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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংলাদদশ সরকার 

কৃখ্ি মন্ত্রণালয় 

মৃখ্িকা সম্পদ উন্নয়ন ইনখ্িটিউট 

চট্টগ্রাম আঞ্চখ্লক কার্ যালয়, কুখ্মল্লা 
 

মৃখ্িকা সম্পদ উন্নয়ন ইনখ্িটিউট, চট্টগ্রাম আঞ্চখ্লক কার্ যালয়, কুখ্মল্লা এর দদনখ্িন কাখ্রগরী কাদজর অগ্রগখ্ত 

এফাং সসফা গ্রহীতাদদরদক সসফা প্রদাদনর প্রখ্তদফদনিঃ 

কার্ যক্রম 

১। খ্নদদ যখ্শকা নফায়ণিঃ  

উদজলার নাম জখ্রকাল মৃখ্িকা নমুনা 

গদফিণাগাদর সপ্ররদণর 

পলাপল প্রাখ্ির 

তাখ্রখ  

খসড়া/ চূড়ান্ত খ্নদদ যখ্শকা 

প্রণয়দনর অগ্রগখ্ত 

মন্তব্য 

সদর দখ্িণ সম, ২০১৭ খ্রিঃ আগি, ২০১৭ খ্রিঃ জুন, ২০১৮ খ্রিঃ খসড়া খ্নদদ যখ্শকা  প্রণয়দনর 

কাজ ৯০% সম্পন্ন হদয়দে। 

 

ফাঞ্ছারামপুর খ্ডদসম্বর, ২০১৭ খ্রিঃ মাচ য, ২০১৮ খ্রিঃ মাচ য, ২০১৯ খ্রিঃ খসড়া খ্নদদ যখ্শকা  প্রণয়দনর 

কাজ ৫০% সম্পন্ন হদয়দে। 

 

 

২। মাঠ জখ্রিঃ  

খ্নফ যাখ্চত 

উদজলার নাম 

জখ্রদর সময় সাংগৃখ্হত মৃখ্িকা 

নমুনার সাংখ্যা  

প্রধান প্রধান মৃখ্িকা  

দদলর নাম 

ফতযমান ভূখ্ম ব্যফহার মন্তব্য 

নাঙ্গলদকাট খ্ডদসম্বর, ২০১৮ খ্রিঃ ১৫০ চাখ্িনা, সদফীদ্বার 

,বুখ্ড়চাং 

সফাদরা- সরাা আউশ- সরাা আমন 

সফাদরা-খ্তত-সরাা আমন 

 

আখাউড়া জানুয়াখ্র, ২০১৯ খ্রিঃ ৯০ াহাড়তলী, 

খ্প্রখ্তমাশা, মনু 

সফাদরা- সরাা আউশ- সরাা আমন 

সফাদরা-খ্তত-সরাা আমন 

সফাদরা-খ্তত-খ্তত 

 

 

৩।প্রখ্শিণ প্রদানিঃ 

প্রখ্শিদণর  

ধরণ 

প্রখ্শিদণর মূল খ্ফিয় সময়াদ প্রখ্শিদণর স্থান প্রখ্শিনাথীর সাংখ্যা মন্তব্য 

কৃিক প্রখ্শিণ ভ্রাম্যমান মৃখ্িকা 

রীিাগাসরর মাধ্যদম সার 

সুাখ্রশ কম যসূচী 

সজারদারকরণ  

০১ খ্দন সনায়াখালী সদর, সনায়াখালী ২৫ জন - 

 
 

 

৪। গদফিণা কার্ যক্রমিঃ  

৫। মখ্নটখ্রাং কার্ যক্রমিঃ 

৬। এমএসটিএল কার্ যক্রমিঃ 

৭। প্রখ্শিণ গ্রহণিঃ 

প্রখ্শিদণর 

ধরণ 

প্রখ্শিদণর 

মূল খ্ফিয় 

সময়াদ প্রখ্শিদণর স্থান প্রখ্শিনাথীর সাংখ্যা মন্তব্য 

- - - - - - 

৮। অন্যান্য উদল্লখদর্াগ্য কার্ যক্রমিঃ  
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(সমািঃ জালাল উখ্িন) 

প্রধান দফজ্ঞাখ্নক কম যকতযা 
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