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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

কৃষল ভন্ত্রণারয় 

মৃষিকা ম্পদ উন্নয়ন ইনষিটিউট 

      কাম যারয়, পষযদপুয। 

www.srdi.gov.bd 

 

 

স্মাযক নম্বয- ১২.০৩.৩০২৯.০৬১.১৬.০০১.৯২.১৩৭                                                                   তাষযখঃ 
০৪        ১৪২৭      

২০      র ২০২০       

 

ষফল        র/২০২০ ষরঃ ভাদয কাষযগষয কাদজয অগ্রগষতয প্রষতদফদন প্রপ্রযণ প্রাংদগ। 
 

 
উর্য যক্ত ষফলদয়য আদরাদক এই কাম যারদয়য      র/২০২০ ষরঃ ভাদয কাষযগষয কাদজয অগ্রগষতয প্রষতদফদন 

প্রস্ত্িত পূফ যক দয় অফগষত ও যফতী প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণয ষনষভদি এতদাংদগ াংর্যক্ত কদয প্রপ্রযণ কযা দরা।  

  
 

                             

                  ২০-১০-২০২০ 

                                                                                                              বফজ্ঞাষনক কভ যকতযা  

                                                       প্রপান: ০৬৩১-৬৩৫১৩                                                                                                                          

                                                                                                                       E-mail: ro.srdi.faridpur@gmail.com 

 

 

 

           ষযচারক 

        মৃষিকা ম্পদ উন্নয়ন ইনষিটিউট 

        কৃষল খাভায ড়ক, ঢাকা-১২১৫। 

স্মাযক নম্বয- ১২.০৩.৩০২৯.০৬১.১৬.০০১.৯২.১৩৭                                                                   তাষযখঃ 
০৪        ১৪২৭      

২০      র ২০২০       

  দয় জ্ঞাতাদথ য          

১। মুখ্য বফজ্ঞাষনক কভ যকতযা, মৃষিকা উন্নয়ন ষফবাগ, মৃষিকা ম্পদ উন্নয়ন ইনষিটিউট, ঢাকা-১২১৫। 

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

৩। অষপ কষ।                    

                                                                                                            
                                                                                                   

                             

   

                                                                                                              ২০-১০-২০২০ 

                                                                                              ∙     বফজ্ঞাষনক কভ যকতযা  

                                                                                      প্রপান: ০৬৩১-৬৩৫১৩                                                                                                                          
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মন্ত্রণালয়/বিভাগের মাবিক কমমকাগের বিিরণী দাবিগলর ছক 

 

ভন্ত্রণারয়/ষফবাগ :  কৃষল ভন্ত্রণারয়, মৃষিকা ম্পদ উন্নয়ন ইনষিটিউট, আঞ্চষরক কাম যারয়, পষযদপুয। 

ভা  :       র-২০২০ 

তাষযখ              :  ২০-১০-২০২০ ষর:।       

১। প্রষক্ষণঃ 

ক) প্রষক্ষণ প্রদানঃ  

প্রষক্ষণ কভ যসুচীয নাভ প্রষক্ষদণয প্রভয়াদ উদযাগী/ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা/এদজন্সীয নাভ অাংগ্রণকাযীয ধযণ এফাং াংখ্যা 

        র              র   র 

          

১              র  র     ১      ২৫    

 

খ) প্রষক্ষণ গ্রনঃ  

প্রষক্ষণ কভ যসুচীয নাভ প্রষক্ষদণয 

প্রভয়াদ 

উদযাগী/ফাস্তফায়নকাযী 

াংস্থা/এদজন্সীয নাভ 

অাংগ্রণকাযীয ধযণ এফাং াংখ্যা 

- - - - 

 

২। উদজরা ষনদদ যষকা কাম যক্রভঃ 

ক. ভাঠ জষযঃ  

প্রজরা উদজরা কাদজয াংষক্ষপ্ত ষফফযণ ও অগ্রগষত 

- - - 

 

খ. ভানষচত্র চুড়ান্তকযনঃ  

প্রজরা উদজরা কাদজয াংষক্ষপ্ত ষফফযণ ও অগ্রগষত 

  র   র                   র  র     ১০০          র         
 

গ. প্রষতদফদন প্রণয়নঃ  

প্রজরা উদজরা কাদজয াংষক্ষপ্ত ষফফযণ ও অগ্রগষত 

          র প্রষতদফদন প্রনয়দনয কাজ ১৫ বাগ ম্পন্ন কযা দয়দে । 

 

৩। ইউষনয়ন াষয়কা কাম যক্রভ:  

ক্র: নাং কাদজয াংষক্ষপ্ত ষফফযণ অগ্রগষত 

- - - 

 

৪। অন্যান্য/ষফদল প্রষতদফদন প্রণয়নঃ  

ক্র: নাং কাদজয াংষক্ষপ্ত ষফফযণ অগ্রগষত 

- - - 

 

৫। অন্যান্য/ষফষফধ ভানষচত্রাাংকনঃ  

ভানষচদত্রয ষফফযণ কাদজয াংষক্ষপ্ত ষফফযণ/অগ্রগষত ভানষচদত্রয াংখ্যা 

- - - 

 

৬। দয়র প্ররথ কাড য কভ যসুচীঃ  

প্রজরা উদজরা কাদজয াংষক্ষপ্ত ষফফযণ ও অগ্রগষত 

- - - 
 

৭। কৃলক প্রফা কভ যসুচী (উদজরা ষনদদ যষকায ষবষিদত ায সুাষয কাড য):  

প্রজরা উদজরা কাদজয াংষক্ষপ্ত ষফফযণ ও অগ্রগষত 

- - - 

 

৮। কৃলক প্রফা কভ যসূচী (ভ্রাম্যভান মৃষিকা যীক্ষাগায, এভএটিএর):  

প্রজরা উদজরা   কাদজয াংষক্ষপ্ত ষফফযণ ও অগ্রগষত 

- - - 
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২ 

 

 

৯। (ক) প্রগাারগঞ্জ-খুরনা-ফাদগযাট-াতক্ষীযা-ষদযাজপুয কৃষল উন্নয়ন প্রকদেয আওতায় ষযচাষরত গদফলণা প্লট স্থান 

প্রজরা উদজরা কাদজয াংষক্ষপ্ত ষফফযণ ও অগ্রগষত 

              র                   র                        র   র      ২      র   র        র         

                    র ৩                   র         র           র         

 

১০। মৃষিকা উফ যযতা ষযফীক্ষণ কাম যক্রভঃ  

কাদজয াংষক্ষপ্ত ষফফযণ কাদজয াংষক্ষপ্ত ষফফযণ ও অগ্রগষত 

- - 

 

১১।  রফণাক্ততা ষযফীক্ষণ কাম যক্রভঃ 

কাদজয াংষক্ষপ্ত ষফফযণ কাদজয াংষক্ষপ্ত ষফফযণ ও অগ্রগষত 

- - 

 

১২। বা/দষভনায/কভ যারাঃ  

বা বায াংষক্ষপ্ত ষফফযণ/ষফলয় াংখ্যা 

  প্রজরা উন্নয়ন ও ভন্বয় কষভটিয বা 

  স্থানঃ প্রজরা প্রাদকয দেরন কক্ষ, পষযদপুয 

  তাষযখ: ১৮-১০-২০২০ ষর: 

  ষফষবন্ন ষফবাদগয ভস্যাফরী ষনদয় আদরাচনা ও ষদ্ধান্ত গ্রন। ১টি 

 

                                 র     

     :         ,     ,   র  র। 

  তাষযখ: ২৪-১০-২০২০ ষর: 

ষফষবন্ন কৃষল ষফবাদগয কাম যাফরী ষনদয় আদরাচনা ও ষদ্ধান্ত গ্রন।    ১  

    

১৩। ভ্রভণ/ষযদ যনঃ 

ভ্রভদণয স্থান ভ্রভণকাযী কভ যকতযা/দফী ভ্রভণকৃত ষদদনয াংখ্যা 

পষযদপুয জনাফ প্রভা: তানবীয প্রাদন, এও ০৪ ষদন 

 

১৪। ষফষফধঃ  

ক্র:নাং কাদজয াংষক্ষপ্ত ষফফযণ অগ্রগষত 

   

   

 

 

           

                            

                                                                                                             ২০-১০-২০২০ 

                                                                          ∙     বফজ্ঞাষনক কভ যকতযা 

 


