
 

 

কৃষতত্ত্ব ষবভাগগর  উগেশ্যঃ 

 
১। পাট  পাট জাতীয় আঁল ফ চা পদ্ধষত  ব্যবস্থাপনার উদ্ভাবন  উন্নয়ন গগবণা ।  

(Research on improvement and development of cultural management practices for jute and 

allied crops)। 
 

২। পাট  পাট জাতীয় আঁল ফগর, ফ-মাটি-আবায়ার ম্পগকের ষবগয় নতুন নতুন উন্নত তথ্য  উপাত্ত উদ্ভাবন গগবণা ।  

(Research on development of basic and improved data information for jute and allied crops 

on the basis of crop-soil-environment relations)। 
 

৩। পাট  পাট জাতীয় আঁল ফগর জন্য প্রগয়াজনীয় মাটি  ার ব্যবস্থাপনার উদ্ভাবন  উন্নয়ন গগবণা ।  

(Research on improvement of soil and fertilizer management for jute and allied crops)। 
 

 
ক্রপ ম্যাগনজগমন্ট লাখা 

 
১। অষিক ফন  ভা মাগনর আঁল পায়ার গযে ষবষভন্ন কৃষ পষরগবল অঞ্চগ পাট  পাট জাতীয় আঁল ফগর অগ্রবতী াষরর 

(অনুগমাদগনর অগপযায়) কৃষতাষত্ত্বক পদ্ধষত  ব্যবস্থাপনামূগর মূল্যায়ন  ক্রষপিং প্যাটান ে উন্নয়ন। 

(Evaluation of agronomic managements of jute and allieds advanced strains (Pre-released 

variety) and improvement of cropping pattern for higher yield and quality fibre at different 

AEZ)| 

 
২। কৃষতাষত্ত্বক ব্যবস্থাপনামূগর ষবষভন্ন পষরবতেগনর মাধ্যগম পাট  পাট জাতীয় আঁল ফগর উৎপাদন খরচ কমাগনার গগবণা।  

(Research on reduction of production cast through amendment of cultivation practices for 

jute and allied crops)| 

 
৩। কৃষতাষত্ত্বক পদ্ধষত  ব্যবস্থাপনামূগর উন্নয়গনর মাধ্যগম পাট  পাট জাতীয় আঁল ফগর বীগজর ফন  মান ষবগয় 

গগবণা। 

(Research on improvement of agronomic means of jute and allied crops in relation to seed 

yield and quality)| 

 

 

ষফষজজী লাখা 
 
১। ষবষভন্ন প্রষতকু পষরগবগল পাট  পাট জাতীয় আঁল ফগর জাম েপ্লাজম এবিং অগ্রবতী াষর (অনুগমাদগনর অগপযায়) মূ চাগর 

উপগযাষজতা  উপগযাগীতা গগবণা।  

(Study the adoptability and suitability of germplasms and advanced strains (Pre-released 

variety) of jute and allieds in different stress conditions)|  

   



২। পাট  পাট জাতীয় আঁল ফগর জাম েপ্লাজম এবিং অগ্রবতী াষর (অনুগমাদগনর অগপযায়) মূগর লারীষরক বৃষদ্ধ  উৎপাদন 

যমতা ম্পষকেত গগবণা।  

(Study the growth and yield attributes of germplasms and advanced strains (Pre-released 

variety) of jute and allied crops)| 

 
৩। পাট  পাট জাতীয় আঁল ফগর জাম েপ্লাজম, অগ্রবতী াষর (অনুগমাদগনর অগপযায়) এবিং ষবষভন্ন উন্নত জাত মূগর আঁল  

বীজ ফগর এবিং বীগজর লারীরবৃষত্তয় গগবণা।  

(Study the physiology of fibre and seed crop; and seed of germplasms, advanced strains (Pre-

released variety) and different varieties of jute and allied crops)| 

 

গয় াগয়ন্স লাখা 

 
১। ষবষভন্ন কৃষ পষরগবল অঞ্চগ পাট  পাট জাতীয় আঁল ফগর অগ্রবতী াষর (অনুগমাদগনর অগপযায়) চাগর গযে ার প্রগয়াগ 

মাত্রা  পদ্ধষত উদ্ভাবন  উন্নয়ন।  

(Innovation and upgradation of fertilizer recommendation and application methodology of 

different AEZ of Bangladesh for jute and allieds advanced strains (Pre-released variety) as 

fibre crop)| 

 
২। ষবষভন্ন কৃষ পষরগবল অঞ্চগ পাট  পাট জাতীয় আঁল ফগর বীজ উৎপাদগনর গযে ার প্রগয়াগ মাত্রা  পদ্ধষত উদ্ভাবন  

উন্নয়ন।  

(Innovation and improvement of fertilizer recommendation and application methodology of 

different AEZ of Bangladesh for jute and allieds advanced strains (Pre-released variety) as 

seed crop)| 

 
৩। পাট  পাট জাতীয় আঁল ফ ষবষভন্ন কৃষ পষরগবল অঞ্চগ চাগর গযে ঐ ব অঞ্চগ মাটির ভভৌত, রাায়ষনক  জজব 

গুনাগুন পরীযা  ষবগেণ এবিং মৃষত্তকা স্বাস্থে উন্নয়ণ।  

(Determination and upgradation of soil physical, chemical and biological properties for 

proper and target oriented bast fibre and their seed crops cultivation)|  

 


