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নিশ র, িদনাজ র ৫২০০

িবগত ১০ বছেরর গেবষণা অজন

তািরখঃ ২১/০৯/২০২০ ি .

দেশর সািবক িষ উৎপাদন ি র মা েম খা ও ি িনরাপ া অজন, ষেকর আয় ি ও কমসং ান ি র
লে বাংলােদশ গম ও া গেবষণা ইনি উট (িবডাি উএমআরআই) গম ও ার ওপর গেবষণা এবং
উ য়ন লক কায ম পিরচালনা কের থােক।
1। গেমর ১২ এবং ি ক ািলর ২ জাত অব
করা হেয়েছ। গেমর জাত িলর মে ১ লবণা তা সহনশীল
(বাির গম ২৫), ১ কাে র মিরচা রাগ (Ug-99) িতেরাধী (বাির গম ২৭), ২ গেমর া রাগ িতেরাধী (বাির
গম ৩৩ এবং ডাি উএমআরআই গম ৩), এবং ৩ গেমর া রাগ সহনশীল (বাির গম ৩০ ও ৩২, এবং
ডাি উএমআরআই গম ২)। বাির গম ৩৩ িজ ক-স জাত, বাির গম ৩২ িক টা - ময়াদী (জীবনকাল ১০০-১০৫
িদন) এবং ডাি উএমআরআই গম ১ সবেচেয় - ময়াদী (জীবনকাল ৯৫-১০০ িদন)। বাির গম ২৭ িতত সব িল
জাত তাপ-সিহ ।
২। ত উে ে

উ ািবত ি

ক ািলর জাত ’ (বাির ি ক ািল ১ ও ২) গবািদ প র খা এবং দানা দয়।

৩। ার মাট ৯ জাত উ াবন করা হেয়েছ। উ ািবত ার জাত িলর ৮ হাইি ড। এ িলর মে ৩ সাদা
দানার (বাির হাইি ড া ১২, ১৩ ও ১৪); বাির হাইি ড া ১২ ও ১৩ খরা-সিহ এবং বাির হাইি ড া ১৪
খােটা িতর। বাির হাইি ড া ১৬ লবণা তা সহনশীল, অ া জােতর লনায় ১০-১২ িদন আেগ পিরপ হয়
এবং মাচা অেপ া ত কম উ তায় ধের, ফেল সহেজ হেল পেড়না। বাির হাইি ড
া ১৪, ১৫, ১৭ ও
ডাি উএমআরআই হাইি ড া ১ এবং ডাি উএমআরআই হাইি ড বিবকণ ১ তাপ সহনশীল; দিরেত বা খিরফ-১
মৗ েমও ভােলা ফলন দয়।
জাত বিহ ত ১২ র অিধক কলােকৗশল উ াবন করা হেয়েছ। এ িলর মে উে খেযা হেলাঃ
৪। উ রা েলর হালকা নেটর মা র জ ৪ ফসল স িলত লাভজনক ২ ফসল-ধারা (ক) ‘আগাম আ –গম–
গডাল–আমন ধান’, (খ) ‘আগাম আ –গম– া–আমন ধান’, (গ) ’গম– গডাল বা পাট বা পিতত–আমন ধান’
ফসল-ধারায় ফসেলর ফলন ি ও মা র ঊবরতা র ায় রাসায়িনক সােরর সােথ জব সােরর (১০ টন/ হ. চা
গাবর বা ৫ টন/ হ. রগীর িব া) বহার, এবং (ঘ) ’গম– গডাল বা পাট বা পিতত–আমন ধান’ ফসল-ধারায়
ফসেলর ফলন ও মা র ঊবরতা ি েত গম ও ধােনর খেড়র অধাংশ জিমেত েয়াগ।
৫। হালকা নেটর মা েত ’গম– গডাল–আমন ধান’ ফসল ধারায়
বা িবনা চােষ গম ও গডাল আবােদর পর
চিলত চােষ আমন ধােনর আবাদ (িবক বা পিরবিতত বা হাইি ড চাষ প িত)।
৬। গেমর া

রাগ দমেনর জ সমি ত বালাই ব াপনা।

৭। ’ফরেটনজা’ িদেয় বীজ শাধেনর মা েম

ার ‘ফল আিমওয়াম’ দমন ব াপনা।

৮। অ ীয় মা (pH<5.5) সংেশাধেনর জ
ি পায়।
৯। এক চােষ পাওয়ার লার চািলত য
৬০% খরচ সা য় হয়।
১০। ’পেটেটা া ার’ য

ারা আ

শতাংেশ ৪ কিজ ডেলা ন েয়াগ করেল ফসেলর ফলন ১০-৬০%

ারা গম,

াসহ অ া ফসেলর বীজ সািরেত বপন ও মই েয়াগ করেল

রাপণ কের পরবত েত মিশেন সা য়ী প িতেত ্ া বপন করা যায়।

১১। িবএিডিসসহ অ া বীজ উৎপাদনকারী িত ানেক িত বছর ৪০-৬০ টন জনন বীজ সরবরাহ করা হয়।
এছাড়াও িত বছর িষ স সারণ অিধদ েরর মা েম ষকেদর মােঝ ২৫-৩০ টন মান ঘািষত বীজ িবতরণ করা
হয়।
১২। িত বছর রিব মৗ েমর েত ন ন জােতর গম দশনী াপেনর িনিমে ায় ১,০০০ হেত ১,২০০ জন ষক
ও সংি েদরেক ( লত: উপ সহকারী িষ কমকতা) গম উৎপাদন এবং বীজ সংর েণর কলােকৗশেলর ওপর
িশ ণ দান করা হয়।

1

গত বছর রিব মৗ েম গম ও
ার িবিভ রকেমর ২,০২০
দশনী াপন করা হেয়েছ এবং ষকসহ
সংি েদরেক িশ ণ দয়া হেয়েছ। িত বছর গেবষণা পযােলাচনা কমশালা এবং িবিভ কার সম া সমাধান
কে ৮/১০ কমশালার আেয়াজন করা হয়। এসব কমশালায় িব ানী ছাড়াও িষ স সারণ এবং এনিজও কম সহ
অ া রা অংশ হণ কের। িনয়িমতভােব ি কা, িলফেলট ও ফা ার কাশ করা হেয়েছ।
১৩। গেমর জাত ও উৎপাদন কলােকৗশল উ াবন এবং িশ ণসহ অ া কায েমর ফেল ফলন ও উৎপাদন
২০০৯-১০ অথ বছেরর লনায় বেড় ২০১৯-২০ অথ বছের যথা েম গড় ফলন ২.১৫ টন/ হ. হেত ৩.৬৪ টন/ হ. ও
উৎপাদন ৮.৪৯ ল টন হেত ১২.৫ ল টন হেয়েছ।
১৪। ার জাত ও উৎপাদন কলােকৗশল উ াবন এবং িশ ণসহ অ া কায ম চলমান আেছ। ার জাত
পিরিচিত এবং উৎপাদন কলােকৗশেলর ওপর িলফেলট ও ফা ার িনয়িমতভােব কাশ করা হে । ার জিমর
পিরমাণ, ফলন ও উৎপাদন ২০০৯ সােলর লনায় বেড় ২০২০ সােল যথা েম ১.৭৪ ল হ. হেত ৫.৫৪ ল হ.;
গড় ফলন ৬.৫৩ টন/ হ. হেত ৯.৭৪ টন/ হ. এবং উৎপাদন ১১.৩৭ ল টন হেত ৫৪.০৩ ল টন হেয়েছ।
১৫। স িত ‘গম

া ত ভা ার’ মাবাইল অ াপ উে াধন করা হয়।
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