
 

বাাংলাদেশ কৃষি গদবিণা ইনষিটিউট 

Bangladesh Agricultural Research Institute                                                                                                                                                                                                                                                         

Joydebpur, Gazipur-1701 

 
কৃষিই সমৃষি 

Fax No.:                   88-02-49270201 

Office Ph:                88-02 -49270000 
PABX:        02-49261501-5, Ext-5301 

Email:                dg.bari@bari.gov.bd 

 Web:                       www.bari.gov.bd 

 

জুলাই ২০১৮ হদে জুন ২০১৯ পর্ যন্ত ষবএআরআই কর্তযক উদ্ভাষবে প্রযুক্তিসমুহ 

 

ক্রষিক 

নাং 

প্রযুক্তির উদ্ভাবক ক্তবভাগ/ 

ককন্দ্র 
প্রযুক্তির নাি 

1)  মৃক্তিকা ক্তবজ্ঞান ক্তবভাগ চার ফসল ক্তভক্তিক (সক্তরষা-কবাররাধান-করাপা আাউশ-করাগা আমন) শস্য পর্ যারের 

জন্য সার সুপাক্তরশ  

2)  মৃক্তিকা ক্তবজ্ঞান ক্তবভাগ চীনাবাদাম উৎপাদরন রাইরজাক্তবোম অণুজীব সার, ভাক্তম যকরপাস্ট ও রাসােক্তনক 

সাররর সমক্তিত ব্যবহার 

3)  মৃক্তিকা ক্তবজ্ঞান ক্তবভাগ করাকক্তল+ভূট্টার আস্তঃফসল চারষ সার সুপাক্তরশ 

4)  কৃক্তষতত্ত্ব ক্তবভাগ ক্তমক্তি ভুট্টার উৎপাদন কলারকৌশল 

5)  কৃক্তষতত্ত্ব ক্তবভাগ ক্তবটি কবগুরনর উন্নত উৎপাদন প্রযুক্তি 

6)  সররজক্তমন গরবষণা ক্তবভাগ কভালা অঞ্চরল গম-কবানা আউশ/করাপা আউশ-করাপা আমন ধান একটি উন্নত 

ফসলধারা 

7)  সররজক্তমন গরবষণা ক্তবভাগ কৃষি পষরদবশ অঞ্চল-১ এ আলু-ভুট্টা-ররাপা আিন ধান ফসল ধারায় সার-

সুপাষরশিালা 

8)  সররজক্তমন গরবষণা ক্তবভাগ উঁচু গঙ্গাবাষহে প্লাবন ভূষিদে আলু-রেঁয়াজ/ভুট্টা-ররাপাআিন ধান ফসল ধারায় সার 

সুপাষরশিালা 

9)  সররজক্তমন গরবষণা ক্তবভাগ খুলনার উপকূলীয় অঞ্চদল ররাপাআিন-সষরিা-মুগডাল একটি উন্নে ফসল ধারা 

10)  সররজক্তমন গরবষণা ক্তবভাগ র ালা অঞ্চদল রেঁয়াদজর সাদে িষরচ ও বাোদির আন্ত:ফসল চাি 

11)  সররজক্তমন গরবষণা ক্তবভাগ খুলনা অঞ্চরলর উন্নত চার ফসল ক্তভক্তিক ফসলধারা: কবাররা-করাপা আমন-সক্তরষা 

12)  সররজক্তমন গরবষণা ক্তবভাগ ফুলকক্তপ উৎপাদরন সমক্তিত সার ব্যবস্থাপনা 

13)  সররজক্তমন গরবষণা ক্তবভাগ কৃক্তষ সুরক্ষা পদ্ধক্ততর মাধ্যরম বররন্দ্র অঞ্চরল গম-মুগ-করাপাআমন  ফসল ক্তবন্যারস 

আগাছা দমন 

14)  সররজক্তমন গরবষণা ক্তবভাগ চরাঞ্চরলর চীনাবাদারমর সারে ক্ততক্তস এর ক্তমশ্র ফসল চাষ একটি লাজজনক প্রযুক্তি 

15)  সররজক্তমন গরবষণা ক্তবভাগ ক্তসরলট অঞ্চরল সক্তরষা-করাপা আউশ-করাপা আমন ধান একটি উন্নত ফসলধারা 

16)  কীটতত্ত্ব ক্তবভাগ জজব বালাইনাশক ক্তভক্তিক আইক্তপএম পদ্ধক্ততরত আরমক্তরকান টরমরটা ক্তলফমাইনার 

দমন ব্যবস্থাপনা 

17)  উক্তদ্ভদ করাগতত্ত্ব ক্তবভাগ  ছত্রাক নাশক ব্যবহাররর মাধ্যরম সীম এর এনথ্রাকরনাজ করাগ দমন ও করাগমুি 

বীজ উৎপাদন 

18)  উক্তদ্ভদ করাগতত্ত্ব ক্তবভাগ সমক্তিত পদ্ধক্ততর মাধ্যরম পটরলর ফল পঁচা ও মাটি বাক্তহত করাগ দমন 

19)  কপািহাররভস্ট কটকরনালক্তজ 

ক্তবভাগ 

কাঁচা মক্তরচ সংরক্ষণ প্রযুক্তি 

20)  কপািহাররভস্ট কটকরনালক্তজ 

ক্তবভাগ 

ক্তি-ক্তিক্তনং ও ওোক্তসং প্রযুক্তির মাধ্যরম কমলার সংরক্ষণকাল বৃক্তদ্ধ 

21)  উদ্যানতত্ত্ব গরবষণা ককন্দ্র শসার ক্তকউকামবার কমাজাইক ভাইরাস করারগর সমক্তিত দমন ব্যবস্থাপনা 

22)  উদ্যানতত্ত্ব গরবষণা ককন্দ্র নীম কপ্রািাক্ট ব্যবহার করর টরমরটার রুট নট করারগর ব্যবস্থাপনা 

23)  কপািহাররভস্ট কটকরনালক্তজ 

ক্তবভাগ ও উদ্যানতত্ত্ব 

গরবষণা ককন্দ্র 

কাঁচা কাঁঠারলর কভক্তজরটরবল ক্তমট জতরী ও সংরক্ষণ 

24)  কসচ ও পাক্তন ব্যবস্থাপনা 

ক্তবভাগ 

ক্তিপ পদ্ধক্ততরত ফসরল কসচ প্রদারনর জন্য উপরর্াগী ক্তিপার উদ্ভাবন 

 


