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স্মাযক নম্বযঃ ১২.০৩.৩০২৯.০৬১.১৬.০০১.১৯.(২৪৫) তাষযখঃ 

১২ ভাঘ ১৪২৭ ফঙ্গাব্দ 

২৬ জানুয়াষয ২০২১ ষিিাব্দ 

 

ষফলয়ঃ প্রষতষদদনয কাষযগষয কাদজয অগ্রগষত ও সফা গ্রষতাদক প্রদি সফায  প্রষতদফদন সপ্রযণ প্রাংদগ। 
 

উর্য যক্ত ষফলদয়য আদরাদক জানাদনা মাদে সম, এই কাম যারদয়য ২৬ জানুয়াষয ২০২১ ষিিাব্দ ষদদনয কাষযগষয কাদজয 

অগ্রগষত ও সফা গ্রষতাদক প্রদি সফায প্রষতদফদন প্রস্তুত পূফ যক দয় অফগষত ও যফতী প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণয 

ষনষভদি এতদাংদগ াংর্যক্ত কদয সপ্রযণ কযা দরা।   

 

 

 

                                                                                                                        ২৬-০১-২০২১ 

                                                                                                           (পাযজানা াষযন)       

                                                                                                       প্রধান বফজ্ঞাষনক কভ যকতযা        

                                                                                                         সপান: ০৬৩১-৬৩৫১৩ 

                                                                                                                           E-mail:ro.srdi.faridpur@gmail.com 

 

           

            ভাষযচারক 

 মৃষিকা ম্পদ উন্নয়ন ইনষিটিউট 

 কৃষল খাভায ড়ক, ঢাকা-১২১৫। 

স্মাযক নম্বযঃ ১২.০৩.৩০২৯.০৬১.১৬.০০১.১৯.(২৪৫) তাষযখঃ 

১২ ভাঘ ১৪২৭ ফঙ্গাব্দ 

২৬ জানুয়াষয ২০২১ ষিিাব্দ 

 দয় জ্ঞাতাদথ য: 

১। মুখ্য বফজ্ঞাষনক কভ যকতযা, মৃষিকা ম্পদ উন্নয়ন ইনষিটিউট, ষফবাগীয় কাম যারয়, ঢাকা-১২১৫। 

২। ইদনাদবন কভ যকতযা, মৃষিকা ম্পদ উন্নয়ন ইনষিটিউট, ঢাকা-১২১৫। 

৩। অষপ কষ। 

 

 

 

                                                                                                           প্রধান বফজ্ঞাষনক কভ যকতযা 

                                                                                                             সপান: ০৬৩১-৬৩৫১৩ 
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    প্রষতষদদনয কাষযগষয কাদজয অগ্রগষত ও সফা গ্রষতাদক প্রদি সফায প্রষতদফদন  

 
    তাষযখ: ২৬-০১-২০২১ ষি:। 

১। ষনদদ যষকা প্রণয়ন:  

উদজরায 

নাভ 
জষযকার 

মৃষিকা নমুনা গদফলণাগাদয সপ্রযদণয/ পরাপর 

প্রাষিয তাষযখ 
খড়া/চুড়ান্ত ষনদদ যষকা 

 প্রণয়দণয অগ্রগষত 
ভন্তব্য 

নমুনা সপ্রযদণয তাষযখ পরাপর প্রাষিয তাষযখ 

- - - - - - 

২। ভাঠ জষয:  

উদজরায নাভ মৃষিকা দর নমুনা াংখ্যা ভন্তব্য 

পষযদপুয দয াযা, সগাারপুয              ও ঈশ্বযদী ১০টি - 

৩। প্রষক্ষণ প্রদান: 

প্রষক্ষদণয ধযণ প্রষক্ষদণয মুর ষফলয় সভয়াদ প্রষক্ষদণয স্থান প্রষক্ষণাথীয াংখ্যা ভন্তব্য 

- - - - - - 

৪। গদফলণা কাম যক্রভ: 

সজরা উদজরা কাদজয াংষক্ষি ষফফযণ ও অগ্রগষত 

- - - 

৫। ভষনটষযাং কাম যক্রভ:  

৬। এভএটিএর কাম যক্রভ: 

সজরা উদজরা কাদজয াংষক্ষি ষফফযণ ও অগ্রগষত 

- - - 

 ৭। প্রষক্ষণ গ্রন: 

প্রষক্ষদণয ধযণ প্রষক্ষদণয মুর ষফলয় সভয়াদ প্রষক্ষদণয স্থান প্রষক্ষণাথীয াংখ্যা ভন্তব্য 

- - - - - - 

 

৮। অন্যান্য উদেখদমাগ্য কাম যক্রভ: 

 
 

                                                                                                                                 ২৬-০১-২০২১ 

                                                                                                          (পাযজানা াষযন) 

                                                                                             প্রধান বফজ্ঞাষনক কভ যকতযা  

                                                               সপান: ০৬৩১-৬৩৫১৩ 

                                                                                                                          E-mail:ro.srdi.faridpur@gmail.com 

 

http://www.srdi.gov.bd/

