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প্রাপকঃ পরিচালক 

 মৃরিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনরিটিউট 

 কৃরি খামাি সড়ক, ঢাকা-১২১৫। 

 

রিিয় t প্ররতরদননি মৃরিকা নমুনা রিনেিনেি প্ররতনিদন ও সসিা গ্ররিতানক প্রদানকৃত সসিাি প্ররতনিদন সপ্রিে প্রসংনে। 

 

সূত্রঃ ১২.03.০০০০.০0২.১৬.০১৪.১৯.৮৫৫, তারিখঃ 09/07/২০১9 ররঃ। 

 

উপরুু্ক্ত রিিয় এিং সূনত্রয় পনত্রি সপ্ররিনত আপনাি সদয় অিেরতি জনয জানাননা র্ানে সর্, অত্র 

েনিিোোনিি মৃরিকা নমুনা রিনেিনেি প্ররতনিদন ও সসিা গ্ররিতানক প্রদানকৃত সসিাি প্ররতনিদন রনরু্ারিত ছক 

সমাতানিক পূিে c~e©K এতদসংনে সপ্রিে কিা িনলা (সফট করপ ই-সমইনল সপ্ররিত) । 

 

 

সংরু্ক্তঃ প্ররতনিদন- ১ প্রস্থ। 
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জ্ঞাতানথু অনুরলরপঃ 

১। মুখয বিজ্ঞারনক কমুকতুা, মৃরিকা পিীিা রিভাে, মৃরিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনরিটিউট, কৃরি খামাি সড়ক, ঢাকা-১২১৫। 

২। ইননানভশন অরফসাি, মৃরিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনরিটিউট, কৃরি খামাি সড়ক, ঢাকা-১২১৫ (এসআিরিআই-এি 

ওনয়িসাইনট প্রকানশি অনুনিার্সি) । 

৩। অরফস করপ। 

 

mailto:rl.barisal@srdi.gov.bd


MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

g„wËKv m¤ú` Dbœqb Bbw÷wUDU 

AvÂwjK M‡elYvMvi 

MYcvov, Kvkxcyi, ewikvj| 

 

নং- ১২.০৩.1০০০.০৭১.16.19.54                                                                                                              তারিখঃ 27/08/২০১9 ররঃ। 

প্ররতরিননি মৃরিকা নমুনা রিনেষনেি প্ররতনিিন 

ক্ররমক নং নমুনাি ধিে উৎস নমুনা সংগ্রনেি স্থান রিনেরষত উপািন ও নমুনা নম্বি bvB‡Uªv‡Rb 

(%) 
পুরি উপািাননি 

শ্রেরে/ প্ররতরক্রয়া 

মন্তিয 

উপািাননি নাম ল্যাি নং শ্রপ্রিনকি নমুনা নং 

১। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

কনপারিট 

মৃরিকা নমুনা 

উপনিল্া 

রননিে রিকা 

(চিফ্যািন, 

শ্র াল্া) 

উপনিল্াঃ চিফ্যািন 

শ্রিল্াঃ শ্র াল্া 

bvB‡Uªv‡Rb 

(%) 

11482 26 0.115 রনম্ন  

11483 84 0.119 রনম্ন  

11484 85 0.132 রনম্ন  

11485 86 0.221 মধযম  

11486 87 0.143 রনম্ন  

11487 91 0.149 রনম্ন  

11488 92 0.177 রনম্ন  

11489 116 0.122 রনম্ন  

11490 117 0.028 অরত রনম্ন  

11491 127 0.135 রনম্ন  

11492 128 0.084 অরত রনম্ন  

11493 129 0.042 অরত রনম্ন  

11494 130 0.084 অরত রনম্ন  

11495 131 0.051 অরত রনম্ন  

11496 132 0.037 অরত রনম্ন  

11497 176 0.014 অরত রনম্ন  

11498 177 0.014 অরত রনম্ন  

11499 178 0.042 অরত রনম্ন  

11500 179 0.009 অরত রনম্ন  

11501 180 0.009 অরত রনম্ন  
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