বিএআরআই কর্তক
ৃ ২০২০-২১ সালের উদ্ভাবিত প্রযুবির তাবেকা
ক্রবিক
নং

উদ্ভাবিত প্রযুবির নাি

1.

আন্তঃফসে বিসালি সরগলির সালে িটরশুটির চাষ

2.

েিনাি এোকায় বিনা চালষ রসুন উৎপাদন ককৌশে

3.

চার ফসে বিবিক ফসেধারা আলু/বিবিকুিড়া-পাট-করাপা আিন ধান রংপুর অঞ্চলের একটি োিজনক ফসেধারা

4.

চার ফসে বিবিক ফসেধারা কিালরা-করাপা আিন ধান/িাসকোই টাঙ্গাইলের বিজৃাপুর অঞ্চলের একটি োিজনক
ফসেধারা

5.

চার ফসে বিবিক ফসেধারা গাজর বিবি কুিড়া+পুইশাক-করাপা আিন ধান িাবনকগলের বসংগাি অঞ্চলের
একটি োিজনক ফসেধারা

6.

টাঙ্গাইে আঞ্চলে িাঁধাকবপ-কেড়স-করাপা আিন ধান একটি োিজনক ফসেধারা

7.

বকলশারগলের িাওড় অঞ্চলে এক ফসে ধারার পবরিলতৃ (পবতত-কিালরা ধান-পবতত) দুই ফসে ধারার (সবরষাকিালরা ধান পাবতত) প্রিতৃন ও কৃষলকর আয় বৃবি

8.

সাতক্ষীরা এোকার প্রচবেত ফসে বিন্যালসর পবরিলতৃ োিজনক িটরশুটি কিালরা- করাপা- আিন ধান ফসে
বিন্যালসর প্রিতৃন

9.

চার ফসে বিবিক ফসেধারা িাবর সবরষা-১৭-িাবর োেশাক-১- িাবর কেঁড়স-২-বি ধান-৭৫ কক্সিাজার ও কৃবষ
পবরলিশ অঞ্চে-২৩ এর োিজনক ফসেধারা

10.

কেঁয়ালজর ফেন ও গুনগত িান বৃবিলত িালয়াস্লারী ও রাসায়বনক সালরর সিবিত প্রলয়াগ

11.

জজি িাোইনাশক প্রযুবির িাধ্যলি কেবুর পাতা সুড়ঙ্গ কপাকা (সাইটধাস বেফিাইনার) দিন ব্যিস্থাপনা

12.

নাবরলকে গালের বিধিংসী কপাকা করালগাে স্পাইরাবেং ফ্লাই এর সিবিত দিন ব্যিস্থাপনা

13.

টলিলটার ব্যাকলটবরয়া জবনত েলে পড়া এিং বশকলড় বগট কৃবি করাগ ও তার দিন ব্যিস্থাপনা

14.

পালনর পাতা দাগ করালগর সিবিত দিন ব্যিস্থাপনা

15.

কিগুলনর ব্যাকলটবরয়া জবনত েলে পড়া করালগর সিবিত দিন ব্যিস্থাপনা

16.

িযাকুয়াি ফ্রাইং পিবতলত উৎকৃিিালনর কাঁঠালের বচপস্ জতবরকরণ

17.

ইনবিলরা পিবতলত কেঁলপর চারা উৎপাদলনর কোলকৌশে

18.

সরগলির খরা ও েিণািতা সিনশীে জািৃপ্লাজি সংগ্রি ও সনািকরণ

19.

িাবণবজযকিালি টিসুয কােচালরর িাধ্যলি িাবর স্ট্রলিবর-৩ এর চারা জতরীর ককৌশে

20.

দুই পািালড়র িালে িাঁধ বদলয় বৃবির পাবন সংরক্ষণাগার জতবর কলর উচু পািালড় পাবনর ট্াংক ও পাম্প স্থাপন
কলর শুষ্ক কিৌসুলির ফে িাগালনর কসচ ব্যিস্থাপনা প্রযুবি

21.

জজি িাোইনাশক প্রযুবির িাধ্যলি কেবুর পাতা সুড়ঙ্গ কপাকা (সাইরাস বেফিাইনার) দিন ব্যিস্থাপনা

22.

িাইলক্রালপ্রাপালগশলনর িাধ্যলি িাবর স্ট্রলিবর-২ এর চারা উৎপাদন প্রযুবি

23.

বজলিলরবেক এবসড এর প্রলয়ালগর িাধ্যলি সয়াবিলনর িানসম্পি িীজ উৎপাদন

24.

আন্তঃফসে বিলসলি মুখীকচুর সালে বতলের চাষ

25.

কদলশর দবক্ষণাঞ্চলে শূণ্য চালষ চারা করাপলনর িাধ্যলি সূর্ ৃমুখীর চাষ

