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মুখেন্ধ 
  

তুলা োাংলাবদবের একটি অনযতম অর্ থকরী ফসল । দদবের েস্ত্র তেবের তেকাে এোং 

দিকসই উন্নয়বনর জনয োাংলাবদবে তুলা উৎপাদবনর লবযয জাততর জনক েঙ্গেনু্ধ দেখ মুজজের 

রহমান ১৯৭২ সাবল তুলা উন্নয়ন দোর্থ গঠন কবরন । তুলা উন্নয়ন দোর্থ তুলা গবেষণা , সম্প্রসারণ, 

প্রতেযন, েীজ উৎপাদন ও তেতরণ,  যুদ্র ঋণ তেতরণ ও তুলার োজারজাতকরণ কার্ থক্রবম সাতে থক 

সহবর্াতগতা কবর আসবে । েতথমাবন দদবের ৩৯টি দজলার ১৩২টি উপবজলাবত তুলার চাষ করা 

হবে । দদবে দু’ধরবনর তুলা চাষ হয় । সমতল এলাকায় সমভহতমর তুলা এোং পাে থতয চট্টগ্রাম 

অঞ্চবলর ততনটি দজলাবত পাহাতি তুলা চাষ হয় ।সমভহতমর তুলার ফলন দেেী এোং পাহাতি তুলার 

ফলন কম । তাই পাহাতি এলাকার নদী অেোতহকায়, দুই পাহাবির মধযভহতমবত ও পাহাবির ঢাবল 

সমভহতমর তুলা চাষ ক্রমেঃ জনতপ্রয় হবে । তুলা একটি খরা ও লেনাক্ততা সহনেীল ফসল এোং 

এটি মধযবময়াদী জলােদ্ধতা সহয করবত পাবর । তুলার আোদ চাষীবদর খাদয তনরাপত্তায় কার্ থকারী 

ভহতমকা রাখবে। তুলা েীজ েপন দর্বক শুরম্ন কবর েীজতুলা প্রজক্রয়াজাতকরণ পর্ থমত্ম 

কম থসাংস্থাবনর সুবর্াগ সটৃি হয়। উৎপাতদত েীজতুলা দর্বক অাাা ে ও েীজ পাওয়া র্ায় । েীজ 

দর্বক দভাজয ততল ও তখল পাওয়া র্ায় । তুলার তখল মাে ও পশুখাদয তহসাবে েযেহৃত  হয় । 

অপরতদবক শুকবনা তুলা গাে জ্বালানী কাঠ তহসাবে েযেহৃত হয় । তাই আমাবদর দদবে তুলা চাবষর 

গুরম্নত্ব অপতরসীম । 
 

োাংলাবদে পতৃর্েীর তিতীয় েহৃত্তম তুলা েযেহার কারী এোং  েহৃত্তম আমদানীকারী দদে। 

োাংলাবদে সাধারণত ভারত, তসআইএস(উজবেতকস্থান, কাজাখাস্থান ইতযাতদ) এোং আতিকার দদে 

সমূহ দর্বক তুলার আমদানী কবর র্াবক। পরীযা দর্বক  দদখা তগবয়বে দর্, আমাবদর দদবে 

উৎপাতদত তুলার গুনগতমান আমদানীকৃত তুলার গুনগত মাবনর সমান। আমাবদর দদবের 

৪৩৯টি স্পিতনাং তমবলর োতষ থক আ েতুলার চাতহদা প্রায় ৬০-৭০ লয দেল (১দেল=১৮২ দকজজ)। 

েতথমান উৎপাদন দদেীয় চাতহদার ৩-৪% মাত্র। স্থানীয়ভাবে দমাি চাতহদার ১০-১৫% দমিাবনার 

জনয তুলা উন্নয়ন দোর্থ আগামী ২০৩০ সাবলর মবধয ১,০০,০০০ দহঃ জতমবত তুলা আোবদর 

কম থপতরকেনা গ্রহন কবরবে। খাদয উৎপাদবন দকান তেঘ্ন না ঘটিবয় তুলা চাষ সম্প্রসারবণর জনয 

তুলা উন্নয়ন দোর্থ অপ্রচতলত অঞ্চল দর্মনঃ তামাক ও কৃতষ েনায়ন জতমবত, তুলা দর্বহতু খরা ও 

লেণাক্তসতহষু্ণ তাই  খরা, লেনাক্ত, চর ও পাহািী এলাকায় তুলা চাষ সম্প্রসারণ করা হবে। 
  

তুলার আোদ েস্ত্র তেবের প্রধান কা চামাল তুলার আ ে দর্াগাবনার পাোপাতে ÿাুদ্র ও 

প্রাতমত্মক চাষীবদর খাদয তনরাপত্তায় কার্ থকরী ভুতমকা রাখবে। তুলার েীজ েপন দর্বক শুরম্ন কবর 

েীজ তুলা প্রজক্রয়াজাতকরণ পর্ থমত্ম মতহলা শ্রতমকবদর কম থসাংস্থাবনর সুবর্াগ সটৃি হয়। উৎপাতদত 

েীজতুলা দর্বক ৪০% আ ে ও ৬০% েীজ পাওয়া র্ায়। েীজ দর্বক পুনরায় ১৫% দভাজয ততল ও 

৮৫% তখল পাওয়া র্ায়। তুলার তখল মাে ও পশুখাদয তহবসবে েযেহৃত হয় । অপরতদবক শুকবনা 

তুলা গাে জ্বালানী কাঠ তহবসবে েযেহৃত হয়।  এ েের ৬৫০ িন দভাজয দতল ও ৩২০০ িন তখল 

উৎপাদন হবয়বে। 
 

তুলা উন্নয়ন দোর্থ ১৯৯১ সাল দর্বক গবেষণা কার্ থক্রম োসত্মোয়ন করবে। তুলা গবেষণার 

প্রধান লÿা র্ হবলা কাাংতখত গুণােলীর আ ে সম্বতলত স্বে দময়াদী উচ্চ ফলনেীল ও হাইতির্ 

জাবতর উদ্ভােন, উৎপাদনেীলতা েজৃদ্ধর জনয কৃতষতাতত্বক েযেস্থাপনার প্ররু্জক্ত উদ্ভােন, তজে ও 

অজজে সাবরর সমতিত েযেস্থাপনার মাধযবম মতৃত্তকা উে থরতার উন্নয়ন, তুলার যততকারক 

দপাকামাকি তনয়ন্ত্রবণর জনয তজে কীিনােক তনরম্নপন এোং তুলার দরাগোলাই েযেস্থাপনা। 

তাোিাও পাে থতয অঞ্চল, চর, লেনাক্ত ও খরা প্রেন এলাকায় তুলা আোদ সম্প্রসারবণর লবযয 

গতানুগততক জ্ঞান ও তজেপ্ররু্জক্তর সমিবয় প্রততকুলতা সহনেীল তেষয়ক গবেষণা অগ্রাতধকার 

তভতত্তবত করা হবে। েলওয়াম থ দপাকা প্রততবরাধী জাত চাষাোবদর জনয ইবতামবধয গ্রীন হাউবজ Bt 
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তুলার Contained Trial স্থাপন করা হবয়বে। আগামী কবয়ক েেবরর মবধয চাষী পর্ থাবয় েীজ তেতরণ 

করা হবে। 
 

২০১৭-১৮দমৌসুবম সম্প্রসাতরত তুলা চাষ প্রকে (দফজ-১),  মাধযবম  সাধারণ প্রদে থনী, েস্নক 

প্রদে থনী, প্রতযাতয়ত েীজ েস্নক, মান সম্পন্ন েীজ উৎপাদন, পাহািী তুলা প্রদে থনী, চাতষবদর 

প্রতেযণ, সম্প্রসারণ কমী প্রতেযণ, কম থকতথা প্রতেযণ ও কম থোলা োসত্মোয়ন করা হবে। 

এোিাও কৃতষ গবেষণা ফাউবেেন(দকজজএফ) ও এনএটিতপ -২ এর আতর্ থক ও কাতরগতর সহায়তায় 

সমভুতম ও ততন পাে থতয এলাকায় তুলার তেতভন্ন প্রদে থনী ও চাতষ প্রতেযণ োসত্মোতয়ত হবে।  
 

চলতত ২০১৭-১৮দমৌসুবম তুলা উন্নয়ন দোবর্থর অধীনস্থ ১৩ টি দজাবন ৪৫ হাজার দহক্টর 

জতমবত তুলা চাষ কবর ১ লয ৭২ হাজার দেল আ েতুলা উৎপাদবনর লযয মাত্রা ধার্ থ করা হবয়বে। 

তুলা উন্নয়ন দোবর্থর কম থকতথা ও কম থচারীগণ এ পুতসত্মকাটি হযােেুক তহবসবে েযেহার কবর র্বর্ি 

উপকৃত হবেন। আতম আো কতর তুলা উন্নয়ন দোবর্থর সকল পর্ থাবয়র কম থকতথা ও কম থচারীগণ 

তনষ্ঠা ও দযতার সাবর্ তনজ তনজ দাতয়ত্ব পালন কবর ২০১৭-১৮ সাবলর তুলা উৎপাদবনর লযযমাত্রা 

অজথবন সবচি হবেন। 
 

                                                                                                           র্. দমাঃ ফতরদ উজিন 

 তনে থাহী পতরচালক 

  তুলা উন্নয়ন দোর্থ 
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১ তুলা উন্নয়ন বোবর্ডর সংতক্ষপ্ত পতরতচতত ও কা ডক্রম ১-৩ 

২ সমভূতমর তুলাচাষ কা ডক্রম ২০১৭-১৮ ৩-১০ 

৩ ২০১৭-১৮ উৎপাদন বমৌসুবম জাতওয়াতর তুলােীজ তেতরণ কা ডক্রম ১১-১৩ 

৪ সম্প্রসাতরত তুলা চাষ প্রকল্প (বফজ-১) ১৪-১৯ 

৫ ২০১৭-১৮ উৎপাদন বমৌসুবম গবেষণা বমৌলেীজ ও তভতিেীজ উৎপাদন কা ডক্রম ২৯-৩০ 

৬ গবেষণা কম ডসূতচ ২০১৭-১৮ ৩১-৩৫ 

৭ ২০১৭-১৮ বমৌসুবমর সমভূতম তুলার অনফাম ড ট্রায়াল ৩৬ 

৮ ২০১৭-১৮ বমৌসুবম প্রতিক্ষণ কা ডক্রম  ৩৭-৩৮ 

৯ সমভূতমর তুলাচাষ পদ্ধতত ৩৯-৪৪ 

১০ তুলাতভতিক আমত্মাঃফসল চাষ  ৪৫-৪৯ 

১১ তুলা তভতিক িসয তেনযাস ৫০ 

১২ তুলা তেষয়ক ৫টট গুরম্নত্বপূণ ড প্র ুদ্দক্ত ৫১-৫৭ 

১৩ তুলা গাবের েৃদ্দদ্ধ সত্মর  ৫৮ 

১৪ তুলার  ক্ষততকারক বপাকামাকি ৫৯-৬৩ 

১৫ তুলার উপকারী বপাকামাকি ৬৪-৬৭ 

১৬ তুলার ক্ষততকারক বপাকামাকি দমন েযেস্থাপনা ৬৮-৭২ 

১৭ তুলা ফসবলর কৃতষ পতরবেি তেবিষণ ৭২-৭৩ 

১৮ তুলা ফসবলর প ডায়তভতিক েযেস্থাপনা বকৌিল ৭৪-৭৫ 

১৯ তুলার বরাগ ও দমন েযেস্থাপনা ৭৬-৭৯ 

২০ েীজতুলা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ৮০ 

২১ অাাা িতুলার গুণােলী প্রভাতেত/ ক্ষততগ্রস্থ হওয়ার কারণাদী ৮১-৮২ 
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৪০ তুলা উন্নয়ন বোবর্ডর োতষ ডক কম ডসম্পাদন চুদ্দক্ত (APA) ১১৯-১২৯ 
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৪৩ তুলা উন্নয়ন বোবর্ডর তসটটবজন চাটডার ১৩১-

১৩৩ 
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মানুবষর পা চটি দমৌতলক চাতহদার মবধয খাবদযর পবরই েবস্ত্রর অেস্থান। েতথমাবন োাংলাবদে 

খাবদয স্বয়াংসমু্পণ থতা অজথন কবরবে। মানুবষর তিতীয় দমৌতলক চাতহদা েবস্ত্রর প্রধান কা চামাল তুলা 

উৎপাদন েজৃদ্ধবত তুলা উন্নয়ন দোর্থ তনরলস ভাবে কাজ কবর র্াবে। আমাবদর েস্ত্র তেবের প্রাচীন 

ঐততহয রবয়বে। এবদবে তততর ‘‘মসতলন’’ েস্ত্র তেশ্ব তেখযাত তেল। েস্ত্র োাংলাবদবের প্রধান তেে 

পণয। অর্ থজনততক মূলয সাংবর্াজবনর দযবত্র েস্ত্র তেবের অেদান তেেখাবতর প্রায় ৪০ েতাাংে এোং 

জাতীয় আবয়র প্রায় ১৩ েতাাংে। দদবে ৪৩৯টি সুতাকবলর জনয োতষ থক ৫৫-৬০ লয দেল 

অাাা েতুলার চাতহদা রবয়বে। এ পতরমান তুলা আমদানী করবত োতষ থক প্রায় ২০-২৫ হাজার দকাটি 

িাকা েযয় হয়। এই চাতহদা পূরবণ সহায়তার জনয তুলা উন্নয়ন দোর্থ কাজ কবর চবলবে। 
   

স্বাধীনতার পরেতীবত োাংলাবদবের তুলা চাবষর গুরুত্ব উপলতি কবর জাততর জনক েঙ্গেনু্ধ 

দেখ মুজজেুর রহমান ১৯৭২ সাবল তুলা উন্নয়ন দোর্থ গঠন কবর। ১৯৭৪-৭৫ সাবল তুলা উন্নয়ন 

দোর্থ মাঠ পর্ থাবয় পরীযামূলক তুলার চাষ শুরম্ন কবর। এ দদবের জলোয় ুও মাটি তুলা চাবষর 

উপবর্াগী প্রমাতণত হওয়ায় পরেতীবত সারাবদবে তুলাচাষ সম্প্রসারবণর উবদযাগ গ্রহণ করা হয়। 

তখন দর্বক দদবে তুলা চাষ সম্প্রসারণ উৎপাদন ক্রমািবয় েজৃদ্ধ দপবত র্াবক। তুলা উন্নয়ন দোর্থ 

তুলা গবেষণা, সম্প্রসারণ, েীজ উৎপাদন ও তেতরণ এোং োজারজাতকরণসহ তেতভন্ন কম থস~াূচ 

োসত্মোয়ন কবর আসবে। ১৯৯১ সাবল োাংলাবদে কৃতষ গবেষণা ইন্সটিটিউি হবত তুলা গবেষণা 

োখা তুলা উন্নয়ন দোবর্থর উপর নযাসত্ম করা হয় এোং ২০১২ সাবল তুলা উন্নয়ন দোর্থ National 

Agricultural Research System (NARS) এর অমত্ম থভুক্ত হয়।    
  

দদবে দু’ধরবণর তুলা চাষ হয়। সমতল এলাকায় সমভূতমর তুলা ো আপলযাে কিন(Gosspium 

hirsutum) এোং পাে থতয চট্টগ্রাম অঞ্চবলর ততনটি দজলাবত পাহাতি ো কুতমলস্নাা (Gosspium 

arboream) তুলাচাষ হয়। এোিাও পাহাতি এলাকার নদী অেোতহকায় ও দুই পাহাবির মধযভূতমবত 

সমভূতমর তুলা চাষ হবে। তুলা উন্নণয়ন দোবর্থর লযয হবলা স্বে দময়াদী অতধক উৎপাদনযম 

তুলার জাত উদ্ভােন করা, র্াবত কৃষকগণ কম সমবয় কম তেতনবয়াবগ অতধক তুলা উৎপাদন কবর 

অতধক আয় করবত পাবর। তুলা চাবষর প্রার্তমক খরচ দমিাবনার জনয এোং তুলা ফসলবক 

লাভজনক করার জনয তুলার সাবর্ সার্ী ফসল এোং তরবল ফসল চাবষ চাষীবদর উৎসাতহত করা 

হবে। দদবের দতযনাঞ্চবল কম দর্বক মাঝারী লেনাক্ত খরা এলাকায় তুলা চাষ সম্প্রসাতরত হবে। 

দদবের তেতভন্ন অঞ্চবল হাইতির্ জাবতর তুলাচাষ শুরম্ন হবয়বে।  

চলতত ২০১৭-১৮ দমৌসুবম তুলা উন্নয়ন দোবর্থর অধীনস্থ ১৩ টি দজাবন  ৪৫,০০০ দহক্টর 

(সমভূতমর তুলা ২৮,০০০ দহক্টর এোং পাহাতি তুলা ১৭,০০০ দহক্টর) জতমবত তুলা চাষ কবর দমাি ১ 

লয ৭২ হাজার দেল আ েতুলা উৎপাদবনর লযযমাত্রা ধার্ থ করা হয়। লযযমাত্রা অজথবনর জনয 

ইবতামবধয তুলা েীজ েপন কাজ সম্পন্ন হবয়বে।  

  

তুলা উন্নয়ন বোবর্ডর কা ডােলীাঃ 
 

 তুলা উন্নয়ন দোর্থ কতৃথক ২০১৭-১৮ দমৌসুবম গবেষণা খামার/দকন্দ্র সমূবহ ও মাঠ পর্ থাবয় 

তুলা গবেষণা, সম্প্রসারণ, েীজ উৎপাদন ও তেতরণ, মাবকথটি ও জজতনাং এোং তুলা চাবষর জনয ÿাুদ্র 

পতরসবর তদারকী ঋণ তেতরণ কার্ থক্রম োসত্মোয়ন করা হয়। 
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গবেষণা কা ডক্রমাঃ 

 েতথমাবন তুলা উন্নয়ন দোবর্থর অধীনস্থ  ৫টি গবেষণা খামার/দকন্দ্র এোং ৩টি গবেষণা 

উপবকবন্দ্র তুলার গবেষণা কার্ থক্রম োসত্মোয়ন হবে। পতরেততথত জলোয়ুবত তুলা চাষবক চাষীর 

তনকি অতধকরত লাভজনক করার জনয অঞ্চলতভতত্তক অগ্রাতধকার তভতত্তবত গবেষণা কার্ থক্রম 

চলবে। দর্মনঃ শ্রীপুর, গাজীপুর খামাবর োবয়াবিক(তেটি) তুলার প্ররু্জক্ত উদ্ভােন; জগদীেপুর, 

র্বোর খামাবর  লেণাক্ত এলাকার তুলার চাষ উপবর্াগী প্ররু্জক্ত উদ্ভােন; সদরপুর, তদনাজপুর 

খামাবর  খরা অঞ্চবল চাষ উপবর্াগী প্ররু্জক্ত উদ্ভােন এর লবযয গবেষণা কার্ থক্রম চলবে। অতধকন্তু 

োলাঘািা োন্দরোন দকন্দ্র এোং তৎসহ ৩টি গবেষণা উপবকন্দ্র (োন্দরেন এর দরইো, রাাংগামাটি 

দজলার কাউখালী,  খাগিােতি দজলার মাটিরাাংগা) দত পাে থতয অঞ্চবল আবমতরকান তুলা চাষবক 

সম্প্রসারবণর লবযয গবেষণা কার্ থক্রমসহ পাহািী তুলার উৎপাদনেীলতা েজৃদ্ধর জনয গবেষণা 

কার্ থক্রম চলবে। তাোিা, মাহীগঞ্জ, রাংপুর গবেষণা দকবন্দ্র তুলার ৫২৩ টি জাম থপস্নাজম 

রযণাবেযণ ও উন্নয়বণর কার্ থক্রম অেযাহত আবে। এসে গবেষণা খামার/দকবন্দ্র ২০১৭-১৮ 

দমৌসুবম তুলার তেতভন্ন তর্তসতপস্নবন (তিতর্াং, এবগ্রানতম, এবটামলজজ, পযার্লজজ ও সবয়ল সাবয়ন্স) 

দমাি ৬৩ টি গবেষণা/ ট্রায়াল স্থাপনসহ মাঠ পর্ থাবয় দমাি ১৩টি অনফাম থ ট্রায়াল স্থাপন করা 

হয়।এনএটিতপ এর আতর্ থক সহবর্াতগতায় ৫টি গবেষণা প্রকে তেতভন্ন খামাবর চলমান 

রবয়বে।আমাবদর দদবের জলোয় ুপতরেতথন দমাকাবেলায় খরা ও উচ্চ তাপমাত্রায় সহনেীল তুলার 

জাত উদ্ভেবনর জনয তুলা উন্নয়ন দোর্থ েতথমাবন ইটারনযােনাল এনাজজথ এবজজন্স এর কাতরগতর 

সহায়তায় গবেষণা কার্ থক্রম োসত্মোয়ন করবে। তাোিাও,তজতেক প্ররু্জক্ত েযেহার কবর তুলার 

যততকারক দপাকা দোলওয়াম থ তনয়ন্ত্রবণর জনয তেটি তুলা প্রেতথবনর লবযয তুলা উন্নয়ন দোর্থ 

গবেষণা কার্ থক্রম োসত্মোয়ন করবে।উক্ত দমৌসুবম তসতে-১৬ নামক একটি উচ্চফলনেীল তুলার 

জাত অেমুক্ত করা হয়।  
 

 

 

সম্প্রসারণ কা ডক্রমাঃ 

 েতথমাবন দদবের ৩৯টি দজলায় ও ১৩১ টি উপবজলায় তুলা উন্নয়ন দোবর্থর সম্প্রসারণ 

কার্ থক্রম রবয়বে। তার মবধয ৩টি দজলায় আঞ্চতলক কার্ থালয় (ঢাকা, রাংপুর, র্বোর) ও ১০টি  

দজানাল কার্ থালবয়র (ঢাকা, ময়মনতসাংহ, েগুিা, রাংপুর, ঠাকুরগা  ও, রাজোহী, কুটিয়া, চুয়ার্াঙ্গা, 

র্বোর ও জঝনাইদহ) অধীবন ১৭১ টি কিন ইউতনি/ সাে ইউতনি কার্ থালবয়র মাধবম সমভুতম তুলার 

সম্প্রসারণ কার্ থক্রম োসত্মাোয়ন করা হবে। চট্টগ্রাম আঞ্চতলক কার্ থালবয়র অধীন ৩টি দজানাল 

কার্ থালবয় (রাঙ্গামাটি, খাগিােতি ও োন্দরোন) ২৪ টি কিন ইউতনি/সাে ইউতনি কার্ থালবয়র 

মাধযবম পাহািী তুলার সম্প্রসারণ কার্ থক্রম োসত্মোয়ন করা হবে। 

 চলতত ২০১৭-১৮ দমৌসুবম ৪৫০০০ দহক্টর জতমবত (সমভূতমর তুলা- ২৮০০০ দহক্টবর এোং 

পাহািী তুলা ১৭০০০ দহক্টবর) দমাি ১,৭২,০০০ দেল আ ে তুলা উৎপাদবনর লÿা র্মাত্রা ধার্ থয করা 

হয়। উক্ত লÿা র্মাত্রার তেপরীবত ৪৩,০৫০ দহক্টর জতমবত (সমভূতমর তুলা ২৬,৩০০ দহক্টর এোং 

পাহািী তুলা ১৬,৭৫০ দহক্টর) চাষ করা হবয়বে। পাহািী তুলা উঠাবনা দেষ হবয়বে, সমভূতমর তুলা 

উঠাবনা দেষ পর্াবয় থ রবয়বে। এ দমৌসুবম ১৭২০০০ দেল আ েতুলা উৎপাদন হবে েবল আো করা 

র্াবে। 
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 চলতত ২০১৭-১৮ দমৌসুবম দমাি ২১০০ টি সাধারণ প্রদে থনী (প্রততটি ৩৩ েতক), েস্নক 

প্রদে থনী ৩০০টি (প্রততটি ১ দহক্টর), মান সম্পন্ন েীজ উৎপাদন/প্রতযাতয়ত েীজ েস্নক কার্ থক্রম ৫০ 

দহক্টর, তভতত্ত েীজ ৪৬ দহঃ কার্ থক্রম োসত্মোয়ন করা হয়। 

প্রতিক্ষণ কা ডক্রমাঃ 

 তুলা উন্নয়ন দোবর্থর গবেষণা  খামার সমূবহ এোং ইউতনি পর্ থাবয় প্রতেযণ কার্ থক্রম  োসত্মোয়ন 

করা হয়। চলতত  ২০১৭-১৮ দমৌসুবম ১২০ জন তেজ্ঞানী/সম্প্রসারণ কম থকতথা, ৪৮০ জন 

গবেষণা/সম্প্রসারণ কমী  ও ৫৪০ জন চুজক্তেদ্ধ চাতষবক প্রতেযণ প্রদান করা হয়। মাঠ তদেস/চাতষ 

সমাবেে অনুষ্ঠাবনর মাধযবম তুলা চাতষবক তুলা চাবষ উদ েুদ্ধকরণ /প্রতেযণ প্রদান করা হয়।  

ইউতনি পর্ থাবয় ১০,১৪৩ জন সাধারণ তুলা চাতষবক এক তদবনর প্রতেযণ প্রদান করা হয়। প্রতেযণ 

কার্ থক্রম অেযাহত আবে। তুলা উৎপাদন েজৃদ্ধর দকৌেল তনধ থারবনর লবযয  তেে^তেদযালয়, সদর 

দপ্তর, তেতভন্ন ফাম থ ও আঞ্চতলক কার্ থালবয় ১০টি কম থোলা ও ০২টি দসতমনার অনুটষ্ঠত হবয়বে। উক্ত 

কম থোলায় মাননীয় কৃতষ সতচে,পতরকেনা কতমেবনর মাননীয় সদসয, তেে^তেদযালবয়র ভাইস 

চযাবন্সলর, কৃতষ মন্ত্রণালবয়র অতততরক্ত সতচে, দজলা প্রোসক, তেশ্বতেদযালবয়র প্রতততনতধ, কম থকতথা, 

দিক্সিাইল মাতলক, মাঠকমী, কৃষক, প্রাইবভি সীর্ দকাম্পানী ও জজনার প্রতততনতধ অাংেগ্রহণ 

কবরন। ২০১৭-১৮ দমৌসুবম সমভূতম ও পাহাতি তুলার গবেষণা কাবজর অগ্রগতত এোং ভতেষযৎ 

গবেষণা কম থ পতরকেনা প্রণয়বনর তনতমবত্ত সদর দপ্তবর ১টি অভযমত্মরীণ গবেষণা ও ১টি োতষ থক 

গবেষণা পর্ থাবলাচনা কম থোলা হয়। উক্ত কম থোলায় কৃতষ মন্ত্রণালয়বয়র উর্ধ্ থতন কম থকতথা, 

তেশ্বতেদযালবয়র প্রতততনতধ, তেতভন্ন গবেষণা প্রততষ্ঠাবনর গবেষকেনৃ্দ, দেসরকারী েীজ দকাম্পানীর 

প্রতততনতধ, জজনার প্রতততনতধ, তমতর্য়াকমী, তুলা উন্নয়ন দোবর্থর গবেষক ও কম থকতথােনৃ্দ তমতলবয় 

১০০ জন অাংেগ্রহণ কবরন।  
 

েীজ উৎপাদন ও তেতরণ কা ডক্রমাঃ 

 দমৌলেীজ ও তভতত্তেীজ উৎপাদবনর কাজটি একমাত্র তুলা উন্নয়ন দোর্থ কবর র্াবক। চলতত 

২০১৭-১৮ দমৌসুবম তুলা উন্নয়ন দোবর্থর খামার সমূবহ র্র্াক্রবম ৮ দহক্টর জতমবত দমৌলেীজ, 

৮৪.৫ দহক্টর জতমবত তভতত্তেীজ এোং মাঠ পর্ থাবয় চুজক্তেদ্ধ চাতষবদর মাধযবম ৫০ দহক্টর জতমবত 

প্রতযাতয়তমাবন/মানসম্পন্ন েীজ উৎপাদবনর জনয তুলা চাষ করা হয়। েীজতুলা উঠাবনার কাজ 

দেষ পর্ থাবয় রবয়বে।  
 

 

 

মাবকডটটং ও দ্দজতনংাঃ 

 সাধারণ তুলা চাতষবদর উৎপাতদত েীজতুলা দেসরকারী পর্ থাবয় ক্রয় করা হয়। তুলা উন্নয়ন 

দোবর্থর োজারজাতকরণ কম থসূচীর উবিেয হবে মানসম্পন্ন েীজ উৎপাদন এোং চাতষবদর 

উৎপাতদত েীজতুলা নযার্য মূলয প্রাতপ্তবত সহায়তা প্রদান করা। চাতষবদর মবধয েীজ তেতরবণর 

লবযয তুলা উন্নয়ন দোর্থ ২০১৭-১৮ দমৌসুবম চুজক্তেদ্ধ চাতষবদর তনকি দর্বক েীবজর জনয ১৬০ 

দমটট্রক িন ও সাধারণ মাবনর েীবজর জনয ৬৯.০ দমটট্রক িন সমভূতমর েীজ তুলা এোং তনে থাতচত 

চাতষবদর তনকি দর্বক ২০ দমটট্রক িন পাহািী েীজতুলাসহ দমাি ২৪৯ দমটট্রক িন েীজতুলা 

ক্রবয়র লযযমাত্রা ধার্ থ করা হয়। ক্রয়কৃত েীজতুলা জজতনাং ও েীজ প্রজক্রয়াজাত কবর প্রাপ্ত েীজ 

পরেতী দমৌসুবম েপবনর জনয চাতষবদর মবধয তেতরণ করা হবে। 
 

(গ) দাতরদ্র তেবমাচন াাঃ 

োাংলাবদবে তুলা একটি অর্ থকরী ফসল । দদবের েস্ত্র তেবে তুলার র্বর্ি চাতহদা রবয়বে। তুলা 

চাতষরা েীজতুলা  তেক্রয় কবর নগর অর্ থ আয় করবত পাবরন। তুলার প্রধান পণয হবে আ ে। 
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এোিা, তুলা েীজ হবত উপজাত দ্রেয তহবসবে দভাজয দতল ও তখল পাওয়া র্ায়। তুলার তখল গোতদ 

পশু ও মাবের খাোর তহবসবে েযেহৃত হয়। শুকনা তুলা গাে কাগজ তততরর পাে, পাটিথবকল দোর্থ 

তততরর পাে ও জ্বালানী তহবসবে েযেহৃত হয়। তুলাচাবষ প্রায় ৮২,৫৬০ জন চাতষ সম্পকৃ্ত রবয়বে। 

এসে চাতষ তুলা চাষ কবর আতর্ থকভাবে লাভোন হবেন। তুলা উৎপাদবনর জনয জতম ততরী দর্বক 

শুরম্ন কবর েীজতুলা োজারজাতকরণ, জজতনাং আ েতুলা তেপনণ, তুলােীজ দর্বক দতল উৎপাদন ও 

পতরবোধন প্রভৃতত কাবজ েহু সাংখযক দলাবকর কম থসাংস্থান হয়। কাবজই, তুলা উৎপাদন ও 

প্রজক্রয়াজাতরণ কার্ থক্রম কম থসাংস্থাবনর সুবর্াগ সটৃির মাধযবম দাতরদ্র তেবমাচবন এোং অর্ থজনততক 

উন্নয়ন তেবেষ ভুতমকা রাখবে। 

 

(ঘ) কু্ষদ্র পতরসবর তদারকী ঋণ তেতরণ কা ডক্রমাঃ 

 তুলা উন্নয়ন দোর্থ তনজস্ব তহতেল হবত তুলা চাবষর জনয চাষীবদরবক যুদ্র পতরসবর 

তদারতক ঋণ প্রদান কবর র্াবক এোং তেতভন্ন েযাাংবকর মাধযবম ঋণ প্রাতপ্তবত সহায়তা কবর। তুলা 

চাতষবদর ঋণ প্রাতপ্তর সুতেধাবর্ থ তুলা উন্নয়ন দোবর্থ, রাজোহী কৃতষ উন্নয়ন েযাাংক এোং োাংলাবদে 

কৃতষ েযাাংক এর সাবর্ সমবঝাতা স্মারক স্বাযর কবরবে। তুলা উন্নয়ন দোর্থ ২০১৭-১৮ দমৌসুবম 

তুলাচাতষবদরবক ১,৩৪,৮০,০০০/- (এক দকাটি দচৌজত্রে লয আতে হাজার ) িাকা তদারতক ঋণ 

তেতরণ কবরবে। এ ঋণ েপন দমৌসুবম চাতষবদর উপকরণ ক্রবয়র জনয (েীজ, সার ও কীিনােক) 

তেতরণ করা হয় এোং েীজতুলা ক্রবয়র সময় আদায় করা হয়। একজন তুলা চাতষ একর প্রতত 

৩৮,০০০/- িাকা এোং ২ একবরর জনয সবে থাচ্চ ৭৬,০০০/- িাকা পর্ থমত্ম ঋণ দপবত পাবরন। এ 

ঋবণর সুদ োাংলাবদে কৃতষ েযাাংক কতৃথক তনধ থাতরত ফসল ঋবণর সুবদর হাবর ধার্ থ করা হয়। 
 

(ঙ) তথ্য প্র ুদ্দক্তর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ াাঃ 

তুলা উন্নয়ন দোবর্থর প্রধান কার্ থালয়,আঞ্চতলক ও দজানাল কার্ থালয় এোং গবেষণা খামার/দকবন্দ্র 

কস্পম্পউিার,ফযাক্স ও দিতলবফান সুতেধা রবয়বে।তুলা উন্নয়ন দোবর্থর  প্রধান কার্ থালবয় ২৫ 

এমতেতপএস যমতা সম্পন্ন একটি তেটিতসএল ইটারবনি এোং ওয়াইফাই সাংবর্াগ চালু আবে।তুলা 

উন্নয়ন দোবর্থর আঞ্চতলক কর্ থালয়, দজানাল কার্ থালয় ও গবেষণা খামার সমূহ ইটারবনি 

সাংবর্াবগর আওতায় আনা হবয়বে।তুলা উৎপাদন ও গবেষণার তর্য সম্বতলত তুলা উন্নয়ন দোবর্থর 

একটি তনজস্ব ওবয়েসাইি (http://www.cdb.gov.bd) রবয়বে। 
 

তুলা চাষ সম্প্রসারণ এলাকাসমূহ 
 

ক্র. 

নং 

আঞ্চতলক 

কা ডালয় 

বজানাল 

কা ডালয় 

বজলাসমূহ ইউতনবটর 

সংখযা 

১. ঢাকা ঢাকা ঢাকা, মাতনকগঞ্জ, গাজীপুর, 

িাঙ্গাইল, নরতসাংদী, তকবোরগঞ্জ। 

১৪ 

ময়মনতসাংহ ময়মনতসাংহ, জামালপুর, 

দেরপুর, িাঙ্গাইল। 

১৭ 

২. র্বোর র্বোর র্বোর,ঝালকাটঠ,জঝনাইদহ,   

খুলনা, দগাপালগঞ্জ। 

২১ 

কুটিয়া কুটিয়া, রাজোিী, 

দমবহরপুর,েরগুনা। 

১৬ 

জঝনাইদহ জঝনাইদহ, মাগুরা, ফতরদপুর। ২১ 

চুয়ার্াঙ্গা চুয়ার্াঙ্গা, দমবহরপুর। ১৭ 

৩. রাংপুর রাংপুর রাংপুর, গাইোন্ধা, , লালমতনরহাি, 

কুতিগ্রাম। 

১৭ 

http://www.cdb.gov.bd/
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ঠাকুরগা  ও ঠাকুরগা  ও,পঞ্চগি, তদনাজপুর। ১৩ 

েগুিা েগুিা,তসরাজগঞ্জ,জয়পুরহাি, 

নওগা , পােনা। 

১৫ 

রাজোহী রাজোহী, নাবিার, নওগা ,  

চাপাইনোেগঞ্জ। 

২০ 

৪. চট্টগ্রাম োন্দরোন োন্দরোন। ০৯ 

রাঙ্গামাটি রাঙ্গামাটি। ০৯ 

  খাগিােতি খাগিােতি। ৬ 

দমাি ৪টি ১৩টি ৩৯টি ১৯৫টি 

 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সমভূতমর তুলাচাষ কা ডক্রম ২০১৭-১৮ 
তুলাচাবষর লযযমাত্রাবক অতধকতর োসত্মেমুখী করার জনয চলতত ২০১৭-১৮ তুলাচাষ দমৌসুবম 

২৮০০০ দহক্টর জতমবত সমভূতম তুলার দমাি ১৫৭৯৫৬ দেল আে তুলা উৎপাদবনর পতরকেনা 

গ্রহণ করা হবয়বে। দজানওয়ারী তুলার চাষ এোং লযযমাত্রা তনমণরূপঃ  

তুলা চাবষর বজানওয়ারী লক্ষযমাত্রা 

ক্রাঃ 

নং 

অঞ্চল বজান লক্ষযমাত্রা 

অধীনস্থ 

ইউতনট 

সংখযা 

তুলাচাষ 

(বহক্টর) 

েীজ 

তুলার 

উৎপাদন 

(বমাঃ টন) 

আি তুলার 

উৎপাদন 

(বেল) 

১ র্বোর র্বোর ২১ ৩২০০ ৮৬৪০ ১৮১৮২ 

২ ,, জঝনাইদহ ২১ ৪৩০০ ১১৬১০       ২৪৪৩২ 

৩ ’’ কুটিয়া ১৬ ৪৩০০ ১১৬১০ ২৪৪৩২ 

৪ ,, চুয়ার্াঙ্গা ১৭ ৪৩০০ ১১৬১০ ২৪৪৩২ 

৫ রাংপুর রাজোহী ২০ ২৫০০ ৬৭৫০ ১৪২০৫ 

৬ ’’ েগুিা ১৫ ১৯০০ ৫১৩০ ১০৭৯৬ 

৭ ’’ রাংপুর ১৭ ২৩০০ ৬২১০ ১৩০৬৮ 

৮. ,, ঠাকুরগা  ও ১৩ ১৪০০ ৩৭৮০ ৭৯৫৫ 

৯. ঢাকা ঢাকা ১৪ ১৪০০ ৩৭৮০ ৭৯৫৫ 

১০. ’’ ময়মনতসাংহ ১৭ ১৮০০ ৪৮৬০ ১০২২৭ 

১১. চট্টগ্রাম োন্দরোন  ০৯ ২০০ ৩৬০ ৭৫৮ 

১২. ,, রাঙ্গামাটি  ০৯ ২০০        ৩৬০ ৭৫৮ 

১৩. ’’ খাগিােতি ৬ ২০০ ৩৬০ ৭৫৮ 
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বমাটাঃ  ১৯৫ ২৮০০০ ৭৫০৬০ ১৫৭৯৫৬ 

তুলাচাষ কা ডক্রবমর উবিিয   
 

(ক) চাতষবদর তুলাচাবষ উদ েুদ্ধ করা; 

(খ) তুলা উৎপাদবনর মাধযবম  চাতষবদর আয় েজৃদ্ধ করা; 

(গ) দদবে তুলা উৎপাদন েজৃদ্ধ কবর েস্ত্র তেবে কা চা তুলার চাতহদা পূরবণ সহায়তা 

করা; 

(ঘ) দর্সে জতমবত রতে দমৌসুবম কম ফলনেীল েসয আোদ করা হয়, দসসে জতম 

তুলাচাবষর অমত্মভূথক্ত কবর সামতগ্রক কৃতষ উৎপাদন েজৃদ্ধ করা; 

(ঙ) কম উে থর জতম তুলাচাবষর আওতায় এবন জতমর সিযেহার করা; 

(চ) তুলার সাংবগ সার্ী ফসল ও তরবল ফসবলর চাষবক উৎসাতহত করা; 

(ে) তুলার জতমবত েসযতেনযাবসর মাধযবম লাভজনক অনযানয ফসবলর চাষবক 

উৎসাতহত করা;  

(জ) গবেষণার মাধযবম প্রাপ্ত উন্নত জাবতর তুলা আোবদ চাতষবদরবক উৎসাতহত করা; 

(ঝ) তুলাচাবষর আধুতনক প্ররু্জক্ত চাতষবদর তনকি হসত্মামত্মর ও েযেহাবরর প্রতেযণ 

তদবয় দহক্টর প্রতত ফলন োতিবয় তুলার উৎপাদন ও চাতষবদর আয় েজৃদ্ধ করা এোং  

(ঞ) জজতনাং তেে তেকাবে সহায়তা করা এোং তুলােীজ দর্বক দতল আহরণ, দভাজয 

দতল ও তখল উৎপাদন । 
 

                  

                   ২০১৭-১৮ বমৌসুবম ইউতনটওয়ারী তুলাচাবষর লক্ষযমাত্রা 

ও অগ্রগতত 
 

চলতত ২০১৭-১৮ দমৌসুবম সমতল ও পাহাতি এলাকার ১৩টি দজাবনর অধীনস্থ ১৯৫টি ইউতনি/সাে 

ইউতনি কার্ থালবয়র মাধযবম সমভূতমর তুলাচাষ করা হবে। ইউতনি/সাে-ইউতনি ওয়ারী উৎপাদন 

লযযমাত্রা ও অজথন তনমণরূপঃ  
 

ইউতনটওয়ারী তুলা চাষ ও উৎপাদন লক্ষযমাত্রা 

 

বজান বজলা উপবজলা ইউতনট/ 

সাে-ইউতনট 

২০১৭-১৮ বমৌসুবমর লক্ষযমাত্রা ও 

অগ্রগতত 

তুলা চাষ 

লÿা  মাত্রা (বহাঃ) 

অগ্রগতত (বহাঃ) 

১। র্বোর 

 

র্বোর 

 

দচৌগাো দচৌগাো ২০০ ১৯৪ 

হাতকমপুর ২০০ ১৯৬ 

পুবিাপািা  ৭০ ৬৮ 

খাজরুা ২০০ ১৯৫ 

দকাতয়ালী োততয়ানতলা ১০০ ৯৭ 

জঝকরগা

ো 

 

জঝকরগাো-১ ১৫০ ১৪৬ 

জঝকরগাো-২ ২৪০ ২৩৬ 

 োকিা ১০০ ৯৭ 

োে থা 
 

োে থা ২৩০ ২২৬ 

উলেী ২০০ ১৯৭ 

মতনরামপু মতনরামপুর ১৫০ ১৪৫ 
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বজান বজলা উপবজলা ইউতনট/ 

সাে-ইউতনট 

২০১৭-১৮ বমৌসুবমর লক্ষযমাত্রা ও 

অগ্রগতত 

তুলা চাষ 

লÿা  মাত্রা (বহাঃ) 

অগ্রগতত (বহাঃ) 

র 

 

রাজগঞ্জ ১৩০ ১২৬ 

ঝাপা ১৮০ ১৭৬ 

দকেেপুর দকেেপুর ১৭০ ১৬৩ 

জঝনাইদহ কাতলগঞ্জ োরোজার ৩০০ ২৯৫ 

কাতলগঞ্জ ১৩০ ১২৬ 

খুলনা রু্মুতরয়া চুকনগর ৮০ ৭৬ 

ফুলতলা ফুলতলা ৫০ ৪৭ 

ঝালকাঠী ঝালকাঠী 

সদর 

গােখান ৭০ ৬৬ 

দগাপালগ

ঞ্জ 

কাতেয়ানী কাতেয়ানী ৫০ ৪৮ 

বমাটাঃ        ৫ ১১ ২০ ৩২০০ ৩০৭৮ 

২।জঝনাইদহ জঝনাইদহ 

 

জঝনাইদহ 

 

জঝনাইদহ 

সদর 

২৪০ ২৩৩ 

র্াকোাংলা ২১০ ২০৪ 

তেলকুপা 
 

তেলকুপা ১৪০ ১৩৭ 

দেখপািা ১৪০ ১৩৭ 

হািফাজজলপু

র 

২০০ ১৯৬ 

মবহেপুর তেদযাধরপুর ১৭০ ১৬৫ 

েযামকুর ৩০০ ২৯০ 

গুিদহ ৩০০ ২৯১ 

দনপা ৩০০ ২৯২ 

জজন্নানগর ৩০০ ২৯১ 

মবহেপুর ২৫০ ২৪২ 

দকািচা  দ

পুর 

দকািচা  দপুর ২০০ ১৯৩ 

দগাতেন্দপুর ১২০ ১১৫ 

হতরনাকুে চা  দপুর ১২০ ১১৭ 

মাগুরা 
 

মাগুরা 

সদর 

 

মাগুরা  ১৬০ ১৫৬ 

ইোখাদা ১৬০ ১৫৭ 

দমাহাম্মদ

পুর 

আবলাকতদয়া ১৬০ ১৫৭ 

শ্রীপুর 

 

সাফদারপুর ১৯০ ১৮৪ 

লাঙ্গলোধ ১৬০ ১৫৭ 

শ্রীপুর ১৬০ ১৫৫ 

ফতরদপুর মধুখালী মধুখালী ১২০ ১১৬ 

বমাটাঃ          ৩ ৯ ২১ ৪৩০০ ৪১৪৮ 

৩। কুটিয়া কুটিয়া দভিামারা দভিামারা ১৫০ ১৪৬ 



তুলা গবেষণা ও সম্প্রসারণ প্রততবেদন ২০১৭-১৮ 

 

বজান বজলা উপবজলা ইউতনট/ 

সাে-ইউতনট 

২০১৭-১৮ বমৌসুবমর লক্ষযমাত্রা ও 

অগ্রগতত 

তুলা চাষ 

লÿা  মাত্রা (বহাঃ) 

অগ্রগতত (বহাঃ) 

  দদৌলতপুর দদৌলতপুর ১৫০ ১৩৮ 

আলস্নার দগ থা ৩৫০ ৩৪১ 

মর্ুরাপুর ৩০০ ২৯১ 

প্রাগপুর ৮৫০ ৮২০ 

দগায়ালগ্রাম ২০০ ১৮৪ 

তমরপুর 

 

তমরপুর ১২৫ ১২০ 

খতলসাকুজে ১২৫ ১২১ 

দমবহরপুর 

 

গাাংতন 

 

গাাংতন ২৭৫ ২৭১ 

ধানবখালা ২২৫ ২২৩ 

োমুজন্দ ৩৫০ ৩৪২ 

দেতোতিয়া ৩৭৫ ৩৭০ 

কাজীপুর ২৫০ ২৪৫ 

রাজোতি 

 

োতলয়াকা

জন্দ 

োতলয়াকাজন্দ ১৫০ ১৪৬ 

জামালপুর ১২৫ ১২০ 

পাাংো কুতচয়াবমািা ১০০ ৯২ 

দমািঃ          ৩ ৬ ১৬ ৪৩০০ ৪১৩৬ 

৪। 

চুয়ার্াাংগা 
 

চুয়ার্াাংগা চুয়ার্াাংগা 

সদর 

 

চুয়ার্াাংগা 

সদর 

৩৫০ ৩৪০ 

তর্বঙ্গদহ ৮০ ৬৩ 

আবলাকতদয়া ৩৫০ ৩৪৮ 

জীেননগ

র 

 

জীেননগর ৪৫০ ৪৪২ 

দদৌলতগঞ্জ ২৫০ ২৩৪ 

আন্দলুোতিয়া ১২০ ১১৬ 

দামুিহুদা 
 

দামুিহুদা ৩৫০ ৩৪২ 

দে থনা ১২০ ১১০ 

কাপ থাসর্াাংগা ৮০ ৬৯ 

আলমর্াাং

গা 
 

আলমর্াাংগা ১০০ ৯৪ 

মুজন্সগঞ্জ ৮০ ৭৫ 

দহমাবয়তপুর ৩৫০ ৩৩৮ 

দমবহরপুর 

 

দমবহরপুর 

সদর 

দমবহরপুর ৪৫০ ৪৪২ 

োরাতদ ১৫০ ১৪০ 

মুজজেনগ

র 

 

েকুলতলা ৩৫০ ৩৪১ 

মুজজেনগর ১২০ ১১৪ 

মহাজনপুর ৩৫০ ৩৩৯ 

বমাটাঃ ২ ৬ ১৭ ৪৩০০ ৪১৬২ 

৫। রাজোহী 
 

রাজোহী 
 

োঘা আিানী ৩০০ ২৯৩ 

দগাদাগািী দগাদাগািী ৮০ ৭৮ 

কাকনহাি ৪০ ৩৮ 

েসমত্মপুর ৮০ ৭৮ 



তুলা গবেষণা ও সম্প্রসারণ প্রততবেদন ২০১৭-১৮ 

 

বজান বজলা উপবজলা ইউতনট/ 

সাে-ইউতনট 

২০১৭-১৮ বমৌসুবমর লক্ষযমাত্রা ও 

অগ্রগতত 

তুলা চাষ 

লÿা  মাত্রা (বহাঃ) 

অগ্রগতত (বহাঃ) 

চারঘাি চারঘাি ৩৭০ ৩৬৫ 

পুটঠয়া তেেপুর ১৫০ ১৪৮ 

তাবনার তাবনার ৩০ ২৮ 

নাবিার 

 

নাবিার নাবিার সদর ১৪০ ১৩৯ 

লালপুর লালপুর ১৪০ ১২১ 

েিাই গ্রাম েনপািা ১০০ ৯৮ 

োগাততপা

িা 
 

োগাততপািা ১৮০ ১৭৮ 

দয়ারামপুর ২৫০ ২৪৪ 

চাপাইনো

েগঞ্জ 

চাপাইনো

েগঞ্জ 

সদর 

আমনুরা ৮০ ৭৮ 

দগামসত্মা

পুর 

আড্ডা োজার ৭০ ৬৮ 

েিদাদপুর ৪০ ৩৮ 

নাবচাল নাবচাল  ৭০ ৬৮ 

নওগা  দপারো দপারো ৬০ ৫৮ 

তনয়ামতপু

র 

তেেপুর হাি ৩০ ২৯ 

মান্দা মান্দা ১৫০ ১৪৬ 

সাপাহার তনজিমত্মপুর ৪০ ৩৮ 

বমাটাঃ ৪ ১৬ ২০ ২৫০০ ২৩৩৭ 

৬ । েগুিা েগুিা গােতলী  সুখানপুকুর ১২০ ১০৮ 

ধুনি ধুনি ১১০ ১১০ 

তেেগঞ্জ তেেগঞ্জ ৯০ ৭৫ 

সাতরয়াকা

জন্দ 

সাতরয়াকাজন্দ ১০০ ৮৮ 

তসরাজগ

ঞ্জ 

 

তসরাজগ

ঞ্জ সদর 

কড্ডারবমাি ১০০ ৮৫ 

তসরাজগ

ঞ্জ সদর 

আলমপুর ৮০ ৮০ 

কামারখন্দ োজার 

ভদ্রাঘাি 

১৮০ ১৮০ 

রায়গঞ্জ চান্দাইবকানা ১২০ ১২০ 

জয়পুরহা

ি 

জয়পুরহা

ি সদর 

জয়পুরহাি ১২৫ ১২০ 

পােনা 
 

পােনা 
 

দহমাবয়তপুর ২১০ ২০০ 

পােনা সদর ১১৫ ১১০ 

আিঘতরয়া তখতদরপুর ১৬০ ১৫৯ 

ঈশ্বরদী আওতাপািা ৯৫ ৯৩ 

নওগা  সাপাহার সাপাহার ১০৫ ১০৩ 



তুলা গবেষণা ও সম্প্রসারণ প্রততবেদন ২০১৭-১৮ 

 

বজান বজলা উপবজলা ইউতনট/ 

সাে-ইউতনট 

২০১৭-১৮ বমৌসুবমর লক্ষযমাত্রা ও 

অগ্রগতত 

তুলা চাষ 

লÿা  মাত্রা (বহাঃ) 

অগ্রগতত (বহাঃ) 

ধামুরহাি ধামুরহাি ৯০ ৭৯ 

বমাটাঃ ৫ ১৩ ১৫ ১৯০০ ১৭০২ 

৭। রাংপুর 

  

গাইোন্ধা 
 

দগাতেন্দগ

ঞ্জ 

দগাতেন্দগঞ্জ ১৪০ ১৩৮ 

পলােোতি পলােোতি ১৮০ ১৭৭ 

সাদুলস্নযা

পুর 

ধাবপরহাি ১০০ ৯৮ 

রাংপুর 

 

পীরগঞ্জ 

 

পীরগঞ্জ ১৮০ ১৭৮ 

োগদা োজার ১০০ ৯৮ 

তেরাততহাি  ১৫০ ১৪৬ 

েদরগঞ্জ নাবগরহাি ১০০ ৯৮ 

তমঠাপুকুর দমদমা ১০০ ৯৮ 

তমজথাপুর ১৫০ ১৪৮ 

তারাগঞ্জ তারাগঞ্জ ১৭০ ১৬৭ 

কাউতনয়া হারাগাে ২৫০ ২৪০ 

লালমতনর

হাি 

লালমতনর

হাি সদর 

লালমতনরহাি ১৫০ ১৪৬ 

আতদতমা

রী 

আতদতমারী ১২০ ১১৫ 

কালীগঞ্জ কাতলগঞ্জ ১২০ ১১৬ 

কু তিগ্রাম ফুলোিী ফুলোিী ১৪০ ১৩৩ 

নাবগে^রী রায়গঞ্জ ৫০ ৪৬ 

বমাটাঃ ৪ ১৩ ১৭ ২৩০০ ২১৩২ 

৮। 

ঠাকুরগা  ও 

 

ঠাকুরগা  ও 

 

ঠাকুরগা  ও 

সদর 

ঠাকুরগা  ও 

সদর 

১১৪ ১০৯ 

োতলয়ার্াাং

তগ 

দনকমরদ ১০৯ ১০৪ 

োতলয়ার্াাংতগ ১০২ ৯৫ 

রানীোংজক

ল 

রানীোংজকল ১০৮ ১০৪ 

পীরগঞ্জ পীরগঞ্জ ১১২ ১০৭ 

তদনাজপুর 

 

তদনাজপুর তদনাজপুর 

সদর 

১১২ ১০৮ 

ফুলোতি ফুলোতি ১১১ ১০৩ 

েীরগঞ্জ েীরগঞ্জ ১১০ ১০৬ 

তেরল কাতের্াাংগা ১০৬ ১০২ 

নোেগঞ্জ আফতােগঞ্জ ১০৭ ১০৩ 

তেরামপুর তেরামপুর ১০৯ ১০৪ 

পঞ্চগি দততুতলয়া দততুতলয়া ১০৩ ৯৭ 

দোদা দোদা ৯৭ ৯৩ 



তুলা গবেষণা ও সম্প্রসারণ প্রততবেদন ২০১৭-১৮ 

 

বজান বজলা উপবজলা ইউতনট/ 

সাে-ইউতনট 

২০১৭-১৮ বমৌসুবমর লক্ষযমাত্রা ও 

অগ্রগতত 

তুলা চাষ 

লÿা  মাত্রা (বহাঃ) 

অগ্রগতত (বহাঃ) 

বমাটাঃ ৩ ১২ ১৩ ১৪০০ ১২২৫ 

৯। ঢাকা ঢাকা ধামরাই ধামরাই ৭২ ৬২ 

োতলয়া ১১০ ১০০ 

ধানতারা ৯২ ৮৬ 

িাাংগাইল 

 

 

িাাংগাইল 

সদর 

দর্াগনী ৭২ ৬৪ 

নাগরপুর পাকুটিয়া ২৩৫ ২২৫ 

লাউহাটি ১৬৫ ১৬১ 

তমজথাপুর নাগরপািা ১৬০ ১৫১ 

তকবোরগ

ঞ্জ 

পাকুজন্দয়া পাকুজন্দয়া ৯০ ৮৬ 

নরতসাংদী মবনাহরদী মবনাহরদী ৮৩ ৮০ 

মাতনকগ

ঞ্জ 

 

মাতনকগ

ঞ্জ সদর 

োাংলাবদে 

হাি 

১১০ ১০৪ 

তসাংগাইর োয়রা ৫৭ ৫০ 

সািুতরয়া সাভার োজার ৪৫ ৪১ 

গাজীপুর কাতলয়াজক

র 

কাতলয়াজকর ৬২ ৫৭ 

নরতসাংদী তেেপুর তেেপুর ৪৭ ৪৩ 

          

বমাটাঃ 
৭ ১১ ১৪ ১৪০০ ১২৪৭ 

১০। 

ময়মনতসাংহ 

 

ময়মনতসাং

হ 

 

মুক্তাগাো গােতলী ৮৮ ৮৪ 

ফুলোতি

য়া 
 

দকেরগঞ্জ ৮৫ ৮২ 

সুসুতত োজার ৮৫ ৮২ 

ভালুকা কাহালগা  ও ১০০ ৯৮ 

গ ফরগাও মাঝহাটি ৭৩ ৭১ 

দেরপুর দেরপুর 

সদর 

দেরপুর ৭৮ ৭৫ 

শ্রীেজিথ শ্রীেজিথ 

োজার 

৭৮ ৭১ 

নকলা নকলা সাে ৮০ ৭৬ 

জামালপুর জামালপুর 

সদর 

জামালপুর ২১৭ ২১৫ 

নাজন্দনা ১৫৮ ১৫৬ 

ইসলামপু

র  

ইসলামপুর 

সাে 

৮০ ৭৭ 

িাাংগাইল 

 

মধুপুর মধুপুর ১০০ ৯৭ 

সখীপুর কচুয়া োজার ৭০ ৭০ 

ঘািাইল 

 

মাকিাই ৭৮ ৭৬ 

সাগরতদতঘ ১৫৬ ১৫২ 



তুলা গবেষণা ও সম্প্রসারণ প্রততবেদন ২০১৭-১৮ 

 

বজান বজলা উপবজলা ইউতনট/ 

সাে-ইউতনট 

২০১৭-১৮ বমৌসুবমর লক্ষযমাত্রা ও 

অগ্রগতত 

তুলা চাষ 

লÿা  মাত্রা (বহাঃ) 

অগ্রগতত (বহাঃ) 

গাবরাোজার ১৭৪ ১৭০ 

ধনোিী ধনোতি ১০০ ৯৮ 

বমাটাঃ ৪ ১৩ ১৭ ১৮০০ ১৬৪৩ 

১১। 

রাঙ্গামাটি 

(সমভূতম) 

রাঙ্গামাটি 

 

রাঙ্গামাটি 

সদর  

রাঙ্গামাটি 

সদর 

১৪ ৮ 

কাউখাতল কাউখাতল ৩১ ২২ 

তেলাইেতি তেলাইেতি ২২ ১৪ 

নাতনয়াচর েগােতি ১৮ ৯ 

রাজস্থলী রাজস্থলী ২২ ২০ 

কাপ্তাই রাইখাতল ২১ ২১ 

েরকল েরকল ২২ ১৭ 

জরুােতি জরুােতি ১৮ ১৪ 

োঘাইেতি োঘাইেতি ৩২ ২৫ 

বমাট: ১ ৯ ৯ ২০০ ১৬৩ 

১২। 

খাগিােতি 

 

খাগিাে

তি 

 

খাগিাে

তি সদর 

খাগিােতি 

সদর 

৩৫ ৩০.২৮ 

মাটিরাঙ্গা মাটিরাঙ্গা ৪০ ৩৪.৩৩ 

তদঘীনালা তদঘীনালা ৪৫ ৩৬.৬৬ 

মহালেতি মহালেতি ২০ ১২.৫৩ 

পানেতি পানেতি ৪০ ৩৩.৩৩ 

মাতনকে

তি 

মাতনকেতি ২০ ১২.৮৭ 

বমাট: ১ ০৬ ০৬ ২০০ ১৬২ 

১৩। 

োন্দরোন 

োন্দরোন োন্দরোন 

সদর 

 

 

োন্দরোন 

সদর 

২৫ ২৩ 

কুহালাং ১৫ ১৪ 

সযারনপািা ১৫ ১১ 

দরায়াাংেতি দরায়াাংেতি ২৫ ২৩ 

রম্নমা রম্নমা ৩৫ ৩৩ 

লামা লামা ২০ ১৮ 

আলীকদ

ম 

আলীকদম ২০ ১৮ 

নাইযাংে

তি 

নাইযাংেতি ২০ ১৭ 

র্ানতচ েতলপািা ২৫ ২৩ 

বমাট: ১ ০৭ ০৯ ২০০ ১৬৫ 

         

সে ডবমাট: 

৩৯ ১৩২ ১৯৫ ২৮০০০ ২৬৩০০ 
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তুলা উৎপাদবনর লÿা  মাত্রা ২০১৪-১৫ বথ্বক ২০২০-২১ 
 

ক্রাঃ 

নং 

উৎপাদন 

বমৌসুম 

তুলার প্রকার তুলা চাষ(বহক্টর) আ িতুলার 

উৎপাদন  (বেল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১ ২০১৪-১৫ 

সমভুতমর তুলা ২৬৩২০ ১৪৭০০০ 

পাহাতি তুলা ১৬৩৮০ ১৪০০০ 

                বমাট ৪২৭০০ ১৬১০০০ 

২ ২০১৫-১৬ 

সমভুতমর তুলা ২৭০০০ ১৫১০০০ 

পাহাতি তুলা ১৭০০০ ১৫০০০ 

                বমাট ৪৪০০০ ১৬৬০০০ 

৩ ২০১৬-১৭ 

সমভুতমর তুলা ২৯০০০ ১৯১১০০ 

পাহাতি তুলা ২১০০০ ১৮৯০০ 

                বমাট ৫০০০০ ২১০০০০ 

৪ ২০১৭-১৮ 

সমভুতমর তুলা ৩৩০০০ ২১৭৭০ 

পাহাতি তুলা ২৭০০০ ২৪৩০০ 

                বমাট ৬০০০০ ২৪২০০০ 

৫ ২০১৮-১৯ 

সমভুতমর তুলা ৪০০০০ ২৬০০০০ 

পাহাতি তুলা ২৫০০০ ২০০০০ 

              বমাট ৬৫০০০ ২৮০০০০ 

৬ ২০১৯-২০ 

সমভুতমর তুলা ৪২০০০ ২৭৩০০০ 

পাহাতি তুলা ২৮০০০ ২২০০০ 

                 বমাট ৭০০০০ ২৯৫০০০ 

৭ ২০২০-২১ 

সমভুতমর তুলা ৪৭০০০ ৩০৪০০০ 

পাহাতি তুলা ৩৩০০০ ২৬০০০ 

              বমাট ৮০০০০ ৩৩০০০ 
 

 

২০১৭-১৮ দমৌসুবম ৪৫০০০ দহক্টর এর তেপরীবত ১৭২০০০ দেল আ েতুলার লযযমাত্রা ধার্ থ করা 

হবয়তেল, লযযমাত্রার তেপরীবত ৪৩০৫০ দহক্টর জতমবত তুলা চাষ করা হবয়বে। তুলা উবত্তালন 

কার্ থক্রম চলমান রবয়বে। 
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২০১৭-১৮ উৎপাদন বমৌসুবম জাতওয়ারী তুলােীজ তেতরণ কা ডক্রম 
                

চলতত ২০১৭-১৮ তুলাচাষ দমৌসুবম দজান তভতত্তক সমভূতমর তুলােীজ তেতরবণর লযযমাত্রা তনবচ দদয়া হবলা। ২০১৭-১৮ দমৌসুবম তসতে-১২, তসতে-১৩, তসতে-

১৪ জাবতর েীজ অগ্রাতধকার তভতত্তবত তেতরণ ও েপন করবত হবে। দজানওয়ারী েরািকৃত েীবজর অতততরক্ত দর্ পতরমাণ েীবজর প্রবয়াজন হবে তা 

দেসরকারী েীজ দকাম্পানী/প্রাইবভি জজনা/চাষীর তনজস্ব েীজ/অনযানয উৎস দর্বক সাংগ্রহ কবর েপন করবত পারবে।  

 

 

২০১৭-১৮ বমৌসুবমর বজানওয়ারী সমভূতমর তুলােীজ তেতরবণর লক্ষযমাত্রা  বম.টন) 
 

দজান   জাত তনজ 

দজান 

জগদীেপুর 

ফথাম 

সদরপুর 

ফথাম 

শ্রীপুর 

ফথাম 

মাতহগঞ্জ 

ফথাম 

েগুিা 

দজান 

ঢাকা 

দজান 

ময়মনতসাংহ 

দজান 

োন্দরোন 

দজান 

দমাি 

েীজ 

(দকজজ) 

তুলা 

চাবষর 

লযযমাত্রা 

(দহঃ) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

র্বোর  তসতে- ১২ - ২০৩৫ - - - - - -  

১৬০৫৭ ৩২০০ 

তসতে- 

১৩ 

- ৮৩০ - - - - - -  

তসতে- ১৪ ৮৩৪০ ১৭৮০ - - - - - -  

উপবমাট ৮৩৪০ ৪৬৪৫ - - - - - -  

জঝনাইদহ তসতে- ১২ - ১৬২০ ৪২০৮ - - - ২২৭০ ৮১১  

২১৫৭৪ ৪৩০০ 

তসতে- 

১৩ 

- ৭৪৫ ৮২ - - - - -  

তসতে- ১৪ ৫৭৪০ ২০০০ - - - - - -  

তসতে-৯ - - ৯৮ - - - - -  

উপবমাি ৫৭৪০ ৪৩৬৫ ৪৩৮৮ ৫৭৫ - - ২২৭০ ৮১১  

কুটিয়া তসতে- ১২ - ১৭৮০ - ৪০০৫ - - - -  

২১৫৭৩ ৪৩০০ তসতে- 

১৩ 

- ৭৫৫ - ২৫০ - - - -  
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দজান   জাত তনজ 

দজান 

জগদীেপুর 

ফথাম 

সদরপুর 

ফথাম 

শ্রীপুর 

ফথাম 

মাতহগঞ্জ 

ফথাম 

েগুিা 

দজান 

ঢাকা 

দজান 

ময়মনতসাংহ 

দজান 

োন্দরোন 

দজান 

দমাি 

েীজ 

(দকজজ) 

তুলা 

চাবষর 

লযযমাত্রা 

(দহঃ) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

তসতে- ১৪ ৮৫৬০ ২৫০০ - ৩০০ - - - -  

উপবমাট ৮৫৬০ ৫০৩৫ - ৪৫৫৫ - - - -  

চুয়ার্াাংগা 

 

 

 

তসতে- ১২ - ১১৮৮ - ৪৪১৯ - - - -  

২১৫৭৩ ৪৩০০ 

তসতে- 

১৩ 

- ৮০৮ - ৫১৭ - - - -  

তসতে- ১৪ ৮৩০৭ ২৭০০ - ২০৭ - - - -  

উপবমাি ৮৩০৭ ৪৬৯৬ - ৫১৪৩ - - - -  

রাজোহী 

 
তসতে- ১২ - - ১৬৫৪ - - - - -  

১২৪০৯ ২৫০০ 
তসতে- ১৪ ৫৫০৯ - ৪৭২ - - ১৩৬৫ - -  

উপবমাট ৫৫০৯ - ২১২৬ - - ১৩৬৫ - -  

েগুিা 

তসতে- ১২ - - ১৯০০ - - - - - - 

৯৫৩৮ ১৯০০ তসতে-১৪ ৪২৫০ - ৬০০ - - - - - - 

উপবমাট ৪২৫০ - ২৫০০ - - - - - - 

রাংপুর   তসতে- ১২ - - ৩২৩২ - ৭৫০ - - - - 

১১৫৪৪ ২৩০০ 
তসতে-১৩ - - - - ২৯০ - - - - 

তসতে-১৪ ২৮৮৩ - ৪০০ - ১০৭০ - - - - 

উপবমাি ২৮৮৩ - ৩৬৩২ - ২১১০ - - - - 

ঠাকুরগা  ও তসতে- ১২ - - ২১০০ - - - - - - 

৭০৩০ ১৪০০ তসতে-১৪ ২৭২০ - ৪১৬ - - - - - ২৭২০ 

উপবমাি ২৭২০ - ২৫১৬ - - - - - ২৭২০ 

ঢাকা তসতে- ১২ ৩২৫০ - - ১০০০ - - - - - 

৭০৩০ ১৪০০ তসতে-১৪ - - - ১০০০ - - - - - 

উপবমাি ৩২৫০ - - ২০০০ - - - - - 

ময়মনতসাংহ তসতে- ১২ ৪৭৫০ - - ১০০০ - - - - - ৯০৩৬ ১৮০০ 
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দজান   জাত তনজ 

দজান 

জগদীেপুর 

ফথাম 

সদরপুর 

ফথাম 

শ্রীপুর 

ফথাম 

মাতহগঞ্জ 

ফথাম 

েগুিা 

দজান 

ঢাকা 

দজান 

ময়মনতসাংহ 

দজান 

োন্দরোন 

দজান 

দমাি 

েীজ 

(দকজজ) 

তুলা 

চাবষর 

লযযমাত্রা 

(দহঃ) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

 

 
তসতে- ১৪ - - - ১০০০ - - - - - 

উপবমাি ৪৭৫০ - - ২০০০ - - - - - 

রাাংগামাটি তসতে- ১২ ৮৫৯ - - ৩০০ - - - - - 

৬৬৭১ 

পাহাতি 

তুলা 

৬০০০ 

বহক্টর  

সমভূতম 

২০০ 

বহক্টর 

তসতে- ১৪ - - - ২৫ - - - - - 

এইচ তস-

১ 

৩৪৮৭ - - - - - - - ১০০০ 

উপবমাি ৪৩৪৬ - - ৩২৫ - - - - ১০০০ 

খাগিােতি তসতে- ১২ ১৪২৮ - - - - - - - - 

৫০৫১ 

পাহাতি 

তুলা 

৫০০০ 

বহক্টর  

সমভূতম 

২০০ 

বহক্টর 

এইচ তস-

১ 

২৯১৭ - - - - - - - ১০০০ 

উপবমাি ৪৩৪৫ - - - - - - - ১০০০ 

 োন্দরোন তসতে- ১২ ২৩২ - - ১৯০ - - - - - ৬১৪৯ পাহাতি 

তুলা 

৬০০০ 

বহক্টর  

সমভূতম 

২০০ 

বহক্টর 

তসতে- ১৪ ৩৪৮ - - ১০০ - - - - - 

এইচ তস-

১ 

৪৫৬০ - - - - - - - - 

উপবমাি ৫১৪০ - - ২৯০ - - - - - 

দমাি তসতে- ৯ - - ৯৮ - - - - - - - ৪৫০০০ 

তসতে- ১২ - - - - - - - - - -  

তসতে- ১০৫১৯ ৬৬২৩ ১৩০৯৪ ১০৯১৪ ৭৫০ - ২২৭০ - - - 
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দজান   জাত তনজ 

দজান 

জগদীেপুর 

ফথাম 

সদরপুর 

ফথাম 

শ্রীপুর 

ফথাম 

মাতহগঞ্জ 

ফথাম 

েগুিা 

দজান 

ঢাকা 

দজান 

ময়মনতসাংহ 

দজান 

োন্দরোন 

দজান 

দমাি 

েীজ 

(দকজজ) 

তুলা 

চাবষর 

লযযমাত্রা 

(দহঃ) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

১৩ 

তসতে- ১৪ - - ৮২ ৭৬৭ ২৯০ - - - - - 

এইচ তস 

-১ 

১০৯৬৪ - - - - - - - ২০০০ - 

সে থবমাি - ১৮৭৪১ ১৫১৬২ ১৪৮৮৮ ২১১০ ১৩৬৫ ২২৭০ ৮১১ ২০০০ ১৫৫২৩৫ 

            

 

 

উবলস্নখয দর্, ২০১৭-১৮ দমৌসুবম তসতে হাইতির্ -১,তসতে-১২, তসতে-১৩ এোং তসতে-১৪ জাবতর েীজ অগ্রাতধকার তভতত্তবত তেতরণ ও েপন করবত হবে। 

দজানওয়ারী েরািকৃত েীবজর অতততরক্ত দর্ পতরমান েীবজর প্রবয়াজন হবে তা দেসরকারী েীজ দকাম্পানী/ প্রাইবভি জজনার/ চাষীর তনজস্ব েীজ/অনযানয 

উৎস দর্বক মানসম্পন্ন তুলােীজ সাংগ্রবহর জনয চাষীগণবক পরামে থ দদয়া দর্বত পাবর। 
 



 

 

তুলােীজ তেতরণ লক্ষযমাত্রা অজডবনর জনয তনবদডিােলী 
 

 
১। েরািকৃত সমুদয় েীজ ৩০ জনু এর মবধয ইউতনবি দপৌৌঁোবত হবে।  

 

২। ইউতনবি দপৌৌঁোবনা েীজ তর্া েরািকৃত েীজ দকানক্রবমই কৃষক পর্ থাবয় অতেজক্রত রাখা 

র্াবে না। 
 

৩। েীজ তেক্রবয়র দযবত্র খামাবর উৎপাতদত েীজবক অগ্রাতধকার প্রদান করবত হবে। 
 

৪। তুলা উন্নয়ন দোর্থ কতৃথক সরেরাহকৃত েীজ োিাও তুলাচাতষগণ তনজস্ব সাংরতযত এোং 

েীজ উৎপাদনকারী দেসরকারী সাংস্থার অনুবমাতদত জাবতর েীজ েযেহার করবত 

পারবেন। 
 

৫।  ২০১৭-১৮ দমৌসুবমর জনয দখালা অেস্থায় প্রতত দকজজ তুলােীবজর মূবলয ২২/-(োইে) 

িাকা (পযাতকাং োিা) তনধ থারণ করা হবয়বে।   
 

৬। সাংতেস্নি আঞ্চতলক কার্ থালবয়র েীজ উৎপাদন তেবেষজ্ঞ/মতৃত্তকা উে থরতা ও পাতন 

েযেস্থাপনা তেবেষজ্ঞ দজাবনর েীজ পরীযা কবর উপ-পতরচালবকর তনকি প্রততবেদন 

দাতখল করবেন। খামাবরর েীজ কিন এবগ্রানতমি/কিন তির্ার পরীযা করবেন। প্রবতযক 

জাবতর কমপবয ৫(পা চ) টি নমুনা পরীযা করবত হবে। সাংতেস্নি উপ-পতরচালক/কিন 

এবগ্রানতমি মজদু েীবজর অঙ কুবরাদগম যমতা ও অনযানয গুণাগুণ পরীযার প্রততবেদন 

২৫ জনু এর মবধয অত্র দপ্তবর দপ্ররণ করবেন। 
 

৭। েীজ উৎপাদন তেবেষজ্ঞ/মতৃত্তকা উে থরতা ও পাতন েযেস্থাপনা তেবেষজ্ঞ/কিন 

এবগ্রানতমি/কিন তির্ার অঙ কুবরাদগম যমতা ও অনযানয গুণাগুণ পরীযা কবর 

সাটিথতফবকি প্রদান করবেন। েীবজর অঙ কুবরাদগম যমতা ৮০% এর অতধক হবল তা 

েীজ তহসাবে তেতরণ করা র্াবে। ৭০-৮০% পর্ থমত্ম অঙ কুবরাদগম যমতা সম্পন্ন েীজ 

প্রবয়াজবন েযেহাবরর জনয আলাদা কবর সাংরযণ করবত হবে। সাংতেস্নি উপ-পতরচালক 

তেষয়টি তদারক করবেন। 
 

৮। েীবজর েসত্মার গাবয় েীবজর উৎস (ইউতনি/খামার, জজতনাং দকন্দ্র) এোং েসত্মা/েযাবগর 

মবধয র্র্ার্র্ভাবে পূরণকৃত গযারাতট কার্থ র্াকবত হবে। 
 

৯। দর্ সকল ইউতনবি েীজ ব্লক রবয়বে দসসে ইউতনবি শুধুমাত্র একটি জাবতর েীজ তেতরণ 

করবত হবে। প্রতযাতয়তমাবনর েীজ উৎপাদন ব্লবকর মবধয ও তৎসাংলগ্ন সকল জতমবত 

ফাবম থ উৎপাতদত তভতত্তেীজ েযেহার করবত হবে। 
 

১০। ০১ জলুাই দর্বক ৩১ আগস্ট পর্ থমত্ম েীজ তেক্রবয়র অগ্রগততর প্রততবেদন তনয়তমত প্রতত 

সপ্তাবহর রতেোর তলতখতভাবে সদর দপ্তবর পাঠাবত হবে। সাংতিি উপ-পতরচালক েীজ 

তেতরবণর অগ্রগতত মতনির কবর প্রতত রতেোর দিতলবফাবন তুলা উন্নয়ন কম থকতথা 

(মতনিতরাং োখা) সদর দপ্তরবক জানাবেন। ৩০ দসবেম্বর তাতরবখর মবধয েীজ তেক্রবয়র 

অগ্রগততর চূিামত্ম প্রততবেদন সদর দপ্তবর পাঠাবত হবে। 

 

 



তুলা গবেষণা ও সম্প্রসারণ প্রততবেদন ২০১৭-১৮ 

- 27 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সম্প্রসাতরত তুলা চাষ প্রকল্প (বফজ-১)’’  
 

প্রকবল্পর সংতক্ষপ্ত পতরতচতত, উবিিয ও পটভূতম 

 

ক) প্রকবের নাম   াঃ সম্প্রসাতরত তুলা চাষ প্রকে  (দফজ-১)। 

খ) োসত্মোয়নকারী মন্ত্রণালয়  াঃ কৃতষ মন্ত্রণালয় 

গ) োসত্মোয়নকারী সাংস্থা  াঃ তুলা উন্নয়ন দোর্থ 

ঘ) োসত্মোয়নকাল  াঃ জলুাই/২০১৪ হবত জনু/২০১৮ পর্ থমত্ম 

ঙ) প্রাক্কতলত েযয়  াঃ ১০৫০০.০০ লয িাকা 

চ) প্রকে অনুবমাদবনর তাতরখ  াঃ ৩০ জলুাই, ২০১৪ 

 
 

প্রকবল্পর মূল লক্ষযাঃ  
 

তুলা উন্নয়ন বোবর্ডর সক্ষমতা ও সামবথ্ ডযর উন্নয়ন ঘটটবয় প্র ুদ্দক্তর েযেহার ও তুলার আোদ 

এলাকা সম্প্রসারবণর মাধযবম বদবির তুলা উৎপাদন েৃদ্দদ্ধ করা। 

 

এোিা অনযানয উবিিযসমূহ-  

o দতযণাঞ্চবলর লেণাক্ত এলাকা, খরা, নদীর তীরেতী ও েনযামুক্ত চরাঞ্চল, দুই পাহাবির ঢাল ও তার 

মধযেতী সমতলভূতম, েবরন্দ্র অব্জলসহ দদবের তেতভন্ন অব্জল দর্খাবন েসয তনতেিতা কম এমন 

জতমবত তুলা চাষ সম্প্রসারণ করা; 

o কৃতষ েনায়বনর মাধযবম তুলাচাষ সম্প্রসারণ এোং পর্ থায়ক্রবম তামাক চাষ এলাকায় তামাবকর 

পতরেবতথ তুলা চাষ সম্প্রসারণ করা; 

o তুলা তভতত্তক লাভজনক েসযতেনযাস জনতপ্রয় করা; 

o তভতত্তেীজ ও প্রতযাতয়ত মাবনর েীজ উৎপাদন কবর চাষীবদর মবধয তেতরণ করা; 

o তুলা উন্নয়ন দোবর্থর কম থকতথা/সম্প্রসারণকমীবদর দদবে-তেবদবে প্রতেযণ, উচ্চতেযা এোং স্টাতর্ 

িুযর এর মাধযবম দযতা েজৃদ্ধ করা;   

o তুলাচাবষর উপর তুলাচাষীবদর দদবে ও তেবদবে প্রতেযণ, দমাটিবভেনাল িুযর এোং এবক্সঞ্জ 

তভজজবির মাধযবম জ্ঞান ও দযতা েজৃদ্ধ করা;  

o প্রদে থনী, মাঠ তদেস, চাষী রা র্ালী ও এবক্সঞ্জ তভজজি প্রভৃততর মাধযবম তুলা চাবষর আধুতনক প্ররু্জক্ত 

চাষীবদর মাবঝ সম্প্রসারণ করা; 

o তুলাচাষ সম্বপ্রসারবণর জনয তুলা উন্নয়ন দোবর্থর দভৌত অেকাঠাবমা ও লজজতস্টক সুতেধাতদ েজৃদ্ধ 

করা;  
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o দসতমনার, ওয়াকথেপ ইতযাতদর মাধযবম তুলা উৎপাদনকারী দদে/ইনতস্টটিউেন এর ক ন 

এক্সপািথবদর সাবর্ অতভজ্ঞতা তেতনময় করা; 

o তুলা উন্নয়ন দোবর্থর আইতসটি কার্ থক্রম উন্নয়ন করা; 

o দদবের তেতভন্ন অঞ্চবল েসতোতিবত তেমুল তুলার চারা দরাপন। 

 

তুলা উন্নয়ন বোবর্ডর ‘‘সম্প্রসাতরত তুলা চাষ প্রকল্প (বফজ-১)’’  প্রকবল্পর ২০১৭-

১৮ বমৌসুবমর োস্তোতয়ত কা ডক্রম সমুহাঃ 
 

ক. ২০১৭-১৮ দমৌসুবমর সাধারণ প্রদে থনী কার্ থক্রমঃ 
 

 

ক্র: 

নং 

বজাবনর নাম তুলা জাবতর নাম লক্ষয মাত্রা  

(প্রততটট ৩০ 

িতক) 

অগ্রগতত 

(প্রততটট 

৩০ িতক)  

১. র্বোর তসতর্তে কতৃথক 

অনুবমাতদত জাত 

১২৯ ১২৯ 

২. জঝনাইদহ তসতর্তে কতৃথক 

অনুবমাতদত জাত 

১৩০ ১৩০ 

৩. কুটিয়া তসতর্তে কতৃথক 

অনুবমাতদত জাত 

১৩০ ১৩০ 

৪. চুয়ার্াঙ্গা তসতর্তে কতৃথক 

অনুবমাতদত জাত 

১৩০ ১৩০ 

৫. রাজোহী তসতর্তে কতৃথক 

অনুবমাতদত জাত 

১৫০ ১৫০ 

৬. েগুিা তসতর্তে কতৃথক 

অনুবমাতদত জাত 

১৫০ ১৫০ 

৭. রাংপুর তসতর্তে কতৃথক 

অনুবমাতদত জাত 

১৫০ ১৫০ 

৮. ঠাকুরগা  ও তসতর্তে কতৃথক 

অনুবমাতদত জাত 

১৫০ ১৫০ 

৯. ঢাকা তসতর্তে কতৃথক 

অনুবমাতদত জাত 

১৫০ ১৫০ 

১০. ময়মনতসাংহ তসতর্তে কতৃথক 

অনুবমাতদত জাত 

১৫০ ১৫০ 

১১. োন্দরোন তসতর্তে কতৃথক 

অনুবমাতদত জাত 

৬০ ৬০ 

১২.  রাঙ্গামাটি তসতর্তে কতৃথক 

অনুবমাতদত জাত 

৬০ ৬০ 

১৩. খাগিােতি তসতর্তে কতৃথক 

অনুবমাতদত জাত 

৬০ ৬০ 

বমাট =  ১৫৯৯ ১৫৯৯ 

িতডােলীাঃ 

১। প্রততটট কম ডসূচীর জনয তনে ডাতচত চাষীবক আদি ড চাষী হবত হবে। 

২। বলাক সমাগম পূণ ড ও োয়া মুক্ত স্থাবন প্রদি ডনী প্লট স্থাপন করবত হবে। 

৩। ১৫ জুলাই এর মবধয েপন কাজ সম্পন্ন করবত হবে। 
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সাধারণ প্রদি ডনী (৩০ িতক) স্থাপবনর জনয উপকরবণর নাম ও পতরমান াাঃ 
 

ক্র. 

নং 

তেেরণ পতরমাণ  

1.  তুলা েীজ ২ বকদ্দজ 

২. রাসায়তনক সার: 

২.১ ইউতরয়া ৩৩ দকজজ 

২.২ টিএসতপ ৪০ দকজজ 

২.৩ এমওতপ ৪৫ দকজজ 

২.৪ জজপসাম ১৫ দকজজ 

২.৫ বোরাক্স ২ দকজজ 

২.৬ দ্দজংকসালবফট ১.৫ দকজজ 

২.৭ মযাগবনতসয়াম সালবফি ১.৫ দকজজ 

২.৮ তজে সার দর্াক 

৩. কীটনািক / েত্রাকনািক : 

৩.১ ১ম গ্রম্নপ (দোষক দপাকা জনয) ১৪০ গ্রাম 

৩.২ ২য় গ্রম্নপ (চে থণকারী দপাকা জনয) ৮০ তম. তল. 

৪. ফানদ্দজসাইর্াঃ 

৪.১ েত্রাক নােক দর্াক 

 

৫. দফবরামযান ট্রাপ/ট্রাইবকাগামা/িাকন 

ইতযাতদ 

৪  

 

৬ অনযানয েযয় (সাইন দোর্থ, পতরেহন, 

পযাবকজজাং, ভযাি, িযাক্স ইতযাতদ) 

দর্াক 

 

খ. ২০১৭-১৮ দমৌসুবমর েস্নক প্রদে থনী কার্ থক্রমঃ 
 

 

ক্র: 

নং 

বজাবনর নাম তুলা জাবতর নাম লক্ষযমাত্রা 

(বহক্টর)  

অগ্রগতত 

(বহক্টর) 

১. র্বোর তসতর্তে কতৃথক অনুবমাতদত 

জাত 

৩০ ৩০ 

২. জঝনাইদহ তসতর্তে কতৃথক অনুবমাতদত 

জাত 

৩০ ৩০ 

৩. কুটিয়া তসতর্তে কতৃথক অনুবমাতদত 

জাত 

৩০ ৩০ 

৪. চুয়ার্াঙ্গা তসতর্তে কতৃথক অনুবমাতদত 

জাত 

৩০ ৩০ 

৫. েগুিা তসতর্তে কতৃথক অনুবমাতদত 

জাত 

৩০ ৩০ 

৭. রাংপুর তসতর্তে কতৃথক অনুবমাতদত 

জাত 

৩০ ৩০ 

৭. ঠাকুরগা  ও তসতর্তে কতৃথক অনুবমাতদত 

জাত 

২৭ ২৭ 

৮. ঢাকা তসতর্তে কতৃথক অনুবমাতদত 

জাত 

৩০ ৩০ 
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৯. ময়মনতসাংহ তসতর্তে কতৃথক অনুবমাতদত 

জাত 

৩০ ৩০ 

১০. রাজোহী তসতর্তে কতৃথক অনুবমাতদত 

জাত 

৩০ ৩০ 

১১. োন্দরোন তসতর্তে কতৃথক অনুবমাতদত 

জাত 

০০ ০০ 

১২.  রাঙ্গামাটি তসতর্তে কতৃথক অনুবমাতদত 

জাত 

০০ ০০ 

১৩. খাগিােতি তসতর্তে কতৃথক অনুবমাতদত 

জাত 

০৩ ০৩ 

বমাট =  ৩০০ ৩০০ 

িতডােলীাঃ 

১। প্রততটট কম ডসূচীর জনয তনে ডাতচত চাষীবক আদি ড চাষী হবত হবে। 

২। বলাক সমাগম পূণ ড ও োয়া মুক্ত স্থাবন প্রদি ডনী পস্নট স্থাপন করবত হবে। 

৩। ১৫ জুলাই এর মবধয েপন কাজ সম্পন্ন করবত হবে। 

ব্লক প্রদি ডনী (০১ বহক্টর) স্থাপবনর জনয উপকরবণর নাম ও পতরমানাঃ 
 

ক্র. 

নং 

তেেরণ পতরমাণ  

2.  তুলা েীজ ১৫ বকদ্দজ 

২. রাসায়তনক সার: 

২.১ ইউতরয়া ২৫০ দকজজ 

২.২ টিএসতপ ৩০০ দকজজ 

২.৩ এমওতপ ৩৮৪ দকজজ 

২.৪ জজপসাম ১১০ দকজজ 

২.৫ বোরাক্স ১৫ দকজজ 

২.৬ দ্দজংকসালবফট ১২ দকজজ 

২.৭ মযাগবনতসয়াম সালবফি ১২ দকজজ 

২.৮ তজে সার (তখল/দগাের/দপাল টট্র তলিার) দর্াক 

৩. কীটনািক / েত্রাকনািক : 

৩.১ ১ম গ্রম্নপ (দোষক দপাকা জনয) ১০০০ গ্রাম 

৩.২ ২য় গ্রম্নপ (চে থণকারী দপাকা জনয) ৬০০ তম. তল. 

৪. ফানদ্দজসাইর্াঃ 

৪.১ েত্রাক নােক দর্াক 

 

৫. দফবরামযান ট্রাপ/ট্রাইবকাগামা/িাকন 

ইতযাতদ 

২০ 

 

৬ অনযানয েযয় (সাইন দোর্থ, পতরেহন, 

পযাবকজজাং, ভযাি, িযাক্স ইতযাতদ) 

দর্াক 

 

গ. ২০১৭-১৮ দমৌসুবমর মান সম্পন্ন েীজ উৎপাদন কম থসূচী কার্ থক্রমঃ 
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ক্র: 

নং 

বজাবনর নাম তুলা 

জাবতর নাম 

 লক্ষযমাত্রা 

(বহক্টর) 

 

অগ্রগতত 

(বহক্টর) 

১. র্বোর তসতে-

১২/তসতে-১৪ 

০৫ ০৫ 

২. জঝনাইদহ তসতে-

১২/তসতে-১৪ 

০৫ ০৫ 

৩. কুটিয়া তসতে-

১২/তসতে-১৪ 

০৫ ০৫ 

৪. চুয়ার্াঙ্গা তসতে-

১২/তসতে-১৪ 

০৫ ০৫ 

৫. রাজোহী তসতে-

১২/তসতে-১৪ 

০৫ ০৫ 

৬. েগুিা তসতে-

১২/তসতে-১৪ 

০৫ ০৫ 

৭. রাংপুর তসতে-

১২/তসতে-১৪ 

০৫ ০৫ 

৮. ঠাকুরগা  ও তসতে-

১২/তসতে-১৪ 

০৫ ০৫ 

৯. ঢাকা তসতে-

১২/তসতে-১৪ 

০৫ ০৫ 

১০. ময়মনতসাংহ তসতে-

১২/তসতে-১৪ 

০৫ ০৫ 

বমাট =  ৫০ ৫০ 

 

 

েতথােলীঃ 

১। প্রততটি কম থসূচীর জনয তনে থাতচত চাষীবক আদে থ চাষী হবত হবে। 

২। রাস্তার পাবব ডর, দলাক সমাগম পূণ থ ও োয়া মুক্ত স্থাবন প্রদে থনী পস্নি স্থাপন করবত হবে। 

৩। ১৫ জলুাই এর মবধয েপন কাজ সম্পন্ন করবত হবে। 

 

মান সম্পন্ন েীজ উৎপাদবনর জনয (০১ বহক্টর) উপকরবণর নাম ও পতরমান াাঃ 
 

ক্র. 

নং 

তেেরণ বমাট 

প্রবয়াজন 

(পতরমাণ ) 

প্রকল্প কতৃডক 

সরেরাহকৃত 

উপকরবণর পতরমান 

3.  তুলা েীজ ১৫ বকদ্দজ ১৫ বকদ্দজ 

২. রাসায়তনক সার:  

২.১ ইউতরয়া ২৫০ দকজজ ১২৫ দকজজ 

২.২ টিএসতপ ৩০০ দকজজ ১৫০ দকজজ 

২.৩ এমওতপ ৩৮৪ দকজজ ১৭০ দকজজ 

২.৪ জজপসাম ১১০ দকজজ ৫৫ দকজজ 

২.৫ বোরাক্স ১৫ দকজজ ৭.৫ দকজজ 

২.৬ দ্দজংকসালবফট ১২ দকজজ ৬ দকজজ 

২.৭ মযাগবনতসয়াম সালবফি ১২ দকজজ ৬ দকজজ 

২.৮ তজে সার (তখল/দগাের/দপাল টট্র তলিার) দর্াক - 
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৩. কীটনািক / েত্রাকনািক : 

৩.১ ১ম গ্রম্নপ (দোষক দপাকা জনয) ১০০০ গ্রাম ৫০০ গ্রাম 

৩.২ ২য় গ্রম্নপ (চে থণকারী দপাকা জনয) ৬০০ তম. তল. ৩০০ তম. তল. 

৪. ফানদ্দজসাইর্াঃ 

৪.১ েত্রাক নােক ৬০০ গ্রাম ৩০০ গ্রাম 

 

৫. দফবরামযান ট্রাপ/ট্রাইবকাগামা/িাকন 

ইতযাতদ 

 

- 
১০ টি 

 

 

৬ অনযানয েযয় (সাইন দোর্থ, পতরেহন, 

পযাবকজজাং, ভযাি, িযাক্স ইতযাতদ) 

দর্াক দর্াক 

 

 

ঘ. ২০১৭-১৮ রতে দমৌসুবমর প্রদে থনী পস্নবির কার্ থক্রমঃ  
 

 

ক্র: 

নং 

বজাবনর নাম তুলা জাবতর নাম লক্ষযমাত্রা  

(প্রততটট ৩০ 

িতক) 

অগ্রগতত 

(প্রততটট ৩০ 

িতক)  

১. র্বোর তসতর্তে কতৃথক 

অনুবমাতদত জাত 

৯৫ ৯৫ 

২. জঝনাইদহ তসতর্তে কতৃথক 

অনুবমাতদত জাত 

১০ ১০ 

৩. কুটিয়া তসতর্তে কতৃথক 

অনুবমাতদত জাত 

৩৪ ৩৪ 

৪. চুয়ার্াঙ্গা তসতর্তে কতৃথক 

অনুবমাতদত জাত 

০৭ ০৭ 

৫. ঢাকা তসতর্তে কতৃথক 

অনুবমাতদত জাত 

০৫ ০৫ 

বমাট =  ১৫১ ১৫১ 

 

 

িতডােলীাঃ 

১। তেঘা প্রতত (৩৩িতাংি) প্রদি ডণী প্লট সমূবহর উপকরণ ও েযয় তনধ ডারন কতমটটর সুপাতরি 

বমাতাবেক এর তেভাজন অেিযই অনুসরণীয়। 

২। প্রদি ডনীর জনয তনে ডাতচত চাষীবক আদডি চাষী হবত হবে। 

৩। রাস্তার পাবি/বলাক সমাগম পূণ ড স্থাবন প্রদি ডনী পস্নট স্থাপন করবত হবে। 

৪। বজািা লাইন/প্রচতলত পদ্ধততবত তুলােীজ েপন করবত হবে। 

৫। দইু সাতরর মাবের অংবি খাতল জায়গায় লালিাক/সেুজ িাক অথ্ো উপব াগী ব  বকান 

স্বল্পকালীন সেদ্দজ চাষ করা ব বত পাবর। 

 
 

রতে প্রদি ডনীর প্লট (০১ তেঘা) স্থাপবনর জনয উপকরবণর নাম ও পতরমান াাঃ 
 

ক্র. 

নং 

তেেরণ পতরমাণ  

4.  তুলা েীজ (হাইতির্) ০.৬০০ গ্রাম 

২. রাসায়তনক সার: 
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২.১ ইউতরয়া ৪০ দকজজ 

২.২ টিএসতপ ৪৫ দকজজ 

২.৩ এমওতপ ৫০ দকজজ 

২.৪ জজপসাম ১৮ দকজজ 

২.৫ বোরাক্স ২.৫ দকজজ 

২.৬ দ্দজংকসালবফট ২ দকজজ 

২.৭ মযাগবনতসয়াম সালবফি ২ দকজজ 

২.৮ তজে সার (তখল/দগাের/দপাল টট্র তলিার) দর্াক 

 

৩. কীটনািক / েত্রাকনািক : 

 

১ম গ্রম্নপ (দোষক দপাকা জনয) ১৪০ গ্রাম 

২য় গ্রম্নপ (চে থণকারী দপাকা জনয) ৮০ তম. তল.  

েত্রাক নােক (গ্রাম/তম. তল.) ৮০ তম. তল. 

দফবরামন ট্রাপ/ট্রাইবকাগামা/িাকন ইতযাতদ ৪ 

৪। অনযানয েযয় (পতরেহন, পযাবকজজাং, সাইন দোর্থ, 

ভযাি, িযাক্স ইতযাতদ) 

দর্াক 

 

 

  

 

ঙ. ২০১৭-১৮ বমৌসুবম তভতি েীজ উৎপাদন কম ডসূচীাঃ 

 
ক্রাঃ 

নং 

খামার তুলার জাবতর নাম  লÿা  মাত্রা 

(বহাঃ) 

অগ্রগতত          

(বহাঃ) 

১. তুলা গবেষণা প্রতেযণ ও 

েীজ েধ থন খামার, 

শ্রীপুর, গাজীপুর। 

তসতর্তে কতৃথক অনুবমাতদত 

জাত 

১৫.০০ ১৫.০০ 

২. তুলা গবেষণা প্রতেযণ ও 

েীজ েধ থন খামার, 

শ্রীপুর, গাজীপুর। 

তসতর্তে কতৃথক অনুবমাতদত 

জাত 

১৫.০০ ১৫.০০ 

৩. জগদীেপুর 

র্বোর,সদরপুর 

তদনাজপুর। 

তসতর্তে কতৃথক অনুবমাতদত 

জাত 

১৫.০০ ১৫.০০ 

৪. তুলা গবেষণা দকন্দ্র, 

মাতহগঞ্জ, রাংপুর 

তসতর্তে কতৃথক অনুবমাতদত 

জাত 

১.০০ ১.০০ 

দমাি = ৪৬.০০ ৪৬.০০ 

 

 
তভতিেীজ উৎপাদবনর  জনয (০১ বহক্টর) উপকরবণর নাম ও পতরমানাঃ 

 

ক্র. 

নং 

তেেরণ পতরমাণ  

১. রাসায়তনক সার: 

১.১ ইউতরয়া ২৫০ দকজজ 
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১.২ টিএসতপ ৩০০ দকজজ 

১.৩ এমওতপ ৩৪০ দকজজ 

১.৪ জজপসাম ১১০ দকজজ 

১.৫ বোরাক্স ১৫ দকজজ 

১.৬ দ্দজংকসালবফট ১২ দকজজ 

১.৭ মযাগবনতসয়াম সালবফি ১২ দকজজ 

১.৮ তজে সার (তখল/দগাের/দপাল টট্র তলিার) দর্াক 

২. কীটনািক / েত্রাকনািক : 

২.১ ১ম গ রুপ (দোষক দপাকা জনয) ১০০০ গ্রাম 

২.২ ২য় গ রুপ (চে থণকারী দপাকা জনয) ৬০০ তম. তল. 

৩. ফানদ্দজসাইর্াঃ 

৩.১ েত্রাক নােক দর্াক 

 

৪. দফবরামযান ট্রাপ/ট্রাইবকাগামা/িাকন 

ইতযাতদ 

২০ টি 

৫. জ্বালানী দতল (জতম ততরী, দসচ, 

কীিনােক দে ইতযাতদ) 

১৯০ তলিার 

৬. শ্রতমক েযয়(জতম ততরী, কীিনােক 

দে, দসচ, েীজ তুলা সাংগ্রহ ইতযাতদ। 

২৮৫ জন 

 

৭. অনযানয েযয় (সাইন দোর্থ, পতরেহন, 

পযাবকজজাং, ভযাি, িযাক্স ইতযাতদ) 

দর্াক 

 

চ. ২০১৭-১৮ বমৌসুবম পতলেযাবগ তিমুল তুলার চারা উৎপাদন কম ডসূচীাঃ 
ক্রাঃ 

নং 

ফাম ড/ বজান সমুবহর নাম লÿা  মাত্রা 

(হাজার) 

অগ্রগতত 

(হাজার) 

১. তুলা গবেষণা দকন্দ্র, মাতহগঞ্জ, রাংপুর। ১.০০ ১.০০ 

২. তুলা গবেষণা, প্রতেযণ ও েীজ েধ থন 

খামার, শ্রীপুর, গাজীপুর। 

১.০০ ১.০০ 

৩. তুলা গবেষণা, প্রতেযণ ও েীজ েধ থন 

খামার, জগদীেপুর, র্বোর। 

১.০০ ১.০০ 

৪. তুলা গবেষণা, প্রতেযণ ও েীজ েধ থন 

খামার, সদরপুর, তদনাজপুর। 

২.০০ ২.০০ 

৫. তুলা উন্নয়ন দোর্থ, ঢাকা দজান, ঢাকা। ১.০০ ১.০০ 

৬. তুলা উন্নয়ন দোর্থ, ময়মনতসাংহ দজান, 

ময়মনতসাংহ। 

১.০০ ১.০০ 

৭. তুলা উন্নয়ন দোর্থ, র্বোর দজান, 

র্বোর। 

৩.০০ ৩.০০ 

৮. তুলা উন্নয়ন দোর্থ, জঝনাইদহ দজান, 

জঝনাইদহ। 

৩.০০ ৩.০০ 

৯. তুলা উন্নয়ন দোর্থ, কুটিয়া দজান, 

কুটিয়া। 

২.৫ ২.৫ 

১০. তুলা উন্নয়ন দোর্থ, চুয়ার্াঙ্গা দজান, 

চুয়ার্াঙ্গা। 

২.৫ ২.৫ 

১১. তুলা উন্নয়ন দোর্থ, রাজোহী দজান, ১.০০ ১.০০ 
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রাজোহী। 

১২. তুলা উন্নয়ন দোর্থ, েগুিা দজান, 

েগুিা। 

২.০০ ২.০০ 

১৩. তুলা উন্নয়ন দোর্থ, রাংপুর দজান, 

রাংপুর। 

১.০০ ১.০০ 

দমাি = ২২.০০ ২২.০০ 

প্রতত হাজার চারার উৎপাদন েযয় তেেরণীাঃ 
ক্রাঃ 

নং 

উপকরণাতদর নাম/খরবচর খাত পতরমান (বকদ্দজ) মমত্মেয 

১। েীজ ১.০০  

২। ইউতরয়া ৩.০০  

৩। টিএসতপ ৩.০০  

৪। এমওতপ ৩.০০  

৫। তজে সার দর্াক  

৬। পতলেযাগ দর্াক  

৭। শ্রতমক দর্াক  

৮। অনযানয খরচ (সুততল, কাঠ ইতযাতদ) দর্াক  
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২০১৭-১৮ উৎপাদন বমৌসুবম গবেষণা, বমৌলেীজ ও তভতিেীজ 

উৎপাদন কা ডক্রমাঃ 

 

  ২০১৭-১৮ দমৌসুবম তুলা উন্নয়ন দোবর্থর ৫টি গবেষণা ও েীজ েধ থন খামাবর গবেষণা, দমৌল েীজ ও 

তভতত্তেীজ উৎপাদন কম থসূতচ োসত্মোয়ন করা হবয়বে। গবেষণা দকন্দ্র ও ৩টি খামাবর কম থরত িীর্ার ও 

তেজ্ঞানীবদর তত্ত্বােধাবন গবেষণা, তেতভন্ন উন্নত জাবতর দমৌল েীজ ও তনধ থাতরত জাবতর তভতত্তেীজ উৎপাদন করা 

হবে। শ্রীপুর খামাবর তসতে-৯,তসতে-১২, তসতে-১৩, তসতে-১৪ ও জগদীেপুর খামাবর তসতে-৯,তসতে-১২, তসতে-১৩, তসতে-

১৪ এোং সদরপুর খামাবর তসতে-৯,তসতে-১২, তসতে-১৩, তসতে-১৪ও অনযানয  জাবতর তভতত্তেীজ উৎপাদন করা হবে। 

এোিা মাতহগঞ্জ খামার, রাংপুবর তসতে-৮,  তসতে-১০ ও তসতে-১২ জাবতর দমৌলেীজ এোং তসতে-৯,তসতে-১২, তসতে-১৩, 

তসতে-১৪ও অনযানয  জাবতর তভতত্তেীজ উৎপাদন করা হবে। চুজক্তেদ্ধ তুলাচাতষবদর মাধযবম মাঠ পর্ থাবয় 

প্রতযাতয়তমাবনর েীজ/মানসম্পন্ন েীজ উৎপাদবনর জনয খামাবর উৎপাতদত তভতত্তেীজ তেতরণ করা হবে। 

প্রতযাতয়তমাবনর েীজ উৎপাদবনর জনয প্রবয়াজনীয় তভতত্তেীজ তেতরবণর পর অেতেি েীজ সাধারণ তুলাচাতষবদর 

মবধয তেতরণ করা হবে। খামারওয়ারী গবেষণা, দমৌলেীজ ও তভতত্তেীজ উৎপাদবনর লযযমাত্রা ও অগ্রগতত 

তনমণরূপ: 

 

খামাবরর গবেষণা, দমৌলেীজ ও তভতত্তেীজ উৎপাদবনর লযযমাত্রাঃ  
 

ক্রঃ

 

নাং 

খামাবরর নাম কম থসূতচ উৎপাদন লযযমাত্রা 

জাত জতমর 

পতরমাণ 

(দহঃ) 

েীজতুলা 

উৎপাদন  

(দমঃ িন) 

েীজ 

উৎপাদন 

(দমঃ িন) 

১  তুলা গবেষণা, 

প্রতেযণ ও েীজ 

েধ থন খামার, 

শ্রীপুর, গাজীপুর 

গবেষণা - ৫.০০ - - 

দমৌল 

েীজ 

উৎপাদন 

তসতে-১২, তসতে-

১৩ তসতে-১৪ ২.০০ ৫.০০ ২.৯০ 

তভতত্তেীজ 

উৎপাদন 

তসতে-১২, তসতে-

১৩, তসতে-১৪, 

অতপ জাত ও 

অনযানয  

১৩.০০ ৩২.৫০ ১৮.৯০ 

 বমাট ২০.০০ ৩৭.৫০ ২১.৮০ 

২ তুলা গবেষণা, 

প্রতেযণ ও েীজ 

েধ থন খামার, 

জগদীেপুর, 

র্বোর 

গবেষণা - ৫.০০ - - 

দমৌল 

েীজ 

উৎপাদন 

তসতে-৫, তসতে-

১২, 

তসতে-১৩, তসতে-

১৪ 

২.০০ ৫.০০ ২.৯০ 

তভতত্তেীজ 

উৎপাদন 

তসতে-১২, তসতে-

১৩, তসতে-১৪, 

অতপ জাত ও 

অনযানয  

১২.০০ ৩০.০০ ১৭.৪০ 

   বমাট ১৯.০০ ৩৫.০০ ২০.৩০ 

৩ তুলা গবেষণা, 

প্রতেযণ ও েীজ 

েধ থন সদরপুর 

খামার, 

গবেষণা - ৫.০০ - - 

দমৌল 

েীজ 

উৎপাদন 

তসতে-১০, 

তসতে-১২, তসতে-

১৩, তসতে-১৪,  

২.০০ ৫.০ ২.৯০ 



তুলা গবেষণা ও সম্প্রসারণ প্রততবেদন ২০১৭-১৮ 

- 37 - 

ক্রঃ
 

নাং 

খামাবরর নাম কম থসূতচ উৎপাদন লযযমাত্রা 

জাত জতমর 

পতরমাণ 

(দহঃ) 

েীজতুলা 

উৎপাদন  

(দমঃ িন) 

েীজ 

উৎপাদন 

(দমঃ িন) 

তদনাজপুর  

 

 

তভতত্ত 

েীজ 

উৎপাদন 

তসতে-৯,তসতে-

১২, তসতে-১৩, 

তসতে-১৪ও 

অনযানয  

১১.০০ ২৭.৫০ ১৬.০০ 

বমাট ১৮.০০ ৩২.৫০ ১৮.৯০ 

৪ তুলা গবেষণা 

দকন্দ্র, মাতহগঞ্জ, 

রাংপুর 

গবেষণা - ৩.০০ - - 

দমৌল 

েীজ 

উৎপাদন 

তসতে-৮, তসতে-৯,  

তসতে-১০, তসতে-

১১, তসতে-১২, 

তসতে-১৩, তসতে-

১৪  ও অনযানয 

২.০০ ৫.০ ২.৯০ 

তভতত্ত 

েীজ 

উৎপাদন 

তসতে-১২, তসতে-

১৩, তসতে-১৪, 

অতপ জাত ও 

অনযানয  

১.০০ ২.৫০ ১.৫০ 

   বমাট ৬.০০ ৭.৫০ ৪.৪০ 

৫ পাহািী তুলা 

গবেষণা দকন্দ্র, 

োন্দরোন। 

গবেষণা - ০.৫০ - - 

  তভতিেী

জ 

উৎপাদ

ন 

তসতে-১২, তসতে-

১৩, তসতে-১৪, 

অতপ জাত ও 

অনযানয 

১.৫০ ৩.৮০ ২.২০ 

                                                                           বমাট ২.০০ ৩.৮০ ২.২০ 

 

 

 

 

খামাবরর গবেষণা, দমৌলেীজ ও তভতত্তেীজ উৎপাদবনর অগ্রগততঃ 
 

ক্রঃ

 

নাং 

খামাবরর নাম কম থসূতচ অগ্রগতত 

জাত জতমর 

পতরমাণ 

(দহঃ) 

েীজতুলা 

উৎপাদন  

(দমঃ িন) 

েীজ 

উৎপাদন 

(দমঃ িন) 

১  তুলা গবেষণা, 

প্রতেযণ ও েীজ 

েধ থন খামার, 

শ্রীপুর, গাজীপুর 

গবেষণা - ৫.০০ - - 

দমৌল 

েীজ 

উৎপাদন 

তসতে-১২, তসতে-

১৩ তসতে-১৪ ২.০০ ৫.০০ ২.৯০ 

তভতত্তেীজ 

উৎপাদন 

তসতে-১২, তসতে-

১৩, তসতে-১৪, 

অতপ জাত ও 

অনযানয  

১৩.০০ ৩২.৫০ ১৮.৯০ 

 বমাট ২০.০০ ৩৭.৫০ ২১.৮০ 

২ তুলা গবেষণা, গবেষণা - ৫.০০ - - 
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ক্রঃ
 

নাং 

খামাবরর নাম কম থসূতচ অগ্রগতত 

জাত জতমর 

পতরমাণ 

(দহঃ) 

েীজতুলা 

উৎপাদন  

(দমঃ িন) 

েীজ 

উৎপাদন 

(দমঃ িন) 

প্রতেযণ ও েীজ 

েধ থন খামার, 

জগদীেপুর, 

র্বোর 

দমৌল 

েীজ 

উৎপাদন 

তসতে-৫, তসতে-

১২, 

তসতে-১৩, তসতে-

১৪ 

২.০০ ৫.০০ ২.৯০ 

তভতত্তেীজ 

উৎপাদন 

তসতে-১২, তসতে-

১৩, তসতে-১৪, 

অতপ জাত ও 

অনযানয  

১২.০০ ৩০.০০ ১৭.৪০ 

   বমাট ১৯.০০ ৩৫.০০ ২০.৩০ 

৩ তুলা গবেষণা, 

প্রতেযণ ও েীজ 

েধ থন সদরপুর 

খামার, 

তদনাজপুর  

 

 

গবেষণা - ৫.০০ - - 

দমৌল 

েীজ 

উৎপাদন 

তসতে-১০, 

তসতে-১২, তসতে-

১৩, তসতে-১৪,  

২.০০ ৫.০ ২.৯০ 

তভতত্ত 

েীজ 

উৎপাদন 

তসতে-৯,তসতে-

১২, তসতে-১৩, 

তসতে-১৪ও 

অনযানয  

১১.০০ ২৭.৫০ ১৬.০০ 

বমাট ১৮.০০ ৩২.৫০ ১৮.৯০ 

৪ তুলা গবেষণা 

দকন্দ্র, মাতহগঞ্জ, 

রাংপুর 

গবেষণা - ৩.০০ - - 

দমৌল 

েীজ 

উৎপাদন 

তসতে-৮, তসতে-৯,  

তসতে-১০, তসতে-

১১, তসতে-১২, 

তসতে-১৩, তসতে-

১৪  ও অনযানয 

২.০০ ৫.০ ২.৯০ 

তভতত্ত 

েীজ 

উৎপাদন 

তসতে-১২, তসতে-

১৩, তসতে-১৪, 

অতপ জাত ও 

অনযানয  

১.০০ ২.৫০ ১.৫০ 

   বমাট ৬.০০ ৭.৫০ ৪.৪০ 

৫ পাহািী তুলা 

গবেষণা দকন্দ্র, 

োন্দরোন। 

গবেষণা - ০.৫০ - - 

  তভতিেী

জ 

উৎপাদ

ন 

তসতে-১২, তসতে-

১৩, তসতে-১৪, 

অতপ জাত ও 

অনযানয 

১.৫০ ৩.৮০ ২.২০ 

                                                                           বমাট ২.০০ ৩.৮০ ২.২০ 

 

 

 

 
APPROVED RESEARCH PROGRAM: 2017-18 
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1. Breeding discipline 

A. Selection Breeding 

No.  Name of 

The 

Experiment  

Objectives  Treatments  Design   Locations  Investigators 

1 Non-

Replicated 

Progeny 

Row Trial 

of Upland 

cotton 

To select the 

superior 

genotypes for 

new 

acquisition 

trials. 

 

 T1: BC-0488,  

T2: BC-0515,  

T3: BC-0410, 

 T4: BC-0415,   

T5: BC-0419,  

T6: BC-0490,  

T7: BC-0436,  

T8: BC-0442,  

T9: BC-0509 

and T10: CB-14. 

Augmented Mahigonj 

Center 

M Rezaul Amin 

and M M Abed 

Ali. 

2  Screening 

of upland 

cotton 

(Gossypium 

hirsutum ) 

in hilly area 

To identify 

the suitable 

variety for 

hilly area 

V1 : CB-12. 

V2 : CB-13 

V3 : CB-14 

V4 : CB 

Hybrid-1 

V5 : Rupali-1 

V6 : CB-

15(Control) 

 

RCBD Balaghata, 

Bandarban. 

Kiron Moy 

Dewan.  

3 Replicated 

Progeny 

Row Trial 

of Upland 

cotton 

To select the 

superior 

genotypes for 

New  

acquisition 

trials 

T1: BC-0385,  

T2: BC-0397, 

 T3: BC-0491,  

T4: BC-0495, 

 T5: BC-0435,                                

T6: BC-0462,  

T7: BC-0510,  

T8: BC-0513,  

T9: BC-0514  

 T10: CB-14. 

RCB 

with 3 

replications 

Mahigonj 

Center 

M Rezaul Amin,  

M M Abed Ali. 

4 Preliminary 

yield trial 

of  Upland 

Cotton   

To test the 

yield and 

quality 

performance 

of some 

newly 

promising 

lines through 

comparing 

their 

agronomic 

and ginning 

characters 

with existing 

standard 

cultivars. 

 T1: JA-09/G,  

T2: BC-0511,  

T3: SR-17, 

 T4: JA-13/X,  

T5: JA-08/B, 

 T6: Ra-16,  

T7: JA-11/L,  

T8: BC-0512,  

T9: SR-18 and  

T10: CB-14.  

 

RCB with 3 

replications 

Rangpur, 

Dinajpur, 

Jessore & 

Gazipur 

Cotton 

Research 

Center. 

Md. Rezaul 

Amin,  

M M Abed Ali,  

M S Bari,  

A H M  

Kaikobad, 

M Momiul 

Islam  

S A Mamun 

Md Kamrul 

Islam 
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5 Advance 

yield trial 

of Upland 

Cotton 

To compare 

the 

agronomic, 

ginning and 

quality 

performance 

of some 

advanced 

lines with 

superior 

existing 

cultivars that 

currently 

being 

multiplied for 

release to 

Centerers. 

 T1: Ra-2,  

T2: Ra-5,  

T3: JA-13/R,  

T4: Ra-9,  

T5: SR-15,  

T6: JA-10/55 

and T7: CB-14.,                    

 

RCB 

with 3 

replications 

Rangpur, 

Dinajpur, 

Jessore & 

Gazipur 

Cotton 

Research 

Fram  

Md. Rezaul 

Amin, 

 M M Abed Ali,  

A H 

M.Kaikobad                                    

M S Bari 

Md. Kamrul 

Islam 

6 Candidate 

variety 

Trial / 

Zonal 

Yield Trial 

of Upland 

Cotton 

To test the 

yield and 

adaptability 

of some 

advanced 

lines with the 

existing 

cultivars at 

zonal level in 

Centerers 

field that 

currently 

being 

multiplied for 

release to 

Centerers.is 

justified.. 

  T1: Ra-3,  

T2: JA-11/M  

and 

 T3: CB-14. 

 

 

  

Augmented,  

1 

replication 

at one unit 

of each 

zone 

: Thirteen 

(13)-

Thakurgon, 

Rangpur, 

Bogra, 

Rajshahi, 

Mymensingh,  

Jessore, 

Jhenaidha, 

Chuadanga, 

khustia, 

Dhaka, 

Bandarban,   

 Rangamati 

and 

Khagrachari 

Md. Rezaul 

Amin,  

M M Abed Ali,                              

H M   Saifullah 

Azad,  

S A Mamun, 

 A H M 

Kaikobad,  

 M S Bari,   

Md. Kamrul 

Islam                        

 

B. Hybridization 

No.  Name of The 

Experiment  

Objectives  Treatments  Design   Locations  Investigators 

1. Heterosis 

Test and 

Estimation of 

General and 

Specific  

Combining 

Ability of the 

Crossed 

Genotypes 

i) To test the 

yield and 

quality 

performance 

of the 

crossed 

materials 

through 

comparing 

their 

agronomic 

and ginning 

characters 

with the 

parents. ii) 

301 RCBD 

with 3 

replications 

Mahigonj Center M Rezaul 

Amin  

M M Abed 

Ali. 
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To estimate, 

heterosis, 

GCA and 

SCA. 

3 Hybridization 

of Upland 

Cotton 

To assemble 

and 

necessary        

creation of 

sufficient 

variability 

through 

hybridization 

and to 

developed a 

desire cotton 

variety. 

:6 (Six).   

T1: Introduce-

1,  

T2: Introduce-

2,  

T3: Introduce-

3, 

T4: Introduce-

4,  

T5: CB-12 

and  

T6: CB-14 

 

Augmented Mahigonj Center M Rezaul 

Amin,  

 M M Abed 

Ali 

       
T1: BC-0510 x BC-0512, T2: BC-0510 x Ra-1, T3: BC-0510 x BC-0462, T4: BC-0510 x CB-14, T5: BC-0512 x BC-0510, 

T6: BC-0512 x Ra-1, T7: BC-0512 x BC-0462, T8: BC-0512 x CB-14, T9: Ra-1 x BC-0510, T10: Ra-1 x BC-0512, T11: 

Ra-1 x BC-0511, T12: Ra-1 x BC-0462, T13: BC-0511  BC-0512, T14: BC-0511  Ra-1, T15: BC-0511  BC-0462, 

T16: BC-0511  CB-14, T17: BC-0462 x BC-0510, T18: BC-0462  BC-0512, T19: BC-0462 x Ra-1, T20: BC-0462  

BC-0511, T21: CB-14  BC-0510, T22: CB-14  BC-0512, T23: CB-14  Ra-1, T24: CB-14  BC-0511, T25: BC-0510, 

T26: BC-0512, T27: Ra-1, T28: BC-0511, T29: BC-0462, T30: CB14.  

 

C. Germplasm maintenance 

No.  Name of The 

Experiment  

Objectives  Treatments  Design   Locations  Investigators 

1 Collection and 

Characterization 

of Important 

Plant Genetic 

Resources  

 

 

1. To 

characterize 

320 cotton 

genotypes 

from CDB 

germplasm 

2. To 

facilitate 

future use 

of the 

available 

germplasm 

3. To 

facilitate in 

establishing 

IP rights  

cotton 

germplasm 

 120 

accessions  

(60 at 

Sreepur and 

60 at 

Jagadishpur) 

 

Augmented Cotton 

Research 

Center, 

Gazipur  and 

Jessore. 

 

1. M M Abed 

Ali 

 2. Dr. Md. 

Kamrul Islam 
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No.  Name of The 

Experiment  

Objectives  Treatments  Design   Locations  Investigators 

2. Collection, 

Characterization 

and 

Conservation of 

Cotton 

Germplasm 

i) To increase the 

genetic resources. 

ii) To know the 

qualitative and 

quantities 

characters of the 

collected 

germplasm for 

future use. 

T1:Introduce-

1,  

T2:Introduce-

2,  

T3:Introduce-

3,  

T4: 

Introduce-4, 

  T5: 

Introduce-5,  

T6: 

Introduce-6,  

T7: 

Introduce-7  

T8: 

Introduce-8 

 T9: CB-14 

RCB 

with 3 

replications 

Mahigonj 

Center 

Md. Rezaul 

Amin,   

M M Abed 

Ali. 

3. Rejuvenation 

and Evaluation 

of Cotton 

Germplasm  

To multiply the 

germplasm and to 

identify some 

better genotypes. 

    BC-0496 

to BC-0515. 

  

Augmented Mahigonj 

Center 

Md. Rezaul 

Amin,   

 M M Abed 

Ali. 

4. Evaluation and 

Characterization 

of Some 

Materials of  

Upland Cotton 

  

1) To select the 

superior genotypes 

for new acquisition 

trials. 

2)To evaluate the 

yield and quality 

performance of 

some lines. 

 i)JA-16/1, 

ii) JA-08/4 

iii) JA-08/5, 

iv) JA-16/2, 

v) JA-0510, 

vi) CB-14 

 

RCB 

with 3 

replications 

Jagadishpur 

Center 

M. M. Abed 

Ali,  Sheikh 

Al Mamun,  

Md. Kamrul 

Islam  

 

5. Evaluation of 

Some 

Introduced 

Short Duration 

materials of  

upland cotton                                

                         

To test the 

adaptability and 

yield potentiality 

of the short                                        

duration 

introduced cotton 

varieties/genotypes  

 

i) LODOS 

ii) FLASH 

iii) OZBEK-

100 

iv) OZBEK-

105 

v) CB-14 

 

RCB 

with 3 

replications 

Jagadishpur 

Center 

 M. M. 

Abed Ali  

Sheikh Al 

Mamun  

Md. Kamrul 

Islam 

 

D. Mutation Breeding 

No.  Name of 

The 

Experiment 

Objectives  Treatments  Design   Locations  Investigators 

1 Radio To know the 150Gy, 200Gy, - Cotton Dr. Md Kamrul 
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sensitivity 

test and 

growing 

M1 

generation 

 

effect of 

irradiation on  

CDB 

developed 

varieties 

250Gy, 300Gy, 

350Gy and 

400Gy 

 

Research 

Center, 

Sreepur, 

Gazipur 

Islam 

Md Mominul 

Islam 

M M Abed Ali 

Khalequzzaman 

  

2 Evaluation 

of the 

Cotton 

Mutant 

Varieties 

Obtained 

from IAEA 

To know the 

performances 

of the mutant 

varieties 

obtained from 

IAEA in 

comparison 

with CDB 

developed 

varieties  

i)NIAB-KIRON, 

ii) NIAB-414 

iii)CB-12  

 iv)CB-14  

RCB 

with 3 

replications 

Cotton 

Research 

Center; 

Sreepur, 

Gaipur and 

Jagadishpur, 

Jessore 

 

Dr. Md Kamrul 

Islam 

M M Abed Ali 

Khalequzzaman 
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2. Agronomy Discipline  

No.  Name of 

The 

Experiment  

Objectives  Treatments  Design   Locations  Investigators 

1. Effect of 

Removal of 

Vegetative 

Branch at 

different 

Times on 

Growth and 

Yield of 

Cotton. 

 To find 

out the 

effect of 

vegetative 

branch 

removal on 

yield and 

yield 

contributin

g 

characters 

of cotton. 

 

T1 - No 

removal of 

vegetative 

branch  

T2 - 

Removal of 

vegetative 

branch at 35 

days of 

sowing 

T3 - 

Removal of 

vegetative 

branch at 45 

days of 

sowing 

T4 - 

Removal of 

vegetative 

branch at 55 

days of 

sowing 

T5 - 

Removal of 

vegetative 

branch at 65 

days of 

sowing 

T6 - 

Removal of 

vegetative 

branch at 75 

days of 

sowing 

 

RCBD   

with 3 

replicat

ions 

Sreepur,  Milia Bente 

Momtaz, 

MR. Shamsul 

bari,  

Khalequzzaman 

2 Evaluation 

of Yield 

Performance 

of a New 

Promising 

Cotton Line 

under 

Different 

Plant 

Spacing 

 

To find out 

the suitable 

spacing for 

the highest 

seed cotton 

yield                                        

Treatments: 

 i) 75 cm x 

45 cm ; ii) 

75 cm x 30 

cm; iii) 60 

cm x 45 cm; 

iv) 60 cm x 

30 cm;  v) 

90x45cm;  

vi) 

90x10cm 

RCBD   

with 3 

replicat

ions 

Cotton Research 

Center, Jagodishpur, 

Jessore. 

M. M. Abed Ali,  

Sheikh Al Mamun  

Md. Kamrul Islam   

Dr. Md. Farid 

Uddin  
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3 Finding out 

the  

appropriate 

spacing on 

the yield of 

Cotton  

 To find 

out the 

appropriate 

spacing on 

the yield 

and quality 

of cotton 

T1 = 90cm 

X 45cm 

(Centerers’ 

practice)  

T2 = 90cm 

X 25cm 

 T3 = 90cm 

X 15cm 

T4 = 90cm 

X 10cm 

RCBD   

with 3 

replicat

ions 

Cotton Research, 

Training & Seed 

Multiplication 

Center, Sreepur, 

Gazipur;Sadarpur,Di

najpur and 

Jagadishpur,Jessore 

Md. 

Aktaruzzaman,   

A H 

Md.Kaykobad, 

Md. Shamsul 

Bari, 

Md.Shekh Al 

Mamun, 

Dr. Md.  Kamrul 

Islam  

 

4 Earliness 

Managemen

t of Cotton 

by 

Detopping 

in Different 

Date 

 To 

determine 

the 

optimum 

date of 

stopping 

last 

effective 

boll 

formation 

for 

completing 

cotton 

harvest 

within the 

first week 

of 

December.   

 T1 = 

Detopping 

on 10 

September, 

2016 

T2 = 

Detopping 

on 20 

September, 

2016 

T3 = 

Detopping 

on 30 

September, 

2016 

T4 = 

Detopping 

on 10 

October, 

2016 

T5 = No 

Detopping  

RCBD   

with 3 

replicat

ions 

Cotton Research 

Center, Sreepur, 

Gazipur; Sadarpur, 

Dinajpur and 

Jagadishpur, Jessore 

Md. 

Aktaruzzaman,   

A H 

Md.Kaykobad  

Md. Shamsul Bari  

Md. Shekh Al 

Mamun Dr. Md. 

Kamrul Islam  

5.  Effect of 

cotton 

seedling 

transplantati

on on the 

yield of 

upland 

cotton   

i)To find 

out the 

survival 

rate 

transplante

d seedlings  

ii)To find 

out the 

effect of 

seedling 

transplanta

tion on the 

yield of 

upland 

cotton. 

T1 = 

Centerers’ 

practice 

T2 = 

Seedling 

transplantati

on at 10 

days 

 T3 = 

Seedling 

transplantati

on at 20 

days 

T4 = 

Seedling 

transplantati

on at 30 

days 

RCBD   

with 3 

replicat

ions 

Cotton Research, 

Training & Seed 

Multiplication 

Center, Sreepur, 

Gazipur 

Khaleda Yesmin,   

MR. Shamsul 

bari, 

6. Evaluation 

of Cotton 

To 

evaluate 

Factor-A 

Cultivation 

Factori

al 

Cotton Research 

Centre, Sreepur, 

Dr. Md. 

FakhreAlamIbneT
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Genotypes 

under 

Organic 

Cultivation 

Practices 

 

the cotton 

genotypes 

for 

growing 

under 

organic 

production 

system 

To 

evaluate 

the 

economic 

benefits of 

organically 

grown 

cotton. 

 

Practice-

2(Organic 

Cultivation 

practice and 

conventiona

l cultivation 

practice) 

 

Factor-B 

Genotype-4 

(G1, G2, G3, 

G4 and G5) 

 

RCBD Gazipur abib,   

2.  Md. 

Akhtaruzzaman,   

3.  Md. Samsul 

Bari,   

 

7 Influence of 

plant density 

and time of 

application 

of Mepiquat 

Chloride 

(MC 

Chloride) on 

the 

morphology, 

yield 

attributes 

and quality 

of Cotton 

1.To select 

optimum 

plant 

density for 

higher 

yield of 

cotton  

2.To select 

appropri

ate time 

of 

applicati

on of 

Mepiqua

t 

Chloride 

for 

higher 

yield 

and 

quality 

of cotton 

 

Time of 

application 

of  MC 

Chloride: 

T1: At 10-

15 DAS (3-

4 leaf stage) 

T2: At 25-

45 DAS (At 

day coming 

pinhead 

square) 

T3: At 40-

60 DAS (15 

days after 

coming 

pinhead 

square) 

T4: At 55-

75 DAS (At 

day coming 

5 nodes 

above the 

first white 

flower)  

T5: At 70-

90 DAS (At 

day after 

detopping)  

T6:  water 

as control 

Factor B:   

Spacing:  

1. 

60cmx30cm 

( 55,000/ha) 

Split 

plot 

with 3 

replica

tions 

Cotton Research 

Centre, Sreepur, 

Gazipur 

Mr Shaheen 

Ahmed 
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2. 

60cmx40cm 

(41,000/ha) 

3. 

75cmx30cm 

(44,000/ha) 

4. 

75cmx40cm  

(33,000/ha) 

5. 

90cmx45cm 

as control  

 (24,000/ha) 

 

8 Performance 

evaluation of 

OP and 

hybrid 

cotton 

genotypes 

To find out 

high 

yielding 

cotton 

genotypes 

with short 

field 

duration. 

: 100 

varieties/ 

hybrid 

clone/ 

exotic 

germplasm 

will be 

taken for 

evaluation 

with impact 

to high yield 

and shorter 

field 

duration 

RCBD   

with 3 

replica

tions 

Cotton Research 

Centre, Sreepur, 

Gazipur 

Md Jahangir 

Alam, PhD fellow 

9 Effect of 

selected 

varieties and 

date of 

planting on 

the yield and 

fiber quality 

of cotton 

To find out 

high 

yielding 

and 

optimum 

date of 

sowing 

cotton 

varieties. 

Factor A:  3 

varieties 

i. The 

number one 

selected 

variety from 

Expt. 1 

ii. The 

number two 

selected 

varieties 

from Expt.1 

iii. One 

popular 

variety as 

control 

(CB12) 

Factor B:  5 

planting 

dates 

 i. 20 June, 

2018 

ii. 25 June, 

2018 

iii. 30 June, 

Factori

al 

RCBD 

Cotton Research 

Centre, Sreepur, 

Gazipur 

Md Jahangir 

Alam, PhD fellow 
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2018 

iv. 05 July, 

2018 

v. 10 July, 

2018 

 

 

No.  Name of 

The 

Experiment  

Objectives  Treatments  Design   Locations  Investigators 

10 Validation 

of cotton 

cultivation 

technology 

in the 

drought 

prone area 

of Barind 

Tract of 

Bangladesh  

 

 

To asses 

adaptability of 

cotton varieties 

suitable for 

drought prone 

areas. 

b). To determine 

optimum 

sowing time for 

drought prone 

area. 

c). To 

investigate on 

the impact of 

mulching on 

cotton 

production in 

the Barind tract 

1. 15 June 

sowing + 

mulch 

2. 15 June 

sowing + 

no mulch 

3. 30 June 

sowing + 

mulch 

4. 30 June 

sowing + 

no mulch 

5. 15 July 

sowing + 

mulch 

6. 15 July 

sowing + 

no mulch 

 

Augmented Six on-farm 

participatory trials 

(Rajshahi, 

Naogaon, Natore, 

Joypurhat, 

Rangpur and 

Dinajpur) will be 

conducted at 

farmers plot in 

Barind Tract- 

(AEZ-25, 26 and 

27) 

 

 

Md. Rezaul 

Amin 

M. M. Abed 

Ali 

 

 

   

.  

 

 

3. Soil Science Discipline  

 

No.  Name of 

The 

Experiment  

Objectives  Treatments  Design   Locations  Investigators 

1. Effect of  

NPKS 

Fertilizer on 

Yield and 

Yield 

Contributing 

Characters 

of Hybrid 

Cotton 

 To 

determine 

the 

appropriate 

fertilizer 

dose of 

hybrid 

cotton. 

Factor A: fertilizer dose 

          N      P     K     S 

(kg/ha) 

  T1 =  0      0      0     0 

(Control) 

  T2 = 100   30   125  15  

  T3    125   40   150   20  

  T4    150   50   175   25 

  T5 = 175   60   200   30 

  T6 = 200   70   225   35 

Factor B : Variety  

 

V1 =  CB hybrid-1 

V2 =  Rupali-1   

RCBD  

factorial 

Sreepur, 

Jagadishpur 

& 

Sadarpur. 

 

Khalequzzaman 

MR. Shamsul 

bari 

MR.H M 

Kaikobad 

S.L. Mamun  
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No.  Name of The 

Experiment  

Objectives  Treatments  Design   Locations  Investigators 

2 Effect of variety 

and fertilizer on 

cotton yield, 

fiber quality and 

seed oil content 

To 

determine 

the NPK 

requirements 

of cotton 

variety CB 

14  

To 

determine 

the NPK 

requirements 

of cotton 

variety CB 

15 

To know the 

effect of 

various rates 

of NPK on 

cottonseed 

oil content 

 

Treatment: 

T0 = 0 

(Control) 

T1 = 40 kg 

N/ha  

T2 = 80 kg 

N/ha  

T3 = 120 kg 

N/ha  

T4= 160 kg 

N/ha  

T5 = 200 kg 

N/ha  

T6 = 240 kg 

N/ha  

 

RCB 

with 3 

replications 

: 5 Research 

centers of 

CDB 

located at 

Sreepur, 

Gazipur; 

Jagadishpur, 

Jessore; 

Sadarpur, 

Dinajpur; 

Mahigonj, 

Rangpur 

and 

Balaghata, 

Bandarban. 

 

Khalequzzaman,  

Dr. Md. Kamrul 

Islam 

. 

3 Effect of 

nitrogen on 

yield, fiber 

quality and seed 

oil content on 

cotton variety 

CB-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Treatment: 

T0 = 0 

(Control) 

T1 = 40 kg 

N/ha  

T2 = 80 kg 

N/ha  

T3 = 120 kg 

N/ha  

T4= 160 kg 

N/ha  

T5 = 200 kg 

N/ha  

T6 = 240 kg 

N/ha  

 

RCB 

with 3 

replications 

: 5 Research 

centers of 

CDB 

located at 

Sreepur, 

Gazipur; 

Jagadishpur, 

Jessore; 

Sadarpur, 

Dinajpur; 

Mahigonj, 

Rangpur 

and 

Balaghata, 

Bandarban 

Khalequzzaman,  

Dr. Md. Kamrul 

Islam 

. 

4 Effect of 

phosphorus on 

yield, fiber 

quality and seed 

oil content of 

cotton variety 

CB-14 

 

 Treatment: 

T0 = 0 

(Control) 

T1 = 20 kg 

P/ha  

T2 = 40 kg 

P/ha  

T3 = 60 kg 

P/ha  

T4= 80 kg 

RCB 

with 3 

replications 

: 5 Research 

centers of 

CDB 

located at 

Sreepur, 

Gazipur; 

Jagadishpur, 

Jessore; 

Sadarpur, 

Dinajpur; 

Khalequzzaman,  

Dr. Md. Kamrul 

Islam 

. 
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P/ha  

T5 = 100 kg 

P/ha  

 

Mahigonj, 

Rangpur 

and 

Balaghata, 

Bandarban 

5 Effect of 

phosphorus on 

yield, fiber 

quality and seed 

oil content of 

cotton variety 

CB-15 

 Treatment: 

T0 = 0 

(Control) 

T1 = 20 kg 

P/ha  

T2 = 40 kg 

P/ha  

T3 = 60 kg 

P/ha  

T4= 80 kg 

P/ha  

T5 = 100 kg 

P/ha  

 

RCB 

with 3 

replications 

: 5 Research 

centers of 

CDB 

located at 

Sreepur, 

Gazipur; 

Jagadishpur, 

Jessore; 

Sadarpur, 

Dinajpur; 

Mahigonj, 

Rangpur 

and 

Balaghata, 

Bandarban 

Khalequzzaman,  

Dr. Md. Kamrul 

Islam 

. 

6 Effect of 

potassium on 

yield, fiber 

quality and seed 

oil content of 

cotton variety 

CB-14 

 Treatment: 

T0 = 0 

(Control) 

T1 = 50 kg 

k/ha  

T2 = 100 kg 

k/ha  

T3 = 150 kg 

k/ha  

T4= 200 kg 

k/ha  

T5 = 250 kg 

k/ha  

 

RCB 

with 3 

replications 

: 5 Research 

centers of 

CDB 

located at 

Sreepur, 

Gazipur; 

Jagadishpur, 

Jessore; 

Sadarpur, 

Dinajpur; 

Mahigonj, 

Rangpur 

and 

Balaghata, 

Bandarban 

Khalequzzaman,  

Dr. Md. Kamrul 

Islam 

. 

7 Effect of 

potassium on 

yield, fiber 

quality and seed 

oil content of 

cotton variety 

CB-15 

 

 Treatment: 

T0 = 0 

(Control) 

T1 = 50 kg 

k/ha  

T2 = 100 kg 

k/ha  

T3 = 150 kg 

k/ha  

T4= 200 kg 

k/ha  

T5 = 250 kg 

k/ha  

 

RCB 

with 3 

replications 

: 5 Research 

centers of 

CDB 

located at 

Sreepur, 

Gazipur; 

Jagadishpur, 

Jessore; 

Sadarpur, 

Dinajpur; 

Mahigonj, 

Rangpur 

and 

Balaghata, 

Bandarban 

Khalequzzaman,  

Dr. Md. Kamrul 

Islam 

. 
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IV. Entomology discipline: 

 

N

o.  

Name of 

The 

Experiment  

Objectives  Treatments Design   Locations  Investiga

tors 

1. Developme

nt of a 

Integrated 

Manageme

nt approach 

against 

major pest 

of cotton 

To find out the 

most effective 

IPM package 

for the 

controlling of    

major insect 

pest of cotton 

T1= IPM package -1 (Hand 

picking + Sex Pheromone 

trap (Spodoptera litura +   

Heliothis armigera + 

Bioneem plus 

(Azadirachtin 1EC) @ 

1ml/litre of water)        

 T2= IPM package -2 

(Hand picking + Sex 

Pheromone trap 

(Spodoptera litura +   

Heliothis armigera) + 

Biomax M 1.2EC 

(Abamactin 1.2EC) @ 

1ml/litre of water)         

T3 =IPM package -3(Seed 

treatment (Confidor) + 

Hand picking + Sex 

Pheromone trap 

(Spodoptera litura + 

Heliothis armigera)            

T4=IPMpackage-

4(Centererpractice: 

Imidacloprid (Imitaf) 

1ml/litre + Emamectin 

Benjoate (Proclaim) 

@1gm/litre of water).  

T5      =   Untreated control 

RCBD 

with 3 

replicatio

ns 

Cotton 

Research 

Center, 

Dinajpur, 

Sreepur & 

Jogadishpur 

H M 

Syfullah 

Azad 

2 Monitor the 

susceptibilit

y of 

Sucking 

pest against 

the advance 

lines of 

cotton 

 

To find out the 

most effective 

lines for 

controlling 

sucking 

insects of 

cotton(Jassid  

Aphid 

andWhitefly) 

 

: T1=JA-09/G    

  T2=JA-10/J 

T3= JA-13/R 

 T4 = JA-13/X   

 T5 =control(CB-12) 

RCBD 

with 3 

replicatio

ns 

Cotton 

Research 

Center, 

Dinajpur, 

H M 

Syfullah 

Azad 

3   Study of 

Insect 

Biodiversit

y & their 

damaging 

stages on 

Upland 

Cotton 

 To observe 

the insect 

infestation on 

upland cotton 

grown in the 

hill. 

To identify the 

stages of 

 T1: Seedling stage(oo – 25 

days) 

T2: Vegetative stage(26 – 

51 das) 

T3: Flowering stage(52 – 

77 das) 

T4: Maturation stage(78 – 

above das) 

RCB 

with 3 

replicatio

ns 

Balaghata 

Center 

Mong 

Sanue 

Marma 
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(Gossypium 

hirsutum) 

In Hilly 

areas.  

growth subject 

to insect 

damage in hill 

grown upland 

cotton. 

To develop 

measures to 

control 

harmful insect 

on upland 

cotton grown 

in the hill. 

Documentatio

n of insect 

pests on 

upland cotton 

grown in hilly 

areas. 

 

T5: Control 

 

 4 

 

Testing of 

some 

control 

measures in 

indigenous 

techonolog

y 

knowledge  

(ITK) on 

Red Cotton 

bug 

 

 To observe 

the efficiency 

used of 

different doses 

treatments in 

killing 

nymphal 

stages of Red 

Cotton 

Bug(RCB). 

  1) Nappi trap, 

 (2) Pheromene trap,  

(3) Crevices/plan: dervish 

trap,  

(4) 1000g Dhani morich/10 

lit of water spray,  

(5) Control. 

 

RCB 

with 3 

replicatio

ns 

Balaghata 

Center 

Mong 

Sanue 

Marma 

 

No.  Name of The 

Experiment  

Objectives  Treatments  Design   Locations  Investigators 

5.  Development of 

Eco-friendly 

Management of 

Sucking insects 

of Cotton 

i) To 

develop  

suitable 

sucking 

insect-pest  

management  

practices  

under 

climate 

change. 

     

ii) To 

reduce 

dependency 

on chemical 

approaches. 

 

 

T1- 

Application 

of 

Azadiractin  

(Bioneem 

plus 1% EC) 

@ 1ml/litre 

of water + 

Yellow 

sticky trap  

 

T2 – 

Application 

of 

Abameatin 

(Biomax-M 

RCBD 

with 3 

replications 

  Sreepur, 

Gazipur; 

Sadarpur, 

Dinajpur; 

Jagadishpur, 

Jessore; 

Mahigonj, 

Rangpur; 

Balaghata, 

Bandarban 

and their 

adjacent 

five 

locations 

viz. 

Nagarpur, 

Tangail; 

Md. 

Akhtaruzzaman,  

                                      

Milia Bente 

Momtaz.  
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 1.2% EC) @ 

1ml/ litre + 

Tobacco leaf 

extract + 

Yellow 

sticky trap 

 

T3- 

Application 

of  

Azadiractin 

(Fylomax 

3% EC) @ 1 

ml/ L of 

water + 

Yellow 

sticky trap + 

Spinosad 

(Success 2.5 

SC ) @ 1 ml 

/ litre of 

water + 

Yellow 

sticky trap 

 

T4- Akondo 

leaf extract 

(50%) + 

Tobacco 

Leaf extract 

(50%) + 

Yellow 

sticky trap 

  

T5 - Farmers 

Practice 

(Hemidor @ 

0.3 gm/litre) 

  

T6 – 

Untreated 

control 

(especially 

in CDB 

Farm) 

 

 

Chowgacha, 

Jessore, 

Rangpur 

Sadar, 

Dinajpur 

Sadar and 

Bandarban 

Sadar . 

 

 

 

 

 

 

 



তুলা গবেষণা ও সম্প্রসারণ প্রততবেদন ২০১৭-১৮ 

- 54 - 

 

 

V. Agroforestry Discipline 

 

No

.  

Name of The 

Experiment  

Objectives  Methodology Design   Locations  Investigator

s 

 1. Developmen

t of 

agroforestry 

model for  

conversion of 

rice–cotton 

based hill 

farming 

system in the 

Chittagong 

hill tracts 

 

i. To assess 

the current 

status of 

jhum 

system 

ii. To 

develop a 

model of 

agroforestr

y system to 

replace 

traditional 

jhum 

system 

iii. To 

develop 

jhum 

farmers 

skill and 

knowledge 

on 

agroforestr

y system 

 

Selection of 

sites: 

Ten jhum plots 

from 3 union of 

Bandarban at hill 

slope or valleys 

in CHT will be 

selected for field 

experiment as 

given below. The 

area of each plot 

will be 0.1378 

ha. 

 

Plantation of 

agroforestry 

crops: 

After clearing of 

land, papaya 

(5sites) and 

banana (5 sites) 

will be planted 

maintaining the 

spacing 2 × 2 m. 

Fertilizer will be 

applied 

according to the 

Fertilizer 

Recommendatio

n Guide 2012 of 

BARC. 

 

Sowing of jhum 

crops: 

Rice and cotton 

will be sown in 

row across the 

hill. 2 rows of 

rice will be sown 

after 1 row of 

cotton. The 

spacing for 

cotton will 80× 

45 cm and for 

rice will 20 × 15 

Augmente

d 

Five 

locations at 

Bandarban 

hill tracts 

(Choroi 

para, 

Kohlong 

para, 

Tungkhyan

g para, Dolo 

para, 

Raicha) 

 

Mong Sanue 

Marma,                                                    

Md. 

Mominul 

Islam 
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cm.  CDB 

recommended 

dose of fertilizer 

will be applied. 

 

 

 

 

২০১৭-১৮ বমৌসুবম সমভূতম তুলার অনফাম ড ট্রায়াল 

 
২০১৭-১৮ উৎপাদন দমৌসুবম সমভূতম তুলার অনফাম থ ট্রায়াল কার্ থক্রম সম্পাদবনর লবযয প্রবয়াজনীয় 

উপককরণাতদ তুলা উন্নয়ন দোবর্থর দজানাল কার্ থালয় হবত সাংগ্রহ ও তেতরবণর তসদ্ধামত্ম গৃহীত 

হবয়বে। তনমণতলতখত ভাবে অনফাম থ ট্রায়াল কার্ থক্রম সুষ ঠুভাবে োস্তোয়বনর লবযয দল- আউি, 

তর্জাইন ও তর্তসতিন তনধ থারণ কবর তা মতনিতরাং করার জনয অনুবরাধ করা হবলা। 

 

ক্রাঃ

 

নং 

বজান লক্ষয

মাত্রা 

(তেঘা) 

বল আউট,তর্জাইন ও 

র্াটা সংগ্রবহর ফাইল 

প্রদান করবেন 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত মতনটতরং 

কম ডকতডা 

তর্তসতপ্লন 

১ র্বোর ১ কিন এবগ্রানতমি 

তুলা গবেষণা 

খামার,জগদীেপুর,র্বো

র;সাংতিি আঞ্চতলক 

কম থকতথােনৃ্দ এোং প্রধান 

তুলা উন্নয়ন কম থকতথা । 
 

কিন এবগ্রানতমি 

তুলা গবেষণা 

খামার,জগদীেপুর,র্বো

র;সাংতিি আঞ্চতলক 

কম থকতথােনৃ্দ এোং প্রধান 

তুলা উন্নয়ন কম থকতথা 

তিতর্াং/সবয়ল 

সাবয়ন্স/এবগ্রানতম/

এটবমালজজ/পযার্

লজজ 

২ কুটিয়া ১ 

৩ জঝনাই

দহ 

১ 

৪ চুয়ার্া

ঙ্গা 

১ 

৫ রাজো

হী 

১ কিন এবগ্রানতমি 

তুলা গবেষণা 

খামার,সদরপুর,তদনাজপু

র; সাংতিি আঞ্চতলক 

কম থকতথােনৃ্দ এোং প্রধান 

তুলা উন্নয়ন কম থকতথা। 

কিন এবগ্রানতমি 

তুলা গবেষণা খামার, 

সদরপুর,তদনাজপুর;সাংতি

ি আঞ্চতলক কম থকতথােনৃ্দ 

এোং প্রধানতুলা উন্নয়ন 

কম থকতথা 

 

৬ েগুিা ১ 

৭ রাংপুর ১ 

৮ ঠাকুর

গা  ও 

১ 

৯ ঢাকা ১ কিন এবগানতমি 

তুলা গবেষণা 

খামার,শ্রীপুর,গাজীপুর; 

সাংতিি আঞ্চতলক 

কম থকতথােনৃ্দ এোং প্রধান 

তুলা উন্নয়ন কম থকতথা। 

কিন এবগানতমি 

তুলা গবেষণা খামার, 

শ্রীপুর,গাজীপুর; সাংতিি 

আঞ্চতলক কম থকতথােনৃ্দ 

এোং প্রধান তুলা উন্নয়ন 

কম থকতথা । 

 

১

০ 

ময়মন

তসাংহ 

১ 

১১ রাঙ্গামা

টি 

১ উর্ধ্ থতন তেজ্ঞাতনক 

কম থকতথা,পাহাতি তুলা 

গবেষণা খামার ,তুলা 

উন্নয়ন 

দোর্থ,োলাঘািা,োন্দরোন

; সাংতিি আঞ্চতলক 

কম থকতথােনৃ্দ এোং প্রধান 

তুলা উন্নয়ন কম থকতথা। 
 

  

১

২ 

খাগিা

েতি 

১ 

১

৩ 

োন্দর

োন 

১ 



তুলা গবেষণা ও সম্প্রসারণ প্রততবেদন ২০১৭-১৮ 

- 56 - 

দমাি ১৩    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২০১৭-১৮ বমৌসুবম সমভুতমর তুলার অনফাম ড ট্রায়াল কা ডক্রবমর তেঘা 

প্রতত উপকরণ তহসাোঃ 
 

উপকরণ পতরমান 

(দকজজ/তলিার/সাংখযা) 

মন্তেয 

তুলা েীজ ১৫  

উপবমাি   

সার (পতরেহনসহ)াঃ 

ইউতরয়া ৩০  

টিএসতপ ৪৫  

এমও তপ ৫০  

জজপসাম ২৫  

জজাংক ২.৫  

দোরাক্স ২.৫  

মযাগ-সালবফি ২  

চুন/দপাল টট্র তলিার ৫০  

উপবমাি -  

কীিনােক ও েত্রাকনােক (পতরেহনসহ)াঃ 

একতার/সমতুলয ০.১৫০  

দভাতলয়াম দেজক্স/ 

সমতূলয 

০.০৫০  

দফবরামন ট্রাপ ৭  

েত্রাকনােক ০.১  

উপবমাি -  

দসচ েযয় োেদ দর্াক  

শ্রতমক োেদ দর্াক  

অনযানয েযয় দর্াক  

সে থবমাি -  

 

 

 

২০১৭-১৮ বমৌসুবমর প্রতিক্ষণ কা ডক্রম 
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তুলা উৎপাদবনর সে থাধুতনক লাগসই প্ররু্জক্ত ও তনতয-নতুন ধারণা সম্পবকথ মাঠকমী ও তুলাচাতষবদর 

সমযক জ্ঞান দান করার জনয প্রতেযবণর দকান তেকে দনই। তাই, তুলা উন্নয়ন দোর্থ প্রতত েেবরই র্বর্ি 

গুরম্নত্ব সহকাবর কম থকতথা, মাঠকমী, গবেষণা সহকারী, চুজক্তেদ্ধ ও সাধারণ তুলাচাতষবদর প্রতেযণ 

প্রদান কবর র্াবক। 
 

১।চুদ্দক্তেদ্ধ তুলাচাতষ প্রতিক্ষণ  
 

(ক) খামাবর প্রতিক্ষণ: চলতত ২০১৭-১৮ দমৌসুবম তুলা উন্নয়ন দোবর্থর ৩টি খামাবর চুজক্তেদ্ধ 

তুলাচাতষবদরবক তুলাচাষ প্ররু্জক্তর ওপর হাবত-কলবম ৪-৫ তদবনর প্রতেযণ প্রদান করা হবে। 
 

(খ) স্থানীয় প ডাবয় প্রতিক্ষণ: স্থানীয় পর্ থাবয় েীজ েপনপূে থ, েীজ েপবনাত্তর ও ফসল সাংগ্রহপূে থ 

প্ররু্জক্তর ওপর প্রদে থন/েীজ েস্নক/সাধারন চাতষবদরবক পূণ থ তদেস এোং প্রতেযবণর আবয়াজন করা 

হবে। প্রতত প্রতেযবণ ৩০-৪০ জবনর একটি চাতষ দল অাংেগ্রহন করবেন। ইউতনি পর্ থাবয় চাতষবদরবক 

ইউতনি এর সুতেধাজনক স্থাবন এ প্রতেযবণর আবয়াজন করা হয়। প্রতেযবণর জনয প্রকৃত তুলাচাতষবক 

তনে থাচন করবত হবে। সাংতেস্নি প্রধান তুলা উন্নয়ন কম থকতথা এ প্রতেযবণর দকা-অতর্থবনির তহবসবে 

দাতয়ত্ব পালন কবরন। দকান ব্লবক দকান তদন চাতষ প্রতেযণ হবে তা প্রধান তুলা উন্নয়ন কম থকতথা তনধ থারণ 

করবেন। সাংতেস্নি কিন ইউতনি অতফসার ও তুলা উন্নয়ন কম থকতথার সহায়তায় হাবত-কলবম চাতষ 

প্রতেযণ প্রদান করবেন এোং প্রতেযবণ অঞ্চবলর তেবেষজ্ঞগণবক উপতস্থত র্াকবত হবে। এ ধরবণর 

প্রতেযণ মতনিতরাং করবত সদর দপ্তবরর কম থকতথা এোং সাংতেস্নি উপ-পতরচালক দর্াগদান করবেন। 

এোিা সাংতিি মাঠকমী/তুলা উন্নয়ন কম থকতথা মাঠতভতত্তক দমািা কর্ার ওপর চাতষবদরবক ফসল েজৃদ্ধর 

তেতভন্ন পর্ থাবয় অনানুষ্ঠাতনক প্রতেযণ প্রদান করবেন। 
 

২। মাঠকমী প্রতিক্ষণ 
 

(ক) আনুষ্ঠাতনক প্রতিক্ষণ: গবেষণা তেষয়ক উপাত্ত সাংগ্রবহর কলাবকৌেল এোং তুলা চাষ প্ররু্জক্ত 

হসত্মামত্মবরর লবযয গবেষণা এোং সম্প্রসারণ কমীবদরবক ৩টি খামাবর ৪-৫ তদন েযাপী আনুষ্ঠাতনক 

প্রতেযণ প্রদান করা হবে।  
 

(খ) অনানুষ্ঠাতনক প্রতিক্ষণ: আঞ্চতলক কার্ থালবয় কম থরত তেবেষজ্ঞগণ সমবয়াপবর্াগী দমািাকর্া 

তভতত্তক দলসন েীি ততরী কবর প্রধান তুলা উন্নয়ন কম থকতথার দপ্তবর প্রতত মাবসর সভায় আগত কিন 

ইউতনি অতফসার, সহকারী কিন ইউতনি অতফসার ও দস্টার-কাম-তফল্ডমযানবদর প্রতেযণ প্রদান 

করবেন। এ প্রতেযবণর দকা-অতর্থবনির র্াকবেন সাংতেস্নি উপ-পতরচালক।  
 

৩। কম ডকতডাবদর প্রতিক্ষণ 

তুলা উন্নয়ন দোবর্থর গবেষণা কম থকতথাবদর এোং তেতভন্ন পর্ থাবয়র সম্প্রসারণ কম থকতথাবদরবক তুলাচাষ 

প্ররু্জক্ত, সম্প্রসারণ, আতর্ থক ও প্রোসতনক তেষবয় দযতা/মান উন্নয়বনর ওপর ৪-৫ তদবনর প্রতেযণ 

প্রদাবনর েযেস্থা করা হবে।  
 

৪। বজান/ইউতনট প ডাবয় মাঠ তদেস/চাতষ সমাবেি/উদ েুদ্ধকরণসভা 

দজান/ইউতনি পর্ থাবয় সাধারণ চাতষবদরবক তুলাচাবষ উদ েুদ্ধকরণ ও তুলাচাষ প্ররু্জক্তর উপর অধ থ তদেস 

মাঠ তদেস/চাতষ সমাবেে োসত্মোয়ন করা হবে। দর্ সকল স্থাবন তুলার ফলন ভাল হবয়বে এোং অতধক 

তুলা চাবষর সম্ভােনা রবয়বে দসখাবন এ সমবেে ও উদ ধুদ্ধকরন সভার আবয়াজন করবত হবে।  
 

৫।   তেতেধ প্রতিক্ষণ/ গবেষণা সভা/ ওয়াকডিপ/ কৃতষ বমলা  
 

েেরেযাপী তেতেধ প্রতেযণ, গবেষণা পর্ থাবলাচনা সভা, তরজজয়নাল ওর্াকথেপ ও দসতমনার অনুষ্ঠাবনর 

আবয়াজন এোং কম থকতথা/কম থচারীবদর অাংেগ্রহবণর মাধযবম দযতা েজৃদ্ধ এোং চাতষবদর উদ েুদ্ধকরণ 

কার্ থক্রম চলবে। 
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            ২০১৭-১৮ অথ্ ড েেবরর সমভুতম/পাহাতি তুলার প্রতিক্ষণ 

কা ডক্রবমর লক্ষযমাত্রা 
 

 
 

ক্রঃ 

নাং 

প্রতেযণ 

অনুষ্ঠাবনর 

সম্ভােয 

সময় 

প্রতেযণার্ী/ প্রতেযবণর 

ধরণ 

প্রতেযণার্ী
/ 

অাংেগ্রহন

কারীর 

সাংখযা 

(জন) 

প্রতেয

দণর 

দময়াদ 

(তদন) 

েযাচ/

গ্রম্নপ/

প্রতেয

ণ 

সাংখযা 

প্রতেযণ স্থান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ দসবেম্বর/

১৭ 

সমভুতম/ পাহাতি তুলার 

সাধারণ চাতষ প্রতেযণ  
 

৩৬০০ ১  ১২০ ইউতনি 

অতফস/ দজান  

২ অবক্টাের/

১৭ 

চুজক্তেদ্ধ তুলা চাতষ 

প্রতেযণ  

৫৪০ ৩  ১৮ সাংতেস্নি ফাম থ 
 

৩ নবভম্বর/১

৭ 

অনফাম থ ট্রায়াল 

োসত্মোয়নকারী 

মাঠকমী প্রতেযণ 

২৫ ৪ ১ সাংতেস্নি ফাম থ 

৪ তর্বসম্বর/১

৭ 

মাঠ তদেস 

 
 

২৫,২৮০ অধ থ 

তদেস 

৬৩২ ইউতনি 

অতফস/দজান 

৫ জানুয়াতর/

১৮ 

তরজজয়নাল ওয়াকথেপ 

 

৪০০  

 

২ ৪  সাংতেস্নি ফাম থ 

৬ দফিম্নয়া

তর -

মাচথ/১৮ 

মাঠ কম থকতথাবদর দযতা 

েজৃদ্ধকরণ প্রতেযণ 

১২০ ৫ ৪ সদর দপ্তর 

৭ এতপ্রল/১৮ মাঠ কমী প্রতেযণ ৪৮০ ৩ ১৬ সাংতেস্নি ফাম থ 

  ৮ এতপ্রল/১৮ সমভুতমর/পাহাতি তুলার 

অভযমত্মরীণ গবেষণা 

পর্ থাবলাচনা সভা 

১০০ ২  ১  সদর দপ্তর 

৯ দম/১৮ সমভূতম/পাহািী তুলার 

োতষ থক গবেষণা 

পর্ থাবলাচনা সভা 

১০০ ২ ১ সদর দপ্তর 

১০ দম-

জনু/১৮ 

চাতষ 

সমাবেে/উদ ধুদ্ধকরণ 

সভা 

৬,০০০ ১ ১৮৮ ইউতনি 

অতফস/দজান 

১১ জলুাই/১৭ 

জনু/১৮ 

পর্ থমত্ম 

তেতেধ 

প্রতেযণ/সবম্মলন/ওয়াকথ

েপ/দসতমনার/কৃতষবমলা 

- - - - 

 

 
সমভূতমর তুলাচাষ পদ্ধতত 

জতম তনে ডাচন 

তুলাগাে জতমবত দা  িাবনা পাতন সহয করবত পাবর না। তাই তুলাচাবষর জনয উপর্ুক্ত হবে উ চু জতম 

দর্খাবন েনযা ো েটৃির পাতন ৬-৮ ঘটার দেেী জবম র্াবক না। গাবের তেকি তেসত মতৃতবত সুতেধার্ুক্ত 
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উত্তম তনষ্কাতেত মাটি তুলাচাবষর উপবর্াগী। তুলাচাবষর জনয উৎকৃি হবে- দেবল দদা-আ ে ও দদা-আ ে 

প্রকৃততর মাটি। এোিাও, এবিল দদা-আ ে ও পতলরু্ক্ত এবিল দদা-আ ে মাটিবত তুলাচাষ করা র্ায়। অতত 

অে ো অতত যার উভয় প্রকার মাটি তুলাচাবষর জনয অনুবপাবর্াগী। তুলাচাবষর জনয মাটির ‘তপ এইচ’ 

মান ৬-৭.৫ র্াকা ভাবলা। মাঝাতর লেণাক্ততা (৮ তর্এস/তমিার) সম্পন্ন উ চু জতমবতও তুলাচাষ করা 

র্ায়। োয়ার্ুক্ত সযা  ত সযা  বত জতম তুলাচাবষর জনয পতরহার করবত হবে। 
  

জতম বতরী 
 

চাষ দদোর আবগই তেঘা প্রতত ১.০-১.৫ িন দগাের/কবম্পাি সার জতমবত তেটিবয় তদবত হবে। তারপর 

েটৃির ফাবক ফাবক মাটির দজা অেস্থা েুবঝ ৩-৪ টি চাষ ও মই তদবয় জতম সমতল ঝুরঝুবর কবর তনবত 

হবে। তেতভন্ন আেজথনা ও আগাো উত্তমরূবপ পতরষ্কার করবত হয়। প্রততকূল পতরবেবে তেনা চাবষ 

তর্েতলাং পদ্ধততবত তুলা েীজ েপন কবর অর ফলন পাওয়া র্ায়। 
 

চারা বতরী কবর বরাপণ 
 

উপবর োউতনর েযেস্থা কবর কাগজ অর্ো পতলতর্ন পযাবকবি চারা ততরী কবর ১০-১২ তদন 

েয়বসর চারা মূল জতমবত েপন করা র্ায়। এভাবে নােীবত পাি ও আউে ধান দকবি ঐ জতমবত 

তুলা েপন কবর অর ফলন পাওয়া র্ায়। 
 
 

েপবনর সময় 
 

জাত দভবদ তুলার েীজ ১ আষাঢ় দধবক ১৫ শ্রােন পর্ থমত্ম ( ১৫ জনু দর্বক ৩০ জলুাই পর্ থমত্ম ) 

েপবনর সেবচবয় উপর্ুক্ত সময়। তবে ৩০ শ্রােন অর্ থাৎ ১৫ আগি পর্ থমত্ম েীজ েপন করা দর্বত 

পাবর। হাইতির্ জাত আগাম েপন করা উত্তম। উপর্ুক্ত সমবয় েীজ েপন করা হবল তুলা উটঠবয় 

ঐ জতমবত সহবজই দোবরা ধান, আলু, গম, ভূট্টা ও সেজজর মবতা উচ্চমূবলযর ফসল আোদ 

করা র্ায়। 
 
[ 

েীজ হার 
 

তুলা উন্নয়ন দোবর্থর তনজস্ব উফেী ওতপ জাবতর দযবত্র তেঘা প্রতত ১.০ দকজজ এোং হাইতিবর্র 

দযবত্র ৫০০-৬০০ গ্রাম েীবজর প্রবয়াজন হয়। েীজ েপবনর পূবে থ তুলােীজ ৩-৪ ঘটা পাতনবত 

তভজজবয় শুকবনা মাটি ো োই তদবয় ঘবষ দনয়া উত্তম। মবন রাখা দরকার উচ্চ ফলবনর জনয 

তেঘা প্রতত কমপবয ৩ হাজার গাে র্াকা আেেযক। 

েীজ বিাধন 

েপবনর পূবে থ তুলােীজ একটি পাবত্র তনবয় তাবত প্রতত দকজজ েীবজর জনয ৫ গ্রাম 

গাউচু/কনতফর্র/একতারা কীিনােক সামানয পাতন তদবয় েীবজর গাবয় তমতেবয় তনবত হবে র্াবত 

দকান অতততরক্ত পাতন না র্াবক। অতঃপর োয়ায় ৪০-৫০ তমতনি শুতকবয় তনবয় েপন করবত 

হবে। 

েপন পদ্ধততাঃ  

তুলােীজ সাতরবত েপন করবত হয়। সাতর উত্তর-দতযণ েরাের লম্বা-লতম্ব কবর তততর করবত হয়। 

উপর্ুক্ত সমবয় েীজ েপন করা হবল সে জাবতর দযবত্রই সাতর দর্বক সাতর ৯০ দসঃতমঃ (৩ ফুি 

ো ২ হাত) এোং গাে দর্বক গাবের দরূত্ব ৪৫দসঃতমঃ (১.৫ ফুি ো ১ হাত) েজায় দরবখ েীজ েপন 

করবত হয়। সাতর েরাের মাটি উচু কবও ( ৎরফমে  ভ ৎৎিতপদ্ধতত) তার উপর েীজ েপন করা 

উত্তম। কারন এবত জতম দর্বক পাতন তনষ্কােন সহজ হয়, চারা গাে জলােদ্ধতার হাত দর্বক 

রযা পায়। ফবল চারা গাবের েৃজদ্ধ ভাল হয়। সাতরর উপর তনতদথি দ�রবত্ব আধা ইজঞ্চ গভীবর ২-৩ 

টি েীজ সামানয মাটির িারা হালকা ভাবে দঢবক তদবত হবে। েীজ মাটির িারা েক্ত কবর দঢবক 

তদবল অর্ো গতথ কবর দেেী গভীবর েীজ তদবল চারা গজাবত অসুতেধা হবত পাবর। 

েীজ েপন দরুতে 

মাটটর ধরণ েপন দরুত্ব 
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আগাম  

(১৫ জুলাই এর 

পূবে ড) 

সটঠক সমবয়  

(১৫ জুলাই-১৫ 

আগষ্) 

নােী  

(১৫ আগবষ্র পর) 

দেবল দদায়া  ে ১০০ দসতমঃ  

৬০দসতমঃ 

১০০ দসতমঃ  

৬০দসতমঃ 

১০০ দসতমঃ  

৫০দসতমঃ 

দদায়া  ে ১০০ দসতমঃ  

৬০দসতমঃ 

১০০ দসতমঃ  

৬০দসতমঃ 

১০০ দসতমঃ  

৬০দসতমঃ 

এবিল দদায়া  ে ১০০ দসতমঃ  

৫০দসতমঃ 

১০০ দসতমঃ  

৬০দসতমঃ 

১০০ দসতমঃ  

৫০দসতমঃ 

  

 

 

 

 

 

উন্নত তুলােীজ 
 

ভাল তুলােীবজর গুণাগুণ  

(ক) তেশুদ্ধতা : ৯৮% সে থতনমণ 

(খ) অনয জাবতর েীবজর 

তমশ্রণ 

: ১% সবে থাচ্চ 

(গ) জি পদাবর্ থর উপতস্থতত : ১% সবে থাচ্চ 

(ঘ) অাংকুবরাদগবমর হার : ৮০% সে থতনমণ 

(ঙ) আদ্রথতার পতরমাণ : ৮-১২% সবে থাচ্চ 

  

েীজ েপবনাপব াগীকরণ 

েীজতুলা জজতনাং এর পর তুলােীবজর গাবয় যুদ্র আ ে ো ফাজ র্াবক। দস জনয একটি েীজ দর্বক 

অনযটি সহবজ আলাদা করা র্ায় না। েপবনর সুতেধার জনয তুলােীজ ৩-৪ ঘটা পাতনবত তভজজবয় তনবয় 

তা ঝুরঝুবর মাটি ো শুকবনা দগাের অর্ো োই তদবয় এমনভাবে ঘবষ তনবত হবে দর্ন আ েগুবলা েীবজর 

গাবয় দলবগ র্ায় এোং একিা হবত অনযিা সহবজই আলাদা হবয় র্ায়। তবে জতমবত পর্ থাপ্ত রস র্াকবল 

তুলােীজ পাতনবত না তভজজবয় েীজ আলাদা করবত হবে।  

জাত তনে ডাচন 
 

তুলা উন্নয়ন দোর্থ কতৃথক গবেষণার মাধযবম উদ্ভাতেত ১৪টি তুলার জাবতর মবধয েতথমাবন ৮টি উচ্চ 

ফলনেীল তুলার জাত এোং দেসরকারী পর্ থাবয় ২টি সীর্ দকাম্পাতন কতৃথক আমদাতনকৃত হাইতির্ জাত 

দদবের তেতভন্ন অঞ্চবল চাষাোদ করা হবে। 

 জাতগুবলার তুলনামূলক বেতিষ্য প্রদি হবলা:- 

জাত তনে ডাচবনর তথ্য  

জাত  ১ম 

ফুল 

দফা

িার 

তদন 

(৫

০%

) 

১ম 

দোল 

দফািা

র তদন 

(৫০%) 

প্র

তত 

গা

দে 

দো

ল 

সাং

খযা 

দো

দলর 

ওজ

ন 

(গ্রাম
) 

গা

দের 

গি 

উচ্চ

তা 

দস:

তম: 

েীজ 

তুলা

র 

ফল

ন 

িন/

দহ 

জী

েন 

কা

ল 

(তদ

ন) 

জজও 

টি 

(%) 

আ 

দের 

তদঘ থয 

(ই

জঞ্চ) 

আ বের 

মসনৃ

তা 

মাই

দক্রাতন

য়ার 

আ বের 

েজক্ত 

তপএস

আই 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 
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তসতে-৫ ৫১ ১২২ ৪৭ ৫.১ ১৩৩ ১.৭৫
-

২.০

০ 

১৮

০-

১৯

৫ 

৪০.০

০ 

১.১৩ ৪.৪ ৮৫.১৯ 

তসতে-৮ ৬৮ ১২৪ ৩৫ ৪.০ ১০৫ ১.৫-

২.৫ 

১৮

০-

১৯

৫ 

৩৫.

০০ 

১.০৮ ৪.৩ ৮৪.৭০ 

তসতে-৯ ৫২ ১১৯ ৪৪ ৫.৮ ১০৬ ২.০

০-

২.৫

০ 

১৯০

-

২০

০ 

৩৫.

৭৫ 

১.১০ ৪.৫ ৮৪.১৪ 

তসতে-১০ ৪৫ ১১৪ ৪২ ৫.৫ ১২৬ ১.৭৫

-

২.০

০ 

১৬

০-

১৮

০ 

৩৪.

০০ 

১.১১ ৪.২ ৮৫.৩২ 

তসতে-১১ ৪৭ ১১২ ৪৩ ৫.৭ ১০৬ ২.১-

৩.৫ 

১৬

০-

১৭

৫ 

৩৫.

০০ 

১.১৪ ৪.৪ ৮৭.৪১ 

তসতে-১২ ৪৮ ১০০ ৪০ ৫.৫ ১৩০

-

১৪৫ 

৩.৩-

৪.৫ 

১৭০

-

১৮

০ 

৪০.০

০ 

১.১০-

১.১৪ 

৩.৯ ৮৩.০০ 

 

 

তসতে -

১৩ 

৪৮-

৫৫ 

১১৫-

১২০ 

৩৫

-৪০ 

৬-

৬.৫ 

১৩০

-১৪০ 

৩.২-

৪.৫ 

১৭০

-

১৮

০ 

৪২.০

০ 

১.১৬ ৪.০ ৮৪.১৯ 

 

তসতে-১৪ ৪৮-

৫৩ 

১১৫-

১২০ 

৩৫

-৪৫ 

৫.৫-

৬ 

১৩৫
-

১৪৫ 

৩.৫-

৪.৫ 

১৭

৫-

১৮

৫ 

৩৮.

৫-

৩৯.

৫ 

১.২০ ৩.৭-

৩.৮ 

৮৫.০৫ 

 

তসতে-১৫ ৪৮-

৫৩ 

১১৫-

১২০ 

৩০-

৪০ 

৫.৫-

৬ 

১৩৫

-

১৪৫ 

৪-৫ ১৮

০-

১৯০ 

৩৯.

৫-

৪০.০ 

১.২০ ৩.৭-

৩.৮ 

৮৫.০৫ 

 

তসতে-১৬ ৪৮-

৫৩ 

১১৫-

১২০ 

৩৫

-৪৫ 

৫.৫-

৬ 

১৩৫

-

১৪৫ 

৪-৫ ১৭

৫-

১৮

৫ 

৪১-

৪২ 

১.২০ ৩.৭-

৩.৮ 

৮৫.০৫ 

 

তসতে 

হাইতির্

-১ 

৪৫-

৫০ 

 ১২০ ৫৫

-

৬৫ 

৬-

৬.৫ 

১২০-

১৩০ 

৫.০-

৬.০ 

১৬

৫-

১৭

৫ 

৪১-

৪২ 

১.২১ ৪.৩ ৮৪ 
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 তুলা উন্নয়ন বোবর্ডর উদ্ভাতেত ফসবলর জাতসমুহ (শুরু হবত হালনাগাদ) 

    

ক্রতমক ফসবলর 

গ্রম্নপ 

ফসবলর নাম অেমুদ্দক্তর 

েের 

বরদ্দজ: নং 

ক্রতমক োংলা English জাত 

১ অর্ থকরী 

ফসল 

১ তুলা Cotton তসতে-১ ২০০৫ ০৫(০৬)-

০৬/২০০৫ 

২ তসতে-২ ২০০৫ ০৫(০৬)-

০৭/২০০৫ 

৩ তসতে-৩ ২০০৫ ০৫(০৬)-

০৮/২০০৫ 

৪ তসতে-৪ ২০০৫ ০৫(০৬)-

০৯/২০০৫ 

৫ তসতে-৫ ২০০৫ ০৫(০৬)-

১০/২০০৫ 

৬ তসতে-৬ ২০০৫ ০৫(০৬)-

১১/২০০৫ 

৭ তসতে-৭ ২০০৫ ০৫(০৬)-

১২/২০০৫ 

৮ তসতে-৮ ২০০৫ ০৫(০৬)-

১৩/২০০৫ 

৯ তসতে-৯ ২০০৫ ০৫(০৬)-

১৪/২০০৫ 

১০ তসতে-১০ ২০০৫ ০৫(০৬)-

১৫/২০০৫ 

১১ তসতে-১১ ২০১১ ০৫(০৬)-

২৯/২০১১ 

১২ তসতে-১২ ২০১১ ০৫(০৬)-

৩১/২০১১ 

১৩ তসতে-১৩ ২০১৩ ০৫(০৬)-

৩৪/২০১৩ 

১৪ তসতে-১৪ ২০১৩ ০৫(০৬)-

৩৫/২০১৩ 

১৫ তসতে-১৫ ২০১৫ ০৫(০৬)-

৩৬/২০১৫ 

১৬ তসতে-১৬ ২০১৭ ০৫(০৬)-

৩৬/২০১৫ 

১৭ পাহািী  

তুলা-১ 

২০০৫ ০৫(০৬)-

১৬/২০০৫ 

১৮ পাহািী  

তুলা-২ 

২০০৫ ০৫(০৬)-

১৭/২০০৫ 

১৯ পাহািী  

তুলা-৩ 

২০১৫ ০৫(০৬)-

৩৭/২০১৫ 

২০ তসতে 

হাইতির্-১ 

২০১৬ ০৫(০৬)-

৩৮/২০১৬ 
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 অনযানয বেতিষ্যসমূহাঃ 
 

তসতে-৫াাঃ জাতটির পাতা তকেুিা শুয়ার্ুক্ত তেধায় জযাতসর্ দপাকার আক্রমণ প্রততবরাধী। তবে 

দোলওয়াম থ ও োাইি দরাবগর প্রতত সাংবেদনেীল। জাতটি উচ্চ জজওটি সম্পন্ন। এ জাতটি র্বোর 

অঞ্চবলর েহৃত্তর র্বোর ও কুটিয়া দজলায় চাষাোবদর উপবর্াগী। 
 

তসতে-৯াাঃ জাতটি তকেুিা শুয়ার্ুক্ত তেধায় জযাতসর্ প্রততবরাধী। দোল সাইজ েি এোং উচ্চ ফলনেীল। 

তুলা চাবষর আওতাধীন অতধকাাংে দজলায় চাবষর জনয উপবর্াগী। জাতটি অবপযাকৃত দীঘ থ দময়াদী। 

গাবের গঠন দুে থল প্রকৃততর হবয় র্াবক, ফবল অতধক ঝবি গাে দভবঙ্গ পিার সম্ভােনা র্াবক। 
 

তসতে-১০াাঃ জাতটি অবপযাকৃত আগাম। এ জাতটি অনযানয ফসল অর্ থাৎ সার্ী ফসবলর সাবর্ 

চাষাোদ সুতেধাজনক। আগাম েপন করবল এ  জাবতর তুলা ফসল উটঠবয় নােী গম, ভূট্টা, আলু প্রভৃতত 

রতে ফসল চাষ করা র্ায়। র্বোর ও রাংপুর অঞ্চবলর দজলা সমুবহ চাবষর উপবর্াগী। 
 

তসতে-১১াাঃ জাতটি আগাম। এ জাবতর পাতা ওকরা জাতীয় এোং তলফ এতরয়া কম। দপাকা মাকবির 

আক্রমণ প্রততবরাধী হওয়ায় ফসল উৎপাদন খরচ কম। ফলন দেতে। জাতটি উত্তরাঞ্চবল চাষাোবদর 

জনয উপবর্াগী। 

 

তসতে-১২াাঃ  দরাগ প্রততবরাধী তবে দোল রবির আক্রমণ তকেুিা হবত পাবর। জযাতসর্ ও এতফবর্র 

আক্রমণ হবলও চে থনকারী দপাকা (দর্মনঃ দোলওয়াম থ, িবির্ দোলওয়াম থ এোং দিাবর্পবিরা) এর 

আক্রমণ প্রততহত করবত পাবর। জাতটি উচ্চ ফলনেীল। ফলন দেতে (৩.৩-৪.৫) সমগ্র োাংলাবদবে 

চাষাোবদর জনয উপবর্াগী।  

তসতে-১৩াাঃ জাতটি আগাম।  দরাগ প্রততবরাধী তবে দোল রবির আক্রমণ তকেুিা হবত পাবর। জযাতসর্ ও 

এতফবর্র আক্রমণ হবলও চে থনকারী দপাকা (দর্মনঃ দোলওয়াম থ, িবির্ দোলওয়াম থ এোং 

দিাবর্পবিরা) এর আক্রমণ প্রততহত করবত পাবর। জাতটি উচ্চ ফলনেীল। জজওটি দেতে।  

তসতে-১৪াাঃ  দরাগ প্রততবরাধী তবে দোল রবির আক্রমণ তকেুিা হবত পাবর। পাতা পুরম্নবত্বর কারবণ 

জযাতসর্ ও এতফবর্র আক্রমণ তুলনা মূলক কম। গাবের দজািা ও গুেেল পতরলতযত হয়। ফলন 

দেতে।(৪- ৫িন/দহক্টর) 
 
 

রূপালী-১ হাইতির্াঃ গণচীবন উদ্ভাতেত হীরা হাইতির্ রূপালী-১ এর জীেনকাল ১৬৫-১৭০ তদন, জজওটি 

৪১%, আ ে তমতহ ,লম্বা ও মজেুত, অগাম জাত, র্াল দভবঙ্গ পবি না, িবির্ দোলওয়াম থ এর আক্রমন 

খুে একিা পতরলতযত হয় না, ১০০% দোল দর্বক তুলা পাওয়া র্ায়। সুতপ্রম সীর্ দকাম্পানী তলতমবির্ 

কতৃথক োজারজাত হবে। তেঘা প্রতত ফলন ১৪-১৫ মণ। ( সূত্রঃ  সুতপ্রম সীর্ সীর্ তলঃ) 
 

সার প্রবয়াগ 
 

ভাল ফলন দপবত হবল তুলা দযবত উপর্ুক্ত সার সটঠক পতরমান ও তনয়মমাতফক েযেহার করবত হয়। 

মাটিবত তজে ও রাসায়তনক উভয় প্রকার সার প্রবয়াগ করা প্রবয়াজন । তজে সার েযেহাবর মাটির তজে 

পদার্ থ েজৃদ্ধ পায়। ফবল মাটির পাতন ধারণ যমতা োবি, অণুজীে এর কার্ থকাতরতা েজৃদ্ধ পায় এোং 

অনুখাবদযর পতরমাণ োবি।  
 

 

তেঘা প্রতত সাবরর মাত্রা ও প্রবয়াগ পদ্ধতত 
 

সাবরর নাম সাবরর পতরমাণ  (দকজজ/তেঘা) 

তুলার জাত দমাি 

পতরমান 

জতম 

ততরর 

সময় 

প্রবয়াগ 

পাশ্ব থ প্রবয়াগ 

১ম  

(েপবন

র ২০-

২য়  

(েপবন

র ৪০-

৩য় 

(েপ

দনর 

৪র্ থ  

(েপবন

র ৭০-
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(েযাসাল
) 

২৫ 

তদন 

পর)  

৫০ 

তদন 

পর) 

৬০ 

তদন 

পর)   

৮০ তদন 

পর)   

 ইউতরয়া উচ্চ 

ফলনেীল 

২৫-৩০ ২-৩ ৫-৬ ৭-৮ ৮-৯ ৩-৪ 

হাইতির্ ৩৫ - ৭ ১০ ১০ ৮ 

 টিএসতপ উচ্চ 

ফলনেীল 

৪০-৪৫ ২০-২৫ - ১০-১৫ ১০-৫ - 

হাইতির্ ৪৫-৫৫ ২০-২৫ - ১০-১৫ ১৫ - 

 এমওতপ উচ্চ 

ফলনেীল 

৪০-৪৫ - ২০-

২৫ 

১০-১৫ ১০-১৫ - 

হাইতির্ ৫০-৬০ - ২০-

২৫ 

২০-

২৫ 

১০ - 

জজপসাম উচ্চ 

ফলনেীল 

১৪-১৮ ৪-৫ - ৬-৮ ৪-৫ - 

হাইতির্ ২৫ ৭ - ১২ ৬ - 

দোরণ উচ্চ 

ফলনেীল 

১.৫-২.৫ ০.৫-১.০ ০.৫-১ - ০.৫০ - 

হাইতির্ ৩ - - - ১ ১ 

মযাগবনতে

য়াম 

সালবফি 

উচ্চ 

ফলনেীল 

১.৫-২.৫ ০.৫-১.০ ০.৫-১ - ০.৫০ - 

হাইতির্ ৩ ১ - ১ ১ - 

জজাংক 

সালবফি 

উচ্চ 

ফলনেীল 

১.৫-২.৫ ০.৫-১.০ ০.৫-১ - ০.৫০  

হাইতির্ ৩ - ১ ১ ১ - 

দগাের/আে

জথনা পচা 

সার 

সকল জাত ৬০০-

৮০০ 

৬০০-

৮০০ 

- - - - 

চুন সকল জাত * ১০০-

১৫০ 

* শুধুমাত্র অমস্নমাটির জনয প্রবয়াগ করবত 

হবে। 

 
বনাটাঃ তেঘা প্রতত ইউতরয়া সাবরর পতরমান ও প্রবয়াগ সময় তুলার জাত, প্রবয়াগ পদ্ধতত, মাটির উে থরতা েজক্ত এোং উক্ত সমবয়র আেহাওয়ার উপর তনভথর কবর তনরূপণ 

করবত হবে। গাবের ৪০ তদন এোং ৬০ তদন েয়বস টিএসতপ সাবরর পতরেবত থ তর্এতপ সার পাশ্ব থ প্রবয়াগ করবল ভাল ফলন পাওয়া র্ায়, দসবযবত্র ইউতরয়া সার তেঘা প্রতত 

৫-৬ (১৮%) দকজজ কম েযেহার করবত হবে।  
 

সার প্রবয়াগ পদ্ধতত 

 

দেসাল সার েীজ েপবনর জনয ততরী নালায় অর্ো পরৃ্ক নালা দকবি প্রবয়াগ করবত হবে। পাশ্ব থ 

প্রবয়াবগর দযবত্র সাতর দর্বক  ৫-৬ দসতমঃ দুবর নালা দকবি সার প্রবয়াগ কবর মাটি তদবয় দঢবক তদবত 

হবে। একোর সাতরর দর্ তদবক পাশ্ব থ  প্রবয়াগ করা হবে পরেততথবত তার তেপরীত তদবক পাশ্ব থ প্রবয়াগ 

করবত হবে। দেসাল সার প্রবয়াগ দকান কারবণ সম্ভে না হবল তা চূিামত্ম চারা পাতলাকরবনর পর পাশ্ব থ 

প্রবয়াগ করবত হবে। উবলখয, তুলা ফসবল ফুল ধারণ পর্ থায় হবত অতধক হাবর খাদয গ্রহণ শুরম্ন কবর র্া 

দোল ধারণ পর্ থমত অেযাহত র্াবক। 
 

ফতলয়ার বে 
 

গাবের েয়স ৫০-৬০ তদবনর পর দর্বক ১০০তদন পর্ থমত্ম ১০-১৫ তদন অমত্মর অমত্মর  ৩ দর্বক ৪ োর 

মাত্রানুর্ায়ী ফতলয়ার দে প্রবয়াগ করবত হবে। দস দযবত্র ইউতরয়া অর্ো তর্এতপ সার ২% হাবর 
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(প্রতত১০ তলিার পাতনবত ২০০ গ্রাম ইউতরয়া/তর্এতপ সার) এমওতপ সার ১% হাবর (প্রতত ১০ তলিার 

পাতনবত ১০০ গ্রাম এমওতপ সার )এোং মাইবক্রাতনউটট্রবয়ট দর্মন সলুের দোরণ,জজাংক সালবফি ০.১০-

০.১৫% হাবর (প্রতত ১০ তলিার পাতনবত ১০-১৫গ্রাম) পাতনবত ভাল কবর তমতেবয় গাবের পাতায় দে 

করবল গাবে দোল সাংখযা দেেী ও েি হয় ফবল অতধক ফলন পাওয়া র্ায়।  

 

 

কবম্পাষ্/বগাের সার প্রবয়াগাঃ 

দহক্টর প্রতত ১২.৫ িন কবম্পাি সার, ২.৫ িন ভাতম থ কবম্পাি/দপাল টট্রর তেিা অর্ো প্রাতপ্ত সাবপবয ৫-৬ 

িন প চা দগাের সার জতমবত তেতঢবয় চাষ তদবয় তমতেবয় তদবত হবে। তুলার ফলন েজৃদ্ধ ও মান উন্নয়বনর 

জনয তজেসার প্রবয়াগ করা প্রবয়াজন। কুইক কবপাি/ভাতম থ কবম্পাি ততরীর পদ্ধতত অনুসরণ কবর 

সহবজই কবম্পাি সার ততরী করা র্ায়। 
 

সেুজ সার প্রবয়াগাঃ 
 

তধঞ্চা ও েন-পাি সেুজ সাবরর জনয উপর্ুক্ত। তুলার জতমবত তজযষ্ঠ মাবসর প্রর্ম সপ্তাবহ ৫০ 

দকজজ/দহঃ সেুজ সাবরর েীজ েুনবত হয় এোং ৪৫-৫০ তদন পবর জতমবত চাষ তদবয় সেুজ অেস্থায় তধঞ্চা 

ো েন-পাবির গাে মাটির সাবর্ তমতেবয় তদবত হয়। গােগুতল মাটিবত প বচ তমবে র্াোর পর তুলােীজ 

েপন করবত হয়। 
 

তুলা গাবের েৃদ্দদ্ধ তনয়ন্ত্রনাঃ 

তুলা গাবের অতততরক্ত েজৃদ্ধ তনয়ন্ত্রবনর জনয প্রততোর সার প্রবয়াবগর সময় অেেযই  পিাে সার ইউতরয়া 

সাবরর তুলনায় দেেী পতরমাবন তমতশ্রত কবর একবত্র প্রবয়াগ করবত  হবে। এোিা তুলা গাবের েয়স 

২৫-৩০ তদন হবল ১.৫ গ্রাম রূপালী োম্পার (মযাপাকুবয়ি দকারাইর্) ১৫ তলিার পাতনর সাবর্ তমতেবয়  

গাবের আগায় তেবকল দেলয়া দে করবত হবে। অতঃপর তুলাগাবের েয়স ৪৫-৫০ তদন হবল পূনরায় 

২.৫ গ্রাম রূপালী োম্পার ১৫ তলিার পাতনবত তমতেবয় গাবের আগায় দে করবত হবে। উবলস্নখয, উক্ত 

েজৃদ্ধ তনয়ন্ত্রক প্রবয়াবগর পরেতী ১৫ তদন পর্ থমত্ম মাটিবত সার ও রবসর উপতস্থতত প্রবয়াজনীয় মাত্রায় 

র্াকবত  হবে। তেবেষ কবর খরা প্রেণ এলাকায় ও অনুে থর জতমবত চাষকৃত তুলা ফসবল  এ েজৃদ্ধ তনয়ন্ত্রক 

প্রবয়াবগ সতকথতা অেলম্বন করবত হবে। 
 

হরবমান বোঃ 

গাবের ফুল, কুতি ও দোল সাংখযা েজৃদ্ধর জনয ৫০-৬০ তদন েয়বসর পর দর্বক ৭-১০ দন পর পর ৩-৪ 

োর হরবমান দর্মন- পস্নাবনাতফক্র/দোরা ইতাতদ গাবের পাতায় প্রবয়াগ করা হবল অতধক ফলন পাওয়া 

র্ায়। গাবের পাতা সেুজ রারখার জনয সালফার সার প্রতত ১০ তলিার পাতনবত ২০ গ্রাম তমতেবয় প্রবয়াগ 

করা দর্বত পাবর। 
 

অমত্মাঃেতীকালীন পতরচ ডা 
 

১) িূণযস্থান পূরণ (গযাপ তফতলং)া রাঃ 
 

েীজ েপবনর ৭-৮ তদবনর মবধয দর্ সে তহবল (গবতথ/মাদায়) চারা গজায় নাই দস সকল মাদায় ো তার 

পাবশ্ব থ  পুনরায় েীজ েপন করবত হয়। েীজ েপবনর সময় জতমর তকনারায় তকেু অতততরক্ত েীজ েপন 

কবর োিতত চারা উৎপাদন করবল পরেতীবত উক্ত চারা িারা সহবজই তফতলাং করা র্ায়। চারা উটঠবয় 

গযাপ তফতলাং েটৃি ো দমঘলা তদবন করা উত্তম। 

 

২)  চারা পাতলাকরণ ও আগাো দমনঃ চারা গজাবনা ১০ তদবনর মার্ায় প্রতত মাদায় ২টি এোং ২০ তদবনর 

মবধয প্রতত মাদায় ১টি সুস্থ সেল চারা দরবখ োকী চারা তুবল দফলবত হবে। চারা পাতলা করবনর সময় 

হাত/কা তচ/ দকাদাল িারা আগাো দমন করবত হবে। গাবে পুবরাদবম ফুল না আসা পর্ থমত্ম অর্ থাৎ 

েপবনর ৬০-৭০ তদন পর্ থমত্ম জতম আগাো মুক্ত রাখবত হবে। আগাোনােক েযেহার কবরও আগাো 

দমন করা দর্বত, তবে আগাোনােক তনে থাচন এোং এর প্রবয়াবগর দযবত্র সতকথতা অেলম্বন করা 

প্রবয়াজন। 
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 ৩) দগািা মাটি তদবয় দে বধ দদয়াঃ  

 েীজ েপবনর ৪০ তদন পর ১ম োর অর্ থাৎ ২য় ইউতরয়া সাবরর পাশ্ব থ প্রবয়াবগর সময় এোং আোর েীজ 

েপবনর ৬ তদন পর ২য় োর অর্ থতৎ ৩য় ইউতরয়া সাবরর পাশ্ব থ প্রবয়াবগর সময় গাবের দগািা মাটি তদবয় 

ভাল কবর দে বধ তদবত হবে। দকাদাল িারা দু’সাতরর মাবঝর মাটি দিবন গাবের দগািা ো  ধার কাজটি করা 

দর্বত পাবর। ফবল গাে সহবজ ঢবল পিবে না  এোং জতম দর্বক পাতন তনষ্কােন ও মাটি দত পতরতমত রস 

ধবর রাখা সহজ হবে। 

৪) বসচ ও তনস্কািনাঃ  

উপ ুক্ত সময় (৩০,জলূাই এর মবধয ) েীজ েপন করবল তুলা ফসবল কদাতচৎ দসবচর প্রবয়াজন দদখা 

তদবত পাবর। তকন্তু নােীবত েপন করার কারবণ র্তদ নবভম্বর/তর্বসমের মাবস জতমবত রস কবম র্ায়তবে 

১/২টি হাল্কা দসবচর প্রবয়াজন হবত পাবর। তুলার জতমবত দোল ফা িা শুরম্ন করা পর্ থাপ্ত র্াবত পতরতমত 

রস র্াবক তা তনজিত করা দরকার। সাধারনত গাবের েয়স ৫ মাস হবল আর দসচ দদওয়া উতচত নয়, 

এবত ফসল নােী হওয়ার আোংকা দর্বক মুক্ত র্াকবে। 

তুলা গাচ দকান েয়বসই জবম র্াকা পাতন ২-৩ তদবনর দেেী সহয করবত পাবর না। চারাঅেস্থায় পাতন 

তনস্কােবনর তদবক অতধক নজর তদবত হবে, তা না হবল গাবের দগািাপ চা দরাগ হওয়ার আোংকা র্াবক। 

জতম সেসময় তভজা, সযা  সবস বত র্াকবল গাবের কু তি, ফুল ও ফল ঝবও র্ায়। এরম্নপ অেস্থায় জতম 

দর্বক অতততরক্ত পাতন অপসারবণর মাধযবম শুকাবনার েযেস্থা করবতহবে। 

(৫) অঙ্গ োিাই ও র্গা কতথনঃ অতভজ্ঞতার তভতত্তবত দদখা র্ায় দর্, তুলা গাবেরর দগািার তদবক ১-২টি 

অাংগজ োখা দকবি তদবল গাবেরউপরাাংবের ফলধারী োখা -প্রোখার তেকাে ও েজৃদ্ধ ভাল ঘবি। আবলা 

োতাবসর চলাচল োবি এোং দরাগ ও দপাকামাকবির আক্রমন কম হয় ফবল ফলন েজৃদ্ধ পায়। 
 

(৬) রতগং ো অোদ্দঞ্চত জাবতর গাে তুবল বফলাাঃ  

 

দর্ জাবতর তুলাচাষ করা হয় দস জাত তভন্ন অনয জাবতর তুলা গােবক ‘রগ’ ো অোজঞ্চত জাবতর গাে 

েবল। অোজঞ্চত জাবতর গােগুবলা ফুল দফািার পূবে থ তুবল দফলাবক ‘রতগাং’ েবল। জাবতর তেশুদ্ধতা 

রযার জনয ‘রতগাং’ অতত জরম্নরী। 
 

দবূ ডাগ েযেস্থপনাাঃ 

লাগাতার েটৃি ও ঝবিা োতাবসর কারবণ গাে দহবল পিবল েটৃি র্ামার পরপর জতম দর্বক পাতন তনষ্কােন 

কবর গাে দসাজা কবর দগািায় মাটি দচবপ তদবত হবে। জতমবত দজা’’ আসার সাবর্ সাবর্ মাটি দর্বক 

ধুবয় র্াওয়া সাবরর যতত পুতষবয় দনয়ার জনয তেঘাপ্রতত ৮-১০ দকটি তর্এতপও এমওতপ সার এোং ৬-৮ 

দকটি জজপসাম সার প্রবয়াগ কবর গাবের দগািা মাটি তদবয় দে বধ তদবত হবে। 
 

তর্েতলং পদ্ধততাঃ 

 
 

অতততরক্ত েটৃির কারবণ সময়মত জতম চাষ করা সম্ভে না হবল তেনা চাবষ ‘তর্েতলাং’ পদ্ধততবত তুলার 

েীজ েপন করা দর্বত পাবর। পবর ‘দজা’ এবল দুই লাইবনর মাবঝ দকাদাল/পাওয়ার টিলার িারা মাটি 

আলগা করা ও আগাো দমন করা র্ায়। েনযা ো অততেটৃির কারবন র্র্াসমবয় েীজ েপন করা সম্ভে না 

হবল পতলেযাবগ চারা উৎপন্ন কবর ৭-১০ তদন েয়বসর চারা দরাপণ করা দর্বত পাবর। েপবনর দুরত্ব ৯০ 

দস:তম:  ৪৫ দস:তম: হবল দহক্টর প্রতত ২৪,৭০০টি পতলেযাবগর চারা দরকার হয় এোং েপবনর দুরত্ব ৯০ 

দস:তম:  ৫০ দস:তম: দুরত্ব হবল দহক্টর প্রতত ২২,৩০০টি চারা দরকার হবে। 

 

তুলার ফুল, কুতি ও বোল েবর পিা সমসযায় করণীয়াঃ 

মাটিবত রবসর অভার হবল দসচ  ও অতততরক্ত পাতন তনষ্কােবনর মাধযবম কাাংতখত মাত্রায় জততবত রস 

সাংরযবনর মাধযবম, গাবের অতততরক্ত েজৃদ্ধ তনয়ন্ত্রবণর জনয েজৃদ্ধ তনয়ন্ত্রক প্রবয়াগ  কবর, তজে সারসহ 

সুষম তাত্রায় সার প্রবয়াগ কবর, ফতলয়ার দের  মাধযবম পিাে ও দেরন সার প্রবয়াগ কবর, দবূর্াগপূণ থ 

আেহাওয়ার পর গাবের দগািায় সার প্রবয়াবগর পর ভালভাবে দগািা দেবধ তদবয় এোং হরবমান দে করা  

হবল পূনরায় নতুন ফুল কুতির সাজ এবস ফলন েদৃ তধ র সহায়ক হবে। 

 



তুলা গবেষণা ও সম্প্রসারণ প্রততবেদন ২০১৭-১৮ 

- 67 - 

তুলাতভতিক আমত্ম:ফসল চাষ 
 

তুলার সাথ্ী ফসল 
 

এক খে জতমবত একই সাবর্ দকান প্রধান ফসবলর পাোপাতে স্বেসমবয়র জনয অতততরক্ত তহবসবে দুই 

ো তবতাতধক ফসল চাবষর পদ্ধততবক সার্ী ফসল চাষ েলা হয় এোং অতততরক্ত ফসলটিবক েলা হয় সার্ী 

ফসল। তুলার সাবর্ সার্ী ফসল চাবষর প্রধান উবিেয হবলা একই সাবর্ একই জতমবত একাতধক ফসল 

আোদ কবর অতধক মুনাফা অজথন করা।  
 

সাথ্ী ফসল চাবষর উপকাতরতা 
 

(১) একক ফসবলর দচবয় আমত্ম:ফসল চাষ কবর দমাি উৎপাদন দেেী পাওয়া র্াবে 

এোং দমাি আয় েজৃদ্ধ পায়। 

(২) আমত্ম:ফসল চাবষ জায়গা ও সমবয়র সিযেহার করা র্ায়। 

(৩) দকান কারবণ একটি ফসল নি হবল অনযটি িারা যততপূরণ সম্ভে। 

(৪) এবত প্রাকৃততক সম্পবদর পূণ থ েযেহার হয়। 

(৫) ভূতম যয় ও আগাোর প্রবকাপ কম হয়। 
 

 

সাথ্ী ফসল তনে ডাচন 
 

সটঠক সার্ী ফসল তনে থাচন দর্মন একজন চাতষবক অতযমত্ম লাভোন করবত পাবর, দতমতন ভুল ফসল 

তনে থাচবনর দযবত্র চাতষ যততগ্রস্থ হওয়ার সম্ভােনা র্াবক। তাই সার্ী ফসল তনে থাচবন তনবম্নাক্ত তেষয়ােলী 

মবন রাখবত হবে:- 

 

(ক) সার্ী ফসবলর েজৃদ্ধ ও পতরপক্কতার সময় মূল ফসবলর েজৃদ্ধ পতরপক্কতার সমবয় 

তভন্নতা র্াকবে। 

(খ) সার্ী ফসল দর্ন তুলার সাবর্ আবলা, োতাস, পাতন, খাবদযাপাদান এোং জায়গা 

তনবয় দকান প্রততবর্াতগতা না কবর। 

(গ) সার্ী ফসবলর যততকর প্রভাে দর্ন তুলার ওপর না পবি। 

(ঘ) সার্ী ফসবলর পতরচর্ থা পদ্ধতত দর্ন তুলার পতরচর্ থার সাবর্ তমল র্াবক। 

(ঙ) সার্ী ফসবলর দপাকা-মাকি ও দরাগ-োলাই দর্ন তুলা ফসলবক আক্রমণ না 

কবর। 

(চ) তুলা গােবক দপ তচবয় আবরাহণ করবত পাবর এমন সার্ী ফসল অমত্মভূথক্ত করা 

র্াবে না। 

 

 

 তুলার সাবথ্ োতরমুগ-৬ ও োতরমাস-৩ চাষাোদ পদ্ধতত 

 

১। সুতনষ্কাতেত দেবল-দদা  আে/দদা  আে মাটিবত মুগ/মাসকলাই ভাল হয় তেধায় এ ধরবনর জতমই তুলার 

সাবর্ মুগ/মাসকলাই সার্ী ফসল েপবনর জনয তনে থাচন করবত হবে। ২-৩টি চাষ তদবয় জতম প্রস ত তত 

কবর তনবত হবে। 
 

২। জতম খুে অনুে থর না হবল মুগ/মাসকলাই ফসবল আলাদা সার প্রবয়াবগর প্রবয়াজন নাই। তবে তুলার 

১ম পাশ্ব থ প্রবয়াবগ টিএসতপ, এমতপ, জজপসাম, দোরণ প্রভৃতত সার প্রবয়াগ করবল মুগ/মাসকলাই এর 

সাবরর চাতহদা পূরণ হবয় র্ায়। তুলায় সার প্রবয়াবগর পর অেেযই মাটি তদবয় সার ভালভাবে দঢবক তদবত 

হবে। 
 

৩। জলুাই-আগি মাবস তুলার সাবর্ মুগ/মাসকলাই এর েীজ েপন সময়। 
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৪। তুলার মাবঝ সাতর্ ফসল তহবসবে দহক্টর প্রতত ৭-৮দকজজ ো ৩৩ েতবকর তেঘায় ১দকজজ েীজ 

প্রবয়াজন হয়। 
 

৫। দুই সাতর তুলার মবধয এক সাতর কবর লাইবন মুগ/মাসকলাই েীজ েপন করবত হবে। তুলা েীজ 

েপবনর সময় মুবগর েীবজর েপন দুরত্ব ৭-৮ দসঃ তমঃ দরবখ েপন করবত হবে। জতমবত রস কম 

র্াকবল েপবনর পূবে থ েীজতুলা ৩/৪ ঘটা পাতনবত তভজজবয় েপন করা ভাল। উবলস্নখয, েপবনর সময় 

লাইবন পাতলা কবর অনেরত েীজ তদবয় পরেতীবত চূিামত্মভাবে চারা পাতলা কবর গাে দর্বক গাবের 

দুরত্ব ৭-৮ দসতমঃ এর মবধয রাখা র্ায়। 
    

অন্তেতী কালীন পতরচ ডা 
 

আগাো দমন ও চারা পাতলাকরণাঃ 

েপবনর ১৫-২০ তদন পর র্খন তুলার চূিামত্ম চারা পাতলা করা হয় তখনই একই সাবর্ আগাো দমন 

কবর মুবগর  চারাও  পাতলা কবর তদবত হবে। 
 

পাতন বসচ ও তনস্কািনাঃ 

খতরপ-২ দমৌসুবম মুবগর জনয আলাদা কবর দকান দসবচর প্রবয়াজন হয় না। তবে জতমবত অততেটৃির 

ফবল পাতন দা  তিবয় দগবল তা নালা দকবি দ্রম্নত তনষ্কােবনর েযেস্থা করবত হবে।  
 

বপাকা মাকি েযেস্থপনাাঃ 

দমবনর কীি পতঙ্গ দমবনর দযবত্র সাধারণত তুলা ফসবলর জনয েযেহৃত কীিনােক একই সাবর্ তুলা 

ও মুবগর জনয প্রবয়াগ করবলই ভাল ফল পাওয়া র্ায়। মুবগর জনয আলাদা েযেস্থা প্রবয়াজন হয় না। 

তবে মুবগর ফুল আসার সময়  তিপস এর আক্রমবন ফুল ফবল পতরনত হবত পাবর না, তাই ফুল আসবল 

একতারা/এসািাফ প্রবয়াগ কবর তা তনয়ন্ত্রণ করবত হবে। 
 

 

 

 

ফসল সংগ্রহ, মািাই এেং সংরক্ষণ   
  

েপবনর ২ মাবসর মবধয শুটি পতরপক্ক হবয় কালবচ রাং ধারণ কবর। শুটিসহ গাে দকবি সাংগ্রহ কবর 

তদবন সূর্ থাবলাবক শুতকবয় ও পতরস্কার স্থাবন লাটঠ তপটিবয় মািাই করবত হয়। মািাইবয়র সময় দখয়াল 

রাখবত হবে দর্ন আঘাতজতনত কারবণ  েীবজর গুনাগুন নি না হয়। মুবগর েীজ ভালভাবে শুতকবয় 

ফসিতক র ন/নযাপর্তলন/তনম পাতাসহ পস্নাটিবকর দোতবল/দজতরবকবন/পতলতর্ন পযাবকবি োয়ুরম্নদ্ধ 

অেস্থায় সাংরযণ করবত হয়। ফল সাংগ্রবহর পর মুগ/মাসকলাই গাে তুলার দু সাতরর মাবঝ তেতেবয় 

হালকা কুতপবয় মাটির সাবর্ তমতেবয় গাবের দগািায় দেবধ তদবল মাটিবত সেুজ সার দর্াগ হবে। 
 

তুলার আইবল ফা দ ফসল চাষাঃ তুলা জতমর আইবল গা দা ফুল, ভুট্টা, অিহর, দঢ িস, েরেটি, সীম, 

ততল ইতযাতদ ফসল চাষ করা হবল একতদবক এগুবলা দর্মন তুলার দপাকার ফা দ ফসল তহবসবে কাজ 

করবে, অপরতদবক োিতত আয় পাওয়া র্াবে।  
 

তুলার সাবথ্ ততল: দু’লাইন তুলার সাবর্ এক লাইন ততল একই সময় শ্রােণ মাবস েপন করা র্ায়। 
 

তুলার সাবথ্ চীনাোদাম: শ্রােবণর দেবষ তুলা এোং োদাম একই সাবর্ লাগাবত হয়। দু’লাইন তুলার 

মাবঝ দু’লাইন োদাম ৩০ দস:তম:  ১৫ দস:তম: দুরত্ব তদবয় লাগাবত হয়। 
 

তুলার সাবথ্ িাক-সতি চাষ: তুলা েপবনর পর দু’সাতরর মাবঝ স্বে দময়াদী োকসতব্জ শ্রােণ মাবস 

তেটিবয় েপন করবত হয়। সেজজ চারা গজাবনার ৭-৮ তদন পর তেঘা প্রতত ৫-৮ দকজজ ইউতরয়া সার 

তেিাবত হয়। এক দর্বক দদি মাবসর মবধয সেজজ খাোর উপর্ুক্ত হয় এোং তনিানী দদয়ার সময় তুবল 

দফলবত হয়। লাল-োক, র্ািা-োক, মূলা-োক, কলমী-োক, ধবন পাতা সার্ী ফসল তহসাবে চাষ করা 

র্ায়। গীমা কলমীর দেলায় দু’লাইন তুলার মাবঝ দু’লাইন গীমা কলমী ১৫ দস:তম:  ১০ দস:তম: দুরত্ব 

তদবয় লাগাবত হয়। ২০-২৫ তদবন প্রর্ম কলমী োক সাংগ্রহ করা র্ায়। সাংগ্রবহর পর তেঘাপ্রতত ৫-৮ 
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দকজজ ইউতরয়া তেিাবত হয়। এভাবে প্রায় ততনোর কলমী োক সাংগ্রহ করা র্ায়। এোিা, তুলার সাবর্ 

সার্ী ফসল তহসাবে আরতল-৪০ জাবতর মূলা, েসা, ো  ধাকতপ, ফুলকতপ চাষ করা র্ায়। 

 

 

তুলার সাবথ্ তরবল ফসবলর চাষ পদ্ধতত 
 

আদা/হলুবদর সাবথ্ তুলার চাষ: তেোখ-তজযষ্ঠ মাবস ৯০ দস:তম:২০ দস:তম: দুরত্ব তদবয় আদা/হলুদ 

লাগাবত হয়। এরপর শ্রােণ মাবস দু’লাইন আদা/হলুবদর মাবঝ এক লাইন তুলার েীজ ৪৫ দস:তম: 

অমত্মর তর্েতলাং পদ্ধততবত েপন করবত হয় এোং প্রবয়াজনীয় পতরচর্ থা অেযাহত রাখবত হয়।   
 

কলার সাবথ্ তুলার চাষ: সম্প্রতত কলা দযবতর মবধয সার্ী ফসল তহবসবে তুলা উৎপাদন করা হবে। 

কলার চারা র্খন দোি র্াবক এোং সাতর দর্বক সাতরর দুরত্ব ৬-৯ ফুি, তখন এ ফা কা জায়গায় সাতরবত 

তর্েতলাং পদ্ধততবত শ্রােণ মাবস তুলােীজ েুবন সাধারণ তনয়বম তুলা উৎপাদন করা র্ায়। তবে নতুন কলা 

োগাবন প্রর্ম েেবর দকেল তুলা ভাবলা হয়। 
 

নতুন োগাবন তুলার চাষ: নতুন ফল োগান দর্মন- আম, কা ঠাল, তলচু ইতযাতদ অর্ো অনযানয গাবের 

োগান দর্মন- দমহগতন ইতযাতদবত প্রর্ম ২/৩ েের অনায়াবস তুলার চাষ করা র্ায়। োগাবনর গাবের 

দু‘সাতরর মাবঝ চাষ ও মই তদবয় জতম তততর কবর তনতদথি দুরবত্ব তুলােীজ েপন করা র্ায়। এবত োগাবনর 

পতরচর্ থার পাোপাতে তুলা দর্বক োিতত লাভ পাওয়া র্ায়। 
 

 

মতরবচর সাবথ্ তুলার চাষ: মাচথ দর্বক মধয এতপ্রবলর মবধয েটৃিপাত শুরম্ন হবল োতর মতরচ-১ জাত 

(োাংলা লাংকা) ৪০ দস:তম:৩০ দস:তম: দুরত্ব তদবয় লাগাবত হয়। এরপর জলুাই-আগস্ট মাবস দু’সাতর 

মতরচ মাবঝ ১ সাতর তুলা তর্েতলাং পদ্ধততবত েপন করবত হয়। মতরচ গাে মবর দর্বত র্াকবে এোং তুলার 

প্রবয়াজনীয় পতরচর্ থা করবল ভাবলা ফলন পাওয়া র্ায়। র্বোর কুটিয়া অঞ্চবলর চাতষরা এই পদ্ধতত 

অেলম্বন করবেন। 
 

আউি ধাবনর সাবথ্ তুলার চাষ: আউে ধান পাকবত দদতর হবল তুলার েীজ সময় মত েুনবত হবল 

আউে ধান কািার আবগই ধাবনর গাে তেতল কবর দু’পাবে সতরবয় লাইন করবত হয়। এই লাইন েরাের 

তর্েতলাং পদ্ধততবত তুলার েীজ েপন করবত হয়। ধান কািার পর দকাদাল তদবয় কুতপবয় মাটি ঝুরঝুবর 

কবর তদবত হয় এোং প্রবয়াজনীয় পতরচর্ থা তনবল তুলার আোনুরূপ ফলন পাওয়া র্ায়। কুটিয়া দজাবনর 

প্রাগপুর ও অনযানয ইউতনবির চাতষরা এই পদ্ধতত অেলম্বন করবেন। 
 

তুলার সাবথ্ গবমর চাষ: নবভম্বর মাবসর মাঝামাজঝ দর্বক তর্বসম্বর মাবসর মাঝামাজঝ পর্ থমত্ম তুলা 

ফসবলর মাবঝ গম েীজ দোনা র্ায়। এই সময় তুলার ২/১টি তপতকাং হবয় র্াবক। েটৃি হবল অর্ো দসচ 

তদবয় জতম ‘দজা’ অেস্থা সটৃির পর দু’লাইন তুলার মাবঝ দকাদাল তদবয় মাটি ঝুরঝুবর কবর তনবয় গম 

েুনবত হয়। পাোপাতে তুলা উঠাবনা চলবত র্াবক। গবমর েীজ ১৪০ দকজজ/দহক্টর তহবসবে েুনবত হয়। 

ইউতরয়া অবধ থক, টিএসতপ, এমওতপ, জজপসাম র্র্াক্রবম ১৪০, ১৭৫, ৬০, ১০০ দকজজ/দহক্টর দেসাল 

তহবসবে গবমর জনয পরৃ্কভাবে েযেহার করবত হয়। অেতেি অবধ থক ইউতরয়া গবমর চারার েয়স ১৫-

২০ তদবনর মবধয পাশ্ব থ প্রবয়াগ করবত হয়। জতমবত রস র্াকবল ২১/২২ তদবনর মার্ায় ১টি দসচ তদবল 

চবল। তকন্তু রবসর অভাে র্াকবল একাতধক দসচ তদবত হয়। এবত একই সাবর্ তুলা ও গবমর ভাল ফলন 

পাওয়া র্ায়। 
 

আবখর সাবথ্ তুলার চাষ: স্বাভাতেকভাবে শ্রােণ মাবস তুলা েপবনর পর মাঘ/ফাল গুন মাবস তুলার 

সাতরর মাবঝ নালা দকবি তনয়মমাতফক আ খ লাগাবত হবে। এরপর তুলা তপতকাং দেবষ একটি দসচ তদবয় 

ইউতরয়া সার দে করবত হয়। র্বোর, কুটিয়া, েগুিা, রাংপুর তেবেষ কবর রাজোহী দজাবনর েিাল 

নদীর দু’পাবের এলাকাগুবলাবত অাাা বখর সাংবগ তুলাচাবষর েযাপক সম্ভােনা লযয করা র্াবে। 
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                                              তুলাতভতিক িসযতেনযাস 

একখে জতমবত এক েেবর আনুক্রতমকভাবে একাতধক েসয চাষ করার পদ্ধততবক েসযতেনযাস েবল। 

সটঠক েসযতেনযাস প্রেতথন করবল সারা েের ধবর জতমর পূণ থ সিযেহার করা র্ায়। জতমর উে থরতা রতযত 

হয় এোং োৎসতরক আয় েজৃদ্ধ পায়।  

একখে জতমবত এক েেবর আনুক্রতমকভাবে একাতধক েসয চাষ করার পদ্ধততবক েসযতেনযাস েবল। 

সটঠক েসযতেনযাস প্রেতথন করবল সারা েের ধবর জতমর পূণ থ সিযেহার করা র্ায়। জতমর উে থরতা রতযত 

হয় এোং োৎসতরক আয় েজৃদ্ধ পায়। 

তুলার জতমবত েসযতেনযাবসর মাধযবম অনযানয ফসলও উৎপাদন করা র্ায়। এবত েেবরর অেতেি সময় 

জতম পততত র্াকবে না। তুলাতভতত্তক দর্ সকল েসযতেনযাস অনুসরণ করা র্ায় দসগুবলা হবলা:- 
 

 

তুলাতভতিক িসযতেনযাসাঃ 
 

১। তুলা-পাি/দমসত্মা (৭) তুলা-ততল-র্ািা 

২। তুলা-আউে ধান (৮) তুলা-মতরচ  

৩। তুলা-ভুট্টা (৯) তুলা-তরমুজ/তমটি কুমিা 

৪। তুলা-মুগ (সামার মুগ) (১০) তুলা-ওলকচু  

৫। তুলা-তেতভন্ন োক-সতব্জ (লাল োক, (১১) তুলা-োদাম 

 র্ািা োক, কলমী োক, পু ই োক 

ইতযাতদ 

(১২) তুলা+গম-েরেিী 

৬। তুলা+গম-র্ািা (১৩) তুলা-গম (নােী জাত) 
 

আমাবদর দদবে চাষকৃত অতধকাাংে জাতই েীজ েপন দর্বক তুলা সাংগ্রহ পর্ থমত্ম প্রায় ৭ মাস (শ্রােণ 

মাস দর্বক মাঘ মাস পর্ থমত্ম) সময় লাবগ। েেবরর োকী ৫ মাস (ফাল গুন দর্বক আষাঢ় পর্ থমত্ম) সময় 

তুলার জতম পততত র্াবক। এই ৫ মাস সমবয়র মবধয দর্ সকল ফসল সার্ থকভাবে উৎপাদন করা র্ায় 

তনবমণ তুলা তভতত্তক েসযতেনযাবস তা দদখাবনা হবলা: 
 

 

মাসওয়ারী তুলা তভতিক িসযতেনযাস 
 

 শ্রােণ দর্বক মাঘ ফাল গুন দর্বক আষাঢ় 

জলুাই - দফিম্নয়ারী মাচথ - জনু 

১। তুলা পাি/দমসত্মা 

২। তুলা আউে ধান 

৩। তুলা ভূট্টা 

৪। তুলা মুগ র্াল (সামার মুগ) 

৫। তুলা োক, সতব্জ (লাল োক, র্ািা, গীমা কলমী, 

পু ইোক) 

৬। তুলা ততল-র্ািা 

৭। তুলা গম (নােী জাত/তরবল চাষ) 

৮। তুলা মতরচ 

৯। তুলা ওলকচু  

১০। তুলা োদাম 

১১। তুলা তরমুজ/তমটি কুমিা 

১২। তুলা +গম (তরবল চাষ)-েরেিী 

১৩। তুলা +গম (তরবল চাষ)-র্ািা 
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১৪। তুলা দোবরা ধান 

গম, তরমুজ ও তমটি কুমিা তরবল ফসল তহবসবে তুলা ফসবলর তভতর মধয নবভম্বর দর্বক তর্বসম্বর 

মাবস েপন করা র্ায়। এোিা মাচথ/এতপ্রল মাবস েটৃি শুরু হবল র্র্াতনয়বম আদা, হলুদ লাতগবয় পুবরা 

জলুাই/আগস্ট মাবস তরবল ফসল তহবসবে তর্েতলাং পদ্ধততবত তুলার চাষ করা র্ায়। 
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তুলা তেষয়ক ৫টট গুরুত্বপূণ ড প্র দু্দক্ত 
 

প্র ুদ্দক্ত-১: তুলার ৩টট নতুন জাত 

 

1) প্ররু্জক্তর নামঃ   তসতে-১২, তসতে-১৩ ও তসতে-১৪    

2) প্ররু্জক্তর তেতেিযঃ  তসতে-১২াাঃ  দরাগ প্রততবরাধী । জযাতসর্ ও এতফবর্র আক্রমণ হবলও 

চে থনকারী দপাকা (দর্মনঃ দোলওয়াম থ, িবির্ দোলওয়াম থ এোং 

দিাবর্পবিরা) এর আক্রমণ প্রততহত করবত পাবর । জজওটি ৪০%। 

তসতে-১৩াাঃ জাতটি আগাম।  দরাগ প্রততবরাধী তবে দোল রবির 

আক্রমণ তকেুিা হবত পাবর। জযাতসর্ ও এতফবর্র আক্রমণ হবলও 

চে থনকারী দপাকা (দর্মনঃ দোলওয়াম থ, িবির্ দোলওয়াম থ এোং 

দিাবর্পবিরা) এর আক্রমণ প্রততহত করবত পাবর। জাতটি উচ্চ 

ফলনেীল। জজওটি ৪২%।  

তসতে-১৪াাঃ  দরাগ প্রততবরাধী । পাতা পুরম্নবত্বর কারবণ জযাতসর্ ও 

এতফবর্র আক্রমণ তুলনা মূলক কম। গাবের দজািা ও গুেেল 

পতরলযত হয়। জজওটি ৩৮.৫-৩৯.৫% ।  

3) প্ররু্জক্তর 

উপবর্াতগতাঃ 

 সমগ্র োাংলাবদবে চাষাোবদর জনয উপবর্াগী। 

4) মাঠ পর্ থাবয় 

করণীয়ঃ 

  েীজ ১ আষাঢ় দধবক ১৫ শ্রােন পর্ থমত্ম ( ১৫ জনু দর্বক ৩০ 

জলুাই পর্ থমত্ম ) ১০০ দসতমঃ  ৬০দসতমঃ দুরবত্ব সাতরবত েপন 

করবত হবে।  

 উপর্ুক্ত সার সটঠক পতরমান ও তনয়মমাতফক েযেহার করবত 

হবে। 

 তুলা গাবের অতততরক্ত েজৃদ্ধ তনয়ন্ত্রবনর জনয প্রততোর সার 

প্রবয়াবগর সময় অেেযই  পিাে সার ইউতরয়া সাবরর তুলনায় 

দেেী পতরমাবন তমতশ্রত কবর একবত্র প্রবয়াগ করবত  হবে। 

 সমতিত োলাই েযেস্থাপনা অর্ থাৎ দপাকা-মাকি দমবনর এবকর 

অতধক পদ্ধততর সমতিত প্রবয়াবগর মাধযবম যততকারক দপাকা-

মাকবির আক্রমণবক প্রততহত করবত  হবে। 

 ফুিমত্ম সাদা ধেধবে েীজতুলা র্া সহবজ হাবতর আঙু্গল তদবয় 

দিবন দতালা র্ায় এমন তুলা সাংগ্রহ করবত হবে। 

 মাঠ দর্বক সাংগ্রবহর পর আ ে ও েীবজর মান উন্নয়বনর জনয 

েীজতুলা ভাবলা কবর দরৌবদ্র শুতকবয় তনবত হবে ।  

5) প্ররু্জক্ত হবত 

ফলন/প্রাতপ্তঃ 

 তসতে-১২াাঃ  ফলন ৩.৩-৪.৫ িন/দহক্টর। 

তসতে-১৩াাঃ  ফলন ৪- ৫ িন/দহক্টর । 

তসতে-১৪াাঃ  ফলন ৪- ৫ িন/দহক্টর । 

 



তুলা গবেষণা ও সম্প্রসারণ প্রততবেদন ২০১৭-১৮ 

- 75 - 

 

 



তুলা গবেষণা ও সম্প্রসারণ প্রততবেদন ২০১৭-১৮ 

- 76 - 

 



তুলা গবেষণা ও সম্প্রসারণ প্রততবেদন ২০১৭-১৮ 

- 77 - 



তুলা গবেষণা ও সম্প্রসারণ প্রততবেদন ২০১৭-১৮ 

- 78 - 

 

প্র ুদ্দক্ত-২: তুলার সাথ্ীফসল চাষ 

 

1) প্ররু্জক্তর নামঃ  তুলার সাবথ্ োতরমুগ-৬ চাষ 

2) প্ররু্জক্তর তেতেিযঃ   একক ফসবলর দচবয় আমত্ম:ফসল চাষ কবর দমাি উৎপাদন 

দেেী পাওয়া র্াবে এোং দমাি আয় েজৃদ্ধ পায়। 

 আমত্ম:ফসল চাবষ জায়গা ও সমবয়র সিযেহার করা র্ায়। 

 দকান কারবণ একটি ফসল নি হবল অনযটি িারা যততপূরণ 

সম্ভে। 

 এবত প্রাকৃততক সম্পবদর পূণ থ েযেহার হয়। 

 ভূতম যয় ও আগাোর প্রবকাপ কম হয়। 

3) প্ররু্জক্তর 

উপবর্াতগতাঃ 

 সুতনষ্কাতেত দেবল-দদা  আে/দদা  আে মাটিবত মুগ ভাল হয় তেধায় এ 

ধরবনর জতমই তুলার সাবর্ মুগ সার্ী ফসল েপবনর জনয তনে থাচন 

করবত হবে। 

4) মাঠ পর্ থাবয় 

করণীয়ঃ 

  জলুাই-আগি মাবস তুলার সাবর্ মুগ/মাসকলাই এর েীজ েপন 

সময় 

 তুলার মাবঝ সাতর্ ফসল তহবসবে দহক্টর প্রতত ৭-৮দকজজ ো ৩৩ 

েতবকর তেঘায় ১দকজজ েীজ প্রবয়াজন হয়। 

 দুই সাতর তুলার মবধয এক সাতর কবর লাইবন মুগ েীজ েপন 

করবত হবে। 

 কীি পতঙ্গ দমবনর দযবত্র সাধারণত তুলা ফসবলর জনয েযেহৃত 

কীিনােক একই সাবর্ তুলা ও মুবগর জনয প্রবয়াগ করবলই ভাল 

ফল পাওয়া র্ায়। মুবগর জনয আলাদা েযেস্থা প্রবয়াজন হয় না। 

 েপবনর ২ মাবসর মবধয মুগ ফসল সাংগ্রবহর উপবর্াগী হয়। 

 ফল সাংগ্রবহর পর মুগ গাে তুলার দু সাতরর মাবঝ তেতেবয় হালকা 

কুতপবয় মাটির সাবর্ তমতেবয় গাবের দগািায় দেবধ তদবল মাটিবত 

সেুজ সার দর্াগ হবে। 

5) প্ররু্জক্ত হবত 

ফলন/প্রাতপ্তঃ 

 তুলার সার্ী ফসল তহবসবে মুগ চাষ কবর তেঘা প্রতত ১০০-১৫০ দকজজ 

মুগ তুলার অতততরক্ত পাওয়া র্ায়। 
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প্র ুদ্দক্ত-৩: পাতায় সার প্রবয়াগ পদ্ধতত 

 

1) প্ররু্জক্তর নামঃ  তুলা ফসবল ফতলয়ার বে প্রবয়াগ  

2) প্ররু্জক্তর তেতেিযঃ   প্রবয়াগকৃত সাবরর কার্ থকাতরতা েজৃদ্ধ পায়। 

 দ্রম্নত ঘািতত দমিাবনা সম্ভে। 

 সহবজ প্রবয়াগ করা র্ায়। 

 সার প্রবয়াগ খরচ কম। 

 তুলার ফলন েজৃদ্ধ পায়। 

3) প্ররু্জক্তর 

উপবর্াতগতাঃ 

 মাটিবত পূণ থমাত্রায় সার প্রবয়াবগর পবরও র্তদ ঘািততজতনত লযণ 

প্রকাে পায় দসবযবত্র তুলা গাবের পাতায় ফতলয়ার দে প্রবয়াগ দেে 

কার্ থকরী হয়। 

4) মাঠ পর্ থাবয় 

করণীয়ঃ 

 গাবের েয়স ৫০-৬০ তদবনর পর দর্বক ১০০ তদন পর্ থমত্ম ১০-১৫ তদন 

অমত্মর অমত্মর৩ দর্বক ৪ োর মাত্রানুর্ায়ী ফতলয়ার দে করবত 

হবে।বসবযবত্র ইউতরয়া ো তর্এতপ সার ২% হাবর এমওতপ সার ১% 

হাবর এোং মাইবক্রাতনউটট্রবয়ট দর্মন সলুের দোরন, জজঙ্ক সালবফি 

০.১০-০.১৫% হাবর পাতনবত ভাল ভাবে তমতেবয় গাবের পাতায় দে 

করবত হবে। 

5) প্ররু্জক্ত হবত 

ফলন/প্রাতপ্তঃ 

 তুলার ফলন ৪-৫% েজৃদ্ধ পায়। 
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প্র ুদ্দক্ত-৪: তুলার ক্ষততকারক বপাকা-মাকি দমন েযেস্থাপনা 
 

1) প্ররু্জক্তর নামঃ  তুলার বোলওয়াম ড দমবন বফবরামন ট্রাবপর েযেহার ।  

2) প্ররু্জক্তর তেতেিযঃ   দীঘ থবময়াদী দমন পদ্ধতত। 

 পতরবেবের উপর দকান যততকারক প্রভাে দনই। 

 উপকারী দপাকা সাংরযণ করা র্ায়। 

 প্রবয়াগ খরচ কম। 

 তুলার ফলন েজৃদ্ধ পায়। 

3) প্ররু্জক্তর 

উপবর্াতগতাঃ 

 সমগ্র োাংলাবদবে তুলা জতমবত প্রবয়াগ উপবর্াগী। 

4) মাঠ পর্ থাবয় 

করণীয়ঃ 

 তেঘাপ্রতত ৩টি দফবরামন ট্রাপ তুলার চারা গজাবনার ৩০-৪০ তদবনর 

মবধয জতমবত প্রবয়াগ করবত হবে। 

5) প্ররু্জক্ত হবত 

ফলন/প্রাতপ্তঃ 

 দফবরামন ট্রাবপর েযেহার কবর রাসায়তনক কীিনােক দে এর 

সাংখযা ৪-৫টি কমাবনা র্ায়। 
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প্র ুদ্দক্ত-৫: পাহাবি েুম চাবষর তেকল্প পদ্ধতত 

 

1) প্ররু্জক্তর নামঃ  পাহাবির ঢাবল ধান ও তুলার আমত্মাঃফসল চাষ।  

2) প্ররু্জক্তর তেতেিযঃ   পতরবেবের উপর দকান যততকারক প্রভাে দনই। 

 আমত্মপতরচর্ থা  করা সহজ হয়। 

 উৎপাদন  খরচ কম। 

 ধান এোং তুলার ফলন ও আয়  েজৃদ্ধ পায়। 

3) প্ররু্জক্তর 

উপবর্াতগতাঃ 

 োন্দরোন, রাঙামাটি ও খাগরােতি পাহাবি প্রবয়াগ উপবর্াগী । 

4) মাঠ পর্ থাবয় 

করণীয়ঃ 

  ২ সাতর ধান ও ১ সাতর তুলা পাহাবি আিাআতিভাবে েপন করবত 

হবে 

 েপবনর ১৫-২০ তদন পর প্রর্মোর তুলাগাে পাতলা করা ও 

আগাো পতরষ্কার করা এোং ৩০-৪০ তদন আর এক দফায় আগাো 

পতরষ্কার করত হবে 

 

5) প্ররু্জক্ত হবত 

ফলন/প্রাতপ্তঃ 

 প্রচতলত ঝুম পদ্ধততবত দহক্টর প্রতত েীজতুলার ফলন ১২০-১৫০ 

দকজজ। তবে আন্তাঃফসল পদ্ধততবত চাষ করবল দহক্টর প্রতত ৪৫০-

৫৫০ দকজজ েীজতুলা পাওয়া র্ায়। 
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তুলা গাবের েৃদ্দদ্ধ স্তর  
 

তুলা একটি েষ থজীতে তিেীজপত্রী উজদ্ভদ। তুলা গাবের আদে থ আকৃতত তপরাতমবর্র নযায়। একটি তুলা 

গাে মাটির উপবর র্তিা েজৃদ্ধ ও তেস্তার লাভ কবর তদ্রম্নপ মাটির নীবচ তেকবিরও ততিা েজৃদ্ধ ও 

তেসত্মার ঘবি র্াবক। এরূপ েজৃদ্ধপ্রাপ্ত গাবে কু তি, ফুল দফািা এোং দোল গঠন প্রজক্রয়া অতেরামভাবে 

চলবত র্াবক। দোল গঠবনর দেষ পর্ থাবয় দোল পতরপক্ক হবত র্াবক এোং পরেতীবত তুলা সাংগ্রবহর  

উপবর্াগী হয়। একটি তুলা গাবের জীেনচক্র সম্পন্ন করবত ১৫০-১৮০ তদন সময় লাবগ। তনবমণ একটি 

তুলা গাবের তদতহক েজৃদ্ধর সময় ও সত্মবরর েণ থনা দদয়া হবলা। 
 

১। চারা েৃদ্দদ্ধর স্তর (Plant Emergence Stage)    

 

তুলােীজ েপবনর ১৫ তদবনর মবধয অাংকুবরাদগম, তেকি গজাবনা, েীজপত্র উৎপাদন সম্পন্ন হয়। 

অতপর ভরৎাংঃৎ ে ষেধভ দৃেযত হয়, র্াবক চষধহঃ ঊসেৎমেহপে ঝঃধমে েবল।  
 

২। অঙ্গজ েৃদ্দদ্ধর স্তরাঃ (Plant Establishment Stage) 

 

এ সত্মবর (১৫-৫০ তদন) প্রধান কাে এোং অঙ্গজ োখা েজৃদ্ধপ্রাপ্ত হয়। অঙ্গজ ও প্রধান কাে দর্বক 

দু’ধরবণর োখা গজায় র্র্া অঙ্গজ োখা (Monopodial branch) এোং ফল ধরণ োখা (Sympodial 

branch)| অঙ্গজ োখা দর্বক সরাসতর দকান ফুল ো দোল হয় না। এ সত্মবর গাবের প্রধান কাবের 

সাধারণত ৬-৭ নম্বর পে থসতন্ধ দর্বক দমৌতলক ফল ধারণ োখা গজায়। এগুবলার একিু আকা ো  কা 

ধরবণর হয়। এ োখায় ফুল ধারণ কবর। তুলা গাবে সাধারণত ৫০ তদবনর কাোকাতে সমবয় প্রর্ম ফুল 

দফাবি। 
 

৩। ফুল/ফল ধারণ  (Flowering and Fruit Formation Stage)  

 

এ সত্মবর (৫০-৯০তদন) অঙ্গজ োখা দর্বক মাধযতমক ফলধারন োখা গজায় র্া দমৌতলক ফলধারন 

োখার মত একই তনয়বম ফুল ফল ধারন করবত র্াবক। কবয়ক সপ্তাহ ধবর পর্ থায়ক্রবম উপবরর তদবক 

(vertical) প্রতত ৩ তদন পর পর ফলধারন োখার পে থসতন্ধবত ক্রমািবয় ফুলগুবলা গজাবত র্াবক। তুলা 

গাবে সাধারণত ৫০ তদবনর কাোকাতে সমবয় প্রর্ম ফুল দফাবি এোং ৫০-৯০ তদবনর মবধয ফুল দফািা 

সম্পন্ন হয়। একটি তুলা গাবের কমপবয ১৫-২৫টি ফলধারী োখা গজায় । প্রততটি োখায় ২-৭টি কু তি 

তহবসবে দমাি প্রায় ১০০টি কু তি গজাবত পাবর। তেতভন্ন প্রততকূল আেহাওয়ার কারবণ এোং স্বাভাতেক 

তনয়বমই ৩০-৭০% কু তি ঝবর র্ায়।  
 

৪। বোল েৃদ্দদ্ধ ও পতরপক্কতার স্তর (Boll Growth and Maturation Stage)  

 

এ সত্মবর (৯০-১৫০তদন) ফুল দফািার ২৫-৩০ তদবনর মবধয োিমত্ম দোল পূণ থ আকাবর দপৌবে এোং 

আবরা ৩০-৪০ তদন পর দোল পতরপক্ক হবয় ফুবি র্াবক। তনতষক্ত হোর প্রর্ম ২৫-৩০ তদবনর মবধয 

েীবজর গাবয় েতধ থত আ বের তদঘ থয পূণ থ হয় এোং পরেততথ ৩০-৪০ তদবনর মবধয অাাা বের গাবয় 

দসলুবলাজ জবম এর পুরম্নত্ব েজৃদ্ধ দপবত র্াবক। এ সত্মবর একটি ফুবলর দোল পতরণত হবয় ফুিবত ৯০-
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১৪০ তদন সময় লাবগ। দপাকার আক্রমন, সটঠক পতরমাণ খাদয ও পতরচর্ থার অভাে ও প্রততকূল 

আেহাওয়ার কারবণ ১৫-২৫ েতাাংে দোল নি হবয় দর্বত পাবর। ফবল গাে প্রতত ২০-২৫টি পতরপক্ক 

দোল টিবক র্াকবত পাবর। 

 
 

তুলার ক্ষততকারক বপাকা-মাকি  
(HARMFUL PESTS OF COTTON) 

 

তুলা একটি লাভজনক ফসল। অনযানয ফসবলর নযয় এ ফসল চাষাোবদও তকেু অতনিকারী দপাকা-

মাকবির আক্রমণ পতরলতযত হয়। এসে দপাকা-মাকি তুলা গাবের তেতভন্ন পর্ থাবয় েযাপকভাবে যতত 

কবর র্াবক। ফবল তুলা গাবের েজৃদ্ধ েযহত হয় এোং ফলন কবম র্ায়। তাোিা, তুলার মানও নি হয়। 

তাই তুলা ফসবলর তেতভন্ন যততকারক দপাকা-মাকবির জীেন েতৃ্তামত্ম, আক্রমবণর সময়, যততর ধরণ 

এোং দমন েযেস্থাপনা সম্পবকথ ভালভাবে জানা প্রবয়াজন। 
 

যততর ধরণ অনুসাবর তুলা ফসবলর অতনিকারী দপাকা-মাকিবক প্রধানত: দু’দশ্রণীবত ভাগ করা র্ায়। 

র্র্া- (ক) দোষক ও (খ) চে থনকারী দপাকা। 
 

(ক) বিাষক বপাকা (Sucking Pests)  
 

দর্সে দপাকা-মাকি গাবের কতচপাতা, র্গা, কু তি, ফুল ইতযাতদ অাংে দর্বক রস দোষণ কবর গাবের 

সমূহ যততসাধন কবর র্াবক তাবদরবক দোষক দপাকা েলা হয়। তুলার প্রধান প্রধান দোষক দপাকার 

নাম দদয়া হবলা:- 
 

(১) জযাতসর্ (Jassid) 

(২) জাে দপাকা (Aphid) 

(৩) লাল গাতন্ধ দপাকা (Red cotton bug) 

(৪) সাদা মাতে (White Fly) 

(৫) তিপস (Thrips) 

(৬) লাল মাকিসা (Red Spider mites) 

 

(খ) চে ডনকারী বপাকা (Chewing Pests) 
 

এ দপাকাগুবলা গাবের মূল, পাতা, ফুল, কু তি চে থন কবর এোং র্গা ো দোল তেদ্র কবর তভতবর প্রবেে 

কবর যততসাধন কবর র্াবক। এই দপাকা সাধারণত: শুককীি (খধৎাধ) অেস্থায় গাবের যতত কবর 

র্াবক। এ ধরবণর যততকারক দপাকাগুবলা হবলা:- 
 

(১) গুটি দপাকা (Bollworm) 

(২) আ চা দপাকা (Spodoptera/Army worm)  

(৩) পাতা দমািাবনা দপাকা (Leaf roller) 

(৪) দঘািা দপাকা (Semi looper) 

(৫) কািুই দপাকা (Cutworms) 
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বিাষক বপাকা 
 

১। জযাতসর্ (Jassid)  
 

োাংলাবদবে এ দপাকা তুলা গাবের মারাত্মক যততসাধন কবর র্াবক। সরম্ন ও দোি আকাবরর দপাকা 

(২.৫ দর্বক ৩.০ তম:তম:) পূণ থেয়স্ক দপাকা সেুজাভ হলবদ েবণ থর হবয় র্াবক। পূণ থেয়স্ক দপাকার পাখার 

তপেবনর অাংবে ঝকঝবক দু’টি কাবলা দাগ র্াবক। এরা পাবশ্ব থ লাতফবয় লাতফবয় চবল। এবদরবক 

‘‘দহাপার’’ েলা হয়। এরা পাতার তনবচর পবৃষ্ঠ অেস্থান কবর। িী জযাতসর্ পাতার তেরা, দোিা অর্ো 

কতচ র্গার গভীবর একটি গাদায় ৩০-৩৫টি তর্ম পাবি। তবে তর্ম পািার জনয এরা কতচ পাতা দেতে 

পেন্দ কবর। ৬-৭ তদবনর মবধয তর্ম দর্বক োচ্চা দের হয়। জযাতসবর্র োচ্চাবক ‘‘তনমফ’’ েবল। 

তনমফগুবলা পূণ থাঙ্গ জযাতসবর্র মতই। তবে অবপযাকৃত দোি এোং এবদর দকান র্ানা র্াবক না। এরা 

হালকা সেুজ েবণ থর হবয় র্াবক। তনম্ফ সাধারণত: তদবনর দেলায় পাতার তনবচ র্াবক, সন্ধযার তদবক 

পাতার ওপবর উবঠ আবস এোং সূচাবলা মুবখর সাহাবর্য পাতার রস চুবষ খায়। আেহাওয়ার তারতবমযর 

জনয তনম্ফগুবলা পূণ থাঙ্গ হবত ৭-১৪ তদন সময় লাবগ। 
 

ক্ষততর ধরণ (Nature of Damage): চারা গজাবনার ২-৩ সপ্তাহ পর দর্বকই এই দপাকার আক্রমণ 

শুরম্ন হয়। পূণ থাঙ্গ ও অপূণ থাঙ্গ উভয় অেস্থায় এরা যততকারক। তনমফ (অপূণ থাঙ্গ) কতচ পাতার তকনার 

দর্বক রস দোষণ কবর। রস দোষণকাবল তাবদর লালা (Saliva) পাতার রবসর সাংবগ তমবে র্ায়। ফবল 

পাতা তনবচর তদবক কু কবি র্ায়। প্রর্বম ইহা হলদু েণ থ ধারণ কবর, পবর লাল হবয় পুবি র্াওয়ার মত 

দদখা র্ায়। এই অেস্থাবক ‘‘দহাপার োণ থ’’ েবল। এবত গাে খে থাকৃতত হয়। সময়মত ঐ দপাকা দমন না 

করবল ফসবলর মারাত্মক যতত হয়, এমনতক সমগ্র ফসলও তেনি হবয় দর্বত পাবর। 
 

২। জাে বপাকা (Aphid) 
 

এই দপাকা আকাবর দোি। নাদুস-নুদুস, নরম েরীর তেতেি সাধারণত: তফবক সেুজ, কালবচ সেুজ, ধূসর 

েণ থ ো হলবদ রাং এর হবয় র্াবক। এরা দর্াকায় দর্াকায় কবলানী আকাবর র্াকবত ভালোবস। েীবতর 

সময় এবদর দকান পাখা র্াবক না, তকন্তু গ্রীবে পাখা হয়। জােবপাকা তজতেক এোং অজজতেক উভয় 

পদ্ধততবতই োংেতেসত্মাবর সযম। তবে অজজতেক পদ্ধততবতই দেতে োংে তেসত্মার কবর। এ পদ্ধততবক 

‘‘পাতর্ থবনাবজবনতসস’’ েবল। এর জীেনকাল সমূ্পণ থ হবত ৩-৪ তদন সময় লাবগ। এই দপাকার দপেবনর 

তদবক দুটি সরম্ন নল র্াবক, তা হবত এক প্রকার আঠা ল রস দের হয়। এ রস তমটি স্বাবদর, তাই এবক 

মধুকনা (ঐিহেু ফে)) েবল। এজনয জােবপাকা আক্রামত্ম গাবে কাবলা তপপ িার উপতস্থতত দদখা র্ায়। 

কাবলা তপপ িা একতদবক মধুকনা খায় অনযতদবক েত্রম্নর হাত দর্বক জােবপাকাবক রযা কবর। 
 

ক্ষততর ধরণ (Nature of Damage): পূণ থেয়স্ক ও তনমফ উভয় অেস্থায়ই তুলা গাবের কতচ র্গা এোং 

কতচ পাতার মধয তেরার দু’পাবে অেস্থান কবর এোং শু ি ঢুতকবয় পাতার রস দোষণ কবর। ফবল পাতার 

মাঝখাবনর অাংেটি কু কবি কযাবপর মত দদখায়, এবক প ঢ়ঢ়রহম েবল। র্গায় আক্রমণ করবল র্গার 

েজৃদ্ধ েন্ধ হবয় র্ায়। এ দপাকার পুে দর্বক তনগ থত আঠা বলা রস পাতা, কাে ও দোবল দলবগ র্াবক এোং 

এর ওপর সুটিবমাল্ড নামক এক প্রকার েত্রাবকর জম্ম হয়। এবত পাতার স্বাভাতেক কার্ থক্রম ো  ধাগ্রস্থ 

হয় এোং দমৌসুবমর দেবষর তদবক আক্রমণ করবল তুলার আ বের অবনক যতত হয় এোং আ বের 

গুণগতমান কবম র্ায়। 
 

৩। লাল গাতন্ধ বপাকা (Red cotton bug) 
 

এ দপাকা দদখবত লাল, তপবঠর ওপর উজ্জেল কাবলা দু’দিা দাগ আবে এোং দপবির দু’পাবে সাদা সাদা 

স্ট্রাইপ আবে। তেপবদ পিবল এক ধরবণর গন্ধ েিায়, তাই এরা গাতন্ধ দপাকা নাবম তেবেষভাবে 

পতরতচত। িী গাতন্ধ দপাকা তুলা গাবের দগািার মাটিবত একটি গা দায় ৫০/৬০টি হলবদ রাং এর তর্ম 

পাবি এোং কবয়কতদবনর মবধয তর্ম ফুবি োচ্চা দের হবয় তুলা গাবের ফুিমত্ম ো আধা ফুিমত্ম দোবল 

আক্রমণ কবর। এরা উজ্জ্বল লাল েবণ থর এোং দর্াকায় দর্াকায় র্াবক। সাধারণত: দমৌসুবমর দেবষর 

তদবক কুয়াোেন্ন আেহাওয়ায় এবদর প্রাদুভথাে দেতে হয়।  
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ক্ষততর ধরণ (Nature of Damage): দমৌসুবমর মাঝামাজঝ দর্বক এ দপাকার আক্রমণ শুরম্ন হয়। পূণ থাঙ্গ 

দপাকা গাবের দোল ও েীজ দর্বক রস চুবষ খায়। ফবল দোবলর স্বাভাতেক েজৃদ্ধ েযহত হয়, েীজ অপুি 

দর্বক র্ায় এোং আ ে ও েীবজর মান নি হবয় র্ায়। এই দপাকা েীজতুলার ওপর অেস্থানকাবল এক 

ধরবণর লালা তন:সরণ কবর এোং এবত আ বের েণ থ লাল ো হলুদ হবয় র্ায়। এজনয এবক কিন দস্টনার 

(Cotton stainer) েলা হবয় র্াবক। েতথমাবন এ দপাকার আক্রমণ দেতে হবে। তুলা দযবত দেতে আক্রমণ 

করবল ফলন মারাত্মকভাবে কবম র্ায়। 
 

৪। সাদা মাতে (White Fly)  
 

এ মাতে আকাবর খুেই দোি এোং দদখবত সাদা তাই এবক সাদা মাতে েবল। তুলা োিাও এরা দঢ িস, 

কুমিা, তেম, তামাক, িবমবিা ইতযাতদ ফসবল আক্রমণ ও অেস্থান কবর। দসজনয এসে ফসলবক তেকে 

আশ্রয়দানকারী েলা হয়। সারা পতৃর্েীর তুলা উৎপাদনকারী অতধকাাংে দদবেই এবদর আতধকয দদখা 

র্ায়। এরা সাধারণত: তুলা গাবের মাঝামাজঝ অেস্থাবন পাতার তনবচ অেস্থান কবর। রাবতর দেলায় 

পাতার তনবচ র্াবক তকন্তু সূর্ থয ওঠার ১ ঘটার মবধযই পাতার ওপবর চবল আবস। তর্ম দর্বক োচ্চা দের 

হওয়ার ১২-৪৮ ঘটার মবধযই পুরম্নষ দপাকার সাংবগ তমতলত হবয় তর্ম দদয়। তর্ম দর্বক োচ্চা দের 

হওয়ার পর ২৪ ঘটার মবধযই পুনরায় তর্ম দদয়ার উপবর্াগী হয়। এভাবে ২৪-৪৮ ঘটার মবধযই তাবদর 

জীেনচক্র সম্পন্ন হয়। এজনয এ দপাকার দ্রম্নত োংে েজৃদ্ধ হয়। সকাল ৮িা দর্বক দুপুর ১২িার মবধযই 

তর্ম দর্বক োচ্চা দের হয়। এবদর পাখা সাদা দমাবম (Waxy) আেতৃ। 
 

ক্ষততর ধরণ (Nature of Damage): সাদা মাতে রস দোষণকারী দপাকা। এরা পাতার ওপবর এক ধরবণর 

মধুকনা তন:সরণ কবর। দসখান দর্বক সুটিবমাল্ড নামক এক প্রকার েত্রাক জন্মায়। অবনক সময় 

আঠা বলা পদার্ থ তুলার আ বের সাংবগ তমবে গুণগতমান কতমবয় দদয়। এবদর আক্রমবণ ফলন 

মারাত্মকভাবে কবম র্ায়। এ দপাকা তুলার তলফ কাল থ (Leaf curl) দরাবগর োহক ো দভক্টর তহবসবে কাজ 

কবর। মারাত্মক আক্রমবণ পাতার স্বাভাতেক কার্ থক্রম দারম্নণভাবে েযহত হয়।  
 

 

 

দ্রতু েংি েৃদ্দদ্ধর কারণ: 

 

 অতততরক্ত পাইতরিবয়র্ েযেহাবর সাদা মাতের েক্র দপাকা মবর র্াওয়ায়  দ্রম্নত োংে েজৃদ্ধ 

পায়। 
 তনম্ফ অেস্থায় পাতার তনবচ অেস্থান কবর দর্খাবন সাধারণত: কীিনােক দপৌৌঁোয় না। 
 ২৪-৪৮ ঘটার মবধযই জীেন-চক্র সম্পন্ন কবর। 
 েযাপক তেকে আশ্রয়দানকারী গাে োংে েজৃদ্ধবত সাহার্য কবর। 
 দমৌসুবমর দেবষর তদবক েটৃি হবল ো দসচ তদবল দ্রম্নত োংে েজৃদ্ধ কবর। 
 দমৌসুবমর দেবষর তদবক নাইবট্রাবজন সার প্রবয়াগ করবল দ্রতু োংে েজৃদ্ধ কবর। 
 গরম আেহাওয়া এোং স্বে আদ্রথতা োংে েজৃদ্ধর অনুকূল। 

 

৫। তিপস (Thrips) 
 

অপূণ থাঙ্গ ও পূণ থাঙ্গ উভয়ই পাতার তনবচর অাংবে আক্রমণ কবর র্াবক। এরা শুষ্ক ও গরম আেহাওয়ায় 

দেেী আক্রমণ ও োংে েজৃদ্ধ কবর র্াবক। তুলাগাে দোি অেস্থায় এবদর আক্রমণ দেেী পতরলতযত হয়। 
 

৬। লাল মাকিিা (Red Spider mites)  
 

দোি লাল মাকিো এতই যুদ্র দর্ মযাগতনফাইাং গস্নাস োিা খাতল দচাবখ দদখা কিকর। এবদর আিটি 

পা আবে। সাধারণত পাতার তনবচ অেস্থান কবর। এরা দোি ও েি উভয়ই গাে দর্বক রস চুবষ খায়। 

ফবল পাতার তনবচ লালবচ রাং ধারণ কবর। এক সপ্তাবহর মবধয এবদর জীেন-চক্র সমূ্পণ থ হয়। েটৃির পবর 

গরম ও শুষ্ক আেহাওয়ায় এ দপাকার দ্রম্নত োংে েজৃদ্ধ ঘবি। 
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চে ডনকারী বপাকা  
 

১। গুটট বপাকা (Bollworm) 
 

োাংলাবদবে সাধারণত: ততন ধরবণর দোলওয়াম থ ো গুটি দপাকা দদখা র্ায়। র্র্া-িবির্ দোলওয়াম থ, 

আবমতরকান দোলওয়াম থ এোং তপাংক দোলওয়াম থ । 
 

স্পবটর্ বোলওয়াম ড (Spotted Bollworm)  
 

পূণ থেয়স্ক দপাকা ো মর্ রাবতর দেলায় তেচরণ কবর। এবদর সামবনর পাখার দু’পাবে োদামী দর্বক 

সেুজাভ স্ট্রাইপ র্াবক। একটি পূণ থেয়স্ক মর্ ১.২ দস:তম: লম্বা হয়। স্ত্রী মর্ ক তচ র্গা এোং পাতার তনবচ 

একটি কবর তর্ম পাবি। তর্ম দদখবত দোি ও নীলাভ সেুজ রাং এর হবয় র্াবক। ২/৩ তদবনর মবধয তর্ম 

ফুবি োচ্চা দের হয়। পূণ থেয়স্ক কীিা প্রায় ২ দস:তম: পর্ থমত্ম লম্বা হয়। কীিার গাবয় কা িা এোং দলাম 

র্াবক। কীিার তপবঠ সাদা সাদা দাগ র্াবক এোং ঘাবির ওপর কাবলা ও কমলা রাং এর দফািা দদখা র্ায়। 

তাই এবক দফা িা দাগতেতেি গুটি দপাকা েবল। কীিা অেস্থায় ১০-১৫ তদন র্াবক এোং পুরা জীেনকাল 

সমূ্পণ থ হবত প্রায় ২৬-৪৮ তদন সময় লাবগ। খাবদযর অতধকয ো আেহাওয়ার তারতবমযর ওপর তভতত্ত 

কবর জীেনকাবলর সময় কম-দেেী হবত পাবর। 
 

ক্ষততর ধরণ (Nature of Damage): েীজ অাংকুবরাদগম হওয়ার ৪-৬ সপ্তাবহর মবধয এমনতক স্কয়ার 

গঠন হওয়ার আবগই এ দপাকার কীিা তুলাগাবের র্গা তেদ্র কবর নরম অাংে দখবয় দফবল। ফবল 

দুপুবরর প্রখর দরৌবদ্র র্গা ঝুবল পবি। এ সময় মাবঠ দগবল সহবজই আক্রামত্ম গাে সনাক্ত করা র্ায়। এ 

দপাকার কীিা তুলা গাবের স্কয়ার, ফুল এোং দোলবক আক্রমণ কবর। ফবল ফুল, কু তি মাটিবত ঝবর 

পবি এোং ফসবলর মারাত্মক যতত হয়। স্কয়ার আক্রামত্ম হবল কু তির ইৎধপঃ খুবল র্ায় এোং স্কয়ার 

অরতযত হবয় পবি এোং কু তির মবধয কীিা ঢুবক পবি। পরেতী সমবয় কীিা দোবলর তভতবরর ক তচ 

তুলা ও েীজ দখবয় দফবল। 
 

আবমতরকান বোলওয়াম ড (American Bollworm)  
 

এটি তুলা ফসবলর একটি মারাত্মক যততকারক দপাকা। পূণ থেয়স্ক দপাকা ১৬-১৮ তম:তম: লম্বা। মর্ 

দদখবত ধূসর োদামী রাংবয়র। এর সামবনর পাখার তেতভন্ন স্থাবন েি দাগ আবে। স্ত্রী মর্ ক তচপাতা, স্কয়ার 

এোং ফুবল ৫০০-১০০০টি তর্ম দদয়। এবদর তর্ম দদখবত সাদাবি হলুদ েবণ থর। কীিা তেতভন্ন েবণ থর হবত 

পাবর। দর্মন- সেুজ, োদামী, কমলা এোং লালবচ। পূণ থেয়স্ক কীিা ৩৬-৪০ তম:তম: লম্বা হয়। কীিা 

অেস্থায় এরা ১৫-৩৫ তদন র্াবক। মাটিবত ো শুকবনা পাতায় তপউপযােন সম্পন্ন হয়। জীেনকাল 

সমূ্পণ থ করবত প্রায় ২৮-৫৪ তদন সময় লাবগ। এই দপাকা তুলা দমৌসুবম ৫-৭ োর োংে তেসত্মার কবর। 

পতৃর্েীর প্রততটি তুলা উৎপাদনকারী দদবেই এই দপাকার আতধকয দদখা র্ায়। 
 

ক্ষততর ধরণ (Nature of Damage): গাবের েয়স ৯-১০ সপ্তাহ হবল অর্ থাৎ গাবে ফুল ও দোল আসার 

পর এ দপাকার দোি কীিা প্রর্বম ক তচপাতা, ক তচ র্গায় আক্রমণ শুরম্ন কবর। যুধাত থ অেস্থায় এরা 

গাবের পাতা পর্ থমত্ম দখবয় দফবল। এ দপাকার কীিা আকাবর দেে েি হওয়ায় এক জায়গায় তস্থর র্াবক 

না। এোং একিা দোল কু তি পুরাপুতর না দখবয়ই নতুন দোল ও কু তি আক্রমণ কবর। কীিার েয়স োিার 

সাবর্ সাবর্ গাবের ওপবরর তদক দর্বক নীবচর তদবক আক্রমণ করবত র্াবক অর্ থাৎ কীিা খুে দোি 

অেস্থায় ওপবরর তদবক দোি ক তচ কু তিবক আক্রমণ কবর এোং পবর দোবল আক্রমণ কবর। 

আবমতরকান দোলওয়াবম থর একিা তেবেষ তেতেিয হবলা এরা আক্রমবণর সময় েরীবরর অবধ থক দোবলর 

তভতবর রাবখ এোং োতক অবধ থক দোবলর োতহবর রাবখ। এবদর আক্রমবণ সমু্পণ থ দোল নি হবয় র্ায়। 

একটি আবমতরকান দোলওয়াম থ কীিা অেস্থায় গবি ১৫টি ফুল ও কু তি ো দোল নি কবর। এরা এতই 

মারাত্মক দর্, প্রতত দহক্টর জতমবত র্তদ ৬০টি মর্ দে বচ র্াবক এোং গবি প্রততটি মর্ ৩০০০টি তর্ম দদয় 

তাহবল তারা পরেতী দমৌসুবম ১০,০০০ দহক্টর জতমর ফসল তেনি করবত পাবর। 

 

তপঙ্ক বোলওয়াম ড (Pink Bollworm) 
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পূণ থেয়স্ক দপাকা ৮-৯ তম:তম: দীঘ থ, সেুজ-োদামী েবণ থর তনোচর মবর্র সামবনর র্ানায় একটি কাবলা 

দাগ আবে। স্ত্রী মর্ ১০০-২০০টি তর্ম পাবি। তর্মগুবলা দোি এোং সাদা েবণ থর। কীিাগুবলা প্রর্ম 

পর্ থাবয় ক্রীম সাদা এোং পরেতী সমবয় োদামী েবণ থ পতরণত হয়। দোবলর তভতরই তপউপযােন সম্পন্ন 

হয়। জীেনকাল সমূ্পণ থ হবত প্রায় ২৮-৩৭ তদন সময় লাবগ। 
 

ক্ষততর ধরণ (Nature of Damage): কীিা প্রার্তমকভাবে স্কয়ার অর্ো ফুবল আক্রমণ কবর, পবর 

দোলবক আক্রমণ কবর। তপাংক দোলওয়াম থ ফুবল আক্রমণ করবল দগালাপী রাংবয়র তেেণ থতা ধারণ কবর 

এোং সমূ্পণ থ ফুল দফাবি না। এবক ‘‘দরাবজবির্ োওয়ার’’ েবল। র্খন কু তিবত আক্রমণ কবর তখন 

পাতখর র্ানার মত ঝুবল র্ায় এোং কু তি যততগ্রস্থ হয়। প্রার্তমক অেস্থায় দোবল আক্রমণ করবল দোবলর 

আকৃতত নি হবয় র্ায়। এমনতক পুবরা দোলিাই প বচ দর্বত পাবর।                               

 

২। আ চা বপাকা (Spodoptera/Army worm) 
 

আমাবদর দদবে এ দপাকার েযাপকতা তদন তদন েজৃদ্ধ পাবে। এটি একটি চে থনকারী দপাকা। স্ত্রী মর্ 

পাতার নীবচ তেরা েরাের দর্াকায় দর্াকায় তর্ম পাবি এোং ২-৩ তদবনর মবধযই তর্ম দর্বক োচ্চা েবর 

হয়। এ দপাকা সাধারণত: পাতার সেুজ অাংে (ঈর্ষিৎিঢ়রু্ষষ) দখবয় র্াবক এোং পাতা ঝা ঝরা কবর 

দফবল। অবনক সময় ফুল, কু তি ও দোবলও আক্রমণ কবর। তুলা দমৌসুবম ৭-৮ োর োংে েজৃদ্ধ করবত 

পাবর। মারাত্মক আক্রমবণ তেপুল েসযহাতন ঘবি। েতথমাবন আমাবদর দদবে দোলওয়াবম থর মত ইহাও 

একটি মারাত্মক যততকারক চে থনকারী দপাকা েবল তেবেষজ্ঞরা তচতিত কবরবেন। 
 

৩। পাতা বমািাবনা বপাকা (Leaf roller) 
 

সাদা এোং োদামী ধরবণর েয়স্ক মর্ কতচপাতার তনবচ তর্ম দদয়। তর্মগুবলা হলবদ সেুজ রাং এর। কীিা 

ধূসর সেুজ দর্বক আাংতেক সেুজ। শুককীি পাতা মুতিবয় তভতবর অেস্থান কবর। জীেন-চক্র দেষ হবত 

এক মাস সময় লাবগ। ইহা একটি দগৌণ যততকারক দপাকা। পাতার স্বাভাতেক কার্ থক্রবম এরা োধার সটৃি 

কবর এোং গাবের েজৃদ্ধ েযাহত হয়। 
 

 

৪। বঘািা বপাকা (Semi looper)  
 

ইহা তুলা গাবের কতচপাতা দখবয় যততসাধন কবর। চলার সময় দদহ িারা অসমূ্পণ থ লুপ ততরী কবর েবল 

এবদরবক দসতমলুপার েবল। আোর লুপ ততরী অেস্থায় দদখবত দঘািার তপবঠর মত দদখায় েবল দঘািা 

দপাকাও েলা হবয় র্াবক। ইহা একটি দগৌণ যততকারক দপাকা। এরা সাধারণত: কতচ পাতার রস দখবয় 

র্াবক। অবনক সময় ফুল, কু তিবত আক্রমণ কবর। 
 

৫। কাটুই বপাকা (Cut worms)  
 

ইহা চারা অেস্থায় তুলার জনয একটি মারাত্মক যততকারক দপাকা। কািুই দপাকা তদবনর দেলায় গবতথ 

অেস্থান কবর। রাবত্র দের হবয় কতচ ও নরম কাের্কু্ত চারা দকবি দফবল। এবত গাবের সাংখযা কবম র্ায় 

এোং অপূরণীয় যততসাতধত হয়। সাধারণত: দেবল মাটিবত এবদর আতধকয দেতে র্াবক। 
 

৬। বোল উইতভল (Boll Weevil)  
 

ইহা একটি মারাত্মক যততকারক দপাকা। এবদর পাখা েক্ত এোং অবনক দবূর উবি দর্বত পাবর। েয়স্ক 

দপাকা ফুবলর কু তি দভদ কবর ঢুবক দোি গতথ (cavity) কবর তর্ম পাবি। তর্ম দর্বক োচ্চা হবয়ই কু তি 

ো দোল খাওয়া শুরম্ন কবর। একিা পূণ থেয়স্ক স্ত্রী দপাকা ১০০-৩০০ তর্ম পাবি। োাংলাবদবেও এর 

উপতস্থতত লযয করা দগবে। 
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তুলার উপকারী বপাকা-মাকি  
 (Benificial Insects of Cotton)   

  

তুলার যততকারক দপাকার দচবয় উপকারী দপাকা মাকবির সাংখযাই দেেী। দর্ সমসত্ম দপাকা-মাকি 

তুলার যততকারক দপাকা-মাকি সরাসতর দখবয় দে বচ র্াবক ো যততকারক দপাকা-মাকবির ওপর 

তনবজবদর জীেন চবক্রর দকান না দকান ধাপ অততোতহত কবর তনবজবদর োংে তেস্তার কবর তাবদরবক 

তুলার উপকারী দপাকা ো প্রাকৃততক েক্র েবল। এবদর সাংখযা তুলা দযবত র্ত দেেী র্াকবে তুলার যতত 

কারক দপাকা-মাকবির প্রাদুভথাে/আক্রমন তত কম হবে। তনয়ম অনুর্ায়ী দে না কবর র্ত্রতত্রভাবে 

কীিনােক দে করবল উপকারী দপাকা মাকি মারা র্ায়। ফবল, যততকারক দপাকা-মাকি এর 

প্রাকৃততক েক্র না র্াকায় তাবদর সাংখযা দ্রম্নত দেবি র্ায় এোং তুলা ফসল তুলা দযবত মারাত্মকভাবে 

আক্রামত্ম হবত পাবর। তখন ফসবলর সটঠক েযেস্থাপনা করা খুেই কটঠন হবয় পবর। তাই তুলা দযবত 

কীিনােক প্রবয়াবগর প্রবয়াজন হবল অেেযই উপর্ুক্ত কীিনােক সটঠক সমবয় ও পদ্ধততবত প্রবয়াগ 

করবত হবে। এ জনয তুলা েপবনর পূবে থই সটঠক পতরকেনা র্াকা প্রবয়াজন।  
 

তুলা দযবতর প্রধান প্রধান কবয়কটি উপকারী দপাকা মাকবির সাংতযপ্ত পতরতচতত তনবম্ন দদওয়া হবলা- 
 

১।  মাকিসা       ২।  বলতর্োর্ড তেটল    ৩।  তসরতফর্ ফ্লাই

          

 

৪।  ড্রাগন ফ্লাই    ৫।  র্যামবসল ফ্লাই  ৬।  গ্রীন বলস উইং  

 

৭।  ইয়ার উইগ    ৮।  বরাে তেটল/স্ট্যাতফতলতনর্  ৯।  গ্রাউন্ড 

তেটল  

 

১০।  তেতভন্ন প্রকার পরজীতে বোলতা ব মনাঃ - ট্রাইবকাগ্রামা, িাবকান, কযালতসর্স 

প্রভৃতত  

 

১।  মাকিিা াঃ মাকিসা উজদ্ভদবভাজী নয়, এরা মাাংোসী হওয়ায় সে থদা ফসবলর উপকার কবর। 

আমাবদর দদবে প্রায় েয় রকবমর মাকিসা দদখা র্ায়। দর্মন-দনকবি মাকিসা, জাস্পম্পাং মাকিসা, 

তলাংকন মাকিসা, অে থ মাকিসা, লম্বা দচায়াল তেতেি এোং খাবিা মাকিসা। উতলস্নতখত সেগুবলা 

মাকিসাই কম দেেী তুলা দযবত দদখা র্ায়। এরা জাে, জযাতসর্ প্রভৃতত যততকারক দপাকা তনধন কবর। 

দনকবি মাকিসা দোলওয়াম থ দপাকার পূণ থাঙ্গ মর্ ধবরও খায় । 
 

২।  বলতর্োর্ড তেটলাঃ তুলা দযবত কবয়ক প্রজাততর দলতর্োর্থ তেিল দদখবত পাওয়া র্ায়। উজ্জল লাল 

েবণ থর সাবর্ কাবলা দফািার্ুক্ত েি ধরবণর এোং হলুদ েবণ থর দোি ধরবণর এই দপাকা তুলা দযবত প্রচুর 

জােবপাকা ধবর দখবয় র্াবক। পূণ থ েয়স্ক দপাকা প্রতততদন ১৫০-২০০টি জাে দপাকা দখবয় র্াবক।  পূণ থ 

েয়স্ক দপাকার দচবয় এ দপাকার  ‘‘গ্রাে’’ ো োচ্চাবদর  জাে দপাকা  খাওয়ার হার আরও দেেী। প্রততটি 

দলতর্োর্থ তেিবলর ‘‘গ্রাে’’ তদবন ২৫০-৩০০ টি  পর্ থমত্ম জাে দপাকা দখবয় র্াবক । 
 

৩।   তসরতফর্ ফ্লাইাঃ  পূণ থাঙ্গ অেস্থায় এটি দদখবত প্রায় যুবদ দমৌমাতের মত। পূণ থাঙ্গ দপাকার 

মুবখাপাঙ্গ িজজাং িাইবপর। এটি জাে দপাকার দদহ দর্বক তনঃসতৃ তমটিরস দোষণ কবর এোং জাে 

দপাকার কবলানীর মবধয তর্ম পাবি। তর্ম ফুবি মযাগি ো োচ্চা দেি হয় । মযাগি দদখবত সেুজ েবণ থর 

দজাবকর মত নরম দদহ তেতেি। এটি শুি নািাবত র্াবক এোং জাে দপাকা ধবর ধবর খায়। একটি জাে 

দপাকা কবলাতনবত একটি মযাগি র্াকবল ২/১ তদবনর মবধয জাে দপাকার কবলানী র্ধ্াংস হবয় র্ায়।  
 

৪।   ড্রাগন ফ্লাইাঃ  নানা রাংবয়র ড্রাগন োই তুলা দযবত উিবত দদখা র্ায়। এবদর পাখা দুবিা খুেই স্বে 

ও জাবলর মত। এরা সাধারণত দযবত পু বত রাখা কজঞ্চ, পািকাটঠ ো দেিা ফসবল েযেহৃত কাটঠ ো 



তুলা গবেষণা ও সম্প্রসারণ প্রততবেদন ২০১৭-১৮ 

- 90 - 

র্াবলর অগ্রভাবগ েবস এোং সুবর্াগ েুবঝ তেকার ধবর খায়। তেতভন্ন দোলওয়াম থ দপাকার পূন থাঙ্গ মর্ও এরা 

ধবর দখবয় দফবল। তেশ্রামরত অেস্থায় পাখা ঘবরর োউতনর মত দদবহ আিাআতিভাবে েতিবয় র্াবক। 

 

৫।   র্যামবসল ফ্লাইাঃ   তচকন দদহ তেতেি র্যামবসল োই তুলা দযবত প্রচুর পতরমাবণ দদখা র্ায়। এরা 

সাদা মাতে খায়। এবদর পাখাও খুেই স্বে ও জাবলর মত। তেশ্রামরত অেস্থায় পাখা দদবহর সাবর্ দলবগ 

র্াবক।  
 

৬।   গ্রীন বলস উইংাঃ এটিও তুলা দযবত পর্ থাপ্ত পাওয়া র্ায় । এবদর লম্বা এবটনা আবে এোং পাখা 

স্বে এোং দদহ দর্বক েি। এ দপাকা দোলওয়াম থ ও আচা  দপাকার তর্ম খায়।  
 

৭।   ইয়ার উইগাঃ  এ দপাকার তপেবন ফরবসপ ো তচমিার মত একটি উপাঙ্গ র্াবক র্া তদবয় এটি 

দোলওয়াম থ দপাকার দোি দোি কীিা ধবর দফবল।  এ দপাকা সরম্ন তেবদ্রর মবধয ঢুবক দোলওয়াবম থর 

দোি দোি কীিা ধবর তনবয় আবস ও খায়। এরা সাধারণত রাবত চলাচল কবর। 
 

৮।   বরাে তেটল/স্ট্যাতফতলতনর্াঃ  লাল ও কাবলা তমতশ্রত দোি আকৃততর এ দপাকাটি রাবত োততর 

আবলাবত েুবি আসবত দদখা র্ায়। হা  িার সময় এবদর সু চাবলা তপেন ভাগ উচু  ও ো  কা  কবর রাবখ। তুলা 

দযবত এবদরবক প্রচুর পতরমাবন দদখা র্ায়। এরা দোলওয়াবম থর দোি দোি কীিা ধবর খায়। তাোিা 

দোলওয়াম থ দপাকার তর্মও খায় । 
  

৯। গ্রাউন্ড তেটলাঃ  লম্বা গলাতেতেি তসতলোর আকৃততর দদবহর এ দপাকা কালবচ লাল রাংবয়র হবয় 

র্াবক। এবদর পা দেে লম্বা আকৃততর। তুলা দযবত প্রচুর দদখা র্ায় এোং দোলওয়াম থ ও আচা  দপাকার 

দোি কীিা ও তর্ম খায় ।  
 

১০।  পরজীতে বোলতাাঃ তুলাবযবত অসাংখয পরজীতে দোলতা রবয়বে। এগুবলা খুেই যুদ্র। দর্মন 

ট্রাইবকাগ্রামা, িাকন প্রভৃতত। এক এক ধরবণর দোলতা এক এক ধরবণর েক্র দপাকা দর্মন জাে দপাকা, 

দোলওয়াম থ প্রভৃততর তর্ম, লাভথার ওপর ো তভতবর তর্ম পাবর। এ তর্ম ফুবি পরজীতে দোলতার োচ্চা 

দের হয় এোং তা েক্র দপাকার তর্ম ো লাভথা দখবয় েি হয়। এ ভাবেই পরজীতে দোলতা আমাবদর েক্র 

দপাকাবক র্ধ্াংস কবর । 
 

 

এভাবেই আমাবদর অবগাচবর তুলার যততকারক দপাকা-মাকবির তেরম্নবদ্ধ প্রতততনয়ত কাজ করবে 

প্রাকৃততক েক্র দপাকার এক তেোল োতহনী। এরাই হবে আমাবদর েনু্ধ দপাকা। এরা র্ত েজক্তোলী হবে 

ফসল েযেস্থাপনা তত সহজ হবে, চাতষ ভাইবয়রা লাভোন হবে। দকান কারবণ উপকারী দপাকা মাকি 

র্াবত তেলুপ্ত না হবয় পবর তার জনয আমাবদর সবচি হবত হবে।  
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তুলার ক্ষততকারক বপাকা-মাকি দমন েযেস্থাপনা 

 

আমাবদর দদবে যততকারক দপাকার মবধয জযাতসর্, জােবপাকা, িবির্ দোলওয়াম থ, আবমতরকান 

দোলওয়াম থ ও সাদা মাতের নামই সে থাতধক উবলস্নখবর্াগয। এই দপাকা িারা তুলা ফসল আক্রামত্ম হবল 

এোং সময়মত েযেস্থা গ্রহণ না করবল ফসবলর মারাত্মক যততসাতধত হয় এোং তুলার ফলন 

আোংকাজনকভাবে কবম র্ায়। েতথমান তেবশ্ব সমতিত/ফসল েযেস্থাপনার (ICM) মাধযবম ফসলবক 

দপাকা-মাকবির েযাপক আক্রমণ দর্বক রযা করা হবে। সমতিত োলাই েযেস্থাপনা েলবত দপাকা-

মাকি দমবনর এবকর অতধক পদ্ধততর সমতিত প্রবয়াবগর মাধযবম যততকারক দপাকা-মাকবির 

আক্রমণবক প্রততহত কবর ফসলবক লাভজনক পর্ থাবয় তনবয় আসা হয়। 
 

সমতন্বত োলাই েযেস্থাপনাসমূহ 
 

১।  োলাই সহনিীল জাত েযেহার 

(ক) তুলা গাবে অততমাত্রায় গতসপল েজৃদ্ধ করা হবল আবমতরকান দোলওয়াবম থর আক্রমণ 

কম হয়। 

(খ) গাবের ত্বক অতধক দমািা হবল (Thick Cuticle) দোষক দপাকার আক্রমণ কবম 

র্ায়। 

(গ) অতধক দলামর্ুক্ত (Hairs and Trichoms) জাত েযেহাবর জযাতসর্ ও এতফবর্র 

আক্রমণ কম হয়, দর্মন- তসতে-৫, তসতে-৯। 

(ঘ) দঢিবের পাতার নযয় (ওকিা) জাতীয় তুলাগাবে ৭০% অতধক আবলা প্রবেে কবর 

(র্েষষােহঃরষধঃেফ) ফবল জযাতসর্, দোলওয়াম থ ও সাদা মাতে তনরাপত্তার অভাে 

দোধ কবর এোং আক্রমণ কম হয়। 

(ঙ) তভন্ন রাংবয়র পাতা ও আ ের্ুক্ত তুলার চাষ করা হবল দপাকার আক্রমণ কম হয়। 

দর্মন- খা কী তুলায় দপাকার আক্রমণ কম। 

(চ) গাবের তেতভন্ন অষষেষি ঈর্েসরপধষাং দর্মন- Gossypol, Terpenoids, 

Hemigossypol, Tanin ও অনযানয Plant Alkaloids েজৃদ্ধ করবল আবমতরকান 

দোলওয়াবম থর আক্রমণ কম হয় এোং সহনেীল জাবত পতরণত হয়। 

(ে) High gossypol, glabrous and Nectariless জাবত আবমতরকান দোলওয়াবম থর 

(Heliothis) এর আক্রমণ এবকোবরই কম হয়। 

(জ) মসণৃ জাবতর তুলা (Glabrous or smooth Variety) আোদ করবল আবমতরকান 

দোলওয়াম থ এোং সাদা মাতের আক্রমণ তুলনামূলকভাবে কম হয়। 

(ঝ) Bt Cotton ো Transgenic Cotton চাষ করবল দোলওয়াবম থর আক্রমণ খুেই কম হয়। 

 

২। আধুতনক পদ্ধতত েযেহার 

(ক) গভীরভাবে জতম চাষ করা হবল মাটির তনবচ লুকাতয়ত কীিা, তপউপা ওপবর 

উবঠ আসবে এোং তেকারী পাখী তা দখবয় দফলবে। 

(খ) েপবনর পূবে থ েীজ দরৌবদ্র শুকাবল তপাংক দোলওয়াবম থর আক্রমণ কম হয়। 

(গ) সুস্থ সেল েীজ েযেহার করা। 

(ঘ) সময়মত আগাো দমন করা। 

(ঙ) সুষম সার েযেহার করবল গাবের সহয যমতা দেবি র্ায়। 

(চ) ফসল উবত্তালবনর পর পতরতযক্ত গাে উটঠবয় দফলবল চে থনকারী দপাকার 

আক্রমণ কম হয়। 

(ে) ফসল উবত্তালবনর পর মাবঠ োগল দেবি তদবল পরেতী দমৌসুবম তপাংক 

দোলওয়াবম থর আক্রমণ কবম র্ায়।  

(জ) তুলা জতমর আবেপাবে তেকে আশ্রয়দানকারী গাে (Alternative hosts) 
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দর্মন- দঢ িে, দমসত্মা, সয়ােীন, িবমবিা ইতযাতদর আোদ না করা। 

(ঝ) তুলা দযত আগাোমুক্ত(Crop sanitation) রাখবল দপাকা-মাকবির আক্রমন 

কম হয়।  

(ঞ) েসয পর্ থায় (Crop Rotation) অেলম্বন করবল দপাকা-মাকবির উপদ্রে কবম 

র্ায়। 

(ি) েপন সমবয়র তকজঞ্চত পতরেতথন করবল দপাকার আক্রমণ কম হয়। 

(ঠ) চীবন Shifting  agriculture এর মাধযবম দোলওয়াবম থর আক্রমণ প্রততহত করা 

হয়। 

(র্) েসয ফা দ (Trap crops) েযেহার করা, দর্মন- ভুট্টা, তেম, গা দা ফুল, সূর্ থমূখী 

ইতযাতদ।  

(ঢ) দমৌসুবমর দেবষর তদবক অতততরক্ত দসচ ও নাইবট্রাবজন জাতীয় সার েযেহার 

েন্ধ করবল সাদা মাতের আক্রমণ কম হয়। 

(ণ) সটঠক সমবয় দসচ ও তনষ্কােবনর েযেস্থা করা। 

(ত) তুলা ফসল উবত্তালবনর পর পতরতযক্ত অাংে পুতিবয় দফলবল (Destruction of 

plant debris) দোলওয়াবম থর আক্রমণ কম হয়। 
 

 

 

 

 

 

 

৩।  াতন্ত্রক উপাবয় দমন  
 

(ক) হাতোোই এর মাধযবম িবির্ ও আবমতরকান দোলওয়াম থ এোং আ চা দপাকার তর্ম 

ও কীিা এোং ৪-৬ ওহাংঃধৎ এর েি েি কীিা র্া কীিনােক তদবয় সহবজ দমন 

করা র্ায় না দস সে কীিা র্ধ্াংস করা র্ায়। 

(খ) আবলার ফা দ (Light trap) েযেহার করা । 

(গ) পাতখ েসার জনয দযবতর মাবঝ ো  বের কজঞ্চ, গাবের র্াল (Piercing) ইতযাতদ পু বত 

দদয়া । 

(ঘ) গামলায় ১াঃ১৯ অনুপাবত দকবরাতসন ও পাতন তমতেবয় লাল গাতন্ধ দপাকা চুতেবয় 

মারা। 

(ঙ) দোষক দপাকা দর্মন-জযাতসর্, এতফর্ ও সাদামাতেবক তুলার দযত দর্বক দুর করার 

জনয প্রতত তলিার পাতনবত ২০-২৫ গ্রাম গু িা সাোন তমতেবয় দে করবল পাতায় 

সাোবনর একিা হালকা আেরণ তততর হবে তাবত দোষক দপাকাসমূহ রস দোষবণ 

অনীহা দদখাবে।  

(চ) ১ দকজজ দঝালা গুবির সাংবগ ৩০ গ্রাম এসািাফ অর্ো ৫-১০ গ্রাম একতারা 

ভালভাবে তমতেবয় কমপবয ১০ িা ফা দ ততরী কবর ১ তেঘা জতমবত েযেহার করা 

র্ায়। গুবির গবন্ধ দোলওয়াবম থর মর্ আকৃি হবে এোং খাওয়ার পর তেষজক্রয়ায় মারা 

র্াবে।  

(ে) হাত জাল েযেহার কবর মর্ ধরা। 

(জ) হাত ো পা িারা তপবষ তর্ম ও কীিা নি করা। 

(ঋ) হলুদ ফা দঃ একটি হলুদ ো কমলা রাংবয়র কাপি ো দোবর্থ দমাতেল লাতগবয় দযবত 

স্থাপন করবল সাদা মাতে হলুদ ো কমলা রাংবয়র প্রতত আকৃি হবয় েুবি আবস এোং 

দমাতেবল আিবক মারা র্ায়। কবয়কতদন েযেহাবরর পর কাপি ো দোর্থটি পতরস্কার 

কবর পুনরায় েযেহার করা র্ায়। 
 

৪।   বজতেক পদ্ধতত েযেহার 
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(ক) তেকারী দপাকা, পাতখ, েযাঙ ইতযাতদ Predator সমূহ লালন করা। দলতর্োর্থ 

তেিবলর কীিা প্রতত তদন ২৫০-৩০০টি জাে দপাকা খায়। 

(খ) পযারাসাইিস দর্মন- কযালতসর্স িাবকাতনর্স, আইকবনামানতর্স, 

ট্রাইবকাগ্রামা ইতযাতদ র্র্ার্র্ভাবে েযেহার করা। একমাত্র ট্রাইবকাগ্রামাই 

আবমতরকান দোলওয়াবম থর ৩৫% কীিা ও ৮০% তর্ম র্ধ্াংস করবত পাবর। 

(গ) েযাকবিতরয়া (Bacillus thuringinesis) পাউর্ার দে কবর দোলওয়াম থ দমন 

করা র্ায়। 

(ঘ) ঈিধী (েযাকবিতরয়া ও ভাইরাবসর তমশ্রণ)- আবমতরকান দোলওয়াম থবক 

সফলভাবে দমন কবর। 

(ঙ) দনমাবিার্ ও েযাকবিতরয়া তমকচার েযেহার করা দর্মন- DD-১৩৬ 

দোলওয়াবম থর কীিাবক র্ধ্াংস কবর। 

(চ) তনউতিয়ার পতলহাইবড্রাতসস ভাইরাস (Nuclear Polyhedrosis Virus (NPV) 

আবমতরকান দোলওয়াম থবক র্ধ্াংস কবর। 

(ে) দফবরাবমান ফা দ েযেহার কবর তপাংক দোলওয়াম থ, আবমতরকান দোলওয়াম থ ও 

আ চা দপাকার মর্, ৩০-৪০% দমন করা র্ায়। 

(জ) পুরম্নষ দপাকাবক Male sterility এর মাধযবম খাসী কবর দোলওয়াম থ দমন করা 

র্ায়। 

(ঝ) Hybrid Male উৎপাদন কবর দেবি তদবল দপাকার োংে র্ধ্াংবস মারাত্মক 

প্রভাে দফবল। 

(ঞ) Pheromone েযেহাবর Boll র্েোরষ একজত্রত কবর র্ধ্াংস করা র্ায়। 

(ি) Organic Insecticides দর্মন- তনম পাতার রস, তনমতেতসতর্ন, তনমাজল, 

দঢালকলতমর রস, তামাবকর রস, রশুবনর রস, মতরবচর রস ইতযাতদ তদবয় 

দপাকামাকি দমবনর পরীযা চলবে। 
  

 

 

৫। রাসায়তনক পদ্ধতত েযেহার  
 

এই পদ্ধততবত কীিনােক প্রবয়াগ কবর যততকারক দপাকা-মাকিবক দমন করা র্ায়। তবে মাবঠ 

কীিনােক প্রবয়াবগর পূবে থ স্কাউটিাং কবর জতমবত যততকারক দপাকা-মাকবির সটঠক অেস্থা তনরূপণ 

করা আেেযক। কমপবয সাততদন পর পর স্কাউটিাং করবত হবে। স্কাউটিাং এর সময় দযবতর চারতদবকর 

তকনারা দর্বক ৫ ফুি োদ তদবয় সমগ্র দযতটি হবত ২০-২৫টি গাে োোই কবর গণনা করবত হবে এোং 

অর্ থজনততক িারপ্রাপ্ত (ETL) আসা মাত্রই দে করবত হবে। স্কাউটিাং এর সময় দোষক দপাকা (জযাতসর্, 

এতফর্, সাদা মাতে), গুটিবপাকা ো দোলওয়াম থ এোং উপকারী দপাকা ভালভাবে পর্ থবেযণ করবত হবে। 

দোষক দপাকার জনয গাবের মধযভাগ দর্বক একটি ও অগ্রভাগ দর্বক দু’টি পূণ থ তেকতেত পাতা 

পর্ থবেযণ করবত হবে। দোলওয়াবম থর জনয দগািা গােিাই ভালভাবে দদখবত হবে। কারণ, দোলওয়াম থ 

দোি অেস্থায় গাবের ওপবরর তদবক র্াবক েি হবত র্াকবল তনবচর তদবক নামবত র্াবক। সাদা মাতের 

জনয গাবের মধযভাগ (৪-৭ নাং দনাবর্) পাতার নীবচ দদখবত হয়। 

 

 

 

 

৫ (ক) বপাকার ক্ষততকারক সীমা তনধ ডারণ (Threshold Level) 

 জযাতসর্ ২.০টি তনম্ফ প্রতত গাবে। 
 এতফর্ ১.৫০ দগ্রর্ প্রতত গাবে। 
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 িবির্ দোলওয়াম থ ০.২৫টি কীিা প্রতত গাবে। 
 আবমতরকান দোলওয়াম থ ০.৫০টি তর্ম ো ০.২৫টি কীিা প্রতত গাবে। 
 সাদা মাতে প্রতত গাবে ৪- ৫টি। 
 তিপস প্রতত গাবে ৮-১২টি। 
 িাইর্ার মাইিস প্রতত গাবে ২টি। 

 

 

৫ (খ) এতফর্ বগ্রর্ 

 ০ আক্রমবণর দকান লযণ দনই 

 ১১০টির দেতে ২০টির কম। 
 ২একটি লযণীয় এতফবর্র কবলানী। 
 ৩একাতধক কবলানী (৩০-৪০টি)। 
 ৪সমসত্ম গাবে েযাপক আক্রমণ (Whole plants become infected)| 

 
 

৫ (গ) স্কাউটটং (Pest assessment/Monitoring) 
 

মাবঠ দপাকার প্রকৃত অেস্থা ো সাংখযা তনরূপবনর নামই স্কাউটিাং। স্কাউটিাং কবর কীিনােক প্রবয়াবগর 

ফবল দযবত উপকারী ও অপকারী দপাকার ভারসাময েজায় র্াবক এোং পতরবেে সাংরতযত হয়। দপাকা-

মাকবির প্রততবরাধ যমতা/সহয যমতা েজৃদ্ধর সুবর্াগ কম র্াবক এোং সবে থাপতর কৃষকগণ োিতত 

খরবচর হাত দর্বক রযা পায়। যততকারক দপাকা-মাকবির খাোবরর ধরবণর ওপর তভতত্ত কবরই 

কীিনােক তনে থাচন করবত হবে দর্মন- দোষক দপাকার জনয অমত্মে থাহী তেষ (Systemic) এোং 

চে থনকারী দপাকার জনয িে থ তেষ (Contact) েযেহার করবত হবে। So the proper assessment and 

tempted action is indespensible to sole the environment from the catastrophic consequences. 
 

বিাষক বপাকা (Sucking Pests) 

জযাতসর্, এতফর্, সাদা মাতে, তিপস ইতযাতদ দপাকা গাবের কতচপাতা ও নরম কাবের রস দোষণ কবর 

র্াবক। এ সমসত্ম দপাকার জনয অমত্মে থাহী (Systemic) তেষ দর্মন- একতারা, এর্মায়ার, ইতমিাফ, এম-

ফস-৪৮ইতস, কনতফবর্ার-৭০ র্তেস্নউ জজ, হিসি ইতযাতদ েযেহার করবত হবে। েীজ দোধনকারী 

কীিনােক তহসাবে গাউবচা ও ক রুজার েযেহার করা দর্বত পাবর।  
 

চে ডনকারী বপাকা (Chewing Pests) 

দোলওয়াম থ, দঘািা দপাকা, অাাা চা দপাকা ইতযাতদ চে থনকারী দপাকার জনয িে থ তেষ দর্মন- তরপকর্থ, 

ভতলউমবেজক্স, এমাটিন, দজতনর্, দফনিক্স, দজবনতিন-১০ইতস, ওয়াোর-৫ইতস, ইতযাতদ েযেহার করবত 

হবে। 
  

৫(ঘ) স্কাউটটং েক 

চাতষর নাম................................................................................ইউতনি................................................. 

দজান...................................তাতরখ.......................পস্নি/েস্নক .......................................... 

গণনায় দর্ সকল দপাকা দদখা দগল 

গাবে

র 

সাংখযা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১

০ 

১

১ 

১

২ 

১

৩ 

১

৪ 

১

৫ 

১

৬ 

১

৭ 

১

৮ 

১

৯ 

২

০ 

২

১ 

২

২ 

২

৩ 

২

৪ 

২

৫ 

দমা

ি 

গ

ি 

জযা
                           

                           



তুলা গবেষণা ও সম্প্রসারণ প্রততবেদন ২০১৭-১৮ 

- 97 - 

তসর্ 

                           

এতফ

র্ 

                           

                           

দদাগ

র্ুক্ত 

গুটি 

দপা

কার 

কীিা 

                           

আবম

তরকা

ন 

গুটি 

দপা

কার 

তর্ম/ 

কীিা 

                           

                           

 

                          

দমাি প্রাপ্ত দপাকা =   গি দপাকার সাংখযা                                               

                      গননাকৃত গাবের সাংখযা 

                                                                                                ৫০ 

২০টি গাবে ৫০ জযাতসর্ দপাকা পাওয়া দগবল গাে প্রতত গি সাংখযা হবে =                    = ২.৫০টি।  

                                                                                                 ২০ 

 

তুলার তেতভন্ন ক্ষততকর বপাকার উপর কীটনািবকর পতরমাণ 

কীটনািক প্রবয়াগ 
 

বপাকার নাম কীটনািবকর নাম প্রতত োর বের  

জনয বহক্টর প্রতত 

কীটনািবকর 

পতরমাণ(তলটার) 

প্রতত তলটার 

পাতনবত 

কীটনািবকর 

পতরমাণ   

(তমাঃতলাঃ/তলটার) 

প্রতত(১০ 

তল:) বে 

বমতিবন 

কীটনািবক

র পতরমাণ 

(তমাঃতলাঃ/গ্রা

ম) 

ক. দোষক 

দপাকা 

ক. 

তনউতনবকাটিনবয়

র্ গ্রম্নপ 

১০

০ 

১৫০ ২০০ ০.৭৫ ৭.৫ 

১. 

জযাতসর্/জাে/

সাদা মাতে  

একতারা/সঙাইক/

দরবনাভা/ 

এর্মায়ার/কনতফ
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বপাকার নাম কীটনািবকর নাম প্রতত োর বের  

জনয বহক্টর প্রতত 

কীটনািবকর 

পতরমাণ(তলটার) 

প্রতত তলটার 

পাতনবত 

কীটনািবকর 

পতরমাণ   

(তমাঃতলাঃ/তলটার) 

প্রতত(১০ 

তল:) বে 

বমতিবন 

কীটনািবক

র পতরমাণ 

(তমাঃতলাঃ/গ্রা

ম) 

ক. দোষক 

দপাকা 

ক. 

তনউতনবকাটিনবয়

র্ গ্রম্নপ 

১০

০ 

১৫০ ২০০ ০.৭৫ ৭.৫ 

র্র/ 

ইতমিাফ/হিসি/এ

ম্বায়ার/ 

র্াবয়াবিাবরাতপ্রর্/ 

মযালানবটা/কযাতল

ওপতস/ 

এজক্রতপ্রর্/এর্তম

রাল/দহতমর্র/টি

দর্া/তের্ার/ইমবপ

ল/কাবরট 

     

  ৭

৫ 

১১২.

৫০ 

১৫০ ০.৭৫ ৭.৫ 

খ. অনযানয গ্রম্নপ      

মুবভনিা ৬

০০ 

৯০০ ১২০

০ 

৬ ৬০ 

তফবপ্রাতনল ৩

০০ 

৪৫০ ৬০

০ 

৩ ৩০ 

তুন্দ্রা ১০

০ 

১৫০ ২০০ ১ ১০ 

দকয়ার ৫

০০ 

৭৫০ ১০০

০ 

৫ ৫০ 

২. 

জযাতসর্/জাে/

সাদা মাতে 

েীজ দোধন 

কীিনােক 

     

* গাউবচা (প্রতত 

দকজজ েীবজর 

জনয ৫ গ্রাম) 

     

* ক্রজার (প্রতত 

দকজজ েীবজর 

জনয ৫ গ্রাম) 

     

* একতারা (প্রতত 

দকজজ েীবজর 

জনয ৫ গ্রাম) 

     

৩. চে থনকারী 

দপাকা 

 ১০

০ 

১৫০ ২০০ ০.৩৫ ৩.৫ 
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বপাকার নাম কীটনািবকর নাম প্রতত োর বের  

জনয বহক্টর প্রতত 

কীটনািবকর 

পতরমাণ(তলটার) 

প্রতত তলটার 

পাতনবত 

কীটনািবকর 

পতরমাণ   

(তমাঃতলাঃ/তলটার) 

প্রতত(১০ 

তল:) বে 

বমতিবন 

কীটনািবক

র পতরমাণ 

(তমাঃতলাঃ/গ্রা

ম) 

ক. দোষক 

দপাকা 

ক. 

তনউতনবকাটিনবয়

র্ গ্রম্নপ 

১০

০ 

১৫০ ২০০ ০.৭৫ ৭.৫ 

দাগর্ুক্ত 

দোলওয়াম থ, 

আবমতরকান 

দোলওয়াম থ, 

আচাবপাকা, 

দসতমলুপার 

দেল্ট/ভতলউমবে

জক্স/ 

দপ্রাসাপার/দট্রসার/

দপ্রাবিইম/ 

দভনিার/ওয়াোর 

৩

৫ 

৫৩ ৭০ ০.৩৫  

দমবক্সাোর/এমাটি

ন/দজতনর্/ 

দিাক 

২

৫

০ 

৩৭৫ ৫০০ ২.৫ ২৫ 

৪. দোষক ও 

চে থনকারী উভয় 

দপাকার জনয 

কার্ থকর 

দজতনর্/ 

দভাতলওমবেজক্স 

১০

০ 

১৫০ ২০০ ২.৫ ২৫ 

দিাক ২

৫

০ 

৩৭৫ ৫০০ ২.৫ ২৫ 

আলটিমা/ফানবিা

স/ 

সতলিবগাল্ড/দফা

িা 

৭

৫ 

১১২.

৫ 

১৫০ ০.৭৫ ৭.৫ 

সতেক্রন/নাইবট্রা ৩

০০ 

৪৫০ ৬০

০ 

৩.০ ৩০ 

৫. োলাইনােক তররু্তমল/দেতভটিন

/টিল্ট 

৩

০০ 

৪৫০ ৬০

০ 

৩.০ ৩০ 

চে থনকারী 

দপাকার জনয 

োবয়া-

দপতস্টসাইর্  

B.T, NPV, 

Trichograma 

 

 

 

 

কীটনািক তনে ডাচন 

(ক) দোষক দপাকা ও চে থনকারী দপাকা দমবনর জনয তসসবিতমক ও কন্ট্রাক্ট তেষ তনে থাচন 

করবত হয়। 

(খ) একই কীিনােক প্রতত েের েযেহার করা উতচত নয়। 

(গ) পতরতমত পতরমাণ পাইতরিবয়র্ েযেহার করা উতচত। নতুো সাদা মাতের প্রবকাপ 

দেবি র্াবে। 
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(ঘ) দোষক দপাকার জনয েীজ দোধন রাসায়তনক েযেহার করা দর্বত পাবর। দর্মন- 

গাউবচা, ক রুজার ইতযাতদ। 

 

কীটনািক েযেহাবর সতকডতা (Precaution) 

 আকাবে ঘন দমঘ ো েটৃির সম্ভােনা র্াকবল কীিনােক েযেহার না করাই দশ্রয়। 

 অতযমত্ম ঝবিা োতাবস কীিনােক েযেহার করা র্াবে না। 

 প্রখর দরৌবদ্র ো দুপুবর (ঝপিৎপর্রহম াাংা হ ষরমর্ঃ) কীিনােক েযেহার না করাই 

উত্তম। 

 োতাবসর অনুকূবল দে করবত হবে। 

 সকাবল ো তেকাবল দে করবত হবে। তবে, একদম তেতের দভজা সকাবল দে না 

করাই ভাল। 

 দে করার সময় মুবখ গামো ো তনরাপত্তামূলক কাপি েযেহার করবত হবে। 

 দে করার সময় পানাহার করা র্াবে না। 

 দে দেবষ সাোন তদবয় ভাল কবর হাত, মুখ পতরষ্কার করবত হবে। 

 দে দেবষ দমতেন ভাল কবর ধুবয় দরৌবদ্র শুকাবত হবে। 

 প্রতত ৩ েের অমত্মর অমত্মর দেবমতেন এর নবজল পতরেতথন আেেযক। 

 

তুলা ফসবলর কৃতষ পতরবেি তেবেষণ  
 

তুলা ফসবলর মাবঠ অবনক তজতেক এোং অজজতেক উপাদান একবত্র অেস্থান কবর। তজতেক 

উপাদানসমূহ দর্মন  েত রু দপাকা, দরাগোলাই, েনু্ধ দপাকামাকি, আগাো ইতযাতদ। অজজে 

উপাদানসমূহ হবে মাটির অেস্থা, আেহাওয়া, পাতন ইতযাতদ। এসকল উপাদানগুতল স্বাধীন তকন্তু 

পরির সম্পকথর্ুক্ত এোং আত্মতনভথরেীল হবয় একটি পদ্ধতত ততরী কবর। ফসবলর সাবর্ তেতভন্ন 

উপাদাবনর (তজতেক এোং অজজতেক) এই পারিতরক সম্পকথবক কৃতষ পতরবেে পদ্ধতত েবল। তুলা 

ফসবলর দযবত্র এটিবক তুলার পতরবেে পদ্ধতত েবল। ভাল তুলা চাবষর জনয তুলা ফসবলর পতরবেে 

তেবেস্নষণ অতীে প্রবয়াজন। এজনয প্রতত সপ্তাবহ একতদন তুলা পতরবেে পদ্ধতত পর্ থবেযণ এোং 

তেবেস্নষণ কবর ফসল েযেস্থাপনার তসদ্ধামত দনয়া দরকার।  
 

তুলা ফসবলর পতরবেে তেবেস্নষণ অতীে গুরম্নত্বপূণ থ। সপ্তাবহ একতদন মাঠ পর্ থবেযণপূে থক তুলা 

ফসবলর পতরবেে পদ্ধততর তেতভন্ন উপাদান এোং তাবদর পারিতরক জক্রয়া প্রততজক্রয়া সম্পবকথ অেগত 

হওয়া দরকার। তুলা ফসবলর পতরবেে তেবেস্নষবণর সময় চাতষগণ মাটির অেস্থা, আেহাওয়া, ফসবলর 

অেস্থা, ফসবলর সত্মর, আগাো, েত্রম্ন দপাকা, েনু্ধ দপাকামাকি, দরাবগর প্রাদুভথাে ইতযাতদ 

পর্ থবেযণপূে থক সকল উপাদান সূক্ষ্মভাবে তেবেস্নষণ কবরন এোং ভাল তুলা উৎপাদবনর জনয 

প্রবয়াজন মাতফক েযেস্থাপনা তসদ্ধামত্ম গ্রহণ কবর র্াবকন। র্তদ কৃষকগণ প্রতত সপ্তাবহ একোর তুলার 

পতরবেে তেবেস্নষণ চচথা কবরন তবে তনয়তমতভাবে মাঠ পতরদে থবনর অভযাস গবি উঠার পাোপাতে 

তনজ দযবত েযেস্থাপনা তসদ্ধামত্ম গ্রহণ সবে থাপতর দয কৃষক  তহসাবে পতরগতণত হবেন। 
 

প ডবেক্ষবণর তেবেচয তেষয়সমূহাঃ 
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  গাবের তদতহক েজৃদ্ধ ও উন্নয়বনর সত্মর জানার জনয- 

 - প্রবতযক পস্নি দর্বক তদেচয়তনকভাবে ৫টি গাে তনে থাচন করবত হবে; 

 - ভূপষৃ্ঠ দর্বক সেবচবয় ওপবরর পাতার অগ্রভাগ পর্ থন্ত উচ্চতাই হবে গাবের উচ্চতা; 

 - গাে প্রতত অঙ্গজ োখা, ফলধারী োখা, কু তি, ফুল এোং দোল। 
 

  গাবের েত্রম্ন দপাকামাকি, দরাগোলাই এোং েনু্ধ দপাকামাকবির পতরতস্থতত সম্পবকথ জানার 

জনয- 

 - প্রবতযক পস্নি দর্বক তদেচয়তনক ৫টি গাে তনে থাচন করবত  হবে এোং তা দর্বক তর্য সাংগ্রহ 

করবত হবে; 
 

   দোষক দপাকার দযবত্র- 

 - ৩টি পাতায় (একটি উপবরর অাংে, একটি মধযাাংে এোং অনযটি তনম্নাাংে দর্বক) র্ত সাংখযক 

দপাকা আবে গণনা করবত হবে; 
 

   চে থনকারী  দপাকার দযবত্র- 

 - সমগ্র গাবে র্তগুতল দপাকা আবে গণনা করবত হবে; 
 

   প্রাকৃততক েত্রম্নর দযবত্র- 

- তনে থাতচত ৫টি গাে এোং গাবের চারপাশ্ব থস্থ ভূপবৃষ্ঠর (১ তমঃ েযাস েরাের) পরবভাজী এোং 

পরজীেী (র্তদ র্াবক) সাংখযা গণনা করবত হবে; 
 

    আগাোর দযবত্র- 

    আগাো উপতস্থততর মাত্রা উচ্চ, মধযম অর্ো তনম্ন দকানটি তা দচাবখ দদবখ তনধ থারণ করবত 

হবে; 
 

    দরাবগর দযবত্র- 

- তুলা ফসবল দরাবগর তীিতার মাত্রা তনধ থারবণর দযবত্র সাধারণত দচাবখ দদবখ তনম্ন, মধযম 

এোং অতধকতর তকনা তা পর্ থবেযণ করা হয়। 

 

 

 
 

তুলা ফসবলর প ডায় তভতওক েযেস্থাপনা বকৌিল 
 

তুলা ফসবলর েযেস্থাপনা বকৌিল 

 

ক্রতমক 

নং 

প ডায়/আপদ পদ্ধতত গাবের েৃদ্দদ্ধ প ডায় তভতওক সমতন্বত োলাই 

েযেস্থাপনা  

১.         েপনপূে ড  
   ১। গভীর ভাবে চাষ তদবয় মাটি উলি পালি 

কবর তদবত হবে।  

২। কাোকাতে  দপাকার আশ্রয় দান কারী 

আগাো র্ধ্াংস করবত হবে। 

৩। তনকিস্থ দপাকার আশ্রয়দানকারী তেকে 

ফসবল ভালভাবে দপাকা    

    তনয়ন্ত্রণ করবত হবে। 
 

২.       েপন সময়   
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 মাটি ও েীজ 

োতহত দরাগ  

আধুতনক 

চাষাোদ 

পদ্ধতত  

১। দরাগ প্রততবরাধী জাত েযেহার করবত 

হবে।  

২। দরাগমুক্ত মান সম্পন্ন েীজ েযেহার 

করবত হবে।                                                            

রাসায়তনক 

পদ্ধতত  

১। প্রবয়াজবন এতসর্ তর্তলতটাং কবর েীজ 

েযেহার করা দর্বত পাবর। 

২। প্রবয়াজবন েত্রাকনােক িারা েীজ 

দোধন করা দর্বত পাবর। 

দোষক দপাকা  আধুতনক 

চাষাোদ 

পদ্ধতত  

১। আগাম েীজ েপন করবত হবে।  

২। েপন দুরত্ব র্র্ার্র্ভাবে অনুসরণ 

করবত হবে এোং সুষম সার   

     েযেহার করবত হবে। 

রাসায়তনক 

পদ্ধতত 

৩। কীিনােক িারা েীজ দোধন কবর েপন 

করবত হবে।  

আগাো  রাসায়তনক 

পদ্ধতত  

েপন পূে থ/েপন পরেততথ-আগাোনােক 

প্রবয়াগ করা দর্বত পাবর। 
 

৩.      অংগজ েৃদ্দদ্ধ প ডায় (২০-৫০তদন েয়স 

প ডমত্ম ) 

 

 আগাো  আধুতনক 

চাষাোদ 

পদ্ধতত  

১। গযাপ তফতলাং ও চারা পাতলা করবনর 

সাবর্ সাবর্ তনিানী তদবয় আগাো দমন 

করবত হবে। 

দোষক দপাকা  আধুতনক 

চাষাোদ 

পদ্ধতত  

১। দপাকার োংেেজৃদ্ধ তনয়ন্ত্রবণ ফা দ ফসল ও 

সার্ী ফসল চাষ কবর উপকারী দপাকা ও 

পাতখ েসার েযেস্থা করবত হবে । 

তজতেক দমন  ২। উপকারী দপাকামাকি দর্মন দলতর্ োর্থ 

তেিল এর োংেেজৃদ্ধর সুবর্াগ তদবত হবে। 

৩। তনম এর দতল দে করা দর্বত পাবর । 

রাসায়তনক 

দমন  

৪। উপবরাক্ত েযেস্থা গ্রহণ সবত্ত্বও দপাকার 

আক্রমন ইটিএল অততক্রম কবর তবে 

অনুবমাতদত কীিনােক দে করবত হবে। 

র্গা তেদ্রকারী 

দপাকা  

র্াতন্ত্রক দমন ১। দপাকা হাত োোই কবর দমবর দফলবত 

হবে।  

২। জতমবত গাবের র্াল পুবত পাতখ েসার 

েযেস্থা করবত হবে।  

আধুতনক 

চাষাোদ  

৩। ইউতরয়া ও এমওতপ একবত্র উপতর 

প্রবয়াগ করবত হবে । 

রাসায়তনক 

দমন  

৪।  দপাকার আক্রমন ইটিএল অততক্রম 

করবল মাএানুর্ায়ী অনুবমাতদত   

     কীিনােক দে করবত হবে । 

অবমতরকান 

দোলওয়াম থ ও 

অাাা চা দপাকা  

মতনিতরাং  ১। তচিা গুবর্র ফা দ স্থাপন করবত হবে  

র্াতন্ত্রক দমন  ২। হাত োোই কবর দপাকা/দপাকার কবলানী 

র্ধ্াংস করবত হবে।  

রাসায়তনক 

দমন  

৩। ইটিএল অততক্রম করবল মাত্রানুর্ায়ী 

অনুবমাতদত কীঢনােক দে করবত হবে। 
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সাদামাতে  মতনিতরাং  ১। হলুদ রাং টিবন আঠাবলা ফা দ স্থাপন 

করবত হবে। 

দরাগ  আধুতনক 

চাষাোদ  

১। আক্রামত্ম গাে তুবল পুতিবয় দফলবত 

হবে। 
 

 
 

৪ .     প্রাথ্তমক বোলধারণ প ডায় (৫০-

৮০তদন েয়স) 
 

 

 আগাো  র্াতন্ত্রক দমন ১। তনিানী তদবয় আগাো দমন কবর দগািা দেবধ তদবত 

হবে। 

দোষক দপাকা  আধতুনক চাষাোদ 

পদ্ধতত  

১। ফা দ ফসল ও সার্ী ফসল িারা দপাকা তনয়ন্ত্রণ 

করবত হবে।  

তজতেক পদ্ধতত  ২। উপকারী দপাকা মাকবির োংেেৃজদ্ধর সুবর্াগ তদবত 

হবে।  

দোলওয়াম থ ও 

অাাা চা দপাকা  

 

মতনিতরাং  ১। তচিাগুবির ফা দ ো দকবরাতসন ফা দ িারা তনয়ন্ত্রণ 

করবত হবে। 

আধতুনক চাষাোদ 

পদ্ধতত 

২। ফা দ ফসল েযেস্থাপনার মাধযবম দপাকা তনয়ন্ত্রণ 

করবত হবে। 

তজতেক দমন  ৩। ট্রাইবকাগ্রামা পাওয়া দগবল প্রতত দহক্টবর ১৫ লয 

দেবি তদবত হবে।  

র্াতন্ত্রক দমন  ৪। দযবত পাতখ  েসার জনয গাবের র্াল পু বত তদবত 

হবে। 

৫। হাত োোই কবর কীিা র্ধ্াংস করবত হবে। 

রাসায়তনক দমন ৬। তেতভন্ন গ্রম্নবপর অনুবমাতদত কীিনােক 

মাত্রানুর্ায়ী পর্ থায়ক্রবম  

    পতরেতথন কবর দে করবত হবে। 

 সাদামাতে মতনিতরাং  ১। হলুদ রাংবয়র আঠাবলা ফা দ তেঘাপ্রতত ৪টি স্থাপন 

করবত হবে।  

তজতেক দমন ২। তনম জাতীয় কীিনােক েযেহার করবত হবে।  

৫.       সবে ডাচ্চ ফুল ও বোল ধারণ প ডায় 

(৮০-১২০) 
 

 

 সাদামাতে মতনিতরাং ১। হলুদ রাংবয়র আঠা বলা ফা বদ দপাকা পর্ থবেযণ 

করবত হবে।  

তজতেক দমন  ২। তনম জাতীয় কীিনােক দে করবত হবে।  

রাসায়তনক দমন ৩। ইটিএল অততক্রম করবল ১ম গ্রম্নবপর কীিনােক 

দে করবত হবে।  

দোলওয়াম থ ও 

অাাা চা দপাকা  

মতনিতরাং ১। তচিাগুি/দফবরামন ফা দ স্থাপন কবর পর্ থবেযণ 

করবত হবে।  

র্াতন্ত্রক দমন ২। আক্রামত্ম ফুল,কু তি,র্গা,দোল,পাতা সাংগ্রহ কবর 

র্ধ্াংস করবত হবে। 

৩। দপাকার কীিা সাংগ্রহ কবর র্ধ্াংস করবত হবে।   

তজতেক দমন  ৪। তেটি/এনতপতভ পাউর্ার প্রাতপ্ত সাবপবয দহক্টর 

প্রতত ২৫০-৫০০এমএল  

    েযেহার করবত হবে। 

৫। তনম জাতীয় কীিনােক েযেহার করবত হবে।  

আধতুনক চাষাোদ 

পদ্ধতত  

৬। তসতে-৯ ও তসতে-৫ এর দযবত্র ১৮-২০টি দনার্ হবল 

গাবের েীষ থ র্গা  

    দভাংবগ তদবত হবে। 

রাসায়তনক পদ্ধতত  ৭। ইটিএল অততক্রম করবল মাত্রানুর্ায়ী অনুবমাতদত 

কীিনােক দে  

    করবত হবে। 
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৬.     বোল পতরপক্ক প ডায় (১২০-১৫০ তদন 

েয়স) 
 

 

 সাদা মাতে ও 

জযাতসর্ 

তজতেক দমন  ১। তনম জাতীয় কীিনােক দে করবত হবে।  

রাসায়তনক দমন  ২। ইটিএল অততক্রম করবল ১ম গ্রম্নবপর কীিনােক 

মাত্রানুর্ায়ী দে  

    করবত হবে। 

দোলওয়াম থ  আধতুনক চাষাোদ 

পদ্ধতত  

১। ফতলয়ার দেও দসচ প্রবয়াগ েন্ধ করবত হবে র্াবত 

গাবের জীেনকাল  

     েৃজদ্ধ না পায়।  

মতনিতরাং  ২। তচিাগুবির ফা দ পতরস্কার কবর নতুনভাবে স্থাপন 

করবত হবে।  

র্াতন্ত্রক পদ্ধততবত 

দমন  

৩। গাবের আক্রামত্ম ফুল, দোল,কু তি, পাতা সাংগ্রহ 

কবর ধোংস করবত হবে।                                                                                                                                        

লাল গাতন্ধ দপাকা  র্াতন্ত্রক দমন  ১। দপাকা দদখা মাত্র দপাকা পতলতর্ন পযাবকবি তনবয় 

ধোংস করবত হবে  

আধতুনক চাষাোদ 

পদ্ধতত  

২। জতমর আইবল ফা দ স্থাপন কবর দপাকার কবলানী 

পাবয় তপবস ধোংস  

    করবত হবে।  

৭.      দেষোর তুলা উবত্তালবনর পর   
 

 

   ১। তুলার জতমবত গরম্ন োগল চিাবত উৎসাতহত 

করবত হবে, তাবত    

    দপাকার দকাকুন নি হবে। 

২। তুলা গাে দকবি এবন জতম দর্বক দবূর সাংরযণ 

করবত হবে। 

৩। কািা গাবের দোলগুবলা সাংগ্রহ কবর তা ধোংস 

করবত হবে। 

 

                    
তুলার বরাগ ও দমন েযেস্থাপনা 

 
েীজ েপন দর্বক শুরম্ন কবর দোল ফািা পর্ থমত্ম তুলা ফসবল তেতভন্ন প্রকার দরাবগর আক্রমণ হবয় 

র্াবক। তুলার জতমবত দরাবগর উপতস্থতত ও তেসত্মার প্রধানতঃ পতরবেেগত উপাদাবনর ওপর তনভথর 

কবর। এসে দরাবগর কারবণ তুলার ফলন ও গুণগতমান হ্রাস পায়। দকান তনতদথি দরাবগ যততর পতরমাণ 

দমৌসুম দভবদ ও অঞ্চল দভবদ তারতময হবয় র্াবক। তাই তুলার সবমত্মাষজনক ফলন এোং ভালমাবনর 

আ ে পাওয়ার জনয দরাগ দমন েযেস্থাপনা অতীে জরম্নরী। আমাবদর দদবে তুলা ফসবল প্রধান প্রধান 

দরাগসমূহ তনম্নরূপঃ- 
 

তুলা গাবের প্রধান প্রধান বরাগ 

(১) চারা গাবের দরাগ (Seedling Disease); 

(২) তফউবজতরয়াম উইল্ট ো ঢবল পিা দরাগ (Fusarium wilt); 

(৩) পাতায় দাগ পিা দরাগ (Leaf spot); 

(৪) েযাকবিতরয়াল েস্নাইি দরাগ (Bacterial blight); 

(৫) দোল প চা দরাগ (Boll rot); 

(৬) এযানিাকবনাজ দরাগ (Anthracnose); 

(৭) তেকি প চা দরাগ (Root rot)| 

 

 

১। চারা গাবের বরাগ 
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ইহা তুলার একটি অতীে গুরুত্বপূণ থ দরাগ। 
 

বরাবগর 

কারণ 

: Pythium/Fusarium গবণর অমত্মভূথক্ত তেতভন্ন প্রকার েত্রাবকর 

আক্রমবণ এই দরাগ হবয় র্াবক।  

আক্রামত্ম 

অংি 

: েীজ ও সমূ্পণ থ চারা গাে।  

বরাবগর 

লক্ষণ 

: (১) গজাবনার পূবে থই েীজ প বচ র্াওয়া। 

  (২) অাংকুতরত চারা পতরপূণ থ চারায় পতরণত হওয়ার পূবে থই প বচ র্াওয়া। 

  (৩) অাংকুতরত চারা ভূ-পষৃ্ঠ সাংলগ্ন স্থাবন আক্রামত্ম হবয় চারা মারা 

র্াওয়া। 

  (৪) চারা গাবের তেকি প বচ র্াওয়া। 

ক্ষততর প্রকৃতত : চারা গাে সমূ্পণ থ র্ধ্াংস হয় র্ার ফবল নতুন কবর েীজ েপন করবত 

হয়। ফবল অতততরক্ত খরচ হয় এোং তেলবম্ব ফসল ইতযাতদ ঘবি র্াবক। 

দমন 

েযেস্থাপনা 

: (১) েপবনর পূবে থ েীজ দোধন কবর দনওয়া (প্রতত দকজজ েীবজর জনয 

২ গ্রাম তভিাবভক্স-২০০ েযেহার করা)। 

  (২) দ্রম্নত পাতন তনষ্কাষবণর েযেস্থা করা। 

  (৩) আক্রামত্ম জতমবত েত্রাকনােক, দর্মন- কুপ্রাতভি, র্ায়বর্ন এম-

৪৫ প্রবয়াগ করা। 

 

 

২। তফউবজতরয়াম উইল্ট ো ঢবল পিা বরাগ 

 তুলা গাে দর্খাবনই জম্মাবনা দহাক না দকন, ঢবল পিা দরাগ একটি প্রধান দরাগ েবল প্রতীয়মান 

হয়। গাবের েয়স র্খন ১-৩ সপ্তাহ তখন তেকবির তভতর তদবয় এ েত্রাকটি গাবের তভতর ঢুবক। গাবের 

েয়স র্খন ৫-৬ সপ্তাহ হয় তখন এই দরাবগর লযণ প্রকাে পায়। 

 

বরাবগর কারণ : Fusarium oxysporum, F. vasinfectum নামক েত্রাবকর আক্রমবণ 

এটি ঘবি র্াবক।  
 

আক্রামত্ম 

অংি 

: গাবের পাতা, কাে। 
 

বরাবগর লক্ষণ : - চারা গাবের প্রর্ম লযণ হবলা েীজপত্র হলুদ ও োদামী হবয় র্ায় 

এোং তরাং পতরলতযত হয়। চারা গাে দ্রম্নত ঢবল পবি ও মারা র্ায়। 

  - র্তদ তকেুতদন পবর আক্রামত্ম হয় তবে পাতা হলুদ েণ থ ও পবর 

োদামী েণ থ হবয় ঢবল পবি। 

  - ঢবল পিা দরাগ দগািার তদবকর েয়স্ক পাতায় শুরম্ন হয় এোং তা 

ক্রমেঃ ওপবরর তদবক উবঠ। এক সময় দকেলমাত্র পত্রতেহীন 

োখা ও কাে টিবক র্াবক। 

  - আক্রামত্ম োখা এোং কাে কািবল তভতবর তেেণ থ তরাং দদখবত 

পাওয়া র্ায়। 
 

ক্ষততর প্রকৃতত : গাবের সাংখযা কবম র্াওয়া, খে থাকৃতত গাে, অে সাংখযক দোল ও 

তনমণমাবনর আ ে উৎপন্ন হয়। 
 

অনুকূাুল 

পতরবেি 

: মতৃত্তকা তাপমাত্রা ২০-৩০গ দ দসঃ দরাগ তেসত্মাবর অনুকূল 

পতরবেবের সটৃি কবর। েটৃির অেযেতহত পবর গরম ও শুকনা 
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আেহাওয়ায় দরাবগর দ্রম্নত তেসত্মার লাভ ঘবি র্াবক। 
 

দমন 

েযেস্থাপনা 

: - পিাে ও জজাংক সাবরর প্রবয়াবগ দরাবগর প্রবকাপ কমায়, 

অপরতদবক নাইবট্রাবজন ও ফসফরাস এর প্রবকাপ োিায়। তাই 

সুষম সার েযেহার করবত হবে। 

  - জতম চাষ কবর দরৌবদ্র দখালা দরবখ তদবল দরাবগর প্রবকাপ কবম। 

  - তুলার সাবর্ সার্ী ফসবলর চাষ মতৃত্তকা তাপমাত্রা কমাবনার 

মাধযবম দরাবগর প্রবকাপ কমায়। 

  - কুপ্রাতভি-৫০, র্ায়বর্ন এম-৪৫, কপার অজক্সবিারাইর্ প্রবয়াবগ 

সুফল পাওয়া র্ায়। 
 

 

৩। পাতায় দাগ পিা বরাগ 
 

বরাবগর কারণ : এই দরাগ কবয়ক প্রকাবরর েত্রাবকর আক্রমবণ হবত পাবর। তম্মবধয 

Alternaria, Cercospora প্রধান। 

আক্রামত্ম� 

অংি 

: গাবের পাতা। 

বরাবগর লক্ষণ : - Alternaria িারা আক্রামত্ম পাতায় দগালাকার দাগ দদখা র্ায় এোং 

আক্রামত্ম অাংে খবস পবি। 

  - Cercospora িারা আক্রামত্ম পাতায় অতনয়তমত েি েি দাবগর 

সটৃি কবর 

ক্ষততর প্রকৃতত : মারাত্মক আক্রমবণর দযবত্র গাবের পাতা অসমবয় ঝবর পবি এোং 

তুলার ফলন কম হয়। 

অনুকুল 

পতরবেি 

: দীঘ থতদন েটৃি ও েীতল আেহাওয়া দরাগ তেসত্মাবর অনুকূল পতরবেে 

সটৃি কবর। 

দমন 

েযেস্থাপনা 

: - আক্রামত্ম পাতা তুবল পুতিবয় দফলা। 

  - ২.৫ গ্রাম র্ায়াবর্ন এম-৪৫ এক তলিার পাতনবত তমতেবয় ১৫ তদন 

অমত্মর অমত্মর ৩ োর দে করা। 

 

৪। েযাকবটতরয়াল েস্নাইট বরাগ 

 েযাকবিতরয়া িারা দর্সে উজদ্ভদ দরাগ হবয় র্াবক তার মবধয তুলার েযাকবিতরয়াল েস্নাইি দরাগ 

অনযতম। পতৃর্েীর তুলা উৎপাদনকারী সে দদবেই এই দরাগ হবয় র্াবক। 
 

বরাবগর কারণ : Xanthomonas malvacearum নামক েযাকবিতরয়ার আক্রমবণ এই 

দরাগ হবয় র্াবক।  

আক্রামত্ম 

অংি 

: গাবের পাতা, কাে ও দোল। 

বরাবগর লক্ষণ : - দরাবগর প্রর্ম লযণ চারা গাবের েীজপবত্র দদখা র্ায়। 

েীজপবত্রর নীবচর তদবক প্রর্বম দগালাকার পাতন দভজা দাগ 

পবি। পবর দাগগুতল েি হবয় েীজপত্র ঝবর পবি। 

  - েয়স্ক গাবের পাতায় প্রর্বম পাতন দভজা দাগ দদখা র্ায়। পবর 

উপতেরা িারা দঘরা গাঢ় োদামী দর্বক কাবলা দকাণাকৃতত দাগ 

দদখা র্ায়। প্রায়েঃই অবনক দাগ তমবল অসম আকৃততর কাবলা 
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দাগ দদখা র্ায়। সাংক্রাতমত প্রধান তেরা ও উপতেরা েরাের 

তেসত্মার লাভ কবর আঙু্গবলর মত দাগ সটৃি কবর। 

  - কাে এোং ফল ধারণ োখায়, তরতখক দর্ারা দাবগর সটৃি কবর। 

  - দোবলর ওপবর গাঢ় োদামী দর্বক কাবলা রাংবয়র পাতন দভজা 

দর্ারা দাবগর সটৃি কবর। আক্রামত্ম দোল ঝবর পিবত পাবর। 

ক্ষততর প্রকৃতত : যততর ধরণ সাধারণতঃ আক্রমণকালীন সমবয় গাবের অেস্থা এোং 

আেহাওয়ার ওপর তনভথর কবর। গাবের সাংখযা কবম র্াওয়া, পাতা 

ঝবর র্াওয়া, কাে ঝলবস র্াওয়া, দোল ঝবর র্াওয়া, দোল প বচ 

র্াওয়া এোং আ বের গুণগতমান হ্রাস পাওয়ার মাধযবম যতত সাতধত 

হয়। 

অনুকুল 

পতরবেি 

: অতধক আদ্রথতা এোং মধযম তাপমাত্রা (২৪º দসঃ) এই দরাগ েজৃদ্ধর 

অনুকূল পতরবেে সটৃি কবর। 

দমন 

েযেস্থাপনা 

: - ফসল কািার পর অেতেিাাংে পুতিবয় দফলবত হবে। 

  - সালতফউতরক এতসর্ িারা েীজ তর্তলবটর্ করবত হবে। 

  - কপার েত্রাক নােক, দর্মন- কুপ্রাতভি, র্ায়বর্ন এম-৪৫ এর 

প্রবয়াবগ সুফল পাওয়া র্ায়। 
 

৫। বোল প চা বরাগ 
 

তুলা উৎপাদনকারী সে দদবেই এটি একটি গুরম্নত্বপূণ থ দরাগ। 

বরাবগর 

কারণ 

: তেতভন্ন প্রকার েত্রাবকর আক্রমবণ এটি ঘিবত পাবর। তম্মবধয 

Diplodia gossypina, Fusarium spp, Colletotrichum spp. প্রধান। 

আক্রামত্ম 

অংি 

: দোল। 

বরাবগর লক্ষণ : - দোল শুতকবয় কাবলা হবয় র্ায় এোং দোল ফািবত পাবর না। 

  - তকেু তকেু দোল আাংতেক ফািবলও আ ে কাবলা ও জমািেদ্ধ হবয় 

র্ায়। 

  - অবনক সময় দোবলর দোিার তদক প বচ তগবয় কাবলা রাংবয়র েবস 

র্াওয়া লযণ দদখা র্ায়। 

ক্ষততর প্রকৃতত : দোল নি হবয় র্ায়, মূলতঃ ফলন হ্রাস পায়। 

অনুকুল 

পতরবেি 

: অতধক আদ্রথতা দরাগ তেসত্মাবর অনুকূল পতরবেবের সটৃি কবর। 

দমন 

েযেস্থাপনা 

: - গাবের েজৃদ্ধ তনয়ন্ত্রবনর জনয পিাে সর প্রবয়াজনীয় মাত্রায় 

েযেহার করবত হবে।  

  - েীজ দোধন কবর েীজ েপন করা। 

  - েপন দুরত্ব র্র্ার্র্ েজায় রাখা। 

  - দরাগাক্রামত্ম জতম দর্বক েীজ সাংগ্রহ না করা। 

   তনবচর  েয়স্ক পাতা দভবঙ্গ তদবয় আবলা োতাস চলাচবলর 

পাোপাতে জতমবত অতততরক্ত পাতন জবম দগবল তা দ্রম্নত 

তনস্কােবনর েযেস্থা করবত হবে। 

   গাবের দোল আসার পর(৫০-৬০ তদন েয়বস) ১৫ তদন অমত্মর 

অমত্মর েযাতভটিন ২.৫ গ্রাম ও ১ এমএল প্রাউর্ েত্রাক নােক 

প্রতত তলিার পাতনবত তমতশ্রত কবর দে করবত হবে। 

 

৬। এযানিাকবনাজ বরাগ 
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বরাবগর কারণ : Glomerella gossypii নামক এক প্রকার েত্রাবকর আক্রমবণ এই 

দরাগ হবয় র্াবক। 

আক্রামত্ম 

অংি 

: মাটির ওপবর গাবের দর্ দকান অাংে এ দরাগ িারা আক্রামত্ম হবত 

পাবর। চারা গাে ো দোল এ দরাগ িারা র্বর্ি যততগ্রস্থ হয়। 

বরাবগর লক্ষণ : - চারা গাবের েীজপত্র ও প্রার্তমক পাতায় দোি দোি লাল দাগ 

পবি। দকান দকান চারার ওপবরর অাংেবক (Collar region) 

আেতৃ কবর এোং চারা গাে মারা র্ায়। 

  - েয়স্ক গাবের কাবে আক্রমণ ঘিবল োকল দফবি র্ায়। 

  - দোবলর ওপর পাতনবভজা লালবচ োদামী েবস র্াওয়া দাগ দদখা 

র্ায় এোং পবর দাগগুবলা একজত্রত হবয় দোবলর অবনকাাংে 

আেতৃ কবর দফবল। 
 

ক্ষততর প্রকৃতত : গাবের সাংখযা কবম র্াওয়া, দোল নি হবয় র্াওয়া, আক্রামত্ম েীজ না 

গজাবনার মাধযবম যতত সাতধত হয়। 
 

অনুকুল 

পতরবেি 

: আদ্রথ, সযা  তসযা  বত আেহাওয়া এ দরাগ তেসত্মাবরর জনয অনুকূল। 
 

দমন 

েযেস্থাপনা 

: - গাবের আক্রামত্ম অাংে ো গাে তুবল পুতিবয় দফলা। 

  - েীজ দোধন কবর েীজ েপন করা। 

  - দোল গঠবনর পর ১% দোবদথাতমক্সার ১ োর ো ২ োর প্রবয়াগ কবর 

দোল সাংক্রামণ তনয়ন্ত্রণ করা র্ায়। 
 

৭। তিকি প চা বরাগ  
 

বরাবগর কারণ : Rhizoctonia bataticola / জ. solani নামক দুই ধরবণর েত্রাবকর 

আক্রমবণ এটি ঘবি র্াবক। 
 

বরাবগর লক্ষণ : - হঠাৎ কবর সমূ্পণ থ গাে দনততবয় পবি এোং মারা র্ায়। 

  - গাবের মূলতন্ত্র প বচ র্ায় এোং আক্রামত্ম গাে মাটি দর্বক ওঠাবল 

শুধুমাত্র প্রধান মূল দদখবত পাওয়া র্ায়। 
 

ক্ষততর প্রকৃতত : গাবের সাংখযা হ্রাবসর মাধযবম ফলন কবম র্ায়। 
 

অনুকুল 

পতরবেি 

: মতৃত্তকা আদ্রথতা ১৫-২০% সম্পকৃ্ত অেস্থায় মতৃত্তকা তাপমাত্রা ৩৫গ দ 

দসঃ দরাগ তেসত্মাবর অনুকূল পতরবেে সটৃি কবর। 
 

দমন 

েযেস্থাপনা 

: - ফসল সাংগ্রবহর পর জতম পতরস্কার করা। 

  - েীজ েপবনর পূবে থ েীজ দোধন কবর দনয়া। 

  - জতম দর্বক পাতন তনষ্কােবনর েযেস্থা করা। 
 

 

 

তুলার বরাগ োলাই দমবনর জনয তেতভন্ন োলাইনািক 
 

েতথমাবন োজাবর তেতভন্ন োলাইনােক পাওয়া র্ায়- 

 

১। মাটটবত প্রবয়াগ 
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(১) ফুরার্ান  েীজ েপবনর পূবে থ প্রতত লাইবন/ 

দহক্টর প্রতত ২০ দকজজ ফুরার্ান/রাগেী েযেহার করবত 

হয়। 
(২) রাগেী 

 

২। েীজ বিাধন 

(১) তভিাবেক্স-

২০০ 

েীজ েপবনর পূবে থ প্রতত দকজজ েীবজর জনয ২-৩ গ্রাম 

তভিাবেক্স/ েযাতভবিান েীবজর সাবর্ ভালভাবে তমতেবয় ২-৩ 

ঘটা দরবখ দদয়ার পর েীজ েপন করবত হয়। 

(২) েযাতভবিান 

(৩) গাউবচা  

 

৩। বে     

(১) র্ায়াবর্ন এম-৪৫-ঢবল পিা দরাগ, তসর্তলাং তর্জজজ। 

(২) কুপ্রাতভি - এনিাকবনাজ।  

(৩) তরবর্াতমল এম দজর্ - দোল প চা। 

(৪) দরাভরাল- ঢবল পিা দরাগ,  তসর্তলাং তর্জজজ। 

(৫) দনাইন। 

(৬) টিল্ট। 

 

েযেহার তেতধ 
 

 একমাত্র টিল্ট েযতীত অনযানয োলাইনােক এর ২৫ গ্রাম ১০ তলঃ পাতনর সাবর্ তমতেবয় ১৫ তদন 

পর পর ৩ োর প্রবয়াগ করবত হবে। ৫ গ্রাম টিল্ট ১০ গ্রাম পাতনর সাবর্ তমতেবয় একইভাবে প্রবয়াগ 

করবত হয়। দরাবগর প্রর্ম প্রাদুভথাবেই োলাইনােক প্রবয়াগ করবত হয়। 
 

 

 
েীজতুলা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ 

 

তুলা গাবের েজৃদ্ধ ‘ইনতর্িারতমবনি িাইপ’ হওয়াবত েীজতুলা একোবর সাংগ্রহ করা র্ায় না। ৩-৪ োবর 

সাংগ্রহ করার প্রবয়াজন হয়। েপবনর পর জাত দভবদ ১১০-১২০ তদবনর মবধযই তুলার দোল ফািবত 

শুরম্ন কবর। প্রর্ম োর তুলা সাংগ্রহ এর সময় ৪০-৫০ ভাগ দোল ফািার েযাপাবর তনজিত হওয়া দরকার। 

তিতীয় সাংগ্রহ এ ২৫-৩০ ভাগ তুলা সাংগ্রহ করা দর্বত পাবর। অেতেি ২০ ভাগ তুলা তৃতীয় ো দেষ োবর 

সাংগ্রহ করা দর্বত পাবর। এভাবে েীজতুলার সাংগ্রহ সম্পন্ন করবত প্রায় ৪০-৫০ তদন সময় দরকার হয়। 

তুলার দোল সমূ্পণ থভাবে ফািার পরও ৭-১০ তদন তা গাবেই শুকাবনা উতচৎ। এবত আ ে ও েীবজর মান 

উন্নত হয়। অতততরক্ত েটৃিপাত, জতমবত রবসর তারতময, দমঘলা তদন, দেেী দুরত্ব তদবয় েপন প্রভৃতত 

কারবণ সাংগ্রহ সময়কাল দীঘ থাতয়ত হবয় র্াবক। োাংলাবদবে দগ্রর্ তভতত্তক েীজতুলা সাংগ্রহ করা হয় না। 

েীজতুলা দর্বক উন্নতমাবনর আ ে ও েীজ দপবত হবল তনবমণর সতকথতা অেলম্বন করা দরকার:- 

 

(১) ফুিন্ত সাদা ধেধবে েীজতুলা র্া সহবজ হাবতর আঙু্গল তদবয় দিবন দতালা র্ায় 

এমন তুলা সাংগ্রহ করবত হবে। অপতরপক্ক আধা দফািা েীজতুলা সাংগ্রহ করা 

উতচত নয়। 
 

(২) েীজতুলার গাবয় দলবগ র্াকা তেতের শুতকবয় দগবল দরৌবদ্রাজ্জ্বল তদবন 

দুপুবর/তেবকবল েীজতুলা সাংগ্রহ করা উতচৎ। েটৃি ো দমঘলা তদবন েীজতুলা সাংগ্রহ 

করা উতচত নয়। 
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(৩) কাপবির েযাবগই েীজতুলা সাংগ্রহ করা উত্তম। তবে চবির েযাগও েযেহার করা 

দর্বত পাবর। েযাবগ অতততরক্ত ঠাসাঠাতস ো দচবপ েীজতুলা রাখা উতচত নয়। 
 

(৪) গাবের তনবচর এোং মধযভাবগর ধেধবে সাদা েীজতুলা অতধকতর উন্নতমাবনর 

হবয় র্াবক। এইসে েীজতুলা আলাদাভাবে সাংগ্রহ করা উতচত। েীবজর জনয এই 

েীজতুলাই সেবচবয় উত্তম। 
 

(৫) আেজথনা তমতশ্রত, দপাকা ো দরাগাক্রামত্ম দাগর্ুক্ত ো ধূসর েবণ থর েীজতুলা 

আলাদা সাংগ্রহ করবত হয়। 

 

েীজতুলা শুকাবনা 
 

মাঠ দর্বক সাংগ্রবহর পর আ ে ও েীবজর মান উন্নয়বনর জনয েীজতুলা ভাবলা কবর দরৌবদ্র শুতকবয় 

তনবত হয়। প্রতততদন ৪-৫ ঘটা কবর ৩ তদন েীজতুলা দরাবদ শুকাবনা দরকার। শুকাবনার সময় ২-৩ 

ঘটা পর পর েীজতুলা ওলি-পালি কবর তদবত হয়। েীজতুলার মবধয ভাাংগা র্ালপালা দোিা ও 

আেজথনা র্াকবল তা এসমবয় োোই কবর েীজতুলার মান উন্নত করা র্ায়। সটঠকভাবে শুকাবনা 

েীজতুলা পরেতীকাবল পাতলা কবর তেতেবয় দরাবদ তদবলও ওজবনর তারতময হয় না। 

 

েীজতুলা সংরক্ষণ 
 

উত্তমরূবপ শুকাবনা এোং োোইকৃত েীজতুলা চবির/কাপবির েি েসত্মায় ভবর তেক্রবয়র আগ 

পর্ থমত্ম তনরাপদ স্থাবন/গুদাবম/ো  বের চািাই/মাচায় সাংরযণ করা উতচৎ। েসত্মােন্দী েীজতুলা র্াবত 

েটৃিবত না তভবজ, দপাকা ো ই দুর তেনি না কবর, দসজনয সময় সময় তদারতক ও প্রবয়াজবন 

তেষবিাপ/কীিনােক দে করা দর্বত পাবর। 
 

 
আ িতুলার গুণােলী প্রভাতেত/ক্ষততগ্রস্থ হওয়ার কারণাতদ 

 
 

তেবশ্বর েহুল েযেহৃত আদে থ েস্ত্র অাাা ে ো সাদা স্ববণ থর অধ থ েতাতধক গুণােলী দর্ সকল পাতরপাতে থেক 

অেস্থার কারবণ প্রভাতেত/যততগ্রস্থ হবয় র্াবক তন্মবধয তনবম্নাক্তগুবলা তেবেষভাবে উবলস্নখবর্াগয - 
 

( ১) কতচ েীবজর চার পাে তদবয় দলাম জন্মাবনা শুরম্ন হওয়ার প্রর্ম দুই হবত ততন সপ্তাহ 

তনমণ তাপমাত্রা অেযাহত র্াকবল  খাবিা আ ে উৎপন্ন কবর। 
 

(২) দলাম জন্মাবনার চতুর্ থ হবত পরেতী সপ্তাহগুবলাবত তনমণ তাপমাত্রা, তনমণতর 

মাইবক্রাতনয়ার ভযালু এোং প্রতত দোবল আ বের তনমণতর ওজন ঘিায়। 
 

(৩) তনমণতর তাপমাত্রা দর্মন-২১ তর্গ্রী দসতটবগ্রর্ (৭০ তর্গ্রী ফাবরনহাইি) দসলুবলাজ 

সজঞ্চতকরণ ো সমদৃ্ধকরণ উচ্চতর তাপমাত্রা ২৯ তর্গ্রী দসতটবগ্রবর্র (৮৪ তর্গ্রী 

ফাবরনহাইি) দচবয় তনমণতর সুষ্পি দানা ো  ধা আকার (জক্রস্টযালাইতনটি) ও 

তনমণতর ঘনত্ব (দর্নতসটি) সটৃি কবর। 
 

(৪) তনমণতাপমাত্রা পাতরপাতশ্ব থক অেস্থায় েতধ থত আ ে তনমণতর েজক্ত ও উচ্চতর েযাতপ্ত 

ো সম্প্রসারণ ঘিায় । 
 

(৫) তনমণতর তাপমাত্রার প্রাচীর সমজৃদ্ধকরবণর সময়কাল দীঘ থতর (এিম মতলতকউল 

মাইবক্রাফাইতিল দসবক্রাফাইতিল দসল-ফাইোর) হবলও দকাষ প্রাচীর সরম্ন ো 

হালকা র্াবক। 
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(৬) তুলা প্রততকূল অেস্থায় েতধ থত হবল পতরপক্ক দোল আনুপাততক হাবর দেতে পতরমাণ 

অপতরপক্ক আ ে উৎপাদন কবর। অপতরপক্ক আ ে দুে থল হোর কারবণ সুতা তততরর 

সময় তে বি ো দভবঙ্গ র্ায় এোং তাবত সুতা উৎপাদন হার কতমবয় েজজথবতর পতরমান 

োতিবয় দতাবল। 
 

(৭) দকান তেবেষ েের আেহাওয়া খুেই শুস্ক র্াকবল অর্ো গাে আাংতেকভাবে দপাকায় 

র্ধ্াংস করবল দোবলর মবধয েীজ েলোন/সমদৃ্ধ না হবয় ঐ সকল আাংতেক েধ থন 

েীজ (মিস) অপতরপক্ক আ ে উৎপাদন কবর। মিস জজতনাংকাবল ইমতপউতরটি সটৃি 

কবর এোং আ বে নযাপস এর পতরমান েজৃদ্ধ পায়। 
 

(৮) অপতরপক্ক আ ে অতত সহবজ একবত্র জতিবয় পবি এোং নযাপস গঠন কবর। 

নযাপসর্ুক্ত আ ে ও অপতরপক্ক আ ে তদবয় সূতা ততরী হবলও সুতায়/কাপবি গীি 

দর্বক র্ায়।  
 

(৯) আ ে সামানয অর্ো মধযপ্রাচীর (ততন সত্মর তেতেি আ বের মাাংসাবলা অাংে) না 

র্াকবল আ ে কম কুেলী ো জজবরা কুেলী/িুতয়ি তেতেি হবয় র্াবক। কম কুেলী 

তেতেি আ ে অপতরপক্ক আ ে। 
 

(১০) অতধকতর কম স্ট্রাকচারাল তরভযাল তেতেি আ ে অতধকতর দুে থল আ ে। 
 

(১১) অতযাতধক পতরমান ওতরবয়বনট্টেন আ ে ভাাংগার আবগ অোজঞ্চতভাবে 

তনমণসম্প্রসারণ ঘিায়। 
 

(১২) তুলার আ বের জক্রস্টযালাইন তরজজয়বন র্াতয়াং গুণােলী তনমণমাবনর হয় এোং নন-

জক্রস্টযালাইন তরজজয়বনর আ ে দুে থল র্াবক।  
 

(১৩) আ বের তদবঘ থযর অতধক পতরমান পার্ থকযজতনত কারবণ সুতার অবর্াগয তুলার 

পতরমাণ দেবি র্ায় এোং আ ে স্পিতনাং প্রজক্রয়াজাবত অতধকতর অসুতেধার সটৃি হয়। 
 

(১৪) খাবিা আ ে দমািা এোং দমািা আ ে সবে থাচ্চ পতরমাবণ পাকাবনা হবলও েক্ত সুতা 

উৎপাদন হয় না। 
 

(১৫) আ বের মসণৃতাবক নযাপস মারাত্মকভাবে যততগ্রস্থ কবর এোং তা আ বের েজক্তর 

দযবত্রও হাতনকর। 
 

(১৬) দদতরবত আগত দোবলর তুলা র্া তেবেষতঃ কুয়াোর পবর ফাবি, দরাগ-োলাইবয় 

আক্রামত্ম এোং মাটিবত পিা তুলা তকজঞ্চত রজঞ্জত ো হলবদ দাগর্ুক্ত হবয় র্াবক। 

তুলা দীঘ থতদন ধবর না উটঠবয় মাবঠ দফবল রাখবল তুলা কৃষ্ণ েবণ থর হয় । 

(১৭) আে থজনা (পাতার িুকরা, ফবলর দো  িা, ফবলর দখাসা, গাবের র্ািা, োতল, ময়লা 

এোং ধুতলকণা) তমতশ্রত এোং নােীবত উঠাবনা তুলা সবে থাতভাবে তনকৃি গুণােলী 

তেতেি হয়। 
 

(১৮) দোল ফািার আবগই েীজ দকাষ ইতযাতদ সবমত দোল সাংগ্রহ করা হবল ঐসে তুলার 

গুণােলী মারাত্মকভাবে তেনি হয় এোং ঐসে তুলা তদবয় সুতা ততরী আবদৌ সম্ভে হয় 

না। 
 

 

(১৯) হাতনতর্উর ফবল সুদানীজ জাবতর খাবিা আ বের তুলা কলুতষত হওয়ার কারবণ 

স্পিতনাং এ মারাত্মক অসুতেধার সটৃি কবর, েজজথত তুলার পতরমান েযাপকভাবে োবি 

এোং তেতভন্ন প্রকাবরর টট্রিবমট প্রবয়াবগর পবরও তা দর্বক মুক্ত করা সম্ভে হবয় 

উবঠ না। 
 

(২০) উচ্চ তাপমাত্রার দীঘ থ অনােতৃ অেস্থায় আ বের েজক্ত ধারবণর যমতা ১০০ তর্গ্রী 

দসতটবগ্রবর্ ২০ তদন পর ৯২% ও ৮০ তদন পবর ৬৮% এোং ১৩০ তর্গ্রী 
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দসতনট্টবগ্রবর্ ২০ তদন পর ৩৮% ও ৮০ তদন পবর ১০% এ দনবম আবস। 
 

(২১) গরম তরল এতসর্ এোং অজক্সবজন তমতশ্রত এতসর্ আ বের গুণােলী নি কবর 

দফবল। 

(২২) েত্রাক আ েবক তেেণ থ কবর দতাবল এোং দেষ নাগাদ আ ে প বচ র্ায়। 

(২৩) জজতনাং দমতেবনর ‘‘স‘‘ এর দা  ত ো  কা র্াকবল আ বের দলাংর্ মারাত্মকভাবে কবম 

র্ায় এোং আ বের অতনয়মতা োতিবয় দতাবল। 

(২৪) দমতেবন দ্রম্নত অতধক পতরমাবন েীজতুলা দদয়া হবল এোং সরেরাহ তনয়ন্ত্রণ করা না  

হবল ‘স‘-খুে দ্রতু চলবল অর্ো ‘স‘-দভাতা হবল আ ে জজন-কাি হয়, আ ে নযাপতস 

হবয় পবি, আ বের েজক্ত কবম র্ায় এোং তাবত র্বর্ি পতরমান নযাপস  এর 

উপতস্থততবত আ ে ককথে দদখায়। 

(২৫) জজতনাং এর পূবে থ েীজতুলা পতরস্কার করা হবল আ বের তদঘ থয, আ বের েজক্ত ও 

সমরম্নপতার হার কবম র্ায় এোং অতধক পতরমাবন নযাপস  গটঠত হয়। 

(২৬) দোল ফািার পর মাবঠ গরম্ন-োগল ঘুরাবফরা এোং দলাকজন চলাবফরা করবল 

অাাা বে নযাপস গটঠত হয়। 

(২৭) এতেয়াটিক কিন দর্মন-োাংলাবদবের দেঙ্গলস ো কুতমলস্না তুলা, ভারবতর ওমরাস 

এোং পাতকসত্মাবনর তসনু্ধ দদেী তুলা খুে খাবিা, খুে দমািা ও কম কুেলী তেতেি 

হওয়ায় স্পিতনাং এর উপবর্াগী নয়। 

(২৮) জজতনাং এর পূবে থ েীজতুলা অতততরক্ত শুকাবল জজতনাংকাবল আ ে জজন-কাি,আ ে 

দভবঙ্গ ো তেবি র্ায়, আ বের েজক্ত কবম, আ ে খাবিা হবয় পবি, আ বের সমরম্নপতা 

কবম এোং ইয়াবন থর েজক্ত ২০% কবম র্ায়। 

(২৯) েীজতুলা কম শুতকবয় জজতনাং করবল আ ে তেেণ থ ও আ বের সাবর্ আেজথনা তমবে 

র্াওয়ায় আ ে তনমণবগ্রর্ভূক্ত এোং আ বের জজতনাং প্রস ত ততত খারাপ হবয় পবি। 

আ ে লম্বায় ১% এোং পতরতধবত ১৪% েজৃদ্ধ পায়। তাবত স্পিতনাং প্রজক্রয়াজাতকরবণ 

েজজথত তুলার পতরমাণ দেবি র্ায়। 

(৩০) অকার্ থকর জজতনাং দমতেন েযেহার ো দজারপূে থক জজতনাং কার্ থক্রম সাংঘটিত হবল 

আ ে তনমণবগ্রবর্র,আ ে জজন-কাি, িানািাতন/ঝাপিা-ঝাপটির জনয নযাপস গঠন, 

আ ে তেেণ থ এোং নযাপবসর দরম্নন স্পিতনাং প্রজক্রয়াজাতকরবণর েজজথত তুলার 

পতরমান দেবি র্ায়।  

(৩১) অসাংগতভাবে দমতেন স্থাপন ও িীর্ প্রবয়াগ ো টঠকমত অপাবরেন করা না হবল 

আ ে তনমণবগ্রবর্র, জজন-কাবির কারবণ আে  খাবিা হবয় পবি, আ বের 

সমরম্নপতা কবম, আ বের প্রস ত ততত খারাপ হবয় র্ায়। নযাপ্স গটঠত হয়, নযাপ্স এর 

কারবণ আ ে ককথে হবয় র্ায় এোং তাবত কবর আ বের অসমরম্নপতার কারবণ 

স্পিতনাংকাবল অবকবজা তুলার পতরমান েজৃদ্ধ পায়। 

(৩২) জজতনাং আউি িাণ থ োিাবনার লবযয তলভার সবে থাচ্চ পজজেবন দরবখ জজতনাং করাবনা 

হবল আ ে দুে থল হবয় পবি এোং আ বে জজন-কাি হয়। 

(৩৩) জজতনাং এর অসততা, অেজ্ঞা এোং অদযতার কারবণ আ ে ও েীজ যততগ্রস্থ 

হওয়ায়, প্রজননকারী, উৎপাদনকারী এোং তমল মাতলকবক মারাত্মকভাবে যততগ্রস্থ 

হবত হয়। 
 

 

 

 

 

েীজতুলা োজারজাতকরণ, দ্দজতনং, েীজ 

প্রদ্দক্রয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ কা ডক্রম 
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েীজতুলা োজারজাতকরণ পদ্ধতত  
 

তুলাচাতষরা র্াবত উৎপাতদত তুলা তেজক্রর েযাপাবর দকানরূপ অসুতেধার সমু্মখীন না হন দস জনয 

প্রাইবভি জজনার এোং তুলা উন্নয়ন দোবর্থর ক্রয় কম থসূতচবক অতধকতর দজারদার করা হবে। তুলা 

উন্নয়ন দোর্থ এ েেরও েীবজর জনয েীজ েস্নবক উৎপাতদত মানসম্পন্ন েীজতুলা সরকার তনধ থাতরত 

মূবলয খতরদ করবে। এ জাতীয় েীজতুলা খতরদ করার আবগ দোবর্থর তেষয় তেবেষজ্ঞগণ চাতষবদর েীজ 

দোনা হবত শুরম্ন কবর গুদামজাতকরণ পর্ থমত্ম তদারতকর কাজ করবেন। অেতেি েীজতুলা তুলা 

উন্নয়ন দোর্থ এোং প্রাইবভি জজনারগণ সাধারণমাবনর েীজতুলা তহবসবে ক্রবয়র েযেস্থা গ্রহণ করবে। 

তুলা উৎপাদবনর পতরমাণ এোং চাতষবদর সুতেধার তদবক লযয দরবখ প্রততটি তুলা উৎপাদন দকবন্দ্রর 

আওতায় ১-২টি কবর ক্রয় দকন্দ্র দখালা হবয় র্াবক। সপ্তাবহর তনতদথি তদবন তুলা উৎপাদন দকবন্দ্র 

এলাকাতভতত্তক তুলা ক্রবয়র েযেস্থা করা হবয় র্াবক। দকান  এলাকার তুলা দকান তাতরবখ খতরদ করা হবে 

তা অমত্মতঃ ৩/৪ তদন আবগই ক্রয় দকবন্দ্রর সাংতেস্নি কম থকতথাগণ চাতষবদরবক জাতনবয় তদবেন। 
 

ক্রয় দকবন্দ্রর তুলাচাতষরা র্াবত তনধ থাতরত মূলয পান এোং দকনা-কািার ঝাবমলা না হয় তার জনয 

‘‘দগ্রায়াস থ কার্থ’’ পদ্ধতত চাল ুরাখা হবে। প্রবতযক চুজক্তেদ্ধ তুলাচাতষবক এ ‘‘দগ্রায়াস থ কার্থ’’ দদয়া হবে। 

র্াবত চাতষর নাম, টঠকানা, জতমর পতরমাণ সাবভথ করার পর সম্ভােয ফলন, ঋবণ পাওয়া উপকরণাতদর 

তহবসে ইতযাতদ দলখা র্াকবে। তুলা তেক্রবয়র সময় চাতষবদরবক ‘‘দগ্রায়াস থ কার্থ’’ দাতখল করবত হবে। 

শুধুমাত্র ‘‘দগ্রায়াস থ কার্থ’’ দাতখলকৃত চাতষরা এ তুলা তেজক্র করবত পারবেন এোং ঋণ তনবয় র্াকবল তা এ 

সমবয় সমিয় করা হবে। েীজতুলা ক্রয় কার্ থক্রম এ েের আরও দজারদার করা হবে। দকান অেস্থায়ই 

তনম্নমাবনর েীজতুলা ক্রয় করা র্াবে না। দকার্াও তনমণমাবনর েীজতুলা ক্রয় করা হবল সাংতিি কিন 

ইউতনি অতফসার, তুলা উন্নয়ন কম থকতথা এোং প্রধান তুলা উন্নয়ন কম থকতথা সাবর্ সাবর্ কার্ থকরী েযেস্থা 

তনবয় তনে থাহী পতরচালকবক জানাবেন। 
 

েীজতুলা দ্দজতনং 
 

তুলা উন্নয়ন দোবর্থ ১২টি জজতনাং দকবন্দ্র ১৫টি অতযাধুতনক জজতনাং দমতেন চালু আবে। এ সকল জজতনাং 

দকবন্দ্র তুলা উন্নয়ন দোর্থ কতৃথক ক্রয়কৃত/ফাবম থ উৎপাতদত েীজতুলা জজতনাং করা হয়। ১২টি জজতনাং 

দকবন্দ্রর ৬টিবত দেতলাং সুতেধা চাল ুআবে। 
 

 

 

দ্দজতনং বকন্দ্র এেং কা ডক্রবমর কাঠাবমাগত পদ্ধতত 
 

(১) েীজতুলা জজতনাং করার দাতয়ত্ব তর্া জজতনাং দকবন্দ্রর কার্ থক্রম সাংতেস্নি প্রধান তেজ্ঞাতনক 

কম থকতথা/প্রধান তুলা উন্নয়ন কম থকতথা/কিন এবগ্রানতমস্ট এর ওপর নযসত্ম র্াকবে। তততন 

সাংতেস্নি তুলা উন্নয়ন কম থকতথার তত্ত্বােধাবন জজতনাং ইন-চাজথ/সহকারী জজতনাং কম থকতথা 

িারা জজতনাং কার্ থ, েীজ োোই, আ ে হসত্মামত্মর ইতযাতদ র্ােতীয় কার্ থ সম্পন্ন করবেন।  
 

(২) জজতনাং দকবন্দ্রর দাতয়বত্ব একজন সহকারী েীজতুলা সাংগ্রহকরণ ও জজতনাং 

কম থকতথা/জজতনাং ইন-চাজথ এর ওপর নযস্ত র্াকবে। তততন সাংতেস্নি কম থকতথা/তুলা উন্নয়ন 

কম থকতথা/জজতনাং কম থকতথার তত্ত্বােধাবন জজতনাং দকবন্দ্রর কার্ থক্রম দিার-কাম-তফল্ডমযান/ 

দিার ইন-চাজথ এোং জজন মযাকাতনবকর সহবর্াতগতায় সম্পন্ন করবেন। 
 

(৩) দু‘তেফবি জজতনাং চলবে। প্রতত তেফবির দাতয়বত্ব র্াকবে একজন দিার-কাম-

তফল্ডমযান/তেফি ইন-চাজথ ও অপর একজন দিার-কাম-তফল্ডমযান/তেফি ইন-চাজথ 

েীজতুলা এোং আ েতুলার সুষ ঠু সাংরযণ এোং রযণাবেযবণর দাতয়ত্ব পালন করবেন। 
 

(৪)  সমসত্ম জজতনাং দকবন্দ্র দমতেনসহ গুদাবমর মালামাল অনুর্ায়ী পুবরা মূবলযর 

কমতপ্রবহনতসভ ইনু্সবরন্স করবত হবে। এ দাতয়ত্ব প্রধান তেজ্ঞাতনক কম থকতথা/প্রধান তুলা 
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উন্নয়ন কম থকতথা/কিন এবগ্রানতমস্ট এর ওপর নযসত্ম র্াকবে। 
 

(৫) প্রধান তুলা উন্নয়ন কম থকতথা, তুলা ক্রবয়র জনয একটি কমসূতচ তততর করবেন এোং দস 

দমাতাবেক েীজতুলা ক্রয় করবেন। েীজতুলা ক্রবয়র পর তা অততসত্বর জজতনাং দকবন্দ্র 

ঘািতত োেদ গৃহীত েীজতুলার পতরমাণ উবলস্নখয পূে থক জজতনাং দকবন্দ্রর সহকারী জজতনাং 

কম থকতথা ো তার প্রতততনতধর তনকি হসত্মামত্মর করবেন এোং েীজতুলার জাত ও 

ইউতনিওয়ারী গুদামজাত করবত হবে।  
 

 

 

 

েীজতুলা সংগ্রহ, দ্দজতনং এেং আ িতুলা হস্তান্তর কা ডক্রম 
 

(১) সহকারী েীজতুলা সাংগ্রহ ও জজতনাং কম থকতথা ক্রয় দকন্দ্র হবত জাততভতত্তক েীজতুলা 

পরীযাপূে থক সাংগ্রহ করবেন এোং সাংগৃহীত েীজতুলা সাংতিি দিার-কাম-তফল্ডমযান/দিার 

ইন-চাজথ এর তনকি হসত্মামত্মর করবেন এোং দস দমাতাবেক স্টক েইবত তলতপেদ্ধ 

করবেন। দগার্াউন দখালা এোং েন্ধ করা দর্ৌর্ভাবে (সাংতেস্নি দিার-কাম-তফল্ডমযান এোং 

সহকারী েীজতুলা সাংগ্রহ এোং জজতনাং কম থকতথা) করবত হবে। উবলস্নখ করা র্ায় দর্, 

দগার্াউবনর দু‘টি তালার একটির চাতে দিার-কাম-তফল্ডমযান/দিার ইন-চাজথ এোং 

অনযটির চাতে সহকারী েীজতুলা সাংগ্রহ এোং জজতনাং কম থকতথা সাংরযণ করবেন। 

উপবরাক্ত প্রজক্রয়া োসত্মোয়বন সাংতেস্নি তুলা উন্নয়ন কম থকতথা/জজতনাং কম থকতথা সতকথ 

দৃটি রাখবেন। 
 

(২) সাংগৃহীত েীজতুলা ইউতনিওয়ারী ও জাততভতত্তক পরৃ্ক পরৃ্কভাবে সাংরযণ করবত হবে 

র্াবত পরেতীকাবল র্াচাই করবত দকান অসুতেধা না হয়। 
 

(৩) েীজতুলা এোং আ েতুলা রযণাবেযবণর দাতয়বত্ব তনবয়াজজত দিার-কাম-তফল্ডমযান/দিার 

ইন-চাজথ দরজজস্টাবর র্র্ার্র্ভাবে ইউতনিওয়ারী ও জাততভতত্তক েীজতুলার পতরমাণ 

তলতপেদ্ধ কবর তসফবির দিার-কাম-তফল্ডমযান এর জজতনাংকৃত েীজতুলার ওজন, েীজ ও 

অাাা বের ওজন দমবপ জজতনাং আউি-িাণ থ ইতযাতদ তলতপেদ্ধ কবর প্রর্বমাক্ত তফল্ডমযাবনর 

তনকি হসত্মামত্মর করবেন। 
 

(৪)  সহকারী জজতনাং কম থকতথা, েীজতুলা, তুলার স্টক েই এোং জজতনাং তসফবি দরজজস্টাবর 

প্রতততদন পরীযাপূে থক সতহ করবেন র্া সাংতেস্নি তুলা উন্নয়ন কম থকতথা/জজতনাং কম থকতথা 

প্রতত মাবস দুইোর তা পরীযা-তনরীযা কবর প্রততস্বাযর করবেন। আঞ্চতলক উপ-

পতরচালক জজতনাং দকন্দ্র র্খনই পতরদে থবন র্াবেন তখন অেেযই জজতনাং সাংক্রামত্ম সকল 

দরজজস্টার দচক কবর স্বাযর করবেন। 
 

(৫) সহকারী জজতনাং কম থকতথা কতৃথপবযর মাধযবম প্রতত সপ্তাবহ সদর দপ্তবরর সাংতেস্নি 

কম থকতথাবদর আ েতুলার পতরমাণ জ্ঞাত করবেন র্াবত তততন োাংলাবদে েস্ত্রকল 

সাংস্থার/েযজক্তমাতলকানাধীন েস্ত্রকলবক অাাা েতুলা সাংগ্রবহর জনয অেতহত করাবত 

পাবরন। সাংতেস্নি প্রধান তেজ্ঞাতনক কম থকতথা/প্রধান তুলা উন্নয়ন কম থকতথা/কিন 

এবগ্রানতমস্ট জজতনাং দকন্দ্র হবত সদর দপ্তর কতৃথক েরািকৃত আ েতুলা সাংতেস্নি তমবল 

সরেরাবহর েযেস্থা করবেন। 
 

(৬) পরেতীবত জজতনাং দমৌসুবমর শুরম্নবত সদর দপ্তবরর প্রতততনতধর সমিবয় গটঠত জজওটি 

কতমটির সদসযবদর উপতস্থততবত জজওটি তনধ থারণ করবত হবে। জজওটি কতমটি কতৃথক 

তনধ থাতরত জজওটি তনে থাহী পতরচালক কতৃথক অনুবমাতদত হবল তাবক প্রততটষ্ঠত জজওটি েলা 

র্াবে এোং দস দমাতাবেক োকী েীজতুলা জজতনাং করবত হবে। উবলস্নখয দর্, েীজতুলা 

জজতনাং এর সময় জজওটি র্তদ প্রততটষ্ঠত জজওটি অবপযা ১% কম/দেতে জজওটি পান তবে 

সাংবগ সাংবগ তপ.এস.ও/এস.এস.ও, কিন এবগ্রানতমস্ট ও প্রধান তুলা উন্নয়ন কম থকতথা তা 

পুনঃপরীযা করবেন। পুনঃপরীযাও র্তদ জজওটি ১% এর কম ো দেতে পাওয়া র্ায় তাহবল 
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জজতনাং েন্ধ কবর জজওটি কতমটির আহোয়ক এোং তনে থাহী পতরচালকবক পরেতী 

তসদ্ধাবমত্মর জনয জানাবত হবে। 

 

তুলােীজ প্রদ্দক্রয়াজাত ও সংরক্ষণ কা ডক্রম 

 

(১) পরেতী দমৌসুবম েপবনর তনতমবত্ত েীজ উৎপাদন তেবেষজ্ঞ, তুলা উন্নয়ন কম থকতথা এোং 

সহকারী জজতনাং কম থকতথার তত্ত্বােধাবন ভাল েীজতুলা হবত প্রাপ্ত তুলােীজ প্রজক্রয়াজাত ও 

সাংরযণ করবেন। 

(২) এ উবিবেয তুলােীজ জত্রপবলর ওপর ৩/৪ তদন পর পর দরৌবদ্র শুকাবনার পর েীবজর 

গাবয় চাপ তদবল ভাঙ্গার/ফািার আওয়াজ হবে। অোবধ োতাস চলাচল কবর এমন 

োয়ার্ুক্ত স্থাবন েীজ ঠাো হওয়ার জনয ৩/৪ ঘটা জত্রপবলর ওপর েতিবয় রাখবত হবে। 

(৩) েীজ ঠাো হওয়ার পর েীজবক ধূলা-োতল, অপতরপক্ক েীজ এোং ভাঙ্গাচুরা েীজ হবত মুক্ত 

করার জনয প্রবয়াজনীয় কুলার সাহাবর্য ঝািবত হবে। 

(৪)  ঝািার পর েীজ হবত অেতেি অপতরপক্ক েীজ, অনযানয জাবতর তমতশ্রত েীজ (আ েমুক্ত 

কাল রাং এর েীজ) দপাকায় আক্রামত্ম লালবচ রাং এর েীজ োোই কবর েপবনর জনয সুস্থ 

ও সেল েীজ পরৃ্ক করবত হবে। 

(৫) েীজ এমনভাবে শুকাবত হবে র্াবত আদ্রথতার হার দকানমবতই ৮% এর অতধক না র্াবক। 

(৬) েীজ রযণাবেযবণর জনয সরেরাহকৃত েসত্মার তভতবর পতলতর্ন েযাগ ঢুতকবয় 

এমনভাবে েসত্মােজন্দ করবত হবে র্াবত পতলতর্ন েযাবগ অতততরক্ত োতাস ঢুকবত না 

পাবর। 

(৭) তুলা উন্নয়ন দোবর্থর ইউতনিসমূবহ েীজ সরেরাহ দেষ না হওয়া পর্ থমত্ম েসত্মােজন্দ েীজ 

মাচার ওপর দপাকা-মাকি, ই দুর ইতযাতদ িারা র্াবত নি না হয় দসতদবক সতকথ দৃটি 

রাখবত হবে। 

(৮) েতকরা ৮০ ভাগ অাংকুবরাদগম যমতাসম্পন্ন তুলােীজ সরেরাহ করবত হবে। এ 

সমসত্ম দাতয়ত্ব সুষ ঠুভাবে পাতলত হবে তক-না তা সাংতেস্নি েীজ উৎপাদন তেবেষজ্ঞ 

দদখাশুনা করবেন এোং সমু্পণ থ দাতয়ত্ব েীজ উৎপাদন তেবেষবজ্ঞর ওপর নযসত্ম র্াকবে। 

র্তদ দকার্াও দকান েযততক্রম দদখা র্ায় সাংবগ সাংবগ সাংতেস্নি েযজক্তর তেরম্নবদ্ধ েযেস্থা 

দনবেন। এোিা েীজ উৎপাদন তেবেষজ্ঞ োোই, শুকাবনা, েস্তােজন্দ করা এোং 

অাংকুবরাদগম যমতা পরীযা ইতযাতদ টঠকমত হবে তক-না তা দদখবেন এোং  েীজ 

উৎপাদন তেবেষবজ্ঞর কাে হবত প্রতযয়নপত্র পাওয়ার পরই প্রধান তুলা উন্নয়ন কম থকতথা 

তুলাচাষ দকবন্দ্র েীজ দপ্ররবণর েযেস্থা করবেন। 
  

 

েীজতুলা োজারজাতকরণ ও প্রদ্দক্রয়াজাতকরবণ প্রাইবভট বসক্টর 

 
 

তুলাচাতষবদর উৎপাতদত েীজতুলা সাধারণত দেসরকারী পর্ থাবয় ক্রয় করা হয়। তুলা উন্নয়ন দোর্থ 

শুধুমাত্র েীবজর জনয চুজক্তেদ্ধ/ তনে থাতচত তুলাচাতষবদর তনকি দর্বক সরকার তনধ থাতরত মূবলয  েীজতুলা 

ক্রয় কবর। েীজতুলা ও অাাা েতুলার তেক্রয় মূলয তনধ থরবণর লবযয সরকার কতৃথক গটঠত একটি কতমটি 

রবয়বে। উক্ত মূলয তনধ থারণ কতমটি েীজতুলার মূলয তনধ থারণ কাবল আমত্মজথাততক োজাবর তুলার মূলয 

এোং চাতষবদর উৎপাদন েযয় তেবেচনা কবর প্রতত েের তুলার মূলয তনধ থারন কবর র্াবক। দদবে উৎপাতদত 

তুলার োজার প্রাইবভি জজনার এোং তুলা েযেসায়ীরা তনয়ন্ত্রন কবর র্াবক। দেসরকারী পর্ থাবয় প্রাইবভি 

জজনার এোং তুলা েযেসায়ীবদর ক্রয়কৃত েীজতুলা তাবদর তনজস্ব েযেস্থাপনায় জজতনাং কবর র্াবকন। 

েীজতুলা জজতনাং কবর প্রধান পণয তহবসবে আা েতুলা পাওয়া র্ায়। আা েতুলা দিক্সিাইল তমবল তনধ থাতরত 

মূবলয তেক্রয় করা হয়। র্া পরেতীবত র্বমতস্টক মাবকথিগুবলা এোং তেবদবে রপ্তানী করা হয়। এ 

আা েতুলা দর্বক প্রর্বম সুতা এোং পবর কাপি ততরী হয়। আমাবদর দদবের তুলায় ৩২-৬০ কাউট 

পর্ থন্ত সুতা তততর হয়। 
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েীজতুলা দর্বক প্রাপ্ত তুলােীজ পরেতী েের েপবনর জনয চাতষবদর মবধয তেতরবণর পর অেতেি 

অেীজ দরপবত্রর মাধযবম প্রাইবভি জজনার/জজতনাং ইন্ড্রাতস্ট্রবত তেক্রয় করা হয়। তুলােীজ হবত উপজাত 

তহবসবে ততল ও তখল পাওয়া র্ায়। অপতরবোতধত ততল সাোন ততরীর কা চামাল তহবসবে েযেহৃত হয় 

এোং অপতরবোতধত দতল তরফাইনারীবত পতরবোধন কবর দভাজয  দতল তহবসবে েযেহার করা হবে। 

তুলােীবজর তখল গোতদপশু, মুরগী ও মাবের খাোরসহ জতমবত সার তহবসবে েযেহার হবে। এোিা, 

তুলােীবজর গাবয় দলবগ র্াকা যুদ্র অাাা ে/তলটারস ইোতস্ট্রবত েযেহার কবর টিসুয দপপার, গজ, 

েযাবেজ, র্াক্তারী তুলা, কাবপ থবির সুতা ততরী হবে। 
 

এভাবে, প্রাইবভি দসক্টবর েীজতুলা জজতনাং তেে তেকাবে, তুলার তেতভন্ন উপজাত দ্রেযাতদ ততরীবত, 

োজারজাতসহ অনযানয কার্ থক্রবম, অর্ থজনততক উন্নয়বন কম থসাংস্থান সটৃিবত এোং খাদয তনরাপত্তায় 

উবলস্নখবর্াগয ভূতমকা রাখবে। 

 

আ িতুলা উৎপাদবন হাইিীর্ েীজ 
 

 তুলা েীবজর দু’ধরবণর উৎস আবে, র্র্া- (১) সরকারী ভাবে দদেীয় উৎপাতদত েীজ এোং (২) 

দেসরকারী ভাবে আমদানীকৃত হাইতির্ েীজ। 
 

 হাইতির্ েীজ উন্নত প্ররু্জক্তবত উৎপাতদত F1 েীজ। এ েীজ দর্বক উৎপাতদত েীজ পরেতীবত 

েযেহার করা র্ায় না। েরাং প্রতত েেরই ক্রয় কবর তনবত হয় উৎপাদক প্রততষ্ঠাবনর কাে দর্বক। কারণ 

চাষীবদর পবয এ ধরবণর েীজ উৎপাদন করা সম্ভে নয়। উপরমত্ম, হাইতির্ েীজ উৎপাদবনর খরচ 

অবনক দেেী। হাইতির্ েীজ অতধক ফলন দদয় । আমাবদর দদবে এখবনা পর্ থমত্ম তুলার হাইতির্ েীজ 

েযেহাবরর প্রচলন পুবরাপুতরভাবে শুরম্ন হয়তন। সবচতনভাবে এর েযেহার েজৃদ্ধ করবত পারবল দদবে 

তুলার আমদানী তনভথরতা কমাবনা দর্বত পাবর। 
 

 আ েতুলার উৎপাদন োিাবত উন্নতমাবনর েীবজর তেকে দনই। তাই সময় ও চাতহদার 

পতরবপ্রতযবত হাইতির্ েীজ চাষাোবদর মাধযবম েতথমাবন পতৃর্েীর তেতভন্ন দদে এতগবয় চবলবে এোং এর 

জনতপ্রয়তাও অবনক দেেী। সুপ্রীম সীর্ এোং লাল তীর সীর্ তলতমবির্ তুলার তকেু হাইতির্ েীবজর 

আমদানী করবে। আমদানী তনভথর তকেু তুলা েীজ আমাবদর আেহাওয়া,  মাটি  ও  পতরবেবের সাবর্ 

সামঞ্জসযপূণ থ তেবেচনা  কবর সুপ্রীম সীর্ দকাম্পানী তলতমবির্ হাইতির্ তুলা রূপালী-১’’ এোং লাল তীর 

সীর্ তলতমবির্ তর্ এম-১, ২ ও ৩ (জাতীয় েীজ দোর্থ/েীজ অতধদপ্তর, কৃতষ মন্ত্রণালয় কতৃথক তনেতন্ধত) 

নামক হাইতির্ োজারজাত কবরবে র্া মাঠ পর্ থাবয় আোদ হবে। এোিা এতসআই দকাম্পানী ও 

হাইªা রির্ জাবতর তুলা েীজ উৎপাদন কবর চাতষ পর্ থাবয় তেতরণ করবে। হাইতির্ েীজতুলার ফলন 

২.৫-৩.০ িন/দহঃ জীেনকাল ১৬০-১৭০ তদন েবল পতরগতণত হবয়বে। পযামত্মবর স্থানীয় 

উচ্চফলনেীল েীজতুলার ফলন ২.০-২.৫ িন/দহঃ এোং জীেনকাল ১৭০-১৮০ তদন। তবে উক্ত হাইতির্ 

েীবজর প্রতত  দকজজর মূলয ২৪০০/-িাকা এোং স্থানীয় জাবতর প্রতত দকজজর মূলয মাত্র ২৫/-িাকা। 
 
 

 

 তুলার ওপর আমদানী তনভথরতা কমাবনার জনয এোং অাাা েতুলার উৎপাদন েজৃদ্ধর জনয তুলার 

হাইতির্ েীজ তেবেষ অেদান রাখবে। ভতেষযবত এই অেদান আরও োিাবত এোং দিকসই করবত 

দদেীয় হাইতির্ েীজ উপাদবনর জনয প্রবয়াজনীয় পদবযপ গ্রহণ করা হবে। দদেীয় হাইতির্ েীজ 

চাতষবদর কাবে পেন্দনীয় মূবলয তেক্রয় করা দর্বত পাবর। 

 

তুলা উন্নয়ন বোবর্ডর সমভূতম ও পাহাতি তুলার গবেষণা কা ডক্রবমর 

অগ্রগতত 
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তুলা উন্নয়ন দোর্থ ১৯৭২ সাবল গটঠত হয়। ১৯৯১ সাবল োাংলাবদে কৃতষ গবেষণা প্রততষ্ঠান দর্বক তুলার 

গবেষণা কার্ থক্রমবক তুলা উন্নয়ন দোবর্থর উপর নযসত্ম করা হয়। সাংর্ুজক্তর পর দর্বকই পা চটি 

তর্তসতপদন তুলা গবেষণা কার্ থক্রম অেযাহত রবয়বে। এ পর্ থমত্ম তুলা উন্নয়ন দোর্থ সমভুতমর তুলা 

(Gossypium hirsutum) এোং পাহাতি তুলা  (Gossypium arboreum) -এর উপর গবেষণা চাতলবয় 

তনবমণাক্ত জাত এোং কলাবকৌেল অেমুক্ত কবরবে। 
 

 

১। তিতর্ং তর্তসতপবন উদ্ভাতেত জাতসমূহ  

  

           ২০ টি জাত অেমুক্ত হবয়বে। তম্মবধযঃ- 
 

(ক)   ১৭টি সমভূতমর তুলার জাত (CB-1, CB-2, CB-3, CB-4, CB-5, CB-6, CB-7,  CB-8, CB-9, CB-

10, CB-11, CB-12, CB-13, CB-14, CB-15, CB-16, তসতেহাইতির্-১)  এোং ৩টি পাহািী তুলার 

জাত HC-1, HC-2, HC-3 রবয়বে।   

  

(খ)  ৮ি জাত পাইপ লাইবন আবে (BC-0165, BC-0406, BC-037, JA-054, JA-08/C, JA-08/B,  SR-

01, BC-030) 

 

২। এবগ্রানমী তর্তসতপস্নবন উদ্ভাতেত কলাবকৌিল সমূহ  
 

 (ক)  সমভূতমর তুলার উপর্ুক্ত েপন সময় ১৫ জনু দর্বক ১৫ জলুাই এোং পাহাতি  তুলার 

উপর্ুক্ত  েপন সময় ১৫  এতপ্রল দর্বক সমগ্র দম মাস) 
 

 (খ)  সমভূতমর তুলার েপন দুরত্ব ৯০ দসঃতমঃ ৪৫ দসঃতমঃ (৩০,০০০ গাে/দহঃ) পাহাতি 

তুলার  েপন দুরত্ব   ৬০ দসঃতমঃ ৩০ দসঃতমঃ (৫৫৫০০ গাে/দহঃ) 

 

 (গ)  সমভূতমর তুলার দযবত্র পতল েযাবগ চারা উৎপাদন পদ্ধতত । 
 

 (ঘ)  সমভূতমর তুলার দযবত্র োক-সেতব্জ, দতল ও র্াল জাতীয় ফসবলর সাবর্ তুলার 

আন্তঃফসল চাষ (ইটার  

                       ক্রতপাং)। পাহাতি  তুলার দযবত্র ধান, ভুট্টা ও মতরবচর সাবর্ তুলার চাষ (ইটার ‘ক্রতপাং) 
  

 (ঙ) সমভুতমর  তুলার দযবত্র গম ও ভুট্টার সাবর্ তুলার তরবল ক্রতপাং পদ্ধতত। 
 

 (চ) তেতভন্ন ফসবলর সাবর্ তুলার ক্রতপাং পযািান থ তনধ থারণ।  

  (তুলা/গম-োকসতব্জ, তুলা/গম-ততল, তুলা/গম-েরেটি)  
 

 (ে) তর্িতপাংঃ ৭০-৮০ তদন েয়বসর গাে হবল। 
 

 (জ) আতদথাং আপঃ ৪০-৬০ তদন েয়বসর গাে হবল। 
 

 (ঝ) ফুল ধারণ পর্ থাবয় উজদ্ভদ েজৃদ্ধ তনয়ন্ত্রবকর (হরমন) প্রবয়াগমাত্রা ও পদ্ধতত তনধ থারণ। 
 

 (ঞ) তেনা চাবষ সমভূতম এোং পাহািী তুলার উৎপাদন দকৌেল। 
 

 (ি) জমু চাবষ তেতভন্ন প্রকার ফসবলর েীজহার তনধ থারণ। 
 

৩। সবয়ল সাইন্স তর্তসতপ্লবনর উদ্ভাতেত কলাবকৌিল সমূহ  

  

(ক)     সাবরর মাত্রা তনধ থারণ (দকজজ/দহঃ) সমভূতমর তুলার দযবত্র র্র্াক্রবম ২৫০-৩০০, ১৭৫-

২০০, ১৫০-১৭৫, ১০০, ১০ এোং ১০ দকজজ/দহঃ ইউতরয়া, টিএসতপ, এমতপ, 

জজপসাম,দোরাক্স এোং মযাগবনতসয়াম সালবফি এর মাত্রা তনধ থারণ করা হবয়বে। 
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 (খ)   পাহাতি তুলার দযবত্র ইউতরয়া-১৩৫, টিএসতপ-৬৮ এোং এমতপ-৭৫দকজজ/দহঃ তনধ থারণ 

করা হবয়বে।  
 

 (গ)  সমভুতম এোং পাহাতি তুলার দযবত্র ইউতরয়া, পিাে এোং দোরণ সাবরর  ফতলয়ার 

 প্রবয়াগ পদ্ধতত উদ্ভােন। 
 

 (ঘ) পাহাতি তুলার জমু চাবষ সার প্রবয়াগ পদ্ধতত তনধ থারণ।  

 (ঙ)        জমু চাবষ ইউতরয়া সাবরর মাত্রা ও সময় তনধ থারণ। 
 

৪। এবটামলজী তর্তসতপ্লবনর উদ্ভাতেত কলাবকৌিল সমূহ  

 

 (ক) সাতকাং দপি এর জনয  মবনাক্রবিাফস @ ৩ এমএল/১ তলিার। 

 (খ)   চুইাং দপি এর জনয পাইতরিবয়র্ @ ৩ এমএল/১ তলিার তনধ থারণ । 

 (গ)  ইটিএল তনধ থারণ। 

 (ঘ) স্কাউটিাং এোং ইটিএল এর তভতত্তবত কীিনােক প্রবয়াগ মাত্রা তনধ থারণ। 

 (ঙ) দেয়ার দমতেবনর দযতা তনধ থারণ। 

 (চ) হাত োোই পদ্ধততবত দোলওয়াম থ দমন দকৌেল। 

 (ে) দমালাবসস ট্রাপ, লাইি ট্রাপ, পাতচথাং এোং তেতভন্ন দোিাতনবকল এর েযেহার। 
 

৫। পযাথ্লজী তর্তসতপস্নবনর উদ্ভাতেত কলাবকৌিল সমূহাঃ- 

 

 (ক) তসর্তলাং েস্নাাইি দরাগ দমবনর জনয তভিাবভক্স-২০০ অর্ো েযাতভটিন @২-

৩গ্রাম/দকজজেীজ  দোধন। 
 

 (খ) দরাল রি এোং লীফিি দরাগ দমবনর জনয কুপ্রাতভি, মযাকুবপ্রক্স অর্ো  র্াইবর্ন, এম-

৪৫ এর েযেহার ও মাত্রা তনধ থারণ। 

                                              

 

 

 



তুলা গবেষণা ও সম্প্রসারণ প্রততবেদন ২০১৭-১৮ 

- 119 - 

২০১৭-১৮ বমৌসুবম ইউতনটওয়ারী পাহাতি তুলাচাষ ও উৎপাদন লক্ষযমাত্রা  
 

পাহাতি তুলার উদ্দদ্ভদ তাদ্দিক পতরতচতত  

 

আতদকাল দর্বক পাে থতয চট্টগ্রাম অঞ্চবলর উপজাতীরা পাহাবির ঢাবল ‘‘জমু’’ পদ্ধততবত অনযানয 

ফসবলর সাবর্ তমশ্র ফসল তহবসবে পাহাতি তুলা Gossypium arboreum চাষ কবর আসবে। পাে থতয 

চট্টগ্রাম এ তুলা চাবষর পীঠস্থান হবলও েটৃিে আমবল কুতমলস্না দজলার চা  দপুর নদী েন্দর তদবয় এ তুলা 

োজারজাত করা হবতা েবল এর নামকরণ করা হয় ‘‘কুতমলস্না তুলা’’। োন্দরোন, রাঙ্গামাটি ও 

খাগিােতি এ ততনটি পাে থতয এলাকার চাতষরা এখন কুতমলস্না তুলাবক ‘‘পাহাতি তুলা’’ েবল র্াবক। 

েতথমাবন তুলা উন্নয়ন দোর্থ এই জাবতর তুলাবক পাহাতি তুলা তহবসবে নামকরণ করা হয়। 
 

পাহাতি তুলা Gossypium arboreum প্রজাততর অমত্মভূথক্ত। পাহাতি তুলা গাবের উচ্চতা প্রায় ২ তমিার। 

পাতাও তকেুিা লম্বা এোং অতধক খা জতেতেি। জীেনকাল প্রায় ৭ মাস। দোল লম্বা আকৃততর এোং নীবচর 

তদবক ঝুবল র্াবক। গােপ্রতত দোবলর সাংখযা ৮-১০টি। েতথমাবন প্রচতলত জমু পদ্ধততবত প্রতত গাবে এই 

সাংখযা ৫-৭টির দেতে নয়। তবে েতথমাবন গবেষণা কবর জমু পদ্ধততবত প্রতত গাবে ১৫-২০টি দোল 

পাওয়া সম্ভে হবে। প্রতত দোবল দকাবষর সাংখযা সাধারণত: ৪টি। তবে এ সাংখযা ৩-৫টি পর্ থমত্ম হবত 

পাবর। প্রতত দোবল েীজতুলার পতরমাণ প্রায় ৩ গ্রাম। এ তুলার েীজ আবমতরকান জাবতর তুলার েীজ 

দর্বক দোি। েীবজ দতবলর পতরমাণ প্রায় ১৪-১৮%। েীজতুলায় আ বের হার দেেী অর্ থাৎ জজওটি ৪০-

৪২%। ফাজর্ুক্ত েীবজ তলটাবরর ভাগ ৫-৮%। 
 

 

পাহাতি তুলাচাষ কা ডক্রম 

 

পাে থতয চট্টগ্রাম অঞ্চবল োন্দরোন, রাঙ্গামাটি এোং খাগিােতি দজলাবত পাহাতি তুলা চাষ হবয় র্াবক। 

তুলা উন্নয়ন দোবর্থর প্রতযয তদারকীবত োৎসতরক কার্ থক্রম পতরচাতলত হয়। 
 

 

 

২০১৭-১৮ বমৌসুবম পাহািী তুলা চাবষর লক্ষযমাত্রা ও অগ্রগততাঃ 

 

ক্রঃ নাং দজান তুলা চাষ  

(দহঃ) 

তুলা চাষ অগ্রগতত 

১। রাঙ্গামাটি ৬০০০ ৫৯৬০ 

২। োন্দরোন ৬০০০ ৫৯৮৫ 

৩। খাগিােতি ৫০০০ ৪৯৭৫ 

 দমাি ১৭,০০০ ১৬,৯২০ 

 

 

চলতত ২০১৭-১৮ দমৌসুবম পাহাতি এলাকার ৩টি দজাবনর অধীনস্থ ২৪টি ইউতনি/সাে ইউতনি 

কার্ থালবয়র মাধযবম তুলাচাষ করা হবে। ইউতনি/সাে-ইউতনিওয়ারী উৎপাদন লযযমাএা তনমণরূপঃ  
 

 

ইউতনটওয়ারী পাহাতি তুলাচাষ এেং উৎপাদন লক্ষযমাত্রা ও অগ্রগততাঃ  
 

বজান বজলা উপবজ

লা 

ইউতনট/ 

সাে-ইউতনট 

২০১৭-১৮বমৌসুবমর লক্ষযমাত্রা ও 

অগ্রগতত 
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জতমর লক্ষযমাত্রা 

(বহ:) 

অগ্রগতত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১। রাঙ্গামাটি রাঙ্গামাটি রাঙ্গামাটি 

সদর  

রাঙ্গামাটি 

সদর 

৫৬০ ৫৫৫ 

কাউখাতল কাউখাতল ৩৭০ ৩৬৫ 

তেলাইেতি তেলাইেতি ৮২০ ৮১৬ 

নাতনয়াচর েগােতি ৫২৫ ৫২০ 

রাজস্থলী রাজস্থলী ৭৫০ ৭৪০ 

কাপ্তাই রাইখাতল ৭০০ ৬৯০ 

েরকল েরকল ৮৫০ ৮৪৫ 

জরুােতি জরুােতি ৬০৫ ৬০৪ 

 োঘাইেতি োঘাইেতি ৮২০ ৮১৫ 

দমাি ১ ৯ ৯ ৬০০০ ৫৯৬০ 

 

 

বজান বজলা উপবজলা ইউতনট/সাে- 

ইউতনট 

২০১৭-১৮ বমৌসুবমর লক্ষযমাত্রা ও 

অগ্রগতত 

জতমর 

লক্ষযমাত্রা 

(বহ:) 

অগ্রগতত 

(বহ:) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

২। 

খাগিােতি 

খাগিােতি 

 

খাগিােতি 

সদর 

খাগিােতি 

সদর 

৮২০ ৮১৮ 

মাটিরাঙ্গা মাটিরাঙ্গা ৮১০ ৮০৫ 

তদঘীনালা তদঘীনালা ৯২৫ ৯১৬ 

মহালেতি মহালেতি ৮২৫ ৮১৬ 

পানেতি পানেতি ৮২০ ৮১২ 

মাতনকেতি মাতনকেতি ৮০০ ৭৯৩ 

বমাট: ১ ০৬ ০৬ ৫০০০ ৪৯৭৫ 

 

৩। 

োন্দরোন 

 

োন্দরোন 

 

োন্দরোন 

সদর 

োন্দরোন সদর ৩৫০ ৩৪৮ 

দকাহালাং ২৬০ ২৫৮ 

সযারনপািা ২৯০ ২৮৮ 

দরায়াাংেতি দরায়াাংেতি ৬০০ ৫৯৮ 

রম্নমা রম্নমা ১০০০ ৯৯৮ 

লামা লামা ৮৫০ ৮৪৭ 

আলীকদম আলীকদম ১০৫০ ১০৪৭ 

নাইযাংেতি নাইযাংেতি ৬০০ ৫৯৭ 

র্ানতচ েতলপািা ১০০০ ৯৯৯ 

বমাট: ১ ৭ ৯ ৬০০০ ৫৯৮৫ 

সে ডবমাট:     ৩ ২২ ২৪ ১৭০০০ ১৬৯২০ 

 

পাহাতি তুলাচাষ পদ্ধতত 
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 পাহাতি তুলা এখনও প্রচতলত ঝুম পদ্ধততবতই চাষ করা হবয় র্বক। তবে তুলা উন্নয়ন দোবর্থর 

মাঠকমীরা উন্নত পদ্ধততবত তেতভন্ন এলাকায় প্রদে থনী খামার প্রততষ্ঠা কবর উন্নত চাষাোদ প্রণালী 

অনুসরবণর জনয উদ েুদ্ধকরবণর কাজ চাতলবয় র্াবে। 
 

জতম প্রস ত ততকরণ 

 পাহাতি এলাকার মাটি পাহাতি তুলাচাবষর জনয উপর্ুক্ত। ঝুম চাবষর জনয তনে থাতচত পাহাবির 

গাবয় েীবতর দেষ তদক দর্বকই জঙ্গল কািার কাজ শুরম্ন হয়। ফাল গুন মাবস জতম তনে থাচন করবত 

হয়। জতম মাঝাতর উ চু হবল ভাল, সাধারণতঃ ৫০% ঢাল (slope) পর্ থমত্ম তুলাচাবষর জনয ভাল। দেেী 

ঢাল (slope) হবল জতম পতরচর্ থার অসুতেধা হয়। তনে থাতচত জতমর আগাো/জঙ্গল নীচ দর্বক দকবি তদবয় 

মাটিবক আোদন (mulch) তদবত হয়। অবনক ঝুতময়া আগাো দকবি পুতিবয় দফবল। জঙ্গল না পুতিবয় 

আোদন তদবল মাটির আদ্রথতাসহ অনযানয গুণাগুণ ভাল র্াবক এোং পতরবেে তনম থল র্াবক। তনে থাতচত 

জতম পতরষ্কার করার পর জতমটি েীজ েপবনর জবনয প্রস ত তত হয়। 
 

 

জাত 

(1) পাহাতি তুলা - ১ (সাদা); 

(2) পাহাতি তুলা - ২ (খাকী); 
 

েীবজর হার 

 উন্নত ঝুম পদ্ধততবত দহক্টর প্রতত েীবজর হার তনমণরূপ:- 

ফসল দহক্টর প্রতত েীবজর হার 

ধান ৪৫.০ দকজজ  

ততল ০.৭ দকজজ  

মতরচ ১.২ দকজজ  

ভুট্টা ১.০ দকজজ  

মারফা ০.৫ দকজজ  

তুলা ১৫-২০.০ দকজজ  

কাউন ১.০ দকজজ  

তেম/দফলন/েরেরটি ১.৫ দকজজ  

অনযানয েীজ ১.২ দকজজ  

 

 

 

সার 

 পাহাতি তুলার সাবরর পতরমাণ তনমণরূপ:- 

সার একর প্রতত দহক্টর প্রতত তেঘা প্রতত 

ইউতরয়া ৫৫ দকজজ ১৩৫ দকজজ ১৮ দকজজ 

টিএসতপ ২৭ দকজজ ৬৮ দকজজ ৯ দকজজ 

এমতপ ৩০ দকজজ ৭৫ দকজজ ১০ দকজজ 

েপন সময় 

 দম মাবসর প্রর্ম সপ্তাবহ পাহাতি তুলােীজ েপবনর উপর্ুক্ত সময়। তবে মধয এতপ্রল হবত ৩০দে 

দম পর্ থমত্ম েপন করা চবল। 
 

েীজ েপন এেং সার প্রবয়াগাঃ 
  

 পতরমাণমত সে ফসবলর েীজ একবত্র তমতেবয় একটি দর্ারাং-এ (এক ধরবণর ঝুতি) এোং অনয 

আর একটি দর্ারাং-এ অনুবমাতদত টিএসতপ, এমতপ সার এোং অবধ থক ইউতরয়া সার তমতেবয় তনবত হবে। 
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এওপর ঐ গতথ দর্বক পাহাবির ঢালু েরাের ওপবরর তদবক ৪(চার) দসঃতমঃ দবূর আর একটি গতথ কবর 

তার মবধয তমতশ্রত েীজ গবতথ পুবর দঢবক তদবত হবে। এর পর গতথ দর্বক পাহাবির ঢাল ুেরাের ওপবরর 

তদবক ৪(চার) দসঃতমঃ দবূর আর একটি গতথ কবর তার মবধয তমতশ্রত সার তদবয় গতথ দঢবক তদবত হবে। এই 

তনয়বম েীজ েপন ও সার প্রবয়াগ এর কাজ চাতলবয় দর্বত হবে। োকী অবধ থক ইউতরয়া সার চারা 

গজাবনার ৬০ তদন পর একই তনয়বম প্রবয়াগ করবত হবে। 

 

তুলা গাে পাতলাকরণ এেং আগাো দমনাঃ 

 

 পাহাতি অঞ্চবল ঝুতময়ারা আগাো দমবন দতমন একিা তৎপর নয়। দস কারবণ তুলা গাবের 

সাধারণ েজৃদ্ধ েযাহত হয় এোং ফলন কম হবয় র্াবক। েপবনর ১৫-২০ তদন পর প্রর্মোর তুলাগাে 

পাতলা করা ও আগাো পতরষ্কার করা এোং ৩০-৪০ তদন আর এক দফায় আগাো পতরষ্কার করা ফলন 

েজৃদ্ধর সহায়ক। 

 

ক্ষততকর বপাকাাঃ  

 

 পাহাতি তুলায় দপাকা এোং দরাগ-োলাইবয়র আক্রমণ তুলনামূলকভাবে কম। সাধারণতঃ দফািা 

দাগ তেতেি গুটিবপাকা (Spotted Bollworm) এোং দেবষর তদবক লাল গাতন্ধ দপাকার আক্রমণ দদখা দদয়। 
 

 গুটটবপাকা: পাহাতি তুলার গাবে র্খন কু তি, ফুল এোং দোল ধরবত শুরম্ন কবর তখন এই 

দপাকা গাবের োিমত্ম র্গা, কু তি এোং কতচ দোল আক্রমণ কবর ফসবলর দেে যতত সাধন কবর 

র্াবক। 
 

        দমনাঃ 
 

(ক) আক্রামত্ম র্গা, কু তি এোং কতচ দোবলর তভতর দর্বক হাত তদবয় কীিা োোই কবর 

দমবর দফলাই এই দপাকা দমবনর উত্তম পন্থা। 
 

(খ) আবলার ফা দ দপবত মারবত পারবল পরেতীকাবল এই দপাকার আক্রমণ হ্রাস পায়। 
 

(গ) উপকারী দপাকা দর্মন- দলতর্ োর্থ তেিল, কযারাতের্, তেিল, র্যামবসল োই প্রভৃতত 

সাংরযবণর মাধযবম গুটিবপাকার আক্রমণ হ্রাস করা র্ায়। এসে উপকারী দপাকা 

গুটিবপাকার কীিা দখবয় যততর পতরমাণ কতমবয় দফলবত পাবর। 
 

(ঘ) হাত োোইবয়র পর প্রবয়াজন হবল এক দেবমতেন পাতনবত (প্রায় ১০ তলিার) ১০-

১৫ তমতলতলিার তসমেুে, তরপকর্থ, সুতমসাইতর্ন এর দর্ দকান একটি তমতেবয় 

ভালভাবে আক্রামত্ম গাবে তেিাবত হবে। এবত দপাকার আক্রমণ কবম আসবে। 

আক্রমবণর তীিতা অনুর্ায়ী একাতধকোর কীিনােক তেিাবনার প্রবয়াজন হবত 

পাবর। 
 

 লাল গাতন্ধ বপাকা: উজ্জ্বল লাল ও কাবলা দাগতেতেি লাল গাতন্ধ দপাকা োচ্চা এোং পূণ থেয়স্ক 

উভয় অেস্থাবতই দোবলর গা এোং েীজ দর্বক রস চুবষ খায়। ফবল েীজ ও অাাা বের মান নি হবয় র্ায়। 
 

 দমনাঃ 

 

এই দপাকা সাধারণতঃ দজািায় দজািায় ো একসাবর্ গুোকাবর র্াবক। এবদর তখন হাত তদবয় 

ধবর দমবর দফলবত হয়। তবে প্রবয়াজনবোবধ মারোল, দমিাতসস্টক্স ো দিাবরাপাইতরফস দর্ দকান 

একটি কীিনােক এক দে দমতেন পাতনর (প্রায় ১০ তলিার) সাবর্ ১০-১৫ তমতলতলিার তমতেবয় আক্রামত্ম 

গাবে ভালভাবে তেটিবয় এবদর সহবজ দমন করা র্ায়। 



তুলা গবেষণা ও সম্প্রসারণ প্রততবেদন ২০১৭-১৮ 

- 123 - 

  

 তুলা সংগ্রহাঃ 

 

পাহাতি তুলা গাবের ৬০-৭৫ তদন েয়স দর্বক ফুল ফুিবত শুরু কবর। আতশ্বন মাবসর দেষ তদবক 

দোল ফািবত শুরম্ন কবর। দোল ফািা এোং েীজতুলা সাংগ্রহ কাততথক হবত অগ্রহায়ণ মাস পর্ থমত্ম চলবত 

র্াবক। দোল ভালভাবে দফবি গাবেই েীজতুলা শুকাবনার পর হাত তদবয় দিবন তুলবত হয়। দু‘ততন োর 

েীজতুলা সাংগ্রহ করা হয়। তুলা সাংগ্রবহর পর ২-৩ তদন দরাবদ ভাল কবর শুতকবয় চবির েসত্মায় 

সাংরযণ করবত হয়। 

 ফলনাঃ 

 

প্রচতলত ঝুম পদ্ধততবত দহক্টর প্রতত েীজতুলার ফলন ১২০-১৫০ দকজজ। তবে উন্নত পদ্ধততবত 

চাষ করবল দহক্টর প্রতত ৪৫০-৫৫০ দকজজ েীজতুলা পাওয়া র্ায়।  
 

 দ্দজতনং ও োজারজাতকরণাঃ 

 

পাে থতয চট্টগ্রাম দজলাসমূবহ উৎপাতদত েীজতুলা প্রধানতঃ দেসরকারী প্রততষ্ঠানসমূহ ক্রয় কবর 

চট্টগ্রাবম অেতস্থত জজতনাং তমবল জজতনাং কবর র্াবক। প্রাপ্ত অাাা েতুলার ৫০ ভাবগর দেতে ইাংলযাে, 

জাপান প্রভৃতত দদবে রপ্তানী করা হয়। োকী আ েতুলা স্থানীয়ভাবে উপজাততবদর দপাষাক এোং দলপ, 

দতাষক ইতযাতদ ততরীবত েযেহৃত হবয় র্াবক। 
 

                            ২০১৭-১৮ বমৌসুবম পাহাতি তুলার গবেষণা কা ডক্রম 
 

২০১৭-১৮ বমৌসুবমর পাহাতি তুলার গবেষণা, বমৌলেীজ ও তভতিেীজ উৎপাদবনর লক্ষযমাত্রা ও 

অগ্রগতত 
 

ক্রঃ নাং কম থসূতচ     উৎপাদন জাত লÿা  মাত্রা 

(বহাঃ) 

 

অগ্রগতত 

(বহাঃ) 

১। গবেষণা HC-1/ HC-2/ HC-3 ০.৫০ ০.৫০ 

২। দমৌলেীজ উৎপাদন HC-1/ HC-2/ HC-3 ০.৫০ ০.৫০ 

৩। তভতত্তেীজ উৎপাদন HC-1/ HC-2/ HC-3  ০.৫০ ০.৫০ 

দমাি : ১.৫০ ১.৫০ 

 

 

 

 

পাহাতি তুলার প্রদি ডনী বক্ষত্র স্থাপন, মানসম্পন্ন েীজ উৎপাদন, গবেষণা, বমৌলেীজ ও 

তভতিেীজ উৎপাদবনর লবক্ষয উপকরবণর পতরমাণ 
 

ক্রঃ
 

নাং 

উপকরণ দহক্টর/একর প্রতত প্রবয়াগ মাত্রা 

  গবেষণা(

দকজজ/ঘঃ

ফুি/তলঃ) 

দমৌলেীজ ও 

তভত্তেীজ 

উৎপাদন(দকজজ

/তলঃ)  

মানসম্পন্ন েীজ 

উৎপাদন 

(দকজজ/তলঃ)  

১. েীজ ২০  ২০ ২০  
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২. সার    

 - ইউতরয়া ১৫০  ১৫০  ১৫০  

 - টিএসতপ ১২০   ১২০ ১২০ 

 - এমওতপ ১৫০ ১৫০ ১৫০ 

 -জজপসাম ১০০ ১০০ ১০০ 

 -দোরাক্স ১৫ ১৫ ১৫ 

 -জজঙ্ক 

সালবফি 

১৫  ১৫  ১৫  

 চুন/দপাতল্ট 

তলিার 

৩০০ ৩০০ ৩০০ 

৩. কীি নােক     

 ১ম গ্রম্নপ 

এসািাফ/সম

তুলয 

০.৬০ 

দকজজ  

০.৬০ দকজজ  ০.৬০ 

 ২য় গ্রম্নপ 

োজক্স/সমতু

লয 

  ০.৪০ তলঃ   ০.৪০ তলঃ ০.৪০ 

৫. 

 

 

 

 

 

েত্রাকনােক    

-তভিাবভক্স/ 

দেতভটিন 

(েীজ 

দোধন) 

০.১ দকজজ ০.১ দকজজ ০.১০  

-র্ায়বর্ন 

এম-৪৫/ 

তসমেুে   

০.৪ দকজজ ০.৪ দকজজ - 
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তুলাচাষ সম্প্রসারণ োস্তোয়বনর বকৌিল 
 

দর্ দকান ফসবলর সম্প্রসারণ ো লাভজনকভাবে উৎপাদন তনভথর কবর মাঠ পতরদে থন, চাতষবদর 

উদ েুদ্ধকরণ ও তাবদর সমসযা সমাধাবনর ওপর। তাই এ েের মাঠ পতরদে থন ও দলীয় আবলাচনা 

েযজক্তগত দর্াগাবর্াগ, মাঠ তদেস ও চাতষ সমাবেে এর ওপর তেবেষ গুরম্নত্ব দদয়া হবয়বে। দদবের 

তুলাচাবষর এলাকাগুবলাবক কতগুবলা যুদ্র ইউতনবি ভাগ করা হবয়বে। এগুবলা তুলাচাষ ইউতনি/সাে-

ইউতনি নাবম অতভতহত। ইউতনবির দাতয়বত্ব একজন কবর কিন ইউতনি অতফসার র্াকবেন এোং তাবক 

সহায়তা করার জনয রবয়বে ১-২ জন সহকারী কিন ইউতনি অতফসার/তফল্ডমযান। তুলাচাষ 

সম্প্রসারবণর দযবত্র এ দকন্দ্রগুবলা মূল দকন্দ্র। ইউতনি/সাে-ইউতনিগুবলাবক আোর েস্নবক ভাগ করা 

হবয়বে। একজন ইউতনি অতফসারবক কমপবয ২০০ দহক্টর এোং একজন সহকারী কিন ইউতনি 

অতফসার/দস্টার-কাম-তফল্ডমযানবক ১০০ দহক্টর তুলাচাষ করবত হবে। তুলাচাষ সম্প্রসারবণর লবযয 

েস্নবকর চাতষবদরবক সাংগটঠত করবত হবে। প্রততটি েস্নবকর চাতষবদরবক চাতষ দল েলা হয়। দলীয় 

আবলাচনার সময় কমপবয েস্নবকর অবধ থক চাতষ উপতস্থত র্াকবত হবে । তারা সম্প্রসারণকমীবদর 

তনকি হবত কাতরগরী জ্ঞান গ্রহণ করবেন এোং তা প্রততবেতে চাতষবদর মবধয েতিবয় তদবেন। দলীয় 

আবলাচনায় চাতষ গ রুবপর আদে থ সাংখযা হবে ২০-২৫ জন এোং এ সাংখযা ৩০ জবনর অতধক না হওয়াই 

োঞ্চনীয়। দলীয় আবলাচনায় কৃষবকর মূল সমসযা এোং চাতহদা তনবয় আবলাচনা করবত হবে। সভাবক 

আকষ থণীয় ও প্রাসতঙ্গক করার জনয েযেহাতরক অতধবেেবনর েযেস্থা রাখবত হবে। এোিা মাঠকমী 

দকান তনতদথি খামার ো কৃষক পতরোবরর সাবর্ েযজক্তগতভাবে দর্াগাবর্াগ কবর কাতরগরী সমসযা সম্পবকথ 

জ্ঞাত হবেন এোং পরেতীবত প্রবয়াজনীয় তর্য সরেরাহ করবেন।  

 

তুলাচাষ সম্প্রসারবণ মাঠকমীবদর করণীয় 

 

ক)  কটন ইউতনট অতফসার/সহকারী কটন ইউতনট অতফসার/বষ্ার-কাম-তফল্ডমযানগণ এর 

করণীয়াঃ 
 

তুলাচাবষর জনয েনযা ো েটৃির পাতন জবম না এমন উ চু সমতল জতম তনে থাচবনর পাোপাতে পঞ্চোতষ থক 

পতরকেনা োসত্মোয়ন ও ২০১৩-১৪এর লÿা র্মাত্রা অজথবন তামাবকর জতম, নদী অেোতহকার চর 

এলাকার উ চু জতম, পাহািী এলাকার নদী অেোতহকা ও দুই পহাবির মধযেতী সমভূতম, দদবের দতযন 

অঞ্চবল কম দর্বক মাঝারী লেনাক্ত এলাকায় ও এবগ্রাফবরটি তসবিবম আমত্ম:ফসল তহসাবে তুলার 

আোদ সম্প্রসারবনর জনয জতম তনে থাচন করবত হবে। তনে থাতচত জতমবত পূে থেতী ফসল/জতমর অেস্থা 

সম্পবকথ তেতভন্ন তর্যাতদ কালটিবভেন দরজজস্টাবর তলতপেদ্ধ করবত হবে। কিন ইউতনি 

অতফসার/সহকারী কিন ইউতনি অতফসার/তফল্ডমযানগণ দর্ সমসত্ম জতম তনে থাচন করবেন দস সমসত্ম 

জতম অেেযই তুলা উন্নয়ন কম থকতথা/প্রধান তুলা উন্নয়ন কম থকতথাগণ র্াচাই কবর চূিামত্মভাবে তনে থাচন 

করবেন। 
 
 

প্রবতযক কিন ইউতনি অতফসার/সহকারী কিন ইউতনি অতফসার/তফল্ডমযান ইউতনবির জনয তনধ থাতরত 

লযযমাত্রা অজথবন সবচি হবেন। এ লযযমাত্রা অজথবনর জনয তচত্র মাস দর্বকই চাতষ ও জতম তনে থাচন 

এোং নাম দরজজবস্ট্রেন শুরু করবত হবে। জতম তনে থাচন এর তাতলকা দেষোবরর মত তজযষ্ঠ মাবসর মবধয 

আরও একোর র্াচাই কবর তমতলবয় দদখবত হবে।  এ সময় র্তদ দদখা র্ায় দর্, তনে থাতচত দকান জতম 

ধান/পাি সময়মত কািা সম্ভে হবে না, তাহবল দস সে জতম তাতলকা হবত োদ তদবয় নতুন জতম  

তাতলকাভুক্ত কবর তুলাচাবষর জনয চাতষর নাম টঠকানা, জতমর পতরমাণ ইতযাতদ তজযষ্ঠ মাবসর মবধয 

অেেযই চূিামত্ম কবর দরজজস্টাবর উঠাবত হবে। দর্বহতু তুলা েপবনর সময় তেতভন্ন কারবন তকেু চাতষ 

তুলা েপন নাও করবত পাবর, তাই লযযমাত্রা অজথবন ধার্ থকৃত লযযমাত্রার দচবয় েতকরা ১০ ভাগ জতম 

অতততরক্ত তনে থাচন করবত হবে র্াবত তকেু চাতষ োদ দগবলও লযযমাত্রা অজথবন দকান অসুতেধা না হয়। 

এসে তনে থাতচত জতমবত লযযমাত্রা অনুর্ায়ী সময়মত তুলােীজ েপন কাজ দেষ করবত হবে। 

মাঠপর্ থাবয়র োসত্মোয়নাধীন তেতভন্ন কম থসূতচর হালনাগাদ দরকর্থ/তর্যাতদ তলতপেদ্ধ ও সাংরযবণর জনয 

মাঠকমীতদগবক তনমণেতন থত দরজজস্টারগুবলা েযেহার করবত হবে। 
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  মুযভবমট দরজজস্টার    দলীয় আবলাচনা দরজজস্টার 
 

  জতম জতরপ দরজজস্টার   চাতষ প্রতেযণ/ চাতষ রা র্ালী দরজজস্টার
  

  তুলাচাষ দরজজস্টার    প্রদে থনী দরজজস্টার  
 

  প্রতযাতয়ত মাবনর েীজ উৎপাদন দরজজস্টা  অনফাম থ ট্রায়াল দরজজস্টার  
 

  েীজতুলা ক্রয় দরজজস্টার   তেতভন্ন স্থায়ী সম্পবদর দরজজস্টার 
 

  তচটঠপত্র ইসুয দরজজস্টার   হাজজরা  দরজজস্টার 
 

  দলাকাল তর্সোস থবমট দরজজস্টার  েুটি দরজজস্টার 
 

  ফাইল দরজজস্টার    পতরদে থন দরজজস্টার 
 

  তেতেধ দরজজস্টার                            তেভাগীয়/েযাাংক ঋণ তেতরণ ও আদায় 

দরজজস্টার 
 

 

 

 

২. উপকরণ সরেরাহ 

 

২.১ েীজ:  

এ েের সমভূতমর ধার্ থকৃত লযযমাত্রা ৩৪,৫০০ দহক্টর জতমর জনয প্রায় ২০৩ দমটট্রক িন েীবজর 

প্রবয়াজন হবে। এোরও তুলা উন্নয়ন দোর্থ উন্নতমাবনর েীজ চাতষবদর মবধয সরেরাবহর উবদযাগ 

তনবয়বে। ইবতামবধয প্রতযাতয়তমাবনর েীজ েস্নকভূক্ত চাতষবদর তনকি হবত গুণগতমান সম্পন্ন েীজতুলা 

খতরদ করা হবয়বে এোং দোবর্থর তনজস্ব জজতনাং দকবন্দ্র জজতনাং  কাজ সম্পন্ন হবয়বে। জজতনাংকৃত েীজ 

প্রজক্রয়াজাতকরবনর পর পতলতর্ন েযাবগ পযবকিজাত কবর সরেরাবহর েযেস্থা দনয়া হবয়বে। েীজ 

উৎপাদন তেবেষজ্ঞ, সাংতেস্নি প্রধান তুলা উন্নয়ন কম থকতথা এোং জজতনাং কম থকতথার সহায়তায় েীবজর 

গুণাগুণ, গজাবনার হার ইতযাতদ পযাবকিজাত করবনর/সরেরাবহর পূবে থই পরীযা কবর তনবেন। েীজ 

গজাবনার হার কমপবয ৮০% হবত হবে। পরীতযত েীজ পতলতর্ন েযাবগর মবধয ভবর তা চবির েসত্মায় 

ঢুতকবয় সাংরযবণর েযেস্থা করবেন। েীবজর  েসত্মায় ইউতনবির নাম/টঠকানাসহ তচতিত কবর রাখবত 

হবে। দর্ এলাকা হবত দর্ েীজতুলা সাংগ্রহ করা হবে দস েীজতুলার েীজ সাধারণতঃ দস এলাকাবতই 

সরেরাহ করা হবে।  

েীজ োোইকাবল তনমণেতণ ডত েীজ োদ তদবত হবে  

কাবলা অর্ থাৎ সমূ্পণ থভাবে আা েমুক্ত েীজ; 

সেুজ েীজ;  

ভাঙ্গা েীজ; 

দপাকা আক্রান্ত লালবচ রাং এর েীজ; 

অপতরপক্ক েীজ। 
 

  নতুন এলাকায় তার পাশ্ব থেতী এলাকা হবত সাংগৃহীত েীজ সরেরাহ করার েযেস্থা করবত হবে। 

এরূপ সাংরতযত েীজ প্রধান তুলা উন্নয়ন কম থকতথা চাবষর লযযমাত্রা অনুর্ায়ী প্রততটি ইউতনবি তজযষ্ঠ 

মাবসর ৩য় সপ্তাবহর মবধয অেেযই মজদু করার েযেস্থা করবেন। এসে েীজ েপবনর প্রায় এক মাস 

আবগ ২ দকজজ পতলতর্ন পযাবকবি ভততথ কবর জাবতর নাম, দকান ইউতনি হবত পাওয়া দগবে, গজাবনার 

হার ও আদ্রথতা ইতযাতদ তর্যসহ ইউতনি অতফসার/সহঃ ইউতনি অতফসার/তফল্ডমযান চাতষবদর  সরেরাহ 

করবেন। একটি ইউতনবি একাতধক জাবতর েীজ সরেরাহ করা র্াবে না। অনুবমাতদত জাত োিা অনয 

জাবতর চাষ করা র্াবে না। 
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চাতষবদর মবধয েীজ তেতরবণর সময় কিন ইউতনি অতফসার/ সহঃ কিন ইউতনি অতফসার /দিার-কাম-

তফল্ডমযানবক তনমণতলতখত কাজগুবলা অেেযই করবত হবে: 

 

- দগ্রায়াস থ কার্থ তেতরণ এোং এবত নাম, টঠকানা, জতমর পতরমাণ ইতযাতদ তলবখ রাখা 

- উপকরণ তেতরবণর সাবর্ সাবর্ মূলযসহ তা সটঠকভাবে তলবখ রাখা 

- েীজ তেতরবণর সময় ভাল কবর েপবনর সময় েুজঝবয় দদয়া 

- েপবনর পূবে থ েীজ প্রস ত ততকরণ এোং লাইবন েপন েুজঝবয় দদয়া 

- েীজ েপবনর গভীরতা ভাল কবর েুজঝবয় দদয়া (১.৫-২.৫ দসঃতমঃ গভীবর) 

- তনে থাতচত জতমর ধান/পাি দগািা দর্বক দকবি তািাতাতি জতম তততর করার জনয চাতষ 

ভাইবদর উপবদে প্রদান করা। 

 

উপর্ু থক্ত জতম তনে থাচন, চাষাোদ, দরজজস্টার রযণাবেযণ, েীজ তেতরণ ইতযাতদ সে কাজ কিন ইউতনি 

অতফসার/সহকারী কিন ইউতনি অতফসার/দিার-কাম-তফল্ডমযান সম্পন্ন করবেন। এসে কাজ মূলতঃ 

তদারক করবেন সাংতেস্নি তুলা উন্নয়ন কম থকতথা/ প্রধান তুলা উন্নয়ন কম থকতথা / সাংতেস্নি তেবেষজ্ঞগণ।  

২.২ সার তেতরবণর তনয়ম: 

 

 প্রধান তুলা উন্নয়ন কম থকতথা সাংতেস্নি তুলা উন্নয়ন কম থকতথা ও অনযানয মাঠকমীবদর সহবর্াতগতায় 

তনকিেতী এলাকা হবত সাবরর তর্লার তনর্ুক্ত করবেন। কিন ইউতনি অতফসার/সহকারী কিন ইউতনি 

অতফসার/ দিার-কাম-তফল্ডমযানগণ প্রবয়াজন অনুসাবর দু‘তকতসত্মবত েযাংক/তেভাগীয় ঋবণর মাধযবম 

েরািকৃত তুলাচাতষবদরবক সাবরর দক্রতর্ি ভাউচার প্রদান করবেন। জতম তততরর সময় ১ম তকতসত্ম 

তহবসবে দমাি ফসবফি ও পিাে এোং ২৫% ইউতরয়া দক্রতর্ি ভাউচার চাতষবদরবক তদবত হবে। চারা 

গজাবনার ১৫-২০ তদবনর মবধয পরেতী মাত্রার ইউতরয়া এোং গাবের েয়স র্খন ১ মাবসর মত তখন 

অেতেি সেিুকু ইউতরয়া সার দক্রতর্ি ভাউচার দদতখবয় চাতষরা তনে থাতচত তর্লাবরর তনকি হবত তনবত 

পারবেন। দমািামুটি ১-২ সপ্তাহ পর পর দক্রতর্ি ভাউচার হবত দমাি সাবরর তহসাে কবর কিন ইউতনি 

অতফসার/সহকারী কিন ইউতনি অতফসার/দিার-কাম-তফল্ডমযানগণ চাতষবদর নাবম েযাাংবকর 

েরািকৃত িাকা হবত তর্লারবক দদয়া উপকরবণর তেল দপবত সহায়তা করবেন।অতধক ফলন ও সাবরর 

অপচয় দরাধকরবণর জনয প্রততটি সার দেেী সাংখযক তকতসত্মবত প্রবয়াগ করবেন। চাতষগণ সার তনবয় 

জতমবত প্রবয়াগ করল তকনা তা মাঠকমীগণ তদারক করবেন এোং সাংতেস্নি তুলা উন্নয়ন কম থকতথা ঘন 

ঘন মাঠ পতরদে থবনর মাধযবম জতমবত সার প্রবয়াগ তনজিত করবেন। 
 

 

 

 

২.৩ কীটনািক তেতরবণর তনয়ম: 

  

তেগত েেবরর নযায় এ েের েযাাংক/ তেভাগীয় ঋবণর মাধযবম চাতষবদর মবধয কীিনােক তেতরবণর েযেস্থা 

দনয়া হবয়বে। দকেলমাত্র তুলা উন্নয়ন দোর্থ কতৃথক অনুবমাতদত তুলাচাতষবদর মবধয ঋবনর কীিনােক 

তেতরণ করবত হবে। অনুবমাতদত কীিনােক হবে:- 
 
 

প্রথ্ম গ্রম্নপ 

(জযাতসর্/এতফর্/সাদামাতে 

দমবন) 

তিতীয় গ্রম্নপ (বোলওয়াম ড 

/আ চাবপাকা/বসতমলুপার দমবন) 

 একতারা   দেল্ট 
 িাইক  ভতলউমবেজক্স 
 দরবনাভা  দপ্রাসাপার 
 ইতমিাফ   দট্রসার 
 হিসি   দপ্রাবিইম 
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 এর্মায়ার  ওয়াোর 
 এম্বায়ার   দভনিার 
 কনতফর্র-৭০র্তব্লউ জজ  দমবক্সাোর 
 র্াবয়াবিাবরাতপ্রর্  এমাটিন 
 মযালানবটা   দজতনর্ (উভর্ গ রুবপর দপাকার 

জনয কার্ থকর) 
 কযাতলওপতস   দিাক                 ,, 
 এজক্রতপ্রর্  আলটিমআলটিম     ,, 
 এর্তমরাল  ফানবিাস ফানবিাস  ,, 
 মুবভনিা মুবভনিা  সতলিবগাল্ড//দফািা   ,, 
 তফবপ্রাতনল  সতেক্রন/নাইবট্রা 
 তুন্দ্রা   

 দকয়ার   

 

- তর্লারগণ র্াবত চাতষবদর টঠকমত তনবভথজাল কীিনােক প্রদান কবরন এোং 

চাতষরা র্াবত সটঠকভাবে জতমবত প্রবয়াগ কবর দসতদবক সাংতেস্নি কম থকতথাবক 

সজাগ দৃটি রাখবত হবে। 
 

- কিন ইউতনি অতফসার/সহকারী কিন ইউতনি অতফসার/দিার-কাম-তফল্ডমযান 

এর অতফবসর তনকিেতী তর্লাবরর তনকি হবত চাতষবদর কীিনােক গ্রহণ করার 

েযেস্থা করবেন র্াবত চাতষ ভাইগণ কীিনােক গ্রহণ কবর মান তনজিত হওয়ার 

জনয ইউতনি অতফবস এবস দদখাবত পাবরন। 
  

২.৪ বেয়ার (ভািায়) েযেহাবরর েযেস্থা  
 

দপাকা-মাকি তুলা ফসবলর প্রধান েক রু। এ দপাকা দমবনর দযবত্র দে-দমতেবনর অভাে প্রায়ই দলবগ 

র্াবক। জরম্নরী প্রবয়াজবন চাতষ ভাইরা র্াবত কার্ থকরীভাবে সময়মত দপাকা দমন করবত পাবর, দস 

উবিবেয তুলা উন্নয়ন দোবর্থর প্রততটি অতফবস তকেু সাংখযক দে দমতেন মজবুদর েযেস্থা রবয়বে। দর্ 

দকান একটি কীিনােক তেিাবনার জনয নযাপসযাক দেয়ার এর ভািা প্রর্ম একতদন ৫ িাকা হাবর এোং 

পরেতী প্রতততদবনর জনয ১০ িাকা হাবর ভািা তদবত হবে। উবলস্নখয, েযেহারকারী তুলাচাতষবক এ ভািা 

অতগ্রম পতরবোধ করবত হবে। আরও েতথ হবলা ‘দেয়ার’ দর্ অেস্থায় দনয়া হবে দস অেস্থায় দফরৎ 

তদবত হবে। আর খারাপ হবল প্রবয়াজনীয় দমরামত চাতষবক তনজ খরবচ কবর তদবত হবে। 
 

২.৫ ঋণ েযেস্থা  

 

তুলাচাবষর সুতেধাবর্ থ তুলা উন্নয়ন দোবর্থর র্বোর, কুটিয়া, চূয়ার্াঙ্গা, জঝনাইদহ, রাজোহী, েগুিা, 

রাংপুর, ঠাকুরগা  ও, ঢাকা এোং ময়মনতসাংহ দজাবনর অধীন ইউতনিসমূবহর র্তদ দকান চাতষ প্রবয়াজনীয় 

কাগজপবত্রর অভাবে েযাাংক ঋণ গ্রহণ করবত না পাবরন, তবে দস দযবত্র তুলা উন্নয়ন দোবর্থর তনজস্ব 

তহতেল হবত তাবদরবক তেভাগীয় ঋণ তদবয় সাহার্য করা হয়। সাংতিি কিন ইউতনি অতফসাবরর চাতষর 

তাতলকা অনুর্ায়ী এ ঋণ তেতরণ করা হয়। সাংতেস্নি কিন ইউতনি অতফসার তেভাগীয় ঋবণর চাতহদার 

একটি তাতলকা সাংতিি প্রধান তুলা উন্নয়ন কম থকতথার তনকি দাতখল করবে। সাংতেস্নি প্রধান তুলা উন্নয়ন 

কম থকতথা তা র এলাকার ইউতনিসমূবহর তেভাগীয় ঋবণর চাতহদার ওপর তভতত্ত কবর েরাবির জনয তনে থাহী 

পতরচালকবক অনুবরাধ জানাবে অতঃপর িাকা প্রাতপ্তর পর তনয়মাচার অনুর্ায়ী তা তেতরণ করবেন।  
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   সম্প্রসারণ কাবজ তনবয়াদ্দজত মাঠকমী ও কম ডকতডাবদর দাতয়ত্ব ও কতডেয 
 

 মাঠকমীবদর তনষ্ঠা ও কম থকতথার সুষ ঠু তদারকীর ওপর কম থসূতচর োসত্মোয়ন তনভথর কবর। তাই 

মাঠকমী ও সাংতেস্নি কম থকতথাবদর দাতয়ত্ব ও কতথেয সম্পবকথ তনবমণ আবলাকপাত করা হবলা:- 
 

(ক) কটন ইউতনট অতফসার/সহকারী কটন ইউতনট অতফসার/বস্ট্ার-কাম-তফল্ডমযান এর 

দাতয়ত্ব ও কতডেয: 

 

(১) সময়মত জতম তনে থাচন ও চাতষ উদ েুদ্ধকরবণর কাজ দযতার সাবর্ চাতলবয় 

দর্বত হবে। 

(২) ইউতনবির অেস্থান, র্াতায়াত েযেস্থা, চাষকৃত জতমর পতরমাণ এোং তুলাচাতষর 

সাংখযার ওপর তভতত্ত কবর প্রততটি ইউতনি এোং সাে-ইউতনিবক কবয়কটি েস্নবক 

তেভক্ত করবত হবে। ইউতনবির অেস্থান, র্াতায়াত েযেস্থা, চাষকৃত জতমর 

পতরমাণ এোং তুলাচাতষর সাংখযার ওপর তভতত্ত কবর প্রততটি ইউতনি এোং সাে-

ইউতনিবক কবয়কটি েস্নবক তেভক্ত করবত হবে। 

(৩) প্রততটি েস্নবকর চাতষর নাম, টঠকানা পরৃ্ক পরৃ্কভাবে তলতপেদ্ধ করবত হবে। 

প্রততটি ইউতনবি েস্নক অনুর্ায়ী চাতষবদর ক্রতমক নম্বর পরেতীকাবল ক্রমািবয় 

দরজজস্টাবর উঠাবত হবে। 

(৪) কিন ইউতনি অতফসার/সহকারী কিন ইউতনি অতফসার/দস্টার-কাম-

তফল্ডমযানগণ মূলত: মাবসর অতধক সময় মাঠ পতরদে থবন তনবজবক তনবয়াজজত 

রাখবেন। 

 

মাতসক কম ডকান্ড 

  কার্ থােলী কার্ থকাল (তদন) 

 পতরদে থন এোং দলীয় আবলাচনা ১৪-১৫ তদন 

 প্রতেযণ গ্রহণ ১ তদন 

 দপ্তবরর কার্ থােলী (নতর্পত্র সাংরযণ) 

তরবপািথ তততরকরণ ইতযাতদ 

৫-৭ তদন 

 সাপ্তাতহক েুটি ৮ তদন 

 দমাি: ২৮-৩১ তদন 

 

 

তেঃদ্রঃ  সরকারী েুটির জনয মাতসক কাবর্ থর তদন ২০-২২ এর কম হবল পতরদে থন ও প্রতেযণ র্র্ারীতত 

চলবে এোং দাপ্ততরক কার্ থতদেস কবম আসবে। েীজ তেতরণ দমৌসুবম সে থযণ েীজ তেক্রবয়র 

জনয অতফস দখালা রাখবত হবে এোং চাতষবদর  তা জানাবত হবে। 
 

(৫) কিন ইউতনি অতফসার/সহকারী কিন ইউতনি অতফসার/দিার-কাম-

তফল্ডমযানগণ তত্রমাতসক কম থসূতচর তততর করবেন এোং উধ থেতন কতৃথপবযর 

অনুমততক্রবম মাঠ পতরদে থন করবেন। 
 কিন ইউতনি অতফসার/সহকারী কিন ইউতনি অতফসার/দিার-কাম-

তফল্ডমযানগণ তার এলাকার একটি মযাপ তততর করবেন এোং এবত তুলার 

তেতভন্ন েস্নক, স্থাবনর নাম, প্রধান রাসত্মা, নদী (র্তদ র্াবক) প্রদে থন করবেন ও 

তনজ অতফস কবয ঝুতলবয় রাখবেন। দকান তদন দকান েস্নক পতরদে থন করা 

হবে তা তলবখ অতফস দোবর্থ িাতঙ্গবয় রাখবেন, র্াবত তার অনুপতস্থবত তার 

গমত্মেযস্থল সম্ববন্ধ জানা র্ায়।  

(৬) দাপ্ততরক ক্রয়-তেক্রবয়র ভারপ্রাপ্ত কম থকতথা-কম থচারীবক সে রকম সাহার্য 
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করা। 

(৭) সবরজতমন গবেষণা/আদে থ প্রদে থনী পস্নবির জতম ও চাতষ সটঠকভাবে তনে থাচবন 

প্রার্তমকভাবে দায়ী র্াকবেন এোং োসত্মোয়বনর সে থাত্মক প্রবচিা গ্রহণ 

করবেন।  

(৮) প্রতত মাবসর ২ তাতরবখর মবধয প্রধান তুলা উন্নয়ন কম থকতথার অতফবস তেগত 

মাবসর কাবজর অগ্রগততর মাতসক প্রততবেদন দাতখল করা। লযযমাত্রা 

অজথবনর দযবত্র দকান প্রকার অসুতেধা হবল ো হবত পাবর েবল অনুতমত হবল 

দস তেষবয় আবলাচনার মাধযবম সমাধান খু বজ দের করা ও মাতসক তনধ থাতরত 

কাজ র্র্াসমবয় সম্পন্ন করা। 

(৯) মাবসর দেবষ তনধ থাতরত কাবজর লযযমাত্রা র্তিুকু করা হবে তা মূলযায়বন জনয 

তুলা উন্নয়ন কম থকতথার তনকি প্রদান করবত হবে। দিার-কাম-তফল্ডমযানবদর 

দেলায় মূলযায়ন কিন ইউতনি অতফসাবরর মাধযবম করবত হবে। 

(১০) প্রধান তুলা উন্নয়ন কম থকতথার দপ্তবর তনয়তমত মাতসক সভায় আবলাচনা ও 

প্রতেযবণর জনয তনবদথোনুর্ায়ী দর্াগদান করবত হবে। 

(১১) এ োিাও সমবয় সমবয় সরকার কতৃথক অতপ থত দাতয়ত্ব পালন করা। 
 

 

 

 

(খ) তুলা উন্নয়ন কম ডকতডার দাতয়ত্ব ও কতডেয 

 

(১) লযযমাত্রা অজথবনর জনয তুলার জতম তনে থাচন ও লযযমাত্রা অজথবনর লবযয 

কিন ইউতনি অতফসার ও দিার-কাম-তফল্ডমযানবদরবক তৎপর রাখা এোং 

সে থপ্রকার সহবর্াতগতার মাধযবম তাবদর িারা কাজ সম্পন্ন কবর দনয়া। কিন 

ইউতনি অতফসার, সহকারী কিন ইউতনি অতফসার এোং দিার-কাম-

তফল্ডমযানবদর কাবজর সুষ ঠু মতনিতরাং ও তদারতক করা দর্মন- দগ্রায়াস থ কার্থ 

প্রদান করা হবয়বে তকনা ও প্রবয়াজনীয় পরামে থ দদয়া হবয়বে তকনা ইতযাতদ। 

(২) তুলা উন্নয়ন কম থকতথাগণ কিন ইউতনি অতফসার/সহকারী কিন ইউতনি 

অতফসার/দিার-কাম-তফল্ডমযানবদর তত্রমাতসক কম থসূতচ অনুর্ায়ী তনজস্ব 

কম থসূতচ তততর করবেন এোং উধ থতন কম থকতথার অনুবমাদনক্রবম মাঠ পতরদে থন 

করবেন। 

(৩) প্রবতযক মাবস প্রততটি ইউতনবি ২ োর এোং প্রততিা েস্নবক একোর কবর 

অমত্মত: ১৪ তদন পতরদে থন করবত হবে। পতরদে থনকাবল করণীয় কাজগুবলা 

উবলস্নখ করা হবলা:- 
 - দলীয় আবলাচনায় সজক্রয়ভাবে অাংেগ্রহণ করবেন। 
 - তেতভন্ন আদায় দরজজস্টারগুবলা পরীযা-তনরীযা করবেন। 
 - তেতভন্ন আদাবয়র রতেদ, দর্গুবলা চাতষবদর তনকি আদায়কালীন সমবয় 

আদায়কারী কতৃথক প্রদান করা হবয়বে দসগুবলা টঠকভাবে পরীযা করবেন 

এোং আদায় রতেদগুবলা আদায় দরজজস্টাবরর সাংবগ তমতলবয় দদখবেন। র্তদ 

দকান গিতমল পতরলতযত হয় সাংবগ সাংবগ প্রবয়াজনীয় েযেস্থা গ্রহণ করবেন। 
 

(৪) সেরকম উপকরণ চাতষবদর সটঠক সমবয় এোং সহবজ পাওয়ার েযেস্থা গ্রহণ 

করা। 

(৫) তুলা ক্রবয়র িাকা-পয়সার েযেস্থা করা এোং সাংতেস্নি কম থকতথা ও কম থচারীবদর 

সে থপ্রকার সহবর্াতগতা করা, র্াবত দকনা-কািার তনয়ম-কানুন সটঠকভাবে 

পাতলত হয়।  
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(৬) তুলা উন্নয়ন কম থকতথাগণ েযজক্তগত উবদযাবগ সুষ ঠুভাবে সবরজতমবন গবেষণা 

পরীযা/প্রদে থনী পস্নবির জতম ও চাতষ তনে থাচন করবেন এোং এগুবলা 

োসত্মোয়বন মুখয ভূতমকা পালন করবেন। 

(৭) কম থসূতচ সফল করবত এোং তুলাচাষ ও উৎপাদবনর লযযমাত্রা অজথবন তৎপর 

র্াকা এোং অধীনস্থ কম থকতথা ও কম থচারীবদর সে কাজ সুষ ঠুভাবে তদারতক 

করা। 

(৮) তুলাচাষ প্রতেযণ কম থসূতচ সজক্রয়ভাবে অাংেগ্রহণ করা এোং উধ থেতন 

কম থকতথার তনবদথেমত র্ােতীয় কাজ সম্পন্ন করা। 

(৯) তুলা উন্নয়ন কম থকতথা, প্রধান তুলা উন্নয়ন কম থকতথার সাংবগ আবলাচনা কবর 

তার তনজস্ব মাতসক কার্ থতাতলকা এোং লযযমাত্রা তনধ থারণ করবেন। অতঃপর 

তা প্রধান তুলা উন্নয়ন কম থকতথার তনকি দাতখল করবেন এোং মাবসর দেবষ 

সকল কাবজর মূলযায়ন করবেন এোং পুনরায়  প্রধান তুলা উন্নয়ন কম থকতথার 

তনকি প্রদান করবেন। 

(১০) অধীনস্থ কিন ইউতনি অতফসার/সহকারী কিন ইউতনি অতফসার/দিার-কাম-

তফল্ডমযানবদর সাংবগ আবলাচনা কবর তাবদর মাতসক কার্ থােলী এোং লযযমাত্রা 

তনধ থারণ করবেন। লযযমাত্রা অজথবনর জনয করণীয় কাজ েুজঝবয় দদবেন ও 

সাহার্য করবেন। 

(১১) এ োিাও সমবয় সমবয় সরকার কতৃথক অতপ থত দাতয়ত্ব পালন করা। 

 

(গ) প্রধান তুলা উন্নয়ন কম ডকতডার দাতয়ত্ব ও কতডেয 
 

(১) তুলাচাবষর লযযমাত্রা অনুর্ায়ী তুলা উন্নয়ন কম থকতথা, কিন ইউতনি অতফসার/ 

সহকারী কিন ইউতনি অতফসার/দিার-কাম-তফল্ডমযানবদর কার্ থােলী তদারকী 

ও লযযমাত্রা অজথবন সাতে থক উবদযাগ ও েযেস্থাপনা গ্রহণ এোং তনয়তমত মাঠ 

পতরদে থন করা। 

(২) প্রধান তুলা উন্নয়ন কম থকতথা প্রতত মাবস একোর প্রততটি ইউতনি পতরদে থন 

করবেন। ভ্রমনকাবল একই রাসত্মায় অেতস্থত ইউতনিগুতল একই সফবর 

পতরদে থন করা দর্বত পাবর। ইউতনি পতরদে থনকাবল তততন মাঠ পতরদে থন 

করবেন এোং দলীয় আবলাচনায় অাংেগ্রহণ করবেন। আবলাচনায় মূলযায়ন 

দরকার হবল প্রবয়াজনীয় পদবযপ গ্রহণ করবেন। 

(৩) চাতষতদগবক তেতভন্ন ধরবণর ঋবণর তকতসত্ম আদায়কালীন সমবয় দর্ সমসত্ম  

রতেদ প্রদান করা হবয়বে দসগুবলা আদায় দরজজস্টাবরর সাবর্ তমতলবয় পরীযা 

করবেন এোং দকান রকম েযততক্রম পতরলতযত হবল সাংবগ সাংবগ প্রবয়াজনীয় 

পদবযপ গ্রহণ করবেন। পতরদে থনকাবল জতম পতরদে থন োিাও উপকরণ ও 

িাকা-পয়সা ইতযাতদ তহসাে-তনকাে পরীযা কবর প্রবয়াজনীয় েযেস্থা গ্রহণ 

করবেন। 

(৪) মাঠ কম থকতথা ও মাঠকমীবদর তুলাচাষ সম্প্রসারণ কাবজ সেরকম সহায়তা 

করা। এ েযাপাবর ঋণ, েীজ, কীিনােক, সার, দসচ, কৃতষ র্ন্ত্রপাতত ইতযাতদ র্াবত 

তুলাচাতষরা টঠকমত এোং টঠক সমবয় পান, তার জনয সাংতেস্নি সাংস্থার মাধযবম 

প্রবয়াজনীয় েযেস্থা গ্রহণ করা। 

(৫) সবরজতমন গবেষণা পরীযা, প্রদে থনী পস্নি স্থাপন এোং োসত্মোয়বন সে থাত্মক 

েযজক্তগত উবদযাগ গ্রহণ করবেন। 

(৬) তুলাচাবষর তেতভন্ন অগ্রগতত তেবেষ কবর আদাবয়র অগ্রগতত তনরূপণ, অীধনস্থ 

মাঠকমী ও কম থকতথাবদর কার্ থােলীর মূলযায়ন ইতযাতদ কাজ সম্পন্ন করবেন 

এোং এর প্রততবেদন সাংতেস্নি উপ-পতরচালক এর মাধযবম র্র্াসমবয় অেেযই 

দপ্ররণ করবেন। 
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(৭) সকল মাঠকমীর আবলাচনা সভা ও প্রতেযণ তার দপ্তবর অনুষ্ঠাবনর েযেস্থা 

করা দর্বত পাবর। তবে তততন তনয়তমত পর্ থায়ক্রবম তুলা উন্নয়ন কম থকতথার 

দপ্তবর মাতসক আবলাচনা সভা ও প্রতেযবণর তদনযণ টঠক কবর দসখাবনও 

দর্াগদান করবত পাবরন। 

(৮) এ োিাও সমবয় সমবয় সরকার কতৃথক অতপ থত দাতয়ত্ব পালন করা। 
 

 

(ঘ) আঞ্চতলক উপ-পতরচালবকর দাতয়ত্ব ও কতডেয 

(১) সাংতেস্নি প্রধান তুলা উন্নয়ন কম থকতথা এোং তেষয় তেবেষজ্ঞবদর সাবর্ 

আবলাচনাক্রবম তুলাচাষ সম্প্রসারবণ তনবয়াজজত কম থকতথা/কমী ও 

তুলাচাতষবদর তুলাচাবষ প্রতেযবণর েযেস্থা করা। 

(২) প্রতেযণ দকবন্দ্রর তুলাচাতষবদর হাবত-কলবম প্রতেযবণর েযেস্থা করা। 

(৩) আঞ্চতলক পর্ থাবয় তনয়তমত সভা অনুষ্ঠান এোং অগ্রগতত পর্ থাবলাচনা ও 

প্রততবেদন তততর করা এোং তা সময়মত প্রধান কার্ থালবয় দপ্ররণ করা। 

(৪) প্রধান তুলা উন্নয়ন কম থকতথার তেতভন্ন কার্ থােলী, দর্মন- তুলাচাবষর লযযমাত্রা, 

তেতভন্ন ঋণ প্রদান ও আদায় (হসত্মচাতলত নলকূপ, অগভীর নলকূপ, দে-

দমতেন) এসবের সটঠক তহসাে রযণাবেযণ,তুলা খতরদ, েযাাংক তহসাে পরীযা 

ও তদানুর্ায়ী প্রবয়াজনীয় পদবযপ গ্রহণ করা। 

(৫) অধীনস্থ সকল কম থকতথাবদর মাতসক তনধ থাতরত কম থকাে মূলযায়ন এোং সটঠক 

প্রতীয়মান না হবল সাংবগ সাংবগ প্রবয়াজনীয় পদবযপ গ্রহণ করা। 

(৬) অতধকন্তু সকল তেষয় তেবেষজ্ঞবদর কার্ থােলী তদারতক ও তদানুর্ায়ী েযেস্থাতদ 

গ্রহণ করা। 

(৭)  েীবজর জনয ভাল জতম তনে থাচন, পতরচর্ থা ও প্রদে থনী পিসহ সে কার্ থক্রম 

তদারতককরণ ও মাঠকমীবদর সহায়তা কবর সাতে থক কম থসূতচ োসত্মোয়ন। 

(৮) মাতসক কম থতৎপরতার মূলযায়ন পদ্ধততর সুষ ঠু োসত্মোয়ন করা। 

(৯) সবে থাপতর কম থসূতচ পতরচালনা ও োসত্মোয়বনর সাতে থক দাতয়ত্ব পালন করা। 

(১০) র্ােতীয় অগ্রগততর প্রততবেদন তনয়তমত সদর দপ্তবর দপ্ররণ করা। 

(১১) এ োিাও সমবয় সমবয় সরকার কতৃথক অতপ থত দাতয়ত্ব পালন করা। 
   

 

(ঙ)  তেবিষজ্ঞবদর দাতয়ত্ব ও কতডেয 
 

    কীটপতঙ্গ তেবিষজ্ঞ 

(১) সমতিত োলাই েযেস্থাপনা(আইতপএম) এর ওপর মাঠকমী ও চাতষবদর প্রতেযণ 

প্রদান। 

(২) কীিনােবকর সফল প্রবয়াগ ও সটঠক মাত্রার কার্ থকরী কীিনােক তনে থাচবন 

চাতষর জতমবত প্রদে থনী ও সবরজতমবন গবেষণা পরীযা পস্নি স্থাপন ও অতধক 

ফলন লাবভ সটঠক প্ররু্জক্ত গ্রহবন চাতষবদরবক প্রতেযণ প্রদান। 

(৩) প্রধান তুলা উন্নয়ন কম থকতথা এোং তুলা উন্নয়ন কম থকতথার সহবর্াতগতায় দে থনীয় 

স্থাবন তুলা প্রদে থনী/সবরজতমন গবেষণা পরীযা িি স্থাপন এোং সুষ ঠু তদারতক 

করা। 

(৪) সবরজতমন গবেষণা পরীযা ও প্রদে থনী িি স্থাপবন চাতষবদর কাতরগরী জ্ঞান 

প্রদান করা এোং প্রবয়াজনীয় দযবত্র হাবত-কলবম তা দদতখবয় দদয়া। 

(৫) প্রতত মাবস তনয়তমত সবরজতমন গবেষণা পরীযা ও প্রদে থনী পস্নি পতরদে থন 

করা এোং উদ ভুত সমসযা তাৎযতণকভাবে সমাধান করা। 

(৬) আইতপএম েস্নক স্থাপন ও মাঠকমী/চাতষবদর প্রতেযণ প্রদাবন উপ-

পতরচালকবক সহায়তা প্রদান। 
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(৭) মাঠকমীবদর সহবর্াতগতায় সবরজতমন গবেষণা পরীযা ও প্রদে থনী পস্নবির 

উপাত্ত সাংগ্রহপূে থক তা দরজজস্টাবর তলতপেদ্ধকরণ এোং প্রততবেদন 

মাতসকতভতত্তক তা সদর দপ্তবর দপ্ররণ করা। 

(৮) চাতষ ও মাঠকমীবদর প্রতেযবণর জনয তেতভন্ন প্রকার উপকরণ ততরী (দপাকা-

মাকি সাংগ্রহ ও সাংরযণ) করা। প্রতেযণ কম থসূতচর োসত্মোয়বন উপ-

পতরচালকবক সহায়তা করা। 

(৯) প্রবয়াজবন চাতষবদর প্রদে থনী পস্নি োিাও সাধারণ তুলার জতম পতরদে থন করা 

ও দপাকা-মাকি এর সমসযা সমাধাবন সহবর্াতগতা করা। 

(১০) কীিনােবকর প্রদে থনী িবির সকল প্ররু্জক্ত সাংক্রান্ত দাতয়ত্ব সটঠকভাবে পালন 

করা এোং তা মাঠকমী ও চাতষবদর টঠকমত েুজঝবয় দদয়া। 

(১১) ব্লক পর্ থাবয় দলীয় আবলাচনায় অাংেগ্রহণ করা। 

(১২) এ োিাও সমবয় সমবয় সরকার কতৃথক অতপ থত দাতয়ত্ব পালন করা। 
 

 

 

েীজ উৎপাদন তেবিষজ্ঞ 

(১) চাতষ ভাইবদর মবধয সটঠক গুণাগুণ সম্পন্ন েীজ তেতরবণর তনিয়তা 

তেধানকবে জজতনাং দকবন্দ্র প্রজক্রয়াজাতকরণকৃত েীবজর অাংকুবরাদগম যমতা 

পরীযাসহ েীবজর সকল গুণাগুণ পরীযা করা এোং অাংকুবরাদগম যমতা 

সবমত্মাষজনক প্রতীয়মান হবল প্রধান তুলা উন্নয়ন কম থকতথাবক র্র্াসমবয় 

অেতহত কবর েীজ দকবন্দ্র দপৌৌঁোবনা। এ েযাপাবর প্রধান তুলা উন্নয়ন কম থকতথা 

সেরকম সরঞ্জামাতদ সরেরাহসহ সাতে থক সাহার্য করবেন। 
 

(২) তুলাচাতষবদর অতধক ফলন লাবভ কৃতষতত্ত্ব ও েীজ উৎপাদন তেষয়ক জ্ঞান 

প্রদান করা, র্াবত চাতষরা অতধক ফলন দপবত পাবর। 
 

(৩) সবরজতমবন গবেষণা পরীযা এোং আদে থ প্রদে থনী োস্তোয়বন প্রধান তুলা 

উন্নয়ন কম থকতথার সহবর্াতগতায় উপর্ুক্ত স্থাবন প্রদে থনী িি স্থাপন করা এোং 

সুষ ঠু তদারতক করা। 
 

(৪) মাঠকমীবদর সহবর্াতগতায় সবরজতমন গবেষণা পরীযা ও প্রদে থনী পস্নবির 

প্ররু্জক্তগত তর্য প্রদান করা এোং সদর দপ্তবর মাতসক প্রততবেদন দাতখবল 

সহায়তা প্রদান। 
 

(৫) তুলাচাতষ প্রতেযবণ কৃতষতত্ত্বসহ প্রাসাংতগক তেষবয় উপ-পতরচালকবক 

সহবর্াতগতা করা। 
 

(৬) মাঠ কম থকতথা ও কম থচাতর িারা েীবজর জনয তনে থাতচত জতমর তদারতক কাজ 

োিাও প্রবয়াজবন সাধারণ তুলাচাতষবদর মাবঠ কৃতষতত্ত্ব তেষয়ক সমসযা দদখা 

তদবল তা সবরজতমবন তনরীযণ কবর দরূীকরবণর েযেস্থা গ্রহণ করা। 
 

(৭) উপ-পতরচালবকর সহায়তায়, চাতষ ও মাঠকমীবদর প্রতেযবণর জনয তেতভন্ন 

প্রকার উপকরণ র্র্া- চািথ/পাইর্, পাঠক্রম ইতযাতদ তততর করা। 
 

(৮) এ োিাও সমবয় সমবয় সরকার কতৃথক অতপ থত দাতয়ত্ব পালন করা। 

 

মৃতিকা, পুটষ্ ও পাতন েযেস্থাপনা তেবিষজ্ঞ 

(১) তুলাচাতষবদর অতধক ফলন লাবভ মাটির স্বাস্থয ও পাতন েযেস্থাপনা তেষবয় 
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কাতরগতর জ্ঞান প্রদান করা। তেবেষ কবর তুলাচাবষর জনয উপর্ুক্ত জতম 

তনে থাচন, প্রবয়াজনীয় মাটি পরীযা করা এোং তদানুর্ায়ী চাতষবদরবক পরামে থ 

দদয়া, র্াবত চাতষরা তুলাচাবষ অতধক লাভোন হবত পাবরন। 
 

(২) প্রধান তুলা উন্নয়ন কম থকতথা এোং তুলা উন্নয়ন কম থকতথাবদর সহবর্াতগতায় 

দে থনীয় স্থাবন সবরজতমবন গবেষণা পরীযা, প্রদে থনী পস্নি স্থাপন, প্রদে থনীর 

প্রবয়াজনীয় তর্য মাঠকমীবদর িারা তলতপেদ্ধ করাবনা এোং সাংগৃহীত তবর্যর 

ওপর তভতত্ত কবর সদর দপ্তবর মাতসক প্রততবেদন দাতখল করা। 
 

(৩) তুলা উন্নয়ন কম থকতথা/ মাঠকমী এোং তুলাচাতষবদর প্রতেযবণর েযেস্থা গ্রহবণ 

এোং উপ-পতরচালকবক সাংতিি তেষবয় কাতরগতর সহায়তা প্রদান করা। 
 

(৪) কৃষবকর জতম তনয়তমত পতরদে থন করা এোং গাবের খাদয উপাদাবনর ঘািতত ও 

পাতন েযেস্থাপনা তেষবয় উদ ভুত সমসযার প্রবয়াজনীয় সমাধান করা। 
 

(৫) এ োিাও সমবয় সমবয় সরকার কতৃথক অতপ থত দাতয়ত্ব পালন করা। 

 

দ্দজতনং কম ডকতডার কা ডােলীাঃ  

(১) সাংতিি অঞ্চবলর উপ-পতরচালবকর অনুমততক্রবম েীজতুলা ক্রয়, জজতনাং  

দকবন্দ্র হস্তান্তর ও জজতনাং এোং তুলােীজ প্রজক্রয়াজাতকরণ কাজ তদারতক 

করবেন। প্রবয়াজন দোবধ সহকারী জজতনাং কম থকতথাবক পরামে থ প্রদান 

করবেন। 

(২) উপ-পতরচালবকর অনুমততক্রবম আ েতুলা সরেরাবহর সমবয় জজতনাং দকবন্দ্র 

উপতস্থত দর্বক সরেরাহ কাজ তদারতক করবেন। 

(৩) জজতনাং কতকবন্দ্র তনয়তমত পতরদে থন করত: েীজতুলা, আ েতুলা ও তুলােীবজর 

স্টক দরজজিার র্াচাইপূে থক স্বাযর করবেন এোং এতদসাংক্রামত্ম প্রততবেদন 

সাংতেস্নি উপ-পতরাচালবকর তনকি দাতখল করবেন। 

 

 

 

গবেষণায় তনবয়াদ্দজত কম ডকতডা ও কম ডচাতরবদর দাতয়ত্ব ও কতডেয 
 

(ক) প্রধান বেজ্ঞাতনক কম ডকতডা 

(১) গবেষণা দকন্দসমূহ ও মাঠ পর্ থাবয় তুলা প্রজনন তর্তসতপদনর গবেষণা কম থসূতচ 

প্রণয়ন ও পতরচালনায় সমিয়কারী তহসাবে দাতয়ত্ব পালন। 

(২) গবেষণা দকন্দসমূহ ও মাঠ পর্ থাবয়র পরীযাসমূবহর তনয়তমত পতরদে থন ও 

সাংতেস্নি তেজ্ঞানী/ তেজ্ঞাতনক সহকারী/কম থকতথাবদরবক সমবয় সমবয় পরামে থ 

প্রদান। 

(৩) সাংতেস্নি তর্তসতপস্নবনর সকল গবেষণালি তর্যাতদর তেবিষণ ও কাতরগতর 

প্রততবেদন তততরর সাতে থক দাতয়ত্ব পালন। 
 

 

(খ) কৃতষতিতেদ 

(১) সাংতিি গবেষণা দকন্দ্র এোং মাঠ পর্ থাবয় কৃতষতাজত্ত্বক পরীযাসমূহ পতরচালনার 

সাতে থক দাতয়ত্ব প্রদান। 

(২) গবেষণা দকন্দ্র/খামাবর দমৌল ও তভতত্তেীজ উৎপাদবন কৃতষতাজত্ত্বক তেষবয় 

সাংতেস্নি কিন তির্ারবক সহায়তা প্রদান। 

(৩) সাংতেস্নি তর্তসতপস্নবনর সকল পরীযার তর্যাতদ সাংগ্রহ, তেবেস্নষণ ও কাতরগতর 

প্রততবেদন তততরকরণ। 
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(গ) বেজ্ঞাতনক কম ডকতডা (কৃতষতি) 

(১) সাংতিি  গবেষণা দকন্দ্র/খামার এোং মাঠ পর্ থাবয় কৃতষতাজত্ত্বক পরীযাসমূহ 

পতরচালনার সাতে থক দাতয়ত্ব প্রদান। 

(২) গবেষণা দকন্দ্র/খামাবর দমৌল ও তভতত্তেীজ উৎপাদন কম থসূতচর কৃতষতাজত্ত্বক 

তেষবয় সাংতেস্নি কিন তির্ারবক প্রবয়াজনীয় সহায়তা প্রদান। 

(৩) সাংতেস্নি দকবন্দ্র কৃতষতত্ত্ব তর্তসতপস্নবনর সকল তর্যাতদ সাংগ্রহ, তেবেস্নষণ ও 

কাতরগতর প্রততবেদন তততরকরণ। 

(৪) োতষ থক গবেষণা কম থসূতচ সপ্রণয়বন সজক্রয় ভূতমকা পালন। 

 

 

(ঘ) সহকারী বরাগতিতেদ 

(১) গবেষণা দকন্দ্র/খামার ও মাঠ পর্ থাবয় উজদ্ভদ দরাগতত্ত্ব তেষয়ক সকল পরীযা 

পতরচালনার সাতে থক দাতয়ত্ব পালন। 

(২) গবেষণা দকন্দ্র/খামাবর দমৌল ও তভতত্তেীজ উৎপাদন কম থসুতচ োসত্মোয়বন 

দরাগোলাই েযেস্থাপনার সাতে থক দাতয়ত্ব পালন।  

(৩) দরাগতত্ত্ব তেষয়ক গবেষণা পরীযাসমূবহর তর্যাতদ সাংগ্রহ, তেবিষণ ও গবেষণা 

প্রততবেদন তততরর দাতয়ত্ব। 

(৪) প্রততশ্রুততেীল জাতসমূবহর সাংতিি তেষয় মূলযায়বন কিন তির্ারবক 

প্রবয়াজনীয় সহবর্াতগতা প্রদান। 

 

 

(ঙ) কটন তির্ার/বেজ্ঞাতনক কম ডকতডা (প্রজনন) 

(১) সাংতিি গবেষণা দকন্দ্র ও মাঠ পর্ থাবয় পরীযাসমূবহর  পতরকেনা প্রণয়ন ও 

োসত্মোয়বনর প্রবয়াজনীয় কাজ সম্পন্নকরণ। 

(২) গবেষণা দকন্দ্র/খামাবর দমৌল ও তভতত্তেীজ উৎপাদন কম থসূতচ োসত্মোয়বন 

প্রধান সমিয়বকর দাতয়ত্ব পালন।  

(৩) সাংতেি তেষবয় পরীযাসমুবহর তেবিষণ ও প্রততবেদন তততরকরণ। 

 

 

 

 

(চ) আ ি প্র ুদ্দক্ততেদ 

(১) তুলার তেতভন্ন জাবতর আ বের গুণগত মান তনণ থবয় সাতে থক দাতয়ত্ব পালন।  
 

(২) প্রততশ্রুততেীল জাতসমুবহর  জজতনাং ও আ েতুলার গুণােলী মূলযায়বন কিন 

তির্ারবক প্রবয়াজনীয় সহায়তা প্রদান। 
 

 

(ে) কটন বটস্ট্ার 

(১) আ েতুলার গুণগতমান তনণ থবয় তেজ্ঞাতনক কম থকতথা/আে  প্ররু্জক্ততেদবক 

সহায়তা প্রদান।  

 

 

(জ) উধ ডেতন বেজ্ঞাতনক সহকারী 
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(১) গবেষণা দকন্দ্র ও মাঠ পর্ থাবয় ট্রায়ালসমুহ পতরচালনায় তেজ্ঞাতনক কম থকতথা/ 

সমপর্ থাবয়র তেজ্ঞানীবদর সহবর্াতগতা প্রদান। 
 

(২) গবেষণা দকবন্দ্র পরীযা স্থাপন দর্বক শুরু কবর পরীযা সম্পন্ন হওয়া পর্ থমত্ম 

তর্যাতদ সাংগ্রহ এোং র্ােতীয় েযেস্থাপনার দাতয়ত্ব পালন। 

 

 

(ে) বেজ্ঞাতনক সহকারী 

(১) গবেষণা দকবন্দ্রর তনকিেতী এলাকায় মাঠ পর্ থাবয়র পরীযাসমুবহর 

েযেস্থাপনার র্ােতীয় কার্ থাতদ সম্পন্নকরণ।  

(২) গবেষণা দকবন্দ্রর পরীযাসমুবহর তর্যাতদ সাংগ্রহকরণ। 

(৩) েযেস্থাপনার আওতায় প্রবয়াজনীয় উপকরণাতদ সাংগ্রহ ও প্রবয়াবগর 

েযেস্থাকরণ।  

 

 

(ঞ) কটন স্পিনার 

(১) আ েতুলার গুণােলী তনণ থবয় আে  প্ররু্জক্ততেদবক সহায়তা প্রদান।  

 

 

(ট) কটন দ্দজনার 

(১) সাংতেি দকবন্দ্র তুলার জজতনাং কম থকাবের দাতয়ত্ব পালন। 
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তুলা উন্নয়ন বোবর্ডর মাঠ কম ডকতডা/মাঠকমীবদর োতষ ডক (মাসওয়ারী) 
করণীয় কাবজর তেেরণ  

 

ক্রাঃ 

নং 

মাবসর 

নাম 

করণীয় তেষয়/কাজ তত্বােধানকারী/দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম ডকতডা 

১। জানুর্ারী 

১ম-২য় 

সপ্তাহ 

 

েীজতুলাক্রয় ও তেভাগীয় 

ঋণ আদায় (চলবে) 

তেবেষজ্ঞ/তসতসতর্ও/তসতর্ও/জজও/এজজও/তস

ইউও/ 

এতসইউও/এসএফএম  

                       

-ঐ- 

 

তর্তর্/তেবেষজ্ঞ/তসতসতর্ও/জজওটি কতমটির 

সদসয েনৃ্দ  

এবগ্রানতমি/তসতসতর্ও/তসতর্ও/এজজও/এসএ

ফএম 

তসতসতর্ও/তসতর্ও/জজও/এজজও/তসইউও 

 

এবগ্রানতমি/তসতসতর্ও/এসতপএস/তসতর্ও/এ

জজও 

২য়-৩য় 

সপ্তাহ 

 

 

েীজতুলা ক্রয় ও তেভাগীয় 

ঋণ আদায় (চলবে) 

েীজতুলার জজওটি তনধ থারণ 

৩য়-৪র্ থ 

সপ্তাহ  

েীজতুলা জজতনাং  

েীজতুলা ক্রয় ও তেভাগীয় 

ঋণ আদায় (চলবে)  

েীজ প্রজক্রয়াজাতকরণ  

২। দফিম্নয়ারী 

১ম-২য় 

সপ্তাহ 

 

 

 

 

২য়-৩য় 

সপ্তাহ 

 

 

৩য়-৪র্ থ 

সপ্তাহ  

 

েীজতুলা ক্রয় ও তেভাগীয় 

ঋণ আদায়(চলবে) 

েীজতুলা জজতনাং  

তুলােীজ শুকাবনা/োোই  

তুলােীজ ক্রবয়র অর্ থ েরাি 

(২য় তকতসত্ম)  

তেবেষজ্ঞ/তসতসতর্ও/তসতর্ও/এজজও/তসইউও/

এতসইউও/ এসএফএম 

এবগ্রানতমি/এজজও/তসইউও/এসএফএম 

তসতর্ও/এজজও/তসইউও/এসএফএম 

তর্তর্/তসতসতর্ও/সদর দপ্তবরর সাংতেস্নি 

কম থকতথা 
 

 

তেবেষজ্ঞ/তসতসতর্ও/তসতর্ও/জজও/এজজও 

তসতসতর্ও/তসতর্ও/জজও/এজজও/তসইউও  

তেবেষজ্ঞ/তসতসতর্ও/তসতর্ও/জজও/এজজও/তস

ইউও 
 

তেবেষজ্ঞ/তসতসতর্ও/তসতর্ও/জজও/এজজও/তস

ইউও 

তেবেষজ্ঞ/তসতসতর্ও/তসতর্ও/জজও/এজজও/তস

ইউও 
 

 

েীজতুলা জজতনাং  

েীজতুলা ক্রয় ও তেভাগীয় 

ঋণ আদায় (চলবে) 

েীজতুলা জজতনাং 

েীবজর জনয সাংগ্রহকৃত 

তুলােীজ 

সাংরযণ/প্রজক্রয়াজাতকরণ  

েীজতুলা ক্রয় ও ঋণ 

আদায় (চলবে)  
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৩। মাচথ 

১ম-২য় 

সপ্তাহ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

েীজতুলা ক্রয়/ঋণ আদায় 

(চলবে)  

 

জজতনাং/েীজ 

প্রজক্রয়াজাতকরণ  

দজানওয়ারী মাটি পরীযা 
 

গবেষণা ফাবম থর 

েস্নকওয়ারী মাটি পরীযা  

জতম তনে থাচন ও তুলা চাতষর 

তাতলকা ততরী  

তেভাগীয় ঋণ আদায় 

(চলবে)  

 

তেবেষজ্ঞ/তসতসতর্ও/তসতর্ও/জজও/এজজও/তস

ইউও/ 

এতসইউও/এসএফএম 

                      -ঐ- 

তসতর্ওবদর সহায়তায় এসএনএস মাটির 

উপর্ুক্ততা পরীযার েযেস্থা করবেন । 

সাংতিি খামাবরর কিন এবগ্রানতমি েযেস্থা 

তনবেন  

 

তসতর্ও/তসইউও/এতসইউও/এসএফএম 

 

তেবেষজ্ঞ/তসতসতর্ও/তসতর্ও/তসইউও/এতসই

উও/এসএফএম  

 

এবগ্রানতমি/তসতসতর্ও/তসতর্ও/জজও/এজজও                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

এোং সদর দপ্তবরর সাংতিি কম থকতথা। 
 

 

 

 

তসতসতর্ও/এসতপএস/আইতপএস/তসতর্ও/তসই

উও/ 

এতসইউও/এসএফএম 

 

এবগ্রানতমি/তেবেষজ্ঞ/তসতসতর্ও/তসতসতর্ও/

জজও/এজজও  

 

তসতসতর্ও/এসতপএস/আইতপএস/তসতর্ও/ 

তসইউও 
 

২য়-৩য় 

সপ্তাহ  

 

আ ে তুলা তেজক্র/েীজ তেজক্র 

 

 

৩য়-৪র্ থ 

সপ্তাহ  

 

েীজ উৎপাদন ও 

প্রজক্রয়াজাত েস্নবকর স্থান 

ও জতম তনে থাচন  

েীজ 

প্রজক্রয়াজাতকরণ/জজতনাং  

প্রদে থনী পস্নি তনে থাচন ও 

চাতষর তাতলকা ততরীকরণ। 

৪। এতপ্রল 

১ম-২য় 

সপ্তাহ 

 

 

 

 

২য়-৩য় 

সপ্তাহ  

 

৩য়-৪র্ থ 

সপ্তাহ  

প্রদে থনী পস্নি চাতষ/েীজ 

উৎপাদন কারী চাতষ 

তনে থাচন কাজ দেষ কবর 

সদর দপ্তবর প্রততবেদন 

দপ্ররণ (মতনিতরাং েকপত্র 

নাং-৪ অনুর্ায়ী)  

জজতনাং/েীজ 

প্রজক্রয়াজাতকরণ েীজ 

তেতরবণর চাতহদাপত্র 

সাংগ্রহ 

েীজ োোই,েীজ শুকাবনা 

ও  

প্রজক্রয়াজাতকরণ কাজ 

চলবে 

 

েীজ উৎপাদনকারী 

চাতষবদর তনেন্ধন ও চুজক্ত 

সম্পাদন ।  

তসতসতর্ও/তসতর্ও/তসইউও 

 

 

 

তর্তর্/এবগ্রানতমি/তসতসতর্ও/তসতর্ও/জজও/এ

জজও/ 

সদর দপ্তবরর সাংতিি কম থকতথা   
 

এবগ্রানতমি(সাংতিি)/তসতসতর্ও/তসতর্ও/এজজ

ও/তসইউও 

 

 

তসতর্ও/তসইউও/এতসইউও/এফ এম  

 

সদর দপ্তর সাংতিি 

কম থকতথা/তসতসতর্ও/তসতর্ও/এজজও 

 

তর্তর্ (সাংতিি)/ তসতসতর্ও/তসতর্ও  
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অাাা েতুলা 

তেজক্র/তুলােীজ 

প্রজক্রয়াজাতরণ 

পুরস্কাবরর জনয মবনানীত 

চাতষ/ 

মাঠকমী/কম থকতথাবদর 

তাতলকা সদর দপ্তবর 

দপ্ররণ। 

ঋণ আদায় সম্পন্নকরণ  

েীজ তেতরবণর চাতহদাপত্র 

সাংগ্রহ   

 

তসতসতর্ও/তসতর্ও/তসইউও 

তর্তর্(সাংতেস্নি)তসতসতর্ও/সদর দপ্তবরর 

সাংতেস্নি কম থকতথা  
 

৫। দম  

১ম-২য় 

সপ্তাহ 

 

 

 

 

 

 

২য়-৩য় 

সপ্তাহ  

 

 

 

 

৩য়-৪র্ থ 

সপ্তাহ 

মাঠকমী প্রতেযণ/মাঠ 

কম থকতথা প্রতেযণ 

তুলা েীজ পযাতকাং শুরম্ন 

আ েতুলা তেজক্রর 

েযেস্থাকরণ  

তেভাগীয় ঋবণর চাতহদাপত্র 

সাংগ্রহ  

েীবজর চাতহদাপত্র দপ্ররণ 

েীজ েরাি  

 

চাতষ উদ ধুিকরণ,গ্রম্নপ 

তমটিাং আবলাচনা সভা ও 

স্থানীয় পর্ থাবয় চাতষ 

প্রতেযণ 

আ েতুলা তেজক্রর 

েযেস্থাকরণ  

তেভাগীয় ঋবণর চাতহদা পত্র 

সাংগ্রহ 

 

উপকরণ সাংগ্রবহর জনয 

র্ােতীয় দিোর দকাবিেন 

আহোন এোং 

আনুষ্ঠাতনকতা সম্পাদন  

আ েতুলা তেজক্রর 

েযেস্থাকরণ  

চুজক্তেদ্ধ তুলা চাতষবদর এক 

সপ্তাবহর আনুষ্ঠাতনক 

প্রতেযণ প্রদান  

েীজ েরাবির কাজ দেষ 

করবত হবে  

েীজ পযাতকাং দেষ করবত 

হবে  

তর্তর্ (সাংতিি)/ তেবেষজ্ঞ / তসতসতর্ও / সদর 

দপ্তবরর সাংতেস্নি কম থকতথা  
 

এবগ্রানতমি/তসতসতর্ও/এসতপএস/তসতর্ও/এ

জজও 

ইতর্/এবগ্রানতমি/তসতসতর্ও 

তর্তর্/তসতসতর্ও  

                           -ঐ- 

                           -ঐ- 

 

এবগ্রানতমি/তর্তর্(সাংতেস্নি)/তেবেষজ্ঞ/তসতস

তর্ও/সদর দপ্তবরর সাংতেস্নি কম থকতথা 
 

 

এবগ্রানতমি/ তর্তর্(সাংতিি)/ তসতসতর্ও/ সদর 

দপ্তবরর সাংতেস্নি কম থকতথা 

                            -ঐ- 

 

এবগ্রানতমি(সাংতিি)/তর্তর্(সাংতিি)/তসতসতর্

ও/সদর দপ্তবরর সাংতেি কম থকতথা  
                               

-ঐ- 

এবগ্রানতমি/তর্তর্/তেবেষজ্ঞ/সদর দপ্তবরর 

সাংতেস্নি কম থকতথা  

তর্তর্/তেবেষজ্ঞ/তসতসতর্ও/সদর দপ্তবরর 

সাংতেস্নি কম থকতথা  

এবগ্রানতমি/তর্তর্/তসতসতর্ও/এসতপএস/তসতর্

ও/এজজও  

 

৬। জনু 

১ম-২য় 

সপ্তাহ 

ইউতনিসমুবহ সরেরাবহর 

জনয তুলােীজ পযাতকাং 

(চলবে) 

এবগ্রানতমি/তসতসতর্ও/এসতপএস/জজও/এজজ

ও 
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২য়-৩য় 

সপ্তাহ  

 

 
 

 

৩য়-৪র্ থ 

সপ্তাহ 

 

েীজ েস্নবকর জনয 

তুলােীজ ও অনযানয 

উপকরণসমুহ ইউতনি 

পর্ থাবয় দপৌোবনার কাজ 

শুরুকরণ 

চুজক্তেদ্ধ তুলা চাতষবদর এক 

সপ্তাবহর আনুষ্ঠাতনক 

প্রতেযণ দেষ করবত হবে  

আ েতুলা তেজক্র (চলবে) 

 

১ম তকতসত্মর তেভাগীয় ঋণ 

েরাি  

ইউতনবি নতুন দেয়ার 

সরেরাহ ও পুরাতন 

দেয়ার দমরামত  

তুলােীজ ইউতনবি 

দপৌোবনা 
 

েীজ উৎপাদন েস্নবকর 

সকল প্রকার উপকরণ 

(েীজ, সার, কীিনােক, 

ঋণ) সরেরাহ কাজ 

সমাপ্তকরণ 

ইউতনবি পযাতকাং েীজ 

দপৌোবনা এোং তেতরণ 

১ম তকতসত্মর তেভাগীয় ঋণ 

তেতরণ সম্পন্নকরণ  

আ েতুলা তেজক্র 

সম্পন্নকরণ 

 
 

তর্তর্/তেবেষজ্ঞ/তসতসতর্ও/তসতর্ও/তসইউও/

এতসইউও/ এসএফএম 

 

এবগ্রানতমি/তর্তর্/তসতসতর্ও/সদর দপ্তবরর 

সাংতেস্নি কম থকতথা  

এবগ্রানতমি/তর্তর্/তসতসতর্ও/সদর দপ্তবরর 

সাংতেস্নি কম থকতথা 

তর্তর্(সঃদঃ)/তেবেষজ্ঞ/তসতসতর্ও 

তসতসতর্ও/তসতর্ও/তসইউও/এতসইউও/এসএ

ফএম 

 

 

এবগ্রানতমি/তসতসতর্ও/এজজও  
 

তসতসতর্ও/তসতর্ও/তসইউও/এতসইউও/এসএ

ফএম  

 

 

এবগ্রানতমি/তসতসতর্ও/তসতর্ও/এজজও 

 

তসতসতর্ও/তসতর্ও/তসইউও 

 

এবগ্রানতমি/তসতসতর্ও/এজজও/ সদর দপ্তবরর 

সাংতেস্নি কম থকতথা  
 

৭। জলুাই  

১ম-২য় 

সপ্তাহ 

 

 

 

২য়-৩য় 

সপ্তাহ  

 

 

 

 

 

৩য়-৪র্ থ 

সপ্তাহ 

দরজজস্টার অনুর্ায়ী 

তনে থাতচত তুলা চাতষবদর 

তাতলকা পুনঃর্াচাইকরণ 

কাজ সমাপ্তকরণ 

আগাম েপবনর জনয 

পততত জতম 

পুনঃোোইকরণ ও 

সাংবোধন 

তুলােীজ তেতরণ 

তুলােীজ েপন 

তুলােীজ তেতরণ  

েীজ েস্নবকর েীজ েপন  

প্রদে থনী পস্নবির েীজ েপন 

 

েীজ তেতরণ(চলবে) 

েীজ েপন(চলবে)  

তেবেষজ্ঞ/তসতসতর্ও/তসতর্ও/তসইউও/এতসই

উও/ এসএফএম 

 

তেবেষজ্ঞ/তসতসতর্ও/তসতর্ও/তসইউও/এতসই

উও/ এসএফএম 

 

তসতসতর্ও/তসতর্ও/তসইউও/এতসইউও/এসএ

ফএম 

-ঐ- 

-ঐ- 

তসতসতর্ও/এসতপএস/তসতর্ও/তসইউও/তসইউ

ও/ এসএফএম 

-ঐ- 

 

 

এবগ্রানতমি/তসতসতর্ও/তসতর্ও/তসইউও/এতসই

উও/ 
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অমত্মে থতীকালীন পতরচর্ থা 

েীজ েস্নবকর তুলার 

অমত্মে থতীকালীন পতরচর্ থা 

ঋণ তেতরণ(চলবে) 

এসএফএম 

-ঐ- 

-ঐ- 

তসতসতর্ও/এসতপএস/আইতপএস/তসতর্ও/তসই

উও/ এতসইউও/এসএফএম 

তসতসতর্ও/তসতর্ও/তসইউও/এতসইউও/এসএ

ফএম 
 

৮। আগি 

১ম-২য় 

সপ্তাহ 

 

 

 

 

২য়-৩য় 

সপ্তাহ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩য়-৪র্ থ 

সপ্তাহ 

তুলােীজ েস্নবকর েীজ 

েপন (চলবে) 

েীজ তেতরণ(চলবে)  

ঋণ তেতরণ(চলবে) 

২য় তকতসত্ম� তেভাগীয় ঋণ 

েরাি 

 

সাধারণ তুলা চাতষর জতমবত 

েীজ েপন কাজ ত্বরাতিত 

করা 

েপনকৃত জতমর 

অমত্মে থতীকালীন পতরচর্ থা 

এোং দপাকা-মাকি দমন 

ঋণ তেতরণ(চলবে)  

েীজ েস্নবকর তুলার 

অমত্মে থতীলীন পতরচর্ থা 

এোং দপাকা-মাকি দমন 

তুলার অমত্মে থতীকালীন 

পতরচর্ থা এোং দপাকা-মাকি 

দমন  

েীজ তেতরণ সমাপ্তকরণ  

 

ঋণ তেতরণ(চলবে) 

২য় তকতসত্মর তেভাগীয় ঋণ 

েরাি সম্পন্নকরণ 

 

তসতসতর্ও/তসতর্ও/তসইউও/এতসইউও/এসএ

ফএম 

তসতসতর্ও/তসতর্ও/তসইউও/এতসইউও/এসএ

ফএম 

                         -ঐ- 

তর্তর্/তেবেষজ্ঞ/তসতসতর্ও/সদর দপ্তবরর 

সাংতেস্নি কম থকতথা 
 

তসতসতর্ও/তসতর্ও/তসইউও/এতসইউও/এসএ

ফএম 

 

-ঐ- 

                   

-ঐ- 

তসতসতর্ও/এসতপএস/আইতপএস/তসতর্ও/তসই

উও/ এতসইউও/এসএফএম 

-ঐ- 

 

-ঐ- 

 

-ঐ- 

তর্তর্/তসতসতর্ও/সদর দপ্তবরর সাংতেস্নি 

কম থকতথা 

৯। 
 

দসবেম্বর 

১ম-২য় 

সপ্তাহ 

 

২য়-৩য় 

সপ্তাহ  

৩য়-

৪সপ্তাহ 

 

তুলা দযবতর পতরচর্ থা, সার 

প্রবয়াগ ও কীিনােক 

প্রবয়াগ (চলবে) 

েীবজর মূলয জমা প্রদান  

েীবজর মূলয জমা প্রদান 

(চলবে) 

েীজ েস্নক পতরদে থন ও 

দপাকা-মাকি দমন  

েীবজর মূলয জমা প্রদান 

সম্পন্ন। 

 

তেবেষজ্ঞ/তসতসতর্ও/তসতর্ও/তসইউও/এতসই

উও/এসএফএম 

 

-ঐ- 

-ঐ- 

তসতসতর্ও/এসতপএস/আইতপএস/তসতসতর্ও 

 

তসতসতর্ও/তসতর্ও/তসইউও/এফ 

এম/এতসইউও 
 

১০

। 

অবক্টাের 

১ম-২য় 

 

ঋণ তেতরণ(চলবে) 

তর্তর্/তেবেষজ্ঞ/তসতসতর্ও/তসতর্ও/তসইউও/ 

এসএফএম 



তুলা গবেষণা ও সম্প্রসারণ প্রততবেদন ২০১৭-১৮ 

- 142 - 

সপ্তাহ 

 

 

 

২য়-৩য় 

সপ্তাহ  

 

 

 

 

 

৩য়-৪র্ থ 

সপ্তাহ 

ফসবলর পতরচর্ থা (চলবে)  

পাতন দসচ (প্রবয়াজনমত) 

অেীজ তেজক্রর প্রসত্মাে 

দপ্ররণ 

েীবজর জনয গাে 

োোইকরবণর  

কলাবকৌেল প্রদে থন  

ফসবলর পতরচর্ থা (চলবে)  

অেীজ তেজক্র 

চুজক্তেদ্ধ তুলাচাতষবদর েীজ 

েপবনাত্তর 

প্রতেযণ(আনুষ্ঠাতনক)  

পরেতী েেবরর অতেজক্রত 

েীজ দিোবর তেজক্র  

প্রদে থনী পস্নবির তেবেষ 

পতরচর্ থা (দপাকা মাকি 

দমন, আগাো ও গাে 

োোইকরণ)  

স্থানীয় পর্ থাবয় চাতষবদর 

দপাকা-মাকি দমন 

সম্পবকথ হাবত-কলবম 

প্রতেযণ  

েীজ েস্নক পতরদে থন  

অেীজ তেজক্র দেষ করবত 

হবে  

                           

-ঐ- 

এসএনএস/তসতর্ও/তসইউও/এতসইউ/এসএ

ফএম 

তর্তর্/তসতসতর্ও/এজজও 

 

 এসতপএস/এবগ্রানতমি/তসতর্ও/ সাংতেস্নি 

কম থকতথা 
 

 তসতসতর্ও/তসতর্ও/তসইর্ও/এসএফএম 

 তর্তর্/তেবেষজ্ঞ/তসতসতর্ও/এজজও/সদর 

দপ্তবরর সাংতেস্নি কম থকতথা   

 সাংতিি কিন 

এবগ্রানতমি/তসতসতর্ও/এসতপএস/ 

তসতর্ও/সদর দপ্তবরর সাংতিি কম থকতথা 
                                

সাংতিি কিন 

এবগ্রানতমি/তসতসতর্ও/এসতপএস/ 

তসতর্ও/সদর দপ্তবরর সাংতেস্নি কম থকতথা 

তসতসতর্ও/তসতর্ও/তসইউও/এতসইউও/এসএ

ফএম 

 

 

তসতসতর্ও/এসতপএস/আইতপএস/তসতর্ও 

 

তর্তর্/তসতসতর্ও/এসতপএস/তসতর্ও/তসইউও/

এতসইউও/ 

এসএফএম/তর্তর্/তসতসতর্ও/এজজও/ সদর 

দপ্তবরর সাংতিি কম থকতথা 

১১

। 
 

নবভম্বর 

১ম-২য় 

সপ্তাহ 

 

 

২য়-৩য় 

সপ্তাহ 

 

৩য়-৪র্ থ 

সপ্তাহ 

তুলাবযবত দপাকা-মাকি 

দমন  

প্রদে থনী প্রবির তেবেষ 

পতরচর্ থা  

েীজতুলা ক্রবয়র লযযমাএা  
 

দোলওয়াম থ দমন 

কলাবকৌেল প্রদে থন েীবজর 

জনয তুলা দযবত গাে 

োোই  

 

েীজতুলা ক্রবয়র অর্ থ েরাি  

(১ম তকতসত্ম) 

েীজ েস্নক পতরদে থন  

এসতপএস/আইতপএস/তসতর্ও/তসইউও 

তসতসতর্ও/তসতর্ও/তসইউও/এতসইউও/এসএ

ফএম 

তর্তর্/তসতসতর্ও/এসতপএস/তসতর্ও/এজজও/

তসইউও/ এতসইউও/এসএফএম 

এসতপএস/আইতপএস/তসতর্ও/তসইউও 

 

তর্তর্/তসতসতর্ও/সদর দপ্তরর সাংতিি 

কম থকতথা  

তসতসতর্ও/এসতপএস/তসতর্ও 

১২

। 

তর্বসম্বর 

১ম-২য় 

সপ্তাহ 

 

 

তুলা উবত্তালন পে থ প্ররু্জক্তর 

ওপর চুজক্তেদ্ধ তুলাচাতষ 

প্রতেযণ (স্থানীয়) 

 

তর্তর্(সাংতিি)/সাংতিি 

এবগ্রানতমি/তসতসতর্ও/তেবেষজ্ঞ/টিও/তসতর্ও

/তসইউও 
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২য়-৩য় 

সপ্তাহ  

 

 

 

 

৩য়-৪র্ থ 

সপ্তাহ 

 

আগাম েীজতুলা সাংগ্রহ  

েীজতুলা ক্রবয়র অর্ থ েরাি  

(১ম তকতসত্ম) 

আগাম েপনকৃত দযবতর 

েীজতুলা সাংগ্রহ  

তুলা উঠাবনা সম্পবকথ 

চাতষবদর কলা-দকৌেল 

দদখাবনা  

েীজতুলা ক্রয় ও ঋণ 

আদায় (শুরু) 

েীজ ব্লবকর তুলা উঠাবনা, 

শুকাবনা এোং সাংগ্রহ/ক্রয়  

েীজ ব্লক পতরদে থন 

 

 

তসতসতর্ও/তসতর্ও/তসইউও 

তর্তর্/তেবেষজ্ঞ/তসতসতর্ও/সদর দপ্তবরর 

সাংতিি কম থকতথা 
 

তসতসতর্ও/তসতর্ও/তসইউও/এসএফএম 

 

 

এসতপএস/তসতর্ও/তসইউও/এসএফএম 

 

তসসতর্ও/তসইউও/এতসইউও/এসএফএম 

তেবেষজ্ঞ/তসতসতর্ও/সদর দপ্তবর সাংতিি 

কম থকতথা 

এসতপএস/তসতসতর্ও/তসতর্ও/ 

তসইউও/এতসইউও  
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তুলা উন্নয়ন বোবর্ডর তমিন, তভিন ও দাতয়ত্বােলী াাঃ 
 

১.১ রূপকল্প (Vision)t  

তুলা ও তুলা ফসবলর উপজাত এর উৎপাদন েজৃদ্ধ। 

 

১.২ অতভলÿা   (Mission)t 

গবেষণার মাধযবম জলোয় ু উপবর্াগী ও কৃষবকর চাতহদা অনুর্ায়ী প্ররু্জক্ত উদ্ভােন, মানসম্পন্ন  

উচ্চফলনেীল জাবতর েীজ সরেরাহ, তেদযমান চাষ এলাকার পাোপাতে দদবের স্বে উৎপাদনেীল 

জতমবত তুলা চাষ সম্প্রসারণ ও োজারজাতকরবণ সহায়তার মাধযবম তুলার উৎপাদন েজৃদ্ধ।      

 

1.3 বকৌিলগত উবিিযসমূহ (Strategic Objectives)t 
 

1.3.1 সংস্থার বকৌিলগত উবিিযসমহূ: 

                   ১. তুলা উৎপাদন ও উৎপাদনেীলতা েজৃদ্ধ ;    

        ২. তুলােীজ সরেরাহ ও সহজলভযতা েজৃদ্ধ। 
 

1.3.2 আেতিযক বকৌিলগত উবিিযসমূহাঃ 

1. দযতার সাংবগ োতষ থক কম থসম্পাদন চুজক্ত োসত্মোয়ন; 

2. দযতা ও তনততকতার উন্নয়ন; 

3. তর্য অতধকার ও স্বপ্রবণাতদত তর্য প্রকাে োসত্মোয়ন; 

4. উদ্ভােন ও অতভবর্াগ প্রততকাবরর মাধযবম দসোর মাবনান্নয়ন; 

5. আতর্ থক েযেস্থাপনার উন্নয়ন। 

 

১.৪ কা ডােলী (Activities): 

১.   তেতভন্ন কৃতষ পতরবেে অঞ্চবল প্রবয়াগ উপবর্াগী পতরবেে োন্ধে স্বে েযবয়র প্ররু্জক্ত 

উদ্ভােবনর জনয দমৌতলক, উপবর্াগী এোং   

      প্রাবয়াতগক গবেষণা পতরচালনা করা;                                  

2. প্রতেযণ, পাটিথতসবপিরী  তরসাচথ, প্রদে থনী, মাঠতদেস ইতযাতদর মাধযবম চাষী পর্ থাবয় তুলা 

চাবষর আধুতনক কলা-দকৌেল হসত্মামত্মর ও তেসত্মার করা; 

3. তুলাচাবষর জনয চাতষবদর উদ েুদ্ধ করা এোং তুলার ফলন েজৃদ্ধর লবযয আধুতনক প্ররু্জক্ত 

চাতষবদর তনকি হসত্মামত্মবরর জনয সম্প্রাসারণ কার্ থক্রম পতরচালনা; 

4. কৃষাণ-কৃষাণীবদর তেতভন্ন উপকরণ (উন্নত জাবতর েীজ, সার, কীিনােক প্রভৃতত) তদবয় 

সহায়তা প্রদান; 

5. েীজতুলার জজতনাং ও মাবকথটিাং; 

6. কৃষক হবত জজনার কতৃথক দেসরকারীভাবে েীজতুলা োজারজাতকরবণ এোং এর উপজাত 

(ততল ও তখল) প্রজক্রয়াকরবণ উৎসাহ প্রদান;  

7. তুলাচাতষবদর ঋণ প্রাতপ্তবত সহায়তা প্রদান; 

8. েবরন্দ্র, খরা, লেনাক্ত অঞ্চল ও দুই পাহাবির উপতযকায় তুলা চাষ সম্প্রসারণ কার্ থক্রম োসত্মোয়ন  

9. দেসরকারী েীজ দকাম্পানী কতৃথক উৎপাতদত হাইিীর্ জাবতর তুলা মাঠ পর্ থাবয় সম্প্রসারবণ এোং 

10. তুলার সেবচবয় যততকর দপাকা আবমতরকান দোলওয়াম থ প্রততবরাধী Bt Cotton জাত প্রেতথন 

ও সম্প্রসারণ করা।  
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কৃতষ মন্ত্রণালয় 

োখা-২ 

তরজতুলউেন 

 

ঢাকা, ১০ই তজষ্ঠয ১৩৯৮/২৫দে দম ১৯৯১নাং কৃতষ-২/তুলা-৪/৯০(অাংে)/০২৩৯-োাংলাবদে তুলা চাষ ও 

গবেষণা উন্নয়বনর লবযয কৃতষ মন্ত্রণালবয়র ১৪ই তর্বসম্বর, ১৯৭২ তাতরবখর ৩/কিন-৮/৭২-৩৯৩নাং 

তরজতুলউেন সাংবোধনক্রবম তনমণরুপভাবে তুলা উন্নয়ন দোর্থ গঠন করা হইলঃ 

      বচয়ারমযান 

     (পদাতধকারেবল) 

(1) কৃতষ মন্ত্রী। 

ভাইস-বচয়ারমযান 

(পদাতধকারেবল) 

(2) সতচে, কৃতষ মন্ত্রণালয়। 

সদসযেৃন্দ 

(3)  েস্ত্র মন্ত্রণালবয়র একজন প্রতততনতধ, (র্ুগ্ম-সতচে পদ মর্ থাদার নীবচ নবহ)। 

(4)  মহা-পতরচালক, কৃতষ সম্প্রসারণ অতধদপ্তর। 

(5)  তনে থাহী সহ-সভাপতত, োাংলাবদে কৃতষ গবেষণা কাউজন্সল। 

সদসয-সতচে 

(6)  তনে থাহী পতরচালক, তুলা উন্নয়ন দোর্থ। 

২। দোর্থ প্রবয়াজনবোবধ অনুধ থ ততনজন সদসয দকা-অপি কতরবত পাতরবে। 

৩। দোবর্থর কার্ থক্রম হইবে তনমণরম্নপঃ- 

(ক) তুলা চাষী সাংস্থা ো কতমটিসমূহবক সাংগটঠত কতরয়া তুলা জাবষর েযাপতৃত সাধন এোং কৃতষ 

উপকরণ ও উন্নত েীজ, সার সরোরাহ, উজদ্ভদ সাংরযণ েযেস্থা গ্রহণ, দসচ ও সাংতেস্নি আনুষাংতগক 

তেষয়াতদ; 

(খ) তুলা চাষীবদর জনয প্রতেযবণর েযেস্থা গ্রহণ এোং প্রদে থণী খামার স্থাপন; 

(গ) চাষীবদর উৎপন্ন েীজ তুলা প্রজক্রয়াকবণর জনয জজতনাং েযেস্থাবক উৎসাহ প্রদান; 

(ঘ) উৎপাদন পর্ থাবয় েীজ তুলা োজারজাতকরবণ সহায়তা পা রদান;এোং 

(ঙ) তুলা উন্নয়ন কম থসূচীর সম্প্রসারণ এোং সম্প্রসাতরত উৎপাদবনর তনরতেেন্নতার জনয গবেষণা 

কার্ থক্রম পতরচালন। 

৪। তনে থাহী পতরচালক দোবর্থর তদনজন্দন কার্ থক্রম পতরচালনা কতরবেন। তততন দোবর্থর তত্ত্বেধান, 

তনয়ন্ত্রণ ও নীতত তনধ থারণ সাবপবয উহার উন্নয়ন স্কীম ও প্রকেসমূহ োসত্মোয়বনর দাতয়বত্ব 

র্াতকবেন। 

৫। উন্নয়ন প্রকেসমূহ হইবত প্রাপ্ত অর্ থ এোং সরকার প্রদত্ত অনযানয অর্ থ সমিবয় দোবর্থও তহতেল 

গটঠত হইবে। 

৬। সরকাবরর অনুবমাদন ক্রবম দোবর্থর কার্ থক্রম দযতার সাবর্ সম্পাদবনর তনতমবত্ত দোর্থ 

প্রবয়াজনানুর্ায়ী কম থকতথা, উপবদিা এোং কম থচারীবদর তনবয়াগ প্রদান কতরবত পাতরবে। এই সকল 

কম থকতথা, উপবদিা ও কমচারীগণ সরকারী কম থচারী েতলয়া গণয হইবেন।  
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৭। দোবর্থর কার্ থক্রম পতরচালনার জনয সরকাবরর অনুবমাদনক্রবম দোর্থ প্রতেধান (দরগুবলেন) প্রণয়ন 

কতরবত পাতরবে। 

৮। এই তরজতুলউেন অতেলবম্ব কার্ থকর হইবে। 

 

 

 

রাষ্ট্রপততর আবদিক্রম 

বক, এম, রেোনী 

সতচে 
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[Published in the Bangladesh Gazette, Part 1, dated the 4th January 1973] 

 

GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINISTRY OF AGRICULTURE 

RESOLUTION 

 

No.III/Cotton -8/72-393-14th December 1972-The Government is pleased to constitute with immediate effect, 

for the purpose of development of cotton cultivation in Bangladesh, a Cotton Development Board which shall 

consist of: 

(i) Minister for Agriculture – Chairman (ex-officio). 

(ii) Secretary, Minister of Agriculture-Vice-Chairman(ex-officio). 

Members. 

(iii) A representative of the Ministry of Industries not below the rank of joint Secretary. 

(iv) Director of Agriculture(Extension and Management). 

(v)  Director of Agriculture (Research and Education) 

(vi) Executive Director, Cotton Development Board-Member-Secretary. 

2. The Board may co-opt other members not exceeding three. 

3. The functions of the Board shall be- 

(a) to promote cotton cultivation by organizing cotton growers association or societies and ensure supply of 

agricultural inputs and improved seeds, fertilizers, plant protection measures, irrigation and such other 

connectne matters; 

(b) to arrange for training of cotton cultivators and establishment of demonstration plots; 

(c) to encourage development of ginning for processing the cultivators’ produce of seed cotton; 

(d) to render assistance in the marketing of seed cotton at growers’ level. 

4. The Executive Director will be responsible for the day-to-day functioning of the Board and implementation 

of its development schemes and projects subject to the general supervision, control and policy directives of the 

Board. 

5. The finance of the Board will consist of funds provided under development projects and such other funds as 

may be made available by Government. 

6. The Board,may, Subjject to the approval of the Government appoint such officers, advisers and other 

employees as may be necessary, for the efficient performance of thew functions of the Board, and such officers, 

advisers and employees shall be deemed to be Government servants. 

7. The Board shall subject to the approval of the Government make regulations for conduct of its business. 

Ordered that the resolution be published in the Bangladesh Gazette and copies thereof forwarded to the 

Chairman and the Members of the Board. 

 

 

  

SALAHUDDIN AHMED 

Secretary. 
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তুলা উন্নয়ন বোবর্ডর বটতলবফাতনক তথ্য  
 

ক্রঃ 

নাং 

কম থকতথাবদর নাম ও পদেী দিতলবফান নম্বর দমাোইল ফযাক্স/ই-দমইল 

অতফস োসা 

তুলা উন্নয়ন দোর্থ, সদর দপ্তর, ঢাকা 

ফযাক্সঃ ৮৮০-২-৫৮১৫২৭৫৮ ই-দমইলঃ ed@cdb.gov.bd  ওবয়েঃ www.cdb.gov.bd 

১. কৃতষতেদ র্. দমাঃ ফতরদ 

উজিন 

তনে থাহী পতরচালক 

৯১৩৪৭৭৮ 

৯১১৮৯০৭ 

৯১১৬৪০৩ 
০১৭১১-০২০৭৯৮ 

  
ফযাক্স-৫৮১৫২৭৫৮, 

ed@cdb.gov.bd 

mfaridcdb@gmail.com 

২. কৃতষতেদ দমাঃ 

আখতারম্নজ্জামান 

অতততরক্ত  পতরচালক  

৯১০১১৭৭ ৯০২৭৬১৮ 
০১৮১৯-

৭২৪৬৭০ 

 

ফযাক্স-৯১০১১৭৭ 

ak.zaman@yaboo.ca 

৩. কৃতষতেদ র্. দমাঃ 

তাসতদকুর রহমান 

উপ-পতরচালক(সঃদঃ)  

৯১১১৪৭৬ ৫৫০৭১৮২০ 
০১৭১২-

৮৩৭৭২০ 

 

ফযাক্স- ৯১০২২৭৫ 
mdtasdiqur@yahoo.com 

৪. কৃতষতেদ র্.দমাঃ গাজী 

দগালাম মতু থজা 

প্রকে পতরচালক  

৯১১৯৮৩৫ ৭২৭১৬৮৬ 
০১৯২১-

৩৮৩২৯১ 

 

ফযাক্স-৯১১৯৮৩৫  

mortuza01@yahoo.com 

৫. কৃতষতেদ র্. সীমা কুন রু্, 

কীি পতঙ্গ তেবেষজ্ঞ  

৯১১২৮৭১ - ০১৭১৮-০৪১৪৩৭ ফযাক্স-৯১১২৮৭১ 

debiger@yahoo.com 

৬. কৃতষতেদ র্. দমাঃ 

কামরম্নল ইসলাম 

ঊর্ধ্ থতন তেজ্ঞাতনক 

কম থকতথা  

৯১০৩৮০১  - ০১৭৭১-

২৫৯৯০৯ 

islam.mdkamrul@gmail.com 

৭. কৃতষতেদ দমাঃ দমাতমনুল 

ইসলাম 

 ঊর্ধ্ থতন তেজ্ঞাতনক 

কম থকতথা 

৯১৩৪৭৭৮ - ০১৮১৫-

৮৮৫৬৭২ 

mominhujur@yahoo.com  

৮. কৃতষতেদ এ.তে.এম মাহমুদ 

হাসান 

উপ-প্রকে পতরচালক 

৯১৩৮৮৫৭ - ০১৭১১-

৩৬২৪৫৮ 

sagor.ocean@yahoo.com 

৯. কৃতষতেদ মুহাম্মদ 

দমাফাজ্জল দহাবসন,  

তুলা উন্নয়ন কম থকতথা ও 

প্রতেযণ কম থকতথা(অঃদাঃ) 

৯১০৩৬৩৮ - ০১৭১১-৩১৪৩৪৮ mdmofazzal1977@gmail.com 

১০. দমাঃ মাহমুদুল হাসান 

তুলা উন্নয়ন কম থকতথা 

৫৫০২৮৩৪০  ০১৭৪৭-

২২৫৬৪৬ 

mahmudul170@gmail.com 

১১. দমাঃ মাহফুজরু রহমান, 

তুলা উন্নয়ন কম থকতথা 

- - ০১৭২২-

৯৭৪৬৭৪ 

mahfuj004@gmail.com 

১২. ফাতহনুর রহমান োততল 

তুলা উন্নয়ন কম থকতথা 

৫৫০২৮৩৪০  ০১৭১৫৯৭৪৪৩২ frshatil.cdb@gmail.com 
shatil_bau@yahoo.com 

১৩. নুসরাত জাহান 

তুলা উন্নয়ন কম থকতথা 

৫৫০২৮৩৪০    

 মুহাম্মদ আেরাফুল 

আলম, দিকতনকযাল 

৮১৪১২৮০ - ০১৯১৪-৪৫০৪১০ 

techo@cdb.gov.bd 

mailto:ed@cdb.gov.bd
mailto:ed@cdb.gov.bd
mailto:mominhujur@yahoo.com
mailto:mahmudul170@gmail.com
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অতফসার  

১৪. মমতাজ দেগম, সহকারী 

পতরচালক(চঃদাঃ) 

৯১৩৪৭৭৮ ৯১৩৫৫৯২ 
০১৭১২-

০০৯১৬৫ 

 jasminmamataz@yahoo.com 

১৫. োপুর েখততয়ার দমাহাম্মদ  

সুমন 

 প্রোসতনক কম থকতথা(অঃ 

দাঃ) 

৯১১৫৩১৭ - ০১৯২২-

৪০৫৬৬৫ 

shapursumon84@gmail.com 

১৬. দমাঃ আেু তাবলে দচৌধুরী, 

আ ে প্ররু্জক্ততেদ (অঃ দাঃ) 

- - ০১৮১৫-

৫৮৩৮৬৮ 

biplob.chy75@gmail.com 

১৭. এম,এম ,আেু জাফর, 

তহসাে রযণ কম থকতথা(অঃ 

দাঃ) 

৯১১৫৩৪৮ - ০১৭১৫-

৪২৪৪৯৮ 

Abuzafor66@gmail.com 

তুলা উন্নয়ন বোর্ড, আঞ্চতলক 

কা ডালয় 

    

১৮. কৃতষতেদ নাতসর উজিন 

আহবমদ 

উপ-পতরচালক, চট্টগ্রাম। 

০৩১-

২৫২৬৩১১ 

 

- ০১৭২০-

৬৭৪৯৫৯ 

 

ফযাক্স-০৩১-২৫২৬৩১১ 

kbd.nasir@yahoo.com 

১৯. কৃতষতেদ দমাঃ ফখবর 

আলম ইেবন তাতেে 

উপ-পতরচালক, ঢাকা 

৯১২৭০৯২ ৮০৩৪৮৮২ 
০১৭১১-২২৭০৫৪ tabibfai@gmail.com 

২০. কৃতষতেদ আেু ইতলয়াে 

তময়া 

উপ-পতরচালক, রাংপুর। 

০৫২১-

৬২৪৩৭  

- ০১৭১২-

৫২৩৪৯৫ 

ফযাক্স-০৫২১-৬২৪৩৭ 

abuelias.miah@gmail.com 

 

২১ কৃতষতেদ জাফর আলী 

উপ-পতরচালক(চঃদাঃ), 

র্বোর 

০৪২১-

৬৬৯১৫ 

- ০১৭১৪৩০৩৮৮৭ 

 

ফযাক্স-০৪২১-৬৬৯১৫ 

zalibd03yahoo.com 

তুলা গবেষণা খামার/বকন্দ্র 
    

২২. কৃতষতেদ দমাঃ দরজাউল আতমন 

প্রধান তেজ্ঞাতনক 

কম থকতথা(চঃদাঃ), রাংপরু। 

০৫২১-

৬৩১২৮ 

- ০১৭১৮-

৩৪০৯৮০ 

 

ফযাক্স-০৫২১-৬৩১২৮ 

mramin1968@gmail.com 

২৩. কৃতষতেদ দমাঃ দেখ আল 

মামুন, কিন এবগ্রানতমি, 

র্বোর 

- - ০১৭১৬-

৯৬১৮৮৩ 

kbdmamun@gmail.com 

২৪. কৃতষতেদ এ এইচ দমাঃ 

কায়বকাোদ 

কিন এবগ্রানতমি, তদনাজপুর 

- - ০১৭১২-

৮২৫৮৬১ 

 

kbd.kaikobad@gmail.com 

২৫. কৃতষতেদ দমাঃ োমেুল োরী 

কিন এবগ্রানতমি, গাজীপরু 

০৬৮২৫-

৫৫০১৫ 

- ০১৫৫৬-

৪৭৩৩৭০ 

jewel_9368@yahool.com 

২৬. কৃতষতেদ মাংসানু মারমা  
ঊর্ধ্ থতন তেজ্ঞাতনক কম থকতথা, 

োন্দরোন 

০৩৬১-

৬২৫৮৪ 

- ০১৫৫৮-

৮৫৮৭০১ 

 

marma_mong@yahoo.com 

 

তুলা উন্নয়ন বোর্ড, বজানাল 

কা ডালয় 

    

২৭. কৃতষতেদ দেফালী রানী 

মজমুদার 

প্রধান তুলা উন্নয়ন 

কম থকতথা, ময়মনতসাংহ 

০৯১-

৬২০৪৫ 

- ০১৭১১-০২০০২৩ ccdomyncdb@gmail.com 

mailto:abuelias.miah@gmail.com
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দজান 

২৮. কৃতষতেদ এস এম আব্দলু 

োবতন 

প্রধান তুলা উন্নয়ন 

কম থকতথা, ঢাকা দজান 

৯১১৬০৫৮ ৯০৩২৯৯৩ 
০১৮৩২-

২৫৪১৫৭ 

batensm@yahoo.com 

২৯. কৃতষতেদ দমাঃ কুতুে 

উজিন 

প্রধান তুলা উন্নয়ন 

কম থকতথা, র্বোর দজান, 

র্বোর। 

০৪২১-

৬৩২৫৫ 

- ০১৭১২-৬৫১৯১১ mkutubuddin41@yahoo.com 

৩০. কৃতষতেদ র্. দমাঃ আব্দসু 

সালাম 

প্রধান তুলা উন্নয়ন 

কম থকতথা, চুয়ার্াঙ্গা দজান, 

চুয়ার্াঙ্গা। 

০৭৬১-

৮১০১০ 

- ০১৭১৬-

১৩৫০৩১ 

ফযাক্স-০৭৬১-৮১০১০ 

salam6776@yahoo.com 

 ৩১. কৃতষতেদ দখান্দকার 

এনামূল কেীর 

প্রধান তুলা উন্নয়ন 

কম থকতথা, জঝনাইদহ 

দজান, জঝনাইদহ 

০৪৫১-

৬২৬৩৫ 

- ০১৭১১-০৬১৯১৪ 

 

enamul.kabir.cdb@gmail.com 

৩২. কৃতষতেদ দসন দদোেীষ 

প্রধান তুলা উন্নয়ন 

কম থকতথা, কুটিয়া দজান 

০৭১-

৬২১৮২ 

- ০১৭১২-

২৫০০৭৬ 

 

debasiscdb@gmail.com 

 

৩৩. কৃতষতেদ দমাঃ দমাজািীদ 

আল োমীম 

প্রধান তুলা উন্নয়ন 

কম থকতথা, রাজোহী দজান, 

রাজোহী। 

০৭২১-

৭৬১৭৪৭ 

- ০১৭১৯৬১২৫২৮ 

 

moalshamim@gmail.com 

৩৪. কৃতষতেদ দমাঃ দমাসত্মফা 

কামাল 

প্রধান তুলা উন্নয়ন 

কম থকতথা, েগুিা দজান, 

েগুিা। 

০৫১-

৬৬৩৪৮ 

- ০১৭২৪-১৬১২৪২ 

 

mostofakamal71@gmail.com 

৩৫. কৃতষতেদ দমাঃ জজলসু্নর 

রহমান 

প্রধান তুলা উন্নয়ন 

কম থকতথা, রাংপুর দজান 

০৫২১-

৬২২০১ 

- ০১৭১১-৯৪৮৭৩৪ rzillur95@yahoo.com 

৩৬. কৃতষতেদ ফজবল রাতেে 

প্রধান তুলা উন্নয়ন 

কম থকতথা, ঠাকুরগা  ও দজান 

০৫৬১-

৬১৫০৭ 

- ০১৭৩২-

০৬২৯৯৫ 

thakurgaoncdb@gmail.com 

৩৭. কৃতষতেদ পবরে চন্দ্র 

চাকমা 

প্রধান তুলা উন্নয়ন 

কম থকতথা, রাাংগামাটি 

দজান 

০৩৫১-

৬২৩৬৯ 

- ০১৭৩১-

৮২৬৮৪৯ 

 

cdb.paresh@gmail.com 
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৩৮. কৃতষতেদ দমাঃ দমাজাফ ফর 

দহাবসন 

প্রধান তুলা উন্নয়ন 

কম থকতথা, খাগিােতি 

দজান 

০৩৭১-

৬১৭৮৫ 

- ০১৭১৮৫০২৫৮৪ mozaffor251@gmail.com 

৩৯. কৃতষতেদ দমাঃ আলমগীর 

দহাবসন মধৃা 

প্রধান তুলা উন্নয়ন 

কম থকতথা, োন্দরোন দজান 

০৩৬১-

৬২৩৪৫ 

- ০১৭১৬-

৯৪৭৯৮৭ 

 

ylymgir68@gmail.com 
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২০১৬-১৭ অর্ থ েেবর রাজস্ব খাবতর (উন্নয়ন োবজি) অর্ থায়বন তুলা উন্নয়ন দোবর্থর 

োসত্মোয়নাধীন ‘‘ সম্প্রসাতরত তুলা চাষ প্রকে  (দফজ-১) ’’ চুিামত্ম েযয় তেেরণী। 

 

 

বকার্ 

নং 
তেসত্মাতরত খাত/উপ-খাত েরাি খরচ ১৫-১৬ 

অেতেি/উদ েৃ

ত্ত 

 (ক) রাজস্ব         

৪৫০১  অতফসারবদর দেতন  ১৪০৭৩০০ ১৪০৭১৩৬ ১৬৪ 

৪৬০১  কম থচারীবদর দেতন  

 

১৭১৪৯৯১ ১৬০২৮৬৪০ ১০৬৩৫১ 

৪৭০০  ভাতাতদ  ১৯২৩৬১৮ ১৮৬২৭৭৮ ৬০৮৪০ 

 উপ-দমাি  দেতন ও ভাতাতদ  ৫০৪৫৯০৯ ৪৮৭৮৫৫৪ ১৬৭৩৫৫ 

৪৮০০  সরেরাহ ও দসো  ৬৩১৬৫০৯১ ৬২৫২৬৯২৯ ৬৩৮১৬২ 

৪৯০০  দমরামত, সাংরযন ও পুনে থাসন  ৩৯৮৮৯০০০ ৩৯৫৩৩১৬৫ 

 

৩৫৫৮৩৫ 

 দমাি রাজস্ব  ১০৮১০০০০০ ১০৬৯৩৮৬৪৮ ১১৬১৩৫২ 

 (খ) মূলধন      

৬৮০০  সম্পদ সাংগ্রহ ও ক্রয়  ৬৭৬০২০০০ ৬৭৬০১৩৬১ ৬৩৯ 

৭০০০  তনম থাণ ও পূত থ  ১১৯৯৮০০০ ১১৯৯৮০০০ - 

 দমাি মূলধন   ৭৯৬০০০০০ ৭৯৫৯৯৩৬১ ৬৩৯ 

 সে ডবমাট (ক + খ)  

১৮৭৭০০০০

০ 

১৮৬৫৩৮০০

৯ ১১৬১৯৯১ 

     

  োবজবির েতকরা হাবর খরচ =   ৯৯.৩৮%   
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তুলা উন্নয়ন দোবর্থর রাজস্ব োবজবির ২০১৬-২০১৭ অর্ থ েেবরর দমাি েরাি ও 

মঞ জরুীকৃত অবর্ থর তেপরীবত োৎসতরক চুিামত্ম েযবয়র তহসােঃ- 

                                                                                                                                                                       (অাংকসমূহ হাজার িাকায়) 

বকার্ 

নং 

েযবয়র তেসত্মাতরত 

খাত 

২০১৬-১৭ অথ্ ড েেবরর 

োবজট েরাি  

২০১৬-১৭ অথ্ ড েেবরর 

প্রকৃত েযয় 

১ ২ ৪ ৫ 

৪৫০১ অতফসারবদর দেতন ৩,২৩,০০ ২,৯৯,৬৬ 

৪৬০১ প্রততষ্ঠান কম থচারীবদর 

দেতন 

১৫,১০,০০ ১৪,৭৩,০৭ 

 উপবমািঃ ১৮,৩৩,০০ ১৭,৭২,৭৩ 

৪৭০০ ভাতাতদঃ   

৪৭০১ মহাঘ থয ভাতা ১১,৫০ ৫,৪৩ 

৪৭০৫ োতি ভািা ভাতা ৫,০১,০০ ৪,৫৭,৯৮ 

৪৭০৯ শ্রাতমত্ম তেবনাদন ভাতা  ২৭,০০ ২০,০৮ 

৪৭১৩ উৎসে ভাতা  ৩,১২,৪৫ ২,৮৪,৪২ 

৪৭১৪ োাংলা নেেষ থ ভাতা  ৩০,৫৫ ২৮,৪৪ 

৪৭১৭ তচতকৎসা ভাতা ৬৪,০০ ৬১,১৫ 

৪৭২১ পাহািী ভাতা ২৬,০০ ২৭,০০ 

৪৭২৫ দধালাই ভাতা ২,০০ ১,৭৪ 

৪৭৫৫ টিতফন ভাতা ১২,০০ ১০,১৩ 

৪৭৬৫ র্াতায়াত ভাতা ২,০০ ১,৮০ 

৪৭৭৩ তেযা সহায়ক ভাতা ১৬,০০ ১৪,৫৬ 

৪৭৯৩ দিতলবফান ভাতা ১০ ১০ 

৪৭৯৫ অনযানয ভাতা ৪,৫০ ৩,২৮ 

 উপবমািঃ ১০,০৯,১০ ৯,১৬,১১ 

৪৮০০ সরেরাহ ও দসোঃ   

৪৮০১ ভ্রমণ েযয়    ৬০,০০ ৫৯,৮৯ 

৪৮০৫ ওভার িাইম ১০,০০ ৯,৯৫ 

৪৮০৬ ভািা অতফস ৪২,০০ ৪১,৫৯ 

৪৮১০ দপৌর কর ৫,১০ ৪,৯৪ 

৪৮১১ ভুতম কর ১,৫০ ১,৩৪ 

৪৮১৫ র্াক ৭০ ৬৬ 

৪৮১৬ দিতলবফান/দিতলতপ্রটাস থ ৪,০০ ৩,৯২ 

৪৮১৭ দিবলক্স/ফযাক্স/ইটারবন

ি 

২,০০ ১,৯১ 

৪৮১৯ পাতন ১০ ৯ 

৪৮২১ তেদযুৎ ৩০,০০ ২৯,৪৪ 

৪৮২৩ দপবট্রাল ও লুতিকযাট  ৪০,০০ ৩৯,৯৯ 

৪৮২৪ েীমা/েযাাংক চাজথ ১,০০ ৬৮ 

৪৮২৭ মূদ্রণ ও ো  ধাই ১,৫০ ১,৫০ 

৪৮২৮ দিেনারী, িযাম্প ও সীল ৫,৫০ ৫,৪৯ 

৪৮২৯ গবেষণা েযয় ৩,০০ ৩,০০ 

৪৮৩১ েইপত্র ও সামতয়কী ১,০০ ৯৭ 

৪৮৩৩ প্রচার ও তেজ্ঞাপন ৩,০০ ২,৯৪ 

৪৮৩৬ ইউতনফম থ ৩,৭৫ ৩,৫৫ 

৪৮৫১ শ্রতমক মজরুী ১,৩৫,০০ ১,৩৪,৯৯ 

৪৮৫৮ েীজ ও উজদ্ভদ ১৫,০০ ১৪,৯৫ 
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৪৮৫৯ কীি নােক ১০,০০ ৯,৯৯ 

৪৮৬১ সার ২৬,০০ ২৫,৩৮ 

৪৮৮১ তনরাপত্তা প্রহরী ৩০,০০ ২৯,৮৬ 

৪৮৮৪ পরীযা তফ/ পরীযা 

সাংক্রান্ত েযয় 

১০,০০ ৯,৯৯ 

৪৮৮৮ কস্পম্পউিার সামগ্রী ২,০০ ২,০০ 

৪৮৯৯ অনযানয েযয়  ১৬,০০ ১৫,৯০ 

 উপবমািঃ ৪,৫৮,১৫ ৪,৫৪,৯১ 

৪৯০০ বমরামত  ও সংরক্ষণাঃ   

৪৯০১ দমাির র্ানোহন ৭,৫০ ৭,১৬ 

৪৯৯১ অনযানয দমরামত ও 

সাংরযণ 

৪,০০ ৪,০০ 

 উপবমািঃ ১১,৫০ ১১,১৬ 

 বমাট-অনুন্নয় রাজস্ব 

েযয়াঃ 

৩৩,১১,৭৫ ৩১,৫৪,৯১ 

৬৮০০ সম্পদ সাংগ্রহ/ক্রয়   

৬৮০৭ দমাির র্ান- ৫১,৬৮ ৫১,৬৮ 

৬৮১৩ র্ন্ত্রপাতত ও অনযানয 

সরঞ্জাম 

১,০০ ১,০০ 

 বমাট-অনুন্নয়ন 

মুলধন েযয়াঃ 

৫২,৬৮ ৫২,৬৮ 

 সে থবমাি তুলা উন্নয়ন 

দোর্থঃ  

৩৩,৬৪,৪৩ ৩২,০৭,৫৯ 

  

  

 
 

আইতর্তে এর আতথ্ ডক সহব াতগতায় তরভাস ড তলংবকজ 

প্রকবল্পর সারমম ড 
 
 

 

প্রকবের 

তেরনামঃ 

 তুলা উন্নয়ন বোর্ড এেং তুরবস্কর নাদ্দজতল কটন তরসাচড 

ইনতস্ট্টটউট এর মবধয সহব াতগতা 

প্রকবের 

প্রাক্কতলত েযয়ঃ 

 ১.০২  তমতলয়ন ইউএস র্লার  

প্রকবের দময়াদঃ  ৩ েের (শুরম্নর সম্ভােয তাতরখ: জলুাই/২০১৭) 

প্রকবের উবিেযঃ  প্রকবের মূল উবিেয হবলা তুলা উন্নয়ন দোবর্থর গবেষণা সযমতা 

েজৃদ্ধর মাধযবম োাংলাবদবে তুলা উৎপাদন েজৃদ্ধ করা। 
 

উক্ত প্রকবের সুতনতদথি উবিেযসমূহ হবলাঃ 
 

ক) উচ্চফলনেীল জাবতর প্রেতথন; 

খ) প্রততকূল পতরবেে সহনেীল নতুন জাবতর উদ্ভােন; 

গ) তুলা গবেষণা দকন্দ্র, শ্রীপুর, গাজীপুবর তজেপ্রর্ুজক্ত গবেষণাগার 

স্থাপবন সহায়তা করা; 

ঘ) সমতিত ফসল েযেস্থাপনার জনয প্ররু্জক্ত উদ্ভােন; 
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ঙ) তুলা গবেষক/কম থকতথাবদর জনয তুরবস্কর নাজজতল কিন তরসাচথ 

ইনতস্টটিউি এ প্রতেযবণর  

    আবয়াজন করা; 

চ) নীতত তনধ থারক, গবেষক, সম্প্রসারণতেদ ও তুলাচাষীবদর মবধয 

আঞ্চতলক সহবর্াতগতা   

    দজারদারকরণ। 
 

প্রকবের পিভূতম 

াঃ 
 

 

 

 

 

 

 খাদয উৎপাদবন দকান প্রকার তেঘ্ন না ঘটিবয় োাংলাবদবে তুলার 

উৎপাদন েজৃদ্ধ করার  জনয তুলা উন্নয়ন দোর্থ োাংলাবদবের 

অপ্রচতলত অঞ্চলসমূহ দর্মন: খরা প্রেণ, পাহািী এলাকা, লেণাক্ত 

অঞ্চল ও চর এলাকায় তুলা চাষ সম্প্রসারবণর জনয কম থপতরকেনা 

গ্রহণ কবরবে। এ সমসত্ম অঞ্চবল তুলাবক লাভজনক করার জনয 

উন্নত প্ররু্জক্ত উদ্ভােন প্রবয়াজন। উন্নত প্ররু্জক্ত উদ্ভােবনর জনয তুলা 

উন্নয়ন দোবর্থর গবেষণা কার্ থক্রমবক তজেপ্ররু্জক্ত তেষয়ক গবেষণায় 

সযমতা অজথন অতযােেযক। র্া উন্নত দদবের দকান গবেষণা 

দকবন্দ্রর সহবর্াতগতা েযততবরবক তুলা উন্নয়ন দোবর্থর পবয 

এককভাবে অজথন করা দরূহ। 
 

তেগত ০৩-০৫ আগস্ট ২০১৫ তাতরবখ তুলা উন্নয়ন দোর্থ এর তনে থাহী 

পতরচালক ‘From Farm to Fashion Cotton’ েীষ থক একটি 

কনফাবরন্স এ োাংলাবদেী তুলার েতথমান অেস্থা তেষয়ক 

উপস্থাপনার দপ্রতযবত নাজজতল কিন তরসাচথ ইনতস্টটিউি তুলা 

উন্নয়ন দোর্থ, োাংলাবদবের গবেষণা কার্ থক্রম েজক্তোলীকরবণর 

জনয সহবর্াতগতা প্রদাবন সম্মত হয়। র্ার ধারাোতহকতায় SESRIC 

এর িন্সরেীবপর আওতায় নাজজতল কিন তরসাচথ ইনতস্টটিউি এর 

দুইজন তেজ্ঞানী োাংলাবদবে আগমন কবর তুলা উন্নয়ন দোবর্থর 

গবেষকবদর প্রতেযণ প্রদান কবরন এোং প্রসত্মাতেত তরভাস থ 

তলাংবকজ প্রকবের সম্ভােযতা র্াচাই কবরন ও সম্ভােনার তেষবয় তুলা 

উন্নয়ন দোর্থবক অেতহত কবরন। পরেতীবত নাজজতল কিন তরসাচথ 

ইনতস্টটিউি এর মহাপতরচালক তুলা উন্নয়ন দোবর্থর তনে থাহী 

পতরচালক েরােবর কনবসে দনািসহ এক পবত্রর মাধযবম তরভাস থ 

তলাংবকজ প্রকবের জনয আনুষ্ঠাতনকভাবে প্রসত্মাে দদন। 
 

উক্ত তরভাস থ তলাংবকজ প্রকবের আওতায় োাংলাবদবের তুলা 

গবেষণার সযমতা েজৃদ্ধর জনয নাজজতল কিন তরসাচথ ইনতস্টটিউি 

সহায়তা প্রদান করবে এোং এতদসাংক্রামত্ম কার্ থক্রম োসত্মোয়বনর 

দময়াদকাল হবে ততন েের। 
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প্রকবের গুরম্নত্ব 

াঃ 
 

১. 

 

 

 

 

 

 

 

 

তুরস্ক একটি তুলা উৎপাদনকারী দদে র্ার দহক্টর প্রতত তুলা 

উৎপাদন তেবে^র মবধয ৩য় তম। দর্খাবন োাংলাবদবের দহক্টর প্রতত 

গি ফলন ১০০০ দকজজ দসখাবন তুরবস্কর দহক্টর প্রতত গি ফলন 

১৮১০ দকজজ, র্া ক্রমািবয় োিবে। তাবদর দহক্টর প্রতত তুলার 

উৎপাদনেীলতা েজৃদ্ধর কারণসমূহ হবলা : তুলার তজেপ্ররু্জক্ত 

তেষয়ক গবেষণায় অগ্রগামীতা এোং তজেপ্ররু্জক্ত প্রবয়াগ কবর নতুন 

নতুন জাবতর উদ্ভােন। তুরবস্ক নাজজতল কিন তরসাচথ ইনতস্টটিউি 

তুলা গবেষণা কার্ থক্রম োসত্মোয়ন কবর র্াবক। অতএে নাজজতল 

কিন তরসাচথ ইনতস্টটিউি এর সাবর্ তুলা উন্নয়ন দোবর্থর গবেষণা 

সহবর্াতগতার মাধযবম আমাবদর দদবে তুলার গি ফলন েজৃদ্ধবত 

সহায়ক হবে।  
 

২. 

 

 

নাজজতল কিন তরসাচথ ইনতস্টটিউি এর তুলা গবেষণা ও উন্নয়বন 

সাফবলযর জনয OIC উক্ত ইনতস্টটিউিবক দসটার অফ এজক্সবলন্স 

(Center of Excellence) দঘাষণা কবরবে। 
 

৩. 

 

নাজজতল কিন তরসাচথ ইনতস্টটিউি এ তুলার অবনক গুরম্নত্বপূণ থ 

জাম থপস্নাজম সাংরÿÿত আবে।  
 

৪. 

 

 

নাজজতল কিন তরসাচথ ইনতস্টটিউি জলোয় ু পতরেতথন সহনেীল 

(Climate Stress tolerance) জাত উদ্ভােন কবরবে। 
 

৫. 

 

 তুলা চাষ র্াতন্ত্রকীকরণ নাজজতল কিন তরসাচথ ইনতস্টটিউি সফলতা 

লাভ কবরবে। 
 

৬. 

 

 

নাজজতল কিন তরসাচথ ইনতস্টটিউি এ তুলার োবয়াবিকবনালজজ 

তেষয়ক গবেষণার জনয অতযাধুতনক োবয়াবিক লযােবরিরী রবয়বে। 
 

৭. নাজজতল কিন তরসাচথ ইনতস্টটিউি কতৃথক উদ্ভাতেত জাত সমূবহর 

আuা ের গুণােলী আমত্মজথাততক মানসম্পন্ন।  
 

েস ত ততপবয প্রকেটি োসত্মোতয়ত হবল তুলা গবেষণায় তজেপ্ররু্জক্ত (Biotechnology) 

েযেহারবর তুলা গবেষকগণ দযতা অজথন করবেন। এোিাও নাজজতল কিন তরসাচথ 

ইনতস্টটিউি এর গবেষকবদর প্রতযয সহবর্াতগতার মাধযবম তজেপ্ররু্জক্ত (Biotechnology) 

েযেহার কবর োাংলাবদবের অপ্রচতলত অঞ্চলসমূবহ প্রবয়াগ উপবর্াগী প্ররু্জক্ত উদ্ভােন হবে। র্া 

দদবে তুলা উৎপাদন েজৃদ্ধবত কার্ থকরী ভূতমকা রাখবে।   
   

  

Research Project in accordance with GOB Special Fund Policies/2016 

 

 

Executing Agency: Cotton Development Board 

Financial Support: Ministry of Agriculture 

Technical Support: International Atomic Energy Agency (IAEA) 

 

1. Research 

Area 

: Unfavorable Agricultural Eco-system 

    

2. Title  : Cotton Mutation Breeding for Improving Tolerance to Drought  
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3. Duration : 3 years 

    

4. Objectives: 

 

 a. To know the effective doses of gamma radiation for improving  existing cotton varieties 

drought tolerance 

b. Growing and management of M1 generation at research field 

c. Selection of drought tolerant genotypes from M2 generation by multi-location trials 

d. Development of cotton researcher skill in mutation breeding 

 

    

5. Background: 

 

Among the different approaches presently adopted for the development of drought tolerant 

cotton varieties, the integration of mutation breeding with conventional breeding methods are 

found to be effective in many countries including China and Pakistan. Mutation breeding and the 

isolation of improved or novel phenotypes in conjunction with conventional breeding programs 

can result in mutant varieties endowed with new and desirable variations of desirable traits. 

Mutation breeding is the purposeful application of mutations in plant breeding. It is crucial for 

the generation of “designer crop varieties” to address the uncertainties of global climate 

variability, and the challenges of global plant-product insecurity.  

 

Jointly with the FAO, the IAEA used to help Member States to adopt mutation induction 

practices, with the goal to intensify crop production and preserve natural resources. With the 

technical support from the IAEA, the Cotton Development Board has initiated mutation breeding 

for the development of drought tolerant cotton varieties. CB-12, CB-13 and CB-14 are 3 cotton 

varieties recently released in Bangladesh by CDB. Seeds of these 3 varieties were radiated at 

Bangladesh Institute for Nuclear Agriculture (BINA) as per the MOA signed between the CDB 

and BINA. After irradiation at BINA, the seeds were transported to the Cotton Research Farm 

located at Sreepur in Gazipur. The radiated cottonseeds were sowed on 24 August 2016 to grow 

M1 generation.  

 

Although IAEA is providing technical support for this research work, financial support is not 

available either from IAEA or any other national sources. In order to continue this research 

initiative taken by CDB for the development of drought tolerant mutant cotton varieties, financial 

support  was obtained from GOB Special fund. 

 

  

 

 

FORTNIGHTLY ZONAL TRIAL MONITORING FORMAT-1 
(To be used by CCDO) 

 

1.  Zone :  

2.  Discipline : Breeding discipline. 

3.  Report No. :  

4.  Reporting  Date :  

5.  Farmer`s Name & Address :  

6.  Date of Sowing :  

7.  Date of  Emergence :  

8.  Plant Growth Phase & Stage :  
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9.  Number of Plant/10m2 :   

 

Sample No. 1 2 3 4 5 Average 

Number of 

Plant/10m2 

      

 

10.  Plant Growth & Development : 

 

  

Plant No. 1 2 3 4 5 Averag

e 

Plant height 

in inch 

      

NFB/Plant       

 

11.  Fruit Retention : 

 

  

Plant No. 1 2 3 4 5 Average 

% of 1st 

position fruit 
  

      

% of 2nd 

position fruit 

 

      

% of  3rd 

position fruit 

 

      

% of 4th 

position fruit 

 

      

 
12.  Insect  Damage : 

 

  

Plant No. 1 2 3 4 5 Average 

Leaf for 

Primary  Tip 

Damage 

      

Multiple Tip 

Damage 

      

13.  Presence of Harmful Insect : 

 

  

Plant No. 1 2 3 4 5 Average 

Aphid       

Jassid       

SBW       

ABW       

Others       
 

14.  Damage by Disease : 

 

  

Plant No. 1 2 3 4 5 Average 

Leaf spot 

infestation 

      

Bacteroa; 

Blight 

Inestation 

      

% Bo9ll Rot       
 

15.  Earliness of the variety :  
 

  

Plant No. 1 2 3 4 5 Average 

Days to 1st 

Flowering 

      

Days to 1st 
Boll split 

      

Total days 

required to 

harvest 
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16.  Seed Cotton Yield Performance :  

 

  

Plant No. 1 2 3 4 5 Average 

No. of 

Bolls/Plant 

      

Single Boll 

weight 

      

Yield/Plant (g)       

Yield/Plant (kg)       

Yield (kg/ha) 
 

      
 

17.  GOT (%) :  

 

  

Plant No. 1 2 3 4 5 Average 

Yield of Lint 

(kg/ha) 

      

Yield of Seed 

(kg/ha) 

      

GOT (%)       
 

18.  Management practices done last week 

 

:  

 

19.  Suggestions for the next fortnight :  

    
Signature 

 

 

REPORT FORMAT-2 

Monthly Zonal Trial Progress Report 

 
1.  Name of the Farm :  

2.  Name of the Zone :  

3.  Breeding discipline :  

 

Sl. 

No. 

Factors Present Condition 

Satisfactory Not 

Satisfactory 

Remarks 

1.  Plant Number    

2.  Plant Growth    

3.  Fruit Retention    

4.  Insect Damage    

5.  Disease Infestation    

6.  Production Practice    

7.  Seed Cotton Yield    

 
4.  Special Comments:   

 
Signature 

Member 

Technical Support Committee 

 

Signature 

Member 

Technical Support Committee 

 

Signature 

Member 

Technical Support Committee 
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গণপ্রজাতন্ত্রী োংলাবদি সরকার 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

তনে থাহী পতরচালক, তুলা উন্নয়ন দোর্থ 

এোং 

তসতনয়র সতচে, কৃতষ মন্ত্রণালয় এর মবধয স্বাযতরত  
 

 

 

োতষ ডক কম ডসম্পাদন চুদ্দক্ত। 
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জলুাই ১, ২০১৭-জনু ৩০, ২০১৮ 
 

 
সূতচপত্র 

 
                                                                                                        

 

পৃষ্ঠা নং 

তুলা উন্নয়ন দোবর্থর কম থসম্পাদবনর সাতে থক তচত্র   
                                                               

১০৩ 

উপক্রমতণকা 

 

১০৪ 

দসকেন ১াঃ রূপকে (Vision), অতভলয (Mission), দকৌেলগত 

উবিেযসমূহ এোং কার্ থােলী         
 

১০৫ 

দসকেন ২াঃ সাংস্থার তেতভন্ন কার্ থক্রবমর চূিামত্ম ফলাফল/প্রভাে 

(Outcome/Impact)   
                      

১০৬ 
 

দসকেন ৩াঃ দকৌেলগত উবিেয, অগ্রাতধকার, কার্ থক্রম, কম থসম্পাদন 

এোং লযয র্মাত্রাসমূহ  
                   

১০৭-১০৮ 
 

সংব াজনী ১াাঃ েব্দ সাংবযপ (Acronyms)                                                                     ১১২ 
 

সংব াজনী ২াাঃ কম থসম্পাদন সূচকসমূহ, োস্তোয়নকারী 

উইাং/অতফস/ইউতনি/প্রকে এোং পতরমাপ পদ্ধতত   
    

১১৩ 
 

সংব াজনী ৩াাঃ কম থসম্পাদবনর লযয মাত্রা অজথবনর দযবত্র অনযানয 

দপ্তর/সাংস্থার উপর তনভথরেীলতা            
১১৪-১১৫ 
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তুলা উন্নয়ন বোবর্ডর কম ডসম্পাদবনর সাতে ডক তচত্র 

 

(Overview of the Performance of Cotton Development Board) 
 

সাম্প্রততক অজডন, চযাবলঞ্জ এেং ভতেষযৎ পতরকল্পনা  
 

 সাম্প্রততক েেরসমূবহর (৩ েের) প্রধান অজডনসমূহ 
 

তুলা উন্নয়ন দোর্থ তুলা গবেষণা, সম্প্রসারণ, েীজ উৎপাদন ও তেতরণ, প্রতেযণ, 

োজারজাতকরণ ও জজতনাং এোং ঋণ তেতরবণ সহায়তা প্রভৃতত কার্ থক্রম োসত্মোয়ন কবর 

আসবে। তুলা উন্নয়ন দোবর্থর ৫ টি খামাবর গত ততন েেবর (২০১৪-১৫ দর্বক ২০১৬-১৭) 

তেতভন্ন তর্তসতপস্নবন (তিতর্াং, এবগ্রানতম, এবটামলজজ, সবয়ল সাইন্স, পযার্লজজ) ৫১.০ দহক্টর 

জতমবত গবেষণা এোং মাঠ/চাষী পর্ থাবয় ৬.২৭ দহ. কৃষবকর জতমবত অন-ফাম থ ট্রায়াল করা 

হবয়বে। উক্ত খামারসমূবহ গত ততন েেবর (২০১৪-১৫ দর্বক ২০১৬-১৭)  ২৫.৫ দহ. জতমবত 

তুলা চাষ কবর প্রায় ২৬.৬৬ দম. িন দমৌল েীজ ও ১৮৯.৫ দহ. জতমবত তুলা চাষ কবর প্রায় 

১৫৮.৮৬ দম. িন তভতত্ত েীজ উৎপাদন করা হয়। মাঠ পর্ থাবয় চুজক্তেদ্ধ চাষীবদর মাধযবম গত 

ততন েেবর (২০১৪-১৫ দর্বক ২০১৬-১৭) সমভূতম ও পাহািী ৫৮১ দহ. জতমবত তুলা চাষ কবর 

৪৬৬.৩৫ দম. িন মানবঘাতষত েীজ উৎপাদন করা হবয়বে। ২০১৪-১৫ দর্বক ২০১৬-১৭ সমবয় 

১২৮৩৫০ দহ. জতমবত তুলা চাষ কবর ৮৪১৪২ দম.িন আ ে তুলা উৎপাতদত হবয়বে। এ সমবয় 

উদ্ভাতেত ১টি হাইতির্ (তসতে হাইতির্-১) ও ২টি উন্নত তুলার জাত (পাহািী তুলা-৩ ও তসতে-১৫) 

েীজ উইাং, কৃতষ মন্ত্রণালয় কতৃথক তনেন্ধন করা হবয়বে এোং আরও ২ টি জাত অেমুজক্তর 

অবপযায় রবয়বে। 
 

 সমসযা এেং চযাবলঞ্জসমূহ 
 

তুলা একটি ৬ মাস দময়াদী ফসল। স্বে দময়াদী জাবতর অভাবে তুলা চাবষ দীঘ থ সময় প্রবয়াজন 

হয়। তুলা ফসলবক োক-সব্জী, ফুল, ফল ও অনযানয উচ্চমূবলযর ফসবলর সাবর্ প্রততবর্াতগতা 

কবর টিবক র্াকবত হয়। তেদযমান জাবতর দচবয় আরও উচ্চ ফলনেীল জাত উদ্ভােবনর মাধযবম 

তুলার উৎপাদন েৃজদ্ধ করা। আমত্মজথাততক োজাবর তুলার মূবলযর তস্থততেীলতার অভাে। 

পতরেততথত জলোয়ুবত খাপ খাওয়াবনার লবযয ট্রান্সবজতনক কিন, স্বে দময়াদী এোং দদেীয় 

হাইতির্ জাবতর তুলা েীজ উৎপাদন অেযহত রাখা জরম্নরী।  
 

 ভতেষযৎ পতরকল্পনা 
 

চলতত ২০১৬-১৭ দমৌসুবম ৪২,৮৫০ দহ. জতমবত তুলা চাষ কবর প্রায় ২৮৪৮৪.৬৪ দম.িন 

আে তুলা উৎপাতদত হবয়বে। আগামী ২০১৭-১৮ সাল  নাগাদ ৪৫ হাজার দহ. জতমবত তুলা চাষ  

কবর দহক্টর প্রতত ফলন োতিবয় ৩১৩০৪ দম.িন আে তুলা উৎপাদবনর পতরকেনা গ্রহণ করা 

হবয়বে। তুলার সেবচবয় যততকর দপাকা আবমতরকান দোলওয়াম থ প্রততবরাধী Bt Cotton চাবষর 

জনয োাংলাবদে কৃতষ গবেষণা ইনতস্টটিউি (োতর) এর সহায়তায় গবেষণা কার্ থক্রম পতরচালনা 

করা হবে। োাংলাবদে পরমানু কৃতষ গবেষণা ইনতস্টটিউি (তেনা) এর কাতরগতর সহায়তায় 

তমউবিেন তিতর্াং এর মাধযবম স্বেবময়াদী ও দরাগ প্রততবরাধী জাত উদ্ভােবনর সম্ভােনা রবয়বে। 

এোিা তেবশ্বর তেতভন্ন তুলা উৎপাদনকারী দদবের সাবর্ দর্াগাবর্াগ কবর স্বে দময়াদী তুলার 

জাম থপস্নাজম এবন গবেষণার মাধযবম তুলার স্বেবময়াতদ হাইতির্ ও জাত তহবসবে অেমুক্ত 

করার কার্ থক্রম অেযাহত রবয়বে। মূল ফসলবক েযাহত না কবর স্বে উৎপাদনেীল অঞ্চল 

দর্মন- েবরন্দ্র, খরা প্রেণ, লেনাক্ত ও চরাঞ্চল এোং পাহািী এলাকায় তুলা চাবষর উবদযাগ গ্রহণ 

করা হবয়বে।  
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২০১৭-১৮  অথ্ ডেেবরর সম্ভােয অজডনসমূহ 

 েবরন্দ্র, খরা, লেনাক্ত অঞ্চল ও দুই পাহাবির উপতযকাসহ দদবের তেতভন্ন অঞ্চবল ৩১,৩০৪ 

দম.িন তুলা চাবষর লÿা র্মাত্রা তনধ থারণ; 

 তুলা গবেষণা দকবন্দ্র গবেষণার মাধযবম ১টি জাত ও ২ টি প্রর্ুজক্ত উদ্ভােবনর উবদযাগ গ্রহণ; 

 তুলার োজার েযেস্থা চাষী োন্ধে করা এোং চাষীবদর নযার্যমূলয প্রাতপ্ত তনজিত করার লবযয 

সরকার,প্রাইবভি জজনার,েীজবকাম্পানী,দিক্সিাইল তমলস কতৃথপযসহ তেতভন্ন 

দস্টকবহাল্ডারবদর সবঙ্গ সাংবর্াগ স্থাপন করার লবযয কমপবয ৯টিবসতমনার/কম থোলার 

আবয়াজন;  

 গবেষণার িারা ফলন েজৃদ্ধর মাধযবম দমাি তুলার উৎপাদন ২-৩% েৃদ্দদ্ধ; 

 তুলা চাবষর আধুতনক কলাবকৌেল তেষবয় ৭,২০০ কৃষাণ-কৃষাণীবক প্রতেযণ প্রদান; 

 তুলার উৎপাদন েৃজদ্ধর লবযয তুলা গবেষণা খামারসমূবহ এোং চুজক্তেদ্ধ চাষীর মাধযবম ১৫১ 

দম.িন দমৌল,  তভতত্ত েীজ ও মানবঘাতষত েীজ ও হাইতির্ েীজ উৎপাদন এোং ১৪৯ দম.িন 

েীজ তুলাচাষীবদর মাবঝ তেতরণ; 

 তেদযমান এলাকা োিাও স্বে উৎপাদনেীল জতমবত তুলা চাষ,  লাভজনক েসয তেনযাস 

প্রেতথন, তুলার সাবর্ সার্ী ফসলসহ অনযানয আধুতনক কলাবকৌেল চাষীবদর মাবঝ 

হসত্মামত্মবরর লবযয ২১০০টি প্রদে থনী স্থাপন; 

 

 

 

উপক্রমতণকা (Preamble) 

 

সরকাতর দপ্তর/সাংস্থাসমূবহর প্রাততষ্ঠাতনক দযতা েৃজদ্ধ, 

স্বেতা ও জোেতদতহ দজারদার করা, সুোসন সাংহতকরণ 

এোং সম্পবদর র্র্ার্র্ েযেহার তনজিতকরবণর মাধযবম 

রূপকে ২০২১ এর র্র্ার্র্ োসত্মোয়বনর লবযয- 

তনে থাহী পতরচালক, তুলা উন্নয়ন দোর্থ   

এোং 
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তসতনয়র সতচে, কৃতষ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী োাংলাবদে 

সরকার এর মবধয ২০১৭ সাবলর জনু মাবসর  ..... তাতরবখ এই 

োতষ থক কম থসম্পাদন চুজক্ত স্বাযতরত হল। 

 

এই চুজক্তবত স্বাযরকারী উভয়পয তনমণতলতখত তেষয়সমূবহ 

সম্মত হবলনঃ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
বসকিন ১ 

 
রূপকল্প (Vision), অতভলÿা   (Mission), বকৌিলগত উবিিযসমহূ (Strategic Objectives), কা ডােলী 
(Functions) 

 

 

১.১ রূপকল্প (Vision)t  

তুলা ও তুলা ফসবলর উপজাত এর উৎপাদন েজৃদ্ধ 
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১.২ অতভলয (Mission) t 

গবেষণার মাধযবম জলোয় ু উপবর্াগী ও কৃষবকর চাতহদা অনুর্ায়ী প্ররু্জক্ত উদ্ভােন, মানসম্পন্ন  

উচ্চফলনেীল জাবতর েীজ সরেরাহ, তেদযমান চাষ এলাকার পাোপাতে দদবের স্বে উৎপাদনেীল 

জতমবত তুলা চাষ সম্প্রসারণ ও োজারজাতকরবণ সহায়তার মাধযবম তুলার উৎপাদন েজৃদ্ধ।      

 

 

 

1.4 বকৌিলগত উবিিযসমূহ (Strategic Objectives)t 

 

1.4.1 সংস্থার বকৌিলগত উবিিযসমহূ: 

                   ১. তুলা উৎপাদন ও উৎপাদনেীলতা েজৃদ্ধ ;    

       ২. তুলােীজ সরেরাহ ও সহজলভযতা েজৃদ্ধ; 

      ৩. কম থেযেস্থাপনায় দপোদাতরবত্বর উন্নয়ন। 
 

1.4.2 আেতিযক বকৌিলগত উবিিযসমূহাঃ 

6. দযতার সাংবগ োতষ থক কম থসম্পাদন চুজক্ত োসত্মোয়ন; 

7. কার্ থপদ্ধতত ও দসোর মাবনান্নয়ন; 

8. আতর্ থক েযেস্থাপনার উন্নয়ন; 

9. দযতা ও তনততকতার উন্নয়ন; 

10. তর্য অতধকার ও স্বপ্রবণাতদত তর্য প্রকাে োসত্মোয়ন; 

 

 

১.৪ কা ডােলী (Functions): 

১.   তেতভন্ন কৃতষ পতরবেে অঞ্চবল প্রবয়াগ উপবর্াগী পতরবেে োন্ধে স্বে েযবয়র প্ররু্জক্ত 

উদ্ভােবনর জনয দমৌতলক, উপবর্াগী এোং   

      প্রাবয়াতগক গবেষণা পতরচালনা করা;                                  

11. প্রতেযণ, পাটিথতসবপিরী  তরসাচথ, প্রদে থনী, মাঠতদেস ইতযাতদর মাধযবম চাষী পর্ থাবয় তুলা 

চাবষর আধুতনক কলা-দকৌেল হসত্মামত্মর ও তেসত্মার করা; 

12. তুলাচাবষর জনয চাতষবদর উদ েুদ্ধ করা এোং তুলার ফলন েজৃদ্ধর লবযয আধুতনক প্ররু্জক্ত 

চাতষবদর তনকি হসত্মামত্মবরর জনয সম্প্রাসারণ কার্ থক্রম পতরচালনা; 

13. কৃষাণ-কৃষাণীবদর তেতভন্ন উপকরণ (উন্নত জাবতর েীজ, সার, কীিনােক প্রভৃতত) তদবয় 

সহায়তা প্রদান; 

14. েীজতুলার জজতনাং ও মাবকথটিাং; 

15. কৃষক হবত জজনার কতৃথক দেসরকারীভাবে েীজতুলা োজারজাতকরবণ এোং এর উপজাত 

(ততল ও তখল) প্রজক্রয়াকরবণ উৎসাহ প্রদান;  

16. তুলাচাতষবদর ঋণ প্রাতপ্তবত সহায়তা প্রদান; 

17. েবরন্দ্র, খরা, লেনাক্ত অঞ্চল ও দুই পাহাবির উপতযকায় তুলা চাষ সম্প্রসারণ কার্ থক্রম োসত্মোয়ন  

18. দেসরকারী েীজ দকাম্পানী কতৃথক উৎপাতদত হাইিীর্ জাবতর তুলা মাঠ পর্ থাবয় সম্প্রসারবণ এোং 

19. তুলার সেবচবয় যততকর দপাকা আবমতরকান দোলওয়াম থ প্রততবরাধী Bt Cotton জাত প্রেতথন 

ও সম্প্রসারণ করা।  
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বসকিন ২ 

 

সংস্থার তেতভন্ন কা ডক্রবমর চুিামত্ম ফলাফল/প্রভাে (Outcome/Impact) 

 

 

চুিামত্ম ফলাফল/ 

প্রভাে 

(Outcome/ Impact) 

কা ডসম্পাদন 

সূচকসমুহ 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

তভতি 

েের 

২০১৫-

১৬ 

প্রকৃত 

২০১৬-

১৭   

লÿা  

মাত্রা 

২০১৭-

১৮ 

 

প্রবক্ষপন 

(Projection) 

তনধ ডাতরত লক্ষ মাত্রা 

অজডবনর বক্ষবত্র 

ব ৌথ্ভাবে দতয়ত্বপ্রাপ্ত 

মন্ত্রণালয়/ তেভাগ/ 

সংস্থাসমুবহর নাম 

উপািসূত্র 

[Source(s) of data] 

২০১৮-

১৯ 

২০১৯-

২০ 

তুলার পর্ থাপ্ততা 

অেমুক্ত জাত সাংখযা ২ ১ ১ ১ ১ তেএআরতস, তর্এই, 

এসআরতর্আই, োতর, 

তেনা, তি, তেএলআরই, 

তেএফআরআই, 

তেএমতর্এ, পাে থতয দজলা 

পতরষদ 

কৃতষ মন্ত্রণালবয়র েীজ 

উইাং এর জাত 

অেমুজক্তর দরজজবিেন 

নাং ও তাতরখ 

উদ্ভাতেত প্ররু্জক্ত সাংখযা ২ ৪ ২ ৪ ৪ গবেষণার খামারসমূবহর 

তরসাচথ তরবপাি 

 উৎপাতদত তুলা দম. িন ২৭৮৯৬.

৯৬ 

(১৫৩২

৮০ 

দেল) 

২৮৪৮৪.

৬৪ 

(১৫৬৫

০৯ 

দেল) 

৩১৩০

৪ 

(১৭২

০০০ 

দেল) 

৩১৬৬

৮ 

(১৭৪০

০০ 

দেল) 

৩২০৩২ 

(১৭৬

০০০ 

দেল) 

তুলা উৎপাদন অগ্রগততর 

োৎসতরক তরবপািথ 

উৎপাতদত েীজ দমটট্রক 

িন 

 

২৪২ ১৫০ 

 

 

১৫১ ১৫২ ১৫২ েীজ উৎপাদন অগ্রগততর 

োৎসতরক তরবপািথ 

  

তে. দ্র.াঃ তুলার উৎপাদন পতরবেেগত কারবণ (অতত েটৃি, খরা, েনযা ইতযাতদ) লÿা র্মাত্রার দচবয় কম-দেতে হবত পাবর। দেসরকারী েীজ দকাম্পানী কতৃথক 

সরেরাহকৃত হাইিীর্ জাবতর তুলার ফলন দেেী হওয়ায় এই েীবজর চাতহদা তদন তদন েজৃদ্ধ পাবে। ফবল দদেীয় জাবতর েীজ উৎপাদবনর লÿা র্মাত্রা  হ্রাস 

করা হবয়বে। 
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বসকিন ৩ 

বকৌিলগত উবিিয, অগ্রাতধকার, কা ডক্রম, কম ডসম্পাদন সূচক এেং লক্ষযমাত্রাসমূহ  
দকৌেলগত 

উবিেয 

দকৌেলগ

ত 

উবিবেয

র মান 

কার্ থক্রম কার্ থসম্পাদন সূচক একক কার্ থসম্পা

দন 

সূচবকর 

মান 

প্রকৃত অজথন লযযমাত্রা/ক্রাইবিতরয়া মান (২০১৭-১৮) প্রবযপ

ন 

২০১৮-

১৯ 

প্রবযপ

ন 

২০১৯-

২০ 

২০১৫-

১৬ 

 ২০১৬-

১৭* 

অসাধার

ণ 

অতত 

উত্তম 

উত্তম চলতত 

মান 

চলতত 

মাবনর 

তনবম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

তুলা উন্নয়ন দোবর্থর দকৌেলগত উবিেযসমূহ   

[১] তুলা 

উৎপাদন ও 

উৎপাদনেীল

তা 

 েজৃদ্ধ     

৫০ (১.১) তেরী পতরবেবে 

(লেণাক্ততা, খরা, তাপ 

সতহষু্ণ ইতযাতদ) অতভবর্াজন 

সযম জাত ও প্রর্জুক্তসহ 

তুলা ফসবলর উচ্চ 

ফলনেীল জাত এোং প্রর্জুক্ত 

উদ্ভােন 

(১.১.১) অেমুক্ত জাত সাংখযা ৫ ১ ১ ১ - - - - ১ ১ 

(১.১.৩) উদ্ভাতেত                       

    প্রর্জুক্ত (জাত 

সম্পতকথত) 

সাংখযা ২ ১ ১ ১ - - - - ১ ১ 

(১.১.৪) উদ্ভাতেত 

অনযানয                      

          প্রর্ুজক্ত 

সাংখযা ৩ ১ ৩ ১ - - - - ৩ ৩ 

(১.২) কৃষবকর তনকি 

উদ্ভাতেত জাত এোং প্রর্জুক্ত 

সম্প্রসারণ 

(১.২.১) প্রতেতযত    

           কৃষক  

সাংখযা 

(লয) 

৭ ০.২৪৩৪ 

(২৪৩৪০

) 

০.১৫ 

(১৫০০০) 
০.০৭২ 

(৭২০০) 

০.০৭০ 

(৭০০০) 

০.০৬৮ 

(৬৮০০) 

০.০৬৬ 

(৬৬০০
) 

০.০৬৪ 

(৬৪০০) 
০.১২০ 

(১২০০

০) 

০.১২০ 

(১২০০

০) 

(১.২.২) স্থাতপত    

         প্রদে থনী 

সাংখযা 

(লয) 

২০ ০.০২০৫

৯ 

(২০৫৯) 

০.০২২৫

৩ 

(২২৫৩) 

০.০২১০

০ 

(২১০০) 

০.০১৯০

০ 

(১৯০০) 

০.০১৮০০ 

(১৮০০) 

০.০১৭

০০ 

(১৭০০) 

০.০১৬০০ 

(১৬০০) 
০.২৭০ 

(২৭০০

) 

০.২৭০ 

(২৭০০) 

(১.২.৩) মাঠ 

তদেস/চাষী  

           রা র্ালী 

সাংখযা ৮ - - ৪৫০ 

(১৮০০

০ জন) 

৪৩০ 

(১৭২০০ 

জন) 

৪১০ 

(১৬৪০০ 

জন) 

৪০০ 

(১৬০০

০ জন) 

৩৮০ 

(১৫২০০ 

জন) 

৫০০ 

(২০০০

০ জন) 

৫০০ 

(২০০০

০ জন) 

(১.২.৪) আবয়াজজত 

দসতমনার/কম থোলা 

সাংখযা 
 

৫ ৮ ৬ ৯ ৭ ৫ ৪ ৩ ৯ ৯ 

[২] তুলােীজ 

সরেরাহ ও 

সহজলভযতা 

েৃজদ্ধ 

২৭ 
 

(২.১) দমৌল, তভতত্ত, এোং 

মানবঘাতষত েীজতুলা 

জজতনাং, েীজ উৎপাদন,  

সাংরযণ এোং তেতরণ 

(২.১.১) জজতনাংকৃত   

        েীজতুলা  

দমটট্রক 

িন 

৫ ৩৮৫ ২৬০ ২৬২ ২৫০ ২৪০ ২৩০ ২২০ ২৬৪ ২৬৪ 

(২.১.২) উৎপাতদত 

েীজ (তির্ার েীজ, 

তভতত্ত েীজ, 

মানবঘাতষত েীজ, তসতে 

হাইতির্-১ েীজসহ) 

দমটট্রক 

িন 

(লয) 

১০ ০.০০২৪

২ 

(২৪২) 

০.০০১৫ 

(১৫০) 

 

০.০০১

৫১ 

(১৫১) 

০.০০১৪ 

(১৪০) 

০.০০১৩ 

(১৩০) 

০.০০১

২ 

(১২০) 

০.০০১১ 

(১১০) 
০.০০১

৫২ 

(১৫২) 

০.০০১

৫২ 

(১৫২) 

(২.১.৩) তেতরণকৃত 

েীজ (েবরন্দ্র, খরা, 

দমটট্রক 

িন 

৭ ২৪০ ১৪৮ 

 
১৪৯ ১৩৮ ১২৮ ১১৮ ১০৮ ১৫০ ১৫০ 
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দকৌেলগত 

উবিেয 

দকৌেলগ

ত 

উবিবেয

র মান 

কার্ থক্রম কার্ থসম্পাদন সূচক একক কার্ থসম্পা

দন 

সূচবকর 

মান 

প্রকৃত অজথন লযযমাত্রা/ক্রাইবিতরয়া মান (২০১৭-১৮) প্রবযপ

ন 

২০১৮-

১৯ 

প্রবযপ

ন 

২০১৯-

২০ 

২০১৫-

১৬ 

 ২০১৬-

১৭* 

অসাধার

ণ 

অতত 

উত্তম 

উত্তম চলতত 

মান 

চলতত 

মাবনর 

তনবম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

লেণাক্ত ও চরাঞ্চল 

এোং পাহাতি 

এলাকাসহ) 

(২.২) েবরন্দ্র, খরা, লেণাক্ত 

ও চরাঞ্চল এোং পাহাতি 

এলাকায় তুলা ফসবলর 

তির্ার, তভতত্ত ও মানবঘাতষত 

(Truthfully labelled) েীজ 

উৎপাদন, তেতরণ  

(২.২.১) তেতরণকৃত 

েীজ   

দমটট্রক 

িন 

৫ - ৫৮ 
 

৫৮ ৫৬ ৫৪ ৫২ ৫০ ৫৮ ৫৮ 

৫। 

কম থেযেস্থাপনা

য় 

দপোদাতরবত্বর 

উন্নয়ন 

০৩ ৫.৩) মানেসম্পদ 

েযেস্থাপনা 

৫.৩.৩ প্রতেতযত 

জনেল 

সাংখযা ২ - ৬০০ ৬৬০ ৬৪০ ৬২০ ৬০০ ৫৮০ ৭০০ ৭০০ 

৫.৩.৪ প্রদানকৃত 

উচ্চতেযার মবনানয়ন 

% ১ - ৫৫.৫৫ ৬০ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ৬৫ ৬৫ 

*সামতয়ক (Provisional) 

তে. দ্র.াঃ ২০১৭-১৮ অর্ থ েেবরর পবূে থ কম থসম্পাদন সূচক প্রতেতযত কৃষবকর মবধয মাঠ তদেস অন্তভূথক্ত তেল তকন্তু ২০১৭-১৮ অর্ থ েের দর্বক মাঠ তদেস পৃর্ক কম থসম্পাদন 

সূচক তহবসবে দদখাবনা হবয়বে তেধায় ২০১৭-১৮ অর্ থ েেবর প্রতেতযত কৃষবকর সাংখযা কবম দগবে। উবেখয, প্রতত মাঠ তদেবস ৪০ জন কৃষক অন্তভূথক্ত র্াবক।  

২০১৬-১৭ অর্ থ েেবর ১টি প্রকে ও ১টি কম থসূতচর কার্ থক্রম সমাপ্ত হওয়ায় ২০১৭-১৮ অর্ থ েেবরর প্রদে থনীর লযযমাত্রা কবম দগবে। অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন োবজবি েরাি 

প্রাতপ্ত এোং গবেষণা তেষয়ক ১টি প্রকে এোং পাে থতয চট্টগ্রাবমর ১টি প্রকে অনুবমাদন প্রাতপ্ত সাবপবয ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ সাবলর প্রবযপন অজথন করা সম্ভে হবে।  
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আতম, তনে থাহী পতরচালক, তুলা উন্নয়ন দোর্থ, গণপ্রজাতন্ত্রী োাংলাবদে 

সরকাবরর মাননীয় মন্ত্রী, কৃতষ মন্ত্রণালয় এর প্রতততনতধ তসতনয়র সতচে, কৃতষ 

মন্ত্রণালয় এর তনকি অঙ্গীকার করতে দর্, এই চুজক্তবত েতণ থত ফলাফল 

অজথবন সবচি র্াকে। 

 

আতম, তসতনয়র নসতচে, কৃতষ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী োাংলাবদে সরকাবরর 

মাননীয় কৃতষ মন্ত্রীর প্রতততনতধ তহসাবে তুলা উন্নয়ন দোবর্থর তনে থাহী 

পতরচালবকর তনকি অঙ্গীকার করতে দর্, এই চুজক্তবত েতণ থত ফলাফল 

অজথবন প্রবয়াজনীয় সহবর্াতগতা প্রদান করে। 

 

 

 

স্বাযতরতঃ 
 

 
 

    

 তনে থাহী পতরচালক                                                                                         

তুলা উন্নয়ন দোর্থ                                                                                    
 

 
 

 

 

 তাতরখ 

    

 তসতনয়র সতচে                                                                                                       

কৃতষ মন্ত্রণালয়  

 

 তাতরখ 
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সংব াজনী-১ 

িব্দ সংবক্ষপ (Acronyms) 
 

দহঃ দহক্টর 

দমঃ িঃ দমটট্রক িন 

োতর োাংলাবদে কৃতষ গবেষণা ইনতস্টটিউি 

তসতর্তে তুলা উন্নয়ন দোর্থ 

তেএফআরআই োাংলাবদে মৎসয গবেষণা ইনতস্টটিউি 

তেএলআরআই োাংলাবদে প্রাতণ সম্পদ গবেষণা ইনতস্টটিউি  

তেনা োাংলাবদে কৃতষ পরমাণু গবেষণা ইনতস্টটিউি 

জজওটি জজতনাং আউি িান থ  

তেএআরতস োাংলাবদে কৃতষ গবেষণা কাউজন্সল 

তর্এই কৃতষ সম্প্রসারণ অতধদপ্তর 

এসআরতর্আই মতৃত্তকা সম্পদ উন্নয়ন ইনতস্টটিউি  

তি োাংলাবদে ধান গবেষণা ইনতস্টটিউি 

তেএমতর্এ েবরন্দ্র েহুমুখী উন্নয়ন কতৃথপয 
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সংব াজনী ২াাঃ কম ডসম্পাদন সূচকসমূহ, োসত্মোয়নকারী উইং/অতফস/ইউতনট/প্রকল্প এেং পতরমাপ পদ্ধতত  

 
 

 

ক্রতম

ক নং 

কম ডসম্পাদন 

সূচকসমূহ 

তেেরণ োসত্মোয়নকারী ইউতনট/প্রকল্প পতরমাপ পদ্ধতত এেং 

উপািসূত্র 

সাধার

ণ 

মমত্ম

েয 

১  অেমুক্ত 

জাত 

তুলা উন্নয়ন দোবর্থর তনজস্ব খামারসমূবহ গবেষণার মাধযবম তুলার 

জাম থপস্নাজম েযেহার কবর তুলার জাত অেমুক্ত করা হয়। 

তুলা উন্নয়ন দোবর্থর গবেষণা খামারসমূহ। কৃতষ মন্ত্রণালবয়র েীজ উইাং এর 

জাত অেমজুক্তর দরজজবিেন নাং 

ও তাতরখ 

 

২ উদ্ভাতেত 

প্ররু্জক্ত 

তুলা উন্নয়ন দোবর্থর তনজস্ব খামারসমূবহ মাঠ পর্ থাবয়র চাতহদা 

তভতত্তক গবেষণার মাধযবম প্রর্জুক্ত উদ্ভােন করা হয়। 

গবেষণার খামারসমূবহর তরসাচথ 

তরবপািথ । 

 

৩ প্রতেতযত 

েযজক্ত 

তুলা উন্নয়ন দোবর্থর তনজস্ব খামারসমূবহ ও তেতভন্ন দজানাল  

কার্ থালবয়র মাধযবম সম্প্রসারণ কমী ও চাষীবদর প্রতেযণ দদওয়া 

হয়। 

তুলা উন্নয়ন দোবর্থর আওতাধীন তেতভন্ন প্রকে ও 

কম থসূতচর সহবর্াতগতায় গবেষণা খামার ও দজানাল 

কার্ থালয়।  

প্রতেযবণর তত্রমাতসক তরবপািথ।  

৪ স্থাতপত 

প্রদে থনী 

তুলা গবেষণা খামারসমূবহ উদ্ভাতেত জাত ও প্রর্জুক্ত মাঠ পর্ থাবয় 

চাষীবদর মাবঝ তেসত্মাবরর লবযয সাধারণ, জাত তভতত্তক ও েস্নক 

প্রদে থনীর দযত্র স্থাপন করা হয়। 

তুলা উন্নয়ন দোবর্থর আওতাধীন তেতভন্ন প্রকে ও 

কম থসূতচর সহবর্াতগতায় দজানাল কার্ থালয়। 

প্রদে থনী স্থাপবনর োৎসতরক 

তরবপািথ। 

 

৫ মাঠ 

তদেস/চাষী 

রা র্ালী 

তুলা উন্নয়ন দোবর্থর তেতভন্ন দজানাল  কার্ থালবয়র মাধযবম 

চাষীবদরবক তনবয় মাঠ তদেস/চাষী রা র্ালী করা হয়। 

তুলা উন্নয়ন দোবর্থর আওতাধীন তেতভন্ন প্রকে ও 

কম থসূতচর সহবর্াতগতায় দজানাল কার্ থালয়। 

মাঠ তদেবসর তত্রমাতসক 

তরবপািথ। 

 

৬ দসতমনার/ 

কম থোলা 

তুলার চাষ পদ্ধতত ও এর সম্প্রসারবণর দকৌেল তনধ থারবণর লবযয 

তেতভন্ন অঞ্চবল দসতমনার/কম থোলার আবয়াজন কবর র্াবক।  

তুলা উন্নয়ন দোবর্থর আওতাধীন তেতভন্ন প্রকে ও 

কম থসূতচর সহবর্াতগতায় গবেষণা খামার, আঞ্চতলক ও 

দজানাল কার্ থালয় োসত্মোয়ন কবর। 

 দসতমনার/কম থোলার তত্রমাতসক 

তরবপািথ। 

 

 

৭ জজতনাংকৃত 

েীজতুলা 

তুলা গবেষণা খামারসমূবহ দমৌল েীজ ও তভতত্ত েীজ এোং দজানাল 

কার্ থালবয়র মাধযবম মান দঘাতষত েীজতুলা উৎপাদন কবর জজতনাং 

এর মাধযবম েীজ ও আ ে আলাদা করা হয়। 

তুলা গবেষণা খামারসমূবহ রাজস্ব োবজি ও প্রকবের 

সহায়তায় দমৌল েীজ, তভতত্ত েীজ ও মান দঘাতষত 

েীজতুলা তুলা উন্নয়নবোবর্থর তনজস্ব জজতনাং দসটাবরর 

মাধযবম জজতনাং কার্ থক্রম োসত্মোয়ন কবর। 

োৎসতরক তরবপািথ।  
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ক্রতম

ক নং 

কম ডসম্পাদন 

সূচকসমূহ 

তেেরণ োসত্মোয়নকারী ইউতনট/প্রকল্প পতরমাপ পদ্ধতত এেং 

উপািসূত্র 

সাধার

ণ 

মমত্ম

েয 

৮ উৎপাদনকৃ

ত েীজ 

তুলা গবেষণা খামারসমূবহ দমৌল েীজ ও তভতত্ত েীজ এোং দজানাল 

কার্ থালবয়র মাধযবম মান দঘাতষত েীজ উৎপাদন করা হয়। 

তুলা গবেষণা খামারসমূবহ রাজস্ব োবজি ও প্রকবের 

সহায়তায় দমৌল েীজ ও তভতত্ত েীজ উৎপাদন করা হয়। 

এোিা তেতভন্ন প্রকে ও কম থসূতচর সহবর্াতগতায় 

দজানাল কার্ থালবয় মান দঘাতষত েীজ উৎপাদন 

কার্ থক্রম োসত্মোয়ন কবর। 

েীজ উৎপাদন অগ্রগততর 

োৎসতরক তরবপািথ। 

 

৯ তেতরণকৃত 

েীজ 

তুলা গবেষণা খামারসমূবহ দমৌল েীজ ও তভতত্ত েীজ এোং দজানাল 

কার্ থালবয় উৎপাতদত মান দঘাতষত েীজ চাষীবদর মাবঝ স্বে 

মূবলয/তেনা মূবলয তেতরণ করা হয়। 

তুলা গবেষণা খামারসমূহ এোং দজানাল কার্ থালয়। েীজ তেতরবণর োৎসতরক 

তরবপািথ। 
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সাংবর্াজনী ৩াঃ কম থসম্পাদবনর লÿা র্মাত্রা অজথবনর দযবত্র অনযানয দপ্তর/সাংস্থার উপর তনভথরেীলতা 
 
 

প্রততষ্ঠাবনর 

ধরণ 

প্রততষ্ঠাবনর নাম সংতিস্নষ্ 

কম ডসম্পাদন 

সূচক 

উক্ত প্রততষ্ঠাবনর 

তনকট তুলা উন্নয়ন 

বোবর্ডর প্রতযাতিত 

সহায়তা 

প্রতযািার ব ৌদ্দক্তকতা উক্ত প্রততষ্ঠাবনর তনকট 

প্রতযািার মাত্রা 

প্রতযািা পূরণ 

না হবল 

সম্ভােয প্রভাে 

সরকারী 

সাংস্থা/প্রততষ্ঠান 

োাংলাবদে কৃতষ 

গবেষণা 

ইনটিটিউি (োতর) 

প্ররু্জক্ত 

উদ্ভােন 

তেটি কিন গবেষণার 

কাতরগতর সহায়তা 

তুলা উন্নয়ন দোবর্থর গবেষণা 

খামারসমূবহ োবয়াবিকবনালজজর 

তেষবয় গবেষণা জনয উন্নত 

গবেষণাগার না র্াকায় উক্ত 

প্রততষ্ঠাবনর গবেষণার কাতরগতর 

সহায়তা প্রবয়াজন। 

২৫% তেটি কিন 

গবেষণা 

কার্ থক্রম েযহত 

হবত পাবর। 

কৃতষ সম্প্রসারণ 

অতধদপ্তর 

তুলা 

উৎপাদন 

তুলা চাষ সম্প্রসারবণ 

সহায়তা 

তুলা উন্নয়ন দোবর্থর জনেল কম 

র্াকায় তুলা সম্প্রসারণ কার্ থক্রবম 

কৃতষ সম্প্রসারণ অতধদপ্তবরর 

সহায়তা প্রবয়াজন।  

২০% তুলা চাষ 

সম্প্রসারণ 

েযহত হবত 

পাবর। 

েবরন্দ্র েহুমুখী 

উন্নয়ন কতৃথপয 

তুলা 

উৎপাদন 

েবরন্দ্র এলাকায় তুলা 

চাষ সম্প্রসারণ ও 

দসচ সহায়তা। 

েবরন্দ্র এলাকা খরাপ্রেণ হওয়ায় 

স্বে পাতন েযেহারকারী ফসল 

তহবসবে তুলার সম্প্রসারবণ 

উতলস্নতখত প্রততষ্ঠাবনর সহায়তা 

প্রবয়াজন। 

২০% েবরন্দ্র এলাকায় 

তুলার উৎপাদন 

েযহত হবত 

পাবর। 

োাংলাবদে প্রাতণ 

সম্পদ গবেষণা 

ইনটিটিউি 

(তেএলআরআই) 

তুলা 

উৎপাদন। 

তুলার উপজাত 

তহবসবে প্রাপ্ত তখবলর 

গুণগত মান তনণ থয়। 

তুলার উপজাত তহসাবে প্রাপ্ত 

তখবলর পুটিগত মান তনণ থয় করা 

দগবল গোতদ পশুর সুষম খাোর 

তহবসবে তুলার তখল েযেহার করা 

২০% তুলার উপজাত 

তখল তেক্রয় না 

হবল চাষীরা 

েীজ তুলার 
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প্রততষ্ঠাবনর 

ধরণ 

প্রততষ্ঠাবনর নাম সংতিস্নষ্ 

কম ডসম্পাদন 

সূচক 

উক্ত প্রততষ্ঠাবনর 

তনকট তুলা উন্নয়ন 

বোবর্ডর প্রতযাতিত 

সহায়তা 

প্রতযািার ব ৌদ্দক্তকতা উক্ত প্রততষ্ঠাবনর তনকট 

প্রতযািার মাত্রা 

প্রতযািা পূরণ 

না হবল 

সম্ভােয প্রভাে 

র্াবে। ফবল েীজ তুলার নযার্য মূলয 

প্রাতপ্তবত চাষীবদর সহায়ক হবে।  

উচ্চ মূলয 

প্রাতপ্তবত েজঞ্চত 

হবত পাবর। 

োাংলাবদে মৎসয 

গবেষণা 

ইনটিটিউি 

(তেএফআরআই) 

তুলা 

উৎপাদন। 

তুলার উপজাত 

তহবসবে প্রাপ্ত তখবলর 

গুণগত মান তনণ থয়। 

তুলার উপজাত তহসাবে প্রাপ্ত 

তখবলর পুটিগত মান তনণ থয় করা 

দগবল মাবের সুষম খাোর তহবসবে 

তুলার তখল েযেহার করা র্াবে। 

ফবল েীজ তুলার নযার্য মূলয 

প্রাতপ্তবত চাষীবদর সহায়ক হবে।  

২০% তুলার উপজাত 

তখল তেক্রয় না 

হবল চাষীরা 

েীজ তুলার 

উচ্চ মূলয 

প্রাতপ্তবত েজঞ্চত 

হবত পাবর। 

মতৃত্তকা সম্পদ 

উন্নয়ন 

ইনতস্টটিউি 

(এসআরতর্আই) 

তুলা 

উৎপাদন। 

তুলা চাবষাপবর্াগী 

জতমর মাটির পুটিগুণ 

তনণ থয়। 

মাটি পরীযার মাধযবম তুলা 

চাবষাপবর্াগী জতম তনে থাচন এোং 

সুষম মাত্রায় সার প্রবয়াবগর 

মাধযবম তুলার ফলন েজৃদ্ধ পাবে। 

২০% তুলার ফলন ও 

মাটির গুণাগুণ 

হ্রাস দপবত 

পাবর। 

োাংলাবদে কৃতষ 

গবেষণা কাউজন্সল 

(তেএআরতস) 

প্ররু্জক্ত 

উদ্ভােন 

গবেষণার মাধযবম 

তুলার আধুতনক 

প্ররু্জক্ত উদ্ভােন ও 

গবেষক/কম থকতথাবদর 

দযতা েজৃদ্ধবত 

সহায়তা  

দদতে তেবদতে তুলা চাবষর আধুতনক 

প্ররু্জক্ত উদ্ভােন, প্রেতথন ও 

সম্প্রসারবণ উক্ত প্রততষ্ঠাবনর 

আতর্ থক ও কাতরগতর সহায়তা 

প্রবয়াজন। 

২৫% তুলা চাবষর 

আধুতনক 

প্ররু্জক্ত উদ্ভােন 

েযাহত হবত 

পাবর।  

োাংলাবদে কৃতষ প্ররু্জক্ত তমউবিেন তিতর্াং এর তমউবিেন তিতর্াং এর মাধযবম ২০% উচ্চ ফলনেীল 
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প্রততষ্ঠাবনর 

ধরণ 

প্রততষ্ঠাবনর নাম সংতিস্নষ্ 

কম ডসম্পাদন 

সূচক 

উক্ত প্রততষ্ঠাবনর 

তনকট তুলা উন্নয়ন 

বোবর্ডর প্রতযাতিত 

সহায়তা 

প্রতযািার ব ৌদ্দক্তকতা উক্ত প্রততষ্ঠাবনর তনকট 

প্রতযািার মাত্রা 

প্রতযািা পূরণ 

না হবল 

সম্ভােয প্রভাে 

পরমাণু গবেষণা 

ইনতস্টটিউি 

(তেনা) 

উদ্ভােন মাধযবম তুলার জাত 

উদ্ভােবন কাতরগতর 

সহায়তা 

উচ্চ ফলনেীল জাত উদ্ভােন ও 

প্রেতথবন উক্ত প্রততষ্ঠাবনর কাতরগতর 

সহায়তা প্রবয়াজন। 

জাত উদ্ভােন 

েযাহত হবত 

পাবর। 

োাংলাবদে ধান 

গবেষণা 

ইনতস্টটিউি (তি) 

প্ররু্জক্ত 

উদ্ভােন 

তেটি কিন গবেষণার 

কাতরগতর সহায়তা 

তুলা উন্নয়ন দোবর্থর গবেষণা 

খামারসমূবহ োবয়াবিকবনালজজর 

তেষবয় গবেষণা জনয উন্নত 

গবেষণাগার না র্াকায় উক্ত 

প্রততষ্ঠাবনর গবেষণার কাতরগতর 

সহায়তা প্রবয়াজন। 

২০% তেটি কিন 

গবেষণা 

কার্ থক্রম েযহত 

হবত পাবর। 

 পাে থতয দজলা 

পতরষদ 

তুলা 

উৎপাদন 

তুলা চাষ সম্প্রসারবণ 

সহায়তা 

ততন পাে থতয দজলা পাহাতি ও 

খরাপ্রেণ হওয়ায় দুই পাহাবির 

ভযাতল ও ঢাবল এোং স্বে পাতন 

েযেহারকারী ফসল তহবসবে তুলার 

সম্প্রসারবণ উতলস্নতখত 

প্রততষ্ঠাবনর সহায়তা প্রবয়াজন। 

২৫% পাে থতয 

দজলাসমূবহ 

তুলা চাষ 

সম্প্রসারণ 

েযহত হবত 

পাবর। 
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মন্ত্রণালয়/ তেভাগসমুবহর োতষ ডক অতর্ট প্রততবেদন সংক্রামত্ম েক 

 

 

 
 

মন্ত্রণালয়/তেভাগ নামাঃ কৃতষ মন্ত্রণালয়, তুলা উন্নয়ন বোর্ড                                                   আওতাধীন 

অতধদপ্তর/দপ্তবরর সাংখযাঃ 

প্রততবেদনাধীন েেরাঃ ২০১৬-১৭                                                                             প্রততবেদন প্রস ত তততর তাতরখঃ 

৩০-০৬-২০১৭ 
 

১. অতর্ি আপতত্ত 

২. অতর্ি আপতত্ত সাংক্রামত্ম তর্য(০১ জলুাই,২০১৬ হবত ৩০জনু, ২০১৭ পর্ থমত্ম)। 

(অাংকসমূহ দকাটি 

িাকায়) 

ক্রতমক 

নাং 

মন্ত্রণালয়/তেভাগসমুবহর 

নামঃ 

অতর্ি আপতত্ত ির্সীি 

জোবের 

সাংখযা 

তনষ্পতত্তকৃত অতর্ি 

আপতত্ত 

অতনষ্পতত্তকৃত অতর্ি 

আপতত্ত 

মমত্মেয 

সাংখযা িাকার 

পতরমাণ 

(দকাটি 

িাকায়) 

সাংখযা  িাকার 

পতরমান 

(দকাটি 

িাকায়) 

সাংখযা  িাকার 

পতরমান 

(দকাটি 

িাকায়) 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

 তুলা উন্নয়ন দোর্থ ৩০ ৩.৭৭ ৩০ ১৬ ২.১৯ ১৪ ১.৫৮  
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তথ্য কতমিবনর োতষ ডক প্রততবেদবন অমত্মভুদ্দক্তর লবক্ষয ২০১৭ সাবলর সমতন্বত তথ্যাতদ 

 

ক্রতম

ক নাং 

কতৃথপবযর 

নাম 

তর্য অতধকার 

আইন,২০০৯ 

এর ফরবমি 

অনুর্ায়ী তর্য 

সরেরাবহর 

জনয প্রাপ্ত 

আবেদবনর 

সাংখযা 

তর্য 

সরেরাবহ

র মাধযবম 

তনষ্পতত্তকৃ

ত 

আবেদবন

র সাংখযা 

অনুবরাধকৃ

ত তর্য না 

দদয়ার 

তসদ্ধাবমত্মর 

সাংখযা ও 

উক্ত 

তসদ্ধামত্ম 

গ্রহবনর 

কারণ 

দাতয়ত্ব

প্রাপ্ত 

কম থকতথা

র 

তসদ্ধাবম

ত্মর 

তেরম্নবদ্ধ 

আপীবল

র সাংখযা 

আপী

ল 

তনষ্প

তত্তর 

সাংখযা 

কতৃথয 

কতৃথক 

দাতয়ত্বপ্রা

প্ত 

কম থকতথার 

তেরম্নবদ্ধ 

গৃহীত 

োতসত্মমূ

লক 

েযেস্থার 

সাংখযা 

তর্য অতধকার (তর্য 

প্রাতপ্ত সাংক্রামত্ম) 

তেতধমালা, ২০০৯ এর 

তেতধ ৮ অনুর্ায়ী 

তবর্যর মূলয োেদ 

আদায়কৃত অবর্ থর 

পতরমান 

কতৃথপয 

কতৃথক গৃহীত 

তেতভন্ন 

কার্ থক্রবমর 

তেেরণ 

মমত্ম

েয 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১।  তুলা উন্নয়ন 

দোর্থ 

েূণয েূণয েূণয েূণয েূণয েূণয েূণয তর্য অতধকার 

আইন,২০০৯ 
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খামারোতি, 

ঢাকা। 

দমাতাবেক 

তুলা উন্নয়ন 

দোবর্থর তর্য 

অেমুক্তকরণ 

নীততমালা,২০

১৭ ও োতষ থক 

প্রততবেদন 

ততরী আবে। 

 
 

 

 

 

 

 

তসটিবজনস চািথার 
১.  তভেন ও তমেন 

 

তভেনঃ   

         তুলা ও তুলা ফসবলর উপজাত এর উৎপাদন েজৃদ্ধ। 

 

তমেনঃ 
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  গবেষণার মাধযবম জলোয় ুউপবর্াগী ও কৃষবকর চাতহদা অনুর্ায়ী প্ররু্জক্ত উদ্ভােন, মানসম্পন্ন  উচ্চফলনেীল জাবতর েীজ সরেরাহ, তেদযমান 

চাষ এলাকার পাোপাতে দদবের স্বে উৎপাদনেীল জতমবত তুলা চাষ সম্প্রসারণ ও োজারজাতকরবণ সহায়তার মাধযবম তুলার উৎপাদন েজৃদ্ধ।  

 

২.১) নাগতরক দসো 

ক্রঃ 

নাং 

দসোর নাম দসো প্রদান পদ্ধতত প্রবয়াজনীয় 

কাগজপত্র এোং প্রাতপ্ত 

স্থান 

দসোর মূলয এোং পতরোধ 

পদ্ধতত 

দসো প্রদাবনর 

সময়সীমা 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম থকতথা 

(নাম,পদেী, দফান নম্বও ও ই-দমইল)। 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১. তুলা উৎপাদন 

সাংক্রামত্ম 

পরামে থ প্রদান 

চাতহদা প্রাতপ্ত 

সরাসতর/পত্র/ই-

দমইল/পরামে থ 

প্রদান 

 তেনা মূবলয ৫ কম থ তদেস 

(দম-জলুাই) 

মুহাম্মদ দমাফাজ্জল দহাবসন 

দট্রতনাং অতফসার (সঃ দঃ) 

তুলা উন্নয়ন দোর্থ, খামারোতি, ঢাকা-

১২১৫। 

দফানঃ ৯১০৩৬৩৮, দমাোইলঃ ০১৭১১-

৩১৪৩৪৮ 

ই-দমইলঃ mdmofazzal1977@gmail.com 

সকল উপ-পতরচালক ও প্রধান তুলা 

উন্নয়ন কম থকতথা 

২. মান সম্পন্ন 

তুলােীজ 

সরেরাহ 

তাতলকা ভুক্তকরণ 

ইউতনি অতফবস 

দর্াগাবর্াগ 

-জতম তনে থাচন 

-তুলােীজ সরেরাহ 

দজান ও ইউতনি 

পর্ থাবয় 

সরকারী তনধ থাতরত মূলয, 

নগদ মূবলয 

চাতহদা প্রাতপ্তর পবর  

৭ কম থ তদেস 

(দম-জলুাই) 

সকল প্রধান তুলা উন্নয়ন কম থকতথা 

ঢাকাঃ ০২৯১১৬০৫৮, দমাোঃ 

০১৮৩২২-৫৪১৫৭ 

ই-দমইল : batensm@yhoo.com 

ময়মনতসাংহঃ০৯১-৬২০৪৫, দমাোঃ 

০১৭১৮-২৪৫৭৪ 

ই-দমইল : khaleda78cdb@yhoo.com 

ক্রঃ 

নাং 

দসোর নাম দসো প্রদান পদ্ধতত প্রবয়াজনীয় 

কাগজপত্র এোং প্রাতপ্ত 

স্থান 

দসোর মূলয এোং পতরোধ 

পদ্ধতত 

দসো প্রদাবনর 

সময়সীমা 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম থকতথা 

(নাম,পদেী, দফান নম্বও ও ই-দমইল)। 

mailto:mdmofazzal1977@gmail.com
mailto:batensm@yhoo.com
mailto:khaleda78cdb@yhoo.com
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

      র্বোরঃ ০২-৯১১৬০৫৮, দমাোঃ 

০১৮৩২-২৫৪১৫৭ 

ই-দমইল : salam6776@yhoo.com 

 

 

৩. তেভাগীয় ঋণ 

তেতরণ ও 

েযাাংক ঋন 

প্রাতপ্তবত 

সহায়তা 

ঋবণর জনয 

আবেদন 

-কিন ইউতনি 

অতফসার ও তুলা 

উন্নয়ন কম থকতথা 

কতৃথক 

সুপাতরেকৃত চাতষ 

তনধ থাতরত েবক 

আবেদন (েক তলাংক) 

সরকারী কৃতষ ঋবণর 

নীততমালা অনুসরণ কবর 

আবেদন প্রাতপ্ত 

দর্বক ১৫ কম থ তদেস 

(জনু-নবভম্বর) 

সকল প্রধান তুলা উন্নয়ন কম থকতথা 

-do- 

 

২.২ 

ক্রঃ 

নাং 

দসোর নাম দসো প্রদান 

পদ্ধতত 

প্রবয়াজনীয় 

কাগজপত্র এোং প্রাতপ্ত 

স্থান 

দসোর মূলয এোং পতরোধ 

পদ্ধতত 

দসো প্রদাবনর 

সময়সীমা 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম থকতথা 

(নাম,পদেী, দফান নম্বও ও ই-দমইল)। 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১. জজতনাং সহায়তা আবেদন প্রাতপ্ত 

-জজতনাং কবর 

দদওয়া 

আবেদনপত্র 

সদরদপ্তর ও খামার 

সমূবহর জজতনাং দকন্দ্র 

প্রতত দকজজ েীজতুলা 

জজতনাং খরচ (তলাংক) 

১মাস র্. দমাঃ তাসতদকুর রহমান 

উপ-পতরচালক (সদর দপ্তর) 

তুলা উন্নয়ন দোর্থ, খামারোতি, ঢাকা। 

দফানঃ ৯১১১৪৭৬, ৯১০২২৭৫ 

দমাোইলঃ ০১৭১২-৮৩৭৭২০ 

ই-দমইল : mdtasdiqur@yahoo.com 

 

২.৩) আভযমত্মরীণ দসো 

mailto:salam6776@yhoo.com
mailto:mdtasdiqur@yahoo.com
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ক্রঃ 

নাং 

দসোর নাম দসো প্রদান পদ্ধতত প্রবয়াজনীয় কাগজপত্র 

এোং প্রাতপ্ত স্থান 

দসোর মূলয এোং পতরোধ 

পদ্ধতত 

দসো প্রদাবনর 

সময়সীমা 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম থকতথা 

(নাম,পদেী, দফান নম্বও ও ই-দমইল)। 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১. জজতপএফ 

অতগ্রবমর 

আবেদন 

তনিতত্তকরণ 

জজতপএফ অতগ্রবমর 

আবেদন র্াচাই ও 

অনুবমাদন 

আবেদন প্রাতপ্ত 

জজতপএবফর একাউন্স 

তসস্নপসহ আবেদনপত্র 

সদর দপ্তর, তর্তর্, তসতসতর্ও 

অতফস ও খামারসমূবহ 

তেনা মূবলয ৭ তদন কম থ তদেস র্. দমাঃ তাসতদকুর রহমান 

উপ-পতরচালক (সদর দপ্তর) 

তুলা উন্নয়ন দোর্থ, খামারোতি, ঢাকা। 

দফানঃ ৯১১১৪৭৬, ৯১০২২৭৫ 

দমাোইলঃ ০১৭১২-৮৩৭৭২০ 

ই-দমইল : mdtasdiqur@yahoo.com 

২. তপআরএল 

মঞ জরু 

র্র্ার্র্ কতৃথপবযর 

মাধযবম আবেদন 

আবেদন প্রাতপ্ত 

ফরম প্রবয়াজনীয় 

কাগজপত্র তাতলকা 

আবেদনপত্র সদর দপ্তর, 

তর্তর্, তসতসতর্ও অতফস ও 

খামারসমূবহ (তলাংক) 

তেনা মূবলয ৩ মাস র্. দমাঃ তাসতদকুর রহমান 

উপ-পতরচালক (সদর দপ্তর) 

তুলা উন্নয়ন দোর্থ, খামারোতি, ঢাকা। 

দফানঃ ৯১১১৪৭৬, ৯১০২২৭৫ 

দমাোইলঃ ০১৭১২-৮৩৭৭২০ 

ই-দমইল : mdtasdiqur@yahoo.com 

৩. গৃহ তনম থাণ, কার, 

দমাির 

সাইবকল, 

কস্পম্পউিার 

ক্রবয়র অতগ্রম 

ঋণ মঞ জরুীর 

আবেদনপত্র 

অগ্রায়ন 

র্র্ার্র্ কতৃথপবযর 

মাধযবম আবেদন 

আবেদনপত্র সদর দপ্তর, 

তর্তর্, তসতসতর্ও অতফস ও 

খামারসমূবহ 

 

তেনা মূবলয মন্ত্রণালয় কতৃথক 

তনধ থাতরত সময়সীমার 

মবধয 

র্. দমাঃ তাসতদকুর রহমান 

উপ-পতরচালক (সদর দপ্তর) 

তুলা উন্নয়ন দোর্থ, খামারোতি, ঢাকা। 

দফানঃ ৯১১১৪৭৬, ৯১০২২৭৫ 

দমাোইলঃ ০১৭১২-৮৩৭৭২০ 

ই-দমইল : mdtasdiqur@yahoo.com 

৪. তচতকাংসা সাহার্য 

মঞ জরুীর  

আবেদন এোং 

চাকতরর 

অগ্রায়ন 

আবেদনপত্র র্াচাই 

ও অগ্রায়ন 

আবেদনপত্র সদর দপ্তর, 

তর্তর্, তসতসতর্ও অতফস ও 

খামারসমূবহ 

 

তেনা মূবলয ৭ তদন র্. দমাঃ তাসতদকুর রহমান 

উপ-পতরচালক (সদর দপ্তর) 

তুলা উন্নয়ন দোর্থ, খামারোতি, ঢাকা। 

দফানঃ ৯১১১৪৭৬, ৯১০২২৭৫ 

দমাোইলঃ ০১৭১২-৮৩৭৭২০ 

ই-দমইল : mdtasdiqur@yahoo.com 

৫. অতফস সরঞ্জাম আবেদনপত্র আবেদনপত্র সদর দপ্তর, তেনা মূবলয ৭ তদন র্. দমাঃ তাসতদকুর রহমান 

mailto:mdtasdiqur@yahoo.com
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ও মালামাল 

প্রাতপ্ত 

তর্তর্, তসতসতর্ও অতফস ও 

খামারসমূবহ 

উপ-পতরচালক (সদর দপ্তর) 

তুলা উন্নয়ন দোর্থ, খামারোতি, ঢাকা। 

দফানঃ ৯১১১৪৭৬, ৯১০২২৭৫ 

দমাোইলঃ ০১৭১২-৮৩৭৭২০ 

ই-দমইল : mdtasdiqur@yahoo.com 

 

৪) অতভবর্াগ প্রততকার েযেস্থাপনা (GRS) 

 দসো প্রাতপ্তবত অসন্তুি হবল দাতয়ত্ব প্রাপ্ত কম থকতথার সবঙ্গ দর্াগাবর্াগ করম্নন। তার কাে দর্বক সমাধান পাওয়া না দগবল তনবমণাক্ত পদ্ধততবত দর্াগাবর্াগ কবর সমসয 

অেতহত করম্নন। 

ক্রঃ 

নাং 

কখন দর্াগাবর্াগ করবেন কার সবঙ্গ দর্াগাবর্াগ করবেন দর্াগাবর্াবগর টঠকানা তনিতত্তর সময়সীমা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১. দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম থকতথা 

সমাধান তদবত না পারবল 

অতভবর্াগ তনিতত্ত কম থকতথা (অতনক) নামঃ  ও পদেীঃ র্. দমাঃ তাসতদকুর 

রহমান 

উপ-পতরচালক (সদর দপ্তর) 

দফানঃ ৯১১১৪৭৬, ৯১০২২৭৫ 

দমাোইলঃ ০১৭১২-৮৩৭৭২০ 

ই-দমইল : mdtasdiqur@yahoo.com 

দুই মাস 

২. অতভবর্াগ তনিতত্ত কম থকতথা 

তনতদথি সমবয় সমাধান তদবত 

না পারবল 

আতপল কম থকতথা নামঃ  ও পদেীঃ র্. বমাাঃ ফতরদ উদ্দিন 

তনে থাহী পতরচালক  

দফান নাং-৯১৩৪৭৭৮ 

E mail: ed@cdb.gov.bd 
mfaridcdb@gmail.com 

 

দুই মাস 

৩. আতপল কম থকতথা তনতদথি 

সমবয় সমাধান তদবত না 

পারবল 

কৃতষ মন্ত্রণালয় সতচে  

কৃতষ মন্ত্রণালয় 

োাংলাবদে সতচোলয়, ঢাকা। 

ওবয়েঃ www.moa.gov.bd 

ততন মাস 
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তুলা উন্নয়ন দোবর্থর ২০০৯ দর্বক অদযােতধ (২০১৭-

১৮ অর্ থেের পর্ থমত্ম) উবেখবর্াগয সাফলয 
  

োাংলাবদে স্বাধীনতা লাবভর পর দদেীয় েস্ত্রতেবে তুলার মারাত্মক সাংকি দদখা দদয়ার দপ্রতযবত 

দদবে তুলাচাষ সম্প্রসারণ ও উৎপাদন েজৃদ্ধর লবযয জাততর জনক েঙ্গেনু্ধ দেখ মুজজেুর রহমান 

এর একামত্ম ইোয় ১৯৭২ সাবলর ১৪ তর্বসম্বর কৃতষ মন্ত্রণালবয়র Resolution No. III Cotton-8/72-

393 dt. 14th December 1972 দমাতাবেক তুলা উন্নয়ন দোর্থ গটঠত হয়। তনবম্ন তুলা উন্নয়ন দোবর্থর 

২০০৯ দর্বক অদযােতধ (২০১৭-১৮ অর্ থেের পর্ থমত্ম) উবলস্নখবর্াগয উন্নয়ন ও জনকলযাণমূলক 

কার্ থক্রবমর তেেরণ তুলা ধরা হবলাঃ- 

 তুলা উন্নয়ন দোর্থ গবেষণার মাধযবম তসতে-১২, তসতে-১৩, তসতে-১৪, তসতে-১৫, তসতে-১৬ ও 

পাহাতি তুলা-৩ নাবম নতুন পা চটি উচ্চফলনেীল জাত অেমুক্ত কবরবে। এোিাও তসতে 

হাইতির্-১ নাবম একটি উচ্চফলনেীল হাইতির্ অেমুক্ত করা হবয়বে। 

 চীনা হাইতির্ জাবতর তুলার েীজ ২০০৯-১০ দমৌসুম হবত মাঠ পর্ থাবয় চাষাোদ করা হবে, র্ার 

ফলন তেঘাপ্রতত ১২-১৫ মণ। 

 তুলা চাষ সম্প্রসারবণর লবযয ‘‘সম্প্রসাতরত তুলাচাষ প্রকে (দফজ-১)’’ েীষ থক একটি েি 

প্রকে অনুবমাতদত হবয়বে, র্ার         কার্ থক্রম মাঠ পর্ থাবয় চলমান রবয়বে। 

 ২০০৯ হবত ২০১৭ সাল পর্ থমত্ম প্রতত েের গবি ১.৫ লয দেল আে  তুলা উৎপাতদত হবয়বে। 

 তুলা গবেষণা দকবন্দ্র উদ্ভাতেত প্ররু্জক্ত চাতষ পর্ থাবয় হসত্মামত্মবরর লবযয ২০০৯ হবত ২০১৭ 

সাল পর্ থমত্ম ৬০০০ টি প্রদে থনী স্থাপন করা হবয়বে। 

 খরা প্রেণ,লেণাক্ত, চর ও পাহািী এলাকার সমতল ভুতমবত সমভূতমর তুলাচাষ সম্প্রসারণ 

প্রেতথন করা হবয়বে। 

 দদবের দতযণাঞ্চবল আমন ধান কািার পর রতে দমৌসুবম তুলা চাষ সম্প্রসারবণর কাজ শুরম্ন 

করা হবয়বে। দস লবযয দদবের দতযনাঞ্চবলর েতরোল ও খুলনা তেভাবগর পিুয়াখালী, 

ঝালকাটঠ, েরগুনা, দগাপালগঞ্জ, দভালা, তপবরাজপুর, োবগরহাি, র্বোর ও সাততযরাসহ  

কবয়কটি দজলায় নতুন ১২ টি ইউতনি স্থাপন করা হবয়বে। এসে ইউতনি অতফবসর মাধযবম 

গত ৩ েেবর পরীযামূলক ভাবে ২৫০ টি প্রে থনী পস্নি স্থাপন করা হবয়বে। 

 ৪৫৮.৬৮ দমটট্রক িন তভতত্ত েীজ ও ৬৩৫.৯৫ দমটট্রক িন মান সম্পন্ন  উৎপাদন কবর তা 

চাষী পর্ থাবয় স্বেমূবলয/তেনামূবলয তেতরণ করা হবয়বে। 

 এই সমবয় তুলা উন্নয়ন দোর্থ দেে কবয়কটি প্ররু্জক্ত উদ্ভােন কবরবে। এ সকল প্ররু্জক্তর  মবধয 

দবূর্ থাগপূণ থ আেহাওয়া পরেতী পতরতস্থতত দমাকাবেলা ও ফলন েজৃদ্ধর লবযয তেতভন্ন সার  এর 

ফতলয়ার দে এোং পস্নাট দগ্রার্ দরগুবলির (তপজজআর) প্রবয়াগ, দফবরাবমন ট্রযাপ ও দঝালা 

গুবির ফা দ এর মাধযাবম তুলা ফসবলর তেতভন্ন দপাকা তনয়ন্ত্রণ, পাে থতয ততন দজলায় জমু চাষ 

এর পতরেবতথ  ‘‘ধান-তুলা আমত্ম:চাষ’’ পদ্ধততবত ‘‘দুই সাতর ধান ও এক সাতর তুলা চাষ’’ 

প্ররু্জক্তর প্রেতথন, তুলার অঙ্গজ োখা কতথন পদ্ধতত এোং তেরী আেহাওয়ায় আম পাতায় তুলার 

চারা উৎপাদন ইতযাতদ উবলস্নখবর্াগয। 
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 তুলা উন্নয়ন দোবর্থ কৃতষ সম্পতকতথ প্রততষ্ঠাবনর উর্ধ্ থতন কম থকতথাবদর সমিবয়, কৃতষ 

তেশ্বতেদযালবয়র োত্র-তেযক ও অনযানয গবেষণা প্রততষ্ঠাবনর কম থকতথাবদর উপতস্থবত ১০ টি 

গবেষণা পর্ থাবলাচনা সভা, কম থোলা ও দসতমনার-৩০ টি,  মাঠ তদেস/চাষী সমাবেে ৮১৫ টি 

সম্পন্ন করা হবয়বে। 

 তুলা উন্নয়ন দোর্থ ২০১২ National Agricultural Research System (NARS) সাবল এর সদসয 

তহবসবে অমত্মভূথক্ত হয়। 

 দদবে তুলা চাষ সম্প্রসারবণর লবযয ৪৭,০০০ টি তলফবলি, ৪,০০০ টি দপাস্টার, ১,৮০০ টি 

তুলার তর্য সম্বতলত দনািেুক  ও ২,০০০ টি েুকবলি  তেতরণ করা হবয়বে। 

 দদেীয় তেমুল তুলার সম্প্রসারবণর জনয তুলা উন্নয়ন দোর্থ চাষীবদর মাবঝ ৪৫০০০টি তেমুল 

তুলার চারা উৎপাদন কবর তা তেনামূবলয তেতরণ করা হবয়বে। 

 তুলার গুণগত মান তনণ থয় করার জনয উচ্চযমতা সম্পন্ন একটি HVI দমতেন ক্রয় এোং তুলা 

চাষ সম্প্রসারণ কাবজর জনয কম থকতথা/কমীবদর জনয ১৩০ টি দমাির সাইবকল ক্রয় ও তেতরণ 

করা হবয়বে। 

 তুলা উন্নয়ন দোবর্থর ৫টি গবেষণা খামাবরর অেকাঠাবমা উন্নয়ন, রাসত্মা তনম থান, সীমানা 

প্রাচীর, দরস্ট হাউজ উন্নয়ন এোং দসচ সুতেধাতদ উন্নয়ন করা হবয়বে। 

 তুলা গবেষণা খামাবর আধুতনক গবেষণাগার, জীন েযাাংক, গ্রীণ হাউজ তনম থান এোং গবেষণার 

আধুতনক র্ন্ত্রপাতত ও রাসায়তনক দ্রেযাতদ ক্রয় করা হবয়বে। 

 তুলা গবেষণা খামাবরর কার্ থক্রম র্াতন্ত্রতককরবণর জনয পাওয়ার টিলার, ট্রাক্টর, আধুতনক 

জজতনাং দমতেন ও দেতলাং দমতেন ক্রয় করা হবয়বে। 

 কম থকতথাবদর দযতা েজৃদ্ধর লবযয দমাি ৫৮ জন কম থকতথার চীন, তমের, িাজজল, ভারত ও 

তুরবস্ক প্রতেযণ/Studytour সম্পন্ন এোং উচ্চ তেযার আওতায় ১০ জন তপএইচতর্ এোং ৩ জন 

এমএস তেযার্ীবক েতৃত্ত প্রদান করা হবয়বে। 

 তুলা চাষীবদর সহজ েবতথ স্বে পতরসবর ঋণ তেতরবনর লবযয তুলা উন্নয়ন দোর্থ োাংলাবদে 

কৃতষ েযাাংক ও রাজোহী কৃতষ উন্নয়ন েযাাংক এর সাবর্ সমবঝাতা স্মারক স্বাযর কবরবে। 

 োাংলাবদে পরমানু কৃতষ গবেষণা ইনতস্টটিউি) (BINA) এোং IAEA(International Atomic 

Energy Agency) এর কাতরগতর সহায়তায় তমউবিেন তিতর্াং এর মাধযবম স্বেবময়াদী ও দরাগ 

প্রততবরাধী জাত উদ্ভােবনর প্রবচিা চলমান রবয়বে। 

 তুলা উন্নয়ন দোবর্থ এই সমবয়র মবধয ৬১৪৬০ জন সাধারণ চাষী; ১০৯০ জন চুজক্তেদ্ধ চাষী; 

১২৮৯ জন সম্প্রসারণ কমী ও গবেষণা সহকারী এোং ২৩১ জনবক কম থকতথা  প্রতেযণ প্রদান 

করা হবয়বে। 

 তুলা উন্নয়ন দোবর্থ উক্ত সমবয়র মবধয তেতভন্ন কযািগরীর দমাি ১৯০ জন জনেল রাজস্বখাবত 

তনবয়াগ দদয়া হবয়বে। এোিা, তেতভন্ন কযািগরীর দমাি ৩৯ জন কম থকতথা/কম থচারীবক 

পবদান্নতত প্রদান করা হবয়বে। তাোিা উন্নয়ন প্রকবের মাধযবম সরাসতর, দপ্রষণ ও আউি 

দসাতস থাং এ দমাি ৪৯ জন জনেল তনবয়াগ দদয়া হবয়বে। 
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 প্রততকুল পতরবেবের সাবর্ খাপ খাওয়াবনার লবযয তানজাতনয়া হবত ৩টি, পাতকসত্মান হবত 

৪টি, িাজজল হবত ১টি, তাজজতকসত্মান হবত ৩টি, চীন হবত ২টি ও ভারত দর্বক ৩টি 

স্বেবময়াতদ জাবতর জাম থপস্নাজম  সাংগ্রহ করা হবয়বে এোং গবেষণার উবদযাগ গ্রহণ করা 

হবয়বে। 

 IAEA(International Atomic Energy Agency) হবত ২টি উচ্চ তাপ সতহষু্ণ তমউবিট তুলার 

জাবতর উপর গবেষণা কার্ থক্রম পতরচালনা করা হবয়বে। 

 তুলা উন্নয়ন দোবর্থর সহবর্াতগতায় কুটিয়ায়  দেসরকারী প্রততষ্ঠাবনর উবদযাবগ ১টি তুলার দতল 

তরফাইনারী কারখানা স্থাপন করা হবয়বে। তেগত ৩ েৎসবর উক্ত কারখানা হবত দমাি ১৯৫০ 

দমটট্রক িন দভাজয দতল উৎপাদন করা হবয়বে। 

 গবেষণা ও সম্প্রসারণ কাবজর জনয রাজস্বখাবত ৩৩টি নতুন পদ সজৃন করা হবয়বে। 

 োাংলাবদবে তেটি কিবনর প্রেতথবনর লবযয চীবনর ভারবতরJK Agro Genetics Limited 

Companyহবত Bt Cotton Seed  এর Contained Trial অনুবমাদন পাওয়া তগবয়বে এোং 

MTAস্বাযর সম্পন্ন হবয়বে।  আো করা র্ায় আগামী দমৌসুম হবত ট্রায়াল োসত্মোয়ন করা 

সম্ভে হবে। 

 তুলা উৎপাদনকারী উন্নত দদেসমূবহর আধুতনক প্ররু্জক্ত ও কলাবকৌেল সম্পবকথ 

মততেতনমবয়র লবযয International Cotton Advisory Committee(ICAC) ও কৃতষ মন্ত্রণালবয়র 

সহবর্াতগতায় োাংলাবদবেAsain CottonResearch and Development Network(ACRDN) এর 

৬ষ্ঠ সভা কৃতষ মন্ত্রণালবয়র সহবর্াতগতায় তুলা উন্নয় দোর্থ কতৃথক োসত্মোতয়ত হয়। সম্প্রতত 

োাংলাবদে International Cotton Advisory Committee(ICAC) এর সদসয পদ লাভ কবরবে। 

 তুলা উন্নয়ন দোবর্থর প্রবচিায় তুলার গুণগত মান েজৃদ্ধ পাওয়ায় এোং দস্টকবহাল্ডারবদর সাবর্ 

তনয়তমত সভার দপ্রতযবত স্কয়ার, ইিাহানীসহ অনযানয স্পিতনাং/দিক্সিাইল তমল আমদাতনকৃত 

তুলার পাোপাতে দদেীয় তুলা েযেহার করবে। 

 গত ৩ অর্ থ েেবর কৃতষ মন্ত্রণালবয়র সতচে মবহাদবয়র সাংবগ তুলা উন্নয়ন দোবর্থর তনে থাহী 

পতরচালবকর সাংবগ োতষ থক কম থসম্পাদন চুজক্ত স্বাযতরত হবয়বে। 

 তুলা উন্নয়ন দোবর্থর তনজস্ব ওবয়ে সাইি দখালা ও আধুতনকায়ন করা হবয়বে। এোিা 

কৃষকবদর দসো সহজজকরবণর লবযয তেভাগীয় ঋণ প্রাতপ্তর ফরম পুরণ ও অনুবমাদবনর জনয 

ওবয়েসাইবি দপজ দখালা হবয়বে এোং তুলা চাষ পদ্ধতত জানার জনয google apps চালু করা 

হবয়বে। 

 অতভবর্াগ প্রততকার   েযেস্থাপনা পদ্ধতত ওবয়েসাইবি চালু করা হবয়বে। 

 তর্য অতধকার নীততমালা প্রণয়ন করা হবয়বে এোং তা ওবয়ে সাইবি প্রকাে করা হবয়বে। 

 তুলা উন্নয়ন দোবর্থর র্াক ও নতর্ তর্জজিাল পদ্ধততবত েযেস্থাপনার লবযয ই-ফাইতলাং পদ্ধতত 

চালু করা হবয়বে। 

 তুলা উন্নয়ন দোবর্থর ক্রয় কার্ থক্রম ই-দিোতরাং এর মাধযবম করা হবে। 

 তুলা উন্নয়ন দোর্থর ৩টি ইবনাবভোন আইতর্য়া োসত্মায়ন করা হবে। 
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 তুলা প্রজক্রয়া ও োজারজাতকরবণর লবযয দিকবহাল্ডারবদর সাবর্ ১০টি সভা সম্পন্ন করা 

হবয়বে। 
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