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K…wlB m¤§„w× 



গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

কৃষল ভন্ত্রণারয় 

মৃষিকা ম্পদ উন্নয়ন ইনষিটিউট 

চট্টগ্রাভ আঞ্চষরক কাম যারয়, কুষভল্লা 
 

মৃষিকা ম্পদ উন্নয়ন ইনষিটিউট, চট্টগ্রাভ আঞ্চষরক কাম যারয়, কুষভল্লা এয ২১/০৭/২০১৯ ষরিঃ তাষযদেয দদনষিন 

কাষযগযী কাদজয অগ্রগষত এফাং সফা গ্রীতাদদযদক সফা প্রদাদনয প্রষতদফদনিঃ 

কাম যক্রভ 

১। ষনদদ যষকা নফায়ণিঃ  

উদজরায নাভ জষযকার মৃষিকা নমুনা 

গদফলণাগাদয সপ্রযদণয 

পরাপর প্রাষিয 

তাষযে  

েড়া/ চূড়ান্ত ষনদদ যষকা 

প্রণয়দনয অগ্রগষত 

ভন্তব্য 

দয দষিণ সভ, ২০১৭ ষরিঃ আগি, ২০১৭ ষরিঃ জুন, ২০১৮ ষরিঃ েড়া ষনদদ যষকা  প্রণয়দনয 

কাজ ৯৫% ম্পন্ন দয়দে। 

 

ফাঞ্ছাযাভপুয ষডদম্বয, ২০১৭ ষরিঃ ভাচ য, ২০১৮ ষরিঃ ভাচ য, ২০১৯ ষরিঃ েড়া ষনদদ যষকা  প্রণয়দনয 

কাজ ৬০% ম্পন্ন দয়দে। 

 

 

২। ভাঠ জষযিঃ  

ষনফ যাষচত 

উদজরায নাভ 

জষযদয ভয় াংগৃষত মৃষিকা 

নমুনায াংখ্যা  

প্রধান প্রধান মৃষিকা  

দদরয নাভ 

ফতযভান ভূষভ ব্যফায ভন্তব্য 

নাঙ্গরদকাট ষডদম্বয, ২০১৮ ষরিঃ ১৫০ চাষিনা, সদফীদ্বায 

,বুষড়চাং 

সফাদযা- সযাা আউ- সযাা আভন 

সফাদযা-ষতত-সযাা আভন 

 

আোউড়া জানুয়াষয, ২০১৯ ষরিঃ ৯০ াাড়তরী, 

ষপ্রষতভাা, 

ষভযযাই,ভনু 

সফাদযা- সযাা আউ- সযাা আভন 

ষযলা-সফাদযা-ষতত-সযাা আভন 

সফাদযা-ষতত-সযাা আভন 

সফাদযা-ষতত-ষতত 

 

 

৩।প্রষিণ প্রদানিঃ 

প্রষিদণয  

ধযণ 

প্রষিদণয মূর ষফলয় সভয়াদ প্রষিদণয স্থান প্রষিনাথীয াংখ্যা ভন্তব্য 

- - - - - - 
 
 

 

৪। গদফলণা কাম যক্রভিঃ  

৫। ভষনটষযাং কাম যক্রভিঃ 

৬। এভএটিএর কাম যক্রভিঃ 

৭। প্রষিণ গ্রণিঃ 

প্রষিদণয 

ধযণ 

প্রষিদণয 

মূর ষফলয় 

সভয়াদ প্রষিদণয স্থান প্রষিনাথীয াংখ্যা ভন্তব্য 

- - - - - - 

 

৮। অন্যান্য উদল্লেদমাগ্য কাম যক্রভিঃ  

ক) ষফ-ফাষড়য়া সজরায ফাঞ্ছাযাভপুয উদজরায মৃষিকা ও ভূষভরূ ভানষচত্র াংদাধন পূফ যক  ইউষনয়ন ষবষিক সভৌজা ভানষচত্র দতষযয 

কাজ চরদে। 

ে) াষতয়া উদজরায ষনদদ যষকা প্রষতদফদদনয অধ্যায় ২ এয ভানষচত্র একক ৩ এয ফণ যনা ম্পাদনা কযা দয়দে।  

 

 

২১.০৭.২০১৯ ষরিঃ 

 (সভািঃ জারার উষিন) 

প্রধান দফজ্ঞাষনক কভ যকতযা 

 ০৮১-৭৬৮৭৬ 
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