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তাষযখঃ 11-09-2022 ষরঃ

প্রাকঃ ভাষযচারক
মৃষিকা ম্পদ উন্নয়ন ইনষিটিউট
কৃষল খাভায ড়ক, ঢাকা-১২১৫।
ষফলয়ঃ প্রষতষদদনয কাদজয অগ্রগষত ও সফা গ্রষতাদক প্রদি সফায প্রষতদফদন াংক্রান্ত তথ্য সপ্রযণ।
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 সম, এ কাম যারয় কর্তযক প্রষতষদদনয কাষযগষয
কাদজয অগ্রগষত ও সফা গ্রষতাদক প্রদি সফায প্রষতদফদন আনায সপ্রষযত ছক সভাতাদফক প্রস্তুত কদয যফতী প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদনয জন্য
এতদাংদগ াংমৄক্ত কদয সপ্রযণ কযা দরা।
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প্রধান বফজ্ঞাষনক কভযকতযা
সপান: ০2477782514
Email: dosrdikushtia@gmail.com

দয় জ্ঞাতাদথ য অনুষরষ সপ্রযণ কযা দরা:
১। ষযচারক, ষপল্ড াষবযদ উইাং, মৃষিকা ম্পদ উন্নয়ন ইনষিটিউট, প্রধান কাম যারয়, ঢাকা।
2। মুখ্য বফজ্ঞাষনক কভযকতযা, মৃষিকা ম্পদ উন্নয়ন ইনষিটিউট, ষফবাগীয় কাম যারয়, খুরনা।
3। ইদনাদবন কভযকতযা, মৃষিকা ম্পদ উন্নয়ন ইনষিটিউট, প্রধান কাম যারয়, ঢাকা (এআযষডআই-এয ওদয়ফাইদট প্রকাদয অনুদযাধ)।
4। অষপ কষ।

প্রষতষদদনয কাদজয অগ্রগষত ও সফা গ্রষতাদক প্রদি সফায প্রষতদফদন
মৃষিকা ম্পদ উন্নয়ন ইনষিটিউট, আঞ্চষরক কাম যারয়, কুষিয়া ।
তাষযখ : 11 সদেম্বয, ২০২2
১। ষনদদ যষকা নফায়ন:
মৃষিকা নমুনা গদফলণাগাদয সপ্রযদণয/পরাপর প্রাষিয তাষযখ
নমুনা সপ্রযদণয তাষযখ
পরাপর প্রাষিয তাষযখ

উদজরায নাভ

জষযকার

কুষিয়া দয

জানুয়াষয/২০21

15/02/২০21

খড়া/চুড়ান্ত ষনদদ যষকা প্রণয়দনয অগ্রগষত

ভন্তব্য

নমুনা ষফদেলদনয পরাপর ব্যষতত খড়া
ষনদদ যষকা সরখায কাজ চরদছ।

-

২। ভাঠ জষয:
ষনফ যাষচত উদজরায নাভ

জষযদয ভয়

৩। ভানষচত্র চূড়ান্তকযণ:
সজরা
কুষিয়া

াংগৃষত মৃষিকা নমুনায
াংখ্যা

উদজরা
কুষিয়া দয

প্রধান প্রধান মৃষিকা দদরয নাভ

ফতযভান ভূষভ ব্যফায

ভন্তব্য

কাদজয অগ্রগষত
চুড়ান্ত ভানষচত্র প্রণয়দনয কাজ চরদছ।

৪। কৃলক সফা:
সফায নাভ
ায সুাষয কাড য প্রদান
যাভয

সফায ধযণ
-

৫। ায ষফদেলণ:
াদযয নাভ
৬। প্রষক্ষণ প্রদান:
প্রষক্ষদণয ধযণ

উৎ
-

প্রষক্ষদণয মূর ষফলয়

ষফদেষলত উাদান ও াংখ্যা
-

সভয়াদ

ভন্তব্য
-

প্রষক্ষদণয স্থান

প্রষক্ষণাথীয াংখ্যা

ভন্তব্য

৭। প্রষক্ষণ গ্রণ:
প্রষক্ষদণয ধযণ
-

প্রষক্ষদণয মূর ষফলয়
-

৮। ভষনটষযাং কাম যক্রভ (াংষক্ষি ষফফযণ):
কাদজয াংষক্ষি ষফফযণ
৯। এভএটিএর কাম যক্রভ ((াংষক্ষি ষফফযণ) : নাই
১০। গদফলণা কাম যক্রভ (াংষক্ষি ষফফযণ) : নাই
১১। ইউষনয়ন াষয়কা প্রণয়ন:
সজরা
উদজরা
কুষিয়া

কুভাযখারী

সভয়াদ
-

প্রষক্ষদণয স্থান
-

প্রষক্ষণাথীয াংখ্যা
-

ভন্তব্য
-

অগ্রগষত
-

কাদজয অগ্রগষত
দকী, াষি, চাড়া, মদুফয়যা, চাঁদপুয ও ফাগুরাট ইউষনয়দনয ইউষনয়ন াষয়কা মুদ্রদণয জন্য প্রধান কাম যারয়,
ঢাকায় সপ্রযণ কযা দয়দছ।

১২। অন্যান্য উদেখদমাগ্য কাম যক্রভ: নাই।
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