মৃি�কা িবে�ষ

েদেশর অ�তম �াকৃিতক হেলা মৃি�কা স�দ। এই �াকৃিতক স�েদর যথাযথ �বহােরর মা�েমবতর্মান খা� িনরা
িনি�তকরেণর সােথ সােথ ভিব�ত �জে�র খা� িনরাপ�া িনি�তকরেণর  মািটর উৎপািদকা শি� বজায় রাখেত হেব। 

বাংলােদেশর েমাট জনসং�া �ায় ১৬০ িমিলয়ন এবং মাথািপছু কৃিষ জিমর পিরমা০.০৫২ েহ�র। মৃি�কা
স�দ উ�য়ন ইনি�িটউট কতৃর্ক পিরচািলত এক গেবষণায় েদখা য২০০০-২০১০ সাল পযর্ম� সময়কােল
�ািমন অবকাঠােমা িনমর্া, নগরায়ন, বাঁ/রাস�াঘাট িনমর্া, িশ�ায়নসহ িবিবধ অবকাঠােমা/�াপনা িনমর্ােনর
কারেণ েদেশর আবাদেযা� কৃিষ জিম  �িত বৎসর গেড় �ায়৬৮,৭০০ েহ�র বা ০.৭২৮% হাের অকৃিষ জিমেত
পিরণত হেয়েছ। নতুন কের জিম কৃিষ আওতায় আনা �ায় অস�ব। েদেশর �ম�াসমান কৃিষ জিম েথ
�মবধর্মান জনেগৗি�র খা� চািহদা পূরেণ কৃিষ উলি�ক বৃ(vertical growth) েকান িবক� েনই। 
উি�েদর জ� আব�কীয় পুি� উপাদান( Essential Plant Nutrient) ১৬িট যার মে� হাইে�ােজ, অি�েজন ও কাবর্ন
�িতেরেক সকল পুি� উপাদান মািট েথেক �হণ কের থােক।  পুি� উপাদান সমূেহর মে� সব পুি� উপাদান সমানভােব �হন
না। এেদর েকানটা অিধক পিরমােণ আবার েকানটা �� পিরমােণ �হণ কের থােক। ফসল্ও জাত েভেদ পুি�র চািহদাও তারত
রেয়েছ। অ� িদেক ভূ�কৃ, মৃি�ক, ভূিম ে�ি, ফসল িব�াস্ও ফসেলর িনিবড়তা সেবর্াপির কৃিষ জলবায়ু (
Agroecological zone) েভেদ মািটর উবর্রতা শি�রও তারত� রেয়েছ। ফেল �ান েভেদ  মািটর পুি� উপাদান সরবরাহ ক
�মতাও িভ�তা রেয়েছ। অনুমান িনভর্র সার �েয়াগ করা হেল সােরর অপচয় হ, ফসেলর কাি�ত ফলন পা্ওয়া যােবনা, উৎপাদন 
খরচ বাড়েব এবং অ�েয়াজনীয় সার �বহােরর কারেণ পিরেবশ �িত�� হেব। 
মৃি�কা স�দ উ�য়ন ইনি�িটউেটর গেবষণায় েদখা যায় , েদেশর ৩৭ ল� েহ�র জিমেত ফসফরাস, ২৭.২ ল� েহ�র জিমেত
পটািশয়াম, ৩৩.১ ল� েহ�র জিমেত গ�ক, ২৭.৫ ল� েহ�র জিমেত দস�া, ২৪.৯ ল� েহ�র জিমেত েবারণ এবং ৩.০ ল�
েহ�র জিমেত কয্ালিসয়াম ও �াগেনিশয়ােমর অভাব রেয়েছ।৩৬.৪ ল� েহ�ও জিমেত ৈজব পদােথর্ পিরমান১.৭% এর িনেচ। 
নাইে�ােজেনর অভাব সকল জিমেতই। ৩৫.৬ ল� েহ�র জিমর মািট অতয্িধক েথেক অিধক অম�। মািটর অম, ৈজব পদাথর্ ও
মািটর পুি� উপাদান সংর�েনর মা�েম মািটর উৎপািদকা শি� বৃি� কের ফসেলর ফলন বৃি�র জ�  মািট পরী�ার মা�ে
সার  �বহােরর েকান িবক� েনই।

েদেশর সবেচেয় গুরু�পূণর্ �াকৃিতক স�দ মািটেক যথাযথ িব�ানস�ত উপােয় �বহার না করা েগেল সুজলা স
বাংলার মািট অনুবর্র হওয়ার আশংকা রেয়েছ। �মবধর্মান জনসং�ার বাড়িত খা� চািহদা েমটােত একই জি
বতর্মােন বছের৩/৪িট ফসল উৎপাদন করা হে�। আবাদ করা হে� উ� ফলনশীল অথবা হাইি�ড জােতর ফসল। এসব
উ� ফলনশীল অথবা হাইি�ড জােতর ফসল। এসব উ� ফলনশীল জাত বা হাইি�ড জােতর ফসল মািট েথেক েশাষণ
করেছ িবপুল পিরমাণ পুি� উপাদান। ফেল জিম হারাে� তার �াভািবক উৎপাদন �মতা। কােজর অ�ল ও ফসলেভে
বতর্মােন অেনক অনুপুি� উপাদােনর ঘাটিত েদখা িদে�। এক সমেয় আমােদর েদেশর মািটেত এসব অনুপুি� উপা
ঘাটিত িছল না ; ফেল িবিভ� অ�েল কৃিফসেলর উৎপাদন আকি�কভােব মার খাে�। উদাহরণ িহসােব বলা যায় কেয়র
বছর আেগ েবারেণর ঘাটিত জিনত কারেণ িদনাজপুেরর িবিভ� অ�েল ভূ�ার ফলন মারা�কভােব �াস পায়। ভূ�া চাষী
পেড় িবপােক, অথর্ৈনিতকভােব �াপক �িতর স�ুখীন হয়। েয পুি� উপাদান কেয়ক বছর পূেবর্ও আমােদর জি
পিরিমত মা�ায় িছল তা এখন সার িহসােব �েয়াগ আব�ক হেয় পেড়েছ। এ ধরেনর একািধক অনুপুি� উপাদােনর ঘাটি
েদেশর িবিভ� অ�েলর মািটেত েদখা িদে�। মািটেত েদখা িদে� মা�াির� অ��। ফেল মািটেত চুন �েয়া
�েয়াজনীয়তাও েদখা িদে�। শুধু �ধান কেয়কিট সার েযমন ইউি, িটএসি,  এমওিপ, িজপসাম �েয়াগ কের এখন আর
আেগর মত ফলন পাওয়া যাে� না । আবার সব সাের সব ফসেলর জ� সমান মা�ায়ও লােগ না ।েকানটা কম আবার
েকানটা েবশী পিরমােণ লােগ। আর এটা িনভর্র কের জিমর উবর্রতা ও ফসেলর জােতর উপর। মািটেত েয সব পুি� উপা
পিরিমত পিরমােণ রেয়েছ েসসব পুিষ উপাদােনর জ� সার �েয়ােগর �েয়াজন েনই। েকান ফসেলর জ� েকান পুি
উপাদান িক পিরমাণ �েয়াজন এবং মািটেত ঐসব পুি� উপাদান িক পিরমাণ রেয়েছ তা েজেন মািটেত পুি� উপাদা
ঘাটিত রেয়েছ িক না তা িনণর্য় করা যায়। আর ঘাটিত পূরেণর জ� ঐ পুি� উপাদান িনধর্ািরত মা�ায় সার িহসােব �ে
করাই হেলা সুষম সার �েয়াগ। আর এই কাজিট মািট পরী�া কেরই করা স�ব। এেত একিদেক েযমন কৃষক
�েয়াজনীয় সারিট �েয়ােগর সুিবধা পােবন অ�িদেক অ�েয়াজনীয় সার �েয়ােগর বাড়িত খরচ েথেকও েরহাই পােবন।
জাতীয় অথর্নীিতেতও পড়েব এর সুদূর �সারী �ভাব। এেত কের মািটর �া�য্ও িঠক থাকেব । েমাট কথা মািট 

মা�েম েকান জিমেত েকান ফসেলর জ� েকান সার কতটুকু লাগেব তা জানা যােব। মৃি�কা স�দ উ�য়ন ইনি�এর েদেশর িবিভ� েজলায় ১৬িট �ায়ী গেবষণাগার ও১০িট �া�মান মৃি�কা পরী�া গেবষণাের ক, গেবষণা �িত�ান,
এনিজওসহ িবিভ� সরকারী ও �ায়��ািসত �িত�ান গুেলােক মৃি�কা িবে�ষেণর েসবা িদেয় আসেছ। কৃষকেদর 
সরকার নামমা� মূে� ভতুর্কী িদেয় ম৫৮ টাকায় মািটর নমুনা পরী�া কের েকান ফসেলর জ� েকান সার কতট
িদেত হেব তার একিট সার সুপািরশ কাডর্ �দান কের থাে

বতর্মান ও ভিব�ত খা� িনরাপ�ার �ােথর্ই কৃিষর এ উ�য়ন েটকসই করেত হেব। মািটর উৎপািদকা শি� বাড়ােত।    মািট পর
মা�েম িবিভ� ফসল ও জােতর চািহদানুসাের সুষম সার �েয়াগ করা েগেল একিদেক েযমন ফলন বৃি� পােব অ� িদেক মা
�া�য্ বজায় থাকে, ফসেলর উৎপাদন খরচ �াস পােব, সােরর অপচয় েরাধ হেব, উৎপািদত ফসেলর মান বৃি� পােব এবং সেবর্াপি
জন�াে� ধনা�ক �ভাব পড়েব। বতর্মােন গেবষণা পযর্ােয়  ফলেনর সােথ মাঠ পযর্ােয়  ফলেন উেল�খেযা� পাথর( yield gap)  
রেয়েছ। এর অ�তম কারণ হেলা গেবষনা খামােরর সােথ কৃষক পযর্ােয় মৃি�কাউবর্রতা ও সার �ব�াপনা এবং  ফসল �ব�াপ
(crop management) পাথর্কয্।  যথাযথ মৃি�কা্ও সার �ব�াপনার মা�েম  ফলন পাথর( yield gap) কিমেয় কাি�ত
পযর্ােয় ফসেলর ফলন বৃি� করা স�ব যা েটকসই খা� িনরাপ�া িনি�তকরেণ  উেল�খেযা� ভূিমকা রাখেত পাে

িনে� মৃি�কা স�দ উ�য় ইনি�িট-এর মৃি�কা গেবষণাগারগুেলার নাম ও িঠকানা েদয়া হে:

মািট পরী�ার মা�েম সুষম সার �বহােও কৃষকেদরেক  উ�ু� করার লে�১৯৯৬ সােল মৃি�কা স�দ উ�য়ন ইনি�িট-এর
উ�য়ন খােত  দু্ইিট �া�মান মৃি�কা পরী�াগাে(এমএসিটএ) মা�েম সেরজিমেন  কৃষেকর  মািট পরী�া কের সার সুপাি
�ণয়ন কাযর্�ম শুর� কের। কাযর্�মিটেক েজারদারকরেণর ল২০০৪ সােল রাজ� খােত আরও ৪িট  �া�মান মৃি�ক
পরী�াগার (এমএসিটএ) সং�হ করা হয়। কৃষক েসবার এই কাযর্�মিট জনি�য়তা লাভ করায় পরবত�২০০৭ সােল মৃি�কা
স�দ উ�য়ন ইনি�িটউট আরও৬িট �া�মান মৃি�কা পরী�াগার সং�হ কেরেছ। বতর্মােন েম১০িট �া�মান মৃি�কা পরী�াগা
এর মা�েম বছের দুই েমৗসুে১১২িট উপেজলায়৫৬০০ জন কৃষেকর মািট পরী�া কের সার সুপািরশ  েসবা কাযর্�ম �িত�া
সীিমত রাজ� বােজট েথেক পিরচািলত  কের আসেছ। বছেরর রিব ও খিরফ েমৗসুেম এসব এমএসিটএল িবিভ� উপেজলায় কমপে
৩ িদন অব�ান কের কৃষেকর জিমর মািট পরী�া কের সার সুপািরশ �ণয়ন কের থাে১৯৯৬ সাল হেত এমএসিটএল এর মা�েম
এ পযর্ম� সবর্েমা৬৫,০০০ এর েবশী মািটর নমুনা পরী�া কের কৃষকেক সার সুপািরশ �দান করা হেয়েছ। ইেতামে� �া�
মৃি�কা পরী�াগােরর মা�েম মািট পরী�া কের সার সুপািরশ কাডর্ �দানকাযর্�ম কৃষকেদর মােঝ �াপক জনি�য়তা লাভ ক

ক)  মািট পরী�ার িভি�েত সুষম সার �েয়ােগ কৃষকেদরেক উ�ু�করণ  মৃি�কা পরী�াগােরর মা�েম সেরজিমেন কৃষেকর
পরী�া কের  সার সুপািরশ কাডর্ �দা
ক)  মািট পরী�ার িভি�েত সুষম সার �েয়াগ জনি�য় করার লে�য্ �া�মাণ মৃি�কা পরী�াগােরর মা�েম সেরজিমেন কৃ
মািট পরী�া কের  সার সুপািরশ কাডর্ �দ
খ) মািট পরী�ার িভি�েত সুষমমা�ায় সার �েয়ােগর মা�েম ফসেলর ফলন বৃি� এবং মািটর �া�য্ র�ায় কৃষক
উ�ু�করণ।
খ)  মািট পরী�ার জ� মৃি�কা নমুনা সং�েহর েকৗশল িবষেয় কৃষক �িশ�ণ �
গ)   সেরজিমেন  েভজাল সার সনা�করেনর েকৗশল স�েকর্ উ-সহকারী কৃিষ কমর্কতর(এসএএও), কৃষক ও সার িডলা েদরেক 
�িশ�ণ �দান।
ঘ) মািট পরী�ার িভি�েত সুষম সার �েয়াগ জনি�য় করার লে�য্  �ক�দর্শনী �াপন ও মাঠ িদবস প
ঙ)  মািট পরী�ার িভি�েত সুষম সার �েয়াগ িবষেয় আ�িলক ও জাতীয় পযর্ােয় ওয়াকর্সপ আেয়া
েদেশর সবেচেয় গুরু�পূণর্ �াকৃিতক স�দ মািটেক যথাযথ িব�ানস�ত উপােয় �বহার না করা েগেল সুজলা সুফলা এই
মািট অনুবর্র হওয়ার আশংকা রেয়েছ। �মবধর্মান জনসং�ার বাড়িত খা� চািহদা েমটােত একই জিমেত বতর্মােন ৩/৪িট
ফসল উৎপাদন করা হে�। 
আবাদ করা হে� উ� ফলনশীল অথবা হাইি�ড জােতর ফসল। এসব উ� ফলনশীল অথবা হাইি�ড জােতর ফসল। এসব উ� 
ফলনশীল জাত বা হাইি�ড জােতর ফসল মািট েথেক েশাষণ করেছ িবপুল পিরমাণ পুি� উপাদান। ফেল জিম হারাে� তার �াভাি
উৎপাদন �মতা। কােজর অ�ল ও ফসলেভেদ বতর্মােন অেনক অনুপুি� উপাদােনর ঘাটিত েদখা িদে�। এক সমেয় আমােদর েদে

মািটেত এসব অনুপুি� উপাদােনর ঘাটিত িছল ; ফেল িবিভ� অ�েল কৃিফসেলর উৎপাদন আকি�কভােব মার খাে�। উদাহরণ
িহসােব বলা যায় কেয়র বছর আেগ েবারেণর ঘাটিত জিনত কারেণ িদনাজপুেরর িবিভ� অ�েল ভূ�ার ফলন মারা�কভােব �া
পায়। ভূ�া চাষীরা পেড় িবপাে, অথর্ৈনিতকভােব �াপক �িতর স�ুখীন হয়। েয পুি� উপাদান কেয়ক বছর পূেবর্ও আমা
জিমেত পিরিমত মা�ায় িছল তা এখন সার িহসােব �েয়াগ আব�ক হেয় পেড়েছ। এ ধরেনর একািধক অনুপুি� উপাদােনর ঘাটি
েদেশর িবিভ� অ�েলর মািটেত েদখা িদে�। মািটেত েদখা িদে� মা�াির� অ��। ফেল মািটেত চুন �েয়ােগর �েয়াজনীয়তাও ে
িদে�। শুধু �ধান কেয়কিট সার েযমন ইউি, িটএসি,  এমওিপ, িজপসাম �েয়াগ কের এখন আর আেগর মত ফলন পাওয়া যাে� 
না । আবার সব সাের সব ফসেলর জ� সমান মা�ায়ও লােগ না ।েকানটা কম আবার েকানটা েবশী পিরমােণ লােগ। আর এটা িনভর্র
কের জিমর উবর্রতা ও ফসেলর জােতর উপর। মািটেত েয সব পুি� উপাদান পিরিমত পিরমােণ রেয়েছ েসসব পুিষ উপাদােনর
সার �েয়ােগর �েয়াজন েনই। েকান ফসেলর জ� েকান পুি� উপাদান িক পিরমাণ �েয়াজন এবং মািটেত ঐসব পুি� উপাদান 
পিরমাণ রেয়েছ তা েজেন মািটেত পুি� উপাদােনর ঘাটিত রেয়েছ িক না তা িনণর্য় করা যায়। আর ঘাটিত পূরেণর জ� ঐ 
উপাদান িনধর্ািরত মা�ায় সার িহসােব �েয়াগ করাই হেলা সুষম সার �েয়াগ। আর এই কাজিট মািট পরী�া কেরই করা স�ব। 
একিদেক েযমন কৃষক শুধু �েয়াজনীয় সারিট �েয়ােগর সুিবধা পােবন অ�িদেক অ�েয়াজনীয় সার �েয়ােগর বাড়িত খরচ ে
েরহাই পােবন।  জাতীয় অথর্নীিতেতও পড়েব এর সুদূর �সারী �ভাব। এেত কের মািটর �া�য্ও িঠক থাকেব । েমাট কথ
পরী�ার মা�েম েকান জিমেত েকান ফসেলর জ� েকান সার কতটুকু লাগেব তা জানা যােব। মৃি�কা স�দ উ�য়ন ইনি�-এর
েদেশর িবিভ� েজলায় ১৬িট �ায়ী গেবষণাগার ও১০িট �া�মান মৃি�কা পরী�া গেবষণাের ক, গেবষণা �িত�ান, এনিজওসহ 
িবিভ� সরকারী ও �ায়��ািসত �িত�ান গুেলােক মৃি�কা িবে�ষেণর েসবা িদেয় আসেছ। কৃষকেদর জ� সরকার নামমা� ম
ভতুর্কী িদেয় মা৫৮ টাকায় মািটর নমুনা পরী�া কের েকান ফসেলর জ� েকান সার কতটুকু িদেত হেব তার একিট সার সু
কাডর্ �দান কের থােক।
িনে� মৃি�কা স�দ উ�য় ইনি�িট-এর মৃি�কা গেবষণাগারগুেলার নাম ও িঠকানা েদয়া হে:

সা র নমুনা র রা সা য়নি ক বি শ্লেষণঃ AvaywbK K…wl Drcv`b cÖwμqvq mvi GKwU AwZ ¸iæZ¡cY~ © K…wl DcKiY|evsjv‡`‡k
lvU `k‡Ki ïiæ †_‡K ivmvqwbK mv‡ii e¨envi ïiæ nq hv DË‡ivËi e„w× †c‡q Lv`¨ Drcv`‡b ¸iæZ¡c~Y© f~wgKv
cvjb K‡i Avm‡Q| B‡Zvg‡a¨ BDwiqv, wUGmwc, wWGwc, GgIwc mvimn 107 cÖKvi mvi evsjv‡`‡ki evRv‡র
cÖPwjZ Av‡Q| GB wecyj msL¨K mv‡ii g‡a¨ GK †kªwYi Amvay e¨emvqx †fRvj mvi Drcv`b I wecY‡bi gva¨‡g
mvaviY K…lK‡K cÖZvwiZ K‡i Avm‡Q| d‡j K…wl Kv‡R G mKj mvi e¨envi K‡i GKw`‡K †hgb K…lK A_©‰bwZK
w`K w`‡q ¶wZMÖ¯Í n‡”Qb Aciw`‡K cÖZvwiZI n‡”Qb| Rwgi De©iZv I dm‡ji Drcv`b n«vm cvIqvi Rb¨ G mKj
†fRvj mvi cÖZ¨¶ I c‡iv¶fv‡e †bwZevPK f~wgKv cvjb K‡i _v‡K|
evRviRvZK…Z mv‡i miKvi wewbw`ó© cywó Dcv`vb mwVK gvÎvq Av‡Q wKbv Zv hvPvB‡qi Rb¨ mv‡ii bgybv
M‡elYvMv‡i cix¶v Kiv nq | GQvov evRviRvZK…Z Gme mv‡i wewfbœ ai‡bi `~lK c`v_© ev ¶wZKviK c`v_©
gvÎvwi³ gvÎvq Av‡Q wKbv Zv cix¶v Kiv nh| wewfbœ e›`i w`‡q Avg`vbxK…Z mvi Gme M‡elYvMv‡ii wi‡cv‡U©i
(cÖwZ‡e`b) wfwË‡Z †`‡k cÖ‡e‡ki AbygwZ cvIqv bv cvIqv wbf©i K‡i| K…wl m¤cÖmviY Awa`ßi gvV ch©vq †_‡K
mv‡ii gvb wbqš¿‡Yi Rb¨ ˆ`ePqb wfwË‡Z evRviRvZK…Z mvi wbqwgZfv‡e bgybv msMÖn K‡i g„wËKv m¤ú` Dbœqb
Bbw÷wUDU-Gi M‡elYvMv‡i †cÖiY K‡i‡Q| AÎ cÖwZôv‡bi ivmvqwbK we‡kl‡Yi wi‡cv‡U©i wfwË‡Z mvi I
mviRvZ `ªe¨vw`i gvb wbqš¿Y Aa¨v‡`k †gvZv‡eK †fRvj mvi Avg`vwb I evRviRvZKi‡Yi wei“‡× K…wl
m¤cÖmviY Awa`ß‡ii Kg©KZ©vMY AvBwb cÖwµqv ïi“ K‡ib| m‡PZb K…lK I †Kvb mv‡i ¸YMZ gvb wb‡q m‡›`n
†`Lv w`‡j miKvi wba©vwiZ wd w`‡q AÎ cÖwZôv‡bi M‡elYvMv‡i mvi cix¶v Kiv‡Z cv‡ib| GQvov mvi Avg`vbxi

mv‡_ m¤ú„³ †Kv¤úvbx¸‡jv bZzb †Kvb mvi evRviRvZ Ki‡Z PvB‡jI †iwR‡ók‡bi Rb¨ mvi cix¶v K‡i
Zvi wi‡cvU©mn †iwR‡óªkb cvIqvi Rb¨ h_vh_ KZ©„c¶ eivei Av‡e`b K‡i _v‡Kb| †gvU K_v mv‡ii ¸YMZ
gvb wbqš¿‡Y evsjv‡`‡ki K… wl Lv‡Z g„ wËKv m¤ú` Dbœqb Bbw÷wUDU AZ¨šÍ ¸iZ¡c~ Y© f~ wgKv cvjb K‡i Avm‡Q|
ZvB gvV ch©v‡qi wewfন্ন ms¯’v mv‡ii ¸YMZgvY wbqš¿‡Y mv‡ii bgybv cix¶vi Rb¨ wbqwgZfv‡e miKvi KZ©K
…
wewbw`©ó M‡elYvMv‡র †cªiY K‡i _v‡K|
wewbw`©ó mvi M‡elYvMv‡ii bvg I wVKvbv: Avg`vbxK…Z mvi Ges mv‡ii ¸YMZ gvb wbqš¿‡Y mvi (e¨e¯’vcbv) AvBb
2006 Gi AvIZvq miKvi KZ…K
© g„wËKv m¤ú` উন্নয়ন Bbw÷wUDUmn †gvU 9wU cÖwZôvb‡K mv‡ii bgybv we‡køl‡Yi
`vwqZ¡ cÖ`vb K‡i‡Q| mv‡ii bgybv M‡elYvMv‡i †cÖi‡Yi mgq bgybv¸‡jv wmjMvjv K‡i bgybvi mv‡_ ïay প্রদত্ত ছক
অনুযা য়ী (QK-3) c~iY K‡i †cªiY Ki‡Z n‡e| mv‡ii bgybv we‡køl‡Y wb‡qvwRZ wewbw`©ó wewfন্ন cªwZôv‡bi bvg I
wVKvbv wbম্নে D‡jøL Kiv n‡jv|

ক্রমি ক bs
১|
২|
৩।

wewb‡`©kK…Z বি ভি ন্ন cªwZôv‡bi bvg ও wVKvbv
wewb‡`©kK…Z বি ভি ন্নcªwZôv‡bi bvg
wVKvbv
g„wËKv m¤ú` উন্নয়ন Bbw÷wUDU
g„wËKv feb, g„wËKv m¤ú` উন্নয়ন Bbw÷wUDU
K…wl Lvgvi moK, XvKv-1215
m‡qj mv‡qÝ wWwfkb, evsjv‡`k cigvYy K…wl M‡elYv
evsjv‡`k cigvYy K…wl M‡elYv Bbw÷wUDU
Bbw÷wUDU, gqgbwmsn|
m‡qj mv‡qÝ wWwfkb, evsjv‡`k K…wl M‡elYv Bbw÷wUDU
evsjv‡`k K…wl M‡elYv Bbw÷wUDU
Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

৪।

evsjv‡`k ÷vÛvW© †Uw÷s Bbw÷wUDU

evsjv‡`k ÷vÛvW© †Uw÷s Bbw÷wUDU, †ZRMuvI, XvKv|

৫।

gvwU, cvwb I cwi‡ek wefvM, XvKv wek¦we`¨vjq

৬।

evsjv‡`k avb M‡elYv Bbw÷wUDU

gvwU, cvwb I cwi‡ek wefvM,XvKv wek¦we`¨vjq, XvKv1000|
evsjv‡`k avb M‡elYv Bbw÷wUDU, m‡qj mv‡qÝ wWwfkb
Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

g„wËKv m¤ú` উন্নয়ন Bbw÷wUD‡Ui mvi M‡elYvMvimg~n
eZ©gv‡b g„wËKv m¤ú` উন্নয়ন Bbw÷wUDU-Gi Aaxb †gvU 10wU M‡elYvMvi/cix¶vMvi mv‡ii bgybv we‡køl‡Yi Kv‡R
wb‡qvwRZ i‡q‡Q| g…wËKv m¤ú` উন্নয়ন Bbw÷wUDU-Gi mvi cix¶vi Kv‡R wb‡qvwRZ M‡elYvMvi/cix¶vMvi mg~‡ni
wVKvbv:
μwgK bs

M‡elYvMvi/mvi cix¶vMvi

1|

†K›`ªxq M‡elYvMvi, XvKv

2|

AvÂwjK M‡elYvMvi, XvKv

3|

AvÂwjK M‡elYvMvi, Lyjbv

4|

AvÂwjK M‡elYvMvi, ivRkvnx

5|

AvÂwjK M‡elYvMvi, Kzwgjøv

6|

mvi cix¶vMvi, iscyi

7|

mvi cix¶vMvi, PÆMÖvg

8|

mvi cix¶vMvi, ewikvj

9|

mvi cix¶vMvi, h‡kvni

10|

mvi cix¶vMvi, wm‡jU

wVKvbv
g„wËKv feb, g„wËKv m¤ú` উন্নয়ন Bbw÷wUDU
K…wl Lvgvi moK,
XvKv-1215| †dvb: 9110507
g„wËKv feb, g„wËKv m¤ú` উন্নয়ন Bbw÷wUDU
K…wl Lvgvi moK, XvKv-1215|
†dvb: 9111280, 58155964
g„wËKv feb, g„wËKv m¤ú` উন্নয়ন Bbw÷wUDU
†`ŠjZcyi, Lyjbv|
†dvb: 041-774302
g„wËKv feb, g„wËKv m¤ú` উন্নয়ন Bbw÷wUDU
k¨vgcyi, ivRkvnx|
†dvb: 0721-750875
g„wËKv feb, g„wËKv m¤ú` উন্নয়ন Bbw÷wUDU
kvmbMvQv, Kzwgjøv|
†dvb: 081-62199
g„wËKv m¤ú` উন্নয়ন Bbw÷wUDU
g„wËKv feb, jvjevM, iscyi
†dvb: 0521-63342, 0521-55031
g„wËKv m¤ú` উন্নয়ন Bbw÷wUDU,
AvMÖvev`, weGwWwm Kg‡cø·, PÆMÖvg|
†dvb: 031-721146
g„wËKv m¤ú`উন্নয়ন Bbw÷wUDU
g„wËKv feb, Kvwkgcyi, MYcvov
ewikvj| †dvb: 0431-64441
g„wËKv m¤ú` উন্নয়ন Bbw÷wUDU
g„wËKv feb, cvjevwo, bI`vMÖvg, h‡kvi
†dvb: 0421-66406
g„wËKv m¤ú` উন্নয়ন Bbw÷wUDU
g„wËKv feb, wcwiRcyi, PwÛcyj, wm‡jU
†dvb:0821717202, 0821720822

†fRvj mvi wbwðZfv‡e †Pbvi Dcvq n‡”Q M‡elYvMvi ev cix¶vMv‡i ivmvqwbK we‡køl‡Yi gva¨‡g mv‡ii Dcv`v‡bi
mwVK cwigvY ev gvÎv wbY©q Kiv| cix¶vMv‡i mvi cix¶vi cvkvcvwk gvV ch©v‡q †fRvj mvi mbv³Ki‡Yi cÖwμqv
wba©viY Kiv GKvšÍ cÖ‡qvRb n‡q c‡o‡Q| GB j¶¨‡K mvg‡b †i‡L g„wËKv m¤ú` উন্নয়ন Bbw÷wUDU Zvi `xN©w`‡bi
mv‡ii bgybv cix¶vi AwfÁZv, ch©‡e¶Y I M‡elYvjä djvdj we‡kølY K‡i gvV ch©v‡q †fRvj mvi mbv³Ki‡Yi
KwZcq mnR c×wZ D™¢veb K‡i‡Q| M‡elYvMv‡র c~Y©v½ ivmvqwbK we‡kølY e¨wZ‡i‡K wKQy mnR c×wZ AbymiY
K‡i mswkøó mv‡ii weï×Zv m¤ú‡K© aviYv jvf Kiv m¤¢e| GB mnR c×wZ e¨envi K‡i K…wl m¤cÖmviY Kgx©, mv‡ii
wWjvi, GbwRI Kg©x GgbwK cÖMwZkxj K…lK AwZ mn‡RB gvV ch©v‡q †fRvj mvi wPwýZ Ki‡Z m¶g n‡eb| Gi
d‡j K…lK I mv‡ii wWjvi ch©v‡q †fRvj mvi m¤ú‡K© m‡PZbZv e„w× cv‡e Ges Gi weiæ‡× cÖ‡qvRbxq c`‡¶c
MÖnY Ki‡Z AMÖYx f~wgKv cvjb Ki‡Z cvi‡eb| gvV ch©v‡qi wewfboe ms¯’v G c×wZ e¨envi K‡i †h mKj mvi
†fRvj wn‡m‡e wPwýZ Ki‡eb †m mKj mv‡ii bgybv ivmvqwbK we‡køl‡Yi Rb¨ M‡elYvMv‡i †cÖiY Ki‡eb| G‡Z
K‡i GKw`‡K †hgb M‡elYvMv‡ii Dci we‡køl‡Yi evowZ Pvc n«vm Kiv m¤¢e n‡e Ab¨w`‡K ¯’vbxqfv‡eB m‡PZbZv
m„wói gva¨‡g mv‡ii †fRvj cÖwZ‡iv‡ai Rb¨ Kvh©Ki e¨e¯’v M‡o DV‡e| gvV ch©v‡q †fRvj mvi mbv³Ki‡Yi Rb¨
Lye mvgvb¨ DcKiY cÖ‡qvRb nq Ges Gi Rb¨ †Zgb †Kvb evowZ Li‡Pi cÖ‡qvRb nq bv| G mKj DcKiY
¯’vbxqfv‡e msMÖn Kiv m¤¢e|

