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 নাং-12.03.4044.071.16.006.19.738                                                                                      তাষরখঃ 21/01/2020ইাং 
 
 
প্রাপকঃ পষরচালক 
          মৃষিকা সম্পে উন্নয়ন ইনষিটিউি 
          কৃষি খামার সড়ক, ঢাকা-1215। 
  
বিষয়ঃ প্রবিবিনের মৃবিকা েমেুা বিনেষনের প্রবিনিিে ও সেিা গ্রবিিানক প্রিােকৃি সেিার 
প্রবিনিিনের অেুবিবি সপ্ররে প্রেংনে । 
  সূত্রঃ12.03.0000.002.16.014.19.855; তারিখঃ 09/07/19 ররঃ। 
 
           উপদরাক্ত ষবিয় ও সূদেয় পদের প্রপ্রষিদত মদহােদয়র সেয় অবগষত ও প্রদয়াজনীয় বযবস্থা গ্রহদনর 

জানাদনা যাদে প্রয, মৃষিকা সম্পে উন্নয়ন ইনষিটিউি, আঞ্চষলক গদবিণাগার, ঝিনাইেহ এর প্রষতষেদনর মৃষিকা 

নমুনা ষবদেিদণর প্রষতদবেন ও প্রসবা গ্রষহতাদক প্রোনকৃত প্রসবার প্রষতদবেদনর অনুষলষপ এতেসাংদগ প্রপ্ররণ করা 

হদলা । 

       
  

                                                                                   
(প্রমাঃ নাজমুল ইসলাম)                                                                                                                                                                                              
ভারপ্রাপ্ত কম মকতমা                                                                                                                                                                             

প্রিষলদ ানঃ0451-61445 
                                                                                                                E-mail: rl.jhinaidah@srdi.gov.bd 
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সেয় অবগষতর জনয অনুষলষপ প্রপ্ররণ করা হদলাঃ 
1। মুখয ববজ্ঞাষনক কম মকতমা, মৃষিকা পরীিা ষবভাগ, মৃষিকা সম্পে উন্নয়ন ইনষিটিউি, কৃষি খামার সড়ক, 
ঢাকা-1215। 
2। ইননানেশন কম মকতমা, মৃষিকা সম্পে উন্নয়ন ইনষিটিউি, কৃষি খামার সড়ক, ঢাকা-1215(ওদয়ব সাইদি 
প্রকাদশর অনুদরাধসহ)। 
3। অরিস করি। 
 

 

 



েমুো ছক 
ক্র

ষমক 
নাং 

নমুনা

র 
ধরণ 

উৎস নমুনা 
সাংগ্রদহর স্থান 

চাষাবাদ 
িদ্ধরত 

রবনেরষত উিাদান ও িুষ্টি উিাদাননি শ্রেণী মণ্ত

বয pH লবণাক্ততা OM N P(O) S Zn B Cu Fe Mn K Ca Mg 
dS/m % % Micro gram/gm soil meq/100gm soil  

1। কদম্পা

ঝজি 
মৃষিকা 
নমুনা 

কৃিক গ্রাম-বাষ্টিকাডাাংডা 
উপদজলা- শ্রীপুর 
প্রজলা-মাগুরা 

            0.58    
আিলযান্ড 

    
  

  
   অরতউচ্চ    

ওনেিলযান্ড   অরতউচ্চ 

গ্রাম-গান্না 
উপদজলা- 
ঝিনাইেহ সের 
প্রজলা-ঝিনাইেহ 

            0.17    
আিলযান্ড 

    
  

  
   রনম্ন    

ওনেিলযান্ড   
মধ্যম 

গ্রাম-রসনিাইল 
কদলানী  
উপদজলা- 
প্র াড়ামারা 
প্রজলা-রাজশাহী 

            0.35    
আিলযান্ড 

    

  

  

   িরিরমত    
ওনেিলযান্ড 

 
 

উচ্চ 

গ্রাম-শ্রগাোলিাড়া 
উপদজলা- 
ঝিনাইেহ সের 
প্রজলা-ঝিনাইেহ 

            0.11    
আিলযান্ড 

    
       রনম্ন    

ওনেিলযান্ড   
রনম্ন 

গ্রাম-সীমাখালী 
উপদজলা- শাষলখা 
প্রজলা-মাগুরা 

            0.42    
আিলযান্ড 

    
       উচ্চ    

ওনেিলযান্ড   অরতউচ্চ 

গ্রাম-সীমাখালী 
উপদজলা- 
মুঝজবনগর 
প্রজলা-প্রমদহরপুর 

            0.37    
আিলযান্ড 

    
       উচ্চ    

ওনেিলযান্ড       
উচ্চ 

   

গ্রাম- শ্রিাড়ািাড়া 
উপদজলা- 
মদহশপুর 
প্রজলা-ঝিনাইেহ 

            0.24    
আিলযান্ড 

 
 

  
       মধ্যম    

ওনেিলযান্ড        
িরিরমত    

গ্রাম- 
বানকাসনিাতা 
উপদজলা- 
মদহশপুর 
প্রজলা-ঝিনাইেহ 

            0.49    
আিলযান্ড 

 

 

  

       অরতউচ্চ    
ওনেিলযান্ড 

 
      

অরতউচ্চ 
   



গ্রাম- যাদবিুি 
উপদজলা- 
মদহশপুর 
প্রজলা-ঝিনাইেহ 

            0.28    
আিলযান্ড 

 
 

  
       িরিরমত    

ওনেিলযান্ড        
িরিরমত 

   

গ্রাম- ডুমুিতলা 
উপদজলা- 
মদহশপুর 
প্রজলা-ঝিনাইেহ 

            0.13    
আিলযান্ড 

 
 

  
       রনম্ন    

ওনেিলযান্ড        
রনম্ন 

   

গ্রাম- জগুসা 
উপদজলা- 
মদহশপুর 
প্রজলা-ঝিনাইেহ 

            0.21    
আিলযান্ড 

 
 

  
       মধ্যম    

ওনেিলযান্ড        
মধ্যম 

   

গ্রাম- ডুমুিতলা 
উপদজলা- 
হষরনাকুন্ডু 
প্রজলা-ঝিনাইেহ 

            0.27    
আিলযান্ড 

 
 

  
       মধ্যম    

ওনেিলযান্ড        
িরিরমত    

গ্রাম- ডুমুিতলা 
উপদজলা- 
হষরনাকুন্ডু 
প্রজলা-ঝিনাইেহ 

            0.20    
আিলযান্ড 

 
 

  
       মধ্যম    

ওনেিলযান্ড        
মধ্যম    

গ্রাম- রবজেিুি 
উপদজলা- 
ঝিনাইেহ সের 
প্রজলা-ঝিনাইেহ 

            0.23    
আিলযান্ড 

 
 

  
       মধ্যম    

ওনেিলযান্ড        
িরিরমত    

গ্রাম- রবজেিুি 
উপদজলা- 
ঝিনাইেহ সের 
প্রজলা-ঝিনাইেহ 

            0.22    
আিলযান্ড 

 
 

  
       মধ্যম    

ওনেিলযান্ড        
মধ্যম    

গ্রাম- রবজেিুি 
উপদজলা- 
ঝিনাইেহ সের 
প্রজলা-ঝিনাইেহ 

            0.23    
আিলযান্ড 

 
 

  
       মধ্যম    

ওনেিলযান্ড        
িরিরমত    

গ্রাম- রবজেিুি 
উপদজলা- 
ঝিনাইেহ সের 
প্রজলা-ঝিনাইেহ 

            0.18    
আিলযান্ড 

 
 

  
       রনম্ন    

ওনেিলযান্ড        
মধ্যম 

   

গ্রাম- রবজেিুি 
উপদজলা- 

            0.18    
আিলযান্ড            রনম্ন    



ঝিনাইেহ সের 
প্রজলা-ঝিনাইেহ 

ওনেিলযান্ড        
মধ্যম 

   

গ্রাম- রবজেিুি 
উপদজলা- 
ঝিনাইেহ সের 
প্রজলা-ঝিনাইেহ 

            0.16    
আিলযান্ড 

 
 

  
       রনম্ন    

ওনেিলযান্ড        
মধ্যম 

   

গ্রাম- রবজেিুি 
উপদজলা- 
ঝিনাইেহ সের 
প্রজলা-ঝিনাইেহ 

            0.15    
আিলযান্ড 

 
 

  
       রনম্ন    

ওনেিলযান্ড        
রনম্ন 

   

গ্রাম- রবজেিুি 
উপদজলা- 
ঝিনাইেহ সের 
প্রজলা-ঝিনাইেহ 

            0.16    
আিলযান্ড 

 
 

  
       রনম্ন    

ওনেিলযান্ড        
মধ্যম 

   

গ্রাম- রবজেিুি 
উপদজলা- 
ঝিনাইেহ সের 
প্রজলা-ঝিনাইেহ 

            0.15    
আিলযান্ড 

 
 

  
       রনম্ন    

ওনেিলযান্ড        
রনম্ন    

গ্রাম- রবজেিুি 
উপদজলা- 
ঝিনাইেহ সের 
প্রজলা-ঝিনাইেহ 

            0.15    
আিলযান্ড 

 
 

  
       রনম্ন    

ওনেিলযান্ড        
রনম্ন 

   

গ্রাম- রবজেিুি 
উপদজলা- 
ঝিনাইেহ সের 
প্রজলা-ঝিনাইেহ 

            0.20    
আিলযান্ড 

 
 

  
       মধ্যম    

ওনেিলযান্ড        
মধ্যম 

   

গ্রাম- রবজেিুি 
উপদজলা- 
ঝিনাইেহ সের 
প্রজলা-ঝিনাইেহ 

            0.20    
আিলযান্ড 

 
 

  
       মধ্যম    

ওনেিলযান্ড        
মধ্যম 

   

গ্রাম- রবজেিুি 
উপদজলা- 
ঝিনাইেহ সের 
প্রজলা-ঝিনাইেহ 

            0.21    
আিলযান্ড 

 
 

  
       মধ্যম    

ওনেিলযান্ড        
মধ্যম 

   

গ্রাম- রবজেিুি 
উপদজলা- 
ঝিনাইেহ সের 
প্রজলা-ঝিনাইেহ 

            0.22    
আিলযান্ড 

 
 

  
       মধ্যম    

ওনেিলযান্ড        
মধ্যম 

   



গ্রাম- রবজেিুি 
উপদজলা- 
ঝিনাইেহ সের 
প্রজলা-ঝিনাইেহ 

            0.22    
আিলযান্ড 

 
 

  
       মধ্যম    

ওনেিলযান্ড        
মধ্যম 

   

গ্রাম- রবজেিুি 
উপদজলা- 
ঝিনাইেহ সের 
প্রজলা-ঝিনাইেহ 

            0.25    
আিলযান্ড 

 
 

  
       মধ্যম    

ওনেিলযান্ড        
িরিরমত    

গ্রাম- রবজেিুি 
উপদজলা- 
ঝিনাইেহ সের 
প্রজলা-ঝিনাইেহ 

            0.25    
আিলযান্ড 

 
 

  
       মধ্যম    

ওনেিলযান্ড        
িরিরমত    

গ্রাম- রবজেিুি 
উপদজলা- 
ঝিনাইেহ সের 
প্রজলা-ঝিনাইেহ 

            0.26    
আিলযান্ড 

 
 

  
       মধ্যম    

ওনেিলযান্ড        
িরিরমত    

গ্রাম- রবজেিুি 
উপদজলা- 
ঝিনাইেহ সের 
প্রজলা-ঝিনাইেহ 

            0.26    
আিলযান্ড 

 
 

  
       মধ্যম    

ওনেিলযান্ড        
িরিরমত    

গ্রাম- রবজেিুি 
উপদজলা- 
ঝিনাইেহ সের 
প্রজলা-ঝিনাইেহ 

            0.26    
আিলযান্ড 

 
 

  
       মধ্যম    

ওনেিলযান্ড        
িরিরমত    

গ্রাম- চা াঁদিুি 
উপদজলা- 
হষরনাকুন্ডু 
প্রজলা-ঝিনাইেহ 

            0.48    
আিলযান্ড 

 
 

  
       অরতউচ্চ    

ওনেিলযান্ড        
অরতউচ্চ    

গ্রাম- খালকুলা 
উপদজলা- গান্না 
প্রজলা-ঝিনাইেহ 

            0.18    
আিলযান্ড 

 
 

  
       রনম্ন    

ওনেিলযান্ড        মধ্যম    
গ্রাম- বা াঁরশিাড়া 
উপদজলা- গান্না 
প্রজলা-ঝিনাইেহ 

            0.23    
আিলযান্ড 

 
 

  
       মধ্যম    

ওনেিলযান্ড        িরিরমত    
গ্রাম- িাইকপাড়া 
উপদজলা- গান্না 
প্রজলা-ঝিনাইেহ 

            0.19    
আিলযান্ড 

 
 

  
       মধ্যম    

ওনেিলযান্ড        মধ্যম    
গ্রাম- খালকুলা             0.14    



উপদজলা- গান্না 
প্রজলা-ঝিনাইেহ 

আিলযান্ড 
 

 
  

       রনম্ন    
ওনেিলযান্ড        রনম্ন    

গ্রাম- রবজেিুি 
উপদজলা- 
ঝিনাইেহ সের 
প্রজলা-ঝিনাইেহ 

            0.17    
আিলযান্ড 

 
 

  
       রনম্ন    

ওনেিলযান্ড        
মধ্যম    

গ্রাম- রবজেিুি 
উপদজলা- 
ঝিনাইেহ সের 
প্রজলা-ঝিনাইেহ 

            0.41    
আিলযান্ড 

 
 

  
       উচ্চ    

ওনেিলযান্ড        
অরতউচ্চ    

গ্রাম- রবজেিুি 
উপদজলা- 
ঝিনাইেহ সের 
প্রজলা-ঝিনাইেহ 

            0.36    
আিলযান্ড 

 
 

  
       িরিরমত    

ওনেিলযান্ড        
উচ্চ    

গ্রাম- রবজেিুি 
উপদজলা- 
ঝিনাইেহ সের 
প্রজলা-ঝিনাইেহ 

            0.18    
আিলযান্ড 

 
 

  
       রনম্ন    

ওনেিলযান্ড        
মধ্যম 

   

 

 

 
(প্রমাঃ নাজমুল ইসলাম)                                                                                                                                                                                                                                     
ভারপ্রাপ্ত কম মকতমা                                                                                                                                                                             

প্রিষলদ ানঃ0451-61445 
                                                                                                                                                                                                                                E-mail: rl.jhinaidah@srdi.gov.bd 
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