
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনত্তিটিউট কর্তকৃ ইতঃপূর্ব ৃবাস্তবাত্তয়ত উদ্ভাবনী ধারণাসমূর্ের তাত্তিকা এবং তথ্যঃ  

১। উদ্ভাবনী ধারণাসমূহ  

শিররানাম  অর্বৃছর বাস্তবাশিত উদ্ভাবনী ধারণাসমূরহর ত্তববরণ  মন্তব্য  

অম্লযুক্ত মাটির 

ব্যবস্থাপনা (চুন 

সুপাশরি অযাপ) 

 

২০১৮-২০১৯ মাটির অম্লত্ব ব্যবস্থাপনার শনশমরে একটি  মমাবাইল আপস ততশর করা হি যা কশিউটার 

এবং স্মাট ট ম ারন ব্যবহার করা যাি।   

সংশিষ্ট এলাকার ভূশমরেশণ ও বুনট ত্তিত্তিক মৃশেকার অম্লমারনর ডাটার্বজ ততত্তর করর 

সফট্ওয়যার্র সশিরবি করা হি। অযাপসটি ব্যবহার করর সংশিষ্ট এলাকার ডাটার্বর্জর তথ্য 

মেরক মাটির অম্লরত্বর মাত্রা ইনপুট মেিার মাধ্যরম স্বিংশিিভারব চুন প্ররিারের মাত্রা জানা 

যাি। যারের স্মাট ট ম ান মনই তারা ইউশিশস এর সহািতাি মসবা গ্রহন কররত পারর।  

 

সম্মানীত কৃষকবৃন্দ  এবং কৃত্তষর সার্র্ সম্পত্তকতৃ  

ত্তবজ্ঞানীগন,কৃত্তষ অত্তফসারগণ এটি ব্যবোর কর্র 

র্ার্কন,এটি মধুপুর   উপর্জিার অরণর্ ািা   

ইউত্তনয়র্ন পাইিটিং করার পর ের্ত অঞ্চত্তিত্তিত্তিক 

প্রত্তিক্ষর্ণর বার্জট বরাদ্দ না র্াকায় এবং 

আ্যাপসটির আ্র্রা     আ্র্পডট না েওয়ায়  

ব্যবোর কারীগর্ণর   ত্তনকট  গ্রের্ণযাগ্যতা  কর্ম 

যার্ে । 

পাইিটিং অঞ্চর্ির সুত্তবধাপ্রাপ্ত জনর্গাষ্ঠীর সংখ্যা- 

৬৫০০০. 

ত্তবঃ দ্রঃ অযাপসটি গুগি  প্লে  প্লটার ের্ত              

ডাউনর্িাড কর্র খুব সের্জই ব্যবোর   করা যায়। 

কৃষরকর মাটি-সু লা 

বাংলারেি 

 

২০১৯-২০২০ শনশে টষ্ট ইউশনিরনর কৃষক/UDC/SAAO মের মাটির নমুনা সংগ্রহ পদ্ধশত, মাটির স্বাস্থয 

সুরক্ষা, সুষম সার ব্যবোর ও মভজাল সার সনাক্তকরণ শবষিক প্রশিক্ষণ প্রোন করা হরব 

এবং প্রশিক্ষণ বা তথ্য প্রাপ্ত কৃষকেণ শনরজ অেবিা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কৃষক/ UDC/SAAO 

মের সহািতাি মাটির নমুনা সংগ্রহ করর SAAO/UDC উরযাক্তারের শনকট জমা 

শেরবন। শনশে টষ্ট শেরন SRDI এর প্রশতশনশধ কর্তটক উক্ত নমুনা সংগ্রহ করা হরব। পরবতীরত 

নমুনাগুরলা শবরিষণ করর সার সুপাশরি কাি ট প্রণিন করা হরব। মজলা কায টালি কর্তটক সার 

সুপাশরি কারি টর স্ক্যান কশপগুরলা UDC উরযাক্তারক E-mail এর মাধ্যরম মপ্ররণ করা 

হরব এবং এই তথ্য কৃষকরক মমাবাইল/মটশলর ান/SMS এর মাধ্যরম জানারনা হরব। 

সংশিষ্ট কৃষক UDC উরযাক্তারের শনকট মেরক শপ্রন্ট খরচ শেরি উক্ত সার সুপাশরি কাি ট 

সংগ্রহ কররব। সার সুপাশরি কারি ট একটি শনশে টষ্ট ও পৃেক সনাক্তকরণ মকাি নাম্বার মেিা 

হরব যারত পরবতীরত মযরকান  সরলর জন্য মসবা গ্রহীতা এসএমএরসর মাধ্যরমও মসবাটি 

মপরত পাররন। 

স্বল্প পত্তরসর্র চিমান রর্য়র্ছ।  

DRS (Digital 

Result Sheet) 

 

২০১৯-২০২০ সমশিত স টওিযার ততশরর মাধ্যরম েরবষণাোরর নমুনার শবরিশষত  লা ল স টওিযারর 

এশি। পুশষ্টমান অনুযািী পুশষ্টমাত্রা শনধ টারন করা। 

 রল দ্রুততম সমরি মরজাল্ট সীট ততশর ও  লা ল মপ্ররণ শনশিত হরব। যা পরবতীরত 

OFRS এর তথ্য হালনাোেকররণ সহািতা প্রোন কররব। 

স টওিযার প্রস্তুত পরবতী আপরগ্ররিিরনর কাজ 

চলমান ররিরে।  



 

 

 

 

 

 

 

ডাবি এস-ডাবি এম 

(2S-2M) প্লসন্টার 

Suitable Soil 

Management 

& Modeling 

Centre 

 

২০২০-২০২১ (2S-2M) প্লসন্টার এর মাধ্যর্ম সংত্তিট এিাকার জন্য উপর্যাগী মৃত্তিকা বা মৃত্তিকার্ক 

ব্যবস্থাপনার মাধ্যর্ম উপর্যাগী কর্র প্যার্কটজাত করা, ছাদ/বারান্দা কৃত্তষর মর্ডি প্লদওয়া 

সে বাগান পত্তরচযাৃ সংত্তিট সোয়তা প্রদান।  

পাইিটকৃত অঞ্চর্ি স্বল্প পত্তরসর্র চিমান রর্য়র্ছ। 

সার্রর ত্তবশুদ্ধতা ত্তনণয়ৃ 

(শুদ্ধ সার) 

 

২০২০-২০২১ মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনত্তিটিউর্টর ত্তবজ্ঞানীগণ তার্দর দীর্ ৃত্তদর্নর সার্রর নুমনা পরীক্ষার 

অত্তিজ্ঞতা, পযরৃ্বক্ষণ ও গর্বষণািব্ধ ফিাফি ত্তবর্িষন কর্র মাঠ পযাৃর্য়র প্লিজাি সার 

সনাক্তকরর্ণর প্লয সকি সেজ পদ্ধত্তত উদ্ভাবন কর্রর্ছন তা বহুি প্রচার্রর উর্দ্দর্ে ‘শুদ্ধ 

সার’ এযপস্ টি ততত্তর করা ের্য়র্ছ। 

অযাপসটি গুগি  প্লে  প্লটার ের্ত              

ডাউনর্িাড কর্র খুব সের্জই ব্যবোর   করা যায়। 

সুফিা মাটি  

 

২০২১-২০২২ - অযাপসটি  মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনত্তিটিউর্টর 

ওর্য়বসাইট ের্ত ডাউনর্িাড কর্র খুব সের্জই 

ব্যবোর   করা যায়। 


