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প্রাকিঃ ষযচারক 

          মৃষিকা ম্পে উন্নয়ন ইনষিটিউট 

          কৃষল খাভায ড়ক, ঢাকা-1215। 

 

ষফলয়িঃ প্রষতষেদনয মৃষিকা নমুনা ষফদেলদণয প্রষতদফেন ও সফা গ্রষতাদক প্রোনকৃত সফায প্রষতদফেদনয অনুষরষ সপ্রযণ প্রাংদগ । 

  সূত্রিঃ12.03.0000.002.16.014.19.855; তাষযখিঃ 09/07/19 ষরিঃ। 

 

           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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                                          বাযপ্রাপ্ত কভ মকতমা                                                                                                                                                                                  

                                             সটষরদপানিঃ ০৬৩১-৬৭২৫৫ 

  

 

 

 

 

 

 

 

ে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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উৎ নমুনা াংগ্রদয স্থান ষফদেষলত উাোন ও পুষউ উাোদনয সেণী ভন্তব্য 
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 ১৭।   
কৃলক গ্রাভ-কৃষ্ণনগয 

উদজরা-েয পষযেপুয 

সজরা-পষযেপুয 

    ২১.০           

 
   

ষযষভত           

১৮।   
কৃলক গ্রাভ-যসুনযষাংষেয়া 

উদজরা-েয পষযেপুয 

সজরা-পষযেপুয 

    ১৮.৪           

    ভধ্যভ           

 

১৯।  

 
কৃলক গ্রাভ-সবরাফা 

উদজরা-েয পষযেপুয 

সজরা-পষযেপুয 

    ৮১.২           

    অষত উচ্চ           

২০।   
কৃলক গ্রাভ-ভাযাজ 

উদজরা-েয পষযেপুয 

সজরা-পষযেপুয 

    ৫৩.৬           

    অষত উচ্চ           

২১।   
কৃলক গ্রাভ-কৃষ্ণনগয 

উদজরা-েয পষযেপুয 

সজরা-পষযেপুয 

    ৩৩.২           

    উচ্চ           

২২।   
কৃলক গ্রাভ-ভাযাজপুয 

উদজরা-েয পষযেপুয 

সজরা-পষযেপুয 

    
২১.৪           

    ভধ্যভ           

২৩।   
কৃলক গ্রাভ-সারাকুন্ড 

উদজরা-েয পষযেপুয 

সজরা-পষযেপুয 

    ৩৬.০           

    উচ্চ           

২৪।   
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    ভধ্যভ           

২৫।   
কৃলক গ্রাভ-সগযো 

উদজরা-েয পষযেপুয 

সজরা-পষযেপুয 

    ৭.৫           

 
   অষত ষনম্ন           

  

২৬।  

 
কৃলক গ্রাভ-চযনষপুয 

উদজরা-েয পষযেপুয 

সজরা-পষযেপুয 
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   অষত উচ্চ           
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pH রফণাক্ততা OM N P(O) S Zn B Cu Fe Mn K Ca Mg 
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 ২৭।   
কৃলক গ্রাভ-আষরয়াফাে 

উদজরা-েয পষযেপুয 

সজরা-পষযেপুয 

    ১৭.৪           

 
   

ভধ্যভ           

২৮।   
কৃলক গ্রাভ-আষরয়াফাে 

উদজরা-েয পষযেপুয 

সজরা-পষযেপুয 

    ৪০.০           
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২৯।  

 
কৃলক গ্রাভ-াটাা 

উদজরা-েয পষযেপুয 

সজরা-পষযেপুয 

    ১৯.০           

    ভধ্যভ           

৩০।   
কৃলক গ্রাভ-চযনষপুয 

উদজরা-েয পষযেপুয 

সজরা-পষযেপুয 

    ৫০.২           

    অষত উচ্চ           

৩১।   
কৃলক গ্রাভ-ধুরেী 

উদজরা-েয পষযেপুয 

সজরা-পষযেপুয 

    ৩৭.৯           

    অষত উচ্চ           

প্রাষনক কাম মক্রভ ষযচারনা ও তোযষক কযা। 
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