
G:\Daily Technical Report\Year 2021\February\02.03.2021.doc 

 

 গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংাদেল রকার 
কৃষ মন্ত্রণায় 

মৃষিকা ম্পে উন্নয়ন ইনষিটিউট 
মৃত্তিকা বফন, আঞ্চত্তরক কাম যারয় 

যওন আরী ড়ক, নতুন খদয়রতা, যদলার। 

http://srdi.jessore.gov.bd 
 

 
 ‘‘কৃত্তলই মৃত্তি’’ 

 

 
     

নাং-১২.০৩.৪০৪০.০৬১.৪৭.০৩১.১৭-৭৯                       তাষরখঃ ০২-০৩-২০২১ ষি.। 

 
প্রাক: ভাত্তযচারক 

 মৃত্তিকা ম্পদ উন্নয়ন ইনত্তিটিউট 

 কৃত্তল খাভায ড়ক, ঢাকা-১২১৫। 

 

ত্তফলয়: ০২/০৩/২০২১ ত্তি. তাত্তযখখয কাখজয অগ্রগত্তত ও সফা গ্রত্ততাখক প্রদি সফায প্রত্ততখফদন ংক্রান্ত তথ্য সপ্রযণ। 

 

সূত্র: নং-১২.০৩.০০০০.০০২.১৬.০১৪.১৯-৮৫৪;  তাত্তযখ: ০৯-০৭-২০১৯ ত্তি,। 

 

 

 উমৄ যক্ত ত্তফলয় ও সূখত্রয় খত্রয আখরাখক ভখাদখয়য দয় অফগত্ততয জন্য জানাখনা মাখে সম , এ কাম যারয় কর্তযক ২৮-০২-২০২১ ত্তি. 

তাত্তযখখয কাত্তযগত্তয কাখজয অগ্রগত্তত ও সফা গ্রত্ততাখক প্রদি সফায প্রত্ততখফদন আনায সপ্রত্তযত ছক সভাতাখফক প্রস্তুত কখয য ফতী প্রখয়াজনীয় 

ব্যফস্থা গ্রখনয জন্য এতদংখগ ংমৄক্ত কখয সপ্রযণ কযা খরা। 

 

 

 
০২/০৩/২০২১ 

(ত্তজ, এভ, সভাস্তাত্তপজুয যভান 

প্রধান বফজ্ঞাষনক কম মকতমা 

ফপানঃ ০৪২১/৬৬৪০৬ 
Email: srdijessore@gmail.com. 

েয় অফগষত ও প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণর জন্য অনুষষ ফপ্ররণ করা দাঃ- 

১। ত্তযচারক, ত্তপল্ড াত্তব যখ উইং, মৃষিকা ম্পে উন্নয়ন ইনষিটিউট, ঢাকা।  

২। ইখনাখবন কভ যকতযা, মৃষিকা ম্পে উন্নয়ন ইনষিটিউট, ঢাকা (এআযত্তডআই-এয ওখয়ফাইখট প্রকাখয অনুখযাধ)। 

৩। মুখ্য বফজ্ঞাষনক কম মকতমা, মৃষিকা ম্পে উন্নয়ন ইনষিটিউট,  ত্তফবাগীয় কায মায়, খুনা। 

৪। অষপ কষ।  

 

 
(ত্তজ, এভ, সভাস্তাত্তপজুয যভান 

প্রধান বফজ্ঞাষনক কম মকতমা 

ফপানঃ ০৪২১/৬৬৪০৬ 
Email: srdijessore@gmail.com. 
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প্রত্ততত্তদখনয কাখজয অগ্রগত্তত ও সফা প্রত্ততাখক প্রদি সফায প্রত্ততখফদন 

মৃত্তিকা ম্পদ উন্নয়ন ইনত্তিটিউট, আঞ্চত্তরক কাম যারয়, মখায। 

তাত্তযখ: ০২ ভার্চ, ২০২১ ত্তি.। 
 

১.  ত্তনখদ যত্তকা নফায়ন: 

উখজরায 

নাভ 
জত্তযকার 

মৃত্তিকা নমুনা গখফলণাগাখয সপ্রযখণয/পরাপর প্রাত্তিয তাত্তযখ 
খড়া/চুড়ান্ত ত্তনখদ যত্তকা প্রণয়খনয  অগ্রগত্ততয  ভন্তব্য 

নমুনা সপ্রযখণয তাত্তযখ পরাপর প্রাত্তিয তাত্তযখ 

ভম্মদপুয, 

ভাগুযা 

জানুয়ারি, 

2019 
04-08-2019 ১৮-০২-২০২১ 

প্রথভ অধ্যাখয়য াধাযণ ত্তফফযণ অংখয অফস্থান ও আয়তন, 

প্রাত্তনক কাঠাখভা, জনংখ্যা এফং মাতায়াত ব্যফস্থায কাজ সল 

খয়খছ। 

 

 

২.  ভাঠ জত্তয: নাই 

ত্তনফ যাত্তচত উখজরায নাভ জত্তযখয ভয় ংগৃত্তত নমুনায ংখ্যা প্রধান প্রধদান মৃত্তিকা দখরয নাভ ফতযভান ভূত্তভ ব্যফায ভন্তব্য 

      

 

৩. ভানত্তচত্র চুড়ান্তকযণ: নাই 

সজরা উখজরা কাখজয অগ্রগত্তত ভন্তব্য 

    

 

৪. কৃলক সফা: নাই 

সফায নাভ সফায ধযণ  ভন্তব্য 

    

 

৫. প্রত্তক্ষণ প্রদান: নাই 

প্রত্তক্ষখণয ধযণ প্রত্তক্ষখণয মূর ত্তফলয় সভয়াদ প্রত্তক্ষখণয স্থান প্রত্তক্ষণাথীয ংখ্যয ভন্তব্য 

      

 

৬. প্রত্তক্ষণ গ্রণ: নাই 

প্রত্তক্ষখণয ধযণ প্রত্তক্ষখণয মূর ত্তফলয় সভয়াদ প্রত্তক্ষখণয স্থান প্রত্তক্ষণাথীয ংখ্যয ভন্তব্য 

      

 

৭. ভত্তনটত্তযং কাম যক্রখভয ংত্তক্ষি ত্তফফযণ: নাই 

কাখজয ংত্তক্ষি ত্তফফযণ অগ্রগত্তত  ভন্তব্য 

    

 

৮. প্রাখয়াত্তগক গখফলণা ট্রায়ার: নাই 

কাখজয ংত্তক্ষি ত্তফফযণ অগ্রগত্তত  ভন্তব্য 

    

 

৯.  এভএটিএর কামক্রখভয ংত্তক্ষি ত্তফফযণ: নাই 

কাখজয ংত্তক্ষি ত্তফফযণ অগ্রগত্তত  ভন্তব্য 

    

 

১০. ইউত্তনয়ন াত্তয়কা প্রণয়ন: নাই 

সজরা উখজরা ইউত্তনয়ন কাখজয অগ্রগত্তত ভন্তব্য 

     

 

১১.  অন্যান্য কামক্রভ: নাই 

কাখজয ংত্তক্ষি ত্তফফযণ ভন্তব্য 

  

 

১২. বা/সত্তভনায/কভ যারা: নাই 

বায স্থান বায ংত্তক্ষি ত্তফফযণ/ত্তফলয় অংগ্রণ কাযীয ংখ্যা 

- - - 
 

 

০২/০৩/২০২১ 
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প্রধান বফজ্ঞাষনক কম মকতমা 

 


