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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

কৃষল ভন্ত্রণারয় 

মৃষিকা ম্পদ উন্নয়ন ইনষিটিউট 

আঞ্চষরক কাম যারয়, যাজাী 

www.srdi.rajshahi.gov.bd 

 

স্মাযক নম্বয: ১২.০৩.৫০০০.০৫১.১৬.০০৯.১৬.৯৪৯        
২২-০৬-১৪২৬       

০৭-১০-২০১৯       

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

 

সূত্রঃ  ১২.০৩.০০০০.০০২.১৬.০১৪.১৯-৮৫৪, তাষযখ: ০৯-০৭-২০১৯ ষরঃ 

 

 
 উমৄ যক্ত ষফলদয়য সপ্রষিদত তাঁয দয় অফগষতয জন্য জানাদনা মাদে সম, যাজাী আঞ্চষরক ও সজরা কাম যারদয়য 

প্রষতষদদনয কাষযগষয কাদজয অগ্রগষত ও সফা গ্রষতাদক প্রদি সফায প্রষতদফদন প্রস্তুত কযা দয়দে। 

 
 ০২। এভতাফস্থায়, প্রষতদফদনটি যফতী প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য এতদ্বদে সপ্রযণ কযা দরা।  

 

 

 

                   
        (ড. সভাঃ আফ    আ  ) 

        ষযষিষত নম্বয: ০০১৬ 

        প্রধান বফজ্ঞাষনক কভ যকতযা 

        ০৭২১-৭৭৪৮৮১ 
        E-mail : afsarpabna@yahoo.com 

 
ষযিারক 

মৃষিকা ম্পদ উন্নয়ন ইনষিটিউট 

কৃষল খাভায ড়ক, ঢাকা-১২১৫। 

 

স্মাযক নম্বয: ১২.০৩.৫০০০.০৫১.১৬.০০৯.১৬.                                                          তাষযখঃ ------------------
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দয় অফগষতয জন্য অনুষরষঃ  

 
১। মূখ্য বফজ্ঞাষনক কভ যকতযা, উন্নয়ন ষফবাগ, মৃষিকা ম্পদ উন্নয়ন ইনষিটিউট, প্রধান কাম যারয়, ঢাকা-১২১৫। 

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

৩। অষপ কষ। 

 

 

 

        (ড. সভাঃ আফ    আ  ) 

        প্রধান বফজ্ঞাষনক কভ যকতযা 
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প্রষতষদদনয কাষযগষয কাদজয অগ্রগষত ও সফা গ্রষতাদক প্রদি সফায প্রষতদফদন দাষখদরয েক 

 
প্রষতদফদন দাষখদরয তাষযখ : ০৭/১০/২০১৯       

 
কাম যক্রভঃ 

১। ষনদদ যষকা নফায়ন: 

উদজরায 

নাভ 

জষযকার মৃষিকা নমুনা গদফলণাগাদয সপ্রযদণয/পরাপর 

প্রাষিয তাষযখ 
খড়া/চূড়ান্ত ষনদদ যষকা প্রণয়দনয 

অগ্রগষত 

ভন্তব্য 

                  পরাপর প্রাষিয তাষযখ 

  ড     
       / 

২০১৮ 
১০-০৫-২০১৮ ১৮-০২-২০১৯ 

মৃষিকা নমুনা চুড়ান্ত ভানষিদত্র ক্রভান্নদয় 

াজাদনা দে।  

 

         
 ফ     / 

২০১৮ 
১০-০৬-২০১৮ ২৩-০৫-২০১৯                           । 

 

 
২। ভাঠ জষয: 

ষনফ যাষিত উদজরায 

নাভ 

জষযদয 

ভয় 

                   

     

প্রধান প্রধান মৃষিকা দদরয 

নাভ 
ফতযভান ভূষভ ব্যফায ভন্তব্য 

      

 
৩। প্রষিণ প্রদান: 

প্রষিদণয ধযণ প্রষিদণয মূর ষফলয়       প্রষিদণয স্থান প্রষিণাথীয াংখ্যা ভন্তব্য 

      

 
৪।          য   (           ) :  

(i) Effects of liming on Soil properties and yield & yield attributes of Crops.Climate Smart Agriculture 

Practice by adding Organic Matter and Lime for Sustainable Crop Productivity in Barind Soil (AEZ-

25 & 26) ড                                                      । 

 

 

৫।           য   (           ) :     

 

 

৬।           য   (           ) :           য     আ                                 (   , আ   ,      ) 

আ                                       । 

 

 

৭।          : 

প্রষিদণয ধযণ প্রষিদণয মূর ষফলয়       প্রষিদণয স্থান প্রষিণাথীয াংখ্যা ভন্তব্য 

      

 

 

৮।           য     য   (           ) :  

 

 

 

 

 

(ড. সভাঃ          ) 

        ষযষিষত নম্বয: ০০৩২ 

        ঊর্ধ্যতন বফজ্ঞাষনক কভ যকতযা 

           


