
মৃি�ক স�দ উ�য়ন ইনৃ�িউউ (এসআরৃডআই)-এর উ�কবন সং�ক� বকৎসৃর� �ৃতেবদন-২০১৫ 
 
পৃরৃচৃত: 
 
মৃি�ক স�দ উ�য়ন ইনৃ�িউউ, কৃি ম�ণকলয় অৃধভূ এ�ি সর�করী �ৃত�কন। সেয়ল সকেভ র �েজ� এর মক�েম ১৯৬১ সকেল 
�ৃতৃ�ত এ �ৃত�কনি মহকন মৃূ�েুর মক�েম বকংলকেদেশর অভুদেয়র পর ১৯৭২ সকেল কৃি ম�ণকলেয়র অধীন ”মৃি�ক জৃরপ 
ৃবভকগ” রেপ পৃরৃচৃত লকভ �ের। ১৯৮৩ সকেল কৃি ও বন ম�ণকলেয়র অধীেন মৃি�ক জৃরপ ৃবভকগির পনগ ররন, স�সকরণ এবং 
নতন নকম�রণ �ের বতরমকন মৃি�ক স�দ উ�য়ন ইনৃ�িউউ তথক Soil Resource Development 
Institute(SRDI)  �ৃত�ক �রক হয়। বতরমকেন �ধকন �কয রকলয় ছকড়কও ০৬ি আ�ৃল� �কয রকলয়, ২১ি েজলক �কয রকলয়, ২২ি 
মৃি�ক ও সকর পরী�কগকর এবং ০২ি গেবিণক ে�ে�র মক�েম এ �ৃত�কেনর �কয র�ম পৃরচকৃলত হে�।  
 
মল উে��:  
 
েদেশর �ম�কসমকন ভৃম ও মৃি�ক স�েদর েযৗৃূ�, লকভজন�, েউ�সই ও পৃরেবশ বক�ব  �বহকেরর মক�েম খক� ৃনরকপিক 
অজরেন সহকয়তক �রক। 
 
এ �ৃত�কন  ৃবৃভ� ধরেণর �কয র�ম পৃরচকলনক  �ের আসেছ। �ধকন �ধকন �কয র�মসমহ – 
 
 ভৃম ও মৃি�ক স�েদর ত�-উপকি সং�হ �রক এবং ভৃম �বহকর, মৃি�ক �ব�কপনক ও সকর সপকৃরশসহ ৃবৃভ� েসবক 

�দকেনর জ� ৃবশকল (�কয় ১,৫০,০০০) ত� ভক�কর সজন। 
 কি� েসবক (সিম সকর সপকৃরশ, েভজকল সকর সনকূ�রণ, লবণকূ ও পকহকড়ী । ভৃম �ব�কপনক এবং ৃবৃভ� ধরেণর 

�ৃশ�ণ)। 
 আইৃসি েসবক �দকন।  
 মৃি�ক, উৃ�দ, পকৃন ও সকেরর নমনক ৃবে�িণ। 
 মৃি�ক ও পকৃনর লবণকূতক এবং উব ররতক পৃরবী�ণ। 
 সম�কৃ�� মৃি�ক �ব�কপনক ৃবিয়� গেবিণক �কয র�ম পৃরচকলনক এবং ��ৃূ উ�কবন। 
 ��ৃূ হ�ক�র। 
 ভৃম ও মৃি�ক স�ৃ�রত ৃবৃভ� ধরেনর মকনৃচ� �ণয়ন। 
 শ� উৎপকদন বৃুর জ� েউ�সই পৃর��নক �ণয়ন ও বক�বকয়েন সহকয়তক �দকন। 

 
��ৃূ উ�কবন 
 
অনলকইন ফকি রলকইজকর ৃর�েমে�শন ৃসে�ম (ওএফআর এস): 
 

ফসল উৎপকদেনর ৃনৃবড়তক,এ�ই ফসল উপ� রপৃর চকি, ফসল উৎপকদেন অসমভকেব সকর �বহকর, ৈজব সকর �ম �বহকর বক �বহকর 
নক �রক ইতুকৃদ �করেন মৃি�ক উব ররতকর পৃরবতরন হে�। ফসল চকেি অৃধ�তর ভকল ফলকফল �কৃ�র জ� সকেরর পৃরমকণ ৃনধ রকরেণ 
মকির উব ররতকর হকলনকগকদ তে�র ৃভৃিেত �রক আব��। এমতকব�কয় অনলকইন ফকি রলকইজকর ৃসে�ম-এর ত� হকলনকগকদ �রকর 
ফেল কি� �কৃ�ত মক�কয় ফসেলর উৎপকদন �রেত স�ম হে�ন। ওএফআরএস এর ৃভৃিেত সিম মক�কয় সকর �েয়কগ �রকর ফেল 
েয সম� উপ�কর সকৃধত হেয়েছ তক হেলক: 
 
 ১। ধকন ফসেলর ফলন ২০-২৫% এবং অ�ক� ফসেলর ফলন ১৫-২০% বৃু পকয় । 
২। সকেরর অপচয় েরকধ �রক স�ব,  সকর �বহকর ২৫-৩০ ভকগ �কস �রক স�ব (ৃবেশি �ের ইউৃরয়ক) এবং ইউৃনউ �ৃত উৎপকদন 

খরচও �েম। 
৩। মৃি�ক �ক�ু সংর�ণসহ মৃি�ক �কে�ুর উ�য়ন । 
 
 ২০১৫ সকেল �কয় ১০,০০০ জন কি�/উপ�করেভকগী এই েসবকি �হণ �েরেছন। 



 
মৃি�ক স�দ উ�য়ন ইনৃ�িউউ এর ওেয়ব েপইজ হকলনকগকদ�রণ: 
 
২০১৫ সকেল মৃি�ক স�দ উ�য়ন ইনৃ�িউউ এর ওেয়ব সকইউ ি সর�করী �ব�কপণকয় ৈতরীকত ওেয়ব েপকউ রকল এর সকেথ �ূ হয়। 
ওেয়বসকইেউর ৃলং� এর সকেথ মৃি�ক স�দ উ�য়ন ইনৃ�িউউ এর ৃবৃভ� েসবকর ৃলং� �কপন �রক হেয়েছ। এছকড়ক  �ৃত�কেনর 
বকৃি র� �ম রস�কদন চৃূ, হকলনকগকদ ৃসিেজন চকউ রকর, ত� ৃনেদ রৃশ�ক, বকৃি র� ৃরেপকউ র ইতুকৃদ ওেয়ব েপইেজর সকেথ �ূ �রক 
হেয়েছ।  
 
অফলকইন ৃডৃজউকল সকর সপকৃরশ: 
 
�তু� অ�েল েযখকেন ৃনরৃবৃ�� ৃবদুৎ সরবরকহ সৃবধক এবং ই�করেনউ �বহকেরর মক�েম OFRS ৃভৃি� সকর সপকৃরশ েসবক 
�হন স�ব নয় েসখকেন সকর সপকৃরশ েসবক �দকেনর জ� অফলকইন ৃডৃজউকল সকর সপকৃরশ সফউওয়ুকর ৈতরী �রক হে�। 
সফউওয়ুকরির মক�েম ইউৃনয়নৃভৃি� ৃবৃভ� ভৃম ে�ৃণর মৃি�কর পৃ� উপকদকেনর ডকউকেবজ ৈতরী সহ ত� ��ৃূ �বহকেরর 
মক�েম ৃনৃদ র� ফসেলর উ� ফলনমক�কর জ� সিম সকেরর পৃরমকণ ৃনণ রয়পব র� কি� ও উপ�করেভকগীেদর ৃন�উ সহেজ ও অৃত 
অ� সমেয় সকর সপকৃরশ েসবক �দকন �রক স�ব হেব । বতরমকেন সফউওয়ুকরির জ� ডকউক �কেল�শেনর �কজ চলেছ। সফউওয়ুকর 
েডভলকপেম� এর জ� েভ�র ৃনেয়কগ �ৃ�য়কধীন। 
 
ৃডৃজউকল মকনৃচ� : 
 
মৃি�ক জৃরেপর মক�েম সংংহীত ত� -উপকি , মকির েভৗত ও রকসকয়ৃন�  ণকবলী ইতুকৃদর ৃভৃিেত ৃজআইএস ��ৃূ �বহকর
 �েরৃবৃভ� মকনৃচ� �ণয়ন �রক হেয় থকে�। এস�ল মকনৃচে�র মক�েম ে�কন ৃনৃদ র� এলক�কর উব ররতক অব�ক  ,�ৃতৃ�য়ক , শ�
উপেযকৃগতক  ,লবণক ূতক ইতুকৃদ স�ে�র স � ধকরনক পকওয়ক যকয় । এসআরৃডআই-এর ৃডৃজউকল মকনৃচ�সমহ হেলক- মৃি�ক ৈজব 
পদকথ র, মকির �ৃতৃ�য়ক, উৃ�েদর ৃবৃভ� পৃ� উপকদকেনর  অব�ক ৃবিয়� )নকইে�কেজন, ফসফরকস, পউকৃসয়কম, �ুকলৃসয়কম, 
 কগেনৃশয়কম, গ��, দ�ক, েবকরণ ইতুকৃদ(, কৃি পৃরেবশ অ�ল, ভ�কৃত, ভৃম  ে�ণী, ভৃম �বহকর, সম�কৃ�� মৃি�ক, মৃি�ক 
লবণকূতক, ব�ক ও খরক আশং�ক মকনৃচ� ইতুকৃদ। �ক� ত� ও চকৃহদকর ৃভৃিেত এসব মকনৃচ�সমহ ৃনয়ৃমত হকলনকগকদ �রক হে� 
যক �কথ র�ভকেব মৃি�ক �ব�কপণকয় অবদকন রকখেছ। 






	Innovation Annual Report 2015
	Workplan2016

