
 

 

PDS (Personal Data Sheet) Format 

 
 

1. Name                                                : Muhammad Mubarak Hossen 

2. Father’s name                                   : Muhammad Ayet Ali 

3. Mother’s name                                 
 

: Shamsunnahar 

4. Husband’s name (if applicable)          
 

: Not applicable 

5. Gender                                              
 

: Male 

6. Present Address : 124/7 (Madhabilota), BJRI Officers 

Quarter’s, Manik Mia Avenue, Dhaka-1207  

7. Permanent Address : Village: Burichang, P.O: Burichang, 

P.S:Burichang, District: Cumilla 

8. Date of Birth           : 10-08-1977 

9. Age (01/01/2023)                         : 45 yrs 04 Mos. 21 days. 

10.  Educational Qualification: : 
 

 

 

Degree/Diploma/Certificate Class/Grade/ 

Division 

University/Institute/ 

Board 

Year 

S.S.C *1st Division Comilla Board 1992 

H.S.C 1st Division Comilla Board 1994 

B.Sc. (Honors in Chemistry) 2nd Class (3rd) National University 1998 

M. Sc. (Chemistry) 2nd Class National University 1999 

PhD (Organic Chemistry) Theory part 

Complete 

Dhaka University On going 

 

  11. Field of Specialization: Chemistry (Fibre Science, Textile Chemistry, Colour Chemistry). 
 

  12. Training: 
 

(a) In Country:  

Organization Year Duration Name of Programme 

Mos. Days 

NATA, 

Gazipur 

2022 -- 05 Innovation in Public Service Delivery 

BJRI  

Dhaka 

2022 -- 01 অফিস ব্যব্স্থাপনা ও দক্ষতার 

উন্নয়ন 

BJRI  

Dhaka 

2022 -- 01 ই-গভর্ন েন্স ও উদ্ভাব্ন 

কর্ েপফরকল্পনা 

BJRI  2022 -- 01 সসব্া প্রদাণ প্রফতশ্রুফত 



Dhaka 

CPTU 

IMED 

Dhaka 

2022 -- 01 National e-Government Procurement (e-

GP) System as Policy Level (PL) Official  

PIU-BARC, 

NATP, Phase-II 

2022 -- 05 Project Monitoring and Reporting 

CPTU 

IMED 

Dhaka 

2021 -- 05 National e-Government Procurement (e-

GP) System as Procuring Entity (PE) User  

BJRI  

Dhaka 

2021 -- 01 আয়কর ফরটান ে দাফিল 

BJRI  

Dhaka 

2021 -- 01 অফভর্ াগ গ্রহণ ও ফনষ্পফিকরণ 

BJRI  

Dhaka 

2021 -- 01 e-Nothi 

BJRI  

Dhaka 

2021 -- 01 Annual Performance Agreement (APA) 

BJRI  

Dhaka 

2020 -- 02 Public Procurement Procedure (Goods, 

Works & Services) 

BJRI  

Dhaka 

2020 -- 02 Modern Office Management 

BJRI  

Dhaka 

2020 -- 01 Z_¨ AwaKvi AvBb 

BJRI  

Dhaka 

2019 -- 02 Modern Office Management 

BJRI  

Dhaka 

2019 -- 01 RvZxq ï×vPvi †KŠkj 

Cabinet 

Division & a2i 

Programme 

2019 -- 02 Workshop on Innovation Project Design 

BJRI  

Dhaka 

2019 -- 01 Jute Textile Product Research & 

Development 

BJRI  

Dhaka 

2019 -- 01 Jute Industrial Product Research & 

Development 

BJRI  

Dhaka 

2015 -- 01 The Essential Electronic Agricultural 

Library (TEEAL). 

BARC,  

Dhaka 

2015 -- 01 Phytosanitary Measures and Food Safety 

Issues in Bangladesh 

BARC,  

Dhaka 

2015 -- 01 Training on MIS Modules. 

BARC,  

Dhaka 

2014 -- 02 Phytosanitary Measures and Food Safety 

Issues in Bangladesh 

BARD, 

Comilla 

2014 -- 05 Monitoring and Evaluation of 

Development Project 



 

(b) Abroad: N/A 

Country Year Duration Name of Programme 

Mos. Days 

     

 

13. Experience:    
 

 

Position 

Period 

From To Total 

Yr/Mo 

Scientific Officer 01/11/2004 28/03/2012 07 yrs 04 mos. 27 

days 

Senior Scientific Officer (CC) 29/03/2012 23/11/2015 03 yrs 07 mos. 24 

days 

Senior Scientific Officer 24/11/2015 Till now -- 

 

  14.  Publication (SO to PSO): 

List of all publications, photocopies of journal publications, photocopies of first page of 

other publications are to be attached. (Attachment-1)  

 

(a) Scientific journal No. of publication 

 (i) Full paper 

(a) Paper Published in the Reputed 

International Journal 

Principal author 

25 

13 

 

04 

CARS, DU 

& NITUB 

2014 -- 06 Use, Maintenance and Trouble-shooting of 

Ultra-Violet, Visible and Infrared 

Spectrophotometer. 

BARC,  

Dhaka 

2012 -- 05 Technical Report Writing and Editing. 

IJSG, Dhaka 

NCDPD 

2011 -- 10 Design & Product Development of Fabric 

based Jute Bags. 

GTI, 

Mymensingh 

2011 -- 13 Research Methodology 

BARD,  

Dhaka 

2007 04. -- Foundation Training Course for NARS 

Scientists (Batch –17) 

 

BRDTI, 

Khadimnagar, 

Sylhet 

2007 -- 05 Attachment Training Programme on Rural 

Development and Poverty Alleviation  

EADS, Dhaka 2006 01 -- Advanced Computer Training Program 

BARD, 

Comilla 

2006 -- 06 Entrepreneurship Development 

BJRI 2005 -- 06 Orientation-cum Technology Transfer 

Training Workshop 



Co-author 

(b) Other International & National Journal 

Principal author 

Co-author 

09 

12 

04 

08 

 

 (ii) Short Communication 

Principal author 

Co-author 

01 

 

01 

(b) Books/Monographs/Bulletins - 

 (i) Books 

Principal author 

Co-author 

 

 (ii) Monographs 

Principal author 

Co-author 

 

 (iii) Bulletins 

Principal author 

Co-author 

 

(c) Seminar/Workshop/Symposium Proceedings - 

 (i) International/National 

Principal author 

Co-author 

 

 

15.  Research achievement (as PSO/SSO/SO) (List duly endorsed by the Head of Division 

and Director (Res.): (Attachment-2) 
 

(i) No. of technology Developed: 10 

(ii) No. of Research Programme: 

(a) Developed:  15 

(b) Supervised:  05 

(c) Executed:     14 

 

 

 

--------------------          ------------------------- 

Head of Division           Director (Research) 

 

16.  Outstanding achievement (SO to PSO) (Duly endorsed by the Head of Division and 

Director (Res.) 

(Award received, Supervision of MS/Ph. D Thesis/Patent Registered): (Attachment-3) 

 

➢ ফব্র্েআরআই এ 2021-2022 এব্ং 2022-2023 অর্ ে ব্ছর্র ব্াস্তব্ায়নাধীন “পাট ও 

পাট –তুলা ফর্ফিত কাপর্ের উপর ফরর্য়ফিভ ডাই এব্ং ফব্ফভন্ন প্রকার ফপ্রর্ের 

 প ফপগর্র্ে  রাব্ার  ির্য়ল  প্র ক্তি  উদ্ভাব্ন  ীীষ েক কর্ েসচফরর সকল কা েমর্ 

সক্তষ্ঠুভার্ব্ সম্পাদর্নর েনয দাফয়ত্ব পালন। 



➢   “েক্তট কটন সন্ডর্ডড কাপর্ের উপর ফপগর্র্ে ফপ্রফেং এর প্রর্য়াগ  ফীর্রানার্র্ 

একটট ফলির্লট প্রকাী। ররনা ও সম্পাদনায়: ড. সর্া: তাফরক সহার্সন  ড. এর্ 

এর্ আলর্গীর সাঈদ  ম োহোম্মদ ম োবোরক মহোসেন এব্ং র্ীর আকর্ার্ নচর 

রীীদ, সাফব্ েক সহর্ াফগতায়: ইিি: সর্া: সর্াসর্লর্ উিিন. প্রকাীকাল: র্ারে   

2022 ফি:   প্রকাীনায়: র্হাপফররালক  ব্াংলার্দী পাট গর্ব্ষণা ইনফিটটউট।   

➢ ফব্র্েআরআই কতত েক ব্াস্তব্ায়নাধীন “পাট ও পাট োতীয় িসর্লর কত ফষ প্র ক্তি  

উদ্ভাব্ন ও হস্তান্তর  ীীষক প্রকর্ল্পর আওতায় ফপএইরফড ব্তফির এওয়াড সলটার 

প্রাফি। 

➢ Class has been taken in “Diversified Jute Product and Modernization of Jute 

Product” 

➢ Act as a reporter in the BJRI Annual Technical Research Committee. 

➢ Act as a compiled and editorial member of Annual Technical Programme, 

Highlight and Annual Technical Report. 

➢ Participation of different national conference. 

➢ Act as a member in different committee. 

➢ Act as marketing in diversified jute production in different fair. 

➢ Member of    

Bangladesh Chemical Society (LM-1666) 

Bangladesh Association for the Advancement of Science (BASS) 

Cumilla Computer Club 

 

 

 

--------------------          ------------------------- 

Head of Division           Director (Research) 

 

 

 

 

 

Signature of Applicant: --------------------------- 

 

Address:  Senior Scientific Officer, Dyeing Department, Dyeing and Printing 

Division, BJRI, Manik Mia Avenue, Dhaka-1207 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Attachment-01 

 

a) List of Publications: 

 

Total Papers: 25 

International Journal: 13 (1-13) 

Principal author: 04 

Co-author:09 
 

Other Journals (National): 12 (14-25) 

Principal Author: 04 

Co-Author:08 

 

Short Communication: 01 (26) 

Principal Author: 00 

Co-Author:01 

 

1. Mubarak Hossen, Mahmuda Begum, Azizur Rahman and Ayesha Khatton (2022).  

“Studies on the Physico-Mechanical Properties of Jute reinforced Acoustic Panels to 

Ascertain Diversified Uses” American Research Journal of Chemistry. Vol. 5. Issue No. 

1. Page: 01-06. 

2. Ayesha Khatton, M. Nurul Islam, Mubarak Hossen, Jahid Sarkar, Helena Akhter Sikder 

and A. M. Sarwaruddin Chowdhury (2022), “Development of Water Repellency on Jute 

Fabric by Chemical Means for Diverse Textile Uses” Saudi Journal of Engineering and 

Technology.  Vol- 7(3): PP: 128-131. 

3. Md. Mahbubur Rahman, Mubarak Hossen, Jahid Sarker, Md. Nurul Islam and Ferdouse 

Ara Dilruba (2022). “Comparative Chemical Analysis of Jute, Banana and Pineapple 

Fibre” International Research Journal of Modernization in engineering Technology and 

Science. Volume: 04, Issue: 06, Pages: 3028-3030.  

4. Shuranjan Sarkar, Ferdouse Ara Dilruba, Mahbubur Rahman, Mubarak Hossen, Anisur 

Rahman Dayan, Ayesha Khatton, Jahid Sarkar and Moslem Uddin (2022). “Isolation of 

microcrystalline alpha-cellulose from jute: A suitable and economical viable resource” 

GSC Biological and Pharmaceutical Sciences.  Vol- 18: Issue: 03, PP: 219-225. 

5. Mubarak Hossen, Ayesha Khatton, Mahbubur Rahman. MD, F. A. Dilruba and Anisur 

Rahman Dayan, MD. (2022). “Studies on Physico-Chemical Properties of BJRI Tossa 

Pat-8 (ROBI-1) Jute Variety” American Research Journal of Chemistry. Vol. 5. Issue No. 

1. Page: 01-06. 



6. Mubarak Hossen, Ayesha Khatton and Fa Dilruba (2019). “Identifying an Improved Jute 

Variety Preferring Physico-chemical Property” American Journal of Nanosciences Vol- 

5(4): PP: 56-58. 

7. Mubarak Hossen, Mohd. Sobder Ali Khan, Ayesha Khatton and Mahmuda Begum 

(2019). “Residual Silica in Raw Jute and Elimination Scope” Global Journal of Science 

Frontier Research: B Chemistry.  Vol- 19: Issue: 02, Version: 1.0 PP: 44-47. 

8. Ayesha Khatton, Mubarak Hossen, Nayer Sultana, Mohammad Lutful Ahsan (2019), 

“Effect of Di-ammonium Hydrogen Phosphate on Jute Fabric for Fire Resistance” 

Science Journal of Energy Engineering Vol- 7(4): PP: 63-66. 

9. Md Saheb Ali, Mubarak Hossen, Borhan Ahmed, Md. Nasimul Gani and Md. Mahbubul 

Islam (2017) “Jute Seed Yield Response to Irrigation and Nitrogen Fertilization in Field-

Grown Environment” International Journal of Biological and Environmental Engineering 

Volume 2; No. 2; Page No. 09-13.  

 

10. Naznin Pervin, Haque GKMN, Aliya Parvin, Mubarak Hossen and Kenji Kato (2016) 

“Jute fibre production considering chemical constituents and economic cost analysis” 

European Journal of Biotechnology and Bioscience. Volume 4; Issue 9; Page No. 05-09. 

 

11. Sultana Nayer, Khatton Ayesha, Hossen Mubarak and Alam Md Khorshed (2016) 

“Preparation of silane functionalized mesoporous hollow silica nanospheres as drug 

carriers in photo dynamic therapy” European Journal of Biotechnology and Bioscience. 

Volume 4; Issue 2; Page No. 27-31. 

  

12. Mahmuda Begum, Mubarak Hossen and Ayesha Khatton (2009) “Water Characteristics 

Suitability for Textile Wet Processing and its remedy Measures” Cellulose Chem. 

Technol... Vol-43 (4-6). Page-189-192. 

 

13. Mahmuda Begum, Mohammad Ali, Mubarak Hossen and Abdur Rahim   (2007). 

“Modification of Jute Fiber by Sulphonation” Cellulose Chem. Technol...  Vol-41 (4-6). 

PP: 255-260. 

 

14. A. Halim, M. Shamsul Haque, Mahmuda Begum, MM Nuruddin and Mubarak Hossen 

(2009). “Studies on the Assessment of fibre quality of a newly released Corchorus 

Olitorius jute variety O-72” Bangladesh J.Prog. Sci. & Tec. Vol. 7, No. 1. Page-161-164. 

 

15. A. Halim, M. Kamrujjaman, M. Shahadat Hossain, Mubarak Hossen and MM Islam 

Talukder (2009). “Factor affecting jute retting and fibre quality” Bangladesh J.Prog. Sci. 

& Tec. Vol. 7, No. 1. Page: 165-168. 



16. Mubarak Hossen, Mahmuda Begum, A. Halim, Ayesha Khatton and A. K. Mollah 

(2008).  “Study on the Physico-Mechanical Properties of Sodium Hypo Chlorate Treated 

Jute Fibre” J. Soil. Nature, (An Official Online Research Journal of Green World 

Foundation). Vol. 2. No. 2. Page: 09-12. 

 

17. Mubarak Hossen, M. Saheb Ali, Mahmuda Begum, Ayesha Khatton and A. Halim, 

(2008).   “Study on High Yield of Quality Jute Seed Production for diversified Uses” J. 

Innov. Dev. Strategy (An Official Online Research Journal of Green World Foundation). 

Vol.  2. No.3. Page - 71-73.  

 

18. Mubarak Hossen, Mahmuda Begum, and Ayesha Khatton (2008).  Suitability of Water 

to be used in the Textile Wet Processing at Faridpur zone” Int. J. Sustain. Agril.  Tech., 

Vol. 4, No. 5, Page-44-47. 

 

19. Mubarak Hossen, M. Saheb Ali, Mahmuda Begum, Ayesha Khatton and N Pervin 

(2008).  “Effect of insect pest on vegetable production” Int. J. Sustain. Agril.  Tech., Vol. 

4, No. 5, Page-26-28. 

 

20. Mahmuda Begum, Mubarak Hossen, Ayesha Khatton and A. Halim, (2008). 

“Improvement of Physico-Chemical Properties of Jute Fibre by Different Methods” 

Bangladesh J.Prog. Sci. & Tec. Vol. 6, No. 2. Page-511-514. 

21. M. Sabder Ali, Mubarak Hossen, M. Kamal Uddin, Mahmuda Begum and Md. 

shahidullah  (2008) “ Study on hardness of water to be used in the textile wet processings 

at Faridpur Zone ” Int. J. Sustain. Agril. Tech., Vol. 4, No. 5, Page-62-64. 

 

22. Mahmuda Begum, Mubarak Hossen, Ayesha Khatton, A. K. Mollah and M. S. Hasan 

(2008). “Comparative Studies on the properties of Okra ( Abelmoschus esculentus L.) 

fibre with Jute fibre” Bangladesh J. Jute Fib. Res., Vol. XXVIII. No. 1. PP: 39-42. 

 

23. Mahmuda Begum, Mohammad Ali, Azizur Rahman, Mubarak Hossen, and Mazedul 

Kabir (2008). “Studies on the Physico-Mechanical properties of blended jute yarn and 

fabrics” Bangladesh J. Jute Fib. Res., Vol. XXVIII. No. 2. PP: 41-46. 

24. Mahmuda Begum, Shamsul Haque, Mubarak Hossen and Sweety Shahinur (2007). 

“Studies on Physico-Chemical Properties of C-2142 Jute variety” Bangladesh J. Jute Fib. 

Res., Vol.XXVII . No. 2. PP: 63-67. 

 

25. Shamina Jafrin, Md. Rafiqul Islam, Mubarak Hossen, Md. Kamal Uddin and  Isidore 

Gomes (2007). “Studies on Biodegradation of Rot-Proof Hessian cloth” Bangladesh J. 

Jute Fib. Res. Vol. XXVII. No. 2. PP: 47-53.  

 



26. M. T. Haque, S. Jafrin, M. Hossen, A. Khatton and S.M.M. Hossain (2013) “Spinning 

Combination with cotton and jute/wood cell using ring frame.”Inst. Engg. Tech. 3(1): 11-

12. 

 
 

 

 

Attachment-02 

 

cÖhyw³ 

bs 

cÖhyw³i bvg 

cÖhyw³-

1 

েক্তট কটন সন্ডর্ডড কাপর্ের উপর ফপগর্র্ে ফপ্রফেং এর প্রর্য়ার্গর প্র ক্তি  

উদ্ভাব্ন। 

cÖhyw³-

2 

রাসায়ফনক টিটর্র্র্ের র্াধযর্র্ অফির্রাধী পাট এব্ং পাট োত সিফিক 

উৎপাদন প্র ক্তি  উদ্ভাব্ন 

cÖhyw³-

3 

পার্টর কাপে ব্যব্হার কর্র কর্ম্পািেট ততরী  কর্র এর উপর শ্রুফতর্ধক্তর ীব্দ 

তরঙ্গ সতটির প্র ক্তি  উদ্ভাব্ন। 

cÖhyw³-

4 

পাট আীঁ সর্র্ক র্াইর্মািমিালাইন সসলক্তর্লাে (এর্ফসফস) প্রস্তুতকরণ প্র ক্তি  

উদ্ভাব্ন। 

cÖhyw³-

5 

ির্টার্িব্ল ডাই প্রস্তুর্তর প্র ক্তি  উদ্ভাব্ন। 

cÖhyw³-

6 

পার্টর ব্েেযাংী ও র্াইর্মািমিালাইন সসলক্তর্লাে পএর্ফসফস  হর্ত র্চলযব্ান 

রাসায়ফনক দ্রব্য  কার্ব্ োিিফর্র্াইল সসলক্তর্লাে প ফসএর্ফস  ততরীকরণ। 

cÖhyw³-

7 

পফরর্ব্ী ব্ান্ধব্ এব্ং সািয়ী র্চর্লয পাট সর্র্ক উন্নত র্ার্নর সসলক্তর্লাে পরনীীল 

ব্যাগ  কাগে ও র্ণ্ড ততফরকরণ প্র ক্তি  উদ্ভাব্ন। 

cÖhyw³-

8 

রটপ্ুি েক্তট নাস োরী পট প্র ক্তি  উদ্ভাব্ন  

 

 

প্রযুক্তি নং-01 

 

প্রযুক্তির েক্তট কটন সন্ডর্ডড কাপর্ের উপর ফপগর্র্ে ফপ্রফেং এর প্রর্য়ার্গর প্র ক্তি  উদ্ভাব্ন। 



নো : 

প্র ক্তি র 

তব্ফীিয: 

- সহে পদ্ধফতর্ত  সক্তলভ র্চর্লয ফপগর্র্ে ফপ্রফেং পাটোত সিফিক ততফর। 

- ফপগর্র্ে অদ্রব্নীয় রিক  া ব্াইডার এর সহর্ াফগতায় িক্তব্ ভার্লাভার্ব্ 

পর্নযর উপর সক্তন্দর ফডোইন িক্ত টটর্য় তুর্ল দ্রক্তততার সার্র্। 

- ফপগর্র্ে ফপ্রফেং কাপের্ক কর্র আর্রা আকষ েনী  এব্ং র্চলয সংর্ ািেত 

পর্ণয ুপান্তর্র অগ্রণী ভচ ফর্কা রার্ি। 

প্র ক্তি র 

উপর্ াফগতা

: 

ফব্র্েআরআই উদ্ভাফব্ত প্র ক্তি র র্াধযর্র্ েক্তট-কটন সন্ডর্ডড কাপে হর্য় উঠর্ব্ 

পার্টর ব্হুর্চিীকরর্ণর গ্রহণর্ াগয উপায়।  ার ির্ল র্ানসম্মত পাট পণয উৎপাদন 

করা সম্ভব্ হর্ব্। কারিানায় প্রস্তুতকত ত সিফিক এর উপর ছাপা ও রং করর্নর পর 

ব্াোরোত করা হয়   ার দুন ব্র্ের আকষ েণ ও ব্যব্হার উপর্ াফগত ব্তিদ্ধ পার্ব্। 

প্র ক্তি  

ব্যব্হার 

পদ্ধফতর 

সংফক্ষি 

ফব্ব্রন: 

েক্তট-কটন সন্ডর্ডড সিফিক সক ছাপাকরন প্র ক্তি র্ত আনার পচর্ব্ ে ফপ্র-টিটর্র্ে এর 

ফব্ফভন্ন ধাপ অফতমর্ করর্ত হয়। সসর্ক্ষর্ে  কাপের্ক প্রর্র্র্ ফসনিেং এর র্াধযর্র্ 

সছাট সছাট িাইব্ার গুর্লা পক্তোর্না হয় এব্ং র্সতন পতষ্ঠ ততরী করা হয়  ফডসাইিেং এর 

র্াধযর্র্  সক্ততার সাইিেং র্যার্টফরয়ালর্ক অপসারণ করা হয়। পরব্তী ধার্প  স্কাওফরং 

কর্র সিফিক সর্র্ক সতল, রফব্ ে   ওয়াি ডাটে (Wax dirt) এব্ং র্য়লার র্র্তা ক্ষক্ত দ্র 

ব্স্তুর্ক অপসারণ কর্র এটটর্ক হাইর্রাফিফলক প্রিময়ায় ফনর্য় আসা হয়। ফন্ডফরং 

প্রিময়ায় রাসায়ফনক ফব্িময়ার র্াধযর্র্ িযাফিক সর্র্ক প্রাকত ফতক রর্ের উপাদান 

অপসারণ কর্র কাপের্ক কালার ফপ্রফেং এর েনয রুোন্তভার্ব্ প্রস্তুত করা হয়। 

সিফিক এর ওের্নর সার্র্ ফপগর্র্ে কালার ১: ১০ অনক্তপার্ত (w/w) এব্ং পফরর্াণ 

র্ত রাসায়ফনক দ্রব্যাফদ ফর্ফিত কর্র ফর্র্কনার ততরী করা হয়। স্ক্রীন ফপ্রফেং পদ্ধফতর 

প্রর্য়ার্গ ফপগর্র্ে ফপ্রফেং করার পর কাপের্ক রাই কর্র ফিফনফীং করা হয়।  

প্র ক্তি  হর্ত 

প্রাফি: 

ব্াফনিেযকভার্ব্ ফপগর্র্ে ফপ্রফেং এর র্াধযর্র্ হাইফিড আকষ েনীয় পণয ততরী করা 

হর্ল র্চলয সংর্ ািেত ব্হুর্চিী পাটপর্ণযর উন্নয়ন ও সম্প্রসারন ঘটর্ব্। ির্ল স্থানীয় 

তাতঁী ও হস্তফীল্প িাত উপকত ত হর্ব্। ির্ল সদর্ী ও ফব্র্দর্ী ফপগর্র্ে ফপ্রফেং এর 

একটট উজ্জ্বল সম্ভাব্না সতটি হর্ব্। 

Source: ড. সর্া: তাফরক সহার্সন  ড. এর্ এর্ আলর্গীর সাঈদ  ম োহোম্মদ ম োবোরক 

মহোসেন এব্ং র্ীর আকর্ার্ নচর রীীদ “েক্তট কটন সন্ডর্ডড কাপর্ের উপর 

ফপগর্র্ে ফপ্রফেং এর প্রর্য়াগ । সাফব্ েক সহর্ াফগতায়: ইিি: সর্া: সর্াসর্লর্ উিিন. 

প্রকাীকাল: র্ারে   2022 ফি:   প্রকাীনায়: র্হাপফররালক  ব্াংলার্দী পাট গর্ব্ষণা 

ইনফিটটউট।   

 

প্রযুক্তি নং-02 

 

প্রযুক্তির 

নো : 

রাসায়ফনক টিটর্র্র্ের র্াধযর্র্ অফির্রাধী পাট এব্ং পাট োত সিফিক উৎপাদন 

প্র ক্তি  উদ্ভাব্ন 

প্র ক্তি র 

তব্ফীিয: 

- সহে পদ্ধফতর্ত  সক্তলভ র্চর্লয অফির্রাধী পাটোত সিফিক উৎপাদন। 

- অফির্রাধী পাটোত ব্স্ত্র আগুর্ন প্রজ্বফলত হয় না এব্ং এর সর্র্ক সকান 

আভাও ফব্চু্ছফরত হয় না। 

- এটট স্বল্পতর্ অঙ্গার তদঘ েয এব্ং উচ্চতর সীফর্ত অিির্েন ফনুপক র্ান 



প্রদী েন কর্র। 

প্র ক্তি র 

উপর্ াফগতা

: 

ফব্র্েআরআই উদ্ভাফব্ত প্র ক্তি র র্াধযর্র্ অফির্রাধী পাট আীঁ এব্ং পার্টর সিফিক 

ব্যব্হার কর্র ফব্ফভন্ন প্রকার ইনসক্তর্লটটং র্যার্টফরয়াল  র্যার্িস  গােীর ব্ফডসহ ফব্ফভন্ন 

অংী  র্যাট  পদো  তাব্ক্ত   এযাকক্ত য়াসটটক পযার্নল সব্াডে  ফব্িডং-ন্ডকস  

দর্কলকর্ীর্দর ব্যব্হার উপর্ াগী ওভারর্কাট ইতযাফদ ততরী করা  ার্ব্। 

প্র ক্তি  

ব্যব্হার 

পদ্ধফতর 

সংফক্ষি 

ফব্ব্রন: 

পাট আরঁ্ীর ব্যাপক প্রর্য়ার্গর র্চর্ল রর্য়র্ছ-এর উচ্চ ীি   দতঢ় ফস্থফতস্থাপকতা এব্ং 

অনযানয সভৌত গুনাগুন। ফলগর্নার্সলক্তর্লাে পাট তন্তু অতযাফধক প্রজ্জলন ধর্ী। এই 

অফধক প্রজ্জলন ধর্র্ ের কারর্ণ এ র্চলযব্ান তন্তুর ব্হুর্চিী ব্যব্হার অর্নকাংর্ীই 

ব্াধাগ্রস্ত হর্য় র্ার্ক। পাটর্ক ব্হুর্চিী ব্যব্হার্রর উপর্ াগী করার লর্ক্ষয পাট গর্ব্ষণা 

ইনফিটটউর্ট সব্ী ফকছু প্র ক্তি  উদ্ভাফব্ত হর্য়র্ছ। অফির্রাধী পাটোত দ্রব্য উৎপাদন 

এ ধরর্নর প্র ক্তি গুর্লার অনযতর্। এটট একটট স্বল্প ব্যয়সাধয প্র ক্তি । পযাড-রাই 

ফকওর পদ্ধফতর্ত িসর্িট স ৌগ  ইউফরয়া  সরিেন ইতযাফদ রাসায়ফনক পদার্ েসর্চহ 

ফনফদেি অনক্তপার্ত ব্যব্হার করার র্াধযর্র্ পার্টর সিফিকর্ক অফির্রাধী করা হয়। এ 

সকল উৎপাফদত দ্রব্য আন্তেোফতক র্ান অনক্ত ায়ী অফির্রাধী ব্র্স্ত্রর প্রর্য়ােনীয় 

তব্ফীিয ধারন কর্র। 

প্র ক্তি  হর্ত 

প্রাফি: 

ব্াফনিেযকভার্ব্ অফির্রাধী পাটোত সিফিক উৎপাদন করা হর্ল র্চলয সংর্ ািেত 

ব্হুর্চিী পাটপর্ণযর উন্নয়ন ও সম্প্রসারন ঘটর্ব্। ির্ল ফব্র্দর্ী রিানী কর্র 

তব্র্দফীক র্ক্তদ্রা অেেন করা সম্ভব্ হর্ব্। 

Source: Ayesha Khatton, Mubarak Hossen, Nayer Sultana, Mohammad Lutful Ahsan 

(2019), “Effect of Di-ammonium Hydrogen Phosphate on Jute Fabric for Fire 

Resistance” Science Journal of Energy Engineering Vol- 7(4): PP: 63-66. 

 

প্রযুক্তি নং-03 

 

প্রযুক্তির 

নো : 

পার্টর কাপে ব্যব্হার কর্র কর্ম্পািেট ততরী  কর্র এর উপর শ্রুফতর্ধক্তর ীব্দ তরঙ্গ 

সতটির প্র ক্তি  উদ্ভাব্ন। 

প্র ক্তি র 

তব্ফীিয: 

- সহে পদ্ধফতর্ত  সক্তলভ র্চর্লয এযাকক্ত য়াসটটক পযার্নল ততফর। 

- এযাকক্ত য়াসটটক পযার্নল িক্তব্ ভার্লাভার্ব্ ীর্ব্দর অন্তরন ততফর কর্র ীব্দর্ক 

শ্রুফতর্ধক্তর কর্র তুর্ল দ্রক্তততার সার্র্। 

- পাট সর্র্ক এযাকক্ত য়াসটটক পযার্নল ততফরর র্াধযর্র্ আকষ েনীয় এব্ং র্চলয 

সংর্ ািেত পর্ণয ুপান্তর্র অগ্রণী ভচ ফর্কা রার্ি। 

প্র ক্তি র 

উপর্ াফগতা

: 

ফব্র্েআরআই উদ্ভাফব্ত প্র ক্তি র র্াধযর্র্ েক্তট ফরইনর্িাস েড এযাকক্ত য়াসটটক পযার্নল 

হর্য় উঠর্ব্ পার্টর ব্হুর্চিীকরর্ণর গ্রহণর্ াগয উপায়।  ার ির্ল র্ানসম্মত ীব্দ 

অন্তরক ততফর করা সম্ভব্ হর্ব্। কারিানায় প্রস্তুতকত ত েক্তট ফরইনর্িাস েড 

এযাকক্ত য়াসটটক পযার্নল ততফরর ির্ল শ্রুফতর্ধক্তর ীব্দ ততফর করা  ার্ব্   ার দুন পাট 

পর্ণযর আকষ েণ ও ব্যব্হার উপর্ াফগত ব্তিদ্ধ পার্ব্। 

প্র ক্তি  

ব্যব্হার 

পদ্ধফতর 

সংফক্ষি 

ফব্ব্রন: 

একটট পাট িযাফির্কর র্াধযর্র্ ীর্ব্দর ব্যাফির্ াগযতা পফরর্াপ করার েনয একটট 

সাধারণ পরীক্ষার  েপাফত স্থাপন করা হয়। এটট অপসারণর্ াগয ীীষ ে সকানা সহ ঘন 

স্বচ্ছ অনর্নীয় প্লাফির্কর ততফর একটট ীব্দ অন্তরক ব্াি ফনর্য় গটঠত। এই ব্ার্ির 

একটট উল্লম্ব প্রারীর্রর অভযন্তর্র একটট ীব্দ উৎস এব্ং একটট সডফসর্ব্ল ফর্টার প  

এস   ফস্থর করা হয়। সাউড সসাস ে এব্ং ফরফসভার্রর প  উল্লম্ব প্রারীর্রর র্র্ধয দচরত্ব 



সার্িসয করর্ত অনয একটট অস্থাব্র   এ একটট সডফসর্ব্ল ফর্টার প  আর   ীব্দ 

তীিতা পফরর্াপ করর্ত ীব্দ সেনার্রটর্রর ফব্পরীর্ত ফনধ োফরত হয়। এই দক্তটট 

সডফসর্ব্ল ফর্টার্রর র্র্ধয  ীব্দ উৎস এব্ং িযাফির্কর র্র্ধয দচরত্ব সার্িসয করার 

েনয একটট স্লাইফডং প  ফব্নযাসটট উল্লম্বভার্ব্ িযাফির্কর নর্ক্তনা টঠক করার েনয 

রর্য়র্ছ। ীব্দ তীিতা তব্দক্তযফতক পযার্নল দ্বারা ফনয়ফেত হয়। ফনয়েণ পযার্নল 

পফররালনা কর্র ফনফদেি সডফসর্ব্র্লর একটট ীব্দ ততফর করা হয়। উৎস সডফসর্ব্ল এব্ং 

প্রাফি সডফসর্ব্ল  র্ামর্র্ দক্তটট সডফসর্ব্ল ফর্টার এস এব্ং আর দ্বারা িযাফিক নর্ক্তনা 

ছাোই এব্ং নর্ক্তনাসহ পফরর্াপ করা হয়। ীব্দ ফনর্রাধক পফরর্াপ ফহসার্ব্ প্রকাফীত 

িযাফির্কর েনয দায়ী ীব্দ হ্রাস নীর্র সদিার্না ফহসার্ব্ গণনা করা স র্ত পার্র:  

dBF=(Decibel reduction with sample)- (Decibel reduction without sample) 

                          dBF =  (dBS-dBR)WS- (dBS-dBR)WOS 

প্র ক্তি  হর্ত 

প্রাফি: 

ব্াফনিেযকভার্ব্ েক্তট ফরইনর্িাস েড এযাকক্ত য়াসটটক পযার্নল এর র্াধযর্র্ হাইফিড 

আকষ েনীয় পণয ততরী করা হর্ল র্চলয সংর্ ািেত ব্হুর্চিী পাটপর্ণযর উন্নয়ন ও 

সম্প্রসারন ঘটর্ব্। ির্ল স্থানীয় ক্ষক্ত দ্র ও র্াঝারী উদয া ফীল্প িাত উপকত ত হর্ব্। ির্ল 

সদর্ী ও ফব্র্দর্ী েক্তট ফরইনর্িাস েড এযাকক্ত য়াসটটক পযার্নল এর একটট উজ্জ্বল 

সম্ভাব্না সতটি হর্ব্। 

Source: Mubarak Hossen, Mahmuda Begum, Azizur Rahman and Ayesha Khatton (2022).  

“Studies on the Physico-Mechanical Properties of Jute reinforced Acoustic Panels to 

Ascertain Diversified Uses” American Research Journal of Chemistry. Vol. 5. Issue 

No. 1. Page: 01-06. 

 

প্রযুক্তি নং-04 

 

প্রযুক্তির 

নো : 

পাট আীঁ সর্র্ক র্াইর্মািমিালাইন সসলক্তর্লাে (এর্ফসফস) প্রস্তুতকরণ প্র ক্তি  

উদ্ভাব্ন। 

প্র ক্তি র 

তব্ফীিয: 

- এর্ফসফস সাদ এব্ং গন্ধহীন পাউডার। 

- এটট পাফনর্ত  অযাফসর্টার্ন  অযানহাইরাস ইর্ানর্ল  টলক্তইর্ন  পাতলা 

অযাফসর্ড এব্ং 50 গ্রার্/ফল. সসাফডয়ার্ হাইরিাইর্ড অদ্রব্নীয় র্ার্ক। 

প্র ক্তি র 

উপর্ াফগতা

: 

- এর্ফসফস ব্যব্হার্রর উপ ক্ত্  সক্ষেগুফল হল িার্ োফসউটটকযাল  সটিটাইল  

প্রসাধনী এব্ং িাদযফীল্প। 

- িার্ োফসর্ত এটট সটব্র্লটটং এর্েে   স,  ওরাল সাসর্পনীন  সলাীন প্রভত ফত 

ততফরর্ত ব্যব্হৃত হয়। 

প্র ক্তি  

ব্যব্হার 

পদ্ধফতর 

সংফক্ষি 

ফব্ব্রন: 

সসলক্তর্লাে এব্ং এর সডফরর্ভটটভস ফব্ফভন্ন ফীর্ল্প ব্যাপকভার্ব্ প্রর্য়াগ করা হয়। এ 

উপাদানগুফলর র্র্ধয একটট হল র্াইর্মািমিালাইন সসলক্তর্লাে পএর্ফসফস । এর্ফসফস 

হল একটট পফলর্ার  া িাদয  স্ট্রাকরারাল কর্ম্পািেট এব্ং ওশুষ ফীর্ল্প ব্যপকভার্ব্ 

ব্যব্হৃত হয়। পার্টর আীঁ সর্র্ক এর্ফসফস ততফর করা  ায়। পার্টর আরঁ্ীর সসলক্তর্লাে 

সর্র্ক এর্ফসফস উৎপাদন করার একটট প্ররফলত পদ্ধফত হল অযাফসড হাইর্রালাইফসস 

প্রিময়া। িফনে অযাফসর্ডর সার্র্ সসলক্তর্লাে আংফীক হাইর্রালাইফসস দ্বারা এর্ফসফস 

পাওয়া  ায়। 

প্র ক্তি  হর্ত 

প্রাফি: 

সদীীয় কারঁার্াল স র্ন-পাট সর্র্ক এর্ফসফস ততরী করা  ওষক্তধ  সটিটাইল  

কসর্র্টটক এব্ং িাদযফীর্ল্পর িরর কর্র্  ার্ব্। 



Source: 100 কত ফষ প্র ক্তি  এটলাস। প্র ক্তি  নং -51  পতষ্ঠানং-97  প্রকাীকাল- সিব্্ুয়াফর  

2021 ফি:   ব্াংলার্দী কত ফষ গর্ব্ষণা কাউিন্সল  িার্ ের্গট  ঢাকা-12১৫।  

Studies on Chemical and Physical properties of different samples of jute and allied 

fibres and sticks in order to explore diversified end uses. Dr. Ferdouse Ara Dilruba, 

Md. Mahbubur Rahman, Muhammad Mubarak Hossen, Md. Anisur Rahman 

Dayan, Annual Research Programme, Technological Research on Jute, 2020-21, 

Page no-24-25.Shuranjan Sarkar, Ferdouse Ara Dilruba, Mahbubur Rahman, 

Mubarak Hossen, Anisur Rahman Dayan, Ayesha Khatton, Jahid Sarkar and 

Moslem Uddin (2022). “Isolation of microcrystalline alpha-cellulose from jute: A 

suitable and economical viable resource” GSC Biological and Pharmaceutical 

Sciences.  Vol- 18: Issue: 03, PP: 219-225. 

 

 

 

 

 

 

প্রযুক্তি নং-05 

 

প্রযুক্তির 

নো : 

ির্টার্িব্ল ডাই প্রস্তুর্তর প্র ক্তি  উদ্ভাব্ন। 

প্র ক্তি র 

তব্ফীিয: 

- ির্টার্িব্ল ডাই র্চলতঃ সর্টাল কর্র্প্লি ডাই এর সিণীভু   

- ির্টার্িব্ল ডাই দ্বারা রিিত পাটোত দ্রব্য সচ ে  রিির্ত ঝলসায় না। 

প্র ক্তি র 

উপর্ াফগতা: 

এই প্র ক্তি টট সটিটাইল ফীর্ল্প ব্যব্হার উপর্ াগী। 

প্র ক্তি  

ব্যব্হার 

পদ্ধফতর 

সংফক্ষি 

ফব্ব্রন: 

ব্যানর্োর্ায়ােল-অযার্ো-সিনল এব্ং এর্দর সডফরর্ভটটভস এর সাহার্ য পার্টর 

কাপের্ক রিিত করার পর ফনর্কল লব্র্নর দ্রব্র্নর সাহার্ য ফরর্লটটং এর র্াধযর্র্ 

পার্টর কাপের্ক ির্টার্িফব্লাইে করার েনয এই গর্ব্ষণাটট করা হর্য়র্ছ। 

এই গর্ব্ষণায় পরীক্ষাগুফল ফনম্নফলফিত অনক্তমর্গুফলর্ত সম্পাফদত হর্য়র্ছ: 

                কাপে প্রস্তুত        সনির্র্ার্লীন       

ডার্য়ার্োফনয়ার্ লব্র্ণর সাহার্ য সডর্ভলপর্র্ে 

           ফনর্কল দ্রব্ণ প্রস্তুফত            আর্লার্ত এির্পাোর 

প্র ক্তি  হর্ত 

প্রাফি: 

ব্াফনিেযক ভার্ব্ উ  প্র ক্তি টট ব্যব্হার কর্র ির্টার্িব্ল ডাই উৎপাদন করার 

র্াধযর্র্ উ  রং দ্বারা পাট ও পাটোত দ্রব্যগুফল রিিত করর্ল সচ ে  রিির্ত ঝলসার্ব্ 

না । ির্ল সসানালী আীঁ পাট সর্র্ক উন্নত র্ার্নর দার্ী ও অপ্ররফলত দ্রব্যফদ স র্ন-

ওয়াল  কভারসহ ফব্ফভন্ন রকর্ সডর্কার্রটটভ সটিটাইল উৎপাদর্নর র্াধযর্র্ র্চলয 

সংর্ ািেত ব্হুর্ক্তিী পাটপর্নযর ব্যব্হার সম্প্রসারন এব্ং ফব্র্দর্ী রিানী কর্র 

তব্র্দফীক র্ক্তদ্রা অেেন করা সম্ভব্ হর্ব্। 

Source Mahmuda Begum, Mubarak Hossen, Ayesha Khatton and A. Halim, (2008). 

“Improvement of Physico-Chemical Properties of Jute Fibre by Different Methods” 

Bangladesh J.Prog. Sci. & Tec. Vol. 6, No. 2. Page-511-514. 

 



প্রযুক্তি নং-06 

 

প্রযুক্তির 

নো : 

পার্টর ব্েেযাংী ও র্াইর্মািমিালাইন সসলক্তর্লাে পএর্ফসফস  হর্ত র্চলযব্ান 

রাসায়ফনক দ্রব্য  কার্ব্ োিিফর্র্াইল সসলক্তর্লাে প ফসএর্ফস  ততরীকরণ। 

প্র ক্তি র 

তব্ফীিয: 

- সসাফডয়ার্র্র তেব্ লব্ন ফহসার্ব্ ততরী করা হয়। 

- ফসএর্ফস সাদাগুো এব্ং িমিালাইন ুর্প  প্রস্তুত করা হয়। 

- প্রস্তুতকত ত ফসএর্ফস এর ফডফগ্র অব্ সাব্টিটটউীন প0.35-2.8 । 

- ততরীকত ত ফসএর্ফস এর ফডফগ্র অব্ পফলর্ারাইর্েীন প1307-3500 । 

প্র ক্তি র 

উপর্ াফগতা: 

ফসএর্ফস ফব্ফভন্ন ফীর্ল্প স র্ন: ঔষধ ফীর্ল্প ও কাগে ফীর্ল্পর ব্াইডার ফহসার্ব্  ফপ্রফেং 

এর কার্ে ফর্র্কনার  সাব্ান ও ফডটারর্েে ফীর্ল্প এব্ং ততল উর্িালর্ন কক্ত পিনর্নর 

কার্ে এফের্িাফর্ং ফহসার্ব্ ব্যব্হার করা হয়। 

প্র ক্তি  

ব্যব্হার 

পদ্ধফতর 

সংফক্ষি 

ফব্ব্রন: 

পার্ট প্রায় 58-63% সসলক্তর্লাে র্াকায় স্বাভাফব্কভার্ব্ পাট ও পার্টর ব্েেযাংী সর্র্ক 

প্রর্র্র্ ততলা  দ্রব্যাফদ স্কাওফরং কর্র উহার্ক সলাফরর্নীন প্রিময়ায় ফলগফননসহ 

অনযানয ননর্সলক্তর্লািেক উপাদান র্ক্ত  কর্র প্রর্র্র্ আলিা সসলক্তর্লাে ততরী করা 

হয়্ । এই আলিা সসলক্তর্লাে সর্র্ক এফসড হাইরালাইফসস এর র্াধযর্র্ 

র্াইর্মািমিালাইন সসলক্তর্লাে ততরী করা হয়। এ অব্স্থায় প্রর্র্র্ 

র্াইর্মািমিালাইন সসলক্তর্লাে ব্া সরাসফর সসলক্তর্লাের্ক এযালর্কাহল ও পাফনর 

ফব্র্ীষ ফর্ির্ন ফস  কর্র উহার্ত পফরফর্ত পফরর্ান র্র্নার্লার্রা এফসটটক এফসর্ডর 

রাসায়ফনক ফব্িময়া ঘটার্নার র্াধযর্র্ অর্ীাফধত ফসএর্ফস ততরী করা হয়। এ 

প্রিময়ার্ক পক্তনরাব্তফি কর্র এব্ং ফডফগ্র অব্ সাব্টিটটউীন ব্তিদ্ধ কর্র ফব্ফভন্ন র্ার্নর 

এব্ং ফভন্ন ফভন্ন ব্যব্হার্রর ফসএর্ফস ততরীর প্র ক্তি  উদ্ভাব্ন করা হর্য়র্ছ। উ  

প্র ক্তি টটর র্াধযর্র্ প0.35-2.54  ও প0.48-2.8  ফডফগ্রঅব্ সাব্টিটটউীন এব্ং প2085-

3500  ও প1307-3309  ফডফগ্র অব্ পফলর্ারাইর্েীর্নর ফসএর্ফস  পার্টর ব্েেযাংী ও 

পার্টর র্াইর্মািমিালাইন সসলক্তর্লাে সর্র্ক ততরী করা হর্য়র্ছ। 

প্র ক্তি  হর্ত 

প্রাফি: 

ব্াংলার্দর্ীর সসানালী আীঁ পাটর্ক ব্হুল ব্যব্হৃত র্চলযব্ান রাসায়ফনক দ্রব্য ফসএর্ফস 

ততরাকরর্ণর কারঁার্াল ফহসার্ব্ ব্যব্হার করা  ার্ব্। ির্ল পার্টর ব্যব্হার্রর একটট 

নতুন দ্বার উর্ম্মাফরত হর্ব্। ফসএর্ফস এর ফব্র্দী সর্র্ক আর্দাফন অর্নকাংর্ী কর্র্ 

 ার্ব্ এব্ং সসানালী আীঁ পার্টর ব্যব্হার সক্ষেও সব্র্ে  ার্ব্। 

Source Studies on Chemical and Physical properties of different samples of jute and allied 

fibres and sticks in order to explore diversified end uses. Dr. Ferdouse Ara Dilruba, 

Md. Mahbubur Rahman, Muhammad Mubarak Hossen, Md. Anisur Rahman 

Dayan, Annual Research Programme, Technological Research on Jute, 2020-21, Page 

no-24-25. 

 

প্রযুক্তি নং-07 

 

প্রযুক্তির 

নো : 

পফরর্ব্ী ব্ান্ধব্ এব্ং সািয়ী র্চর্লয পাট সর্র্ক উন্নত র্ার্নর সসলক্তর্লাে পরনীীল 

ব্যাগ  কাগে ও র্ণ্ড ততফরকরণ প্র ক্তি  উদ্ভাব্ন। 

প্র ক্তি র 

তব্ফীিয: 

• সজ্জা এব্ং কাগে ফীর্ল্পর েনয ব্াংলার্দী িাইব্ার্রর তীি ঘাটফতর সম্মক্তিীন 

হর্চ্ছ। অনযফদর্ক কাগে ও কাগর্ের পণযগুফলর রাফহদা ফদন ফদন 

ব্াের্ছ।র্সর্ক্ষর্ে র্ণ্ড  কাগে র্সলক্তর্লাে ও ফভসর্কাস সরয়ন ততফরর সক্ষর্ে 

পাট একটট উর্ল্লির্ াগয কারঁার্াল ফহর্সর্ব্ ব্যব্হার করা  ার্ব্। 

• cwi‡ek evÜe g‡Ûi e¨env‡ii cÖhyw³ m¤úªmviY Kiv m¤¢e n‡e MÖvgxb †eKvi 



cyiæl I gwnjv‡`i AvZ¥Kg©ms¯’v‡bi gva¨‡g `vwi`ª we‡gvP‡b mnvqK f~wgKv 
ivL‡e 

প্র ক্তি র 

উপর্ াফগতা: 

পাট সর্র্ক ততফর র্ণ্ড ব্যব্হার্রর সক্ষেগুর্লা হল  ফব্ফভন্ন ধরর্ণর কাগে ততফর করার 

ফীর্ল্প এব্ং র্ণ্ড সর্র্ক সসলচর্লাে সটিটাইল ফীর্ল্প , িার্ োফসউটটকযাল ফীল্প,প্রসাধনী 

ফীল্প, িাদয ফীর্ল্প এব্ং সটব্র্লটটং এর্েে ফহসার্ব্ ব্যব্হৃত হয়।   

প্র ক্তি  

ব্যব্হার 

পদ্ধফতর 

সংফক্ষি 

ফব্ব্রন: 

পার্টর আী ঁ সর্র্ক ফনউিাল সালিাইড এনর্যাকক্ত ইর্নান পদ্ধফতর্ত র্ড  সসলক্তর্লাে 

এব্ং কাগে ততফর করা হর্য়র্ছ   াহা একটট লাভেনক পদ্ধফত। ির্ল ফব্র্দী সর্র্ক 

র্ড আর্দানী অর্নকটা কর্র্  ার্ব্ এব্ং পার্টর ব্যব্হার ব্যপক ভার্ব্ ব্তিদ্ধ পার্ব্। 

প্র ক্তি  হর্ত 

প্রাফি: 

• পফরর্ব্ী ব্ান্ধব্ এব্ং সািয়ী র্চর্ল পাট সর্র্ক উন্নত র্ার্নর র্ণ্ড ও কাগে, 

সসলক্তর্লাে I wfmKm ততফরi cÖhyw³ Dr™¢veb Kiv hvnv cwi‡e‡ki fvimvg¨ iÿv 

Ki‡e Ges cÖvK…wZK m¤ú‡`i e¨envi e¨vcK fv‡e e„w× cv‡e|  

• পফরর্ব্ী evÜe  র্ণ্ড , কাগে, সসলক্তর্লাে I wfmKm ততফর Kivi Rb¨ ivmvqwbK   

`ª‡e¨i e¨envi byb¨Zg ch©v‡q wb‡q Avmv| 

• 100% Avg`wb wbf©iZv Kwg‡q evsjv‡`‡ki Pvwn`v c~ib K‡i র্ণ্ড ও কাগে,  

সসলক্তর্লাে I wfmKm we‡`‡k ißvwb K‡i cÖPzi cwigv‡b ˆe‡`wkK gy`ªv AR©b 

Kiv| 

Source Mahmuda Begum, Mohammad Ali, Mubarak Hossen and Abdur Rahim   (2007). 

“Modification of Jute Fiber by Sulphonation” Cellulose Chem. Technol...  Vol-41 (4-

6). PP: 255-260. 

 

প্রযুক্তি নং-08 

 

প্রযুক্তির 

নো : 

রটপ্ুি েক্তট নাস োরী পট প্র ক্তি  উদ্ভাব্ন 

প্র ক্তি র 

তব্ফীিয: 

• পফরর্ব্ীব্ান্ধব্  

• পরন প্রফতর্রাধী  

• দার্র্ সস্তা  

• িক্তব্ সহর্ে ততরী করা  ায়  

• দীঘ ে স্থায়ী  

প্র ক্তি র 

উপর্ াফগতা: 

ব্ন ফব্ভাগ এব্ং ফব্ফভন্ন সব্সরকারী সংস্থা পএনিেও  এর ব্নায়ন কার্ে নাস োরী পট এর 

ব্যপক রাফহদা আর্ছ। এছাো ব্াফের আফঙ্গনা এব্ং ছাদ কত ফষর্ত নাস োরী পট 

ব্যব্হারর্ াগয। 

 

প্র ক্তি  

ব্যব্হার 

পদ্ধফতর 

সংফক্ষি 

ফব্ব্রন: 

পার্টর আী ঁ সর্র্ক ফনউিাল সালিাইড এনর্যাকক্ত ইর্নান পদ্ধফতর্ত র্ড  সসলক্তর্লাে 

এব্ং কাগে ততফর করা হর্য়র্ছ   াহা একটট লাভেনক পদ্ধফত। ির্ল ফব্র্দী সর্র্ক 

র্ড আর্দানী অর্নকটা কর্র্  ার্ব্ এব্ং পার্টর ব্যব্হার ব্যপক ভার্ব্ ব্তিদ্ধ পার্ব্। 



প্র ক্তি  হর্ত 

প্রাফি: 

• পফরর্ব্ী ব্ান্ধব্ এব্ং সািয়ী র্চর্ল পাট সর্র্ক উন্নত র্ার্নর র্ণ্ড ও কাগে, 

সসলক্তর্লাে I wfmKm ততফরi cÖhyw³ Dr™¢veb Kiv hvnv cwi‡e‡ki fvimvg¨ iÿv 

Ki‡e Ges cÖvK…wZK m¤ú‡`i e¨envi e¨vcK fv‡e e„w× cv‡e|  

• পফরর্ব্ী evÜe  র্ণ্ড , কাগে, সসলক্তর্লাে I wfmKm ততফর Kivi Rb¨ ivmvqwbK   

`ª‡e¨i e¨envi byb¨Zg ch©v‡q wb‡q Avmv| 

• 100% Avg`wb wbf©iZv Kwg‡q evsjv‡`‡ki Pvwn`v c~ib K‡i র্ণ্ড ও কাগে, 

সসলক্তর্লাে I wfmKm we‡`‡k ißvwb K‡i cÖPzi cwigv‡b ˆe‡`wkK gy`ªv AR©b 

Kiv| 

Source Shamina Jafrin, Md. Rafiqul Islam, Mubarak Hossen, Md. Kamal Uddin and Isidore 

Gomes (2007). “Studies on Biodegradation of Rot-Proof Hessian cloth” Bangladesh J. 

Jute Fib. Res. Vol. XXVII. No. 2. PP: 47-53.  

 

 

 

Attachment -02 

List of Research Programme: 

 

(a) Developed:  

 

1) To investigate the effect of pigment dye and indigo dye on jute and jute 

blended fabrics. ATP (2021-2022), Page No: 27-28 

 

2) Extraction of various useful chemical products from jute and allied fibrous 

materials to produce value added products. ATP (2020-2021), Page No: 

27-28 

3) Formulation of different types of Acoustics panels using jute fibre and 

evaluate their physic-mechanical and chemical properties. ATP (2020-

2021), Page No: 25-27 

 

4) Studies on chemical and physical properties of different samples of jute 

and allied fibres and sticks in order to explore diversified end uses. ATP 

(2020-2021), Page No: 24-25 

 

5) Preparation and characterization of mechanically prepared valuable 

biodegradable nano cellulose as bio-composites jute materials for the 

reduction of enough chemical involvement instead of water repellent 

cellulose acetate for improved diversified uses in local and international 

market for biodegradable, natural, environmental friendly jute based 

goods. ATP (2018-2019), Page No: 28-29 

 

6) Chemical and physical studies on different samples of jute and allied 

fibres/sticks in order to increase diversified end uses of ute. ATP (2018-

2019), Page No: 29-30 

 



7) Preparation of different types of Acoustics panels by using jute fibre and 

study their physic-mechanical and chemical properties to ascertain specific 

uses. ATP (2017-2019), Page No: 31-32 

 

8) Chemical and physical studies on different samples of jute and allied 

fibres/sticks in order to increase diversified end uses of jute. ATP (2017-

2018) 

 

9) Studies of the development of bio-degradable water repellent product from 

jute and allied fibres. ATP (2016-2017) 

 

10) Studies on the Assessment of fibre quality of a newly released jute variety 

CVL-1. ATP (2012-2014) 

 

11) Determination of Physico-Chemical properties of C-2142 jute variety. 

ATP (2006-2008) 

 

12) Optimization and production of sodium-carboxy-methylcellulose (Na-

CMC). ATP (2007-2008) 

 

13) Studies on the Assessment of fibre quality of a newly released jute variety 

O-72. ATP (2007-2009) 

 

14) Comparative Studies on the properties of Okra (Abelmoschus esculentus L.) fibre 

with Jute fibre.  ATP (2006-2008) 

 

15) Determination of Physico-Chemical properties of O-9897 jute variety. 

ATP (2005-2007) 

 

(b) Supervised:  

 

1) Extraction of various useful chemical products from jute and allied fibrous 

materials to produce value added products. ATP (2020-2021), Page No: 

27-28 

 

2) Studies on chemical and physical properties of different samples of jute 

and allied fibres and sticks in order to explore diversified end uses. ATP 

(2020-2021), Page No: 24-25 

 

3) Chemical and physical studies on different samples of jute and allied 

fibres/sticks in order to increase diversified end uses of ute. ATP (2018-

2019), Page No: 29-30 

 

4) Studies of the development of bio-degradable water repellent product from 

jute and allied fibres. ATP (2016-2017) 

 



5) Chemical and physical studies on different samples of jute and allied 

fibres/sticks in order to increase diversified end uses of jute. 

ATP (2016-2020). 

 

(c) Executed:  

1) To investigate the effect of pigment dye and indigo dye on jute and jute 

blended fabrics. ATP (2021-2022), Page No: 27-28 

 

2) Extraction of various useful chemical products from jute and allied fibrous 

materials to produce value added products. ATP (2020-2021), Page No: 

27-28 

3) Formulation of different types of Acoustics panels using jute fibre and 

evaluate their physic-mechanical and chemical properties. ATP (2020-

2021), Page No: 25-27 

4) Studies on chemical and physical properties of different samples of jute 

and allied fibres and sticks in order to explore diversified end uses. ATP 

(2020-2021), Page No: 24-25 

5) Preparation and characterization of mechanically prepared valuable 

biodegradable nano cellulose as bio-composites jute materials for the 

reduction of enough chemical involvement instead of water repellent 

cellulose acetate for improved diversified uses in local and international 

market for biodegradable, natural, environmental friendly jute based 

goods. ATP (2018-2019), Page No: 28-29 

 

6) Chemical and physical studies on different samples of jute and allied 

fibres/sticks in order to increase diversified end uses of ute. ATP (2018-

2019), Page No: 29-30 

 

7) Preparation of different types of Acoustics panels by using jute fibre and 

study their physic-mechanical and chemical properties to ascertain specific 

uses. ATP (2017-2019), Page No: 31-32 

 

8) Chemical and physical studies on different samples of jute and allied 

fibres/sticks in order to increase diversified end uses of jute. ATP (2017-

2018) 

 

9) Studies of the development of bio-degradable water repellent product from 

jute and allied fibres. ATP (2016-2017) 

 

10) Studies on the Assessment of fibre quality of a newly released jute variety 

CVL-1. ATP (2012-2014) 

 

11) Determination of Physico-Chemical properties of C-2142 jute variety. 

ATP (2006-2008) 

 



12) Optimization and production of sodium-carboxy-methylcellulose (Na-

CMC). ATP (2007-2008) 

 

13) Studies on the Assessment of fibre quality of a newly released jute variety 

O-72. ATP (2007-2009) 

 

14) Comparative Studies on the properties of Okra (Abelmoschus esculentus L.) fibre 

with Jute fibre.  ATP (2006-2008) 

 

Attachment-03 

 

List of Outstanding Contribution/Honors Received 

➢ ফব্র্েআরআই এ 2021-2022 এব্ং 2022-2023 অর্ ে ব্ছর্র ব্াস্তব্ায়নাধীন “ পাট 

ও পাট –তুলা ফর্ফিত কাপর্ের উপর ফরর্য়ফিভ ডাই এব্ং ফব্ফভন্ন প্রকার ফপ্রর্ের 

 প ফপগর্র্ে  রাব্ার  ির্য়ল  প্র ক্তি  উদ্ভাব্ন  ীীষ েক কর্ েসচফরর সকল কা েমর্ 

সক্তষ্ঠুভার্ব্ সম্পাদর্নর েনয দাফয়ত্ব পালন। 

➢  “েক্তট কটন সন্ডর্ডড কাপর্ের উপর ফপগর্র্ে ফপ্রফেং এর প্রর্য়াগ  ফীর্রানার্র্ 

একটট ফলির্লট প্রকাী। ররনা ও সম্পাদনায়: ড. সর্া: তাফরক সহার্সন  ড. এর্ 

এর্ আলর্গীর সাঈদ  ম োহোম্মদ ম োবোরক মহোসেন এব্ং র্ীর আকর্ার্ নচর 

রীীদ সাফব্ েক সহর্ াফগতায়: ইিি : সর্া: সর্াসর্লর্ উিিন. প্রকাীকাল: র্ারে   2022 

ফি:   প্রকাীনায়: র্হাপফররালক  ব্াংলার্দী পাট গর্ব্ষণা ইনফিটটউট।   

➢ ফব্র্েআরআই কতত েক ব্াস্তব্ায়নাধীন “ পাট ও পাট োতীয় িসর্লর কত ফষ প্র ক্তি  

উদ্ভাব্ন ও হস্তান্তর  ীীষ েক প্রকর্ল্পর আওতায় ফপএইরফড ব্তফির এওয়াডে সলটার 

প্রাফি। 

➢ Class has been taken in “Diversified Jute Product and Modernization of Jute 

Product” 

➢ Act as a reporter in the BJRI Annual Technical Research Committee. 

➢ Act as a compiled and editorial member of Annual Technical Programme, 

Highlight and Annual Technical Report. 

➢ Participation of different national conference. 

➢ Act as a member in different committee. 

➢ Act as marketing in diversified jute production in different fair. 

➢ Member of    

Bangladesh Chemical Society (LM-1666) 



Bangladesh Association for the Advancement of Science (BASS) 

Cumilla Computer Club 

 


