
ইকু্ষর জাত উদ্ভাবন (২০১২-২০১৬)   . 

      নাম বিিরণ ছবি 

বিএসআরআই আখ ৪১ 

       সন: ২০১২   . 

 জাতটি উচ্চ বিবন ধারণ  মতা সম্পন্ন ( 

প াল %১২.১২) 

 উচ্চ ফলনশীল (গড় ফলন ১৩৯.৫৫ 

টন/পে.) 

 বিবিয়ে এিং রস কয়র খাওোর  উ য় াগী 

 মধ্যম  বর ক্ক 

 উচ্চ মানসম্পন্ন গুড় ততরীর জন্য ভাল 

 লাল িা পরাগ ও খরা সবেষ্ণু        

 

 

বিএসআরআই আখ ৪২ 

(রংবিলাশ) 

       সন: ২০১৪   . 

 জাতটি উচ্চ বিবন ধারণ  মতা সম্পন্ন       

( প াল %১১.১১) 

 উচ্চ ফলনশীল (গড় ফলন ১৬৯.৫৭ 

টন/পে.) 

 বিবিয়ে এিং রস কয়র খাওোর  উ য় াগী 

 আগাম  বর ক্ক 

 উচ্চ মানসম্পন্ন গুড় ততরীর জন্য ভাল 

 খরা সবেষ্ণু        

 

 

বিএসআরআই আখ ৪৩ 

       সন: ২০১৪   . 

 জাতটি উচ্চ বিবন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ( 

প াল %১৩.৭২) 

 উচ্চ ফলনশীল (গড় ফলন ১১৮.৩৬ 

টন/পে.) 

 আগাম  বর ক্ক 

 মুবড় আয়খর জন্য ভাল 

 উচ্চ মানসম্পন্ন গুড় ততরীর জন্য ভাল 

 লাল িা পরাগ প্রবতয়রাধী ক্ষমতা সম্পন্ন 

 খরা, িন্যা ও জলািদ্ধতা  সবেষ্ণু     

 
 

 



বিএসআরআই আখ ৪৪ 

       সন: ২০১৪   . 

 এটি একটি কম আঁশ সমৃদ্ধ জাত 

 জাতটি উচ্চ বিবন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ( প াল 

%১৩.৩৫) 

 উচ্চ ফলনশীল (গড় ফলন ১০৬.৯১ টন/পে.) 

 আগাম  বর ক্ক 

 জাতটি গুড় ততরীর জন্য ভাল 

 লাল িা পরাগ প্রবতয়রাধী ক্ষমতা সম্পন্ন 

 খরা, িন্যা ও লিনাক্ততা  সবেষ্ণু     

 

 

বিএসআরআই আখ ৪৫ 

       সন: ২০১৬   . 

 গড় ফলন : ১০৫ টন/পেক্টর 

 উচ্চ বিবন ধারণ  মতা সম্পন্ন (১৩.৮৮%) 

 আগাম  বর ক্ক 

 খরা, িন্যা, জলািদ্ধতা এিং লিণাক্ততা সবেষ্ণু 

লাল িা ও স্মাট পরাগ প্রবতয়রাধ  মতা সম্পন্ন 

 মুবড় আয়খর জন্য ভাল 

 উন্নত মায়নর গুড় ততরীর জন্য উ যুক্ত 

 

 

 

         ন (২০১২-২০১৬)   . 

কৃবি        বিভাগ কর্তকৃ উদ্ভাবিত প্রযুবক্তসমূে 

weGmAviAvB পাওয়ার চালিত উইডার 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বিএসআরআই সুগারবিট স্লাইসার 

 

 

 

 

প্রধান বৈলিষ্ট্য 

 যাদের পাওয়ার টিিার আদে তারা খুৈ সহদেই এই যন্ত্র ব্যৈহার কদর আদের েলির আগাো লনড়াদত পাদরন; 

 যন্ত্রটি চািাদত একেন শ্রলিদকর প্রদয়ােন; 

 এই যন্ত্র ব্যৈহাদর অলতলরক্ত ততিন তকান AwZwi³ যন্ত্রাাংদির প্রদয়ােন নাই; 

 এই  যন্ত্র প্রস্থ ৈরাৈর ইচোিত কলিদয় ৈা ৈালড়দয় সালরদত িাগাদনা তয তকান ফসদির েলিদত 

ব্যৈহাদরাদপাদযাগী;  

 gywo Av‡Li gvjwPs Gi Rb¨ Lye Dc‡hvMx 

 যন্ত্রটি চািাদত ঘন্টায় প্রায় ১ লিটার লডদেি ফুদয়দির প্রদয়ােন। 

 সিয় পলরশ্রি ও অদথ ের অপচয় তরাধ কদর 

অথ েননলতক গুরুত্ব 

এই hš¿ ব্যৈহার K‡i আদের েলির আগাো লনড়ালন w`তত শ্রলিক েরচ ৈাৈে  প্রায় লতন গুন অথ ে সাশ্রয় কদর 

Ges h_vmg‡q Rwgi AvMvQv `gb K‡i Av‡Li djb e„w× Kiv hvq যাহা আে চাষীদের  আদয়র উপর ৈড় 

একটা প্রভাৈ তফিদত পাদর। 

 



 

সুগারবিট থেকে গুড় তৈরীর জন্য উদ্ভাবিৈ স্লাইসার িযিহার েকর চাষীরা মাঠ পর্যাকে  অেযনৈবৈে ভাকি লাভিাৈ 

হকিৈ 

†mP I cvwb e¨e¯’vcbv welqK cÖhyw³ 

K…wl‡Z †m‡Pi Rb¨ wPwbK‡ji eR©¨ cvwbi e¨envi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o myMvi wg‡ji eR©¨ cvwb mvaviYZ †Kvb Kv‡R e¨envi nq bv eis wg†ji Avkcvk GjvKvi gvbyl, 

cïcvwL I RjR cÖvYxi Rb¨ ûgwK ¯îƒc hvnv gvivZ¡Kfv‡e cvwb, evqy I m‡ev©cwi cwi‡ek 

~̀l‡Yi Rb¨ `vqx ; 

 র্ন্ত্রবট সহকজ স্থাৈান্তরকর্াগয;   

 এেজৈ থলােই র্ন্ত্রবট সহকজ চালাকৈ পাকর;   

 স্থাৈীেভাকি প্রাপ্ত মালামাল দ্বারাই র্ন্ত্রবট তৈরী সম্ভি;  

 র্কন্ত্রর ক্ষমৈা :  ১০০০ থেবজ/ ঘন্টা;  

 র্ন্ত্রবটর বৈমযাৈ খরচ:  ৫৫, ০০০/ - । 



o A_P GB cvwb‡K hw` mwVK e¨e ’̄vcbvq e¨envi Kiv hvq Zvn‡j Avc` m¤ú‡` cwiYZ n‡Z 

cv‡i;  

o myMvi wg‡ji eR©¨cvwb wgj n‡Z †ei nIqvi ci settling tank-G w_Zv‡bvi ci D³ cvwb‡K 

mivmwi ¯̂v`y I eR©¨ cvwb 1t1 Abycv‡Z wgwk‡q dm‡j †ÿ‡Z e¨envi Ki‡j m‡eŸv©”P djb cvIqv 

hvq|  

 

myMviweU Gi †mP e¨e ’̄vcbv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o ec‡bi w`bB GKwU †mP †`qv Avek¨K|  

o 4-5wU ‡mP cÖ‡qvRb|       

o weU ‡Zvjvi 2-3 mßvn c~‡e©B †mP †`qv eÜ Ki‡Z n‡e|  

 

কৃবি অর্নৃীবত বিভাগ কর্তকৃ উদ্ভাবিত প্রযুবক্তসমূে 

 

কৃবি অর্নৃীবত বিভাগ পকান প্রযুবক্ত উদ্ভািন কায়জ সরাসবর সম্পৃক্ত নে। তয়ি বিএসআরআই এর বিবভন্ন গয়িিণা বিভাগ েয়ত উদ্ভাবিত 

প্রযুবক্তসমূয়ের ব্যে সাশ্রে  দ্ধবত ও ভাোবিবলটি  ািাই-িাছাই কয়র র্ায়ক। অদ্যািবধ বিএসআরআই বিবভন্ন গয়িিণা বিভাগ েয়ত ৪৪ টি ইক্ষু জাত, 

কায়িাৃফুরান ব্যিোর কয়র প াকা-মাকড় দমন, ইক্ষুর সায়র্ সার্ী ফসয়লর আিাদ, অনুয়মাবদত মাত্রাে রাসােবনক সার প্রয়োগ, উন্নত মায়নর 

 াওোর ক্রাশার ব্যিোর কয়র অবধক গুড় উৎ াদন ইতযাবদ প্রযুবক্তসমূে উদ্ভািন করা েয়েয়ছ। এসি প্রযুবক্তসমূে িতমৃায়ন মাঠ   াৃয়ে সম্প্রসারণ 

করা েয়ে এিং নতুন প্রযুবক্তগুয়লা মাঠ   াৃয়ে দ্রুত বিস্তার লাভ করয়ছ। এসি প্রযুবক্ত উদ্ভািন ও সম্প্রসারণ কা কৃ্রয়ম বজওবি (GOB) এিং দাতা 

সংস্থা কর্তকৃ প্রচুর অর্ ৃ বিবনয়োগ করা েয়েয়ছ। এমতািস্থাে বিএসআরআই কর্তকৃ উদ্ভাবিত প্রযুবক্তসমূয়ের ব্যে সাশ্রে ও ভাোবিবলটি  ািাই-

িাছাই কয়র বনম্নিবনতৃ ছয়ক বিবনয়োগ অিদান পদখায়না ে‘ল। 



ক্রবম

ক নং 

প্রযুবক্তর নাম ও  দ্ধবত/বিিরণ প্রধান প্রধান তিবশষ্ট্য অর্নৃনবতক গুরুত্ব 

১। ঈশ্বরদী ২-৫৪ জায়তর ইক্ষু িায়ির 

বিবনয়োগ অিদান 

ঈশ্বরদী ২-৫৪ ইক্ষু জাতটি ১৯৬৭-২০১০ সাল 

  নৃ্ত বিবনয়োগ অিদান (Ex post) 

২৩%। 

এই জাতটি িািািাদ কয়র এিং তা পর্য়ক 

বিবন ও গুড় উৎ াদন কয়র ১৯৬৭-২০১০ 

সাল   নৃ্ত ১৩৯০.৬০ বমবলেন টাকা 

তিয়দবশক মূদ্রা সাশ্রে েয়েয়ছ। 

২। ঈশ্বরদী ১৬ জায়তর ইক্ষু িায়ির 

বিবনয়োগ অিদান 

ঈশ্বরদী ১৬ ইক্ষু জাতটি ১৯৮১-২০১০ সাল 

  নৃ্ত বিবনয়োগ অিদান (Ex post) 

৩২%। 

এই জাতটি িািািাদ কয়র এিং তা পর্য়ক 

বিবন ও গুড় উৎ াদন কয়র ১৯৮১-২০১০ 

সাল   নৃ্ত ১৯৫০.১০ বমবলেন টাকা 

তিয়দবশক মূদ্রা সাশ্রে েয়েয়ছ। 

৩। ঈশ্বরদী ৩২ জায়তর ইক্ষু িায়ির 

বিবনয়োগ অিদান  

ঈশ্বরদী ৩২ ইক্ষু জাতটি ২০০২-২০১০ সাল 

  নৃ্ত বিবনয়োগ অিদান (Ex post) 

১২%। 

এই জাতটি িািািাদ কয়র এিং তা পর্য়ক 

বিবন ও গুড় উৎ াদন কয়র ২০০২-২০১০ 

সাল   নৃ্ত ২১৫.৮০ বমবলেন টাকা 

তিয়দবশক মূদ্রা সাশ্রে েয়েয়ছ। 

৪। ঈশ্বরদী ৩৩ জায়তর ইক্ষু িায়ির 

বিবনয়োগ অিদান 

ঈশ্বরদী ৩৩ ইক্ষু জাতটি ২০০২-২০১০ সাল 

  নৃ্ত বিবনয়োগ অিদান (Ex post) 

১১%। 

এই জাতটি িািািাদ কয়র এিং তা পর্য়ক 

বিবন ও গুড় উৎ াদন কয়র ২০০২-২০১০ 

সাল   নৃ্ত ২৬৫.৮০ বমবলেন টাকা 

তিয়দবশক মূদ্রা সাশ্রে েয়েয়ছ। 

৫। ঈশ্বরদী ৩৪ জায়তর ইক্ষু িায়ির 

বিবনয়োগ অিদান 

ঈশ্বরদী ৩৩ ইক্ষু জাতটি ২০০২-২০১০ সাল 

  নৃ্ত বিবনয়োগ অিদান (Ex post) 

১৪%। 

এই জাতটি িািািাদ কয়র এিং তা পর্য়ক 

বিবন ও গুড় উৎ াদন কয়র ২০০২-২০১০ 

সাল   নৃ্ত ৩২৬.৩০ বমবলেন টাকা 

তিয়দবশক মূদ্রা সাশ্রে েয়েয়ছ। 

৬। ঈশ্বরদী ৩৬ জায়তর ইক্ষু িায়ির 

বিবনয়োগ অিদান 

ঈশ্বরদী ৩৬ ইক্ষু জাতটি ২০০৩-২০২০ সাল 

  নৃ্ত বিবনয়োগ অিদান (Ex ante) 

৩৯%। 

এই জাতটি িািািাদ কয়র এিং তা পর্য়ক 

বিবন ও গুড় উৎ াদন কয়র ২০০৩-২০১০ 

সাল   নৃ্ত ১৩৩৫.২৫ বমবলেন টাকা 

তিয়দবশক মূদ্রা সাশ্রে েয়ি। 

৭। ঈশ্বরদী ৩৭ জায়তর ইক্ষু িায়ির 

বিবনয়োগ অিদান 

ঈশ্বরদী ৩৭ ইক্ষু জাতটি ২০০৩-২০২০ সাল 

  নৃ্ত বিবনয়োগ অিদান (Ex ante) 

৩৮%। 

এই জাতটি িািািাদ কয়র এিং তা পর্য়ক 

বিবন ও গুড় উৎ াদন কয়র ২০০৩-২০১০ 

সাল   নৃ্ত ১৫৩২.৩০ বমবলেন টাকা 

তিয়দবশক মূদ্রা সাশ্রে েয়ি। 

৮। ঈশ্বরদী ৩৮ জায়তর ইক্ষু িায়ির 

বিবনয়োগ অিদান 

ঈশ্বরদী ৩৮ ইক্ষু জাতটি ২০০৩-২০২০ সাল 

  নৃ্ত বিবনয়োগ অিদান (Ex ante) 

৪১%। 

এই জাতটি িািািাদ কয়র এিং তা পর্য়ক 

বিবন ও গুড় উৎ াদন কয়র ২০০৩-২০১০ 

সাল   নৃ্ত ১৬৪০.২৫ বমবলেন টাকা 

তিয়দবশক মূদ্রা সাশ্রে েয়ি। 

৯। এলয়জবস জায়তর ইক্ষু িায়ির 

বিবনয়োগ অিদান 

এলয়জবস ইক্ষু জাতটি ১৯৮২-২০১০ সাল 

  নৃ্ত বিবনয়োগ অিদান (Ex post) 

২৫%। 

এই জাতটি িািািাদ কয়র এিং তা পর্য়ক 

বিবন ও গুড় উৎ াদন কয়র ১৯৮২-২০১০ 

সাল   নৃ্ত ১০৫০.১০ বমবলেন টাকা 

তিয়দবশক মূদ্রা সাশ্রে েয়েয়ছ। 

১০। কায়িাৃফুরান ব্যিোরএর বিবনয়োগ 

অিদান 

কায়িাৃফুরান ব্যিোর এর ১৯৯০-২০১০ সাল 

  নৃ্ত বিবনয়োগ অিদান (Ex post) 

৪৬%। 

কায়িাৃফুরান ব্যিোর কয়র বিবন ও গুড় 

উৎ াদন কয়র ১৯৯০-২০১০ সাল   নৃ্ত 

১২৮০.২৫ বমবলেন টাকা তিয়দবশক মূদ্রা 

সাশ্রে েয়েয়ছ। 

১১। অনুয়মাবদত মাত্রাে সার ব্যিোর এর 

বিবনয়োগ অিদান 

অনুয়মাবদত মাত্রাে সার ব্যিোর এর ১৯৯০-

২০১০ সাল   নৃ্ত বিবনয়োগ অিদান (Ex 

post)  ৪২%।  

অনুয়মাবদত মাত্রাে সার ব্যিোর কয়র বিবন 

ও গুড় উৎ াদন কয়র ১৯৯০-২০১০ সাল 

  নৃ্ত ১২৩৫০.১০ বমবলেন টাকা তিয়দবশক 

মূদ্রা সাশ্রে েয়েয়ছ। 

১২। সার্ী ফসল িাি এর বিবনয়োগ অিদান সার্ী ফসল িাি এর ১৯৮৮-২০১০ সাল   নৃ্ত 

বিবনয়োগ অিদান (Ex post)  ৩৪%। 

সার্ী ফসল িাি কয়র ১৯৮৮-২০১০ সাল 

  নৃ্ত ১৪৫২০ বমবলেন টাকা তিয়দবশক মূদ্রা 

সাশ্রে েয়েয়ছ। 



১৩। পরা া আখ িাি এর বিবনয়োগ অিদান পরা া আখ িাি এর ১৯৯০-২০১০ সাল   নৃ্ত 

বিবনয়োগ অিদান (Ex post) ২৪%। 

পরা া আখ িাি কয়র ১৯৯০-২০১০ সাল 

  নৃ্ত ৭৯০.৫০ বমবলেন টাকা তিয়দবশক মূদ্রা 

সাশ্রে েয়েয়ছ। 

১৪। ইমপ্রভ  াওোর ক্রাশার এর বিবনয়োগ 

অিদান 

ইমপ্রভ  াওোর ক্রাশার এর ১৯৯৮-২০২০ 

সাল   নৃ্ত বিবনয়োগ অিদান (Ex ante) 

৩২%। 

ইমপ্রভ  াওোর ক্রাশার ব্যিোর কয়র 

১৯৯৮-২০২০ সাল   নৃ্ত ৩২১০বমবলেন 

টাকা তিয়দবশক মূদ্রা সাশ্রে েয়ি। 

১৫। ইক্ষু, ধান, মশুর ও গয়মর িাজার 

মূয়ের প্রভাি 

 ১৯৯০-৯১ সায়লর তুলনাে ২০১৫-

১৬ সায়ল ইক্ষুর িাজার মুে 

১৯৭.৯৮ % বৃবদ্ধ প য়লও 

প্রকৃত য়ক্ষ হ্রাস প য়েয়ছ 

৪৯.৩৬%। 

 ধান এর িাজার মুে ৪৪.৪৪ % 

বৃবদ্ধ প য়লও প্রকৃত য়ক্ষ হ্রাস 

প য়েয়ছ ৭৫.৪৫%। 

 মশুর এর িাজার মুে ৪৭৩.০৭ 

% বৃবদ্ধ প য়লও প্রকৃত য়ক্ষ হ্রাস 

প য়েয়ছ ২.৬১%। 

 গম এর িাজার মুে ১৫২.৭৫ % 

বৃবদ্ধ প য়লও প্রকৃত য়ক্ষ হ্রাস 

প য়েয়ছ ৫৭.০৫%। 

 

১৬। প্রধান প্রধান শয়ের প্রবৃবদ্ধর োর  ধান,গম,আলু,মশুর এর এবরো, 

উৎ াদন এনং ফলন এর প্রবৃবদ্ধ 

 য়জটিভ এিং বসগবনবফয়কন্ট। 

 আয়খর শুধুমাত্র ফলন এর প্রবৃবদ্ধ 

 য়জটিভ এিং বসগবনবফয়কন্ট। 

উন্নত মায়নর গুড় ততরী েওোে কৃিক 

অর্নৃনবতকভায়ি লাভিান েয়ি। 

১৭। আখ পর্য়ক রস ও গুড় উৎ াদন 

লাভজনক 

এক পেক্টর উৎ াবদত আখ েয়ত রস,গুড়, শুধু 

আখ বিক্রী এিং উৎ াদন কয়র আে ব্যে 

অনু াত েে  র্াক্রয়ম ১.৮০, ১.৫০, ১.৩৬ 

এিং ০.৩২ । 

আখ েয়ত  র্াক্রয়ম রস,গুড় ও শুধু আখ 

বিক্রী কয়র লাভ েে। বকন্তু বিবন উৎ াদন 

কয়র পলাকশান েে। 

১৮। অনুয়মাবদত মাত্রাে সার ব্যিোর 

করয়ল আয়খর ফলন বৃবদ্ধ  াে 

অনুয়মাবদত মাত্রাে সার ব্যিোর না ফয়ল 

পেক্টর প্রবত বিবনর ফলন  ার্কৃয ে  ১.৭৯ 

টন এিং িছয়র ১৯৭ টন বিবন উৎ াদন হ্রাস 

 াে। 

অনুয়মাবদত মাত্রাে সার ব্যিোর করয়ল আখ 

তর্া বিবন উৎ াদন বৃবদ্ধ  ায়ি। 

 

 

 

ev‡qv‡UK‡bvjwR wefvM KZ…©K D™¢vweZ cÖhyw³mgyn 

cÖhyw³i bvg weeiY 

w÷wfqvi wUm ÿ KvjPvi 

Pviv 

 AMÖg~Kzj I ce©mwÜLÛi KvjPvi Kiv nq| 

 ni‡gvbhy³ GgGm gva¨g e¨envi Kiv nq| 

 RxevYygy³ cwi‡e‡k gva¨‡gi Dci AMÖg~Kzj Ges ce©mwÜLÛ ’̄vcb K‡i wbqwš¿Z cwi‡e‡k 

25-30 wWwMÖ †mw›U‡MÖW ZvcgvÎvq Pviv Drcv`b Kiv nq| 

 gv‡V jvMv‡bvi c~‡e© Pviv nv‡W©wbs K‡i †bIqv nq| `ªæZ Pviv Drcv`b I we¯Ívi 



c×wZ| 

 ‡ivMevjvB gy³ my¯’ I mej Pviv Drcv`b c×wZ| 

 ex‡Ri AwZ wbgœ AsKz‡iv`Mg mgm¨v _vKv m‡Ë¡I Pviv Drcv`b Kiv 

m¤¢e|

 

gvwUi U‡e w÷wfqvi Pvl 

 

 `yB fvM †`vuAvk gvwUi mv‡_ GK fvM cuPv †Mvei wgwk‡q gvSvix AvK…wZi (35†mwg x 
25‡mwg) gvwUi U‡e f‡i w÷wfqvi Pviv †ivcb Kiv nq|  

 eQ‡ii †h †Kvb mgqB gvwUi U‡e w÷wfqvi Pvl Kiv hvq| 

 eviv›`vq Pvl Kiv hvq| 

 GKRb Wvqv‡ewUK ‡ivMxi Pv cvb Kivi Rb¨ cÖ‡qvRbxq cvZv GKwU gvwUi U‡e Drcvw`Z 

MvQ n‡Z cvIqv m¤¢e| 

 

weGmAviAvB w÷wfqv 

‡iwW wU e¨vM 

 Pv‡qi Kv‡c Mig cvwb‡Z GKwU wU e¨vM e¨envi K‡i mn‡R Pv ‰Zix K‡i cvb Kiv nq|    

 K¨vjwi gy³ Wvqv‡ewUK Pv| 

 i‡³i kK©iv wbqš¿Y K‡i| 

 mn‡R ˆZix Kiv hvq| 

wPÎt gvwUi U‡e w÷wfqvi Pvl  

wPÎt w÷wfqvi gvB‡µv‡cÖvcv‡Mkb 



 

weGmAviAvB w÷wfqv 

cvDWvi 

 

 wPwbi weKí wnmv‡e 30 fv‡Mi GKfvM e¨envi K‡i Pv Ges wgwó Lvevi ˆZix Kiv nq| 

 K¨vjwi gy³ Wvqv‡ewUK wgwó| 

 i‡³i kK©iv wbqš¿Y K‡i| 

 mvaviY wgwói weKí| 

 

weGmAviAB w÷wfqv 

U¨ve‡jU 

 

 Pv‡qi Kv‡c Mig cvwb‡Z GKwU weGmAviAvB w÷wfqv U¨ve‡jU e¨envi K‡i mn‡R 

Pv ‰Zix K‡i cvb Kiv nq| 

 K¨vjwi gy³ Wvqv‡ewUK wgwó| 

 i‡³i kK©iv wbqš¿Y K‡i| 

 e¨envi K‡i mn‡R Pv ˆZix Kiv hvq| 

weGmAviAvB w÷wfqv cvDWvi   

weGmAviAvB w÷wfqv †iwW wU e¨vM 



 

mnR Dcv‡q Av‡Li weï× 

wWGbG c„_KxKib 

  mivmwi gvV ‡_‡K Av‡Li WMv msMÖn K‡i mnR jf¨ hš¿cvwZ I ivmvqwbK `ªe¨ e¨envi 

K‡i Av‡Li weï× wWGbG c„_KxKib Kiv nq hvnv Av‡Li wWGbG wd½viwcÖw›Us Gi Kv‡R 

e¨envi Kiv nq| 

 Zij bvB‡Uªv‡Rb e¨envi e¨wZ‡i‡K wWGbG c„_KxKib c×wZ| 

 ‡QvÆ †mw›UªwdDR hš¿ e¨envi K‡i ZvcgvÎv wbqš¿b QvovB wWGbG c„_KxKib Kiv 

nq| 

 cieZ©x e¨env‡ii Rb¨ h‡_ó cwigvb weï× wWGbG c„_KxKib Kiv hvq| 

 

 

Ck¦i`x 16 Rv‡Zi wWGbG 

wdsMviwcÖw›Us 

 

 GmGmAvi gvK©vi e¨envi K‡i Kiv n‡q‡Q| 

 Ck¦i`x 16 Rv‡Zi AvL †Pbvi mwVK Dcvq| 

 AvBbMZfv‡e RvZwU msi¶Y Kiv| 

 

weGmAviAvB w÷wfqv U¨ve‡jU   



 

Ck¦i`x 19 Rv‡Zi wWGbG 

wdsMviwcÖw›Us 

 

 GmGmAvi gvK©vi e¨envi K‡i Kiv n‡q‡Q| 

 Ck¦i`x 19 Rv‡Zi AvL †Pbvi mwVK Dcvq| 

 AvBbMZfv‡e RvZwU msi¶Y Kiv| 

 

Ck¦i`x 20 Rv‡Zi wWGbG  GmGmAvi gvK©vi e¨envi K‡i Kiv n‡q‡Q| 
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wdsMviwcÖw›Us 

 

 Ck¦i`x 20 Rv‡Zi AvL †Pbvi mwVK Dcvq| 

 AvBbMZfv‡e RvZwU msi¶Y Kiv| 

 

Ck¦i`x 25 Rv‡Zi wWGbG 

wdsMviwcÖw›Us 

 

 GmGmAvi gvK©vi e¨envi K‡i Kiv n‡q‡Q| 

 Ck¦i`x 25 Rv‡Zi AvL †Pbvi mwVK Dcvq| 

 AvBbMZfv‡e RvZwU msi¶Y Kiv| 
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Ck¦i`x 28 Rv‡Zi wWGbG 

wdsMviwcÖw›Us 

 

 GmGmAvi gvK©vi e¨envi K‡i Kiv n‡q‡Q| 

 Ck¦i`x 28 Rv‡Zi AvL †Pbvi mwVK Dcvq| 

 AvBbMZfv‡e RvZwU msi¶Y Kiv| 
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Ck¦i`x 29 Rv‡Zi wWGbG 

wdsMviwcÖw›Us 

 

 GmGmAvi gvK©vi e¨envi K‡i Kiv n‡q‡Q| 

 Ck¦i`x 29 Rv‡Zi AvL †Pbvi mwVK Dcvq| 

 AvBbMZfv‡e RvZwU msi¶Y Kiv| 

 

 

 

Ck¦i`x 30 Rv‡Zi wWGbG 

wdsMviwcÖw›Us 

 

 GmGmAvi gvK©vi e¨envi K‡i Kiv n‡q‡Q| 

 Ck¦i`x 30 Rv‡Zi AvL †Pbvi mwVK Dcvq| 

 AvBbMZfv‡e RvZwU msi¶Y Kiv| 
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Ck¦i`x 31 Rv‡Zi wWGbG 

wdsMviwcÖw›Us 

 

 GmGmAvi gvK©vi e¨envi K‡i Kiv n‡q‡Q| 

 Ck¦i`x 31 Rv‡Zi AvL †Pbvi mwVK Dcvq| 

 AvBbMZfv‡e RvZwU msi¶Y Kiv| 
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Ck¦i`x 33 Rv‡Zi wWGbG 

wdsMviwcÖw›Us 

 

 GmGmAvi gvK©vi e¨envi K‡i Kiv n‡q‡Q| 

 Ck¦i`x 33 Rv‡Zi AvL †Pbvi mwVK Dcvq| 

 AvBbMZfv‡e RvZwU msi¶Y Kiv| 

 

Ck¦i`x 34 Rv‡Zi wWGbG 

wdsMviwcÖw›Us 

 

 GmGmAvi gvK©vi e¨envi K‡i Kiv n‡q‡Q| 

 Ck¦i`x 34 Rv‡Zi AvL †Pbvi mwVK Dcvq| 

 AvBbMZfv‡e RvZwU msi¶Y Kiv| 
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Ck¦i`x 35 Rv‡Zi wWGbG 

wdsMviwcÖw›Us 

 

 GmGmAvi gvK©vi e¨envi K‡i Kiv n‡q‡Q| 

 Ck¦i`x 35 Rv‡Zi AvL †Pbvi mwVK Dcvq| 

 AvBbMZfv‡e RvZwU msi¶Y Kiv| 
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Ck¦i`x 36 Rv‡Zi wWGbG 

wdsMviwcÖw›Us 

 

 GmGmAvi gvK©vi e¨envi K‡i Kiv n‡q‡Q| 

 Ck¦i`x 36 Rv‡Zi AvL †Pbvi mwVK Dcvq| 

 AvBbMZfv‡e RvZwU msi¶Y Kiv| 

 

Ck¦i`x 37 Rv‡Zi wWGbG 

wdsMviwcÖw›Us 

 

 GmGmAvi gvK©vi e¨envi K‡i Kiv n‡q‡Q| 

 Ck¦i`x 37 Rv‡Zi AvL †Pbvi mwVK Dcvq| 

 AvBbMZfv‡e RvZwU msi¶Y Kiv| 

 

Ck¦i`x 38 Rv‡Zi wWGbG 

wdsMviwcÖw›Us 

 GmGmAvi gvK©vi e¨envi K‡i Kiv n‡q‡Q| 

 Ck¦i`x 38 Rv‡Zi AvL †Pbvi mwVK Dcvq| 
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  AvBbMZfv‡e RvZwU msi¶Y Kiv| 

 

Ck¦i`x 39 Rv‡Zi wWGbG 

wdsMviwcÖw›Us 

 

 GmGmAvi gvK©vi e¨envi K‡i Kiv n‡q‡Q| 

 Ck¦i`x 39 Rv‡Zi AvL †Pbvi mwVK Dcvq| 

 AvBbMZfv‡e RvZwU msi¶Y Kiv| 

 

Ck¦i`x 40 Rv‡Zi wWGbG 

wdsMviwcÖw›Us 

 

 GmGmAvi gvK©vi e¨envi K‡i Kiv n‡q‡Q| 

 Ck¦i`x 40 Rv‡Zi AvL †Pbvi mwVK Dcvq| 

 AvBbMZfv‡e RvZwU msi¶Y Kiv| 
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wówfqvi Kzwk n‡Z Pviv 

Drcv`b 

 

 gv‡V jvMv‡bv wówfqvi MvQ n‡Z 4/5wU ce©mwÜ I cvZvmn Kzwk msMÖn K‡i KvwUs ˆZix Kiv 

nq| 

 ce©mwÜi ¶z`ª Kzwk †i‡L ‡evUvmn cvZv †K‡U †d‡j wfRv evwj‡Z bx‡Pi w`‡Ki ỳBwU 

ce©mwÜ evwji bx‡P †i‡L †mvRv K‡i cy‡Z †`Iqv nq| 

 cbi w`‡bi g‡a¨ KvwUs G wkKo MRv‡q Pviv‡Z cwibZ nq|  cÖvK…wZK fv‡e mdjfv‡e 

wówfqvi Pviv  Drcv`b c×wZ|  

 Kg Li‡P Pviv Drcv`b Kiv hvq| 

 

Rvg©cvRg wmwc 70-

1133 Gi wWGbG 

wdsMviwcÖw›Us 

 

 AviGwcwW gvK©vi e¨envi K‡i Kiv n‡q‡Q| 

 Rvg©cvRg wmwc 70-1133 †Pbvi mwVK Dcvq| 

 AvBbMZfv‡e Rvg©cvRg wU msi¶Y I e¨envi Kiv| 

wPÎ: nv‡©Wwbs †mW G  wówfqvi Kzwk KvwUs 
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GmGmAvi cÖvBgvi GmGgwm 36 weBDwKD 



Rvg©cvRg wcI‡R 2878 

Gi wWGbG wdsMviwcÖw›Us 

 

 AviGwcwW gvK©vi e¨envi K‡i Kiv n‡q‡Q| 

 Rvg©cvRg wcI‡R 2878 †Pbvi mwVK Dcvq| 

 AvBbMZfv‡e Rvg©  Rg wU msi¶Y I e¨envi Kiv| 

wUm¨yKvjPv‡ii gva¨‡g 

jeYv³ mwnòz K¨vjvm 

n‡Z Av‡Li   Pviv 

Drcv`b| 

 

 cÎ L‡Ûi KvjPvi Kiv nq| 

 ni‡gvbhy³ GgGm gva¨g 100 wgwj‡gvj jeY e¨envi Kiv  nq| 

 RxevYygy³ cwi‡e‡k gva¨‡gi Dci cÎLÛ ’̄vcb K‡i wbqwš¿Z cwi‡e‡k 25-30 wWwMÖ 

†mw›U‡MÖW ZvcgvÎvq Pviv Drcv`b Kiv nq| 

 gv‡V jvMv‡bvi c~‡e© Pviv nv‡W©wbs K‡i †bIqv nq|jeYv³Zv mwnòy RvZ D™¢veb †KŠkj| 

 Kg Li‡P jeYv³Zv mwnòy RvZ D™¢veb Kiv m¤¢e n‡e| 

 

weGmAviAvB AvL 41 

Rv‡Zi wWGbG 

wdsMviwcÖw›Us 

 

 GmGmAvi gvK©vi e¨envi K‡i Kiv n‡q‡Q| 

 weGmAviAvB AvL 41 Rv‡Zi AvL †Pbvi mwVK Dcvq| 

 AvBbMZfv‡e RvZwU   msi¶Y Kiv| 

‡ev‡¤̂ Rv‡Zi wWGbG 

wdsMviwcÖw›Us 

 GmGmAvi gvK©vi e¨envi K‡i Kiv n‡q‡Q| 

 ‡ev‡¤̂ Rv‡Zi AvL †Pbvi mwVK Dcvq| 

 AvBbMZfv‡e RvZwU   msi¶Y Kiv| 

eveyjvj Rv‡Zi wWGbG 

wdsMviwcÖw›Us 

 

 GmGmAvi gvK©vi e¨envi K‡i Kiv n‡q‡Q| 

 eveyjvj Rv‡Zi AvL †Pbvi mwVK Dcvq| 

 AvBbMZfv‡e RvZwU   msi¶Y Kiv| 

wKD 83 Rv‡Zi wWGbG 

wdsMviwcÖw›Us 

 

 GmGmAvi gvK©vi e¨envi K‡i Kiv n‡q‡Q| 

 wKD 83 Rv‡Zi AvL †Pbvi mwVK Dcvq| 

 AvBbMZfv‡e RvZwU   msi¶Y Kiv| 

wgwkªgvjv Rv‡Zi wWGbG 

wdsMviwcÖw›Us 

 GmGmAvi gvK©vi e¨envi K‡i Kiv n‡q‡Q| 

 wgwkªgvjv  Rv‡Zi AvL †Pbvi mwVK Dcvq| 

 AvBbMZfv‡e RvZwU   msi¶Y Kiv| 

wPÎ: gv‡V jvMv‡bv jeYv³ mwnòz K¨vjvm n‡Z Drcvw`Z  Pviv 



 

 

  

 

মৃবিকা ও পুবষ্ট্ বিভাগ উদ্ভাবিত প্রযুবক্ত সমুে         

ক্রবমক 

নং 

প্রযুবক্তর নাম ও ধরণ তিবশষ্ট্য সমুে অর্নৃনবতক গুরুত্ব 

 

১. দীর্ ৃ পমোদী মুবড় আখ   

বিয়শি কয়র একটি প্রধান 

ফসলসে দু’টি মুবড় আখ 

(One plant+2 

ratoons) িায়ির 

জন্য  অনুয়মাবদত সায়রর 

মাত্রা বনধাৃরণ। 

 গঙ্গা বিয়ধৌত উচ্চ সমভূবম এলাকাে আখ 

উৎ াদয়ন মাটির উিরৃতা ও গুনগত মান িজাে 

পরয়খ উচ্চ ফলয়নর জন্য  পেক্টর প্রবত ১৫ টন 

খামার জাত সার (FYM) অর্িা পপ্রসমায়ের 

(Press mud) সায়র্ অনুয়মাবদত মাত্রার 

২৫% কম রাসােবনক সার  ( ২৪৫ পকবজ 

ইউবরো, ১৯০ পকবজ টিএসব , ১৩৫ পকবজ 

এমব , ১৪২ পকবজ বজ সাম ও ৭.৫ পকবজ 

বজংক সালয়ফট প্রধান আখ ( Plant cane 

) সে  রিতী  মুবড়  আয়খ প্রয়োগ করয়ত েয়ি। 

উয়েখ্য প   শুধুমাত্র ৫০% অবতবরক্ত ইউবরো 

সার প্রধান ফসয়লর পিয়ে পিশী (অর্াৃৎ ৩৬৮ 

পকবজ ইউবরো) মুবড় আয়খ প্রয়োগ করয়ত েয়ি। 

 তজি ও রাসােবনক সায়রর সমবিত 

ব্যিোয়রর মাধ্যয়ম পটকসই মুবড় 

আখ উৎ াদন বনবিত কয়র।  

 মৃবিকার উিরৃতা ও উৎ াবদকা 

শবক্ত বৃবদ্ধ কয়র । 

 

২. আখ উৎ াদয়ন সুিম 

মাত্রাে বমশ্র সায়রর 

 গঙ্গা বিয়ধৌত উচ্চ সমভূবম এলাকাে আখ িায়ি 

পে: প্রবত ৫০০ পকবজ বমশ্রসার (NPKS : ১০: 

 পটকসই আখ উৎ াদন বনবিত 

কয়র।  
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ব্যিোর। 

 

২২: ১৫: ৬) এর সায়র্ ৩.৫ পকবজ দস্তা সার 

জবম ততরীর সমে প্রয়োগ করয়ত েয়ি এিং ২১৫ 

পকবজ ইউবরো দুই দফাে (১ম দফা আখ 

পরা য়নর ১২০-১৫০ বদন এিং ২ে দফা  ১৫০-

১৮০ বদন  র) উ বর প্রয়োগ করয়ত েয়ি । 

 মাটির স্বাস্থয সংরক্ষয়ণ এটি 

সোেক েয়ি। 

৩. আয়খর সায়র্ সার্ী ফসর 

িায়ি সায়রর মাত্রা বনধাৃরণ 

( বরবশষ্ট্-২)। 

বিবভন্ন কৃবি  বরয়িশ অঞ্চয়ল মাটির উিরৃতাশবক্ত ও 

উৎ াদনশীলতা বিয়িিনা কয়র আখ সায়র্ সার্ী 

ফসল িায়ি সায়রর সঠিক মাত্রা বনধাৃরন করা েয়েয়ছ 

। 

 আয়খর সায়র্ একাবধক সার্ী 

ফসয়লর িাি বনবিত কয়র।  

 কৃিক অর্নৃনবতক ভায়ি লাভিান 

েয়ি।  

 মাটির স্বাস্থয সংরক্ষয়ণ এটি 

সোেক েয়ি। 

৪. আয়খর িােিীে 

নাইয়রায়জন িন্ধনকারী 

ব্যাকয়টবরো সনাক্তকরণ। 

 

 Klebsiella pneumoniae ও 

Pantoea agglomerans দুটি 

নাইয়রায়জন সংিন্ধনকারী ব্যাকয়টবরো সনাক্ত 

করা েয়েয়ছ। 

 ব্যাকয়টবরো বিশুদ্ধ অিস্থাে িায়ু পর্য়ক ৭.৬০ 

পর্য়ক ৬.৯৮ পনয়নায়মাল ইবর্বলন র্ন্টা
-১
 

কালিার
-১
 নাইয়রায়জন আিদ্ধ করয়ত  ায়র। 

 আয়খর জীিানু সার ততরীয়ত 

সোেক। 

 মাটির স্বাস্থয সংরক্ষণ কয়র। 

  



ক্রবমক 

নং 

প্রযুবক্তর নাম ও ধরণ তিবশষ্ট্য সমুে অর্নৃনবতক গুরুত্ব 

 

৫. রাইয়কাোমাৃ সমৃদ্ধ 

পপ্রসমাে ও রাসােবনক 

সায়রর সমবিত প্রয়োয়গ 

আয়খর ফলন বৃবদ্ধ 

 আয়খর জবময়ত সু াবরশকৃত রাসােবনক সায়রর 

মাত্রার সায়র্ রাইয়কাোমাৃ োবজৃয়েনাম সমৃদ্ধ 

পপ্রসমাে পেক্টর প্রবত ৭.৫ টন প্রয়োগ করয়ল 

ভাল ফলন  াওো  াে। 

 আয়খর ফলন বৃবদ্ধ কয়র।  

 মাটির উিরৃতা বৃবদ্ধ কয়র।  

 

৬. রব কযাল সুগার বিট িায়ি 

পরারন সায়রর মাত্রা 

বনধাৃরণ করা েয়েয়ছ।  

রব কযাল সুগার বিট িায়ি পেক্টর প্রবত ১.৫ পকবজ 

োয়র পরারন সার অর্িা ৭৫ ব ব এম োয়র গায়ছর 

৫০ ও ৮০ বদন িেয়স পে প্রয়োয়গ সুগার বিয়টর উচ্চ 

ফলন  াওো পগয়ছ এিং ক্রাউন রট পরাগ বনেন্ত্রন 

করা পগয়ছ।  

 রব কযাল সুগার বিয়টর ফলন বৃবদ্ধ 

কয়র। 

 ক্রাউনরট বনেন্ত্রন কয়র। 

৭. কৃবি  বরয়িশ অঞ্চল  ১ 

এিং ১১ (AEZ 1 & 

11) এর জন্য রব কযাল 

সুগার বিট িায়ি সায়রর 

মাত্রা বনধাৃরণ করা 

েয়েয়ছ।  

কৃবি  বরয়িশ অঞ্চল  ১ এিং ১১  (AEZ 1 & 11) 

এর জন্য রব কযাল সুগার বিট িায়ি পেক্টর প্রবত 

 র্াক্রয়ম N159, P23, K135, S16, Zn4.5, B 1.8, 

সবরিার তখল 750 পকবজ এিং  N177, P69,K143, 

S 7.5, Zn 3.23, B 1.8, সবরিার তখল 750 পকবজ 

োয়র প্রয়োগ কয়র উচ্চ ফলন  াওো পগয়ছ। 

 রব কযাল সুগার বিয়টর ফলন বৃবদ্ধ 

কয়র। 

 মাটির উিরৃতা সংরক্ষয়ণ সোেক। 

৮. বিবিয়ে খাওো আয়খর 

পফয়ট  াওো 

(cracking) বনেন্ত্রয়ন 

পিারন পে এর মাত্রা 

বনধাৃরণ। 

বিবিয়ে খাওো আয়খ সু াবরশকৃত মাত্রাে সার 

প্রয়োয়গর সায়র্ কান্ড গঠিত েওোর  র পিারন সার 

১.৫ গ্রাম/ বলটার োয়র ১ম পে এিং প্রর্ম পের  র 

প্রবত বিশ বদন অমত্মর একই োয়র আরও বতনটি পে 

প্রয়োয়গ বিবিয়ে খাওো আয়খর উচ্চ ফলন  াওো 

পগয়ছ এিং পফয়ট  াওো (cracking)  বনেন্ত্রন 

করা  সম্ভি েয়েয়ছ।   

 বিবিয়ে খাওো আয়খর ফলন বৃবদ্ধ 

কয়র। 

 বিবিয়ে খাওো আয়খর গুনগত মান 

উন্নত কয়র 

 

বিএসআরআই কর্তক তায়লর গুড় উৎ াদন 

িাংলায়দশ সুগারক্র  গয়িিণা ইনবিটিউট (বিএসআরআই) কর্তক  রী  মূলক স্বাস্থযসম্মত তায়লর গুড় উৎ াদন শুরম্ন েয়েয়ছ। বিএসআরআই 

এর বফবজওলবজ এন্ড সুগার পকবমবি বিভাগ ২০১৬-১৭ মাড়াই পমৌসুয়ম অত্র ইনবিটিউয়টর বনজস্ব তাল িাগান েয়ত গুড় উৎ াদন কা কৃ্রম োয়ত 

পনে। বফবজওলবজ এন্ড সুগার পকবমবি বিভায়গর বিভাগীে প্রধান ে. পমাছা. পকাবেনুর পিগম (প্রধান তিজ্ঞাবনক কমকৃতাৃ) জানান প , উক্ত বিভাগ 

কর্তক তাল গাছ বনয়ে বিবভন্ন গয়িিণা ও সম্প্রসারণ কা কৃ্রম িালু র্াকয়লও গুড় উৎ াদন বিিেক পকান কা কৃ্রম বছল না। িতমৃান মো বরিালক 

ে. পমা. আমজাদ পোয়সন ময়োদয়ের বনয়দশৃনা ও পৃষ্ঠয় ািকতাে ২০১৬-১৭ পমৌসুয়ম আখ, পখজুর ও সুগারিীয়টর  াশা াবশ  রী  মূলক তায়লর 

গুড় উৎ াদন কা কৃ্রম োয়ত পনো েয়েয়ছ। একই বিভায়গর উর্ধ্ৃতন তিজ্ঞাবনক কমকৃতাৃ জনাি পমাোঃ শামসুল আয়রফীন জানান প , িলবত মাড়াই 



 

িছর বফবজওলবজ এন্ড সুগার পকবমবি বিভাগ কর্তক পমাট ৫.৬৫ টন আয়খর গুড় ও ০.৩২ টন পখজুয়রর গুড় উৎ াবদত েয়েয়ছ এিং তায়লর 

বমছবর ততরীর গয়িিণা কা কৃ্রম িলমান রয়েয়ছ। 

 


