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প্রাপকঃ পরিচালক 

 মৃরিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনরিটিউট 

 কৃরি খামাি সড়ক, ঢাকা-১২১৫। 

 

রিিয় t প্ররতরদননি মৃরিকা নমুনা রিনেিনেি প্ররতনিদন ও সসিা গ্ররিতানক প্রদানকৃত সসিাি প্ররতনিদন সপ্রিে প্রসংনে। 

 

সূত্রঃ ১২.03.০০০০.০0২.১৬.০১৪.১৯.৮৫৫, তারিখঃ 09/07/২০১9 ররঃ। 

 

উপরুু্ক্ত রিিয় এিং সূনত্রয় পনত্রি সপ্ররিনত আপনাি সদয় অিেরতি জনয জানাননা র্ানে সর্, অত্র 

েনিিোোনিি মৃরিকা নমুনা রিনেিনেি প্ররতনিদন ও সসিা গ্ররিতানক প্রদানকৃত সসিাি প্ররতনিদন রনরু্ারিত ছক 

সমাতানিক পূিে c~e©K এতদসংনে সপ্রিে কিা িনলা (সফট করপ ই-সমইনল সপ্ররিত) । 

 

 

সংরু্ক্তঃ প্ররতনিদন- ১ প্রস্থ। 
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জ্ঞাতানথু অনুরলরপঃ 

১। মুখয বিজ্ঞারনক কমুকতুা, মৃরিকা পিীিা রিভাে, মৃরিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনরিটিউট, কৃরি খামাি সড়ক, ঢাকা-১২১৫। 

২। ইননানভশন অরফসাি, মৃরিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনরিটিউট, কৃরি খামাি সড়ক, ঢাকা-১২১৫ (এসআিরিআই-এি 

ওনয়িসাইনট প্রকানশি অনুনিার্সি)। 

৩। অরফস করপ। 
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প্ররতরিননি মৃরিকা নমুনা রিনেষনেি প্ররতনিিন 

ক্ররমক নং নমুনাি ধিে উৎস নমুনা সংগ্রনেি স্থান রিনেরষত উপািন ও নমুনা নম্বি dmdivm 

(Ij‡mb) 

dmdivm 

(‡eª) 
পুরি উপািাননি শ্রেরে/ 

প্ররতরক্রয়া 

মন্তিয 

উপািাননি নাম ল্যাি নং শ্রপ্রিনকি নমুনা নং (gvB‡µvMÖvg/MÖvg gvwU) 

১। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

কনপারিট 

মৃরিকা নমুনা 

উপনিল্া 

রননিে রিকা 

(চিফ্যািন, 

শ্র াল্া) 

উপনিল্াঃ চিফ্যািন 

শ্রিল্াঃ শ্র াল্া 

dmdivm 

(gvB‡µvMÖvg/MÖvg 

gvwU) 

  
 

11462 118 - 13.6 মধযম   

11463 119 - 13.5 মধযম  

11464 120 - 39.6 অরত উচ্চ  

11465 121 - 19.7 পরিরমত  

11466 122 - 2.4 অরত রনম্ন  

11467 123 - 2.9 অরত রনম্ন  

11468 124 19.2 - মধযম  

11469 125 16.9 - মধযম  

11470 126 18.1 - মধযম  

11471 184 23.5 - পরিরমত  

11472 185 18.5 - মধযম  

11473 186 18.8 - মধযম  

11474 187 21.1 - মধযম  

11475 188 20.9 - মধযম  

11476 189 40.2 - অরত উচ্চ  

11477 190 40.1 - অরত উচ্চ  

11478 191 22.2 - মধযম  

11479 22 - 65.8 অরত উচ্চ  

11480 23 - 62.2 অরত উচ্চ  

11481 24 - 52.2 অরত উচ্চ  
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