
  গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

কৃষি মন্ত্রণালয় 

মৃষিকা সম্পে উন্নয়ন ইনষিটিউট 

মৃষিকা ভবন 

আঞ্চষলক ও জজলা কার্যালয়, ষসদলট। 

 

 

 

নাং- ১২.০৩.৬০০০.০৫১.১৬.০০৪.১৯-১১৮     তাষরখ: ২৩-০৩-২০২০ ষি.। 
 

প্রাপক: মহাপষরচালক 

 মৃষিকা সম্পে উন্নয়ন ইনষিটিউট 

 কৃষি খামার সড়ক, ঢাকা-১২১৫। 
 

ষবিয়: প্রতিতিনের কাতরগতর কানের অগ্রগতি ও সেবা গ্রতিিানক প্রিত্ত সেবার প্রতিনবিে সপ্ররণ 

প্রেংনগ। 
 

সূত্র: ১২.০৩.০০০০.০০২.১৬.০১৪.১৯-৮৫৪; তাষরখ: ০৯-০৭-২০১৯ ষি. 

 

 উপর্যযক্ত ষবিয় ও সূদত্রর জপ্রষিদত প্রষতষেদনর কাদজর অগ্রগষত ও জসবা গ্রষহতাদক প্রেি জসবার প্রষতদবেন 

ষনদনাক্ত ছদক মদহােদয়র সেয় অবগষত ও পরবতী প্রদয়াজনীয় বযবস্থা গ্রহদণর জনয জপ্ররণ করা হদলা। 
১। তেনিে তিকা েবায়ে: 

উপনেলার 

োম 
েতরপকাল 

মৃতত্তকা েমুো গনবষণাগানর 

সপ্ররনণর/ ফলাফল প্রাতির িাতরখ 
খেড়া/ চুড়ান্ত 

তেনিে তিকা 
প্রণয়নের অগ্রগতি 

মন্তবয 
েমুো সপ্ররনণর 

িাতরখ 

ফলাফল প্রাতির 

িাতরখ 

েষিণ 

সযনামগঞ্জ 

২৫/১২/২০১৭ 

– 

১৫/০১/২০১৮ 

০৭-০৫-২০১৮ ০৫-০২-২০১৯ সকল অধ্যায় এবাং 
পষরষশষ্ট 

পযনমূযলযায়দনর কাজ 

চলদছ 

 

জগন্নাথপযর ০৯/০১/২০১৯ 

– 

২২/০১/২০১৯ 

২৪-০৭-২০১৯ - পষরষশষ্ট সারষণ-৬ 

ষলখদনর কাজ চলদছ 

 

ষবশ্বম্ভরপযর ০৪-০৩-২০১৯ 

– ১২-০৩-

২০১৯ 

০৩-০৯-২০১৯ - পষরষশষ্ট সারষণ-৬ 

ষলখদনর কাজ চলদছ 

 

 

২। মাঠ েতরপ: 

তেবোতচি 

উপনেলার োম 

েতরনপর 

েময় 

েংগতৃিি 

মৃতত্তকা 
েমুোর 

েংখযা 

প্রধাে প্রধাে 

মৃতত্তকা িনলর 

োম 

বিে মাে ভূতম 

বযবিার 
মন্তবয 

জগন্নাথপযর ০৯-০১-

২০১৯ 

২৩৩ বালাগঞ্জ, 

জগায়াইনঘাট, 

ফাগু, 

জতরষচবাষড়, 

জবাদরা-পষতত-জরাপা 
আমন 

জবাদরা-পষতত-পষতত 

সবষজ(শীতকালীন)-

ষরদপাটয  
ষলখদনর 

কাজ 

চলমান 



ষেরাই পষতত-জরাপা আমন রদয়দছ। 
ষবশ্বম্ভরপযর ০৪-০৩-

২০১৯ 

১৪৫ জাষলগাঙ, 

ককপাড়া, 
ষপ্রষতমপাশা, 
ষবষজপযর, মনয, 
জগায়াইনঘাট, 

ফাগু, 

জতরষচবাষড়, 

ষেরাই 

সবষজ-সবষজ-সবষজ 

সবষজ-পষতত-সবষজ 

জবাদরা-পষতত-জরাপা 
আমন 

জবাদরা-পষতত-পষতত 

সবষজ(শীতকালীন)-

পষতত-জরাপা আমন 

ষরদপাটয  
ষলখদনর 

কাজ 

চলমান 

রদয়দছ। 

শাল্লা ১৫-০১-

২০২০ 

১৭০ বালাগঞ্জ, 

জগায়াইনঘাট, 

ফাগু, শাল্লা, 
জতরষচবাষড়, 

ষেরাই 

জবাদরা-পষতত-পষতত 

সবষজ(শীতকালীন)-

পষতত-জরাপা আমন 

কাজ 

চলমান 

রদয়দছ। 

ষেরাই ৩১-০১-

২০২০ 

২০২ বালাগঞ্জ, 

জগায়াইনঘাট, 

ফাগু, 

জতরষচবাষড়, 

ষেরাই 

জবাদরা-পষতত-পষতত 

সবষজ(শীতকালীন)-

পষতত-জরাপা আমন 

কাজ 

চলমান 

রদয়দছ। 

কুলাউড়া ০১-০৩-

২০২০ 

- - - কাজ 

চলমান 

রদয়দছ। 
৩। প্রতিক্ষণ প্রিাে: 

প্রতিক্ষনণর ধরণ প্রতিক্ষনণর মূল তবষয় সময়াি প্রতিক্ষনণর স্থাে 
প্রতিক্ষণার্থীর 

েংখযা 
মন্তবয 

      

 

 

৪। গনবষণা কার্েক্রম:  

i. সদয়ল ষিদগ্রদিশন পষরমাদপর কাজ মাজষেষহ টি এদিট, শ্রীমঙ্গদল চলদছ। 
ii. মাটি পরীিার ষভষিদত সদরজষমদন সযিম সার বযবহাদরর প্রভাব ষবিদয় কাষরদকানা গ্রাম, ষবশ্বনাথ, ষসদলদট 

গদবিণা চলদছ। 
 

 

৫। মতেটতরং কার্েক্রম:  

 

৬। এমএেটিএল কার্েক্রম:  

৭। প্রতিক্ষণ গ্রিণ: 

প্রতিক্ষনণর 

ধরণ 
প্রতিক্ষনণর মূল তবষয় সময়াি প্রতিক্ষনণর স্থাে 

প্রতিক্ষণার্থীর 

েংখযা 
মন্তবয 

      

 

 



৮। অেযােয উনেখনর্াগয কার্েক্রম:  

i. উপদজলা ষনদেয ষশকা নবায়দনর জনয প্রস্তুষতমূলক কাজ করা হয়। 
ii. কদরানা ভাইরাস ষবিদয় সতকয তা সৃষষ্টদত অষফদসর সকল কমযকতয া ও কমযচারীদের মদধ্য সদচতনতামূলক 

আদলাচনা এবাং ষনরাপে থাকদত ষবষভন্ন পেদিপ গ্রহণ করা হয়। 
 

 

 

 

          

  

 

                                           ২৩/০৩/২০২০ 

(জমাোঃ জমদহেী হাসান) 

ভারপ্রাপ্ত কমযকতয া 
জফান: ০৮২১-৭১৫৬৪৮ 

ই-জমইল: rosrdisylhet@gmail.com 
 

 

 

সেয় জ্ঞাতাদথয অনযষলষপ: 

 ১। মযখয কবজ্ঞাষনক কমযকতয া, উন্নয়ন ষবভাগ, মষৃিকা সম্পে উন্নয়ন ইনষিটিউট, ঢাকা-১২১৫। 
 ২। ইদনাদভশন কমযকতয া, এসআরষিআই, প্রধ্ান কার্যালয়, ঢাকা-১২১৫ (ওদয়বসাইদট প্রকাদশর অনযদরাধ্সহ)। 
 ৩। অষফস কষপ। 
 


