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গেবষণা সাফ� 
(�প িফিজওলিজ িবভাগ) 

 
�প িফিজওলিজ িবভােগর িব�ানীগণ গােছর ৈদিহক গঠন, িফিজওলিজকযাল  বব িবপাকীী সীীাবব�া  খেজ জবর কের ফসেলর 
অিধক ফলন  বব জ�স (খরা, লবণা��া, �াপীা�া ই�যািদ) সহয �ী�া িবষীক গেবষণা কের ফসল উ�ীেন ীানদে�র সপািরর 
কের থােকন। জলবায় পিরব�তেনর কারেণ পিরেবরগ� জ স সহয �ী�া স�� জা�/িীউ�া� সনা�করেণর গেবষণাী অিধক 
গরর� জদীা হী। ফসেলর জা� উ�ীেন �প িফিজওলিজ  বব উিিদ  জনন িবভােগর িব�ানীগণ ফসেলর ৈবিরশয, ৈজবরাসাীিনক 
ও গনাগন সব�াীা  ি�বতক�া স েহর �রাবলী লদান  দান কের থােকন। িফিজওলিজকযাল গেবষণার ফলাফল াালাইেীর 
ীা�েী   িবভােগর িব�ানীগণ ইে�াীে� ফসেলর ছীি জা� উিাবন কেরেছন। �প িফিজওলিজ িবভােগর গেবষণা সাফে�র 
সবি�� িববরণ িনেীণ জদীা হ’জলাঃ 
 
১. ফসেলর জা� উিাবন 
 
িবনা মগ-৭ 
িবনামগ-৭ উ� ফলনরীল, �ী�কােল লাষোা� মেগর জা� াা জদরবাপী লাষাবােদর জজ ২০০৫ সােল অবম� হী। গােছর উ��া 
৪৮-৫২ জস.িী.  বব রাখা সব�া ৩-৪ ি। পিরপপ হে� ৭৪-৭৮ িদন সীী লােগ। বীজ ীাঝারী জছাট  বব উ�ল সবজ বেণ তর াার 
কারেণ বাজাের জবরী  � পাওীা াাী। সেব তা� ফলন �ী�া জহ�র  ি� ২৪০০ জকিজ   বব গড় ফলন জহ�র  ি� ১৮০০ জকিজ। 
১০০ ি বীেজর ওজন ২.৪ �াী  বব লিীেষর পিরীাণ ২২.৪%। ডাল সহেজ িসব হী  বব জখে� সুাা। পা�ার হ দ জীাজাইক 
ভাইরাস  বব সােকতােোরা জরাগ  ি�েরাধ �ী�া স��। 
 
িবনা ীসর-৩ 
িবনাীসর-৩ উ� ফলনরীল, খাট ধরেনর জা� াা ডাল উৎপাদন  লাকাী লাষাবােদর জজ ২০০৫ সােল অবম� হী। গােছর উ��া 
৩৪-৩৮ জস.িী., খাড়া  বব রাখা সব�া ৫-৭ ি। কা� জগালাপী বেণ তর। পা�া হালকা সবজ বেণ তর  বব পা�ার ীাথাী লকষ  লেছ। 
ফল সাদা বেণ তর, ফল  াী  কই সীেী পিরপপ হী  বব জীবনকাল ৯৫-১০০ িদন।।   জা�ি ২৫ জর নেভ�র পা তীা বপন করা 
াাী। সেব তা� ফলন �ী�া জহ�র  ি� ২৪০০ জকিজ   বব গড় ফলন জহ�র  ি� ১৮০০ জকিজ। ১০০ ি বীেজর ওজন ২.১১ �াী 
 বব লিীেষর পিরীাণ ২৫%। ডাল সহেজ িসব হী  বব জখে� সুাা। ীিরলা ও জগাড়া ালা জরাগ  বব ফল িছ কারী জপাকার 
ল�ীণ  ি�েরাধ �ী�া স��। 
 
িবনা ীসর-৪ 
িবনাীসর-৪ উ� ফলনরীল, খাট ধরেনর জা� াা ডাল উৎপাদন  লাকাী লাষাবােদর জজ ২০০৯ সােল অবম� হী। গােছর উ��া 
৩৫-৪০ জস.িী., খাড়া  বব রাখা সব�া ৫-৭ ি। কা� সাদা বেণ তর  বব পা�া হালকা সবজ। ফল ৯৬-১০২ িদেনর ীে� পােক।   
জা�ি অে�াবেরর জরষ স�াহ জথেক নেভ�েরর িি�ীী স�ােহর ীে� বপন করা উউী। সেব তা� ফলন �ী�া জহ�র  ি� ২৫০০ 
জকিজ   বব গড় ফলন জহ�র  ি� ১৮০০ জকিজ। ১০০ ি বীেজর ওজন ২.২১ �াী  বব লিীেষর পিরীাণ ২৫%। ডাল সহেজ িসব 
হী  বব জখে� সুাা। ীিরলা ও জগাড়া ালা জরাগ  ি�েরাধ �ী�া স��ণ। খরা সিহ� জা� িহেসেব বের�  লাকাী লােষর 
িবেরষ উপোাগী । 
 
িবনাটেীেটা-৬ 
িবনাটেীেটা-৬ উ� ফলনরীল  বব সারা বছর জদের লাষাবােদর জজ ২০১০ সােল অবম� হী। গাছ িনধ তাির� উ��ার হী  বব 
লারা লাগােনা জথেক  থী ফল পাকা পা তীা ৯০-৯৫ িদন সীী লােগ। রাখা সব�া ৩-৪ ি।  ি� গােছ ফল ী রীর সব�া ১৫-১৮ 
ি  বব  ি�ি ী রীে� ফল সব�া ১০-১২ ি।  ি� গােছ ফেলর সব�া ৩০-৩৫ ি। ফল ীাঝারী লকােরর, ীাবসল ও সুাা  বব 
ফেল অ� পিরীাণ বীজ থােক।  ি� ফেলর গড় ওজন ৫৫ �াী  বব িভটািীন-িস  র পিরীাণ ১৯.৪ িীিল �াী/১০০ �াী। ঘের 
সাধারণ �াপীা�াী ফল ২৫-৩০ িদন সবর �ণ করা াাী। ফেলর লকার জগালাকার  বব জবাটার িবপরী� িদেক সাীাজ স খলােলা 
 বব পিরপপ অব�াী ফেলর রব লাল। িফউজািরীাী উই�, িলফ ব�াইট ও পা�া জীাড়ােনা জরাগ ীাঝারী  ি�েরাধ �ী। অ� খরা 
ও লবণা��া সহয �ী�া স��। রী�কােল জহ�র  ি� ফলন ৮৫ টন  বব �ী�কােল জহ�র  ি� ফলন ৪০ টন। 
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িবনাটেীেটা-৭ 
িবনাটেীেটা-৭ উ� ফলনরীল  বব সারা বছর জদের লাষাবােদর জজ ২০১১ সােল অবম� হী । গাছ িনধ তাির� উ��ার হী  বব 
লারা লাগােনা জথেক  থী ফল পাকা পা তীা ৯০-৯৫ িদন সীী লােগ। রাখা সব�া ৩-৫ ি।  ি� গােছ ফল ী রীর সব�া ১৫-২০ 
ি  বব  ি�ি ী রীে� ফল সব�া ১০-১২ ি।  ি� গােছ ফেলর সব�া ২৫-৩০ ি। ফল ীাঝারী লকােরর, ীাবসল ও সুাা  বব 
ফেল অ� পিরীাণ বীজ থােক।  ি� ফেলর গড় ওজন ৬০ �াী  বব িভটািীন-িস  র পিরীাণ ২২.৪৩ িীিল �াী/১০০ �াী। ঘের 
সাধারন �াপীা�াী ফল ২০-২৫ িদন সবর �ণ করা াাী। ফেলর লকার জগালাকার  বব পিরপপ অব�াী ফেলর রব লাল। 
িফউজািরীাী উই�, িলফ ব�াইট ও পা�া জীাড়ােনা জরাগ ীাঝারী  ি�েরাধ �ী। অ� খরা ও লবণা��া সহয �ী�া স��। 
রী�কােল জহ�র  ি� ফলন ৮৭ টন  বব �ী�কােল জহ�র  ি� ফলন ৪৩ টন। 
 
িবনা ধান-১৩ 
KD5-18-150 নােীর ধােনর  কি িীউ�া� াা িবনাধান-১৩ নােী ২০১৩ অবম� হী । ইহা উ� ফলনরীল, সগিত লীন ধােনর 
জা� াা সারােদের লাষাবাদ জাা�। জদরীী সগিত লীন ধােনর জা� কািলিজরাী গাীা জরিডেীরন ও  ধরা বীেজর িনা তাস  েীােগর 
ীা�েী ইহা উিাবন করা হী।  ই িীউ�া�ি ীাা জা� কািলিজরার  াী সীসা গণাবলী বহন কের। জা�ির ৈবিরশয হেলাঃ 
পিরপপ অব�াী গােছর পা�া সবজ থােক । গাছ জহেল পেড় না। রীেষর  াী সবগেলা দানাই ইশ হী। জহ�র  ি� ফলন ৩.২-৩.৬ 
টন। ১০০০ ধােনর ওজন ১৩.২০ �াী। জীবনকাল ১৩৮-১৪২ িদন। 
 
২. লইেসােটািপক গেবষণার সাফ� 
ফসেলর সিক ইিশ লািহদা িনিপেনর অভােব েলভােব সার  েীাগ করা হী াা গােছর িবপাকীী কাা ত�েীর �াঘা� ঘটাী, ফেল 
ফলন �াপকভােব �াস পাী।   জ ি�ে� িবনা’র �প িফিজওলিজ িবভােগর িব�ানীগণ কাতক িজি লইেসােটাপ  েীােগর ীা�েী 
ীািে� িজি  র অভাব  থী সনা� করা হী  বব জহ�র  ি� ৫ জকিজ িজি  েীােগর সপিরর করা হী, াা সাীাজ 
পিরবি�ত�ভােব অ�াবিদ �ব�� হেে।  ছাড়া সালফার লইেসােটাপ  েীােগর ীা�েী িবনােছালা-৩ লােষ জহ�র  ি� ৩০ জকিজ 
সালফার  েীােগর সপিরর করা হেীেছ। 
 
৩. ফসেলর জ�স সহয �ী�া িবষীক গেবষণার সাফ� 
পিরেবরগ� জ�স াথা খরা, লবণা��া, �াপীা�া ই�যািদ ফসেল িবিপ  ভাব জফেল। �প িফিজওলিজ িবভােগর িব�ানীগণ 
িফিজওলিজকযাল গেবষণার ীা�েী ফসেলর খরা, লবণা��া, �াপীা�া ই�যািদ সহয �ী�া িনিপন কের থােক। �দাাসাের, 
ধােনর ি�নি জা� াথা িবনারাইল, ইরাটী-২৪  বব িবনাধান-১৩, জছালার  কি জা�, হাইে ােছালা, মেগর া’ি জা� িবনামগ-২ 
 বব িবনামগ-৫, ীসেরর জা� িবনাীসর-৪  বব টেীেটার দ’◌ুি জা� িবনাটেীেটা-৬  বব িবনাটেীেটা-৭ ী�ী খরা সহয �ী�া 
স�� (৪০% িফ� কযাপািসি) িহেসেব সনা� করা হেীেছ। িবিভ� গেবষণা ফলাফেলর ীা�েী জানা াাী জা, ীসেরর জজ ৫০-
৬০%, জছালা  বব মেগর জজ ৬০-৮০%, সিরষার জজ ৭০-৮০%  বব জখসারীর জজ ৮০-১০০%  িফ� কযাপািসিে� গােছর 
উউী বিব  বব ভাল ফলন পাওীা াাী। িফিজওলিজকযাল গেবষণার ীা�েী জানা জগেছ, ৮ জডিস িসেীন পা তীা লবণা��াী 
িবনাসিরষা-৫  বব িবনাসিরষা-৬,  ৫ জডিস িসেীন পা তীা লবণা��াী িবনাি�ল-১, িবনামগ-৫, িবনামগ-৭, িবনাটেীেটা-৬  বব 
িবনাটেীেটা-৭ �হনোা� ফলন জদী। িবনাধান-৬ ধােনর দানা গঠন ও বিব পা তােী ৩০ ০ জসি�ে�ড �াপীা�া সহয করে� পাের। 
িবনাধান-৭, িবনাধান-১৩  বব ইরাটী-২৪  র উ�  বব িনীণ �াপীা�া সহয �ী�া ী�ী ধরেনর। 


