জুলাই ২০১৯- জুন ২০২০ অর্ থ বছরেে বারে কর্তক
থ উদ্ভারবত প্রযুরিসমূহ
ক্ররিক নং
1.

প্রযুরিে উদ্ভাবক ককন্দ্র/ রবভাগ
কন্দাল ফসল গরবষণা ককন্দ্র

উদ্ভারবত প্রযুরিে নাি
টিস্যু কালচাে পদ্ধরতরত কাসাভাে অনুচাো উৎপাদন ও চাো িাঠ পর্ থারে প্ররতষ্ঠাে
ককৌশল

2.

কন্দাল ফসল গরবষণা ককন্দ্র

আলুে নারভ ধ্বসা বা িড়ক কোরগে সিরিত দিন ব্যবস্থাপনা

3.

উদ্যানতত্ত্ব গরবষণা ককন্দ্র

বৃরদ্ধ রনেন্ত্রক দ্রব্য (উরদ্ভদ হেরিান) ব্যবহাে করে গ্রীষ্মকালীন সীি উৎপাদন

4.

কৃরষতত্ত্ব রবভাগ

িস্যে উৎপাদরন িালচ্ এে ব্যবহাে

5.

কৃরষতত্ত্ব রবভাগ

রনম্নভূরিরত রপোজ উৎপাদন প্রযুরি ও ফসল ধাোে উন্নেন

6.

কৃরষতত্ত্ব রবভাগ

ভুট্টাে সারর্ আন্ত:ফসল রহরসরব পাট শাঁরকে চাষ

7.

কৃরষতত্ত্ব রবভাগ

চলনরবল এলাকাে প্রচরলত পরতত- কবারো-পরতত ফসলধাোে পরেবরতথ সরেষাকবারো-পরতত ফসল ধাোে উন্নেন

8.

সরেজরিন গরবষণা রবভাগ

নেরসংদী কজলাে সরেষা-কবারো- কোপা আিন ধান একটি উন্নত ফসল রবন্যাস

9.

সরেজরিন গরবষণা রবভাগ

উচু বরেন্দ্র অঞ্চরল সরেষা-মুগ- কোপা আউশ-কোপা আিন ধান চাে ফসল রভরিক
ফসল ধাোে সাে স্যপারেশিালা

10.

মৃরিকা রবজ্ঞান রবভাগ

কেঁর্াজ উৎপাদরন বারোস্লােী ও োসার্রনক সারেে সিরিত ব্যবহাে

11.

মৃরিকা রবজ্ঞান রবভাগ

উপকূলীে চোঞ্চরল সূর্ থমুখী উৎপাদরন ভারিথরকাম্পস্ট ও োসােরনক সারেে সিরিত
ব্যবহাে

12.

মৃরিকা রবজ্ঞান রবভাগ

সোরবন উৎপাদরন োইরজারবোি অনুজীব সাে, ভারিথরকাম্পস্ট ও োসােরনক সারেে
সিরিত ব্যবহাে

13.

িসলা গরবষণা ককন্দ্র

চোঞ্চরল কারলারজোে সাে স্যপারেশিালা

14.

উরদ্ভদ কোগতত্ত্ব রবভাগ

জজব বালাইনাশক ব্যবহাে করে িস্যরেে রশকড় ও কান্ড েঁচা কোরগে দিন
ব্যবস্থাপনা

15.

উরদ্ভদ কোগতত্ত্ব রবভাগ

শসাে কিাজাইক ভাইোস কোগ দিরনে সিরিত ব্যবস্থাপনা

16.

উরদ্ভদ কোগতত্ত্ব রবভাগ

কবগুরনে ফল েঁচা কোরগে দিন ব্যবস্থাপনা

17.

কীটতত্ত্ব রবভাগ

জজব বালাইনাশক প্রযুরিে িাধ্যরি কলবুে পাতা স্যড়ঙ্গ কপাকা (সাইটধাস
রলফিাইনাে) দিন ব্যবস্থাপনা

18.

অরনষ্টকােী কিরুদন্ডী প্রাণী রবভাগ

কবইট কস্টশরনে রভতে রবষরটাপ ব্যবহাে করে রনোপরদ ইদুে দিন

19.

জীব প্রযুরি রবভাগ

ইন-রভররা পদ্ধরতরত বারে কছালা-৭ এে রেরজনারেশন প্রযুরি

20.

জীব প্রযুরি রবভাগ

িাইরক্রারপ্রাপারগশরনে িাধ্যরি বারে স্ট্ররবরে-২ এে চাো উৎপাদন প্রযুরি

21.

বীজ প্রযুরি রবভাগ

ফরলে বণ থ ও ওজন রনধােরনে িাধ্যরি কেলাে িানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন

22.

বীজ প্রযুরি রবভাগ

ফরলে সংগ্ররহািে সিে ও শুকারনাে পদ্ধরত রনব থাচরনে িাধ্যরি কেলাে
িানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন
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