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িবগতিবগত   ১২১২-- ১৩ই১৩ই   মম  ২০১৯২০১৯  ি ঃি ঃ   ত ািরেখত ািরেখ   ল াল া  উ য়নউ য়ন   বাডবাড ,  ,  সদরসদর  দ েরদ ের  অ ি তঅ ি ত   ল াল া  উ য়নউ য়ন   বােড রবােড র  
আভ া িরনআভ া িরন   গ েবষণাগ েবষণা  পয ােল াচন াপয ােল াচন া  ওয় াকশেপরওয়াকশেপর  কায িববরণীকায িববরণী  ওও  প ািরশমাল াপ ািরশমাল া।।

িবগত ১২-০৫-২০১৯ তািরখ সকাল ৯.০০ ঘ কায় লা উ য়ন বােডর সে লন কে  ড. মাঃ ফিরদ উি ন িনবাহী পিরচালক,
লা উ য়ন বাড, খামারবািড়, ঢাকার সভাপিতে  “Internal Research Review workshop-

2019” শীষক ই িদন ািপ কমশালা  হয়। উ  কমশালার উে াধনী অ ােন ধান অিতিথ িহেসেব উপি ত িছেলন গণ
জাত ী বাংলােদশ সরকােরর িষ ম ণালেয়র অিতির  সিচব জনাব কমলা র ন দাস।

 উে াধনী অ ােন “Cotton Research in Bangladesh and its future Direction’’ শীষক
ব  উপ াপন কেরন ড. মাঃ কাম ল ইসলাম। িতিন লা গেবষণার অ গিত এবং ভিব ৎ পিরক না উপ াপন কেরন।

িতিন উে খ কেরন য, লা গেবষণা সমেয়াপেযাগী এবং তা বতমােন চাষীেদর সম া মটােত স ম হে । বতমােন িব  লা
বতেণর লে  লা উ য়ন বােডর িহত কায ম িতিন সভােক অবিহত কেরন। িতিন উে খ  কেরন য, বতমােন লা

গেবষণার আ িনকায়েন অ তম িতব কতা হেলা গেবষকেদর জ  িনেয়াগিবিধ না থাকা।

িবেশষ অিতিথ ড. মাঃ তাসিদ র রহমান,উপ পিরচালক(স.দ) লা উ য়ন বাড,বেলন লা উ য়ন বােডর গেবষণা উইং ক
শি  শালীকরন করেত হেব। বতমােন য জনবল আেছ তাই িদেয়ই গেবষণা কায ম চালােত হেব। লা উ য়ন বােডর িনেয়াগ
িবিধ ণয়ন ও িত ােনর কেলবর ি র জ  িতিন ধান অিতিথর ি  আকশন কেরন।

িবেশষ অিতিথ জনাব মাঃ আখতা ামান অিতির  পিরচালক, লা উ য়ন বাড, জানান লা উ য়ন বাড এক  হাইি ◌্ড
লার জাত, ১৭  সম িমর লার জাত এবং ৩  পাহাড়ী লার জাত উ াবন কেরেছ য েলার আে র মান বশ উ ত। লার

বাজার  ি িতশীল। িবএআরআই এর সােথ যৗথ উে ােগ গেবষণা করেত হেব। 

 ধান অিতিথ িষ ম ণালেয়র অিতির  সিচব জনাব কমলা র ন দাস কেলন,গেবষণা কের লাভজনক ি  ও জাত বর
করেত হেব।  ধান অিতিথ চ ােল  িনেয় কাজ কের আ িনক লার জাত এবং চাষ ি  উ াবন কের লা ফসলেক চািষর
িনকট আেরা লাভজনক করার জ  গেবষণা কায ম জারদার করার িনেদশনা দন। ২০৪১ সােলর মে  উ ত িবে  পৗছােনার
জ  সকলেক সমেবতভােব কাজ করেত হেব।কােজর পিরিধ বাড়ােনার জ  জনবল বাড়ােত হেব। সমেবতভােব কাজ কের লার
উৎপাদন বািড়েয় বেদিশক া সা য় করেত হেব। মা র উবরতা ধের রাখেত হেব। অ া  িত ােনর সহায়তা িনেয় কাজ
করেত হেব। চ ােল  িনেয় লা চাষ কের উৎপাদন বাড়ােত হেব।

সভাপিত ড. মা: ফিরদ উি ন, িনবাহী পিরচালক, লা উ য়ন বাড, বেলন লা উ য়ন বােডর গেবষণা কায ম শি শালী
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কের হাইি ড বীজ উৎপাদন কের চাষীেদর মােঝ  ে  সরবরাহ করা যােব। িপং ইনেটনিস  বাড়ােত হেব। লার ফলন ও
কায়ািল র সােথ  short duration (চার মােসর জ ) এর িবষয় মাথায় রেখ গেবষণা া াম হােত িনেত হেব

যােত Cropping pattern ক রাখা যায়। Plant spacing কমােত হেব এবং রইজ বেড বীজ বপন করেত হেব।
লার বাজার  ক রাখেত হেব এবং লাভজনক া ন স  তল ও খেলর বহার িনি ত করেত হেব। গেবষণা

খামার েলােত িব ানীর তার দর ন গেবষণা কায মেক গিতশীল করা যাে  না। এ াপাের ধান অিতিথর ি  আকষণ
কের বেলন য, লা উ য়ন বােডর িনেয়াগ িবিধ স  কের গেবষক িনেয়াগ দয়া হেল গেবষণা কায ম জারদােরর পাশাপািশ

লা উৎপাদেন র ণ িমকা পালন করেত পারেব। অতঃপর ২ িদন াপী কমশালার সফলতা কামনা কের সবাইেক ধ বাদ
জািনেয় িতিন তার ব ৃতা শষ কেরন।

Technical Ses s ion-1 Technical Ses s ion-1 

Breeding  Dis cipline :Breeding Dis cipline :
ড. মা: ফিরদ উি ন, িনবাহী পিরচালক, লা উ য়ন বাড,এর সভাপিতে  Breeding
discipline-এর  Technical Session  হয়। সশন চয়ার ান সব থম সম িম লার উপর ২০১৮-১৯ মৗ েম
ি িডং িডিসি েনর গেবষণাল  ফলাফল উপ াপেনর জ  অ েরাধ কেরন। এমএম আেবদ আলী, উ তন ব ািনক কমকতা
গেবষণার ফলাফল উপ াপন কেরন । 
Expt. No-1: Evaluation and Characterization of some Materials of upland
Cotton. এই Experiment জগদীশ র, যেশার এ াপন করা হয়। উেল িখত লােকশন এ JA-17/2 এবং JA-
08/4 এই Meterial ২  ভাল ফলন িদেয়েছ। performance দখার জ  Preliminary Yield
Trial এ Forward করার জ  পািরশ কেরন। এছাড়া অ া  জেনাটাইেপর ( JA-16/1, JA-17/1 and JA-
16/2) performance নরায়  পরী েণর জ  Replicated Progeny Row Trial এ অ র ি র জ
িস া  হন করা হয়। 
 Expt. No-2.Evaluation of the Cotton Mutant Varieties Obtained from IAEA

From the above results and discussion, we observed that two mutant cotton
varieties (NIAB-KIRON-1.30, NIAB-414-0.77  ),performed well in term of yield
and fibre quality. These two cotton mutants have a heat tolerant capacity
and showed well turgidity in very hot condition. So, these two cotton mutant
variety can release as heat tolerant cotton variety in Bangladesh especially
Rajshahi region according to IAEA (UN) guide line.

Expt. No-3.Evaluation of Yield Performance of a New Promising Cotton Line
under Different Plant Spacing.  

From the study it was found that the boll number and boll weight were
decreased with the increasing plant density. The highest seed cotton yield
(3518 kg/ha) was obtained from the spacing 60 x 45 cm. Repetition of this
experiment is needed to confirm the findings from the experiment.

Expt. No-3: Hybrid seed production program :

All  activities have done properly. About 650 (Six hundred and fifty) Kg hybrid
seeds were produced.

ি িডং িডিসিপ েনর সশন চয়ার ান ড. মা: ফিরদ উি ন, িনবাহী পিরচালক, লা উ য়ন বাড  আেলাচনার জ
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সবাইেক আম ন জানান
জনাব আ  ইিলয়াস িময়া, উপ-পিরচালক,রং র বেলন, দশী হাই ীড লার বীজ উৎপাদন কের ষকেদরেক সরবরাহ করেত
হেব। জনাব সন দবািশষ, ধান লা উ য়ন কমকতা, বেলন Pure line selection কের variety
develop করেত হেব। িত ফােম ১িবঘা জিমেত হাইি ড বীজ উৎপাদন করেত হেব। ড: মাঃ কাম ল ইসলাম এস এস ও
বেলন accession েলােত কাড না ার সং ার মা সাের িদেত হেব, এিসড িডিলি ং কের বীজ সরবরাহ করেত হেব।
মা: মািম ল ইসলাম, এস এস ও - বেলন দশী হাই ীড যেহ  ভাল ফলন িদে  তাই লা উ য়ন বােডর উৎপািদত হাই ীড

িনেয় লার চাষ করেত হেব, জাত েলার আরিলেনস ইনেড  বর করেত হেব। ড: সীমা  result এ heat
tolerent  ডাটা িনেয় conclusion এ যাওয়ার পরামশ দন।

 ড়. মাঃ তাসিদ র রহমান, উপ পিরচালক লা উ য়ন বাড, বেলন, কেয়ক  বীজ কা ািনর কাছ থেক বীজ িনেয়
জািমেনশন ও িভেগাির  ট  কের ষকেদরেক বীজ সরবরাহ করেত হেব।৩/৪  বীজ কা ািনেক বীজ বসার অ েমাদন
িদেল বীেজর দাম কেম আসেব।

জনাব মাঃ আখতা ামান অিতির  পিরচালক, বেলন - িত ফােম ১িবঘা জিমেত হাইি ড বীজ উৎপাদন করেত হেব। িত
ফােম াের  ােটিরয়াল সরবরাহ করেত হেব। 

সশন চয়ার ান ড. মাঃ ফিরদ উি ন িনবাহী পিরচালক, ল াল া  উ য়নউ য়ন   বাডবাড , ার মতামেত বেলন,  Slite
pre s e n t a t io n এ best performance data highlightকরেত হেব। Slide
presentation এ source of seed  উ ে খউ ে খ   করেতকরেত    হেব । চারা কের লাগাছ লাগােত হেব। চারার বয়স ও

িসং িনেয় Experiment করেত হেব। Placard র করেত হেব।  সভায় িবিভ  ব ার পািরেশর  িত লা
উ য়ন বােডর িনজ  হাই ীেডর বীজ উৎপাদন কের ষেকর মােঝ িবতরন কের লা চাষ ি  করেত হেব বেল িস া  হীত
হয়।

এরপর জনাব মাঃ রজাউল আমীন, ধান ব ািনক কমকতা সম িমর লার ি িডং িডিসিপ েনর ২০১৮-১৯ সেনর গেবষণাল
ফলাফল উপ াপন কেরন-

Expt. No-4: Rejuvenation and Evaluation of Cotton germplasm. লাইন
েলােক  “Gene Bank”রাখার জ  পািরশ করা হয়।

Expt. No-5: Preliminary Yield Trial of Upland Cotton (Gossypium hirsutum.
L), এই  পরী ার ফলাফেল দখা যায় বীজ লার ফলন এবং িজও  (%) এর উপর িভি  কের  JA-0510 and JA-
11/Lএই ২  জেনাটাইপ control variety CB-14 এর চেয় ভাল ফলাফল দয়ায় তােদরেক Advanced
Yield Trial এ পরবত  মৗ েম অ র ি র পািরশ কেরন। অ া  জেনাটাইপ েলােক Preliminary Yield
Trial করার জ  পািরশ কেরন। 
Expt. No-6: Advanced Yield Trial of Upland Cotton (Gossypium hirsutum.
L), এই experiment দখা যায় য, লার ফলন, িজও , বেলর ওজেনর িদক িদেয় Ra-2 জেনাটাইপ  control
variety এর চেয় ভাল ফলাফল দয়ায় ইহােক Candidate Variety Trial এ পরবত  মৗ েম অ র ি র

পািরশ কেরন। এছাড়া অ া  জেনাটাইেপর performance নরায় পরী া করার জ  Advanced Yield
Trial এ অ র ি র জ  িস া  হন করা হয়। 

Expt. No-7: Candidate Variety Trial of Upland Cotton (Gossypium hirsutum.
L ) , এই experim en t এ দখা যায় য, লার ফলন, িজও , বেলর ওজেনর িদক িদেয় JA-
10/55 জেনাটাইপ  control variety এর চেয় ভাল ফলাফল দয়ায় তােদরেক ন ন জাত িহসােব অব  কের
সমতল ও পাহাড়ী এলাকায় চােষর জ  পািরশ করা হয় । 
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এর পর সশন চয়ার ান ড. মা: ফিরদ উি ন,জনাব িকরণময় দওয়ান ক গেবষণার ফলাফল উপ াপেনর জ  আম ন
জানান।

জনাব িকরণময় দওয়ান পাহাড়ী লার ি িডং িডিসিপ েনর ২০১৬-১৭ সেনর গেবষণাল  ফলাফল উপ াপন কেরন-

Expt. No-1: Screening of upland cotton (Gossypium hirsutum) for hilly area
এই experiment  র ফলাফেল দখা যায় দখা যায় য, Rupaly-1 হাইি ড  সবেচেয় ভাল ফলন িদেয়েছ। পরী া
পরবত  বছর করার জ  িস াম  হীত হয়।
ি িডং িডিসি েনর  সশন চয়ার ান ড. মা: ফিরদ উি ন, িনবাহী পিরচালক, লা উ য়ন বাড,  আেলাচনার জ
সবাইেক আম ন জানান। 

এমএম আেবদ আলী, উ তন ব ািনক কমকতা বেলন, ি িডং ায়ােল  treatment না িলেখ  variety িলখেত হেব ।
ড. আব স সালাম বেলন, মাঠ কম েদর অনফাম ায়াল করার আেগ ডাটা কােলকশেনর উপর িনং িদেত হেব। এক ে র জবােব
ড. কাম ল ইসলাম, মংসা  মামা পাহােড় মা েত রস না থাকার জ  এবং ইউিরয়া সার না বহার না করার জ  লার
পিরপ তা আেগ আেস। সভায় িবিভ  ব ার পািরেশর ে েত লা উ য়ন বােডর অনফাম ায়াল করার সময় উপ-পিরচালক
এবং িব ানীেদর মাঠ পির মন বাড়ােত হেব। উপ-পিরচালকেদরেক সম েয়র দািয়  িদেত হেব। িনজ  হাই ীেডর বীজ উৎপাদন
কের ষেকর মােঝ িবতরন কের লা চাষ ি  করেত হেব বেল িস া  হীত হয়।

 জনাব মাঃ রজাউল আমীন এবং জনাব এম,এম, আেবদ আলী এবং িকরণময় দওয়ান ২০১৯-২০২০ সেনর গেবষণার
স াবস হ উপ াপন কেরন। গেবষণার াবস হ িনে  দয়া হেলা। 

A. Selection BreedingA. Selection Breeding

1 Non-Replicated Progeny Row Trial of Upland cotton
2  Screening of upland cotton (Gossypium hirsutum ) in hilly area
3 Replicated Progeny Row Trial of Upland cotton
4 Preliminary yield trial of Upland Cotton 
5 Advance yield trial of Upland Cotton
6 Candidate variety Trial / Zonal Yield Trial of Upland Cotton

B. HybridizationB. Hybridization
1 Heterosis Test and Estimation of General and Specific Combining 

Ability of the Crossed Genotypes
2 Hybridization of Upland Cotton

C. Germ plas m  m aintenanceC. Germ plas m  m aintenance
1. Collection, Characterization and Conservation of Cotton 

Germplasm
2. Rejuvenation, Characterization and Evaluation of Cotton 

Germplasm
3. Evaluation and Characterization of Some Materials of Upland 

Cotton
4. Morphological Characterization of Cotton Germplasm

D. Mutation BreedingD. Mutation Breeding
1 Evaluation M  mutant population.
2 Evaluation of the Cotton Mutant Varieties Obtained from IAEA
3. High Density Planting of Mutant Cotton Genotypes under Rain 

fed Condition
4 Evaluation of the Cotton Mutant Varieties Obtained from IAEA

3
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গেবষণার স াব েলা ২০১৯-২০২০ মৗ েম লা উ য়ন বােডর িবিভ  িরসাস কে   পরী া চালােনার জ  িস া  হীত হয়।

Technical Ses s ion-2Technical Ses s ion-2

Soil Science Dis ciplineSoil Science Dis cipline
লা উ য়ন বােডর অিতির  পিরচালক জনাব মাঃ আখতা ামান এর সভাপিতে  ি কা িব ান িডিসি েনর র সশন 

হয়। ি কা িব ান িডিসি েনর জনাব খােল ামান, ব ািনক কমকতা, ২০১৮-১৯ সেনর িরসাচ িরেপাট এবং ২০১৯-২০২০
সেনর গেবষণার াবস হ উপ াপন কেরন।  

Expt.No-1: Effect of Nitrogen on Yield, fiber quality and seed oil content on 
 cotton variety CB-15
এই experiment এর ফলাফেল জানা যায় য, ২০০ কিজ নাইে ােজন/ হ র বহার করেল িসিব-১৫ জােতর লায়
সেবা  ফলন পাওয়া যায় এবং economic return সবেচেয় বিশ িবধায় ২০০ কিজ নাইে ােজন / হ র িসিব-১৫ জােতর
জ  বহােরর পািরশ কেরন।

Expt.No-2:  Effect of phosphorus on yield and fiber quality of
cotton variety 
  CB-15

এই experiment এর ফলাফেল জানা যায় য, ৮০ কিজ ফসফরাস/ হ র বহার করেল িসিব-১৫ জােতর লায় সেবা
ফলন পাওয়া যায় এবং economic return সবেচেয় বিশ িবধায় ৮০ কিজ ফসফরাস/ হ র িসিব-১৫ জােতর জ

বহােরর পািরশ কেরন-

Expt.No-3:  Effect of potassium on yield and fiber quality of cotton variety
CB-15- এই experiment এর ফলাফেল জানা যায় য, ২০০ কিজ পটািসয়াম/ হ র বহার করেল িসিব-১৫ জােতর

লায় সেবা  ফলন পাওয়া যায় এবং economic return সবেচেয় বিশ িবধায় ২০০ কিজ ফসফরাস/ হ র িসিব-১৫
জােতর জ  বহােরর পািরশ কেরন-

জনাব খােল ামান ২০১৯-২০২০ সেনর গেবষণার াব স হ উপ াপন কেরন।
1 Integrated Nutrient Management with Organic and Inorganic 

Fertilizer on Yield of Upland Cotton
2 Effect of Lime on yield and Yield Contributing Characters of 

Upland cotton

ি কা িব ান িডিসি েনর সশন চয়ার ান জনাব মাঃ আখতা ামান  আেলাচনার জ  সবাইেক আম ণ জানান।
মা: মািম ল ইসলাম, এস এস ও বেলন- combined and location basis analysis  করেত হেব ।

িলটােরচার িরিভউ কের পরী া িনেত হেব।এমএম আেবদ আলী, উ তন ব ািনক কমকতা বেলন -মা  পরী া  কের ও গােছর
ি  হেনর ধরন দেখ পরী া িনেত হেব। গেবষণার  াব েলা ২০১৯-২০২০ মৗ েম লা উ য়ন বােডর িবিভ  িরসাস কে

 পরী া  চালােনার জ  িস া  হীত হয়।

Technical Ses s ion-3Technical Ses s ion-3

Agronom y Dis ciplineAgronom y Dis cipline

 ড. মা: ফিরদ উি ন, িনবাহী পিরচালক, লা উ য়ন বাড এর সভাপিতে  সশন  হয়। থেম জনাব মাঃ আখতা ামান
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অিতির  পিরচালক, এে ােনািম িডিসি েনর ২০১৮-১৯ মৗ েমর া াম েলার ফলাফল উপ াপন কেরন।
Expt.no-1: Earliness Management of Cotton by De-topping in Different
Dates - জনাব মাঃ আখতা ামান অিতির  পিরচালক,এই া াম  উপ াপন কেরন িতিন জানান য, এই  পরী া 

র লা গেবষণা খামাের াপন করা হেয়িছল। িতিন জানান য িডটিপং এর উপর ফলন ও ফসেলর পিরপ তার ভাব আেছ।
অ বর মােসর ১০ তািরেখর মে  িডটিপং করেল ফলন বশী পাওয়া যায়। 

Expt.no-2: Plant Spacing Effects on Cotton Yield and Yield Contributing
Characters -  -  জনাব মাঃ আখতা ামান অিতির  পিরচালক, এই া াম  উপ াপন কেরন িতিন জানান য, এই
 পরী া  র লা গেবষণা খামাের াপন করা হেয়িছল। িত হ ের যিদ গােছর সং া বািড়েয় দওয়া হয় তাহেল ফলন ি
পায়। ৯০×১০ স. িম.plant spacing এ ভাল ফলন পাওয়া িগেয়েছ। 

Expt.no-3: Effect of Seedling Age on Cotton Seedling Transplanting under
Unfavorable Weather Condition--  এখােন গেবষক তার গেবষণার ফলাফল উপ াপনায় উে খ
কেরন Direct seed sowing এ ভাল ফলন পাওয়া িগেয়েছ। 
Expt.no-4: Productivity and Economics of Cotton based Cropping Pattern in
Char Land Areas- Dr. Md. Fakhre Alam Ibne Tabib এই া াম  উপ াপন কেরন। ফসল মােঠ
থাকায় এই া াম র ফলাফল িন ন করা যায়িন।
Expt.no-5:Improving Sustainable Cotton Production through Enhanced
Resilience to Climate Change- RAS5075.  ড: মাঃ কামর ল ইসলাম এস এস ও এই া াম
উপ াপন কেরন। িতিন এই া াম র কায ম ও ভিব ত কম পিরক ণার িব ািরত বণনা দন। 
Development and Adoption of Cotton-Based Cropping System for Drought-
prone Highland of Chittagong Hill Tracts ড: মাঃ কাম ল ইসলাম এস এস ও এই া াম
উপ াপন কেরন। পরী া র ফলাফল এক বৎসের িননয় করা যােব না িবধায় জনাব কাম ল পরী া  পরবত  বৎসের করার
জ  আেবদন কেরন।
এে ানিম িডিসি েনর সশন চয়ার ান ড. মা: ফিরদ উি ন,  আেলাচনার জ  সবাইেক আম ন জানান। 

 উ ু  আেলাচনার র েতই জনাব সন দবািশষ, ধান লা উ য়ন কমকতা, বেলন-last harvesting এর পর গাছ
কেট িনেত হেব। ড: মা আ স সালাম, ধান লা উ য়ন কমকতা, যেশার বেলন গাছ কেট আনেল আেশর মান কেম যায়।

জনাব মাঃ আ া ামান অিতির  পিরচালক, বেলন সে মবেরর ৩০ তািরেখর আেগই িড টিপং করেত হেব। ড: মাঃ
কাম ল ইসলাম এস এস ও বেলন  Defoliation use করেত হেব। জনাব মংসা  মারমা, ব ািনক কমকতা, পাহািড়

লা গেবষণা ক , বালাঘাটা, বা রবান বেলন economic analysis করেত হেব। জনাব
মাঃ আখতা ামান অিতির  পিরচালক বেলন, ষকেদরেক  ে  িসেকজার সরবরাহ করেত হেব। িতিন আরও বেলন
িত  গেবষণা খামাের এই গেবষণা া াম েলা াপন করেত হেব।

 সশন চয়ার ান ড. মা: ফিরদ উি ন, িনবাহী পিরচালক, লা উ য়ন বাড,মেহাদয় উপি ত মাঠ পযােয়র কমকতাগেণর
চািহদার িভি েত Agronomy Discipline  এরএর  িরসাসিরসাস   া ামা াম  নয় ারনয় ার  জজ   আহববানআহববান   জান ানজান ান । । বািষকবািষক
গেবষণাগ েবষণা  পয ােল াচন াপয ােল াচন া  সভায়সভায়   িবিভিবিভ   িব ান ীিব ান ী   এবংএবং  কমকত াগণকমকত াগণ   আগ ামীআগামী  মৗ েমরমৗ েমর  জজ   া ামা াম  কক   কেরকের  উ প াগনউ প াগন
করেবনকরেবন   বেলবেল   সভায়সভায়   িস ামিস াম   হীতহীত   হয়হয় ।।
 ২০১৯-২০ সেনর এে ানিম গেবষণার াবস হ িনে  দয়া হেলাঃ 

1. Effect of cotton seedling transplanting age on yield and yield 
contributing characters

2. Effect of spacing on the yield of Cotton
3. Effect of Harvest Aid Chemicals on Boll Opening, Seed Cotton 

Yield and Lint Quality of Cotton.
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4. Evaluation of Yield performance of a New Promising Cotton Line 
under Different Plant Spacing

5. Effect of De-topping and Mepiquiat Chloride on Cotton Yield 
6. Irrigation, Nitrogen Fertility, And Seeding Rate Effects On Cotton 

Yield And Fiber Quality
7. Effects Of Potassium And Fungicide On Cotton Leaf Spot Disease 

And Yield

Technical Ses s ion-4Technical Ses s ion-4

Entom ology Dis ciplineEntom ology Dis cipline

 ড. মা: ফিরদ উি ন, িনবাহী পিরচালক, লা উ য়ন বাড- এর সভাপিতে  সশন  হয়।  জনাব মংসা  মারমা, ব ািনক
কমকতা, পাহািড় লা গেবষণা ক , বালাঘাটা, বা রবান কীটত  িডিসি েনর experiment উপ াপন কেরন-

Expt.no-1:Insect biodiversity in cotton fields in the chittagong hill
tracts. পরী া র ফলাফল এক বৎসের িননয় করা যােব না িবধায় জনাব মামা পরী া  পরবত  বৎসের করার জ  আেবদন
কেরন।

Expt.no-2: Testing of some control measures in indigenous technology
knowledge (itk) on red cotton bug.  পরী া র ফলাফল এক বৎসের িননয় করা যােব না িবধায় জনাব
মামা  পরী া  পরবত  বৎসের করার জ  আেবদন কেরন।

Expt.no-3: Development of Eco-friendly Management of Sucking insects of
Cotton. িমিলয়া িবনেত মমতাজ এই experiment  উপ াপন কেরন।  এই experiment এর ফলাফেল জানা
যায় য, জ ািসড দমেনর জ  Azadiractin + Spinosad+ Yellow sticky trap এবং white
fly দমেনর জ  Azadiractin+ Yellow sticky trap ভাল ফলাফল দয়।

আগামী বছেরর জ  িনেমণা  ৩  experiment করার জ  সভায় িস াম  হীত হয়।
1 Field efficacy of some insecticides against sucking insects pest of 

cotton.
2 Testing of Some Control Measures in Indigenous Technology 

Knowledge (ITK) on Red Cotton Bug. 
 3 Documentation of Insect Pests on Upland Cotton Grown in Hilly 

Area. 

কীটত  িডিসি েনর সশন চয়ার ান ড. মা: ফিরদ উি ন, িনবাহী পিরচালক, লা উ য়ন বাড  আেলাচনার জ
সবাইেক আম ণ জানান। 

জনাব সন দবািশষ ধান লা উ য়ন কমকতা, ি য়া বেলন- Management Approach package  জানা
জানা দরকার।  জনাব ফখের আলম ইবেন তািবব, উপ-পিরচালক, ঢাকা বেলন Cost Benifit Ratio িহেসব আনেত
হেব। ড: মাঃ কাম ল ইসলাম এস এস ও বেলন  yield data ckeck করেত হেব। Integrated Package
program ক করেত হেব। সশন চয়ার ান ার মতামেত বেলন, এে ামলিজর experiment িবিভ  লােকশেনর
আবহাওয়া, পাকার আ মেণর ধরন এবং িবিভ  জােতর পাকার সংেবদনশীলতা িবেবচনায় িনেয় গেবষণা কায ম পিরচালনা
করা বা নীয়। আইিপএম ােকজ িনেয় কাজ করা এক  ভাল িদক রেয়েছ। এেত কীটনাশেকর বহােরর পিরমাণ কেম আসেব
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এবং পিরেবশ ষণ কম হেব ।

সমাপনী সশেন ড. মা: ফিরদ উি ন বেলন- লা উ য়ন বােডর ২িদন াপী বাৎসিরক গেবষণা কমশালা বই ানব  হেয়েছ।
লা উ য়ন বােডর িব ানীর সং ার তা রেয়েছ। ত ও তারা য ধরেণর গেবষণা কায ম উপ াপনা কেরেছ তা অব ই
শংসার দাবী রােখ। মাননীয় িনবাহী পিরচালক, লা উ য়ন বাড সকলেক এই ২িদন াপী অ ি ত কমশালার পািরশস েহর

আেলােক কম পিরক না তির কের ভিব ত কায ম পিরচালনা করার জ  সকলেক িনেদশনা দান কেরন। পরবত েত
সভাপিত মেহাদয় সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা কেরন।

 

ড. মাঃ ফিরদ উি ন 
িনবাহী পিরচালক

ারক ন র: ১২.০৭.০০০০.১০৬.০১.০০১.১৭.২৫ তািরখ: 
২৮ লাই ২০১৯

১৩ াবণ ১৪২৬

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) অিতির  পিরচালক, লা উ য়ন বাড, খামারবািড়, ঢাকা।
২) উপ-পিরচালক (সঃদঃ), লা উ য়ন বাড, খামারবািড়, ঢাকা।
৩) কটন এে ানিম , লা গেবষণা িশ ণ ও বীজ বধন খামার, র,গাজী র/সদর র,িদনাজ র/জগদীশ র, যেশার।
৪) ধান ব ািনক কমকতা, লা উ য়ন বাড, লা গেবষণা ক , মািহগ , রং র।
৫) কটন এে ানিম , লা গেবষণা িশ ণ ও বীজ বধন খামার, সদর র, িদনাজ র।
৬) কটন এে ানিম , লা গেবষণা িশ ণ ও বীজ বধন খামার, জগদীশ র, যেশার।
৭) উ তন ব ািনক কমকতা, লা উ য়ন বাড, পাহািড় লা গেবষণা ক , বালাঘাটা, বা রবান।
৮) কটন এে ানিম , লা গেবষণা িশ ণ ও বীজ বধন খামার, র,গাজী র।
৯) উপ-পিরচালক, লা উ য়ন বাড, আ িলক কাযালয়, ঢাকা/যেশার/রং র/চ াম।
১০) ধান লা উ য়ন কমকতা, লা উ য়ন বাড, জানাল কাযালয়,
যেশার/ ি য়া/িঝনাইদহ/ য়াডা া/রাজশাহী/ব ড়া/রং র/ঠা র াও/ঢাকা/ময়মনিসংহ/রা ামা /খাগড়াছিড়/বা রবান।

 

মাঃ মািম ল ইসলাম 
উ তন ব ািনক কমকতা (অিতির  দািয় )
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