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স্মারক নাং- ১২.০৩.৪০৫০.০৭১.১৬.০০১.০২-৮18/166          তাষরখঃ 17-10-২০২1 ষরঃ।  
 

 

প্রাপকঃ মহাপষরচালক 

 মৃষিকা সম্পে উন্নয়ন ইনষিটিউট 

 কৃষি খামার সড়ক, ঢাকা-১২১৫। 
 

ষবিয় t প্রষতষেদনর মৃষিকা নমুনা ষবদেিদণর প্রষতদবেন ও সসবা গ্রষহতাদক প্রোনকৃত সসবার প্রষতদবেন সপ্ররণ প্রসাংদগ। 

 

সূত্রঃ ১২.03.০০০০.০0২.১৬.০১৪.১৯.৮৫৫, তাষরখঃ 09/07/২০১9 ষরঃ। 

 

উপর্যকু্ত ষবিয় এবাং সূদত্রয় পদত্রর সপ্রষিদত আপনার সেয় অবগষতর জন্য জানাদনা যাদে সয, অত্র গদবিণাগাদরর 

মৃষিকা নমুনা ষবদেিদণর প্রষতদবেন ও সসবা গ্রষহতাদক প্রোনকৃত সসবার প্রষতদবেন ষনর্াুষরত ছক সমাতাদবক পূরণc~e©K 

এতেসাংদগ সপ্ররণ করা হদলা (সফট কষপ ই-সমইদল সপ্রষরত)। 
 

 

সাংর্যক্তঃ প্রষতদবেন- ১ প্রস্থ। 

 

                                                                                         

             √ প্রধান বৈজ্ঞাননক কর্ মকর্মা 
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জ্ঞাতাদথ ুঅনুষলষপঃ 

১। পষরচালক, এনালাইটিকযাল সাষভদুসস উইাং, মৃষিকা সম্পে উন্নয়ন ইনষিটিউট, কৃষি খামার সড়ক, ঢাকা-১২১৫। 

২। ইদনাদভশন অষফসার,  মৃষিকা সম্পে উন্নয়ন ইনষিটিউট, কৃষি খামার সড়ক, ঢাকা-১২১৫ (এসআরষিআই- 

    এর ওদয়বসাইদট প্রকাদশর অনুদরার্সহ) । 

৩। অষফস কষপ 

http://www.srdi.gov.bd/
mailto:rlabkushtia@gmail.com


স্মারক নাং- ১২.০৩.৪০৫০.০৭১.১৬.০০১.০২-৮18/166                                     তাষরখঃ 17-10-২০২1 ষরঃ।  

 মৃষিকা সম্পে উন্নয়ন ইনষিটিউট, আঞ্চষলক গদবিণাগার, কুষিয়ার প্রষতষেদনর মৃষিকা নমুনা ষবদেিদণর প্রষতদবেন 

ক্রষমক 

নাং 

নমুনার র্রণ উৎস ল্যাব নাং  ষবদেষিত উপাোন ও নমুনা নম্বর পুষি উপাোদনর  

প্রষতষক্রয়া/ উবরুতা সেষণ (ওদয়টল্যান্ড) 

মন্তব্য 

উপাোদনর নাম 

 

pH পটাসিয়াম pH পটাসিয়াম 

- সমসিতুল্াাংক/১০০ গ্রাম মাটি - সমসিতুল্াাংক/১০০ গ্রাম 

১। কদম্পাষজট 

মৃষিকা নমুনা 

উপদজলা 

ষনদেষুশকার 

নমুনা 

৯706 7.7 0.29 মৃদু ক্ষার পসরসমত   

  ৯707               7.6 0.27 মৃদু ক্ষার পসরসমত 

৯708 6.7 0.27 মৃদু ক্ষার পসরসমত 

৯709 7.1 0.32 সিরপপক্ষ উচ্চ 

৯710 7.2 0.32 সিরপপক্ষ পসরসমত 

৯711 7.4 0.30 মৃদু ক্ষার পসরসমত 

৯712 7.3 0.24 সিরপপক্ষ পসরসমত 

৯713 7.4 0.32 মৃদু ক্ষার উচ্চ 

৯714 7.4 0.30 মৃদু ক্ষার পসরসমত 

৯715 7.5 0.24 মৃদু ক্ষার পসরসমত 

৯716 7.5 0.25 মৃদু ক্ষার পসরসমত 

৯717 7.6 0.27 মৃদু ক্ষার পসরসমত 

৯718 7.6 0.29 মৃদু ক্ষার পসরসমত 

৯719 7.5 0.32 মৃদু ক্ষার উচ্চ 

৯720 7.6 0.27 মৃদু ক্ষার পসরসমত 

৯721 7.6 0.30 মৃদু ক্ষার পসরসমত 

৯722 7.8 0.20 মৃদু ক্ষার মধ্যম 

৯723 7.7 0.22 মৃদু ক্ষার মধ্যম 

৯724 7.7 0.24 মৃদু ক্ষার পসরসমত 

৯725 7.7 0.30 মৃদু ক্ষার পসরসমত 

                                                                                                                                    

                                                                                                                                            

                                                                                                                                             

                                                                     (মর্াোঃ শনিকুল র্ওলা) 

                                                                  ঊর্ধ্মর্ন  বৈজ্ঞাননক কর্ মকর্মা 


