
ক্রঃনং নমুনা খাদ্যের নাম ও ক্যাটাগরর নমুনা সংগ্রদ্যের উৎস প্রস্তুতক্ারীর নাম ও লাইদ্যসন্স নম্বর পরীক্ষাগাদ্যরর নাম পরীক্ষার ধরণ (প্ররিদ্যমট/ রিদ্যেষ) পরীক্ষার 

ফলাফল 

(NC/C)

মন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

1 খুলনা জেলার জমাট ০ ০ ০ ০ ০

2020-2021 অর্ থ 

বছরে ক ান নমুনা 

পেীক্ষা হয় নাই ।

সাতক্ষীরা

1 ইনরেক্স এররা  াপ থ মিশ্র, স্ট্যাটাে কিসাস থ মনউ কৃমি মবতান, আিতলা কিাড়, সদে, সাতক্ষীো ইনরেক্স এররা ইন্ডামিজ মলিঃ ম িংমড় গরবিণা ক ন্দ্র , বারগেহাট প্রমক্সরিট
এখরনা পাওয়া 

যায়মন।

2 আফতাব মফস মফে (ম িংমড়), করায়াে
কিসাস থ এি এন্ড টি এন্টােপ্রাইজ, আিতলা কিাড়, সদে, 

সাতক্ষীো
আফতাব বহুমুখী ফাি থস মলিঃ ঐ প্রমক্সরিট ঐ

3 প্যাোগন মিশ্র  াপ থ মফস, করায়াে
কিসাস থ এ. এস. আে এররা ফাি থ, বকুলতলা, সদে, 

সাতক্ষীো
প্যাোগন গ্রুপ ঐ প্রমক্সরিট ঐ

4 পাঙ্গাস মফমনশাে (ভাসিান) তামহয়া এন্টােপাইজ মসটি মফে কপ্রাোক্টস  মলিঃ , লাইরসিঃ ০০৫/১৩ ঐ প্রমক্সরিট ঐ

5 মশিং িাগুে স্ট্াট থাে -০১ তামহয়া এন্টােপাইজ
টিংওরয় মফে মিিঃ বািংলারদশ  মলিঃ লাইরসিঃ 

গাজী/িখাউ-০১৭/১৬
ঐ প্রমক্সরিট ঐ

6 গলদা করাযাে মফে  যাটাগমে ১/০২
 কিসাস থ মনউ কৃমি ঘে কপ্রািঃ কগৌতি িন্ডল, সমখপুে 

বাজাে, কদবহাটা, সাতক্ষীো
নামেস মফেস মলমিরটে, ভালু া িয়িনমসিং, ঐ প্রমক্সরিট ঐ

7 কিগা মফে(ভাসিান), করায়াে কতলামপয়া।
মপরোজপুে কিাড়,  ামলগঞ্জ, সাতক্ষীো।  কপ্রা: সাঈদ 

কিরহদী, লাই: নিং ১৬৪/২০

এক্সরপ্রক্টা কহরক্সা মফেস মলিঃ, িামন গঞ্জ, মশবালয়, 

ঠা া। ০০২৪/২০১০
ঐ প্রমক্সরিট ঐ

8  মফমনসাে কতলামপয়া ভাসিান
মপরোজপুে কিাড়,  ামলগঞ্জ, সাতক্ষীো।  কপ্রা:জারবে 

আলী, লাই: নিং ১৬৫/২০

জয় মফেস মফে মলমিরটে। মশরোিমন, খুলনা। 

০৪১০১৪৬-২০১৬
ঐ প্রমক্সরিট ঐ
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যদ্যোর

১  াপ থ স্ট্যাটাে ভাসিান তািান্না িৎস্য ও কৃমি মবপনন,  া ড়া বাজাে, যরশাে। ক ায়ামলটি ফাি থা মফেস মলিঃ, উত্তো, ঢা া -

আমিি-২4%, আদ্রতা-১০%, শ থাো-

২৪%,  কেহ-৬%, এযাশ-৪.৫%,  যাল-

১.৯%, ফসফোস-১.৩%

২ ক  িাছ মি স্ট্যাটাে  ভাসিান কিসাস থ সাহাবী কেোস থ ,  াঁ ড়া, যরশাে। রূপসী মফেস মলিঃ, কছায়া এররা কপ্রাোক্টস মলিঃ, ১৬৫/১৩ -

আমিি-৩৩%, শ থাো-২৮%, আদ্রতা-

১১%, কেহ-৮%, এযাশ-৫%,  যাল-২%, 

ফসফোস-০.৬%

৩ নামেশ  াপ থ করায়াে ৩( ) রুম্মান ব্রাদাস থ নামেশ মফশ মফে , িয়িন/িৎস্য খাদ্য/ যাটাগমে, ১/০২ QC  lab, Savar, Dhaka. প্রমক্সরিট 0 0

৪ কিগা মফস মফে কতলামপয়া করায়াে ৩( ) তামসন মফস মফে িার থটিিং কেক্ট্রা কহক্সা কিগা মফে, ০০২৪/১০ QC  lab, Savar, Dhaka. প্রমক্সরিট

৫ টিংওরয়  াপ থ করায়াে ৩( ) আস্থা কেমেিং টিংওরয় মফস মফে মিলস মল. গাজী/িিা উ-017/16 QC  lab, Savar, Dhaka. প্রমক্সরিট 0 0

৬ নামেশ  াপ থ করায়াে (ভাসিান) খািাে
বামড় নিং-৩৯, কসানােগাঁ, জনপর্ কোে, কসক্টে-৭, 

উত্তো, ঢা া-১২৩০

িৎস্য িান মনয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটমে, মস এন্ড মব কিাড়, 

সাভাে, ঢা া
প্রমক্সরিট

৭ কতলামপয়া মফমনশাে কিসাস থ জািান ব্রাদাস থ, বাগআ ড়া
কেক্টা কহক্সা মফেস মল:, িামন গঞ্জ। লাইরসন্স নিং- 

িৎস্য অমি: ২৪/১০
িৎস্য িান মনয়নত্রন ল্যাবরেটেী, সাভাে, ঢা া প্রমক্সরিট _

ফলাফল পাওয়া 

যায়মন

৮ কেশাল ক /মশিং/িাগুে/ পাবদা-গুলশা স্ট্াটাে কিসাস থ িামহি এন্টাে প্রাইজ
এমসআই কগাদরেজ এররামভট প্রা: মল:, কতজগাও, ঢা া। 

লাইরসন্স নিং- িঅ/িখাউপ্রসওবা ১৫৭/১৩
িৎস্য িান মনয়নত্রন ল্যাবরেটেী, সাভাে, ঢা া প্রমক্সরিট _

ফলাফল পাওয়া 

যায়মন

৯ ইয়ন করায়াে সুফলা াটি বাজাে, ক শবপুে (কপ্রা: সমিে মুখাজী) এরক্সল মফে মল: বাগিাো মত্রশাল, িয়িনমসিংহ ক ায়ামলটি  ররাল ল্যাব, ঢা া প্রমক্সরিট

১০ কতলামপয়া করায়াে, ভাসিান কিসাস থ মদপ্র মফশ মফে, িমণোিপুে
কে ো কহক্সা মফেস মলিঃ, লাইরসন্স নম্বে- িৎস্য 

অমিদপ্তে-০০২৪/১০
এফআইম উমস, ঢা া প্রমক্সরিট -

ফলাফল এখনও 

পাওয়া যায় নাই

১১ ক য়াে মফে,  াপ থ করায়াে, ভাসিান কিসাস থ তামিি কেোস থ, িমণোিপুে তামিি এররা ইন্ড্রামিজ মলিঃ প্রমক্সরিট
ফলাফল এখনও 

পাওয়া যায় নাই

১২ Agata grower Floating কদা ান প্রমক্সরিট -

Agata Feed mill Ltd.
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৭. ক্ায যক্রদ্যমর নামঃ মৎস্য খাে পরীক্ষা

সূচদ্যক্র নামঃ পরীরক্ষত খাে নমুনা  (সংখ্যা)

লক্ষযমাত্াঃ ২৫৮ টি

রিভাগঃ খুলনা



মাগুরা

1 ক ায়ামলটি  াপ থ মিশ্র করায়াে( ডুবন্ত) খু ো মবক্ররয়ে কদা ান ক ায়ামলটি মফে মলমিরটে লাইরসন্স নম্বে- ০১২/১৪ িৎস্য িান মনয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটমে, সাভাে, ঢা া প্রমক্সরিট

2
ক ায়ামলটি কতলামপয়া ইর ানমি  

স্ট্াটাে(ভাসিান)
খু ো মবক্ররয়ে কদা ান ক ায়ামলটি মফে মলমিরটে লাইরসন্স নম্বে- ০১২/১4 িৎস্য িান মনয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটমে, সাভাে, ঢা া প্রমক্সরিট

৩
জতলারপয়া জলাটিং ইদ্যক্ানরম স্টাট যার ২.০ 

রম.রম. ভাসমান রপদ্যলট
এ.এন্ড টি. এন্টারপ্রাইে, জপ্রাঃ তন্ময় দত্ত, শ্রীপুর মাগুরা জক্ায়ারলটি রফড রলরমদ্যটড লাইদ্যসন্স নম্বর- ০১২/১৪ মৎস্য মান রনয়ন্ত্রণ ল্যািদ্যরটরর, সাভার, ঢাক্া প্ররিদ্যমট

৪
জতলারপয়া জলাটিং ইদ্যক্ানরম জগ্রায়ার ৩.০ 

রম.রম. ভাসমান রপদ্যলট
এ.এন্ড টি. এন্টারপ্রাইে, জপ্রাঃ তন্ময় দত্ত, শ্রীপুর মাগুরা জক্ায়ারলটি রফড রলরমদ্যটড লাইদ্যসন্স নম্বর- ০১২/১৪ মৎস্য মান রনয়ন্ত্রণ ল্যািদ্যরটরর, সাভার, ঢাক্া প্ররিদ্যমট

৫ প্যাোগণ ভাসিান মিশ্র  াপ থ মফে (রায়াে) সীিাখালী বাজাে, শামলখা যরশাে মফে মল.যরশাে যরশাে/খাদ্য/0022 িৎস্য িান মনয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটমে, সাভাে, ঢা া প্রমক্সরিট

৬  কগাদরেজ ভাসিান িারছে মফে (রায়াে) কটর ে বাজাে, শামলখা কগাদরেজ োজশাহী কজি /োজ/িখাউ প্রওস/2017/02 িৎস্য িান মনয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটমে, সাভাে, ঢা া প্রমক্সরিট

৭ কিগা মফে  াপ থ মফমনসাে শাম ল কেোস থ নহাটা বাজাে
কিগা মফে কেক্ট্রা কহক্সা মফে মলিঃ লাইরসন্স নিং িৎস্য 

অমিদপ্তে ০০২৪/১০
িৎস্য িান মনয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটমে, সাভাে, ঢা া প্রমক্সরিট

৮ কিগা মফে ক ,মশিং,িাগুে ষ্টাটাে শাম ল কেোস থ নহাটা বাজাে
কিগা মফে কেক্ট্রা কহক্সা মফে মলিঃ লাইরসন্স নিং িৎস্য 

অমিদপ্তে ০০২৪/১০
িৎস্য িান মনয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটমে, সাভাে, ঢা া প্রমক্সরিট
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রিনাইদে

১ ক্াপ য জগ্রায়ার রফড (ভাসমান)
হুরমত আলী এন্টারপ্রাইে, ক্চাতলা িাোর, ক্ালীগঞ্জ, 

রিনাইদে
রি.রড. রফড রল:,   ৮১০

জক্ায়ারলটি অ্যাসুদ্যরন্স ম্যাদ্যনোর, জক্ায়ারলটি 

ক্দ্যরাল ল্যািদ্যরটরর, সাভার, ঢাক্া।২২/০৯/২০২০
প্ররিদ্যমট

২ ইদ্যক্ানরম জগ্রায়ার (ডুিন্ত) ভাই ভাই রফস রফড ফাম য, িারিাোর, ক্ালীগঞ্জ,রিনাইদে
মাইো রফস রফড, ACI Godrej Agrovet 

Pvt Ltd., ১৫৭/১৩(মৎস্য অ্রধদপ্তর লাইদ্যসন্স)

জক্ায়ারলটি অ্যাসুদ্যরন্স ম্যাদ্যনোর, জক্ায়ারলটি 

ক্দ্যরাল ল্যািদ্যরটরর, সাভার, ঢাক্া।২২/০৯/২০২০
প্ররিদ্যমট
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চুয়াডাঙ্গা

১ জতলারপয়া/কক্/রেং/মাগুর জগ্রায়ার জমসাস য আক্ির আলী,গ্রামঃ রেেলগাড়ী,সদর, চুয়াডাঙ্গা
মৎস্য অ্রধদপ্তদ্যরর লাইদ্যসন্স নং-

মঅ্/মখাউপ্রসওিা/১৫৭/১৩

জক্ায়ারলটি অ্যাসুদ্যরন্স ম্যাদ্যনোর জক্ায়ারলটি 

অ্যাসুদ্যরন্স ম্যাদ্যনোদ্যরর ক্ায যালয়,মৎস্য অ্রধদপ্তর , 
প্ররিদ্যমট ১

২ ইদ্যক্ানরম জগ্রায়ার জমসাস য আক্ির আলী,গ্রামঃ রেেলগাড়ী,সদর, চুয়াডাঙ্গা
মৎস্য অ্রধদপ্তদ্যরর লাইদ্যসন্স নং-

মঅ্/মখাউপ্রসওিা/১৫৭/১৩
ঐ জলারামদ্যফরনক্ল ১

৩ পাঙ্গাস রফরনসার (ভাসমান) জমমাম য আারলফ রফস রমল
এ,রস,আই জগাদদ্যরে এদ্যগ্রাদ্যভট প্রা: রল: লাই নং-

জেমঅ্/রাে-মখাউপ্রউম/2017/02

জক্ায়ারলটি অ্যাসুদ্যরন্স ম্যাদ্যনোর জক্ায়ারলটি 

অ্যাসুদ্যরন্স ম্যাদ্যনোদ্যরর ক্ায যালয়,মৎস্য অ্রধদপ্তর , 
প্ররিদ্যমট ১

৪ রপ্র-স্টাটার
দাদাভাই এন্টারপ্রাইে ক্াপ যাসডাঙ্গা িাোর দামুড়হুদা, 

চুয়াডাঙ্গা
ক্ােী রফডস রল:        লা: নং:184/13

জক্ায়ারলটি অ্যাসুদ্যরন্স ম্যাদ্যনোর জক্ায়ারলটি 

অ্যাসুদ্যরন্স ম্যাদ্যনোদ্যরর ক্ায যালয়,মৎস্য অ্রধদপ্তর , 
প্ররিদ্যমট ১

৫ জগ্রায়ার (জতলারপয়া)
দাদাভাই এন্টারপ্রাইে ক্াপ যাসডাঙ্গা িাোর দামুড়হুদা, 

চুয়াডাঙ্গা
ক্ােী রফডস রল:        লা: নং:184/13 ঐ জলারামদ্যফরনক্ল ১

৬ ক্াপ য রফরনসার রপদ্যলট জদাক্ান, আনন্দধাম,আলমডাঙ্গা জেক্ট্র জেিা রফডস রলঃ। মৎস্য অ্রধদপ্তর 0024/10
জক্ায়ারলটি অ্যাসুদ্যরন্স ম্যাদ্যনোর জক্ায়ারলটি 

অ্যাসুদ্যরন্স ম্যাদ্যনোদ্যরর ক্ায যালয়,মৎস্য অ্রধদপ্তর , 
প্ররিদ্যমট ১

৭ জগ্রায়ার ভাসমান রপদ্যলট জদাক্ান, ক্ারলদাসপুরআলমডাঙ্গা
এরসআই জগাদদ্যরে এদ্যগ্রাদ্যভট রলঃ মঅ্/মখাউ প্রসও 

িা/157/13
ঐ জলারামদ্যফরনক্ল ১

জেলার জমাট ৭

জমদ্যেরপুর

১  াজী কতলামপয়া করায়াে (ভাসিান খু ো মবরক্রতা
সাগমে া মফেস মলমিরটে, কখয়া ঘাট, কভালা।

184/3

একুয়া  াল াে মবভাগ, িৎস্য মবজ্ঞান অনুিদ, 

বািংলারদশ কৃমি মবশ্বমবদ্যালয়, িয়িনমসিংহ
প্রমক্সরিট সরন্তািজন 

২  াপ থ মফে করায়াে (ডুবন্ত) সীিা মফস মফে, ক দােগঞ্জ বাজাে, মুমজবনগে
সাগমে া মফেস মলিঃ, কখয়াঘাট কভালা লাইরসন্স নম্বে: 

১৮৪/১৩

এর ায়া াল াে মবভাগ, িাৎস্যমবজ্ঞান অনুিদ, 

বািংলারদশ কৃমি মবশ্বমবদ্যালয়, িয়িনমসিংহ।
প্রমক্সরিট সরন্তািজন 

3 পাঙ্গাস/ াপ থ/কতলামপয়া/ মফমনসাে িৎস্য খাদ্য মবক্রয় ােী প্রমতষ্ঠান কেক্ট কহক্সা মফেস মলিঃ মফস মনউমেশন ল্যাবরেটমে প্রমক্সরিট
আদ থতা-

11.67%শ থো

4 কতলামপয়া মফমনসাে (ভাসিান) িৎস্য খাদ্য মবক্রয় ােী প্রমতষ্ঠান কেক্ট কহক্সা মফেস মলিঃ মফস মনউমেশন ল্যাবরেটমে প্রমক্সরিট
আদ থতা-

14.06%শ থো

জমাট জেলার জমাট ৪

নড়াইল

১  রচংরড় রফরনসার (ডুিন্ত)। আলম জেডাস য, িােগ্রাম িাোর, নড়াইল সদর, নড়াইল অ্মান রফড রল:, রসরােগঞ্জ-01/2015
মৎস্য  পররদে যন ও মান রনয়ন্ত্রন ,মৎস্য ভিন, 

সাভার ঢাক্া।
প্ররিদ্যমট ক্দ্যপারেেন। _

ফলাফল পওয়া য়ায 

নাই

২  রচংরড় জগ্রায়ার   (ডুিন্ত)। আলম জেডাস য, িােগ্রাম িাোর, নড়াইল সদর, নড়াইল অ্মান রফড রল:, রসরােগঞ্জ-01/2015
মৎস্য  পররদে যন ও মান রনয়ন্ত্রন ,মৎস্য ভিন, 

িয়রা,খুলনা ।
জোভদ্যমটাল (Pb, Cr, Hg, Cd) _

ফলাফল পওয়া য়ায 

নাই



৩ কক্/রেং/মাগুর স্টাট যার (ভাসমান) (301)।
জমসাস য ররপন জস্টার, রুপগঞ্জ িাোর, নড়াইল সদর, 

নড়াইল
জমগা রফড রল:, মৎস্য অ্রধদপ্তর-0024/10

মৎস্য  পররদে যন ও মান রনয়ন্ত্রন ,মৎস্য ভিন, 

িয়রা,খুলনা ।
জোভদ্যমটাল (Pb, Cr, Hg, Cd) _

ফলাফল পওয়া য়ায 

নাই

৪  রেং,মাগুর, পাঙ্গাস নাস যারী রফড(ডুিন্ত)। আলম জেডাস য, িােগ্রাম িাোর, নড়াইল সদর, নড়াইল
টাংওদ্যয় রফডরমল, িাংলাদ্যদে রল:, গােী/মখারি-

074/16

মৎস্য  পররদে যন ও মান রনয়ন্ত্রন ,মৎস্য ভিন, 

সাভার ঢাক্া।
প্ররিদ্যমট ক্দ্যপারেেন। _

ফলাফল পওয়া য়ায 

নাই

জেলার জমাট ৪

কুরিয়া জেলার জমাট ০ ০ ০ ০ ০ ০

িাদ্যগরোট

১ রততাস জগ্রায়ার পাইক্ারী রিদ্যক্রতার জদাক্ান রিসরমল্লাে রফড রমলস রলঃ, ০০৫/২০১২ রচংরড় গদ্যিষণা জক্ন্দ্র িাদ্যগরোট প্ররিদ্যমট

২ জমগা ভাসমান পাইক্ারী রিদ্যক্রতার জদাক্ান জেক্ট্রা জেিা রফডস রলঃ রচংরড় গদ্যিষণা জক্ন্দ্র িাদ্যগরোট প্ররিদ্যমট

৩ রততাস জগ্রায়ার পাইক্ারী রিদ্যক্রতার জদাক্ান রিসরমল্লাে রফড রমলস রলঃ, ০০৫/২০১২ রচংরড় গদ্যিষণা জক্ন্দ্র িাদ্যগরোট প্ররিদ্যমট

৪ জেে জগ্রায়ার (রচংরড়) নাইম ব্রাদাস য ইউরনক্ েযাচারর এন্ড রফডস রলঃ, ০০৪/১৩ QC  lab, Savar, Dhaka. প্ররিদ্যমট 0

৫ মাইো জগ্রায়ার (রচংরড়) েয়ক্ারল ভান্ডার এরস আই জগাদদ্যরে এগ্রাদ্যভট প্রাইদ্যভট রলঃ, ১৫৭/১৩ QC  lab, Savar, Dhaka. প্ররিদ্যমট

৬ রততাস জগ্রায়ার জমসাস য ক্াদ্যেম জেডাস য, ফরক্রোট িাোর রিসরমল্লাে রফড রমলস রলঃ, ০০৫/২০১২ রচংরড় গদ্যিষণা জক্ন্দ্র িাদ্যগরোট প্ররিদ্যমট

৭ জক্ায়ারলটি জেোল জগ্রায়ার জমসাস য ক্াদ্যেম জেডাস য,  ফরক্রোট িাোর জক্ায়ারলটি রফডস রলঃ, 012/14 রচংরড় গদ্যিষণা জক্ন্দ্র িাদ্যগরোট প্ররিদ্যমট

৮ রততাস জগ্রায়ার জমসাস য ক্াদ্যেম জেডাস য, ফরক্রোট িাোর রিসরমল্লাে রফড রমলস রলঃ, ০০৫/২০১২ রচংরড় গদ্যিষণা জক্ন্দ্র িাদ্যগরোট প্ররিদ্যমট

জেলার জমাট ৮

রিভাদ্যগর জমাট ৫৩টি

(নারায়ন চন্দ্র মন্ডল)

উপপরিচালক্

মৎস্য অ্রধদপ্তর,খুলনা রিভাগ

খুলনা


