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বতত মাযন, পাটবীজ কসক্টযরর প্রধান উযেগ হ , একাশধক কাশিত ববশিযযযর সাযে সদ্য মুশিপ্রাপ্ত উচ্চ ফ নিী  জাত 
সম্পযকত  বীজ উৎপাদ্ক এবং কৃষকযদ্র মযধয সযেতনতার অভাব। এর ফয  উন্নত নতুন জাতগুশ র োরা  পযুরাযনা 
জাতগুশ যক প্রশতস্থাপন (varietal replacement)-এর গশত শ্লে হয  পড়যে। অতএব, নতুন জাতগুশ যক জনশপ্র  করার জনয, 
ভারতী  কৃশষ অনুসন্ধান পশরষযদ্র অন্তগতত অনযতম গযবষণা সংস্থা, বযারাকপযুরর ককন্দ্রী  পাট এবং সহয াগী তন্তু 
অনুসন্ধান সংস্থা (আইশসএআর-ক্রাইজাফ/ICAR-CRIJAF) ০৯.০৮.২০২১ তাশরযে পাটবীজ শিল্প সংস্থাগুশ যক নতুন পাট 
জাতগুশ র গুরুত্ব এবং এই পাট জাতগুশ র বীযজর বাশণশজযক উৎপাদ্যনর জনয ইনশিটিউযটর  াইযসশসং নীশত সম্পযকত  
সযেতন করার জনয একটি পাট বীজ শিল্প সভা(Jute Seed Industry Meet)-এর আয াজন কযরযে।  



আইশসএআর-ক্রাইজাযফর শনযদ্ত িক ড. কগৌরাঙ্গ কর তাাঁর বিযবয বতত মাযন কদ্যির পাটবীজ পশরশস্থশত এবং আইশসএআর-
ক্রাইজাফ োরা শবকশিত নতুন জাতগুশ  সম্পযকত  তেয উপস্থাপন কযরন। শতশন বয ন, সাম্প্রশতককায  কদ্যির অভযন্তযর 
পাটজাত পযণযর বযবহার এবং পাযটর ববশেত্র্যম  পণয রপ্তাশনর োশহদ্া বৃশির প্রবণতা পাটশিযল্পর জনয মানসম্মত কাাঁো 
পাযটর প্রয াজনী তাযক বৃশি কযরযে। এই ইনশিটিউট শনকট ভশবষযযত পাট তন্তুর অশতশরি োশহদ্া কমটাযনার জনয একটি 
কমতপশরকল্পনা কযরযে  াযত উৎপাদ্নিী তা ৪০ কুইন্টা /কহক্টযর উন্নীত হযব। এই শদ্ক কেযক, সম্প্রশত শবকশিত জাতগুশ র 
ভূশমকা েুবই গুরুত্বপণূত। কারণ, এই জাতগুশ  পরুাতন জাযতর তু না  ১৫-২০% কবশি উৎপাদ্নিী  এবং ২১% সূক্ষ্ম তন্তু 
উৎপাদ্ন কযর। অতএব, এই জাতগুশ  োযষর োরা  উন্নতগুণমান ুি পাট তন্তুর উৎপাদ্নিী তা বৃশির অসাধারণ 
সম্ভাবনা রয যে। কৃষকযদ্র মযধয এই নতুন জাতগুশ র বীযজর সহজ ভযতা এই প্রযেযার প্রেম ধাপ  ার জনয বীজ 
ককাম্পাশনগুশ যক েুবই সশক্র  হযত হযব। পাটবীজ শিল্প সংস্থাগুশ যক নতুন জাযতর বীযজর বাশণশজযক উৎপাদ্যনর জনয 
আইশসএআর-ক্রাইজাযফর সাযে সময াতা স্মারক (MoU) বতশরযত এশগয  আসযত হযব,  াযত এই ধরযনর জাযতর শবকাি ও 
জনশপ্র করযণর মযধয সম  কম  াযগ।  

এই সভা  ১২ টি বীজ শিল্প সংস্থার প্রশতশনশধরা অংিগ্রহণ কযরন এবং আইশসএআর-ক্রাইজাযফর শবজ্ঞানীযদ্র সাযে আ াপ-
আয ােনা কযরন। প্রশতশনশধরা সদ্য শবকশিত কসৌরিশি োশ ত শি কলা করটিং কমযেক্স, নতুন পাযটর জাযতর অশগ্রমপংশি 
প্রদ্িতন এবং তন্তু সংগ্রহা  টি (Fibre Museum)পশরদ্িতন কযরন। 
ড. েন্দন কসৌরভ কর, প্রধান শবজ্ঞানী এবং কনাডা  অশফসার (বীজ) এই সভার অংিগ্রহণকারীযদ্র স্বাগত জানান। শতশন তার 
মন্তযবয আইশসএআর-ক্রাইজাযফর বীজ উৎপাদ্ন কা তক্রম এবং বতত মাযন জাত প্রশতস্থাপযনর হার সম্পযকত  উযেে কযরযেন। 
ড.  শরযতি সাহা, প্রধান শবজ্ঞানী এবং আই.টি.এম.ইউ কযের ভারপ্রাপ্ত আশধকাশরক, বাশণশজযকীকরযণর জনয উপ ব্ধ জাত ও 
প্র ুশি এবং ইনশিটিউযটর  াইযসশসং নীশত শনয  আয ােনা কযরন। 


