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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

কৃষল ভন্ত্রণারয় 

মৃষিকা ম্পদ উন্নয়ন ইনষিটিউট 
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স্মাযক নাং ১২.০৩.৪০৪২.০৭১.১৬.০০৫.২১-১০৬                                                            তাষযখঃ ০১/১২/২০২১ 

 

প্রাকঃ  ভাষযচারক 

মৃষিকা ম্পদ উন্নয়ন ইনষিটিউট 

কৃষল খাভায ড়ক, ঢাকা-১২১৫ 

 

ষফলয়ঃ   প্রষতষদদনয মৃষিকা নমুনা ষফদেলদণয প্রষতদফদন ও সফা গ্রষতাদক প্রদানকৃত সফায প্রষতদফদন সপ্রযণ প্রাংদগ।  

 

সূত্রঃ      ১২.০৩.০০০০.০০২.১৬.০১৪.১৯-৮৫৫                                                              তাষযখঃ ০৯/০৭/২০১৯  

 

উযুক্ত ষফলয় ও সূদত্রয় দত্রয সপ্রষিদত আনায দয় অফগষতয জন্য জানাদনা মাদে সম, অত্র গদফলণাগাদযয 

মৃষিকা নমুনা ষফদেলদণয প্রষতদফদন  ও সফা গ্রষতাদক প্রদানকৃত সফায প্রষতদফদন এতদাংদগ সপ্রযণ কযা দরা (পট 

কষ সভইদর সপ্রষযত)। 

 

াংযুষক্তঃ প্রষতদফদন- ১ (এক) প্রস্থ।  

০১/১২/২০২১ 

(সভাঃ জয়নার আদফষদন) 

প্রধান বফজ্ঞাষনক কভ মকতমা 

সপানঃ 02৪৭৭৭৬২৩৬৩ 

E-mail:srdijashorelab@gmail.com 

 

 

জ্ঞাতাদথ ম/কাম মাদথ ম অনুষরষ সপ্রযণ কযা দরাঃ 

1. cwiPvjK,G¨vbvjvBwUK¨vj mvwf©‡mm DBs,g„wËKv m¤ú` Dbœqb Bbw÷wUDU,K…wl Lvgvi moK, XvKv। 

2. ইদনাদবন অষপায, g„wËKv m¤ú` Dbœqb Bbw÷wUDU, কৃষল খাভায ড়ক, ঢাকা-১২১৫(এআযষিআই-এয 

ওদয়ফাইদট প্রকাদয অনুদযাধ)। 

3. অষপ কষ। 

 

 



g„wËKv m¤ú` Dbœqb Bbw÷wUDU, AvÂwjK M‡elYvMvi, যশলোশরর প্রতিতিশের েমুেো তিশেশের প্রতিশিিে 

েং-১২.০৩.৪০৪২.০৭১.১৬.০০৫.২১-১০৬                                                                                                                                                           িোতরখঃ   ০১/১২/২০২১ 

 েমুেোর ধরে ঈৎ েমুেো ংগ্রশর স্থোে েমুেোর তিিরে ও তিশেতি ঈপোিোে মন্তব্য 

মোেতিত্র 

একক 

ভূতম শ্রেেী মৃতিকো ি ল্যোি েং শ্রপ্ররশকর 

েমুেো েং 

ঈপোিোশের 

েোম 

মোে  

(মোআশরোগ্রোম/

গ্রোম মোটি) 

পুতি ঈপোিোশের শ্রেেী  

অপল্যোন্ড ওশেটল্যোন্ড 

০১। কশপোতিট 

মৃতিকো েমুেো 

প্রধোে বিজ্ঞোতেক কম মকিমো 

অঞ্চতক কোয মোে, যশলোর 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১ ঈচ্চ ইশ্বরিী শ্রযএ-২৪৮ ১ তামা ১.৮৬ তি ঈচ্চ তি ঈচ্চ  

১ ঈচ্চ ইশ্বরিী শ্রযএ-২৪৯ ৬ ১.১২ তি ঈচ্চ তি ঈচ্চ  

১ মোঝোতর ঈচ্চ ইশ্বরিী শ্রযএ-২৫০ ১৯ ১.৬২ তি ঈচ্চ তি ঈচ্চ  

১ ঈচ্চ োরো শ্রযএ-২৫১ ৩৭ ২.০৪ তি ঈচ্চ তি ঈচ্চ  

১ ঈচ্চ োরো শ্রযএ-২৫২ ৪৯ ২.৯৬ তি ঈচ্চ তি ঈচ্চ  

১ ঈচ্চ োরো শ্রযএ-২৫৩ ৬৪ ১.৬৮ তি ঈচ্চ তি ঈচ্চ  

১ ঈচ্চ োরো শ্রযএ-২৫৪ ৭২ ২.০০ তি ঈচ্চ তি ঈচ্চ  

১ ঈচ্চ শ্রগোপোপুর শ্রযএ-২৫৫ ৯ ৩.৩৮ তি ঈচ্চ তি ঈচ্চ  

১ ঈচ্চ শ্রগোপোপুর শ্রযএ-২৫৬ ২৩ ০.৬৬ তি ঈচ্চ তি ঈচ্চ  

১ ঈচ্চ শ্রগোপোপুর শ্রযএ-২৫৭ ২৭ ২.২১ তি ঈচ্চ তি ঈচ্চ  

১ ঈচ্চ শ্রগোপোপুর শ্রযএ-২৫৮ ৩৮ ৪.৪৬ তি ঈচ্চ তি ঈচ্চ  

১ ঈচ্চ শ্রগোপোপুর শ্রযএ-২৫৯ ৪৪ ৩.১২ তি ঈচ্চ তি ঈচ্চ  

১ ঈচ্চ শ্রগোপোপুর শ্রযএ-২৬০ ৫০ ৩.২২ তি ঈচ্চ তি ঈচ্চ  

১ ঈচ্চ শ্রগোপোপুর শ্রযএ-২৬১ ৫১ ৩.৮০ তি ঈচ্চ তি ঈচ্চ  

১ ঈচ্চ শ্রগোপোপুর শ্রযএ-২৬২ ৫২ ৩.২৪ তি ঈচ্চ তি ঈচ্চ  

 

 

            

         

 

          ০১/১২/২০২১ 
(শ্রমোঃ িেেো অশিতিে) 
প্রধোে বিজ্ঞোতেক কম মকিমো 


