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বাাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গদবষণা ইনস্টিটিউট-এর পস্টরস্টিস্টি 

 

বাাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গদবষণা ইনস্টিটিউট একটি সদ্য প্রস্টিস্টিি গদবষণা প্রস্টিিান।  গম ও ভুট্টার উৎপােন 

বৃস্টি এবাং িেসাংস্টশষ্টস্টবষদের উপর গদবষণা ও প্রস্টশক্ষণ কার্ যক্রম পস্টরিালনা করার মূল লক্ষযদক সামদন ররদে 

“বাাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গদবষণা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৭” মহান জািীে সাংসদে পাদশর মাধ্যদম 

ইনস্টিটিউটটি প্রস্টিস্টিি হদেদে।এর প্রধান কার্ যালে স্টেনাজপুর রজলার সের উপদজলার নস্টশপুদর অবস্টিি। 

একজন মহাপস্টরিালক প্রস্টিিানটির প্রধান স্টনব যাহী স্টহদসদব োস্টেত্ব পালন কদরন। বিযমাদন প্রধান কার্ যালে 

রেদক রেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, রাজশাহী, র্দশার, জামালপুর, জেদেবপুর, হাটহাজারী, ইিযাস্টে 

রকন্দ্র/উপদকদন্দ্র গম ও ভুট্টার গদবষণা কম যসূিী বাস্তবােন করা হদে।  

  

 

রূপকল্প (Vision): 

োদ্য ও পুস্টষ্ট স্টনরাপত্তা অজযদন গম ও ভুট্টার জাি ও প্রযুস্টি উদ্ভাবন। 

অস্টিলক্ষয (Mission): 

গম ও ভুট্টার উচ্চফলনশীল জাি এবাং উন্নি িাষাবাে পিস্টি উদ্ভাবন, রপাকামাকড় ও ররাগবালাই েমন 

ব্যবিাপনাসহ কৃস্টষর্ন্ত্র পাস্টি, শস্য সাংগ্রদহাত্তর ব্যবিাপনা স্টবষদে লাগসই প্রযুস্টি উদ্ভাবদন গদবষণা করা এবাং 

উদ্ভাস্টবি জাি ও প্রযুস্টি সমূহ হস্তান্তর করা। 

 

বাাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গদবষণা ইনস্টিটিউট িাপদনর রপ্রক্ষাপট 

 

 স্বাধীনিা পরবিী সমদে জাস্টির জনক বঙ্গবন্ধু রশে মুস্টজবুর রহমান এর সুদর্াগ্য রনতৃদত্বর কারদণ 

ত্বরাস্টিি গম গদবষণা কম যসূিীর মাধ্যদম রেদশ গম গদবষণা কার্ যক্রম শুরু হে র্া সফলিাদব ১৯৭৫ 

সাদল সমাপ্ত হে। 



2 

 

 ১৯৮৪ সাদল স্টেনাজপুদর বাাংলাদেশ কৃস্টষ গদবষণা ইনস্টিটিউদটর অধীদন গম গদবষণা রকন্দ্র িাস্টপি 

হে। 

 স্টবগি ২৮ রফব্রুোস্টর ১৯৯৮স্টি. িাস্টরদে িৎকালীণ ও বিযমান প্রধানমন্ত্রী রশে হাস্টসনা স্টেনাজপুদর এক 

জনসিাে গম গদবষণা রকন্দ্র-রক পূণ যাঙ্গ ইনস্টিটিউট-এ উন্নীিকরদণর প্রস্টিশ্রুস্টি প্রোন কদরন।  

 প্রস্টিশ্রুস্টি বাস্তবােদনর লদক্ষয জুলাই ১৯৯৯ রেদক জুন ২০০৭ স্টি. রমোদে “গম গদবষণা রকন্দ্রদক গম 

গদবষণা ইনস্টিটিউট-এ উন্নীিকরদণর লদক্ষয স্টিস্টজাং প্রকল্প” বাস্তবাস্টেি হে। ২০০৬ সাদল গম 

ফসদলর সাদে ভুট্টাদক যুি করার স্টসিান্ত গৃহীি হে। 

 স্টবগি ০৮ জুন ২০১৪স্টি. িাস্টরদে আন্ত:মন্ত্রণালে সিাে কৃস্টষ মন্ত্রণালে কতৃযক প্রস্তুিকৃি “বাাংলাদেশ 

গম ও ভুট্টা গদবষণা ইনস্টিটিউট আইন-২০১৬ এর েসড়া চূড়ান্ত করা হে এবাং ৩১ অদটাবর 

২০১৬স্টি. িাস্টরদে মন্ত্রীসিাে আইনটি চূড়ান্ত অনুদমােন লাি কদর। 

 গি ১৩ নদিম্বর ২০১৭স্টি. িাস্টরদে “বাাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গদবষণা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৭” 

মহান জািীে সাংসদে পাশ হদেদে এবাং ২২ নদিম্বর ২০১৭স্টি. রগদজট রনাটিস্টফদকশদনর মাধ্যদম উি 

আইন বলবৎ হদেদে।  

 

ইনস্টিটিউট-এর কার্ যাবলী: 

 গম ও ভুট্টার উন্নেন ও উৎপােন সাংক্রান্ত স্টবষদে নীস্টিমালা প্রণেন ও বাস্তবােন; ইনস্টিটিউদটর কম য 

পস্টরকল্পনা প্রণেন;  

 গম ও ভুট্টার উন্নেন ও উৎপােন সাংস্টিষ্ট স্টবষদে রমৌস্টলক ও ফস্টলি স্টবষদে রমৌস্টলক ও ফস্টলি গদবষণা 

পস্টরিালনা ও প্রযুস্টি উদ্ভাবন;  

 গদবষণার জন্য আধুস্টনক সুদর্াগ-সুস্টবধা সম্বস্টলি গদবষণাগার, োমার ও অবকাঠাদমা িাপন;  

 জাম যপ্লাজম সাংগ্রহ ও সাংরক্ষদণর সুদর্াগ-সুস্টবধা সৃস্টষ্ট; 

 গম ও ভুট্টা উৎপােনেক্ষিার সাদে সম্পন্ন করার স্টনস্টমদত্ত কৃষকদের প্রদোজনীে িথ্যসরবরাহ এবাং 

প্রস্টশক্ষণ প্রোন; 

 গম ও ভুট্টা উৎপােদনর উপর জলবায়ু পস্টরবিযদনর প্রিাব স্টনরুপণ এবাং এিদ্সাংক্রান্ত গদবষণা কার্ যক্রম 

গ্রহণ ও বাস্তবােন;  

 ইনস্টিটিউট কতৃযক উদ্ভাস্টবি প্রযুস্টি এবাং উস্টদ্ভে জাদির রমধাস্বত্ব স্টনস্টিিকরণ;   

 প্রজনন ও মানসম্মি উচ্চ ফলনশীল গম ও ভুট্টা বীজ উৎপােন, প্রেশ যনী ও সম্প্রসারদণর জন্য স্টবিরণ;  

 গম ও ভুট্টা সাংক্রান্ত পুস্টস্তকা, মদনাগ্রাম, বুদলটিন  ও গদবষণা সাংক্রান্ত ও অন্যান্য িথ্য প্রকাশ;  

 স্নািদকাত্তর গদবষণার সুস্টবধা প্রোন;  

 জািীে ও আন্তজযাস্টিক  সাংিা ও সাংগঠনসমূদহর সহদর্াস্টগিাে গদবষণা কম যসূস্টি গ্রহণ;  

 গম ও ভুট্টার গদবষণা এবাং সাম্প্রস্টিক উন্নেদনর সাদে পস্টরস্টিি হওোর সুদর্াগ সৃস্টষ্ট করার ও উি 

স্টবষেক সমস্যার উপর রেস্টশ ও স্টবদেস্টশ প্রস্টিিাদনর স্টবদশষজ্ঞদের অাংশগ্রহদন রসস্টমনার, 

স্টসদম্পাস্টজোম ও কম যশালার আদোজন; 

 প্রকল্প গ্রহণ; 

 সরকার কতৃযক সমে সমে প্রেত্ত স্টনদে যশনা সাদপদক্ষ, উহার উপর অস্টপ যি অন্যান্য োস্টেত্ব পালন এবাং 

প্রদোজনীে অন্য রর্ রকান কার্ য সম্পােন। 
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