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প্রাকঃ ষযচারক 

          মৃষিকা ম্পে উন্নয়ন ইনষিটিউট 

          কৃষল খাভায ড়ক, ঢাকা-1215। 

  

ষফলয়ঃ প্রষতষেদনয মৃষিকা নমুনা ষফদেলদণয প্রষতদফেন ও সফা গ্রষতাদক প্রোনকৃত সফায প্রষতদফেদনয অনুষরষ সপ্রযণ প্রাংদগ । 

     12.03.0000.002.16.014.19.855;        09/07/19    । 

 

           উদযাক্ত ষফলয় ও সূদেয় দেয সপ্রষিদত ভদােদয়য েয় অফগষত ও প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদনয জানাদনা মাদে সম, মৃষিকা ম্পে উন্নয়ন ইনষিটিউট, 

আঞ্চষরক গদফলণাগায, ষঝনাইে এয প্রষতষেদনয মৃষিকা নমুনা ষফদেলদণয প্রষতদফেন ও সফা গ্রষতাদক প্রোনকৃত সফায প্রষতদফেদনয অনুষরষ এতোংদগ সপ্রযণ 

কযা দরা । 

       

  

                                                                                   

(সভাঃ নাজমুর ইরাভ)                                                                                                                                                                                              

বাযপ্রাপ্ত কভ মকতমা                                                                                                                                                                             

সটষরদপানঃ0451-61445 

                                                                                                                E-mail: rl.jhinaidah@srdi.gov.bd 

  

 

 

 

 

 

 

 

েয় অফগষতয জন্য অনুষরষ সপ্রযণ কযা দরাঃ 

1। মুখ্য বফজ্ঞাষনক কভ মকতমা, মৃষিকা যীিা ষফবাগ, মৃষিকা ম্পে উন্নয়ন ইনষিটিউট, কৃষল খাভায ড়ক, ঢাকা-1215। 

2।          কভ মকতমা, মৃষিকা ম্পে উন্নয়ন ইনষিটিউট, কৃষল খাভায ড়ক, ঢাকা-1215(ওদয়ফ াইদট প্রকাদয অনুদযাধ)। 

3।         । 
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নমুনা ছক 

ক্রষভক 

নাং 

নমুনায 

ধযণ 

উৎ নমুনা াংগ্রদয 

স্থান 

        

     

               ও                        

pH         OM N P(O) S Zn B Cu Fe Mn K Ca Mg 

dS/m % % Micro gram/gm soil meq/100gm soil  
1। কদম্পাষজট 

মৃষিকা 

নমুনা 

কৃলক গ্রাভ-          

উদজরা- কারীগঞ্জ 

সজরা-ষঝনাইে 

 7.6               

      
          

           

ও          

   গ্রাভ-            

উদজরা- কারীগঞ্জ 

সজরা-ষঝনাইে 

 7.6               

      
          

           

ও          

গ্রাভ-         
উদজরা- কারীগঞ্জ 

সজরা-ষঝনাইে 

 7.4               

      
          

           

ও          

গ্রাভ-          

উদজরা- কারীগঞ্জ 

সজরা-ষঝনাইে 

 7.5               

      
          

           

ও          

গ্রাভ-          

উদজরা- কারীগঞ্জ 

সজরা-ষঝনাইে 

 7.6               

      
          

           

ও                

গ্রাভ-         
উদজরা- কারীগঞ্জ 

সজরা-ষঝনাইে 

 7.6               

      
       

              

ও          

গ্রাভ-         
উদজরা- কারীগঞ্জ 

সজরা-ষঝনাইে 

 7.7               

      
       

              

ও          

গ্রাভ-          

উদজরা- কারীগঞ্জ 

সজরা-ষঝনাইে 

 7.7               

      
       

              

ও          

গ্রাভ-      

উদজরা- কারীগঞ্জ 

সজরা-ষঝনাইে 

 7.6               

      
       

              

ও          

গ্রাভ-        

উদজরা- কারীগঞ্জ 

সজরা-ষঝনাইে 

 7.5               

      
       

              

ও             

গ্রাভ-          

উদজরা- কারীগঞ্জ 

সজরা-ষঝনাইে 

 7.5               

      
       

              

ও             

গ্রাভ-      

উদজরা- কারীগঞ্জ 

সজরা-ষঝনাইে 

 7.5               

      
       

              

ও             

গ্রাভ-      

উদজরা- কারীগঞ্জ 

সজরা-ষঝনাইে 

 7.4               

      
       

              

ও             

গ্রাভ-       

উদজরা- কারীগঞ্জ 

সজরা-ষঝনাইে 

 7.3               

      
       

              

ও             



ক্রষভক 

নাং 

নমুনায 

ধযণ 

উৎ নমুনা 

াংগ্রদয 

স্থান 

        

     

               ও                        

pH         OM N P(O) P(B) S Zn B Cu Fe Mn K Ca Mg 

dS/m % % Micro gram/gm soil meq/100gm soil  

2। কদম্পাষজট 

মৃষিকা নমুনা 

উদজরা 

ষনদে মষকা 

া মা, 

মদায 

 7.0 1.43               

      
                  

            

ও           

     7.1 1.06               

      
                  

            

ও           

 7.0 1.38               

      
                  

            

ও           

 7.0 0.89               

      
                  

            

ও           

 7.1 1.71               

      
                  

            

ও           

 7.0 1.97               

      
                  

            

ও           

 7.2 1.43               

      
                  

            

ও           

 7.1 1.89               

      
                  

            

ও           

 7.2 1.35               

      
                  

            

ও           

 7.2 1.43               

      
                  

            

ও           

 7.2 1.52               

      
                  

            

ও           

 7.2 1.59               

      
                  

            

ও           

 7.2 1.06               

      
       

         
  

            

ও           

 7.1 1.50               

      
                  

            

ও           

 7.0 2.33               

      
       

          

        
  

            

ও           

 7.1 1.54               



 

 

 

 

 

 

 

(সভাঃ নাজমুর ইরাভ)                                                                                                                                                                                                                      

বাযপ্রাপ্ত কভ মকতমা                                                                                                                                                                             

সটষরদপানঃ0451-61445 

                                                                                                                                                                                                        E-mail: rl.jhinaidah@srdi.gov.bd 

 

      
                  

            

ও           

 7.1 1.46               

      
                  

            

ও           

 7.1 1.45               

          
                  

            

ও           

 7.1 1.64               

      
                  

            

ও           

 7.1 2.16               

      
       

          

        
  

            

ও           

 7.2 1.75               

      
                  

            

ও           

 7.2 1.76               

      
                  

            

ও           

 7.1 1.50               

      
                  

            

ও           

 7.0 3.88               

      
       

          

        
  

            

ও           

 7.0 13.56               

      
       

     

        
  

            

ও           

 7.0 8.88               

      
       

       

        
  

            

ও           
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