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প্রাকঃ ষযচারক 

 মৃষিকা ম্পদ উন্নয়ন ইনষিটিউট 

 কৃষল খাভায ড়ক, ঢাকা-১২১৫। 

 

ষফলয়ঃ প্রষতষদদনয কাদজয অগ্রগষত ও জফা গ্রষতাদক প্রদি জফায প্রষতদফদন াংক্রান্ত তথ্য জপ্রযণ। 

 

সূত্রঃ নাং-১২.০৩.০০০০.০০২.১৬.০১৪.১৯-৮৫৪;  তাষযখঃ ০৯-০৭-২০১৯ ষরঃ। 

 

 উমৄ যক্ত ষফলয় ও সূদত্রয় দত্রয আদরাদক ভদাদদয়য দয় অফগষতয জন্য জানাদনা মাদে জম, এ কাম যারয় কর্তযক প্রষতষদদনয কাষযগষয 

কাদজয অগ্রগষত ও জফা গ্রষতাদক প্রদি জফায প্রষতদফদন আনায জপ্রষযত ছক জভাতাদফক প্রস্তুত কদয যফতী প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদনয জন্য 

এতদাংদগ াংমৄক্ত কদয জপ্রযণ কযা দরা। 

 

 

 

১৮-০৯-২০১৯ 
 

(আপদযাজা নাজনীন) 

ঊর্ধ্যতন বফজ্ঞাষনক কভ যকতযা 

জপান-০৭১-৬২০৫৭ 

Email: do.kushtia@srdi.gov.bd. 

 

 

 

দয় জ্ঞাতাদথ য অনুষরষ জপ্রযণ কযা দরা: 

১। মুখ্য বফজ্ঞাষনক কভ যকতযা, উন্নয়ন ষফবাগ, মৃষিকা ম্পদ উন্নয়ন ইনষিটিউট, কৃষল খাভায ড়ক, ঢাকা। 

২। প্রধান বফজ্ঞাষনক কভ যকতযা, মৃষিকা ম্পদ উন্নয়ন ইনষিটিউট, আঞ্চষরক কাম যারয়, খুরনা। 

৩। ইদনাদবন কভ যকতযা, মৃষিকা ম্পদ উন্নয়ন ইনষিটিউট, প্রধান কাম যারয়, ঢাকা (এআযষডআই-এয ওদয়ফাইদট প্রকাদয অনুদযাধ)। 

৪। অষপ কষ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

প্রষতষদদনয কাদজয অগ্রগষত ও জফা গ্রষতাদক প্রদি জফায প্রষতদফদন 

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনত্তিটিউট, জেরা কাম যারয়, কুত্তিয়া ।  

তাত্তযখ : ১৮ জসপ্টেম্বয, 2019 

১। ষনদদ যষকা নফায়ন: 

উদজরায নাভ জষযকার 
মৃষিকা নমুনা গদফলণাগাদয জপ্রযদণয/পরাপর প্রাষিয তাষযখ 

খড়া/চুড়ান্ত ষনদদ যষকা প্রণয়দনয অগ্রগষত ভন্তব্য 
নমুনা জপ্রযদণয তাষযখ পরাপর প্রাষিয তাষযখ 

জদৌরতপুয, কুত্তিয়া জানুয়াষয/২০১৭ ২৪/০৫/১৭ ১৯/০৩/১৯ ষযষি-৬ এয কাজ ২৫% জল দয়দছ। - 

ষভযপুয, কুষিয়া জুন/২০১৯ - - 
মৃষিকা নমুনা গদফলণাগাদয জপ্রযদণয জন্য 

প্রষক্রয়াকযদণয কাজ ৯০% জল দয়দছ। 
- 

কাষয়ানী, পষযদপুয জানুয়াষয/২০১৭ ১৫/০৫/১৭ ২৩/০১/১৯ 
চুড়ান্ত প্রষতদফদন ম্পাদনায জন্য ঢাকা আঞ্চষরক 

কাম যারদয় জপ্রযণ কযা দয়দছ। 
- 

বাঙ্গা, পত্তযদপুয ষডদম্বয/২০১৬ ২৬/০২/১৭ ১১/০৩/১৯ 
অধ্যায় ২ এয ভানষচত্র একক-৫ ও ৬ এয ছক-(খ) 

এয কাজ জল দয়দছ। 
- 

জকাটাত্তরাযা, পত্তযদপুয জভ/২০১৮ ২৩/০৬/১৮ ২৯/০৫/১৯ 
অধ্যায় ২ এয ভানষচত্র একক-৭ এয ছক-(খ) এয 

কাজ জল দয়দছ।  
- 

কারত্তকত্তন, পত্তযদপুয ষডদম্বয/২০১৭ ২৬/০২/১৮ - - - 

জগাসাইযহাট, পত্তযদপুয জানুয়াষয/২০১৯ ১৮/০৬/১৯ - - - 

২।  ভাঠ জষয: নাই 

ষনফ যাষচত উদজরায নাভ জষযদয ভয় াংগৃষত মৃষিকা নমুনায াংখ্যা প্রধান প্রধান মৃষিকা দদরয নাভ ফতযভান ভূষভ ব্যফায ভন্তব্য 

- - - - - - 

৩। ভানষচত্র চূড়ান্তকযণ:  

জজরা উদজরা কাদজয অগ্রগষত 

পষযদপুয কাষয়ানী াযভাপ্টেপ্টস চূড়ান্ত ভানত্তিত্র অংকপ্টনয কাে ১০০% সম্পন্ন কযা হপ্টয়প্টে। 

পত্তযদপুয বাঙ্গা াযভাপ্টেপ্টস চূড়ান্ত ভানত্তিত্র অংকপ্টনয কাে 3৫% সম্পন্ন কযা হপ্টয়প্টে। 

কুত্তিয়া ত্তভযপুয মৃত্তিকা ও ভূত্তভরূ ভানত্তিত্র অংকপ্টনয কাে 5% সম্পন্ন কযা হপ্টয়প্টে। 

৪। কৃলক জফা: নাই 

জসফায নাভ জসফায ধযণ 

সায সুাত্তয কার্ য প্রদান - 

যাভ য - 

৫। ায ষফদেলণ: নাই 

াদযয নাভ উৎ ষফদেষলত উাদান ও াংখ্যা ভন্তব্য 

- - - - 

৬।  প্রষক্ষণ প্রদান: নাই 

প্রষক্ষদণয ধযণ প্রষক্ষদণয মূর ষফলয় জভয়াদ প্রষক্ষদণয স্থান প্রষক্ষণাথীয াংখ্যা ভন্তব্য 

      

৭।  প্রষক্ষণ গ্রণ: নাই 

প্রষক্ষদণয ধযণ প্রষক্ষদণয মূর ষফলয় জভয়াদ প্রষক্ষদণয স্থান প্রষক্ষণাথীয াংখ্যা ভন্তব্য 

- - - - - - 

৮।  ভষনটষযাং কাম যক্রভ (াংষক্ষি ষফফযণ): নাই 

কাপ্টেয সংত্তিপ্ত ত্তফফযণ অগ্রগত্তত 

- - 

৯।    এভএটিএর কাম যক্রভ ((াংষক্ষি ষফফযণ) : নাই 

১০।  গদফলণা কাম যক্রভ (াংষক্ষি ষফফযণ) : নাই 

১১।  ইউষনয়ন াষয়কা প্রণয়ন: নাই 

জজরা উদজরা কাদজয অগ্রগষত 

- - - 

 

 ১২। অন্যান্য উদেখদমাগ্য কাম যক্রভ : ষভযপুয উদজরা ষনদদ যষকা াংক্রান্ত কাজ ম্পাদদনয জন্য আঞ্চষরক কাম যারয়, খুরনা       । 

 
 

 

 

 

 

১৮-০৯-২০১৯ 

ঊর্ধ্যতন বফজ্ঞাষনক কভ যকতযা 

 


