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স্মাযক নাম্বাযঃ ১২.০৩.৩০২৯.০৬১.১৬.০০১.১৯.১(৯)                                 তাষযখঃ ২১-০৭-২০১৯ ষরঃ।      

                                     
ষফলয়ঃ প্রষতষদদনয কাষযগষয কাদজয অগ্রগষত ও জফা গ্রষতাদক প্রদি জফায  প্রষতদফদন জপ্রযণ প্রাংদগ। 

 
 

উর্য যক্ত ষফলদয়য আদরাদক জানাদনা মাদে জম, এই কাম যারদয়য ২১জুরাই/২০১৯ ষরঃ ষদদনয কাষযগষয কাদজয অগ্রগষত 

ও জফা গ্রষতাদক প্রদি জফায প্রষতদফদন প্রস্ত্িত পূফ যক দয় অফগষত ও যফতী প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণয ষনষভদি 

এতদাংদগ াংর্যক্ত কদয জপ্রযণ কযা দরা।   

 

 

              

                              (আ, খা, ভ, মুদ যদুয যভান) 

                                                                                                    ঊর্ধ্যতন বফজ্ঞাষনক কভ যকতযা  

                                                     জপান: ০৬৩১-৬৩৫১৩ 

                                                                                       E-mail:murshedsrdi@gmail.com 

 

প্রাক: ষযচারক 

 মৃষিকা ম্পদ উন্নয়ন ইনষিটিউট 

 কৃষল খাভায ড়ক, ঢাকা-১২১৫। 

 

                   

 
    দয় জ্ঞাতাদথ যঃ  

১। প্রধান বফজ্ঞাষনক কভ যকতযা, মৃষিকা ম্পদ উন্নয়ন ইনষিটিউট, আঞ্চষরক কাম যারয়, ঢাকা-১২১৫। 

২। ইদনাদবন কভ যকতযা, মৃষিকা ম্পদ উন্নয়ন ইনষিটিউট, ঢাকা-১২১৫। 

৩। অষপ কষ। 
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     প্রষতষদদনয কাষযগষয কাদজয অগ্রগষত ও জফা গ্রষতাদক প্রদি জফায প্রষতদফদন  

   তাষযখ: ২১-০৭-২০১৯ ষর:। 

১। ষনদদ যষকা নফায়ন: 

উদজরায 

নাভ 
জষযকার 

মৃষিকা নমুনা গদফলণাগাদয জপ্রযদণয/ পরাপর 

প্রাষিয তাষযখ 
খড়া/ চুড়ান্ত ষনদদ যষকা 

প্রণয়দণয অগ্রগষত 
ভন্তব্য 

নমুনা জপ্রযদণয তাষযখ পরাপর প্রাষিয তাষযখ 

চুয়াডাাংগা 

দয 
২০১৮ ১৪/০৩/১৯ - 

খড়া ভানষচদেয কাজ ১০% 

ম্পন্ন দয়দে। 

 

 

 

২। ভাঠ জষয:  

ষনফ যাষচত 

উদজরায নাভ 
জষযদয ভয় 

াংগৃষত মৃষিকা 

নমুনায াংখ্যা 

প্রধান প্রধান 

মৃষিকা দদরয নাভ 

ফতযভান ভূষভ 

ব্যফায 
ভন্তব্য 

- - - - - - 
 

৩। প্রষক্ষণ প্রদান:  

প্রষক্ষদণয ধযণ প্রষক্ষদণয মুর ষফলয় জভয়াদ প্রষক্ষদণয স্থান প্রষক্ষণাথীয াংখ্যা ভন্তব্য 

- - - - - - 

 

৪। গদফলণা কাম যক্রভ:  

৫। ভষনটষযাং কাম যক্রভ:  

৬। এভএটিএর কাম যক্রভ:  

৭। প্রষক্ষণ গ্রন:  

প্রষক্ষদণয ধযণ প্রষক্ষদণয মুর ষফলয় জভয়াদ প্রষক্ষদণয স্থান প্রষক্ষণাথীয াংখ্যা ভন্তব্য 

- - - - - - 
 

৮। অন্যান্য উদেখদমাগ্য কাম যক্রভ: 

*জজরা উন্নয়ন ভন্বয় কষভটিয বায় অাংগ্রন। 

* পরদ বৃক্ষদভরায প্রস্তুষত বায় অাংগ্রন। 
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