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স্টবটিআরআই অবমুক্ত মলানসমূদের ববস্টশষ্ট্য 

ক্রম 

নাং 

মলানজাদের 

নাম 

অবমুস্টক্তর 

বছর  

পস্টরণে অবস্থায় 

(৬ষ্ঠ-১৩ েম বৎসর) 

গড় উৎপােন   

মলানাল ক্যাদটগস্টর ও স্টবদশষ ববস্টশষ্ট্য 

১ স্টবটি১ 1966 3298 কেজি  উত্তম গুণগেমান সম্পন্ন আেশ শ মলান ও বীজবাস্টড়র জন্য 

আেশ শ  

২ স্টবটি২ 1975 3627 কেজি এক্মাত্র োস্টজশস্টলাং মেভারসমৃদ্ধ ও উত্তম গুণগেমান সম্পন্ন 

আেশ শ মলান 

৩ স্টবটি৩ 1975 3431 কেজি উত্তম গুণগেমান সম্পন্ন আেশ শ মলান ও বীজবাস্টড়র জন্য 

আেশ শ 

৪ স্টবটি৪ 1981 2581 কেজি উৎকৃষ্ট্ গুণগেমান সম্পন্ন মলান 

৫ স্টবটি৫ 1987 2811 কেজি উত্তম গুণগেমান সম্পন্ন আেশ শ মলান 

৬ স্টবটি৬ ১৯৮৭ ২৯১৬ কেজি উৎকৃষ্ট্ গুণগেমান সম্পন্ন মলান 

৭ স্টবটি৭ ১৯৯১ ২৭৯০ কেজি উত্তম গুণগেমান সম্পন্ন আেশ শ মলান 

৮ স্টবটি৮ ১৯৯২ 3316 কেজি উত্তম গুণগেমান সম্পন্ন আেশ শ মলান ও ইনস্টিস্টলাং’র জন্য 

আেশ শ  

৯ স্টবটি৯ 1994 3784 কেজি উত্তম গুণগেমান সম্পন্ন আেশ শ মলান ও ভাদলা রুটার 

১০ স্টবটি১০ 1995 4600 কেজি উত্তম গুণগেমান সম্পন্ন উচ্চ িলনশীল মলান 

১১ স্টবটি১১ 1999 3713 কেজি উত্তম গুণগেমান সম্পন্ন আেশ শ মলান 

১২ স্টবটি১২ 2000 4018 কেজি উত্তম গুণগেমান সম্পন্ন উচ্চ িলনশীল মলান 

১৩ স্টবটি১৩ 2000 3203 কেজি উত্তম গুণগেমান সম্পন্ন আেশ শ মলান ও আসাম জাদের বড় 

পাো  

১৪ স্টবটি১৪ 2002 3450 কেজি উত্তম গুণগেমান সম্পন্ন আেশ শ মলান ও জলাবদ্ধো সস্টেষ্ণু  

১৫ স্টবটি১৫ 2002 3735 কেজি উৎকৃষ্ট্ গুণগেমান সম্পন্ন আেশ শ মলান  

১৬ স্টবটি১৬ 2003 ৩১২৯ কেজি উত্তম গুণগেমান সম্পন্ন আেশ শ মলান ও আসাম জাদের বড় 

পাো 

১৭ স্টবটি১৭ 2006 ৩৮৯৭ কেজি উত্তম গুণগেমান সম্পন্ন আেশ শ মলান ও ভাদলা রুটার  

১৮ স্টবটি১৮ 2010 3777 কেজি উত্তম গুণগেমান সম্পন্ন আেশ শ মলান 

১৯ স্টবটি১৯ 2016 3877 কেজি উত্তম ও স্টমষ্ট্ সুবাস্টসে গুণগেমান সম্পন্ন আেশ শ মলান 

২০ স্টবটি২০ 2016 3685 কেজি উৎকৃষ্ট্ গুণগেমান সম্পন্ন আেশ শ মলান 

২১ স্টবটি২১ 2018 3447 কেজি লাল মাক্ড় প্রস্টেদরাধী ও উত্তম গুণগেমান সম্পন্ন আেশ শ মলান 

২২ স্টবটি২২ 20২১ 3৩০৪ কেজি উৎকৃষ্ট্ গুণগেমান সম্পন্ন আেশ শ মলান 

২৩ স্টবটি২৩ 20২১ 3৩৪১ কেজি উত্তম গুণগেমান সম্পন্ন আেশ শ মলান 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

স্টবটিআরআই অবমুক্ত বীজজােসমূদের ববস্টশষ্ট্য 

ক্রম নাং উিাস্টবে উন্নে 

জাদের নাম 

অবমুস্টক্তর 

বছর  

পস্টরণে অবস্থায় 

গড় উৎপােন   

ববস্টশষ্ট্য 

১ স্টবটিএস-১ 1985 3217 কেজি ক্ষরা সস্টেষ্ণু ও উত্তম গুণগেমান সম্পন্ন 

২ স্টবটিএস-২ 1985 3110 কেজি ক্ষরা সস্টেষ্ণু ও উত্তম গুণগেমান সম্পন্ন 

৩ স্টবটিএস-৩  2001 3381 কেজি ক্ষরা সস্টেষ্ণু ও উত্তম গুণগেমান সম্পন্ন 

৪ স্টবটিএস-৪ 2001 3303 কেজি ক্ষরা সস্টেষ্ণু ও উত্তম গুণগেমান সম্পন্ন 

৫ স্টবটিএস-৫ 2019 3709.9 কেজি ক্ষরা সস্টেষ্ণু ও উত্তম গুণগেমান সম্পন্ন 

৬ এনস্টপএস  ১৯৯৩ ৩৩৭০ কেজি ক্ষরা সস্টেষ্ণু ও উত্তম গুণগেমান সম্পন্ন 

 


