারণ করা 

হদয়দে। দেখা  ায়, হােীগে উপদেলার পাদটর স্টরর্ তে চয এবাং বাস্টিল শস্টি 

মান িোঁেপুদরর কচুয়া উপদেলার পাট অদপক্ষা দবস্টশ। 

৭ Studies on the electrical properties of 

low temperature plasma treatment of 

jute 

এই দপ্রািামটি জুট িাইবার-দক স্টনন্ম িাপমাত্রা প্লােমা (এলটিস্টপ) স্টিটদমন্ট করা 

হদয়দে। প্লােমা স্টিটদমদন্টর েন্য আগ চন এবাং অস্টক্সদেন গ্যাস ব্যবহার করা 

হদয়দে। দেকদিািদটাস্টমটার দ্বারা স্টিদটর্ জুট িাইবাদরর আিাভাদয়াদলট 

স্টভস্টেবল দম্পকিা দরকর্ চ করা হদয়দে। এটা কক্ষ িাপমাত্রায় স্টভন্ন স্টভন্ন 

এক্সদপাোর টাইদম এবাং স্টর্সিােচ পাওয়ার-এ দরকর্ চ করা হদয়দে এবাং এই 

পস্টরক্ষণ-এ িরিনে চয-এর সীমা পস্টরক্ষন-এ িরি তে চয-এর পস্টরসর স্টেল ২০০ 

দথদক ১১০০ ন্যাদনাস্টমটার। এই িলািদল দেখা  ায় দ , দবস্টশ িরিনে চয-এ 

দশাষন দবস্টশ থাদক। স্টকন্তু মাঝাস্টর িরি তে চয-এ দশাষন মাত্রার িীব্র পিন  দট। 

এই িলািদল আদরা দেখা  ায় দ , কম িরি তে চয-এ  মাঝাস্টর িরি তে চয-

এর দশাষন মাত্রা দ খাদন পিন হয় দসখাদন অবস্থান কদর। 

৮ Up-gradation and digitalization of 

existing Thermal conductivity 

machine of Physics lab 

স্টনস্টে চষ্ট উদেদশ্য ব্যবহার করার স্টনস্টমদি সঠিক পণ্যটি দবদে দনওয়ার েন্য পাট-

স্টভস্টিক পদণ্যর িাপীয় পস্টরবাস্টহিা পস্টরমাপ করা একটি গুরুেপূণ চ স্টেক। এই 

কারদণ, স্টনর্ভ চলিার সাদথ িাপ পস্টরবাস্টহিা পস্টরমাপ করা গুরুেপূণ চ। পোথ চস্টবজ্ঞান 

স্টবভাদগর স্টবযমান িাপ পস্টরবাস্টহিা দমস্টশদন, অযানালগ থাদম চাস্টমটার স্টেদয় 

িাপমাত্রা পস্টরমাপ করা হয়। অযানালগ  থাদম চাস্টমটার এর পাঠ সুস্টনস্টে চষ্ট এবাং 

 থা থ নয়। অিএব, িাপমাত্রা পাঠ িহণ আরও সঠিকভাদব অথ চাৎ স্টর্স্টেটাল 

পস্টরমাপ করা েরুরী। িাপমাত্রা স্টর্স্টেটাস্টল দেখাদনার েন্য িাপমাত্রা সাংদবেক 

DS18B20, আরডুইদনা ন্যাদনা এবাং একটি প্রেশ চন ইউস্টনট ব্যবহৃি হদয়স্টেল। 
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সম্পাস্টেি কাদের েস্টবঃ 

 

 

  

Fig. 1:   Schematic diagram of jute fibre and position of it in the glow discharge reactor 

   

(a) LCD Display (b) Push Button (c) DS18B20 Temperature sensors 

  

(d) Designed PCB Board front side (e) Designed PCB Board back side 

Fig. 2: Designed PCB board and other parts of upgraded thermal conductivity machine 
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রসায়ন ববভ্ার্ 
  

ভূবমকাঃ 

বাংলানিশ পাট র্নবষো ইনবিটিউট (ববনজআরআই) এর রসায়ন ববভ্ার্ গ্রসানালী আঁশ পানটর ববনিষেসহ গ্রভ্ৌর্ ও রাসায়বনক গুনাগুন 

পবরবর্গননর মােনম মূল্য সংন াবজর্ পাটপণ্য উৎপািননর লনক্ষয পানটর উন্নয়নন পাট আঁনশর উৎকষ গ সাধন কনর োনক। স্বল্পমূনল্যর 

এবং উচ্চমূল্য সংন াবজর্ রাসায়বনক দ্রব্য ও পাটপণ্য উৎপািননর প্রযুবি উদ্ভাবন এবং হস্তান্তনরর মােনম পাট সংবিষ্ট 

উপকারনভ্ার্ীনির িাবরদ্র হ্রাস এবং পবরনবশ রক্ষ করা এ ববভ্ানর্র রুপকল্প। বহুমুেী পাটপণ্য উৎপািননর লনক্ষয ল্যাবনরটরী গ্রেনল 

পানটর বববভ্ন্ন রাসায়বনক বববক্রয়ার মােনম পাট আঁনশর উৎকষ্য সাধন করাই রসায়ন ববভ্ানর্র মূল উনেশ্য। এ উনেশ্য 

গ্রকই সামনন গ্ররনে রসায়ন ববভ্ার্নক দুইটি শাোয় ভ্ার্ করা হনয়নছ। গ্র মন: ফাইবার গ্রকবমবে শাো এবং বশল্প রসায়ন শাো। 

ক) ফাইবার গ্রকবমবে শাোর লক্ষযঃ 

গ্রসানালী আঁশ পানটর ববনিষেসহ বববভ্ন্ন রাসায়বনক বরটনমনন্টর মােনম পাট আঁনশর মাননান্নয়ন করা এবং পাট আঁশ ও পাট কাঠি 

গ্রেনক মূল্যবান রাসায়বনক দ্রব্য উৎপািন করা। 

ে) বশল্প রসায়ন শাোর লক্ষযঃ 

পাট ও পাটজার্ গ্রফবিকনক রাসায়বনক বরটনমনন্টর মােনম অবগ্ননরাধী, পচননরাধী, পাবননরাধী ইর্যাবি বববভ্ন্ন গ্রগ্রনড উন্নীর্ করা এবং 

পাট ও পাট কাঠি গ্রেনক বশনল্প ব্যবহার উপন ার্ী বববভ্ন্ন ধরনের মূল্যবান দ্রব্য বর্রী করা। 

 

রসায়ন ববভ্ানর্র উনদ্যশ্যঃ  

বহুমুেী পাটপণ্য উৎপািননর লনক্ষয ল্যাবনরটরী গ্রেনল পানটর বববভ্ন্ন রাসায়বনক বববক্রয়ার মােনম পাট আঁনশর উৎকষ গ সাধন 

করাই রসায়ন ববভ্ানর্র মূল উনেশ্য। এ উনেশ্যনকই সামনন গ্ররনে রসায়ন ববভ্ার্নক দুইটি শাোয় ভ্ার্ করা হনয়নছ। গ্র মন: 

ফাইবার গ্রকবমবে শাো এবং বশল্প রসায়ন শাো।  

১. ফাইবার গ্রকবমবে শাোর লক্ষযঃ 

  গ্রসানালী আঁশ পানটর অযানালাইবসস সহ বববভ্ন্ন রাসায়বনক বরটনমনন্টর মােনম পাট আঁনশর মাননান্নয়ন করা। 
 

২. বশল্প রসায়ন শাোর লক্ষযঃ 

পাট ও পাটজার্ গ্রফবিকনক রাসায়বনক বরটনমনন্টর মােনম অবগ্ননরাধী, পচননরাধী, পাবননরাধী বববভ্ন্ন গ্রগ্রনড উন্নীর্ করা এবং পাট ও 

পাট কাঠি গ্রেনক বশনল্প ব্যবহার উপন ার্ী  বববভ্ন্ন মূল্যবান ম্যানটবরনয়ল বর্বর করা। 
 

রুপকল্পঃ গ্রসানালী আঁশ পানটর ববনিষনসহ গ্রভ্ৌর্ ও রাসায়বনক গুনাগুন পবরবর্গননর মােনম মূল্য সংন াবজর্ পাটপণ্য 

উৎপািননর লনক্ষয পানটর উন্নয়নন উৎকষ গ সাধন। 

 

অবভ্লক্ষযঃ স্বল্পমূনল্যর এবং উচ্চমূল্য সংন াবজর্ রাসায়বনক দ্রব্য এবং পাটপণ্য উৎপািননর প্রযুবি উদ্ভাবন এবং হস্তান্তনরর 

মােনম পাট সংবিষ্ট উপকারনভ্ার্ীনির িাবরদ্র হ্রাস এবং পবরনবশ রক্ষা করা। 

 

 

উনল্লেন াগ্য কা গক্রমঃ  

2020-21 অথ চবেদর সম্পাস্টেি গদবষণা কাদের স্টববরণঃ 

ক্র. নং গদবষণা কা চক্রদমর স্টশদরানাম গদবষণা কাদের স্টববরণ 

১ Studies on chemical and 

physical properties of different 

samples of jute and allied fibres 

and sticks in order to explore 

diversified end uses 

বববভ্ন্ন জানর্র পানটর আঁশ গ্রেনক মাইনক্রা বক্রিালাইন গ্রসলুনলাজ (এমবসবস) 

প্রস্তুর্ করা হনয়নছ। সালবফউবরক এবসড ও হাইনরানিাবরক এবসড ব্যবহার 

কনর দুটি পদ্ধবর্নর্ এমবসবস প্রস্তুর্ করা হনয়নছ। প্রস্তুর্কৃর্ এমবসবস এর 

এফটিআইআর  ও র্াপীয় আচরন ববনিষে করা হনয়নছ । বর্গমানন রসায়ে 

ববভ্ানর্র বাবষ গক কম গসম্পািন চুবি (এবপএ) এর কা গক্রনমর আওর্ায় 

এমবসবস প্রস্তুর্করে কাজ চলনছ। এফটিআইআর ববনিষনে পাওয়া গ্রর্নছ গ্র  

এবসড হাইনরালাইবসস র্ন্তুগুবলর ষ্ফটিকর্ার উপর প্রভ্াব গ্রফনল বকন্তু এটি 

র্ন্তুগুবলর রাসায়বনক উপািানগুবলনক প্রভ্াববর্ কনর না। মাইনক্রা বক্রিালাইন 

গ্রসলুনলাজ (এমবসবস) এর গ্রবট, এক্সআরবড ও গ্রসম পরীক্ষে কাজ চলনছ । 

ওষুধ ও োদ্যবশনল্প এবং পবরনবশ বান্ধব গ্রসানালী ব্যার্ বর্বরনর্ এমবসবসর  

ব্যপক ব্যবহার করা হয়।    

২ Development of jute reinforced 

polyester composite materials 

জুট ফাইবার ও গ্রহবসয়ান কাপনড়র সানে অসম্পৃি পবলমার গ্ররবজন ও বববভ্ন্ন 

ধরননর রাসাবনক দ্রব্য বমবশ্রর্ কনর কক্ষ র্াপমাত্রায় সহজ পদ্ধবর্নর্ জুট 

প্লাবিক কনম্পাবজট  ও হাইবিড কনম্পাবজট বর্বর করা হনয়নছ । জুট প্লাবিক 

কনম্পাবজট (জুটিন) ধার্ব পিাে গ ব্যবহার করা হয় না বনল মবরচা ধনর না।  
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এটা  সাধারন টিননর চাইনর্ অননক গ্রববশ হালকা, শি এবং গ্রটকসই। ইহা 

পবরনবশ বান্ধব এবং এনর্ পবরনবনশর ক্ষবর্কর গ্রকান উপািান নাই। জুটিন 

মজবুর্ দৃঢ় এবং পানয়র চানপ গ্রঢউটিননর গ্রনয় গ্রডনব  ায় না বা ববকৃর্ হয় না। 

ইহার মনে বিনয় র্াপ পবরবাবহর্ হয়না, ফনল জুটিন বিনয় বর্বর র্র সাধারে 

টিননর গ্রচনয় কম উিপ্ত হয়। েড় বা জনলাোস গ্রঢউটিননর আর্ানর্ মানুষ ও 

পশু গ্র ভ্ানব আর্ার্প্রাপ্ত হয়, গ্রস গ্রপ্রবক্ষনর্ জুটিন কম ববপজ্জনক। ইহা 

সহনজই প্রস্তুর্ করা  ায়। গ্রকান িাবম গ্রমবশনারীর  প্রনয়াজন  হয় না । 

কম গসংস্থাননর পাশাপাবশ জুটিননর ব্যবহার বাড়নল আে গ-সামাবজক পবরবস্থবর্র 

উন্নবর্ সাধন পাট চানষ চাষীনির আগ্রহ বাড়নব। 

৩ Improvement of flameproof 

process with waterproof and 

fire retardant on jute and jute 

fabrics for diversified uses 

পাটজার্ পন্যনক  ডাই অযনমাবনয়াম হাইনরানজন ফসফনসট ও অন্যান্য  

রাসায়বনক দ্রনব্যর বমশ্রনন বরটনমন্ট কনর অবগ্ননরাধী ও পাবননরাধী করা 

হনয়নছ। বরটনমন্টকৃর্ পাটজার্ পনন্যর  অবগ্ননরাধী ও পাবননরাধী পবরক্ষা কনর 

গ্রিো গ্রর্নছ গ্র , অবগ্ননরাধী (গ্রেইমপ্রুফ) ফলাফল সাধারন পাটজার্ পনন্যর 

গ্রচনয় অননক ভ্ানলা এবং পাবন গ্রশাষন ক্ষমর্া অননক কম। অবগ্ননরাধী  পানটর 

কাপড় ফায়ার সাবভ্গস, গ্রসনাবাবহনী, পুবলশ এবং কারোনার শ্রবমকনির 

গ্রপাশাক বর্রীনর্ ব্যবহার করা  ানব। 

৪ Development of physical and 

chemical properties of activated 

carbon in producing ink and 

charcoal from jute stick 

বাংলানিনশ প্রবর্ বছর প্রায় ৩০ গ্রেনক 35 লক্ষ গ্রমবরক টন পাটকাঠি উৎপন্ন 

হয়।  ার অবধকাংশ গ্রামর্নঞ্জ রান্নার জ্বালাবন, পাননর বরনজর ছাউবন ও 

গৃহুস্থবলর কানজ ব্যবহার করা হয়। বাংলানিনশ চারনকাল উৎপািননর জন্য 

পাটকাঠি  সস্তা এবং সহজলভ্য কাচাঁমাল। রসায়ন ববভ্ানর্র র্নবষনার্ানর 

৩0০ গ্রেনক 35০ বরবগ্র গ্রসবরনগ্রড  র্াপমাত্রায় পাটকাঠি গ্রেনক চারনকাল বর্রী 

করা হনয়নছ।বববভ্ন্ন রাসায়বনক দ্রনব্যর সাহানে উি চারনকাল গ্রেনক সবক্রয় 

কাব গন বর্রী করা হনয়নছ। উি সবক্রয় কাব গননর বববভ্ন্ন পরীক্ষা 

(এফটিআইআর, গ্রবট, গ্রসম, এক্সআরবড ও আনয়াবডন) করা হনয়নছ এবং 

পরীক্ষায় ভ্ানলা ফলাফল পাওয়া বর্নয়নছ।পাটকাঠি গ্রেনক উৎপাবির্ সবক্রয় 

কাব গন ফনটাকবপ ও কবম্পউটানরর কাবল, পাবনর বফির, গ্রফসওয়াস ও 

প্রসাধনী এবং আর্শবাবজ বর্রীনর্ ব্যবহার করা  ানব। গ্রিনশ উৎপাবির্ 

সবক্রয় কাব গন গ্রিনশর চাবহিা বমটিনয় ববনিনশ রপ্তাবন কনর প্রচুর ববনিবশক 

মূদ্রা অজগন করা সম্ভব হনব। 

৫ Study for  minimizing the cost 

of paper pulp production from 

jute 

পানটর আশঁ গ্রেনক বনউরাল সালফাইড এনথ্যাকুইননান পদ্ধবর্নর্ মন্ড, 

গ্রসলুনলাজ এবং কার্জ বর্বর করা হনয়নছ,  াহা একটি লাভ্জনক পদ্ধবর্ । 

মন্ড গ্রেনক বভ্সনকাস  বর্রীর কাজ চলনছ । ফনল ববনিশ গ্রেনক মন্ড আমিানী 

অননকটা কনম  ানব এবং পানটর ব্যবহার ব্যপক ভ্ানব বৃবদ্ধ পানব। 

6 Modification of jute by 

sulphonation and etherification 

to produce blended yarn with 

cotton and synthetic fibre 

পাটনক সালনফাননশন ও ইোবরবফনকশন পদ্ধবর্নর্ গ্রমাবডবফনকশন কনর তুলা 

ও অন্যান্য বসননেটিক ফাইবানরর সানে বমবশ্রর্ কনর কটন বসনিনম সুর্া ও 

কাপড় বর্বর করা হনয়নছ।  উি কাপড় দ্বারা বববভ্ন্ন ধরননর র্ানম গন্টস পণ্য 

বর্বর করা হনয়নছ।  ইহার ফনল পাটনক গ্রটক্সটাইল বশনল্প ব্যবহানরর এক 

উজ্জ্বল সম্ভাবনার দ্বার উনমাচন হনয়নছ। 
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সম্পাস্টেি কাদের েস্টবঃ 

 

  

বচত্র-১ পাট হনর্ উৎপাবির্ মাইনক্রাবক্রিালাইন গ্রসলুনলাজ  বচত্র-2 পাট হনর্ উৎপাবির্  পাল্প ও গ্রপপার  

 

 

বচত্র-3 পাট কাঠি হনর্ উৎপাবির্ চারনকাল ও সবক্রয় কাব গন  
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র্াইাং এি স্টপ্রস্টন্টাং স্টবভাগ 

ভূবমকাঃ 

বাংলানিশ পাট র্নবষো ইনবিটিউট (ববনজআরআই) এর ডাইং এন্ড বপ্রবন্টং ববভ্ার্ পানটর উপন ার্ী রং করার প্রযুবি উদ্ভাবননর 

সাবব গক র্নবষো কা গক্রম প্রেয়ে ও বাস্তবায়ন কনর োনক । এছাড়া, এই ববভ্ার্ আকষ গেীয় পাট পণ্য বর্রীর জন্য উপযুি (প্রাকৃবর্ক / 

কৃবত্রম) রং ব্যবহার কনর বববভ্ন্ন পদ্ধবর্নর্ পাট পনণ্যর (পানটর কাপড় এবং জুট-কটন গ্রব্লনন্ডড কাপড়) উপর রকমাবর বপ্রনন্টর দ্বারা 

পাটনক বহুমুেী ব্যবহার করার প্রযুবি উদ্ভাবন কনর োনক। এই উনেশ্যনক সামনন গ্ররনেই ডাইং এন্ড বপ্রবন্টং ববভ্ার্ গ্রক দুইটি শাোয় 

ভ্ার্ করা হনয়নছ ।  
 

ডাইং এন্ড বপ্রবন্টংববভ্ানর্র অধীনন গ্রমাট ২টি শাো আনছ । গ্র মনঃ 
 

 ১। ডাইং শাো 

 ২। বপ্রবন্টং শাো 
 

১। ডাইং শাোর উনেশ্য:  

❖ পানটর উপন ার্ী রং করার প্রযুবি উদ্ভাবননর সাবব গক র্নবষো কা গক্রম প্রেয়ে ও বাস্তবায়ন করা। 

❖ মূল্য সংন াবজর্ আকষ গেীয় পাটজার্ পণ্য উৎপািননর লনক্ষয পাট আঁশ, পাটসুর্া এবং পানটর কাপড়নক  প্রাকৃবর্ক এবং কৃবত্রম রং এর 

সাহনে রং করার প্রযুবি উদ্ভাবন করা। 

❖ বহুমুেী পাটপণ্য উৎপািননর সানে যুি ব্যবি / প্রবর্ষ্ঠাননক পানটর বববভ্ন্ন কাবরর্বর ববষনয় প্রবশক্ষে প্রিাননর মােনম গ্রিনশর িাবরদ্র 

ববনমাচনকনল্প নতুন কম গসংস্থাননর সুন ার্ সৃবষ্ট করা। 

 

২। বপ্রবন্টং শাোর উনেশ্য:  

❖ আকষ গেীয় পাট পণ্য বর্রীর জন্য উপযুি (প্রাকৃবর্ক / কৃবত্রম) রং ব্যবহার কনর বববভ্ন্ন পদ্ধবর্নর্ জুট গ্রফবিক এর উপর রকমারী বপ্রনন্টর 

দ্বারা পাটনক বহুমুেী ব্যবহার করার প্রযুবি উদ্ভাবন করা। 

❖ প্রনয়াজনীয় বপ্রবন্টংনয়র মােনম পাট পনণ্যর বহুমুেী ব্যবহার বাড়াননার জন্য বহুমূেী পাটপণ্য উৎপািননর সানে যুি ব্যবি / প্রবর্ষ্ঠাননক 

সাবব গক সহায়র্া প্রিান করা  া গ্রিশ ও ববনিনশ বহুমুেী পাট পণ্য (Diversified Jute Products) ববপেননর সুন ার্ সৃবষ্ট করনব। 

রূপকল্প: 

পাট ও পাটজার্ পণ্যনক বববভ্ন্ন ধরননর ডাইস এবং গ্রকবমকযালস ব্যবহার কনর ডাইং এবং বপ্রবন্টং-এর মােনম মূল্য সংন াবজর্ 

পাটপণ্য উৎপািননর লনক্ষয পানটর উন্নয়নন উৎকষ গ সাধন । 

অবভ্লক্ষয: 

মূল্য সংন াবজর্ পাট পণ্য উৎপািননর প্রযুবি উদ্ভাবন এবং হস্তান্তনরর মােনম পাট সংবিষ্ট উপকারনভ্ার্ীনির িবরদ্রর্া হ্রাস এবং 

পবরনবশ রক্ষা করা । 

2020-21 অথ চবেদর সম্পাস্টেি গদবষণা কাদের স্টববরণঃ 

ক্র. 

নং 

গদবষণা কা চক্রদমর স্টশদরানাম গদবষণা কাদের স্টববরণ 

১ Studies on the effect of pigment and 

indigo dye on jute and jute blended 

fabrics and products 

গবেষণা কাজ চলমান আবে। 

2 Studies on the development of different 

printing methods on jute and jute blended 

fabrics 

জুট-কটন ব্লেবেড ব্লেব্রিকবক োপাকরণ প্রযুব্রিবে আনার পূবে ে ব্রপ্র-ব্রিটবমন্ট এর 

ব্রেব্রিন্ন ধাপ সম্পন্ন করা হয়। ব্লসবেবে, কাপড়বক প্রথবম ব্রসনব্রজিং এেিং 

ব্রডসাইব্রজিং এর মাধ্যবম ব্লোট ব্লোট আঁশগুবলা ব্লপাড়াবনা হয় এেিং মসৃণ পৃষ্ঠ তেরী 

হয়। পরেেী ধাবপ, স্কাওব্ররিং কবর ফেব্রিক ফেবক ফেল, চব্রে ি, ওয়াক্স ডার্ ি (wax 

dirt) এেং ময়লার মবো ক্ষুদ্র েস্তুবক অপসারণ কবর এটিবক হাইবরাব্রেব্রলক 

করা হয়। ব্রিব্রচং এর মাধ্যবম েযাব্রিক ফেবক প্রাকৃব্রেক রবের উপাদান অপসারণ 

কবর কালার ব্রপ্রব্রটং এর জন্য োইনাব্রল প্রস্তুব্রে করা হয়। ফেব্রিক এর ওজবনর 

সাবে ব্রপগবমট কালার ১:১০ অনুপাবে  পব্ররমাণ মে রাসায়ব্রনক দ্রব্যাব্রি ব্রমব্রিে 

কবর ব্রথবকনার তেরী করা হয়। ব্রিন ব্রপ্রব্রন্টিং পদ্ধব্রের প্রবয়াবগ ব্রপগবমন্ট ব্রপ্রব্রন্টিং 

করার পর ড্রাই কবর ব্রেব্রনব্র িং করা হয়। এই পদ্ধব্রে অনুসরণ কবর জুট কটন 

ব্লেবেড কাপবড়র উপর ব্রপগবমন্ট ব্রপ্রব্রন্টিং করা হবয়বে। 

3 Studies on the effect of reactive 

dye on jute and jute blended 

fabrics 

গবেষণা কাজ চলমান আবে। 
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সম্পাস্টেি কাদের েস্টবঃ 

 
ব্রচেঃ জুট কটন ব্লেবেড কাপবড়র উপর ব্রপগবমন্ট ব্রপ্রব্রন্টিং এর প্রবয়াগ 
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মাইনক্রাবানয়ালবজ ও বানয়ানকমবে শাো 
 

ভূবমকাঃ 

 

োিংলাবি  পাট গবেষণা ইনব্রিটিউবটর কাব্ররগরী অিংব র মাইবরাোবয়লব্রজ ও োবয়াবকব্রমব্রি  াখা দূইটি অনুজীে ও এনজাইম  

প্রবয়া‡Mi gva¨‡g  পা‡Ui Avuk ও পাট RvZ পবের গুণগে মান Dbœqব্লনর লবে¨ কাজ কবর থাবক।  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 ÿc 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 

র্নবষো এবং পাট ও পাট জার্ীয় ফসনলর আঁশ ও আঁশ গ্রেনক উৎপাবির্ পনণ্যর মান উন্নয়নন অনুনজববক প্রযুবি 

সম্পবকগর্ র্নবষো । 

2. পানটর জাঁক গ্রেনক জাঁনক অংশগ্রহেকারী অনুজীব পৃেকীকরন, সনািকরন, সংরক্ষন এবং ঐ অনুজীব সমূহ গ্রেনক 

এনজাইম উৎপািননর মােনম স্বল্প সমনয় ও  স্বল্প পাবননর্ জাঁক সম্পন্ন করার র্নবষো ও উন্নয়ন । 

3. বশল্প কারোনায় ব্যবহৃর্ এনজাইম উৎপািনকারী অনুজীনবর র্নবষো। 
 

বানয়ানকমবে শাোর উনেশ্যঃ 
 

1. এনজাইম উৎপািন, পাট ও পাট জার্ীয় ফসল গ্রেনক সনার্ন পদ্ধবর্নর্ উৎপাবির্ আঁশ,  াবন্ত্রক প্রবক্রয়ায় উৎপাবির্ 

আঁশ এবং পণ্য উৎপািন প্রবক্রয়ায় এনজাইনমর প্রনয়ার্ ববষয়ক র্নবষো। 

2. পাট পার্ার বানয়ানকবমকযাল এনালাইবসস, বিবনকাল রায়াল এবং রপ্তাবনন াগ্য পণ্য উদ্ভাবনী র্নবষো। 

3. পাট কাঠি গ্রেনক উৎপাবির্ একটিনভ্নটড কাব গন/কয়লা/ছাই ইর্যাবি এনজাইম ও বজব প্রযুবিনর্ প্রনয়ার্ বভ্বিক র্নবষো। 
 

  

2020-21 অথ চবেদর সম্পাস্টেি গদবষণা কাদের স্টববরণঃ 
 

ক্র. নং গদবষণা কা চক্রদমর স্টশদরানাম গদবষণা কাদের স্টববরণ 

১ Screening, Isolation, characterization 

and preservation of ligno-cellulolytic 

enzyme producing fungi and bacteria 

collected from different jute mills 

এই প্রকবের আওোয় েব্ররিপুবরর দুইটি ব্রমল, েব্ররিপুর জুট োইোস ে ব্রলঃ, 

কানাইপুর, েব্ররিপুর এেিং ব্লজাোইিা কব্ররম জুট ব্রমলস ব্রলঃ, ব্লজায়ার, োখুো, 

েব্ররিপুর ব্লথবক জুট কাটিিংস এর নমুনা সিংগ্রহ করা হবয়বে। সিংগ্রহকৃে নমুনা 

ব্লথবক োঙ্গাস ও ব্যাকবটব্ররয়া পৃথক করা হবয়বে। পৃথকীকৃে অনুজীেসমূবহর 

জাইলাবনজ, ব্লপকটিবনজ এেিং ব্লসলুবলজ উৎপািনকারী  অনুজীে  সনাি করা 

হবয়বে। িাল জাইলাবনজ, ব্লপকটিবনজ এেিং ব্লসলুবলজ উৎপািনকরী অনুজীেসমূহ 

এেিং পৃথকীকৃে সকল অনুজীে -২০●ব্লস এ সিংরেণ কবর রাখা হবয়বে। এই 

সকল ব্রনে েব্রচে অনুজীে ব্লথবক জাইলাবনজ, ব্লপকটিবনজ এেিং ব্লসলুবলজ উৎপািন 

করা হবে, এেিং ব্রেব্রিন্ন োপমাো, ব্রপএইচ, ব্রেব্ররয়ার সময় এেিং ব্রেব্রিন্ন 

সােসবিট ঘনবে এনজাইম সমূবহর কার্ েকাব্ররো র্াচাই কবর ব্লিখা হবে। 

কাটিিংবসর উপবর এনজাইবমর প্রাবয়াব্রগক গবেষণা করা হবে। 

২ Study of cellulase for bio-finishing and 

bio-polishing of jute fabrics 

োঙ্গাস ব্লর্মনঃ Aspergillus terreus, Phanerochaete chrysosporium, 

Trichoderma reesei and Thermoascus aurantiacus ব্লথবক ব্লসলুবলজ 

উৎপািন করা হবয়বে। ব্লসলুবলজ সমূবহর ব্লপ্রাটিবনর পব্ররমান ব্রনণ েয় করা হবয়বে 

িাডবোড ে পদ্ধব্রেবে। এই ব্লসলুবলজ সমূবহর ব্লেব্রসব্রেক একটিব্রিটি পব্ররমাপ 

কবর ব্লিখা হবয়বে।   Trichoderma reesei ব্লথবক উৎপাব্রিে ব্লসলুবলজ এর 

ব্রসএমব্রস  (০.১%, ০.২৫%, ০.৫% এেিং ০.৭৫% ) এর উপবর কার্ েকাব্ররো 

ব্লিখা হবয়বে এেিং ব্রপএইচ ৪.৮, ৭.০ এেিং ৮.০ ব্লে কার্ েকাব্ররো ব্লিখা হবয়বে। 

এই ব্লসলুবলজ এনজাইম পাট ব্লথবক উপাব্রিে সুো, েস্ত্র এেিং পবের 

োবয়াব্রেব্রনব্র িং ও োবয়াপব্রলব্র িং এর কাবজ ব্যেহার করা হবে। 
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৩ Production of xylanase and pectinase 

from bacteria collected from jute 

retting sample and their application for 

jute retting 

পাবটর জাগ ব্লথবক পৃথকীকৃে ও ব্রনে েব্রচে উত্তম জাইলাবনজ উৎপািনকারী ১০টি 

ব্যাকবটব্ররয়া এেিং উত্তম ব্লপকটিাবনজ উৎপািনকারী  ১০টি ব্যাকবটব্ররয়া ব্লথবক 

জাইলাবনজ ও ব্লপকটিবনজ উৎপািন কবর -২০●ব্লস এ সিংরেণ কবর রাখা 

হবয়বে। এই জাইলাবনজ ও ব্লপকটিবনজসমূবহর কার্ েকাব্ররো ব্রেব্রিন্ন োপমাো, 

ব্রপএইচ, ব্রেব্রিন্ন সােবেট ঘনে এেিং ব্রেব্রিন্ন ইনকুবে ন সমবয় ব্লিখা হবয়বে। এই 

এনজাইমসমূহ পাট ব্লথবক আঁ  উৎপািবনর কাবজ ব্যেহার হবয়বে। এই গবেষণার 

চলমান থাকবে ব্লরটিিং এর জন্য উপযুি এনজাইম প্রযুব্রি উদ্ভােবনর জন্য। 

৪ Formulation and application of 

microbial inoculums package for fibre 

extraction from dried jute bark 

সােটি ব্যাকবটব্ররয়া ব্রনে োচন করা হবয়বে ব্লর্গুবলা উত্তম ব্লপকটিবনজ উৎপািন 

কবর ব্রকন্তু কম ব্লসলুবলজ উৎপািন কবর অথো ব্লসলুবলজ উৎপািন কবর না। এই 

ব্যকবটব্ররয়ার ইবনাকুলাম  ব্রেব্রিন্ন কব্রিবন বন শুকনা পাবটর োবলর উপবর 

প্রবয়াগ কবর ব্লিখা হবয়বে আঁ  উৎপািবনর জন্য। িাল েলােল পাওয়া ব্লগবে 

এেিং এই গবেষণা কার্ েরম এরও এব্রগবয় ব্লনয়া হবে সহবজ স্বে সমবয় পাট পচন 

প্রব্ররয়া সম্পন্ন করার লবেে। 

৫ To make value added product (pulp and 

paper) with machine extracted jute 

fibre 

পাবটর ব্ররেন ো োল ব্লথবক ব্লমব্র বন আঁ  উৎপািবনর গবেষণা  করা হবে 

মাইবরাোবয়ালব্রজ ও োবয়াবকব্রমব্রি ব্রডপাট েবমন্ট এ । ব্লমব্র বন উৎপাব্রিে আঁব র 

ব্লিৌে ও রাসায়ব্রনক গুনাগুণ পরীো কবর ব্লিখা হবয়বে। মাব্রনকগঞ্জ খামার ব্লথবক 

৯৬টি গবের োল োব্রড়বয় আনা হবয়বে এেিং এগুবলা ব্লথবক োইোর এক্সিাকটর 

ব্লমব্র বন আাঁ  উৎপািন করা হবয়বে। উৎপাব্রিে শুকনা আঁব র পব্ররমান ১.৯ 

ব্লকব্রজ। এই আাঁ  কাগবজর মে ও কাগজ তেরীর কাবজ ব্যেহার করা হবে। 

৬ Estimation of beta carotene (vitamin-A) 

content of jute leaves of different olitorius 

and capsularis varieties of BJRI 

ব্লি ী ও ব্লোষা পাবটর ব্রেব্রিন্ন জাবের পাোর ব্লেটা- ব্লকবরাটিন (ব্রিটাব্রমন-এ) 

পব্ররমাপ কবর ব্লিখা হবয়বে ব্লেবরােবটাবমব্রি ও ব্রথন ব্ললয়ার ব্লরামাবটাগ্রাব্রে 

পদ্ধব্রেবে। 

৭ Study of the antibacterial properties of 

jute leaf tea 

পাবটর পাো ব্লথবক উৎপাব্রিে চা এর এব্রন্টব্যাকবটরয়াল গুনাগুণ পরীো কবর 

ব্লিখা হবয়বে। পাট পাোর চা Acenetobacter sp., Klebsiella sp., 

Bacillus cereus, E. coli, Salmonella typhi, Pseudomonas sp. and 

Staphylococcus aureus ইেোব্রি ব্যাকবটব্ররয়ার কালচাবরর উপবর পরীো 

কবর ব্লিখা হবয়বে । এই গবেষণা কার্ েরম আরও এব্রগবয় ব্লনয়া হবে। 

৮ Investigation of antioxidant and 

medicinal activities of endophytes of 

fresh jute leaves and jute leaf extract 

পাবটর পাো, কাে ও মূল ব্লথবক ৮টি োঙ্গাস পৃথক করা হবয়বে এেিং এসবের 

োব্রহেক আকৃব্রেগে তেব্র িে ব্রনধ োরন করা হবয়বে। এই গবেষণা কার্ েরম আরও 

এব্রগবয় ব্লনয়া হবে। 

 
সম্পাস্টেি কাদের েস্টবঃ 

   

In Faridpur Jute Fibres ltd. In September 

2018 

Temperature are being checked 

by thermometer inside the 

processed cuttings 

Isolated Fungi from processed cutting 

samples 
 

 

 

 

Isolated slant Bacteria grown on CMC-agar media clear zone formation by xylanase activity 

which  was visible with Congo red solution 
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In vitro study of bacterial consortia for their Interrelationship 

 

 

 

125 days old harvested CVL-1 dry 

ribbons          

days old retting ribbons of different 

treatments 

Separated fibers from dry 

ribbons (CVL-1) 

 

বচত্রঃ মাইনক্রাবানয়ালবজ ও বানয়ানকমবে শাোর র্নবষো কা গক্রনমর েন্ড বচত্র 
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গ্রমকাবনকযাল প্রনসবসং ববভ্ার্ 
   

ভূবমকাঃ 

বাংলানিশ পাট র্নবষো ইনবিটিউট (ববনজআরআই) এর গ্রমকাবনকযাল প্রনসবসং ববভ্ার্ পানটর  াবন্ত্রক প্রবক্রয়াজার্করে 

কানজর সানে জবড়র্। র্াছাড়া এই ববভ্ার্ বববভ্ন্ন গ্রমবশনারী উদ্ভাবন ও উন্নয়ন কাজ সহ বহুমুেী পাটজার্ীয় পণ্য উৎপািন 

এবং এর বহুমুেী ব্যবহার কানজর সবহর্ জবড়র্। এই ববভ্ার্ বর্নটি শাোর সমন্বনয় র্ঠির্। এগুনলা হনলা- 

• বস্পবনং শাো 

• উইবভ্ং শাো এবং  

• গ্রমবশনারী গ্রডনভ্লপনমন্ট এন্ড গ্রমইননটননন্স শাো  

ভ্ানলা মাননর পানটর সূর্া ও কাপড় উৎপািননর লনক্ষয স্পীবনং এবং উইবভ্ং শাোর র্নবষোর্ানর প্রযুবি/প্রনসস উদ্ভাবন 

করা হয়। র্াছাড়া এই ববভ্ার্ বববভ্ন্ন প্রকার জুট গ্রমবশনারী উদ্ভাবন ও উন্নয়ন কাজ সহ জুট গ্রটক্সটাইল গ্রমবশনারীর গ্রমরামর্ 

ও রক্ষনানবক্ষননর কাজ কনর োনকন। এরই মনে এই ববভ্ার্ গ্রবশ কনয়ক প্রকার পাট প্রনসবসং প্রবক্রয়া এবং গ্রমবশনপনত্রর 

উন্নয়ন সাধন কনরনছ। এগুনলার গ্রববশর ভ্ার্ই বাংলানিশ সরকানরর গ্রপনটন্ট অবধিপ্তর কতৃগক স্বীকৃর্।    

উনেশ্যঃ  

গ্রমকাবনকযাল প্রনসবসং ববভ্ার্ 

1. র্নবষো পবরকল্পনা, প গানলাচনা ও মূল্যায়ননর মােনম পবরচালক (কাবরর্রী)-গ্রক সাবব গক সহায়র্া প্রিান। 

2. ববভ্ার্ীয় র্নবষো কা গক্রনমর সমন্বয় এবং প্রাপ্ত ফলাফনলর বাস্তব প্রনয়ানর্ সহায়র্া প্রিান।  

3. বববভ্ন্ন প্রবর্ষ্ঠাননর সানে প্রযুবি আিান প্রিান ও মর্ বববনমনয়র মােনম পাট হনর্ গ্রটকবনকযাল গ্রটক্সটাইনল ব্যবহানরর 

জন্য আধুবনক ববনশ্বর চাবহিা অনু ায়ী সূর্া, ওনভ্ন, নন ওনভ্ন ও বননটড কাপড় বর্রীর র্নবষনা করা। 

বস্পবনং শাোঃ 

1. পাট সূর্া উৎপািন সংক্রান্ত বববভ্ন্ন প্রকার প্রনসবসং পদ্ধবর্ উদ্ভাবননর মােনম সূর্ার উৎপািন (চৎড়ফঁপঃরারঃঃু) 

বাড়াননা, উৎপািন েরচ (Production cost) কমাননা ও গুনর্র্ মান বৃবদ্ধ করন।  

4. পানটর সবহর্ এক্রাইবলক/পবলনয়সিার/গ্ররয়ন/বভ্সনকাস/গ্রভ্ড়ার পশম/েযাক্স/ধবঞ্চয়া/আনারনসর আঁশ/কলার আঁশ/ 

নাবরনকনলর আঁশ/সুপাবরর আঁশ ইর্যাবি ফাইবানরর সংবমশ্রনন উন্নর্ মাননর ও গ্রটকসই গ্রব্লনন্ডড সূর্া গ্রর্রী করন এবং 

গুনর্র্ মান পরীক্ষন।  

5. বববভ্ন্ন এনবজও, সরকারী/গ্রবসরকারী সংস্থা/বশক্ষা প্রবর্ষ্ঠান এর চাবহিানু ায়ী কাবরর্রী গ্রসবা প্রিান।  

6. গ্রমকাবনকযাল প্রনসবসং ববভ্ানর্র জুট বরইননফার্রস গড কনম্পাবজট গ্রমটাবরয়ানলর উন্নয়ন, উদ্ভাবন ও উৎপািনন সাবব গক 

সহন াবর্র্া প্রিান।  

7. সরকারী-গ্রবসরকারী বববভ্ন্ন জুট বমল/বশক্ষা প্রবর্ষ্ঠান পবরিশ গন কনর বনজস্ব গ্রটকননালজী সম্পনকগ অববহর্ করন এবং 

র্ানির বববভ্ন্ন সমস্যা জানা ও সমাধান প্রিান।  

8. পাট আঁশ এবং পাট সূর্ার গ্রভ্ৌর্,  াবন্ত্রক গুনাগুন পরীক্ষন ও বনরূপন।  

উইবভ্ং শাোঃ 

1. র্নবষোর মােনম পানটর সূর্া বা পাট ও অন্যান্য প্রাকৃবর্ক এবং কৃবত্রম ফাইবানরর গ্রব্লনন্ডড সূর্া হনর্ বববভ্ন্ন ধরননর 

নতুন নতুন কাপড় বুনননর মােনম পানটর বহুমুেী ব্যবহার বৃবদ্ধ করা।  

2. র্নবষো ও নবপ্রযুবি ব্যবহার কনর পানটর কাপড়নক গুনর্র্ভ্ানব আরও উন্নর্ ও ব্যবহার উপন ার্ী করা এবং কাপনড়র 

বববভ্ন্ন গুনর্র্ মান পরীক্ষা করা।  

গ্রমবশনারী গ্রডভ্ঃ এন্ড গ্রমইননটননন্স শাোঃ 

1. পানটর কাবরর্রী ও বশল্প র্নবষনার জন্য বববভ্ন্ন ধরননর গ্রমবশনারীর উন্নয়ন ও উদ্ভাবন।  

2. কাবরর্রী উইং এর সকল গ্রমবশনারী /ল্যাব ইকুপনমনন্টর  ো ে  াবন্ত্রক রক্ষনানবক্ষন।  

3. জুট বরইননফাসড গ কনম্পাবজট গ্রমটাবরয়ানলর উন্নয়ন, উদ্ভাবন ও উৎপািন।  

 

গ্রমকাবনকযাল প্রনসবসং ববভ্ানর্র রূপকল্প ও অবভ্লক্ষযঃ 

1. পানটর সবহর্ এক্রাইবলক/পবলনয়সিার/গ্ররয়ন/বভ্সনকাস/গ্রভ্ড়ার পশম/েযাক্স/ধবঞ্চয়া/আনারনসর আঁশ/কলার আঁশ/ 

নাবরনকনলর আঁশ/সুপাবরর আঁশ ইর্যাবি ফাইবানরর সংবমশ্রনন উন্নর্ মাননর ও গ্রটকসই গ্রব্লনন্ডড সূর্া গ্রর্রী করন এবং 

গুনর্র্ মান পরীক্ষন।  
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2. ধাতু ও কানঠর পবরবনর্গ পানটর ব্যবহার বৃবদ্ধর জন্য বববভ্ন্ন ধরননর পচনশীল জুট কনম্পাবজট বর্রী করা।  

3. পাট ও পাট জার্ীয় বববভ্ন্ন আঁনশর মােনম সূর্া প্রস্তুনর্র জন্য বববভ্ন্ন  ন্ত্রপাবর্র প্রনয়াজনীয় পবরবর্গন সাধন করা। 

4. পাট ও পাট পনন্যর উৎপািননর বববভ্ন্ন পরীক্ষন ও র্ানির মাননক সনর্গাচ্চ প গানয় গ্রনওয়ার জন্য ববদ্যমান স্পীবনং 

ল্যাবনরটরীনক উন্নর্ প গানয় আনা।  

5. ববনজআরআই এর কৃবষ শাো গ্রেনক অবমুি বববভ্ন্ন জানর্র পাট আশ এবং বাবনবজযকভ্ানব প্রাপ্ত বববভ্ন্ন আঁনশর 

মােনম সূর্া উৎপািন সহ এর  াবন্ত্রক গুনাগুন উপর কাজ করা।  

6. পাট ও পানটর সমন্বনয় বর্রী বহুববধ পানটর সূর্া ও কাপনড়র  াবন্ত্রক গুনাগুন পরীক্ষা করা।  

7. গ্রিনশর আে গ-সামবজক অবস্থায় উন্নয়ননর জন্য পানটর পচনশীল কনম্পাবজনটর পাইলট গ্রেল প্রডাকশন করা।  

8. আন্তরজাবর্ক একটি আধুবনক ও উন্নর্ মাননর কবম্পউটারাইজড স্পীবনং ল্যাবনরটরী স্থাপন করা।  

9. গ্রটক্সটাইল ও নকশািার কাপনড়র পাইলট গ্রেনল বর্রী করা।  

10. জুট-বজও গ্রটক্সটাইল (ভূ-বস্ত্র) বর্রী করা। 

 

উনল্লেন াগ্য কা গক্রমঃ 

• হালকা ও পূন: ব্যবহার গ্র াগ্য পানটর শবপং ব্যার্ উৎপািন 

• জুট-কটন ইউবনয়ন গ্রফবিক প্রস্তুর্করন  

• পাট ও গ্রভ্ড়ার গ্রলাম বমবশ্রর্ কম্বল বর্রী 

• পাট স্পীবনং বশনল্প র্ন্ধববহীন ও অে গ সাশ্রয়ী ভ্ারবডওর ও রাবফ অনয়নলর ব্যবহার 

• জুট কনম্পাবজট বর্রী 

• পানটর কম্বল বর্রীকরন 

• পাট আঁশ ও গ্রভ্ড়ার পশম বমবশ্রর্ কনর সূর্া বর্রী 

• বরং ও গ্ররাটর বস্পবনং পদ্ধবর্নর্ পানটর সংনর্ অন্যান্ন আনশর সংবমশ্রনন সূর্া বর্রীর পদ্ধবর্ উদ্ভাবন 

 

 অন্যান্য ববনশষ 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 

 

2020-21 অথ চবেদর সম্পাস্টেি গদবষণা কাদের স্টববরণঃ 

ক্র. নং গদবষণা কা চক্রদমর স্টশদরানাম গদবষণা কাদের স্টববরণ 

১ Study on the physical and 

mechanical properties of jute–

banana blended yarn 

এই গ্রপ্রাগ্রানমর আওর্ায় পাট ও কলার আঁশ বববভ্ন্ন অনুপানর্ বমবশ্রর্ 

কনর উৎপাবির্ সুর্ার বফবজকযাল ও গ্রমকাবনকযাল গুোগুে বনন গয় করা 

হনয়নছ। উি আঁশ বিনয় প্রচবলর্ পদ্ধবর্নর্ জুট বসনিনম ৭ ও ৮ কাউনন্টর 

সুর্া উৎপািন করা হয়। উৎপাবির্ এই সুর্ার মান ১০০% পাট সুর্ার 

মাননর কাছাকাবছ এবং এই সুর্া দ্বারা মূল্য সংন াবজর্ পাটপণ্য উৎপািন 

করা সম্ভব। 

২ Study on the spinning performance 

of jute-wool blended yarn 

জুট কননভ্নশনাল পদ্ধবর্নর্ পাট ও গ্রিশীয় গ্রভ্ড়ার গ্রলাম বববভ্ন্ন 

অনুপানর্ (৯০:১০) এবং (৮০:২০) বমবশ্রর্ কনর সুর্া বর্রী করা হনয়নছ। 

৭০:৩০ অনুপানর্ পাট ও গ্রিশীয় গ্রভ্ড়ার গ্রলাম বমবশ্রর্ কনর সুর্া 

উৎপািননর প্রবক্রয়া চলনছ। 
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৩ Study on the spinning performance 

of the fibre obtain from BJRI 

Tossa Pat-8, JRO-524 & O-9897 

jute varieties 

ববনজআরআই এর পটুয়াোলী, ফবরিপুর, রংপুর এবং বকনশারর্ঞ্জ ফানম গর 

বর্নটি জানর্র পানটর আঁশ সংগ্রহ কনর বানন্ডল গ্রেথ বনে গয় করা হনয়নছ। 

সংগৃহ পাট হনর্ বকছু সুর্া উৎপািন করা হনয়নছ। বাবক সুর্ার 

উৎপািননর প্রস্তুবর্ চলনছ। সকল জানর্র গুোগুে বনন গনয়র কাজ চলনছ। 

৪ Development of different types of 

jute bags with Jute-cotton woven 

fabric of different weave design 

এই গ্রপ্রাগ্রানমর আওর্ায় জুট-কটন ইউবনয়ন গ্রফবিক বর্রী করা হনয়নছ। 

র্ারপর ব্যার্ বানাননা হনয়নছ। গ্রফবিক বর্রী করার সময় টানা সুর্া 

বহসানব কটন সুর্া এবং পনড়ন সুর্া বহসানব পানটর সুর্া ব্যবহার করা 

হনয়নছ। টানা সুর্া বহসানব ১০ কটন কাউন্ট এবং পনড়ন সুর্া বহসানব 

১০-১৫ জুট কাউনন্টর সুর্া ব্যবহার করা হনয়নছ। 

৫ Improvement of prayer mat from 

jute yarn/jute-wool blended yarn 

এই গ্রপ্রাগ্রানমর আওর্ায় পাট ও পাটউল গ্রব্লনন্ডড সুর্া বিনয় জায়নামানজর 

কাপড় বর্রী করা হনয়নছ। টানা বহসানব ১৬ জুট কাউন্ট এবং পনড়ন সুর্া 

বহসানব গ্রব্লনন্ডড ১৮ জুট কাউনন্টর সুর্া ব্যবহার করা হনয়নছ। উি 

ফলাফল ১০০% পাট বিনয় বর্রী জায়নামানজর কাপনড়র গুোগুনের 

সবহর্ তুলনা করা প্রবক্রয়াধীন আনছ। 

৬ Studies on resin viscosity on the 

properties of jute fiber reinforced 

polyester composites 

বববভ্ন্ন বভ্সনকাবসটির পবলিার গ্ররবজন বিনয় জুট-কনম্পাবজট বর্রী করা 

হনয়নছ। ৩০০ C.P. পবলিার গ্ররবজন বিনয় বর্রী জুট-কনম্পাবজনটর 

গ্রটনজাইল প্রপাটি গ সব গাবধক পাওয়া গ্রর্নছ। োম গাল প্রপাটি ও বনন গয় করা 

হনয়নছ। র্নব ৪০০ C.P. পবলিার গ্ররবজন বিনয় বর্রী জুট-কনম্পাবজনটর 

োম গাল প্রপাটি গ সব গাবধক পাওয়া গ্রর্নছ। অন্যান্য পরীক্ষাসমূহ প্রবক্রয়াধীন 

আনছ। 

 
সম্পাবির্ কানজর ছববঃ  

 

 

জুট-গ্রভ্ড়ার গ্রলাম গ্রব্লনন্ডড সূর্া (৮০:২০) 

      

মাবনকর্ঞ্জ ফানম গর পাট 

(O9897) 

মাবনকর্ঞ্জ ফানম গর পাট 

(JRO-524) 

মাবনকর্ঞ্জ ফানম গর পাট 

(Robi-1) 

মাবনকর্ঞ্জ ফানম গর পাট 

(Robi-1) 

ফবরিপুর ফানম গর পাট 

(O9897) 

ফবরিপুর ফানম গর পাট  

(JRO-524) 

   
 

 

 

রিংপুর োবম ের পাট  

(JRO-524) 

রিংপুর োবম ের পাট 

(Robi-1) 

রিংপুর োবম ের পাট (O9897) কাউবন্টর সূো, রব্রে-১ 

(কুমব্রলা োম ে) 

৯ কাউবন্টর সূো, রব্রে-১ 

(েব্ররিপুর োম ে) 

৯ কাউবন্টর সূো, রব্রে-১ 

(পটুয়াখালী োম ে) 

 
  

   

৯ কাউবন্টর সূো, রব্রে-১ 

(রিংপুর োম ে) 

৯ কাউবন্টর সূো, রব্রে-১ 

(ব্রকব ারগঞ্জ োম ে) 

পাবটর ইউব্রনয়ন ব্লেব্রিক ব্রিবয় 

তেরী ব্যাগ 

পাবটর ইউব্রনয়ন ব্লেব্রিক 

ব্রিবয় তেরী ব্যাগ 

পাবটর ইউব্রনয়ন ব্লেব্রিক 

ব্রিবয় তেরী ব্যাগ 

ট্যাবপটলুবম জায়নামাবজর 

কাপড় 

 

 

 

 



45 

 

পাইলট প্লান্ট ও প্রনসবসং ববভ্ার্ 

 

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 বববভ্ন্ন আঁশ বমবশ্রর্ কাপড় ও অন্যান্য প্রযুস্টি ব্যবহার কদর 

উদ্ভাববর্ 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।  

ববভ্ানর্র শাো 

• ওদয়ট প্রদসস্টসাং শাখা 

• ইয়ান চ এি দেস্টবক প্রর্াকশন শাখা  

• জুট ওদয়ি প্রদসস্টসাং শাখা  

• দকস্টমকযাল প্রদসস্টসাং শাখা 

 

পাইলট প্লযান্ট এন্ড প্রনসবসং ববভ্ানর্র বববভ্ন্ন শাোর লক্ষয ও উনেশ্যঃ 

 

ওনয়ট প্রনসবসং শাোর লক্ষয 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 লক্ষয ও উনেশ্য 

1. পাদটর বহুমুখী ব্যবহার বাড়াদনা। 

2. পাট স্টশদল্পর বহুমুখী ব্যবহার বৃস্টের লদক্ষ উন্নি পাদটর সূিা দ্বারা স্টবস্টভন্ন প্রকার পস্টরদবশ বান্ধব পাট বস্ত্র উৎপােন। 

 

জুট ওনয়ি প্রনসবসং শাোর লক্ষয ও উনেশ্য 

1. পাট দথদক পাদটর আঁশ োড়াদনা পর প্রাি পাটকাঠি স্টনদয় গদবষণা। 

2. স্টশল্প কলকারখানায় স্টবদশষ কদর স্টেস্টনাং ও উইস্টভাং কলকারখানায় প্রস্টক্রয়াকরদনর সময় অব্যবহৃি পাদটর আঁশ িথা 

বদেচর সব চাত্নক ব্যবহার স্টনস্টিি করদনর েন্য গদবষণা করা। 

3. গদবষণার মাধ্যদম বনন মাদনর পাদটর আঁশ  ও জুট কাটিাং এর ব্যবহার বৃস্টি করা।  

 

গ্রকবমকযাল প্রনসবসং শাোর লক্ষয 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 ববভ্ানর্র বববভ্ন্ন শাোর রুপকল্প ও অবভ্লক্ষযঃ 

 

ওনয়ট প্রনসবসং শাোর রুপকল্প ও অবভ্লক্ষযঃ 

 

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 অবভ্লক্ষযঃ 

 

স্টনটিাং প্রস্টকয়ায় জুট, কটন ও লাইক্রা স্টমস্টশ্রি স্টবস্টভন্ন স্টর্োইদনর কাপড় প্রস্তুিকরদন গদবষণা কা চ দোরোরকরণ। 

1. অস্টি স্টনদরাধক ও দূ টনা দরাধক জুট দিস্টব্রক্স প্রস্তুিকরে। 

 

জুট ওনয়ি প্রনসবসং শাোর রুপকল্প ও অবভ্লক্ষযঃ 

 

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 সল্ট স্টে রস্টেি করন প্রস্টক্রয়া স্টনদয় গদবষণা কা চক্রম। 

3. উন্নি মাদনর নন-ওদভন দিস্টব্রক এর উৎপােন প্রযুস্টি স্টনদয় গদবষণা কা চক্রম। 
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গ্রকবমকযাল প্রনসবসং শাোর রুপকল্প ও অবভ্লক্ষযঃ 

 

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©ক্রমঃ  

 

2020-21 অথ চবেদর সম্পাস্টেি গদবষণা কাদের স্টববরণঃ 

 

ক্র.  নং গদবষণা কা চক্রদমর স্টশদরানাম গদবষণা কাদের স্টববরণ 

১ Process optimization for comfort 

properties assessment on jute single 

jersey and rib knitted fabrics. 

বববভ্ন্ন অনুপানর্র পাট, কটন ও লাইক্রা সূর্ার সমন্বনয় বুননকৃর্ গ্রব্লনন্ডড 

গ্রফবিক হনর্ বেক-বেননপ্লস, cv%, গ্রহয়াবরন্যাস, গ্রিবকং গ্রফাস গ ইলংনর্শন, 

টিবপআই, গ্রিবকং strength, ইউবনফরবমটি গ্রবর করা হনয়নছ। বসনঙ্গল জাবস গ ও 

ইন্টারলনকর বিক গ্রলংে, বজএসএম, shrinkage এবং twisting, WPI, CPI 

and  stitch density গ্রবর করা হনয়নছ। 

২ Study on dyeing properties of jute 

products by natural dyes. 

পাদটর বহুমুখী ব্যবহাদরর লদক্ষয পাট দথদক প্রাি পাদটর দিস্টব্রক্স ও পাট পদণ্যর 

উপর প্রাকৃস্টিক রাং দ মন কাঠাল পািা ও দসগুন পািা দথদক প্রাি রদের  

গুণগি মান বৃস্টির লদক্ষয স্টবস্টভন্ন মর্ চান্ট এর ব্যবহাস্টরক  পরীক্ষা িলমান রদয়দে। 

এদি প্রাকৃস্টিক রাং পাকাকরণ এর স্টবষদয় পরীক্ষা করা হদয়দে। 

৩ Studies on salt free dyeing of jute with 

a view to reducing process cost and 

environment pollution. 

 

পাটোি দ্রদব্যর হযাদিল প্রপাটি চ উন্নয়দনর লদক্ষয স্টবস্টভন্ন রাসায়স্টনক দ্রব্য ব্যবহার 

কদর স্টপ্রস্টিটদমন্ট করা হদয়দে। স্টপ্রস্টিটদমন্ট এর িদলকাপদড়র হযাদিল প্রপাটি চ 

 থা- দেপ, Flexural স্টরস্টেস্টর্টি, দবস্টিাং দমাডুলাস, কমদপ্রস্টসস্টবস্টলটি এর উন্নস্টি 

হদয়দে অথ চাৎ কাপদড়র সিটদনস বৃস্টির িদল উহা বহুমূখী ব্যবহার (দ  দক্ষদত্র 

দবশী সিটদনস প্রদয়ােন)  এর অস্টধক উপদ াগী হদয়দে। 

৪ Determination of physicochemical, 

mechanical and thermal properties of 

jute waste generated from jute 

processing industries and identification 

of economically viable diversified 

products. 

জুট স্টমদলর বেচয উৎপােদনর পস্টরপূণ চ স্টিত্র পাওয়ার েন্য অদনকগুদলা জুট 

স্টমদলর স্টবস্টভন্ন ধাদপ উৎপাস্টেি বেচয সাংিহ কদর উহার রাসায়স্টনক গুোগুে 

পরীক্ষা করা হদয়দে এবাং ধারাবাস্টহক পস্টরবিচন প চদবক্ষণ করা হদয়দে। 

৫ Studies on jute hand-made paper from 

jute and jute waste for ecological 

conservation 

ভযালু এদর্র্ দপ্রার্াে তিস্টরর লদক্ষয জুট িাইবার এবাং জুট কযাস্টর্স (নন 

একুয়াস) পিস্টিদি স্কাওস্টরাং করা হদয়দে । হাইদোস্টলক দপ্রদসর স্থাপনা সম্পূণ চ 

না হওয়ায় জুট কযাস্টর্স হদি উন্নি দটকদনালস্টের মাধ্যদম হযাি দমইর্ দপপার 

উৎপােন করা সম্ভব হয়স্টন। ২০২১-২০২২ অযানুয়াল দটকস্টনকযাল দপ্রািাদম নতুন 

কম চসূস্টি দনওয়া হদয়দে। 

৬ Development of a special oil stain 

removing reagent for jute based fabrics 

and    products to increase their 

diversified usage and market 

potentiality. 

পানটর গ্রফবিক গ্রেনক গ্রর্নলর িার্ দূরীকরনের লনক্ষয একটি ববনশষ বরনয়নজন্ট 

বর্রী করা হনয়নছ। এ লনক্ষয গ্রফবিনকর ৩ ধরননর স্যাম্পলনক (বভ্ন্ন 

বজ.এস.এম) বভ্ন্ন র্াপমাত্রায়, র্ননে এবং সময় ব্যবধানন বরটনমন্ট করা 

হনয়নছ। এ গ্রক্ষনত্র গ্রসাবডয়াম কানব গাননট একটি বনবি গষ্ট অনুপানর্, বববভ্ন্ন 

গ্রকবমকযাল এর সমন্বনয় প্রনয়ার্ করা হনয়নছ এবং ভ্ানলা ফলাফল পাওয়া গ্রর্নছ। 

পরবর্ীনর্ গ্রফবিনকর সংনকাচন বববশষ্টয গ্ররানধর লনক্ষয এর সানে এবন্টবক্রবজং 

এনজন্ট প্রনয়ার্ কনর ফলাফল প গানলাচনা করা হনে। 

৭ Development of dust resistance jute 

knitted fabric with different design. 

জুট সুর্ানক প্রেনম োয়াবরং, বব্লবচং, ওয়াবসং, ডাইবয়ং এর মােনম বববভ্ন্ন রং 

এর জুট সুর্া বর্বর করা হনয়নছ। বক্রবলং এবং গ্রক্রাবনং এর মােনম বববভ্ন্ন রং 

এর জুট সুর্ার প্যানকজ এ রূপান্তবরর্ করা হনয়নছ। ৩ গ্রর্জ বনটিং গ্রমবশননর 

মােনম জুট সুর্ার প্যানকজনক ব্যবহার কনর জুট বননটড গ্রফবিক্স বর্বর কনর 

গ্রসলাই ও বলংবকং গ্রমবশননর মােনম জুট বননটড গ্রসানয়টার বর্বর করা হনয়নছ। 
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সম্পাস্টেি কাদের েস্টবঃ 

 

  

  
 

Figure: Knitted Fabric Figure: Natural Dye 

(Brown color) extracting 

from teak leafs 

Figure: Jute waste 

accumulation on equipment 

during processing 

Figure: Scouring of 

Jute Caddies 

 

   

Figure: stained by soybean 

oil staining removing 

reagent 

Figure: sample treated 

with oil 

Figure: sample comparing with control sample after 

treating by oil staining reagent (Before treating all the 

fabric was stained by 1ml soybean oil) 

 
 

 

Figure: Before treatment of 

Jute knitted fabric with 

perchloro ethylene 

Figure: Jute knitted 

fabric treated with 

perchloro ethylene 

Figure: After treatment of Jute knitted fabric with 

perchloro ethylene 

 
 

 

বচত্রঃ পাইলট প্লান্ট ও প্রনসবসং ববভ্ানর্র র্নবষো কা গক্রনমর েন্ড বচত্র 
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পানটর গ্রটক্সটাইল র্নবষো উইং-এর কা চক্রম ও অেচন 

ভূবমকাঃ 

বাংলানিশ পাট র্নবষো ইনবিটিউট (ববনজআরআই) এর দপ্রার্াে দভদভলপদমন্ট স্টর্স্টভশন পাদটর সাদথ তুলা ও অন্যান্য আঁদশর দেস্টিাং 

এর মাধ্যদম তুলা হদি সুিা তিস্টরর পিস্টিদি সুিা তিস্টর ও আনুসাাংস্টগক গদবষণার সাদথ েস্টড়ি। র্াছাড়া এই ববভ্ার্ বববভ্ন্ন কটন 

প্রনসবসং গ্রমবশনারীর উদ্ভাবন ও উন্নয়ন কাজ সহ বহুমুেী পাটজার্ীয় পন্য উৎপািন এবং এর বহুমুেী ব্যবহার বৃবদ্ধ সংক্রান্ত কানজর 

সবহর্ জবড়র্। এই ববভ্ার্ বর্নটি বডপাট গনমনন্টর সমন্বনয় র্ঠির্। এগুনলা হনলা- 
 

o দপ্রার্াে স্টর্োইন এি ইস্টেস্টনয়াস্টরাং স্টর্পাট চদমন্ট 

o স্টনউ দটক্সটাইল দপ্রার্ােস স্টর্পাট চদমন্ট  

o মাদকচটিাং স্টর্পাট চদমন্ট 

ভ্ানলা মাননর গ্রব্লনন্ডড সূর্া ও কাপড় উৎপািননর লনক্ষয স্পীবনং এবং উইবভ্ং শাোর র্নবষোর্ানর পরীক্ষামূলক প্রযুবি/প্রনসস উদ্ভাবন 

করা হয়। র্াছাড়া গ্রপ্রাডাক্ট গ্রডনভ্লপনমন্ট ববভ্ার্ বববভ্ন্ন প্রকার কটন প্রনসবসং গ্রমবশনারী উদ্ভাবন ও উন্নয়ন কাজ সহ জুট গ্রটক্সটাইল 

গ্রমবশনারীর গ্রমরামর্ ও রক্ষোনবক্ষনের কাজ কনর োনকন। এরই মনে এই ববভ্ার্ উনল্লেন াগ্য সংখ্যক পাট, তুলা ও অন্যান্য আঁনশর 

গ্রব্লবন্ডং প্রনসবসং প্রবক্রয়া করর্ঃ গ্রমবশনপনত্রর  ন্ত্রাংশ ও গ্রসটিং পবরব গর্ন কনর গ্রমবশনপনত্রর উন্নয়ন সাধন সম্পন্ন করা হনয়নছ। এর 

মনে বকছু বকছু বাংলানিশ সরকানরর গ্রপনটন্ট অবধিপ্তর কতৃগক স্বীকৃর্।   

 

উদেশ্যঃ 

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 রক্ষাকরিঃ দেটিস্টপস্টর্স্টস উদ্ভাস্টবি প্রযুস্টি হস্তান্তর ও ব্যবহাদর 

উৎসাস্টহি করা। 

20২০-2১ অে গ বছনর সম্পাবির্ উবলখবর্াগ্য গবেষণা কার্ েরমঃ 

 

১. পাট, তুলা, গ্রিশী গ্রভ্ড়ার পশম ও এক্রাইবলক-এর বমশ্রনে উদ্ভাববর্ সুর্া দ্বারা গ্রলবডস শাল বর্বরকরে। 

২. পাট, তুলা এবং আনারস পার্ার আঁশ বিনয় গ্রব্লনন্ডড সুর্া বর্বরকরে। 

৩.  ডাইনরক্ট কালার বিনয় পাট তুলা গ্রব্লনন্ডড কাপড় রংকরে । 

৪. পানটর কযাবমনকল বরটনমন্ট এর উপর বববভ্ন্ন পবরমাপনকর প্রভ্াব ববনিষে।  

৫. পাট ও তুলা বমবশ্রর্ গ্রহাম গ্রটক্সটাইল গ্রচক কাপনড়র বববভ্ন্ন গ্রভ্ৌর্ গুোবলী প গবনবক্ষে। 

৬. পাট তুলা গ্রব্লনন্ডড বপ্রনন্টড কাপনড়র ফািননশ গুোবলী প গনবক্ষে। 

৭. পাট, তুলা ও বভ্সকস বমবশ্রর্ সুর্া প গনবক্ষে। 

৮. কটন প্রনসবসং বসনিনম বরং গ্রেনমর গ্রপরাবমটার পবরবর্গন কনর ফাইনার কাউন্ট এবং অবধকর্র শবি সম্পন্ন সুর্া বর্রী 

প গনবক্ষে। 

 

গবেষণায় অগ্রর্বর্ঃ 

১. পাট, তুলা, গ্রিশী গ্রভ্ড়ার পশম ও এক্রাইবলক-এর বমশ্রনে উদ্ভাববর্ সুর্া দ্বারা গ্রলবডস শাল বর্বর করা হনয়নছ।  

২.  পাট, তুলা এবং আনারস পার্ার আঁশ বিনয় গ্রব্লনন্ডড সুর্া বর্বর করা হনয়নছ এবং বলফনলট বর্রী করা হনয়নছ।  

৩. ডাইনরক্ট কালার বিনয় পাট তুলা গ্রব্লনন্ডড কাপড় রংকরনের প্রােবমক কাজ সম্পন্ন হনয়নছ। 

৪. পানটর কযাবমনকল বরটনমন্ট এর উপর বববভ্ন্ন পবরমাপনকর প্রভ্াব ববনিষনের কাজ চলমান। 

৫. পাট ও তুলা বমবশ্রর্ গ্রহাম গ্রটক্সটাইল গ্রচক কাপনড়র বববভ্ন্ন গ্রভ্ৌর্ গুোবলী প গনবক্ষনের কাজ চলমান আনছ। 

৬. পাট তুলা গ্রব্লনন্ডড বপ্রনন্টড কাপনড়র ফািননশ গুরুেপূে গ গুোবলী প গনবক্ষে চলমান আনছ। 

৭. পাট, তুলা ও বভ্সকস বমবশ্রর্ সুর্া বর্রী করা হনয়নছ এবং গুোবলী প গনবক্ষনের কাজ চলমান আনছ।  

৮. কটন প্রনসবসং বসনিনম বরং গ্রেনমর গ্রপরাবমটার পবরবর্গন কনর ফাইনার কাউন্ট এবং অবধকর্র শবি সম্পন্ন সুর্া বর্রী 

করা হনয়নছ। 
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সম্পাবির্ কানজর ছববঃ  

 

পাট, তুলা এবং আনারস পার্ার আঁশ বিনয় গ্রব্লনন্ডড সুর্া বর্বরর বলফনলট 
 

 
 

বচত্রঃ পাট, তুলা, গ্রিশী গ্রভ্ড়ার পশম ও এক্রাইবলক-এর 

বমশ্রনে উদ্ভাববর্ সুর্া (বরং বস্পবনং)   

 
 

বচত্রঃ পাট, তুলা, গ্রিশী গ্রভ্ড়ার পশম ও এক্রাইবলক-এর 

বমশ্রনে উদ্ভাববর্ সুর্া (নরাটর বস্পবনং)   
 

বচত্রঃ পাট, তুলা, গ্রিশী গ্রভ্ড়ার পশম ও এক্রাইবলক-এর বমশ্রনে 

উদ্ভাববর্ সুর্া দ্বারা গ্রলবডস শাল। 
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পবরকল্পনা, প্রবশক্ষে ও গ্র ার্ান ার্ উইং-এর কা গক্রম ও অজগন 

ভূস্টমকাঃ  
 

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 সাংর্ঠবনক কাঠানমা পুনগ চঠদনর 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 উদেশ্যঃ  

 

 

1) স্টবদেআরআই-এর উন্নয়ন প্রকল্প/কম চসূস্টি প্রণয়ন ও প্রস্টক্রয়াকণ, গদবষণা/উন্নয়ন কম চ পস্টরকল্পনা সাংক্রান্ত িথ্য সম্বস্টলি 

প্রস্টিদবেন প্রণয়ন পূব চক কৃস্টষ মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য সম্পবকগর্ মন্ত্রোলনয় 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 স্টবস্টনম চাদণ 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/কম চসূস্টি প্রণয়ন ও প্রস্টক্রয়াকরণ পূব চক কৃস্টষ মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য সম্পবকগর্ মন্ত্রোলনয় দপ্ররণ 

 

২) কৃস্টষ মন্ত্রণালয় সহ স্টবস্টভন্ন মন্ত্রণালয়, োিীয় সাংসে, প্রধানমন্ত্রীর কা চালয় এবাং স্টবএআরস্টস হদি িাস্টহি স্টবস্টভন্ন িথ্য সম্বস্টলি 

প্রস্টিদবেন সময়মর্ প্রণয়ন ও দপ্ররণ 

  

৩) উচ্চ স্টশক্ষা সাংক্রান্ত সকল কা চক্রম এবাং অভ্যন্তরীে ও ববনিবশক প্রস্টশক্ষণসহ পাট র্নবষো ইনবিটিউট-এর বববভ্ন্ন আঞ্চবলক 

গ্রকন্দ্র এবং উপনকনন্দ্র কৃষক প্রবশক্ষে পবরচালনা করা। 

 

৪) স্টবদেআরআই-এ র্থ্য প্রযুবির প্রসার এবং বডবজটাল বাংলানিশ বববনম গানে সরকানরর গৃহীর্ বববভ্ন্ন কা গক্রম বাস্তবায়নন 

সহায়র্া 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/কম গকর্গার্নের চাবহিা গ্রমার্ানবক বই/সামবয়কী ইর্যাবি সংগ্রহ, প্রবক্রয়াকরে, সংরক্ষে ও র্থ্য গ্রসবা প্রিান।  
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পস্টরকল্পনা শাখা 

ভূস্টমকাঃ 

 

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 ভাবমূস্টিচ স্টনভচর কদর। 

 

পস্টরকল্পনা শাখার উদেশ্যঃ  

 

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 প্রবর্নবিন দপ্ররদণর কাদে সাস্টব চক 

সহদ াস্টগিা করা। 

 

পস্টরকল্পনা শাখার োস্টয়ে 

 

            ১।          স্টবদেআরআই-এর উন্নয়ন প্রকল্প/কম চসূস্টি প্রণয়ন ও মন্ত্রণালদয় দপ্ররদণর েন্য প্রস্টক্রয়াকণ করা,  

২।   গদবষণা/উন্নয়ন কম চ পস্টরকল্পনা সাংক্রান্ত িথ্য সম্বস্টলি প্রস্টিদবেন প্রণয়ন পূব চক কৃস্টষ মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য 

 মন্ত্রোলয় ও সংস্থায় দপ্ররণ করা, 

৩। কৃস্টষ মন্ত্রণালয় সহ স্টবস্টভন্ন মন্ত্রণালয়, োিীয় সাংসে, প্রধানমন্ত্রীর কা চালয় এবাং স্টবএআরস্টস হদি িাস্টহি স্টবস্টভন্ন 

িথ্য সম্বস্টলি প্রস্টিদবেন সময়মর্ প্রণয়ন ও দপ্ররণ করা,  

 ৪। 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,  

 ৫।         সরকার কতৃচক প্রেি দ  দকাদনা অস্টপ চি োস্টয়ে পালন করা।           

  

    পবরকল্পনা শাোর সম্পাবির্ কাজঃ 
 

  ২০20-2021 অে গ বছনর সম্পাবির্ কা গাববল 
 

(১) কৃবষ মন্ত্রোলনয়র চাবহিা গ্রমার্ানবক ববনজআরআই কতৃগক বাস্তবায়নাধীন ০৩ (বর্ন)টি উন্নয়ন প্রকনল্পর বাস্তবায়ন অগ্রর্বর্ 

প্রবর্নবিন প্রেয়নপূব গক মন্ত্রোলনয় গ্রপ্ররে করা হনয়নছ।  

(২) একািশ জার্ীয় সংসনির 9ম অবধনবশনন মাননীয় কৃবষ মন্ত্রীর গ্রমৌবেক উিরিাননর জন্য র্ারকাবচবির্ প্রশ্ন *72-এর জবাবসহ 

 াবর্ীয় র্থ্য সম্ববলর্ প্রবর্নবিন প্রেয়নপূব গক মন্ত্রোলনয় গ্রপ্ররে করা হনয়নছ।  

(৩) একািশ জার্ীয় সংসনির 10ম অবধনবশনন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গ্রমৌবেক উিরিাননর জন্য 8নং প্রনশ্নর জবাব এবং উি প্রনশ্নর 

সানে ৫ (পাঁচ)টি কনর সম্পূরক প্রশ্ন ও গ্রসগুনলার উির সম্ববলর্ প্রবর্নবিন প্রেয়নপূব গক মন্ত্রোলনয়  গ্রপ্ররে করা হনয়নছ। 

(4)  একািশ জার্ীয় সংসনির 11র্ম অবধনবশনন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গ্রমৌবেক উিরিাননর জন্য 8নং প্রনশ্নর জবাব এবং উি প্রনশ্নর 

সানে ৫ (পাঁচ)টি কনর সম্পূরক প্রশ্ন ও গ্রসগুনলার উির সম্ববলর্ প্রবর্নবিন প্রেয়নপূব গক মন্ত্রোলনয়  গ্রপ্ররে করা হনয়নছ। 

(5) একািশ জার্ীয় সংসনির 11র্ম অবধনবশনন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গ্রমৌবেক উিরিাননর জন্য 6নং প্রনশ্নর জবাব এবং উি প্রনশ্নর 

সানে ৫ (পাঁচ)টি কনর সম্পূরক প্রশ্ন ও গ্রসগুনলার উির সম্ববলর্ প্রবর্নবিন প্রেয়নপূব গক মন্ত্রোলনয়  গ্রপ্ররে করা হনয়নছ। 

 (৬) একািশ জার্ীয় সংসনির 11র্ম অবধনবশনন মাননীয় কৃবষ মন্ত্রীর গ্রমৌবেক উিরিাননর জন্য র্ারকাবচবির্ প্রশ্ন *387 এবং 

র্ারকাববহীন প্রশ্ন 288-এর জবাবসহ  াবর্ীয় র্থ্য সম্ববলর্ প্রবর্নবিন প্রেয়নপূব গক মন্ত্রোলনয় গ্রপ্ররে করা হনয়নছ।  

 (৭) একািশ জার্ীয় সংসনির 11র্ম অবধনবশনন মাননীয় কৃবষ মন্ত্রীর গ্রমৌবেক উিরিাননর জন্য র্ারকাবচবির্ প্রশ্ন *393, *410, 

*432 এবং র্ারকাববহীন প্রশ্ন 296, 300, 302-এর জবাবসহ  াবর্ীয় র্থ্য সম্ববলর্ প্রবর্নবিন প্রেয়নপূব গক মন্ত্রোলনয় গ্রপ্ররে 

করা হনয়নছ।  

 (৮) একািশ জার্ীয় সংসনির 12র্ম অবধনবশনন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গ্রমৌবেক উিরিাননর জন্য 17নং প্রনশ্নর জবাব এবং উি প্রনশ্নর 

সানে ৫ (পাঁচ)টি কনর সম্পূরক প্রশ্ন ও গ্রসগুনলার উির সম্ববলর্ প্রবর্নবিন প্রেয়নপূব গক মন্ত্রোলনয়  গ্রপ্ররে করা হনয়নছ। 
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(9) একািশ জার্ীয় সংসনির 13র্ম অবধনবশনন মাননীয় কৃবষ মন্ত্রীর গ্রমৌবেক উিরিাননর জন্য র্ারকাববহীন প্রশ্ন 139-এর জবাবসহ 

 াবর্ীয় র্থ্য সম্ববলর্ প্রবর্নবিন প্রেয়নপূব গক মন্ত্রোলনয় গ্রপ্ররে করা হনয়নছ।  

(10) “বাংলানিশ GAP নীবর্মালা-2020” এর েসড়ার উপর বাংলানিশ পাট র্নবষো ইনবিটিউট-এর মর্ামর্ সম্ববলর্ প্রবর্নবিন 

প্রেয়নপূব গক মন্ত্রোলনয় গ্রপ্ররে করা হনয়নছ। 

(১1)  সাধারে অে গনীবর্ ববভ্ার্, পবরকল্পনা কবমশন কতৃগক প্রেীর্ বাংলানিশ অে গননবর্ক সমীক্ষা প্রবর্নবিন 2020-2021 প্রেয়ননর 

লনক্ষয বাংলানিশ পাট র্নবষো ইনবিটিউট সংবিষ্ট হালনার্াি র্থ্য সম্ববলর্ প্রবর্নবিন প্রেয়নপূব গক মন্ত্রোলনয় গ্রপ্ররে করা 

হনয়নছ।  

(১2) বাংলানিশ পাট র্নবষো ইনবিটিউট-এর 2020-2021 অে গবছনরর বাবষ গক উন্নয়ন কম গসূবচ (এবডবপ) ও সংনশাবধর্ বাবষ গক 

উন্নয়ন কম গসূবচ (আরএবডবপ) প্রস্তাব প্রেয়নপূব গক মন্ত্রোলনয় গ্রপ্ররে করা হনয়নছ।  

 (১3) কৃবষ মন্ত্রোলনয়র বাবষ গক প্রবর্নবিন 2020-2021 প্রেয়ননর লনক্ষয বাংলানিশ পাট র্নবষো ইনবিটিউট সংবিষ্ট হালনার্াি 

র্থ্য ও ছবব সম্ববলর্ প্রবর্নবিন প্রেয়নপূব গক মন্ত্রোলনয় গ্রপ্ররে করা হনয়নছ।  

(14) “নারী ও বশশুর প্রবর্ সবহংসর্া প্রবর্নরানধ জার্ীয় কম গপবরকল্পনা সুষ্ঠভ্ানব বাস্তবায়ননর লনক্ষয Monitoring and Evaluation 

Framework”-এর উপর মর্ামর্ সম্ববলর্ প্রবর্নবিন প্রেয়নপূব গক মন্ত্রোলনয় গ্রপ্ররে করা হনয়নছ। 

(15) জীবপ্রযুবি ববষয়ক জার্ীয় বনব গাহী কবমটি (NECB) এর 14র্ম সভ্ার বননি গশনার গ্রপ্রবক্ষনর্ মর্ামর্ সম্ববলর্ প্রবর্নবিন 

প্রেয়নপূব গক মন্ত্রোলনয় গ্রপ্ররে করা হনয়নছ। 

(16) “Draft Sector Action Plan for Environment and Climate Change”-এর উপর মর্ামর্ সম্ববলর্ প্রবর্নবিন 

প্রেয়নপূব গক মন্ত্রোলনয় গ্রপ্ররে করা হনয়নছ। 

(১৭) “Mujib Climate Prosperity Plan Decade 2030”-এর উপর মর্ামর্ সম্ববলর্ প্রবর্নবিন প্রেয়নপূব গক মন্ত্রোলনয় গ্রপ্ররে 

করা হনয়নছ। 

(১7) বাংলানিশ পাট র্নবষো ইনবিটিউট আইন, ২০১৭-এর ইংনরবজ ভ্াস গন প্রেয়নপূব গক মন্ত্রোলনয় গ্রপ্ররে করা হনয়নছ। 
 

   

উনল্লেন াগ্য সাফল্যঃ  

‘বাংলানিশ পাট র্নবষো ইনবিটিউট আইন, ২০১৭’-এর ইংনরবজ ভ্াস গন মহান জার্ীয় সংসনি পাশ হনয়নছ। 
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প্রবশক্ষে শাো 

ভূস্টমকাঃ 

 

পস্টরকল্পনা, প্রস্টশক্ষণ ও দ াগাদ াগ উইাং-এর একটি অিযন্ত গুরুেপূণ চ শাখা হদলা প্রবশক্ষে শাখা। এ শাখাটি গ্রিনশ এবং গ্রিনশর বাবহনর 

উচ্চ বশক্ষা সংক্রান্ত সকল কা গক্রম পবরচালনা এবং বববভ্ন্ন প্রবর্ষ্ঠাননর চাবহিা অনুসানর প্রবশক্ষে/নসবমনার/বসনম্পাবজয়াম 

এবংওয়াকগশনপ প্রবশক্ষোেীনির গ্রপ্ররনের ব্যবস্থা  কদর থাদক। প্রবশক্ষে শাখা পাট র্নবষো ইনবিটিউট-এর বববভ্ন্ন আঞ্চবলক গ্রকন্দ্র 

এবং উপনকনন্দ্র কৃষক প্রবশক্ষে আনয়াজননর ব্যবস্থা  কদর থাদক। । িাই, প্রবশক্ষে শাখার কাদের গস্টিশীলিার উপর স্টবদেআরআই-এর 

েনসম্পে উন্নয়ন স্টনভচর কদর। 

 

প্রবশক্ষে শাোর লক্ষযঃ 
 

উচ্চ বশক্ষা ও প্রবশক্ষে সংক্রান্ত সকল কা গক্রম পবরচালনার মােনম িক্ষ জনবল বর্বর করা 

 

প্রবশক্ষে শাোর কা গক্রম 

১। গ্রিনশ এবং গ্রিনশর বাবহনর বববভ্ন্ন প্রবর্ষ্ঠাননর চাবহিা অনুসানর প্রবশক্ষে/নসবমনার/বসনম্পাবজয়াম এবং ওয়াকগশনপ 

প্রবশক্ষোেীনির গ্রপ্ররনের ব্যবস্থা করা। 

২। বাৎসবরক প্রবশক্ষে পবঞ্জকা প্রেয়ন এবং র্িানু ায়ী প্রবশক্ষে কা গক্রম পবরচালনা করা। 

৩। অভ্যন্তরীে গ্রসবমনার, বসনম্পাবজয়াম, ওয়াকগশপ ও কনফানরনন্সর আনয়াজন করা। 

৪। পাট র্নবষো ইনবিটিউট-এর বববভ্ন্ন আঞ্চবলক গ্রকন্দ্র এবং উপনকনন্দ্র কৃষক প্রবশক্ষে পবরচালনা করা।  

৫। উচ্চ বশক্ষা সংক্রান্ত সকল কা গক্রম পবরচালনা ও বনষ্পবি করা। 

৬। সরকার কতৃগক প্রিি গ্র  গ্রকাননা অবপ গর্ িাবয়ে পালন।  

 

মানব সম্পে উন্নয়ন সাংক্রান্ত িথ্য (2020-2021):  

ছক-2: (ক) মানবসম্পিউন্নয়ন (প্রবশক্ষে) 

ক্রঃনং গ্রগ্রডনং প্রবশক্ষে মন্তব্য 

আভ্যন্তরীে ববনিবশক ইনহাউজ অন্যান্য গ্রমাট 

1 গ্রগ্রড 1-9 42জন - 401 জন - 443 জন  

2 গ্রগ্রড 10 - - 53জন - 53জন  

3 গ্রগ্রড 11-20 - - 573জন - 573জন  

 গ্রমাট 42জন - 1027 জন - 1069 জন  

 

ছক-2: (ে) মানবসম্পিউন্নয়ন (উচ্চবশক্ষা) 

ক্রঃনং গ্রগ্রডনং উচ্চবশক্ষা মন্তব্য 

বপএইচবড এম.এস অন্যান্য গ্রমাট 

1 গ্রগ্রড 1-9 21জন -  21জন ৭ জন ববনিবশক বপএইচবড  (১ জন  

কানজ গ্র ার্িান কনরনছন), ১৪ জন 

অভ্যন্তরীে বপএইচবড এবং ৯ জন 

কানজ গ্র ার্িান কনরন।  

2 গ্রগ্রড 10 - - - - 

3 গ্রগ্রড 11-20 - - - - 

 গ্রমাট 21জন - - 21জন 

 

ছক-2: (র্) গ্রসবমনার/ওয়াকগশপ/এক্সনপাজারবভ্বজট 

ক্রঃনং গ্রগ্রডনং উচ্চবশক্ষা মন্তব্য 

গ্রসবমনার ওয়াকগশপ এক্সনপাজারবভ্বজট গ্রমাট 

1 গ্রগ্রড 1-9 ৩২০ জন ৫৪০জন - ৮৬০ জন  

2 গ্রগ্রড 10 - - - -  

3 গ্রগ্রড 11-20 - - - -  

 গ্রমাট ৩২0জন ৫৪০ জন - 8৬০ জন  
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❖ দেদশর অভযন্তদর স্টবস্টভন্ন সাংস্থায় ২0টি প্রস্টশক্ষণ কম চসূস্টি স্টবদেআরআই এর 42 েন কম চকিচা অাংশিহণ কদরন।   

❖ স্টবদেআরআই ২০২০-2১ অথ চ বেদর 2৭টি ইন-হাউে প্রস্টশক্ষণ আদয়ােন কদর  াদি 10২৭ েন কম চকিচা-কম চিারী অাংশিহণ 

কদরন।  

❖ ২০20-21 অথ চ বেদর কৃস্টষ মন্ত্রণালদয়র অনুদমােনক্রদম 07 েন (১ জন গ্র ার্িান)স্টবজ্ঞানীর তবদেস্টশক স্টপএইিস্টর্ দপ্রািাম 

িলমান আদে। এদের মদধ্য ০১ েন অনেবলয়া, ০১ েন োপান এবাং ০৪ েন মালদয়স্টশয়ার স্টবস্টভন্ন স্টবেস্টবযালদয় স্টপএইিস্টর্ 

দকাদস চ অধ্যয়নরি আদেন।  

❖ ২০২০-2১ অথ চ বেদর দেদশর অভযন্তদর 1৪ েন স্টবজ্ঞানী স্টবস্টভন্ন পাবস্টলক স্টবেস্টবযালদয় স্টপএইিস্টর্’দি অধ্যয়নরি আদেন। 

❖ দেদশর অভযন্তদর 10 টি দসস্টমনার/ওয়াকচশদপ 8৬০ েন স্টবজ্ঞানী ও স্টবস্টভন্ন স্টবেস্টবযালয়/সাংস্থার ব্যস্টিগণ অাংশিহণ  কদরন।  

 

  

 

সম্পাবির্ কানজর ছববঃ সাম্প্রবর্ক বকছু র্থ্যবচত্র বননন প্রিান করা হনলা- 

 

  
পাট পণ্য উৎপািনকমীনির প্রবশক্ষে কা গক্রম প্রবশক্ষে কা গক্রনম উপবস্থর্ মহাপবরচালক, ববনজআরআই  

  
বুবনয়ািী প্রবশক্ষনে অংশগ্রহেকারীনির ববনজআরআই পবরিশ গন প্রবশক্ষোেী কতৃগক প্রবশক্ষনের সাটি গবফনকট গ্রহে 
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কবম্পউটার শাো 

 

ভূবমকাঃ 

বাংলানিশ পাট র্নবষো ইনবিটিউট-এ র্থ্য প্রযুবির প্রসার, বডবজটাল বাংলানিশ বববনম গানে সরকানরর গৃহীর্ বববভ্ন্ন 

কা গক্রম বাস্তবায়নন সহায়র্া করা। 

  

মানব সম্পি উন্নয়নঃ 

 

ই-র্ভ্নন গন্স বাস্তবায়ননর লনক্ষয ই-ফাইল কা গক্রম সুষ্ঠুভ্ানব পবরচালনা করার জন্য ২০20-21 অে গ বছনর ০৫টি প্রবশক্ষনের 

(ইন-হাউজ) আনয়াজন করা হয়।  

 

উনল্লেন াগ্য কা গক্রম (2020-21) 

 

 56 এমস্টবস্টপএস অপটিকযাল িাইবাদরর ইন্টারদনট লাইন স্থাপন এবাং ১1০টি কস্টম্পউটাদর/ওয়াকচ দিশদন Server, 

Router স্থাপনপূব চক LAN স্থাপন করা হদয়দে। 

 ববনজআরআই-এ কম গকর্গা ও কম গচারীনির গ্রবর্ন-ভ্ার্া ও বসবপএফ সংক্রান্ত গ্রসবা সহজীকরনের লনক্ষয বসবপএফ 

ম্যাননজনমন্ট ববষয়ক 01টি সফট ওয়যার প্রস্তুর্ এবং চালু করা হনয়নছ। 

 ববনজআরআই-এর সমস্ত কম গকর্গা ও কম গচারীনির গ্রবর্ন-ভ্ার্াবি সংক্রান্ত গ্রসবা সহজীকরনের লনক্ষয “কম গকর্গা ও 

কম গচারীনির গ্রবর্ন-ভ্ার্াবি ব্যাংক বহসানবর মােনম” প্রিাননর ববষনয় গ্রসবা সহজীকরে করা হনয়নছ। 

 পাট োদির র্থ্যসমৃদ্ধ দমাবাইল অযাপস প্রস্ত্িি করা হনয়নছ  া Google Play দথদক র্াউনদলার্ করা  ায়। 

www.bjri.gov.bd -এ ববে গর্ এযাপস্ টির বলংক গ্রিয়া আনছ। 

 পাট পদণ্যর র্থ্যসমৃদ্ধ দমাবাইল অযাপস প্রস্ত্িি করা হনয়নছ  া Google Play দথদক র্াউনদলার্ করা  ায়। 

www.bjri.gov.bd -এ ববে গর্ এযাপস্ টির বলংক গ্রিয়া আনছ। 

 পাট জার্ এবং প্রযুবি ববষয়ক “জুট ননলজ ব্যাংক” শীষ গক ওনয়ব গ্রপাট গাল প্রস্তুর্ করা হনয়নছ। 

 
জুট দটক্সটাইল-এর র্থ্যসমৃদ্ধ দমাবাইল অযাপস প্রস্ত্িি করা হনয়নছ  া Google Play দথদক র্াউনদলার্ করা  ায়। 

www.bjri.gov.bd -এ ববে গর্ এযাপস্ টির 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 

কম চকিচাদের স্টনেস্ব দর্াদমইন আইস্টর্/ই-দমইল একাউন্ট প্রণয়ন করা হদয়দে। 

 অিযাধুস্টনক 10টি কস্টম্পউটার সমৃি একটি পূণ চাি কস্টম্পউটার দিস্টনাং 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/কম চকিচা/কম চিারীদের েন্য বফঙ্গার বপ্রন্টসহ অনলাইনবভ্বিক বডবজটাল হাবজরা পদ্ধবর্ স্থাপন ও চালু করা 

হনয়নছ। ববনজআরআই-এ বনরাপিা ব্যবস্থা গ্রজারিারকরনের লনক্ষয 64টি কযানমরা সমৃদ্ধ বসবসটিবভ্ ব্যবস্থা স্থাপনকরর্ঃ 

42টি কযানমরা চালু করা হনয়নছ। 
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উনল্লেন াগ্য সাফল্যঃ  

 

জনর্নের বনকট ববনজআরআই-এর গ্রসবা সহজীকরনের লনক্ষয (ক) “জুট ননলজ ব্যাংক” গ্রপাট গাল (ে) পাট জানর্র গ্রমাবাইল 

এযাপস (র্) পাট পনণ্যর গ্রমাবাইল এযাপস (র্) জুট গ্রটক্সটাইল পনণ্যর গ্রমাবাইল এযাপস প্রস্তুর্ করা হনয়নছ। ই-ফাইবলং এবং    

ই-বজবপ কা গক্রম গ্রজারিারকরে করা হনয়নছ। র্াছাড়া কম গকর্গা ও কম গচারীনির গ্রবর্ন-ভ্ার্া ও বসবপএফ সংক্রান্ত গ্রসবা 

প্রিাননর লনক্ষয বসবপএফ ম্যাননজনমন্ট ববষয়ক সফট ওয়যার প্রেয়ন ও স্থাপন করা হনয়নছ।  

 

সম্পাবির্ কানজর ছববঃ  

 

  

ই-ফাইবলং ববষয়ক প্রবশক্ষনের উনদ্ভাধনী অনুষ্ঠানন পবরচালক (বপটিবস) এবং মহাপবরচালক, ববনজআরআই 

 

বচত্রঃ কবম্পউটার শাোর কা গক্রনমর েন্ড বচত্র 
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প্রকাশনা শাখা 

ভূস্টমকাঃ 

 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 

স্টবস্টনম চাদন সরকাদরর গৃহীি স্টবস্টভন্ন কা চক্রম বাস্তবায়দন সহায়িা করা। 

 

উদেখদ াগ্য কা চক্রমঃ 

 

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। নয়টি নতুন প্রযুস্টির স্টলিদলট প্রকাশ এর ব্যবস্থা িহণ। 

5। োিীয় শুিািার সম্পস্টকচি দলাগান দপািার (মুস্টেব বষ চ দেশাল) 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 কম চকাদির (প্রস্টশক্ষণ, দসস্টমনার, ওয়াকচশপ, সভা, স্টসদম্পাস্টেয়াম) ইিযাস্টের িথ্যস্টিত্র সাংিহ ও 

স্টবদেআরআই ওদয়ব সাইদট প্রিাদরর ব্যবস্থা িহণ করা। 

9। স্টবদেআরআই স্টবজ্ঞানী/কম চকিচাগদণর হালনাগাে িথ্য (দ াগাদ াগ) কৃস্টষ মন্ত্রণালয় অস্টধন কৃস্টষ িথ্য সাস্টভ চস ও অন্যান্য সাংস্থায় 

দপ্ররণ। 

10। োিীয় পস্টত্রকা সমূদহ পাট, দকনাি ও দমস্তার আধুস্টনক িাষাবাে, পস্টরি চা, োক দেওয়ার আধুস্টন প্রযুস্টি সমূহ ও আঁশ সাংরক্ষণ 

সাংক্রান্ত স্টবজ্ঞস্টি প্রিাদরর ব্যবস্থা করা। 

11। স্টবদেআরআই এর স্টনউে দলটার প্রকাশ করা। 

12। স্টবদেআরআই এর স্টলিদলট, পুস্টস্তকা, দপািার ইিযাস্টে কৃস্টষ সাংস্টিষ্ট স্টবস্টভন্ন েনপ্রস্টিস্টনস্টধ, কৃষক, কৃস্টষ সম্প্রসারণ অস্টধেিদরর মাঠ 

প চাদয়র কম চকিচা, এনস্টেও প্রস্টিস্টনস্টধ-এর স্টনকট স্টবিরণ করা। 

 

অন্যান্য স্টবদশষ অেচনঃ 

কৃস্টষ মন্ত্রণালয় কতৃচক প্রকাস্টশি স্টভস্টর্ও স্টক্লপ/প্রকাশনা সাংিহ এবাং স্টবদেআরআই-এ প্রিার করা।  
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উনল্লেন াগ্য সাফল্যঃ  

 

 ববনজআরআই কতৃগক 2020-21 অে গ সানল মূদ্রেকৃর্ প্রকাশনাসমূনহর র্াবলকাঃ 

 

ক্রঃ নং ববষয় পবরমাে (কবপ) 

1। মুস্টেববষ চ উপলদক্ষয স্টবদেআরআই দর্ক্সকযাদলিার ২০২০ মূদ্রণ 700 

2। ববনজআরআই গ্রর্াষা পাটঃ 8 (রবব-1) 3000 

3। জার্ীয় শুদ্ধাচার সম্পবকগর্ গ্রিার্ান গ্রপািার (মুবজববষ গ) 500 

4। ববনজআরআই গ্রিশী পাট শাক-2 3000 

5। ববনজআরআই গ্রিশী পাট শাক-3 3000 

6। পাট কাটার  ন্ত্র 4000 

7। শীর্কাবলে শাক-সবির সানে পাট বীজ উৎপািন প্রযুবি 3000 

8। ববনজআরআই গ্রিশী পাট-8 এর বীজ উৎপািন প্রযুবি 4000 

9। পানটর গ্রর্াড়া গ্রপাকার আক্রমে এবং সমবন্বর্ িমন ব্যবস্থাপনা 5000 

10। নাবী পাট বীজ উৎপািনন সার প্রনয়ানর্র পবরমান ও প্রনয়ার্ পদ্ধবর্ 3000 

11। পানটর কালনচ আঁশনক গ্রসানালী আঁনশ রুপান্তনরর প্রযুবি 3000 

12। পাট বভ্বিক চার ফসলী শস্য ধারা আলু-পাট শাক-পাট-গ্ররাপা আমন 4000 

13। ববনজআরআই গ্রিশী পাট-8 এর বীজ উপািন প্রযুবি 4000 

14। ছার্রা গ্রপাকার আক্রমে এবং সমবন্বর্ িমন ব্যবস্থাপনা 3000 

15। গ্রমহর্বন বীনজর বন গাস বিনয় পানটর হলুি মাকড় িমন 5000 

16। পাটশাক (উপানিয় সিী ও ঔষধী) 3000 

17। শীর্কাবলে শাক-সবির সানে পাট বীজ উৎপািন প্রযুবি 3000 

18। পাট গ্রক্ষনর্র আর্াছা ও িমন ব্যবস্থাপনা 3000 

19। বনম বীনজর বন গাস বিনয় পানটর হলুি মাকড় িমন 5000 

20। ববনজআরআই গ্রিশীপাট 10 (বস-12221) 3000 

২১। বনড়ানী ছাড়া পাট চাষ পদ্ধবর্ 3000 

22। ববনজআরআই গ্রর্াষা পাট-8 (রবব-1) 25000 

23। জুট-ব্যানানা গ্রব্লনন্ডড সূর্া 4000 

24। সানড় সার্ কাউনন্টর পানটর সূর্ায় ফাবন গবশং গ্রফবিক 4000 

25। পাট-তুলা-আনারস আঁশ বমবশ্রর্ সূর্া উৎপািন প্রযুবি 3000 

26। পবরনবশ বান্ধব পাট উল 4000 

27। Production & development of jute, cotton and silk blended yarn through 

cotton spinning system 

4000 

28। পাট ও সমনর্াত্রীয় আঁশ ফসনলর উৎপািন কলানকৌশল ববষয়ক প্রবশক্ষে সহাবয়কা 2000 

29। পাট ও পাট জার্ীয় ফসনলর আঁশ ও বীজ চানষ বছর ব্যাপী মানঠ করেীয় 2000 

30। পাট, গ্রকনাফ, গ্রমস্তা ফসনলর বীজ উৎপািন ও সংরক্ষে কলানকৌশল ববষয়ক 2000 

31। ববনজআরআই-এর বববভ্ন্ন উইং-এর উনেশ্যাবলী 3000 

32। বাবষ গক প্রবর্নবিন 2019-2020 1000 

33। Annual Research Programme (Agriculture Research 2020) 500 

34। Annual Research Programme (Technology Research 2020) 500 

35। Annual Research Programme (Jute Textile Research 2020) 500 

36। Annual Research Highlight (Agriculture Research 2019) 500 

37। Annual Research Highlight (Technology Research 2019) 500 

38। Annual Research Highlight (Jute Textile Research 2019) 500 
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সম্পাস্টেি কাদের েস্টব স্টনম্নরূপঃ 
 

  

ববজয় বিবস 2020 উি াপন অনুষ্ঠানন ববনজআরআই-এর কম গকর্গাবৃি মুবজববষ গ উপলনক্ষয বৃক্ষনরাপন কম গসূবচ 2020 বাস্তবায়ন 

  
জাবর্র বপর্া বঙ্গবন্ধু গ্রশে মুবজবুর রহমাননর 101র্ম জন্মবাবষ গকী উি াপন 

  

ববনজআরআই-এ মহান মাতৃভ্াষা বিবস উি াপন বসবনয়র সবচব মনহািনয়র জুট-গ্রটক্সটাইল বডসনপ্ল গ্রসন্টার পবরিশ গন 
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লাইনিবর শাো 
 

ভূবমকাঃ   

বাংলানিশ পাট র্নবষো ইনবষ্টটিউট (ববনজআরআই) 1951 সানল প্রার্বষ্ঠর্ হয়। প্রবর্ষ্ঠাকাল গ্রেনক ববনজআরআই লাইনিবর প্রবর্ষ্ঠাননর 

লক্ষয ও উনেশ্য-গ্রক সফলভ্ানব অজগননর জন্য প্রবর্ষ্ঠাননর র্নবষকর্েনক র্থ্যনসবা প্রিান কনর  ানে । পানটর কৃবষ ও কবরর্রী 

র্নবষোর জন্য প্রনয়াজনীয় র্থ্য, NARS- এর ববÁvনী, ছাত্র, বশক্ষক, র্নবষক, বববভ্ন্ন প্রবর্ষ্ঠান, উনদ্যািার্নের জন্য ববনজআরআই 

লাইনিবর পাট ও সমজার্ীয় আঁশ ফসনলর র্নবষো সংক্রান্ত সকল কানজর একটি র্থ্য ভ্ান্ডার । লাইনিবরনর্ 8,599 টি বববভ্ন্ন 

ববষনয়র বই, এম এস এবং বপএইচবড বেবসস 100 টি, বববভ্ন্ন প্রকার জান গাল, বরনপাট গ, বনউজনলটার, বববভ্ন্ন প্রকার প্রকাশনা সংখ্যা 

7,500 টি । বনউজ বিবপং এর জন্য 09 টি বিবনক জার্ীয় পবত্রকা এবং মাবসক পবত্রকা রাো হয় । শীর্ার্প বনয়বন্ত্রর্-এ লাইনিবরনর্ 

র্নবষকর্নের জন্য ইন্টারননট সুববধা, ফনটাকবপ সুববধা ববদ্যমান ।  

 

বভ্শনঃ প্রবর্ষ্ঠাননর ববÁvনীনির প্রনয়াজনীয় র্থ্য গ্রসবা প্রিান ।  

 

বমশনঃ ববÁvনী/র্নবষকর্নের চাবহিা গ্রমার্ানবক বই/সামবয়কী ইর্যাবি সংগ্রহ, প্রবক্রয়াকরে, সংরক্ষে ও র্থ্য গ্রসবা প্রিান । 

 

ববনজআরআই লাইনিবরর র্র্ বছনরর (2020-2021) সম্পাবির্ কা ©ক্রমঃ  

• বই/ সামবয়কী ক্রয় করা হনয়নছ- 75 টি (র্নবষোমূলক বই- 31টি, জীবনী/মুবিযুদ্ধ- 178টি,  জানা©ল- 05টি । 

• 246 জন র্নবষক/কম©কর্গা/কম©চারী-গ্রক র্থ্যনসবা প্রিান । 

• 9টি জার্ীয় বিবনক পবত্রকায় পাট ও পাটজার্ পনণ্যর উপর প্রকাবশর্ 112টি বনউজ বিবপং করা হনয়নছ। 

• 9টি জার্ীয় বিবনক পবত্রকায় পাট ও পাটজার্ পনণ্যর উপর প্রকাবশর্ বববভ্ন্ন বনউজ সংগ্রহ কনর মহাপবরচালক,পবরচালক 

(কাবরর্রী/কৃবষ/গ্রজটিবপবডবস/বপটিবস/প্রশাসন ও অে©) বববভ্ন্ন ববভ্ানর্র বসএসও, বপএসও মনহািয়র্েনক ই-গ্রমইল এর 

মােনম বনয়বমর্ অববহর্ করে। 

• 107 জন র্নবষক/কম©কর্©v-গ্রক চাবহিা গ্রমার্ানবক ফনটাকবপ সাবভ্গস প্রিান। 

• পাঠকর্নের পাবন পাননর সুববধার জন্য লাইনিবর শাোয় 1টি পাবনর বফিার স্থাপন। 

• বববভ্ন্ন প্রকার 138 কবপ বই/সামবয়কী বাঁধাই করা হনয়নছ। 

• ববনজআরআই এর লাইনিবর শাোয় "বঙ্গবন্ধু কো©র" স্থাপন করা হনয়নছ। উি কো©গ্রর বঙ্গবন্ধুর জীবন ও আিনশ গর উপর 

বলবের্ বববভ্ন্ন গ্রলেক/প্রকাশনীর- 178টি বই সংরক্ষে করা হনয়নছ। 

 

 

 

 

লাইনিবর ভ্বনন বঙ্গবন্ধু কে গার উনদ্বাধন 
 

 

 

        ববনজআরআই-এ প্রেম বানরর মর্ র্র্ 12-11-2020 র্াবরনে বঙ্গবন্ধু কে গার উনদ্বাধন করা হয়। উি অনুষ্ঠানন ববনজআরআই-

এর মাননীয় মহাপবরচালক ড. আ. শ. ম. আননায়াiæল হক, পবরচালক (কাবরর্রী/কৃবষ/ গ্রজটিবপবডবস/বপটিবস/প্রশাসন ও অে ©) এবং 

বববভ্ন্ন ববভ্ানর্র ববভ্ার্ীয় প্রধানসহ বপটিবস উইং এর সকল স্তনরর কম ©কর্v©র্ে উপবস্থর্ বছনলন। উনদ্বাধনী অনুষ্ঠানন ববনজআরআই-এর 

মাননীয় মহাপবরচালক ড.আ.শ.ম. আননায়াiæল হক বঙ্গবন্ধু কে গানরর র্াৎপ © তুনল ধনর বিব্য প্রিান কনরন। 
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সম্পাবির্ কানজর ছববঃ  

 

   
 

ববনজআরআই-এর গ্রথার্ানর বঙ্গবন্ধু কে গার স্থাপন। 
 

 

 
 

 

বঙ্গবন্ধু কে গার-এ অেয়নরর্ পাঠকবৃি 

 

বচত্রঃ লাইনিবর শাোর কা গক্রনমর েন্ড বচত্র 

 

 

 

 

 



62 

 

ববনজআরআই কতৃগক বাস্তবায়নাধীন প্রকনল্পর কা গক্রম ও অজগন 

 

❖ পাট স্টবষয়ক দমৌস্টলক ও িস্টলি গদবষণা (2য় সাংদশাস্টধি) প্রকল্পঃ 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 িথ্য দক কাদে লাস্টগদয় পাট িসদলর সাস্টব চক উন্নয়দনর লদক্ষয ৬৫.৯৩ দকাটি 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 ১১৮.২০ দকাটি 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 ১১৪.৪৩ দকাটি টাকা ব্যয় 

হদয়দে। ২০১৮-১৯ অথ চ বেদর ৭.১৫ দকাটি টাকা বরাদের স্টবপরীদি ৬.৮১ দকাটি টাকা ব্যয় হয়  া বরাদের ৯৫.২২ 

শিাাংশ। ৩০ জুন ২০১৯ িাস্টরদখ সমাস্টির েন্য স্টনধ চাস্টরি এ প্রকদল্পর আওিায় গৃহীি অেচন দক 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 মদম চ স্টনদে চশনা প্রোন কদরন। দস দপ্রস্টক্ষদি প্রকল্পটির গ্রময়াি ১২৮.৫৪ গ্রকাটি টাকা 

বরােসহ আরও ০২ বছর বৃবদ্ধ কনর ৩০ জুন ২০২১ প গন্ত করা হয় এবং গ্রস দমািাদবক কৃস্টষ মন্ত্রণালয় ০২/১২/২০১৯ স্টরঃ 

িাস্টরদখ স্টেও োরী কদর। 

 

োিীয় স্বাদথ চ প্রকদল্পর অস্টেচি সািল্য ধদর রাখার েন্য প্রকদল্পর সমাস্টিদি এর কা চক্রমদক ‘Self sustainable’সিা 

স্টহদসদব প্রস্টিস্টষ্ঠি হদব মদম চ প্রকল্প েস্টলদল উদেখ রদয়দে। দস আদলাদক প্রকল্পটিদক প্রাস্টিষ্ঠাস্টনক রুপোদনর লদক্ষয আইস্টন 

কাঠাদমা স্টনধ চারণসহ  াবিীয় কা চক্রম িলমান স্টেল। িার স্টকছু স্টেন পরই শুরু হয় কদরানা মহামাস্টরর প্রদকাপ। এ মহামারীর 

সময় কাদলও ২য় সাংদশাস্টধি েস্টলদল উদেস্টখি সময় স্টভস্টিক কম চপস্টরকল্পনা দমািাদবক প্রকল্পটিদক প্রাস্টিষ্ঠাস্টনক রুপোদনর 

কা চক্রম িলস্টেল। স্টকন্তু মহামারীর প্রদকাপ বৃস্টি পাওয়ায় এ কা চক্রদম স্টকছুটা স্থস্টবরিা দেখা দেয়। এদহন দপ্রক্ষাপদট কৃস্টষ 

মন্ত্রণালয় সরকারী ব্যয় স্টনয়ন্ত্রণ স্টবষয় স্টবদবিনা কদর প্রকল্পটিদক প্রাস্টিষ্ঠাস্টনক রুপোন িথা বাাংলাদেশ কৃস্টষ স্টেদনাস্টমক্স 

ইনস্টিটিউট আইন প্রণয়দনর কা চক্রম ১৮/১০/২০২০ স্টরঃ িাস্টরদখর স্মারক নাং ১২.০০.০০০০.০৬৩.২২.০১৯.১৭.২৪৫ এর 

মাধ্যদম স্থস্টগি কদর এবাং উি স্মারদক ০৪ েিা স্টনদে চশনা প্রোন কদর। কৃস্টষ মন্ত্রণালদয়র উি স্মারদকর দপ্রস্টক্ষদি প্রকদল্পর 

কা চক্রম ও েনবলদক সীস্টমি কাঠাদমার আওিায় বাাংলাদেশ পাট গদবষণা ইনস্টিটিউদটর অধীদন ‘স্টেদনাম গদবষণা দসন্টার’ 

নাদম একটি উইাং স্টহদসদব রােস্ব বাদেদট স্থানান্তদরর প্রস্টক্রয়ায় কৃবষ মন্ত্রোলনয়র মােনম জনপ্রসাশন মন্ত্রোলনয় ৩০ জন জন 

বল সহনব সৃষ্ট ৬৩ জন বননয় গ্রমাট ৯৩ জননর একটি প্রস্তাব গ্রপ্ররে করা হয়। পরবর্ীনর্ জনপ্রসাশন মন্ত্রোলনয়র 

পরামশ গক্রনম কৃবষ মন্ত্রোলয় ৩০ জন জনবল স্থানান্তর ব্যবর্র্ গ্রমাট ৯৩টি নবসৃষ্ট পি সবন্ননববশর্ কনর আর ও একটি প্রস্তাব 

জনপ্রসাশন মন্ত্রোলনয় গ্রপ্ররন কনর ।  রাজস্বোনর্ স্থানান্তর কা গক্রম সম্পন্ন হওয়ার মে ববর্গ সমনয়চলমান র্নবষো কা গক্রম 

বাধা গ্রস্ত্হন ননা হয় গ্রস জন্য প্রকনল্পর গ্রময়াি সংনশাধন পূব গক ন্যযনর্ম ব্যনয়র সংকুলান গ্ররনে আর ও দুই বছর বৃবদ্ধ কনর 

৩০ জুন ২০২৩ প গন্ত করার জন্য প্রস্তাব করা হয় এবং প্রকল্প বরাে বৃবদ্ধ কনর ১৩৫.৪৬ গ্রকাটি টাকা করা হয়। 

 

প্রকদল্পর আওিায় স্টেদনাম স্টভস্টিক গদবষণার মাধ্যদম স্বল্প স্টেবস তে চয, স্টনম্ন িাপমাত্রা, লবনািিা, দরাগ সহনশীল এবাং কম 

স্টলগস্টননযুি িাস্টহো স্টভস্টিক 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 প্রেনন লাইন উন্নয়ন করা হদয়দে। িন্মদধ্য রস্টব-১ নাদমর একটি লাইনদক গি 

24/02/2019 স্টরঃ িাস্টরদখ োিীয় বীে দবাদর্ চর 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 প্রেশ চনী প্লট এবাং স্টবদেআরআই এর মাধ্যদম ৪০০ টি বহুস্থাস্টনক 
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পরীক্ষদণর স্টনস্টমি প্রেশ চনী প্লট করা হদয়দে। অবমুস্টির প্রথম বেদরই োিটি িলন ও আঁদশর মান স্টবদবিনায় কৃষদকর স্টনকট 

ব্যাপক সাড়া োস্টগদয়দে। এোড়া এ প্রকল্প দথদক বায়ুমণ্ডল হদি ব্যাকদটস্টরয়ার সহায়িায় নাইদিাদেন িহদণ ধইঞ্চা’র 

তবস্টশষ্টযদক পাটসহ অন্যান্য িসদল প্রদয়াদগর লদক্ষয ধইঞ্চা’র স্টেদনাম স্টসদকাদয়স্টিাং উদন্মািন করা হদয়দে। উদেখ্ দ , িক্ষ 

জনবলসহ ববনশ্বর সব গাধুবনক বসকুনয়বন্সং গ্রমবশন (PacBio, Illumina, Proton S5, Capillary) ও অন্যান্য প্রায় সকল 

প্রনয়াজনীয় গ্রমবশনসং গ্র াজন কনর বসকুনয়বন্সং ডাটানজনানরশন, বানয়ানটকননালবজ, বানয়াইনফরনমটিক্স এবং উচ্চর্বর্ ও 

ধারে ক্ষমর্া সম্পন্ন ডাটা গ্রসন্টানরর সুববধা সম্ববলর্ বজননাম র্নবষোর একটি ববশ্বমাননর আধুবনক প্লাটফম গ র্নড় গ্রর্ালা 

হনয়নছ। এটি একটি সাব গজনীন প্লাটফম গ অে গাৎ এোনন সকল জীনবর (উবদ্ভি, প্রােী ও অণুজীনবর) বজননাম বননয় র্নবষো করা 

 ানব। 

 

❖ জুট এি দটক্সটইল দপ্রার্াে দর্দভলপদমন্ট দসন্টার (দেটিস্টপস্টর্স্টস) এর গদবষণা দোরোরকরণ প্রকল্পঃ  
 

ববনজআরআই এর জুট এন্ড গ্রটক্সটাইল গ্রপ্রাডাক্ট গ্রডনভ্লপনমন্ট গ্রসন্টার (নজটিবপবডবস) এর র্নবষো গ্রজারিারকরে প্রকল্পটি 

কৃবষ মন্ত্রোলনয়র বাংলানিশ পাট র্নবষো ইনবিটিউট কতৃগক বাস্তবায়নাধীন। প্রকল্পটির গ্রমাট অনুনমাবির্ প্রাক্কবলর্ ব্যয় 

2079.00 লক্ষ (ববশ গ্রকাটি ঊনআবশ লক্ষ) টাকা মাত্র,  ার পুনরাটাই বজওবব গ্রেনক অে গায়ন করা হনয়নছ। প্রকল্পটি        

30-01-2018বরঃ র্াবরনে অনুনমাবির্ হয় এবং এর গ্রময়ািকাল ১লা অনক্টাবর, 2017 হনর্ ৩০জুন, 2021 বরঃ প গন্ত। 

২০20-2021 অে গ বছনর বববভ্ন্ন োনর্ (র্নবষো ব্যয়, স্থানীয় প্রবশক্ষে ব্যয়, হায়াবরং চাজগ,  ন্ত্রপাবর্ ও অন্যান্য সরঞ্জাম 

ইর্যাবি) আরএবডবপ বরাে প্রাপ্ত হয় 70.00 লক্ষ টাকা। এর মনে 63,59,529.47 (নর্ষটি লক্ষ উন াট হাজার পাঁচশর্ 

উনবত্রশ টাকা সার্চবল্লশ পয়সা) মাত্র বববভ্ন্ন োনর্ গ্রকাড অন ায়ী েরচ করা হনয়নছ। 2020-2021 বরঃ অে গ বছনর 30% 

পাট, 50% তুলা ও 20% পাইনানপল ফাইবার বমবশ্রর্ সুর্া বর্বরর প্রযুবি উদ্ভাবন করা হনয়নছ।  ন্ত্রপাবর্ ও অন্যান্য 

সরঞ্জাম এর আওর্ায় গ্রহবভ্ গ্ররবপয়ার লুম গ্রমবশন ক্রয় করা হনয়নছ। 200 জন ক্ষুদ্র ও মাোরী উনদ্যািানির  () মানে স্থানীয় 

প্রবশক্ষে ব্যনয়র অধীনন প্রবশক্ষে প্রিান করা হনয়নছ। হায়াবরং চাজগ এর আওর্ায় সাইবজং 1292 র্জ, বক্রবলং 1292 র্জ, 

বববমং 1292 র্জ, গ্রফবিক ম্যানুনফকচাবরং 1292 র্জ, কযাবলন্ডাবরং এন্ড বফবনবশং 1266 র্জ কাজ সম্পন্ন করা হনয়নছ। 

উি প্রকল্প সমনয় 2079.00 লক্ষ টাকার মনে সব গনমাট 1212.67 লক্ষ টাকা মাত্র ব্যয় করা হনয়নছ। 

❖ “োমালপুর দেলার মাোরগদে পাট গদবষণা উপদকন্দ্র স্থাপন এবাং গদবষণা কা চক্রম দোরোরকরণ (1ম সংনশাবধর্) 

প্রকল্পঃ  

 

  ো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 পরবর্ীদি গি 12-06-

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 01টি নুিন পাট গদবষণা উপদকন্দ্র স্থাপদনর 

কা চক্রম িহণ করা হদয়দে। গি 2020-21 অথ চবেদর প্রকদল্পর আওিায় মাোরগদে নবগঠিি িরাঞ্চদল অস্টধিহণকৃি 34.5 

একর অকৃস্টষে খাস েস্টমদি 4টি লদট র্ভস্টম উন্নয়দনর কাে, নলকূপ স্থাপন এবাং স্টবদুযৎ সরবরাদহর কাে সম্পন্ন করা হদয়দে। 

এোড়াও অস্টিস এবাং প্রস্টশক্ষণ কাম র্রস্টমটরী ভবন (4 িল িাউদিশন স্টবশষ্ট 4 িলা ভবন) এর স্টনম চাণ কাে, ষু্টস্টর্ও টাইপ 

অস্টিসাস চ ভবন (3 িলা িাউদিশন স্টবশষ্ট 3 িলা ভবন) এর স্টনম চান কাে, িািাদের স্টসদিল দকায়াট চার (2িলা িাউদিশন 

স্টবস্টশষ্ট 2িলা ভবন) এর স্টনম চান কাে িলমান রদয়দে। প্রকদল্পর কাদে ব্যবহাদরর েন্য আর এি স্টকউ পিস্টিদি আসবাবপত্র, 

দিশনারী এবাং কস্টম্পউটার সামিী আইদটম সংগ্রহ করা হদয়দে। 2020-2021 অথ চবেদর আরএস্টর্স্টপদি প্রকল্পটির অনুকূদল 

শুল্ক ব্যস্টিি আবিচক (রােস্ব) খাদি 110.00 লক্ষ টাকা এবাং মূলধন খাদি 720.00 লক্ষ টাকা সদমি দমাট 830.00 লক্ষ 

টাকা বাে প্রোন করা হদয়দে। 2020-2021 অথ চ বেদরর 30 জুন 2021 প চন্ত আবিচক (রােস্ব) খাদি 104.44 লক্ষ টাকা 

এবাং মূলধন খাদি 715.21 লক্ষ টাকা সদমি দমাট 819.65 লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়  া বরােকৃি অদথ চর 98.95%।  



64 

 

বাাংলাদেশ পাট গদবষণা ইনস্টিটিউট-এর উদেখদ াগ্য সািল্য 

❖ স্টবদেআরআই প্রস্টিষ্ঠার পর দথদক দমাট 53 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 28টি (13টি দেশী পাট, 

8টি দিাষা পাট, 4টি দকনাি ও 3টি দমস্তা) উন্নি োি বিচমাদন কৃষক প চাদয় িাষাবাদের েন্য সুপাস্টরশ করা হদে। 

সুপাস্টরশকৃি এই 28টি উচ্চ িলনশীল োদির মদধ্য 13টি োি (দেশী পাদটর-6টি, দিাষা পাদটর-3টি, দকনাদির-2টি এবাং 

দমস্তার-2টি) বিচমান সরকাদরর সময়কাদল 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 স্টদ্ব-গুণ এরও দবশী (প্রায় ৭০০ দকস্টে/দহঃ) ি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 কম চসূিীর আওিায় প্রস্টশক্ষদণর মাধ্যদম িাষীদের উদ্বুি করা হদিে। 

❖ 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 বোঁধ স্টনম চাণ, 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 দ্বারা স্বল্পমূদল্য 

পাদটর কাপড় রস্টেিকরণ প্রযুস্টি উদ্ভাবন করা হদয়দে  া দ্বারা 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।  

❖ 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 পোঁিশিাস্টধক ি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 

দবাদর্ চর ৯৮িম সভায় ‘স্টবদেআরআই দিাষাপাট-৮’ স্টহসাদব কৃষদকর মাদঠ িাষাবাদের েন্য অবমুি করা হদয়দে। প্রকদল্পর 

মাধ্যদম উদ্ভাস্টবি এ োিটি কৃষকদের মাদঝ পস্টরস্টিস্টি এবাং েনস্টপ্রয়করদণর লদক্ষয কৃস্টষ সম্প্রসারণ অস্টধেির এর মাধ্যদম িলস্টি 

পাট দমৌসুদম (২০২০) কৃষদকর মাদঠ ১২৫০টি িলািল প্রেশ চনী প্লট এবাং স্টবদেআরআই এর মাধ্যদম ২০০টি প্রেশ চনী প্লট ও ৫০টি 

েক করা হদয়দে। োিটি িলন ও আঁদশর মান স্টবদবিনায় কৃষদকর স্টনকট ব্যাপক সাড়া োস্টগদয়দে । এোড়া বায়ুমণ্ডল হদি 

ব্যাকদটস্টরয়ার সহায়িায় নাইদিাদেন িহদণ ধইঞ্চা’র তবস্টশষ্টযদক পাটসহ অন্যান্য িসদল প্রদয়াদগর লদক্ষয ধইঞ্চা’র স্টেদনাম 

স্টসদকাদয়স্টিাং উদন্মািন করা হদয়দে এবাং পরবস্টিচ গদবষণা কা চক্রম িলমান রদয়দে। িাোড়া িিিাম দভদটস্টরনারী ও এস্টনমাল 

সাইি স্টবেস্টবযালয় এর সাদথ দ ৌথভাদব সাম্প্রস্টিক সমদয় স্টবেব্যাপী মহামারী আকাদর আস্টব চর্ভি কদরানা ভাইরাদসর ৭টি দস্ট্রইন 

এর স্টেদনাম িথ্য উদন্মািন করা হদয়দে  া দভস্টক্সন তিরী এবাং োগ স্টর্োইদন ব্যবহার করা  াদব। 
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স্টবদেআরআই কতৃচক উদ্ভাস্টবি হস্তান্তরদ াগ্য প্রযুস্টি 

 

স্টবদেআরআই প্রযুস্টি-1 

 
১) প্রযুস্টির নামঃ স্টবদেআরআই দেশী পাট-৯, স্টবদেস্টস-৫০০৩ 

 

 

২) প্রযুস্টির তবস্টশষ্টযঃ • স্বল্প দময়ােী োি, কাি সবুে, পািার দবোঁটার 

উপস্টরভাগ হালকা লাল রাং, পািা বেমাকৃস্টির এবাং 

হলুে মাকদড়র আক্রমন সস্টহষ্ণু। 

• িার-িসলা শস্যক্রদম ব্যবহার উপদ াগী।  

৩) প্রযুস্টির 

উপদ াস্টগিাঃ 

অঞ্চলঃ এ োিটি বাাংলাদেদশর সমি অঞ্চদল বপন 

উপদ াগী। 

িসল স্টবন্যাসঃ এ োিটি নাবীদি বপন কদর ও আঁশ দকদট 

একই েস্টমদি দরাপা আমন ধাদনর িাষ  ও পদর রস্টব শদস্যর 

আবাে করা  ায়। 

দমৌসুমঃ খস্টরি-১ দমৌসুদম িাষ উপদ াগী। 

 

 

 

 
৪) মাঠ প চাদয়র িথ্যঃ 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। স্টদ্বিীয় 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 দ্বারা 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। সাধারনিঃ এ োদি দরাগ বালাই এর আক্রমন কম িদব গাদের দরাগ বালাই দেখা 

স্টেদল দরাগ বালাই এর আক্রমন অনু ায়ী ঔষধ প্রদয়াগ করদি হদব।  

 

দসি আন্ত:পস্টরি চা 

বীে বপদনর এক হদি দুই সিাহ পর েস্টমর দেোঁ 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 গুরুেপূে 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/প্রাস্টিঃ 

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 নামঃ স্টবদেআরআই দিাষা পাট-8 (রস্টব ১) 

দিাষা পাদটর আগাম কিচনদ াগ্য উন্নি োি 

 

২) প্রযুস্টির 

তবস্টশষ্টযঃ 
• 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 বনে গর উপপত্র 

• পার্া চক চনক। 

৩) প্রযুস্টির 

উপদ াস্টগিাঃ 

পাট িাদষ প্রিস্টলি বাাংলাদেদশর সকল এলাকা।           

দমৌসুমঃ খস্টরি-১ দমৌসুদম িাষ উপদ াগী। 

৪) মাঠ প চাদয়র 

িথ্যঃ 

বপদণর সময় 

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 স্টদ্বিীয় 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, আন্তঃপস্টরি চা 

আঁনশর অবধক ফলন পাওয়ার জন্য পাট ফসনলর প্রােবমক পবরচ গা খবই গুরুেপূে 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 মর্ গ্র  গ্রকান সমনয় কিচন কদর আঁদশর ভাল িলন পাওয়া  ায়। 

 

৫) প্রযুস্টি হদি 

িলন/প্রাস্টিঃ 

অনুকূল আবহাওয়া ও উপযুি পস্টরি চায় এ োদির র্ড় িলন দহের প্রস্টি 3.34-3.72 টন বা স্টব া প্রস্টি প্রায় ১২-

15 মণ। 
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স্টবদেআরআই প্রযুস্টি-3 

 

১) প্রযুস্টির নামঃ স্টবদেআরআইদেশী পাট শাক-১ 

 

 

২) প্রযুস্টির 

তবস্টশষ্টযঃ 
• এ োদির পািা স্টর্ম্ব বশ চািলাকৃস্টির। 

• গাে সম্পূণ চ সবুে। 

• পািা স্টমস্টষ্ট স্বােযুি ও গাে খব চাকৃস্টির।  

 

৩) প্রযুস্টির 

উপদ াস্টগিাঃ 

পাট িাদষ প্রিস্টলি বাাংলাদেদশর সকল এলাকা।           

দমৌসুমঃ খস্টরি-১ দমৌসুদম িাষ উপদ াগী। 

৪) মাঠ প চাদয়র 

িথ্যঃ 

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। সাধারণিঃ 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, আন্তঃপস্টরি চা 

আঁনশর অবধক ফলন পাওয়ার জন্য পাট ফসনলর প্রােবমক পবরচ গা খবই গুরুেপূে গ। বীে বপদনর এক হদি দুই সিাহ 

পর েস্টমর দেোঁ 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/প্রাস্টিঃ 

শাক পািার িলন প্রায় ৩.০-৩.৫ টন/ দহের। 
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১) প্রযুস্টির নামঃ স্টবদেআরআইদেশী পাট শাক-২  

 

২) প্রযুস্টির 

তবস্টশষ্টযঃ 
• এ োদির পািা স্টর্ম্ব বশ চািলাকৃস্টির, 

স্টবদেআরআই 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 

উপদ াস্টগিাঃ 

দবদল দো-আঁশ ও দো-আঁশ মাটি এ োদির েন্য 

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 

িথ্যঃ 

বপদণর সময় 

এ োিটি ইাংদরেী মধ্য দিব্রুয়াস্টর দথদক অদোবর মাদসর দশষ (িাল্গুন মাস দথদক মধ্য কাস্টিচক) প চন্ত বপন করা 

 ায়। ি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 

সাধারণিঃ 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, আন্তঃপস্টরি চা 

বীে বপদনর এক দথদক দুই সিাহ পর েস্টমর দেোঁ 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/প্রাস্টিঃ 

শাক পািার িলন প্রায় ৩.০-৩.৫ টন/ দহের। 
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স্টবদেআরআই প্রযুস্টি-5 

 

১) প্রযুস্টির নামঃ স্টবদেআরআইদেশী পাট শাক-৩  

 

২) প্রযুস্টির 

তবস্টশষ্টযঃ 
• এ োদির পািা স্টর্ম্ব বশ চািলাকৃস্টির,  

• স্টবদেআরআই দেস্টশপাট শাক-১ এর তুলনায় 

দোট। 

• গাদের কাি, পািার বৃন্ত ও স্টশরা গাঢ় সবুে। 

• পািা স্টমস্টষ্ট স্বােযুি ও গাে খব চাকৃস্টির। 

৩) প্রযুস্টির 

উপদ াস্টগিাঃ 

দবদল দো-আঁশ ও দো-আঁশ মাটি এ োদির েন্য 

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 

িথ্যঃ 

বপদণর সময় 

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 

সাধারণিঃ 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, আন্তঃপস্টরি চা 

বীে বপদনর এক দথদক দুই সিাহ পর েস্টমর দেোঁ 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। সাধারণিঃ 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/প্রাস্টিঃ 

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 নামঃ স্টবদেআরআই দিাষা পাট-৭ (এম স্টে ১) 

 

 

২) প্রযুস্টির 

তবস্টশষ্টযঃ 
• পািা সবুে, স্টর্ম্বাকৃস্টির লম্বাদট (Ovate Lanceolate) 

ও উপস্টরভাগ িকিদক । 

• বীদের রাং নীলাভ সবুে  া ওএম-১ োি দথদক স্টভন্ন রদের 

(অনুজ্জ্বল খদয়রী)। 

৩) প্রযুস্টির 

উপদ াস্টগিাঃ 

অঞ্চলঃ 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। 

দমৌসুমঃ খস্টরি-১ দমৌসুদম িাষ উপদ াগী। 

 

 

 
৪) মাঠ প চাদয়র 

িথ্যঃ 

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। সাধারনিঃ 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 খবই গুরুেপূে 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 প্রনয়াজনমর্ গ্র  গ্রকান সমনয় কিচন কদর আঁদশর ভাল িলন পাওয়া  ায়। 

 

৫) প্রযুস্টি হদি 

িলন/প্রাস্টিঃ 

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 নামঃ স্টবদেআরআই দমস্তা-৩ (সামু’৯৩)  

২) প্রযুস্টির 

তবস্টশষ্টযঃ 
• কাি সম্পূণ চ সবুে, মসৃণ ও দ্রুি বধ চনশীল।  

• পািা গাঢ় সবুে, করিলাকৃাস্টির। 

• োিটি খরা সস্টহষ্ণু ও দনমাদটার্ প্রস্টিদরাধী। 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩) প্রযুস্টির 

উপদ াস্টগিাঃ 

অঞ্চলঃ 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 মনঃ দমস্তা - আমন ধান 

- শীিকালীন িসল+দমস্তা বীে। 

দমৌসুমঃ খস্টরি-১ দমৌসুদম িাষ উপদ াগী। 

৪) মাঠ প চাদয়র 

িথ্যঃ 

বপদণর সময় 

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

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। স্টদ্বিীয় 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। সাধারণিঃ এ োদি দরাগ বালাই এর আক্রমন কম, িদব গাদে 

দরাগ বালাই দেখা স্টেদল দরাগ বালাই এর আক্রমন অনু ায়ী ঔষুধ প্রদয়াগ করদি হদব। 

দসি, আন্তঃপস্টরি চা 

েস্টমর দেোঁ 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/প্রাস্টিঃ 

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

২) প্রযুস্টির 

তবস্টশষ্টযঃ 

ক)  বীদের িলন বৃস্টি পাদব। 

খ)  িসদলর স্টনস্টবড়িা বৃস্টি পাদব। 

গ) ভাল মাদনর বীে পাওয়া  াদব। 

৩) প্রযুস্টির 

উপদ াস্টগিাঃ 

রস্টব দমৌসুদম উঁচু বা অদপক্ষাকৃি মধ্যম উঁচু উব চর েস্টমদি বপন উপদ াগী 

৪) মাঠ প চাদয়র 

িথ্যঃ 

বপনকালঃ ৩০ জুলাই -৩০ দসদেম্বর প চন্ত বপন করা  ায় িদব ৩০ আগষ্ট বপন করদল সবদিদয় দবস্টশ 

িলন পাওয়া  াদব  

সাদরর মাত্রাঃ BJRI  কতৃচক প্রেি মাত্রা ও পিস্টি 

দসিঃ প্রদয়ােনমি 

আগাো েমনঃ বপদনর ২০-২৫ স্টেদন এবাং ৪০-৪৫ স্টেদন আগাো েমন করদি হদব  

িসল কিচদনর সময়ঃ বপদনর ১২০-১৫০ স্টেন পর 

৫) প্রযুস্টি হদি 

িলন/প্রাস্টিঃ 

৩০ আগষ্ট বপন করদল সদব চাচ্চ িলন পাওয়া  ায় (গদড় প্রায় ৯৯৫দকস্টে/হের) 

 

স্টবদেআরআই প্রযুস্টি-9 

 
১) প্রযুস্টির নামঃ নাবী পাট বীে উৎপােদন স্টবদেআরআই দেশী পাট ৮ (স্টবদেস্টস-২১৯৭) এর বীে বপদনর সঠিক দূরে ৩৫ 

দসস্টম. x ১২.৫ দসস্টম. 

২) প্রযুস্টির 

তবস্টশষ্টযঃ 

ক)  বীদের িলন বৃস্টি পাদব। 

খ)  িসদলর স্টনস্টবড়িা বৃস্টি পাদব। 

গ) ভাল মাদনর বীে পাওয়া  াদব। 

৩) প্রযুস্টির 

উপদ াস্টগিাঃ 

রস্টব দমৌসুদম উঁচু বা অদপক্ষাকৃি মধ্যম উঁচু উব চর েস্টমদি বপন উপদ াগী 

৪) মাঠ প চাদয়র 

িথ্যঃ 

বপনকালঃ 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 মাত্রাঃ BJRI  কতৃচক প্রেি মাত্রা ও পিস্টি 

দসিঃ প্রদয়ােনমি 

আগাো েমনঃ বপদনর ২০-২৫ স্টেদন এবাং ৪০-৪৫ স্টেদন আগাো েমন করদি হদব  

িসল কিচদনর সময়ঃ বপদনর ১২০-১৫০ স্টেন পর 

৫) প্রযুস্টি হদি 

িলন/প্রাস্টিঃ 
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 নামঃ আঁশ উৎপােদন স্টবদেআরআই দমস্তা-৩ এর সার ব্যবস্থাপনা প্রযুস্টি  

২) প্রযুস্টির 

তবস্টশষ্টযঃ 

ক) উচ্চিলন ও আঁদশর মান তুলনামুলক ভাল । 

খ)  িসদলর স্টনস্টবড়িা বৃস্টি পাদব। 

গ) উি প্রযুস্টির মাধ্যদম পাট আঁদশর িাস্টহো পূরণ সম্ভব হদি পাদর। 

৩) প্রযুস্টির 

উপদ াস্টগিাঃ 

 থা থ সার ব্যাবস্থাপনার মাধ্যদম দেদশর িাস্টহো দমািাদবক ভাল মাদনর  অস্টধক পাট আঁশ উৎপােন করা 

 াদব। 

৪) মাঠ প চাদয়র 

িথ্যঃ 

বপন সময়ঃ  মাি-এস্টপ্রল  

সাদরর মাত্রাঃ (দকস্টে/দহ.) 

ইউস্টরয়াঃ ২০০ 

টিএসস্টপঃ ৫০ 

এমওস্টপঃ ১২০ 

স্টেপসামঃ ১২০ 

পিস্টিঃ 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। 

দসিঃ প্রদয়ােন মি। 

আগাো েমনঃ  বপদনর ২০-২৫ স্টেদন এবাং ৪০-৪৫ স্টেদন আগাো েমন করদি হদব। 

িসল কিচন সময়ঃ বপদনর ১২০ স্টেন পর দথদক কিচনদ াগ্য। 

৫) প্রযুস্টি হদি 

িলন/প্রাস্টিঃ 

 িলন (টন/দহ.):  

প্রযুস্টি ব্যবহাদরর পূদব চঃ ১.২৫ 

প্রযুস্টি ব্যবহাদরর পদরঃ ৩.১০ 

 

 

স্টবদেআরআই প্রযুস্টি-11 

 
১) প্রযুস্টির নামঃ পাদটর মাটি বাস্টহি েত্রাক েস্টনি দরাগ নরম পঁিা ও 

দগাড়া পঁিা দরাদগর েমদনর েন্য তেব উপাোন (HYT-

D) দ্বারা বীে দশাধন  

 

২) প্রযুস্টির 

তবস্টশষ্টযঃ 

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। 

৩) প্রযুস্টির 

উপদ াস্টগিাঃ 
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 ।  

৪) মাঠ প চাদয়র 

িথ্যঃ 

শিকরা ৮০ ভাগদর উপদর নরম পিা ও দগাড়া পিা দরাগ েমন হদয় থাদক। 

৫) প্রযুস্টি হদি 

িলন/প্রাস্টিঃ 

 নরম পিা ও দগাড়া পিা দরাগ েমন এবাং বীদের অাংকুদরােগম  সদন্তাষেনক।  
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স্টবদেআরআই প্রযুস্টি-১2 

 
১) প্রযুস্টির 

নামঃ 

পাটকাঠি গ্রেনক চারনকাল বর্রী  

 

২) প্রযুস্টির 

তবস্টশষ্টযঃ 

সহজ পদ্ধব্রেবে এেিং স্বে খরবচ করা সম্ভে। 

৩) প্রযুস্টির 

উপদ াস্টগ

িাঃ 

পাট উৎপািন হয় এমন এলাকায় এ প্রযুব্রি ব্যেহার করা সহজসাধ্য 

ও সুব্রেধাজনক। 

৪) মাঠ 

প চাদয়র 

িথ্যঃ 

কাঁচামাল, র্ন্ত্রপাব্রে ও তেদুেব্রেক সুব্রেধা সহজলিে হওয়া োঞ্চনীয়। 

৫) প্রযুস্টি হদি 

িলন/ 

      প্রাস্টিঃ 

• প্রযুব্রি ব্যেহাবরর পূবে ে: পাবট েক্স, পাে, ব্লসলুবলাজ ইেোব্রি। 

• প্রযুব্রি ব্যেহাবরর পবর: চারবকাল, ব্রেব ষ ব্রেব ষ কাবজ ব্লর্মন েবটাকব্রপ ও কাটি েবজর মূল্যোন কাব্রল 

ব্রহবসবে এেিং ব্যাটারী তেরীবে ব্যেহৃে হয়। 

 

স্টবদেআরআই প্রযুস্টি-13 

 

১) প্রযুস্টির নামঃ ন্যাচারাল এবডটিভ্ বরনটড জুট বজও-গ্রটক্সটাইল  

 

২) প্রযুস্টির 

তবস্টশষ্টযঃ 

পানটর বর্রী জুট বজও গ্রটক্সটাইল (JGT) বচবির্ গ্রক্ষত্র 

সমূনহ (গ্রামীন রাস্তা বনম গান, নিীর পাড় রক্ষা ও পাহাড়ধস 

ব্যবস্থাপনায়) জার্ীয় ও আন্তজগাবর্ক ভ্ানব অন্যর্ম বনম গাে 

উপকরে বহসানব বাবেবজযক ভ্ানব প্রবর্বষ্ঠর্ করার জন্য 

ববনজএমবস গ্রেনক সরবরাহকৃর্ পানটর কাপড় এবং 

ন্যাচারাল এবডটিভ্ ও অন্যান্য গ্রকবমকযাল দ্বারা বরটনমন্ট 

কনর জুট বজও-গ্রটক্সটাইল এর নতুন প্রযুবি উদ্ভাবন করা 

হনয়নছ। 

৩) প্রযুস্টির 

উপদ াস্টগিাঃ 

ববনজএমবসর সবহর্ MoU-এর মােনম প্রযুবিটি হস্তান্তর 

করা হনয়নছ। 

৪) মাঠ প চাদয়র 

িথ্যঃ 

উি প্রযুবির মােনম BUET এর বসবভ্ল ইবঞ্জবনয়াবরং 

বডপাট গনমনন্টর প্রনফসর ড. আব্দুল জব্বার োন এবং পাবন 

উন্নয়ন গ্রবানড গর বডজাইন বডপাট গনমনন্টর প্রনকৌশলীর 

সমন্বয়কৃর্ নকশা অনু ায়ী রাজবাড়ীর বাবলয়াকাবির জঙ্গল 

বাড়ীনর্ র্ড়াই নিীনর্ 400 বমটার র্ীর রক্ষা বাঁধ প্রকনল্প 

ন্যাচারাল এবডটিভ্ বরনটড জুট বজও-গ্রটক্সটাইল পরীক্ষামূলক 

ব্যবহার করা হনয়নছ  া (নিীর র্ীর রক্ষার কানজ) স্বাে গক 

ভ্ানব 4 (চার) বছর  াবৎ টিনক আনছ। এছাড়া গ্রর্াপালর্নঞ্জর 

আঁবড়য়াল োঁ নিীর 200 বমটার র্ীর রক্ষা বাঁধ সফলভ্ানব 

টিনক আনছ। আবম গ ইবঞ্জবনয়াবরং ববভ্ানর্র মােনম রংপুর 

কযান্টননমনন্টর ক্ষরনরার্া র্াঁর্ট নিীর র্ীর রক্ষার কানজ  

Natural Additive Treated JGT ব্যবহার কনর নিীর 

র্ীর রক্ষার কানজ ব্যবহার করা হনয়নছ  া বর্ন বছর  াবৎ 

সফল ভ্ানব টিনক আনছ। 

৫) প্রযুস্টি হদি 

িলন/প্রাস্টিঃ 

নব উদ্ভাববর্ এ প্রযুবির উপর বভ্বি কনর পাটবশনল্প পানটর কাপনড়র ব্যবহানর এক নববির্ন্ত উনন্মাবচর্ হনব,  ার 

ফনল বছনর প্রায় 300 গ্রকাটি টাকা মূনল্যর Synthetic Geo-Textile  এর আমিাবন ব্যয় হ্রাস পানব। 
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স্টবদেআরআই প্রযুস্টি-14 

 
১) প্রযুস্টির 

নামঃ 

কটন প্রদসস্টসাং স্টসদিদম স্টনম্নমাদনর পাট দ্বারা জুট-কটন 

দেদির্ দমাটা কাপড় তিস্টরর প্রযুস্টি  

 

 

২) প্রযুস্টির   

তবস্টশষ্টযঃ 
• দেদির্ 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। 

৩) প্রযুস্টির 

উপদ াস্টগিাঃ 
• প্রযুস্টিটি বাস্টণস্টেযকভাদব কটন প্রদসস্টসাং স্টসদিদম ব্যবহৃি 

হদল তুলার আমোস্টন হ্রাস পাদব এবাং পাদটর ব্যবহার বৃস্টি 

পাদব। 

৪) মাঠ প চাদয়র 

িথ্যঃ 
• কুটির স্টশদল্প তিস্টর স্টবস্টভন্ন ধরদনর বহুমুখী পাট পণ্য। 

• স্টবস্টভন্ন ধরদনর ব্যাগ। 

• স্টবস্টভন্ন ধরদনর দলস্টর্স পাট চস। 

• দিাষক ও দসািার কাপড়। 

৫) প্রযুস্টি হদি 

িলন 

      /প্রাস্টিঃ 

• প্রযুস্টিটি বাস্টণস্টেযকভাদব ব্যবহৃি হদল পাটোি পদণ্যর 

বহুমুখী ব্যবহার বৃস্টি পাদব। 

• কম চসাংস্থাদনর 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। 2020-21 অথ চ বেদর 

6.82 লক্ষ দহের েস্টমদি পাট িাষ হদয়দে এবাং উৎপাস্টেি হদয়দে 77.25 লক্ষ দবল এর অস্টধক পাট। প্রস্টি বেরই পাদটর নতুন নতুন 

উচ্চ িলনশীল োি এবাং স্টবস্টভন্ন প্রযুস্টি উদ্ভাস্টবি হদে। বাাংলাদেশ পাট গদবষণা ইনস্টিটিউট 2020-21 অথ চবেদর আঁশ ও বীে 

িসদলর দমাট 118 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 36 টি গদবষণা কম চসূস্টি পস্টরিালনা করা হদয়দে। পাট 

আঁনশর সানে অন্যান্য প্রাকৃবর্ক আঁশ (bagasse) বমবশ্রর্ কনর হাইবিড কনম্পাবসট বর্বর করা হনয়নছ। পাট আঁশ Reinforcing 

Material এবং পবলনয়িার গ্ররবজন ও এনলানভ্রা গ্রজল (AVG) ম্যাবরক্স ম্যানটবরয়াল বহনসনব ব্যবহার কনর জুট কনম্পাবসট বর্বর 

করা হনয়নছ। পাট কাঠি এবং পাট আঁশ গ্রেনক সহজ পদ্ধবর্নর্ ও স্বল্প মূনল্য মূল্যবান রাসায়বনক দ্রব্য গ্র মনঃঃ বসএমবস বর্বর করার 

প্রযুস্টি উদ্ভাবন করা হনয়নছ। পাট-তুলা-আনারস ফাইবার বমশ্রনে সুর্া তিস্টরর প্রযুবি উদ্ভাবন করা হনয়নছ। এ প্রযুবি ব্যবহানরর ফনল 

স্থানীয় র্াঁর্ বশল্প এবং ক্ষুদ্র কুটির বশনল্পর মাবলকর্ে অে গননবর্কভ্ানব লাভ্বান হনবন এবং পানটর বহুমুেী ব্যবহার বৃবদ্ধ পানব। 

সাস্টব চকভাদব পাদটর উন্নয়ন শুধু উন্নি মাদনর অস্টধক পস্টরমাে আঁশ উৎপােদনর উপর স্টনভচর কদর না। কারণ, পাট একটি স্টশল্পোি পণ্য 

হওয়ায় এর উৎপােন দথদক শুরু কদর স্টশদল্প ব্যবহার, পণ্য উৎপােন, স্টবপনে, রিানী ইিযাস্টে কা চক্রদম স্টবস্টভন্ন সাংস্থা/প্রস্টিষ্ঠান/মন্ত্রণালয় 

েস্টড়ি। সুিরাাং পাদটর সাস্টব চক উন্নয়দনর েন্য অন্তঃ ও আন্তঃ মন্ত্রণালদয়র কা চকর সমন্বয় অপস্টরহা চ।  
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