
আযএএ: 

আযএএ ( RSS) ফা প্রাথমভক মৃমিকা জময ফাাংরাদদদয প্রথভ ভূমভ  মৃমিকা ম্পদদয তথ্য বান্ডায। তৎকারীন 

ামকস্তাদনয দ্ধমতগত মৃমিকা জময (মদেম্যাটিক দের াদব ে)-এয উদেদে তৎকারীন দের াদব ে প্রদজদেয একটি 

কভ েসূচীয অাং মদদফ RSS ততযী ম্পন্ন ে। 

 

১৯৬৩ থথদক ১৯৭৫ াদরয ভদে দমিণ-মিভ অঞ্চদরয ম্যানদরাব ফন (সুন্দযফন) এফাং াফ েতয চট্ররাদভয াংযমিত ফন ফাদদ 

াযা থদদয প্রাথমভক মৃমিকা জময (আযএএ) ম্পন্ন ে ।  
 

জমযদয প্রাথমভক উদেে মির কৃমল মযকল্পনা এফাং অথ েননমতক উন্নেদনয দামেদে মনদোমজত ব্যমিফগ েদক জময এরাকায 

মৃমিকা ম্পদদয একটি প্রাথমভক মনদদ েনা/মবমি গাইড যফযা কযা। এই উদেদে জময এরাকায প্রধান প্রধান 

প্রকাযদক/অাংদক নাি  ব্যাখ্যা কযা ে, থবৌগমরক অফস্থান অনুমােী ভানমচত্র ততযী কযা ে, এফাং তাদদয উন্নেন ম্ভাফনায 

মূল্যােন কযা ে। 

 

জময দ্ধমতিঃ 

আকামচত্র মফদেলণ এফাং দযজমভদন ম েদফদনয উয মবমি কদয প্রাথমভক মৃমিকা জময ম্পন্ন দেদি। একাদজ থমফ 

আকামচত্র ব্যফহৃত দেদি তা ১৯৫১-১৯৫৩ াদরয শুষ্ক  থভৌসুদভ থতারা ১:৪০,০০০ থেদরয এফাং এফ আকামচত্র মদদে ১ 

ইমঞ্চ: ১ ভাইর অনুাদত িমফ থভাজাইক ততময কযা ে। আকা ভানমচদত্রয ভােদভ থম ভস্ত প্রধান প্রধান ভূমভরূ নাি কযা 

দেদি থ ফযাফয ট্রাবা ে থপদর থকাদার  অগায ব্যফায কদয মৃমিকা ম েদফিণ কযা দেদি। মৃমিকা মফন্যাদয মফমবন্নতা 

অনুমােী এক থথদক চায ভাইর দূযদে ট্রাবা ে থপরা দেদি এফাং প্রমত ট্রাবাদ ে ১০০ থথদক ১০০০ ফুট দূযদে মৃমিকা ম েদফিণ 

গতে কযা দেদি। স্থর মানফান ব্যফায কদয অথফা াদে থেঁদট ফ ট্রাবা ে ফযাফয মৃমিকা ম েদফিণ কযা দেদি। 

 
প্রদতযক ম েদফিণ স্থাদন, মৃমিকায প্রধান তফমে মূদক ব্যাখ্যা কযা দেদি, ভূমভ ব্যফায এফাং প্লাফদনয গবীযতা এফাং 

স্থামেে/থভোদদয তথ্য (মমদ থাদক) থথদক । থমরজ-ট্রাগ দের থটে মকট এয ভােদভ মৃমিকা প্রমতমিো মনণ েে কযা দেদি। 

প্রমতটি নািকৃত প্রধান মৃমিকাে মফদল মট ফা গতে থ াড়া দেদি, মৃমিকা ার্শ্েমচত্র ফা থপ্রাপাইর মফস্তামযতবাদফ ব্যাখ্যা কযা 

দেদি, এফাং গদফলণাগাদয মফদেলণ  মভউমজোদভ াংযিদণয জদন্য মৃমিকা নমুনা থনো দেদি। 

 
প্রধান মৃমিকা একক মদদফ মৃমিকা মমযজ নাি কযা দেদি, মা একই ধযদনয ভাতৃ উাদান এফাং একই ধযদনয মযদফদ 

উৎন্ন দেদি এফাং এদদয থবৌত  যাােমনক গুণাফরী একই যকভ। 

 
আকামচত্র এফাং িমফ থভাজাইক মফদেলদণয ভােদভ ততমযকৃত প্রাথমভক মৃমিকা ভানমচত্রদক মৃমিকা থকামযদরন এফাং ভাঠ তথ্য 

যীিায ভােদভ চূড়ান্তকযদণয য প্রস্তুতকৃত ভানমচদত্রয মৃমিকা ীভানা  ১:৫০,০০০ থেদরয টদারামপক ভানমচদত্রয উদয 

স্থানান্তয কযা ে। প্রকানায উদমাগী থেদরয  (১:১০০০০০ - ১:২৫০০০০) জদন্য এই ম্যাদক প্যাদটারাদপয াাদে থিাট 

কযা ে- মা থথদক মপমজরাপী ভানমচত্র, ভূমভ উদমাগীতা ভানমচত্র, ভূমভ ব্যফায ভানমচত্র ততময কযা ে। 
 
জময এরাকা  থথদক মচমিত প্রমতটি  মমযজ থথদক াংগৃীত মৃমিকা নমুনাগুদরাদক গদফলণাগাদয মফদেলণ কযা ে। 

গদফলণাগাদযয মফদেমলত পরাপর জময এরাকাে ভাঠ ম েদফিণদক মনমিত কদয এফাং ঐ এরাকায মৃমিকা মমযজগুদরায থবৌত 

 যাােমনক গুণাফরী ম্পদকে ধাযনা থদে। গদফলণাগাদয থম ভস্ত মফদেলণ কযা ম্পন্ন কযা ে তা দরা- মৃমিকা কণা 

মফদেলণ, প্রমতমিো, কযাটােন মফমনভে িভতা, থভাট এফাং একক মফমনভেদমাগ্য কযাটােন ( Total and Individual 

exchangeable cation), থভাট পপযা, তজফ কাফ েন, নাইদট্রাদজন এফাং কযারমোভ কাদফ োদনট। রফণািতা মযভাদয 

থিদত্র ইদরমেকযার কনডাকটিমবটি মভটায ব্যফায কযা ে। 
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আযএএ প্রমতদফদন এয তামরকা: 

 

িভ 

নাং. 

নাভ প্রকাদয ফিয 

১. মদরট দয এফাং থভৌরবীফাজায ভকুভা। ১৯৬৫ 

২. াফনা থজরা (প্রথভ াংেযণ)।  ১৯৬৬ 

৩. কুমভল্লা দয উিয এফাং দমিণ ভকুভা (প্রথভ াংেযণ)। ১৯৬৬ 

৪. ঢাকা থজরা (প্রথভ াংেযণ)। ১৯৬৭ 

৫. টাঙ্গাইর থজরা। ১৯৬৭ 

৬. জাভারপুয ভকুভা। ১৯৬৭ 

৭. দয ভকুভা, যাংপুয থজরা (প্রথভ াংেযণ)। ১৯৬৭ 

৮. নীরপাভাযী ভকুভা,যাংপুয থজরা (প্রথভ াংেযণ)। ১৯৬৭ 

৯. থনাো ারী থজরা এফাং চাঁদপুয ভকুভা, কুমভল্লা থজরা (প্রথভ াংেযণ)।  ১৯৬৭ 

১০. ফমযার থজরা এফাং ফাদগযাট ভকুভা (আাংমক)। ১৯৬৮ 

১১. যাজাী থজরা (দুই  ন্ড) ১৯৬৮ 

১২. থনত্রদকানা এফাং দয উিয ভকুভা, ভেভনমাং থজরা। ১৯৬৯ 

১৩. নীরপাভাযী এফাং যাংপুয দয ভকুভা, যাংপুয থজরা (াংদামধত াংেযণ)। ১৯৬৯ 

১৪. ঠাকুযগাঁ ভকুভা, মদনাজপুয থজরা। ১৯৭০ 

১৫. কুড়ীরাভ এফাং গাইফান্ধা ভকুভা, যাংপুয থজরা। ১৯৭০ 

১৬. থগাোরন্দ এফাং পমযদপুয দয ভকুভা। ১৯৭১ 

১৭. থনাো ারী থজরা এফাং দয উিয,দয দমিণ এফাং চাঁদপুয ভকুভা-কুমভল্লা থজরা 

(াংদামধত াংেযণ) 

১৯৭১ 

১৮. থগাারগঞ্জ এফাং ভাদাযীপুয ভকুভা, পমযদপুয থজরা। ১৯৭২ 

১৯. ফগুড়া থজরা এফাং মদনাজপুয দয ভকুভা (আাংমক)। ১৯৭২ 

২০. কুমেো থজরা। ১৯৭৩ 

২১. াতমিযা ভকুভা, খুরনা থজরা। ১৯৭৩ 

২২. দয উিয ভকুভা, চট্ররাভ থজরা। ১৯৭৬ 

২৩. সুনাভগঞ্জ এফাং মফগঞ্জ ভকুভা, মদরট থজরা। ১৯৭৬ 

২৪. মদনাজপুয দয ভকুভা। ১৯৭৬ 

২৫. দয দমিণ এফাং কক্সফাজায ভকুভা, চট্ররাভ থজরা। ১৯৭৬ 

২৬. মদায থজরা। ১৯৭৭ 

২৭. খুরনা দয এফাং ফাদগযাট ভকুভা। ১৯৭৭ 

২৮. াফনা থজরা (াংদামধত াংেযণ)। ১৯৭৭ 

২৯. জাভারপুয ভকুভা (াংদামধত াংেযণ)। ১৯৭৭ 

৩০. ব্রাহ্মণফাড়ীো ভকুভা, কুমভল্লা থজরা। ১৯৭৭ 

৩১. মকদাযগঞ্জ এফাং দয দমিণ ভকুভা,ভেভনমাং থজরা। ১৯৭৭ 

৩২. ঢাকা থজরা (াংদামধত াংেযণ)। ১৯৮১ 

৩৩. াফ েতয চট্ররাভ। ১৯৮৬ 

৩৪. িাগরনাইো এফাং যশুযাভ থানা,থপনী ভকুভা। অপ্রকামত 

 


