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স্মারক নং- ১২.০৩.৪০৫০.০৭১.১৬.০০১.০২-৫১৮           তাররখঃ ১২-১২-২০১৯ ররঃ।  

 

 

প্রাপকঃ পষরচালক 

 মৃষিকা সম্পে উন্নয়ন ইনষিটিউট 

 কৃষি খামার সড়ক, ঢাকা-১২১৫। 

 

ষবিয় t প্রষতষেদনর মৃষিকা নমুনা ষবদেিদণর প্রষতদবেন ও সসবা গ্রষিতাদক প্রোনকৃত সসবার প্রষতদবেন সপ্ররণ প্রসাংদগ। 

 

সূত্রঃ ১২.03.০০০০.০0২.১৬.০১৪.১৯.৮৫৫, তাষরখঃ 09/07/২০১9 ষরঃ। 

 

উপর্যকু্ত ষবিয় ববাং সূদত্রয় পদত্রর সপ্রষষিতদত আপনার সেয় ববগষতর জ্য  জানাদনা াাদছে  সা, বত্র গদবিণাগাদরর 

মৃষিকা নমুনা ষবদেিদণর প্রষতদবেন ও সসবা গ্রষিতাদক প্রোনকৃত সসবার প্রষতদবেন ষনর্াুষরত ছক সমাতাদবক পূরণc~e©K 

বতেসাংদগ সপ্ররণ করা িদলা (সফট কষপ ই-সমইদল সপ্রষরত) ।  
 

 

সাংর্যক্তঃ প্রষতদবেন- ১ প্রস্থ। 

 

 

                                                                                             

                  (মমাঃ শরিকুল মওলা) 

                    ভারপ্রাপ্ত কম মকতমা 

                    ০৭১-৬৩১৩৩                                                                                                                                  

                                                                                   rl.kushtia@srdi.gov.bd 

 

স্মারক নং- ১২.০৩.৪০৫০.০৭১.১৬.০০১.০২-৫১৮           তাররখঃ ১২-১২-২০১৯ ররঃ।  

জ্ঞাতাদথ ুবনুষলষপঃ 

১। মুখ্য ববজ্ঞাষনক কমকুতাু, মৃষিকা পরীষিতা ষবভাগ, মৃষিকা সম্পে উন্নয়ন ইনষিটিউট, কৃষি খামার সড়ক, 

    ঢাকা-১২১৫। 

২। ইদনাদভশন বষফসার,  মৃষিকা সম্পে উন্নয়ন ইনষিটিউট, কৃষি খামার সড়ক, ঢাকা-১২১৫ (বসআরষিআই- 

    বর ওদয়বসাইদট প্রকাদশর বনুদরার্সি) । 

৩। বষফস কষপ। 

http://www.srdi.gov.bd/
mailto:rl.kushtia@srdi.gov.bd


স্মারক নং- ১২.০৩.৪০৫০.০৭১.১৬.০০১.০২-৫১৮                                                                 তাররখঃ ১২-১২-২০১৯ ররঃ।      

মৃষিকা সম্পে উন্নয়ন ইনষিটিউট, আঞ্চষলক গদবিণাগার, কুষিয়ার প্রষতষেদনর মৃষিকা নমুনা ষবদেিদণর প্রষতদবেন 

 

ক্রষমক 

নাং 

নমুনার র্রণ উৎস নমুনা সাংগ্রদির স্থান ষবদেষিত উপােন ও নমুনা নম্বর মান পুষি উপাোদনর 

 সেষণ (ওদয়টল্যান্ড)/ প্রষতষক্রয়া  

মন্তব্য 

উপাোদনর নাম ল্যাব নাং সপ্ররদকর নমুনা 

নাং 

১। কদম্পাষজট 

মৃষিকা নমুনা 

কৃিক 

সমাঃ আষশকুর রিমান 

কুষিয়া সজলার ষবষভন্ন উপদজলা।  pH ৮৫21 162 8.2 মৃদু ষিতার  

8522 163 7.8 মৃদু ষিতার  

8523 164 7.9 মৃদু ষিতার  

8524 165 7.9 মৃদু ষিতার  

8525 166 7.6 মৃদু ষিতার  

8526 167 7.9 মৃদু ষিতার  

8527 168 7.8 মৃদু ষিতার  

8528 169 8.0 মৃদু ষিতার  

8529 170 8.0 মৃদু ষিতার  

৮530 171 7.9 মৃদু ষিতার  

৮531 172 8.1 মৃদু ষিতার  

৮532 173 7.9 মৃদু ষিতার  

৮533 174 8.0 মৃদু ষিতার  

৮534 173 7.7 মৃদু ষিতার  

৮535 176 7.9 মৃদু ষিতার  

৮536 177 7.2 নিরপেক্ষ  

৮537 178 7.4 মৃদু ষিতার  

৮538 179 7.3 নিরপেক্ষ  

৮539 180 7.4 মৃদু ষিতার  

৮540 181 7.0 নিরপেক্ষ  

 

ষবঃ দ্রঃ বত্র কাাাুলদয় ০১ জন কমকুতাু কমরুত আদছন।                                                                    

                                                                                                                                                                                                  

 
 


