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মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনত্তিটিউট, আঞ্চত্তিক গবেষণাগার, কুত্তিয়ার প্রত্তিত্তদবনর মৃত্তিকা নমুনা ত্তেবেষবণর প্রত্তিবেদন 

 

ক্রত্তিক 

নং 

নমুনার ধরণ উৎস নমুনা সংগ্রবের স্থান ত্তেবেত্তষি উপাদন ও নমুনা নম্বর িান পুত্তি উপাদাবনর শ্রেত্তণ/ 

প্রত্তিত্তক্রয়া 

িন্তব্য 

উপাদাবনর নাি ল্যাে নং শ্রপ্ররবকর নমুনা নং 

১। কবম্পাত্তিট 

মৃত্তিকা নমুনা 

শ্রিিা কার্ যািয়, কুত্তিয়া কর্তযক 

উপবিিা ত্তনবদ যত্তিকা নোয়বনর 

মৃত্তিকা নমুনা  

  

চুয়াডাঙ্গা সদর উপবিিার 

কবম্পাত্তিট মৃত্তিকা নমুনা  

ত্তপএইচ ৮১৬৯ ৬৯ ৭.৪ মৃদু ক্ষার  

৮১৭০ ৭০ ৭.৫ মৃদু ক্ষার  

৮১৭১ ৭১ ৭.৪ মৃদু ক্ষার  

৮১৭২ ৭২ ৭.৫ মৃদু ক্ষার  

৮১৭৩ ৭৩ ৭.৭ মৃদু ক্ষার  

৮১৭৪ ৭৪ ৭.১ ত্তনরবপক্ষ  

৮১৭৫ ৭৫ ৭.৩ ত্তনরবপক্ষ  

৮১৭৬ ৭৬ ৭.২ ত্তনরবপক্ষ  

৮১৭৭ ৭৭ ৭.৪ মৃদু ক্ষার  

৮১৭৮ ৭৮ ৭.৬ মৃদু ক্ষার  

৮১৭৯ ৭৯ ৭.৫ মৃদু ক্ষার  

৮১৮০ ৮০ ৭.৫ মৃদু ক্ষার  

৮১৮১ ৮১ ৭.৪ মৃদু ক্ষার  

৮১৮২ ৮২ ৭.৩ ত্তনরবপক্ষ  

৮১৮৩ ৮৩ ৭.৮ মৃদু ক্ষার  

৮১৮৪ ৮৪ ৭.৫ মৃদু ক্ষার  

৮১৮৫ ৮৫ ৭.৩ ত্তনরবপক্ষ  

৮১৮৬ ৮৬ ৭.৪ মৃদু ক্ষার  

৮১৮৭ ৮৭ ৭.৪ মৃদু ক্ষার  

৮১৮৮ ৮৮ ৭.৬ মৃদু ক্ষার  

 

ত্তেিঃ দ্রিঃ অত্র কার্ যািবয় িাত্র ০১ িন কি যকিযা কি যরি আবেন। 

 

 

 



কৃত্তষই সমৃত্তি 

গণপ্রিািন্ত্রী োংিাবদি সরকার 

কৃত্তষ িন্ত্রণািয় 

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনত্তিটিউট 

আঞ্চত্তিক গবেষণাগার, কুত্তিয়া। 

www.srdi.gov.bd  
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প্রাপকিঃ পত্তরচািক 

 মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনত্তিটিউট 

 কৃত্তষ খািার সড়ক, ঢাকা-১২১৫। 

 

ত্তেষয় t প্রত্তিত্তদবনর মৃত্তিকা নমুনা ত্তেবেষবণর প্রত্তিবেদন ও শ্রসো গ্রত্তেিাবক প্রদানকৃি শ্রসোর প্রত্তিবেদন শ্রপ্ররণ 

প্রসংবগ। 

 

সূত্রিঃ ১২.03.০০০০.০0২.১৬.০১৪.১৯.৮৫৫, িাত্তরখিঃ 09/07/২০১9 ত্তরিঃ। 

 

উপর্য যক্ত ত্তেষয় এেং সূবত্রয় পবত্রর শ্রপ্রত্তক্ষবি আপনার সদয় অেগত্তির িন্য িানাবনা র্াবে শ্রর্, অত্র 

গবেষণাগাবরর মৃত্তিকা নমুনা ত্তেবেষবণর প্রত্তিবেদন ও শ্রসো গ্রত্তেিাবক প্রদানকৃি শ্রসোর প্রত্তিবেদন ত্তনধ যাত্তরি েক 

শ্রিািাবেক পূরণc~e©K এিদসংবগ শ্রপ্ররণ করা েবিা (সফট কত্তপ ই-শ্রিইবি শ্রপ্রত্তরি) । 
 

 

সংর্যক্তিঃ প্রত্তিবেদন- ১ প্রস্থ। 

 

 

                                                                                             

(মমাঃ শরিকুল মওলা) 

                    ভারপ্রাপ্ত কম মকতমা 

                    ০৭১-৬৩১৩৩                                                                                                                                  

                                                                                   rl.kushtia@srdi.gov.bd 
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জ্ঞািাবথ য অনুত্তিত্তপিঃ 

১। মুখ্য বেজ্ঞাত্তনক কি যকিযা, মৃত্তিকা পরীক্ষা ত্তেভাগ, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনত্তিটিউট, কৃত্তষ খািার সড়ক, 

    ঢাকা-১২১৫। 

২। ইবনাবভিন অত্তফসার,  মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনত্তিটিউট, কৃত্তষ খািার সড়ক, ঢাকা-১২১৫ (এসআরত্তডআই- 

    এর ওবয়েসাইবট প্রকাবির অনুবরাধসে) । 

৩। অত্তফস কত্তপ। 

http://www.srdi.gov.bd/
mailto:rl.kushtia@srdi.gov.bd

