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প্রাপক: মহাপরিচালক 

 মরৃিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনরিটিউি 

 কৃরি খামাি সড়ক, ঢাকা-১২১৫। 
 

রিিয়: প্রতিতিনের কাতরগতর কানের অগ্রগতি ও সেবা গ্রতিিানক প্রিত্ত সেবার প্রতিনবিে সপ্ররণ প্রেংনগ। 
 

সূত্র: ১২.০৩.০০০০.০০২.১৬.০১৪.১৯-৮৫৪; তারিখ: ০৯-০৭-২০১৯ রি. 

 

 উপর্যকু্ত রিিয় ও সূত্রত্রি প্রপ্ররিত্রত প্ররতরদত্রনি কাত্রেি অগ্রগরত ও প্রসিা গ্ররহতাত্রক প্রদি প্রসিাি প্ররতত্রিদন 

রনত্রনাক্ত ছত্রক মত্রহাদত্রয়ি সদয় অিগরত ও পিিতী প্রত্রয়ােনীয় িযিস্থা গ্রহত্রেি েনয প্রপ্রিে কিা হত্রলা। 

১। তেনিেতিকা েবায়ে: 

উপনেলার োম েতরপকাল 

মৃতত্তকা েমেুা গনবষণাগানর সপ্ররনণর/ ফলাফল 

প্রাতির িাতরখ 
খেড়া/ চুড়ান্ত তেনিেতিকা 

প্রণয়নের অগ্রগতি 
মন্তবয 

েমুো সপ্ররনণর িাতরখ ফলাফল প্রাতির িাতরখ 

েগন্নাথপযি ০৯/০১/২০১৯ – 

২২/০১/২০১৯ 

২৪-০৭-২০১৯ - পরিরিষ্ট সািরে-৬ রলখত্রনি 

কাে চলত্রছ 

 

রিশ্বম্ভিপযি ০৪/০৩/২০১৯ – 

১২/০৩/২০১৯ 

০৩-০৯-২০১৯ - পরিরিষ্ট সািরে-৬ রলখত্রনি 

কাে চলত্রছ 

 

িাল্লা ১৫/০১/২০২০ – 

৩০/০১/২০২০ 

০৯-০৬-২০২০ - পরিরিষ্ট সািরে-৬ রলখত্রনি 

কাে চলত্রছ 

 

 

২। মাঠ েতরপ: 

তেব োতচি উপনেলার 

োম 

েতরনপর 

েময় 

েংগৃতিি 

মৃতত্তকা েমেুার 

েংখযা 

প্রধাে প্রধাে মৃতত্তকা িনলর োম বিেমাে ভূতম বযবিার মন্তবয 

েগন্নাথপযি ০৯-০১-২০১৯ ২৩৩ িালাগঞ্জ, প্রগায়াইনঘাি, ফাগু, 

প্রতিরচিারড়, রদিাই 

প্রিাত্রিা-পরতত-প্রিাপা আমন 

প্রিাত্রিা-পরতত-পরতত 

সিজে(িীতকালীন)-পরতত-

প্রিাপা আমন 

রিত্রপািু 

রলখত্রনি 

কাে চলত্রছ। 

রিশ্বম্ভিপযি ০৪-০৩-২০১৯ ১৪৫ োরলগাঙ, ককপাড়া, রপ্ররতমপািা, 

রিজেপযি, মনয, প্রগায়াইনঘাি, ফাগু, 

প্রতিরচিারড়, রদিাই 

সিজে-সিজে-সিজে 

সিজে-পরতত-সিজে 

প্রিাত্রিা-পরতত-প্রিাপা আমন 

প্রিাত্রিা-পরতত-পরতত 

সিজে(িীতকালীন)-পরতত-

প্রিাপা আমন 

রিত্রপািু 

রলখত্রনি 

কাে চলত্রছ। 

িাল্লা ১৫-০১-২০২০ ১৭০ িালাগঞ্জ, প্রগায়াইনঘাি, ফাগু, 

িাল্লা, প্রতিরচিারড়, রদিাই 

প্রিাত্রিা-পরতত-পরতত 

সিজে(িীতকালীন)-পরতত-

প্রিাপা আমন 

কাে 

চলমান 

িত্রয়ত্রছ। 

রদিাই ৩১-০১-২০২০ ২০২ িালাগঞ্জ, প্রগায়াইনঘাি, ফাগু, 

প্রতিরচিারড়, রদিাই 

প্রিাত্রিা-পরতত-পরতত 

সিজে(িীতকালীন)-পরতত-

প্রিাপা আমন 

কাে 

চলমান 

িত্রয়ত্রছ। 

কয লাউড়া ০১-০৩-২০২০ ২২৩ রিজেপযি,রপ্ররতমপািা,মনয,িালাগঞ্জ, 

প্রগায়াইনঘাি, ফাগু, প্রতিরচিারড়, 

হাকালযরক 

সিজে-সিজে-সিজে 

সিজে-পরতত-সিজে 

প্রিাত্রিা-পরতত-প্রিাপা আমন 

প্রিাত্রিা-পরতত-পরতত 

সিজে(িীতকালীন)-পরতত-

প্রিাপা আমন 

কাে 

চলমান 

িত্রয়ত্রছ। 

 

৩। প্রতিক্ষণ প্রিাে: 

প্রতিক্ষনণর ধরণ প্রতিক্ষনণর মলূ তবষয় সময়াি প্রতিক্ষনণর স্থাে 
প্রতিক্ষণার্থীর 

েংখযা 
মন্তবয 

      

 
৪। গনবষণা কার্ েক্রম:  

i. সত্রয়ল রিত্রগ্রত্রিিন পরিমাত্রপি কাে মােরদরহ টি এত্রিি, শ্রীমঙ্গত্রল চলত্রছ। 

   
গেপ্রোতন্ত্রী িাংলাত্রদি সিকাি 

কৃরি মন্ত্রোলয় 

মৃরিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনরিটিউি 

মৃরিকা ভিন 

রিভাগীয় কার্ ুালয়, রসত্রলি 

www.srdi.sylhet.gov.bd 

 

 

 

 

 

 
 

কৃতষই েমৃদ্ধি 



 

৫। মতেটতরং কার্ েক্রম:  

৬। এমএেটটএল কার্ েক্রম:  

৭। প্রতিক্ষণ গ্রিণ: 

প্রতিক্ষনণর ধরণ প্রতিক্ষনণর মলূ তবষয় সময়াি প্রতিক্ষনণর স্থাে 
প্রতিক্ষণার্থীর 

েংখযা 
মন্তবয 

      

 

 

 

 

৮। অেযােয উনেখনর্াগয কার্ েক্রম:  

i. ইউরনয়ন সহারয়কা প্রস্তুরতি কাে চলত্রছ। 

ii. েযম ক্লাউি সফিওয়যাি িযিহাি কত্রি মহাপরিচালক মত্রহাদত্রয়ি সাত্রথ োতীয় শুদ্ধাচাি প্রকৌিল প্রেয়ন রিিয়ক আত্রলাচনা সভায় 

অংিগ্রহে কিা হয়। 

 

 

 

          
 

 

                                           ০৯/০৮/২০২০ 

(প্রমাোঃ প্রমত্রহদী হাসান) 

ভািপ্রাপ্ত কমকুতাু 

প্রফান: ০৮২১-৭১৫৬৪৮ 

ই-প্রমইল: rosrdisylhet@gmail.com 

 

সদয় জ্ঞাতাত্রথ ু অনযরলরপ: 

 ১। মযখয কিজ্ঞারনক কমকুতাু, উন্নয়ন রিভাগ, মৃরিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনরিটিউি, ঢাকা-১২১৫। 

 ২। ইত্রনাত্রভিন কমকুতাু, এসআিরিআই, প্রধান কার্ ুালয়, ঢাকা-১২১৫ (ওত্রয়িসাইত্রি প্রকাত্রিি অনযত্রিাধসহ)। 

 ৩। অরফস করপ। 

 


