
স্বল্প মভয়াদী (২-৩ ফছয) কাম যক্রভ/প্রকল্প 

ক্রমভক 

নং 

দপ্তয/ংস্থায নাভ কাম যক্রভ ও প্রকল্পল্পয 

নাভ 

ফাস্তফায়নকার ম্ভাব্য 

ব্যয় (রক্ষ 

টাকায়) 

কাম যক্রভ ফাস্তফায়ল্পনয প্রধান প্রধান 

চ্যাল্পরঞ্জ 

চ্যাল্পরঞ্জ উত্তযল্পে ম্ভাব্য কযনীয় ভন্তব্য 

০৭. ফাংরাল্পদ গভ ও ভুট্টা 

গল্পফলো ইনমিটিউট 

১. ভমরকুরায ভাকযায 

উদ্ভাফন ও প্রজনন 

কাম যক্রল্পভ তায ব্যফায 

২০২২-২০২৫ ২০০.০০ ১. মজল্পনাভ মকুল্পয়মসং  প্লাটপযভ 

জরবয নয় 

২. দক্ষ জনফল্পরয অবাফ 

৩. গল্পফলোগায সুমফধায স্বাল্পতা 

 

১. প্রমক্ষে ও গল্পফলোগায স্থান Thematic-4 

  ২. ইন মবল্পবা ডাফর 

যাপ্লল্পয়ড (In vivo 

Double Haploid)  
মটকল্পনারমজ ব্যফাল্পযয 

ভাধ্যল্পভ দ্রুততায াল্পে 

ভুট্টায ইনমিড রাইন 

ততময 

২০২২-২০২৫ ২০০.০০ ১. ইন মবল্পবা ডাফর যাপ্লল্পয়ড (In 

vivo Double Haploid)  

মটকল্পনারমজ মফলল্পয় কামযগযী 

জ্ঞানম্পন্ন জনফল্পরয অবাফ  

২. Haploid inducer এফং 

source population এয অবাফ 

৩. বাল্পরা ভাল্পনয গ্রীন াউজ-এয অবাফ 

১. প্রমক্ষল্পনয ভাধ্যল্পভ ইন মবল্পবা ডাফর 

যাপ্লল্পয়ড (In vivo Double 

Haploid)  মটকল্পনারমজ মফলল্পয় দক্ষ 

জনফর ততময 
 

২. CIMMYT ফা অন্য উস ল্পত 

Haploid inducer  ংগ্র কযা এফং 

source population মচ্হ্নতকযন ফা 

ততমযয মফলল্পয় উল্পযাগ মনয়া 
 

৩. এ মফলল্পয় গল্পফলোযত মফল্পদম 

গল্পফলো প্রমতষ্ঠান মযদ যন এফং 

জাভ যপ্লাজভ ও অন্যান্য ল্পমাগীতা 

মনমিত কযা 

Thematic-4 

  ৩. ক্লাইল্পভট স্মাট য 

কনজাল্পব যন প্রযুমি 

ব্যফায কল্পয মটকই 

পর উসাদন 

প্রযুমিয উদ্ভাফন 

২০২২-২০২৫ ৪৫০.০০ ১. খায ও পুমি মনযাত্তা মনমিত কযে  

২. মটকই পর উসাদন 

৩. ভাটিয স্বাস্থয যক্ষা  

৪. প্রমমক্ষত জনফল্পরয অবাফ 

১. ক্লাইল্পভট স্মাট য প্রযুমি ব্যফায কল্পয 

খায ও পুমি মনযাত্তা মনমিত কযা ম্ভফ 

 

২. ক্লাইল্পভট স্মাট য প্রযুমিয ভাধ্যল্পভ 

গ্রাল্পভয মমক্ষত জনফর ব্যফায কল্পয 

মটকই পর উসাদন মনমিত কযা 

 

৩. মটকই পর উসাদন মনমিত 

কযল্পন অাল্পযটয-কভ-মভকামনক সৃমিয 

রল্পক্ষয প্রমক্ষল্পেয ব্যফস্থা মজাযদাযকযে 

 

Thematic-1 



ভধ্য মভয়াদী (২-৩ ফছয) কাম যক্রভ/প্রকল্প 

ক্রমভক 

নং 

দপ্তয/ংস্থায নাভ কাম যক্রভ ও প্রকল্পল্পয নাভ ফাস্তফায়নকার ম্ভাব্য ব্যয় 

(রক্ষ 

টাকায়) 

কাম যক্রভ ফাস্তফায়ল্পনয প্রধান প্রধান 

চ্যাল্পরঞ্জ 

চ্যাল্পরঞ্জ উত্তযল্পে ম্ভাব্য কযনীয় ভন্তব্য 

০৭. ফাংরাল্পদ গভ ও ভুট্টা 

গল্পফলো ইনমিটিউট 

১. ডাফর যাপ্লল্পয়ড 

(Double Haploid) 

প্রযুমি ব্যফাল্পযয ভাধ্যল্পভ 

গল্পভয জাত উন্নয়ন 

২০২২-২০২৭ ২০০.০০ ১. এটি একটি দ্রুততভ ভল্পয় জাত 

উদ্ভাফল্পনয দ্ধমত। এই দ্ধমত 

ব্যফাল্পযয প্রল্পয়াজনীয় দক্ষ জনফর 

অত্র প্রমতষ্ঠাল্পন যল্পয়ল্পছ তল্পফ 

প্রল্পয়াজনীয় সুমফধামদয মমভন, 

টিসুযকারচ্ায ল্যাফ,  মগ্রন াউজ 

ইতযামদয অবাফ  যল্পয়ল্পছ। 

১. টিসুযকারচ্ায ল্যাফ স্থান। 

২. মগ্রন াউজ স্থান। 

Thematic-4 

  ২. মিড মিমডং (Speed 

Breeding) প্রযুমি 

ব্যাফায কল্পয স্বল্প ভল্পয় 

গল্পভয জাত উন্নয়ন 

২০২৩-২৮ ২০০.০০ ১. দক্ষ জনফর ও মগ্রন াউল্পজয 

অবাফ 

২. জাতীয় ও আন্তজযামতক 

ল্পমামগতা প্রল্পয়াজন। 

১. প্রমক্ষল্পেয ভাধ্যল্পভ উি মফলল্পয় দক্ষ 

জনফর ততময  

২. মগ্রনাউজ স্থান 

 

Thematic-4 

  ৩. মযল্পভাট মনমং 

(Remote 

sensing)ও 

মজআইএ (GIS) 

প্রযুমিয ভাধ্যল্পভ গভ ও 

ভুট্টায ক্ষমতকয 

মাকাভাকড় ও মযাল্পগয 

পূফ যাবা প্রদান ও দভন 

ব্যফস্থানা  

২০২২-২০২৭ ২৫০.০০ ১. উি মফলল্পয় কামযগময দক্ষতা 

ম্পন্ন জনফল্পরয অবাফ 

২. কৃলক ম যাল্পয় দক্ষতায াল্পে 

ব্যফাল্পযয ভস্যা 

১. প্রমক্ষল্পনয ভাধ্যল্পভ উি মফলল্পয় দক্ষ 

জনফর ততময 

২. প্রমক্ষল্পনয ভাধ্যল্পভ কৃলক ম যাল্পয় 

প্রল্পয়াজনীয় দক্ষ জনফর গল্পড় মতারা 

Thematic-2 

 

 

 



দীঘ যল্পভয়াদী (৫+ফছয) কাম যক্রভ/প্রকল্প 

ক্রমভক 

নং 

দপ্তয/ংস্থায নাভ কাম যক্রভ ও প্রকল্পল্পয নাভ ফাস্তফায়নকার ম্ভাব্য 

ব্যয় (রক্ষ 

টাকায়) 

কাম যক্রভ ফাস্তফায়ল্পনয প্রধান প্রধান 

চ্যাল্পরঞ্জ 

চ্যাল্পরঞ্জ উত্তযল্পে ম্ভাব্য কযনীয় ভন্তব্য 

০৭. ফাংরাল্পদ গভ ও ভুট্টা 

গল্পফলো ইনমিটিউট 

১. াই মরাপুট 

মপল্পনাটাইমং (High 

Throughput 

Phenotyping) এয 

ভাধ্যল্পভ গভ ও ভুট্টায জাত 

উন্নয়ন 

২০২৮-৩৫ ৫০০.০০ ১. High Throughput 

Phenotyping মটকল্পনারমজ মফলল্পয় 

কাযীগযী দক্ষতা ম্পন্ন জনফল্পরয অবাফ 

 

২. High Throughput 

Phenotyping মফলয়ক মন্ত্রামত 

(মরান, মসয ইতযামদয) অবাফ 

 

৩. এ মফলল্পয় বাল্পরা ভাল্পনয ল্যাল্পফয 

অবাফ 

 

১. দীঘ যল্পভয়াদী তফল্পদমক প্রমক্ষল্পনয 

ভাধ্যল্পভ High Throughput 

Phenotyping মটকল্পনারামজ 

মফলল্পয় দক্ষ জনফর ততময 

 

২. High Throughput 

Phenotyping মফলয়ক মন্ত্রামত 

(ল্পরান, মসয ইতযামদ) ক্রয় ও 

জরবযতা মনমিতকযে 

Thematic-4 

 

 

 

 

 

 

 


