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স্মারক নম্বর: ১২.০৩.৫০০০.০৫১.১৬.০০৯.১৬.১22 তারিখঃ 
05-১2-১৪২৬  বঙ্গাব্দ 

১9-০৩-২০২০ রিস্টাব্দ 

 
ষবিয়ঃ  প্রষতষেদনর কাষরগষর কাদজর অগ্রগষত ও সসবা গ্রষহতাদক প্রেি সসবার প্রষতদবেন সপ্ররণ প্রসদে। 

 

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

 

 
 উপর্য যক্ত ষবিদয়র সপ্রষিদত তাঁর সেয় অবগষতর জন্য জানাদনা র্াদে সর্, রাজশাহী ষবভাগীয় ও আঞ্চষলক কার্ যালদয়র 

প্রষতষেদনর কাষরগষর কাদজর অগ্রগষত ও সসবা গ্রষহতাদক প্রেি সসবার প্রষতদবেন প্রস্তুত করা হদয়দে। 

 
 ০২। এমতাবস্থায়, প্রষতদবেনটি পরবতী প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য এতদ্বসদে সপ্ররণ করা হদলা।  

 

 

 

                       
        প্রধান ববজ্ঞাষনক কম যকতযা 

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

 
মহা পষরচালক 

মৃষিকা সম্পে উন্নয়ন ইনষিটিউট 

কৃষি খামার সড়ক, ঢাকা-১২১৫। 

 

স্মারক নম্বর: ১২.০৩.৫০০০.০৫১.১৬.০০৯.১৬.                                                          তাষরখঃ ------------------
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সেয় অবগষতর জন্য অনুষলষপঃ  

 
১। মূখ্য ববজ্ঞাষনক কম যকতযা, উন্নয়ন ষবভাগ, মৃষিকা সম্পে উন্নয়ন ইনষিটিউট, প্রধান কার্ যালয়, ঢাকা-১২১৫। 

২।       ইদনাদভশন কম যকতযা, মৃষিকা সম্পে উন্নয়ন ইনষিটিউট, প্রধান কার্ যালয়, ঢাকা-১২১৫। 

৩। অষিস কষপ। 

 

 

 

        প্রধান ববজ্ঞাষনক কম যকতযা 

 



প্রষতষেদনর কাষরগষর কাদজর অগ্রগষত ও সসবা গ্রষহতাদক প্রেি সসবার প্রষতদবেন োষখদলর েক 

 
প্রষতদবেন োষখদলর তাষরখ : ১9/০৩/২০২০ খ্রিস্টাব্দ 

 
কার্ যক্রমঃ 

১। ষনদে যষশকা নবায়ন: 

উপদজলার 

নাম 

জষরপকাল মৃষিকা নমুনা গদবিণাগাদর 

সপ্ররদণর/িলািল প্রাষির তাষরখ 
খসড়া/চূড়ান্ত ষনদে যষশকা প্রণয়দনর অগ্রগষত 

মন্তব্য 

নমুনা প্রেরণের 

তাখ্ররখ 

িলািল প্রাষির 

তাষরখ 

খ্রিবগঞ্জ এখ্রেল/২০১৫ ০৫-০৯-২০১৮ ৩১-০৩-১৯ চূড়ান্ত মানখ্রিত্র েেয়ণনর কাজ িলণে। - 

 

২। ইউষনয়ন সহাষয়কা সম্পােনাঃ 

সজলার নাম উপদজলার নাম ইউরিয়নিি িাম অগ্রগষত 

    

 
৩। মাঠ জষরপ: 

ষনব যাষচত 

উপদজলার নাম 

জষরদপর 

সময় 

সংগৃখ্রিত মৃখ্রিকা 

নমুনার সংখ্যা 

প্রধান প্রধান মৃষিকা 

েদলর নাম 

বতযমান ভূষম 

ব্যবহার 
মন্তব্য 

প্রমািনপুর রাজিািী প্রজলার প্রমািনপুর উপণজলার মৃখ্রিকা নমুনা শুকাণনার কাজ িলণে। 

 
৪। প্রষশিণ প্রোন: 

প্রষশিদণর ধরণ প্রষশিদণর মূল ষবিয় প্রময়াদ প্রষশিদণর স্থান 
প্রষশিণার্থীর 

সাংখ্যা 
মন্তব্য 

- - - - - - 

 
৫। গণবষো কার্ যক্রম (সংখ্রিপ্ত খ্রববরে) : প্রগাদাগাড়ী উপণজলায় গণবষো প্লট পখ্ররদি যে। 

 

৬। মখ্রনটখ্ররং কার্ যক্রম (সংখ্রিপ্ত খ্রববরে) : নাই 

 

৭। এমএসটিএল কার্ যক্রম (সংখ্রিপ্ত খ্রববরে) : নাই 

 

৮। েখ্রিিে গ্রিে: 

প্রষশিদণর ধরণ 
প্রষশিদণর মূল 

ষবিয় 
প্রময়াদ প্রষশিদণর স্থান প্রষশিণার্থীর সাংখ্যা মন্তব্য 

- - - - - - 

 

৯। সভা/দসষমনার/কম যশালাঃ 

সভার স্থান সভার সাংষিি ষববরণ/ষবিয় সাংখ্যা 

- - - 

 

১০। অন্যান্য উণেখণর্াগ্য কার্ যক্রম (সংখ্রিপ্ত খ্রববরে) : নাই 

 

          

        প্রধান ববজ্ঞাষনক কম যকতযা 

          


