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K…wlB m¤§„w× 



গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

কৃখ্ল ভন্ত্রণারয় 

মৃখ্িকা ম্পদ উন্নয়ন ইনখ্িটিউট 

চট্টগ্রাভ আঞ্চখ্রক কাম যারয়, কুখ্ভল্লা 
 

মৃখ্িকা ম্পদ উন্নয়ন ইনখ্িটিউট, চট্টগ্রাভ আঞ্চখ্রক কাম যারয়, কুখ্ভল্লা এয দদনখ্িন কাখ্যগযী কাদজয অগ্রগখ্ত 

এফাং সফা গ্রীতাদদযদক সফা প্রদাদনয প্রখ্তদফদনিঃ 

কাম যক্রভ 

১। খ্নদদ যখ্কা নফায়ণিঃ  

উদজরায নাভ জখ্যকার মৃখ্িকা নমুনা 

গদফলণাগাদয সপ্রযদণয 

পরাপর প্রাখ্িয 

তাখ্যখ  

খড়া/ চূড়ান্ত খ্নদদ যখ্কা 

প্রণয়দনয অগ্রগখ্ত 

ভন্তব্য 

দয দখ্িণ সভ, ২০১৭ খ্রিঃ আগি, ২০১৭ খ্রিঃ জুন, ২০১৮ খ্রিঃ খড়া খ্নদদ যখ্কা  প্রণয়দনয 

কাজ ৯০% ম্পন্ন দয়দে। 

 

ফাঞ্ছাযাভপুয খ্ডদম্বয, ২০১৭ খ্রিঃ ভাচ য, ২০১৮ খ্রিঃ ভাচ য, ২০১৯ খ্রিঃ খড়া খ্নদদ যখ্কা  প্রণয়দনয 

কাজ ৫০% ম্পন্ন দয়দে। 

 

 

২। ভাঠ জখ্যিঃ  

খ্নফ যাখ্চত 

উদজরায নাভ 

জখ্যদয ভয় াংগৃখ্ত মৃখ্িকা 

নমুনায াংখ্যা  

প্রধান প্রধান মৃখ্িকা  

দদরয নাভ 

ফতযভান ভূখ্ভ ব্যফায ভন্তব্য 

নাঙ্গরদকাট খ্ডদম্বয, ২০১৮ খ্রিঃ ১৫০ চাখ্িনা, সদফীদ্বায 

,বুখ্ড়চাং 

সফাদযা- সযাা আউ- সযাা আভন 

সফাদযা-খ্তত-সযাা আভন 

 

আখাউড়া জানুয়াখ্য, ২০১৯ খ্রিঃ ৯০ াাড়তরী, 

খ্প্রখ্তভাা, ভনু 

সফাদযা- সযাা আউ- সযাা আভন 

সফাদযা-খ্তত-সযাা আভন 

সফাদযা-খ্তত-খ্তত 

 

 

৩।প্রখ্িণ প্রদানিঃ 

প্রখ্িদণয 

ধযণ 

প্রখ্িদণয 

মূর খ্ফলয় 

সভয়াদ প্রখ্িদণয স্থান প্রখ্িনাথীয াংখ্যা ভন্তব্য 

- - - - - - 
 
 

 

৪। গদফলণা কাম যক্রভিঃ  

৫। ভখ্নটখ্যাং কাম যক্রভিঃ 

৬। এভএটিএর কাম যক্রভিঃ 

৭। প্রখ্িণ গ্রণিঃ 

প্রখ্িদণয 

ধযণ 

প্রখ্িদণয 

মূর খ্ফলয় 

সভয়াদ প্রখ্িদণয স্থান প্রখ্িনাথীয াংখ্যা ভন্তব্য 

- - - - - - 

৮। অন্যান্য উদল্লখদমাগ্য কাম যক্রভিঃ  

ক) খ্ফ-ফাখ্ড়য়া সজরায ফাঞ্ছাযাভপুয উদজরায মৃখ্িকা ও ভূখ্ভরূ ভানখ্চদে নফগঠিত সৌযবায ীভানা খ্চখ্িত কদয াাংদকখ্তক  

    খ্চি ও খ্রদজন্ড াংদাধন কযা দয়দে। 

খ) াখ্তয়া উদজরায খড়া খ্নদদ যখ্কা প্রখ্তদফদদনয অধ্যায় ২-এয ভানখ্চে একক ২- এয ফণ যনা ম্পাদনা কযা দয়দে।   
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(সভািঃ জারার উখ্িন) 

প্রধান দফজ্ঞাখ্নক কভ যকতযা 

 ০৮১-৭৬৮৭৬ 


