
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইত্তনত্তিটিউট কর্তকৃ বাস্তবাত্তয়ত সহত্তিকৃত সসবাসমূহঃ  

ক্রমিক 

নং 

অর্ থ-বছর সহমিকৃত সসবার নাি  সহমিকৃত সসবার মববরণ এবং অগ্রগমত িন্তব্য  

১ ইননানেশন টিনের 

সোয় অনুনোত্তদত 

২০১৬-২০১৭ 

নমুনা মবশ্লেষণ গ্রহণ 

প্রমক্রয়া সহিীকরণ   

সসবা গ্রমহতার মনকট সর্শ্লক গ্রহণকৃত মৃমিকা ও সার নমুনা মবশ্লেষশ্লণর পর মবশ্লেমষত 

ফলাফল সংগ্রশ্লহর িন্য সিাবাইল সফাশ্লন ক্ষুশ্লে বাতথার িাধ্যশ্লি অবমহতকরণ।  

সসবাটি সােত্তয়কোনব বন্ধ 

রনয়নে। 

২ ইননানেশন টিনের 

সোয় অনুনোত্তদত 

২০১৭-২০১৮ 

সিাবাইল অযাপস এর 

িাধ্যশ্লি ফসল চাশ্লষ 

সার সুপামরশ  

অনলাইশ্লনর পাশাপামশ সিাবাইল অযাপস এর িাধ্যশ্লি সসবা গ্রমহতাগণ কামিত ফসল 

চাশ্লষ সার সুপামরশ িানশ্লত পারশ্লছ।  

সোবাইল অযাপসটি 

আপনেনেশননর প্রনয়ািন।  

৩ ১৩/১০/২০১৯ 

তাত্তরখ সংত্তিষ্ট 

সসবাটি বাস্তবায়ননর 

অত্তিস আনদশ 

িাত্তর করা হয়। 

২০১৯-২০২০ 

ভূমি ও মৃমিকা 

ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্য 

উপাি সরবরাহ 

 “ভূমি ও মৃমিকা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্য উপাি সরবরাহ” সহমিকরশ্লণর লশ্লযয একিন 

সসবাগ্রমহতা ত্তনর্াৃত্তরত +৮৮০-২-৯১২০৭১৯ সিান নম্বনর সিান কসর মবমিন্ন তথ্য/ সেস্যা/ 

চাত্তহদা িানাননার সপ্রমযশ্লত তাৎযমনক সসবা লাি করশ্লছ। অর্বা চাত্তহত তথ্য 

আনবদনকারীর ত্তনকট ত্তিরত্তত কল/ ইনেইল/ োনকর োধ্যনে প্রদান করা হয়।  

এসআরত্তেআই এর েবণ 

ত্তনোৃণ ও িনবনলর ঘাটত্ততর 

কারনন সসবাটি বন্ধ রনয়নে।  

৪ ১৫/১০/২০২০ 

তাত্তরখ সংত্তিষ্ট 

সসবাটি বাস্তবায়ননর 

অত্তিস আনদশ 

িাত্তর করা হয়। 

২০২০-২০২১ 

হাশ্লতর নাগাশ্লল সার 

সুপামরশ কার্ থ  

ত্তনর্াৃত্তরত ইউত্তনয়ননর ইউত্তনয়ন পত্তরষদ অত্তিস অথবা অন্য সকাননা সুত্তবর্ািনক স্থানন 

কৃষক সোনবনশর োধ্যনে কৃষনকর চাত্তহদা সোতানবক পূনব ৃপ্রস্তুতকৃত সার সুপাত্তরশ কাে ৃ

ত্তবতরণ করা হশ্লে। অথবা, পূনব ৃপ্রস্তুতকৃত সার সুপাত্তরশ কাে ৃত্তনর্াৃত্তরত ইউত্তনয়ননর 

ইউত্তেত্তস (UDC) সর্শ্লকও মবতরণ করা হশ্লে।    

 সসবাটি চলিান রশ্লয়শ্লছ।  

৫ ০৩/০২/২০২২ 

তাত্তরখ সংত্তিষ্ট 

সসবাটি বাস্তবায়ননর 

অত্তিস আনদশ 

িাত্তর করা হয়। 

২০২১-২০২২ 

িানমচশ্লে মৃমিকা তথ্য  

 

ত্তেত্তিটাল বাংলানদশ ত্তবত্তনোৃণ এর লনযয সরকাত্তর দপ্তর/সংস্থাসমূহনক সেশব্যাপী সকল 

সেণীর িানুশ্লষর সোরস াড়ায় দ্রুত, স্বে ও হয়রামনমুক্ত সসবা সপ ৌঁশ্লছ সেওয়ার ত্তনত্তেি 

ত্তসটিনিন চাটাৃরভুক্ত সসবাসমূহনক সহত্তিকরনণর ত্তননদশৃ প্রদান করা হনয়নে। এরই সপ্রত্তযনত 

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনত্তিটিউনটর ত্তসটিনিন চাটাৃরভুক্ত দাপ্তত্তরক সসবা ত্তেত্তিটাল ম্যাপ 

সরবরাহ সসবাটি সহত্তিকরনণর িনল সসবােত্তহতা ণ উক্ত ইনত্তিটিউনটর অত্তিত্তসয়াল 

ওনয়বসাইট (www.srdi.gov.bd) এর তথ্যপ্রযুত্তক্ত সসবা নােক সসবা বনে সংযুক্ত 

িরে পূরনণর োধ্যনে অনলাইনন আনবদন করনত পারনব। ত্তনত্তদষৃ্টকৃত ত্তি িো সদওয়ার 

চালাননর কত্তপসহ েহাপত্তরচালক বরাবর আনবদনটি অনলাইনন সাবত্তেট করার সানথ সানথই 

তা একটা এনেল ত্তশনট িো হনব। পরবতীনত আনবদনন উনেত্তখত ম্যানপর প্রাপ্যতা সানপনয 

সংত্তিষ্ট শাখায় স া ান া পূবকৃ অনপযাকৃত কে সেনয় কাংত্তযত ম্যাপ সংেহ করা  ানব।   

সসবাটি চলিান রশ্লয়শ্লছ।  

http://www.srdi.gov.bd/

