
জাত উদ্ভাবন 

উন্নত ইক্ষুজাত উদ্ভাবন। বাাংলাদেশ ইক্ষু গদবষণা ইনস্টিটিউট এ পর্ যন্ত ৪৬ টি ইক্ষুজাত উদ্ভাবন ও 

অবমুক্ত কদেদে। এে সবগুস্টলই উচ্চফলনশীল ও অস্টিক স্টিস্টনসমৃদ্ধ। এসব জাতসমূহ দেদশে স্টিস্টনকল 

এলাকাে প্রায় ৯৯% এবাং স্টিস্টনকল বস্টহর্ভ যত গুড় এলাকায় প্রায় ৫৭% এলাকা জুদড় িাষাবাে হদে। 

 

দটস্টবল ১.      স্টবএসআেআই উদ্ভাস্টবত কদয়কটি ইক্ষুজাদতে ফলন, স্টিস্টন আহেণ হাে ও পস্টেপক্কতা 

 

জাদতে নাম অবমুস্টক্তে সন গড় ফলন 

(টন/দহক্টে) 

সদব যাচ্চ স্টিস্টন আহেণ 

হাে (%) 

পস্টেপক্কতাে িেণ 

ঈশ্বেেী ২-৫৪ ১৯৬৭ ৮৩.০ ১০.০০ মধ্যম পস্টেপক্ক 

এলদজস্টস ১৯৮২ ৯৯.০ ১০.৭৫   

ঈশ্বেেী ১৬ ১৯৮১ ১০২.০ ১২.২৮ আগাম পস্টেপক্ক 

ঈশ্বেেী ১৯ ১৯৮৮ ৯৭.০ ১১.০৬ আগাম পস্টেপক্ক 

ঈশ্বেেী ২০ ১৯৯০ ৮৩.০ ১১.০২ আগাম পস্টেপক্ক 

ঈশ্বেেী ২১ ১৯৯০ ৮৭.০ ১২.১০ আগাম পস্টেপক্ক 

ঈশ্বেেী ২২ ১৯৯৩ ৮৭.০ ১১.৩৪ আগাম পস্টেপক্ক 

ঈশ্বেেী ২৪ ১৯৯৩ ৬৮.০ ১০.৯৮   

ঈশ্বেেী ২৫ ১৯৯৩ ৮৭.০ ১০.৫৬ মধ্যম পস্টেপক্ক 

ঈশ্বেেী ২৬ ১৯৯৫ ৭১.০ ১১.৮০   

ঈশ্বেেী ২৭ ১৯৯৫ ৭৯.০০ ১২.৪০   

ঈশ্বেেী ২৮ ১৯৯৬ ৯০.০ ১১.৩০ মধ্যম পস্টেপক্ক 

ঈশ্বেেী ২৯ ১৯৯৮ ৯৩.০ ১০.৮৭ মধ্যম পস্টেপক্ক 

ঈশ্বেেী ৩০ ২০০০ ১১০.০ ১০.৩৯ আগাম পস্টেপক্ক 

ঈশ্বেেী ৩১ ২০০০ ১১৩.০ ১০.২১ মধ্যম পস্টেপক্ক 

ঈশ্বেেী ৩২ ২০০২ ১০৪.০ ১০.২৩ মধ্যম পস্টেপক্ক 

ঈশ্বেেী ৩৩ ২০০২ ৯৮.০ ১১.৩১ আগাম পস্টেপক্ক 

ঈশ্বেেী ৩৪ ২০০২ ৯৩.০ ১০.৬৮ মধ্যম পস্টেপক্ক 

ঈশ্বেেী ৩৫ ২০০৩ ৯৪.০ ১১.০২ আগাম পস্টেপক্ক 

ঈশ্বেেী ৩৬ ২০০৩ ৮৯.০ ১১.৪৯ আগাম পস্টেপক্ক 

ঈশ্বেেী ৩৭ ২০০৬ ১০১.০ ১৪.৪২ আগাম পস্টেপক্ক 

ঈশ্বেেী ৩৮ ২০০৭ ১১৩.০ ১২.১৮ আগাম পস্টেপক্ক 



ঈশ্বেেী ৩৯ ২০০৯ ১০১ ১৪.২৩ আগাম পস্টেপক্ক 

ঈশ্বেেী ৪০ ২০০৯ ১০৩ ১৪.৮৬ আগাম পস্টেপক্ক 

স্টবএআেআই আখ ৪১ 

(অমৃত) 

২০১২ ১৩৯.৫৫ ১২.১২ মধ্যম পস্টেপক্ক স্টিস্টবদয় 

খাওয়াে উপদর্াগী 

স্টবএআেআই আখ ৪২ 

        )  

২০১৪ ১৬৯.৫৭ ১১.১১ আগাম পস্টেপক্ক 

স্টিস্টবদয় খাওয়াে 

উপদর্াগী 

স্টবএআেআই আখ ৪৩  ২০১৪ ১১৮.৩৬ ১৩.৭২ আগাম পস্টেপক্ক 

 স্টবএআেআই আখ ৪৪ ২০১৪ ১০৬.৯১ ১৩.৩৫ আগাম পস্টেপক্ক 

স্টবএআেআই আখ ৪৫ ২০১৬ ১০৫.০ ১৩.৮৮ আগাম পস্টেপক্ক 

স্টবএআেআই আখ ৪৬ ২০১৭ ১০৩.০ ১২.৯১ আগাম পস্টেপক্ক 

 

  

 পস্টেপক্কতাে স্টিস্টিদত ইক্ষুজাতসমূহঃ 

 আগাম পস্টেপক্ক জাতসমূহঃ ঈশ্বেেী ১৬, ঈশ্বেেী ২২, ঈশ্বেেী ২৪, ঈশ্বেেী ২৬, ঈশ্বেেী ২৭, 

ঈশ্বেেী ৩৩, ঈশ্বেেী ৩৮, ঈশ্বেেী ৩৯, ঈশ্বেেী ৪০, স্টবএসআেআই আখ ৪২ , স্টবএসআেআই 

আখ ৪৩ , স্টবএসআেআই আখ ৪৪, স্টবএআেআই আখ ৪৫ এবাং স্টবএসআেআই আখ ৪৬ 

 মধ্যম পস্টেপক্ক জাতসমূহঃ ঈশ্বেেী ১৮, ঈশ্বেেী ১৯, ঈশ্বেেী ২০, ঈশ্বেেী ২৮, ঈশ্বেেী ২৯, 

ঈশ্বেেী ৩১, ঈশ্বেেী ৩২, ঈশ্বেেী ৩৪ এবাং স্টবএসআেআই আখ ৪১  

 ঈশ্বেেী ১৫ (স্টবও ৯৬) একটি নাস্টব পস্টেপক্ক জাত 

 প্রস্টতকূল (খো, বন্যা, জলাবদ্ধতা এবাং লবনাক্ততা) পস্টেদবদশ িাষদর্াগ্য ইক্ষুজাতসমূহঃ 

ঈশ্বেেী ২০, ঈশ্বেেী ২২, এলদজস্টস, ঈশ্বেেী ২৪,  ঈশ্বেেী ২৫, ঈশ্বেেী ২৬, ঈশ্বেেী ২৭,     

ঈশ্বেেী ২৮, ঈশ্বেেী ২৯, ঈশ্বেেী ৩০, ঈশ্বেেী ৩১, ঈশ্বেেী ৩২,  ঈশ্বেেী ৩৩,  ঈশ্বেেী          ৩৪, 

ঈশ্বেেী ৩৫, ঈশ্বেেী ৩৬, ঈশ্বেেী ৩৭, ঈশ্বেেী ৩৮, ঈশ্বেেী ৩৯ , ঈশ্বেেী ৪০, স্টবএসআেআই আখ 

৪১, স্টবএসআেআই আখ ৪২ , স্টবএসআেআই আখ ৪৩ , স্টবএসআেআই আখ ৪৪, স্টবএসআেআই আখ 

৪৫ এবাং স্টবএসআেআই আখ ৪৬ 

গুড় উৎপােন উপদর্াগী ইক্ষুজাতসমূহ (দসানালী/হালকা বাোমী োং এে গুড়)ঃঃ 

  



ঈশ্বেেী ১৬,    ঈশ্বেেী ২১,   ঈশ্বেেী ২২, ঈশ্বেেী ২৪,    ঈশ্বেেী ২৬,   ঈশ্বেেী ২৮,   ঈশ্বেেী 

২৯,    ঈশ্বেেী ৩০,   ঈশ্বেেী ৩১, ঈশ্বেেী ৩২,    ঈশ্বেেী ৩৩,   ঈশ্বেেী ৩৪,     ঈশ্বেেী ৩৫,    

ঈশ্বেেী ৩৬,   ঈশ্বেেী ৩৭, ঈশ্বেেী ৩৮, ঈশ্বেেী ৩৯, ঈশ্বেেী ৪০, স্টবএসআেআই আখ 

৪১,স্টবএসআেআই আখ ৪৩ , স্টবএসআেআই আখ ৪৪, স্টবএসআেআই আখ ৪৫ এবাং স্টবএসআেআই 

আখ ৪৬ 

 মুস্টড় ইক্ষু িাদষাপদর্াগী ইক্ষুজাতসমূহঃ 

ঈশ্বেেী ২-৫৪, ঈশ্বেেী ২০, ঈশ্বেেী ২১, ঈশ্বেেী ২৮,  ঈশ্বেেী ২৯,  ঈশ্বেেী ৩০,  ঈশ্বেেী   ৩১, 

ঈশ্বেেী ৩২, ঈশ্বেেী ৩৩ এবাং  ঈশ্বেেী ৩৪, ঈশ্বেেী ৩৫, ঈশ্বেেী ৩৬;  ঈশ্বেেী ৩৭, ঈশ্বেেী ৩৮, 

ঈশ্বেেী ৩৯ , ঈশ্বেেী ৪০স্টবএসআেআই আখ ৪৩ , স্টবএসআেআই আখ ৪৪, স্টবএসআেআই আখ ৪৫ 

এবাং স্টবএসআেআই আখ ৪৬ 

 

 

 স্টিস্টবদয় খাওয়াে উপদর্াগী ইক্ষুজাতসমূহঃ  স্টবএসআেআই আখ ৪১ ও স্টবএসআেআই আখ ৪২ 


