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তাত্তযখ : 
২2 আশ্বিন, ১৪২6 ফঙ্গাব্দ 

07 অদটাফয, ২০১9 ত্তিিাব্দ 

 

ত্তফলয় :  প্রতিতিনের কাতরগতর কানের গ্রগতি ও সেবা গ্রতিিানক প্রিত্ত সেবার প্রতিনবিে সপ্ররণ। 

 

উমৄ যক্ত ত্তফলদয় এ কাম যারদয়য 06 অদটাফয, ২০১৯ তাত্তযদখয এতদাংক্রান্ত প্রত্ততদফদন প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা 

গ্রদণয জন্য জপ্রযণ কযা দরা।  

 

 

াংমৄত্তক্ত : ফণ যনাভদত।  

(াহ্ জভা. জগারাভ ভওরা) 

ত্তযত্তিত্তত নম্বয-২৭ 

ঊর্ধ্যতন বফজ্ঞাত্তনক কভ যকতযা 

জপান: ০৫১-৬৫৬৮৪ 

ই-জভইর: moulasrdi@yahoo.com 

ত্তযিারক 

মৃত্তিকা ম্পদ উন্নয়ন ইনত্তিটিউট 

কৃত্তল খাভায ড়ক, ঢাকা-১২১৫। 

 

স্মাযক নম্বয-১২.০৩.৫০১০.০৬১.১৬.০০6.১৬-217(৩) 
তাত্তযখ : 

২2 আশ্বিন, ১৪২6 ফঙ্গাব্দ 

07 অদটাফয, ২০১9 ত্তিিাব্দ 

 

দয় জ্ঞাতাদথ য অনুত্তরত্ত :  

 

১। মূখ্য বফজ্ঞাত্তনক কভ যকতযা, উন্নয়ন ত্তফবাগ, মৃত্তিকা ম্পদ উন্নয়ন ইনত্তিটিউট , প্রধান কাম যারয়, ঢাকা।  

২। প্রধান বফজ্ঞাত্তনক কভ যকতযা, মৃত্তিকা ম্পদ উন্নয়ন ইনত্তিটিউট, আঞ্চত্তরক কাম যারয়, যাজাী।  

3। অত্তপ কত্ত। 

 

 

 

(াহ্ জভা. জগারাভ ভওরা) 

       ঊর্ধ্যতন বফজ্ঞাত্তনক কভ যকতযা 

 

 

 

07/10/১৯ 
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মৃত্তিক ম্পদ উন্নয়ন ইনত্তিটিউট, জজরা কাম যারয়, ত্তিত্তরভপুয, ফগুড়া। 

প্রতিতিনের কাতরগতর কানের গ্রগতি ও সেবা গ্রতিিানক প্রিত্ত সেবার প্রতিনবিে  

 

১. নির্দ েনিকা িবায়িঃ 

উপনেলার 

োম 
েতরপকাল 

মৃতত্তকা েমুো গনবষণাগানর সপ্ররনণর / ফলাফল প্রাতির 

িাতরখ 
খেড়া / চূড়ান্ত তেনি েতিকা প্রণয়নণর 

গ্রগতি 
মন্তব্য 

েমুো  সপ্ররনণর িাতরখ ফলাফল প্রাতির িাতরখ 

- ২০১-১৭ - - -  

 

২. মাঠ েতরপঃ  

তেব োতিি 

উপনেলার োম 

েতরনপর 

েময় 

েংগৃিীি মৃতত্তকা েমুোর 

েংখ্যা 

প্রধাে প্রধাে মৃতত্তকা িনলর 

োম 
বিেমাে ভূতম ব্যবিার মন্তব্য 

- - - - - - 

 

৩। ইউনিয়ি সহানয়কা প্রণয়িঃ 

উপনেলার 

োম 
ইউনিয়র্ির িাম খেড়া / চূড়ান্ত সহানয়কা প্রণয়নণর গ্রগতি মন্তব্য 

- - -  

 

৪. প্রতিক্ষণ প্রিােঃ   

প্রতিক্ষনণর ধরণ প্রতিক্ষনণর মূল তবষয় সময়াি প্রতিক্ষনণর স্থাে প্রতিক্ষোর্থীর েংখ্যা মন্তব্য 

- - - - -  
 

৫. গনবষণা কার্ েক্রমঃ   

৬. মতেটতরং কার্ েক্রমঃ  

৭. এমএেটিএল কার্ েক্রমঃ রনব-২০১৯ মমৌসুর্ম এমএসটিএল কম েসূচী বাস্তবায়র্ির জন্য জয়পুরহাট সদর কৃনি অনির্সর সার্ে প্রর্য়াজিীয়     

ম াগার্ াগ সম্পন্ন করা হর্য়র্ে। 

৮. প্রতিক্ষণ গ্রিেঃ  

প্রতিক্ষনণর ধরে প্রতিক্ষনণর মূল তবষয় সময়াি প্রতিক্ষনণর স্থাে প্রতিক্ষোর্থীর েংখ্যা মন্তব্য 

- - - - -  

 

৯. ন্যান্য উনেখনর্াগ্য কার্ েক্রমঃ   

 

 

(াহ্ জভা. জগারাভ ভওরা) 

ঊর্ধ্যতন বফজ্ঞাত্তনক কভ যকতযা 

06/10/১৯ 


