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‘‘গেবষণা লক কায ম
হণ করেত হেব। িষ
িবষয়ক গেবষণা
ও িশ ণ অ াহত রাখেত
হেব’’

িত েব দ ন ।

হ ীত পদে প

(৩)

দেশর মবধমান জনেগা ীর ি র উ য়ন তথা িনরাপদ ও েয়াজনীয় ষম খা িনি তকরণ বক জন া উ য়েনর জ খা িভি ক ি গেবষণা ও িশ ণ কায ম পিরচালনা বাংলােদশ ফিলত
ি গেবষণা ও িশ ণ ইনি উট এর অ তম ধান কাজ। স লে ইনি উট ম ণালয়সহ িবিভ িত ােনর সােথ সম েয়র মা েম িশ ণ/ সিমনার/কমশালাসহ সেচতনতা লক কায ম
বা বায়ন কের আসেছ। বা বািয়ত কায মস হ বতমােনর ায় ভিব েতও অ াহত থাকেব। ২০১৯-২০ অথবছের এ িত ান িনে া ১৫ গেবষণা কায ম বা বায়েনর উে াগ হণ
কেরেছ। উে , ২০১৮-১৯ অথ বছের এ িত ান ক ক ১৫ গেবষণা কায ম স
করা হেয়েছ।

(১) Explore and nutritional analysis of indigenous fruits & vegetable.
(২) Increasing family income and nutrition through intervention of modern agro technologies (MAT ), (P hase-II).
(৩) P erformance of Aloe veras Influenced by Organic and Inorganic Sources of Fertilizer
(৪) Improving Nutritional Status through Nutritional Food Consumption of the P regnant and Lactating Mother and under five years Children in Fishermen
Families of the Mohisluty in the Chalanbill area
(৫) Assessment of Nutritional value of Moringa P od/Leaf on before and after cooking as well as Effect of drying Condition on P hysicochemical and
Antioxidant content of leaf P owder.
(৬) Effects of nutrition intervention among adolescence girls in selected area of Sunamganj district. (P hase-II)
(৭) P ostharvest loss assessment of T omato (Solanumly copersicum) in some selected areas of Khulna Division in Bangladesh.
(৮)T otal P henolic and Flavonoid Contents of Common Leafy Vegetables In Bangladesh.
(৯) Dietary pattern and physical activity level of farmers in selected agro ecological zone of Bangladesh.
(১০) Microbial analysis of street foods and safety knowledge of street vendors in Dhaka city
(১১) Increasing Food and Nutrition Security at Chittagong Hill T racts (CHT ) Homestead Area of Bangladesh. (P hase-II).
(১২) Enhancing Nutritional Security by Homestead Gardening in the Marjat Baor’s area at Kaligonj in Jhenaidah(P hase-II)
(১৩) Conservation of Indigenous Herbaceous and Semi-Woody Medicinal P lant and their Improvement under P ot Condition (P hase-II) .
(১৪) dentification of dietary patterns and nutritional status of young adults in Durgapur, Netrokona.
(১৫) Evaluation of Dahi collected from Dhaka, Bogura, Sirajganj and Noakhali district in Bangladesh
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