
                                                                                                                         

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

                                                                   মৃত্তিকা ম্পদ উন্নয়ন ইনত্তিটিউট 

কৃত্তল ভন্ত্রণারয় 

ত্তফবাগীয় কাম যারয়, কাীপুয,ফত্তযার। 

 

নাং- ১২.০৩.১০০০.০৫১.০৫.০০২.১৮-৯০                                                                         তাত্তযখ: ০১/০৩/২০২১ ত্তি: 

 

প্রাক : ভাত্তযচারক 

মৃত্তিকা ম্পদ উন্নয়ন ইনত্তিটিউট 

কৃত্তল খাভায ড়ক, ঢাকা-১২১৫। 

 

welq t প্রত্ততত্তদদনয কাদজয অগ্রগত্তত ও সফা গ্রীতাদক প্রদি সফায প্রত্ততদফদন াংক্রান্ত তথ্য সপ্রযণ। 

 

 

উমৄ যক্ত ত্তফলয় ও সূদেয আদরাদক এই কাম যারদয়য অধীন ০১     , ২০২১ত্তি: তাত্তযদখয প্রত্ততত্তদদনয কাত্তযগত্তয কাদজয অগ্রগত্তত ও 

সফাগ্রীতাদক প্রদি সফায প্রত্ততদফদন ত্তনধ যাত্তযত ছদক প্রস্তুত কদয ভদাদদয়য দয় ব্যফস্থা গ্রদনয ত্তনত্তভি এতদাংদগ সপ্রযণ কযা 

দরা। 

 

 

                                                                                   

                                                                                                                   (সভা: ছাত্তিয সাদন) 

                                                                                                                  মুখ্য বফজ্ঞাত্তনক কভ যকতযা 

                                                                                                                     সপান:০৪৩১-৬৪৪৪১ 

                                                                                                                               Email: sabbirsrdi@yahoo.com 

 

 

দয় অফগত্তত/কাম যাদথ য অনুত্তরত্ত- 

1| ত্তযচারক, দযজত্তভন উইাং, মৃত্তিকা ম্পদ উন্নয়ন ইনত্তিটিউট, কৃত্তল খাভায ড়ক, ঢাকা-১২১৫। 

২।  ইদনাদবন কভ যকতযা,মৃত্তিকা ম্পদ উন্নয়ন ইনত্তিটিউট, কৃত্তল খাভায ড়ক, ঢাকা (এআযত্তডআই এয 

     ওদয়ব াইদট প্রচাদযয অনুদযাধ) 

৩। অত্তপ কত্ত। 

 

 

 

 

 



 

 

প্রত্ততত্তদদনয কাদজয অগ্রগত্তত ও সফা গ্রত্ততাদক প্রদি সফায প্রত্ততদফদন 

মৃত্তিকা ম্পদ উন্নয়ন ইনত্তিটিউট, ত্তফবাগীয় কাম যারয়, ফত্তযার। 

                                                          তাত্তযখ: ০১     , ২০২১ত্তি: 

১।ত্তনদদ যত্তকা নফায়ন: 

উদজরায নাভ সজরায নাভ জত্তযকার মৃত্তিকা নমুনা গদফলণাগাদয 

সপ্রযদণয/পরাপর প্রাত্তিযতাত্তযখ 

খড়া/চূড়ান্ত ত্তনদদ যত্তকা 

প্রণয়দনয অগ্রগত্তত 

ভন্তব্য 

নমুনা সপ্রযদণয 

তাত্তযখ 

পরাপর প্রাত্তিয 

তাত্তযখ 

ত্তজরা ফত্তযার ১৯/০৪/১৯ দত 

২৮/০৪/১৯ত্তি: 

২২/১০/২০১৯ত্তি: - খড়া প্রত্ততদফদন বতত্তযয 

কাজ চরদছ। 

- 

ফানাযীাড়া ২৫/০৬/১৯ দত 

২৯/০৬/১৯ত্তি: 

- - খড়া প্রত্ততদফদন বতত্তযয 

কাজ চরদছ। 

- 

রারদভান সবারা ৩০/০৪/১৯ দত 

০৮/০৫/১৯ত্তি: 

২০/০১/২০২০ত্তি: - খড়া প্রত্ততদফদন বতত্তযয 

কাজ চরদছ। 

- 

ত্তদযাজপুয 

দয 

ত্তদযাজপুয ১৩/০৬/১৯ দত 

১৯/০৬/১৯ত্তি: 

২০/০১/২০২০ত্তি: ০৩/১২/২০২০ চূড়ান্ত  প্রত্ততদফদন বতত্তযয 

কাজ চরদছ। 

- 

যাাংগাফারী টুয়াখারী ০৯/০৪/১৯ n‡Z 

১৭/০৪/১৯ wLª: 

২২/১০/২০১৯ত্তি: - খড়া প্রত্ততদফদন বতত্তযয 

কাজ চরদছ। 

- 

 

২।ভাঠ জত্তয:নাই 

 

ত্তনফ যাত্তচত 

উদজরায নাভ 

জত্তযদয ভয় াংগৃীত মৃত্তিকা 

নমুনায াংখ্যা 

প্রধান প্রধান মৃত্তিকা 

দদরয নাভ 

ফতযভান ভূত্তভ ব্যফায ভন্তব্য 

      

 

৩।ভানত্তচে চূড়ান্তকযণ: 

উদজরা সজরা কাদজয অগ্রগত্তত 

ত্তজরা ফত্তযার সেত্তাংদাদয চূড়ান্ত ভানত্তচে প্রণয়দনয কাজ ম্পন্ন দয়দছ। 

ফানাযীাড়া ভানত্তচে াংদাধন ও চূড়ান্তকযদণযকাজচরদছ। 

রারদভান  ‡fvjv চূড়ান্ত ভানত্তচে ত্তডত্তজটাইদজদনয কাজ চরদছ। 

যাাংগাফারী টুয়াখারী সেত্তাং সাদয চূড়ান্ত ভানত্তচে প্রণয়দনয কাজ ম্পন্ন দয়দছ। 

 

৪।প্রত্তক্ষণ প্রদান:নাই 

 

প্রত্তক্ষদণয ধযণ প্রত্তক্ষদণয মূর 

ত্তফলয় 

সভয়াদ প্রত্তক্ষদণয স্থান প্রত্তক্ষণাথীয াংখ্য ভন্তব্য 

 

৫।গদফলণা কাম©ক্রভ (াংত্তক্ষি ত্তফফযণ) 

৬।ভত্তনটত্তযাংকাম ©ক্রভ (াংত্তক্ষি ত্তফফযণ) 



৭।এভএটিএর কাম©ক্রভ (াংত্তক্ষি ত্তফফযণ) 

৮।প্রত্তক্ষণ গ্রণ: 

 

৯।অন্যান্য উদেখদমাগ্য কাম©ক্রভ (াংত্তক্ষি ত্তফফযণ) :  

 

 

 

 

                                                                                                           

                                                                                                                                       ০১-০৩-২০২১ 

                                                                                                                     মুখ্য বফজ্ঞাত্তনক কভ যকতযা 

 

প্রত্তক্ষদণয ধযণ প্রত্তক্ষদণয 

মূরত্তফলয় 

সভয়াদ প্রত্তক্ষদণয স্থান প্রত্তক্ষণাথীয 

াংখ্য 

ভন্তব্য 

      


