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নাং- ১২.০৩.৪০৫০.০৬১.১৬.০০৮.১৯-১২৯                            তাষরখঃ২৮/১০/২০২০ ষরঃ। 

 

প্রাপকঃ মহাপষরচালক 

 মৃষিকা সম্পে উন্নয়ন ইনষিটিউট 

 কৃষি খামার সড়ক, ঢাকা-১২১৫। 

 

ষবিয়ঃ প্রষতষেদনর কাদজর অগ্রগষত ও সসবা গ্রষহতাদক প্রেি সসবার প্রষতদবেন সাংক্রান্ত তথ্য সপ্ররণ। 

 

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

 

 উপর্য যক্ত ষবিয় ও সূদত্রয় পদত্রর আদলাদক মদহােদয়র সেয় অবগষতর জন্য জানাদনা র্াদে সর্, এ কার্ যালয় কর্তযক প্রষতষেদনর কাষরগষর 

কাদজর অগ্রগষত ও সসবা গ্রষহতাদক প্রেি সসবার প্রষতদবেন আপনার সপ্রষরত ছক সমাতাদবক প্রস্তুত কদর পরবতী প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহদনর জন্য 

এতেসাংদগ সাংর্যক্ত কদর সপ্ররণ করা হদলা। 

 

 

 

২৮-১০-২০২০  
 

ঊর্ধ্যতন ববজ্ঞাষনক কম যকতযা 

স ান-০৭১-৬২০৫৭ 
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সেয় জ্ঞাতাদথ য অনুষলষপ সপ্ররণ করা হদলা: 

১। মুখ্য ববজ্ঞাষনক কম যকতযা, মৃষিকা সম্পে উন্নয়ন ইনষিটিউট, ষবভাগীয় কার্ যালয়, খুলনা। 

২। ইদনাদভশন কম যকতযা, মৃষিকা সম্পে উন্নয়ন ইনষিটিউট, প্রধান কার্ যালয়, ঢাকা (এসআরষিআই-এর ওদয়বসাইদট প্রকাদশর অনুদরাধসহ)। 

৩। অষ স কষপ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



প্রষতষেদনর কাদজর অগ্রগষত ও সসবা গ্রষহতাদক প্রেি  সসবার প্রষতদবেন  

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনত্তিটিউট, আঞ্চত্তিক কার্ যািয় , কুত্তিয়া ।  

তাত্তিখ : ২৮ অক্টাবি ২০২০  

১। ষনদে যষশকা নবায়ন: 

উপদজলার নাম জষরপকাল 
মৃষিকা নমুনা গদবিণাগাদর সপ্ররদণর/ লা ল প্রাষির তাষরখ 

খসড়া/চুড়ান্ত ষনদে যষশকা প্রণয়দনর অগ্রগষত মন্তব্য 
নমুনা সপ্ররদণর তাষরখ  লা ল প্রাষির তাষরখ 

      

 

২।  মাঠ জষরপ:  

ষনব যাষচত উপদজলার নাম জষরদপর সময়  সাংগৃষহত মৃষিকা নমুনার সাংখ্যা প্রধান প্রধান মৃষিকা েদলর নাম বতযমান ভূষম ব্যবহার মন্তব্য  

      

 

৩। মানষচত্র চূড়ান্তকরণ:  

সজলা উপদজলা কাদজর অগ্রগষত 

   

 

৪। কৃিক সসবা:  

সসবাি নাম সসবাি ধিণ 

সাি সুপাত্তিশ কার্ য প্রদান চুয়াড াঙ্গা জেলার আলমড াঙ্গা উপজেলায়  ৩০ টি অনিাইন সুপাত্তিশ কার্ য প্রদান কিা হক্য়ক্ে। 

পিামশ য - 

 

৫। সার ষবদেিণ:  

সাদরর নাম উৎস ষবদেষিত উপাোন ও সাংখ্যা মন্তব্য  

- - - - 

 

৬।  প্রষশক্ষণ প্রোন:  

প্রষশক্ষদণর ধরণ প্রষশক্ষদণর মূল ষবিয়  সময়াে প্রষশক্ষদণর স্থান প্রষশক্ষণাথীর সাংখ্যা মন্তব্য  

      

 

৭।  প্রষশক্ষণ গ্রহণ:  

প্রষশক্ষদণর ধরণ প্রষশক্ষদণর মূল ষবিয়  সময়াে প্রষশক্ষদণর স্থান প্রষশক্ষণাথীর সাংখ্যা মন্তব্য  

- - - - - - 

 

৮।  মষনটষরাং কার্ যক্রম (সাংষক্ষি ষববরণ):  

কাক্েি সংত্তিপ্ত ত্তববিণ অগ্রগত্তত 

- - 

 

৯।    এমএসটিএল কার্ যক্রম ((সাংষক্ষি ষববরণ) : নাই 

১০।  গদবিণা কার্ যক্রম (সাংষক্ষি ষববরণ) : নাই 

১১।  ইউষনয়ন সহাষয়কা প্রণয়ন: নাই 

সজলা উপদজলা কাদজর অগ্রগষত 

- - - 

 

 ১২। অন্যান্য  উদেখদর্াগ্য কার্ যক্রম : কুষিয়া, সমদহরপুর ও চুয়াি াঙ্গা সজলার উপদজলা ষভষিক ভূষম সেষণর আয়তন এর তাষলকা প্রস্তুতকরদণর কাজ চলদছ। 
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