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           উদযাক্ত ষফলয় ও সূদত্রয় দত্রয সপ্রষিদত ভদােদয়য েয় অফগষত ও প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদনয জানাদনা মাদে সম, মৃষিকা ম্পে উন্নয়ন 

ইনষিটিউট, আঞ্চষরক গদফলণাগায, পষযেপুয এয প্রষতষেদনয মৃষিকা নমুনা ষফদেলদণয প্রষতদফেন ও সফা গ্রষতাদক প্রোনকৃত সফায প্রষতদফেদনয 

অনুষরষ এতোংদগ সপ্রযণ কযা দরা । 
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েয় অফগষতয জন্য অনুষরষ সপ্রযণ কযা দরািঃ 

1। মুখ্য বফজ্ঞাষনক কভ মকতমা, মৃষিকা যীিা ষফবাগ, মৃষিকা ম্পে উন্নয়ন ইনষিটিউট, কৃষল খাভায ড়ক, ঢাকা-1215। 

2। ইদনাদবন কভ মকতমা, মৃষিকা ম্পে উন্নয়ন ইনষিটিউট, কৃষল খাভায ড়ক, ঢাকা-1215(ওদয়ফ াইদট প্রকাদয অনুদযাধ)। 

3। অষপ কষ। 
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