
কৃষিতত্ত্ব ষিভাগ, ষিটিআরআই 

 

ষভশন 

তুলনামূলক কম খরচে উন্নত কৃষিতাষত্ত্বক ককৌশল ব্যিহাচরর মাধ্যচম িাাংলাচেচশ ো এর উৎপােন বৃষি করা। 

 

ষমশন 

গাচের স্বাস্থ্য সাংরক্ষণ কচর ফলন কাষিত সচি বাচ্চ পর্ বাচে উন্নীত করচত নতুন নতুন কৃষিতাষত্ত্বক প্রযুষি উদ্ভািন এিাং 

প্রেষলত কৃষিতাষত্ত্বক প্রযুষির আেশীকরণ। 

 

কার্ বািলী 

কৃষিতত্ত্ব হল মাঠ ফসল উৎপােচনর কমৌষলক নীষতমালা অনুসরন কচর নতুন কলাচকৌশল উদ্ভািন ও তার র্থার্থ প্রচোচগর 

মাধ্যচম খামার ও উৎপােন ব্যিস্থ্াপনা। ষিটিআরআই এর কৃষিতত্ত্ব ষিভাচগর মূল কার্ বক্রমগুষল ষনম্নরূপ-  

 

1) কৃষিতাষত্ত্বক গচিিণা কার্ বক্রম তথা মাঠ পরীক্ষচণর মাধ্যচম প্রেষলত পষরের্ বাগত পিষতসমূহ কর্মন- ো োরা করাপন, 

প্রুষনাং, টিষপাং, প্লাষকাং, গ্রাফটিাং, োো ব্যিস্থ্াপনা, খরা ব্যিস্থ্াপনা, পাষন ব্যিস্থ্াপনা ইতযাষের  আেশীকরণ। 

2) ো িাগানসমূচহ ো উৎপােন সাংষিষ্ট ককান সমস্যা কেখা ষেচল কস সমস্যা সমাধাচন সচরজষমন পষরেশ বণ, পর্ বচিক্ষণ 

ও প্রচোজনীে পরামশ ব প্রোন । 

3) ো উৎপােন সাংষিষ্ট প্রেষলত প্রযুষির উন্নীতকরন, আেশীকরণ, র্াষিকীকরণ এিাং উদ্ভাষিত নতুন প্রযুষির 

সম্প্রসারণ। 

4) ো োিািাে সাংষিষ্ট ষিজ্ঞানসম্মত সি বচশি ধারনাগুষল কম বশালা, কসষমনার এিাং িাষি বক ককাস ব আকোজচনর মাধ্যচম 

মাধ্যচম ষিস্তাচরর ব্যিস্থ্া করা। 

5) ষিটিআরআই খামাচরর সামষগ্রক তত্ত্বািধানসহ মাচঠ ষিটিআরআই এর অন্যান্য ষিভাচগর পরীক্ষণ কাচজ প্রচোজনীে 

শ্রষমক ও উপকরন ষেচে সহচর্াগীতা করা।  

6) ো িাগানসমূচহর োষহোর পষরচপ্রষক্ষচত সক্ষমতা অনুর্াষে ষিষভন্ন করাপন সামগ্রী (কাটিাং, োরা, িীজ ইতযাষে) 

সরিরাহ। 

7) ষিটিআরআই কযাম্পাচসর পষরস্কার-পষরচ্ছন্নতা ও ষনরাপত্তা রক্ষাে ষিটিআরআই খামাচরর মাধ্যচম ষিটিআরআই এর 

প্রশাসন শাখাচক সহচর্াগীতা করা। 

 

েলমান গচিিণা কার্ বক্রম 

1) িতবমান পষরিষতবত জলিায়ুর পষরচপ্রষক্ষচত ো’কের অষধক ও কেকসই ফলচনর জন্য একটি নতুন প্রুষনাং সাইচকল 

উদ্ভািন। 

2) ক্লোন চো চোরোর বৃদ্ধি ও দ্ধিকোশে ষিষভন্ন প্রকাচরর কচম্পাস্ট প্রশ োশের প্রভাি। 

3) প্রুষনাং র্াষিকীকরণ এিাং োচের ফলচনর উপর এর প্রভাি। 

4) চো েোশের ফলন এিং খরো সদ্ধিষ্ণুতো বৃদ্ধির জন্য গ্রোফটং ক্কৌেল প্রশ োশের মোধ্যশম নাস বাষরচত কম্পদ্ধজট চো চোরো 

উদ্ভোিন ক্কৌেল। 

5) টিলার তুলনামূলক গরম ঢাচল অপ্রাপ্ত িেস্ক ো োরাে ষিষভন্ন ধরচণর কসে পিষতর প্রভাি। 

6) ো গাচের বৃষি এিাং ফলচনর উপর ষিষভন্ন মাচস সম্পাষেত লাইে প্রুষনাং এর প্রভাি। 

7) িোংলোশেশের উত্তরোঞ্চশল চো’ক্ র ফলন ও গুনেতমোশনর উপর দ্ধিদ্ধিন্ন দেশ্ যের প্লোদ্ধকং রোউন্ড এর প্রিোি। 
8) িোংলোশেশের উত্তরোঞ্চশল ির্ যোকোশল ক্রোদ্ধপত অপ্রোপ্ত ি স্ক চো আিোদ্ধের জন্য একট আেে য প্রুদ্ধনং দ্ধসদ্ধিউল দতদ্ধর। 

9) শীতকাচল করাষপত ো োরার বৃষি ও কেঁচে থাকার উপর ষিষভন্ন সমচে সম্পাষেত ফাস্টব কেম ফরচমশন প্রুষনাং এর 

প্রভাি। 



কৃষিতত্ত্ব ষিভাচগর উচেখচর্াগ্য অজবনসমূহ 

 ো গাে হচত েীর্ ব কমোেী অষধক ফলন পাওোর জন্য আেশ ব করাপন দূরত্ব ও করাপন পিষত ষনধ বারণ করা হচেচে। 

 অপষরনত ো গাচের জন্য ৫ িের কমোেী একটি স্টযান্ডার্ ব প্রুষনাং ষসষর্উল ততরী করা হচেচে। 

 ো গাচের স্বাস্থ্য সাংরক্ষণ কচর েীর্ ব কমোেী ফসল আহরচনর জন্য ৪ িের কমোেী প্রুষনাং সাইচকল (এল.ষপ-

ষর্.এস.কক-এম.এস.কক-এল.এস.কক) ষনধ বারণ করা হচেচে। 

 গাচের স্বাস্থ্য ঠিক করচখ কাষিত মাত্রাে ফসল আহরচনর জন্য আেশ ব পাতা েেন পিষত ও প্লাষকাং রাউন্ড ষনধ বারণ 

করা হচেচে। 

 দ্রুততম সমচের মচধ্য সাধারণ মাতৃবৃক্ষচক উন্নত মাতৃবৃচক্ষ পষরিতবন করার জন্য উপযুি গ্রাফটিাং পিষত উদ্ভািন 

করা হচেচে। 

 সমতল ো আিাষের জন্য োোতরুর আেশ ব করাপন দূরত্ব ষনধ বারণ করা হচেচে। 

 

          

 

 

 

 

ভষিষ্যৎ পষরকল্পনা 

 পষরিষতবত ষিশ্ব জলিায়ুর কারচণ উদ্ভুত খরার প্রচকাপ কথচক ো আিােী রক্ষার জন্য স্বল্প ও েীর্ ব কমোেী লাগসই 

প্রযুষি উদ্ভািন। 

 শ্রষমক স্বল্পতা কমাকাচিলাে ো োিািাচের ষিষভন্ন পষরের্ বাগত পিষতসমূহ অথ বননষতকভাচি লাভজনক পর্ বাচে করচখ 

র্াষিকীকরচণর আওতাে আনা। 

 কেচশর উত্তরাঞ্চল ও পাি বতয েট্টগ্রাম অঞ্চচলর ো আিাষের জন্য আেশ ব প্রুষনাং সাইচকল ষনধ বারণ। 

 ো নাস বারীচত সহচজ এিাং স্বল্প সমচে, স্থ্াচন ও খরচে করাপন সামগ্রী উৎপােন ককৌশল ষনধ বারণ। 

 

 

 



কৃষিতত্ত্ব ষিভাচগর জনিল 

জনিচলর ধরন অনুচমাষেত কপাষ্ট কম বরত পচের সাংখ্যা শূন্য পচের সাংখ্যা 

ক) ষরসাস ব পাচস বাচনল    

১। মূখ্য তিজ্ঞাষনক কম বকতবা (ষসএসও)  ১* ১ - 

২। প্রধান তিজ্ঞাষনক কম বকতবা (ষপএসও) ১ ১ - 

৩। ঊর্ধ্বতন তিজ্ঞাষনক কম বকতবা (এসএসও) ২ ১ ১ 

৪। তিজ্ঞাষনক কম বকতবা (এসও) ২ ২ - 

খ) সাচপাে ব সাষভ বস 
   

১। ফাম ব সুপারভাইজার (এফএস) ১ ১ - 

২। ঊর্ধ্বতন মাঠ সহকারী (এসএফএ) ১ - ১ 

৩। মাঠ সহকারী (এফএ) ১ - ১ 

৪। গচিিণাগার সহােক (এলএইে) ১ ১ - 

৫। অষফস সহােক (এলএইে) ১ ১ - 

* প্রষতষ্ঠাচনর ষসএসও পে কমাে ৩ টি (সকল ষিভাচগর সমন্বচে)। তন্মচধ্য ১ জন িতবমাচন কৃষিতত্ত্ব ষিভাচগ কম বরত আচেন। 

 


