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 নাং-12.03.4044.071.16.006.19. 580                                                                                                                                      তাষরখঃ 18/07/2019ইাং 
 
 
প্রাপকঃ পষরচালক 
          মৃষিকা সম্পে উন্নয়ন ইনষিটিউট 
          কৃষি খামার সড়ক, ঢাকা-1215। 
 
বিষয়ঃ প্রবিবিনের মৃবিকা েমুো বিনেষনের প্রবিনিিে ও সেিা গ্রবিিানক প্রিােকৃি সেিার প্রবিনিিনের অেুবিবি সপ্ররে প্রেংনে । 
    
           উপদরাক্ত ষবিদয়র প্রপ্রষিদত মদহােদয়র সেয় অবগষত ও প্রদয়াজনীয় বযবস্থা গ্রহদনর জানাদনা যাদে প্রয, মৃষিকা সম্পে উন্নয়ন ইনষিটিউট, আঞ্চষলক 

গদবিণাগার, ষিনাইেহ এর প্রষতষেদনর মৃষিকা নমুনা ষবদেিদণর প্রষতদবেন ও প্রসবা গ্রষহতাদক প্রোনকৃত প্রসবার প্রষতদবেদনর অনুষলষপ এতেসাংদগ প্রপ্ররণ করা হদলা । 

                                                           েমুো ছক 
 

ক্রষম
ক নাং 

নমনুার ধরণ উৎস নমনুা সাংগ্রদহর স্থান ষবদেষিত উপাোন মান পুষি উপাোদনর প্রেষণ মন্তবয 

1। কদম্পাষজট 
মষৃিকা নমনুা 

কৃিক গ্রাম-বাকুয়া 
উপদজলা-ষিনাইেহ 
সের 
প্রজলা-ষিনাইেহ 

পিএইচ %OM %TN 7.00 2.10 0.12 পির

পিক্ষ 
মধ্যম পিম্ন Dry 

Wet 

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


 গ্রাম-লাউষেয়া 
উপদজলা-ষিনাইেহ 
সের 
প্রজলা-ষিনাইেহ 

পিএইচ %OM %TN 6.85 2.26 0.13 পির

পিক্ষ 

মধ্যম পিম্ন Dry 

Wet 

গ্রাম-হষরপুর 
উপদজলা-কালীগঞ্জ 
প্রজলা-ষিনাইেহ 

পিএইচ %OM %TN 7.05 2.03 0.12 পির

পিক্ষ 

মধ্যম পিম্ন Dry 

Wet 

গ্রাম-রায়গ্রাম 
উপদজলা-কালীগঞ্জ 
প্রজলা-ষিনাইেহ 

পিএইচ %OM %TN 6.95 2.13 0.12 পির

পিক্ষ 

মধ্যম পিম্ন Dry 

Wet 

গ্রাম-কুতুবপুর 
উপদজলা-কালীগঞ্জ 
প্রজলা-ষিনাইেহ 

পিএইচ %OM %TN 6.75 2.21 0.13 পির

পিক্ষ 

মধ্যম পিম্ন Dry 

Wet 

গ্রাম- বয়রাতলা 
উপদজলা-কালীগঞ্জ 
প্রজলা-ষিনাইেহ 

পিএইচ %OM %TN 6.95 2.28 0.13 পির

পিক্ষ 
মধ্যম পিম্ন Dry 

Wet 

গ্রাম- মহারাজপুর 
উপদজলা-কালীগঞ্জ 
প্রজলা-ষিনাইেহ 

পিএইচ %OM %TN 6.75 2.24 0.13 পির

পিক্ষ 
মধ্যম পিম্ন Dry 

Wet 

গ্রাম- কয়ারগাষি 
উপদজলা-কালীগঞ্জ 
প্রজলা-ষিনাইেহ 

পিএইচ %OM %TN 6.75 2.45 0.14 পির

পিক্ষ 
মধ্যম পিম্ন Dry 

Wet 

 গ্রাম- প্রকশবপুর 
উপদজলা-কালীগঞ্জ 
প্রজলা-ষিনাইেহ 

পিএইচ %OM %TN 7.10 2.30 0.14 পির

পিক্ষ 
মধ্যম পিম্ন Dry 

Wet 

 গ্রাম- কালহুাটী 
উপদজলা-কালীগঞ্জ 
প্রজলা-ষিনাইেহ 

পিএইচ %OM %TN 7.00 2.24 0.13 পির

পিক্ষ 
মধ্যম পিম্ন Dry 

Wet 



ক্রঃ 
নাং 

নমনুার 
ধরণ 

উৎস নমনুা 
সাংগ্রদহর 
স্থান 

ষবদেষিত উপাোন মান পুষি উপাোদনর প্রেষণ মন্তবয 

2। কদম্পাষজট 
মষৃিকা 
নমনুা 

উপদজলা 
ষনদেে ষশ
কা 

হষরণাকুন্ড, 
ষিনাইেহ 

পিএইচ ইপি %OM %TN 7.25 1.05 1.34 0.08 পিরপিক্ষ অলবিাক্ত

তা 
পিম্ন 

অপতপিম্ন 
Dry 

Wet 

   পিএইচ ইপি %OM %TN 7.30 1.18 1.41 0.08 পিরপিক্ষ অলবিাক্ত

তা 
পিম্ন অপতপিম্ন Dry 

Wet 

  পিএইচ ইপি %OM %TN 7.30 1.06 1.52 0.09 পিরপিক্ষ অলবিাক্ত

তা 
পিম্ন অপতপিম্ন Dry 

Wet 

  পিএইচ ইপি %OM %TN 7.45 0.94 1.24 0.07 মৃদুক্ষার অলবিাক্ত

তা 
পিম্ন অপতপিম্ন Dry 

Wet 

  পিএইচ ইপি %OM %TN 7.30 1.74 1.59 0.09 পিরপিক্ষ অলবিাক্ত

তা 
পিম্ন অপতপিম্ন Dry 

Wet 

  পিএইচ ইপি %OM %TN 7.25 0.84 1.76 0.10 পিরপিক্ষ অলবিাক্ত

তা 
মধ্যম পিম্ন Dry 

Wet 

  পিএইচ ইপি %OM %TN 7.30 1.05 1.38 0.08 পিরপিক্ষ অলবিাক্ত

তা 
পিম্ন অপতপিম্ন Dry 

Wet 

  পিএইচ ইপি %OM %TN 7.25 1.07 1.41 0.08 পিরপিক্ষ অলবিাক্ত

তা 
পিম্ন অপতপিম্ন Dry 

Wet 

  পিএইচ ইপি %OM %TN 7.35 1.30 1.59 0.09 পিরপিক্ষ অলবিাক্ত

তা 
পিম্ন অপতপিম্ন Dry 

Wet 

  পিএইচ ইপি %OM %TN 7.40 0.96 1.72 0.10 মৃদুক্ষার অলবিাক্ত

তা 
মধ্যম 

পিম্ন 
Dry 

Wet 

   পিএইচ ইপি %OM %TN 7.50 1.52 1.34 0.08 মৃদুক্ষার অলবিাক্ত

তা 
পিম্ন অপতপিম্ন Dry 

Wet 

  পিএইচ ইপি %OM %TN 7.45 0.66 1.76 0.10 মৃদুক্ষার অলবিাক্ত

তা 
মধ্যম পিম্ন Dry 

Wet 

  পিএইচ ইপি %OM %TN 7.45 0.92 1.55 0.09 মৃদুক্ষার অলবিাক্ত

তা 
পিম্ন অপতপিম্ন Dry 

Wet 

  পিএইচ ইপি %OM %TN 7.40 0.97 1.52 0.09 মৃদুক্ষার অলবিাক্ত

তা 
পিম্ন অপতপিম্ন Dry 

Wet 

  পিএইচ ইপি %OM %TN 7.35 1.23 1.72 0.10 পিরপিক্ষ অলবিাক্ত

তা 
মধ্যম পিম্ন Dry 

Wet 

  পিএইচ ইপি %OM %TN 7.25 0.93 1.55 0.09 পিরপিক্ষ অলবিাক্ত

তা 
পিম্ন অপতপিম্ন Dry 

Wet 

  পিএইচ ইপি %OM %TN 7.40 0.65 1.38 0.08 মৃদুক্ষার অলবিাক্ত

তা 
পিম্ন অপতপিম্ন Dry 

Wet 

  পিএইচ ইপি %OM %TN 7.10 1.11 1.24 0.07 পিরপিক্ষ অলবিাক্ত

তা 
পিম্ন অপতপিম্ন Dry 

Wet 

  পিএইচ ইপি %OM %TN 7.20 1.43 1.41 0.08 পিরপিক্ষ অলবিাক্ত

তা 
পিম্ন অপতপিম্ন Dry 

Wet 

  পিএইচ ইপি %OM %TN 7.60 1.74 1.38 0.08 মৃদুক্ষার অলবিাক্ত পিম্ন অপতপিম্ন Dry 



 

 
 
 
                                                                                                   প্রমাঃ নাজমুল 

ইসলাম 
                                                                                                                                                                                
ভারপ্রাপ্ত Kg©KZ©v 
                                                                                                                                                                          
প্রটষলদ ানঃ0451-61445 
                                                                                                                                                               E-mail: rl.jhinaidah@srdi.gov.bd 

 
সেয় অবগষতর জনয অনুষলষপ প্রপ্ররণ করা হদলাঃ 
1। মুখ্য ˆeÁvwbK Kg©KZ©v, মৃষিকা পরীিা ষবভাগ, মৃষিকা সম্পে উন্নয়ন ইনষিটিউট, কৃষি খামার সড়ক, ঢাকা-1215। 

2। ইপিাপেশি Kg©KZ©v, মৃষিকা সম্পে উন্নয়ন ইনষিটিউট, কৃষি খামার সড়ক, ঢাকা-1215(ওদয়ব সাইদট প্রকাদশর অনুদরাধসহ)। 
3। অপিি কপি। 
 
 

তা Wet 
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