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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

কৃষি মন্ত্রণালয় 

মৃষিকা সম্পে উন্নয়ন ইনষিটিউট 

আঞ্চষলক কার্ যালয়, রাজশাহী 

www.srdi.rajshahi.gov.bd 

 

স্মারক নম্বর: ১২.০৩.৫০০০.০৫১.১৬.০০৯.১৬.৮৮৫ তারিখঃ 
০৪-০৫-১৪২৬  বঙ্গাব্দ 

১৯-০৮-২০১৯ রিস্টাব্দ 

 
ষবিয়ঃ  প্রষতষেদনর কাষরগষর কাদজর অগ্রগষত ও সসবা গ্রষহতাদক প্রেি সসবার প্রষতদবেন সপ্ররণ প্রসদে। 

 

সূত্রঃ  ১২.০৩.০০০০.০০২.১৬.০১৪.১৯-৮৫৪, তাষরখ: ০৯-০৭-২০১৯ ষরঃ 

 

 
 উপর্য যক্ত ষবিদয়র সপ্রষিদত তাঁর সেয় অবগষতর জন্য জানাদনা র্াদে সর্, রাজশাহী আঞ্চষলক ও সজলা কার্ যালদয়র 

প্রষতষেদনর কাষরগষর কাদজর অগ্রগষত ও সসবা গ্রষহতাদক প্রেি সসবার প্রষতদবেন প্রস্তুত করা হদয়দে। 

 
 ০২। এমতাবস্থায়, প্রষতদবেনটি পরবতী প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য এতদ্বসদে সপ্ররণ করা হদলা।  

 

 

 

                   
        (ড. সমাঃ আফছাি আলী) 

        পষরষিষত নম্বর: ০০১৬ 

        প্রধান ববজ্ঞাষনক কম যকতযা 

        ০৭২১-৭৭৪৮৮১ 
        E-mail : afsarpabna@yahoo.com 

 
পষরিালক 

মৃষিকা সম্পে উন্নয়ন ইনষিটিউট 

কৃষি খামার সড়ক, ঢাকা-১২১৫। 

 

স্মারক নম্বর: ১২.০৩.৫০০০.০৫১.১৬.০০৯.১৬.                                                          তাষরখঃ ------------------
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সেয় অবগষতর জন্য অনুষলষপঃ  

 
১। মূখ্য ববজ্ঞাষনক কম যকতযা, উন্নয়ন ষবভাগ, মৃষিকা সম্পে উন্নয়ন ইনষিটিউট, প্রধান কার্ যালয়, ঢাকা-১২১৫। 

২।       ইদনাদভশন কম যকতযা, মৃষিকা সম্পে উন্নয়ন ইনষিটিউট, প্রধান কার্ যালয়, ঢাকা-১২১৫। 

৩। অষিস কষপ। 

 

 

 

        (ড. সমাঃ আফছাি আলী) 

        প্রধান ববজ্ঞাষনক কম যকতযা 
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প্রষতষেদনর কাষরগষর কাদজর অগ্রগষত ও সসবা গ্রষহতাদক প্রেি সসবার প্রষতদবেন োষখদলর েক 

 
প্রষতদবেন োষখদলর তাষরখ : ১৯/০৮/২০১৯ রিস্টাব্দ 

 
কার্ যক্রমঃ 

১। ষনদে যষশকা নবায়ন: 

উপদজলার 

নাম 

জষরপকাল মৃষিকা নমুনা গদবিণাগাদর সপ্ররদণর/িলািল 

প্রাষির তাষরখ 
খসড়া/চূড়ান্ত ষনদে যষশকা প্রণয়দনর 

অগ্রগষত 

মন্তব্য 

নমুনা প্রেিণেি তারিখ িলািল প্রাষির তাষরখ 

প্র ামস্তাপুি মার্ চ ২০১৮ ১০-০৬-২০১৮ ২৩-০৫-২০১৯ 
রনণদ চরিকাি সাি সংণেপ সংণিাধণনি 

কাজ কিা হণে। 

 

রিব ঞ্জ ২০১৫ ০৫-০৯-২০১৮ ৩১-০৩-২০১৯ 
মানরর্ত্র চূড়ান্ত কিা হণেণছ। পরিরিষ্ট 

সািেী ৬ ততরিি কাজ র্লণছ। 

 

 
২। মাঠ জষরপ: 

ষনব যাষিত উপদজলার 

নাম 

জষরদপর 

সময় 

সংগৃরহত মৃরিকা নমুনাি 

সংখ্যা 

প্রধান প্রধান মৃষিকা েদলর 

নাম 
বতযমান ভূষম ব্যবহার মন্তব্য 

      

 
৩। প্রষশিণ প্রোন: 

প্রষশিদণর ধরণ প্রষশিদণর মূল ষবিয় প্রমোদ প্রষশিদণর স্থান প্রষশিণার্থীর সাংখ্যা মন্তব্য 

      

 
৪।  ণবষো কাযক্রম (সংরেপ্ত রববিে) :  

(i) Climate Smart Agriculture Practice by adding Organic Matter and Lime for Sustainable Crop Productivity 

in Barind Soil (AEZ-25 & 26) ডাটা রবণেষে সম্পন্ন হণেণছ এবং েরতণবদন েেেণনি কাজ র্লণছ। 

 

 

৫। মরনটরিং কাযক্রম (সংরেপ্ত রববিে) : নাই 

 

 

৬। এমএসটিএল কাযক্রম (সংরেপ্ত রববিে) : নাই 

 

 

৭। েরিেে গ্রহে: 

প্রষশিদণর ধরণ প্রষশিদণর মূল ষবিয় প্রমোদ প্রষশিদণর স্থান প্রষশিণার্থীর সাংখ্যা মন্তব্য 

      

 

৮। অন্যান্য উণেখণযাগ্য কাযক্রম (সংরেপ্ত রববিে) :  

 

 

 

 

 

           


