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১। সাধারণ িদক 

 
 
 সুজলা সুফলা বাংলােদেশর জনসংখ া বতমােন ১৪ কা  হেত ১৫ কা  বেল ধারণা করা হয়। 

অতীেত জনসংখ া বৃি র সােথ সােথ জনসাধারেণর ধান খাদ  ধান হেত া  চাউেলর উৎপাদন বৃি  

পায়। একই বছের একই জিম বারবার ব বহার কের এবং উ ফলনশীল (উফশী) ধান চাষ কের বিধত 

জনসংখ ার জন  বিধত ফলন ব ব া করা স ব হয়। িক  জনসংখ া বৃি র সােথ-সােথ আবািসক ও 

সামািজক েয়াজেন দেশর সীমাব  জায়গা জিমর উে খেযাগ  অংশ মাগত িতবছর বিধত হাের 

কৃিষকাজ বাদ িদেয় আবািসক, কলকারখানা , রা াঘাট, ু ল কেলজ , হসিপটাল , হােটল ও অন ান  

অকৃিষকােজ ব বহার করা হে । য কারেণ ধােনর উৎপাদন ভিবষ েত বৃি  না পেয় াস পাওয়ার 

আশ া দখা যায়।ফসল উৎদন াস পাওয়ার িবপরীেত হাই ীড ধান চাষ কের ধান উৎপাদন বৃি  করা 

স ব বেল িবেশষ গণ আশা কেরন।     

 হাই ীড ধান দেশ অপিরিচত িকছু নয়। গত ১২ বছর যাবত  িবেদশ হেত আমদানীকৃত শ র বীজ 

ব বহার কের দেশ বারা মৗসূেম এই ধান চাষ করা হে । ইিতমেধ  বােরা ধানী জিমর অ ত ছয়ভােগর 

একভাগ জিমেত এ ধরেণর বীজ ব বহার করা হে । হাই ীড ধান বীজ েয়র জন  িত বছর অ ত ২০০ 

কা  টাকার বেদিশক মু া ব য় করেত হয়। বেদিশক মু া সা য়, কমসং ান বৃি  হাই ীড বীজ 

উৎপাদেন স মতা অজন এবং ধােনর উৎপাদন বৃি র সরকাির নীিত ও েণাদনার কারেণ উ  বীজ 

আমদানীকারকগণ এেদেশই হাই ীড বীজ উৎপাদেনর চ া চািলেয় যাে ন। ািবত খামাের িবেদেশ 

হাই ীড বীজ জাত উ াবেকর সিহত সহেযাগীতামূলক চুি র িভি েতA,B ও R লাইেনর বীজ সং হ কের 

পরবত  বছেরর বীজ পাওয়ার জন  A ও B লাইেনর বীজ থম বছর ও পরবত  বছর সমূেহ িনেজেদর 

খামাের বিধত করা হেব। আবার F1 Hybrid বীজ ধান উৎপাদন করার জন   A ও R লাইেনর বীজ িবনা 

মূেল   সহেযাগীতামূলক চুি র িভি েত অধ ন চাষীেদর িনকট চাষ করেত দয়া হেব । সরবরাহকৃত বীজ 

ব বহার কের সহেযাগী চাষীগন বািণিজ ক ধান উৎপাদেনর জন  ১০০০ টন F1 Hybrid বীজ ধান ও 

২০০ টন R লাইেনর বীজ উৎপাদন করেব।যা তােদর িনকট হেত িফরিত েয়র মাধ েম সং হ করা 

েজ  াফাইল 

 

ণয়নকারী 
আবু রায়হান আল কাওসার 

উপ-ব ব াপক 
উ য়ন শাখা 

উ য়ন ও স সারণ 
িবভাগ িবিসক ঢাকা

১.১. ভূিমকাঃ 
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হেব।িনেজেদর গেবষণা খামাের এবং সহেযাগী চাষীেদর খামাের  B লাইন এবং  R লাইন হেত েয়াজেনর 

অিতির  িকছু ধান বীজ পাওয়া যােব । যা চাউেল পা িরত কের খালা বাজাের িব য় করা হেব।  

 
 

ক) F1 Hybrid বীজ ধান ১০০০ টন 

খ) উপজাত ধান ২০০ টন 

 
 
 
  
 সাধারণ ধান চাষ করেত য কাঁচামাল েয়াজন হাই ীড ধান বীজ উৎপাদন তার চাইেত সমান  

বশী িকছু কবল েয়াজন হয়।মােঠ হাই ীড ধান বীজ উৎপাদন হওয়ার পর তা সং হ কের িকেয় ও 

ি য়াজাত করার পর পােটর ব ােগ মাড়াকাব  করা হয়। এেদেশ হাই ীড ধান বীেজর জাত উৎপাদন 

করেত এখেনা তমন অ সর হেত পােরিন।েদশীয় বা িবেদশী সহেযাগী িত ান উ ািবত স ািধাকেরর 

বীজ পাওয়া গেল তা হেত িনধািরত পিরমাণ বািণিজ ক বীজ চুি  মাতােবক উৎপাদন কের বাজারজাত 

করা পয  সকল কাঁচামাল দেশর বাজাের সহেজ পাওয়া যায়। 

  
  
 ধান গােছর ফুল -পরাগায়ন হয়। অথাৎ িত  ধান ফুেলর িভতর ঐ ফুেলর পরাগই ফুেলর 

িভতর থাকা িড ান ুিনিষ  কের ধান বীজ উৎপাদন কের। তেব বায় ূ বােহ তািড়ত হেয় বা অন  কারেণ 

অ  দুের অবি ত অন  ধান ফুল হেত আসা পরাগ মােঝ মােঝ ধান ফুলেক পরাগািয়ত করেত 

পাের।অযািচত উৎস হেত আসা পরাগ যন কািঙখত ধরেণর ধান বীজ উৎপাদন কলুিষত করেত না পাের 

এজন  বীজ উৎপাদেনর ািবত খামার অন ান  ধান জিম হেত অ ত ১০০ িমটার দুের হেত করেত হেব। 

ািবত জিম বন া মু  উচঁু জায়গায় আবি ত হেত হেব।এছাড়াও পািনর উৎস , যাতায়াত ব ব া , সার , 

কীটনাশক , রাসায়িনক , িমক   ও িবদু ৎ যন সহেজ পাওয়া যায় সিদেক খয়াল রাখেত হেব। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

১.২. উৎপাদঃ 

১.৩. কাঁচামালঃ 

১.৪. কে র অব ানঃ 
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২। িবপণনগত িদক 
 
 
  বােরা ও আমন ধান চাষীগন হাই ীড ধান বীেজর স াব  ব বহারকারী হেব। বতমােন 

১৩.৪ ল  হ র ও ৩৪.০ ল  হ র জিমেত যথা েম বানা ানীয় ও বানা উফশী আমন ধান উৎপাদন 

করা হয় এবং ৩৬.৯ ল  হ র জিমেত উফশী বােরা ও ১.২৬ ল  হ র জিমেত ানীয় বােরা চাষ করা 

হয়।এসকল জিমর চাষীগণ ভিবষ েত হাই ীড ধান বীেজর স াব  ব বহারকারী হওয়ার স াবনা 

আেছ।বতমােন বােরা মৗসূেম ৭.৯১ ল  হ র জিম ইিতমেধ  হাই ীড ধান বীেজর আওতায় আেছ।এরা 

া  পিরবতেনর মাধ েম ািবত কে  উৎপািদত বীেজর তা হওয়ার স াবনা আেছ। 

 
 
চািহদাঃ  
 ২০০৭-২০০৮ অথ বছের দেশ ১.০৬ কা  হ র জিমেত ধান চাষ করায় ২.৮৯ কা  টন ধান 
উৎপািদত হয়। এর মেধ  ৪৬.০৮ ল  হ র জিমেত ১.৭৮ ল  টন বােরা ধান এবং ৫০.৪৮ ল  হ র 
জিমেত ৯৬.৬ ল  টন আমন ধান  উৎপািদত হয়।আপাতত দৃি েত ধান চাষকৃত ১.০৬ কা  হ র 
জিমর স ূণ জিমেত হাই ীড ধান চাষ করেল ১৫৬ হাজার টন হাই ীড ধান বীজ েয়াজন মেন হেলও 
ভূিমর কার ভদ এবং পিরেবশগত িবিভ  সুিবধা-অসুিবধার কারেণ হাই ীড ধান বীেজর চািহদা বােরা 
ও আমন মৗসূেম িমিলতভােব ায় ৮০ হাজার টন বেল ধারণা করা হেয় থােক।  
সরবরাহঃ  
 ২০০৮-২০০৯ অথ বছের দেশর ায় ৮ ল  হ র জিমেত ১২ হাজার টন হাই ীড বীজ ব বহার 
কের হাই ীড ধান উৎপাদন করা হয়। ২০০৯-২০১০ অথ বছের ১৫ হাজার টন হাই ীড বীজ ব বহার 
করার স াবনা আেছ। 
 ২০০৮-২০০৯ অথ বছের ২৫  বসরকাির িত ানেক ১০ হাজার টন হাই ীড বীজ িবেদশ থেক 
আমদানী করার অনুেমাদন দয়া হয়।এেদর মধ  
 

 সুি ম  সীড ৩০০০ টন 
 াক   ২০০ টন 
 আফতাব 

সীডস 
  ৯৫০ টন 

 এিসআই 
সীডস 

২২০০ টন 

 িসনেজ া   ৪৫০ টন 
 বশীরভাগ বসরকাির িত ান বীজ চীন থেক আমদািন কের। অন রা ভারত থেকও আমদানী 
কের। াক ও এিসআই সীডস সহ দুই-িতন  িত ান িবেদশী উ াবকেদর সহেযাগীতায় দেশ বািণিজ ক 
হাই ীড ধান বীজ উৎপাদেনর চ া কের যাে । বাংলােদেশর সরকাির ধান গেবষণা ইিনি উট 
কেয়ক  হাই ীড ধােনর জাত উ াবন কের।িক  দশীয় উফশী জােতর তুলনায় এসকল হাই ীড ধােনর 
জাত কত ভােলা ও কায ম এ িবষেয় সি হান থাকায় তা বাজার জাত করা স ব হয়িন। তেব বাংলােদশ 
কৃিষ উ য়ন কেপেরশন ( িবএিডিস) এর সহেযাগীতায় মাঠ পযােয় বািণিজ ক  হাই ীড ধান বীজ 
উৎপাদেনর চ া করা হে । 
চািহদার ফাঁকঃ   
 ল নীয় য ২০০৮-২০০৯ অথ বছের ১০ হাজার টন হাই ীড বীজ আমদানী করা হেলও ১২ হাজার 
টন হাই ীড বীজ ব বহার করা হয়। আেগর বছেরর আমদানীকৃত বীজ িহসাব থেক বাদ িদেল হাজার 

২.১ ভা াঃ 

২.২ চািহদাঃ 
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খােনক টন হাই ীড ধান বীজ দেশর মা েত উৎপািদত হয়। অতএব, দেশর মাট চািহদা ৮০ হাজার টন 
হাই ীড ধান বীজ এর স ূণ এখেনা দেশ উৎপাদেনর অবকাশ আেছ। ািবত কে র মত িত  ১০০০ 
টন উৎপাদন ম ৮০  খামেরর েয়াজন হেব।  
 
 
  আমদানীকারী  িত ান সমূহ ও ভিবষ েত িবএিডিস িতেযাগী হওয়ার স াবনা আেছ। 

 
 
দেশ কম দােম মান স  হাই ীড ধান বীজ উৎপাদন কের তােদর আ া সৃি র মাধ েম বাজার সৃি  ও 

বজায় রাখা হেব। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

২.৪. কৗশলঃ 

২.৩ িতেযাগীঃ 
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৩। কািরগির িদক 
ঘ) ি য়া বণনাঃ-  
 ধান এক  -পরাগায়ণ ফসল। তেব ব ািত ম িহসােব খুব অ  পিরমােণ পর-পরাগায়ণ ঘেট 
থােক। মাগত -পরাগায়ণ হওয়ার ফেল এক  বীেজর পরবত  বংশধরেদর কৗিলক দাষ- ু  দুরীভূত 
হয়।এমন বীেজর বংশধর চাষীর চািহদা পরূণ করেল কৃষক তা বীজ িহসােব িনবাচন কের দীঘিদন 
চাষাবাদ করেল নতুন জাত সৃি  হয়। -পরাগায়ণ হওয়া জােতর িত  গােছর বিশ  ায় একই হয়। 
এেদরেক Pure Line বেল। কৃি মভােব -পরাগায়ণ কেরও Pure Line সৃি  করা যায়। তেব এমন ফসেলর 
কান এক  িবেশষ বিশ  াকৃিতক কারেণ দীঘিদন পর-পর হঠাৎ কের পিরবত ত (Mutation) হেয় যেত 
পাের। যা চাষীর নজের পড়েল যিদ সং হ কের বীজ বধন ও চাষাবাদ করা হয় তেব তা হেত পরবত েত 
নতুন জাত সৃি  হেত পাের । যমন হিরধান। 
  কান িবেশষ বিশে র দুই  আলাদা জােতর Pure Line ই াকৃতভােব পর-পরাগায়ণ করেল য 
শ র বীজ পাওয়া যায় তােক F1 বংশধর Hybrid বীজ বেল। F1 Hybrid বীজ হেত উৎপািদত গােছর 
ফসেল উ  িবেশষ বিশ  িপতৃ বা মাতৃ গাছ য কান র চাইেত উ ত দখা যায়। এই ণেক শ র বীজ 
ফসেলর তজ বা Heterosis বেল। F1 বংশধর উৎপািদত পরবত  বংশধরেদর F2 বংশধর বেল। F2 বংশধর 
বীজ লাগােনা হেল তা হেত উ  িবেশষ বিশ  মূল িপতৃ বা মাতৃ গাছ য কান র চাইেত কম পাওয়া 
যায়।একারেণ ফসেলর র বীজ িহসােব একমা  F1 Hybrid বীজ ব বহােরর েয়াজনীয়তা ্অন ীকায। 
 শ র বীজ উৎপাদন করার সময় মাতৃফুল িহসােব ব বহার করা হেব এমন ফুেলর পুংেকশর 
স ূণভােব অপসারণ করেত হয়। এরপর মাতৃগােছর ফুল ফাটার িনধািরত সমেয় িনিদ  অন  জাত হেত 
আনা পরাগ রণু ারা মাতৃ গাছেক পর-পরাগািয়ত করা হয়। ধান গােছর িত  ম রুীেত দড় হেত দুই 
শত ফুল থােক।এক  ফুল হেত কবল এক  বীজ উৎপাদন হয়।গেবষণার কােজ খািল হােত কেয়ক  
ফুেলর পরাগাধানী মু  কের পরবত  ধােপ পর-পরাগায়ন করা হয়। িক  বািণিজ কভােব F1 Hybrid 

বীজ উৎপাদন করার জন  এভােব ল -ল  ফুেলর পরাগাধানী মু  কের পর-পরাগায়ন করা  বা ব 
স ত নয়। 

বািণিজ কভােব হাইবী্রড ধান বীজ উৎপাদেনর পর-পরাগায়ন করেত ফুেলর িভতর 
াকৃিতভােবই পুংেকশর অনুপি ত এমন জাত খুেজ বর করা হেয়েছ। ধােনর জীবেকােষর কি কায় 

অবি ত ামজেমর িডএনএ’র মাধ েম না হেয় সাইেটা াজেম অবি ত িডএনএ’র মাধ েম পুংেকশর 
অনুপি িতর এই ণ পরবত  জে  ানা িরত হয় িবধায় এই বিশ েক Cytoplasmic Male Sterility বা 
(CMS) বেল। ব ািনকগণ আ : জনন ও পরবত েত অ - জনেনর মাধ েম  F1 Hybrid বীজ উৎপাদন 
করার জন  মাতৃ লাইেন পুংেকশর অনপুি িতর এই বিশ  সি েবিশত কের এেক Line ‘A’ নােম অিভিহত 
কেরন। Line ‘A’ পরবত  জে ও েক থাকার জন  আ : জনন ও পরবত েত অ - জনেনর মাধ েম 
Line  ‘B’ সৃি  করা হেয়েছ। Line ‘B’ এর পরাগেরণু পরাগেরণুহীন Line ‘A’  এর ফুলেক পরাগািয়ত কের 
য বীজ হয় তার বিশ  Line ‘A’  এর মতই এবং এর ফুলও পরাগেরণুহীন হয়। তেব Line ‘B’ ফুল -
পরাগায়ণ  হেল তা থেক উৎপািত গােছর বিশ  Line ‘B’ িনেজর মতই হয় এবং এর ফুলও পরাগেরণুযু  
হয়। পরাগেরণুহীন Line ‘A’  এর ফুলেক পরাগািয়ত কের আবার পরাগেরণুহীন Line ‘A’ সৃি  করেত 
স ম হওয়ায় Line ‘B’ ক Maintainer Line নােম অিভিহত  করা হয়।এভােব উভয় লাইন িমিলতভােব 
কৃতপে  এক মা  লাইন িহসােব কাজ কের। তাই  শ র বীজ ফসেলর তজ বা Heterosis  পাওয়ার 

জন  আেরা এক  লাইন থাকা েয়াজন।এজন  ব ািনকগণ অসংখ  অ : জনন জাত পর েরর সিহত 
আ :- জনেনর পর া  ফলাফেলর িভি েত এক  িবেশষ জাতেক এজন  িনবাচন কেরন। পরবত েত 



 হাই ীড ধানবীজ উৎপাদন 
পৃ া :-7-: 

আেরা আ : জনন ও অ - জনেনর মাধ েম এই জাত েত চািহদামত আেরা চািরি ক বিশ  সি েবিশত 
করা হয়। পরাগবাহী এই জাত Line ‘R’ নােম পিরিচত হয়। Line ‘R’ ফুল -পরাগায়ণ  হেল তা থেক 
উৎপািদত গােছর বিশ  Line ‘R’ িনেজর মতই এবং এর ফুলও পরাগেরণুযু  হয়। পরাগেরণুহীন Line 

‘A’  এর ফুলেক পরাগািয়ত কের Line ‘R’  বািণিজ কভােব িব েয়র জন কাি ত F1 Hybrid বীজ 
উৎপাদন কের ।এজন  এেক Restoration Line বা  Line ‘R’ বেল । 

Line ‘A’  এবং Line ‘B’ এবং এক  পযায় পয  Line ‘R’ এর বীজ বধন ািবত কে র 
সীমাব  জিমেত করা স বপর। তেব বািণিজ কভােব  F1 Hybrid বীজ উৎপাদন করার জন  িবপুল 
পিরমাণ জায়গার দরকার হয়। তাই চুি র িভি েত কৃষকেদর িনকট Line ‘A’ এবং Line ‘R’ এর বীজ 
সরবরাহ করা হেব।চুি ব  কৃষেকর িনেজর জিমেত িনধািরত প ায় উ  দুই ধরেণর বীজ হেত করা চারা 
একই  জিমেত পাশাপািশ সািরেত রাপন কের লালন-পালন ও পিরচযা করেত হেব। পরাগেরণুহীন Line 
‘A’ এর ফুলেক পরাগেরণযু  Line ‘R’ পরাগািয়ত কের F1 Hybrid বীজ উৎপাদন কের। আবার Line 
‘R’ ফুল -পরাগায়ণ  হেল তা থেক উৎপািদত গােছর বিশ  Line ‘R’ িনেজর মতই হয়। বীজ পাকার পর 
চাষী উভয় সাির হেত আলাদা ভােব ধান কেট এেন আলাদাভােব মাড়াই ও  ি য়াজাত কের ব াব ী 
করেল ািবত কে র লােকরা তা িনেজেদর ক ীয় ি য়াগাের আনেব। এখােন বীজ আেরা 
ি য়াজােতর পর দুইেকিজ ধারণ ম চেটর ব ােগ কের বািণিজ কভােব ধান উৎপাদেনর জন  চাষীেদর 

িনকট িব য় করেত এেজ  মাধ েম বা সরাসির বাজাের রণ করা হেব। 
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িপতৃ ফুল  মাতৃ ফুল  ফলাফল 
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Cytoplasmic Male 
Sterile (CMS) Line 

 
 

= 

 
F1 হাই ীড ধান 

মাতৃ বা িপতৃ উভয় লাইন হেত উ ত। 
িচ  : িবিভ  লাইেনর পরাগায়েনর ফলাফল। 
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েসস া চাট:- 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

চুি  িভি ক চাষীর িনকট 
৬৫৫ একর জিমেত 

৬.০ টন 
A লাইেনর 

মাতৃবীজ রাপন। 
R লাইেনর সিহত 
আ : জনন 
ারা ১০০০ টন 

F1 হাই ীড ধান 
বীজ াি  

১.৫ টন 
R লাইেনর 

মাতৃবীজ রাপন। 
অ  জনন ারা 

২০০ টন R 
লাইেনর মাতৃবীজ 

াি । 
 
(পরবত  বছেরর 
জন  ১.৫ টন বীজ 

রেখ অবিশ  
বীজ চাউেল 

পা র) 

বীজ উ াবক সং ার সিহত যাগােযাগ 
ও সহেযাগীতামূলক চুি  কের 

A , B ও R লাইােনর মাতৃবীজ সরবরােহর চুি  স াদন কের বীজ 
সং হ করা। 

 

৬.৪ টন A 
লাইােনর মাতৃবীজ 

াি  

১.৫ টন R 
লাইােনর মাতৃবীজ 

াি । 

১.৫ টন B 
লাইােনর মাতৃবীজ 

াি । 

প ািকং 
বাজা
র 

ি
য়
াক

রণ
 

িনজ  
৫ একর জিমেত 

১০ কিজ 
B লাইেনর 

মাতৃবীজ রাপন। 
অ  জনন ারা 
১.৫ টন B লাইেনর 
মাতৃবীজ াি । 

 

৪০ কিজ 
A লাইেনর 

মাতৃবীজ রাপন। 
B লাইেনর সিহত 
আ  জনন ারা 
৬.৪ টন A লাইেনর 
মাতৃবীজ াি । 

(পরবত  বছেরর 
জন  ১০ কিজ 

বীজ  
রেখ অবিশ  বীজ 
চাউেল পা র) 

 

(পরবত  বছেরর 
জন  ৪০ কিজ বীজ 
রেখ এবং ৬.০ টন 
চুি  িভি ক চাষীর 

িনকট 
 রেণর পর 
অবিশ  বীজ 

চাউেল পা র) 
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িমক নং  পেণ র নাম  পিরমাণ 

ক) F1 হাই ীড ধান বীজ  ১০০০  টন 

খ) B  লাইন হেত া  ধান ও R লাইন হেত া  ধান ২০০ টন 
   
 সবেমাট মূল   

 
 
 
ক) ৩.২.১. ানীয়: 

িমক নং  মিশেনর নাম  সংখ   একক মূল   মাট মূল  (টাকা) 
1)  পাওয়ার লার ২  ১০০০০০ ২০০০০০ 
2)  ডীপ উবওেয়ল ২  ৫০০০০০ ১০০০০০০ 
3)  সাধারণ খামার য পািত ও হািতয়ার ১ সট ১০০০০০ ১০০০০০ 
4)  িড- ানার মিশন ২  ২৫০০০০ ৫০০০০০ 
5)  এয়ার ীিনং মিশন ২  ১০০০০০ ২০০০০০০ 
6)  প ােকিজং মিশন ২  ২৫০০০০ ৫০০০০০ 
7)  অন ান   ১ সট ২০০০০০ ২০০০০০ 
8)  িপক আপ-৩ টন ২  ১২০০০০০ ২৪০০০০০ 
9)  অন ান     

 মাট   ৬৯০০০০০ 
 
খ) ৩.২.২.আমদানীতব : েযাজ  নয়। 

িমক নং  মিশেনর নাম  সংখ   একক মূল    মাট মূল  
     
 সবেমাট মূল     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

৩.১ উৎপািদত পণ  (বৎসিরক ১০০% মতায়) ◌ঃ- 

৩.২ য পািত ◌ঃ- 
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৩.৩.১. শাসন ও সহেযাগী জনবল: 
 
িমক 

নং  

পদবী সংখ া মািসক 
হার 

মািসক মাট বাৎসিরক মাট 
(টাকা) 

ক) জনােরল ম ােনজার  ১ ৪০০০০ ৪০০০০ ৪৮০০০০ 

খ) সাইি িফক 
ম ােনজার  

১ ৩০০০০ ৩০০০০ ৩৬০০০০ 

গ) মােক ং ম ােনজার ১ ৩০০০০ ৩০০০০ ৩৬০০০০ 

ঘ) টকনলিজ  ২ ২০০০০ ৪০০০০ ৪৮০০০০ 

ঙ) অিফস সহকারী ২ ৬০০০ ১২০০০ ১৪৪০০০ 

চ) মােক ং সহকারী ৩ ৬০০০ ১৮০০০ ২১৬০০০ 

ছ) িহসাব র ক ১ ৬০০০ ৬০০০ ৭২০০০ 

জ) হরী ৪ ৪০০০ ১৬০০০ ১৯২০০০ 

 সবেমাট ১৫   ২৩০৪০০০ 
 
৩.৩.২. উৎপাদন জনবল:  

িমক 

নং  

পদবী সংখ া মািসক হার মািসক মাট বাৎসিরক মাট 
(টাকা) 

ঝ) দ  মাঠ িমক ৪ ৮০০০ ২৪০০০ ১১৫২০০০ 

ঞ) অধ দ  মাঠ িমক ৬ ৫০০০ ১৫০০০ ১০৮০০০০ 

ট) দ  কারখানা 
িমক 

৬ ৮০০০ ২৪০০০ ১৭২৮০০০ 

ঠ) অধ দ  কারখানা 
িমক 

৪ ৫০০০ ১৫০০০ ৭২০০০০ 

ড) অদ  িমক ৮ ৪০০০ ২৪০০০ ২৩০৪০০০ 
 সবেমাট ২৮   ৬৯৮৪০০০ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

৩.৩ জনশি  ◌ঃ- 



 হাই ীড ধানবীজ উৎপাদন 
পৃ া :-12-: 

 
৩.৪.১. ানীয় কাঁচামাল: (১০০% উৎপাদন মতায়) 
 

ক-১)কাঁচামাল    

নাম পিরমান হার (টাকা) মূল  (টাকা) 

বীজ ধান  ৭.৬১ টন ১০০০০.০০ ৭৬১০০০.০০ 
A লাইন ধান বীজ-৬.১ টন    

B  লাইন ধান বীজ -১০ কিজ    
R লাইন ধান বীজ-১.৫ টন    

সার (৫ একেরর জন )    
 সার     

ইউিরয়া ৪০০  কিজ ১০.০০ ৪০০০.০০ 
এসিপ ১০০ কিজ ৬০.০০ ৬০০০.০০ 

এমিপ ৫০ কিজ ৬০.০০ ৩০০০.০০ 
িজ  সার ১০ কিজ ৪০.০০ ৪০০.০০ 
সালফার সার ২ কিজ ২০.০০ ৪০.০০ 
কলিসয়াম সার  ৫ কিজ ১০.০০ ৫০.০০ 
ম াগেনিসয়াম সার ৫ কিজ ৭০.০০ ৩৫০.০০ 

অন ান  লঘ ুসার  সা েল  ১০০০.০০ ১০০০.০০ 
অন ান    ৯০৬০.০০ 
    
বে াব  চাষীেদর িনকট হেত 
ফরত য়কৃত 

  

 
F1হাই ীড ধান বীজ  ১০০০ টন ৫০০০০.০০ ৫০০০০০০০.০০ 
R লাইন হেত া  ধান  ২০০ টন ২০০০০.০০ ৪০০০০০০.০০ 
    
মাট কাঁচামাল   ৫৪৭৮৪৯০০.০০ 
প ােকিজং    
২ কিজ ধারণ ম পােটর ব াগ ৫০০০০০  ৫.০০ ২৫০০০০০.০০ 
সবেমাট কাঁচামাল ও প ােকিজং   ৫৭২৮৪৯০০.০০ 

 
৩.৪.২. আমদানীকৃত কাঁচামাল: েযাজ  নয়। 
 
িমক নং  িববরণ  পিরমাণ একক মূল  (টাকা) মাট মূল  (টাকা) 

     
 সবেমাট মূল      
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আসবাব প  ৪০০০০০ 

ারি ক ব য় ৩০০০০০ 

িবিবধ ৩০০০০০ 

সবেমাট ১০০০০০০ 
 
 
 
 

পািন ৩৬০০০ 
িবদু ৎ : ৪০৫০০০ 
গ াস ৫৪০০০ 
ালানী/গাড়ীর ালানী ৬০০০০০ 

অন ান  ৫০০০ 
সবেমাট ১১০০০০০ 

৪। আিথক িদক 
(টাকায়) 

৪.১. ায়ী িবনেয়াগ : 

িমক 

নং 

িববরণ মূল  (টাকা) 

১। জিম (পিরমাণ) ১০ একর ১০০০০০০০.০০ 
২। ক  ইমারত (পিরমাণ)  
৩। কারখানা শড : ৫০০ বগফুট ৬২৫০০০.০০ 
৪। খামার শড ও ার: ১২০০ বগফুট ৯০০০০০.০০ 
৫। উৎপািদত পেণ র দাম : ১০০০ বগফুট ৭৫০০০০.০০ 
৬। অিফসঃ = ১৫০ বগফুট ১২০০০০.০০ 

৭। 
পা  হা্উস , হরী ঘর ,  টয়েলট ও ডীপ উবওেয়ল- ৪০০ 
বগফুট 

৩০০০০০০.০০ 

৮। পািনর িরজারভেয়র -৫,০০০ গ ালন ২০০০০০.০০ 
৯। অ গত রা া ও পয়ঃ নালী ১০০০০০.০০ 
১০। সীমানা দয়াল-  ২০০০০০.০০ 
১১। অন ান  ১০০০০০.০০ 
১২। য পািত ৬৯০০০০০.০০ 
১৩। অন ান  িবিনেয়াগ ১০০০০০০.০০ 

 মাট ২৩৮৯৫০০০.০০ 
 
 
 
 
 

৩.৫.অন ান  িবিনেয়াগ (টাকা)◌ঃ- 

৩.৬.উপেযাগ সমূহ (টাকা)◌ঃ- 
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৪.২.চলিত মূলধন: 

িমক 

নং 

িববরণ মূল  (টাকা) 

১। কাঁচামাল  (৩ মাস মৗসূেমর মেধ  ১ 
মােসর) 

১৯০৯৪৯৬৭.০০ 

২। ত া  জনবল ( ১ মােসর) ৫৮২০০০.০০ 

৩। উপেযাগ সমূহ (৩ মাস  
মৗসূেমর মেধ  ১ মােসর) 

৩৬৬৬৬৭.০০ 

 সবেমাট ২০০৪৩৬৩৩.০০ 
 
৪.৩. ক  ব ায়:  টাকা .......... 
 

ায়ী িবিনেয়াগ ২৩৮৯৫০০০.০০ 
চলিত িবিনেয়াগ ২০০৪৩৬৩৩.৩৩ 
মাট ক  ব য় ৪৩৯৩৮৬৩৩.৩৩ 

 
৪.৪ উৎপািদত পণ  ও তার িব য় মূল ( ১০০% দ তায়) 
 
 ািবত খামার েত িত বছর িন  বিণত উৎপাদন ও িব য় হেব। 

 
িমক 

নং  

পেণ র নাম  পিরমাণ একক মূল   

(টাকা) 

মাট মূল  

ক) F1হাই ীড ধান বীজ  ১০০০  টন ১৬০,০০০ ১৬০০০০০০০ 
খ) B  লাইন হেত া  ধান ও R 

লাইন হেত া  ধান 
২০০ টন ১০,০০০ ২০০০০০০ 

     
 সবেমাট মূল    ১৬২০০০০০০ 
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৪.৫. উৎপাদন খরচ (টাকা) : 

৪.৫.১. কাঁচামাল ৫৭২৮৪৯০০ 
৪.৫.২ ত া  জনবল  ৬৯৮৪০০০ 
৪.৫.৩ উপেযাগ সমূহ ১১০০০০০ 
৪.৫.৪ অবচয়  
 ইমারেতর  উপর -৫% ৫৯৯৫০০ 
 য পািতর উপর - ১০% ৬৯০০০০ 
 আসবাবপে র উপর --২০% ৮০০০০ 
৪.৫.৫ মেনাহির ও য াংশ -৫% ৩৪৫০০০ 

৪.৫.৬ খাজনা ,কর ও বীমা( ায়ী ব েয়র ২%) ৪৭৭৯০০ 
৪.৫.৭ িবিবধ উৎপাদন খরচ (এল এস) ১০০০০০ 

৪.৫.৮ শাসন ও িবিবধ  

 বতন ( শাসন) ২৩০৪০০০ 
 ডাক, তার ও টিলেফান ২৪০০০ 
 কিমশন (১০%  িব েয়র) ১৬২০০০০০ 
 বীজ উ াবেকর রয়াল  (১০%  

িব েয়র) ১৬২০০০০০ 
 িবিবধ ৫০০০০০ 
 মাট টাকা ১০২৮৮৯৩০০ 

 
৪.৬ মুনাফা (টাকা) : 
 
িব য় ১৬২০০০০০০       
মাট উৎপাদন খরচ ১০২৮৮৯৩০০       
উৎপাদন আয় ৫৯১১০৭০০  * আয়কর  কর=    
কর  (আয়কর) * ১৪৬৪৩৯২৫  থম টা: ১৬৫০০০.০০ এর ০% ০.০০ 
সুদ   পরবত  টা: ২৭৫০০০.০০ এর ১০% ২৭৫০০.০০ 
ায়ী মূলধন(১২.৫%) ২৯৮৬৮৭৫  পরবত  টা: ৩২৫০০০.০০ এর ১৫% ৪৮৭৫০.০০ 

চলিত মূলধন 
(১৫.৫%) 

৩১০৬৭৬৩  পরবত  টা: ৩৭৫০০০.০০ এর ২০% ৭৫০০০.০০ 

ইনসু ের  ২৩৮৯৫০  অবিশ  টা:  ৫৭৯৭০৭০০.০০ এর ২৫% ১৪৪৯২৬৭৫.০০ 
নীট আয় ৮৩১১৩৩৭   মাট আয়কর    ১৪৬৪৩৯২৫.০০ 
 
৪.৬ মুনাফা (%) 

িব েয়র উপর ফরেতর হার =     ৫% 

ায়ী িবিনেয়ােগর উপর ফরেতর হার = ১৯% 

মাট িবিনেয়ােগর উপর মাট ফরেতর হার = ৩৫% 

 


