
লক্ষ্যমাত্াাঃ ১৮৮০০ জন

ক্রাঃনং পরামর্ শ গ্রহণকারীর নাম, ঠিকানা ও মমাবাইল নম্বর পুকুররর 

সংখ্যা (টি)

পুকুর/খামাররর  

আয়তন (মহ:)

মৎস্যচাষ প্যারকরজর 

ধরন

সমস্যার সংক্ষক্ষ্প্ত ক্ষববরন পরামর্ শ মন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

খুলনা

পাইকগাছা

1 সুনীল মন্ডল, ক্ষিরলজ পাইকগাছা, ০১৯৮২৯৫০৬৫০ ১ ১.৩৩ বাগদা ক্ষচংক্ষির মখালস নরম মেররর পাক্ষন বািারত হরব, চুন/ক্ষজওলাইট প্ররয়াগ কররত হরব।

2 ক্ষরপন সরদার, পক্ষরর্ামাক্ষর, 01927019948 ১ ১. বাগদা ক্ষচংক্ষির বৃক্ষি কম
মেররর পাক্ষন বািারত হরব, চুন/ক্ষজওলাইট প্ররয়াগ কররত হরব। পুক্ষিকর খাবার প্ররয়াগ 

কররত হরব ।

3 মগৌরাঙ্গ মন্ডল, ক্ষিরলজ পাইকগাছা, ০১৭৩২৩৪৩৬৯১ ১ ১.৩৩ বাগদা ক্ষচংক্ষির মগ্রাথ কম সুষম খাবার প্ররয়াগ কররত হরব।

4 গাজী ক্ষমজানুর রহমান, মসানাতন কাটি, ০১৭৩৬৪২৬১২১ ১ ১.৬ বাগদা ক্ষচংক্ষির মগ্রাথ কম সুষম খাবার প্ররয়াগ কররত হরব।

5 ক্ষমঠুন দাস,মামুদকাটি, ০১৭২৮৯১৫৩১৭ ১ ১. বাগদা-কাপ শ ক্ষচংক্ষির মগ্রাথ কম সুষম খাবার প্ররয়াগ কররত হরব।

6 পক্ষরমল কাক্ষন্ত র্ীল, হক্ষরদাসকাটি, ০১৭৯৪৫২২৫৪৬ ১ ১. বাগদা-কাপ শ ক্ষচংক্ষির মখালস নরম ইি, অরটাপাক্ষলর্ ও ক্ষচটাগুি ক্ষমশ্রন ক্ষদরত বলা হয়

7 মমাাঃ আব্দুল আলী, ক্ষগদাইপুর, ০১৭২১৭৫৯৪৮০ ১ ১.৩৩ বাগদা ক্ষচংক্ষির মগ্রাথ কম সুষম খাবার প্ররয়াগ কররত হরব।

8 মর্খ আাঃ সামাদ, গদাইপুর, ০১৯৩৭১৩৩৭৩৪ ১ ০.৪ বাগদা ক্ষচংক্ষির মখালস নরম হরয় মারা যারে ইি, অরটাপাক্ষলর্ ও ক্ষচটাগুি ক্ষমশ্রণ এবং চুন প্ররয়াগ কররত বলা হয়।

9 আাঃ জক্ষলল , গদাইপুর, ০১৯৫৩৮৩৬০১৮ ১ ০.৬৬ বাগদা ক্ষচংক্ষির মগ্রাথ কম সুষম খাবার প্ররয়াগ কররত হরব।

10 মামুনুর রর্ীদ সানা, আলমতলা, ০১৭২১০০৮২১২ ১ ০.৪ বাগদা ক্ষচংক্ষির মগ্রাথ কম সুষম খাবার প্ররয়াগ কররত হরব।

11 রাজু গাইন, আলমতলা, ০১৭৭৮৯৮৬৮০০৬ ১ ১.৬৬ বাগদা ক্ষচংক্ষির মখালস ক্ষদরেনা ইি, অরটাপাক্ষলর্ ও ক্ষচটাগুি ক্ষমশ্রণ এবং চুন প্ররয়াগ কররত বলা হয়।

12 মকাক্ষহনুর মমািল, গজাক্ষলয়া, ০১৭২৯৯৫৩৪৮৫ ১ ১.৩৩ বাগদা ক্ষচংক্ষি ক্ষচংক্ষির মগ্রাথ কম সুষম খাবার প্ররয়াগ কররত হরব।

13 হাসান মমািল, গজাক্ষলয়া, ০১৭৮৯৫৬১৩৮ ১ ১.০১ বাগদা ক্ষচংক্ষির মখালস ক্ষদরেনা চুন ও ক্ষজওলাইট প্ররয়াগ এবং ক্ষনয়ক্ষমত খাদ্র প্ররয়াগ কররত হরব।

14 র্াহানাজ সুলতানা, আলমতলা, ০১৯৬১১৩৭১৪২ ১ ০.১৩ বাগদা ক্ষচংক্ষির মখালস ক্ষদরেনা চুন ও ক্ষজওলাইট প্ররয়াগ এবং ক্ষনয়ক্ষমত খাদ্র প্ররয়াগ কররত হরব।

15 ফক্ষরদুল গাজী, কৃষ্ণনগর,০১৩০৭২০৪৪৯৮ ১ ০.৫২ বাগদা ক্ষচংক্ষির মগ্রাথ কম সুষম খাবার প্ররয়াগ কররত হরব।

16 কালাম গাজী, কৃষ্ণনগর, ০১৭৪৬৯৪১২৪৯ ১ ০.৫২ বাগদা ক্ষচংক্ষির মগ্রাথ কম মেররর পাক্ষন বািারত হরব, চুন/ক্ষজওলাইট প্ররয়াগ

17 মকামল মন্ডল,কৃষ্ণনগর, ০১৭১৪৯১৯৭২৪ ১ ১.৩৩ বাগদা ক্ষচংক্ষির মগ্রাথ কম মেররর পাক্ষন বািারত হরব, চুন/ক্ষজওলাইট প্ররয়াগ

ক্ষবিাগাঃ খুলনা

৫. কায শক্ররমর নামাঃ মৎস্যচাক্ষষ ,মৎস্যজীক্ষব এবং উরযাক্তারক পরামর্ শ প্রদান এবং মৎস্য খামার পক্ষরদর্ শন

সূচরকর নামাঃ পরামর্ শ প্রদানকৃত সূফলরিাগী (জন)



18 ক্ষবশ্বক্ষজৎ দফাদার, কৃষনগর, ০১৭১৮৬৫৬২১৭ ১ ০.২৬ বাগদা ক্ষচংক্ষির মগ্রাথ কম সুষম খাবার প্ররয়াগ কররত হরব।

19 কুমাররর্ মন্ডল, র্ামুকরপাতা, ০১৭১৮৩২৬১৭৪ ১ ২.৫ বাগদা ক্ষচংক্ষির মগ্রাথ কম সুষম খাবার প্ররয়াগ কররত হরব।

20 মমাাঃ ইসলাম মহারসন,বাঁকা, ০১৭২৮৮৪৫৩৭১ ১ ১.৫ বাগদা ক্ষচংক্ষির মগ্রাথ কম সুষম খাবার প্ররয়াগ কররত হরব।

21 মমাাঃ জহুরুল ইসলাম, বাঁকা, ০১৬৩৯৮৮৪১৩২ ১ ০.১৩ বাগদা ক্ষচংক্ষির মগ্রাথ কম মেররর পাক্ষন বািারত হরব, চুন/ক্ষজওলাইট প্ররয়াগ

22 তপন মোষ, গদাা্ক্ষপুর,০১৭১৩৯০৯১৮৭ ১ ০.২৬ বাগদা-কাপ শ ক্ষচংক্ষির মগ্রাথ কম মেররর পাক্ষন বািারত হরব, চুন/ক্ষজওলাইট প্ররয়াগ কররত হরব।

23 মমাাঃ নজরুল ইসলাম,লক্ষক্ষ্রখালা, ০১৭১৫৩৫৯১৪৭ ১ ০.৬৬ বাগদা-কাপ শ ক্ষচংক্ষির মগ্রাথ কম মেররর পাক্ষন বািারত হরব, চুন/ক্ষজওলাইট প্ররয়াগ

24 মমাাঃ আফসার মগালদার, বাঁকা, ০১৭২০৫৩৩৩৩৮ ১ ১.৫ কাপ শ মগ্রাথ কম সুষম খাবার প্ররয়াগ কররত হরব। ক্ষনয়ক্ষমত চুন প্ররয়াগ কররত বলা হয়।

25 মমাাঃ রহমান ক্ষবশ্বাস, নাক্ষসরপুর, ০১৭৪৬১১৯৮৬৬ ১ ০.৩৯ কাপ শ মগ্রাথ কম সুষম খাবার প্ররয়াগ কররত হরব। ক্ষনয়ক্ষমত চুন প্ররয়াগ কররত বলা হয়।

26 মমাাঃ নাজমুল ক্ষবশ্বাস, নাক্ষসরপুর, ০১৯০৮২২৮০৪২ ১ ০.১৩ কাপ শ মারা যারে মজুদ েনত্ব কমারত হরব।

27 মমাাঃ খারলক ক্ষবশ্বাস, নাক্ষসরপুর, ০১৯২৬৪০১০৫২ ১ ০.৬৬ বাগদা মগ্রাথ কম সুষম খাবার প্ররয়াগ কররত হরব। ক্ষনয়ক্ষমত চুন প্ররয়াগ কররত বলা হয়।

28 সংকর কুমার মন্ডল, আক্ষমরপুর, ০১৯৮০০৩৫০২৭ ১ ০.৬৬ বাগদা মগ্রাথ কম সুষম খাবার প্ররয়াগ কররত হরব। ক্ষনয়ক্ষমত চুন প্ররয়াগ কররত বলা হয়।

29 মমাাঃ ক্ষমলন ক্ষবশ্বাস, মগাপালপুর, ০১৯৮০০৩৫০২৭ ১ ৩. বাগদা মগ্রাথ কম মেররর পাক্ষন বািারত হরব, চুন/ক্ষজওলাইট প্ররয়াগ কররত হরব।

30 মমাাঃ কামরুল ইসলাম, নাক্ষসরপুর, ০১৭২১০৫৭৪০৫ ১ ১.৫ বাগদা মগ্রাথ কম মেররর পাক্ষন বািারত হরব, চুন/ক্ষজওলাইট প্ররয়াগ কররত হরব।

31 তারক চন্দ্র সানা, লস্কর, ০১৯৩৭৫২৪৩১৬ ১ ০.১৩ বাগদা ক্ষচংক্ষির মখালস নরম মেররর পাক্ষন বািারত হরব, চুন/ক্ষজওলাইট প্ররয়াগ কররত হরব।

32 ক্ষপযুষ সানা, লস্ক, ০১৭২৮৫৫০৬৩২ ১ ০.২ বাগদা ক্ষচংক্ষির বৃক্ষি কম
মেররর পাক্ষন বািারত হরব, চুন/ক্ষজওলাইট প্ররয়াগ কররত হরব। পুক্ষিকর খাবর প্ররয়াগ 

কররত হরব।

33 অরুন সানা, লস্কর, ০১৭২৩১৯৮৮১০ ১ ০.৯৯ বাগদা ক্ষচংক্ষির মগ্রাথ কম সুষম খাবার প্ররয়াগ কররত হরব।

34 মহারদব ঢালী, লস্কর, ০১৯১৫২৭২১১৬ ১ ০.৫ বাগদা ক্ষচংক্ষির মগ্রাথ কম সুষম খাবার প্ররয়াগ কররত হরব।

35 কুমাররর্ মন্ডল, লস্কর, ০১৯৬৪৫৯৭৩৭৯ ১ ০.১৩ বাগদা-কাপ শ ক্ষচংক্ষির মগ্রাথ কম সুষম খাবার প্ররয়াগ কররত হরব।

36 িরবন্দ্র নাথ সানা,লস্কর, ০১৯৬৭৫২৮৯৫৫ ১ ০.২৬ বাগদা-কাপ শ ক্ষচংক্ষির মখালস নরম ইি, অরটাপাক্ষলর্ ও ক্ষচটাগুি ক্ষমশ্রন ক্ষদরত বলা হয়

37
সুনীল কুমার মন্ডল, ক্ষিরলস, পাা্ক্ষকগাছা,  

০১৯৮২৯৫০৬৫০
১ ০.২ বাগদা ক্ষচংক্ষির মগ্রাথ কম সুষম খাবার প্ররয়াগ কররত হরব।

38
অক্ষজত কুমার মন্ডল, ক্ষিরলজ পাা্ক্ষকগাছা, 

০১৯৬৯৮১৮৫৪৮
১ ০.১৩ বাগদা ক্ষচংক্ষির মখালস নরম হরয় মারা যারে ইি, অরটাপাক্ষলর্ ও ক্ষচটাগুি ক্ষমশ্রণ এবং চুন প্ররয়াগ কররত বলা হয়।

39
ক্ষহরামন কুমার মন্ডল, ক্ষিরলজ পাা্ক্ষকগাছা, 

০১৯১২১৩৮৬৯৮
১ ০.৫২ বাগদা ক্ষচংক্ষির মগ্রাথ কম সুষম খাবার প্ররয়াগ কররত হরব।

40 মসৌক্ষমত্ ক্ষবশ্বাস, ক্ষর্রলমানপুর, ০১৯৬৪৫৯৭৩২৮ ১ ০.১৩ বাগদা ক্ষচংক্ষির মগ্রাথ কম সুষম খাবার প্ররয়াগ কররত হরব।

41 হুমায়ুন সরদার, ক্ষর্রলমানপুর, ০১৯৮৬৫৭৫০৮৫ ১ ০.২৬ বাগদা ক্ষচংক্ষির মখালস ক্ষদরেনা ইি, অরটাপাক্ষলর্ ও ক্ষচটাগুি ক্ষমশ্রণ এবং চুন প্ররয়াগ কররত বলা হয়।

42 মমাাঃ ক্ষদদারুল গাজী, ক্ষবরার্ী, ০১৯২১৯২২০৭৯ ১ ০.২ বাগদা ক্ষচংক্ষি ক্ষচংক্ষির মগ্রাথ কম সুষম খাবার প্ররয়াগ কররত হরব।



43 অক্ষপ শতা বালা মর্ শল, বাসাখালী, ০১৯৪৬৬০৯৮০৬ ১ ০.৫২ বাগদা ক্ষচংক্ষির মখালস ক্ষদরেনা চুন ও ক্ষজওলাইট প্ররয়াগ এবং ক্ষনয়ক্ষমত খাদ্র প্ররয়াগ কররত হরব।

44 মমাাঃ মরজাউল কক্ষরম, গক্ষ্খালী, ০১৯১০৩১৬৬৯০ ১ ১.৩৩ বাগদা ক্ষচংক্ষির মখালস ক্ষদরেনা চুন ও ক্ষজওলাইট প্ররয়াগ এবং ক্ষনয়ক্ষমত খাদ্র প্ররয়াগ কররত হরব।

45 নীহার রঞ্জন মন্ডল, মহাগলার চক,০১৯৬৯৮১৫৩৬৩ ১ ১.৪৯ বাগদা ক্ষচংক্ষির মগ্রাথ কম সুষম খাবার প্ররয়াগ কররত হরব।

46 ক্ষবশ্বক্ষজৎ সানা, মহাগলার চক, ০১৭৯৫৪৮১৫২৩ ১ ১,৮০ বাগদা ক্ষচংক্ষির মগ্রাথ কম মেররর পাক্ষন বািারত হরব, চুন/ক্ষজওলাইট প্ররয়াগ

47 কৃষ্ণপদ মন্ডল, মহাগলার চক, ০১৯৮৯৫৮৮০১৫ ১ ০.৬৬ বাগদা ক্ষচংক্ষির মগ্রাথ কম মেররর পাক্ষন বািারত হরব, চুন/ক্ষজওলাইট প্ররয়াগ

48 কমরলর্ মন্ডল, মহাগলার চক, ০১৪০০৯৯৯৮৯৭ ১ ০.২ বাগদা ক্ষচংক্ষির মগ্রাথ কম সুষম খাবার প্ররয়াগ কররত হরব।

49 সুরকর্ কুমার মন্ডল, মহাগলার চক, ০১৯৩২৬৩৩৭৫০ ১ ০.৫২ বাগদা ক্ষচংক্ষির মগ্রাথ কম সুষম খাবার প্ররয়াগ কররত হরব।

50 কাজল মন্ডল, কক্ষপলমুক্ষন, ০১৭১৫৬৬২০৯৫ ১ ০.৫৫ বাগদা ক্ষচংক্ষির মগ্রাথ কম সুষম খাবার প্ররয়াগ কররত হরব।

51 পাথ শ মন্ডল, মগায়ালবাথান, ০১৯২২৩১৯১৩৭ ১ ৩.৫ বাগদা ক্ষচংক্ষির মগ্রাথ কম মেররর পাক্ষন বািারত হরব, চুন/ক্ষজওলাইট প্ররয়াগ

52 কমলা মন্ডল, তালতলা, ০১৮৩৩৮৭৫৯৬৬ ১ ০.৮ বাগদা-কাপ শ ক্ষচংক্ষির মগ্রাথ কম মেররর পাক্ষন বািারত হরব, চুন/ক্ষজওলাইট প্ররয়াগ কররত হরব।

53 কাক্ষবতা মন্ডল, মগায়ালবাতান, ০১৮৫০৩৮৩১৩৫ ১ ০.৫৫ বাগদা-কাপ শ ক্ষচংক্ষির মগ্রাথ কম মেররর পাক্ষন বািারত হরব, চুন/ক্ষজওলাইট প্ররয়াগ

54 রমা সরকার,তালতলা, ০১৭৩৬১২৫৬৬৮ ১ ১.৫ কাপ শ মগ্রাথ কম সুষম খাবার প্ররয়াগ কররত হরব। ক্ষনয়ক্ষমত চুন প্ররয়াগ কররত বলা হয়।

55 ক্ষবপুল মন্ডল, বগুিারচক, ০১৯১৬৫০৮৬৩৭ ১ ০.৫৫ কাপ শ মগ্রাথ কম সুষম খাবার প্ররয়াগ কররত হরব। ক্ষনয়ক্ষমত চুন প্ররয়াগ কররত বলা হয়।

56 মদবব্রত মন্ডল, মহাগলারচক, ০১৯৩৩৮৪৫২৫৪ ১ ১.৫ কাপ শ মারা যারে মজুদ েনত্ব কমারত হরব।

57 মিালা নাথ সরদার, পাতিাবুক্ষনয়া, ০১৭১২৭৫৮২৬৪ ১ ০.৭ বাগদা মগ্রাথ কম সুষম খাবার প্ররয়াগ কররত হরব। ক্ষনয়ক্ষমত চুন প্ররয়াগ কররত বলা হয়।

58 রবীন্দ্র নাথ মন্ডল, মহাগলার চক, ০১৯৪৮১০৩২১৩ ১ ০.৩ বাগদা মগ্রাথ কম সুষম খাবার প্ররয়াগ কররত হরব। ক্ষনয়ক্ষমত চুন প্ররয়াগ কররত বলা হয়।

59 ক্ষমলটন কুমার সানা, আক্ষমরপুর, ০১০২২৬২৬৬৬৪ ১ ১.৩৩ বাগদা মগ্রাথ কম মেররর পাক্ষন বািারত হরব, চুন/ক্ষজওলাইট প্ররয়াগ কররত হরব।

60 মদবব্রত কুমার সরকার, আক্ষমরপুর, ০১৯৫০০১২১৮২ ১ ০.১৩ বাগদা মগ্রাথ কম মেররর পাক্ষন বািারত হরব, চুন/ক্ষজওলাইট প্ররয়াগ কররত হরব।

61 রতনা দার্, কাক্ষজমুছা, ০১৭৩১৪৪৭৪৭৫ ০.২৬ বাগদা ক্ষচংক্ষির মখালস নরম মেররর পাক্ষন বািারত হরব, চুন/ক্ষজওলাইট প্ররয়াগ কররত হরব।

62 সুষমা দার্, কাক্ষজমুছা, ০১৭৫৬৬১২১৬৩ ০.৪ বাগদা ক্ষচংক্ষির বৃক্ষি কম
মেররর পাক্ষন বািারত হরব, চুন/ক্ষজওলাইট প্ররয়াগ কররত হরব। পুক্ষিকর খাবর প্ররয়াগ 

কররত হরব।

63 সুদীপ্ত দার্, দক্ষক্ষ্ন সলুয়া, ০১৯৩১৮৮৫০২৬ ১.৬ বাগদা ক্ষচংক্ষির মগ্রাথ কম সুষম খাবার প্ররয়াগ কররত হরব।

64 ক্ষর্ক্ষর্র সরকার, দাঃ সলুয়া, ০১৭৫৪৪৩৮৬৯০ ২. বাগদা ক্ষচংক্ষির মগ্রাথ কম সুষম খাবার প্ররয়াগ কররত হরব।

65 পঙ্কজ কুমার সরকার, সলুয়া, ০১৯২৪৮০৯৭৭৪ ০.২৬ বাগদা-কাপ শ ক্ষচংক্ষির মগ্রাথ কম সুষম খাবার প্ররয়াগ কররত হরব।

66 প্রর্ান্ত কুমার দার্, দাঃ সলুয়া, ০১৯৮০৯১১৫৯৯ ০.৬৬ বাগদা-কাপ শ ক্ষচংক্ষির মখালস নরম ইি, অরটাপাক্ষলর্ ও ক্ষচটাগুি ক্ষমশ্রন ক্ষদরত বলা হয়

67 মমাাঃ আাঃ খারলক, নাক্ষসরপুর, ০১৭০৯০৭৪৫২৩ ০.১৩ বাগদা ক্ষচংক্ষির মগ্রাথ কম সুষম খাবার প্ররয়াগ কররত হরব।



68 পক্ষররতাষ সানা, দীো, ০১৯৬৫৫৪৮৭৩৮ ০.২ বাগদা ক্ষচংক্ষির মখালস নরম হরয় মারা যারে ইি, অরটাপাক্ষলর্ ও ক্ষচটাগুি ক্ষমশ্রণ এবং চুন প্ররয়াগ কররত বলা হয়।

69 ক্ষসক্ষিক সরদার, ককক্ষছটি বুক্ষনয়া, ০১৯২৫৫৮৮৫৩৫ ০.২৮ বাগদা ক্ষচংক্ষির মগ্রাথ কম সুষম খাবার প্ররয়াগ কররত হরব।

70 উদয় কুমার রায়, পূব শ দীো, ০১৯৫১৬৩১৮৬৫ ০.২ বাগদা ক্ষচংক্ষির মগ্রাথ কম সুষম খাবার প্ররয়াগ কররত হরব।

71 ইক্ষদ্রস সানা, গজাক্ষলয়া, ০১৭১০৭০২৬১১ ০.২ বাগদা ক্ষচংক্ষির মখালস ক্ষদরেনা ইি, অরটাপাক্ষলর্ ও ক্ষচটাগুি ক্ষমশ্রণ এবং চুন প্ররয়াগ কররত বলা হয়।

72 মদবপ্রসাদ মন্ডল, দীো, ০১৯২০২৯৩৩৩৪ ০.৪ বাগদা ক্ষচংক্ষি ক্ষচংক্ষির মগ্রাথ কম সুষম খাবার প্ররয়াগ কররত হরব।

73 র্ংকর মদবনাথ, মঠবাটি, ০১৯২০১৯০৭৪৫ ০.৬৬ বাগদা ক্ষচংক্ষির মখালস ক্ষদরেনা চুন ও ক্ষজওলাইট প্ররয়াগ এবং ক্ষনয়ক্ষমত খাদ্র প্ররয়াগ কররত হরব।

74 মমরহদী হাসান,মবতবুক্ষনয়া, ০১৯১২২৬১০৮৪ ০.২৬ বাগদা ক্ষচংক্ষির মখালস ক্ষদরেনা চুন ও ক্ষজওলাইট প্ররয়াগ এবং ক্ষনয়ক্ষমত খাদ্র প্ররয়াগ কররত হরব।

75 ক্ষবল্লাল মহারসন, নাক্ষসরপুর, ০১৯৬৪৯৬২১৮৩ ০.৬৬ বাগদা ক্ষচংক্ষির মগ্রাথ কম সুষম খাবার প্ররয়াগ কররত হরব।

76 র্ক্ষহদুল ইসলাম সানা, মবতবুক্ষনয়া, ০১৯২২৩১৯৩৫০ বাগদা ক্ষচংক্ষির মগ্রাথ কম মেররর পাক্ষন বািারত হরব, চুন/ক্ষজওলাইট প্ররয়াগ

77 জহুর আলী ,মমৌখালী, ০১৯৮২৮৭৭৯৫৩ ০.৮৮ বাগদা ক্ষচংক্ষির মগ্রাথ কম মেররর পাক্ষন বািারত হরব, চুন/ক্ষজওলাইট প্ররয়াগ

78 হারুনর রক্ষর্দ, রাড়ুক্ষল, ০১৮৪৩৯৯৬০০৬ ২. বাগদা ক্ষচংক্ষির মগ্রাথ কম সুষম খাবার প্ররয়াগ কররত হরব।

79 মমাাঃ হাসান আলী সরদার, রাড়ুলী, ০১৭৫১০৮২৬২৭ ০.৬৬ বাগদা ক্ষচংক্ষির মগ্রাথ কম সুষম খাবার প্ররয়াগ কররত হরব।

80 নবদ্বীপ কুমার সরকার, কলক্ষমবুক্ষনয়া, ০১৭৩৩০০৯১৬৮ ০.২৬ বাগদা ক্ষচংক্ষির মগ্রাথ কম সুষম খাবার প্ররয়াগ কররত হরব।

81 এস এম মমাজাফ্ফার মহারসন, বাসাখালী, ০১৯৮৫৪১০৭২৮ ০.৫ বাগদা ক্ষচংক্ষির মগ্রাথ কম মেররর পাক্ষন বািারত হরব, চুন/ক্ষজওলাইট প্ররয়াগ

82 রঞ্জন চক্রবতী, মঠবাটি,০১৯৪১২৩৩৪৫৪ ০.৬৬ বাগদা-কাপ শ ক্ষচংক্ষির মগ্রাথ কম মেররর পাক্ষন বািারত হরব, চুন/ক্ষজওলাইট প্ররয়াগ কররত হরব।

83 মমাাঃ নজরুল ইসলাম, লক্ষ্ীরখালা, ০১৭১৫৫৫৯১৪৭ ১. বাগদা-কাপ শ ক্ষচংক্ষির মগ্রাথ কম মেররর পাক্ষন বািারত হরব, চুন/ক্ষজওলাইট প্ররয়াগ

84 মমাাঃ জাহাঙ্গীর গাজী, মদবদুয়ার, ০১৭৫৯৩১৯২৩১ ০.৫ কাপ শ মগ্রাথ কম সুষম খাবার প্ররয়াগ কররত হরব। ক্ষনয়ক্ষমত চুন প্ররয়াগ কররত বলা হয়।

85 ফারুখ গাজী, ফরতপুর, ০১৭২৪৭৭১৯২০ ০.৬৬ কাপ শ মগ্রাথ কম সুষম খাবার প্ররয়াগ কররত হরব। ক্ষনয়ক্ষমত চুন প্ররয়াগ কররত বলা হয়।

86 মমাাঃ র্াক্ষহনুর মগালদার, বাঁকা, ০১৭৪৩৫০২৭৮৫ ২.২৬ কাপ শ মারা যারে মজুদ েনত্ব কমারত হরব।

87 মমাাঃ জারবদ গাজী, বাঁকা, ০১৯২০১১৮৩২৩ ০.৬৬ বাগদা মগ্রাথ কম সুষম খাবার প্ররয়াগ কররত হরব। ক্ষনয়ক্ষমত চুন প্ররয়াগ কররত বলা হয়।

88 কাক্ষলপদ মন্ডল, খাক্ষলয়ারচক, ০১৭১০০২৯০০৮ ০.৬৬ বাগদা মগ্রাথ কম সুষম খাবার প্ররয়াগ কররত হরব। ক্ষনয়ক্ষমত চুন প্ররয়াগ কররত বলা হয়।

89 মমাাঃ আর্রাফুল ইসলাম, গজাক্ষলয়া, ০১৭১৮০৩০৬৬৭ ১.৬৬ বাগদা মগ্রাথ কম মেররর পাক্ষন বািারত হরব, চুন/ক্ষজওলাইট প্ররয়াগ কররত হরব।

90 পক্ষরমল কুমার সানা, কাইনমুখী, ০১৯১৩৪০৬৫৯৬ ১. বাগদা মগ্রাথ কম মেররর পাক্ষন বািারত হরব, চুন/ক্ষজওলাইট প্ররয়াগ কররত হরব।

দিঘদিয়া

91
ম াোঃ তারেক আদিি,  মেনহাটি, দিঘদিয়া, 

০১৯২৭৬৮৯১৭২
১ ০.১৭ কাপ প দ শ্র চাষ  াছ  াো যারে।  ারছে ঘনত্ব ক ারত হরে।



92
েওকত আিী েেিাে, মতদিগাতী, মযাগীরপাি, ০১৯৮৯-

৩২৪৬৪৫
১ ০.০৬ কক, দ িং চাষ  াছ ভারে ও  াো যারে। অদিরিন টরেরিট  তরক ২/৩ টি, দিওিাইট ৫ মকদি দিরত হরে।

93 ম াোঃ দিটন ম খ,  রহশ্বেপা া, খুিনা। ০১৭০৪৬০৮৯‘১২ ৪ ১.১৭ কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে বৃদি ক ।
োে প্ররয়াগ কেরত হরে  তক প্রদত ইউদেয়া-১০০গ্রা , দিএদপ- ১০০গ্রা , টিএেদপ- 

১০০গ্রা । েম্পূেক খাদ্য প্ররয়াগ।

94 েেিাে মেদি , মতদিগাতী, মযাগীরপাি, ০১৭৩১৫১৯৩৯৩ ১ ০.৮৪ দচিংদি-কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে বৃদি ক ।
 তরক ৫০০গ্রা  হারে চুন প্ররয়াগ কেরত হরে। েম্পূেক খাদ্য ও োে কখি প্ররয়াগ কেরত 

হরে।

95 অপূে প েেকাে, মতদিগাতী, মযাগীরপাি, ০১৭২১০২৫৫০৮ ১ ০.১৭ কাপ প দ শ্র চাষ প্রাকৃদতক খাদ্য মনই।
োে প্ররয়াগ কেরত হরে  তক প্রদত ইউদেয়া-১০০গ্রা , দিএদপ- ১০০গ্রা , টিএেদপ- 

১০০গ্রা । মেৌরেে দভতে প্ররয়াগ কেরত হরে।

96
আিহাি আিগে আিী,  মতদিগাতী, মযাগীরপাি, 

০১৯১২২৫৬৫৩৭
১ ০.০৮ কাপ প দ শ্র চাষ  াছ ভারে।

 তরক ৫০ গ্রা  হারে দিওিাইট এেিং ২০০ গ্রা  চুন ও ১০০  গ্রা  মহারে িেণ প্ররয়াগ 

কেরত হরে।

97
দেকা  কু াে  ন্ডি, আিিংঘাটা, দিঘদিয়া, খুিনা।  

০১৭১৭৬৬৬৪০০
২ ০.৪ কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে বৃদি ক ।  ারছে ওিরনে ৫% হারে েম্পূেক খাদ্য প্ররয়াগ কেরত হরে।

98
মোহোে মহারেন, মতদিগাতী , দিগদিয়া, খুিনা।  

০১৭১৮৭৭৬১১৮
১ ০.২ কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে বৃদি ক ।

 তরক ৫০০গ্রা  হারে চুন প্ররয়াগ কেরত হরে। েম্পূেক খাদ্য ও োে কখি প্ররয়াগ কেরত 

হরে।

99
ম খ মহারেন আিী, মতদিগাতী, মযাগীরপাি,   

০১৯৩৭৭৭২০০৪
১ ০.৮ কাপ প দ শ্র চাষ  াছ ভারে

পুকুরে ১০ মকদি চুন ও ২ মকদি িেণ প্ররয়াগ কেরত হরে। পুকুে পারিে গারছে িাি পািা 

মকরট পদেষ্কাে কেরত হরে।

100
ম াোঃ হাোন ফদকে, মতদিগাতী, মযাগীরপাি, 

০১৯১৫৭৪০৭৪০
১ ০.৪৫ কাপ প দ শ্র চাষ মছাট আকারেে  াছ  াো যারে।

পটাদ য়া  পােম্যাঙ্গারনট  তক প্রদত ৪০ গ্রা  এেিং ০২ িদন পে  তক প্রদত ২৫০ গ্রা  চুন 

প্ররয়াগ কেরত হরে।

101
ম াকরছি ফদকে, মতদিগাতী, মযাগীরপাি, 

০১৭১৩৯০৯০১৫
১ ০.৮ কাপ প দ শ্র চাষ  াছ ভারে দেঘা প্রদত ৫ মকদি হারে দিওিাইট দিরত হরে।

102 ছাদেরুি ম খ,  মতদিগাতী, মযাগীরপাি,  ০১৪০৫২৪৬৮৭৪ ১ ০.৫ কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে বৃদি ক ।
 তরক ৫০০গ্রা  হারে চুন প্ররয়াগ কেরত হরে। েম্পূেক খাদ্য ও োে কখি প্ররয়াগ কেরত 

হরে।

103
ম াোঃ  দনরুি ম খ, মতদিগাতী, মযাগীরপাি, 

০১৮৭৯৮৭২০৯১
১ ০.৪ কাপ প দ শ্র চাষ পাদনে দপএইে ক (৬.৮)  তরক ৫০০গ্রা  হারে চুন প্ররয়াগ কেরত হরে।

104
ম াোঃ হাোন ম খ, মতদিগাতী, মযাগীরপাি, 

০১৮৭৯৮৭২০৯১
১ ০.২৪ কাপ প দ শ্র চাষ  াছ ভারে

দিদচিং পাউিাে  তরক ৪০ গ্রা  হারে প্ররয়াগ কেরত হরে। প্ররয়ারগে ০৩ দিন পে  তরক 

৫০০ গ্রা  হারে চুন প্ররয়াগ কেরত হরে।

105
ম খ ম াতাহাে মহারেন , মতদিগাতী, মযাগীরপাি, 

০১৭১৪৬৭৩৫০৯
২ ০.৬ কাপ প দ শ্র চাষ দ য়ারি  াছ মখরয় যারে। খাোে দিরত হরে মঘরেে দভতে প্লাটফ প করে। মঘরেে চাে পা  মনট দিরয় দঘেরত হরে।

106 ম াোঃ দিল্লুে েহ ান, মিয়ািা, দিঘদিয়া, খুিনা। ১ ০.০৪ কাপ প দ শ্র চাষ  াছ ভারে।
পুকুরে  তরক ৫০০গ্রা  হারে চুন প্ররয়াগ কেরত হরে। পুকুে পারিে গারছে িাি পািা 

মকরট পদেষ্কাে কেরত হরে।

107 ম াোঃ িাদকে মহারেন, ব্রক্ষ্মগাতী, দিঘদিয়া, খুিনা। ১ ০.৪২ কাপ প দ শ্র চাষ  াছ  াো যারে। ৪০ মকদি চুন ও ১০ মকদি িেণ একরে গুদিরয় দছটিরয় দিরত হরে।

108
ম াোঃ িাহাঙ্গীে ম খ, আিিংঘাটা , দিঘদিয়া, খুিনা। 

০১৯২৪০০৯৯১০
১ ০.৮১ কাপ প দ শ্র চাষ পাদনরত খাোে ক ।

োে প্ররয়াগ কেরত হরে  তক প্রদত ইউদেয়া-১০০গ্রা , দিএদপ- ১০০গ্রা , টিএেদপ- 

১০০গ্রা । মেৌরেে দভতে প্ররয়াগ কেরত হরে।

109
ম খ োগে, আিিংঘাটা , দিঘদিয়া, খুিনা। 

০১৭২৪৪৩৪০২৮
২ ০.৪১ গিিা কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে বৃদি ক । ১০ মকদি দিওিাইট দিত হরে। দিরন দুই োে খাোে দিরত হরে।

110
ম খ ম াহাম্মি আিী, আিিংঘাটা , দিঘদিয়া, খুিনা। 

০১৯৭১০৮৫০৯২
২ ১.১ গিিা কাপ প দ শ্র চাষ পাদনে দপএইে এে  াো ক (৬.৮)  তরক ৫০০ গ্রা  চুন পাদনরত গুরি ে স্ত পুকুরে দছটিরয় দিরত হরে।

111
ম াোঃ ইউনুে ম খ, আিিংঘাটা , দিঘদিয়া, খুিনা। 

০১৯৮৫৩১২৯৭৬
১ ১.২৫ গিিা কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে বৃদি ক ।  তরক ৫০০ গ্রা  চুন  ও ১০০ গ্রা  হারে িেণ পাদনরত গুরি ে স্ত মঘরে দছটিরয় দিরত হরে।

112
ম াোঃ  দনে েেিাে ,আিিংঘাটা , দিঘদিয়া, খুিনা। 

০১৭৭২৪৭৩৭১৭
১ ০.৪ গিিা কাপ প দ শ্র চাষ প্রাকৃদতক খাদ্য মনই।

 তরক ৫০০গ্রা  হারে চুন প্ররয়াগ কেরত হরে।  ৪/৫ দিন পে  তক প্রদত ইউদেয়া-

১০০গ্রা , দিএদপ- ১০০গ্রা , টিএেদপ- ১০০গ্রা । মেৌরেে দভতে প্ররয়াগ কেরত হরে।

113
োরেয়া মেগ , আিিংঘাটা , দিঘদিয়া, খুিনা। 

০১৭২১১১৫৫৬১
২ ০.৮৫ কাপ প নাে পাদে  ারছে বৃদি ক ।

 তরক ৫০০গ্রা  হারে চুন প্ররয়াগ কেরত হরে।  ৪/৫ দিন পে  তক প্রদত ইউদেয়া-

১০০গ্রা , দিএদপ- ১০০গ্রা , টিএেদপ- ১০০গ্রা । মেৌরেে দভতে প্ররয়াগ কেরত হরে। 

েম্পূেক খাোে প্ররয়াগ কেরত হরে।
114

ম াোঃ মেদি  ম খ, আিিংঘাটা , দিঘদিয়া, খুিনা। 

০১৯৫২৩৩৭১৪৯
১ ০.৬ গিিা কাপ প দ শ্র চাষ পাদনে দপএইে এে  াো ক (৭.০)  তরক ৫০০ গ্রা  চুন পাদনরত গুরি ে স্ত পুকুরে দছটিরয় দিরত হরে।

115
ম খ আোঃ হাদ ি ,, মেনহাটি , দিঘদিয়া, 

খুিনা।০১৭৮৩৭৭২২৩৬
১ ০.২৪ কাপ প দ শ্র চাষ ৪০ মকদি চুন গুদিরয় মেৌরেে দভতে দছটিরয় দিরত হরে।

116
ম াোঃ ইয়াদেন আোফাত , মেনহাটি, দিঘদিয়া, খুিনা। 

০১৯২৪৩৯৮১৮০
২ ০.৪৬ কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে বৃদি ক । ৩০ মকদি পাথুরে চুন দিরত হরে। দিরন ২ োে েম্পূেক খাোে প্ররয়াগ কেরত হরে।



117
িাদক মেগ ,  মেনহাটি, দিঘদিয়া, খুিনা। 

০১৯৭০০৩৪১১২
১ ০.১৯ কাপ প দ শ্র চাষ  াছ  াো যারে। ৪০ মকদি চুন গুদিরয় মেৌরেে দভতে দছটিরয় দিরত হরে।

118
ম াোঃ মিরিায়াে মহরেন,  মেনহাটি, দিঘদিয়া, খুিনা। 

০১৭১২-৮০৯১৩৪
১ ০.২১  কাপীয়  ারছে চাষ  ারছে বৃদি ক ।

 তরক ৫০০গ্রা  হারে চুন প্ররয়াগ কেরত হরে।  ৪/৫ দিন পে  তক প্রদত ইউদেয়া-

১০০গ্রা , দিএদপ- ১০০গ্রা , টিএেদপ- ১০০গ্রা । মেৌরেে দভতে প্ররয়াগ কেরত হরে।

119
তাদকো মেগ , হাদিগ্রা , মেনহাটি, দিঘদিয়া, খুিনা। 

০১৭০৩৮৫১৬১১
১ ০.৮ কাপ প দ শ্র চাষ  াছ  াো যারে। পুকুরে ৪০ মকদি দিওিাইট ও ২০ মকদি িেণ প্ররয়াগ কেরত হরে।

120
ম াোঃ িাউি ম খ, মেনহাটি, দিঘদিয়া, খুিনা। 

০১৯০৫৯৫৫৭৫৩
১ ০.১ কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে বৃদি ক ।

৩ মকদি িেণ দছটিরয় দিরত হরে। ২ মকদি ইউদেয়া ও ১ মকদি দিওদপ গুরি দছটিরয় দিরত 

হরে।

121 ম াোঃ েদহি,  মেনহাটি, দিঘদিয়া, খুিনা। ০১৩১১০২৪৮৭৭ ১ ০.১৮ কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে বৃদি ক ।
৫ মকদি িেণ দছটিরয় দিরত হরে। ৪ মকদি ইউদেয়া ও ২ মকদি দিওদপ গুরি দছটিরয় দিরত 

হরে।

122
ম াোঃ োধন ম খ,  মেনহাটি, দিঘদিয়া, খুিনা। 

০১৪০৯৬৮৬১৯৮
১ ০.১৯ কাপ প দ শ্র চাষ পুকুরে গ্যাে আরছ ১০ মকদি দিওিাইট দিত হরে। হেো টানরত হরে।

123 ম খ ম াোঃ আোদুজ্জা ান, পাদনগাদত, দিঘদিয়া, খিনা। ১ ০.১৩ কাপ প দ শ্র চাষ েকারি  াছ ভারে  তরক ৫০০ গ্রা  চুন ও ২ করে অদিরিন ট্যােরিট দিরত হরে।

124 চন্দন ম খ,  মেনহাটি, দিঘদিয়া, খুিনা। ০১৮৫৬৩৫১০২০ ১ ০.১৯ কাপ প দ শ্র চাষ প্রাকৃদতক খাদ্য মনই।  তরক ২০০ গ্রা  ইউদেয়া ১০০ গ্রা  হারে দিওদপ প্ররয়াগ কেরত হরে।

125
অদনক দেশ্বাে,  মেনহাটি, দিঘদিয়া, খুিনা। 

০১৯৫৭২৪৮৬৩৭
১ ০.০৮ কাপ প দ শ্র চাষ  াছ ভারে ২০০ গ্রা  িেণ  তরক দছটিরয় দিরত হরে।

126
ম াোঃ হাদফজুে েহ ান,  মেনহাটি, দিঘদিয়া, খুিনা। 

০১৬৩২৫৬২৪৩৪
১ ০.২২ কাপ প দ শ্র চাষ  াছ ভারে ১০ মকদি চুন ও ০৫ িেণ একরে দছটিরয় দিরত হরে।

127
ম াোঃ নেী গািী,  মেনহাটি, দিঘদিয়া, খুিনা। 

০১৭৩২১৪৩৫৯৬
১ ০.১৯ কাপ প দ শ্র চাষ পাদন মঘািা ৪০ মকদি ইউদেয়া পুকুরে দছটিরয় দিরত হরে।

128
ম াোঃ কেকত ম খ,  মেনহাটি, দিঘদিয়া, খুিনা। 

০১৭৭৩৬৭৭২৪৪
১ ০.২৫ কাপ প দ শ্র চাষ  াছ  াো যারে। ৪০ মকদি পাথুরে চুন ও ৫ মকদি িেণ দছটিরয় দিরত হরে।

129
এে এ  ইেোইি মহারেন, ব্রক্ষ্মগাদত , দিঘদিয়া, খুিনা। 

০১৭৮৮৭৫৭৩৭৪
১ ০.১ কাপ প দ শ্র চাষ  াছ চারষে োদে পক দেষয় িনরত অগ্রহী দিফরিট প্রিান কো হয় এেিং ম ৌদখক  পো  প প্রিান কো হয়।

130
ম াোঃ িাদকে মহারেন, ব্রক্ষ্মগাদত, দিঘদিয়া,  

০১৮৭৯৬১৩৫৮৫
১ ০.৩৪ কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে মপট ফু্রি  াো যারে।  তরক ২০০ গ্রা  িরিা চুন এেিং ২০০ গ্রা  হারে িেণ প্ররয়াগ কেরত হরে।

131
ম াোঃ হু ায়ুন ম খ, হাদিগ্রা , মেনহাটি, দিঘদিয়া, খুিনা। 

০১৯৬৬৯৫৬৪২৪
১ ০.২১ কাপ প দ শ্র চাষ োরয়াফ্লক চাষ পিদি েম্পরকপ িানরত আগ্রহী। োরয়াফ্লক েম্পরকপ প্রাথদ ক ধােণা প্রিান কো হরয়রছ। এেিং দিফরিট প্রিান কো হরয়রছ।

132
িীপক দ মুি, কাগিী পািা, দিঘদিয়া, খুিনা। 

০১৮১৭৪০০৯২৮
১ ০.৩৫ কাপ প দ শ্র চাষ  াছ ভারে ও  াো যারে।  তরক ৫০০ গ্রা  হারে চুন প্ররয়াগ কেরত হরে।

133 িাদহি হাোন,  িারখাহাটি, োোকপুে, ০১৮৭৯৬১৩৫৮৩ ১ ০.১৮ কাপ প দ শ্র চাষ োরয়াফ্লক চাষ পিদি েম্পরকপ িানরত আগ্রহী। োরয়াফ্লক েম্পরকপ প্রাথদ ক ধােণা প্রিান কো হরয়রছ। এেিং দিফরিট প্রিান কো হরয়রছ।

134
আরনায়ান মহারেন মোহাগ, হাদিগ্রা ,  মেনহাটি, 

দিঘদিয়া, খুিনা।
১ ০.৮২ দচিংদি-কাপ প দ শ্র চাষ দচিংদিে িাদি মকরট  াো যারে।

 তরক ২৫০ গ্রা  হারে িরিা াইট চুন প্ররয়াগ কেরত হরে। সুষ  খখাদ্য প্ররয়াগ কেরত 

হরে।

135
ম াোঃ  দহদুি ইেিা , দিঘদিয়া, খুিনা।   

০১৯১৮৫৫১৩৭৯
৩ 1.363 কাপ প দ শ্র চাষ পুকুরে গ্যাে আরছ হেো/ িাি মটরন দিরত হরে। ২০০ গ্রা  চুন /  তক দিরত হরে।

136
ম াোঃ িদন ম খ, আিিংঘাটা, দিঘদিয়া, খুিনা।  

০১৯২৫৬৮৮৫৩৯
২ 0.52 গিিা কাপ প দ শ্র চাষ পুকুরে পাদন ক পাদন োদিরয় দিরত হরে।

137
দ োি ম খ, িারখাহটি, দিঘদিয়া, খুিনা। ০১৮৭৬-

৭৭৮১৬১
২ 1.82 কাপ প দ শ্র চাষ  াছ  াো যারে।  দভটাদ ন দে এেিং ২০০ গ্রা  িেণ  তক প্রদত প্ররয়াগ কেরত হরে।

138 মখাকন চন্দ্র দেশ্বাে,  াদিেগাদত , দিঘদিয়া, খুিনা। ৩ 1.87 গিিা কাপ প দ শ্র চাষ পুকুরে গ্যাে আরছ
হেো/ িাি মটরন দিরত হরে। ২০০ গ্রা  চুন /  তক দিরত হরে। পুকুে পারিে গাছ পািাে িাি মকরট ম দিরত 

হরে।

139
ম াোঃ  াহাতাে ম ািি, দিঘদিয়া, খুিনা।  ০১৯৪৮-

১৫৯৩৪৭
২ 0.85 কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে বৃদি ক ।

৫ মকদি িেণ দছটিরয় দিরত হরে। ৪ মকদি ইউদেয়া ও ২ মকদি দিওদপ গুরি দছটিরয় দিরত 

হরে।

140 ইউনুে ম খ, আিিংঘাটা, দিঘদিয়া, খুিনা। ১ 0.9 গিিা কাপ প দ শ্র চাষ পাদন ও  াটি পেীক্ষা কো হয়। ফিাফি স্বাভাদেক।

141
দ োি ম খ, িারখাহাটি, দিঘদিয়া, খুিনা, 

০১৮৭৬৭৭৮১৬১
১ 0.5 কাপ প দ শ্র চাষ  াছ ভারে। হেো/ িাি মটরন দিরত হরে। ৫০০ গ্রা  চুন /  তক দিরত হরে। পুকুে পারিে গাছ পািাে িাি মকরট দিরত হরে।



142  াসু  দেল্লাহ, চন্দনী হি , মেনহাটি, দিঘদিয়া, খুিনা। ২ ৪ টি ট্যািংক কক, দ িং চাষ নতুন চাষী চাষ পিদত িানরত চায়। োরয়াফ্লক েম্পরকপ প্রাথদ ক ধােণা প্রিান কো হরয়রছ। এেিং দিফরিট প্রিান কো হরয়রছ।

143
ফদেি দেকিাে,  াদিেগাদত, দিঘদিয়া, খুিনা।  ০১৭৩৪-

১৭৯৪৮০
৪ 1.37 গিিা কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে বৃদি ক ।

  তক প্রদত ইউদেয়া-১০০গ্রা , দিএদপ- ১০০গ্রা , টিএেদপ- ১০০গ্রা । মেৌরেে দভতে 

প্ররয়াগ কেরত হরে। দিরন ২ োে েম্পূেক খাদ্য দিরত হরে।

144
দ ঠু ম খ, আিিংঘাটা, দিঘদিয়া, খুিনা।   ০১৬৩৬-

৪১৪৫৮২
১ 0.6 গিিা কাপ প দ শ্র চাষ  াছ  াো যারে। পুকুরে ২০ মকদি চুন ও ২ মকদি িেণ প্ররয়াগ কেরত হরে।

145
 দনে মচৌধুদে, িারখাহাটি, দিঘদিয়া, খুিনা। 

০১৭১১৯৪৭৯৭৯
৪ 1.45 কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে গারয় উকুন আরছ। ইভাম্যাি প্ররয়াগ কেরত হরে।

146
কািি মুন্সী, PRO,  BMSNA ফাউরন্ডেন, 

মেনহাটি, দিঘদিয়া, খুিনা। ০১৭১৫-২৯৫১৬০
১ 0.25 কাপ প দ শ্র চাষ  াছ  াো যারে।  তক প্রদত ৫০০ গ্রা  চুন ও ২০০ গ্রা  িেণ প্ররয়াগ কেরত হরে।

147
ম াোঃ  দনরুি ইেিা , মেনহাটি, দিঘদিয়া, খুিনা। 

০১৯৬৬৯৫৬৪৯২
১ 0.21 কাপ প দ শ্র চাষ পাদনে েিং কারিা  তক প্রদত ৫০০ গ্রা  চুন  প্ররয়াগ কেরত হরেএেিং হেো মটরন দিরত হরে।

148
ম াোঃ  দেফি ইেিা , মেনহাটি , দিগদিয়া, খুিনা। 

০১৯৩৬- ৯৩৯২১৮
১ 0.25 কাপ প দ শ্র চাষ  াছ  াো যারে। হেো মটরন দিরত হরে।  তক প্রদত ৫০০ গ্রা  চুন পপ্ররয়াগ কেরত হরে।

149
ইদয়াদেন ম খ, আিিংঘাটা, দিঘদিয়া, খুিনা, ০১৯৬১-

১৩৯৩৩৪
১ 0.8 গিিা কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে বৃদি ক ।  ারছে ঘনত্ব ক ারত হরে। দিরনে ২ োে েম্পূেক খাদ্য প্ররয়াগ কেরত হরে।

150
আোঃ েদহ , োোকপু ে, দিঘদিয়া, খুিনা। ০১৯১৫-

৯০২১৯৭
৩ 0.63 কাপ প নাে পাদে  াছ  াো যারে।  তক প্রদত ৫০০ গ্রা  চুন ও ২০০ গ্রা  িেণ প্ররয়াগ কেরত হরে।

151
ইউনুে ম খ, হাদিগ্রা , দিঘদিয়া, 

খুিনা।০১৯০৩০৩৬১৮৯
১ ৪ টি ট্যািংক কক, দ িং চাষ নতুন চাষী চাষ পিদত িানরত চায়। োরয়াফ্লক েম্পরকপ প্রাথদ ক ধােণা প্রিান কো হরয়রছ। এেিং দিফরিট প্রিান কো হরয়রছ।

152
তােদকো মেগ , হাদিগ্রা , দিঘদেয়া, খুিনা। 

০১৭০৩৮৫১৬১১
১ 0.32 কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে গারয় িাি িাগ আরছ।  তক প্রদত ৫০০ গ্রা  চুন ও ২০০ গ্রা  িেণ প্ররয়াগ কেরত হরে।

153
ম খ ম াোঃ আোদুজ্জা ান, পাদনগাদত, দিঘদিয়া, খিনা। 

০১৭১৭২৮৩৪২৮
১ 0.13 কাপ প দ শ্র চাষ  াছ  াো যারে।

 তক প্রদত ৫০০ গ্রা  চুন ও ২০০ গ্রা  িেণ প্ররয়াগ কেরত হরে।  তক প্রদত ২/৩ টি 

অদিরিন ট্যােরিট প্ররয়াগ কেরত হরে।

154
েেিাে  দফকুি ইেিা ,ম াগীরপাি, মতদিগাতী, 

০১৯৩৭২৮৬২৩৭
২ 0.6 কাপ প নাে পাদে পাদন মঘািা দিরয়াফাস্ট প্ররয়াগ কেরত হরে।

155 ম াোঃ আরনায়াে মহারেন, মেনহাটি, দিঘদিয়া, খুিনা, ২ 1.2 কাপ প দ শ্র চাষ গিিা দচিংদি মভরে দগদছরিা। খাোরে োরথ দভটাদ ন দে প্ররয়াগ কেরত হরে। অদিরিন ট্যােরিট প্ররয়াগ কেরত হরে।

156 দেিন োয়, মিা ো, গািীেহাট, ০১৭৮৬৩৫৪২২১ ১ 1.12 কাপ প দ শ্র চাষ পাদন মঘািা আেিপনা তুরি মফিরত হরে।  তক প্রদত ৫০০ গ্রা  হারে চুন প্ররয়াগ কেরত হরে।

কয়ো

157
ম াোঃ েদেউি ইেিা , দপতা- া সুে েহ ান গািী, 

োদ য়া, কয়ো, খুিনা, ০১৯১৯-৫৯৭৭৯৯
১ ১.৩৩ োগিা দচিংদি চাষ

োগিা দচিংদি  াো যারে, Phপাদন-8.2, Ph াটি৭.০, 

Nh3-0.1, িেনাক্ততা-২০.১
নািানী দিরয় তিাে  াটি উরে দিরত হরে এেপে দিওিাইট প্ররয়াগ কেরত হরে।

158
ম াোঃ আব্দুে েহ ান, দপতা-ছরেি আিী ম াল্যা, 

ি হাদিয়া, কয়ো, খুিনা, ০১৯২৬-২০৬৬৮১
১ ১.০৬ োগিা দচিংদি চাষ

োগিা দচিংদি  াো যারে, Phপাদন-8.৮,  Ph াটি-৭.০, 

Nh3-0.1, িেনাক্ততা-১৫.০
নািানী দিরয় তিাে  াটি উরে দিরত হরে এেপে দিওিাইট প্ররয়াগ কেরত হরে।

159
িাদহি হাোন মোহাগ, দপতা-আবুি োোে ঢািী, ৪নিং 

কয়ো, কয়ো, খুিনা, ০১৯০৬-১৮২২৯০
১ ০.০৪৬

কাপ প িাতীয়  ারছে 

দ শ্র চাষ
 ারছে গাঁরয় ঘাঁ, স্বেপুটি  াো যারে নািানী দিরয় তিাে  াটি উরে দিরত হরে এেপে এদিম্যাি-৩ প্ররয়াগ কেরত হরে।

160
ম াোঃ কওছাে গািী, দপতা-মৃত ম ােরি  গািী,  হাোিপুে, 

কয়ো, খুিনা
১ ০.০৬৮

কাপ প িাতীয়  ারছে 

দ শ্র চাষ

Phপাদন-8.৮, কারিা কািা আরছ,  াছ মভরে থারক/খাদে 

খায়
নািানী দিরয় তিাে  াটি উরে দিরত হরে এেপে দিওিাইট প্ররয়াগ কেরত হরে।

161
ম াোঃ ইউনুে ম ািি, দপতা-ম াোঃ ইন্তাি ম ািি, োদ য়া, 

কয়ো, খুিনা, ০১৯৮৫-৫৪৬১৪৪
১ ০.২৬ গিিা-কাপ প দ শ্র চাষ

প্রদতদিন ৪-৫ টা রুই  াছ  াো যারে,  Phপাদন-৭.৬, 

Ph াটি-৬.৯, Nh3-0.২৫
নািানী দিরয় তিাে  াটি উরে দিরত হরে এেপে দিওিাইট প্ররয়াগ কেরত হরে।

162
আব্দুি কারিে গািী, দপতা-আব্দুি  দিি ঢািী, 

উোঃ দিনাোি, কয়ো, খুিনা, ০১৯১৫-১১৭১৭২
১ ০.০৩৩

কাপ প িাতীয়  ারছে 

দ শ্র চাষ
প্রদতদিন ৪-৫ টা করে দেিভাে ও রুই  াছ  াো যারে নািানী দিরয় তিাে  াটি উরে দিরত হরে এেপে দিওিাইট প্ররয়াগ কেরত হরে।

163
ম াোঃ ইছাউি ম খ, দপতা- নিরুি  ইেিা  ম খ, ৬নিং 

কয়ো, কয়ো, খুিনা, ০১৯১৭-৮৬০৭৭৪
১ ০.৪ োগিা দচিংদি চাষ স্বাভাদেক পদেক্ষা, Phপাদন-৭.০ মঘরে প্রাকৃদতক খাদ্য কতদেে এেিং েম্ভে হরি েম্পুেক খাদ্য প্ররয়ারগে পো  প মিয়া হয়।

164
নােদেন আক্তাে, দপতা-  দিোে েেিাে, ৬নিং কয়ো, 

কয়ো, খুিনা, ০১৯২২-০৫৩০৯৭
১ ০.৪ োগিা দচিংদি চাষ স্বাভাদেক পদেক্ষা, Phপাদন-৭.৯ মঘরে প্রাকৃদতক খাদ্য কতদেে এেিং েম্ভে হরি েম্পুেক খাদ্য প্ররয়ারগে পো  প মিয়া হয়।

165
ম াোঃ নিরুি ইেিা  ম খ, দপতা- মৃত ম ােরি  ম খ, 

৬নিং কয়ো, কয়ো, খুিনা, ০১৯৬৪-৯৪২৯৪৬
১ ১.০৬ োগিা দচিংদি চাষ স্বাভাদেক পদেক্ষা, Phপাদন-৭.৯ মঘরে প্রাকৃদতক খাদ্য কতদেে এেিং েম্ভে হরি েম্পুেক খাদ্য প্ররয়ারগে পো  প মিয়া হয়।



166
ম াোঃ আব্দুে েহ ান, দপতা-ছরেি আিী ম াল্যা, 

ি হাদিয়া, কয়ো, খুিনা, ০১৯২৬-২০৬৬৮১
১ ১.০৬ োগিা দচিংদি চাষ

স্বাভাদেক পদেক্ষা, Phপাদন-৭.৩,, Nh3-0.০৫, িেনাক্ততা-

১৪.০
মঘরে প্রাকৃদতক খাদ্য কতদেে এেিং েম্ভে হরি েম্পুেক খাদ্য প্ররয়ারগে পো  প মিয়া হয়।

167
ম াোঃ  দহদুি ইেিা , দপতা-মৃত গফে ম ািি, 

অজুপনপুে, কয়ো, খুিনা, ০১৯৩৪-৬৩৮০৪৪
১ ০.২ োগিা দচিংদি চাষ োগিাে উন্নত চাষ পিদত েম্পরকপ পো  প আরিাচনাক্রর  দেস্তাদেত পো  প প্রিান কো হরিা।

168
ম াোঃ অদিউল্লযাহ েেিাে, দপতা- আবু মুো েেিাে, 

কািনা, কয়ো, খুিনা, ০১৯২৫-৩৭৭৫২২
১ ০.০৩৩ ০ কক- রনারেি মতিাদপয়া চারষে পো  প

আরিাচনাক্রর  দেস্তাদেত পো  প ও কক-দ িং- াগুে এেিং  রনারেি মতিাদপয়া চারষে 

দিফরিট প্রিান কো হরিা।

169
ভরেন্দু োয়, দপতা-অনাদি োয়, খদিয়া, কয়ো, খুিনা, 

০১৯১৩-৯৪৯৭৪০
১ ০.২ োগিা দচিংদি চাষ োগিাে উন্নত চাষ পিদত েম্পরকপ পো  প আরিাচনাক্রর  দেস্তাদেত পো  প প্রিান কো হরিা।

170
দেিাে কু াে  ন্ডি, দপতা-দনতাই  ন্ডি, হড্ডা, কয়ো, 

খুিনা, ০১৯১১-৫৭১৩৯৩
১ ০.২ োগিা দচিংদি চাষ োগিা- রনারেি মতিাদপয়া চাষ

আরিাচনাক্রর  দেস্তাদেত পো  প ও  রনারেি মতিাদপয়া চারষে দিফরিট প্রিান কো 

হরিা।

171
এে এ  আোফে েহ ান    দপতা-মনছাে আিী োনা 

আটো, কয়ো, খুিনা          ০১৯৩৮-৬০৯৩৬২
১ ১.২

কাপ প িাতীয়  ারছে 

দ শ্র চাষ

পাদনে দপএইচ-৭.২, িেণাক্ততা-৪.০, দক দক  াছ  জুি কো 

যারে?

কাপ প িাতীয় েকি  াছ  জুি কো মযরত পারে। চারষে দেষরয় দেস্তাদেত পো  প প্রিান 

কো হরিা।

172
ম াোঃ ইব্রাদহ  খদিি, দপতা-আিগাে আিী ম ািি িদক্ষণ 

 দিনাোি, কয়ো, খুিনা  ০১৯২৫-২২০৭৩৬
১ ০.০৮

কাপ প িাতীয়  ারছে 

দ শ্র চাষ
কাপ প িাতীয়  ারছে দ শ্র চারষে উন্নত পিদত কাপ প দ শ্র চারষে দিফরিট ও আরিাচনাক্রর  দেস্তাদেত পো  প    প্রিান কো হরিা।

173
ভরেন্দু োয়, দপতা-অনাদি োয়, খদিয়া, কয়ো, খুিনা, 

০১৯১৩-৯৪৯৭৪০
১ ০.২ োগিা দচিংদি চাষ

পাঙ্গা  চাষ পিদত েম্পরকপ পো  প, পাদনে দপএইচ-৮.৪, 

এযার াদনয়া-০.১,  াটিে দপএইচ-৫.৬
পাঙ্গা  চারষে দিফরিট ও আরিাচনাক্রর  দেস্তাদেত পো  প    প্রিান কো হরিা।

174
িীনেন্ধু ঘো ী, দপতা-মৃত দূগ পাপি ঘো ী ৬নিং কয়ো, 

কয়ো, খুিনা
১ ০.৫৩ োগিা দচিংদি চাষ স্বাভাদেক পদেক্ষা, Phপাদন-৮.৬, এযার াদনয়া-০.১ মঘরে প্রাকৃদতক খাদ্য কতদেে এেিং েম্ভে হরি েম্পুেক খাদ্য প্ররয়ারগে পো  প মিয়া হয়।

175
ম াোঃ োরিক  ািী, দপতা- ম াোঃ  দহদুি  ািী, েগা, 

কয়ো, খুিনা    ০১৯১৮-৬০১১০২
১ ০.১৩ গিিা-কাপ প দ শ্র চাষ গিিা  াো যারে, Phপাদন-৭.২,  এযার াদনয়া-০.১ নািানী দিরয় তিাে  াটি উরে দিরত হরে এেপে দিওিাইট প্ররয়াগ কেরত হরে।

176
ম াোঃ েদেউি ইেিা , দপতা- ওকত ম খ, কাঠ ােচে, 

কয়ো, খুিনা, ০১৯৪৮-১০৪০৮৬
১ ০.১৩ োগিা দচিংদি চাষ োগিাে োরথ কাপ প িাতীয়  াছ চাষ আরিাচনা করে দেস্তাদেত পো র পে পা াপাদ  দিফরিট প্রিান কো হয়।

177
ম াোঃ আব্দুি কাইয়ু   ামুন দপতা- আব্দুি িদিি ঢািী   

৪নিং কয়ো, কয়ো, খুিনা  ০১৯৬৯-৬৩৪৬১১
১ ০.৫৩ গিিা-কাপ প দ শ্র চাষ গিিাে বৃদি ক , বৃদিে উপায়?

আরিাচনা করে দেস্তাদেত পো র পে পা াপাদ  দিফরিট প্রিান কো হয়। মেদ  

মপ্রাটিনেমৃি েম্পুেক খাদ্য প্ররয়ারগে পো  প মিয়া হয়।

178
ইোদুি েেিাে, দপতা-িীন আিী েেিাে     ভান্ডােরপাি, 

কয়ো, খুিনা   ০১৯৩১-২৬৫৫৪৬
১ ০.১৩ কাপ প দ শ্র চাষ পাদনে েিং মেদ  েবুি, কেণীয় দক?

ো দয়কভারে োে এেিং খাদ্য প্ররয়াগ েন্ধ োখরত হরে এেপে েিং স্বাভাদেক হরি তােপে 

খাদ্য প্ররয়ারগে পো  প মিয়া হয়।

179
ম াোঃ আোঃ কারিে োনা     দপতা-আোঃ েহ ান োনা  

ভান্ডােরপাি, কয়ো, খুিনা   ০১৭৩১-৩৬৭৩২২
১ ০.০৩২ ০ ম াি  াছ চাষ পিদত ম াি  াছ চারষে দেষরয় পো  প প্রিান কো হয়।

180
োদিয়া তাোেসু , দপতা-মিরিায়াে মহারেন  হাোিপুে, 

কয়ো, খুিনা ০১৯৩৪-২৫৪৭৬৪
১ ০.০৩৫ কাপ প দ শ্র চাষ

উকুরনে কােরণ  ারছে গাঁরয় ঘা,  াছ  াো যারে। Phপাদন-

৭.৩,, Nh3-0.০
হেো মটরন দিরত হরে এেপরে এদিম্যাি-৩ প্ররয়াগ কেরত হরে।

181
ম াোঃ আক্তারুি ইেিা , দপতা-ম াোঃ  াহোি গািী, 

আটো, কয়ো, খুিনা, ০১৯৮৬-৯১৩৬৩৯
১ ০.১৭ কাপ প দ শ্র চাষ

Phপাদন-৭.০, িেনাক্ততা-৫.০, দক দক  াছ  জুি কো মযরত 

পারে?
স্বেপুটি, দ েেকাপ প, পাঙ্গা   াছ চারষে পো  প মিয়া হয়।

182
 াদহ মহারেন, দপতা-আিী আকোে গািী, দগিাোিী, 

কয়ো, খুিনা, ০১৯৩৮-১৩০৮৬০
১ ০.১৩ ০  রনারেি মতিাদপয়া চারষে পো  প আরিাচনা করে দেস্তাদেত পো র পে পা াপাদ  দিফরিট প্রিান কো হয়।

183
ম াোঃ েদেউি ইেিা , দপতা-িাোঃ আোঃ কদে  গািী, 

মচৌকুনী, কয়ো, খুিনা, ০১৯১৯-৮২৬৩৭৬
১ ০.১ োগিা দচিংদি চাষ

োরয়াফ্লক পিদতরত োগিা দচিংদি চারষে পো  প। Phপাদন-

৮.৫,, িেনাক্ততা-৫.০
োরয়াফ্লক পিদতরত  াছ ও দচিংদি চারষে দেষরয় পো  প মিয়া হয়।

184
ম াোঃ োইফল্লাহ আি , দপতা-মৃত িাউি আিী োনা, 

মেচপািা, কয়ো, খুিনা, ০১৯১৩-০৯১৭৭৫
১ ০.১৩ কাপ প দ শ্র চাষ গিিা+হদেনা দচিংদি চারষে পো  প দেস্তাদেত পো র পে পা াপাদ  দিফরিট প্রিান কো হয়।

185
দেিাে কু াে  ন্ডি, দপতা-দনতাই  ন্ডি, হড্ডা, কয়ো, 

খুিনা, ০১৯১১-৫৭১৩৯৩
১ ০.২ োগিা দচিংদি চাষ োগিা- রনারেি মতিাদপয়া চাষ দেস্তাদেত পো র পে পা াপাদ   রনারেি মতিাদপয়া চারষে দিফরিট প্রিান কো হয়।

186
ম াোঃ আি গীে মহাোইন   দপতা-ম াোঃ আোঃ োদে গািী   

দ  িাে আইট, কয়ো, খুিনা ০১৯২২-৮৭৪৯৮০
১ ০.৫৩

ভাঙন/ ভাঙ্গাি  াছ, 

পারশ্বপ, োগিা
ভাঙন/ ভাঙ্গাি  াছ  াো যারে নািানী দিরয় তিাে  াটি উরে দিরত হরে এেপে দিওিাইট প্ররয়াগ কেরত হরে।

187
ফয়জুি কদে  গািী, দপতা-মৃত ছরেি আিী গািী 

মিয়ািা, কয়ো, খুিনা, ০১৯৩২-২৬৮২২৬
১ ১.৬ গিিা-কাপ প দ শ্র চাষ গিিা-কাপ প দ শ্র চারষে পো  প দেস্তাদেত পো র পে পা াপাদ  গিিা-কাপ প দ শ্র চারষে দিফরিট প্রিান কো হয়।

188
আদহরতাষ  ন্ডি, দপতা-হদেপি  ন্ডি, েিোিী, কয়ো, 

খুিনা, ০১৭৮৩-৪৩৬৫৬১
১ ০.০৬ োগিা দচিংদি চাষ

দনয়দ ত পদেক্ষা, Phপাদন-৭.৩, Ph াটি-৭.১, িেনাক্ততা-

৮.০, Nh3-0.১
মঘরে প্রাকৃদতক খাদ্য কতদেে এেিং েম্ভে হরি েম্পুেক খাদ্য প্ররয়ারগে পো  প মিয়া হয়।

189
 হদেন আি  গািী, দপতা-  তাি গািী, েিোিী, 

কয়ো, খুিনা    ০১৪০৫-৮১৮৬১১
১ ০.১৩ োগিা দচিংদি চাষ

দনয়দ ত পদেক্ষা, Phপাদন-৭.৯, Ph াটি-৭.২ িেনাক্ততা-

১১.০, Nh3-0.১
মঘরে প্রাকৃদতক খাদ্য কতদেে এেিং েম্ভে হরি েম্পুেক খাদ্য প্ররয়ারগে পো  প মিয়া হয়।

190
ম াোঃ েদেউি ইেিা , দপতা-িাোঃ আোঃ কদে  গািী, 

মচৌকুনী, কয়ো, খুিনা, ০১৯১৯-৮২৬৩৭৬
২ ০.১ োগিা দচিংদি চাষ দনয়দ ত পদেক্ষা, Phপাদন-৭.২,  িেনাক্ততা-১৫.৫ মঘরে প্রাকৃদতক খাদ্য কতদেে এেিং েম্ভে হরি েম্পুেক খাদ্য প্ররয়ারগে পো  প মিয়া হয়।



191
দহরোিাি দ স্ত্রী, দপতা-মৃত েনদিত দ স্ত্রী     

কাদিকাপুে, কয়ো, খুিনা  ০১৯৫৪-০৯৬৪৩৩
১ ০.২৬ োগিা দচিংদি চাষ Phপাদন-৭.৩, Ph াটি-৬.২ িেনাক্ততা-১৩.৯ মঘরে প্রাকৃদতক খাদ্য কতদেে এেিং েম্ভে হরি েম্পুেক খাদ্য প্ররয়ারগে পো  প মিয়া হয়।

192
নােদেন আক্তাে, স্বা ী-ইছাইি ম খ, ৬নিং কয়ো, কয়ো, 

খুিনা, ০১৯৭১-৮৬০৭৭৪
১ ১.০৬ োগিা দচিংদি চাষ দনয়দ ত পদেক্ষা, Phপাদন-৭.৮,  িেনাক্ততা-১৫.৫

পুকুে/মঘরে প্রাকৃদতক খাদ্য কতদেে এেিং েম্ভে হরি েম্পুেক খাদ্য প্ররয়ারগে পো  প মিয়া 

হয়।

193
দিনেন্ধু ঘো ী, দপতা-দুগ পাপি ঘো ী, ৬নিং কয়ো, কয়ো, 

খুিনা, ০১৯২৮-৮৯৪৩৪২
১ ১.০৬ োগিা দচিংদি চাষ Phপাদন-৭.৮,  Ph াটি-৬.১ িেনাক্ততা-১৪.৮

পুকুে/মঘরে প্রাকৃদতক খাদ্য কতদেে এেিং েম্ভে হরি েম্পুেক খাদ্য প্ররয়ারগে পো  প মিয়া 

হয়।

194
পদে ি চন্দ্র ঘো ী, দপতা-মৃত  হারিে ঘো ী, ৬নিং 

কয়ো, কয়ো, খুিনা   ০১৯৩৭-৭৪৪২৪৭
১ ০.৬৬ োগিা দচিংদি চাষ দনয়দ ত পদেক্ষা       Phপাদন-৭.৭,  িেনাক্ততা-১৫.৩

পুকুে/মঘরে প্রাকৃদতক খাদ্য কতদেে এেিং েম্ভে হরি েম্পুেক খাদ্য প্ররয়ারগে পো  প মিয়া 

হয়।

195
েদেতা োণী ঘো ী, স্বা ী- ভরোদেন্ধু ঘো ী, ৬নিং কয়ো, 

কয়ো, খুিনা, ০১৯৩৬-০৩৯৩০৫
১ ০.৫৩ োগিা দচিংদি চাষ Phপাদন-৭.২,         Ph াটি-৬.=১ িেনাক্ততা-১৫.৭

পুকুে/মঘরে প্রাকৃদতক খাদ্য কতদেে এেিং েম্ভে হরি েম্পুেক খাদ্য প্ররয়ারগে পো  প মিয়া 

হয়।

196
অেদেন্দ ঘো ী,দপতা-দূগ পাপি ঘো ী, ৬নিং কয়ো, কয়ো, 

খুিনা, ০১৯১৮-৭১৫৯৯১
১ ০.৫৩ োগিা দচিংদি চাষ দনয়দ ত পদেক্ষা       Phপাদন-৭.৬,  িেনাক্ততা-১৪,৩

পুকুে/মঘরে প্রাকৃদতক খাদ্য কতদেে এেিং েম্ভে হরি েম্পুেক খাদ্য প্ররয়ারগে পো  প মিয়া 

হয়।

197
েন্ধযা োনী  ন্ডি, স্বা ী-ঠাকুে পি  ন্ডি, ৬নিং কয়ো, 

কয়ো, খুিনা, ০১৯৩৫-২৭৪৯৪৭
১ ০.২৬ োগিা দচিংদি চাষ Phপাদন-৭.৩,         Ph াটি-৬.২ িেনাক্ততা-১৬.১

পুকুে/মঘরে প্রাকৃদতক খাদ্য কতদেে এেিং েম্ভে হরি েম্পুেক খাদ্য প্ররয়ারগে পো  প মিয়া 

হয়।

198
ম াহন চাঁি  ন্ডি, দপতা- োধা কান্ত  ন্ডি, ৬নিং কয়ো, 

কয়ো, খুিনা
োগিা দচিংদি চাষ দনয়দ ত পদেক্ষা       Phপাদন-৮.২,  িেনাক্ততা-১৩.৭

পুকুে/মঘরে প্রাকৃদতক খাদ্য কতদেে এেিং েম্ভে হরি েম্পুেক খাদ্য প্ররয়ারগে পো  প মিয়া 

হয়।

199
অ ি ঘো ী, দপতা-মৃত  হারিে ঘো ী, ৬নিং কয়ো, 

কয়ো, খুিনা     ০১৯২৫-৩৮৭৯৯৫
১ ০.৪৩ োগিা দচিংদি চাষ Phপাদন-৭.২,         Ph াটি-৬.৫ িেনাক্ততা-১৫.৫

পুকুে/মঘরে প্রাকৃদতক খাদ্য কতদেে এেিং েম্ভে হরি েম্পুেক খাদ্য প্ররয়ারগে পো  প মিয়া 

হয়।

200
দে ি কৃষ্ণ ঘো ী, দপতা-মৃত  হারিে ঘো ী, ৬নিং 

কয়ো, কয়ো, খুিনা, ০১৯৯৬-৬৯৬৫০৬
১ ০.৪৩ োগিা দচিংদি চাষ দনয়দ ত পদেক্ষা       Phপাদন-৭.৬,  িেনাক্ততা-৫.০

পুকুে/মঘরে প্রাকৃদতক খাদ্য কতদেে এেিং েম্ভে হরি েম্পুেক খাদ্য প্ররয়ারগে পো  প মিয়া 

হয়।

201
দিপিংকে ঘো ী, দপতা-দূগ পা পি ঘো ী, ৬নিং কয়ো, 

কয়ো, খুিনা, ০১৯২৫-৩২৪২২২
১ ০.৪ োগিা দচিংদি চাষ Phপাদন-৭.৩,         Ph াটি-৬.২ িেনাক্ততা-১৩.৩

পুকুে/মঘরে প্রাকৃদতক খাদ্য কতদেে এেিং েম্ভে হরি েম্পুেক খাদ্য প্ররয়ারগে পো  প মিয়া 

হয়।

202
েন্ধযা োনী ঘো ী, স্বা ী-দেরনাি দেহােী ঘো ী ৬নিং 

কয়ো, কয়ো, খুিনা, ০১৯১৯-২২৩৬৫৭
১ ০.৪ োগিা দচিংদি চাষ দনয়দ ত পদেক্ষা       Phপাদন-৭.৭,  িেনাক্ততা-১৪.২

পুকুে/মঘরে প্রাকৃদতক খাদ্য কতদেে এেিং েম্ভে হরি েম্পুেক খাদ্য প্ররয়ারগে পো  প মিয়া 

হয়।

203
ম ফািী োিা, স্বা ী-তােক চন্দ্র  ন্ডি, ৬নিং কয়ো, 

কয়ো, খুিনা, ০১৯৯১-৬১১৪৯৯
১ ০.৪ োগিা দচিংদি চাষ Phপাদন-৭.৩,         Ph াটি-৬.২ িেনাক্ততা-১৩.৬

পুকুে/মঘরে প্রাকৃদতক খাদ্য কতদেে এেিং েম্ভে হরি েম্পুেক খাদ্য প্ররয়ারগে পো  প মিয়া 

হয়।

204
সুষ া  ন্ডি, স্বা ী- তাপে  ন্ডি, ৬নিং কয়ো, কয়ো, 

খুিনা , ০১৯২৩-৪৬২৯১৬
১ ০.১৩ োগিা দচিংদি চাষ দনয়দ ত পদেক্ষা       Phপাদন-৭.৫,  িেনাক্ততা-১৫.১

পুকুে/মঘরে প্রাকৃদতক খাদ্য কতদেে এেিং েম্ভে হরি েম্পুেক খাদ্য প্ররয়ারগে পো  প মিয়া 

হয়।

205
করুনা োনী  ন্ডি, স্বা ী-নীিকান্ত  ন্ডি, ৬নিং কয়ো, 

কয়ো, খুিনা, ০১৯৮৫-৫৩২৭৭০
১ ০.১৩ োগিা দচিংদি চাষ Phপাদন-৭.২,         Ph াটি-৬.৩ িেনাক্ততা-১৫.০

পুকুে/মঘরে প্রাকৃদতক খাদ্য কতদেে এেিং েম্ভে হরি েম্পুেক খাদ্য প্ররয়ারগে পো  প মিয়া 

হয়।

206
শ্যা িী োনী  ন্ডি, স্বা ী-তপন  ন্ডি, ৬নিং কয়ো, 

কয়ো, খুিনা, ০১৯১৮-৮৫৯২০৯
১ ০.২৬ োগিা দচিংদি চাষ দনয়দ ত পদেক্ষা       Phপাদন-৭.৬,  িেনাক্ততা-১৪.২

পুকুে/মঘরে প্রাকৃদতক খাদ্য কতদেে এেিং েম্ভে হরি েম্পুেক খাদ্য প্ররয়ারগে পো  প মিয়া 

হয়।

207
 রনােঞ্জন  ন্ডি, দপতা-প্রভাষ  ন্ডি, ৬নিং কয়ো, কয়ো, 

খুিনা, ০১৯৪৪-৮২৬০৬৫
১ ০.১৩ োগিা দচিংদি চাষ Phপাদন-৭.৮,   Ph াটি-৬.২ িেনাক্ততা-১৬.৫

পুকুে/মঘরে প্রাকৃদতক খাদ্য কতদেে এেিং েম্ভে হরি েম্পুেক খাদ্য প্ররয়ারগে পো  প মিয়া 

হয়।

208
গীরেন্দ্র নাথ ঘো ী, দপতা-সুধান্য ঘো ী, ৬নিং কয়ো, 

কয়ো, খুিনা, ০১৯১২-৯৯৩৫৯২
১ ০.৪ োগিা দচিংদি চাষ দনয়দ ত পদেক্ষা       Phপাদন-৭.৪,  িেনাক্ততা-১৩.৯

পুকুে/মঘরে প্রাকৃদতক খাদ্য কতদেে এেিং েম্ভে হরি েম্পুেক খাদ্য প্ররয়ারগে পো  প মিয়া 

হয়।

209
ইছাইি ম খ, দপতা-নিরুি ম খ, ৬নিং কয়ো, কয়ো, 

খুিনা, ০১৯২২-০৫৩০৯৭
১ ০.৬ োগিা দচিংদি চাষ Phপাদন-৭.৩,         Ph াটি-৬.২ িেনাক্ততা-১৫.১

পুকুে/মঘরে প্রাকৃদতক খাদ্য কতদেে এেিং েম্ভে হরি েম্পুেক খাদ্য প্ররয়ারগে পো  প মিয়া 

হয়।

210
 রনােঞ্জন েেকাে, দপতা-দনোপি েেকাে, ৬নিং কয়ো, 

কয়ো, খুিনা, ০১৯৩৪-৯০২৫৫৫
১ ০.৬ োগিা দচিংদি চাষ দনয়দ ত পদেক্ষা      Phপাদন-৭.৬,  িেনাক্ততা-১৩.৩

পুকুে/মঘরে প্রাকৃদতক খাদ্য কতদেে এেিং েম্ভে হরি েম্পুেক খাদ্য প্ররয়ারগে পো  প মিয়া 

হয়।

211
ম াোঃ োইফি আি  গািী, দপতা-মিাক ান হাদক     

৬নিং কয়ো, কয়ো, খুিনা , ০১৯২২-১৪৫৯৩৫
১ ০.৬ োগিা দচিংদি চাষ Phপাদন-৭.৭,         Ph াটি-৬.৫ িেনাক্ততা-১৫.০

পুকুে/মঘরে প্রাকৃদতক খাদ্য কতদেে এেিং েম্ভে হরি েম্পুেক খাদ্য প্ররয়ারগে পো  প মিয়া 

হয়।

212
মিেিাে ঘো ী, দপতা-দনোপি ঘো ী, ৬নিং কয়ো, 

কয়ো, খুিনা, ০১৯২৫-১৯১০৯৯
১ ০.৪ োগিা দচিংদি চাষ দনয়দ ত পদেক্ষা    Phপাদন-৭.৭,  িেনাক্ততা-১৫.০

পুকুে/মঘরে প্রাকৃদতক খাদ্য কতদেে এেিং েম্ভে হরি েম্পুেক খাদ্য প্ররয়ারগে পো  প মিয়া 

হয়।

213
কল্যানী ঘো ী, দপতা-হদেিাে ঘো ী, ৬নিং কয়ো, 

কয়ো, খুিনা, ০১৯২৬-০৪৯৫৬৭
১ ০.২৬ োগিা দচিংদি চাষ Phপাদন-৭.৩,         Ph াটি-৬.২ িেনাক্ততা-১৪.০

পুকুে/মঘরে প্রাকৃদতক খাদ্য কতদেে এেিং েম্ভে হরি েম্পুেক খাদ্য প্ররয়ারগে পো  প মিয়া 

হয়।

214
দন পি চন্দ্র ঘো ী, দপতা-মৃত  হারিে ঘো ী, ৬নিং 

কয়ো, কয়ো, খুিনা
১ ০.৪ োগিা দচিংদি চাষ দনয়দ ত পদেক্ষা       Phপাদন-৭.৬,  িেনাক্ততা-১৪.০

পুকুে/মঘরে প্রাকৃদতক খাদ্য কতদেে এেিং েম্ভে হরি েম্পুেক খাদ্য প্ররয়ারগে পো  প মিয়া 

হয়।

215
দেনয় দ স্ত্রী, দপতা-িগিী  দ স্ত্রী, ৬নিং কয়ো, কয়ো, 

খুিনা
১ ০.৪ োগিা দচিংদি চাষ দনয়দ ত পদেক্ষা       Phপাদন-৭.৬,  িেনাক্ততা-১৪.০

পুকুে/মঘরে প্রাকৃদতক খাদ্য কতদেে এেিং েম্ভে হরি েম্পুেক খাদ্য প্ররয়ারগে পো  প মিয়া 

হয়।



216
দেষ্ণু পি  ন্ডি, দপতা-মৃত নরেন্দ্র নাথ  ন্ডি, ৬নিং 

কয়ো, কয়ো, খুিনা
১ ০.৪ োগিা দচিংদি চাষ Phপাদন-৭.৩,         Ph াটি-৬.২ িেনাক্ততা-১৪.০

পুকুে/মঘরে প্রাকৃদতক খাদ্য কতদেে এেিং েম্ভে হরি েম্পুেক খাদ্য প্ররয়ারগে পো  প মিয়া 

হয়।

217
ম াোঃ আব্দুে েহ ান, দপতা-ছরেি আিী ম াল্যা, 

ি হাদিয়া, কয়ো, খুিনা, ০১৯২৬-২০৬৬৮১
১ ১.০৬ োগিা দচিংদি চাষ

দনয়দ ত পদেক্ষা, Phপাদন-8.৮,  Ph াটি-৭.০, Nh3-

0.1, িেনাক্ততা-১৫.০

পুকুে/মঘরে প্রাকৃদতক খাদ্য কতদেে এেিং েম্ভে হরি েম্পুেক খাদ্য প্ররয়ারগে পো  প মিয়া 

হয়।

218
ম াোঃ োরিক  ািী       দপতা- ম াোঃ  দহদুি  ািী    

েগা, কয়ো, খুিনা    ০১৯১৮-৬০১১০২
১ ০.১৩ গিিা-কাপ প দ শ্র চাষ দনয়দ ত পদেক্ষা, Phপাদন-৭.২,         এযার াদনয়া-০.১

পুকুে/মঘরে প্রাকৃদতক খাদ্য কতদেে এেিং েম্ভে হরি েম্পুেক খাদ্য প্ররয়ারগে পো  প মিয়া 

হয়।

219
ম াোঃ আি গীে মহাোইন   দপতা-ম াোঃ আোঃ োদে গািী   

দ  িাে আইট, কয়ো, খুিনা ০১৯২২-৮৭৪৯৮০
১ ০.৫৩

ভাঙন/ ভাঙ্গাি  াছ, 

পারশ্বপ, োগিা
দনয়দ ত পদেক্ষা, Phপাদন-৭.৫,         এযার াদনয়া-০.০

পুকুে/মঘরে প্রাকৃদতক খাদ্য কতদেে এেিং েম্ভে হরি েম্পুেক খাদ্য প্ররয়ারগে পো  প মিয়া 

হয়।

220
ফয়জুি কদে  গািী        দপতা-মৃত ছরেি আিী গািী 

মিয়ািা, কয়ো, খুিনা       ০১৯৩২-২৬৮২২৬
১ ১.৬ গিিা-কাপ প দ শ্র চাষ দনয়দ ত পদেক্ষা, Phপাদন-৭.৭,         এযার াদনয়া-০.০

পুকুে/মঘরে প্রাকৃদতক খাদ্য কতদেে এেিং েম্ভে হরি েম্পুেক খাদ্য প্ররয়ারগে পো  প মিয়া 

হয়।

221
এে এ  আোফে েহ ান    দপতা-মনছাে আিী োনা 

আটো, কয়ো, খুিনা          ০১৯৩৮-৬০৯৩৬২
১ ১.২

কাপ প িাতীয়  ারছে 

দ শ্র চাষ

পাদনে দপএইচ-৭.২, িেণাক্ততা-৪.০,  ারছে খাদ্য প্ররয়াগ 

পিদত

পুকুে/মঘরে প্রাকৃদতক খাদ্য কতদেে এেিং েম্ভে হরি েম্পুেক খাদ্য প্ররয়ারগে পো  প মিয়া 

হয়।

222
ম াোঃ ইউনুে ম ািি, দপতা-ম াোঃ ইন্তাি ম ািি, োদ য়া, 

কয়ো, খুিনা, ০১৯৮৫-৫৪৬১৪৪
১ ০.২৬ গিিা-কাপ প দ শ্র চাষ

দনয়দ ত পদেক্ষা,      Phপাদন-৭.৬৪,  Ph াটি-৬.৭, 

Nh3-0.১

পুকুে/মঘরে প্রাকৃদতক খাদ্য কতদেে এেিং েম্ভে হরি েম্পুেক খাদ্য প্ররয়ারগে পো  প মিয়া 

হয়।

223
ম াোঃ আদেফজ্জা ান  ন্টু      উিা, কয়ো, খুিনা           

 ০১৯৩৩-৩১২২৩৪
১ ১.১৩ গিিা-কাপ প দ শ্র চাষ গিিাে বৃদি ক , বৃদিে উপায়? চুন প্ররয়ারগে পে প্রাকৃদতক খাদ্য  কতদে এেিং েম্পুেক খাদ্য প্ররয়ারগে পো  প মিয়া হয়।

224
হু ায়ুন কদেে দ ন্টু         দপতা-ম াোঃ হযেত আিী োনা 

উিা, কয়ো, খুিনা      ০১৯২১-৪৮২২৯৮
১ ০.৩৩ োগিা দচিংদি চাষ োগিা দচিংদি  াো যারে নািানী দিরয় তিাে  াটি উরে দিরত হরে এেপে দিওিাইট প্ররয়াগ কেরত হরে।

225
আফোে মহারেন গািী        দপতা- মহারেন আিী গািী   

  মিয়ািা, কয়ো, খুিনা          ০১৯১৮-৬৭৩৭৮১
১ ০.০০২ পাঙ্গা মপানা  াো যারে কেণীয়? মটট্রা াইদেন খারদ্যে োরথ দ দ রয় খাওয়ারত হরে।

226
উিয় গাইন                   দপতা-  রনাহে গাইন           

৬নিং কয়ো, কয়ো, খুিনা      ০১৯০৩-৪৭৪৫০০
১ ০.২৬ োগিা দচিংদি চাষ দচিংদিে চাষ উন্নত কোে উপায় চারষে েকি দেষরয় দেস্তাদেত পো  প প্রিান কো হয়।

227
এ .দি. হাদি , দপতা-ম াোঃ আোঃ খারিক ঢািী     

িহায়গীে হি, কয়ো, খুিনা   ০১৭২১-৮০৩৮১২
১ ৩.২

কাপ প িাতীয়  ারছে 

দ শ্র চাষ
রুই  াো যারে  তক প্রদত ৫০০ গ্রা  চুন প্ররয়ারগে পো  প প্রিান কো হরিা।

228
ক রি  দেশ্বাে                দপতা-কাদিপক চন্দ্র দেশ্বাে     

  েগা, কয়ো, খুিনা              ০১৬৪৭-৭৫৩৮৬৫
১ ০.০৭ ০ ম াি  াছ চাষ পিদত দেস্তাদেত আরিাচনাে  াধ্যর  পো  প প্রিান কো হয়।

229
ম াোঃ দিয়াকত েেিাে         দপতা-ম াোঃ কওছাে েেিাে 

      ঠোিী, কয়ো, খুিনা
১ ০.১৩ ০  রনারেি মতিাদপয়া চারষে পো  প দেস্তাদেত আরিাচনাে  াধ্যর  পো  প প্রিান কো হয়।

230
আতাউে েহ ান             দপতা-আোঃ  ারিক ঢািী         

মেচপািা, কয়ো, খুিনা         ০১৯২২-১৭৭৫৩৩
১ ০.১৩

কাপ প িাতীয়  ারছে 

দ শ্র চাষ
কারপ পে নাে পাদে ব্যেস্থাপনা? দেস্তাদেত আরিাচনাে  াধ্যর  পো  প এেিং দিফরিট প্রিান কো হয়।

231
ম াোঃ এ  এ ছািাে, দপতা- মৃত মিরহে উদিন  ািী   

দ  িাে আইট, কয়ো, খুিনা   ০১৯১২-৫৮১২৪৬
১ ০.১৩  রনারেি মতিাদপয়া মতিাদপয়াে বৃদি ক প্রাকৃদতক খারদ্যে পা াপাদ  েম্পুেক খাদ্য প্ররয়াগ কেরত হরে।

232
ম াোঃ ইউনুে ম ািি, দপতা-ম াোঃ ইন্তাি ম ািি, োদ য়া, 

কয়ো, খুিনা, ০১৯৮৫-৫৪৬১৪৪
১ ০.২৬ গিিা-কাপ প দ শ্র চাষ রুই  াো যারে হেো মটরন দিরত হরে এেপরে  তক প্রদত ২৫০ গ্রা  হারে চুন প্ররয়াগ কেরত হরে।

233
িয়াি  ন্ডি                 দপতা-মিরেন  ন্ডি                

 ঠোিী, কয়ো, খুিনা          ০১৯৩৮-১৩৩১৮৭
১ ০.১৩ োগিা দচিংদি চাষ োগিা  াো যারে  তরক ২০০ গ্রা  হারে চুন প্ররয়াগ কেরত হরে।

234
ম াছাোঃ োি া মেগ , স্বা ী-ম াোঃ নিরুি ইেিা  ঢািী 

 হাোিপুে, কয়ো, খুিনা      ০১৯১৪-৭৭১৩২৮
১ ০.১ পাঙ্গা পাঙ্গার ে োরথ দক  াছ চাষ কো যায়? পাঙ্গার ে োরথ  রনারেি মতিাদপয়া  াছ চাষ কো যায়।

235
ম াোঃ মুনসুে েহ ান            দপতা-ম াোঃ অরফি উদিন   

   ১নিং কয়ো, কয়ো, খুিনা     ০১৯৯০-৮২৫১৫৭
১ ০.০৫

কাপ প িাতীয়  ারছে 

দ শ্র চাষ
পাদন গাঢ়,  াছ মভরে থারক

েি  াছ দেদক্র কো, পাদন পদেেতপন করে  তক প্রদত ৫০০ গ্রা  চুন প্ররয়ারগে পো  প মিয়া 

হয়।

236
আব্দুল্লাহ আি  াহমুি, দপতা-মৃত োেে আিী গািী      

মিয়ািা, কয়ো, খুিনা      ০১৭১৮-১৯২১৩০
৪ ১০.০২

গিিা, োগিা ও কাপ প 

িাতীয়  াছ
 াটি ও পাদনে দপএইচ, অযার াদনয়া এেিং িেনাক্ততা পদেক্ষা

 াটি ও পাদনে দপএইচ, অযার াদনয়া এেিং িেনাক্ততা পদেক্ষা করে প্ররয়ািনীয় পো  প 

প্রিান কো হয়।

মতেখািা

237
উজ্জ্বি োিা, মতেখািা, খুিনা। ম াোইি নিং- 

০১৬২৬৪০৮০৯৮
১ ০.২৭ কাপ প ও গিিা রুই ও কাতিা  াছ খাদে খারে ১০ গ্রা.প্রদত  তরক অদির াে ট্যাে প্ররয়াগ

238
ক রিে দ কিাে , পাতিা, মতেখািা, খুিনা। 

০১৭১৮০৬০০১১
২ ০.৪৪ কাপ প ও গিিা রুই   ারছে গারয় িাি িাগ মিখা যারে ২ গ্রা.  তক হারে টি রেন প্ররয়ারগে পো  প প্রিান

239
আরনায়ারুি ম খ, নদিয়ােচে, োদচয়ািাহ, মতেখািা, 

খুিনা। ০১৮৩৭৭৮৯৩১৩
১ ০.২৪ কাপ প ও গিিা গিিা দচিংদিে িাদি খরে যারে। ২ গ্রা.  তক হারে টি রেন প্ররয়ারগে পো  প প্রিান



240
দেকা  মুদন, নিা াো, ছাগিািাহ, মতেখািা, খুিনা। 

০১৮৬৮১৮১৭৩০
১ ০.১ কাপ প ও গিিা গিিা দচিংদিে গারয় ম ওিা। পাদনে গভীেতা বৃদি কেরত হরে।

241
ম াল্লা  ইনুি ইেিা , পাতিা, োদচয়ািাহ, মতেখািা, 

খুিনা। ০১৮৭৮৪৬৭৪৯৩
৩ ০.৫ কাপ প ও গিিা গিিা দচিংদি  াো যারে দিওিাইট ২৫০ গ্রা. ও টি রেন/ তরক

242
তপতী ব্যাপােী, দেদে আিগিা, আিগিা, মতেখািা, 

খুিনা।০১৯১৪১১৭৯২৩
২ ০.৪৫ কাপ প িাতীয়  ারছে বৃদিিদনত ে স্যা ১০-১৫ দ দি দিকুয়াদভট অযাকুয়া প্রিারনে পো  প মিওয়া হয়।

243
দ িো ম াল্যা, ইছা দত,  ীরেে মকািিা, মতেখািা, 

খুিনা। ০১৮৭১১৯৪৩৮০
১ ০.১৮ গিিা দচিংদি দচিংদিে এরেনা খরে পিা মোগ  াইরক্রাদনি ৫গ্রা. / তািং 

244
ম া. িাকাদেয়া ম খ,  ণ্ডিগাতী, মনবুদিয়া, মতেখািা, 

খুিনা। ০১৭১৩৩৮৫৪৫৪
১ ০.১৬ গিিা কাপ প পাদনরত এযার াদনয়া গ্যারেে উপদস্থদত অদি এ ৪গ্রা. প্রদত  তরক ও ম গা দিও প্লাে ৩০০-৩৫০ গ্রা. প্রদত  তরক।

245
অনািী অদধকােী, উ: দেদে আিগিা, মতেখািা, খুিনা। 

০১৯৭৮০২৩৫০৩
২ ০.৩২ কাপ প িাতীয় োক্ষরে  াছ দনধরনে উপায় েম্পরকপ িানরত চাই মোরটনন ৯% ; ৯০ গ্রা. প্রদত  তািংর  প্ররয়ারগে পো  প মিওয়া হয়।

246
দচি খা ােী, দেদে আিগিা, আিগিা, মতেখািা, খুিনা। 

০১৯৫১৭৫৬৫৩২
১ ০.১৭ গিিা দচিংদি অদিরিরনে ঘাটদত েরয়রছ  তক প্রদত ৩গ্রা. হারে অদিম্যাি প্রিারনে পো  প মিওয়া হয়।

247
মেদি  ম াল্যা, ইছা দত,  ীরেে মকািিা, মতেখািা, 

খুিনা। ০১৮৫২৪৫৭০২১
১ ০.১৫ গিিা কাপ প পাদনরত এযার াদনয়া গ্যারেে উপদস্থদত োরয়া দ ি পাওয়াে ৫ গ্রা. ৩ ফট পাদনে িন্য

248
 ীো োণী িাে, দেদে আিগিা, আিগিা, মতেখািা, 

খুিনা। ০১৯৯৬১২০৭৩৩
২ ০.৪২ গিিা কাপ প পারত অদিরিরে স্বল্পতা েরয়রছ প্রদত  তািংর  অদিিাইফ গ্রানুিাে ১০-২০গ্রা. ৬ ফট পাদনে িন্য

249
কাকদি  হদি, দেদে আিগিা, আিগিা, মতেখািা, 

খুিনা। ০১৯২০২৮৪৭১৬
২ ০.২৯ কাপ প িাতীয়  ারছে বৃদিিদনত ে স্যা প্রদত মকদি খাোরে ৫-১০ দ দি প্যাদভট অযাকুয়া দিকুইি প্রিারনে পো  প মিওয়া হয়।

250
আদেে ম াল্যা, ইছা দত,  ীরেে মকািিা, মতেখািা, 

খুিনা।
১ ০.২৭ গিািা কাপ প েই  ারছে গারয় িাি িাগ মোগ  াইরক্রাদনি ৫গ্রা. / তািং 

251
দ িো ম াল্যা, ইছা দত,  ীরেে মকািিা, মতেখািা, 

খুিনা। ০১৮৭১১৯৪৩৮০
১ ০.১৭ কাপ প িাতীয় পাদনরত ক্ষদতকে গ্যারেে উপদস্থদত প্রদত  তরক ১০০ গ্রা. দিও মেে গ্রানুিাে প্রিারনে পো  প মিওয়া হয়্

252
আবুিাে ম াল্যা, ইছা দত,  ীরেে মকািিা, মতেখািা, 

খুিনা। ০১৯৫৭৯৪৫৬৮৪
১ ০.১৮ কাপ প িাতীয় পুকুরে প্রাকৃদতক খাোরেে উপদস্থদত ক এযাকুয়াদগ্রণ দি ৩-৪ মকদি /একে /৩ ফট পাদনে িন্য

253
ম াস্তফা ম াল্যা, ইছা দত  ীরেে মকািিা মতেখািা, 

খুিনা।০১৮৭২৮১৯৬০৮
১ ০.১৭ গিিা দচিংদি অদিরিরনে উপদস্থদত ক অদিম্যাি ট্যােরিট ৫-৬ গ্রা. প্রদত  তরক

254
কািী কা াি, পােহািী গ্রা  , ম াকা পুে, মতেখািা, 

খুিনা।০১৭৩২১৪৩৬৭৯
১ ০.২৬ কাপ প িাতীয় পাদনে মঘািাত্ব  ও পাদনরত প্রাকৃদতক খাোরেে অনুপদস্থদত এযাকুয়াদগ্রণ দি ৩-৪ মকদি /একে /৩ ফট পাদনে িন্য

255
িাদহদুি দ রন, পাহািীগ্রা , ম াকা পুে, মতেখািা, 

খুিনা।০১৯৮২৬৯২৬৭১
১ ০.৩৪ কাপ প িাতীয় পাদনরত অদতদেক্ত ব্লু  কতেী োে ও খাোে প্ররয়াগ েন্ধ োখাে পো  প মিওয়া হয়।

256
েিি কাদন্ত দেশ্বাে, কিদেয়া, পাতিা, মতেখািা, খুিনা। 

০১৭১৭২৫০৪২৭
১ ০.২১ কাপ প িাতীয়  জুি ঘনত্ব মেদ   ারছে বৃদি ক  জুি ঘনত্ব ক ারনে পো  প মিওয়া হয়।

257
কৃষ্ণপি োয় , দেদে আিগিা, আিগিা, মতেখািা, 

খুিনা।০১৯৩৪২৮৫০৩৬
১ ০.১৯ গিিা গিিা দচিংদিে এরেনা খরে পিা প্রদত  তািংর  ২ গ্রা. হারে টি রেন প্ররয়ারগে পো  প মিওয়া হয়।

258
আব্দুি কারিে, ভূিনীয়া কাদিনগে ,মতেখািা, খুিনা। 

০১৭৪৮১৫৭০০১
১ ০.২৪ কাপ প িাতীয়  ারছে বৃদিিদনত ে স্যা স্কয়াে অযাকুয়াদ ি ১গ্রা./মকদি খাোরে

259
সুত   দল্লক, উ: দেদে আিগিা, আিগিা, মতেখািা, 

খুিনা।
১ ০.৩৬ কাপ প িাতীয়  াছ দুে পি খাোে ক  খায় প্যানদভট অযাকুয়া দিকুইি০৫-১০ দ দি প্রদতরকদি খাোরে।

260
আিী আকোে মৃধা, পােহািীগ্রা , ম াকা পুে, মতেখািা, 

খুিনা।01995617742
১ ০.২৫ গিিা কাপ প দ শ্র পাদনরত গ্যারেে উপদস্থদত ২০ গ্রা. অদিিাইফ

261
দে ি গাইন, দেদে আিগিা, আিগিা,মতেখািা, 

খুিনা।০১৮৩৫০৩১৬৭২
১ ০.১৭ কাপ প িাতীয় পাদনরত িািস্তে কিাে পাতাে েদ  টানাে পো  প মিওয়া হয়।

262
ম া: োইি ম াল্যা, ভূিনীয়া, কাদিনগে, মতেখািা, 

খুিনা।০১৯৯২৫১৪৭১৪
১ ০.১৫ কাপ প িাতীয় প্রাকৃদতক খাোে

প্রদত  তরক ১০০ গ্রা.ইউদেয়া, ১০০ গ্রা. টি এে দপ ২০ গ্রা. েদেষাে কখি মিওয়াে পো  প 

মিওয়া হয়।

263
ম াস্তফা ঢািী , দেপ্র আিগিা মতেখািা, 

খুিনা।০১৯২৫৩৭৭৫৭৯
১ ০.১৫ গিিা দচিংদি পাদনরত গ্যারেে উপদস্থদত দিও মে   ১০০ গ্রা, প্রদত  তরক

264
কেয়ি আিী ম খ, ভূিণীয়া কাদিনগে, মতেখািা, খুিনা।  

০১৯১৮৩০৯৬৩৪
১ ০.২৮

কাপ প িাতীয়  ারছে 

বৃদি ক 
 ারছে বৃদি ক দভটাদ ন ২-৩ গ্রা. প্রদত মকদি খাোরে



265
আদেে ম াল্যা, ইছা দত,  ীরেে, মতেখািা, 

খুিনা।০১৭৪৭০৮৫৪৬৮
১ ০.২৪ গিিা দচিংদি গিিা দচিংদি মখািে েিিায় না স্কয়াে অযাকুয়াদ ি ১গ্রা./ তািংর 

266
আদ রুি  ম খ, ম খপুো, দ য়ািী, মতেখািা, 

খুিনা।০১৯১৪৯৮৭১০০
১ ০.২ কাপ প িাতীয় পাদনরত অদিরিন ঘাটদত েরয়রছ অদিম্যাি ট্যােরিট ১০ গ্রা. প্রদত  তরক

267
ম া: ইছা ম খ, গ্রা  োিাপুে মপা: েিনাি, মতেখািা, 

খুিনা।০১৯৭২৬৬৬৬৭
১ ০.১৮ কাপ প িাতীয়  জুি ঘনত্ব মেদ   ারছে বৃদি ক  জুি ঘনত্ব ক ারনে পা াপাদ  খাোে বৃদিে পো  প মিওয়া হয়।

268
ম া. হা ী  , গ্রা  আটদিয়া, মতেখািা, 

খুিনা।০১৯২৭২৩৪৯৪০
১ ০.১৫ গিিা কাপ প দ শ্র চাষ

দপ এইচ এে  ান মেদ  ও অযার াদনয়া গ্যারেে উপদস্থদত 

েরয়রছ।

দপ এইচ মকয়াে ৫-৭ গ্রা. / তরক দিও  মে  ২০০গ্রা. প্রদত তরক, অদিিাইফ গ্রানুিাে ২০ 

প্রদত  তক্

269
ম া. বুিবুি আহরম্মি, নদিয়ােচে েিধ পনা,মতেখািা, 

খুিনা।০১৭১১১৪৩৭৬১
১ ০.৫২ গিিা দচিংদি দচিংদিে এরেনা খরে পিা  াইরক্রাদনি ৫গ্রা. / তািং 

270
দনদ কান্ত পাি, গ্রা  আিগিা িাক: আিগিা, মতেখািা, 

খুিনা।০১৯১৭১৭৭৬০২
১ ০.১৬ কাপ প িাতীয়  াছ খাদে খারে  তক প্রদত ১০০গ্রা. হারে দিও মে  প্রিারনে পো  প মিওয়া হয় ।

271
নাদেে েেিাে,  দল্লকপুে ম াকা পুে, মতেখািা, 

খুিনা।০১৯২৯৪৪৮৯৭৬
১ ০.২৭ গিিা কাপ প দ শ্র চাষ পাদনে মঘািাত্ব

 তক প্রদত  ২০০ গ্রা.দিওিাইট ০৩ দিন পে ইউদেয়া ১০০গ্রা. টি এেদপ ১০০, ২৫০গ্রা. 

েদেষাে কখি।

272
তাোপি দেশ্বাে, গ্রা  : মতেখািা, িাক: 

মতেখািা,মতেখািা, খুিনা।
১ ০.১৮ কাপ প িাতীয় প্রাকৃদতক খাোরেে উপদস্থদত ক এযাকুয়াদগ্রণ দি ৩-৪ মকদি /একে /৩ ফট পাদনে িন্য

273
জুিহা  ম খ,  ণ্ডিগাতী, মনবুদিয়া, মতেখািা, 

খুিনা।০১৮৭০৪১৫২১৫
১ ০.১৮ কাপ প িাতীয় অযার াদনয়া গ্যাে ও দপ এইচ এে  ান মেদ োরয়া অযাকুয়া -৫০

274
দ িো ম াল্যা, ইছা দত,  ীরেে মকািিা, মতেখািা, 

খুিনা।০১৮৭১১৯৪৩৮০
১ ০.১৫ কাপ প িাতীয়  ারছে গারয় উকুন প্রদত  তািংর  ১২-১৩ দ দি আেগুরিি ব্যেহাে কেরত হরে।

275
দ কাইি ম খ, ণ্ডিগাতী, মনবুদিয়া, মতেখািা,  খুিনা। 

০১৯১১৩৬৩২৮৩
১ ০.৩২ গিিা কাপ প দ শ্র পুকুরেে পাদনরত বুি বুি করে গ্যাে মেে হরে অযাকুয়া দপওে ১৫০ দ .গ্রা.প্রদত মিদের ি পাদনে িন্য

276
দচি খা ােী, দেদে আিগিারতেখািা, খুিনা। 

01951756532
১ ০.৪৫ গিিা কাপ প দ শ্র চাষ পাদনে মঘািাত্ব

 তক প্রদত 200 গ্রা. দিওিাইট ও 03 দিন পে ইউদেয়া ১০০ গ্রা. টি এে দপ ১০০ গ্রা., 

েদেষাে কখি 250 গ্রা.

277 দেনয় কেদ্য, গ্রা  + মপা: মতেখািা, মতেখািা, খুিনা। ১ ০.২২ কাপ প িাতীয়  ারছে বৃদিিদনত ে স্যা স্কয়াে অযাকুয়া দ ি পাউিাে প্রদত মকদি খাোরে ১ গ্রা.

278 মেো মেগ ,  ণ্ডি গাতী, মনবুদিয়া, মতেখািা, খুিনা। ১ ০.৩২ গিিা কাপ প দ শ্র চাষ পাদনরত অদিরিরনে ঘাটদত েরয়রছ অদিিাইফ গ্রানুিাে ১০ গ্রা প্রদত  তরক প্ররয়াগ

279
ম া: হারুন ম াল্যা , গ্রা :  ধুপুে, মকািা, পাটগাতী, 

মতেখািা, খুিনা।01748127174
১ ০.৩৮ কাপ প িাতীয় িাি িাগ মোগ  তক প্রদত ২ গ্রা হারে টি রেন প্ররয়ারগে পো  প মিওয়া হয়।

280
সুিয় দেশ্বাে,  াটিয়ােকুি, েিধ পনা, মতেখািা, 

খুিনা।01868923257
১ ০.২১ গিিা কাপ প দ শ্র চাষ দচিংদিে গারয় ম ওিা অযাকুয়া দিন দিকুইি১০ গ্রা./ তািং  দেদভট অযাকুয়া পাউিাে ৫ গ্রা.প্রদত মকদি খাোরে।

281
মতাতা ম খ, মনৌকাডুদে, মতেখািা, খুিনা। 

01956549065
১ ০.১৭ কাপ প িাতীয় প্রাকৃদতক খাোরেে অনুপদস্থদত ইউদেয়া ১০০ গ্রা/ তািং , টি এে দপ ১০০ গ্রা./ তািং , েদেষাে কখি ২০০ গ্রা./ তািং 

282
ম া: নািমুি মহাোইন, পদি  পাটগাতী, মকািা 

পাটগাতী, মতেখািা, খুিনা।
১ ০.৩৮ গিিা কাপ প দ শ্র চাষ এরেনা খরে পিা

টি রেন প্রদত  তািংর  ২ গ্রা. এেিং ২০০ গ্রা.  তািং  হারে দিওিাইট প্রিারনে পো  প 

মিওয়া হয়।

283
গুরুিাে িি, দপিং- মিে েতন িি, গ্রা +িাক : 

 াটিয়ােকূে , অজুপনা েিধ পনা , মতেখািা, খুিনা।
১ ০.২৪ কাপ প িাতীয়

দপ এইচ এে  ান মেদ  ও অযার াদনয়া গ্যারেে উপদস্থদত 

েরয়রছ।

 তক প্রদত 200 গ্রা. দিও প্রাই  ও গ্যারোরনি, ০৫-১০ প্রদত  তািংর  প্ররয়ারগে পো  প 

মিওয়া হয়।

284
এ এ  মোরহি হাোন, গ্রা : পাতরিিাঙ্গা, মতেখািা, 

খুিনা। 01727738989
১ ০.৩৪ কাপ প িাতীয় পাদনরত িাি স্তে

শুকরনা কিাে পাতাে েদ  টানাে পে পে প্রদত  তািংর  ৬-১০ গ্রা. ম দট্রি প্রিান কেরত 

হরে।

285
ম া: বুিবুি আহরম্মি, নদিয়ােচে েিধ পনা, মতেখািা, 

খুিনা।
১ ০.৪২ কাপ প িাতীয়  ারছে ফিকা ও পাখনা পচা মোগ প্রদতটন  ারছে িন্য ২০০ গ্রা  হারে প্ররয়াগ কেরত হরে

286
সুদ িা খা ােী,গ্রা : আিগিা, মতেখািা, 

খুিনা।01951756532
১ ০.১৫ কাপ প িাতীয়  জুি ঘনত্ব মেদ   ারছে বৃদি ক  জুি ঘনত্ব ক ারনাে পো  প মিওয়া হয়

287 দ দহে েসু, দেদে আিগিা, আিগিা, মতেখািা, খুিনা। ১ ০.১৫ কাপ প িাতীয়  ারছে বৃদি ক স্কয়াে অযাকুয়া দ ি ১গ্রা./মকদি দফি

288
অদ রতাষ অদধকােী, গ্রা : আিগিা, মপা: আিগিা, 

মতেখািা, খুিনা।
১ ০.৩৩ কাপ প মপানা মপানা দুে পি খাোে ক  খায় প্যানদভট অযাকুয়া দিকুইি০৫-১০ দ দি প্রদতরকদি খাোরে।

289
অদহি মুদন্স, গ্রা : মনবুদিয়া, িাক: মনবুদিয়া, 

মতেখািা,খুিনা। 01953818933
১ ০.৫২ গিিা দচিংদি অদিরিরনে ঘাটদত েরয়রছ প্রদত  তািংর  ৫-১০ গ্রা. অদিম্যাি ট্যােরিট প্রিারনে পো  প মিওয়া হয়।



290
ম া: ম ািাফ্ফাে মহারেন, গ্রা: পােহািীগ্রা , ম াকা পুে, 

মতেখািা , খুিনা।01938136166
১ ৪. কাপ প িাতীয়  ারছে গারয় িাি িাগ মোগ অযাকুয়া দিন দিকুইি১০ গ্রা./ তািং  দেদভট অযাকুয়া পাউিাে ৫ গ্রা.প্রদত মকদি খাোরে।

291
িস্কে  দ উে েহ ান, কু িা উ: পািা,কু িা, মতেখািা, 

খুিনা।01762502529
১ ০.৩৭ কাপ প িাতীয় পাদনরত নীি ব্লু  কতেী হরয়ছ্ ১.৫ পন্ড মকয়াে ১০ দি. পাদন ২০০ গ্রা. দচটাগুি পাদনরত দ দ রয় দিরত হরে।

292
সুদিত কু াে  দল্লক, অজুপনা েিধ পনা, মতেখািা,খুিনা। 

01917054347
১ ০.২৯ কাপ প িাতীয়  ারছে প্রাকৃদতক খাোে কতেী ইউকােি অযাকুয়া ৩-৪ দ দি/৩-৪ ফট পাদনে িন্য।

293
পিা  চন্দ্র দেশ্বাে, েীতাো পুে কাদিনগে,মতেখািা, 

খুিনা।01787895523
১ ০.২৪ কাপ প িাতীয় পাদনরত অযার াদনয়া গ্যাে েরয়রছ গ্যারোদনি প্রদত  তািংর  ২ গ্রা. হারে ।

294
নিরুি দেশ্বাে,আনন্দ নগে, দ য়ািী ,মতেখািা, 

খুিনা।01813907874
১ ০.৪২ কাপ প িাতীয় পাদনরত অদিরিরনে ঘাটদত েরয়রছ অদির াে প্রদত  তািংর  ৭.৫-১০ গ্রা.

295
োইি দেশ্বাে, গ্রা : মতেখািা, পদি  পািা, মতেখািা, 

খুিনা।01920649537
১ ০.১৯ কাপ প িাতীয় পাদনরত অদিরিরনে স্বল্পতা েরয়রছ। অযাকুয়া -৪ প্রদত ২০-৩০ গ্রা. হারে প্ররয়াগ কেরত হরে।

296
আব্দুি ম াতারিে, নাচুদনয়া, জুনােী, 

মতেখািা,খুিনা।01923404541
১ ০.৩৭ কাপ প িাতীয় পাদনরত দুগ পন্ধ ও গ্যারেে উপদস্তদত দিওরপি ১৫-২০ গ্রা. প্রদত  তািংর  ৩-৬ফট গভীেতাে িন্য

297
 িংকুদিত দভশ্বাে আিগিা, মতেখািা, 

খুিনা।01938678726
১ ০.২৩ কাপ প িাতীয় পাদনে মঘািাত্ব োরয়াপণ্ড প্রদত তািংর  ১৫ গ্রা. ১৫ দিন পেপে।

298 সুব্রত দেশ্বাে, পাতিা, মতেখািা, খুিনা। ১ ০.২৮ গিিা দচিংদি দচিংদিে গারয়  য়িা ও েিং অনুজ্জ্বি দিও প্রাই  প্রদত  তািংর  ২৫-৩০ গ্রা.

299
েকদতয়াে ম খ, নয়াোোোত,মকািাপাটগাতী, মতেখািা, 

খুিনা।01725474714
১ ০.৫২ কাপ প িাতীয় অযার াদনয়া গ্যারেে উপদস্থদত দিও প্রাই  প্রদত  তরক ২০০-২৫০ গ্রা.

300
দপয়ােী মেগ , পাকপ োোোত, মতেখািা, খুিনা। 



314
মিো ীষ েেিাে, দপতাোঃ  হারিে েেিাে , গ্রা োঃ 

চককাদ নীোদেয়া, ইউোঃ দতিিািংগা 01718864814
1 0.25 পাঙ্গা পাঙ্গার ে  জুি ঘনত্ব 20-25 মে.দ  আকারেে মপানা 50-60টি/ তক

315
ম া:  হীদুি ইেিা , দপতাোঃর াোঃ আবুি  াদনক , গ্রা োঃ 

শ্যা পুে, ইউোঃ- কা ােরখািা 01875722363
1 0.25 গিিা কাপ প দ শ্র দচিংদি  াো যারে, দচিংদি িাি স্যানদ উে 100-150দ দি/ তক

316
েদ ি ফদকে, দপতাোঃ ান্দাে ফদকে , গ্রা োঃ 

িক্ষীরখািা,ইউোঃ পানখািী01714961902
1 0.2 গিিা কাপ প দ শ্র দচিংদি োিরছ না পয পাপ্ত খাোে েঠিকভারে প্ররয়াগ কেরত হরে

317
দনকা  প্র ােী, দপতাোঃ েেন্ত প ােী, গ্রা োঃ উিে 

োদন ান্তা , ইউোঃ োদন ান্তা 01957830092
1 0.13  রনারেি মতিাদপয়া  রনারেি মতিাদপয়াে  জুি ঘনত্ব ও খাোে ব্যেস্থাপনা মপানা-300 টি/  তক, ম গা দফিোঃ  কিদনক মিরহে ওিরনে 5-7%

318
কাদিপি োয়, দপতাোঃ দিরতন োয় , গ্রা োঃ োরহরেে 

আোি, ইউোঃ িারকাপ 01992523566
1 0.13 কাপ প দ শ্র  াছ েি হরে না পয পাপ্ত খাোে েঠিকভারে প্ররয়াগ কেরত হরে, কিদনক মিরহে ওিরনে 5-6%

319
দনহাে েঞ্জণ োয়, দপতাোঃ দুিাি কৃষ্ণ োয় , গ্রা োঃ 

পানখািী , ইউোঃ পানখািী 01767427713
2 1.5 োগিা পাদনে দপ.এইচ - 7.8,  াটিে দপএইচ - 6.8 পাদনে  ান ভারিা আরছ, দনয়দ ত চুন প্ররয়াগ কেরত হরে

320
দহেন্ময়  ন্ডি, দপতাোঃ িংকে  ন্ডি , গ্রা োঃ মধাপািী , 

ইউোঃ ককিা গঞ্জ 01913052858
1 0.12 কাু্কিা কাকিা  াো যারে ইরকাদেচ 250গ্রা / তক

321
দনতযানন্দ  ন্ডি, দপতাোঃরগাপাি চন্দ্র  ন্ডি , গ্রা োঃ 

কাদ নীোদেয়া , ইউোঃ দতিিািংগা 01921510121
1 0.1 দ িং- াগুে দ িং  াগুরেে  জুি ঘনত্ব নাে পাদে পুকুরে 5000-6000টি/ তক, 5-6  াে পরে 250টি/  তক

322
প্রিীপ োয়, দপতাোঃঅদনিকৃষ্ণ োয় , গ্রা োঃহদেণটানা , 

ইউোঃোজুয়া 01997067976
1 0.5 গিিা কাপ প দ শ্র পুকুরেে পাদন মঘািা দিপো - 1.5মকদি/ তক/5 ফট গভীেতা

323
 িংকে  ন্ডি, দপতাোঃভেরতাষ  ন্ডি , গ্রা োঃককিা গঞ্জ , 

ইউোঃ ককিা গঞ্জ 01924187181
1 0.25 কাপ প দ শ্র পাখনাে দনরচ োিা ফটদক পটাদ য়া  পােম্যাঙ্গারনট-5-6গ্রা / তক, িেণ 250গ্রা / তক

324
এফ এ  ফিলুি কদে , দপতাোঃ আোঃ োিাে ফদকে, 

গ্রা োঃ মহাগিাবুদনয়া , ইউোঃ পানখািী 01740578126
1 0.15 গিিা পুকুরে োক্ষুরষ  ারছে উপদস্থদত মোরটনন 18-20 গ্রা / তক

325
প্রেীে  দল্লক, দপতাোঃ সূয পকান্ত  দল্লক , গ্রা োঃ োরহরেরে 

আোি , ইউোঃ িারকাপ 01981876959
1 0.25 পাঙ্গা পাঙ্গার ে  জুি ঘনত্ব 20-25 মে.দ  আকারেে মপানা 50-60টি/ তক

326
দনকুঞ্জ োয়, দপতাোঃ িনর াহন োয় , গ্রা োঃচািনা োিাে 

, মপৌেোঃ চািনা 01824624932
1 0.2 গিিা দচিংদি কুরি এরে  াো যারে স্যানদ উে 100-150দ দি/ তক

327
দনকা  প ােী, দপতাোঃেেন্ত প ােী , গ্রা োঃ উিে 

োদন ান্তা , ইউোঃ োদন ান্তা 01957830092
1 0.3 কাপ প দ শ্র ভারিা/উপযুক্ত আকারেে মপানা দনে পাচন 200-250 গ্রা  ওিরনে মপানা ছািা ভারিা।

328
কািা  োনা, দপতাোঃ োজ্জাক োনা , গ্রা োঃকািােদগ , 

ইউোঃসুতােখাদি 01932637390
1 0.3 কাপ প দ শ্র  াছ েি হরে না। পয পাপ্ত খাোে েঠিকভারে প্ররয়াগ কেরত হরে, কিদনক মিরহে ওিরনে 5-6%

329
েদফকুি দেশ্বাে, দপতাোঃইোদুি দেশ্বাে , গ্রা োঃগিখাদি , 

ইউোঃ দতিিাঙ্গা 01913647945
2 0.4 গিিা দচিংদিে মখািে নে  হরয় যারে কযািদেয়া  েমৃি খাোে প্ররয়াগ

330
ম াোঃ আয়ুে আিী, দপতাোঃর াোঃ  হ্জজুে গািী , 

গ্রা োঃখাটাইি , ইউোঃপানখািী 01939663092
1 0.08 কাপ প দ শ্র পাদনে দপ.এইচ - 6.8 চুন প্ররয়াগ - 300গ্রা / তক

331
দ েন মিায়ািপাে, দপতাোঃসুপি মিায়ািপাে , 

গ্রা োঃরধাপািী , ইউোঃককিা গঞ্জ 01925220370
1 0.2 গিিা কাপ প দ শ্র  াছ  াো যারে অদির াে ট্যােরিট- 50গ্রা / তক, চুন প্ররয়াগ - 300গ্রা / তক

332
ের ন্দ্রনাথ হািিাে, দপতাোঃযরে  হািিাে , 

গ্রা োঃচুনকুদি , ইউোঃোজুয়া 01739524522
1 0.13 গিিা কাপ প দ শ্র গিিাে িাদি কাটা যারে দেঘা প্রদত 06 মকদি দিওিাইট প্ররয়াগ কেরত হরে।  কযািদেয়া  েমৃি খাোে প্ররয়াগ

333
সুরিে দেশ্বাে, দপতাোঃসুকু াে দেশ্বাে , গ্রা োঃখদি া , 

মপৌেোঃ চািনা 01967550229
1 0.13 গিিা কাপ প দ শ্র চুন ও োে প্ররয়ারগে দনয় ােিী

চুনোঃ 1 মকদি/ তক,  োেোঃ ইউদেয়াোঃ 150 গ্রা / তক, টিএেদপোঃ 150 গ্রা / তক, 

টিএেদপ চুন প্ররয়ারগে 07 দিন পে োে প্ররয়াগ কেরত হরে।

334
দে ি কৃষ্ণ োয়, দপতাোঃ কেদ্যনাথ োয় , গ্রা োঃ পানখািী , 

ইউোঃপানখািী 01930786618
1 0.08  রনারেি মতিাদপয়া  রনারেি মতিাদপয়াে  জুি ঘনত্ব ও খাোে ব্যেস্থাপনা মপানা-300 টি/  তক, ম গা দফিোঃ  কিদনক মিরহে ওিরনে 5-7%

335
দি এ   দহদুি , দপতাোঃদি এ  সুেত আিী , 

গ্রা োঃকািােদগ , ইউোঃসুতােখািী 01716752326
1 0.05 কাপ প দ শ্র পুটি াছ  াো যারে অদির াে ট্যােরিট- 50গ্রা / তক, চুন প্ররয়াগ - 300গ্রা / তক

336
েীরেন্দ্র দেশ্বাে, দপতাোঃসুরোধ দেশ্বাে , গ্রা োঃিাউরিাে , 

ইউোঃিাউরিাে 01921331027
1 0.08 কাপ প দ শ্র  ারছে মিরি পচন ধরেরছ

পটাদ য়া  পােম্যাঙ্গারনট-5-6গ্রা / তক, িেণ 250গ্রা / তক। খাোে প্ররয়াগ অস্থায়ী 

ভারে েন্ধ োখরত হরে

337
কাদিপি োয়, দপতাোঃদিরতন োয় , গ্রা োঃোরহরেে আোি 

, ইউোঃিারকাপ 01992523566
1 0.13 গিিা কাপ প দ শ্র গিিাে িাদি কাটা যারে দেঘা প্রদত 06 মকদি দিওিাইট প্ররয়াগ কেরত হরে।  কযািদেয়া  েমৃি খাোে প্ররয়াগ

338
পদে ি থান্দাে, দপতাোঃদেরেন থান্দাে , গ্রা োঃ োজুয়া , 

ইউোঃোজুয়া 01743774851
1 0.25 গিিা কাপ প দ শ্র গিিাে িাদি কাটা যারে দেঘা প্রদত 06 মকদি দিওিাইট প্ররয়াগ কেরত হরে।  কযািদেয়া  েমৃি খাোে প্ররয়াগ



339
ম াোঃ আয়ুে আিী, দপতাোঃর াোঃ োিাে আিী , 

গ্রা োঃখাটাইি , ইউোঃপানখািী 01939663092
1 0.12 কাপ প দ শ্র  ারছে বৃদিে হাে ক পয পাপ্ত খাোে েঠিকভারে প্ররয়াগ কেরত হরে, কিদনক মিরহে ওিরনে 5-6%

340
ো পি  ন্ডি, দপতাোঃপ্রাণ কৃষ্ণ  ন্ডি , 

গ্রা োঃকাকিাবুদনয়া , ইউোঃিারকাপ 01931457337
2 0.4 গিিা দচিংদিে মখািে নে  হরয় যারে দেঘা প্রদত 06 মকদি দিওিাইট প্ররয়াগ কেরত হরে।  কযািদেয়া  েমৃি খাোে প্ররয়াগ

341
তরুন ঘোদ , দপতাোঃঅনন্ত ঘোদ  , গ্রা োঃ োজুয়া, ইউোঃ 

োজুয়া 01966949346
1 0.12 কাপ প দ শ্র  ারছে ক্ষত মোগ পটাদ য়া  পােম্যাঙ্গারনট-5-6গ্রা / তক, িেণ 250গ্রা / তক

342
ে ীে োিা, দপতাোঃে রে  োিা , গ্রা োঃচুনকুদি , 

ইউোঃোজুয়া 01976782802
1 0.15 গিিা কাপ প দ শ্র গিিা দচিংদিে মিরি পচন ধরেরছ ইরকাদেচ 250গ্রা / তক

343
দন পি চন্দ্র  ন্ডি, দপতাোঃচন্ডীচেণ  ন্ডি , 

গ্রা োঃসুতােখািী , ইউোঃসুতােখািী 01797074090
1 0.13 গিিা কাপ প দ শ্র পাদনে দপ.এইচ - 7.0,  াটিে দপএইচ - 6.2 চুন প্ররয়াগ - 300গ্রা / তক

344
মিো ীষ োয়, দপতাোঃঅদিত োয় , গ্রা োঃখাটাইি , 

ইউোঃপানখািী 01955885561
1 0.5 গিিা কাপ প দ শ্র খাদ্য প্ররয়াগ েম্পরকপ িানরত চায় পয পাপ্ত খাোে েঠিকভারে প্ররয়াগ কেরত হরে, কিদনক মিরহে ওিরনে 5-6%

345
তপন  ন্ডি, দপতাোঃ াদনক  ন্ডি , গ্রা োঃপূে পঢািং ােী , 

ইউোঃোদন ান্তা 01953327242
1 0.2 পাঙ্গা পাঙ্গার ে  জুি ঘনত্ব 20-25 মে.দ  আকারেে মপানা 50-60টি/ তক

346
নীিকণ্ঠ োয়, দপতাোঃিীরন  োয় , গ্রা োঃরভািন খাদি , 

ইউোঃ োদন ান্তা 01948712088
1 0.12 গিিা কাপ প দ শ্র প্রাকৃদতক খাোরেে স্বল্পতা োেোঃ ইউদেয়াোঃ 150 গ্রা / তক, টিএেদপোঃ 150 গ্রা / তক

347
আ োফি েেিাে, দপতাোঃেদহ  েেিাে , গ্রা োঃ 

সুতােখািী , ইউোঃসুতােখািী 01761389788
1 0.13 কাপ প দ শ্র  ারছে বৃদিে হাে ক পয পাপ্ত খাোে েঠিকভারে প্ররয়াগ কেরত হরে, কিদনক মিরহে ওিরনে 5-6%

348
দহেন্ময়  ন্ডি, দপতাোঃ িংকে  ন্ডি গ্রা োঃরধাপািী , ইউোঃ 

ককিা গঞ্জ 01913052858
2 0.5 োগিা পাদনে দপ.এইচ - 7.1,  াটিে দপএইচ - 6.0 চুন প্ররয়াগ - 300গ্রা / তক

349
দনহাে েঞ্জণ োয়, দপতাোঃদুিাি োয় , গ্রা োঃপানখািী , 

ইউোঃপানখািী 01767427713
1 0.13 কাপ প দ শ্র োক্ষুরষ  ারছে উপদস্থদত দূে কোে উপায় িাি মটরন োক্ষুরষ  াছ দূে কেরত হরে

350
আোঃ হাদি  ম খ, দপতাোঃর াোঃ পীে আিী ম খ , গ্রা োঃ 

িক্ষীরখািা , ইউোঃ পানখািী 01995773583
3 1.5 গিিা কাপ প দ শ্র  ারছে বৃদিে হাে ক পয পাপ্ত খাোে েঠিকভারে প্ররয়াগ কেরত হরে, কিদনক মিরহে ওিরনে 5-6%

351
ম াোঃ রুস্ত  ম খ, দপতাোঃ াহামুি ম খ , গ্রা োঃ পানখািী , 

ইউোঃ পানখািী 01828182099
1 0.5 োগিা পাদনে দপ.এইচ - 7.1,  াটিে দপ.এইচ – 6.7 চুন প্ররয়াগ - 300গ্রা / তক

352
মোহানুে েহ ান, দপতাোঃ িাহাঙ্গীে আি  , গ্রা োঃ েবুি 

পল্লী , ইউোঃ পানখািী 01912569846
1 0.13 দ িং- াগুে দ িং  াগুরেে  জুি ঘনত্ব নাে পাদে পুকুরে 5000-6000টি/ তক, 5-6  াে পরে 250টি/  তক

353
তপন  ন্ডি, দপতাোঃ কাদিপি  ন্ডি, গ্রা োঃ ো নগে, 

ইউোঃ ককিা গঞ্জ 01955279376
2 0.08  রনারেি মতিাদপয়া চুন প্ররয়ারগে দনয় ােিী মপানা ছািাে পূরে প  োঃ চুন প্ররয়াগ - 01মকদি/ তক

354
দনতযানন্দ মগািিাে, দপতাোঃ দে ান মগািিাে, গ্রা োঃ 

খাটাইি, ইউোঃ পানখািী 01949206933
1 0.13 গিিা কাপ প দ শ্র মপানা ছািাে উি  ে য়  াচ প- জুন

355
মিো ীষ চক্রেতী, দপতাোঃ ননী মগাপাি চক্রেতী , গ্রা োঃ 

ককিা গঞ্জ , ইউোঃ ককিা গঞ্জ 01995774622
1 0.2 পাঙ্গা পাঙ্গা -কাপ প দ শ্র চাষ কো যায় দক না উপযুক্ত অনুপারত পাঙ্গার ে োরথ কাপ প দ শ্র চাষ কো যায়

356
হযেত আিী, দপতাোঃ ইউনুে হাওিািাে, গ্রা োঃ 

ককিা গঞ্জ , ইউোঃ ককিা গঞ্জ 01931975634
1 0.15 কাপ প দ শ্র  াছ খাোে ক  গ্রহন কেরছ দিদপএ পাউিাে- 05গ্রা  প্রদত মকদি খাোরে দ দ রয় পুকুরে প্ররয়াগ কেরত হরে

357
  ামুনুে ে ীি, দপতাোঃ আোঃ ওহাে দেিীক , গ্রা োঃ  

খাটাইি, ইউোঃ পানখািী 01914835180
2 0.75 কাপ প দ শ্র  ারছে  জুি ঘনত্ব 20-25 মে.দ  আকারেে মপানা 30-35 টি/ তক

358
উি  োয়, দপতাোঃ দনেঞ্জণ োয়, গ্রা োঃ দতিিাঙ্গা , ইউোঃ 

দতিিাঙ্গা 01985406450
1 গিিা দচিংদিে গারয় শ্যাওিা ি রছ দিওিাইট- 250গ্রা / তক

359
অেী   ন্ডি, দপতাোঃ কাদিপি  ন্ডি , গ্রা োঃ দতিিাঙ্গা, 

ইউোঃ দতিিাঙ্গা 01986224151
1 0.13  রনারেি মতিাদপয়া ভারিা/উপযুক্ত আকারেে মপানা দনে পাচন মপানা-300 টি/  তক

360
কৃষ্ণপি গাইন, দপতাোঃ নীিক ি গাইন, গ্রা োঃ েটবুদনয়া , 

ইউোঃ দতিিাঙ্গা 01737946850
1 0.26 পাঙ্গা পাঙ্গার ে খাোে ব্যেস্থাপনা মকায়াদিটি দফি  ারছে ওিরনে 5-7%

361
ম াোঃ মেদি  ম খ, দপতাোঃ েদফক ম খ , গ্রা োঃ 

িক্ষীরখািা , ইউোঃ পানখািী 01910326663
1 0.64 োগিা োগিা পারি এরে  াো যারে স্যানদ উে 100-150দ দি/ তক

362
 রনাদিত মিে, দপতাোঃ দনেঞ্জন মিে , গ্রা োঃ োদন ান্তা , 

ইউোঃ োদন ান্তা 01758512414
1 0.4 কাপ প দ শ্র  ারছে েম্পুেক খাোে প্ররয়াগ মকায়াদিটি দফি  ারছে ওিরনে 5-7%

363
মযারগ  চন্দ্র মৃধঅ, দপতাোঃ নটেে মৃধা, গ্রা োঃ হদেণটানা , 

ইউোঃ ককিা গঞ্জ 01986924566
1 0.4 পাঙ্গা পাঙ্গার ে  জুি ঘনত্ব 20-25 মে.দ  আকারেে মপানা 50-60টি/ তক



364
দন পি চন্দ্র  ন্ডি, দপতাোঃ চন্ডীচেণ  ন্ডি, গ্রা োঃ 

সুতােখািী , ইউোঃ সুতােখািী, ০১৭৯৭০৭৪০৯০
1 0.13 গিিা কাপ প পুকুরেে পদেরে   ব্যেস্থাপনা,  াটি ও পাদন চুন প্ররয়াগ - 300গ্রা / তক, োেোঃ ইউদেয়াোঃ 150 গ্রা / তক, টিএেদপোঃ 150 গ্রা / তক

365
মগৌেপি দ স্ত্রী, দপতাোঃ পুদিন দ স্ত্রী, গ্রা োঃ হদেণটানা, 

ইউোঃ ককিা গঞ্জ 01927812409
1 0.2 কাপ প দ শ্র োক্ষুরষ  ারছে উপদস্থদত দূে কোে উপায় িাি মটরন োক্ষুরষ  াছ দূে কেরত হরে

366
দেপুি োয়, দপতাোঃ সুরেঅধ োয় , গ্রা োঃ ককিা গঞ্জ , 

ইউোঃ ককিা গঞ্জ 01958514708
1 0.26 কাপ প দ শ্র  ারছে বৃদিে হাে ক পয পাপ্ত খাোে েঠিকভারে প্ররয়াগ কেরত হরে, কিদনক মিরহে ওিরনে 5-6%

367
েিরুজ্জা ান গািী, দপতাোঃ আোঃ ে ীি গািী, গ্রা োঃ 

কািােগী , ইউোঃ সুতােখািী 01926230236
1 0.4 গিিা দচিংদিে মোগাক্রান্ত হওয়াে কােণ

 জুি ঘনত্ব মেদ  হরি, পাদনে  ান খাোপ হরি,  াটি ও পাদনে দপএইচ ঠিক না থাকরি, 

পুকুরেে পাি ভারিা না হরি

368
দনতযানন্দ োনা, দপতাোঃ উরপন্দ্রনাথ োনা , গ্রা োঃ 

কাদ দনোদেয়া , ইউোঃ দতিিাঙ্গা 01724713328
1 0.4 কাকিা কাকিাে খাদ্য ব্যেস্থাপনা কুদচয়া, মছাট মতিাদপয়া  াছ েঠিক অনুপারত খাওয়ারত হরে

369
ে ীেণ োয়, দপতাোঃ েনাতন োয় , গ্রা োঃ োরহরেে 

আোি , ইউোঃ িারকাপ 01965528435
1 0.26 োগিা োগিাে খাদ্য ব্যেস্থাপনা মকায়াদিটি দফি  ারছে ওিরনে 5-7%

370
তপন তেফিাে, দপতাোঃ দনোপি তেফিাে , গ্রা োঃ চািনা 

োিাে, মপৌে: চািনা 01718125120
1 0.4 পাঙ্গা পাঙ্গার ে মিরি পচন পটাদ য়া  পােম্যাঙ্গারনট-5-6গ্রা / তক, িেণ 250গ্রা / তক

371
প্রেীে  দল্লক, দপতাোঃ সূয পকান্ত  দল্লক, গ্রা োঃ োরহরেে 

আোি , ইউোঃ িারকাপ 01981876959
1 0.26 গিিা-কাপ প দ শ্র দচিংদি কুরি এরে  াো যারে স্যানদ উে 100-150দ দি/ তক

ফিতিা

372 ম া: মহ ারয়ত মহারেন, িাকাদতয়া, 01993504010 ২ ১ গিিা কাপ প  ারছে বৃদি আ ানুরূপ হরে না ।
পাদনে গভীেতা অেশ্যই ঠিক (3-4 ফট) োখরত হরে এেিং দনয়দ ত 2োে করে মপ্রাটিন 

(30%) েমৃি েম্পূেক খাোে প্ররয়াগ কেরত হরে ।

373 ম া: োনা, িার ািে, 01953822089 ১ 0.48 গিিা কাপ প নতুন করে দচিংদি চাষ কেরত চান । গুি এযাকুয়াকািচাে প্রাকটিে দেষরয় পো  প প্রিান কো হরিা।

374 কু ারে  গাইন, িাকাদতয়া, 0196338615 ২ 0.42 গিিা কাপ প
মঘরেে পারি দেদুযৎ েিংরযাগ মনওয়াে িন্য পো  প চান এেিং 

পুকুরেে পাদন- াটি পেীক্ষা কেরত চান ।

দেদুযৎ েিংরযারগে মক্ষরে দেদুযৎ দেভারগে েিংদিষ্ট অদফরেে ঠিকানা ও মযাগারযারগে নাম্বাে 

প্রিান কো হয় এেিং আরেিন কেরত হয়। মঘরেে পাদন ও  াটি পেীক্ষা কো হয়।

375 ম া: আি  ম ািি, গািারখািা, 01711786587 ৩ 2.00 গিিা কাপ প  াটি ও পাদনে মভৌতগুণ পেীক্ষা কোরত চান ।
পুকুে পারি দগরয়  াটি ও পাদনে মভৌত গুণ পেীক্ষা করে  াটিে দপএইচ 6.5 এেিং পাদনে 

দপএইচ 7.5 পাওয়া যায়।

376 মেরিায়ান ম ািি,  দ য়ািী, 01965411574 ১ 0.40 গিিা কাপ প  ৎস্য ঋণ মপরত চান । অে িপ্তে হরত  াছ চারষে প্রতযয়ন দনরয় ব্যািংরক যথাযথভারে আরেিন কেরত হরে।

377 ম খ আরনায়াে মহারেন, দ রো দন, 01941466835 ২ 1.00 গিিা কাপ প দচিংদিে বৃদি ক  ।
1। মঘরেে পাদন পদেেতপন কেরত হরে। 2।  া ছ/দচিংদিে কিদহক ওিরনে (5-7)% হারে 

েঠিক মপ্রাটিন েমৃি খাোে দিরত হরে 2 োে। 3। পু্ েতদ  করিদ  খা োেরে ো থর  10 দ দি 

GP Fish Gell দ দ রয় োতারে শুদকরয় মঘরে মপ্রারয়াগ করুন।
378 ম া: িাদহি খান, ছাদতয়ানী, 01718554230 ১ 0.20 গিিা কাপ প পাদনরত প্রাকৃদতক খাদ্য কতেী েম্পরকপ িানরত চান ।

প্রদত  তরক 200 গ্রা  দচটাগুি+150 গ্রা  অরটা পাদি +5গ্রা  ইস্ট পাউিাে একরে 

ভারিাভারে দ দ রয় উক্ত উপািান পারে দনরয় 2-3 গুণ পাদন দিরত হরে। 24 ঘো পে উক্ত 

েেণ মছরক পাদনরত দছটিরয় দিরত হরে।
379 অনুপ কু াে দেশ্বাে, গািারখািা, 01715299414 ২ 1.00 কাপ প নাে পােী  ৎস্য ঋণ মপরত চান । অে িপ্তে হরত  াছ চারষে প্রতযয়ন দনরয় ব্যািংরক মযাগারযারগে পো  প প্রিান কো হয়।

380 ম া: িাদহদুি ইেিা , গািারখািা, 01919882146 ৭ 10.50 কাপ প নাে পােী
নাে পােী পুকুরে ব্যেহাে কোে িন্য  ৎস্য অদফে মথরক 

োোয়দনক োে পাওয়া যারে দকনা ।

চাষীরক অেগত কোরনা হরিা েতপ ারন  ৎস্য অদফরে মকান োে  জুি মনই ো মিওয়া হয় 

না।

381 ম খ ইদিয়াে মহারেন, িাদ ো, 01774738878 ১ 0.55 গিিা কাপ প মঘরেে দনেন্ধন েম্পরকপ িানরত চান । িদ ে পচ পা, িীি দিি, মট্রি িাইরেন্স ও ছদেেহ সুরফা েোেে আরেি কেরত েিা হরিা

382 ম া: হূ ায়ুন কেীে, মধাপারখািা, 01718692394 ২ 1.25 গিিা কাপ প হযাচাদেে দচিংদি মেণুে খাদ্য প্ররয়াগ েম্পরকপ িানরত চান ।
হযাচাদেে দচিংদি মেণুরক দিরন োরত 3োে খাোে মট্ররত প্ররয়াগ করুন। ম গা/মকায়াদিটি 

খাোে ব্যেহাে করুন।

383 েবুি ম খ, দ রো দন, ২ 0.80 গিিা কাপ প দচিংদি কুরি চরি আরে ।
পাদন বৃদি করুন মেচ দিরয়। অদিরিন এে  াো োিান। 100 গ্রা   তরক চুন প্ররয়াগ করুন 

।
384 টুটুি হািিাে, পঠিয়াোন্ধা, 01937231720 ১ 0.14 কাপ প িাতীয়

েঠিকভারে চুন ও োে প্ররয়ারগে পিদত ও  াো েম্পরকপ 

িানরত চান ।
 চুন ও োে প্ররয়ারগে েঠিক  াো ও পিদত েম্পরকপ দেস্তাদেত আরিাচনা কো হয়।

385 প্রভাত েেকাে, পঠিয়াোন্ধা, 01914666769 ১ 0.25 গিিা কাপ প দচিংদিে বৃদি ভারিা হরেনা ।
পাদনে গভীেতা অেশ্যই ঠিক (3-4 ফট) োখরত হরে এেিং দনয়দ ত 2োে করে মপ্রাটিন 

(30%) েমৃি েম্পূেক খাোে প্ররয়াগ কেরত হরে ।

386 ইব্রাহী  দেশ্বাে, আিকা, 01985953921 ১ 0.36 কাপ প দ শ্র মকান ধেরনে খাোে দিরি ভাি বৃদি হরে  ারছে । প্রদতদিন েদি ওরয়রটরে 5%-7% হারে মপ্রাটিন েমৃি দপরিট িাতীয় খাোে দিন।

387 ম া: এনামুি হক, োড্ডাগাতী, 01766309138 ৩ 1.20 গিিা কাপ প দচিংদিে বৃদি ভারিা হরেনা ।
দচিংদি মঘরেে পাদনে গভীেতা বৃদি করুন। েি দচিংদি আহেণ করুন। েদি ওরয়রটে 5% 

হারে খাদ্য দিন।



388 দেকা   ন্ডি, মেরনপুকুে, 01966966928 ১ 0.30 গিিা কাপ প পুকুরেে পাদনে দপএইচ এে  ান পেীক্ষা কোরত চান । পুকুরেে পাদনে দপএইচ পেীক্ষা কো হরিা। দপএইচ 7.4  তরক 50 গ্রা  চুন প্ররয়াগ করুন।

389 রুরেি ম াল্যা, িাদ ো, 01949881408 ২ 0.80 গিিা কাপ প দচিংদিে মখািে পদেেতপন হরে না । মঘরেে পাদন বৃদি করুন। দনয়দ ত মপ্রাটিন েমৃি খাোে দিন।

390 ম া: রুহুি আ ীন, িাওরকাণা, 01837346443 ১ 0.40 গিিা কাপ প দচিংদিে এদেনা মকরট যারে ।
প্রদত  তরক 250 গ্রা  হারে িরিা াইি চুন প্ররয়াগ করুন+4-5 দিন খাদ্য প্ররয়াগ েন্ধ 

োখুন। মঘরেে পাদন োিান।

391 ম া: আফোে গািী, গািারখািা, 01712995205 ২ 1.50 কাপ প নাে পােী
4% সুরি মকাদভি-19 এে  ৎস্য ঋণ পাওয়াে পিদত িানরত 

চান ।

চাষীরক অে িপ্তে হরত  ৎস্য চারষে প্রতযয়ন গ্রহণ করে কৃদষ ব্যািংরক মযাগারযাগ কোে 

িন্য েিা হরিা।

392 অর াক হািিাে, পঠিয়াোন্ধা, 01936040243 ১ 0.25 গিিা কাপ প
দচিংদি ও  াছ েকারি মভরে ওরঠ এেিং দচিংদি দকনারে চরি 

আরে ।
প্রদত  তরক 40 গ্রা  হারে মোদিয়া  পােকারে পারনট প্ররয়ারগে পো  প প্রিান কো হয়।

393 ম াোঃ েদেউি হাোন সুিন, দ রো দন, 01732344186 ১ 0.40 গিিা কাপ প  াটি ও পাদনে মভৌতগুণ পেীক্ষা কোরত চান ।  াটি ও পাদনে মভৌত গুণাগুণ পেীক্ষা কো হয়।  াটিে দপএইচ 6.3 ও পাদনে দপএইচ 7.8।

394 ইদিয়াে মহারেন, িাদ ো, 01774738878 ১ 0.44 গিিা কাপ প দচিংদিে বৃদি ক  ।
েঠিক মপ্রাটিন েমৃি খাোে  াছ/দচিংদিে কিদহক ওিরনে (5-7)% হারে প্ররয়াগ করুন এেিং 

প্রদত মকদি খাোরে GPA 2গ্রা  দ দ রয় খাওয়ারত হরে।

395 ম াোঃ এনারয়ত মহারেন, দ রো দন, ১ 0.35 গিিা কাপ প
 াটি ও পাদন পেীক্ষা কোরত চান এেিং  ারছে খাদ্য প্ররয়ারগে 

 াো িানরত চান ।

 াটি ও পাদনে মভৌত গুণাগুণ পেীক্ষা কো হয়।  াটিে দপএইচ 6.5 এেিং পাদনে দপএইচ 

7.9। এছািা খাদ্য প্ররয়ারগে  াো েম্পরকপ দেস্তাদেত আরিাচনা কো হয়।

396 তন্নী আক্তাে, িার ািে, 01723772464 ১ 0.20 গিিা কাপ প  াটি ও পাদন পেীক্ষা কোরত চান ।
 াটিে দপএইচ 6.2 এেিং পাদনে দপএইচ 7.3। পু্ েতদ   তকর  100 গ্রা  হারে চুন প্ররয়াগ 

কেরত হরে।

397 োদিে হাোন, আিকা, 01935822087 ১ 0.44 গিিা কাপ প কাপ প িাতীয়  ারছে ক্ষতরোগ মিখা যারে । প্রদত  তরক (4-5 ফট পাদনে িন্য) 1 মকদি চুন+1মকদি িেণ ব্যেহাে করুন।

398 ম াস্তফা ফদকে, দপপোইি, 01723667525 ১ 0.40 গিিা কাপ প দচিংদিে েঠিক বৃদি হরেনা ।
েঠিক মপ্রাটিন েমৃি খাোে  াছ/দচিংদিে কিদহক ওিরনে (5-7)% হারে 2োে প্ররয়াগ 

করুন এেিং খাোরেে োরথ দভটাদ ন দ দ রয় দিন ।

399 ম াোঃ আ োফ মহারেন, ঢাকুদেয়া, 01920874608 ২ 1.25 কাপ প দ শ্র খাদ্য প্ররয়াগ েম্পরকপ িানরত চান । কাপ প ভাে ান/ডুেন্ত খাোে দিরন 2োে 7% হারে দনয়দ ত প্ররয়াগ করুন।

400 ম াোঃ ই োন মহারেন, িার ািে, 01941970506 ২ 0.62 কাপ প দ শ্র অকিে োরেে সুদেধা েম্পরকপ িানরত চান । দ্রুত কাি করে, েহরি পাওয়া যায়, পদেদ ত  াোয় ব্যেহাে কো যায়।

401 দেদিক ম াল্যা, দপপোইি, 01912377188 ১ 0.55 গিিা কাপ প মঘরেে পাদনরত গ্যাে হরয়রছ ।
পাদন পদেেতপন করুন। গারছে পাতা মফিা যারে না। 250 গ্রা / তরক িরিাচুন ব্যেহাে 

করুন।

402 ম াোঃ দফরোি ফদকে, দপপোইি, 01753601221 ১ 0.25 গিিা কাপ প দচিংদিে োরথ কাপ প িাতীয়  াছ কয়টি দিে ।
দচিংদি দনরচে স্তরেে  াছ তাই উপরেে স্তরেে কাতিা/দেিভাে 1টা এেিং রুই 1টা / তক 

দিন।

403 ম খ মেরকন্দাে আিী, দ রো দন, 01924362061 ২ 0.50 গিিা কাপ প দচিংদি েকারি পুকুরেে দকনাোয় আরে ।
মেচ ম দ ন চাদিরয় অদিরিন োিারনাে ব্যেস্থা করুন। এছািা অদিরিন এে  াো 

োিারনাে ট্যােরিট ও ব্যেহাে কো মযরত পারে।

404 এে.এ  আদেি হাোন, িাওরকাণা, 01837346443 ১ 0.48 মতিাদপয়া চাষ মতিাদপয়া  জুি েম্পরকপ িানরত চান । প্রদত  তরক 1 ইদি োইরিে 200-250 টি মপানা  জুি করুন।

405 ম াোঃ আ িাি মহারেন, োিীপািা, 01912089492 ১ 0.35 গিিা কাপ প পাদন ও  াটি পেীক্ষা কোরত চান । পাদনে দপএইচ 7.2 ও  াটিে দপএইচ 6.0। পু্ েতদ   তকর  150 গ্রা  হারে চুন দিন

406 ম াোঃ আি গীে মহারেন, গািারখািা, 01711786587 ৩ 2.00 গিিা কাপ প মকাদভি-19 এে প্ররণািনা ঋণ পাওয়া েম্পরকপ িানরত চান ।
অে িপ্তে হরত  ৎস্য চারষে প্রতযয়ন দনরয় কৃদষ ব্যািংরক মযাগারযাগ কোে পো  প মিওয়া 

হরিা।

407 ব্ররিন গাইন, িাকাদতয়া, 01764249045 ২ 0.90 গিিা কাপ প  ারছে বৃদি আ ানুরূপ হরে না ।
পাদনে গভীেতা ঠিক (ক পরক্ষ3-4 ফট) োখরত হরে এেিং দনয়দ ত 2োে করে মপ্রাটিন 

(30%) েমৃি েম্পূেক খাোে প্ররয়াগ কেরত হরে ।

408 েদেন োকি, িাকাদতয়া, 01883393185 ১ 0.40 গিিা কাপ প  ারছে বৃদি আ ানুরূপ হরে না ।
পাদনে গভীেতা ঠিক (ক পরক্ষ3-4 ফট) োখরত হরে এেিং দনয়দ ত 2োে করে মপ্রাটিন 

(30%) েমৃি েম্পূেক খাোে প্ররয়াগ কেরত হরে ।

409 আ োফ েেিাে, োিীপািা, 01920874608 ৩ 1.20 কাপ প দ শ্র কাপ প িাতীয়  ারছে উকুন ।
10 দিটাে পাদনরত 200 গ্রা  িেণ দ দ রয় ঐ েেরণ  াছরক মগােি কোরত হরে। 

সুদ দথয়ন 2-3 দ দি/ তক/ফট হারে পেপে 3 েপ্তাহ পুকুরে প্ররয়াগ কেরত হরে।

410  ীে  াসুদুে েহ ান, দ রো দন, 01973348380 ১ 0.37 গিিা কাপ প মঘরেে পাদন পেীক্ষা কোরত চান ।
পাদনে দপএইচ পেীক্ষা কো হরিা। দপএইচ এে  ান 7.0  তরক 200 গ্রা  হারে চুন 

প্ররয়াগ কেরত েিা হরিা ।

411 ম াোঃ খদিলুে েহ ান, দপপোইি, 01926231719 ২ 0.80 গিিা কাপ প দচিংদিে মখািে পদেেতপন হরে না । মঘরেে পাদন মপদেেতপন করুন। দনয়দ ত মপ্রাটিন েমৃি খাোে দিন।

412 দফরোি ফদকে, দপপোইি, 01753666374 ১ 0.50 গিিা কাপ প
মভাে োরতে দিরক  াছ পাদনে উপে মভরে উরঠ খাদে মখরত 

থারক ।

পাদনরত োঁ  দপটিরয়/মেচ ম দ ন চাদিরয় অদিরিন এে ব্যেস্থা কেরত হরে। দিওিাইট 

33  তরক 6 মকদি+অদিরিন ট্যােরিট 10 গ্রা / তক প্ররয়াগ কেরত হরে।



413 ফিলু েহ ান, মেরিেিাঙ্গা, 01914316689 ১ 0.25 কাপ প দ শ্র  াটি ও পাদন পেীক্ষা কোরত চান ।
পাদনে দপএইচ 7.3 ও  াটিে দপএইচ 6.3। পু্ েতদ   া ের  1োে  াটি ও পাদন পেীক্ষা করে 

চুন প্ররয়ারগে পো  প প্রিান কো হরিা।

414 ম াোঃ কতরয়বুে েহ ান, োড্ডাগাদত, 01748374933 ২ 0.08 গিিা কাপ প দচিংদিে বৃদি ভারিা হরেনা ।
 ারছে ঘনত্ব ক ারত হরে। েঠিক মপ্রাটিন েমৃি দপরিট খাোে  াছ/দচিংদিে েদি ওরয়রটে 

7% হারে প্ররয়াগ করুন।

415 ম াোঃ আি  ম খ, িার ািে, 01624616250 ২ 1.00 গিিা কাপ প দচিংদিে এদেনা মকরট যারে । মপ্রাটিন েমৃি খাোে দিন।  জুি ঘনত্ব ক ান। 200 গ্রা / তক চুন দিন।

416 ম াোঃ মোরহি োনা, িার ািে, 01925564449 ১ 0.57 কাপ প দ শ্র কারপ পে উি  চাষ ব্যেস্থাপনা েম্পরকপ িানরত চান ।
ভারিাভারে পুকুে প্রস্তুত কেরত হরে। পদেদ ত ও সুস্থ মপানা  জুি ও দনয়দ ত খাদ্য প্ররয়াগ 

করুন।

417 আকতাে  হিিাদে, ছাদতয়ানী, 01818301104 ১ 0.20 গিিা কাপ প েকারি  াছ মভরে থাকরছ । পুকুরেে পাদনরত অদিরিন এে  াো বৃদি করুন। মেচ দিরয় পুকুরেে পাদন বৃদি করুন।

418 ম াোঃ মেদি  গািী, দ রো দন, 01783789252 ১ 0.30 কাপ প দ শ্র মপানা  জুি ও খাদ্য প্ররয়াগ েম্পরকপ িানরত চান ।
250 গ্রা  ওিরনে মপানা 20-22 টি/ তক  জুি করুন এেিং 7% হারে েম্পূেক খাদ্য 

দিরন 2 োে প্ররয়াগ করুন।

419 অিয় োয়, গােতিা, ফিতিা, খুিনা ০ 0 ০ োরয়াফ্লক পিদতরত নতুন করে  াছ চারষ আগ্রহী । োরয়াফ্লক পিদতরত  াছ চাষ েম্পরকপ দেস্তাদেত আরিাচনা কো হয়।

420 হু ায়ুন কেীে, িাদ ো, 01912471470 ২ 1.25 গিিা কাপ প দচিংদিে বৃদি ভারিা না ।
মঘরেে পাদনে গভীেতা বৃদি করুন। েি দচিংদি ধরে মফলুন।েদি ওরয়রটে 5% হারে দপরিট 

খাোে দিন

421 ম াোঃ আকেে  হিিাে, ছাদতয়ানী, 01818301104 ১ 0.20 গিিা কাপ প মঘরেে  াটি ও পাদন পেীক্ষা কোরত চান ।
 াটিে দপএইচ 6.0 এেিং পাদনে দপএইচ 7.2। পু্ েতদ   তকর  100 গ্রা  হারে চুন প্ররয়াগ 

কেরত হরে।

422 ম াোঃ িাহাঙ্গীে কেীে, বুদিয়ােিাঙ্গা, 01627388900 ১ 0.15 কাপ প দ শ্র খাদ্য প্ররয়াগ েম্পরকপ িানরত চান । কাপ প ভাে ান/ডুেন্ত খাোে দিরন 2োে 7% হারে দনয়দ ত প্ররয়াগ করুন।

423 ম াোঃ আিতাপ গািী, মধাপারখািা, ফিতিা, খুিনা ১ 0.25 গিিা কাপ প দচিংদি কুরি চরি আরে । অযাকুয়াদিনাে প্লাে 20 gm/ তরক গুদিরয় দছটিরয় দিরত হরে।

424 ম াোঃ আি  ম খ, িার ািে, 01624616250 ২ 1.00 গিিা কাপ প োদিরত খাোে কতেী েম্পরকপ িানরত চান । দেদভন্ন প্রকাে খাদ্য উপািারনে তাদিকা চাষীরক প্রিান কো হরিা।

425 আক্তাে ম খ, দ রো দন, 01911088300 ৩ 1.20 গিিা কাপ প
দচিংদি ও কাপ প দ শ্র চাষ েম্পরকপ প্রদ ক্ষণ দনরত আগ্রহী এেিং 

ঋণ চান ।

পেেতীরত প্রদ ক্ষণ মকাে প চিাকািীন তারক প্রদ ক্ষণ মিওয়া হরে েরি তাদিকায় তাে না  

দিরখ োখা হয়। ঋরণে মক্ষরে পো  প মিওয়া হয়।

426 ম াোঃ ফয়োি ম াল্যা, ছাদতয়ানী 01908583175 ২ 0.60 দচিংদি একক  ৎস্য ঋণ মপরত চান । অে িপ্তে হরত প্রতযয়ন/দনেন্ধন দনরয় ব্যািংরক আরেিন কোে িন্য েিা হরিা।

427 প্রভাত েেকাে, পঠিয়াোন্ধা, 01914666769 ১ 0.20 গিিা কাপ প দচিংদিে বৃদি ভারিা। খাোে দক একই ভারে দিে?
প্রদতদিন 7% হারে েম্পূেক খাোে ( মপ্রাটিন েমৃি 30%  ) োরত 1 োে ও খুে মভাে 

মেিা 1োে দিন।

428 ম াোঃ েবুি ম খ, দ রো দন, ফিতিা, খুিনা। ২ 0.80 গিিা কাপ প  াটি ও পাদন পেীক্ষা কোরত চান ।
পাদন দপএইচ 7.3 ও  াটি দপএইচ 6.1।  তা িং র  100 গ্রা  হারে চুন প্ররয়াগ করুন। প্রদত 

 ারে 1 োে  াটি ও পাদন পেীক্ষা কোে পো  প প্রিান কো হয়।

429 ম াোঃ আবুি কািা , গািারখািা, 01922660894 ১ 0.55 গিিা কাপ প প্রাকৃদতক খাদ্য দকভারে বৃদি কেরেন ।
প্রদত  তািংরথ 200 গ্রা  অরটাপাদি + 200 গ্রা  দচটাগুি+5গ্রা  ইস্ট প   িাে একরে 

দ দ রয় 3 গুণ পাদনরত দভদিরয় দছটিরয় দিন।

430 েদেউি ইেিা , মধাপারখািা, 01929648128 ১ 0.35 গিিা কাপ প েকারি  াছ মভরে যারে ।
পাদনে গভীেতা বৃদি করুন। খাোে করয়কদিন েন্ধ োখুন।  তািংর  200 গ্রা  হারে চুন 

দিন।

431 ম াোঃ োজু আহরম্মি, দ রো দন, 01745732520 ২ 0.80 কাপ প দ শ্র  ারছে বৃদি ভারিা না ও প্রদতদিন েকারি  াছ মভরে যারে ।
পাদনে গভীেতা 4/5 ফট দনদিত করুন। প্রখে মেৌেউজ্জ্বি ে য় হেো টদনুন এেিং  তরক 

200 গ্রা  হরে চুন দিন।

432 ম াোঃ মহ ারয়ত উদিন, িাকাদতয়া, 01993504010 ২ 1.00 গিিা কাপ প নতুন দচিংদি েি হরে না ।
পাদনে গভীেতা 4/5 ফট বৃদি কেরত হরে এেিং গত োরেে েি দচিংদি খুে তািাতাদি ধরে 

মফলুন।

433 অ রিন্দু গাইন, িাকাদতয়া, 01921315623 ১ 0.37 গিিা কাপ প পুকুরেে পাদনে দপএইচ এে  ান পেীক্ষা কোরত চান । পাদনে দপএইচ 7.0।  তা িং র  250 গ্রা  হারে চুন প্ররয়াগ করুন।

434 ম খ ছাদ উি ইেিা , দ রো দন, 01956526762 ২ 0.78 গিিা কাপ প দপছ দচিংদি মভরে মগরি দক কেরেন ।
প্রদত  তািংর   ারে 2 োে 100 গ্রা  করে চুন প্ররয়াগ কেরত হরে। অদিরিন বৃদি কেরত 

হরে।

435 ম াোঃ মতৌদহি ইেিা , দ রো দন, 01989597139 ২ 1.00 গিিা কাপ প দচিংদিে  রধ্য কক  াছ হরয় মগরছ কী কেণীয় ।
এই মুহূরতপ কেণীয় হরে কক  াছে িন্য ভাে ান খাোে দিন এেিং একটু েি হরি ধরে 

মফলুন।

436 অর াক হািিাে, পঠিয়াোন্ধা, 01936040243 ২ 0.90 গিিা কাপ প দচিংদিে এদেনা, মোস্টা  মকরট যারে ।  জুি ঘনত্ব কদ রয় মফলুন।  তািংর  200 গ্রা  হারে চুন দিন ও পাদনে গভীেতা োিান।

437 ইদিয়াে মহারেন, িাদ ো, 01774738878 ১ 0.44 গিিা কাপ প দচিংদিে বৃদি ক  ।
পাদন পদেেতপন কেরত হরে। েঠিক মপ্রটিন েমৃি খাোে প্রদতদিন 2 োে প্ররয়াগ করুন। 

খাোরেে োরথ GPA(1-2) গ্রা  হারে দ দ রয় প্ররয়াগ করুন। পাদনরত প্রাকৃদতক থাদ্য 

কতেী করুন।



438 ম খ আবুি মহারেন, দ রো দন, 01912200940
োরয়াফ্লরকে 

1 টি ট্যািংক
10000 দিটাে ০ োরয়াফ্লক দেষরয় দেস্তদেত িানরত চান । োরয়াফ্লক পিদতরত  াছ চাষ েম্পরকপ দেস্তাদেত আরিাচনা কো হয়।

439
ম াোঃ দ িানুে েহ ান (োবুি), পরথে োিাে, 

01911604595

োরয়াফ্লরকে 

4 টি ট্যািংক
40000 দিটাে ০ োরয়াফ্লক প্রযুদক্তরত  াছ চাষ দেষরয় ধােণা ও পো  প চান । োরয়াফ্লক পিদতরত  াছ চাষ েম্পরকপ দেস্তাদেত আরিাচনা কো হয়।

440 ই ন ম াল্লা মেিা, িার ািে, 01954623491
োরয়াফ্লরকে 

2 টি ট্যািংক
6000 দিটাে

কক  াছ এেিং 

 রনারেি মতিাদপয়া
েেকাদেভারে প্রদ ক্ষণ এেিং উপকেণ েহরযাদগতা মপরত চান । োরয়াফ্লক পিদতরত  াছ চাষ েম্পরকপ দেস্তাদেত আরিাচনা কো হয়।

441 ে িান আিী টুটুি, আিকা, 01731003334
োরয়াফ্লরকে 

1 টি ট্যািংক
30000 দিটাে ০

োরয়াফ্লক প্রযুদক্তে  াধ্যর   াছচারষ ব্যেহৃত ঔষধ পে 

েম্পরকপ  িানরত চান ।
োরয়াফ্লক পিদতরত  াছ চাষ েম্পরকপ দেস্তাদেত আরিাচনা কো হয়।

442 ম াোঃ আদতয়াে েহ ান, দপপোইি, 01964580317 ১ 0.65 কাপ প দ শ্র দ্রুত বৃদিে িন্য মকান ধেরণে খাোে দিরেন । ভাে ান/ডুেন্ত দপরিট িাতীয় খাোে প্রদতদিন 5-7% হারে 2 োে প্ররয়াগ করুন।

443 দেশ্বনাথ িাে, তেিীেপুে,01990711217 ১ 0.33 মতিাদপয়া চাষ  ারছে বৃদি ভারিা হরে না ।
 জুি ঘনত্ব কদ রয় মফলুন। েি  াছ তুরি মফলুন। প্রদতদিন 2োে 5% হারে খাদ্য প্ররয়াগ 

করুন।

444 োিাে েেিাে, িার ািে, 01922542106 ২ 0.50 মতিাদপয়া চাষ  ারছে ভারিা বৃদিে িন্য দক কেরত হরে ।
পুকুরেে  াছ চারষে ভারিা ব্যেস্থাপনা োখরত হরে।  জুি ঘনত্ব কদ রয় মফলুন। 5-7% 

হারে 2োে দফি খাোে দিন প্রদতদিন।

445 খাদিিা মেগ , িার ািে, 01766748551 ১ 0.70 কাপ প নাে পােী  ৎস্য ঋণ মপরত চান । অে িপ্তে হরত  াছ চারষে প্রতযয়ন দনরয় ব্যািংরক আরেিন কেরত হরে যথাযথ ভারে

446 ম াোঃ দফরোি ফদকে, দপপোইি, 01753601221 ১ 0.34 গিিা কাপ প
মভাে মেিা/ েকারি দচিংদি/ াছ পাদনরত ভারে এেিং কুরি 

চরি আরে ।
প্রদত  তরক 50 গ্রা  হারে অদিরফ্লা প্ররয়ারগে পো  প প্রিান কো হয়।

447 ম াোঃ মতাতা গািী, িাদ ো, 01749156462 ১ 0.42 গিিা কাপ প  ারছে/দচিংদিে খাদ্য ব্যেস্থাপনা েম্পরকপ িানরত চান
 ারছে/দচিংদিে খাদ্য ব্যেস্থাপনা েম্পরকপ দেস্তাদেত আরিাচনা কো হয় এেিং পেেতীরত 

দিফরিট প্রিান কো হয়।

448 ম াোঃ মফেরিৌে ম াল্যা, িার ািে, 01923875003 ৩ 1.25 গিিা কাপ প  াছ চাষ কেরত ঋণ মপরত ইচ্ছুক । অে িপ্তে হরত  াছ চারষে প্রতযয়ন দনরয় ব্যািংরক যথাযথ ভারে আরেিন কেরত হরে ।

449 মুনজুরুি ইেিা , গািারখািা, 01935774733 ১ 0.50 কাপ প নাে পােী মঘরেে পাদন পেীক্ষা কোরত চান । মঘরেে পাদনে দপএইচ পেীক্ষা কো হরিা দপএইচ এে  ান 7.4 ।

450  ীে  াসুদুে েহ ান, দ রো দন, 01973348380 ১ 0.56 গিিা কাপ প  াটি ও পাদনরত গ্যাে ও বুিবুি ।
 তক প্রদত 150 গ্রা  হারে দিওিাইট+গ্যােট্রাপ 2 গ্রা / তক একরে দ দ রয় প্ররয়াগ 

করুন+ 30 দ দনট পে ইউকা 3-4 দ দি/ তক প্ররয়াগ করুন।

451 ম খ আরনায়াে মহারেন, দ রো দন, 01941466835 ১ 0.50 গিিা কাপ প  াটি ও পাদন পেীক্ষা কোরত চান ।
 াটি ও পাদনে দপএইচ পেীক্ষা কো হয়,  াটি দপএইচ 5.9 এেিং পাদনে দপএইচ 7.8। পু্ েতদ  

 ারে 1োে  াটি ও পাদন পেীক্ষাে পো  প প্রিান কো হয়।

452 ম াোঃ িাদকে মহারেন, মধাপারখািা, 01734062137
োরয়াপ্লরকে 

1 টি 

মগািাকাে 

10000 দিটাে গিিা মেণু নাদে পিং পাদন ব্যেস্থাপনা ও খাদ্য প্ররয়াগ েম্পরকপ িানরত চান । পাদন ব্যেস্থাপনা ও খাদ্য প্ররয়াগ েম্পরকপ দেস্তাদেত আরিাচনা কো হরিা।

453 ম াোঃ মেদি  গািী, দ রো দন, 01783789252 ২ 1.00 কাপ প নাে পােী খাদ্য প্ররয়াগ েম্পরকপ িানরত চান ।
কিদহক ওিরনে 7% হারে েম্পূেক খাদ্য প্ররয়াগ এেিং পাদনরত েেে য় প্রাকৃদতক খাদ্য 

োখরত েিা হরিা।

454 িাহাঙ্গীে কেীে, োিীপািা, 01627388900 ১ 0.25 গিিা কাপ প দচিংদিে বৃদি ক  ।
দচিংদিরক 2 োে েঠিক মপ্রটিন েমৃি খাোে (5-7)% হারে প্ররয়াগ করুন+খাোরেে োরথ 

প্রদত মকদিরত 1 গ্রা  হারে দিদপএ দ দ রয় দচিংদি/ াছরক খাওয়ান।

455
ম াোঃ দ িানুে েহ ান (োবুি), পাদিয়ােিাঙ্গা, 

01911604595
৪ 40000 দিটাে ০ োরয়াফ্লক চাষ েম্পরকপ িানরত চান । োরয়াফ্লক পিদতরত  াছ চাষ েম্পরকপ দেস্তাদেত আরিাচনা কো হয়।

456 দেকা   ন্ডি, মেরনপুকুে, 01966966928 ১ 0.30 গিিা কাপ প দচিংদিে এদেনা মকরট যারে । দনয়দ ত মপ্রাটিন েমৃি খাোে দিন।  জুি ঘনত্ব ক ান।  তরক 100 গ্রা  চুন দিন।

457 আকো   হিিাে, ছাদতয়ানী ১ 0.20 গিিা কাপ প কাপ প িাতীয়  ারছে গারয় ক্ষত মিখা যারে । টি রেন 4 গ্রা / তক প্ররয়াগ করুন(3 ফট পাদনে িন্য) ।

458 ম াোঃ োজু আহরম্মি, দ রো দন, 01745732520 ২ 1.00 কাপ প দ শ্র প্রাকৃদতক খাদ্য কতেী েম্পরকপ িানরত চান ।
প্রদত  তরক 100 গ্রা  দচটাগুি+200 গ্রা  অরটা পাদি +1 চা চা চ ইস্ট পাউিাে 

দভদিরয় প্ররয়াগ করুন।

459 ম াোঃ আিাউদিন, িাদ ো, 01746939465 ১ 0.40 গিিা কাপ প মঘরে প্রচুে গুদি  া াক িরন্মরছ । মযরহতু মঘরে  াছ আরছ তাই 3/4  তরক 1/2 মকদি োইরিে িাক কাপ প  জুি করুন।

েটিয়াঘাটা

460
নাোয়ন চন্দ্র  ন্ডি গ্রা -েসুোোি, েটিয়াঘাটা, খুিনা 

01675901492
১ 0.10 কাপ প দ শ্র চাষ রুই, কাতিা  ারছে গারয় ঘা মিখা যারে 1.  অযােগুিাে দকিাে 20 দ দি/ তক 2. দভটাদ ন দে- 10গ্রা /মকদি দফি

461
 পল্লে োয় গ্রা -মিেীতিা,েটিয়াঘাটা,খুিনা 

01948101381
১ 0.30 গিিা,কাপ প দ শ্র চাষ গিিা দচিংদিে িাদি মকরট যারে 1.কযািদেয়া  কাে পরনট 250 গ্রা / তক 2. পাথুরে চুন 250 গ্রা /  তক



462 ম াোঃ রুহুি আ ীন, খুিনা 01759047717 ১ 1.00 কাপ প দ শ্র চাষ খাোে মিওয়া েম্পরকপ িানরত চাই  ারছে ম াট ওরয়রটে 2-3% ইউদেয়া-250 গ্রা / তক টিএদপ-150গ্রা / তক

463  দনর াহন োয় ফিতিা 01724287829 ১ 0.60 গিিা,কাপ প দ শ্র চাষ অযাদেনা মকরট যারে 1.সুদ দথয়ন 5দ দি/ তক 2. চুন-200 গ্রা / তক

464 েরতযন োবু, েিাবুদনয়া 01955787617 ১ 0.70 কাপ প দ শ্র চাষ  াছ  াো যারে,গারয় উকুন আরছ 1.  অযােগুিাে দকিাে 20 দ দি/ তক 2. দভটাদ ন দে- 10গ্রা /মকদি দফি

465 েঞ্জয় িি, গ্রা : দকে ত ফিতিা 01773828758 ১ কক  াছ ঘা হরয়  াো যারে অযার াদনয়া-১.৫ গ্যাোদনি সুদ দথয়ন  তক প্রদত ৫ দ দি দিরত হরে

466
ম া: আি ি মহারেন গ্রা : িারোগা দভটা 

01921918256
১ কাপ প দ শ্র চাষ  াছ  াো যারে, আেগুিাে দকিাে (৭+৫) দ দি/ তক

467 দিিীপ  ন্ডি গ্রা : সুেখািী ১ 0.80 দ শ্র চাষ  াছ েি হরে না ১) সুষ  খাোে দিরত হরে ২) ০.১০ গ্রা  দভটাদ ন/১ গ্রা  খাোরেে োরথ দ  ারত হরে

468 মৃনাি কাদন্ত  ন্ডি গ্রা : েিাবুদনয়া ১ 0.80 দ শ্র চাষ িেণাক্ততা কতটুকু আরছ িানরত চাই ৪.৫ দপ আরছ, োিা  াছ চাষ কো যারে

469 গুরুিাে োয়, গ্রা : িি া ১ 0.40 কাপ প দ শ্র চাষ  াছ  াো যারে সুদ দথয়ন ৭৫০ গ্রা / তক, দিওিাইট ২৫০ গ্রা / তক

470 ম া: ইে াইি ম খ, গ্রা : িি া 01986658975 ১ 0.20 কাপ প দ শ্র চাষ  াছ েি হরে না ১) সুষ  খাদ্য দিরত হরে ২) দভটাদ ন দে ০.১০ গ্রা  খাোরেে োরথ দ দ রয় দিরত হরে

471 নৃরপন ঢািী, গ্রা : োগুিা িািংগা 01941365327 ১ 0.30 গিিা,কাপ প দ শ্র চাষ  াছ মভরে যারে দিওিাইট ২৫০ গ্রা / তক, ইউদেয়া ১৫০ গ্রা , টিএেদপ ১০০ গ্রা / তক

472 অদে  কু াে  দল্লক, গ্রা : গাওঘো ১ 0.10 দ শ্র চাষ পাদন পেীক্ষা কেরত চাই দপ এইে=৭.৮ িেণাক্ততা=৩.৮ অযার াদনয়া= .২৫

473 আিী মহারেন, গ্রা : পুটি ােী 01729952730 ১ 0.20 কাপ প দ শ্র চাষ  াছ  াো যারে ১ মকদি চুন/ তক

474 অেী   দল্লক, গ্রা : িয়খািী,01724719204 ১ 0.20 কাপ প দ শ্র চাষ  াছ  াো যারে দপ এইে=৭.৮             েি  াছ ঘরে দিরত হরে, গ্যারোদিন ৫দি.  তক প্রদত

475 ম া: দেল্লাি ম াল্লা গ্রা : ভািাইিবুদনয়া ১ 0.10 দ শ্র চাষ পাদন পেীক্ষা কেরত চাই এেিং  াছ  াো যারে দপ এইে=৮.০ অযার াদনয়া=০.২৫

476 তপন কু াে  ন্ডি, গ্রা : চক ক ি ােী ১ 0.50 োগিা িেণাক্ততা পেীক্ষা কেরত চাই িেণাক্ততা=১১.৩ মত োগিা চাষ কো যারে

477 স্বপন কু াে গাইন, গ্রা : েসুোোি 01937743954 ৩ 0.20 দচিংদি ও োিা  াছ  াছ চারষে প্রদ ক্ষণ দনরত চাই পেেতীরত প্রদ ক্ষরণে িন্য িাকা হরে

478 দচন্ময় মগািিাে, গ্রা : চক্রাখািী,01937549794 ১ 0.30 গিিা গিিাে এদেনা কাটরছ পঁচা কািা তুরি দিরত হরে এেিং  তক প্রদত ২০০ গ্রা  চুন দিরত হরে

479  অেী  কু াে  দল্লক, গ্রা : হাটোটি,01917831038 ১ 0.20 কাপ প দ শ্র চাষ ১)  ারছে গারয় হুকুন,  াছ  াো যারে সুদ দথয়ন ০.২০ গ্রা / তক

480 দেপ্রিাে  দল্লক, গ্রা : মহতািবুদনয়া, 01922654587 ১ 0.25 োগিা দপএইে িানরত চাই দপএইে=৯.২, োগিা চাষ হরে

481   ািংক োয়, গ্রা : সুখিািা, 01756894512 ১ 0.30 দ শ্র চাষ দপএইে/ পাদন পেীক্ষা কেরত চাই দপএইে=৭.৯ অযার াদনয়া= নাই িেণাক্ততা=০.৫

482  স্বপন েেকাে েেণপািা ,01827056082 ১ 0.20 োিা  াছ  াো যারে দপএইে =৯.১পাওয়াে দিন ব্যেহাে করুন    

483
েনদিত কু াে কেোগী, গ্রা : পাথেঘাটা, 

01951908636
১ 0.21 োগিা পাদন পেীক্ষা কেরত চাই দপএইে=৮.১ িেণাক্ততা=৭.৬

484
প্ররেনদিত মগািিাে, গ্রা : পাে েটিয়াঘাটা, 

01859641013
১ 0.12

মতিাদপয়া কাপ প  দ শ্র 

চাষ
কাপ প  ারছে উকুন সুদ দথয়ন .৫গ্রা / তক ওয়াটাে দিন ১৫০ গ্রা / তক

485 সুদিত ঢািী, গ্রা :  াইি াো, 01928820944 ১ 0.25 গিিা চাষ গিিা  াছ  াো যারে ১)টি রেন .৫ গ্রা / তক ২) দিওিাইট ১০০ গ্রা / তক

486 দেধান চন্দ্র োয়, গ্রা : পাথেঘাটা ১ 0.30 গিিা পাদন পেীক্ষা কেরত চাই িেণাক্ততা=৭.৮ দপএইে=৭.৭ অযার াদনয়া= নাই



487 দেিয়  ন্ডি, গ্রা : েয়ােভািংগা ১ 0.25  রনারেি মতিাদপয়া  াছ েি হরে না দফি মখরত দিরত হরে

488 নাোয়ন েেকাে, গ্রা : েেনপািা, 01962772948 ১ 0.30 দ শ্র চাষ  াছ েি হরে না সূু্রযে আরিা ও সুষ  খাদ্য দিরত হরে

489 ম া: েেিাে, গ্রা : বুনোোি ১ 0.20 পািংগাে পাদন মঘািারট হরয় মগরছ দিওিাইট=২৫০ গ্রা / তক

490 স্বপন দেশ্বাে, গ্রা : েিাবুদনয়া ১ 0.10 কাপ প দ শ্র চাষ  াছ মভরে যারে চুন ২৫০ গ্রা / তরক দিরয় মিন

491 পিানন  ন্ডি, গ্রা :  াইটভািংগা, 01718767306 ১ 0.10 কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে বৃদি ক ইউদন াইদেন ৫ গ্রা /মকদি খাোরেে োরথ দিরত হরে

492  াদহন েেিাে, গ্রা : সুন্দে হি 01916800610 ১ 0.10 গিিা োগিা দ শ্র চাষ  াছ  াো যারে ১  াে অন্তে পাদন পদেেতপন ও ৩০০ গ্রা  চুন ব্যেহাে

493 িয়রিে দেশ্বাে, গ্রা : খিদেবুদনয়া, 01913917516 ১ 0.20 োগিা এে দপ এফ মপানাে জু এ  মক এ োউথ োিংিা

494 চম্পাোেী  ন্ডি, গ্রা : োরোআদিয়া ১ 0.20 দ শ্র চাষ পাদন পেীক্ষা দপ এইে=৭.৪ িেণাক্ততা=১.৮ অযার াদনয়া=নাই

495 পদেরতাষ  ন্ডি, গ্রা :  াইি াো 01989209404 ১ 0.20 দ শ্র চাষ মছাট েি থাকায়  াছ েি হরে না েিগুরিা ধরে দিরত হরে

496 চম্পাোণী  ন্ডি, গ্রা : োরোআদিয়া ১ 0.10 দ শ্র চাষ কাকিা চাষ িেণাক্ততা=৩.৮

497 িয়রিে দেশ্বাে, গ্রা : খিদেবুদনয়া, 01913917516 ১ 0.10 োগিা ভারিা মপানাে উৎে এে দপ এফ মপানা ছািরত হরে

498 ম া:  কবুি মহারেন, গ্রা :  োফপুে 01968675687 ১ 0.10
োগিা  াছ োিা  াছ 

চাষ
োিা  াছ মভরে যারে পাদন পদেেতপন কেরত হরে

499 েরতযন োয়, গ্রা : বুনোোি, 01955787617 ১ 0.20 কাপ প দ শ্র চাষ  াছ   াো যারে আেগুিাে দকিাে(৫+৪)দ দি/ তক, েরয়ি মপ্রা= ২০ দ দি/ তক, চুন= ৫০০ গ্রা / তক

500
কাদিিাে  হািিাে, গ্রা : োগুিািাঙ্গা, 

01903460455
২ 0.40 োগিা+কাকিা পাদন পেীক্ষা কোরত হরে দপএইে=৭.৯ অযার াদনয়া= নাই িেণাক্ততা=৮.৯

501 ম ানারয়  মহারেন, গ্রা : োয়পুে, 01963252056 ১ 0.40 োগিা চাষ পুকুে প্রস্তুদত েম্পরকপ িানরত চাই
দিদচিং=৩.৫ দ দি/ তক চুন=১মকদি/ তক েদেষাে কখি=২৫০গ্রা / তক 

ইউদেয়া=২০০গ্রা / তক টিএেদপ=১০০গ্রা / তক

502 নৃরপণ ঢািী, গ্রা : োগুিািািংগা 01941965327 ১ 0.50 কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে গারয় উকুন সুদ দথয়ন ৫গ্রা / তক

503 ইে াইি মহারেন ম াল্লা, গ্রা : সুন্দে  হি ১ 0.50 কাপ প দ শ্র চাষ  াছ  াো যারে অযার াদনয়া=১.০ ইউকা প্লাে=১০দ দি/ তক চুন= ২৫০ গ্রা / তক

504 ইে াইি ম খ, গ্রা : গাওঘো ১ 0.20 কাপ প দ শ্র চাষ হাে মপাকা সুদ দথয়ন ৫ গ্রা / তক

505
েঞ্জয় ইিাোিাে, গ্রা : দকে ত ফিতিা, 

01773828758
১ 0.20 কক  াছ অযার াদনয়া=১.৫ অযার াদনি ৫দ দি/ তক, অদিরফ্লাে ৩০ টি

506 ম াকরিছুে েহ ান, গ্রা : গাওঘো, 01717997697 ১ 0.10 োগিা চাষ মঘে প্রস্তুদত  তরক ১ মকদি চুন দিরত হরে

507 কা রুি ইেিা , গ্রা : ফিতিা, 01972253936 ১ 0.10 কাপ প দ শ্র চাষ মঘরেে পাদন নষ্ট হরয় যারে ৫০০ গ্রা  চুন/  তািংর  প্ররয়াগ করুন

508 দচন্ময় মগািিাে, গ্রা : মহতািবুদনয়া, 01937549794 ১ 0.10 গিিা চাষ গিিাে হুি কাটা পচা কািা তুরি মফিরত হরে, সুষ  খাদ্য দিরত হরে

509
ম াো: আদেফা মেগ , গ্রা : টাদিয়া াো, 

01848/194334
১ 0.10 কাপ প দ শ্র চাষ পাদনে েিং িািরচ চুন প্ররয়াগ ৫০০ গ্রা  প্রদত  তািংর , ওয়াটাে দিনাে ২৫০ গ্র / তক

510 দনহাে  ন্ডি, গ্রা : চক ক ি ােী, 01919539074 ১ 0.10 োগিা চাষ িেণাক্ততা িানরত চাই িেণাক্ততা=১৯.৫ দপএইে=৮.৪

511 অদে  কু াে  দল্লক, গ্রা : েটিয়াঘাটা ১ 0.20 কাপ প দ শ্র চাষ  াছ  াো যারে সুদ দথয়ন ৫ গ্রা / তক, ২৫০ গ্রা  চুন/  তক



512 ম া: আব্দুি  ান্নান, গ্রা : পােেলুয়া 01831318804 ১ 0.20 োগিা কাপ প দ শ্র চাষ  াছ  াো যারে ১) িরিা াইট  তক প্রদত ২০০ গ্রা  ২) দিওিাইট  তক প্রদত ২৫০ গ্রা 

513
এে এ  মিরিায়াে  মহারেন, গ্রা : মিউয়াতিা, 

01922320352
১ 0.30 দক দক  াছ ছািে পেেতী প্রদ ক্ষরণ িাকা হরে

514 োবুি কেদ্য, গ্রা : েটিয়াঘাটা 01951761655 ১ 0.00 দ শ্র চাষ িেণাক্ততা=১৭.৬ দপএইে=৮.২ অযার াদনয়া=০.৫ োিা  াছ চাষ কোে িন্য অনুপরযাগী, আগাছা ি ন করুন

515 েদেউি হক, গ্রা  দেোট, 01719399630 ১ 2.00 কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে বৃদিে িন্য কেনীয়
১)প্রদত  তরক ইউদেয়া২০০ গ্রা , টিএেদপ ১০০ গ্রা  ১৫ দিন পে পে প্ররয়াগ। 

২) ানেম্পন্ন েম্পূেক খাদ্য প্ররয়াগ ওিরনে ৪% হারে

516 আব্দুি  দিি ম খ. গ্রা : গাওঘো 01936814517 ১ 0.10 দ শ্র চাষ  াছ েি হরে না
১)ইস্ট পাউিাে ৫ গ্রা , দচটা গুি ২০০ গ্রা , অরটাকুিা ২৪ ঘো দভদিরয় পাদনরত প্ররয়াগ 

করুন। ২) ারছে ওিরনে ৪% হারে েম্পূেক খাদ্য প্ররয়াগ করুন। ৩) প্রাকৃদতক খাদ্য কতেী 

করুন
517 দিটু দেশ্বাে, গ্রা : মহাগিবুদনয়া 01914843602 ১ 0.20 দ শ্র চাষ  ারছে গারয় উকুন

১) সুদ দথয়ন ২.৫ গ্রা/ তক ২) দিওিাদ ইট ২৫০ গ্রা / তক ৩) পুকুরেে পচা কািা তুরি 

দিরত হরে।

518 মৃন্ময়  হািিাে, গ্রা : হাদিয়া 01952654720 ১ 0.10 কাপ প দ শ্র চাষ প্লািংটন কতেীে িন্য কেনীয় ইউদেয়া ২০০ গ্রা + টিএেদপ ১০০ গ্রা  ১৫ দিন পে পে

519 পদেরতাষ  ন্ডি, গ্রা :  াইি াো 0191820944 ২ 0.20 দ শ্র চাষ  াছ  াো যারে
১) িরিা াইট  তক প্রদত ২০০ গ্রা  ২) দিওিাইট  তক প্রদত ২৫০ গ্রা  ৩) পচা কািা 

তুরি নতুন পাদন প্ররে  কোন

520 িয়রিে দেশ্বাে, খিদেবুদনয়া 01913917516 ১ 0.40 োগিা এেদপএফ মপানাে উৎস্য 1. এ রকএ 2. মি  োিংিা 3. দফে মটক

521 ম াোঃ  কবুি মহারেন,  োফপুে 01968675687 ১ 0.40 োগিা-কাপ প দ শ্র চাষ োিা  াছ মভরে যারে ১. অদক্ররফ্লাে 30টি/ তক 2. পাদন পদেেতপন কেরত হরে।

522 েরতযন োয়, বুনাোোি 01955787617 ১ 0.25 কাপ প দ শ্র চাষ  াছ  াো যারে 1. অযােগুিাে দকিাে 5দ দি/ তক 2. েরয়ি মপ্রা 20দ দি/ তক 3. চুন 200/ তক

523 ম াোঃ কা াি মহারেন, সুন্দে হি 01811572040 ১ 0.30 োরয়াপ্লক চাষ মটদনিং কেরত আগ্রহী পেেতীরত মটদনিং এ ব্যেস্থা কো হরে।

524 ম াোঃ হায়িাে আিী, ম াভনা 01718834194 ১ 0.80 গিিা-কাপ প দ শ্র চাষ গিিাে গারয় ম ওিা ির  যারে 1. কযািদেয়া  কাে পরনট 250 গ্রা / তক োদিে োরথ দ দশ্রত করে দিরত হরে।

525 ম াোঃ ম াস্তাদফজুে েহ ান, তািবুদনয়া 01735285193 ১ 0.05 কাপ প দ শ্র চাষ  াছ  াো যারে 1. ওয়াটাে দিনাে 15 দ দি/ তক 2. চুন 20দগ্রা / তক

526 পল্লে  ন্ডি, মিেীতিা 01732143954 ১ 0.12 কাপ প দ শ্র চাষ প্লঅিংটন কতেী কেে দক করে
1 অরটাপাদি  150গ্রা / তক 2. দচটাগুি 100 গ্রা / তক 3. ইষ্ট পাউিাে 

200গ্রা /একে

527 ের   চন্দ্র দ স্ত্রী, মহতািবুদনয়া 01981008809 ১ 0.10 কাপ প দ শ্র চাষ পাদন পেীক্ষা কোরত চাই দপএইচ-7.9 অযার াদনয়া-0.25

528 হাদনফ ম খ, সুন্দে হি 01918603885 ১ 0.60 গিিা-কাপ প দ শ্র চাষ পাদন মঘািা বৃদি ক 
1. চুন 250গ্রা / তক 2 অরটাপাদি  150গ্রা / তক 2. দচটাগুি 100 গ্রা / তক 3. ইষ্ট 

পাউিাে 200গ্রা /একে

529 ব্ররিন  ন্ডি, সুন্দে হি 01913181445 ১ 1.30 গিিা-কাপ প দ শ্র চাষ গিিাে গারয় ম ওিা ির  যারে 1. কযািদেয়া  কাে পরনট 250 গ্রা / তক োদিে োরথ দ দশ্রত করে দিরত হরে।

530 দিপিংকে দেশ্বাে, নাোয়নপুে 01720452050 ১ 0.80 োগিা-কাপ প দ শ্র চাষ  াছ  াো যারে 1. ওয়াটাে দিনাে 15 দ দি/ তক 2. চুন 20দগ্রা / তক

531 িিধে কেোগী, চেখািী 01936823883 ১ 0.80 গিিা-কাপ প দ শ্র চাষ গিিাে এদেনা মকরট যারে 1. সুদ দথয়ন 5+3 দ দে/ তক 2. চুন 200গ্রা / তক

532 প্রদ্বীপ  ন্ডি, হাটোটি ১ 0.15 গিিা-কাপ প দ শ্র চাষ পাদন পেীক্ষা কোরত চাই দপএইচ-7.9 অযার াদনয়া-0.25

533 প্রফল্ল কু াে  ন্ডি, িেগাতিা ১ 0.05 কাপ প দ শ্র চাষ  াছ  াো যারে 1. ওয়াটাে দিনাে 15 দ দি/ তক 2. চুন 20দগ্রা / তক

534 আ ান ম খ, হাদিোোি 01925330812 ১ 0.60 কাপ প দ শ্র চাষ পুকুে প্রস্তুদত েম্পকপ িানরত চাই
1 অরটাপাদি  150গ্রা / তক 2. দচটাগুি 100 গ্রা / তক 3. ইষ্ট পাউিাে 

200গ্রা /একে 3 োে ব্যেহাে কেরত হরে

535  ািারুি ইেিা , সুন্দে হি 01918603885 ১ 0.40 গিিা-কাপ প দ শ্র চাষ বৃদি ক 
চুন 200 গ্রা / তক প্রদত ১৫ দিন পে পে 2.অরটাপাদি  150গ্রা / তক 3. দচটাগুি 

100 গ্রা / তক 4. ইষ্ট পাউিাে 200গ্রা /একে

536  িনু খা, চেখািী 01756894904 ১ 0.12 গিিা-কাপ প দ শ্র চাষ বৃদি ক 
চুন 200 গ্রা / তক প্রদত ১৫ দিন পে পে 2.অরটাপাদি  150গ্রা / তক 3. দচটাগুি 

100 গ্রা / তক 4. ইষ্ট পাউিাে 200গ্রা /একে



537 অমৃত মগািিাে, োরঙ্গ ােী ১ 0.20 গিিা পাদন পেীক্ষা কোরত চাই দপএইচ-7.9 অযার াদনয়া-0.25

538 োজু দ স্ত্রী, োদচয়াবুদনয়া ১ 0.40 কাপ প দ শ্র চাষ  াছ  াো যারে 1. ওয়াটাে দিনাে 15 দ দি/ তক 2. চুন 20দগ্রা / তক 3. গ্যারোদনকে 10দ দি/ তক

539 অদভদিৎ োয়,িেগাতিা ১ 0.10 কাপ প দ শ্র চাষ পাদন পেীক্ষা কোরত চাই দপএইচ-7.9 অযার াদনয়া-0.25

540 পদেরতাষ  ন্ডি, োরঙ্গ ােী ১ 0.20 গিিা  াছ  াো যারে 1. ওয়াটাে দিনাে 15 দ দি/ তক 2. চুন 20দগ্রা / তক 3. গ্যারোদনকে 10দ দি/ তক

541  দন  দল্লক, হাদিোোি 01948153016 ১ 1.20 গিিা-কাপ প দ শ্র চাষ পাদন িাি হরয় যায় 1. দফটদকদে 100গ্রা / তক 2.চুন 150দগ্রা / তক

542 প্রদনতা দেশ্বাে,মিেীতিা 01921229020 ১ 0.20 গিিা-কাপ প দ শ্র চাষ বৃদি ক 
চুন 200 গ্রা / তক প্রদত ১৫ দিন পে পে 2.অরটাপাদি  150গ্রা / তক 3. দচটাগুি 

100 গ্রা / তক 4. ইষ্ট পাউিাে 200গ্রা /একে

543 আি গীে, ফিোদি 01915902464 ১ 0.24 কাপ প দ শ্র চাষ  াছ  াো যারে 1. ওয়াটাে দিনাে 15 দ দি/ তক 2. চুন 20দগ্রা / তক 3. গ্যারোদনকে 10দ দি/ তক

544  দহউদিন গািী, সুন্দে হি 01725847408 ১ 0.70 কাপ প দ শ্র চাষ মিান দেষরয় িানরত চাই োিংিারি  কৃদষ ব্যািংক 4% ইোেরস্টরট মিারনে ব্যােস্থা আরছ

545 িাউত  দল্লক, হাদিোোি 01939307715 ১ 0.15 কাপ প দ শ্র চাষ বৃদি ক 
চুন 200 গ্রা / তক প্রদত ১৫ দিন পে পে 2.অরটাপাদি  150গ্রা / তক 3. দচটাগুি 

100 গ্রা / তক 4. ইষ্ট পাউিাে 200গ্রা /একে

546 প্র ান্ত  দল্লক, িাউদনয়াফাি ১ 0.10 কাপ প দ শ্র চাষ মিান দেষরয় িানরত চাই োিংিারি  কৃদষ ব্যািংক 4% ইোেরস্টরট মিারনে ব্যােস্থা আরছ

547 সুব্রত হািিাে, খিদেবুদনয়া 01732143900 ১ 0.50 গিিা-কাপ প দ শ্র চাষ মিান দেষরয় িানরত চাই োিংিারি  কৃদষ ব্যািংক 4% ইোেরস্টরট মিারনে ব্যােস্থা আরছ

548 প্রনে দ স্ত্রী, পুটি ােী 01944843044 ১ 0.20 গিিা পাদন পেীক্ষা কোরত চাই দপএইচ-7.9 অযার াদনয়া-0.25

549 টিিংকু হািিাে, িি া ১ 0.20 গিিা পাদন পেীক্ষা কোরত চাই দপএইচ-7.9 অযার াদনয়া-0.25

550 ফদেি ম খ, েটিয়াঘাটা 01733980192 ১ 0.10 কাপ প দ শ্র চাষ মিান দেষরয় িানরত চাই োিংিারি  কৃদষ ব্যািংক 4% ইোেরস্টরট মিারনে ব্যােস্থা আরছ

551 ম ানারয়  খান, োয়পুে 01963252056 ১ 0.50 মেদ -ইনরটনদেভ মঘে মেদিরষ্ট ন েম্পরকপ িানরত চাই ছদে, পচচাে ফরটাকদপ

রূপো

552
পদেরতাষ দেশ্বাে, োিং- োন্দাখাি, রূপো, খুিনা।, 

01924655302
1 0.4 গিিা কাপ প দ শ্র গিিাে এরেনা কাটা, বৃদি নাই। চন  তক প্রদত 200 গ্রা  গুরি দিন। েপ্তাহঅরন্ত পুনোয়

553
েত্না  দল্লক, োিং- োন্দাখাি, রূপো, খুিনা।, 

01401890689
1 0.3 গিিা কাপ প দ শ্র গিিাে গারয় শ্যাওিা মখািে পাোয় না চুন  তক প্রদত 200 গ্রা  গুরি দিন। দনয়দ ত পদে ান  ত েম্পুেক খাদ্য দিন।

554
েবুি কেোগী, োিং- দ য়ািী, রূপো, খুিনা। 

01713911870
1 0.48 গিিা কাপ প দ শ্র গিিাে িাক দগি দিরফক্ট চুন  তক প্রদত 250 গ্রা  গুরি দিন। েপ্তাহ পে পুনোঃপ্ররয়ািন

555 অদেত দেশ্বাে, োিং- োন্দাখাি, 01720409495 1 0.38 গিিা কাপ প দ শ্র গিিাে মিি পচা ও পাদন
চন  তক প্রদত 200 গ্রা  গুরি দিন। না ক রি েপ্তাহ অরন্ত OTC ২0 গ্রা  হারে 10 

মকদি খাোরে দচদনে পাদন েহ 10 দিন প্ররয়াগ করুন।

556
ম াোঃ ম রহদি হাোন (পিক)

োিং- োগ াো, রূপো, খুিনা।

01913442063

1 - -
োরোিক পিদতরত  াছ চাষ দেষরয় প্রদ ক্ষণ ও পো  প 

প্ররয়ািন
প্রাথদ ক পো  প প্রিান কো হ’ি। ভদেষ্যরত আোদিত প্রদ ক্ষরণ দ্রুত সুরযাগ মিওয়া হি।

557
দিটু েসু, োিং- োন্দাখাি, রূপো, খুিনা। 

01405252976
1 0.28 গিিা কাপ প দ শ্র গিিাে বৃদি নাই চুন  তক প্রদত 150 গ্রা  গুরি দিন। দনয়দ ত, পদেদ ত েম্পূেক খাদ্য দিন

558
উি  দেশ্বাে, োিং- দেন্দুেিািংগা, রূপো, খুিনা।, 

01837404444
1 0.25 গিিা কাপ প দ শ্র রুই িাতীয়  ারছে ক্ষত মোগ চুন  তক প্রদত 200 গ্রা  গুরি দিন। িেন  তক প্রদত 200 গ্রা  গুরি দিন।

559
মেৌেভ েসু, োিং- োন্দাখাি, রূপো, খুিনা।, 

01861385817
1 0.2 গিিা কাপ প দ শ্র গিিাে বৃদি নাই চুন  তক প্রদত 150 গ্রা  গুরি দিন। দনয়দ ত, পদেদ ত েম্পূেক খাদ্য দিন

560 সুরোধ মকাম্পানী, োিং- োন্দাখাি, 01962012196 1 0.3 গিিা কাপ প দ শ্র গিিাে এরেনা কাটা, বৃদি নাই। চুন  তক প্রদত 200 গ্রা  গুরি দিন। দনয়দ ত েম্পূেক খাদ্য দিন।



561 হদেিা  হীো, োিং- দ য়ািী, 01937293033 1 0.2 গিিা কাপ প দ শ্র গিিাে গারয় শ্যাওিা। চুন  তক প্রদত 200 গ্রা  গুরি দিন। দনয়দ ত েম্পূেক খাদ্য দিন।

562 সু য়  ািাকাে, োিং- দ য়ািী, 01912110675 1 0.25 গিিা কাপ প দ শ্র গিিাে িাক দগি রুই িাতীয়  ারছে ফিকা পচা।
চুন  তক প্রদত 200 গ্রা  গুরি দিন। OTC 10 গ্রা  পাউিাে 10 মকদি দচিা ও আধা 

মকদি দচদন গুরি দিন 10 দিন।

563 সুিন িাে, োিং- মগায়ািা, 01937293033 1 0.2 গিিা কাপ প দ শ্র গিিাে িাক দগি রুই িাতীয়  ারছে ফিকা পচা।
চুন  তক প্রদত 200 গ্রা  গুরি দিন। OTC 10 গ্রা  পাউিাে 10 মকদি দচিা ও আধা 

মকদি দচদন গুরি দিন 10 দিন।

564 দনদ ত ধে, োিং- দ য়ািী, 01716462763 (অনু) 1 0.45 গিিা কাপ প দ শ্র গিিা মভরে উরঠরছ
ইউকা প্লাে দিও িাইট েহ দছটান। পাদনরত অদি ট্যাে দিন। ৩ দিন পে চুন দিন। খাোে 

দনয়ন্ত্রন করুন।

565 চন্দন কেোগী, োিং- দ য়ািী, 01908709881 1 0.4 গিিা কাপ প দ শ্র গিিাে এরেনা কাটা, মখািে পাোয় না। চুন 200 গ্রা / তক গুরিদিন। েপ্তাহ পে পুনোঃ দনয়দ ত েম্পূেক খাোে দিন।

566 পিা  ঢািী, োিং- মগায়ািা, 01931030447 1 0.35 গিিা কাপ প দ শ্র গিিাে গারয় শ্যাওিা মখািে পাোয় না চুন  তক প্রদত 150 গ্রা  গুরি দিন। দিওিাইট 10 মকদি দছটান।

567 দিনেন্ধু  ািাকাে, োিং- মগায়ািা , 01902588383 1 0.25 গিিা কাপ প দ শ্র গিিাে িাক দগি দিরফক্ট চুন  তক প্রদত 200 গ্রা  গুরি দিন। েপ্তাহ অরন্ত পুনোঃ

568 েনদিত কেোগী, োিং- দ য়ািী, 01744556930 1 0.38 গিিা কাপ প দ শ্র রুই িাতীয়  াছ  াো যারে। িীোনুনা ক BKC 83% 500এ এি দছটান। েপ্তাহ পে পুনোয়।

569 দনোে হীো, োিং- দ য়ািী, 01994992075 1 0.28 গিিা কাপ প দ শ্র গিিাে এরেনা কাটা। মখািে পাোয় না। চুন  তক প্রদত 200 গ্রা 

570 অদভ ন্য োকচী, োিং- মগায়ািা, 01920394139 1 0.25 গিিা কাপ প দ শ্র গিিাে মিি পচা ও পাদন চুন  তক প্রদত 250 গ্রা  গুরি দিন। েপ্তাহ পে পুনোঃপ্ররয়ািন

571 কেকন্ড পাে, োিং- োন্দাখাি, 01735285212 1 0.28 গিিা কাপ প দ শ্র গিিাে িাক দগি দিরফক্ট
চুন  তক প্রদত 200 গ্রা  গুরি দিন। OTC 10 গ্রা  পাউিাে 10 মকদি দচিা ও আধা 

মকদি দচদন গুরি দিন 10 দিন।

572 েনদিত দেশ্বাে, োিং- োন্দাখাি, 01728853972 1 0.2 গিিা কাপ প দ শ্র গিিাে গারয় শ্যাওিা মখািে পাোয় না চন  তরক 200 গ্রা  গুরি দিন। দনয়দ ত েম্পূেক খাদ্য দিন।

573 অদন া দেকিাে, োিং- োন্দাখাি, 01792332033 1 0.3 গিিা কাপ প দ শ্র গিিাে এরেনা কাটা চুন  তরক 200 গ্রা  গুরি দিন। দনয়দ ত েম্পূেক খাদ্য দিন।

574 েেন্ত  জু িাে, োিং- োন্দাখাি, 01720289093 1 0.25 গিিা কাপ প দ শ্র গিিাে দগি কাি 2/1 টা  াো যারে চুন  তরক 250 গ্রা  গুরি দিন। েপ্তাহপে পুনো।

575 েদ ে োছাি, োিং- েিটি , 01304578440 1 0.4 গিিা কাপ প দ শ্র গিিাে দগি কাি 2/1 টা  াো যারে চুন  তরক 250 গ্রা  গুরি দিন। েপ্তাহপে পুনো।

576 েথীন কু াে দেশ্বাে, োিং- দ য়ািী, 01772408347 1 0.32 গিিা কাপ প দ শ্র গিিাে এরেনা কাটা। চুন  তক প্রদত 200 গ্রা  গুরি দিন। দনয়দ ত েম্পূেক খাদ্য দিন।

577 েেি কেোগী, োিং- দ য়ািী, 01713911870 1 0.38 গিিা কাপ প দ শ্র গিিাে গারয় শ্যাওিা এরেনা কাটা চুন প্রদত  তরক 250 গ্রা  গুরি দিন

578  রনাি কেোগী, োিং- দ য়ািী, 01939344496 1 0.33 গিিা কাপ প দ শ্র গিিাে দগিকািা  াো যারে চুন  তক প্রদত 250 গ্রা  গুরি দিন। েপ্তাহ পে পুনোয়

579 চন্দন কেোগী, োিং- দ য়ািী, 01908709881 1 0.4 গিিা কাপ প দ শ্র গিিাে গারয়  াওিা বৃদি নাই। চুন  তক প্রদত 200 গ্রা  গুরি দিন।

580 মগাপাি কেোগী, োিং- োন্দাখাি, 01730973551 1 0.4 গিিা কাপ প দ শ্র গিিাে দগি কারিা এরেনা কাটা চুন প্রদত  তরক 200 গ্রা  গুরি দিন। েপ্তাহ অরন্ত পুনোয়

581 রূপো দেশ্বাে, োিং- োন্দাখাি, 01989200455 1 0.3 গিিা কাপ প দ শ্র গিিাে গারয় শ্যাওিা মখািে পাোয় না চুন প্রদত  তক 200 গ্রা  গুরি দিন। 15 দিন পে পুনোঃ

582 মগািক েেকাে, োিং- োন্দাখাি, 01777569915 1 0.35 গিিা কাপ প দ শ্র গিিাে এরেনা কাটা। বৃদি নাই। চুন  তক প্রদত 200 গ্রা  গুরি দিন। 7 দিন পে পুনোঃ দনয়দ ত খাদ্য দিন।

583 প্রদুযৎ দেশ্বাে, োিং- োন্দাখাি, 01926230758 1 0.32 গিিা কাপ প দ শ্র গিিাে দগি কারিা 2/1 টি  াো যারে। চুন  তক প্রদত 200 গ্রা  গ্রা  দিন। েপ্তাহ পে পুনোয়।

584 ম াোঃ ইদেেআিী েেিাে, রূপো, খুিনা, 01721804746 1 0.2 কাপ প িাতীয়  াছ মঘরে শ্যাওিা মে ী গ্রােকাপ প ছাড়ুন

585 ম াোঃ আিী মহারেন, োিং-  দহষাঘুদন, 01937293033 1 0.2 কাপ প িাতীয়  াছ মঘরে শ্যাওিা মে ী গ্রােকাপ প ও থাই েেপুটি ছাড়ুন



586
 দফজুে েহ ান হািিাে, োিং- তািতিা, 01828-

438710
1 0.25 কাপ প িাতীয়  াছ দ িং  াছ চারষে পো  প চান পো না েহ হযান্ড  াউথ প্রিান

587
েঞ্জয় কাদন্ত দেশ্বাে, োিং- দেন্দুে িািংগা, 

01720928638
1 0.2 গিিা কাপ প দ শ্র গিিাে এরেনা কাটা চুন  তক প্রদত 200 গ্রা  গুরি দিন। েপ্তাহ পে পুনোয়।

588 আদ ষ কু াে োয়, োিং- আ িাোি, 01718976146 1 0.4 গিিা কাপ প দ শ্র গিিাে এরেনা কাটা বৃদি নাই চুন  তক প্রদত 200 গ্রা  গুরি দিন।

589
ম াোঃ  দহবুি ইেিা  ম ািি, োিং- খািািািংগা, 

01704852383
1 0.35 গিিা কাপ প দ শ্র গিিাে বৃদি নাই এরেনা কাটা চুন  তক প্রদত 150 গ্রা  গুরি দিন পুনোঃ 7 দিন পে

590 নে কু াে োছাি, োিং- েিটি, 01914734568 1 0.2 গিিা কাপ প দ শ্র গিিাে গারয় শ্যাওিা বৃদি নাই চুন  তক প্রদত 200 গ্রা  গুরি দিন 7 দিন পে পুনোয়।

591  য়ন পাে, োিং- োন্দাখাি, 01714779488 1 0.3 গিিা কাপ প দ শ্র গিিাে িাক দগি চুন  তক প্রদত 200 গ্রা  গুরি দিন 7 দিন পে পুনোয়।

592
ম াোঃ  দহদুি ইেিা , োিং- নাদেরকদি, 

01749860618
1 0.34 গিিা কাপ প দ শ্র গিিা  াো যারে চুন  তক প্রদত 200 গ্রা  গুরি দিন। 3 দিন পে দ িিাইট 10 মকদি দছটান

593 স্বরূপ  দল্লক, োিং- েিটি 1 0.2 গিিা কাপ প দ শ্র গিিা  াো যারে চুন  তক প্রদত 200 গ্রা  গুরি দিন। 3 দিন পে দ িিাইট 10 মকদি দছটান

594 উৎপি হীো, োিং- মগায়ািা, 01644538397 1 0.3 গিিা কাপ প দ শ্র গিিাে গারয় শ্যাওিা চুন  তক প্রদত 250 গ্রা  গুরি দিন। গ্রাে কাপ প ছাড়ুন

595 আিগে আিী, োিং- মিা ো 1 0.1 গিিা কাপ প দ শ্র কক  াছ চাষ আ ারক িানরত চান হযান্ড  াউে ও পো  প প্রিান

596 কনটিন মকষ্ট ক ান্ডাে, মকাষ্ট গাি প মষ্ট ন, রূপো 1 0.25 রুই, কাতিা, মৃরগি পাদন দকছুটা কারিা দিও িাইট 5 মকদি দছটান

597  ারুফ মহারেন খান, োিং- ইিাইপুে, 01937780250 1 0.2 কাপ প িাতীয় মপানা  াছ  াো যারে KC 80% 500দ দি দছটান। দ িিাদ ইট 5 মকদি দছটান।

598 তাঘাি পাি, োিং- দপঠারভাগ, 01924629508 1 0.35 কাপ প দচিংদি দ শ্র চাষ কাপ প িাতীয়  াছ  াো যারে KC 80% 500দ দি দছটান। দ িিাদ ইট 5 মকদি দছটান।

599
 দনে ম খ, োিং- আনন্দনগে, রূপো, খুিনা, ম াোইি 

ব্যেহাে করে না।
1 0.2 কাপ প দচিংদি দ শ্র চাষ দচিংদি এেনা কাটা, রুই িাতী  াছ ক্ষত চুন  ন্ডক প্রদত 250 গ্রা 

600 ম াোঃ েদেউি ইেিা , োিং- দতিক, 01928292195 1 0.2 গিিা কাপ প দ শ্র  ারছে োিা গারয় ঢাকা  াো মগরছ।  দেন্ড মিি দছটান

601 মুকুি চন্দ্র োয়, োিং- পাথেঘাটা, 01924187619 1 0.19 গিিা কাপ প দ শ্র গিিাে এরেনা কাটা চুন  তক প্রদত 200 গ্রা  গুরি দিন।

602 েত্না  হিী, োিং- মিাো, 01741270524 1 0.14 গিিা কাপ প দ শ্র গিিাে দগি কািা 2/3 টা  াো যারে চুন  তক প্রদত 200 গ্রা  গুরি দিন েপ্তাহ  রন পুনোয়

603 িাদহি ম খ, োিং- দতিক, 01939124258 1 0.45 গিিা কাপ প দ শ্র গিিা কাপ প েি হরে না। চুন  তক প্রদত 200 গ্রা  গুরি দিন। ভাি  ারনে দনয়দ ত েম্পূেক খাোে দিন।

604
ম াোঃ আইউে আিী ফদকে, োিং- ো ন্তরেনা, 

01962853221
1 0.15 গিিা কাপ প দ শ্র গিিাে এেনা কাটা চুন  তক প্রদত 200 গ্রা  দিন। দনয়দ ত েম্পূেক খাদ্য দিন।

605 সুর ন  ািাকাে, োিং- পাথেঘাটা, 01924390715 1 0.18 গিিা কাপ প দ শ্র গিিাে মখািে পাোয় না চুন  তক প্রদত 200 গ্রা  দিন। দনয়দ ত েম্পূেক খাদ্য দিন।

606  রনােঞ্জন েেকাে, োিং- পাথেঘাটা, 01791159713 1 0.28 গিিা কাপ প দ শ্র রুই িাতীয়  াছ  াো যারে। চুন  তক প্রদত 200 গ্রা  দিন। দচদন  তক প্রদত 200 গ্রা  গুরি দিন।

607 ম াোঃ নুে আি , োিং- পাথেঘাটা, 01745707586 1 0.16 গিিা কাপ প দ শ্র গিিাে এরেনা কাটা চুন  তক প্রদত 200 গ্রা  দিন।

608 ম াোঃ আিী মহারেন, োিং-  দহষাঘুদন, 01937293033 1 0.28 গিিা কাপ প দ শ্র গিিাে বৃদি নাই চুন  তক প্রদত 200 গ্রা  গুরি দিন

609 েনদিৎ কু াে দেশ্বাে, োিং- োন্দাখাি, 01728853972 1 0.24 গিিা কাপ প দ শ্র গিিাে এরেনা কাটা মখািে পাোয় না। চুন  তক প্রদত 250 গ্রা  এেিং প্রোরয়াটিক প্ররয়াগ

610
 দহবুি ইেিা  ম ািি, োিং- খািািািংগা, 

01861246451
1 0.2 গিিা কাপ প দ শ্র কাপ প িাতীয়  ারছে ক্ষত মোগ চুন  তক প্রদত 250 গ্রা  ও িেন  তক প্রদত 200 গ্রা  গুরি দিন।



611 আোঃ গফে খান, োিং- আ িাোি, 0191440144 1 0.2 গিিা কাপ প দ শ্র কাপ প িাতীয়  ারছে ক্ষত মোগ চুন  তক প্রদত 250 গ্রা  ও িেন  তক প্রদত 200 গ্রা  গুরি দিন।

ডুমুদেয়া

612
আোঃগদণ গািী, দপিং-মৃত তরফি গািী,োিং-

দ কদ দ ি,ডুমুদেয়া, খুিনা। ০১৭২৮৭৯৩৯৫৩
১ ১ কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে প্রাকৃদতক খাোে েম্পরকপ িানরত চাই

 তক প্রদত ২০০ গ্রা  পাদি ,২০০ গ্রা  দচটাগুি ও ৫ গ্রা  ঈস্ট পাউিাে ৪৮ ঘো দভদিরয় 

দ শ্রণ পাদনরত দছটাইয়া  দিন।

613
শ্রীকান্ত কু াে িা ,দপিং-সুধািংশু িা ,োিং-

ম াভনা,ডুমুদেয়া, খুিনা। ০১৭৮৯৫৫৫৬৬৪
১ ০.৪

কাপ প ,মটিংো,দচিংদি ও 

পুটি াছ
 াছ খাদে খারে

২৫ মকদি িরিা াইট চুন,২৫ মকদি দিওিাইট,৫০০ দ দি অদিরফ্লা।অত:পে মঘরেে 

অরধ পক অিংর ে তিরি  নািারয় দিন এেিং পরেে দিন তাে অরধ পক নািারয় দিন।

614
ম াোঃ দ িন গািী,দপিং- ম াোঃ ম াস্তফা গািী,োিং- 

 াধেকাটি,ডুমুদেয়া, খুিনা। ০১৩০৩৫৮৫০০৫
১ ০.০৭ নাে পাদে মপানা  াছ  াো যারে

৪ মকদি িরিা াইট চুন,৩ দিন পে আেও ৪ মকদি িরিা াইট চুন।পুকুরেে পারিে 

িািপািা মকরট দিন। পাতা তুরি দিন।

615
 াহিািাি ম ািি,দপিং-যর াহে আিী ম ািি,োিং-

োিাপুে,ডুমুদেয়া, খুিনা। ০১৭১৯৬৩১৮৮২
১ ০.৪ কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে প্রাকৃদতক খাোে কতদে দকভারে কেে?

 তক প্রদত ২০০ গ্রা  পাদি ,২০০ গ্রা  দচটাগুি ও ৫ গ্রা  ঈস্ট পাউিাে ৪৮ ঘো দভদিরয় 

দ শ্রণ পাদনরত দছটাইয়া  দিন।

616
আবু তারহে,দপিং-আব্দুি োনা,োিং-োিাপুে,ডুমুদেয়া, 

খুিনা। ০১৯৮৭৪৫৬০০৫
১ ০.০৮ কাপ প দ শ্র চাষ  প্রাকৃদতক খাোে কতদেে পিদত েম্পরকপ িানরত চাই

 তক প্রদত ২০০ গ্রা  পাদি ,২০০ গ্রা  দচটাগুি ও ৫ গ্রা  ঈস্ট পাউিাে ৪৮ ঘো দভদিরয় 

পাদনরত দছটাইয়া  দিন।

617
মোদনয়া খাতুন,স্বা ী- োজু আহর ি,োিং- 

খদণ পয়া,ডুমুদেয়া, খুিনা। ০১৯৬৩৪৮০০৪৮
১ ০.০৬ কাপ প িাতীয়  াছ

 াছ  াো যারে।  ারছে গারয় িাি ক্ষত। পাদনে দপএইচ-

৭.৬০

দিওিাইট ২৫০ গ্রা / তক,অদিদেচ ৭-৮ টি ট্যােরিট/ তক,ব্যাদক্টেি 

৬দ দি/ তক,অযার াদনি ৩-৪ দ দি/ তক এেিং প্রোরয়াটিক।

618
ভেরতাষ  ন্ডি,দপিং- ননী মগাপাি 

 ন্ডি, াগুেখাদি,ডুমুদেয়া, খুিনা। ০১৭২৮৪২৭২৯৪
৩ ২.৪৩ গিিা অযারেনা কাটা যারে,পাদনে দপএইচ ৭.৮, াটিে দপএইচ -৬.৮

১৭৫ মকদি িরিা াইট এেিং ১৭৫ মকদি দিওিাইট প্ররয়াগ কেরত হরে। ৩০০০ দ দি 

টিম্পরেন দিরত হরে। দচিংদিে ঘনত্ব ক ারত হরে।

619
মোহোে উিীন,দ ক্ষক োদিয়ািা  াোো,ডুমুদেয়া, 

খুিনা। ০১৯১৯৬২১৮০২
১ ০.১২ কাপ প িাতীয়  াছ ২-১ টি করে  াছ  াো যারে ১৫ মকদি িরিা াইট চুন,২০ মকদি দিওিাইট এেিং ২০০ দ দি ব্যাদক্টেি দিরত হরে।

620
ম াোঃআব্দুল্লাহ হািিাে,দপিং- দফকুি হািিাে,োিং-

আোদি ডুমুদেয়া,ডুমুদেয়া, খুিনা। ০১৭৪৬০১২৮৭৬
২ ০.২৭

দচিংদি ও কাপ প িাতীয় 

 াছ
প্রাকৃদতক খাোে কতদেে পিদত েম্পরকপ িানরত চাই

 তক প্রদত ২০০ গ্রা  পাদি ,২০০ গ্রা  দচটাগুি ও ৫ গ্রা  ঈস্ট পাউিাে ৪৮ ঘো দভদিরয় 

পাদনরত দছটাইয়া  দিন।

621
 াওন দেশ্বাে,দপিং-অনুপ দেশ্বাে,োিং- োন্দা,ডুমুদেয়া, 

খুিনা।  ০১৭১২৩০৮০০৮
১ ১.৮

দচিংদি ও কাপ প িাতীয় 

 াছ
 াছ দকনারে আরে

 তক প্রদত ৩০০ গ্রা  িরিা াইট চুন,২০০ গ্রা  দিওিাইট দিন,তিরি  নািারয় দিন,৩ 

দিন খাোে েন্ধ োখুন।

622
ম া:  দফকুি ইেিা ,দপিং-েদফকুি ইেিা ,োিং-

 োফপুে,ডুমুদেয়া, খুিনা। ০১৯১৮৩৭৭৫৯০
১ ০.০৫ কক ও মতিাদপয়া  াছ  জুিকৃত  াছ ক  হওয়াে কােণ েম্পরকপ িানরত চাই

নাে পাদে পুকুে কতদে কেরত হরে,পুকুরেে চােপার  মনটিিং কেরত হরে।  জুি ঘনত্ব ক ারত 

হরে।েঠিক  াোয় খাোে দিরত হরে।

623
দনদখি চন্দ্র  ন্ডি,দপিং- দন াই চন্দ্র  ন্ডি,োিং- 

কৃষ্ণনগে,ডুমুদেয়া, খুিনা। ০১৯২১৯২৩৬১১
১ ০.৬১

দচিংদি ও কাপ প িাতীয় 

 াছ
প্রাকৃদতক খাোে কতদেে পিদত েম্পরকপ িানরত চাই

 তক প্রদত ২০০ গ্রা  পাদি ,২০০ গ্রা  দচটাগুি ও ৫ গ্রা  ঈস্ট পাউিাে ৪৮ ঘো দভদিরয় 

পাদনরত দছটাইয়া  দিন।

624
ম া:  দনরুজ্জা ান,দপিং- ান্নান গািী,োিং-

োদিয়ািা,ডুমুদেয়া, খুিনা।০১৯৩০৩৪০৬০৩
১ ০.২

দচিংদি ও কাপ প িাতীয় 

 াছ
দচিংদি  াছ ভােরছ এেিং  াো যারে

 তক প্রদত ৩০০ গ্রা  িরিা াইট চুন,২০০ গ্রা  দিওদেচ এেিং ৫ দ দি হারে অদিরফ্লা 

দিন। তিরি  নািারয় দিন।

625
 ওকত ঢািী,দপিং-িাদ ে ঢািী,োিং-োদিয়ািা,ডুমুদেয়া, 

খুিনা। ০১৭২৭১৩১৪৮৩
১ ০.২

দচিংদি ও কাপ প িাতীয় 

 াছ
 দকভারে প্রাকৃদতক খাোে কতদে কেে?

 তক প্রদত ২০০ গ্রা  পাদি ,২০০ গ্রা  দচটাগুি ও ৫ গ্রা  ঈস্ট পাউিাে ৪৮ ঘো দভদিরয় 

পাদনরত দছটাইয়া  দিন।

626
খান মোহানুে,দপিং-মোহোে খান,োিং-

থুকিা,ডুমুদেয়া,খুিনা। ০১৯৯৩৪২০৯৬৬
১ ০.৪

দচিংদি ও কাপ প িাতীয় 

 াছ
দচিংদি দকনারে আেরছ

 তক প্রদত ২৫০ গ্রা  িরিা াইট চুন,২৫০ গ্রা  দিওিাইট দিন,তিরি  নািারয় দিন। 

পাদনে গভীেতা বৃদি করুন।

627
 ঞ্জরুি আি ,দপিং- আব্দুে েদহ  োনা,োিং-পদি দেি 

পােিা,ডুমুদেয়া, খুিনা। ০১৫৩৮১৩৫৫৮৬
১ ০.২৪ কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে গারয় উকুন দকভারে দুে কো যায়?

৪০ মকদি িরিা াইট চুন,৩০০ দ দি মগইন দিন।৭ দিন পে ৩০ মকদি িরিা াইট চুন 

দিন,২০০ দ দি মগইন দিন। তিরি  নািারয় দিন।

628
মেদি  েেিাে,দপিংইেহাক েেিাে,োিং- েরুনা,ডুমুদেয়া, 

খুিনা। ০১৭২৭২৭১৭৫০
১ ০.৩ কাপ প দ শ্র চাষ

রুই  ারছে গারয় িাি ঘা। পাদনে দপএইচ-৭.৬, াটিে দপএইচ- 

৬.৫

 তক প্রদত ৩০০ গ্রা  চুন , ২০০ গ্রা  িেণ ও ৩০০ গ্রা  দিওিাইট  দিন। দেদভট অযাকুয়া 

১ মকদি খাোরে ৫ গ্রা  হারে ৭ দিন। তিরি  নািারয় দিন।

629
ভেরতাষ  ন্ডি,দপিং- ননী মগাপাি 

 ন্ডি, াগুেখাদি,ডুমুদেয়া, খুিনা। ০১৭২৮৪২৭২৯৪
২ ২.২২ গিিা  াছ কূরি আরে। পাদনে দপএইচ-৮.১, াটিে দপএইচ- ৬.৪

 তক প্রদত ২৫০ গ্রা  িরিা াইট চুন,২৫০ গ্রা  দিওিাইট দিন,তিরি  নািারয় দিন। 

পাদনে গভীেতা বৃদি করুন।

630
মগাপাি দেশ্বাে,দপিং-অমূল্য দেশ্বাে,োিং-

েোদতয়া,ডুমুদেয়া, খুিনা। ০১৭৩৮২২৪২৫২
২ ১.১৬

গিিা ও কাপ প দ শ্র 

চাষ

দচিংদি  াছ   াো যারে। গভীেতা -৪ ফট ,দপএইচ-

৮.২, াটিে দপএইচ- ৮.৪

৭০ মকদি িরিা াইট চুন ও ৪০ মকদি দিওিাইট দিন। ১.১৫ ব্যাদক্টেি দিন। তিরি  

নািারয় দিন।

631
ম া: আবু োইি ম ািি,দপিং- আব্দুি িিাে ম ািি,োিং-

দচিংিা,ডুমুদেয়া, খুিনা। ০১৯৬৯৮৬৮৮৩৪
১ ০.৪

গিিা ও কাপ প দ শ্র 

চাষ
দচিংদি  ারছে অযাদেনা মকরট যারে

 তক প্রদত ২৫০ গ্রা  িরিা াইট চুন,২৫০ গ্রা  দিওিাইট দিন,তিরি  নািারয় দিন। 

পাদনে গভীেতা বৃদি করুন। ব্যাদক্টেি ৪০% েঠিকভারে প্ররয়াগ কেরত হরে।

632
আফরোিা খান ,দপিং-আদ নুি ইেিা ,োিং-

োনাই,ডুমুদেয়া, খুিনা।০১৭১৩৬৩৪০১৪
১ ০.৪ কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে গারয় উকুন

 তরক ২৫০ গ্রা  হারে পাথুরে চুন ও ৫ দ দি হারে মগইন ব্যেহাে করুন।তিরি  নািারয় 

দিন।

633
দন পি কু াে  নাথ,দপিং- নাোয়ন চন্দ্র নাথ,োিং- 

োহে,ডুমুদেয়া,খুিনা। ০১৭২৪২০০১০৯
১ ০.৩২

গিিা ও কাপ প দ শ্র 

চাষ
দচিংদিে  েীরে ম ওিা  তক প্রদত ২০০ গ্রা  পাথুরে চুন ও ৪০০ গ্রা  োদি দ দ রয় েপ্তারহ ২ োে প্ররয়াগ করুন।

634
ম া: নুরুি ইেিা  ম ািি,দপিং-োেে আিী ম ািি,োিং-

ম াভনা,ডুমুদেয়া, খুিনা। ০১৭১৪৫৭১৩২৫
১ ০.৫৭ কাপ প দ শ্র চাষ পাদনরত পঁচা গন্ধ

 তক প্রদত ২৫০ গ্রা  িরিা াইট ও ৪ দ দি অরার াদনি মে প্ররয়াগ করুন।তিরির ে 

কািা যথােম্ভে উঠিরয় দিন।



635
ে ীেণ দ দস্ত্র,দপিং- সুকু াে দ স্ত্রী,োিং- 

 ািােতিা,ডুমুদেয়া, খুিনা। ০১৬২৫৯২৮৬৮৩
১ ০.৪ কাপ প দ শ্র চাষ পাদন কািরচ েণ প ধােন কেরছ

তিরির ে কারিা কািা তুরি দিন। পাদনে গভীেতা ৩-৫ ফট করুন।  তরক ৩০০ দ দি 

হারে িরিা াইট চুন দিন।

636
িয়ন্ত দ স্ত্রী,দপিং-কাদিিাে দ স্ত্রী,োিং- 

 ািােতিা,ডুমুদেয়া, খুিনা। ০১৭১৩৯১৬৪১৪
১ ০.৫৬ োগিা চাষ চাষ পিদত েম্পরকপ িানরত চাই

পাি উচু, ক্ত ও  িবুত করুন,কিদনক ৮ ঘো সূেযারিারকে ব্যেস্থা করুন। আগাছা ি ন 

করুন।

637
আব্দুি হাই আকুঞ্জী,দপিং-আনোে আিী,োিং-

োহে,ডুমুদেয়া, খুিনা।০১৭৪০১৭৯৩৭৭
১ ০.২৫

গিিা ও কাপ প দ শ্র 

চাষ
 াছ েি হরে না।

 ারছে ওিরনে ৫% হারে েম্পূেক খাোে দিন।  তক প্রদত ২৫০ গ্রা  হারে িরিা াইট 

দিন। আগাছা ি ন করুন।

638
িীনেন্ধু  ন্ডি,দপিং- েরন্তাষ  ন্ডি,োিং-কাক ােী,ডুমুদেয়া, 

খুিনা। ০১৭৬৭০৭০৮৪২
১ ০.৪ গিিা কাপ প দ শ্র চাষ েকারি  াছ দকনারে আরে

৩/৪ দিন খাোে েন্ধ োখুন।  ারছে ওিরনে ৪% হারে খাোে দিন।কিদনক ৮ ঘো 

m~h©v‡jv‡Ki ব্যবস্থা করুন।

639
েঞ্জয় দেশ্বাে,দপিং- দনিাি দেশ্বাে,োিং- 

 াগুেখািী,ডুমুদেয়া, খুিনা। ০১৭২৯৫৮৬৩৩৮
১ ০.৩৬ গিিা কাপ প দ শ্র চাষ প্রাকৃদতক খাোে ক 

 তক প্রদত ২০০ গ্রা  পাদি ,২০০ গ্রা  দচটাগুি ও ৫ গ্রা  ঈস্ট পাউিাে ৪৮ ঘো দভদিরয় 

পাদনরত দছটাইয়া  দিন।

640
েতী  মগািিাে,দপিং-িাির াহন মগািিাে,োিং-

 াগুেখািী,ডুমুদেয়া, খুিনা। ০১৭২৪০০৩৯৫২
১ ০.৩৫ দ িং  াছ  াছ  াো যারে।

 তক প্রদত ২৫০ গ্রা  িরিা াইট,৩০০ গ্রা  দিওিাইট,ব্যাদক্টেি  ৫দ দি করে দিন। 

গারছে পাতা তুরি দিন ও গারছে িাি মকরট দিন।

641
সুব্রত োিা,দপিং-দেরনাি োিা,োিং-ককপুকুদেয়া,ডুমুদেয়া, 

খুিনা।০১৭১৫২০২৪২৬
১ ০.২ কাপ প দ শ্র চাষ খাদ্য গ্রহরণ অনীহা।  ারছে ওিরনে ৫% হারে েম্পূেক খাোে দিন। পচা কািা তুরি দিন।

642
আবুি কার   ম ািি,দপিং- দনছাে আিী ম ািি,োিং-

োহে,ডুমুদেয়া, খুিনা। ০১৭৩৫৯৪৯৭৭০
১ ০.১৫ গিিা কাপ প দ শ্র চাষ পাদনরত পচা গন্ধ  তক প্রদত ২০০ গ্রা  হারে িরিা াইট চুন দিন।পচা কািা তুরি মফলুন।আগাছা ি ন করুন।

643
রুহুি আদ ন ম াল্লা,দপিং-আদিি ম াল্লা,োিং- 

মনায়াকাটি,ডুমুদেয়া, খুিনা। ১৯২৯৬৪৯৪২২
১ ০.১

দচিংদি ও কাপ প িাতীয় 

 াছ
প্রাকৃদতক খাোে কতদেে পিদত েম্পরকপ িানরত চাই

 তক প্রদত ২০০ গ্রা  পাদি ,২০০ গ্রা  দচটাগুি ও ৫ গ্রা  ঈস্ট পাউিাে ৪৮ ঘো দভদিরয় 

পাদনরত দছটাইয়া  দিন।

644
ম া: হাদেবুল্লাহ ম খ,দপিং- পে  উল্লাহ ম খ,োিং-

ম াভনা,ডুমুদেয়া, খুিনা। ০১৯৩৩৮২৫৯৭৫
১ ০.৮৩ কাপ প িাতীয়  াছ ২-১ টি করে  াছ  াো যারে

 তক প্রদত ২৫০ গ্রা  হারে িরিা াইট চুন,২৫০ গ্রা  দিওিাইট , তক প্রদত ৫ দ দি 

ব্যাদক্টেি দিন।

645
দে ি োয়,দপিং- সুরেন্দ্র নাথ োয়,োিং- 

মখারেোোি,ডুমুদেয়া, খুিনা। ০১৭৩৮৯৯৮২০১
১ ০.৩৫ কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে গারয় উকুন দকভারে দুে কো যায়?

 তক প্রদত ২৫০ গ্রা  হারে িরিা াইট চুন,২৫০ গ্রা  দিওিাইট , তক প্রদত ৫ দ দি 

ব্যাদক্টেি দিন।

646
প্রিীপ োয়,দপিং- দনতী  োয়,োিং-মখারেোোি,ডুমুদেয়া, 

খুিনা। ০১৯৪১২৬১৮৬৯
১ ০.২৫ কাপ প িাতীয়  াছ  াছ ভােরছ এেিং  াো যারে ।

 তক প্রদত ৩০০ গ্রা  হারে িরিা াইট চুন,২৫০ গ্রা  দিওিাইট ও ৪-৫ দ দি মগইন 

প্ররয়াগ করুন। তিরি  নািারয় দিন।

647
দনতাই  ন্ডি,দপিং- পুদিন  ন্ডি,োিং- মঘানা,ডুমুদেয়া, 

খুিনা। ০১৭৭৪৭১৬৪২১
১ ০.১ কাপ প দ শ্র চাষ প্রাকৃদতক খাোে কতদেে পিদত েম্পরকপ িানরত চাই

 তক প্রদত ২০০ গ্রা  পাদি ,২০০ গ্রা  দচটাগুি ও ৫ গ্রা  ঈস্ট পাউিাে ৪৮ ঘো দভদিরয় 

পাদনরত দছটাইয়া  দিন।

648
অমৃত োিা,দপিং- অভয় োিা,োিং-পাদতবুদনয়া,ডুমুদেয়া, 

খুিনা।০১৭৯৬৮৯০৪৯৪
১ ০.২৬ কাপ প দ শ্র চাষ   ারছে প্রাকৃদতক খাোে দকভারে কতদে কো যায়

 তক প্রদত ২০০ গ্রা  পাদি ,২০০ গ্রা  দচটাগুি ও ৫ গ্রা  ঈস্ট পাউিাে ৪৮ ঘো দভদিরয় 

পাদনরত দছটাইয়া  দিন।

649
দেপ্লে দ স্ত্রী,দপিং- দনন্দ্রনাথ দ স্ত্রী,োিং- 

 ািােতিা,ডুমুদেয়া, খুিনা। ০১৭১৩৯২৩০৬৩
১ ০.৫৬ কাপ প দ শ্র চাষ  াছ উপরে উরঠ খাদে খায়

 তক প্রদত ৩০০ গ্রা  হারে িরিা াইট চুন,২৫০ গ্রা  দিওিাইট , তক প্রদত ৫ দ দি হারে 

অদিরফ্লা দিন।

650
মিেিাে দ স্ত্রী,দপিং- সুরেন্দ্রনাথ দ স্ত্রী,োিং-োন্দা,ডুমুদেয়া, 

খুিনা। ০১৭৬৫০২৫১৮৭
১ ০.২৬

দচিংদি ও কাপ প িাতীয় 

 াছ
 াছ দকনারে আরে

 তক প্রদত ৩০০ গ্রা  হারে িরিা াইট চুন,২০০ গ্রা  দিওওিাইট দিন।তিরি  নািারয় 

দিন। খাোে েন্ধ োখুন ৩ দিন।

651
দ বু েেকাে,দপিং- প্রফল্ল েেকাে,োিং- 

দিয়ািতিা,ডুমুদেয়া, খুিনা। ০১৭৩৮০৪১২৬০
১ ০.৬

দচিংদি ও কাপ প িাতীয় 

 াছ
দচিংদি  ারছে অযাদেনা মকরট যারে

 তক প্রদত ২৫০ গ্রা  হারে িরিা াইট চুন,২৫০ গ্রা  দিওিাইট , তক প্রদত ৫ দ দি 

টিম্পরেন দিন।

652
োর ন্দ্র নাথ দেশ্বাে, দপিং- প্রফল্ল কু াে দেশ্বাে, োিং- 

আেদি ডুমুদেয়া, ডুমুদেয়া, খুিনা। ০১৯৩৭৫১৩৪২৮
১ 0.2  কাপ প িাতীয়  াছ  ারছে মিি ও পাখনা পচা মোগ

ো দয়কভারে খাোে েন্ধ োখুন।২৪-২৬ গ্রা  / তািং /ফট গভীেতায় পটাদ য়া  

পােম্যাঙ্গারনট মিন।

653
অদনর ষ  ন্ডি, দপিং- অনুকূি চন্দ্র  ন্ডি,োিং- 

েিাবুদনয়া, ডুমুদেয়া, খুিনা। ০১৭৩৩৪০৫২২৮
১ ০.১৮  কাপ প িাতীয়  াছ প্রাকৃদতক খাোে মনই

 তক প্রদত ২০০ গ্রা  অরটা পাদি  কুিা, ২০০ গ্রা  দচটাগুি ও ৫ গ্রা  ইস্ট পাউিাে 

একরে ৪৮ ঘো দভদিরয় মেরখ পাদনরত দছটারত হরে।

654
ম া আব্দুে মোেহান, দপিং- ম া আব্দুি কারিে, োিং- 

কািননগে, ডুমুদেয়া, খুিনা। ০১৯১৮৫৯৭১১১
১ ০.২৩  কাপ প িাতীয়  াছ েকারি  াছ দকনারে আরে

৩-৪ দিন খাোে েন্ধ োখুন।আগাছা ি ন কেরেন।  তরক ২৫০ গ্রা  হারে িরিা াইট চুন 

দিন। তিরি  নািারয় দিন।

655
ম রহিী ম খ, দপিং আবুি কারিে, োিং- কািননগে, 

ডুমুদেয়া, খুিনা। ০১৯১৬৬১০৬৫৬
১ ০.২৮  কাপ প িাতীয়  াছ  ারছে বৃদি ক 

 তরক ২৫০ গ্রা  হারে িরিা াইট চুন দিন। কিে পিদতরত প্লািংটন কতেী করুন। কিদনক 

 ারছে মিরহে ওিরনে ৫% হারে খাোে দিন।

656
আি  ম খ, দপিং- আব্দূি কারিে ম খ, োিং- কািননগে, 

ডুমুদেয়া, খুিনা। ০১৯২৫৬৭৬৭০৪
১ ০.১৮  কাপ প িাতীয়  াছ অযা দনয়া িদনত ে স্যা ( াছ চক্রাকারে মঘারে)

 জুি ঘনত্ব ক ারত হরে।৫০% পাদন পদেেতপন করুন। দিওিাইট ২০০-২৫০ গ্রা / তক। 

িেণ ১-২ মকদি  তক দিন।

657
মহক ত আিী, দপিং- ম রহে গািী, োিং-কাপািীিািংগা, 

ডুমুদেয়া, খুিনা। ০১৯১২৮৩৫৯১৬
১ ০.১৬  কাপ প িাতীয়  াছ োিা  াছ  রে মভরে উঠরছ  তক প্রদত ৫ দ দি হারে অদিরফ্লা ব্যেহাে করুন। হেো টানুন।

658
সুদিত োয়, দপিং- অভয় পি োয়, োিং- চন্ডীপুে, ডুমুদেয়া, 

খুিনা। ০১৯৩৫০১৬০১০
১ ০.২৮ োগিা োগিাে বৃদি ক 

মঘরেে পাদনে গভীেতা ৪ফট করুন। তরক ২৫০ গ্রা  হারে িরিা াইট চুন দিন। কিদনক 

৫% হারে দপরিট খাোে দিন।

659
আব্দুি  ান্নান ম ািি, দপিং- নবু ম িি, োিং- োহে 

িয়খািী, ডুমুদেয়া, খুিনা। ০১৮৫৬২১৩৮৫
১ ০.২

 গিিা ও কাপ প িাতীয় 

 াছ
 াছ দকনারে আরে

 তরক ২৫০ গ্রা  হারে িরিা াইট চুন দিন।  তক প্রদত ৫ দ দি হারে অদিরফ্লা ব্যেহাে 

করুন।দিওিাইট ২০০-২৫০ গ্রা / তক। তিরি  নািারয় দিন।



660
দচিেঞ্জন দেশ্বাে, দপিং-  রনাহে দেশ্বাে, োিং- 

দিরিেিািংগা, ডুমুদেয়া, খুিনা। ০১৮৪২৬৬৬৭৬৫
১ ০.১৮  গিিা দচিংদি খাদ্য প্ররয়াগ পিদত  কিদনক ৫% হারে দপরিট খাোে দিন। েকাি েন্ধযায় (৪০%+৬০%) প্ররয়াগ করুন।

661
উি  কুন্ডু, দপিং-   ীভুেন কুন্ডু, োিং- োহে 

 ধ্যপািা,ডুমুদেয়া, খুিনা। ০১৭৫৭৮০২৩০৯
১ ০.২

 গিিা ও কাপ প িাতীয় 

 াছ
প্রাকৃদতক খাোে ক 

 তক প্রদত ২০০ গ্রা  অরটা পাদি  কুিা, ২০০ গ্রা  দচটাগুি ও ৫ গ্রা  ইস্ট পাউিাে 

একরে ৪৮ ঘো দভদিরয় মেরখ পাদনরত দছটারত হরে।

662
ম া িয়নাি আরেিীন, দপিং-আদিি উিীন, োিং- 

গরিন্দ্রপুে, ডুমুদেয়া, খুিনা।
১ ০.৩৭

 গিিা ও কাপ প িাতীয় 

 াছ
দচিংদিে বৃদি ক 

 তরক ২৫০ গ্রা  হারে িরিা াইট চুন দিন। কিদনক ৫% হারে দপরিট খাোে দিন।তিরি  

নািারয় দিন

663
আতাউে েহ ান ম ািি, দপিং- মগািা  মহারেন ম ািি, 

োিং- োহে িয়খািী, ডুমুদেয়া, খুিনা। ০১৯১৫৫৬৩৫৭৩
১ ০.৪৯

 গিিা ও কাপ প িাতীয় 

 াছ
দচিংদিে অযারেনা কাটা মোগ

 তক প্রদত ৫ দ দি মপ্রাোরয়াটিক দিন। তরক ২৫০ গ্রা  হারে িরিা াইট চুন দিন। 

দনয়দ ত হেো টানুন।  তরক ৫ দ দি হারে টি রেন প্ররয়াগ করুন।

664
পদে ি কু াে কুন্ডু, দপিং- নরেন্দ্রনাথ কুন্ডু, োিং- োহে 

কু ােঘাটা, ডুমুদেয়া, খুিনা। ০১৭৫৩৪০৩৮৭৫
১ ০.৪

 গিিা ও কাপ প িাতীয় 

 াছ
পাদনরত প্রাকৃদতক খাোে ক 

 তরক ৩০০ গ্রা  চুন প্ররয়াগ করুন। ৩ দিন পে  তক প্রদত ২০০ গ্রা  অরটা পাদি  কুিা, 

২০০ গ্রা  দচটাগুি ও ৫ গ্রা  ইস্ট পাউিাে একরে ৪৮ ঘো দভদিরয় মেরখ পাদনরত দছটারয় 

দিন।
665

তাদেণী কেোগী, দপিং- তপন কেোগী, োিং- দিয়ািতিা, 

ডুমুদেয়া, খুিনা। ০১৯১৮৭৯৪০৩৫
১ ১ কাপ প দ শ্রচাষ  ারছে বৃদি ক 

 তরক ২৫০ গ্রা  হারে চুন দিন। দিওিাইট ৩০০ গ্রা / তক দিন। মিরহে ওিরনে ৫% 

হারে খাোে দিন।

666
 দহর াহন কেোগী, দপিং- তপন কেোগী, োিং- 

দিয়ািতিা, ডুমুদেয়া, খুিনা। ০১৯১৩৫৬৭৯৭৯
১ ০.২  কাপীয়  াছ  ারছে  েীরে উকুন

 তরক ২৫০ গ্রা  হারে পাথুরে চুন দিন।  তক প্রদত ৫ দ দি মগইন পাদনরত দ দশ্রত করে 

দিন। তিরি  নাদিরয় দিন।

667
মেোিাে  ন্ডি, দপিং- গুরুিাে  ন্ডি, আোননগে, 

ডুমুদেয়া, খুিনা। ০১৯৩৭১৪৯১৭২
১ ০.১৮  কাপ প িাতীয়  াছ  াছ উপরে উরঠ খাদে খায়

 তরক ৩০০ গ্রা  িরিা াইট চুন প্ররয়াগ করুন ও ২৫০ গ্রা   দিওিাইট দিন।  তক প্রদত 

৫ দ দি হারে অদিরফ্লা ব্যেহাে করুন।

668
দ েপি োয়, দপিং- দহোিাি োয়, োিং-  ািােতিা, 

ডুমুদেয়া, খুিনা। ০১৭৯১১৬১৪৭৩
১  কাপ প িাতীয়  াছ  াছ  াো যারে।  ারছে গারয় িাি ক্ষত। পাদনে দপএইচ ৭.৬

 তরক ২৫০ গ্রা   দিওিাইট দিন। অদিদেচ ৭-৮ টি ট্যােরিট/ তক।ব্যদিেি ৬ 

দ দি/ তক।অযার দনি ৩-৪ দ দি/ তক।

669
কেয়ি  দফজুি ইেিা , দপিং- কেয়ি আব্দুে োজ্জাক, 

োিং- আেদি ডুমুদেয়া, ডুমুদেয়া, খুিনা। ০১৭২২৩৬৭৮৮৮
১ ০.১২  কাপ প িাতীয়  াছ ২-১ টি করে  াছ  াো যারে

১৫ মকদি িরিা াইট চুন প্ররয়াগ করুন । ২০ মকদি দিওিাইট দিন। ২০০ দ দি ব্যাদক্টেি 

প্ররয়াগ কেরত হরে।

670
মুনছুে আিী ম খ, দপিং- চাঁন ম খ, োিং-োহে কু ােঘাটা, 

ডুমুদেয়া, খুিনা। ০১৭২৪১১৫০০৫
১ 1.8

 দচিংদি ও কাপ প 

িাতীয়  াছ
 াছ দকনারে আরে

 তরক ৩০০ গ্রা   িরিা াইট দিন ও ২৫০ গ্রা   দিওিাইট দিন। তি নাদিরয় দিন। 

খাোে েন্ধ োখুন।

671
পদে ি ঢািী, দপিং- নকূি ঢািী, োিং- উিে দেিপােিা, 

ডুমুদেয়া, খুিনা। ০১৭১৮৭৭৮০২৭
১ 0.27

 দচিংদি ও কাপ প 

িাতীয়  াছ
দকভারে প্রাকৃদতক খাোে কতেী কো যায়?

 তক প্রদত ২০০ গ্রা  অরটা পাদি  কুিা, ২০০ গ্রা  দচটাগুি ও ৫ গ্রা  ইস্ট পাউিাে 

একরে ৪৮ ঘো দভদিরয় মেরখ পাদনরত দছটারত হরে।

672
হদেপি  ন্ডি, দপিং- েতী   ন্ডি, োিং- াগুোখািী, 

ডুমুদেয়া, খুিনা। ০১৭৯১২৫৮৫৮১
১ 0.5 কাপ প দ শ্রচাষ  ারছে বৃদি ক 

 তরক ২৫০ গ্রা  হারে চুন দিন। দিওিাইট ৩০০ গ্রা / তক দিন। মিরহে ওিরনে ৫% 

হারে খাোে দিন।

673
মগৌেপি িাে, দপিং- নকুি িাে, োিং-োহে িয়খািী, 

ডুমুদেয়া, খুিনা। ০১৯১৫২০২৬৮৪
১ ০.৪৭  গিিা দচিংদি চাষ  াছ দকনারে আরে

 তরক ৩০০ গ্রা   চুন দিন ও ২৫০ গ্রা   দিওিাইট দিন। তি নাদিরয় দিন। খাোে েন্ধ 

োখুন।

674
দতদ ে দেশ্বাে,দপিং- োে ম াহন দেশ্বাে, োিং-োহে 

দ িপাপুে, ডুমুদেয়া, খুিনা। ০১৯৫২৯৭৫১৯৬
১ ০.৮১  গিিা কাপ প দ শ্রচাষ পাদনরত পচা গন্ধ  তরক ৩০০ গ্রা   চুন দিন ও ২৫০ গ্রা   দিওিাইট দিন। তি নাদিরয় দিন।

675
দন াই দ স্ত্রী,দপিং- গরণ  দ স্ত্রী, োিং-মকািাকাটা, 

ডুমুদেয়া, খুিনা। ০১৭২১৩৮৭৪১৬
১ ০.২ কাপ প দ শ্রচাষ দকভারে প্রাকৃদতক খাোে কতেী কো যায়?

 তরক ৩০০ গ্রা  চুন প্ররয়াগ করুন। ৩ দিন পে  তক প্রদত ২০০ গ্রা  অরটা পাদি  কুিা, 

২০০ গ্রা  দচটাগুি ও ৫ গ্রা  ইস্ট পাউিাে একরে ৪৮ ঘো দভদিরয় মেরখ পাদনরত দছটারয় 

দিন।
676

 িংকে দ স্ত্রী,দপিং- গরণ  চন্দ্র দ স্ত্রী, োিং-মহতাইিবুদনয়া, 

ডুমুদেয়া, খুিনা। ০১৯১৭৮১২৪৭৭
১ ০.১৬ কাপ প দ শ্রচাষ মভাে োরত  াছ ভারে

 তরক ৩০০ গ্রা   চুন দিন ও ২৫০ গ্রা   দিওিাইট দিন। তি নাদিরয় দিন। খাোে েন্ধ 

োখুন।

677
প্রদুযৎ দেশ্বাে,দপিং- হদেপি দেশ্বাে, োিং- ািােতিা, 

ডুমুদেয়া, খুিনা। ০১৭৬১৮৫৫১৩৯
১ ০.২ কাপ প দ শ্রচাষ প্রাকৃদতক খাোে কতেী েম্পরকপ িানরত চাই

 তক প্রদত ২০০ গ্রা  অরটা পাদি  কুিা, ২০০ গ্রা  দচটাগুি ও ৫ গ্রা  ইস্ট পাউিাে 

একরে ৪৮ ঘো দভদিরয় মেরখ পাদনরত দছটারত হরে।

678
দ েপি  ন্ডি,দপিং-মপ্র  চাঁি  ন্ডি, োিং-পাহািপুে, 

ডুমুদেয়া, খুিনা। ০১৭১৫৭৪৩৩২৬
১ ০.২৮  গিিা কাপ প দ শ্রচাষ দকভারে প্রাকৃদতক খাোে কতেী কো যায়?

 তরক ৩০০ গ্রা  চুন প্ররয়াগ করুন। ৩ দিন পে  তক প্রদত ২০০ গ্রা  অরটা পাদি  কুিা, 

২০০ গ্রা  দচটাগুি ও ৫ গ্রা  ইস্ট পাউিাে একরে ৪৮ ঘো দভদিরয় মেরখ পাদনরত দছটারয় 

দিন।
679

 দতয়াে েহ ান ফদকে,দপিং-নওর ে আিী ফদকে, োিং-

খিেী, ডুমুদেয়া, খুিনা। ০১৭৮৩৭৯৫৭৫৫
১ ০.৪৭ োগিা দচিংদি চাষ োগিাে বৃদি ক 

 তরক ২৫০ গ্রা  হারে চুন দিন। দিওিাইট ৩০০ গ্রা / তক দিন। মিরহে ওিরনে ৫% 

হারে খাোে দিন।

680
দন পি কাদন্ত  ন্ডি,দপিং-দ েপি  ন্ডি, োিং-োদুিগাছা, 

ডুমুদেয়া, খুিনা। ০১৭৪০৬৪৪৩০০
১ ০.১২  কাপ প িাতীয়  াছ পাদনরত প্রাকৃদতক খাোে মনই

 তক প্রদত ২০০ গ্রা  অরটা পাদি  কুিা, ২০০ গ্রা  দচটাগুি ও ৫ গ্রা  ইস্ট পাউিাে 

একরে ৪৮ ঘো দভদিরয় মেরখ পাদনরত দছটারত হরে।

681
েরোি  ন্ডি,দপিং-কচতন্য কু াে  ন্ডি, োিং-খা ােোটি, 

ডুমুদেয়া, খুিনা। ০১৯১১২৯৬১২৯
১ ০.১৮ োগিা দচিংদি চাষ  ারছে বৃদি ক 

 তরক ২৫০ গ্রা  হারে চুন দিন। দিওিাইট ৩০০ গ্রা / তক দিন। মিরহে ওিরনে ৫% 

হারে খাোে দিন।

682
হাদ ি ম াল্লা,দপিং- াহািাহান ম াল্লা, োিং- োদিয়ািা, 

ডুমুদেয়া, খুিনা। ০১৯১৮৮১৮০৭২
১ ০.২  গিিা কাপ প দ শ্রচাষ দচিংদিে বৃদি ক 

 তরক ২৫০ গ্রা  হারে চুন দিন। দিওিাইট ৩০০ গ্রা / তক দিন। মিরহে ওিরনে ৫% 

হারে খাোে দিন।

683
ইন্দ্রদিৎ েেকাে,দপিং-দে ি কৃষ্ণ েেকাে, োিং-

মহাগিবুদনয়া,  ডুমুদেয়া, খুিনা। ০১৯১৮৮১৮০৭২
১ 0.4  গিিা কাপ প দ শ্রচাষ পাদনরত প্রাকৃদতক খাোে ক 

 তক প্রদত ২০০ গ্রা  অরটা পাদি  কুিা, ২০০ গ্রা  দচটাগুি ও ৫ গ্রা  ইস্ট পাউিাে 

একরে ৪৮ ঘো দভদিরয় মেরখ পাদনরত দছটারত হরে।

684
হদেিাে  ন্ডি,দপিং-নাোয়ণ  ন্ডি, োিং-পঞ্চু, ডুমুদেয়া, 

খুিনা। ০১৯২৩৯৮১৪৪৩
১ 1.01  কাপীয়  াছ  ারছে  েীরে উকুন।  াছ  াো যারে

 তরক ২৫০ গ্রা  হারে পাথুরে চুন দিন।  তক প্রদত ৫ দ দি মগইন পাদনরত দ দশ্রত করে 

দিন। তিরি  নাদিরয় দিন।



685
 াসুি োনা,দপিং- দিি েেিাে, োিং-খিেী, ডুমুদেয়া, 

খুিনা। ০১৯৩৬০৩৮৮৫৪
১ 1 কাপ প দ শ্রচাষ  ারছে বৃদি ক 

 তরক ২৫০ গ্রা  হারে চুন দিন। দিওিাইট ৩০০ গ্রা / তক দিন। মিরহে ওিরনে ৫% 

হারে খাোে দিন।

686
সুদনি  দল্লক,দপিং- রহন্দ্র  দল্লক, োিং-মহাগিাবুদনয়া, 

ডুমুদেয়া, খুিনা। ০১৯২৭০৩৫৪১৬
১ ০.২  কাপীয়  াছ  ারছে  েীরে উকুন  তরক ৩০০ গ্রা   িরিা াইট দিন ও ২৫০ গ্রা  িেণ দিন।

687
নূে ইেিা ,দপিং-মহক ত আিী, োিং-গুটুদিয়া, ডুমুদেয়া, 

খুিনা। ০১৯৫০৬২৫৯২০
১ ০.৪  কাপ প িাতীয়  াছ দকভারে প্রাকৃদতক খাোে কতেী কেরত হয়?

 তক প্রদত ২০০ গ্রা  অরটা পাদি  কুিা, ২০০ গ্রা  দচটাগুি ও ৫ গ্রা  ইস্ট পাউিাে 

একরে ৪৮ ঘো দভদিরয় মেরখ পাদনরত দছটারত হরে।

688
পদে ি কু াে োয়,দপিং-অদশ্বনীকু াে োয়, োিং-

কেঠাহাো, ডুমুদেয়া, খুিনা। ০১৭১৫৩৫০৮২৮
১ ০.২  কাপ প িাতীয়  াছ প্রাকৃদতক খাোে কতেী েম্পরকপ িানরত চাই

 তক প্রদত ২০০ গ্রা  অরটা পাদি  কুিা, ২০০ গ্রা  দচটাগুি ও ৫ গ্রা  ইস্ট পাউিাে 

একরে ৪৮ ঘো দভদিরয় মেরখ পাদনরত দছটারত হরে।

689
উৎপি  ন্ডি,দপিং-দন াই  ন্ডি, োিং-েকুিতিা, ডুমুদেয়া, 

খুিনা। ০১৭৪০৫৮৭২৫২
১ ১.৮

দচিংদি ও  কাপ প 

িাতীয়  াছ
 াছ দকনারে আরে

 তরক ৩০০ গ্রা   িরিা াইট দিন ও ২৫০ গ্রা   দিওিাইট দিন। তি নাদিরয় দিন। 

খাোে েন্ধ োখুন।

690 নূে ম াহাম্মি ম খ,  োফপুে, ১ 0.27 কাপ প িাতীয়  াছ  াছ দকনারে আরে।  তক প্রদত ৩০০ গ্রা  িরিা াইট

691 সুকু াে  ন্ডি, চন্ডীপুে,ডুমুদেয়া ১ 0.41 কাপ প িাতীয়  াছ  ারছে প্রাকৃদতক খাোে দকভারে কতেী হয়  তক প্রদত ২০০ গ্রা  , িরিা াু্টি-200গ্রা , আটাকুিা-ও 5গ্রাদ ইষ্ট

692 দ োদন  ন্ডি, ম াভনা, ডুমুদেয়া, 01306789647 ১ 0.5
গিিা ও কাপ প িাতীয় 

 াছ
 াছ দকনারে আরে। িরিা াইট চুন ও ২০০ গ্রা , দিওিাইট দিন

693 েনদিত  দল্লক, িতাবুদনয়া, ডুমুদেয়া, 01965423367 ১ 0.1 কাপ প িাতীয়  াছ  াছ দকনারে আরে।  তক প্রদত ৩০০ গ্রা   িরিা াইট চুন ও 200গ্রা  দিওিাইট

694
ে ীে মগািিাে, মঘানা ািাে িািংগা, ডুমুদেয়া, 

01952302970
১ 0.27

গিিা ও কাপ প িাতীয় 

 াছ
পুকুরে প্রাকৃদতক খাোে ক  তক প্রদত ২০০ গ্রা  , িরিা াু্টি-200গ্রা , আটাকুিা-ও 5গ্রা  ইষ্ট

695
হরেন্দ্র নাথ  ন্ডি, মখারেোোি,ডুমুদেয়া, 

01775186675
২ 0.5 কাপ প িাতীয়  াছ  ারছে গারয় উকুন  তক প্রদত ২০০ গ্রা  িরিা াইট দিন

696 হািো পি  ন্ডি, োদুেগাছা, ডুমুদেয়া, 01721427429 ১ 0.7
গিিা ও কাপ প িাতীয় 

 াছ
 াছ দকনারে আরে।  তক প্রদত ৩০০ গ্রা  িরিা াইট ও 200গ্রা  দিওিাইট

697
দচি েঞ্জন  হািিাে, দিয়ািতিা, ডুমুদেয়া, 

01713729248
১ 0.2 কাপ প িাতীয়  াছ  ারছে প্রাকৃদতক খাোে দকভারে কতেী কেরত হয়? িরিা াইট, ২০০গ্রা , আটাকুিা ও ইষ্ট 5গ্রা  48ঘো দভদিরয় দছটান

698 সুিয় কাদন্ত মঘাষ,, দ েনগে,ডুমুদেয়া, 01913729248 ১ 0.29 কাপ প িাতীয়  াছ  ারছে বৃদি ক  তক প্রদত ২০০ গ্রা 

699 সুদেে কু াে  দল্লক, ম াভনা, ডুমুদেয়া, 01923865715 ১ 0.52
গিিা ও কাপ প িাতীয় 

 াছ
মভাে োরত  াছ ভারে  তক প্রদত ৩০০ গ্রা  িরিা াইট

700 েদ ি উিীন ম খ,  াগুোরঘানা, 01993501932 ১ 0.2 দ িং  াছ  াছ  াো যারে িরিা াইট চুন ও ২০০

701 সুিতান েেিাে, ম াভনা, ডুমুদেয়া, 01768694041 ১ 0.27 দ শ্র চাষ  ারছে বৃদি ক  তক প্রদত ২০০ গ্রা 

702
পদেরতাষ কু াে  ন্ডি, খা ােোটি, ডুমুদেয়া, 

01764320648
২ 1

গিিা ও কাপ প িাতীয় 

 াছ
পাদনরত পঁচা গন্ধ  তক প্রদত ২০০ গ্রা 

703 ে ীে  ন্ডে, দ েনগে, 01739250816 ১ 0.5
গিিা ও কাপ প িাতীয় 

 াছ
 াছ  াো যারে িরিা াইট চুন ও ২০০

704 মগাপাি দেশ্বাে, েোদতয়া, 01738224252 ২ 0.7 কাপ প ও মগািিা চাষ কাপ প িাতীয়  ারছ ক্ষত মোগ  তরক ১ মকদি পাথুরে চুন ও 1মকদি িেন দিন

705 েদহদুি ইেিা , মগানািী, 01932967797 ১ 0.2 োিা  াছ  ারছে গারয় উকুন  তক প্রদত ২০০ গ্রা  িরিা াইট দিন

706 গদন গািী, টিপনা, 01922303260 ১ 0.41 কাপ প িাতীয়  াছ  ারছে প্রাকৃদতক খােে দকভারে খাোে কতেী হয়  তক প্রদত ২০০ গ্রা  িরিা াইট দিন

707 ও ে ফারুক, মগানািী, ডুমুদেয়া , 01974696200 ২ 0.37 কাপ প িাতীয়  াছ  ারছে বৃদি ক  তক প্রদত ২০০ গ্রা  িরিা াইট দিন

708 েরোদিত দেশ্বাে, কুিোদিয়া,ডুমুদেয়া, 01785601755 ১ 0.17 কাপ প ও মগািিা চাষ  াছ দকনারে আরে।  তক প্রদত ৩০০ গ্রা  িরিা াইট দিন

709 শ্যা ি েেকাে, গুটুদিয়া, 01670715913 ১ 0.42
গিিা ও কাপ প িাতীয় 

 াছ
 ারছে বৃদি ক  তক প্রদত ২০০ গ্রা  িরিা াইট দিন



710 মগাদেন্দেেকাে, গুটুদিয়া, 01727840739 ১ 0.81 গিিা কাপ প োিা  াছ  াো যারে  তক প্রদত ২০০ গ্রা  িরিা াইট দিন

711 দহদ ািংশু দেশ্বাে, কেঠাহাো, ডুমুদেয়া, 01705132071 ১ 1.21 কাপ প িাতীয়  াছ প্রাকৃদতক খাোে কতদে  তক প্রদত ২০০ গ্রা  িরিা াইট দিন

712 দচি েঞ্জন  ন্ডি, মছাটোন্দা, ডুমুদেয়া ১ 0.2 কাপ প িাতীয়  াছ  ারছে বৃদি ক  তক প্রদত ২০০ গ্রা  িরিা াইট দিন

713 মগািক চক্রেতী, ম াভনা,01717977528 ১ 0.32 কাপ প ও মগািিা চাষ  াছ দকনারে আরে।  তক প্রদত ৩০০ গ্রা  িরিা াইট

714 পাথ প  দল্লকেিংপুে, ডুমুদেয়া, 01905012147 ১ 0.26
গিিা ও কাপ প িাতীয় 

 াছ
পাদনরত প্রাকৃদতক খাোে ক  তক প্রদত ২০০ গ্রা  িরিা াইট দিন

715 ফদেিা ইয়ােদ ন,  ি দিয়া, ডুমুদেয়া, 01711483164 ১ 0.32 গিিা ও কাপ প িাতীয় েকারি  াছ দকনারে  তক প্রদত ৩০০ গ্রা  িরিা াইট চুন

716 হদেিাে কীত্তুনীয়া, েিংপুে,ডুমুদেয়া, 01934633529 ১ 0.27 কাপ প িাতীয়  াছ  ারছে বৃদি ক  তক প্রদত ২০০ গ্রা  িরিা াইট দিন

717 নূেি হুিা , ম ছারঘানা, ডুমুদেয়া, 01834023609 ১ 0.15 কাপ প িাতীয়  াছ  ারছে বৃদি ক  তক প্রদত ২০০ গ্রা  িরিা াইট দিন

718  াদ   েেিাে, মখারেোোি,ডুমুদেয়া, 019022511000 ১ 0.23 কাপ প িাতীয়  াছ  ারছে বৃদি ক  তক প্রদত ২০০ গ্রা  িরিা াইট দিন

719 দ ঠুন  ন্ডি, দ েনগে,ডুমুদেয়া, 01931265248 ১ 0.42
গিিা ও কাপ প িাতীয় 

 াছ
প্রাকৃদতক খাোে কতদে েম্পরকপ িানরত চায়  তক প্রদত ২০০ গ্রা  িরিা াইট দিন

720 প্রণীত োয়, কািন নগে, ডুমুদেয়া, 01911838831 ১ 0.8 কাপ প িাতীয়  াছ পুকুরে প্রাকৃদতক খাদ্য ক  তক প্রদত ২০০ গ্রা  িরিা াইট দিন

721 সুেঞ্জন েেকাে , আিাদিপুে, ডুমুদেয়া, 01749720976 ১ 0.17
গিিা ও কাপ প িাতীয় 

 াছ
 ারছে বৃদি ক  তক প্রদত ২০০ গ্রা  িরিা াইট দিন

722 অিয় দ স্ত্রী, কাঠাদিয়া, ডুমুদেয়া, 01718727820 ১ 0.23 কাপ প িাতীয়  াছ  ারছে মিি ও পাখনা  পচাঁ মোগ ২৪-৩৬ গ্রা /  তািং /ফট গভীেতায় পটাদ য়া  পাে ম্যািংগারনট দিন

723 তপন কু াে প ােী, ম াভনা, ডুমুদেয়া, 01718102219 ১ 0.43 কাপ প িাতীয়  াছ  াছ খাদে খারে  তক প্রদত ৩০০ গ্রা  িরিা াইট ও 200গ্রা  দিওিাইট

724
আব্দুি আদিি ম ািি, রুিাঘো, ডুমুদেয়া, 

01767060814
১ 0.37

গিিা ও কাপ প িাতীয় 

 াছ
 ারছে বৃদি ক 

 তক প্রদত ২০০ গ্রা  িরিা াইট কিে পিদতরত প্লাঙকটন কতেী করুন । 5% হারে খাোে 

দিন

725  ারিকা দেদে, আোদি ডুমুদেয়া, 01716584860 ১ 0.17 কাপ প িাতীয়  াছ প্রাকৃদতক খাোে দকভারে কতেী কেরত হয় ?
 তক প্রদত ২০০ গ্রা  িরি াইট, 200গ্রা  অরটাকুিা ও 5গ্রা  ইষ্ট 48 ঘো দভদিরয় 

দছটান

726 তুষাে কাদন্ত  ন্ডি, দ িপাপুে ডুমুদেয়া, 01757496068 ১ 0.24 কাপ প িাতীয়  াছ  ারছে ক্ষত মোগ  তরক ১ মকদি পাথুরে চুন ও 1মকদি িেন দিন

727 মগািা  ম াস্তফা, ম ছারঘানা, ডুমুদেয়া, 01614731369 ১ 0.32 কাপ প িাতীয়  াছ  ারছে বৃদি ক 
 তক প্রদত ২০০ গ্রা  িরি াইট, 200গ্রা  অরটাকুিা ও 5গ্রা  ইষ্ট 48 ঘো দভদিরয় 

দছটান

728
ই িাদুি ইেিা  গািী, কাদিকাপুে, ডুমুদেয়া, 

01925220528
১ 0.12 কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে  েীরে উকুন

 তক প্রদত ২০০ গ্রা  িরি াইট, 200গ্রা  অরটাকুিা ও 5গ্রা  ইষ্ট 48 ঘো দভদিরয় 

দছটান

729
প্র ান্ত কু াে দ স্ত্রী, মহতািবুদনয়া, ডুমুদেয়া, 

01992639663
২ 0.47

গিিা ও কাপ প িাতীয় 

 াছ
 ারছে প্রাকৃদতক খােে ক 

 তক প্রদত ২০০ গ্রা  িরি াইট, 200গ্রা  অরটাকুিা ও 5গ্রা  ইষ্ট 48 ঘো দভদিরয় 

দছটান

730 হাদ ি েেিাে, মকয়াখািী, ডুমুদেয়া, 01735949770 ২ 0.2
গিিা ও কাপ প িাতীয় 

 াছ
 াছ দকনারে আরে।  তক প্রদত ৩০০ গ্রা  িরিা াইট চুন ও 200গ্রা  দিওিাইট দিন

731
দ াদেক িাি েসু, ম ািগাদতয়া, ডুমুদেয়া, 

01716417935
১ 0.72

গিিা ও কাপ প িাতীয় 

 াছ
প্রাকৃদতক খাোে কতদে েম্পরকপ িানরত চায়

 তক প্রদত ২০০ গ্রা  িরিা াইট, 200 গ্রা  অরটাকুিা ও 5 গ্রা  ইষ্ট 48 ঘো দভদিরয় 

দছটান

732 হদেিাে েেকাে , িেিদেয়া, ডুমুদেয়া, 01631122781 ১ 0.17 গিিা ও কাপ প িাতীয়  ারছে বৃদি ক  তক প্রদত ২০০ গ্রা  িরো াইট, কিে পিদতরত প্লািংটন কতেী করুন। 5% হারে খাোে দিন

733 হরেন্দ্র নাথ  ন্ডি, োদুেগাছা ডুমুদেয়া , 01776784362 ১ 0.18 গিিা দচিংদি খাদ্য প্ররয়াগ পিদত কিদনক ৫% হারে দপরিট খাোে েকাি -েন্ধযায়(৪০%+৬০%) প্ররয়াগ করুন।

734
আেিা  ম ািি, খেেন্ডা, োহে, ডুমুদেয়া, 

019229975516
২ 0.85 গিিা ও কাপ প িাতীয় প্রাকৃদতক খাদ্য ক 

 তক প্রদত ২০০ গ্রা  িরি াইট, 200গ্রা  অরটাকুিা ও 5গ্রা  ইষ্ট 48 ঘো দভদিরয় 

দছটান



735 পশুপদত দ স্ত্রী, মহতািবুদনয়া, ডুমুদেয়া, 01858096662 ২ 0.23 কাপ প িাতীয়  াছ  াছ খাদে খারে  তক প্রদত ৩০০ গ্রা  িরিা াইট চুন ও 200গ্রা  দিওিাইট দিন

736 দে ি কৃষ্ণ  ন্ডি, মহতািবুদনয়া, 01765016339 ১ 0.47 গিিা ও কাপ প িাতীয়  াছ েি হরে না
 তক প্রদত ২০০ গ্রা  িরি াইট, 200গ্রা  অরটাকুিা ও 5গ্রা  ইষ্ট 48 ঘো দভদিরয় 

দছটান

737
           দ দ ে কু াে োয়, হাদিিািংগা, ডুমুদেয়া, 

01756780720
১ 0.18 কাপ প িাতীয়  াছ  ারছে বৃদি ক  তক প্রদত ২০০ গ্রা  িরিা াইট দিন

738
দেোি মগািিাে, পাে াগুেখািী, ডুমুদেয়া, 

01747791611
২ 0.72 গিিা ও কাপ প িাতীয় দচিংদিে বৃদি ক 

 তক প্রদত ২০০ গ্রা  িরি াইট, 200গ্রা  অরটাকুিা ও 5গ্রা  ইষ্ট 48 ঘো দভদিরয় 

দছটান

739 অরুন চন্দ্র েেকাে, কেঠাহাো, ডুমুদেয়া, 01715713854 ১ 0.23 কাপ প িাতীয়  াছ  ারছে  েীরে উকুন
 তক প্রদত ২০০ গ্রা  িরি াইট, 200গ্রা  অরটাকুিা ও 5গ্রা  ইষ্ট 48 ঘো দভদিরয় 

দছটান

740 ে রে   ন্ডিদ েনগে, ডুমুদেয়া, 01839890952 ১ 0.41 কাপ প িাতীয়  াছ প্রাকৃদতক খাোে দকভারে কতেী কেরত হয় ?
 তক প্রদত ২০০ গ্রা  িরি াইট, 200গ্রা  অরটাকুিা ও 5গ্রা  ইষ্ট 48 ঘো দভদিরয় 

দছটান

741              কু ারে  েেকাে, কেঠাহাো, ডুমুদেয়া, ১ 0.3 গিিা ও কাপ প িাতীয় প্রাকৃদতক খাদ্য ক  তক প্রদত ২০০ গ্রা   িরিা াইট, 200গ্রা  অরটাকুিা ও 5গ্রা  ইষ্ট

834 351.48

বারগরহাট

উপরিিাোঃ ম াল্লাহাট

১ মৃতুযঞ্জয় , শ্যা নগে,োতক্ষীো, ০১৭৪০-৮০৭০৩৪ ১ ০.২৬ কাপ প-গিিা গিিা দচিংদি  াো যারে
ম্যাদিিাইট-দপ- তরক ১০০ গ্রা  ও গ্যারোরনি প্লাে ওয়াই  তরক ৫ গ্রা  হারে একরে 

দ দ রয় দছটারত হরে।

২ ওে ান গদন, শ্যা নগে,োতক্ষীো, ০১৭১১-২৬৭৭৫৩ ৩ 4.4, ২.৮, ২.৬৭ কাপ প-গিিা োগিা  াো যারে।
দিদচিং পাউিাে দেঘা প্রদত ৩০০ গ্রা + দফটদকদে দেঘা প্রদত ১০০ গ্রা  একরে দ দ রয় 

দছটারত হরে। ১ দিন পরে দেঘা প্রদত ৩ মকদি হারে ইউদেয়া ও টিএে দপ োে প্ররয়াগ 

কেরত হরে।
৩

আকেে আিী দপতাোঃ ে িান নগে, শ্যা নগে, 

োতক্ষীো, ০১৭১১-৪৮২৫০৯
১ ৬.৬৮ কাপ প-গিিা োগিা  াো যারে।

দিদচিং পাউিাে দেঘা প্রদত ৩০০ গ্রা + দফটদকদে দেঘা প্রদত ১০০ গ্রা  একরে দ দ রয় 

দছটারত হরে। ১ দিন পরে দেঘা প্রদত ৩ মকদি হারে ইউদেয়া ও টিএে দপ োে প্ররয়াগ 

কেরত হরে।
৪ ম খ  াসুি োনা , গািংনী, ০১৭১৬-৫৬১৫১৯ ১ ০.২১ কাপ প-গিিা মেনু েিংগ্রহ োরগেহাট েিে  ৎস্যেীি খা াে মথরক কাতিা ও রুই  ারছে মেনু েিংগ্রহ কো যারে।

৫
অপূে প েেকাে দপতাোঃ দে ি েেকাে,  গ্রা োঃ িোঃ 

 াটিয়ােগাতী,০১৭২০৫৫৪৩২০
১ ০.৮ কাপ প-গিিা ম াি  ারছে খাদ্য

মছাট মেনুে িন্য কাঁচাদি  পাদনরত গুরি , তােপরে  াছ দেিকরে দিরত হরে।>৫মে.দ এে 

েি হরি মচাট াছ  কুদচ কুদচ করে মকরট দিরত হরে।

৬ শুকুে হাওিািাে  , গাওিা, ০১৮২২৮২২৯১৯ ১ ০.২৫ কাপ প-গিিা রুই কাতিা  াছ  াো যারে  তরক ২০০ গ্রা  হারে চুন , ১৫ দ . পরে ১৫০গ্রা  হারে িেন েোেদে দছটিরয় দিরত হরে।

৭ েব্যোদচ েেকাে , কা ােগ্রা , ০১৭৮২-৭১৩১৬০ ১ কুদচয়া কুুঁরচ চাষ
কুরেঁ চারষে িন্য পদিদথন মনট ,পাটা দিরয় পুকুে কতেী কেরত হরে।তােপে শুটদক  াছ 

খাদ্য দহোরে দিরত হরে।

৮ -ঐ- ১ ০.৬৩ কাপ প-গিিা গিিা+ কাপ প
পাথুরে চুন  তরক ২০০ গ্রা  হারে দিরত হরে। ১ দিন পরে ইউদেয়া টিএেদপ োে  তরক 

১০০ গ্রা  হারে দিরত হরে।

৯
দেপ্লে কাদন্ত দেশ্বাে দপতাোঃ দেরেক দেশ্বাে, ম রহেপুে, 

০১৯১৭-০৮০২০৪
১ ০.৪ ম াি ম াি  াছ  তরক ২০০ গ্রা  হারে চুন , ১৫ দ . পরে ১৫০গ্রা  হারে িেন েোেদে দছটিরয় দিরত হরে।

১০
োিা  ম াল্লা দপতাোঃ আকোে ম াল্লা গ্রা োঃ ম রহেপুে, 

০১৯১০-৩২৩১৩৬
১ ০.৮ কাপ প গ্রাে কারপ পে খাদ্য ঘাে/ কদচ পাতা প্রতযহ পুকুরে দিরত হরে।

১১ হাচান ,িীফ, মভিেগঞ্জ,  েীয়তপুে, ০১৭২৩-৩৮৩৩২৯ ১ ০.২৫ কাপ প-গিিা কাতিা  াছ  াো যারে  তরক ২০০ গ্রা  হারে চুন , ১৫ দ . পরে ১৫০গ্রা  হারে িেন েোেদে দছটিরয় দিরত হরে।

১২ োদকি আহর ি , িাকো , কুদ ল্লা, ০১৬২২-০১২৮৫৯ ১ ০.২ কাপ প-গিিা দে.কাপ প  াো যারে।  তরক ২০০ গ্রা  হারে চুন , ১৫ দ . পরে ১৫০গ্রা  হারে িেন েোেদে দছটিরয় দিরত হরে।

১৩ দেভাে চন্দ্র মুদন, চুনরখািা, ০১৬২২-০১২৮৫৯ ১ ০.২ কাপ প-গিিা খাদ্য প্ররয়াগ
কাপ প িাতদয়  ারছে িন্য প্রতযহ ৩ মকদি খাদ্য  এেিং দচিংদিে িন্য ৪ মকদি খাদ্য দিরত 

হরে।
 

১৪
োরেি ম াল্লা দপতাোঃ দ েণ ম াল্লা গ্রা োঃ উিয়পুে , 

০১৭৯১-৪৫১৬০৮
১ ০.৮ কাপ প-গিিা চুন প্ররয়াগ িরিা াইি-২০০ গ্রা/ তক এেিং পাথুরে চুন-১৫০ গ্রা  / তক প্ররয়াগ কেরত হরে।

১৫
অনীি  ন্ডি দপতাোঃ েন ািী  ন্ডি গ্রা োঃ ম রহেপুে, 

ম াোোঃ নাই
৫ ০.৮৫ কাপ প-গিিা চুন প্ররয়াগ িরিা াইি-২০০ গ্রা/ তক এেিং পাথুরে চুন-১৫০ গ্রা  / তক প্ররয়াগ কেরত হরে।



১৬
ের    ন্ডি দপতাোঃ েেীন্দ্রনাথ  ন্ডি গ্রা োঃ ম রহেপুে, 

০১৯২০-১৪৮২৯২
২ ০.৪ কাপ প-গিিা চুন প্ররয়াগ   

১৭
ইয়াদেন েেিাে দপতাোঃ নাদি  েেিাে গ্রা োঃ ম রহেপুে 

০১৯৫৫-৭৭১৪৯৫
২ ১.৯২ কাপ প-গিিা চুন প্ররয়াগ িরিা াইি-২০০ গ্রা/ তক এেিং পাথুরে চুন-১৫০ গ্রা  / তক প্ররয়াগ কেরত হরে।

১৮
শুক ম াল্লা দপতাোঃ ইউনুে ম াল্লা গ্রা োঃ ম রহেপুে , 

ম াোোঃ নাই ।
১ ০.২৬ কাপ প-গিিা চুন প্ররয়াগ িরিা াইি-২০০ গ্রা/ তক এেিং পাথুরে চুন-১৫০ গ্রা  / তক প্ররয়াগ কেরত হরে।

১৯
হাদনফ মৃধা দপতাোঃ দেোজুি হক মৃধা , গ্রা োঃ উিয়পুে 

উোঃকাদন্দ, ০১৮২২-১৫১৯০২
১ ০.২ কাপ প-গিিা চুন প্ররয়াগ িরিা াইি-১৫০ গ্রা/ তক এেিং পাথুরে চুন-১০০ গ্রা  / তক প্ররয়াগ কেরত হরে।

২০
োিা  ম াল্লা দপতাোঃ আকেে ম াল্লা গ্রা োঃ উিয়পুে 

উোঃকাদন্দ ০১৯১০-৩২৩১৩৭
৪ ১.৫২ কাপ প-গিিা চুন প্ররয়াগ িরিা াইি-১৫০ গ্রা/ তক এেিং পাথুরে চুন-১০০ গ্রা  / তক প্ররয়াগ কেরত হরে।

২১
সু ন্ত  ন্ডি দপতাোঃ দধ ান  ন্ডি গ্রা োঃ ম রহেপুে , 

০১৯১১-৬০০৫০৬
৫ ২.২৭ কাপ প-গিিা চুন প্ররয়াগ িরিা াইি-১৫০ গ্রা/ তক এেিং পাথুরে চুন-১০০ গ্রা  / তক প্ররয়াগ কেরত হরে।

২২
োেলু খান দপতাোঃ োরিক আিী খান গ্রা োঃউিয়পুে 

উোঃকাদন্দ , ০১৯২৩-৩৯২১৩৮
১ ০.৩৮ কাপ প-গিিা চুন প্ররয়াগ িরিা াইি-১৫০ গ্রা/ তক এেিং পাথুরে চুন-১০০ গ্রা  / তক প্ররয়াগ কেরত হরে।

২৩
ের ন্দ্রনাথ গুহ দপতাোঃ েদ কিািগুহ গ্রা োঃ ম রহেপুে , 

০১৯৪৭-৯৩৩২৬৫
১ ০.৩৮ কাপ প-গিিা চুন প্ররয়াগ িরিা াইি-১৫০ গ্রা/ তক এেিং পাথুরে চুন-১০০ গ্রা  / তক প্ররয়াগ কেরত হরে।

২৪
হাোন ভে ,দপতাোঃ মগাকুি ভে, গ্রা োঃ ম রহেপুে, ০১৭৯২-

৩৬৩৬২০
৩ ০.৮২ কাপ প-গিিা চুন প্ররয়াগ িরিা াইি-১৫০ গ্রা/ তক এেিং পাথুরে চুন-১০০ গ্রা  / তক প্ররয়াগ কেরত হরে।

২৫ অমৃত ভে দপতাোঃ হীো ন ভে গ্রা োঃ ম রহেপুে ১ ০.১ কাপ প-গিিা চুন প্ররয়াগ িরিা াইি-১৫০ গ্রা/ তক এেিং পাথুরে চুন-১০০ গ্রা  / তক প্ররয়াগ কেরত হরে।

২৬
তনুিাি  ন্ডি দপতাোঃেেীন্দ্রনাথ  ন্ডি গ্রা োঃ ম রহেপুে , 

০১৭৭৯-৬৬২৮০৬
২ ০.৩১ কাপ প-গিিা চুন প্ররয়াগ িরিা াইি-১৫০ গ্রা/ তক এেিং পাথুরে চুন-১০০ গ্রা  / তক প্ররয়াগ কেরত হরে।

২৭
দনরোধ  ন্ডি দপতাোঃ অজুপন  ন্ডি গ্রা োঃ ম রহেপুে 

০১৭৪৪৮২৮৫২৬
২ ০.৭১ কাপ প-গিিা চুন প্ররয়াগ িরিা াইি-১৫০ গ্রা/ তক এেিং পাথুরে চুন-১০০ গ্রা  / তক প্ররয়াগ কেরত হরে।

২৮
দিটন দেিংগািাে দপতাোঃ কাদতপক চন্দ্র দেিংগািাে 

,ম রহেপুে, ০১৮৮১-৮৯৮৩৯৩
১ ০.৪ কাপ প-গিিা চুন প্ররয়াগ িরিা াইি-১৫০ গ্রা/ তক এেিং পাথুরে চুন-১০০ গ্রা  / তক প্ররয়াগ কেরত হরে।

২৯
মৃনাি  ন্ডি দপতাোঃ ক্ষীরোধ  ন্ডি গ্রা োঃ ম রহরেপুে 

০১৯১০-৩৩৪৮৩৯
৩ ০.৭২ কাপ প-গিিা চুন প্ররয়াগ িরিা াইি-১৫০ গ্রা/ তক এেিং পাথুরে চুন-১০০ গ্রা  / তক প্ররয়াগ কেরত হরে।

৩০
প্রদেত দেিংগািাে দপতাোঃ দচিেঞ্জন দেিংগািাে গ্রা োঃ 

ম রহেপুে , ০১৯৯৪-৪০০৫৪৪
৪ ২.০৩ কাপ প-গিিা চুন প্ররয়াগ িরিা াইি-১৫০ গ্রা/ তক এেিং পাথুরে চুন-১০০ গ্রা  / তক প্ররয়াগ কেরত হরে।

৩১
কৃষ্ণ দেিংগািাে দপতাোঃ উিে দেিংগািাে গ্রা োঃ ম রহেপুে 

, ০১৯৮৫-২১৮৮৭৪
৫ ২.৭৯ কাপ প-গিিা চুন প্ররয়াগ িরিা াইি-১৫০ গ্রা/ তক এেিং পাথুরে চুন-১০০ গ্রা  / তক প্ররয়াগ কেরত হরে।

৩২
ো পি  ন্ডি দপতাোঃ সুদনি  ন্ডি গ্রা োঃ ম রহেপুে 

দেিপাি, ০১৭২৪-৪৭০৩৫৪
৩ ০.৪২ কাপ প-গিিা চুন প্ররয়াগ িরিা াইি-১৫০ গ্রা/ তক এেিং পাথুরে চুন-১০০ গ্রা  / তক প্ররয়াগ কেরত হরে।

৩৩
অপূে প  ন্ডি দপতাোঃ অদনি  ন্ডি গ্রা োঃ ম রহেপুে 

দেিপাি, ০১৯৫৭-৫৩৪৪৭৮
১ ০.২ কাপ প-গিিা চুন প্ররয়াগ িরিা াইি-১৫০ গ্রা/ তক এেিং পাথুরে চুন-১০০ গ্রা  / তক প্ররয়াগ কেরত হরে।

৩৪
েঞ্জয়  ন্ডি দপতাোঃ কণ পধে  ন্ডি  গ্রা োঃ ম রহেপুে , 

০১৯৮৭-৭৪৯৯২৪
৪ ১.১৩ কাপ প-গিিা চুন প্ররয়াগ িরিা াইি-১৫০ গ্রা/ তক এেিং পাথুরে চুন-১০০ গ্রা  / তক প্ররয়াগ কেরত হরে।

৩৫
অদ তাভ  ন্ডি দপতাোঃ অদেত  ন্ডি গ্রা োঃ ম রহেপুে, 

০১৭৮৮-৫০৫৮০৫
২ ১.৪১ কাপ প-গিিা চুন প্ররয়াগ িরিা াইি-১৫০ গ্রা/ তক এেিং পাথুরে চুন-১০০ গ্রা  / তক প্ররয়াগ কেরত হরে।

৩৬
প্রভাে চন্দ্র দেিংগািাে  দপতাোঃ ভীষ্মরিে দেিংগািাে গ্রা  

 োঃ ম রহেপুে
১ ১.২ কাপ প-গিিা চুন প্ররয়াগ িরিা াইি-১৫০ গ্রা/ তক এেিং পাথুরে চুন-১০০ গ্রা  / তক প্ররয়াগ কেরত হরে।

৩৭
দ ঠু  ন্ডি দপতাোঃ হেদেৎ  ন্ডি গ্রা োঃ ম রহেপুে , 

০১৭৩১-৫১৫০৫০
১ ১.২ কাপ প-গিিা চুন প্ররয়াগ িরিা াইি-১৫০ গ্রা/ তক এেিং পাথুরে চুন-১০০ গ্রা  / তক প্ররয়াগ কেরত হরে।

৩৮
মগৌে  ন্ডি দপতাোঃ োসুরিে  ন্ডি গ্রা োঃ ম রহেপুে , 

০১৭৩৬-৯১২৮৪৪
৩ ০.৯ কাপ প-গিিা চুন প্ররয়াগ িরিা াইি-১৫০ গ্রা/ তক এেিং পাথুরে চুন-১০০ গ্রা  / তক প্ররয়াগ কেরত হরে।

৩৯
দনদখি দেিংগািাে দপতাোঃ দপয়ােী দেিংগািাে  গ্রা োঃ 

ম রহেপুে , ০১৯২৫৫৯২৮৪৩
৪ ১.০২ কাপ প-গিিা চুন প্ররয়াগ িরিা াইি-১৫০ গ্রা/ তক এেিং পাথুরে চুন-১০০ গ্রা  / তক প্ররয়াগ কেরত হরে।

৪০
 িয়ন্ত  ন্ডি দপতাোঃ িয়রিে  ন্ডি গ্রা োঃ ম রহেপুে , 

০১৯৩৪-৪৭৬৫৮৩
২ ২.৪৩ কাপ প-গিিা চুন প্ররয়াগ িরিা াইি-১৫০ গ্রা/ তক এেিং পাথুরে চুন-১০০ গ্রা  / তক প্ররয়াগ কেরত হরে।



৪১
দেিন  ন্ডি দপতাোঃ ব্রিোেী  ন্ডি গ্রা োঃ ম রহেপুে , 

০১৯২২৫২৫৬১২
৩ ০.৬১ কাপ প-গিিা চুন প্ররয়াগ িরিা াইি-১৫০ গ্রা/ তক এেিং পাথুরে চুন-১০০ গ্রা  / তক প্ররয়াগ কেরত হরে।

৪২
দেয়াি ম খ দপতাোঃ আবুি মহারেন ম খ গ্রা োঃ ম রহেপুে 

,০১৯২৫১০০৪৪৭
১ ০.৫৭ কাপ প-গিিা চুন প্ররয়াগ িরিা াইি-১৫০ গ্রা/ তক এেিং পাথুরে চুন-১০০ গ্রা  / তক প্ররয়াগ কেরত হরে।

৪৩
এোিৎ মহারেন ,চন্দ্র দিঘদিয়া, ব্যািংক অে এদ য়া, 

০১৯২২৮৫৭৫১৫
৫ ০.৬১ কাপ প-গিিা ক্ষত মোগ অদিরিন ট্যাে - ৫টি/  তক, দে দকউে ম্যাি- ৫ এ এি/ তক প্ররয়াগ কেরত হরে ।

৪৪ ফয়োি ,মোনােগাঁ, নাোয়নগঞ্জ, ০১৮১৯০১৬১৬৩ ২ ০.১৯ কাপ প-গিিা েবুি পাদন প্রদত  তরক ৩-৪ টি দে.কাপ প  জুি কেরত হরে।

৪৫ োদি দচন্তাপাে , মতেখািা , খুিনা, ০১৫১৭৮৫৬৫০৩ ১ ০.৪ কাপ প-গিিা এরেনা পচাঁ
ভােম্যাি মে াি ২এ এি/ তক পাদনরত মে এেিং , দে দকউে ম্যাি- ৫ গ্রা / তক+ 

মিি োইন্ড -৫গ্রা  /মকদি খাোরেে  োরথ দ দ রয় খাওয়ারত হরে।

৪৬
ম রহদি হাোন দপতাোঃের াোঃ দ িানুে েহ ান 

গ্রা োঃহাদিিাহ, আটজুদি, ০১৭৪১২২৩৭২৯
১ ০.০৫ কাপ প-গিিা  াছ  াো যারে পাথুরে চুন- ২৫০ গ্রা / তক, ১৫০ গ্রা / তক িেন ১৫ দ . অন্তে প্ররয়াগ কেরত হরে।

৪৭
োরেে মহারেন দপতাোঃ ম াোঃ আবুি মহারেন ম াল্লা গ্রা োঃ 

হাদিিাহ,, আটজুদি। ০১৭৩৬৮০৪০৫৫
১ ০.০৭ কাপ প-গিিা  াছ  াো যারে পাথুরে চুন- ২৫০ গ্রা / তক, ১৫০ গ্রা / তক িেন ১৫ দ . অন্তে প্ররয়াগ কেরত হরে।

৪৮
মিেোি েেকাে দপতাোঃ রূপকু াে েেকাে গ্রা োঃ 

শুদিগাতী, ০১৭৭০৪৮৪৬৩৯
১ ০.১২ কাপ প-গিিা দক পদে ান  াছ ছািা যারে

রুই- ৭-৮  টি/ তক, কাতিা-৫-৭ টি, মৃরগি-৩-৪ টি, দে.কাপ প-৫-৭ টি / তক, গ্রাে কাপ প- ১-

২ টি ।

৪৯
অদ ত েেকাে দপতাোঃ  রহশ্বে েেকাে গ্রা োঃ োনাগাতী, 

ফিতিা,০১৯১৪১৪২৭০৪
১ ০.২ কাপ প-গিিা  াছ ছািাে আরগ কেনীয় দক? ১০ দি. পাদনরত ২৫০ গ্রা  িেন গুদিকয়  াছ মগােি করে ছািরত হরে।

৫০
দেরেক  ীি দপতাোঃ েদজিত বু াে  ীি গ্রা োঃ োনাগাতী , 

ফিতিা
১ ০.৩ কাপ প-গিিা ক্ষত মোগ পাথুরে চুন- ২৫০ গ্রা / তক, ১৫০ গ্রা / তক িেন ১৫ দ . অন্তে প্ররয়াগ কেরত হরে।

৫১
ম াোঃ হাদিয়াে ম খ দপতাোঃ ইউনুে আিী গ্রা োঃ ধূিগ্রা  , 

যর াে, ০১৯৩৩৯৭১৫৫৪
১ ০.৪ কাপ প-গিিা  াছ ছািাে আরগ কেনীয় দক? ১০ দি. পাদনরত ২৫০ গ্রা  িেন গুদিকয়  াছ মগােি করে ছািরত হরে।

৫২
োগে েেিাে দপতাোঃ ক রিন েেিাে গ্রা োঃ দদ্বগিংগা 

০১৯৯৪৫৪০৯৫৫
১ ০.৩৫ কাপ প-গিিা ক্ষত মোগ পাথুরে চুন- ২৫০ গ্রা / তক, ১৫০ গ্রা / তক িেন ১৫ দ . অন্তে প্ররয়াগ কেরত হরে।

৫৩
ফারুক ম খ দপতাোঃ আোঃ হক ম খ গ্রা োঃ ম রিো গাওিা 

০১৯৯৩৭৫৫৯৯৭
১ ০.২ কাপ প-গিিা পাদন পদেস্কাে ইউদেয়া-১৫০গ্রা / তক এেিংটিএেদপ- ৭৫ গ্রা /  তক পাদনরত গুদিরয় প্ররয়াগ কেরত হরে।

৫৪
 াসু  হাোঃ দপতাোঃ হাদ ি হাওিািাে গ্রা   োঃ ম রিো 

গাওিা, ০১৯৫৫৮০৪৭৭২
১ ০.২ কাপ প-গিিা  াছ ছািাে আরগ কেনীয় দক? ১০ দি. পাদনরত ২৫০ গ্রা  িেন গুদিকয়  াছ মগােি করে ছািরত হরে।

৫৫
িগদি  দেশ্বাে দপতাোঃ  দনন্দ্রনাথ দেশ্বাে গ্রা োঃ মকন্দুয়া, 

ম াোোঃ নাই।
১ ০.২ কাপ প-গিিা ে স্যা নাই তরে পাি প্রায় ডুবু ডুবু মনট প্রস্তুত োখরত হরে ।

৫৬
কারয়  আিী ম াল্লা দপতাোঃ ম াোঃ কালু ম াল্লা, গ্রা োঃ উোঃ 

আড়ুয়াকাদন্দ, ০১৭২৬-৫৭২১১৫
২ ০.৪৮ কাপ প-গিিা চুন প্ররয়াগ চুন- ২০০ গ্রা / তক পাদনরত গুদিরয় দছটিরয় দিরত হরে।

৫৭
মেল্লাি  েীফ দপতাোঃ িালু চাঁি গ্রা োঃ েিোক মোয়াদিয়া, 

০১৯৩২৯৯৩৩২৩
১ ০.২ কাপ প-গিিা এরেনা কাঁটা

ভােম্যাি মে াি ২এ এি/ তক পাদনরত মে এেিং , দে দকউে ম্যাি- ৫ গ্রা / তক+ 

মিি োইন্ড -৫গ্রা  /মকদি খাোরেে  োরথ দ দ রয় খাওয়ারত হরে।

৫৮
 হীি েেিাে দপতাোঃ েকুি েেিাে গ্রা োঃ ম রিো গাওিা 

 ম াোোঃ নাই
১ ০.২ কাপ প-গিিা চুন প্ররয়াগ চুন- ২০০ গ্রা / তক পাদনরত গুদিরয় দছটিরয় দিরত হরে।

৫৯
ফিিান স্বা ীোঃ  হীি েেিাে গ্রা োঃর রিো গাওিা 

ম াোোঃ নাই
১ ০.১৮ কাপ প-গিিা  ামুক খাওারনা যারে দকনা না। োদিরত  দনরিো খাোে কতেী করে খাওয়ারত হরে।

৬০
মোদিনা স্বা ী  োঃ  দহি েেিাে গ্রা োঃর রিো গাওিা 

ম াোোঃ নাই
১ ০.১৭ কাপ প-গিিা  ামুক খাওারনা যারে দকনা না। োদিরত  দনরিো খাোে কতেী করে খাওয়ারত হরে।

৬১
পারুি মেগ  স্বা ীোঃ আবুি খরয়ে গ্রা োঃ ম রিো গাওিা, 

০১৯৫৩৩২৮১৫৪
১ ০.২১ কাপ প-গিিা ক্ষত মোগ পাথুরে চুন- ২৫০ গ্রা / তক, ১৫০ গ্রা / তক িেন ১৫ দ . অন্তে প্ররয়াগ কেরত হরে।

৬২
দ েন ম খ দপতাোঃ আোি ম খ গ্রা োঃ কুদিয়া, 

০১৯২৫৬৭৩৬৬৯
১ ০.১৮ কাপ প-গিিা এরেনা কাঁটা

ভােম্যাি মে াি ২এ এি/ তক পাদনরত মে এেিং , দে দকউে ম্যাি- ৫ গ্রা / তক+ 

মিি োইন্ড -৫গ্রা  /মকদি খাোরেে  োরথ দ দ রয় খাওয়ারত হরে।

৬৩
মক, এ  রুরেি দপতাোঃ খান ম াোঃ হাোন গ্রা োঃ মোয়াদিয়া 

০১৯৭২২৫২৫৮৪
১ ০.২১ কাপ প-গিিা টিউেওরয়রিে পাদন ব্যেহাে কো যারে দকনা দেিাভ প ট্যািংদকরত ক পরক্ষ ৩ দিন মেরখ ব্যেহাে কো যারে।

৬৪
ইে াইি ম াল্লা দপতাোঃ দ লু ম াল্লা গাওিা, 

০১৮১৮৯১৭৭৯২
১ ০.৮১ কাপ প-গিিা পাদন পেীক্ষা প্রাকৃদতক খাদ্য কতেী করে মপানা ছািরত হরে।

৬৫
মহারেন ম খ দপতাোঃ আোঃ হাদ ি ম খ গ্রা   োঃ 

কুদিয়া০১৭৭০০০২৪৪৩
১ ০.৩ কাপ প-গিিা পাদন পেীক্ষা চুন- ২০০ গ্রা / তক পাদনরত গুদিরয় দছটিরয় দিরত হরে।



৬৬
নুে ইেিা  েেিাে দপতাোঃ সুেত আিী েেিাে গ্রা োঃ 

গািংনী, ০১৬২৬-০৮০৪৭৯
১ ০.২ কাপ প-গিিা অদতদেক্ত পাদন মনট প্রস্তুত করে োখরত হরে।

৬৭
ম াোঃ িাভলু েেিাে দপতাোঃ আোঃ োজ্জাক েেিাে 

গ্রা োঃর রিো গাওিা ০১৬৪৪৭৯৯৭০০
১ ০.১৬ কাপ প-গিিা

মকান ে স্যা নাই তরে অদতদেক্ত পাদনরত মঘে ডুরে মযরত 

পারে।
মনট প্রস্তুত করে োখরত হরে।

৬৮
দ লু ম াল্লা দপতাোঃরিাক ান ম াল্লা,গ্রা োঃর রিো গাওিা 

০১৮৭৭৮৮৯০৫৭
১ ০.০৮ কাপ প-গিিা

মকান ে স্যা নাই তরে অদতদেক্ত পাদনরত মঘে ডুরে মযরত 

পারে।
মনট প্রস্তুত করে োখরত হরে।

৬৯
মগািা  ম াল্লা দপতাোঃ ো াি ম াল্লা , গ্রা োঃর রিো 

গাওিা , ০১৮৪৩৪১৪২৯২
১ ০.০৮ কাপ প-গিিা

মকান ে স্যা নাই তরে অদতদেক্ত পাদনরত মঘে ডুরে মযরত 

পারে।
মনট প্রস্তুত করে োখরত হরে।

৭০
দেদিকুে েহ ান দপতাোঃ ো াি ম াল্লা,গ্রা োঃর রিো 

গাওিা , ০১৬১১৮৪৮২৮৫
১ ০.২ কাপ প-গিিা

মকান ে স্যা নাই তরে অদতদেক্ত পাদনরত মঘে ডুরে মযরত 

পারে।
মনট প্রস্তুত করে োখরত হরে।

৭১
 াকসুদুে েহ ান দপতাোঃ আোঃ ো াি ম াল্লা , 

ম াল্লা,গ্রা োঃর রিো গাওিা , ০১৬১১৮৪৮২৮৫
১ ০.১৬ কাপ প-গিিা

মকান ে স্যা নাই তরে অদতদেক্ত পাদনরত মঘে ডুরে মযরত 

পারে।
মনট প্রস্তুত করে োখরত হরে।

৭২
কুিত েকাদত দপতাোঃ উদকি েকাদত, গ্রা োঃ নতুন 

মঘাষগাতী ০১৬৪৬৫৮৫৫৭৮
১ ০.১৬ কাপ প-গিিা

মকান ে স্যা নাই তরে অদতদেক্ত পাদনরত মঘে ডুরে মযরত 

পারে।
মনট প্রস্তুত করে োখরত হরে।

৭৩
হাদফজুে েহ ান দপতাোঃ মোহোে মহারেন গ্রা োঃ নতুন 

মঘাষগাতী , ০১৮৫৯৭২৩৪৬১
১ ০.১ কাপ প-গিিা

মকান ে স্যা নাই তরে অদতদেক্ত পাদনরত মঘে ডুরে মযরত 

পারে।
মনট প্রস্তুত করে োখরত হরে।

৭৪
ইউনুে ফদকে, দপতা- িদিি ফদকে, নতুন মঘাষগাদত, 

০১৮৫৯৭২৩৪৬১
১ ০.২১ কাপ প-গিিা দপএইচ-৭ চুন- ২০০ গ্রা / তক পাদনরত গুদিরয় দছটিরয় দিরত হরে।

৭৫
দেয়াি ম াল্লা, দপতা- হারুন ম াল্লা, নতুন মঘাষগাদত, 

০১৯৫২৮৯৫২৫৪
১ ০.২ কাপ প-গিিা দপএইচ-৭.০ চুন- ২০০ গ্রা / তক পাদনরত গুদিরয় দছটিরয় দিরত হরে।

৭৬ দ োি ম াল্লা, দপতা- হারুন ম াল্লা, ০১৮৫২৮৯৫২৫৪ ১ ০.৯২ কাপ প-গিিা দপএইচ-৭.৫ চুন- ২০০ গ্রা / তক পাদনরত গুদিরয় দছটিরয় দিরত হরে।

৭৭
মর াোঃ ই োন ম াল্লা,  দপতা- হারুন ম াল্লা, নতুন 

মঘাষগাদত, ০১৬৩২২৬৮৪০৭
১ ০.৯২ কাপ প-গিিা দপএইচ-৭.০ চুন- ২০০ গ্রা / তক পাদনরত গুদিরয় দছটিরয় দিরত হরে।

৭৮
ম াোঃ আকেে েেিাে, দপতা- আব্দুি কদে  েেিাে, 

মকািাদিয়া, ০১৯৭০৭২৫৯৫৫
১ ০.৬১ কাপ প-গিিা দপএইচ-৭.০ চুন- ২০০ গ্রা / তক পাদনরত গুদিরয় দছটিরয় দিরত হরে।

৭৯
িদিপে ম াল্লা, দপতা- আিতাফ মহারেন ম াল্লা, 

মকািাদিয়া, ০১৩১০৯৪০৩৬২
১ ০.৫১ কাপ প-গিিা দপএইচ-৭.০ চুন- ২০০ গ্রা / তক পাদনরত গুদিরয় দছটিরয় দিরত হরে।

৮০
ম াোঃ সুোত আিী েেিাে, দপতা- কদে  েেিাে, 

মকািাদিয়া, ০১৬২৬০৮০৪৭৯
১ ০.৬১ কাপ প-গিিা দপএইচ-৭.৫০ চুন- ২০০ গ্রা / তক পাদনরত গুদিরয় দছটিরয় দিরত হরে।

৮১
মিরিায়াে দেশ্বাে, দপতা-  করছি দেশ্বাে, মকািাদিয়া, 

০১৭৩৩২৬২৩৬৮
১ ১.০২ কাপ প-গিিা দপএইচ-৭.৫০ চুন- ২০০ গ্রা / তক পাদনরত গুদিরয় দছটিরয় দিরত হরে।

৮২
আিাে আিী, দপতা- আিাে ম াল্লা, মকািাদিয়া, 

০১৭৬৪৯০১৮৯৪
১ ০.৫৯ কাপ প-গিিা দপএইচ-৭.০ চুন- ২০০ গ্রা / তক পাদনরত গুদিরয় দছটিরয় দিরত হরে।

৮৩
পিানন মচৌধুেী, দপতা- দন পি মচৌধুেী, িয়খা, 

০১৭৬১৪২১৭৮৬
১ ০.৮১ কাপ প-গিিা দপএইচ-৭.০ িরিা াইট চুন- ১৫০০ গ্রা / তক পাদনরত গুদিরয় দছটিরয় দিরত হরে।

৮৪ ম খ  াসুি োনা, গািংনী, মেণু চাষী, ০১৭১৬৫৬১৫১৯ ১ ০.৬১ কাপ প-গিিা এযারেটে ক্রয় ২ মঘািা হে প পাওয়ারেে এযারেটে মকনা মযরত পারে।

৮৫
পল্লে দেশ্বাে, দপতা- ব্ররিন্দ্রনাথ দেশ্বাে, ব্রাহ্মণিাঙ্গা, 

০১৯০৮৬৬৬৫৫০
১ ০.২৩ কাপ প-গিিা দপএইচ-৭.০, গিিা দচিংদি ভােরছ

দিওিাইট  তরক ১০০ গ্রা  ও গ্যারোরনি  তরক ৫ গ্রা  একরে দ দ রয় মঘরে দছটারত 

হরে।

৮৬
ম খ দিটন, দপতা- ম খ আরয়নউদিন, মছাট কাচনা, 

০১৭৬০৯৪৪৭৬৯
১ ০.৬১ কাপ প-গিিা দপএইচ-৭.৫, পাদনরত গ্যাে

ম্যাদিিাইট-দপ  তরক ১০০ গ্রা  ও গ্যারোরনি  তরক ৫ গ্রা  একরে দ দ রয় মঘরে 

দছটারত হরে।

৮৭
কুটিশ্বে দেিংগািাে, দপতা- মখাকন দেিংগািাে, ম রহেপুে, 

ম াোইি নাই
১ ০.৪১ কাপ প-গিিা গিিা এরো পচা

ভােম্যাি মে াি ২দ দি/ তরক হারে পাদনরত গদিরয় দছটারত হরে এেিং ঐ দিন খাদ্য 

েন্ধ থাকরে। ১ দিন পরে খারদ্যে োথ দভটা দন দে ম্যাি ও মিিোইণ্ড ৫ গ্রা  হারে ৩-৫ 

দিন খাওয়ারত হরে।
৮৮

 া ী  হাোন, দপতা- ম াোঃ ইব্রাহী  ম াল্লা, গািফা, 

০১৭৩৪০০২৮০২
১ ০.০২ কাপ প-গিিা পাঙ্গাে  াছ  াো যারে

 তক প্রদত ২০০ গ্রা  হারে পাথুরে চুন দিরত হরে এেিং ১৫দ দনট পরে  তরক ১০০ গ্রা  

হারে িেন দিরত হরে।

৮৯
ম াোঃ নাদছেউদিন গািী, দপতা- আোঃ ছািাে গািী, 

মকািাদিয়া, ০১৬২২৩৫৮৩১৩
১ ০.১৯ কাপ প-গিিা দপএইচ-৬.৮০  তক প্রদত ১৫০গ্রা  হারে পাথুরে চুন দিরত হরে।

৯০
 দহদুল্লাহ গািী, দপতা- সুিতান গািী, মকািাদিয়া, 

০১৭২৬১২৪৭৯৮
১  ০.৮ কাপ প-গিিা দপএইচ৬.৫, এরেনা পচা  তক প্রদত ২৫০গ্রা  হারে পাথুরে চুন/িরিা াইট চুন দিরত হরে।



৯১ দ কাইি, দপতা- কুদ্দুে, মকািাদিয়া, ০১৬৩১১৮৫৪০৭ ১ ১.২৮ কাপ প-গিিা চুু্ন প্ররয়াগ  তক প্রদত ১৫০গ্রা  হারে পাথুরে চুন দিরত হরে।

৯২
ওোয়দুল্লাহ, দপতা- অদিউল্লাহ ম াল্লা, মকািাদিয়া, 

০১৬২৪৭৬৫০০৫
১ ০.৬০ কাপ প-গিিা চুু্ন প্ররয়াগ  তক প্রদত ১৫০গ্রা  হারে পাথুরে চুন দিরত হরে।

৯৩
ম ক অদহদুজ্জজ্জ ান, দপতা- িািািউদিন ম খ, 

মকািাদিয়া, ০১৮২৯৫৮৯৫৮২
১ ০.৬০ কাপ প-গিিা চুু্ন প্ররয়াগ  তক প্রদত ২৫০গ্রা  হারে পাথুরে চুন দিরত হরে।

৯৪
ম াোঃ  াছু দেল্লাহ, দপতা- একোমুি হক, মকািদিয়া, 

০১৬১৩৪২৫২৭২
১ ০.৫২ কাপ প-গিিা চুু্ন প্ররয়াগ  তক প্রদত ২৫০গ্রা  হারে পাথুরে চুন দিরত হরে।

৯৫
ম াোঃ হাদেবুল্লাহ দেশ্বাে, দপতা- লুৎফে দেশ্বাে, 

মকািদিয়া,  ০১৯০৬৮১২৫৫২
১ ০.৫০ কাপ প-গিিা চুু্ন প্ররয়াগ  তক প্রদত ২০০গ্রা  হারে পাথুরে চুন দিরত হরে।

৯৬
ম েআিী  দল্লক, দপতা- িয়নাি  দল্লক, মকািদিয়া,  

০১৬৮৯৮৩০৪৩৮
১ ০.২৮ কাপ প-গিিা চুু্ন প্ররয়াগ  তক প্রদত ২০০গ্রা  হারে পাথুরে চুন দিরত হরে।

৯৭
দুিাি চন্দ্র দেশ্বাে, দপতা- অধীে কু াে দেশ্বাে, 

মকািদিয়া,  ০১৭১৩৯০৪৮৮৮
১ ০.৬০ কাপ প-গিিা চুু্ন প্ররয়াগ  তক প্রদত ২০০গ্রা  হারে পাথুরে চুন দিরত হরে।

৯৮
ো ছুন্নাহাে, স্বা ী-আকো  ম খ, মকািদিয়া, 

০১৭৮২৯৭৪৮৫৫
১ ০.৩০ কাপ প-গিিা চুু্ন প্ররয়াগ  তক প্রদত ২০০গ্রা  হারে পাথুরে চুন দিরত হরে।

৯৯
োয়  ণ্ডি. দপতা- ধীরেন  ণ্ডি, িিিাঙ্গা, 

০১৭৩৪৩৬২৪৬৬
১ ১.২১ কাপ প-গিিা চুু্ন প্ররয়াগ  তক প্রদত ২০০গ্রা  হারে পাথুরে চুন দিরত হরে।

১০০
আদনছুে েহ ান, দপতা- ম ােরি  ফদকে,মকািদিয়া, 

০১৭৭৫৭৩৪১৮৪
১ ০.৪০ কাপ প-গিিা দপএইচ-৬.৮০  তক প্রদত ২০০গ্রা  হারে পাথুরে চুন দিরত হরে।

১০১
ম াোঃ োদকদেল্লাহ ম খ, দপতা- ইিাজুি ম খ, মকািদিয়া, 

০১৬২৪৮০৫৩৫৩
১ ১.০১ কাপ প-গিিা দপএইচ-৭.০  তক প্রদত ২০০গ্রা  হারে পাথুরে চুন দিরত হরে।

১০২
ম াোঃ কাওছাে আিী, দপতা- আোঃ িয়নাি  দল্লক, 

মকািদিয়া, ০১৬২৫০৮৪৮৮৪
১ ০.৩৮ কাপ প-গিিা দপএইচ-৭.০  তক প্রদত ২০০গ্রা  হারে পাথুরে চুন দিরত হরে।

১০৩
 ীউিী কেোগী, স্বা ী- অদিত কেোগী, ঝুরটশ্বেী, 

০১৭৬২৪০৬৯৮৯
১ ১.২০ কাপ প-গিিা দপএইচ-৭.০  তক প্রদত ২০০গ্রা  হারে পাথুরে চুন দিরত হরে।

১০৪
 দিনা দেশ্বাে, স্বা ী- েরন্তাষ দেশ্বাে, ঝুরটশ্বেী, 

০১৬৩৫৮৬৬১৮৯
১  ০.৪১ কাপ প-গিিা দপএইচ-৭.০  তক প্রদত ২০০গ্রা  হারে পাথুরে চুন দিরত হরে।

১০৫
োজ্জাত মহারেন, দপতা- আক্তাে ফারুক, মকািদিয়া, 

০১৬০১৩৬৩৬৫০
১ ০.৮০ কাপ প-গিিা দপএইচ-৭.০  তক প্রদত ২০০গ্রা  হারে পাথুরে চুন দিরত হরে।

১০৬
অদহি ফদকে, দপতা-  েরি  ফদকে, মকািদিয়া, 

০১৭৫৬৩৯৭৪০৩
১ ০.৬০ কাপ প-গিিা দপএইচ-৭.০  তক প্রদত ২০০গ্রা  হারে পাথুরে চুন দিরত হরে।

১০৭
দুিাি ফদকে, দপতা- ম াোঃ উিংগুি ফদকে, মকািদিয়া,  

০১৬২১২১৮৭৯১
১ ০.৬০ কাপ প-গিিা দপএইচ-৬.৮০  তক প্রদত ২০০গ্রা  হারে পাথুরে চুন দিরত হরে।

১০৮
হাদেকনা কেোগী, স্বা ী- ক ি কেোগী, ঝুরটশ্বেী, 

০১৯৪২৮১৯৯০১
১ ০.৮০ কাপ প-গিিা দপএইচ-৭.০  তক প্রদত ২০০গ্রা  হারে পাথুরে চুন দিরত হরে।

১০৯
মিাপা দেশ্বাে, স্বা ী- দেিন দেশ্বাে, উিে  াটিয়ােগাদত, 

০১৮২৩০৩৪৫৬৮
১ ০.৭৩ োগিা দপএইচ-৭.০  তক প্রদত ২০০গ্রা  হারে পাথুরে চুন দিরত হরে।

১১০
নদন্দতা দেশ্বাে, স্বা ী- সুদিত দেশ্বাে,  উিে 

 াটিয়ােগাদত, ০১৯১৮৭৬০২৩৮
১ ১.০২ োগিা দপএইচ-৭.০  তক প্রদত ২০০গ্রা  হারে পাথুরে চুন দিরত হরে।

১১১
প্রদতভা হািিাে, স্বা ী- নৃরপন হািিাে,উোঃ  

 াটিয়ােগাদত, ০১৬৩০৩৬৭৫৬৮
১ ০.৫২ োগিা চুন প্ররয়াগ  তক প্রদত ২০০গ্রা  হারে পাথুরে চুন দিরত হরে।

১১২
কা না  ণ্ডি, স্বা ী- েদঞ্জত  ণ্ডি,  উিে  াটিয়ােগাদত, 

০১৭২৪০০৬৮৯৮
১ ০.৫২ োগিা দপএইচ-৬.৫  তক প্রদত ২০০গ্রা  হারে পাথুরে চুন দিরত হরে।

১১৩
অদহদুজ্জা ান মুদন্স, দপতা- মগািা  ম াস্তফা মুদন্স,  ােন, 

০১৮৮৬৩৯৭৭০০
১ ০.২০ গিিা কাপ প চুনপ্ররয়াগ  তক প্রদত ২০০গ্রা  হারে পাথুরে চুন দিরত হরে।

১১৪
সুদপ্রয়া দেশ্বাে, স্বা ী- অদিত দেশ্বাে, উিে 

 াটিয়ােগাদত, ০১৯৯২৫১৪৯৪১
১ ০.৩০ গিিা -োগিা চুন প্ররয়াগ  তক প্রদত ২০০গ্রা  হারে পাথুরে চুন দিরত হরে।

১১৫
দনদ তা দেশ্বাে, স্বা ী- স্বপন দেশ্বাে, উিে  াটিয়ােগাদত, 

০১৬২৪১৩৩১২৩
১ ০.৩০ গিিা -োগিা চুন প্ররয়াগ  তক প্রদত ২০০গ্রা  হারে পাথুরে চুন দিরত হরে।



১১৬
শ্যা িী োয়, স্বা ী- দেধান োয়, উিে  াটিয়ােগাদত, 

০১৭৯৫৮৭৭৪২৫
১ ০.৬০ োগিা চুন প্ররয়াগ  তক প্রদত ২০০গ্রা  হারে পাথুরে চুন দিরত হরে।

১১৭
 রহন ম াহন্ত, দপতা- তােক ম াহন্ত, উিে  াটিয়ােগাদত, 

০১৮৬৯৫৭৭৬৩৪
১ ০.৪০ োগিা চুন প্ররয়াগ  তক প্রদত ২০০গ্রা  হারে পাথুরে চুন দিরত হরে।

১১৮
পুিক দেশ্বাে, দপতা- পূরন পন্দু দেশ্বাে,  উিে 

 াটিয়ােগাদত,  ০১৭২৭৮২৪০৭২
১ ০.৬১ োগিা চুন প্ররয়াগ  তক প্রদত ২০০গ্রা  হারে পাথুরে চুন দিরত হরে।

১১৯
োদিে দেশ্বাে, দপতা- মকা ি দেশ্বাে, উিে 

 াটিয়ােগাদত,  ০১৮৪৯৯৬৯৮৩১
১ ০.২১ োগিা চুন প্ররয়াগ  তক প্রদত ২০০গ্রা  হারে পাথুরে চুন দিরত হরে।

১২০
েদহ  দেশ্বাে, দপতা- ম খে দেশ্বাে, উিে  াটিয়ােগাদত, 

০১৬৪০৪৪১৯৮৫
১ ০.৩১ োগিা চুন প্ররয়াগ  তক প্রদত ২০০গ্রা  হারে পাথুরে চুন দিরত হরে।

১২১
তুদহন হািিাে, দপতা- দন পি হািিাে, উিে 

 াটিয়ােগাদত, ০১৮২১৮৯৫৯০৬
১ ০.৪২ োগিা চুন প্ররয়াগ  তক প্রদত ২০০গ্রা  হারে পাথুরে চুন দিরত হরে।

১২২
দনিী া হািিাে, স্বা ী- দ দহে হািিাে, উিে 

 াটিয়ােগাদত, ০১৭৩৬০০৯১০২
১ ০.৩২ োগিা চুন প্ররয়াগ  তক প্রদত ২০০গ্রা  হারে পাথুরে চুন দিরত হরে।

১২৩
দ দি হািিাে, স্বা ী-  রনাি হািিাে, উিে 

 াটিয়ােগাদত,  ০১৯৩০৭৭৫০৪২
১ ০.২১ োগিা চুন প্ররয়াগ  তক প্রদত ২০০গ্রা  হারে পাথুরে চুন দিরত হরে।

১২৪ কনা হািিাে, স্বা ী- দনদখি হািিাে, ০১৯৯৬৫৭১১৬১ ১ ০.৩১ োগিা চুন প্ররয়াগ  তক প্রদত ২০০গ্রা  হারে পাথুরে চুন দিরত হরে।

১২৫
পাদপয়া দেশ্বাে, স্বা ী- আ ীয়  ণ্ডি, উিে  াটিয়ােগাদত, 

০১৯১৫৮৭৮৪৩২
১ ০.২৫ োগিা চুন প্ররয়াগ  তক প্রদত ২০০গ্রা  হারে পাথুরে চুন দিরত হরে।

১২৬
উজ্জ্বি হািিাে, দপতা- ক ি হািিাে, উিে 

 াটিয়ােগাদত, ০১৯১২৮৫৫২৮৮
১ ০.৫১ োগিা চুন প্ররয়াগ  তক প্রদত ২০০গ্রা  হারে পাথুরে চুন দিরত হরে।

১২৭
োদি  হন্ত, দপতা- মগািক  হন্ত, উিে  াটিয়ােগাদত, , 

০১৬৩৬২২০৯৮০
১ ০.৩১ োগিা চুন প্ররয়াগ  তক প্রদত ২০০গ্রা  হারে পাথুরে চুন দিরত হরে।

১২৮
দুিাি  হন্ত, দপতা- েদেন  হন্ত, উিে  াটিয়ােগাদত, 

০১৬৩২১১৯৫৬১
১ ০.৬২ োগিা চুন প্ররয়াগ  তক প্রদত ২০০গ্রা  হারে পাথুরে চুন দিরত হরে।

১২৯
 হারিে  হন্ত, দপতা- কাদিিাে  হন্ত, উিে 

 াটিয়ােগাদত,  ০১৭৩২২২১৭৬০
১ ০.৪১ োগিা চুন প্ররয়াগ  তক প্রদত ২০০গ্রা  হারে পাথুরে চুন দিরত হরে।

১৩০
িীন ইেিা , দপতা- ম াোঃ আকেে মহারেন, উিয়পুে 

উিেকাদন্দ, ০১৯১০৩২৩১৩৭
১ ০.৩০ গিিা কাপ প চুন প্ররয়াগ  তক প্রদত ২০০গ্রা  হারে পাথুরে চুন দিরত হরে।

১৩১
দেপ্লে দেশ্বাে, দপতা- দেরেকানন্দ দেশ্বাে, ম রহেপুে, 

০১৯১৭০৮০২০৪
১ ০.৪০ গিিা কাপ প চুন প্ররয়াগ  তক প্রদত ২০০গ্রা  হারে পাথুরে চুন দিরত হরে।

১৩২
পদেরতাষ চন্দ্র ভে, দপতা-িক্ষণ চন্দ্র ভে, ম রহেপুে, 

০১৭১৫৯৮৬৯১৬
১ ০.৫১ গিিা কাপ প চুন প্ররয়াগ  তক প্রদত ২০০গ্রা  হারে পাথুরে চুন দিরত হরে।

১
ম খ আকেে আিী,   গো, োরগেহাট েিে, 

০১৮৬৩৯১০০৮৯
১ ০.২১ গিিা - কাপ প দ শ্র চাষ গিিা েকারিে দিরক পারি চরে আরে এেিং ২-১ টি  াো যায় অদিরিন ট্যােরিট  তক প্রদত ৩ টি এেিং ২৫০ গ্রা  চুন

২ আে ান তালুকিাে, ভাটোিা, েিে,01735823546 ১টি ট্যািংক ১০০০০দি োরয়াফ্লক  চাদষ োরয়াফ্লক েম্পরকপ িানরত চায় োরয়াফ্লক এে েই এেিং োরয়ােক েম্পরকপ পে  প মিওয়া হয়।

৩ হাদনফ হাওিািাে, োগ াো, েিে, 01859146770 ১ ০.২ কাপ প দ শ্র  ারছ উকুন হরয়রছ সুদ দথয়ন ৩গ্রা / তক/ফট

৪ ফাকে িা াি উদিন, সুগদন্ধ, েিে ১ ০.১৮ গিিা - কাপ প দ শ্র চাষ গিিাে এদেনা খরে পিরছ  তরক ২৫০ গ্রা  চুন

৫
ম াোঃ আেদুল্লাহ আি  ামুন, োোকপুে োিাে,েিে, 

০১৯২৪৭৯৫৪৭০
১ 0.25 কাপ প দ শ্র কাপ প ফযারটদনিং ও নাে পােী ব্যেস্থাপনা কাপ প ফযারটদনিং ও নাে পােী ব্যেস্থাপনাে 5 টি করে দিফরিট মিওয়া হয় ।

৬ তািেীে আহরম্মি খান 01978295830 2 0.28 কাপ প দ শ্র  াছ  াো যারে  অযার াদনয়াে উপদস্থদত েরন্ধ পো  প ।  চুন-100  গ্রা /  তক ।

৭ ম া:  াসু  ম খ, োোকপুে োিাে, 01971060998 3 1.7 কাপ প দ শ্র দপরিট খাদ্য কতেীে উপায় েদেষাে কখি -40 মকদি েয়াদেন-20 মকদি অরটকুিা-20 মকদি ভুট্টা -10 মকদি

উপরিিাোঃ োরগেহাট েিে



৮ জুরয়ি হাওিািাে ,সুগদন্ধ 01978295830 1 0.3 গিিা - কাপ প দ শ্র চাষ পাদনরত প্রাকৃদতক খাোে ঘাটদত প্রদত  তরক 100 গ্রা  ইউদেয়া, 50 গ্রা  টিএেদপ মিওয়াে পো  প প্রিান

৯  ারুফ হাওিািাে ,সুগদন্ধ 01724263656 1 0.2 গিিা - কাপ প দ শ্র চাষ পাদনরত প্রাকৃদতক খাোে ঘাটদত প্রদত  তরক 100-150 গ্রা  ইউদেয়া, 50-80 গ্রা  টিএেদপ মিওয়াে পো  প প্রিান

১০ আদনে হাওিািাে ,সুগদন্ধ 01731445282 1 0.2
গিিা - োগিা দ শ্র 

চাষ
োগিাে বৃদি েরন্তাষিনক না উন্নত ারনে দপরিট খাদ্য মিরহে ওিরনে 3-5% মিওয়াে পো  প প্রিান

১১ ম া: ওয়াদিউে েহ ান ,সুিতানপুে 01797224201 1 0.016 কাপ প দ শ্র চাষ  ারছ উকুন হরয়রছ সুদ দথয়ন ৩ গ্রা / তক/ফট

১২ ম া: হু ায়ন কদেে, মনানািািংগা 01726035541 1 0.06 কাপ প দ শ্র চাষ  াছ  াো যারে িািরটরন পাতা উঠারত হরে । প্রদত  তরক 200 গ্রা  দিওিাইট  মিওয়াে পো  প প্রিান

১৩ আবু হাদনফ ম খ  ,ি: খানপুে 01713454550 1 0.2 কাঁকিা চাষ কাঁকিা মঘরে মনট মনই কাঁকিা মঘরেে চােপার  মনট দতরত হরে

১৪ এখিাে ম খ , ি: খানপুে 01713913665 1 0.2 গিিা - কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে বৃদি েরন্তাষিনক না উন্নত ারনে দপরিট খাদ্য মিরহে ওিরনে 3-5% মিওয়াে পো  প প্রিান

১৫ ম খ দিল্লুে েহ ান ,মখগিা ঘাট , 01946579763 1 1 গিিা - কাপ প দ শ্র চাষ গিিা  বৃদি েরন্তাষিনক না উন্নত ারনে দপরিট খাদ্য মিরহে ওিরনে 3-5% মিওয়াে পো  প প্রিান

১৬ ম া: ইফরতখাে  , ম ারিিগঞ্জ 01936932384 2 1
গিিা - োগিা দ শ্র 

চাষ
দপরিট খাদ্য কতেীে উপায়

েদেষাে কখি -40 মকদি েয়াদেন-20 মকদি অরটকুিা-20 মকদি ভুট্টা -10 মকদি দচটাগুি 

,ইস্ট, শুটদক ব্যেহারেে পো  প প্রিান

১৭ ম া:িাদকে মহারেন , গো 01714809359 1 1 কাপ প দ শ্র চাষ গিিা দচিংদিে কারিা ফিকা মোগ হরে ো দয়ক খাোে প্ররয়াগ েন্ধ মেরখ প্রদত  তরক 300 গ্রা  চুন মিওয়াে পো  প প্রিান

১৮ োদি হািিাে, িয়গাদছ, 01740513062 1 0.26 কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে ক্ষত মোগ দৃশ্য ান
ো দয়ক খাোে প্ররয়াগ েন্ধ মেরখ প্রদত  তরক 300 গ্রা  ও 200 গ্রা  িেণ মিওয়াে 

পো  প প্রিান

১৯ সুব্রত কু াে প্রধান, খিেী, 01758839714 1 0.2 গিিা গিিাে মখািে নে প্রদত  তরক 40০ গ্রা  চুন ও কযািদেয়া  েমৃি খাোে মিওয়াে পো  প প্রিান

২০ টুম্পা প্রধান  , খিেী 01919015430 1 0.3 গিিা - কাপ প দ শ্র চাষ গিিাে বৃদি েরন্তাষিনক না উন্নত ারনে দপরিট খাদ্য মিরহে ওিরনে 4-5% মিওয়াে পো  প প্রিান

২১ িদে  উিীন , দেষ্ণুপুে 01987459129 1 0.26 গিিা - কাপ প দ শ্র চাষ কাপ প ফযারটদনিং ও নাে পােী ব্যেস্থাপনা  েম্পরকপ িানরত চাই কাপ প ফযারটদনিং ও নাে পােী ব্যেস্থাপনাে 5 টি করে দিফরিট মিওয়া হয় ।

২২ ম া: সুিন ম খ,  েগা 01726035541 1 0.4
গিিা - োগিা দ শ্র 

চাষ
গিিাে বৃদি েরন্তাষিনক না উন্নত ারনে দপরিট খাদ্য মিরহে ওিরনে 4-5% মিওয়াে পো  প প্রিান

২৩  ম খ োিি  , েগা 01713454550 1 0.3
গিিা - োগিা দ শ্র 

চাষ
গিিাে এদেনা খরে পিরছ  প্রদত  তরক ২৫০ গ্রা  চুন, পাদন পদেেতপন কোে পো  প প্রিান

২৪ ম খ মোরহি  , েগা  01715448410 1 0.4 গিিা - কাপ প দ শ্র চাষ  াছ ও দচিংদিে  বৃদি েরন্তাষিনক না উন্নত ারনে দপরিট খাদ্য মিরহে ওিরনে 3-5% 2/3 োে মিওয়াে পো  প প্রিান ।

২৫ আিাি  হাওিািাে ,মছাট েঘুনাথপুে 01718976228 1 0.25 গিিা - কাপ প দ শ্র চাষ নাে পােীে খাোে ব্যেস্থাপনা উন্নত ারনে দপরিট খাদ্য মিরহে ওিরনে 35%  োে মিওয়াে পো  প প্রিান ।

২৬ েরন্তাষ কু াে ,মছাট েঘুনাথপুে 01726035541 1 0.3
গিিা - োগিা দ শ্র 

চাষ
গিিাে বৃদি েরন্তাষিনক না উন্নত ারনে দপরিট খাদ্য মিরহে ওিরনে 4-5% মিওয়াে পো  প প্রিান

২৭ মেিাউি  দল্লক, মছাট নিবুদনয়া 01759740856 1 0.26
গিিা - োগিা দ শ্র 

চাষ
পাদন  দূষণ  তরক ২৫০ গ্রা  চুনও পাদন পদেেতপন

২৮ শ্যা িী োয় , আব্দুি েসূিপুে 01923948552 1 0.8 গিিা - কাপ প দ শ্র চাষ  াছ  াো যারে   পাদন পদেেতপন ও চুন-200  গ্রা /  তক

২৯ কার   নকীে ,আব্দুি েসূিপুে 01990278605 1 0.4 গিিা - কাপ প দ শ্র চাষ গিিাে এদেনা খরে পিরছ  প্রদত  তরক ২৫০ গ্রা  চুন, পাদন পদেেতপন কোে পো  প প্রিান

৩০ স্বপ্না োণী োদ ি, আব্দুি েসূিপুে 01936932384 2 0.3
গিিা - োগিা দ শ্র 

চাষ
দচিংদিে উপাঙ্গ মোগ  প্রদত  তরক ২৫০ গ্রা  চুন, পাদন পদেেতপন কোে পো  প প্রিান

৩১ তাদেকুি  দল্লক ,মছাট নিবুদনয়া,01984467625 1 0.22
গিিা - োগিা দ শ্র 

চাষ
দচিংদিে িাগযুক্ত মোগ  প্রদত  তরক ২৫০ গ্রা  চুন, পাদন পদেেতপন কোে পো  প প্রিান

৩২ োণী দ দস্ত্রী,আব্দুি েসূিপুে  01626324390 1 0.25
গিিা - োগিা দ শ্র 

চাষ
পাদনে PH মেরি যাওয়া  প্রদত  তরক ৫0০ গ্রা  চুন, পাদন পদেেতপন কোে পো  প প্রিান



৩৩ দিটন  দেি,আব্দুি েসূিপুে  01913414479 1 0.18 গিিা - কাপ প দ শ্র চাষ অদিরিন স্বল্পতা অদিরিন ট্যােরিট  তক প্রদত ৩ টি এেিং ২৫০ গ্রা  চুন

৩৪ মেেী োণী কেোগী ,আব্দুি েসূিপুে 01913414479 1 0.35
গিিা,োগিা - কাপ প 

দ শ্র চাষ
 ারছে বৃদি ও মোগ প্রদতরোধ ক্ষ তা বৃদিরত মপ্রাোরয়াটিক বৃদিরত

৩৫ আদুেী দহো,আব্দুি েসূিপুে 01710620321 1 0.4 গিিা - কাপ প দ শ্র চাষ  ারছ উকুন হরয়রছ সুদ দথয়ন ৩ গ্রা / তক/ফট

৩৬ খান ফেহাি মহারেন , খানপুে 01642132245 1 0.4 গিিা - কাপ প দ শ্র চাষ োগিা  ারছে বৃদি হরে না।
১। ১০ মকদি ইউদেয়া ও ৫ মকদি টি.এে.দপ দিরত হরে।, ২। ২০ মকদি কযািদেয়া  চুন 

দিরত হরে।

৩৭ হাোন োদিে  , গো 01716017201 1 0.4 গিিা - কাপ প দ শ্র চাষ োগিা  ারছে বৃদি হরে না।
১। ১০ মকদি ইউদেয়া ও ৫ মকদি টি.এে.দপ দিরত হরে।, ২। ২০ মকদি কযািদেয়া  চুন 

দিরত হরে।

৩৮  দতয়াে েেহ ান  ,দপদে মি া ,01727415542 1 0.22 োগিা - কাপ প দ শ্র চাষ গিিা দচিংদি মঘরেে পারি ভােরছ। ১। পা নদ  পা িু্ টাতর  হের। ২।  তক পু্ েতদ  ২০০ গ্রা  িরিা াইট চুন দিরত হরে।

৩৯ ম া: ফারুক হাওিািাে ,সুগদন্ধ  01731445282 1 0.25 গিিা - কাপ প দ শ্র চাষ গিিা দচিংদি মঘরেে পারি ভােরছ। ১। পা নদ  পা িু্ টাতর  হের। ২।  তক পু্ েতদ  ২০০ গ্রা  িরিা াইট চুন দিরত হরে।

৪০ ম া: আিাি হাওিািাে, েঘুনাথপুে  01718976224 1 0.3 গিিা - কাপ প দ শ্র চাষ গিিা দচিংদি েি হরে না।
১। পা নদ  পা িু্ টাতর  হের।, ২।  ি ি ঘনতু্ ে ক া তর  হের। ৩। নদ য় দ ত ২/৩ োে েম্পূেক 

খাোে দিরত হরে।

৪১ েদফকুি নদকে ,মকািিা 01703563388 1 0.2 গিিা - কাপ প দ শ্র চাষ
১। গিিা  চদ িংিদ ে এনু্ টরনা  খের  পিছর। ২। পদ িরট খা োে 

দিরে।

১। ২০ মকদি দিওিাইট দিরত হরে। ২। ৪ দিন খাোে েন্ধ কেরত হরে।৩। হেো  টানতর  

হরে।

৪২ ম া: আিাি হাওিািাে, েঘুনাথপুে  01718976224 1 0.4
গিিা,োগিা - কাপ প 

দ শ্র চাষ
োগিা  ারছে বৃদি হরে না।

১। ১০ মকদি ইউদেয়া ও ৫ মকদি টি.এে.দপ দিরত হরে। ২। ২০ মকদি কযািদেয়া  চুন 

দিরত হরে।

৪৩ নাদেে ম ািি, কনকপুে  01943174315 1 0.35  কাপ প দ শ্র চাষ
১। গিিা  চদ িংিদ ে এনু্ টরনা  খের  পিছর। ২। পদ িরট খা োে 

দিরে।

১। ২০ মকদি দিওিাইট দিরত হরে। ২। ৪ দিন খাোে েন্ধ কেরত হরে। ৩। হেো  টানতর  

হরে।

৪৪ ম া: জুরয়ি হাওিািাে, সুগদন্ধ  01724263656 1 0.4  কাপ প দ শ্র চাষ গিিা দচিংদিে কারিা ফিকা মোগ হরয়রছ।
১। ো  য়দকভা ের খা োে েনু্ ধ কেতর  হের। ২। হেো  টানতর  হের। ৩। পা নদ  পা িু্ টাতর  হের। 

৪। পু্ েতদ   তকর  ২০০ গ্রা  চুন দিরত হরে।

৪৫ িা াি উিীন ,কািদিয়া 01912382976 1 0.22 কাপ প দ শ্র চাষ ১। ে ই  া ছ  া ো  যা চু্ ছর। ২। ক িো খা োে হদেরের িদতর  হের। ১। হেো  টানতর  হের। ২। ২০ মকদি দিওিাইট দিরত হরে। ৩। ভা ে া ন খা োে িদতর  হের।

৪৬ ফয়োি  াহমুি , নূে  েদিি ম াি 01865053306 োরয়াফ্লক  চাদষ োরয়াফ্লক েম্পরকপ িানরত চাই। োরয়াফ্লক এে েই এেিং োরয়ােক েম্পরকপ পে  প মিওয়া হয়।

৪৭ ম া: ইিদেে আিী, অরযািা  01850019025 1 0.2 গিিা - কাপ প দ শ্র চাষ দক খাোে দিরত হরে িানরত চাই।
১। উনু্ নত  া নরে পদ িরট খা োে িদতর  হের। ২। ১০০ মকদি  াছ থাকরি ৪ মকদি খাোে 

দিরত হরে।

৪৮ এনামুি োেী মোহাগ ,োোোটি 01720994724 1 0.26 গিিা - কাপ প দ শ্র চাষ  াছ চারষ ঋণ মনওয়াে তথ্য িানরত চাই। ১। কৃষদ  েু্ যািংক থরকর  ঋণ নদতর  হের। ২। একটদ পু্ েতু্ যয়ন পতু্ ে িরওয়া  হয়রছর।

৪৯ ম খ  াহমুি হাোন ,োরিাখািী 01313982549 1 1.2 গিিা - কাপ প দ শ্র চাষ দক পদে ান োে দিরত হরে িানরত চাই। ১।  তকর  ১০০ গ্রা  ইউদেয়া ও ৫০ গ্রা  টি.এে.দপ দিরত হরে।

৫০ ম াল্লা দ িানুে েহ ান,োরিাখািী 01720994724 1 0.35
গিিা - োগিা দ শ্র 

চাষ
 াছ চারষ ঋণ মনওয়াে তথ্য িানরত চাই। ১। কৃষদ  েু্ যািংক থরকর  ঋণ নদতর  হের। ২। একটদ পু্ েতু্ যয়ন পতু্ ে িরওয়া  হয়রছর।

৫১  াহাতাে ম াল্লা, ভেপািা 01724263656 1 0.4
গিিা - োগিা দ শ্র 

চাষ
গিিাে িাদি কাটা যারে।

১। ো  য়দকভা ের খা োে েনু্ ধ কেতর  হের। ২। হেো  টানতর  হের। ৩। পা নদ  পা িু্ টাতর  হের। 

৪। পু্ েতদ   তকর  ২৫০ গ্রা  চুন দিরত হরে।

৫২ প্র ান্ত কু াে  ন্ডি, হাদি হে 01720457155 1 0.5
গিিা,োগিা  - কাপ প 

দ শ্র চাষ
১। গিিা ে ফ িকা য় কা িো িা গ। ২। তিা য় পরিদ  আছর। ১। পরিদ  ত িতর  হের। ২। নত ন পা টা  িা গাতর  হের।

৫৩ আি ি মহারেন ,ভট্টোদিয়াঘাটা 01911559514 1 0.2  কাপ প নাে পােী চাষ কখি খাওয়ারনা যারে দকনা িানরত চাই।
১। পু্ েথ  ১  াে কখি দভদিরয় খাওয়ারত হরে। ২। ১ মকদি মেনুে িন্য ৩ মকদি েদেষাে 

কখি এে েেন খাওয়ারত হরে।

৫৪ নাদেে ম ািি, কনকপুে  01943174315 1 0.15  কাপ প নাে পােী চাষ দক পদে ান োে দিরত হরে িানরত চাই। ১।  তকর  ১০০ গ্রা  ইউদেয়া ও ৫০ গ্রা  টি.এে.দপ দিরত হরে।

৫৫ হাও: েদেরুি হক, ভট্টপ্রতাপ 01776591533 1 0.3
গিিা - োগিা দ শ্র 

চাষ
গিিাে িাদি কাটা যারে।

১। ো  য়দকভা ের খা োে েনু্ ধ কেতর  হের। ২। হেো  টানতর  হের। ৩। পা নদ  পা িু্ টাতর  হের। 

৪। পু্ েতদ   তকর  ২৫০ গ্রা  চুন দিরত হরে।

৫৬ ওয়াদহুদুি হক িল্টু, ফরতপুে 01711448909 1 0.4 গিিা - কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে ক্ষত মোগ হরয়রছ। ১। ৩০ মকদি চুন ও ৩০ মকদি িেন গুরি দিরত হরে। ২। ৫ দিন খাোে েন্ধ কেরত হরে।

৫৭ ম া : ইদেে আিী ফদকে, খানপুে 01769111561 1 0.8 গিিা - কাপ প দ শ্র চাষ  াছ চারষ ঋণ মনওয়াে তথ্য িানরত চাই। ১। কৃষদ  েু্ যািংক থরকর  ঋণ নদতর  হের। ২। একটদ পু্ েতু্ যয়ন পতু্ ে িরওয়া  হয়রছর।



৫৮ রুহুি আদ ন ম খ , মকাট প  েদিি  01718180869 2 1 গিিা - কাপ প দ শ্র চাষ কখি খাওয়ারনা যারে দকনা িানরত চাই।
১। পু্ েথ  ১  াে কখি দভদিরয় খাওয়ারত হরে। ২। ১ মকদি মেনুে িন্য ৩ মকদি েদেষাে 

কখি এে েেন খাওয়ারত হরে।

৫৯ এদেএ  আব্দুি হক, নারগেোিাে ,01670718867 1 0.9
গিিা,োগিা  - কাপ প 

দ শ্র চাষ
দক পদে ান োে দিরত হরে িানরত চাই। ১।  তকর  ১০০ গ্রা  ইউদেয়া ও ৫০ গ্রা  টি.এে.দপ দিরত হরে।

৬০ ম খ হু ায়ন কদেে ,খানপুে  01933842445 1 1
গিিা - োগিা দ শ্র 

চাষ
গিিাে িাদি কাটা যারে।

১। ো  য়দকভা ের খা োে েনু্ ধ কেতর  হের। ২। হেো  টানতর  হের। ৩। পা নদ  পা িু্ টাতর  হের। 

৪। পু্ েতদ   তকর  ২৫০ গ্রা  চুন দিরত হরে।

৬১ োধন কু াে হািিাে, ি ানী  01783789146 1 0.2  কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে ক্ষত মোগ হরয়রছ। ১। ৩০ মকদি চুন ও ৩০ মকদি িেন গুরি দিরত হরে। ২। ৫ দিন খাোে েন্ধ কেরত হরে।

৬২ আব্দুি  ান্নান, হাদিখািী, 01717065627 1 0.25
গিিা,োগিা - কাপ প 

দ শ্র চাষ
রুই িাতীয়  াছ েি হরে না। ১।  ি ি ঘনতু্ ে ক া তর  হের। ২। নদ য় দ ত ২/৩ োে েম্পূেক খাোে দিরত হরে।

৬৩ ম খ সুিন হাোন,  গো 01987159127 1 0.3
গিিা,োগিা - কাপ প 

দ শ্র চাষ
 ারছে ক্ষত মোগ হরয়রছ। ১। ৩০ মকদি চুন ও ৩০ মকদি িেন গুরি দিরত হরে। ২। ৫ দিন খাোে েন্ধ কেরত হরে।

৬৪ মকৌদ ক হাোন, কান্দাপািা 01734085371 1 0.75
গিিা - োগিা দ শ্র 

চাষ
রুই িাতীয়  াছ েি হরে না। ১।  ি ি ঘনতু্ ে ক া তর  হের। ২। নদ য় দ ত ২/৩ োে েম্পূেক খাোে দিরত হরে।

৬৫ এে াি  দল্লক, ফিতিা 01928153407 1 0.16  কাপ পদ শ্র চাষ ১। পরিদ  আছর। ২।  দ না ে কা েু্ প  া ছর িা গ িরখা  িদ চু্ ছর। ১। ২০ মকদি দিওিাইট দিরত হরে।

৬৬ দিপক পাি, ফরতপুে 01680685325 1 0.2
গিিা,োগিা - কাপ প 

দ শ্র চাষ
োগিা  ারছে বৃদি হরে না।

১। ১০ মকদি ইউদেয়া ও ৫ মকদি টি.এে.দপ দিরত হরে। ২। ২০ মকদি কযািদেয়া  চুন 

দিরত হরে।

৬৭ ম খ দেদিকুে  েহ ান, খিেী   01710124683 1 0.25
গিিা,োগিা - কাপ প 

দ শ্র চাষ
গিিা দচিংদি  াো যারে ২/১ টি করে।

১।  ি ি ঘনতু্ ে ক া তর  হের। ২। নদ য় দ ত ২/৩ োে েম্পূেক খাোে দিরত হরে। ৩। পা নদ  

পাোরত হরে।

৬৮ োরিহা মেগ  , সুগদন্ধ 01731445282 1 0.2 গিিা - কাপ প দ শ্র চাষ গিিা দচিংদি েি হরে না।
১।  ি ি ঘনতু্ ে ক া তর  হের। ২। নদ য় দ ত ২/৩ োে েম্পূেক খাোে দিরত হরে। ৩। পা নদ  

পাোরত হরে।

৬৯ অনুপ  ন্ডি , খানপুে 0171391365 1 0.25 গিিা - কাপ প দ শ্র চাষ
১। গিিা  চদ িংিদ ে এনু্ টরনা  খের  পিছর। ২। পদ িরট খা োে 

দিরে।

১। ২০ মকদি দিওিাইট দিরত হরে। ২। ৪ দিন খাোে েন্ধ কেরত হরে। ৩। হেো  টানতর  

হরে।.

৭০
ম াোঃ আবুি হাোন োরহে দ িপাপুে, কািাপািা 

০১৯৯৩২১২৯০৭
২ ০.৪ গিিা - কাপ প দ শ্র চাষ গিিাে এদেনা খরে পিরছ  তরক ২৫০ গ্রা  চুন, িেণ ১০০ গ্রা , দিওিাইট ৫ মকদি/একে

৭১  ানছুে েহ ান  দল্লক, িোঃ খানপুে, ০১৪০২১৭৪১২৪ ৪ ১. কাপ প- নাে পাদে চাো মপানাে খাদ্য ও দি  হরত মপানা পে কেনীয় দক েদেষাে কখি, স্টাটাে-০,১, চুন, োে, ইউদেয়া-১০০,টিএেদপ-৫০,িযাপ-২৫ গ্রা /  তক

৭২  হদিত কু াে িাে, যাোপুে, খিেী, 01719015430 ২ ০.৪ কাপ প দ শ্র রুই িাতীয়  াছ ২-১ টি  াো যারে
 তরক ২৫০ গ্রা  চুন, িেণ ১০০ গ্রা , ওটিদে-১হ্রা / ৃরকদি খাোরেে োরথ ব্যেহারেে 

পো  প

৭৩
ম াোঃ তানদিন মেখ, োগ াো, কািাপািা, ০১৮৮৪-

৪৩৬৭৯৭
১ ০.৩২ কাপ প দ শ্র  ারছে বৃদি েরন্তাষিনক নয়

 ারছে  জুি ঘনত্ব ক ারত হরে, মিরহে ওিরনে ৩-৫ ভাগ হারে দেদপ এে দপরিট খাোে 

ব্যেহাে কেরত হরে

৭৪ ম াোঃ োদকে মহারেন, সুিতানপুে,০১৯১৩৬৫০০৯৯ ১টি ট্যািংক ১০০০০দি োরয়াফ্লক  চাদষ োরয়াফ্লক েম্পরকপ িানরত চায় োরয়াফ্লক এে েই এেিং োরয়ােক েম্পরকপ পে  প মিওয়া হয়।

৭৫ দেশ্বদিত পাি, পাটেপািা,০১৬৪৮২৯১১৪৮ ১ ২. গিিা - কাপ প দ শ্র চাষ কাতিা  াছ কূরি চরি আেরছ, এেিং পাদন মঘািা
 তরক ২৫০ গ্রা  চুন, িেণ ১০০ গ্রা , ২ দিন পে দচটাগুি ৪মকদি/ দেঘা ব্যেহারেে 

পো  প.

৭৬  ানছুে েহ ান  দল্লক, িোঃ খানপুে, ০১৪০২১৭৪১২৪ ৪ ১. কাপ প- নাে পাদে চাো  াছ মভরে উরঠরছ
দপ এইচ-৮.৫,  াটিে দপ এইচ-৬.৭, ঘনত্ব ক ারনা,  াছকাটাই করে অন্য পুকুরে মনওয়া 

এেিং পার াু্পে োহারে পাদনে েেেোহ বৃদি

৭৭ আবুইেহাক ম াল্লা, িোঃ খানপুে, ০১৭৯৮৩৩৮৭৩২ ২ ১.৫ মভটদক, দচতি , দচিংদি  ারছে বৃদি েরন্তাষিনক নয় েঠিক ঘনত্ব,  ারছে খাোে, মপ্রাোরয়াটিক ব্যেহারেে িন্য েিা হয়

৭৮ ম াোঃ  াদকে,  মনানািািংগা, েিে, ১টি ট্যািংক ১০০০০দি দ িং োরয়াফ্লক  ারছে বৃদি ক  হরে
কাে পন ও নাআরট্রারিরনে অনুপাত েঠিক কোে িন্য দচটাগুি ও িেণ এে েঠিক  াোয় 

ব্যেহাে নাদে  এে দষিং  ারছে খাোে ব্যেহারেে পো  প মিওয়া হয়

৭৯ েঞ্জন দেশ্বাে, েি চািপুে,০১৯১৩২২০২৮৭, ১ ০.৪ গিিা - কাপ প দ শ্র চাষ কাপ প  াছ  াে মগরছ ৩৫ মকদি চুন ও ১০ মকদি িেণ মিওয়াে পো  প

৮০ ম খ আোঃ েহ ান, োিাপুে, ০১৬৭৮৮৭৫৯৫৭, ১ ০.১৩ কাপ প দ শ্র দক পদে ান খাোে দিরত হরে ১০০ মকদি  ারছে িন্য ৪ মকদি খাোে দিরত হরে

৮১  দল্লক মোহানুজ্জা ান, মি া, ০১৬১০৫১৫২৭৯, ১ ০.৪
গিিা - োগিা-কাপ প 

দ শ্র চাষ
বৃদি ক  হরে ২০ মকদি চুন গুরি দিরত হরে, হেো টানরত হরে, দপরিট খাোে দিরত হরে

৮২ দেোজুি ইেিা  মি া, ০১৯২৫৩২৮১২৩ ১ ০.৫
গিিা - োগিা-কাপ প 

দ শ্র চাষ
বৃদি ক  হরে ২৫ মকদি চুন গুরি দিরত হরে, হেো টানরত হরে, দপরিট খাোে দিরত হরে



৮৩ আি  ম খ, মূিঘে, ০১৭৪১৫৩৪৮৫৪ ১ ০.৩ গিিা - কাপ প দ শ্র চাষ গিিাে এদেনা খরে পিরছ  তরক ২৫০ গ্রা  চুন, িেণ ১০০ গ্রা , দিওিাইট ৫ মকদি/একে

৮৪ মোনািী হািিাে,োরয়িা, ০১৯২৩৩৩২৮০০২ ১ ০.২ কাপ প দ শ্র কখি খাওয়ারনা যারে দকনা িানরত চায় ১   াে কখি খাওয়ারত হরে,  ১ মকদি মেনুে িন্য ৩ মকদি েদেষাে কখি খাওয়ারত হরে

৮৫ ম খ আদেফি ইেিা ,  গো, ০১৭৪৮৫৪১০০০ ১ ০.৩ কাপ প দ শ্র বৃদি ক  হরে
 ারছে  জুি ঘনত্ব ক ারত হরে, মিরহে ওিরনে ৩-৫ ভাগ হারে দেদপ এে দপরিট খাোে 

ব্যেহাে কেরত হরে

৮৬ দ ঠুন িাে,  পাদতিাখািী,০১৯২৯১৯৪৫১০ ১ ০.৩৫ কাপ প দ শ্র  ারছে গারয় ক্ষত মিখা যারে
পাদন পদেেতপন কেরত হরে, তরক ২৫০ গ্রা  চুন, িেণ ১০০ গ্রা , ওটিদে-১হ্রা / ৃরকদি 

খাোরেে োরথ ব্যেহারেে পো  প.

৮৭ িাফে হাওিািাে,  দ িপুে, ০১৭০৩৩৯৪৯৬৮৬ ১ ০.৩ কাপ প দ শ্র  ারছে গারয় উকুন হরয়রছ সুদ দথয়ন ৫০০গ্রা / তক এেিং তুন্দ্রা ২৫০-২৯০ গ্রা / তক

৮৮ ম াোঃ আি ি মহারেন, ভট্টোদিয়াঘাটা, ০১৯১১৫৫৯৫১৪ ১ ০.৩৫
গিিা - োগিা-কাপ প 

দ শ্র চাষ
োগিা দচিংদিে গারয় ম ওিা পরিরছ

পাদন পদেেতপন কেরত হরে, তরক ২৫০ গ্রা  চুন, িেণ ১০০ গ্রা , েি োগিা ধরে মফিরত 

হরে

৮৯ মুক্তা মেগ ,  গো, ০১৬৭২২৭১৩৪৩৪ ১ ০.২ রুই, কাতিা, মৃরগি  মঘে প্রস্তুদত িানরত চাই।
১। ঘরে   কা তর  হের। ২। কা িো কা িা  অপো েন কেতর  হের। ৩। চােিদকর  নরট িদ য়র 

দঘরে মফিরত হরে।

৯০ আ িাি দ কিাে, খািােম্বি, ০১৭২৪০০২৫৯১ ১ ০.১৫ গিিা - কাপ প দ শ্র চাষ গিিাে িাদি কাটা যারে।
১। পা নদ  পা িু্ টাতর  হের। ২।  তকর  ২৫০ গ্রা  চুন দিরত হরে। ৩। ৪-৫ দিন খাোে েন্ধ 

কেরত হরে।

৯১ ফােিানা মেগ , োরয়িা, ০১৯২৩৩২৮০০২ ১ ০.২ কাপ প দ শ্র রুই  াছ েি হরে না। ১।  ি ি ঘনতু্ ে ক া তর  হের। ২। নদ য় দ ত ২/৩ োে েম্পূেক খাোে দিরত হরে।

৯২ মকৌদ ক োয়, োরয়িা, ০১৯৪২০৩৩৭৬৭ ১ ০.৩ গিিা - কাপ প দ শ্র চাষ গিিাে এদেনা খরে পিরছ
১।  তকর  ২৫০ গ্রা  িরিা াইট চুন দিরত হরে। ২। পু্ েয়োিনর পা নদ  পা িু্ টাতর  হের। ৩। 

হেো দিরয় তিরির ে গ্যাে দূে কেরত হরে।

৯৩ ছাদেনা মেগ , সুগদন্ধ, ০১৯০৩৮৮৯২৮১ ১ ০.২৫ কাপ প দ শ্র রুই িাতীয়  ারছে গারয় উকুন মিখা দিরে। ১। ে  দ থদ য়ন/তুন্দ্রা ব্যেহাে কেরত হরে পদে ান  ত।

৯৪ আিকাচ হাওিািাে, শ্রীঘাট, ০১৭৫৯৫৬৬০১৫ ১ ০.২৫ োগিা - কাপ প দ শ্র চাষ দচিংদি েি হরে না। ১। পা নদ  পা িু্ টাতর  হের। ২। চদ িংিদ ে ঘনতু্ ে ক া তর  হের। ৩। নদ য় দ ত খা িু্ য িদতর  হের।

৯৫ ে ীে কু াে িাে, েঘুনাথপুে, ০১৯৬০৫৩০৫৩৭ ১ ০.৩
োগিা, গিিা,কাপ প 

দ শ্র চাষ
রুই িাতীয়  ারছে গারয় ক্ষত মোগ মিখা দিরে।

১।  তা িং  পু্ েতদ  আধা  করিদ  িিো া ইট চ ন িদতর  হের। ২।  তা িং  পু্ েতদ  আধা  করিদ  িেন 

দিরত হরে।

৯৬ হাদক  ম খ,  গো, ০১৭৫৮৯২৪৬১৫ ১ ০.৩ োগিা - কাপ প দ শ্র চাষ দচিংদি েি হরে না। ১। পা নদ  পা িু্ টাতর  হের। ২। চদ িংিদ ে ঘনতু্ ে ক া তর  হের। ৩। নদ য় দ ত খা িু্ য িদতর  হের।

৯৭ অনুপ  ন্ডি, িদক্ষন খানপুে, ০১৭১৬০৭৯৯০৯ ১ ০.২
োগিা, গিিা,কাপ প 

দ শ্র চাষ
রুই িাতীয়  ারছে গারয় ক্ষত মোগ মিখা দিরে।

১।  তা িং  পু্ েতদ  আধা  করিদ  িিো া ইট চ ন িদতর  হের। ২।  তা িং  পু্ েতদ  আধা  করিদ  িেন 

দিরত হরে।

৯৮ ম খ দ িানুে েহ ান, োরয়িা, ০১৮২৬৯৮৭৭৬৬ ১ ০.২ কাপ প দ শ্র িাি িাগ মিখা দিরে এেিং আই  পরি যারে। ১। পু্ েতদ   তা িং র  ১ মকদি হারে চুন দিরত হরে ও ১ মকদি িেন দিরত হরে।

৯৯ মোদনয়া হক, েঘুনাথপুে, ০১৬৪১৬২৮৪২৪ ১ ০.৩ কাপ প দ শ্র  াছ পাদনে উপদেভারগ মভরে উঠরে। হা করে খাদে খায়।
১। পা নদতর  িা ঠদ পরটা  কের ো  োুঁ তা ে কর টর ঢরউ িদতর  হের। ২। পু্ েতদ   তা িং র  ৫-৭ গ্রা  

অদিরফ্লা/অদিএি/অদি িাইফ প্ররয়াগ। ৩। োইের থরকর  পেদষু্ কাে পা নদ  প ক ের ঢ কা নরাে 

ব্যেস্থা কেরত হরে।
১০০ ম াোঃ িাদকে মহারেন,  গো, ০১৭১৪৮০৯৩৫৯ ১ ০.৩ কাপ প দ শ্র রুই িাতীয়  ারছে গারয় ক্ষত মোগ মিখা দিরে।

১।  তা িং  পু্ েতদ  আধা  করিদ  িিো া ইট চ ন িদতর  হের। ২।  তা িং  পু্ েতদ  আধা  করিদ  িেন 

দিরত হরে।

১০১ ম াোঃ জুরয়ি হাওিািাে, সুগদন্ধ, ০১৭২৪২৬৩৬৫৬ ১ ০.২ কাপ প দ শ্র  ারছে বৃদি েরন্তাষিনক নয়। ১। পু্ েতদ িদ ন ২ োে মিরহে ওিরনে ৫% হারে েম্পূেক খাোে দিরত হরে।

১০২ ম াোঃ  াহাতাে ম াল্লা, ভেপািা, ০১৭১৭৭৯০৪৪০ ১ ০.৩ কাপ প দ শ্র পাদন দূদষত হরে।
১। পা নদ ে চােপা  রে পা ি উুঁ চ  েরধর িদতর  হের। এেিং িদ টাে ো  েদষু্ টা না  িরওয়া ে েিা  

হরয়রছ।

১০৩ ম াোঃ মেদি  মহারেন, োরিাখাদি, ০১৯১৬১৫০১১৮ ১ ০.৩ গিিা - কাপ প দ শ্র চাষ গিিাে এদেনা খরে পিরছ
১।  তকর  ২৫০ গ্রা  িরিা াইট চুন দিরত হরে। ২। পু্ েয়োিনর পা নদ  পা িু্ টাতর  হের। ৩। 

হেো দিরয় তিরির ে গ্যাে দূে কেরত হরে।

১০৪ ম খ হাদেবুে েহ ান, োরিাখাদি, ০১৭২৯৩৩৬১৪৭ ১ ০.৩ গিিা - কাপ প দ শ্র চাষ মখািে নে ,  ক্ত হরে না। পা িম্বা, মিি মছাট।
১। পা নদ  পা িু্ টাতর  হের। ২। কু্ যািেদ য়া   ে ৃিু্ ধ খা োে িদতর  হের। ৩।  ৫০০ গ্রা  

কযািদেয়া  চুন দিরত হরে প্রদত  তািংর ।

১০৫ হাচান ম খ, পাদতিাখাদি, ০১৭১৪৫৩৮৩৪৮ ১ ০.৪ গিিা - কাপ প দ শ্র চাষ প্লািংকটন কতদে কেরত হরি দক কেরত হরে। ১। ৩০ মকদি ইউদেয়া ও ১৫ মকদি টি.এে.দপ দিরত হরে।

১০৬ দিনা আক্তাে, উিে সুগদন্ধ, ০১৯২৯৮৮২৬৯৪ ১ ০.২ গিিা - কাপ প দ শ্র চাষ গিিা দচিংদিে ফিকা পচা মোগ ১।  তা িং  পু্ েতদ  আধা  করিদ  হাের চ ন পু্ েয়োগ কেতর  হের।

১০৭ ইস্রাদফি ম খ, োরয়িা, ০১৬৪৬৫৮৫৭০৭ ১ ০.২৮ গিিা - কাপ প দ শ্র চাষ মখািে নে ,  ক্ত হরে না। পা িম্বা, মিি মছাট।
১। পা নদ  পা িু্ টাতর  হের। ২। কু্ যািেদ য়া   ে ৃিু্ ধ খা োে িদতর  হের। ৩।  ৫০০ গ্রা  

কযািদেয়া  চুন দিরত হরে প্রদত  তািংর ।



1 ওদছকাে েহ ান, বৃ-চাকশ্রী, ০১৭২১৩৬৪৯৬৫ 1 ০.৩৩ রুই িাতীয়  াছ ক্ষত মোগ  তক প্রদত ১ মকদি চুন এেিং ১ মকদি িেন ৫ ফট গভীেতায় েপ্তারহ ১ োে

2 ম খ ফদেি, বৃ-চাকশ্রী, ০১৬২৫৯৬১২২২ 1 ০.৩৮ রুই িাতীয়  াছ অদিরিন স্বিপতা ১. কারিা কািা তুিরত হরে। এক একরে অদি মফ্লা পাউিাে দিরত হরে।

3 ম খ ইউনুছ আিী, বৃ-চাকশ্রী, ০১৭২৪৩৩৪৩০৩ 1 ০.৩২ রুই িাতীয়  াছ  ারছে উকুন
সুদ দতয়ন ২-৩ দ .গ্রা. প্রদত  তরক দিরত হরে। দিপটারেি ৬ দ .গ্রা. ৫-৭ দিন পে পে 

দিরত হরে।

4 ম াোঃ তােদিক মহারেন, চাকশ্রী োিাে, ০১৯৩৩৮৫৮৩৯৮ ০ 0.36 রুই িাতীয়  াছ পাদন কারিা হরয় যাওয়া ১.পাদন পদেতন কেরত হরে। ২. তরক ২৫০ গ্রা  চুন দিরত হরে।

5 ম খ আবু তারিে, োইনতিা, ০১৯৫৭৯০৯৯০৫ 1 ০.৩৩ রুই িাতীয়  াছ  ারছে মপট মফািা
১.খাদ্য প্ররয়াগ েন্ধ োখরত হরে, ২.আক্রান্ত  াছ েদেরয় মফিা।, ৩.েি  ারছে মক্ষরে 

দেদেজি দিরয় পাদন মেে কো।

6 আদনছুে েহ ান, চাকশ্রী োিাে, ০১৭১৬৫৯৫৯১১ 1 ০.৩২ রুই িাতীয়  াছ ফিকা পচা
১.  তরক ১ মকদি চুন ও ১মকদি িেন দিরত হরে। ২. ২৪-৩৬ গ্রা.  তািং  ফট পটাদেয়া  

প্যােম্যাঙ্গারনট দিরত হরে।

7
আব্দুি িদতফ হাওিািাে, চাকশ্রী োিাে, 

০১৯৯৩৪৮৭১১৭
1 ০.৩৮ রুই িাতীয়  াছ মখািে  ক্ত হরয় যাওয়া ১.পাদন পদেেতন কেরত হরে। ২.১৫-২০ দিন পে  তরক ২৫০ গ্রা  চুন দিরত হরে।

8  দফকুি ইেিা , বৃ- চাকশ্রী, ০১৯২০২৮২১৯৭ 1 ০.৩৩ োগিা িাি হরয়  াো যারে
১. পাদনরত  তরক ২৫০ গ্রা. পাথুরে চুন ও দিওিাইট দিরত হরে। ২. কারিা কািা তুিরত 

হরে।

9 হাওিািাে ইকোি বৃ-চাকশ্রী, ০১৯৪১৩৪৪৯৭৭ 1 ০.৩৩ োগিা েজি হরয় যায়  তরক ২৫০ গ্রা  িরিাচুন দিরত হরে েম্পূেক খাোে দিরত হরে।

10 ম খ আব্দুি  ারিি, চাকশ্রী োিাে, ০১৭৩৯৯৯৮০৬৭ 1 ০.৩৮ গিিা েজি হরয় যায়  তরক ২৫০ গ্রা  িরিাচুন দিরত হরে, েম্পূেক খাোে দিরত হরে।

11 ম খ ম ায়ারজ্জ , চাকশ্রী োিাে, ০১৭১১০০০৭৫১ 1 ০.৩৩ োগিা গিিা দ শ্রচাষ ভাইোে ে স্যা
১.দপ দে আে পদেদক্ষত মপানা ব্যেহাে কেরত হরে। ২.দিদচিং পাউিাে  একরে ৩০০ গ্রা  ও 

দফটদকদে একরে ১৫০ গ্রা  দিরত হরে।

12 ম খ েদফকুি ইেিা , কু িাই, 01672680846 1 ০.৩৩  রনারেি মতিাদপয়া ভাইোে ে স্যা
১.দপ দে আে পদেদক্ষত মপানা ব্যেহাে কেরত হরে। ২.দিদচিং পাউিাে  একরে ৩০০ গ্রা  ও 

দফটদকদে একরে ১৫০ গ্রা  দিরত হরে।

13 ম খ েজ্জে আিী, চাকশ্রী োিাে, ০১৭১৭৩৮৮৪০২ 1 ০.৩২ রুই িাতীয়  াছ ক্ষত মোগ  তক প্রদত ১ মকদি চুন এেিং ১ মকদি িেন ৫ ফট গভীেতায় েপ্তারহ ১ োে

14 ম াল্লা জুিদফকাে আিী, দূগ পাপুে, ০১৭৪৬৯২৩৮৪৭ 1 ০.৩৩ রুই িাতীয়  াছ বৃদিক প্রদতদিন দু মেিা  ারছে ওিরনে ৩-৫% হারে েম্পুেক খাোে দিরত হরে।

১৫ সুব্রত দেশ্বাে, দপপুিবুদনয়া, ০১৯২৯০৫৭৭৬৪ 1 ০.৩৮ কাপ প দ শ্র মখািে  ক্ত হরয় যাওয়া ১.পাদন পদেতন কেরত হরে। ২.১৫-২০ দিন পে  তরক ২৫০ গ্রা  চুন দিরত হরে।

১৬ দ মুে দেশ্বাে, দপপুিতিা, ০১৯৪৬৫৮০৪১৩ 1 ০.৪ কাপ প দ শ্র েবুি হরয় যাওয়া ১.পাদন পদেতন কেরত হরে। ২. তরক ২৫০ গ্রা  চুন দিরত হরে।

১৭ আদ কুে েহ ান, আিাঘাট, ০১৯৮৮৫৪০৪৫২ 1 ০.৩৮ রুই িাতীয়  াছ অদিরিন স্বণ্পতা
১.খাদ্য প্ররয়াগ েন্ধ োখরত হরে, ২.অদিরিন পাউিাে দিরত হরে।, ৩.পাদন পদেেতপন 

কেরত হরে।

১৮ তািউদিন ম খ, কু িাই, ০১৯২৬৭৮১০৭২ 1 ০.৪৪ োগিা গিিা দ শ্রচাষ িাঁদিকাটা ১.  তরক ৫০০ গ্রা  চুন দিরত হরে।২. ব্যাকটিেি ৮০ একরে ৩০০ গ্রা  দিরত হরে

১৯ ম াোঃ দফরোি ম খ, তািবুদনয়া, ০১৭৪০৫৮৭১০০ 1 ০.৩৮ রুই িাতীয়  াছ খাোে ক  খায় ভাে ান খাোে দিরত হরে। হেো টানরত হরে।

২০  িনু েহ ান,  াদনকনগে, ০১৭১০১২৪৩৯৬ 1 ০.৩৩ রুই িাতীয়  াছ পাদন মঘািা  তরক ১ কদি হারে চুন দিরত হরে। কারিা কািা তুরি মফিরত হরে।

২১ েেিাে আি গীে, চন্ডীতিা, ০১৯৭৮৯২৬৬১৪ ০ ০ কাপ প দ শ্র েবুি স্তে ও অদিরিন ক িাি মটরন পদেস্কাে কেরত হরে অদিরগাল্ড 200 গ্রা / দেঘা

২২ োয়ফি হাওিািাে, তািবুদনয়া, ০১৭৮৪৭২১৫২৬ 1 ০.৩৩ রুই িাতীয়  াছ  ারছে বৃদি েরন্তাে িনক নয়  ারছে ঘনত্ব ক ারত হরে,  ারছে ওিরনে 5% হারে খাোে দিরত হরে।

২৩ গাইচ ম াল্লা, তািবুদনয়া, ০১৯৬৬৯৫২৬১৭ 1 ০.৩৮ রুই িাতীয়  াছ অদিরিন স্বিপতা অদিরগাল্ড 200 গ্রা / দেঘা

২৪ কদেে কুিেদত, োঁ তিী, ০১৭৪০৫৮৭১০০ 1 ০.৩৩ রুই িাতীয়  াছ  ারছে গারয় ঘা , াছ মভরে যারছছ পুকুরে প্রদত  তািংর  0.5 মকিী করে চুন ও িেন দিরত হরে।

উপরিিাোঃ ো পাি



২৫ টুকু ম াল্লা, ো পাি েিে, ০১৭২০২৬২০০২ ১. ০.৩৩
রুই ও কাতিা , দ শ্র 

চাষ
োরয়ফল্ক পিদতরত  াছ চারষ কেরত চায় োরয়ফল্ক পিদতরত  াছ চারষ প্ররয়ািনীয় পো  প ও দিফরিট মিওয়া হরিা।

২৬ িা াি ম খ, োিনগে, ০১৯৩৩৮২২৫৭৭ ১. ০.৩৮
রুই ও কাতিা দ শ্র 

চাষ
প্রাকৃদত খাদ্য ক  হয়।

ইউদেয়া-200 গ্রা , টিেদপ-100 গ্রা , এ দপও-50 গ্রা /  তরক , প্রদত 15 দিন অন্তে 

অন্তে পুকুরেে দিরত হরে।

২৭ মেদি  ম খ, োিনগে,  ০১৯২৪২৫০৮৫৭ ১. ০.৩৩ রুই িাতীয়  াছ োরয়ফল্ক পিদতরত  াছ চারষ কেরত চায় োরয়ফল্ক পিদতরত  াছ চারষ প্ররয়ািনীয় পো  প ও দিফরিট মিওয়া হরিা।

২৮ ইয়াদেন ম খ, িনিদনয়া, ০১৯৯৬৪৬৪৭২৭ ১ ০.৩৮ রুই িাতীয়  াছ পাদন কারিা হরয় যাওয়া পাদনরত ১( এক) মকদি পাথুরে চুন প্ররয়াগ কেরত হরে ।

২৯ োবুি ম খ, িনিদনয়া, ০১৭৭৩১৭৮২২৫ ০ ০ মিরি মিরি কাি প েিংক্রান্ত আইদি কাি প এেিং তিন্তপূে পক ব্যেস্থা মনওয়া হরে ।

৩০ হাওিািাে িাদকে মহারেন, দগিাতিা, ০১৩১২৮৩২৪৮০ ১ ০.০৩ রুই িাতীয়  াছ োরয়ফল্ক পিদতরত  াছ চারষ কেরত চায় োরয়ফল্ক পিদতরত  াছ চারষ প্ররয়ািনীয় পো  প ও দিফরিট মিওয়া হরিা।

৩১ নুরুি আই ন ম খ, গােবুদনয়া, ০১৬১০১২২৪০১ ০ ০ মিরি মিরি কাি প েিংক্রান্ত আইদি কাি প এেিং তিন্তপূে পক ব্যেস্থা মনওয়া হরে ।

৩২ তাদেখ আিী ম খ, িনিদনয়া, ০১৭২১১২২৪৩৮ ০ ০ মিরি মিরি কাি প েিংক্রান্ত আইদি কাি প এেিং তিন্তপূে পক ব্যেস্থা মনওয়া হরে ।

৩৩ সু ন ম খ, কা োঙ্গা, ০১৫৫৩৮০০৯৬৫ ০ ০ মিরি মিরি কাি প েিংক্রান্ত আইদি কাি প এেিং তিন্তপূে পক ব্যেস্থা মনওয়া হরে ।

৩৪ আিাি গািী, দগিাতিা, ০১৮৪৫৪৮৩১৯৩ ০ ০ মিরি মিরি কাি প েিংক্রান্ত আইদি কাি প এেিং তিন্তপূে পক ব্যেস্থা মনওয়া হরে ।

৩৫ মেরকরন্দাে আিী িফািাে, োঁ তিী, ০১৭৩৩৯৬১৪৩৯ ০ ০ মিরি মিরি কাি প েিংক্রান্ত আইদি কাি প এেিং তিন্তপূে পক ব্যেস্থা মনওয়া হরে ।

৩৬ আবুি কািা  আিাি, ভাগা, ০১৭২৪১৩৬২৫৫ ০ ০  ৎস্যচাষ িাতীয়  ৎস্য চাষ এে ে রয় পো  প েিংক্রান্ত  াটি পাদন পদেক্ষা করে পো  প প্রিান কো হরে ।

৩৭  দফ দহদুি ইেিা , শ্রীফিতিা, ০১৬২৮৫৩১৮৪৪ ১ ০.৩৩ রুই িাতীয়  াছ  ারছে উকুন
সুদ দতয়ন ২-৩ দ .গ্রা. প্রদত  তরক দিরত হরে।

দিপটারেি ৬ দ .গ্রা. ৫-৭ দিন পে পে দিরত হরে।

৩৮ িাদহি হাোন, শ্রীফিতিা, ০১৯১৩৯২০০০৯ ১ ০.৩৩  মঘে মেদিরে ন িদ ে পচ পা িদিি েহ উপদস্থত হরত হরে ।

৩৯ আব্দুি হাই, োঁ তিী, ০১৭৪৮৯৬৯৯৬৩ ০ ০ ০ ট্রিারে িাইরেন্স কো ন্যা নাি আইদি, এফ আইদি, ইদঞ্জন নিংোে েহ মযাগারযাগ কেরত হরে ।

৪০ দুিাি ম াল্লা, োঁ তিী, ০১৫৮০১৬৫৬৫০ ০ ০ ০ ট্রিারে িাইরেন্স কো ন্যা নাি আইদি, এফ আইদি, ইদঞ্জন নিংোে েহ মযাগারযাগ কেরত হরে ।

৪১ ম াোঃ হাদেবুে েহ ান, মগাদেন্দপুে, ০১৯৩২৬৯৯০৩৩ ১ ০.৩৮ মেনু মপানা চাষ পিদত
মনট দিরয় হাফা কতেী কেরত হরে , দির ে কুসু  আটা  য়িা দিরয় খাোে কতেী কেরত 

হরে ।

৪২ আদিোে ম খ, োঁ তিী, ০১৭২৪৯৬৫৩০৮ ০ ০ ০ ট্রিারে িাইরেন্স কো ন্যা নাি আইদি, এফ আইদি, ইদঞ্জন নিংোে েহ মযাগারযাগ কেরত হরে ।

৪৩ নূে ইেিা  ম াল্লা, োঁ তিী, ০১৭২৪৯৬৫৩০৮ ০ ০ ০ ট্রিারে িাইরেন্স কো ন্যা নাি আইদি, এফ আইদি, ইদঞ্জন নিংোে েহ মযাগারযাগ কেরত হরে ।

৪৪ ম াোঃ োচ্চু িাকুয়া, োঁ তিী, ০১৭২৩৫০৭৭০৩ ০ ০ ০ ট্রিারে িাইরেন্স কো ন্যা নাি আইদি, এফ আইদি, ইদঞ্জন নিংোে েহ মযাগারযাগ কেরত হরে ।

৪৫ ম খ  দেফি ইেিা , োঁ তিী, ০১৯১১৯১৪৭৪৯ ০ ০ ০ ট্রিারে িাইরেন্স কো ন্যা নাি আইদি, এফ আইদি, ইদঞ্জন নিংোে েহ মযাগারযাগ কেরত হরে ।

৪৬ আদ কুজ্জা ান েবুি, োিনগে, ০১৯১৪০৩৭৮০৩ ১ ০.৩৩ রুই িাতীয়  াছ  ারছে বৃদি েরন্তাে িনক নয়  জুি ঘনত্ব ক ারত হরে । ভাে ান খাোে দিরত হরে ।

৪৭ ম াোঃ িােলু, মপদিখািী, ০১৯১৬৯৬৬৮৬৫ ১ ০.৩৮ কাঁকিা চাষ অদিরিন স্বপ্লতা কারিা কািা তুরি মফিরত হরে ।   পুকুরে হেো মটরন গ্যাে দূে কেরত হরে ।

৪৮ ম াোঃ ম াতারিে ম াল্লা, মপদিখািী, ০১৯১৪৬০৩৪০২ ১ ০.৩৩ কাঁকিা চাষ অদিরিন স্বপ্লতা কারিা কািা তুরি মফিরত হরে ।পুকুরে হেো মটরন গ্যাে দূে কেরত হরে ।

৪৯ োইফি েেিাে, চন্ডীতিা, ০১৭১০৯৬৩৯৩৬ ১ ০.৩৮ রুই িাতীয়  াছ অদিরিন স্বপ্লতা
কারিা কািা তুরি মফিরত হরে । পাম্প চাদিরয় পুকুরে পাদনে অদিরিন দূে কেরত হরে । 

পুকুরে হেো মটরন গ্যাে দূে কেরত হরে ।



৫০ ইয়াদেন ম খ, শ্রীফিতিা, ০১৯৭৪৫২৫৫৩১ ১ ০.৩৩
গিিা ও োিা  াছ

দ শ্র চাষ
পাদন ও  াটি পদেক্ষা পাদনে দপ এইচ ৭.৫, অদিরিন -৫ দ  .গ্রা  ।

৫১ তরুন  জু িাে, চন্দ্রাখািী, ০১৯৫৫৯৩৬০০০ ০ ০  ৎস্য মিান িদ ে পচ পা, ন্যা নাি আইদি কাি প িদিি েহ উপদস্থত হরত হরে ।

৫২ অদিত  জু িাে, চন্দ্রখািী, ০১৭৭৯১৪৪৯৮৯ ০ ০ ০ মিরি কাি প েিংক্রান্ত আইদি কাি প এেিং তিন্তপূে পক ব্যেস্থা মনওয়া হরে ।

৫৩  দহি  দল্লক,মপদিখািী, ০১৯১২৩০৪১৪৪ ০ ০ ০ মিরি কাি প েিংক্রান্ত আইদি কাি প এেিং তিন্তপূে পক ব্যেস্থা মনওয়া হরে ।

৫৪ ওে ান আিী ম খ, কাকিা বুদনয়া, ০১৯১৩৬৩৭৭৭০ ০ ০ ০ মঘে মেদিরে ন িদ ে পচ পা িদিি েহ উপদস্থত হরত হরে ।

৫৫ আদিজুি ম খ, আিাঘাট, ০১৯৬৬০৪৪৭৫৬ ১ ০.৪৮ রুই িাতীয়  াছ মঘে মেদিরে ন িদ ে পচ পা িদিি েহ উপদস্থত হরত হরে ।

৫৬ ম াোঃ অদহদুজ্জা ান, আিাঘাট, ০১৮৬২৩৪৯৭৮৯ ১ ০.৪২ রুই িাতীয়  াছ মঘে মেদিরে ন িদ ে পচ পা িদিি েহ উপদস্থত হরত হরে ।

৫৭ দিনেন্ধু  ন্ডি, ক পেিংস্থান ব্যািংক, ো পাি ০ ০ ০  ৎস্য মিান িদ ে পচ পা, ন্যা নাি আইদি কাি প িদিি েহ উপদস্থত হরত হরে ।

৫৮ পল্লে কু াে গাইন, ক পেিংস্থান ব্যািংক, ো পাি ০ ০ ০  ৎস্য মিান িদ ে পচ পা, ন্যা নাি আইদি কাি প িদিি েহ উপদস্থত হরত হরে ।

৫৯ োজু ম খ, োখািগাদছ, ০১৭২৪৩২৫৮৫৮ ১ ০.৩৩ রুই িাতীয়  াছ পাদন ও  াটি পদেক্ষা পাদনে দপ এইচ ৭.৫, অদিরিন -৫ দ  .গ্রা  ।

৬০ আিকাছ ম খ আিাহাে আিী, োঁ তিী, ০১৯৮০১২৮১৩৭ ১ ০.৩৮ রুই িাতীয়  াছ পাদন ও  াটি পদেক্ষা পাদনে দপ এইচ ৭.৫, অদিরিন -৫ দ  .গ্রা  ।

৬১ ম াোঃ দফরোি মহারেন, মপদিখািী, ০১৮৫৮৩৮০১৬১ ১ ০.৩৩ গিিা িাঁদিকাটা ১.  তরক ৫০০ গ্রা  চুন দিরত হরে।২. ব্যাকটিেি ৮০ একরে ৩০০ গ্রা  দিরত হরে

৬২ ম খ েদফকুি ইেিা , মপদিখািী, ০১৯১৪১৮৩৩৮৬ ০ ০ ০  ৎস্য মিান িদ ে পচ পা, ন্যা নাি আইদি কাি প িদিি েহ উপদস্থত হরত হরে ।

৬৩  াহািাৎ মহারেন, মপদিখািী, ০১৯১৪১৮৩৩৮৬ ০ ০ ০  ৎস্য মিান িদ ে পচ পা, ন্যা নাি আইদি কাি প িদিি েহ উপদস্থত হরত হরে ।

৬৪ আ ান েেিাে, মগৌেম্ভা, ০১৭১১০২৩৪৮২ ১ ০.৪৮ োগিা োগিাে  িক কারিা কািা তুরি মফিরত হরে । হেো টানরত হরে । চুন পরয়াগ কেরত হরে ।

৬৫ তুদহন গািী, মগৌেম্ভা, ০১৯২১-৯৪১০৫৯ ১ ০.৩৩ োিা াছ পাদন মঘািা হরয় যাওয়া  তক প্রদত ১ মকদি চুন

৬৬ ম াোঃ ছািা  েেিাে, মগৌেম্ভা, ০১৯১৫০৮৫৩১৯ ১ ০.৩৮ োিা াছ বৃদিক েম্পুেক খাোে প্ররয়াগ কেরত হরে ।

৬৭ হেমুি ম খ, মগৌেম্ভা, ০১৯০৭৬৬০৪৮০ ১ ০.৪২ গিিা িাঁদিকাটা ১.  তরক ৫০০ গ্রা  চুন দিরত হরে।২. ব্যাকটিেি ৮০ একরে ৩০০ গ্রা  দিরত হরে

৬৮ ম খ আবু োইি, দগিাতিা, ০১৯৭৭৫৮১৩২৫ ১ ০.৪৮ কাঁকিা চাষ পিদত খাচায় কাকিা ম াটাতািাকেন পিতী

৬৯ দচি দপ্রয় দ উিী, ো পাি েিে, ০১৯৪৬৫২৫৮৬৬ ১ ০.৩৮ োিা  াছ পাদন িাি হরয় যাওয়া দফটদকদে ৫০ গ্রা  প্রদত  তরক প্ররয়াগ কেরত হরে ।

৭০ ম াোঃ আবু িাউি ম খ, কাদিকা প্রোি, ০১৯১৮০৫৯৬২০ ১ ০.৪২ োিা  াছ অদিরিন স্বপ্লতা কারিা কািা তুরি মফিরত হরে ।পুকুরে হেো মটরন গ্যাে দূে কেরত হরে ।

৭১ ম াোঃ ম ািারহে গািী, োরুইপািা, ০১৯৩৬০৩৫০৩৪ ১ ০.৩৮ োিা  াছ বৃদিক েম্পুেক খাোে প্ররয়াগ কেরত হরে ।

৭২ দ েপি  ীি, দপপুিবুদনয়া, ০১৭৭০৯৩৩৬৫৮ ১ ০.৪৪ গিিা েজি হরয় যায়  তরক ২৫০ গ্রা  িরিাচুন দিরত হরে। েম্পূেক খাোে দিরত হরে।

১ মোিাউি  দল্লক, গােবুদনয়া, ০১৫৩০১১২৫৮২ 1 ০.৩৮ োিা  াছ  াছ  িক খাোে ও েো প্ররয়াগ েন্ধ োখরত হরে । হেো টানরত হরে ।

2 নুরুি আদ ন ম খ, গােবুদনয়া, 0১৮৬৯৩৬৯৩১৮ 1 ০.৩৩ কাপ প দ শ্র  াছ মছাট হরে েম্পুেক খাদ্য দিরত হরে ।



3 আহ াি আদি ব্যাপাদে, গােবুদনয়া, 0১৮৬৯৩৬৯৩১৮ 1 ০.৪২ কাপ প দ শ্র ক্ষতরোগ  তক প্রদত ১ মকদি চুন এেিং ১ মকদি িেন ৫ ফট গভীেতায় েপ্তারহ ১ োে

4 দ কাউি  দল্লক,  গােবুদনয়া, 01৯৮২২৬৬৮৪০৪ ১ ০ কাপ প দ শ্র  ারছে মপট ফিা মোগ েি  ারছে মপট মথরক দেদেঞ্জ দিরয় পাদন মেে কেরত হরে ।

5 ম া  দফকুি ইেিা , উিিকুে, ০১৭১৮১৩৬৮০৫ 1 ০.৩৩ গিিা িাদিকাটা মোগ ১.  তরক ৫০০ গ্রা  চুন দিরত হরে।২. ব্যাকটিেি ৮০ একরে ৩০০ গ্রা  দিরত হরে

6 িারয়ি  দল্লক, দশ্রফিতিা, 01৯২৫৬৮৮৫৯০ 1 ০.৩৮ কাপ প দ শ্র বৃদি ক পুকুরে  ারছে ম াট ওিরনে 5% হারে দনদিষ্ট দুই মেিা করে খাোে দিরত হরে।

7 ম াোঃআব্দুে েদ ি ম খ, দশ্রফিতিা, 01৯৯৩৯৫৯১০৭ 1 ০.৩৮ কাপ প দ শ্র  ারছে  িক খাোে ও েো প্ররয়াগ েন্ধ োখরত হরে । হেো টানরত হরে ।

8 ম া আিাি ম খ,   দশ্রফিতিা, ০১৬২৯১৯৯৩৪৪ 0 ০.৩৩ োগিা মহায়াইট েট কারিাকািা তুরি মফিরত হরে ।রপ্রাোরয়াটিক ব্যেহাে কেরত হরে ।

9 ম ায়াজ্জা  ম খ, দশ্রফিতিা, ০১৮৫৫৫৬২০৬৩ 1 ০.৪২ কাপ প দ শ্র  াছ মভরে থারক, খাোে খায় না
অযার াদনি 3 গ্রা /  তরক এেিং টি রেন 2 দ .দি./  তরক ১  মিাি 7 দিনপে টি রেন 

2দ .দি./  তরক 2য় মিাি।

10 োন্ত হািিাে, কারিখাে মেি, ০১৯৮০৭৫৩৫৯৫ 1 ০.৪ কাপ প দ শ্র কাতিা  ারছে গারয় িাি িাগ
 তক প্রদত ১ মকদি চুন এেিং ১ মকদি িেন ৫ ফট গভীেতায় েপ্তারহ ১ োে, ৫% 

পটাদ য়া  পােম্যাঙ্গারনট েেরণ মগােি কোরত হে।

11 ম াোঃ িারেি, কপেতিা, 01711067186 ১ ০.১২ োিা  াছ  াছ মভরে থারক, খাোে খায় না েঠিক  াোয় (10 গ্রা /টন) মপ্রা-োরয়াটিক

12 ম াোঃ ওদহি ম খ, দশ্রফিতিা, ০১৯২০৫০৭৪৬০ 1 0.29 কাপ প দ শ্র  ারছে গারয় িাি িাগ পুকুরে প্রদত  তািংর  0.5 মকিী করে চুন ও িেন দিরত হরে।

13 ম া ইয়াদছন দ কিাে,দশ্রফিতিা, ০১৫৩৫৮১৯০৫২ ১ ০.৩৮ কাপ প দ শ্র  ারছে উকুন
দ দতয়ন ২-৩ দ .গ্রা. প্রদত  তরক দিরত হরে। দিপটারেি ৬ দ .গ্রা. ৫-৭ দিন পে পে 

দিরত হরে।

14 ম খ মেিাি মহারেন, িনিদনয়া, ০১৯১৫০১৮৪২২ 1 ০.৩৮ োিা  াছ  ারছে বৃদি ক পুকুরে  ারছে ম াট ওিরনে 5% হারে দনদিষ্ট দুই মেিা করে খাোে দিরত হরে।

13 দেল্পে চন্দ্র দেশ্বাষ, কু িাই, ০১৭১৫৪৪৩৮৬৩ 1 ০.৩৩ োগিা  ারছে  িক খাোে ও েো প্ররয়াগ েন্ধ োখরত হরে । হেো টানরত হরে ।

14
ম াোঃ আবু তারহে, পদি  োদনয়াখা াে, 

০১৭৮৫৫৭৬৮৯১
1 0.2 কাপ প দ শ্র ম দিদেন দেদপ এে েম্পরকপ ভাি  ারনে ওষধ মঘরে প্ররযাগ কেরত হরে ।

15 ম াোঃ দনিা  উিন, সুিতানপুে, 01777627593 1 0 কাপ প দ শ্র  ারছে গারয় িাি িাগ পুকুরে প্রদত  তািংর  0.5 মকিী করে চুন ও িেন দিরত হরে।

16 ম া ম াস্তাদফজুে েহ ান, দশ্রফিতিা, ০১৭৬৩৭৫৯০৬৫ 1 ০.৩৮ কাপ প দ শ্র অদিরিন স্বিপতা অদিরগাল্ড 200 গ্রা / দেঘা

17 ম খ মেিাউি কদেে, িনিদনয়া, ০১৯২১৩০৬৭৯৫ ১ ০.৩৩ কাপ প দ শ্র বৃদি ক পুকুরে  ারছে ম াট ওিরনে 5% হারে দনদিষ্ট দুই মেিা করে খাোে দিরত হরে।

18 আবুি কািা  গািী,  দল্লরকে মেি, ০১৯২০৭৩২৫৬৬ 1 ০.৩৮ গিিা িাদিকাটা মোগ ১.  তরক ৫০০ গ্রা  চুন দিরত হরে।২. ব্যাকটিেি ৮০ একরে ৩০০ গ্রা  দিরত হরে

19 ম খ হাদফজুে েহ ান তুদহন, িনিদনয়া, ০১৭১১১০১৪৪ 1 ৮০.৯৭ োগিা েজি হরয় যায়  তরক ২৫০ গ্রা  িরিাচুন দিরত হরে। েম্পূেক খাোে দিরত হরে।

20 অনুপ  ম াহন্ত, কারিখাে মেি, ০১৭১২৪০৪৩৫৮ 1 ০.৩৩ গিিা বৃদি ক পুকুরে  ারছে ম াট ওিরনে 5% হারে দনদিষ্ট দুই মেিা করে খাোে দিরত হরে।

21 হাদফজুে েহ ান, মপদিখাদি , ০১৯২৪২২২০১৩ 1 ০.৩৮ োিা  াছ অদিরিন স্বিপতা অদিরগাল্ড 200 গ্রা / দেঘা

22 অদভদিৎ কু াে পাি, মগাদেন্দপুে, ০১৭২৮৩৭২২৬৬ 1 ০.৩৩ োিা  াছ
পাদন কারিা হরয় যায়

পাদন পদেে পতন কেরত হরে

23 দেপন কু াে িাে, মোনাতুদনয়া, ০১৯১৫০৪৮৭৯৩ 1 ০.৩৪ োগিা েজি হরয় যায়  তরক ২৫০ গ্রা  িরিাচুন দিরত হরে। েম্পূেক খাোে দিরত হরে।

24 ম াোঃ  িনুে েহ ান, মছাট নোেপুে,      ০১৭১০১২৪৩৯৬ ১ ০.৩৭ োিা  াছ  াছ িাি হরয়  াো যায়  তক প্রদত ২৫০ গ্রা  পাথুরে চুন ও দিওিাইট দিরত হরে ।

২৫ চয়ন দেশ্বাষ, হুিকা, ০১৯২৪১৯৯৩২৪ ১ ০.৩৩ োিা  াছ ক্ষতরোগ  তক প্রদত ১ মকদি চুন এেিং ১ মকদি িেন ৫ ফট গভীেতায় েপ্তারহ ১ োে



২৬ োবুি দ দস্ত্র, ো পাি, ০১৯৬৬০২৪১৭৮ ১ ০.৩৮ কাকিা চাষ বৃদি ক মতিাদপয়া িাতীয়  ািং ােী খাোে দিরত হরে ।

২৭ ভিন ভাদন্ডােী, ো তদি, ০১৯৩৯৩৪৩১২৫ ১ ০.৩৭ কাকিা চাষ বৃদি ক মতিাদপয়া িাতীয়  ািং ােী খাোে দিরত হরে ।

২৮ ম া আকনাবুি ইেিা , েনরেন, ০১৭১২০৮৭৪৭২ ১ ০.৩২ োিা  াছ  ারছে উকুন
দ দতয়ন ২-৩ দ .গ্রা. প্রদত  তরক দিরত হরে। দিপটারেি ৬ দ .গ্রা. ৫-৭ দিন পে পে 

দিরত হরে।

২৯ দিপক ম ািি, োর ে খুিা,০১৭৩৪৩১২৫০৭ ১ ০.৩৩ োিা  াছ বৃদি ক পুকুরে  ারছে ম াট ওিরনে 5% হারে দনদিষ্ট দুই মেিা করে খাোে দিরত হরে।

৩০ ম া ফিলুে েহ ান, েনরেন, ০১৭৫২৬৩৬৩৮৩ ১ ০.৩৮ োিা  াছ অদিরিন স্বিপতা অদিরগাল্ড 200 গ্রা / দেঘা

1 মেরকন্দাে আিী িফািাে, ো তিী, ০১৭৩৩৯৬১৪৩৯ 1 ০.৩৩ কাপ প দ শ্র পাদন মঘািা হরয় যাওয়া  তক প্রদত ১ মকদি চুন

2 ম া তুদহন গািী, মগৌেম্ভা, ০১৯২১৯৪১০৫৯ 1 ০.৩৮ কাপ প দ শ্র বৃদি ক পুকুরে  ারছে ম াট ওিরনে 5% হারে দনদিষ্ট দুই মেিা করে খাোে দিরত হরে।

3 আ ান েেিাে, মগৌেম্ভা, ০১৭১১০২৩৪৮২ 1 ০.৩৭ কাপ প দ শ্র পাদন ও  াটি পদেক্ষা পাদনে দপ এইচ ৭.৫, অদিরিন -৫ দ  .গ্রা  ।

4 ইয়াদেন ম খ, দশ্রফিতিা, ০১৭৭৯১৪৪৯৮৯ ১ ০.৩৮ কাপ প দ শ্র পাদন ও  াটি পদেক্ষা পাদনে দপ এইচ ৭.৫, অদিরিন -৫ দ  .গ্রা  ।

5 ম া ওদহি ম খ, দশ্রফিতিা, ০১৯২০৫০৭৪৬০ 1 ০.৩৩ কাপ প দ শ্র পাদন িাি হরয় যাওয়া দফটদকদে ৫০ গ্রা  প্রদত  তরক প্ররয়াগ কেরত হরে ।

6 ইয়াদেন দেকিাে, দশ্রফিতিা, ০১৫৩৫৮১৯০৫২ 1 ০.৩৬ কাপ প দ শ্র অদিরিন স্বিপতা অদিরগাল্ড 200 গ্রা / দেঘা

7 ম া আবু তারহে, পদি  োদনয়া খা াে, ০১৭৮৫৫৭৬৮৯১ ১ ০.৩৮ কাপ প দ শ্র আযকুয়া ইনপুট েম্পরকর্ ধােনা দে দপ , এ দে আই কম্পাদনে ওষধ দিরত হরে ।

8 দেল্পে চন্দ্র দেশ্বাষ, কু িাই, ০১৭১৫৪৪৩৮৬৩ 1 0.25 কাপ প দ শ্র  ারছে গারয় ঘা,  াছ মভরে থারক, খাোে খায় না
অযার াদনি 3 গ্রা /  তরক এেিং টি রেন 2 দ .দি./  তরক ১  মিাি 7 দিনপে টি রেন 

2দ .দি./  তরক 2য় মিাি।

9 ম খ  দেফি ইেিা , ইেিা াোি, ০১৯১১৯১৪৭৪৫ 1 ০.৩৮ কাপ প দ শ্র  ারছে উকুন
দ দতয়ন ২-৩ দ .গ্রা. প্রদত  তরক দিরত হরে। দিপটারেি ৬ দ .গ্রা. ৫-৭ দিন পে পে 

দিরত হরে।

10 ম া িাভলু ম াল্লা, আওরোিাঙ্গা, ০১৯১৬৯৬৬৮৬৫ 1 ০.৩৩ কাপ প দ শ্র বৃদি ক পুকুরে  ারছে ম াট ওিরনে 5% হারে দনদিষ্ট দুই মেিা করে খাোে দিরত হরে।

11 নুেইেিা  ম াল্লা, ইেিা াোি, ০১৭২৩৫০৭৭০৩ 1 ০.৪২ গিিা েজি হরয় যায়  তরক ২৫০ গ্রা  িরিাচুন দিরত হরে, েম্পূেক খাোে দিরত হরে।

12 টুকু ম াল্লা, ো পাি েিে, ০১৭২০২৬২০০২ 1 0.24 মপানা ব্যেো মপানা দেদক্রে পূরে কেদনয় খাোে মিওয়া েন্ধ কেরত হরে ।

13 ম া িা াি ম খ, োিনগে, ০১৯৩৩৮২২৫৭৭ ১ ০.৩৩ োিা  াছ বৃদি ক পুকুরে  ারছে ম াট ওিরনে 5% হারে দনদিষ্ট দুই মেিা করে খাোে দিরত হরে।

14 ম াতরিে ম খ, কু িাই ১ ০.৩৩ গিিা িাদিকাটা মোগ ১.  তরক ৫০০ গ্রা  চুন দিরত হরে।২. ব্যাকটিেি ৮০ একরে ৩০০ গ্রা  দিরত হরে

15 ম া মিাোরয়ে আি  ামুন, গােবুদনয়া, ০১৩০৫০২৮২৯৭ 1 ০.৩৮ োগিা মহায়াইট েট কারিাকািা তুরি মফিরত হরে ।রপ্রাোরয়াটিক ব্যেহাে কেরত হরে ।

16 ম া দফরোি মহারেন, োতপুকুদেয়া, ০১৮৫৮৩৮০১৬১ ট্রিারে িাইরেন্স কো ন্যা নাি আইদি, এফ আইদি, ইদঞ্জন নিংোে েহ মযাগারযাগ কেরত হরে ।

17 ম াোঃ  াহবুবুে েহ ান, দ কিে, ০১৯১৫১২২২৮৭ 1 0.23 কাপ প দ শ্র এফ আই  দি কাি আইদি কাি প এেিং তিন্তপূে পক ব্যেস্থা মনওয়া হরে ।

18 ম া নাদেে উদিন, ো পাি, ০১৭৩৪৩২২২৩২ 1 0.24 কাপ প দ শ্র এফ আই  দি কাি আইদি কাি প এেিং তিন্তপূে পক ব্যেস্থা মনওয়া হরে ।

19 আককাে আিী ম খ, দশ্রফিতিা, ০১৯১৭৮১৪৫১৬ মিরি কদ টি গঠন কো েভাপদত দনে পাচন করে মেদিরে ন খাতায় না  দিদপেি কেরত হরে ।

20 কেয়ি শুকুে আিী ম খ, দগিাতিা, ০১৯২৭৮৯৫৮১০ ট্রিারে িাইরেন্স কো ন্যা নাি আইদি, এফ আইদি, ইদঞ্জন নিংোে েহ মযাগারযাগ কেরত হরে ।



21 জুিদফকাে গািী, দেদকেিাঙ্গা, ০১৫১৮৬১৬৭৬৭. ট্রিারে িাইরেন্স কো ন্যা নাি আইদি, এফ আইদি, ইদঞ্জন নিংোে েহ মযাগারযাগ কেরত হরে ।

22 িিাে ম খ, ো পাি েিে, ০১৪০৫০৫৬৮৬৩ এফ আই  দি কাি আইদি কাি প এেিং তিন্তপূে পক ব্যেস্থা মনওয়া হরে ।

23 ম া েদফকুি ইেিা , মখগিাঘাট, ০১৭১৩৬৩৪৩৪৫ এফ আই  দি কাি আইদি কাি প এেিং তিন্তপূে পক ব্যেস্থা মনওয়া হরে ।

24 ম া আিগে আিী ম খ, কু ােখািী, ০১৭১৯৫৬৮৬৭৪ মিরি কদ টি গঠন কো েভাপদত দনে পাচন করে মেদিরে ন খাতায় না  দিদপেি কেরত হরে ।

25 রু া খাতুন, দিগোি, ০১৬২৬৫৪৪৯৭৮ মিরি কদ টি গঠন কো েভাপদত দনে পাচন করে মেদিরে ন খাতায় না  দিদপেি কেরত হরে ।

26 দেদ্যৎ  ন্ডি, কাদিকাোদি, ০১৯২১৩৩১০৩২ মিরি কদ টি গঠন কো েভাপদত দনে পাচন করে মেদিরে ন খাতায় না  দিদপেি কেরত হরে ।

27 েও ন আো মেগ , দিগোি, ০১৯৪৮৯২৬৩৫০ মিরি কদ টি গঠন কো েভাপদত দনে পাচন করে মেদিরে ন খাতায় না  দিদপেি কেরত হরে ।

28 েঞ্জয় ব্যানােদি, চািপাই, ০১৯৬৭৫৭০৮৪৮ মিরি কদ টি গঠন কো েভাপদত দনে পাচন করে মেদিরে ন খাতায় না  দিদপেি কেরত হরে ।

29 ম া আনোে আিী, দেদকদেিাঙ্গা, ০১৮২১১৯১৯৪০ এফ আই  দি কাি আইদি কাি প এেিং তিন্তপূে পক ব্যেস্থা মনওয়া হরে ।

30 আর কুজ্জা ান েবুি, োিনগে,  ০১৯১৪০৩৭৮০৩ 1 ০.৩৩ কাপ প দ শ্র অদিরিন স্বিপতা অদিরগাল্ড 200 গ্রা / দেঘা

১
ফদেি আহর ি, দপতা:আইউে আিী, গ্রা  নিবুদনয়া 

ম াো:01746827576
1 0.04 কাপ প িাতীয়  াছ েকারি ভারে,  ারি  ারি দু একটি  াো যায়

কৃদি  ভারে অদিরিন েেেোহ কেরত হরে এেিং দুই  াে অন্তে  তরক ২০০ গ্রা  পাথুরে 

চুন প্ররয়াগ কেরত হরে।

২
সু ান্ত কু াে হািিাে, দপতা: সুক েঞ্জন হািিাে, গ্রা : 

োিাপুে, ম াো:01733473117
1 0.04 কাপ প িাতীয় ক্ষতরোগ

প্রদত  তরক ২৫০ গ্রা  হারে পাথুরে চুন পাদনরত গুরি দছটিরয় দিরত হরে এেিং ১৫ দ দনট 

পরে  তরক ১০০ গ্রা  হারে িেন েোেদে দছটিরয় দিরত হরে।

৩
োি া হাওিািাে, দপতা: ম ািারহে আিী হাওিািাে, 

গ্রা  : োরি ে
2 0.1 কাপ প িাতীয় প্রাকৃদতক খােে কতদে কেে দকভারে?

দনয়দ ত পাদনে দপএইচ পেীক্ষা কেরত হরে, প্রাত ১  াে অন্তে  তরক ১৫০ গ্রদ  ইউদেয়া 

এেিং ১০০ গ্রা  টিএেদপ প্ররয়াগ মেরত হরে।

৪
আরনায়াে মহারেন, দপতা: আই  উদিন, গ্রা : ি. 

োিাপুে, ম াো: 01798042458
1 0.27 কাপ প িাতীয় মঘে মেদিরে ন েম্পরকপ প্ররয়িনীয় কাগিপে েহ  ৎস্য অদফরে আরেিন কেরত হরে।

৫
ে ীে েঞ্জন কুলু, দপতা:  রনােঞ্জন কুলু, গ্রা :োরিশ্বে 

0176151086
1 0.22 কাপ প িাতীয় পুটি  ারছে মপরটে দনরচ িািরচ িাগ। প্রদত  তরক ২৫ গ্রা  হারে পটাদ য়া  পােম্যঙ্গারনট পাদনরত গুরি দছটিরয় দিরত

৬
ম া: এনামুি হক, দপতা: ম া: মোহোে আিী, গ্রা : 

ি.োিাপুে, ম াো:01913116239
1 ০.২৪ কাপ প-গিিা দচিংদি  াছ িাদি কাটা এেিং  রে মভরে উঠরছ। িরিাচুন  তরক ২৫০ গ্রা  প্ররয়াগ মেরত হরে এেিং ৪-৫ দিন খাদ্য েন্দ োখরত হরে।

৭
আ: েদ ি আকন, দপতা:ম া: ম রছে আকন, গ্রা : ি. 

োিাপুে, ম াো:01922197772
1 0.01 কাপ প িাতীয় পাদনরত গন্ধ,  াছ  াো যারে পন্ড মকয়াে একরে ৭০ গ্রা  ও চুন  তরক ২০০ গ্রা  প্ররয়াগ কেরত হরে।

৮
মহ ারয়ত উদিন আকন, দপতা; আ োফ আিী, আকন, 

গ্রা : চাদিতাবুদনয়। ম াো: 01724187811
1 0.01 কাপ প িাতীয় ক্ষতরোগ

প্রদত  তরক ২৫০ গ্রা  হারে পাথুরে চুন পাদনরত গুরি দছটিরয় দিরত হরে এেিং ১৫ দ দনট 

পরে  তরক ১০০ গ্রা  হারে িেন েোেদে দছটিরয় দিরত হরে।

৯
ম া: আব্দুে েদহ  হাওিািাে, দপতা: আ: খারিক 

হাওিািাে, গ্রা : োরয়ন্দা, ম াো: 01713912246
1 0.02 কাপ প িাতীয়  ারছে গারয় িািরচ িাগ। প্রদত  তরক ২৫ গ্রা  হারে পটাদ য়া  পােম্যঙ্গারনট পাদনরত গুরি দছটিরয় দিরত

১০
ম া: তাবুি ইেিা ,দপতা: আবুি োোে,গ্রা : োরয়ন্দা, 

ম াো:01314186617
1 0.02 কাপ প িাতীয়  ারছে গারয় িািরচ িাগ। প্রদত  তরক ২৫ গ্রা  হারে পটাদ য়া  পােম্যঙ্গারনট পাদনরত গুরি দছটিরয় দিরত

১১
পিা  ক পকাে, দপতা: কািাচাি ক পকাে,  গ্রা : 

োরয়ন্দা, ম াো: 01724770910
1 0.2 কাপ প িাতীয় পাদনে ওপে িাি স্তে িরখাযায়। িাইরনিট  তরক ২.৫ দ দি ও একরে ৭০ হগ্রা  পন্ড মকয়াে প্ররয়াগ মেরত হরে

১২
আ: খারিক, দপতা:ম া: মতার ি উদিন, গ্রা ; 

 েনরখািা, ম াো: 01728906176
1 0.3 কাপ প িাতীয় পাদনে ওপে িাি স্তে িরখাযায়। িাইরনিট  তরক ২.৫ দ দি ও একরে ৭০ হগ্রা  পন্ড মকয়াে প্ররয়াগ মেরত হরে

১৩
আ: োরেক হাওিািাে, দপতা:আরনায়াে হাওিািাে , 

গ্রা :: োরয়ন্দা, 01791159553
1 0.2 কাপ প িাতীয়  াছ েকারি ভারে,  ারি  ারি দু একটি  াো যায়

কৃদি  ভারে অদিরিন েেেোহ কেরত হরে এেিং দুই  াে অন্তে  তরক ২০০ গ্রা  পাথুরে 

চুন প্ররয়াগ কেরত হরে।

১৪
ম া: রুহুি আ ীন, দপতা: আ: হাদক  হাওিািাে,  গ্রা : 

দেধানোগে,  ম াো: 01715538364
1 0.2 কাপ প িাতীয় ক্ষতরোগ

প্রদত  তরক ২৫০ গ্রা  হারে পাথুরে চুন পাদনরত গুরি দছটিরয় দিরত হরে এেিং ১৫ দ দনট 

পরে  তরক ১০০ গ্রা  হারে িেন েোেদে দছটিরয় দিরত হরে।

উপরিিাোঃ  েরণরখািা



১৫
ম া: িহুরুি ইেিা , দপতা:দেো জুি ইেিা ,  গ্রা : 

োকিে ম াো:01916813009
1 0.32 কাপ প িাতীয়  াছ ভারে।, াছ  াো যারে।

কৃদি  ভারে অদিরিন েেেোহ কেরত হরে এেিং দুই  াে অন্তে  তরক ২০০ গ্রা  পাথুরে 

চুন প্ররয়াগ কেরত হরে।

১৬
ম া:  দিবুে েহ ান খান। দপতা: আব্দুি হারে ,  গ্রা : 

 েনরখািা, ম াো: 01721034390
1 0.2 কাপ প-গিিা দচিংদি  াছ িাদি কাটা এেিং  রে মভরে উঠরছ। িরিাচুন  তরক ২৫০ গ্রা  প্ররয়াগ মেরত হরে এেিং ৪-৫ দিন খাদ্য েন্দ োখরত হরে।

১৭
তরুন কাদন্ত হািিাে, দপতা: েদি  চন্দ্র।  গ্রা : োরিস্বে। 

ম াো: 017162264135
1 0.2 কাপ প িাতীয় ক্ষতরোগ

প্রদত  তরক ২৫০ গ্রা  হারে পাথুরে চুন পাদনরত গুরি দছটিরয় দিরত হরে এেিং ১৫ দ দনট 

পরে  তরক ১০০ গ্রা  হারে িেন েোেদে দছটিরয় দিরত হরে।

১৮
 দহউদিন মুদন্স। দপতা: নুে ম াহ্মি মুদন্স। গ্রা : উিে 

তাফািোদি, ম াো: 01920965473
1 0.2 কাপ প িাতীয় পাদন নস্ট হরয়রছ প্রদত  তরক ২৫০ গ্রা  হারে পাথুরে চুন পাদনরত গুরি দছটিরয় দিরত হরে

১৯
ম া: োরনায়াে মহারেন, দপতা: আকেে আিী খান, গ্রা   

:োরিস্বে, ম াো:01640225780
1 0.2 কাপ প িাতীয় প্রাকৃদতক খাোে কতদে কেরত হরে দকভারে?

দনয়দ ত পাদনে দপএইচ পেীক্ষা কেরত হরে, প্রাত ১  াে অন্তে  তরক ১৫০ গ্রদ  ইউদেয়া 

এেিং ১০০ গ্রা  টিএেদপ প্ররয়াগ মেরত হরে।

২০
ম া: আব্দুি ম াতারিে, দপতা: মৃত আব্দুি আদিি,গ্রা : 

উিে কি তিা। ম াো: 01736924924
1 0.3 কাপ প িাতীয় পাদনে েিং িাি মিখায়। িাইরনিট  তরক ২.৫ দ দি ও একরে ৭০ হগ্রা  পন্ড মকয়াে প্ররয়াগ মেরত হরে

২১
ম া: ছবুে হাওিািাে, দপতা: আবুি মহারেন। গ্রা : 

েসুিপুে। ম াো:  001853778453
1 0.44 কাপ প িাতীয় ক্ষতরোগ

প্রদত  তরক ২৫০ গ্রা  হারে পাথুরে চুন পাদনরত গুরি দছটিরয় দিরত হরে এেিং ১৫ দ দনট 

পরে  তরক ১০০ গ্রা  হারে িেন েোেদে দছটিরয় দিরত হরে।

২২
ম া: ফিলুি হক হাওিািাে দপতা: ম রহে উদিন হািং, 

গ্রা : েসুিপুে, ম াো:0173618418
1 0.2 কাপ প িাতীয়  ারছে গারয় িািরচ িাগ। প্রদত  তরক ২৫ গ্রা  হারে পটাদ য়া  পােম্যঙ্গারনট পাদনরত গুরি দছটিরয় দিরত

২৩
ম া: দুিাি হাওিািাে, দপতা: আব্দুে েে। গ্রা : 

তাফািোদি। ম াো:01742093651
1 0.14 কাপ প িাতীয় পাদনে ওপে িাি স্তে িরখাযায়। িাইরনিট  তরক ২.৫ দ দি ও একরে ৭০ হগ্রা  পন্ড মকয়াে প্ররয়াগ মেরত হরে

২৪
ম া:  দহউদিন হাওিািাে, দপতা:নুে  ম াহ্মি, 

গ্রা :উ.তাফািোদি। ম াো:01742093651
1 0.3 কাপ প িাতীয়

মঘরে দেষ প্ররয়াগ করে  াছ  াো হরয়রছ।  াছ চারষ এখন 

কেনীয় দেষয় দক?

পুকুে শুদকরয় দিদচিং পাউিাে দিরয় পাদন ও  াটি ম াধন করে পুনোয়  াছ চাষ শুরু কো 

যারে।

২৫
ম া: মেল্লাি হািং, দপতা: েদ ি উদিন মিা ািাে, 

উ.তাফািোদি। ম াো:017523331817
1 0.3 কাপ প িাতীয় পাদনে ওপে িাি স্তে িরখাযায়। িাইরনিট  তরক ২.৫ দ দি ও একরে ৭০ হগ্রা  পন্ড মকয়াে প্ররয়াগ মেরত হরে

২৬
ম াো: দেিদকে মেগ , দপতা: নুরুজ্জা ান হািং, গ্রা :পূে প 

োিাপুে
1 0.2 কাপ প িাতীয়  াছ েকারি ভারে,  ারি  ারি দু একটি  াো যায়

কৃদি  ভারে অদিরিন েেেোহ কেরত হরে এেিং দুই  াে অন্তে  তরক ২০০ গ্রা  পাথুরে 

চুন প্ররয়াগ কেরত হরে।

২৭
 রনাি কু াে  ন্ডি, দপতা: মৃত: মিরেন্দ্রনাথ  ন্ডি। গ্রা -

ধানেোগে, ম াো:01711248367:
1 ০.৪২ কাপ প-গিিা পাদনরত গন্ধ,  াছ  াো যারে পন্ড মকয়াে একরে ৭০ গ্রা  ও চুন  তরক ২০০ গ্রা  প্ররয়াগ কেরত হরে।

২৮
ম া: োি া দ য়া, দপতা: ম ািারহে আিী, গ্রা :োরিস্বে, 

ম াো: 01748336213
1 0.4 কাপ প িাতীয় ক্ষতরোগ

প্রদত  তরক ২৫০ গ্রা  হারে পাথুরে চুন পাদনরত গুরি দছটিরয় দিরত হরে এেিং ১৫ দ দনট 

পরে  তরক ১০০ গ্রা  হারে িেন েোেদে দছটিরয় দিরত হরে।

২৯
ম া: এনামুি কদেে। দপতা: আ:কদে  খান, 

গ্রা :োিাপুে, ম াো:
1 0.14 কাপ প িাতীয় ক্ষতরোগ

প্রদত  তরক ২৫০ গ্রা  হারে পাথুরে চুন পাদনরত গুরি দছটিরয় দিরত হরে এেিং ১৫ দ দনট 

পরে  তরক ১০০ গ্রা  হারে িেন েোেদে দছটিরয় দিরত হরে।

৩০
ম া: োরেি হািং, দপতা: আব্দুি মহারেন, গ্রা -কি তিা, 

ম াো:01741012449
1 0.12 কাপ প িাতীয় দেরষে কােরন মঘরেে েম্পূন প  াছ  াো মগরছ। থানায় দিদি অথো মকে কেরত হরে।

৩১
ম া: দ িান হাওিািাে, দপতা::  নছুে হাওিািাে, 

গ্রা :ধানোগে, ম াো:017812966527
1 0.1 কাপ প িাতীয় ক্ষতরোগ

প্রদত  তরক ২৫০ গ্রা  হারে পাথুরে চুন পাদনরত গুরি দছটিরয় দিরত হরে এেিং ১৫ দ দনট 

পরে  তরক ১০০ গ্রা  হারে িেন েোেদে দছটিরয় দিরত হরে।

৩২
ম া: আদেফি ইেিা  হাওিািাে.দপতা:ম া: ওদুি 

হাওিািাে, ধ্যরখান্তাকাটা, ম াো:01738901388
1 0.01 কাপ প িাতীয়  ারছে গারয় উকুন। মিরিটিক্র ০.৫ দ দি/ তক (৪-৫ফট পাদন) ব্যেহাে কেরত হরে

৩৩
 াহ আি  হাওিািাে, দপতা:মতাতাম্বে হাওিািাে, 

গ্রা :মখান্তাকাটা
2 0.3 কাপ প িাতীয় প্রাকৃদতক খাোে কতদে কেরত হরে দকভারে?

দনয়দ ত পাদনে দপএইচ পেীক্ষা কেরত হরে, প্রাত ১  াে অন্তে  তরক ১৫০ গ্রদ  ইউদেয়া 

এেিং ১০০ গ্রা  টিএেদপ প্ররয়াগ মেরত হরে।

৩৪
ম া: মিাক ান খান, দপতা:আব্দুদি  ারিক খান, গ্রা -

োিাপুে, ম াো:01798575690
1 0.2 কাপ প িাতীয়  াছ েকারি ভারে,  ারি  ারি দু একটি  াো যায়

কৃদি  ভারে অদিরিন েেেোহ কেরত হরে এেিং দুই  াে অন্তে  তরক ২০০ গ্রা  পাথুরে 

চুন প্ররয়াগ কেরত হরে।

৩৫
ম া: েদফকুি ইেিা  দফদিপ  দপতা:কদেে উদিন 

মিা ািাে, গ্রা :দিিবুদনয়া, ম াো:01994613840
1 0.2 কাপ প িাতীয় পাদনে ওপে িাি স্তে িরখাযায়। িাইরনিট  তরক ২.৫ দ দি ও একরে ৭০ হগ্রা  পন্ড মকয়াে প্ররয়াগ মেরত হরে

৩৬
স্বপন কু াে োয়। দপতা:োখাি চন্দ্র োয়।  গ্রা : 

আ িাগাদছয়া, ম াো:01772918920
1 0.29 গিিা  ারছে বৃদি ক । দফে দপ্রদ ি  তরক ১০০ গ্রা  ও  তরক ২০০ গ্রা  পাথুরে চুন প্ররয়াগ কেরত হরে

৩৭
ম া: দ িান হাওিািাে, দপতা: নসুে হাওিািাে, 

গ্রা :ধানোগে, ম াো:01781296527
1 0.1 কাপ প িাতীয় মতিাদপয়া  ারছে গারয় িাি িাগ মিখাযায়। প্রদত  তরক ২৫ গ্রা  হারে পটাদ য়া  পােম্যঙ্গারনট পাদনরত গুরি দছটিরয় দিরত

৩৮
ম া: েদহদুে েহ ান গািী,দপতা:আি  দ কিাু্ে, 

গ্রা :মোনাতিা। ম াো:
1 0.13 কাপ প িাতীয় পাদনরত গন্ধ,  াছ  রে মভরে উঠরছ। পন্ড মকয়াে একরে ৭০ গ্রা  ও চুন  তরক ২০০ গ্রা  প্ররয়াগ কেরত হরে।

৩৯
ম া: মফেরিাউে মহাোইন, দপতা:আ: েিাে হািং, গ্রা : 

আ িাগাদছয়া, ম াো:01766113398
1 0.22 কাপ প-গিিা দচিংদি  াছ িাদি কাটা এেিং  রে মভরে উঠরছ। িরিাচুন  তরক ২৫০ গ্রা  প্ররয়াগ মেরত হরে এেিং ৪-৫ দিন খাদ্য েন্দ োখরত হরে।



৪০
ে ীে েঞ্জন কুলু,দপতা: রনােঞ্জন কুলু,গ্রা :োরিস্বে, 

ম াো:01761515086
1 0.16 কাপ প িাতীয়  ারছে বৃদি ক । দফে দপ্রদ ি  তরক ১০০ গ্রা  ও  তরক ২০০ গ্রা  পাথুরে চুন প্ররয়াগ কেরত হরে

৪১
আ: খারিখ  াস্টাে,  দপতা:মতার ি উদিন হািং, 

গ্রা : েনরখািা, ম ো:01728906176
1 0.15 কাপ প িাতীয় পাদন মঘািা প্রদত  তরক ২৫০ গ্রা  হারে পাথুরে চুন পাদনরত গুরি দছটিরয় দিরত হরে

৪২
ম া: িদহরুি ইেিা , দপতা:দেোজুি ইেিা , 

গ্রা :োিাপরে, ম াো:01906713009
1 0.77 কাপ প িাতীয়  ারছে মিি এ ক্ষত িাগ আরছ।

প্রদত  তরক ২৫০ গ্রা  হারে পাথুরে চুন পাদনরত গুরি দছটিরয় দিরত হরে এেিং ১৫ দ দনট 

পরে  তরক ১০০ গ্রা  হারে িেন েোেদে দছটিরয় দিরত হরে।

৪৩
ম া: রুহুি আদ ন হাওিািাে, দপতা:হাদক  হাওিািাে, 

গ্রা :দেধানোগে, ম াো:01715538364
1 0.35 কাপ প িাতীয় মতিাদপয়া  ারছে গারয় িাি িাগ মিখাযায়। প্রদত  তরক ২৫ গ্রা  হারে পটাদ য়া  পােম্যঙ্গারনট পাদনরত গুরি দছটিরয় দিরত

৪৪
ম া: োি া হাওিািাে,দপতা: ম ািাহাে আিী, 

গ্রা :োরিস্বে, ম াো:017143336213
1 0.7 কাপ প িাতীয়  াছ েকারি ভারে,  ারি  ারি দু একটি  াো যায়

কৃদি  ভারে অদিরিন েেেোহ কেরত হরে এেিং দুই  াে অন্তে  তরক ২০০ গ্রা  পাথুরে 

চুন প্ররয়াগ কেরত হরে।

৪৫
ফদেি আরহ্মি, দপতা:আইয়ুে আিী, গ্রা :নিবুদনয়া, 

ম াো:01746827576
1 0.1 কাপ প িাতীয় ক্ষতরোগ

প্রদত  তরক ২৫০ গ্রা  হারে পাথুরে চুন পাদনরত গুরি দছটিরয় দিরত হরে এেিং ১৫ দ দনট 

পরে  তরক ১০০ গ্রা  হারে িেন েোেদে দছটিরয় দিরত হরে।

৪৬
ম া: এ াদুি কদেে, দপতা: ম া: আ: কদে  খান, 

গ্রা :োিাপুে, ম াো:01718939858
1 0.34 কাপ প িাতীয়  াছ েকারি ভারে,  ারি  ারি দু একটি  াো যায়

কৃদি  ভারে অদিরিন েেেোহ কেরত হরে এেিং দুই  াে অন্তে  তরক ২০০ গ্রা  পাথুরে 

চুন প্ররয়াগ কেরত হরে।

৪৭
ম া: আরনায়াে মহারেন, দপতা:অঅদ ি উদিনন, গ্রা : ি. 

োিাপুেে, ম াো:01798042458
1 0.2 কাপ প িাতীয় ক্ষতরোগ

প্রদত  তরক ২৫০ গ্রা  হারে পাথুরে চুন পাদনরত গুরি দছটিরয় দিরত হরে এেিং ১৫ দ দনট 

পরে  তরক ১০০ গ্রা  হারে িেন েোেদে দছটিরয় দিরত হরে।

৪৮
ম া: োরেি হাওিািাে, দপতা:আবুি মহারেন, 

গ্রা :ি.কি তিা, ম াো:01741012449
1 0.12 কাপ প িাতীয়  াছ ভারে।, াছ  াো যারে।

কৃদি  ভারে অদিরিন েেেোহ কেরত হরে এেিং দুই  াে অন্তে  তরক ২০০ গ্রা  পাথুরে 

চুন প্ররয়াগ কেরত হরে।

৪৯
 রনাি কু াে  ন্ডি, দপতা:মিরেন্দ্রনাথ  ন্ডি, 

গ্রা :ধানোগে,
1 2.9 কাপ প িাতীয়  াছ ভারে।, াছ  াো যারে।

কৃদি  ভারে অদিরিন েেেোহ কেরত হরে এেিং দুই  াে অন্তে  তরক ২০০ গ্রা  পাথুরে 

চুন প্ররয়াগ কেরত হরে।

৫০
ম াো: দেিদকে মেগ , দপতা:নুরুজ্জা ান খান, গ্রা : পূে প 

োিাপুে, ম াো:01731546081
1 কাপ প িাতীয়  ারছে বৃদি ক । দফে দপ্রদ ি  তরক ১০০ গ্রা  ও  তরক ২০০ গ্রা  পাথুরে চুন প্ররয়াগ কেরত হরে

৫১
ম া:  দহউদিন হািং, দপতা: নুে ম াহ্মি, গ্রা :উিে 

কি তিা, ম াো:01742093651
1 কাপ প িাতীয় প্রাকৃদতক খাোে কতদে কেরত হরে দকভারে?

দনয়দ ত পাদনে দপএইচ পেীক্ষা কেরত হরে, প্রাত ১  াে অন্তে  তরক ১৫০ গ্রদ  ইউদেয়া 

এেিং ১০০ গ্রা  টিএেদপ প্ররয়াগ মেরত হরে।

০১।
না োঃ ফদেিা মেগ  ঠিকানাোঃ কাইন ােী ম ািংিা, 

োরগেহাট। ম াোইি নম্বেোঃ 01933010560
০১টি 8.09 মহক্টে োগিা, রুই, কাপ প েঞ্জ হরয় দচিংদি  াো যারে। পাদনে গভীেতা ক পরক্ষ৩-৫ ফট োখাে পো  প মিওয়া হরিা।

০২।
দেপন  জু িাে ঠিকানাোঃ পূে প দচিা, ম ািংিা, োরগেহাট। 

ম াোইি নম্বেোঃ 01772225518
০২টি 5.00 মহক্টে োগিা, োিা  াছ োগিা দচিংদি েঞ্জ হরয়  াো যারে ঐ

০৩।
দেিাথ প োয় ঠিকানাোঃ পূে প দচিা ম ািংিা, োরগেহাট। 

ম াোইি নম্বেোঃ 01921730153
01টি 0.5 মহক্টে রুই মপট ফিা মোগ

 াটি ও পাদনে মভৌত গুণােিী পেীক্ষা কো হরিা। পাদনে দপএইচ-৭  াটিে দপএইচ-৬  

 তক প্রদত ১ মকদি হারে চুন প্ররয়াগ কেরত হরে।

০৪।
ম াোঃ েদকবুি ইেিা , ঠিকানাোঃ আোিী  াকিরঢান, 

ম ািংিা, োরগেহাট। ম াোইি নম্বেোঃ 01775274545
01টি ৮ কাঠা ঐ োরয়াফ্লক এ মট্রদনিং দনরত চায়। োরয়াফ্লক এে মট্রদনিং শুরু হরি পেেতীরত মযাগাযাগ কোে িন্য পো  প প্রিান কো হরিা।

০৫।
ম াোঃ নুরুি হক  দল্লক ঠিকানাোঃ নাদেরকি তিা ম ািংিা, 

োরগেহাট। ম াোইি নম্বেোঃ 01917812769
০১টি ২ কাঠা পাঙ্গাে পাঙ্গাে  াছ  াো যারে এে কােণ ও প্রদতকাে িানরত চায়

 াটি ও পাদনে মভৌত গুণােিী পেীক্ষা কো হরিা। পাদনে দপএইচ-৭.১০  াটিে দপএইচ-৬.৮ 

  তক প্রদত ১ মকদি হারে চুন প্ররয়াগ কেরত হরে।

6
ম াোঃ মোহাগ ম খ ঠিকানাোঃ দচিা  গােবুদনয়া ম ািংিা, 

োরগহোট। ম াোইি নম্বেোঃ 01943745371
০২টি ১১.০০ মহক্টে রুই, কাতিা  াছ  াো যারে এে কােণ ও প্রদতকাে িানরত চায়।

 াটি ও পাদনে মভৌত গুণােিী পেীক্ষা কো হরিা। পাদনে দপএইচ -5.9  াটিে দপএইচ-6.7 

 তক প্রদত ৫০০ গ্রা  হারে চুন প্ররয়াগ কেরত হরে।

7
ম াোঃ পিা  ম খ ঠিকানাোঃ ঢািীে খন্ড ম ািংিা, 

োরগেহাট। ম াোইি নম্বেোঃ 01911852481
০১টি ১০  তক োগিা, গিিা োগিা ও গিিা দচিংদি  াো যারে।

 াটি ও পাদনে মভৌত গুণােিী পেীক্ষা কো হরিা। পাদনে দপএইচ -7.3  াটিে দপএইচ -6  

 তক প্রদত ১ মকদি হারে চুন প্ররয়াগ কেরত হরে।

8
নাদছ া মেগ  ঠিকানাোঃ ভাষানী েিক ম ািংিা,    

োরগেহাট।   ম াোইি নম্বেোঃ 01726278709
০১টি ০৫  তক পাঙ্গাে  ারছে খাদ্য দক দিরে মেই েম্পরকপ িানরত চায়।  ারছি েদি ওিরনে ৩-৫% খাদ্য প্ররয়াগ কেরত হরে।

9
কারে  েেিাে ঠিকানাোঃ পূে প দচিা ম ািংিা, োরগেহাট। 

ম াোইি নম্বেোঃ 01943380998
01টি 7.23 মহক্টে গিিা ও কাপ প িাদি মকরট গিিা দচিংদি  াো যারে।

 াটি ও পাদনে মভৌত গুণােিী পেীক্ষা কো হরিা। পাদনে দপএইচ -7, াটিে দপএইচ  -6 

 তক প্রদত ৫০০ গ্রা  হারে চুন প্ররয়াগ কেরত হরে।

10
হাদেনা মেগ  ঠিকানাোঃ পূে প দচিা ম ািংিা, োরগেহাট। 

ম াোইি নম্বেোঃ 01931053813
02টি 3.58 ঐ ঐ মঘরেে  াটি ও পাদন পেীক্ষা কেরত হরে।

11
 দেউটি মেগ  ঠিকানাোঃ  পূে প দচিা ম ািংিা,  োরগেহাট।    

 ম াোইি নম্বেোঃ 01955790350
০১টি ৩.২ োগিা

 াটিরত ব্যাপক শ্যাওিা ির  প্রায় ২-৩ হাত পুরু হরয় োগিা 

 াছ  াো যারে।
ঐ

12
    কাদতপক োয়     ঠিকানাোঃ িয় দনে মঘাি ম ািংিা, 

োরগেহাট। ম াোইি নম্বে-01902878761
02টি ১.১৮ ঐ দচিংদিরত  িক মিরগরছ। ঐ

উপরিিাোঃ ম ািংিা



13
    রনােঞ্জন  ন্ডি   ঠিকানাোঃ কাদিকাোিী ম ািংিা, 

োরগেহাট। ম াোইি নম্বে- 01931635393
০১টি 0.63 ঐ গারয় মফাটা মফাটা িাগ  ো দচিংদিরত ঐ

14
     জুিান ফদকে     ঠিকানাোঃ িদক্ষণ কাইন ােী  

ম ািংিা, োরগেহাট।  ম াোইি নম্বে-01921328388
০১টি 1.85 োগিা অদিরিন ঘাটদতে কােরণ দচিংদি  াো যারে। োঁ  দপটিরয় ো োঁতাে মকরট অদিরিন কতেী কেরত হরে।

15
     কৃষ্ণপি মপািাে  ঠিকানাোঃ উিে কাইন ােী ম ািংিা, 

োরগেহাট। ম াোইি নম্বে- 01969760544
01টি 5.7 মহোঃ োগিা ও োিা  াছ গারয় োিা কারিা মোরগ দচিংদি  াছ  াো যারে। মঘরেে  াটি ও পাদন পেীক্ষা কেরত হরে।

16
দশ্রপা োনী ঠিকানাোঃ উিে কাইন ােী ম ািংিা, 

োরগেহাট। ম াোইি নম্বে- 01791467853
02টি 1.25 োগি, মতিাদপয়া গারয় িাগ পাওয়া মগরছ মতিাদপয়া  ারছে ঐ

17
     মিব্রত  জু িাে ঠিকানাোঃ কানাইনগে ম ািংিা, 

োরগহোট। ম াোইি নম্বে- 01955006225
01টি ১২ কাঠা রুই, কাতিা, মৃরগি পুকুরে  ারছে খাোে দক মিরো?

১ েপ্তারহ ৩৫ গ্রা , ২ েপ্তারহ ৭০ গ্রা , ৩৫ গ্রা  েদেষাে কখি ৩৫ গ্রা  অরটাপাদি  দিরত 

হরে।

18
অেণ্য োয় দেদ্যােোহন, দিগোি ম ািংিা, োরগেহাট। 

ম াোইি নম্বে- 01925231858
01টি ৫ কাঠা ঐ পুকুরেে  াছ  াো যারে।

পাদনে দপএইচ পেীক্ষা কেরত হরে। ৪০০ গ্রা  চুন, েদেষাে কখি ও ভূদষ দ দ রয় দিরত 

হরে।

19
অদনর কা মগািিাে ঠিকানাোঃ দেদ্যােোহন, দিগোি 

ম ািংিা, োরগহোট। ম াোইি নম্বে- 01922265772
০১টি ১৫ কাঠা রুই, গিিা  ারছে খাোে দক মিরে িানরত চায়। েদেষাে কখি ও অরটাপাদি  দিরত হরে।

20
   তাো দন খাতুন   ঠিকানাোঃ এদনওপািা ম ািংিা, 

োরগেহাট। ম াোইি নম্বে- 01942043990
০২টি ২.৮২ একে োগিা, রুই োগিা দচিংদি  াো যারে।

 াটি ও পাদনে মভৌত গুণােিী পেীক্ষা কো হরিা। পাদনে-৭.৮,  াটিে-৬.০০  তক প্রদত ১ 

মকদি হারে চুন প্ররয়াগ কেরত হরে।

21
     িা াি মহারেন    ঠিকানাোঃ কাইন ােী ম ািংিা, 

োরগেহাট। ম াোইি নম্বে- 01933630449
০১টি ৪  তক

রুই, কাতিা, 

মতিাদপয়া, পাঙ্গাে
 ারছে গারয় ক্ষত হরয়  াছ  াো যারে।  াছ উঠায় মফিরত হরে এেিং পাদন পদেেতপন কেরত হরে।

22
         সুনীি  ন্ডি      ঠিকানাোঃ কাদিকাোিী ম ািংিা, 

োরগেহাট। ম াোইি নম্বে-01995952555
০১টি 0.24 কাঁকিা, োগিা োগিা  াছ  াো যারে।  াটি ও পাদনে মভৌত গুণােিী পেীক্ষা কো হরিা।

23
       তাো দন খাতুন   ঠিকানাোঃ এদনওপািা ম ািংিা, 

োরগেহাট। ম াোইি নম্বে- 01942043990
০১টি ১৫ কাঠা োগিা, রুই  ারছে খাোে দক দিরে িানরত চায়। েদেষাে কখি, অরটাপাদি  দিরত হরে।

24
      আোঃ  ান্নান মুন্সী       ঠিকানাোঃ কাইন ােী,  ম ািংিা, 

োরগেহাট। ম াোইি নম্বে- 01931602895
০১টি ২৫  তক োগিা, গিিা, কাঁকিা োগিা দচিংদি  াো যারে। দপদেআে, অথো, এেদপএফ মপানা ব্যেহাে কেরত হরে।

25
কিে গািী ঠিকানাোঃ ম হিাবুদনয়া, দিগোি ম ািংিা, 

োরগেহাট। ম াোইি নম্বে- 0193017554
০১টি ১.৫ একে োগিা ঐ

 াটি ও পাদনে মভৌত গুণােিী পেীক্ষা কো হরিা। পাদনে দপএইচ-৬,  াটিে দপএইচ -7.8, 

 তক প্রদত ৫০০ গ্রা  হারে চুন প্ররয়াগ কেরত হরে।

26
অদনি  ীি ঠিকানাোঃ ম হিাবুদনয়া, দিগোি ম ািংিা, 

োরগেহাট। ম াোইি নম্বে- 01913936113
০২টি ১.৪ গিিা গিিা দচিংদি মভরে মগরছ এেিং দকছু দচিংদি  াো যারে।

চুন ১ মকদচ  তক প্রদত দিওিাইট ২০০ গ্রা   তক একে প্রদত ৫ মকদি োদিে োরথ 

দ দ রয় দিরত হরে।

27
তপন ীি ঠিকানাোঃ ম হিাবুদনয়া, দিগোি ম ািংিা, 

োরগেহাট। ম াোইি নম্বে- 01964936274
০১টি ৬ একে ঐ

গিিা দচিংদিে ছাটি পারি িাফায় উরঠ আেরছ এেিং  াো 

যারে।
পাদন পদেেতপন করুন, ১ মকদি হারে চুন প্ররয়াগ কেরত হরে।

28
 াহ আি  হািােী, ঠিকানাোঃ আন্ধাদনয়া, দ ঠাখািী 

ম ািংিা, োরগেহাট। ম াোইি নম্বে- 01922192848
০১টি 0.9 রুই

 াটি ও পাদনে মভৌত গুণােিী পেীক্ষা কো হরিা। পাদনে দপএইচ-৭.৮,  াটিে দপএইচ-৬ 

 তক প্রদত ৫০০ গ্রা  হারে চুন প্ররয়াগ কেরত হরে।

29
           মুকুি োিই    ঠিকানাোঃ হিদিবুদনয়া ম ািংিা, 

োরগেহাট। ম াোইি নম্বে- 01716779158
০১টি 0.21 ঐ  াছ বৃদি পারে না। অদধক মপদি কািা তুরি মফিরত হরে  তরক ২৫০ গ্রা  চুন দিরত হরে।

30
িাদহদুি মহারেন ঠিকানাোঃ দগয়াে উদিন টাওয়াে 

ম ািংিা, োরগেহাট। ম াোইি নম্বে- 01927604462
০১টি ১.২১ োগিা দচিংদিে মখাো নে কিদনক ৪ োে েম্পূেক খাোে প্ররয়াগ কেরত হরে।

31
ম াোঃ ফারুক মহারেন ঠিকানাোঃ দেগন্যাি টাওয়াে ম ািংিা, 

োরগেহাট। ম াোইি নম্বে- 01937740936
- - - মিরি কাি প হাদেরয় মগরি। থানায় দিদি কেরত হরে। অদফে মথরক আরেিন কোে পো  প প্রিান কো হরিা।

32
দন াই  ন্ডি ঠিকানাোঃ দেদ্যেোহন, দিগোি ম ািংিা, 

োরগেহাট। ম াোইি নম্বে- 01407205539
০১টি 0.63 োগিা ও োিা  াছ োগিা  াছ  াো যারে।  ারছে েম্পূেক খাোে েকাি ও োরত দিরত হরে।

33
েঞ্জন মপািাে ঠিকানাোঃ কাইন ােী ম ািংিা, োরগেহাট। 

ম াোইি নম্বে- 01932388595
০১টি 0.4 ঐ  াছ েি হরে না প্রদ ক্ষরণে আরয়ািন কেরি প্রদ ক্ষণ মিওয়া হরে।

34
েরনট োয় ঠিকানাোঃ কাইন ােী ম ািংিা, োরগেহাট। 

ম াোইি নম্বে- 01914985809
০১টি 0.01 পাঙ্গাে পাঙ্গাে  াছ  াো যারে। এযার দনয়া ে স্যা দূে কেরত হরে।

35
েিীে মহারেন ঠিকানাোঃ কু ােখািী ম ািংিা, োরগেহাট। 

ম াোইি নম্বে-0191842877
০১টি 0.16 রুই, কাতিা, মৃরগি প্রাকৃদতক খারদ্যে অভাে  ারছে েম্পূেক খাোে েকাি ও োরত দিরত হরে।

36
মিাহো মেগ  ঠিকানাোঃ  াকিরঢান ম ািংিা, োরগেহাট। 

ম াোইি নম্বে- 01982022652
০১টি 0.4 োগিা, রুই দচিংদি েি হরে না।  ারছে েম্পূেক খাোে েকাি ও োরত দিরত হরে।

37
          রুনা হািিাে   ঠিকানাোঃ  াছ াো ম ািংিা, 

োরগেহাট। ম াোইি নম্বে- 01927665823
০১টি 0.42 োগিা  াটি ও পাদন পেীক্ষা কেরত হরে।

 াটি ও পাদনে মভৌত গুণােিী পেীক্ষা কো হরিা। পাদনে  দপএইচ-৭.২,  াটিে দপএইচ-৬.১, 

 তক প্রদত ৫০০ গ্রা  হারে চুন প্ররয়াগ কেরত হরে।



38
ম াোঃ োইফি ইেিা  ঠিকানাোঃ দেগন্যাি টাওয়াে 

ম ািংিা, োরগেহাট। ম াোইি নম্বে- 01717809723
০১টি 0.4 ঐ মঘরে োগিা দচিংদি চাষ কেরত চায়। োগিা দচিংদি চাষ েম্পরকপ যােতীয় পো  প প্রিান কো হরিা।

39
প্রিীপ হািিাে ঠিকানাোঃ  াছ াো ম ািংিা, োরগেহাট। 

ম াোইি নম্বে- 01842806958
০১টি 0.4 োগিা রুই, গিিা মঘে মেদিষ্ট্রাে কেরত চায়। মঘে মেদিষ্ট্রাে কোে িন্য প্ররয়ািনীয় তথ্যদি েম্পরকপ পো  প প্রিান কো হরিা।

40
অদ ত ঢািী ঠিকানাোঃ চাঁপিা ম ািংিা, োরগেহাট। 

ম াোইি নম্বে- 01948933740
০১টি 0.32 ঐ দচিংদি চাষ দেষরয় প্রদ ক্ষণ প্ররয়ািন। প্রদ ক্ষরণে সুরযাগ আেরি প্রদ ক্ষণ মিওয়া হরে।

41
চদন্দ্রকা োয় ঠিকানাোঃ বুদিেিাঙ্গা ম ািংিা, োরগেহাট। 

ম াোইি নম্বে- 01993688684
০১টি 0.8 ঐ োগিা  াছ বৃদি পারে না এেিং খাদ্য েম্পরকপ িানরত চায়।  ারছে মিরহে ম াট ওিরনে ৫% েম্পূেক খাদ্য দিরত হরে।

42
োঈি োনা ঠিকানাোঃ কাইন ােী ম ািংিা, োরগেহাট। 

ম াোইি নম্বে- 01931285210
০১টি 0.4 োগিা রুই মতিাদপয়া  াছ েি হরে না। কখি, কুিা অথো েম্পূেক খাোে খাওয়ারত হরে।

43
ম াোঃ আদিি ম খ ঠিকানাোঃ আন্ধাদেয়া, দ ঠাখািী 

ম ািংিা, োরগেহাট। ম াোইি নম্বে- 01932694274
০১টি 0.29 রুই কাতিা দ শ্র  াটি ও পাদন পেীক্ষা কেরত চায়।

 াটি ও পাদনে মভৌত গুণােিী পেীক্ষা কো হরিা। পাদনে -6.2,  াটিে -7.1  তক প্রদত 

৫০০ গ্রা  হারে চুন প্ররয়াগ কেরত হরে।

44
নাদে া মেগ  ঠিকানাোঃ আন্ধাদেয়া, দ ঠাখািী ম ািংিা, 

োরগেহাট। ম াোইি নম্বে- 01911887150
০২টি 0.4 - পুকুে প্রস্তুত ও োগিা চাষ দেষরয় পো  প দনরত চায়। পুকুে খনন করে ভারিা করে চুন প্ররয়াগ কেরত হরে।

45
হাদ িা মেগ  ঠিকানাোঃ আন্ধাদেয়া, দ ঠাখািী ম ািংিা, 

োরগেহাট। ম াোইি নম্বে- 01933188409
0১টি 1.05 োগিা োগিা দচিংদি েি হরে না। েম্পূেক খাোে দিরত হরে।

46
খুেদ িা মেগ  ঠিকানাোঃ আন্ধাদেয়া, দ ঠাখািী ম ািংিা, 

োরগেহাট। ম াোইি নম্বে- 01952109315
০১টি 0.3 রুই, োগিা রুই  াছ  াো যারে।  তক প্রদত ১ মকদি হারে চুন প্ররয়াগ করুন।

47
ম াোঃ িাদকে মহারেন ঠিকানাোঃ আন্ধাদেয়া, দ ঠাখািী 

ম ািংিা, োরগেহাট।  ম াোইি নম্বে- 01903245830
০১টি ৪.১২ দ িং  াছ দ িং  াছ  াো যারে।

 াটি ও পাদনে মভৌত গুণােিী পেীক্ষা কো হরিা। পাদনে দপএইচ-6.2,  াটিে-7.7 দপএইচ 

মঘরেে গভীেতা ৩-৫ ফট োখরত েিা হি।

48
ম াোঃ  া ী  ম খ ঠিকানাোঃ আন্ধাদেয়া, দ ঠাখািী ম ািংিা, 

োরগেহাট। ম াোইি নম্বে- 01996464822
০ ০ ০ দিরপা িাইরেন্স দেষরয় িানরত চায় দিরপা িাইরেন্স েম্পরকপ যােতীয় পো  প প্রিান কো হরিা।

49
দ িান কািী ঠিকানাোঃ আন্ধাদেয়া, দ ঠাখািী ম ািংিা, 

োরগেহাট। ম াোইি নম্বে- 01932693358
০১টি ১.২১ োগিা ও োিা  াছ দচিংদিে মখাো নে কিদনক ৪ োে েম্পূেক খাোে প্ররয়াগ করুন।

50
ম াোঃ ইয়াদেন ফদকে ঠিকানাোঃ আন্ধাদেয়া, দ ঠাখািী 

ম ািংিা, োরগেহাট। ম াোইি নম্বে- 019140119362
০ ০ ০ মিরি আইদি কাি প হাদেরয় মগরছ। থানায় দিদি কেরত হরে অদফরে আরেিন কোে পো  প প্রিান কো হরিা।

51
ম াোঃ  াহ আি  হািােী ঠিকানাোঃ আন্ধাদেয়া, দ ঠাখািী 

ম ািংিা, োরগেহাট। ম াোইি নম্বে- 01922192848
০১টি 0.63 োগিা ওোিা  াছ োগিা  াছ  াো যারে।  ারছে েম্পূেক খাদ্য দিরত হরে।

52
ম াোঃ ফারুক ম খ ঠিকানাোঃ আন্ধাদেয়া, দ ঠাখািী ম ািংিা, 

োরগেহাট। ম াোইি নম্বে- 01717388370
০১টি 0.4 োগিা  াছ েি হরে না।  াছ মক েম্পূেক খাদ্য দিরত হরে।

53
ম াোঃ োয়ািি ম খ ঠিকানাোঃ আন্ধাদেয়া, দ ঠাখািী 

ম ািংিা, োরগেহাট। ম াোইি নম্বে- 01964936374
01টি 0.01 পাঙ্গাে পাঙ্গাে  াছ  াো যারে। এযার দনয়া ে স্যা দূে কেরত হরে।

54
ম াোঃ আতাহাে মহারেন ঠিকানাোঃ আন্ধাদেয়া, দ ঠাখািী 

ম ািংিা, োরগেহাট।  ম াোইি নম্বে- 01991747812
01টি 0.16 রুই, কাতিা মৃরগি প্রাকৃদতক খাদ্য েম্পরকপ িানরত চায়। েম্পূেক খাদ্য েকাি েন্ধযা দিরত হরে।

55
ম াোঃ েদেউি ম খ ঠিকানাোঃ আন্ধাদেয়া, দ ঠাখািী 

ম ািংিা, োরগেহাট। ম াোইি নম্বে- 01972232145
০১টি 0.82 োগিা, গিিা পুকুে প্রস্তুদত দেষরয় িানরত চায়।

োগিা চারষে িন্য প্রথর  ভারিা করে পুকুে শুদকরয় দনরত হরে এেিং চুন প্ররয়াগ কেরত 

হরে।

56
ম াোঃ ইউনুে হিােী ঠিকানাোঃ আন্ধাদেয়া, দ ঠাখািী 

ম ািংিা, োরগেহাট। ম াোইি নম্বে- 0196১674528
০১টি 0.63 কাঁকিা কাঁকিাে খাোে দক দিরে িানরত চায়।

কাঁকিাে খাোরেে িন্য কুুঁদচয়া, গুরিা  াছ এেিং গরুে নািী কুদচ কুদচ করে মকরট দিরত 

হরে।

57
ম াোঃ হাদনফা ম খ ঠিকানাোঃ আন্ধাদেয়া, দ ঠাখািী 

ম ািংিা, োরগেহাট। ম াোইি নম্বে- 01932971241
০১টি 0.52 োগিা গিিা দ শ্র চাষ দচিংদি মভরে উঠরছ। দচিংদি মঘরে নািা চিা কেরত হরে।

58
ম াোঃ োইদিত েেিাে ঠিকানাোঃ আন্ধাদেয়া, দ ঠাখািী 

ম ািংিা, োরগেহাট। ম াোইি নম্বে- 01912929196
০১টি 1.2 ঐ  ারছে বৃদি হরে না। কখি, কুিা ভূদষ েকাি েন্ধযা ২ োে দিরত হরে।

59
ম াোঃ ইছা ফদকে ঠিকানাোঃ আন্ধাদেয়া, দ ঠাখািী ম ািংিা, 

োরগেহাট।  ম াোইি নম্বে- 01402904454
০১টি 1.2 ঐ পুকুে প্রস্তুদত েম্পরকপ িানরত চায়।  াটি ও পাদন পেীক্ষা করে  তরক ১ মকদি হারে পাথুরে চুন প্ররয়াগ কেরত হরে।

60
আি গীে ম খ ঠিকানাোঃ মকয়াবুদনয়া, দচিা ম ািংিা, 

োরগেহাট। ম াোইি নম্বে- 01919121575
০১টি ১২ কাঠা রুই, কাতিা পুকুরে  ারছে খাোে দকভারে কতদে কেরো। ৩৫ মকদি েদেষাে কখি এেিং ৩৫ মকদি অরটাপাদি ।

61
অদন া কেোগী ঠিকানাোঃ পূে প দচিা, দচিা ম ািংিা, 

োরগেহাট। ম াোইি নম্বে-01980037428
০১টি ৭৮  তক  পুকুরেে  াছ  াো যারে।

 াটি ও পাদনে মভৌত গুণােিী পেীক্ষা কো হরিা। পাদনে দপএইচ-6.3,  াটিে দপএইচ-

8.3  তক প্রদত ৪০০ গ্রা  হারে চুন প্ররয়াগ কেরত হরে।

62
ফাত া খাতুন ঠিকানাোঃ বুদিেিাঙ্গা ম ািংিা, োরগেহাট। 

ম াোইি নম্বে- 01927896069
০২টি ৫২  তক গিিা গিিা দচিংদিে িাঁদি মকরট পরি যারে।  াটি ও পাদন পেীক্ষা কেরত হরে।



63
েঞ্জন  ন্ডি ঠিকানাোঃ কাদিকাোিী ম ািংিা, োরগেহাট। 

ম াোইি নম্বে- 01989573441
০১টি ১. গিিা গিিা চারষে দনয়  িানরত চায়। তারক গিিা চাষ েম্পরকপ যােতীয় পো  প মিওয়া হরিা।

64
 দহউদিন ম খ ঠিকানাোঃ ম ািংিা মোি, ম ািংিা,  

োরগেহাট। ম াোইি নম্বে- 01711820348
০১টি 1 োগিা পাদন নষ্ট হরয় গ্যাে হরয়রছ। অদিরিন মেরি মগরছ।  তািংর  ৫০ গ্রা  পাথুরে চুন ১০-১২ ঘো দভদিরয় প্ররয়াগ কেরত হরে।

65
োিা  হাওিািাে ঠিকানাোঃ মোনাইিতিা ম ািংিা, 

োরগেহাট। ম াোইি নম্বে- 01908225524
০২টি 6.47 োগিা গিিা দ শ্র চাষ োগিা দচিংদিে োরথ েকি োিা  াছ মভরে উরঠরছ।  ারি  ারি পাদন পদেেতপন কেরত হরে এেিং অদিরিন সৃদষ্ট কেরত হরে।

66
আি গীে মহারেন ঠিকানাোঃ মফলুে খন্ড, ম ািংিা, 

োরগেহাট। ম াোইি নম্বে- 01717893169
০১টি 0.18 োগিা, রুই োগিা বৃদি হরে না।

ে স্ত  াছ ধরে দেদক্র কেরত হরে এেিং নতুনভারে পুকুে প্রস্তুদত দেষরয় যােতীয় প্রদ ক্ষণ 

মিওয়া হরিা।

67
আদতয়াে েহ ান ঠিকানাোঃ বুদিেিাঙ্গা ম ািংিা, 

োরগেহাট। ম াোইি নম্বে- 01715268372
০২টি 6.47 োগিা, কাতিা

োগিা গারয় কারিা িাগ পরিরছ এেিং কাতিাে  াথা ম াটা 

হরয় মগরছ।
দিরন দুইোে েম্পূেক খাদ্য প্ররয়াগ কেরত হরে।

68
ম খ আিহাে ঠিকানাোঃ বুদিেিাঙ্গা ম ািংিা, োরগেহাট। 

ম াোইি নম্বে- 01725038729
০১টি 0.16 োগিা রুই োগিা মঘরে দকভারে খাদ্য কতদে কেরত হরে।  তািংর  150 গ্রা  ইউদেয়া ৭৫ গ্রা  টি,এে,দপ দিরত হরে।

69
দিপিংকে োয় ঠিকানাোঃ কেদ্য ােী, ম ািংিা, োরগেহাট। 

ম াোইি নম্বে- 01957255960
০২টি 0.22 রুই কাতিা  ারছে গারয় ক্ষত মোগ প্রদত  তািংর  হাপ মকদি চুন ও হাপ মকদি িেন প্ররয়াগ কেরত হরে।

70
ছরোয়াে খদিফা ঠিকানাোঃ  াদুেপাো ম ািংিা, 

োরগেহাট। ম াোইি নম্বে- 01742321742
০২টি 0.84 োগিা  ারছি বৃদি ক েম্পূেক খাদ্য োিারত হরে।

71
মোহাগ ম খ ঠিকানাোঃ মকওিাতিা ম ািংিা, োরগেহাট। 

ম াোইি নম্বে- 01982690145
০১টি 1.2 গিিা োগিা পাদনরত গন্ধ প্রদত  তািংর  ১ মকদি হারে চুন প্ররয়াগ কেরত হরে।

72
সুিীপ্ত োয় ঠিকানাোঃ বুদিেিাঙ্গা ম ািংিা, োরগেহাট। 

ম াোইি নম্বে- 01736588117
০১টি 0.4 োগিা রুই োগিা েি হরে না। েম্পূেক খাোে েকাি ও েন্ধযায় ২ মকদি করে দিরত হরে।

73
এযািওয়াি প এ  ধু দেএে,দি ভাষানী েিক ম ািংিা, 

োরগেহাট ম াোইি নম্বে- 0171090022
- - - এন,দিও চাষীরিে  ৎস্য চাষ দেষরয় প্রদ ক্ষণ দনরত চায়। চাষীরিে  ৎস্য চাষ দেষরয় প্রদ ক্ষণ মিওয়া হরে।

74
ম াোঃ  াহাবুে ঠিকানাোঃ ম হিাবুদনয়া ম ািংিা, োরগেহাট। 

ম াোইি নম্বে- 01761864046
০১টি 1.87 োগিা োগিা চারষে যােতীয় পো  প দনরত চায়  াছ চারষে যােতীয় প্রদ ক্ষণ মিয়া হরে।

75
ই োন মহারেন ঠিকানাোঃ কু ােখািী ম ািংিা, োরগেহাট। 

ম াোইি নম্বে- 01797313829
০১টি 1.87 কাঁকিা কাঁকিাে খাোে দক মিরে িানরত চায়। কাঁকিাে খাোে কুুঁদচয়া মকরট দিরে হরে এেিং আ াদি  াছ দিরত হরে।

76 আিাদ ন ম খ  ঠিকানাোঃ কেদ্য ােী ম ািংিা, োরগেহাট। ০১টি 0.2 গিিা োগিা দ শ্র চাষ োগিা দচিংদিে কাটা িািরচ পরি যারে। োগিা দচিংদি পুদষ্টকে খাোে প্ররয়ািন ৫% হারে থাকরত হরে।

77  িয় গাইন ঠিকানাোঃ বুদিেিাঙ্গা ম ািংিা, োরগেহাট। ০১টি 0.28 গিিা পাদনে গভীেতা ক  থাকায় ে স্যা হরে। পাদন পদেেতপন কেরত হরে। মেটটিেন-৪০ পুকুরে দছটিরয় দিরত হরে।

78
 দহউদিন ম খ ঠিকানাোঃ ম ািংিা মোি, ম ািংিা,  

োরগেহাট। ম াোইি নম্বে- 01711820348
01টি 1 োগিা পাদন নষ্ট হরয়রছ। গ্যাে হরয় অদিরিন মেরি মগরছ।  তািংর  ৫০ গ্রা  পাথুরে চুন ১০-১২ ঘো দভদিরয় মেরখ প্ররয়াগ কেরত হরে।

79
অদ ত ঢািী ঠিকানাোঃ চাঁপিা, আ িাতিা ম ািংিা, 

োরগেহাট। ম াোইি নম্বে- 016385911136
০১টি 0.4 ঐ দচিংদি  ারছে মখােি নে । েম্পূেক খাদ্য প্ররয়াগ ও প্রদত  তািংর  ২৫০ গ্রা  চুন প্ররয়াগ কেরত হরে।

80
ভূষণ ম ৌদিক ঠিকানাোঃ হিদিবুদনয়া ম ািংিা, োরগেহাট। 

ম াোইি নম্বে- 01943745308
০১টি 1.04 রুই, কাতিা

মঘরে দেষ মিওয়া হরয়রছ।  াছ াো যারে এে কােণ ও 

প্রদতকাে িানরত চায়।
পাদন ম াধন কোে িন্য  তক প্রদত ৫০০ গ্রা  চুন পাদনরত গুদিরয় দিরত হরে।

81
 াটি পন েেিাে ঠিকানাোঃ দেগন পািা, ম হিাবুদনয়া 

ম ািংিা, োরগেহাট। ম াোইি নম্বে- 01680410809
০১টি ১৪  তক ঐ

োিা  াছ  াো যারে। এে কােণ ও প্রদতকাে েম্পরকপ 

িানরত চায়।

 াটি ও পাদনে মভৌত গুণােিী পেীক্ষা কো হরিা। পাদনে -8.4,  াটিে-6.8, তক প্রদত 

৪০০ গ্রা  হারে চুন প্ররয়াগ কেরত হরে।

82
ম াোঃ আব্দুি হান্নান ঠিকানাোঃ কু ােখািী, ম ািংিা, 

ম ািংিা,োরগেহাট। ম াোইি নম্বে- 01995183208
০১টি 0.5 রুই, কাতিা পুটি  াছ চাষ েম্পরকপ প্রদ ক্ষণ দনরত আগ্রহী তারক  াছ চাষ েম্পরকপ পো  প প্রিান কো হরিা।

83
 াহমুি হাোন মচৌধুেী ঠিকানাোঃ োজ্জাক েিক ম ািংিা, 

োরগেহাট। ম াোইি নম্বে- 01922677792
০১টি ৫২  তক ঐ

 াছ বৃদি পারে না এে কােণ ও প্রদতকাে েম্পরকপ িানরত 

চায়।
 াটি ও পাদনে মভৌত গুণােিী পেীক্ষা কো হরিা।

84
মেৌেভী োন্দােী ঠিকানাোঃ মফলুে খন্ড ম ািংিা, োরগেহাট। 

ম াোইি নম্বে- 01982136322
০১টি 0.4 ঐ প্রাকৃদতক খাদ্য কতদেে মকৌ ি িানরত চায়। প্রাকৃদতক খাদ্য কতদেে মকৌ ি ও পো  প মিওয়া হরিা।

85
সু া হািিাে ঠিকানাোঃ দিগোি ম ািংিা, োরগেহাট। 

ম াোইি নম্বে- 01914240295
০১টি 0.4 ঐ মঘরে চুন প্ররয়ারগে  াো দেষয় িানরত চায়। মঘে প্রস্তুদতে ে য়  তক প্রদত ১ মকদি হারে চুন প্ররয়াগ কেরত হরে।

86  া ী  ম খ ঠিকানাোঃ দিয়াে খন্ড ম ািংিা, োরগেহাট। 02টি 0.8 োগিা গিিা রুই  েম্পূেক খাদ্য প্ররয়াগ  াো  ারছে ম াট ওিরনে ৩-৫% হারে েম্পূেক খাদ্য প্রদত দিন ২ োে প্ররয়াগ কেরত হরে।

87
কা রুজ্জা ান  দল্লক ঠিকানাোঃ  া সুে েহ ান মোি, 

ম ািংিা, োরগেহাট। ম াোইি নম্বে- 01908770140
০১টি 0.1 রুই কাতিা  াছ চাষ েম্পরকপ মট্রদনিং দনরত চায়। মট্রদনিং েম্পরকপ যথাযথ পো  প মিওয়া হরিা।



88
পল্লে েেকাে ঠিকানাোঃ কানাইনগে ম ািংিা, োরগেহাট। 

ম াোইি নম্বে- 01911653640
০১টি 0.3 ঐ  াছ  াো যারে এে কােণ ও প্রদতকাে েম্পরকপ িানরত চায়।

 াটি ও পাদনে মভৌত গুণােিী পেীক্ষা কো হরিা। পাদনে দপএইচ-5.9,  াটিে দপএইচ -

6.2,   তক প্রদত ১ মকদি হারে চুন প্ররয়াগ কেরত হরে।

89
দ িান হাওিািাে ঠিকানাোঃ উিে কাইন ােী ম ািংিা, 

োরগেহাট। ম াোইি নম্বে- 01928690145
০১টি 0.15 ঐ ঐ ৩০-৪০% পাদন পদেেতপন কেরত হরে এেিং চুন প্ররয়াগ কেরত হরে।

90
নূে নেী ম াল্লা ঠিকানাোঃ উিে কাই ােী ম ািংিা, 

োরগেহাট। ম াোইি নম্বে- 0199443734
- - - মিরি কাি প কেরত চায়। তারক মিরি কাি প কোে িন্য যােতীয় পো  প প্রিান কো হরিা।

91
ে াকান্ত দেশ্বাে ঠিকানাোঃ উিে কাই ােী ম ািংিা, 

োরগেহাট। ম াোইি নম্বে- 01932718231
- - - ঐ ঐ

92
টদন মঘাষ ঠিকানাোঃ  াছ াো, ম ািংিা, োরগেহাট। 

ম াোইি নম্বে- 01990089735
০১টি 0.15 রুই গিিা  ারছে খাোে দক দিরে িানরত চায়। েদেষাে কখি ও অরটাপাদি  দিরত হরে।

93
জুদথ েেিাে ঠিকানাোঃ  াছ াো ম ািংিা, োরগেহাট। 

ম াোইি নম্বে- 01746003037
০২টি ৬৬  তক োগিা িাস্টাে ফা প েম্পরকপ িানরত চায়। তারক িাস্টাে ফা প েম্পরকপ যােতীয় তথ্য মপ্রেণ কো হরিা।

94
হরনাক হািিাে ঠিকানাোঃ নাদেরকি তিা, ম ািংিা, 

োরগেহাট। ম াোইি নম্বে- 01913147303
০১টি 52  তক ঐ পাদনে গুণাগুন পেীক্ষা কেরত চায়। পাদনে গুণাগুন পেীক্ষা কো হরিা।

95
অনুপ দেশ্বাে ঠিকানাোঃ কাদিকাোিী, চাঁিপাই ম ািংিা, 

োরগেহাট। ম াোইি নম্বে-01721673976
০১টি 1 ঐ গিিা চারষে দনয়  িানরত চায়।

েিংদিষ্ট চাষীরক গিিা দচিংদিে মঘে প্রস্তুত ও মপানা েেেোহ যথাযথ পো  প প্রিান কো 

হরিা।

96
দেয়াি  াতুিে, ঠিকানাোঃ িয় দন, দচিা, ম ািংিা, 

োরগেহাট। ম াোইি নম্বে- 01918718648
০২টি 4.8 োগিা গিিা ম ওিা অদতদেক্ত িেন মেদ । পাদন পদেেতপন কেরত হরে। পাদনে গভীেতা োিারত হরে।

97
ম াস্তফা ম খ ঠিকানাোঃ  াদুে পাো, ম ািংিা, োরগেহাট। 

 ম াোইি নম্বে- 01913280389
02টি 2 োগিা, রুই

মঘরে প্রচুে ম ওিা এেিং ছযািিা এে কােণ ও প্রদতকাে 

িানরত চায়।
প্রদত একরে ৫০ গ্রা  করে তুরত কাপরি মেঁরধ পাদনরত ঝুদিরয় দিরত হরে।

98
দেশ্বদিৎ েেকাে ঠিকানাোঃ গােবুদনয়া, দচিা, ম ািংিা, 

োরগেহাট। ম াোইি নম্বে- 01920752944
০১টি 0.27

োগিা গিিা রুই 

কাতিা
 ারছে গারয় ক্ষত মোগ প্রদত  তরক ১ মকদি চুন ও হাপ মকদি িেন প্ররয়াগ কেরত হরে।

99
তরুন মঘাষাি ঠিকানাোঃ তাোপি মঘাষাি, মিািা দব্রি 

ম ািংিা, োরগেহাট।
০১টি 0.13 ঐ োগিাে মখািে নে েম্পূেক খাদ্য প্রদত  তরক ২৫০ গ্রা  হারে চুন প্ররয়াগ কেরত হরে।

100
মেৌেভী োন্দেী, ঠিকানাোঃ মফলুে খন্ড, ম ািংিা, োরগেহাট। 

 ম াোইি নম্বে- 01982136322
০২টি 0.4 োগিা গিিা দ শ্র চাষ প্রাকৃদতক খাদ্য কতদেে মকৌ ি। প্রাকৃদতক খাদ্য কতদেে মকৌ ি ও পো  প প্রিান কো হরিা।

101
দ থুন েেিাে ঠিকানাোঃ িয় দন, দচিা, ম ািংিা, 

োরগেহাট। ম াোইি নম্বে- 01941235430
০১টি 1 ঐ মঘরেে  াটি ও পাদন পেীক্ষা কেরত হরে।

 াটি ও পাদনে মভৌত গুণােিী পেীক্ষা কো হরিা। পাদনে দপএইচ-7.8,  াটিে দপএইচ-

6.8, পাদনে স্যািাদেটি-০  াটি ও পাদনে মভৌত গুণােিী পেীক্ষা কো হরিা।

102
দন পি দেশ্বাে ঠিকানাোঃ নাদেরকিতিা, ম ািংিা, 

োরগেহাট।  ম াোইি নম্বে- 01712249815
০১টি 0.52 রুই কাতিা মৃরগি  াছ  াো যারে এে কােণ ও প্রদতকাে েম্পরকপ িানরত চায়।

 াটি ও পাদনে মভৌত গুণােিী পেীক্ষা কো হরিা। পাদনে দপইচ-7.8,  াটিে দপএইচ-6.8, 

পাদনে স্যািাদেটি-০

103
আরনায়াে খাঁ ঠিকানাোঃ  াকিরঢান ম ািংিা, োরগেহাট। 

ম াোইি নম্বে- 01922481535
০১টি 1 ঐ ঐ পাদন পদেেতপন কেরত হরে এেিং ৩০-৪০% চুন প্ররয়াগ কেরত হরে।

104
ে ে হািিাে ঠিকানাোঃ কানাইনগে ম ািংিা, োরগেহাট। 

ম াোইি নম্বে- 01957242974
০২টি 1 োগিা গিিা কাঁকিা কাঁকিা  াো যারে।

মৃতোঃ কাঁকিা পয পরেক্ষণ    াটি ও পাদনে মভৌত গুণােিী পেীক্ষা কো হরিা। পাদনে দপএইচ-

8,  াটিে দপএইচ -5.6

105
দেনয় হািিাে ঠিকানাোঃ দিগোি, ম ািংিা, ম ািংিা, 

োরগেহাট।  ম াোইি নম্বে- 01710121206
০১টি 1.5 ঐ মঘরে প্রচুে ম ওিা এে কােণ ও প্রদতকাে িানরত চায়।

মনট মটরন শ্যাওিা উঠিরয় মফলুন এেিং  তক প্রদত ৩ ফট গভীেতাে িন্য ৫ গ্রা  হারে চুন 

গুদিরয় দছটিরয় দিন।

106
 া ী  ম খ ঠিকানাোঃ দিয়াে খন্ড ম ািংিা, োরগেহাট। 

ম ািংিা, োরগেহাট। ম াোই নম্বে- 01957532385
০১টি 0.8

োগিা গিিা রুই, 

কাতিা
েম্পূেক খাদ্য প্ররয়াগ কেরত হরে।  ারছে ম াট ওিরনে ৩-৫% হারে প্রদতদিন ২ োে প্ররয়াগ কেরত হরে।

107
হাদফজুি হাওিািাে ঠিকানাোঃ োঁ তিা, ম ািংিা, 

োরগেহাট। ম াোইি নম্বে- 01999787095
০১টি 0.4 ঐ ঐ ঐ

108
দ িন গািী ঠিকানাোঃ দ ঠাখািী আ িাতিা, ম ািংিা, 

োরগেহাট।  ম াোইি নম্বে- 01929361316
০১টি ৬. রুই, কাতিা  ারছে বৃদি ক  এে কােণ ও প্রদতকাে েম্পরকপ িানরত চায়।

 তক প্রদত ১ মকদি হারে চুন প্ররয়াগ কেরত হরে।  ারছে েদি ওিরনে ৩-৫% হারে 

প্রদতদিন ২ োে প্ররয়াগ কেরত হরে।

১০৯
সুব্রত  ন্ডি, ঠিকানাোঃ োতঘদেয়া, দ ঠাখািী, ম ািংিা, 

োরগেহাট।
০১টি ১২  তক ঐ পাদনে েিং োিা ী

 াটি ও পাদনে মভৌত গুণােিী পেীক্ষা কো হরিা। পাদনে দপএইচ-৬.৩,  াটিে দপএইচ-৭.২, 

 তক প্রদত ৫০০ গ্রা  হারে চুন প্ররয়াগ কেরত হরে।

১১০
ম াোঃ োেে আিী, ঠিকানাোঃ ম ািংিা ইদপরিি, ম ািংিা, 

োরগেহাট। ম াোইি নম্বে-01759411217
০২টি ২ দেঘা রুই, কাতিা  াছ  াো যারে এে কােণ ও প্রদতকাে েম্পরকপ িানরত চায়।

 াটি ও পাদনে মভৌত গুণােিী পেীক্ষা কো হরিা। পাদনে দপএইচ-6.৩,  াটিে দপএইচ-

7.2,  তক প্রদত ৫০০ গ্রা  হারে চুন প্ররয়াগ কেরত হরে।

১১১
ম াোঃ ম া ােফ হাওিািাে, ঠিকানাোঃ কু ােখািী,  

ম ািংিা, োরগেহাট। ম াোইি নম্বে- 01994493583
০২টি ১২৫  তক ঐ ঐ

 াটি ও পাদনে মভৌত গুণােিী পেীক্ষা কো হরিা। পাদনে দপএইচ-6.3,  াটিে দপএইচ-

৭.২,  তক প্রদত ৫০০ গ্রা  হারে চুন প্ররয়াগ কেরত হরে।

১১২
ম াোঃ ওে ান খাঁন, ঠিকানাোঃ সুন্দেেন, ম ািংিা, 

োরগেহাট। ম াোইি নম্বে- 01980581972
০১টি ১০ কাঠা পাঙ্গাে

দকভারে চাষ কেরি পাঙ্গাে এে ভারিা ফিন পাওয়া যারে 

মেই েম্পরকপ িানরত চায়।

 াটি ও পাদনে মভৌত গুণােিী পেীক্ষা কো হরিা। পাদনে দপএইচ-৬.৩,  াটিে দপএইচ- 

৭.২,  তক প্রদত ৫০০ গ্রা  হারে চুন প্ররয়াগ কেরত হরে।



1 ম াোঃ  দফকুি আকন,গ্রা -খাউদিয়া,ম া-1793705263 1টি 0.26 কাপ প দ শ্রচাষ অদধক বৃদষ্টে কােরণ পাদনে দপ এইচ কর  মগরছ।  তক প্রদত 250গ্রা   হারে চুন দিরত হরে।

2
ম াোঃ  াহিাহান েেিাে, গ্রা -খাউদিয়া,ম া-

01887035268
01টি 0.26 গিিা দচিংদি দচিংদিে গারয় েবুি ম ওিা অযাকুয়াদিনাে প্ররয়াগ কেরত হরে ।

3
ম াোঃ আি  খান,গ্রা োঃ 

দন ানোদিয়া,ম াোঃ01989573708
01টি 0.28 োিা  াছ পুকুরেরে পাদন মথরক গন্দ আরে ।  তক প্রদত 250গ্রা   হারে চুন দিরত হরে।

4
শ্রী সু ন হািিাে,গ্রা োঃ 

দন ানোদিয়া,ম াোঃ01918677503
01টি 0.27 কাপ প দ শ্রচাষ  ারছে গারয় ক্ষত মোগ

20%িেন পাদনরত  াছরক মগােি কোরত হরে।প্রদত  তািংর  5 গ্রা  হারে পটাদ য়া  

পােম্যাঙ্গারনট দিরত হরে ।

5
ম াোঃরোরহি দেকাদে 

,দন ানোদিয়া,ম াোঃ01929267278
01টি 0.28 গিিা দচিংদি মখািে নে  তক প্রদত 300 গ্রা   হারে চুন দিরত হরে।

6 অমৃত িাি োয,গ্রা োঃদ স্রী িািংগা,ম াোঃ01725667588 01টি 30 োগিা দচিংদি দচিংদিে গারয় েবুি ম ওিা 200গ্রা  প্রদত  তরক দিওিাইট প্ররয়াগ কেরত হরে ।

7 ম ঘনাথ গ্রা োঃরহি া,ম াোঃ01991672502 01টি 20 গিিা দচিংদি মখািে নে  তক প্রদত 250গ্রা   হারে চুন দিরত হরে।

9 ম াোঃ কািা  হািং,গ্রা - দ স্ত্রীিািংগা,ম াোঃ01911379474 01টি 25 কাপ প দ শ্রচাষ পুকুরেরে পাদন মথরক গন্দ আরে । পে পে দতন দিন েকারি হেো টানরত হরে   তক প্রদত 250 গ্রা  হারে চুন দিরত হরে

10
দেশ্বনাথ ে ািাে,গ্রা -

দ স্ত্রীিািংগা,ম াোঃ01968273636
01টি 0.12 োগিা দচিংদি মঘে প্রস্তুত

োক্ষুরে  াছ কারিা কািা অপোেন আগাছা অোেন করে  তক প্রদত 250 গ্রা  হারে চুন 

দিরত হরে

11 পদেরতাষ দ স্ত্রী,গ্রা োঃ-হেগাদত,ম াোঃ01746840688 01টি 0.14 পািংগাছ  াছ  াছ  াো যারে হেো মটরন গ্যাে উঠারত হরে । পাদনে পদে ান োোরত হরে ।

12 িাদহি মহারেন ,গ্রা োঃউওে ফিহাতা,0171193436 01টি 0.2 োগিা দচিংদি পাদন পদেক্ষা পাদনে দপএইচ এে  ান 6.2  তক প্রদত 250গ্রা   হারে চুন দিরত হরে।

13
আরনায়াে মহারেন ,গ্রা োঃ উওে 

ফিহাতা,01735685116
01টি 0.3 োগিা দচিংদি দচিংদি কারিা তিরির ে কারিা মপদে উঠারত হরে   তক প্রদত 250গ্রা   হারে চুন দিরত হরে।

14
ইদিয়াে মিা ািাে,গ্রা োঃ উওে ফিহাতা 

,ম াোঃ01731936563
01টি 0.25 কাপ প দ শ্রচাষ  ারছে বৃদি ক  ারছে মিরহে ওিরনে 5% হারে খাোে দিরত হরে

15 দেদুয হািিাে ,গ্রা োঃ েহেেবুদনয়া 01টি 0.3 কাপ প দ শ্রচাষ প্রাকৃদতক খোরেে অভাে  তািংপ্রদত 100গ্রা  ইউদেযা 250 গ্রা  টিএেদপ োে প্ররয়াগ কেরত হরে ।

16 ম াোঃ আফিাি হািংগ্রা -ভাষান্দা,ম াোঃ01742059809 01টি 0.8 গিিা দচিংদি দচিংদি  াো যারে প্রদত  তািংর  300 গ্রা  হারে পাথুরে চুন দিরত হরে ।

18 ম াোঃ আক্কাে উদিন,গ্রা োঃভাষান্দা,ম াোঃ01742059809 01টি 0.7 োগিা দচিংদি দচিংদি নে প্রদত  তািংর  200 গ্রা  হারে পাথুরে চুন দিরত হরে ।

19 িাভরু খান,গ্রা োঃভাষান্দা,ম াোঃ01924672070 01টি 2.75 োগিা দচিংদি পাদনে দপএইচ এে  ান ক প্রদত  তািংর  200 গ্রা  হারে পাথুরে চুন দিরত হরে ।

20 কাওছাে হািং,গ্রা োঃপায়োতিা 01টি 0.4 োগিা দচিংদি দচিংদি নে প্রদত  তািংর  200 গ্রা  হারে পাথুরে চুন দিরত

21 আব্দুিিদতফ,গ্রা োঃপায়োতিা,01995618956 01টি 0.9 গিিা দচিংদি গিিা দচিংদিে িাদে কারঠ মপ্রাটিন েমৃদ্ব খাোে দিরত হরে।

22 িাভলু  খান,গ্রা োঃভাষান্দা,ম াোঃ01924672070 01টি 0.6 গিিা দচিংদি মঘে প্রস্তুত
োক্ষুরে  াছ কারিা কািা অপোেন আগাছা অোেন করে  তক প্রদত 250 গ্রা  হারে চুন 

দিরত হরে

0.4 োগিা দচিংদি01টিম াোঃহারুন,গ্রা োঃভাষান্দা,0173408495023

উপরিিাোঃ ম ারেিগঞ্জ

8 ম াোম্মত িাহানাে,গ্রা -মহি া,ম াোঃ01994616173 01টি 20 গিিা দচিংদি দচিংদি কুরি ভারে  তক প্রদত 250গ্রা   হারে চুন দিরত হরে। পাদনরত ো  দপটিরয় অকদেরিন োোরত হরে

প্রাকৃদতক খাোে কতদে প্রদত  তািংর  75 গ্রা  টিএেদপ 100গ্রাে ইউ দেয়া দিরত হরে ।



24 ম াোঃো সু খান,গ্রা োঃভাষান্দা,01774026787 01টি 0.5 গিিা দচিংদি মপানা ছাো অেশ্যয় এফদেযাে পদেদক্ষত মপানা ছােরত হরে ।

25 ম াোঃআোঃকায়ু ,গ্রা  সুতািিী,01917937912 01টি 0.3 কাপ প দ শ্রচাষ খাোে প্রিান  ারছে মিরহে ওিরনে 5% হারে খাোে দিরত হরে ।

26  াদনক চন্দ্র িা ,গ্রা -উোঃসুতািিী,01952074053 01টি 0.5 গিিা দচিংদি পাদনে দপএইচ এে  ান ক প্রদত  তািংর  200 গ্রা  হারে পাথুরে চুন দিরত হরে ।

27 শুকুে হািং,গ্রা -মগায়ািোদি,01992317019 01টি োগিা দচিংদি  জুি ঘনত্ব উন্নত েনাতন পদ্বদতরত 80-100 োগিা দিরত হরে ।

28 দেিদকে মেগ ,গ্রা োঃরগায়ািোদি,01971738608 01টি 0.6 গিিা দচিংদি মঘরে আগাছা আগাছা ভারিা ভারে পদেস্কাে কেরত হরে ।

29 আ ীষ দ কিাে গ্রা োঃউোঃোতািিী,0176444545 01টি 0.8 গিিা দচিংদি দচিংদি মভরে যায় তিরির ে কারিা মপদে উঠারত হরে  পাদনে পদে ান োোরত হরে।

30 ম াোঃআবুি কায়ু ,গ্রা োঃউোঃোতািিী,0197937912 01টি 0.39 োগিা দচিংদি মঘে প্রস্তুত
োক্ষুরে  াছ কারিা কািা অপোেন আগাছা অোেন করে  তক প্রদত 250 গ্রা  হারে চুন 

দিরত হরে

31  াদনক চন্দ্র িাে,গ্রা োঃউোঃোতািিী,01727845711 01টি 0.16 পািংগাছ  াছ  াছ  াো যারে হেো মটরন গ্যাে উঠারত হরে । পাদনে পদে ান োোরত হরে ।

32 আ ীষ দেকিাে,গ্রা োঃউোঃোতািিী 01টি 0.25 কাপ প দ শ্রচাষ  াছ খাদে খায় হেো মটরন গ্যাে উঠারত হরে । পাদনে পদে ান োোরত হরে ।

33 ম ােরি হাওিািাে,গ্রা োঃরগায়ািোদিয়া,0191591059 01টি 0.28 োগিা দচিংদি োরি ক দন পয়দ ত খাোে প্ররয়াগ করেরত হরে

34 ই োন মহারেন,গ্রা োঃরগায়ািোদিয়া,0191591059 01টি 0.28 গিিা দচিংদি মখািে নে  তক প্রদত 250গ্রা   হারে চুন দিরত হরে।

35 কামুে হাওিািাে,গ্রা োঃতাফািোদিয়া, 01টি 0.3 োগিা দচিংদি আগাছাে উপদস্থদত আগাছা মঘে মথরক ভারিাভারে উঠিরয় মফিরত হরে

36 ইে াইি মহারেন ,গ্রা োঃতাফািোদিয়া,01761508156 01টি 0.2 গিিা দচিংদি  ারছে বৃদি ক  ারছে মিরহে ওিরনে 5% হারে খাোে দিরত হরে

37

38 মোরহিহাওিািাে,গ্রা োঃরগায়ািোদিয়া,01710624668 01টি 0.3 কাপ প দ শ্রচাষ পুকুরে ম ওিাে উপদস্থদত পুকুে মথরক ভারিাভারে ম ওিা উঠিরয় মফিরত হরে ।

39  াহািাত মহারেন ,গ্রা োঃরগায়ািোদিয়া,01994462796 01টি 0.6 োগিা দচিংদি পাি দনচু মঘরেে পাু্ে উচু কেরত হরে অন্য থায়বৃদস্টরত পাে ডুরে দচিংদি মেে হরয় যারে ।

40 সুভাষ  োয়,গ্রা োঃ তাফাি োদেয়া, 010টি 0.4 রুই িাতীয়  াছ  জুি ঘনত্ব রুই  াছ  তািংর  40-60 টি ছােরত হরে ।

41 ম াোঃআওয়াি,গ্রা োঃডুমুদেয়া,01716184923 01টি 0.25 কাপ প দ শ্রচাষ পাদনে দপএইচ ক প্রদত  তািংর  250 গ্রা  হারে পাথুরে চুন দিরত হরে ।

42  ানরেন্দ্র হািিাে,গ্রা োঃপারিে খন্ড,01918868626 01টি 0.3 কাপ প দ শ্রচাষ পুকুরে ছায়া ও পাতা পরে পুকুে পাে হরত গাছ মকরট মফিরত হরে ।

43 োবুি,গ্রা োঃোইনতিা,01715595675 01টি 0.2  রনারেস্ক মতিাদপয়া বৃদস্টে পে পাদনরত এদেরিে ে স্যা চুন প্ররয়াগ কোে  াধ্যর  এদেি দুে কো যায়।

44 তন্ন য়  হন,গ্রা োঃোইনতিা,01880446273 01টি 0.4 োগিা দচিংদি দচিংদি োরে ক পাদনে দপএইচ ঠিক োখরত হরে ।

45 আোঃকািা ,গ্রা োঃপারিেখন্ড, 01টি 0.2 োিা  াছ  তরক োরেে প্ররয়াগ 75গ্রা  টিএেদপও100গ্রা  ইউদেয়া দিরত হরে ।

46 পােথ হািিাে,গ্রা োঃপারিে খন্ড,01731279369 01টি 0.25 কাপ প দ শ্রচাষ পাদনে পদে ান ক পুকুরে ক পরক্ষ 3ফট পাদন োখরত হরে ।

 ারছে মিরহে ওিরনে 5% হারে খাোে দিরত হরেএ োনরহারেন,গ্রা োঃরগায়ািোদিয়া,01915910159 01টি 0.25 গিিা দচিংদি  ারছে বৃদি ক 



দিটু  ন্ডি,গ্রা োঃিক্ষীখাদি,

1937223.71

48 পদেএ  ন্ডি,োইন তিা,1996366011 01টি 0.2 গিিা দচিংদি খাোে প্রিান  ারছে মিরহে ওিরনে 5% হারে খাোে দিরত হরে ।

49 মনছাে দ ে,গ্রা োঃতাফাি োদিয়া,01715033794 01টি 0.4 কাপ প দ শ্রচাষ পাদনে দপএইচ পাদেক্ষা 6.2 প্রদত  তািংর  250 গ্রা  হারে পাথুরে চুন দিরত হরে ।

50 দ িানুে দ ে,গ্রা োঃতাফািোদিয়া,017147290006 01টি 0.5 োগিা দচিংদি দচিংদি  াো যারে এফদেয়াে পদেদক্ষত জুরভনাইি ছািরত হরে । পাদন োোরত হরে ।

51 ম াস্তফা কা াি,গ্রা োঃেোদিয়া,016288454800 01টি 0.36 পািংগাছ  াছ  াছ েি হয় না । ভারিা হযাচাদেে মপানা ছােরত হরে । দনয়দ ত খাোে দিরত হরে ।

52 েরখন্দ্র নাথ হািিাে,গ্রা োঃফিহাতা,01735506889 01টি 0.16 গিিা দচিংদি খাোে প্ররয়াগ ে য় দুই োে খাোে প্ররয়াগ কেরত হরে

53 আোঃগফ্ফাে ম খগ্রা োঃ মগায়ািোদে019710738604 01টি 0.25 কাপ প দ শ্রচাষ  ারছে বৃদি ক  ারছে মিরহে ওিরনে 5% হারে খাোে দিরত হরে

54 কা েরুি হািং,গ্রা োঃতাফািোদিয়া,1926306566 01টি 0.22 গিিা দচিংদি দচিংদিে গারয় েবুি ম ওিা অযাকুয়াদিনাে প্ররয়াগ কেরত হরে ।

55 ইে াি মহারেন,গ্রা োঃতাফািোদিয়া 01টি 0.3 কাপ প দ শ্রচাষ পুকুরে ছায়া ও পাতা পরে পুকুে পাে হরত গাছ মকরট মফিরত হরে ।

56 সুরোধ োয়,গ্রা োঃরততুি োদেয়া,01718306778 01টি 0.4 োগিা দচিংদি পাি দনচু পাি ম ো ত করে উচু কেরত হরে ।

57  দনন োয়,গ্রা োঃরততুিোদেয়া,017374361191 01টি 0.25 কাপ প দ শ্রচাষ পাদনরত গ্যাে পেপে দতনদিন হেো টানরত হরে ।

58 ম াোঃআোঃেউফ,গ্রা োঃকচুবুদনয়া,01720262284 01টি 0.15 কাপ প দ শ্রচাষ  াছ  াো যারে হেো মটরন গ্যাে উঠারত হরে । পাদনে পদে ান োোরত হরে ।

59 অনু েশু,গ্রা োঃডুমুদেয়া,01907263359 01টি 0.2 োগিা দচিংদি পাদনরত দুেগন্দ মঘরেে আগাছা ভারিাভারে পদেস্কাে কেরত হরে।

60  াহাতাে উদিন,গ্রা োঃ েোদিয়া,01911654024 01টি 0.3  রনারেস্ক মতিাদপয়া  জুি ঘনত্ব মেদ েে োইরিে  াছ ধরে দেদক্ক কেরত হরে । তািংর  150-200টি মিওয়া যারে ।

61 আোঃেহ ানফদকে,গ্রা োঃগুদি াখাদি,01980397682 01টিচ 0.2 কাপ প দ শ্রচাষ পাদনে দপএইচ 6.2 প্রদত  তািংর  250 গ্রা  হারে পাথুরে চুন দিরত হরে ।

62 ম াোঃর াহোি কািী,গ্রা োঃকাঠািতিা 01টি 0.3 গিিা দচিংদি দচিংদি  াো যারে প্রদত  তািংর  300 গ্রা  হারে পাথুরে চুন দিরত হরে ।

63
ম াোঃওোয়দুি ইেিা  

গ্রা োঃপাতাোদেযা,01927381353
01টি 0.2 কাপ প দ শ্রচাষ পুকুে প্রস্তুদত

োক্ষুরে  াছ কারিা কািা অপোেন আগাছা অোেন করে  তক প্রদত 1মকদি হারে চুন 

দিরত হরে

64 মোহোন ম খ ,গ্রা োঃ কাদিকাোদি 01টি 0.3 গিিা দচিংদি মঘে প্রস্তুত
োক্ষুরে  াছ কারিা কািা অপোেন আগাছা অোেন করে  তক প্রদত 250 গ্রা  হারে চুন 

দিরত হরে

65 ম াোঃনািমুি হাোন ,01711830850 01টি 0.2 কাপ প দ শ্রচাষ  জুি ঘনত্ব প্রদত  তািংর  40-50 টি মপানা ছােরত হরে

67 পিি িাকুপয়া, গ্রা োঃ আ োদেয়া 01টি 0.2 গিিা দচিংদি চুন প্ররয়াগ েম্পরকপ প্রদত  তািংর  250 গ্রা  হারে পাথুরে চুন দিরত হরে ।

68 এ িাদুি খান,গ্রা োঃরশ্রণীখািী,01716608807 01টি 0.3 কাপ প দ শ্রচাষ োকুরক্ষ  াছ অপোেন পুকুে শুদকরয় মোরটনন প্ররয়াগ করে ।

69 এনোন মুদন্স,গ্রা োঃ কাদিকাোদি,01710821652 01টি 0.27 কাপ প দ শ্রচাষ  াছ েকাি মেিা ভারে  তক প্রদত 250গ্রা   হারে চুন দিরত হরে। পাদনরত ো  দপটিরয় অকদেরিন োোরত হরে

প্রদত তািংর  100-150টি মপানাছািরত হরে ।

66  ীকৃস্ন দ স্তী, গ্রা োঃ আ োদেয়া 01টি 0.3 োেিা  াছ োে প্ররয়াগ প্রদত  তািংর  100গ্রা  টিএেদপ 150গ্রাে ইউ দেয়া দিরত হরে ।

47 01টি 0.3 োগিা দচিংদি মপানাে  জুি ঘনত্ব



70
ম াোঃ াোফাতরহারেন,গ্রা োঃকাদিকাোদি,016212233

99
01টি 0.3 োিা  াছ  ারছে বৃদি ক  ারছে মিরহে ওিরনে 5% হারে খাোে দিরত হরে

71 ম াোঃপিা হাওিািাে,গ্রা োঃেদ পোওয়া,01782712866 01টি 0.33 কাপ প িাতীয়  াছ ফিকা পচা
প্রদত  তািংর  30 গ্রা  হারে পটাদ য়া  পােম্যাঙ্গারনট দিরত হরে ।500গ্রা  হারে পাথুরে 

চুন দিরত হরে

72 ম াোঃদেপ্লে দ কিাে,গ্রা োঃেদ পোওয়া 01748541187 01টি 0.21 গিিা দচিংদি দচিংদিে গারয় েবুি ম ওিা 200গ্রা  প্রদত  তরক দিওিাইট প্ররয়াগ কেরত হরে ।

73  া ী  ম খ,গ্রা োঃকচুবুদনয়া,01728643190 01টি 0.15 মতিাদপয়া  াছ  ারছে ক্ষত মোগ  তািং  প্রদত 25-35গ্রা  পটাদ য়া  পােম্যাঙ্গারনট প্ররয়াগ কেরত হরে।

74 ম াোঃরিরিায়ােদেশ্বাে,গ্রা োঃকুচুবুদন পযা,01760332604 10টি 0.26 োগিা দচিংদি পাি দনচু পাি ম ো ত করে উচু কেরত হরে।

75 ম াোঃ াসু গািী,গ্রা োঃেদ পোওয়ার াোঃ01310954112 01টি 0.3 পািংগাছ  াছ  াছ  াো যারে  তক প্রদত 300গ্রা   হারে চুন দিরত হরে। েকাি দেকাি খাোে দিরত হরে ।

76 ম াোঃফারুখ ম খ,গ্রা োঃকা িা,01772472438 01টি 0.2 মতিাদপয়া  াছ পাদন কারিা  াছ  াো যারে পেপে দতন দিন হেো টানরত হরে  তক প্রদত 500গ্রা   হারে চুন দিরত হরে।

77 ম াোঃআেিা  গািী,গ্রা োঃকচুবুদনয়া,01773823512 01টি 0.27 গিিা দচিংদি পাি দনচু পাি ম ো ত করে 1 ফট উচু কেরত হরে।

78 ম াোঃ োবুি হািিাে,গ্রা োঃকচুবুদনয়া,01721539348 01টি 0.28 কাপ প িাতীয়  াছ দপএইচ এে   ান ক  তক প্রদত 250গ্রা   হারে চুন দিরত হরে

81 ম াোঃআফরোি খান,গ্রা োঃপাতাোদিয়া,01989575072 01টি 0.2 োগিা দচিংদি পাদন ক পাদনে পদে ান 1.5ফট োোরত হরে ।

82 ম াোঃহার ি মুদন্স,গ্রা োঃকাদিকাোদি,01724115581 01টি 0.18 কাপ প িাতীয়  াছ প্রাকৃদতক খাদ্য পেীক্ষা পাদনরতএক হাত ডুদেরয়  হারতে তালু মিখা মগরি বুিরত হরে খারদ্যে অভাে আরছ

83 মগৌত  কু াে িাে, গ্রা -কাঠীপািা,01923191951 01 টি 0.27 কাপ প িাতীয়  াছ চুন প্ররয়াগ েম্পরকপ প্রদত  তািংর  250 গ্রা  হারে পাথুরে চুন দিরত হরে ।

84  ন্টু হাওিািাে, গ্রা -মোনাতিা, 01911688596 01 টি 0.6 োগিা দচিংদি খাোে প্রিান  ারছে মিরহে ওিরনে 5% হারে খাোে দিরত হরে ।

১
আবুল মসখ, ক্ষপতা-মসরকল মসখ, গ্রাম-বাধাল,  

০১৭৫৮৩৮৬৯০১
১ ০.২০ ক্ষমশ্রচাষ সাদা মাছ মিরস কুরল আরস, মারা যায় ১.১মকক্ষজ চুন /র্তরক এবং ক্ষজওলাইট ২০-২৫ গ্রাম/র্তক পাক্ষনরত গুরল ক্ষছটারত হরব।

২
শ্রীদাম দাস, ক্ষপতা-জয়রদব দাস, গ্রাম-মসাক্ষন, বাধাল, 

০১৮১১১০৯১১
১ ০.১৩ কক চাষ কক মারছ লাল লাল দাগ র্তক প্রক্ষত ৫০০  গ্রাম চুন ও ৫০০ গ্রাম লবন ক্ষমক্ষর্রয় ক্ষছটারত হরব।

৩
মর্খ কামরুল ইসলাম, ক্ষপতা- আব্দুল জক্ষলল, গ্রাম- 

মক্ষেয়া, মক্ষেয়া, ০১৭১৭৩৮৮২২
১ ০.১৫ ক্ষমশ্রচাষ সাদা মারছ উকুন প্রক্ষত ১০ র্তক এ ৫০ গ্রাম তুন্দ্রা ঔষধ পাক্ষনরত গুরল ক্ষছটারত বলা হয়।

৪
মমাাঃ আব্বাস উক্ষিন , ক্ষপতা-রইজ উক্ষিন মর্খ, গ্রাম-

িান্ডাররকালা, রািীপািা, ০১৭২৬৭৮০৮০৬
১ ০.১৩ ক্ষচংক্ষি চাষ গলদার দাঁক্ষি মমাছ মকরট যারে। প্রক্ষত মকক্ষজ খাবাররর সারথ ১-২ গ্রাম অক্ষিরটট্ট্রাসাইক্ষিন  ক্ষমক্ষর্রয় ক্ষছটারত বলা হয়।

৫
মমাাঃ আাঃ মান্নান মসখ, ক্ষপতা- মৃত নারজম আলী, গ্রাম-

মজাবাই, গজাক্ষলায়া, ০১৮৫০৩৯৫১৫২
১ ০.১৭ ক্ষমশ্রচাষ সাদা মারছর গারয়র আইর্ উরঠ যায় প্রক্ষত মকক্ষজ খাবাররর সারথ ১-২ গ্রাম অক্ষিরটট্ট্রাসাইক্ষিন  ক্ষমক্ষর্রয় ক্ষছটারত বলা হয়।

৬
মাহরুপ পাইক, ক্ষপতা- জয়নাল পাইক, গ্রাম-আফরা, 

বাধাল, ০১৯৪৬৪২৯৯৩
২ ০.১৩ ক্ষমশ্রচাষ সাদা মারছর গাররয় ক্ষ্ত মরাগ র্তক প্রক্ষত ১০-১৫ গ্রাম টিমরসন পাক্ষনরত গুরল ক্ষছটারত বলা হয়।

৭
মমাাঃ জাক্ষকর মসখ, ক্ষপতা- রস্তুম মসখ, গ্রাম- মজাবাই, 

গজাক্ষলয়া, ০১৭৭৬৯৯৭৬৫০
১ ০.২০ ক্ষচংক্ষি চাষ গলদার দাঁক্ষি মমাছ মকরট যারে। প্রক্ষত মকক্ষজ খাবাররর সারথ ১-২ গ্রাম অক্ষিরটট্ট্রাসাইক্ষিন  ক্ষমক্ষর্রয় ক্ষছটারত বলা হয়।

উপরিিাোঃ কচুয়া

োে প্ররয়াগ পদ্বদত প্রদত  তািংর  75 গ্রা  টিএেদপ 100গ্রাে ইউ দেয়া দিরত হরে ।

0.2 কাপ প িাতীয়  াছ  ারছে বৃদি ক দনয়দ ত খাোে দিরত হরে । ারছে মিরহে ওিরনে 5% হারে খাোে দিরত হরে

0.3 কাপ প িাতীয়  াছ

01টিমিেেত িাে,গ্রা োঃ ো চন্দ্রপুে80

01টিম াোঃ ফারুখ ম খ ,গ্রা োঃ ো চন্দ্রপুে,017507897279



৮
রক্ষবউল ক্ষসকদার, ক্ষপতা- ছররামান ক্ষসকদার, গ্রাম-বাধাল, 

০১৭৯৯৬৭৬৭৫১
১ ০.৪০ ক্ষমশ্রচাষ সাদা মাছ মিরস কুরল আরস, মারা যায় ১.১মকক্ষজ চুন /র্তরক এবং ক্ষজওলাইট ২০-২৫ গ্রাম/র্তক পাক্ষনরত গুরল ক্ষছটারত হরব।

৯
ইব্রাক্ষহম পাইক, ক্ষপতা-মসরাজ পাইক, গ্রাম-আফরা, 

বাধাল, ০১৭২০৫২৪৯৯০
১ ০.২৪ ক্ষচংক্ষি চাষ ক্ষচংক্ষির মখালস পাল্টায় না র্তরক ৫০০ গ্রাম চুন ও ১৫০ গ্রাম ইউক্ষরয়া একসারথ পাক্ষনরত গুরল ক্ষছটারত বলা হয়।

১০
নজরুল ইসলাম, ক্ষপতা-আপতার উক্ষিন , গ্রাম-

িান্ডাররকালা, রািীপািা, ০১৯২০১১৫৭৩০
২ ০.৪০ ক্ষমশ্রচাষ সাদা মারছর গাররয় ক্ষ্ত মরাগ র্তক প্রক্ষত ১০-১৫ গ্রাম টিমরসন পাক্ষনরত গুরল ক্ষছটারত বলা হয়।

১১
আলকাছ মসখ, ক্ষপতা- আক্ষদল উক্ষিন মসখ, গ্রাম-

িান্ডাররকালা, রািঅপািা, ০১৭১৩৯১৫৭৫৯
১ ০.১৯ ক্ষচংক্ষি চাষ ক্ষচংক্ষির গারয় মর্ওলা।

তলাক্ষন মথরক ময়লা সক্ষররয় মফলরত হরব, এবং র্তরক ৫০০ গ্রাম চুন ও পক্ষরক্ষমত হারর 

বাক্ষল ক্ষমক্ষর্রয় ক্ষছটারত বলা হয়।

১২
ক্ষনক্ষতর্ কুমার মৃধা, ক্ষপতা-ননীরগাপালমৃধা, গ্রাম-

মক্ষেয়া.মক্ষেয়া, ০১৭৩৭৭৮৭৪০৩
১ ০.৭০ ক্ষমশ্রচাষ সাদা মাছ মিরস কুরল আরস, মারা যায় ১.১মকক্ষজ চুন /র্তরক এবং ক্ষজওলাইট ২০-২৫ গ্রাম/র্তক পাক্ষনরত গুরল ক্ষছটারত হরব।

১৩
মমাস্তফা মসখ, ক্ষপতা-মমান্তাজ উক্ষিন মসখ, গ্রাম-

ক্ষবষাররখালা, গজাক্ষলয়া,০১৭৩৬৪৯০৫৯৪
১ ০.২০ ক্ষমশ্রচাষ সাদা মারছ উকুন প্রক্ষত ১০ র্তক এ ৫০ গ্রাম তুন্দ্রা ঔষধ পাক্ষনরত গুরল ক্ষছটারত বলা হয়।

১৪
মমাাঃ মক্ষফজুর রহমান, ক্ষপতা-রাহাতুল্লাহ মক্ষল্লক, গ্রামস-

লিারকুল, গজাক্ষলয়া, ০১৯৩৪০৩৯৯৮৭
১ ০.১৩ কক চাষ কক মারছ লাল লাল দাগ র্তক প্রক্ষত ৫০০  গ্রাম চুন ও ৫০০ গ্রাম লবন ক্ষমক্ষর্রয় ক্ষছটারত হরব।

১৫
আলতাফ মৃধঅ, ক্ষপতা-আউবালী মৃধা, গ্রাম- আফরা, 

বাধাল, ০১৭৪৫৩৮৭৭৩১
১ ০.১৫ ক্ষচংক্ষি চাষ ক্ষচংক্ষির মখালস পাল্টায় না র্তরক ৫০০ গ্রাম চুন ও ১৫০ গ্রাম ইউক্ষরয়া একসারথ পাক্ষনরত গুরল ক্ষছটারত বলা হয়।

১৬
ক্ষর্ক্ষর্র কুমার দাস, ক্ষপতা- সুচন্বদ্র দাস, গ্রাম-বাধাল, 

বধাল, ০১৯২৫৫১৭৯৪১
১ ০.১৩ ক্ষচংক্ষি চাষ ক্ষচংক্ষির গারয় মর্ওলা।

তলাক্ষন মথরক ময়লা সক্ষররয় মফলরত হরব, এবং র্তরক ৫০০ গ্রাম চুন ও পক্ষরক্ষমত হারর 

বাক্ষল ক্ষমক্ষর্রয় ক্ষছটারত বলা হয়।

১৭
মাসুদ মসখ, ক্ষপতা-মততাফাজ্জল মসখ, গ্রাম-মক্ষেয়া,. 

মক্ষেয়া, ০১৭৮২৮৭৫০০০
১ ০.১৭ ক্ষচংক্ষি চাষ গলদার দাঁক্ষি মমাছ মকরট যারে। প্রক্ষত মকক্ষজ খাবাররর সারথ ১-২ গ্রাম অক্ষিরটট্ট্রাসাইক্ষিন  ক্ষমক্ষর্রয় ক্ষছটারত বলা হয়।

১৮
টিটু মসখ, ক্ষপতা-মুনছুর মসখ, গ্রাম-িান্ডাররকালা, 

রািীপািা, ০১৯৪৪৮৩৩২৬১
১ ০.১৩ ক্ষমশ্রচাষ সাদা মারছর পট ফুলা মরাগ প্রক্ষত মকক্ষজ খাবাররর সারথ ১-২ গ্রাম অক্ষিরটট্ট্রাসাইক্ষিন  ক্ষমক্ষর্রয় ক্ষছটারত বলা হয়।

১৯
কসকত হাল;দার, ক্ষপতা-ক্ষদপক কুমার হালদার, গ্রাম- 

িান্ডাররকালা, রািীপািা, ০১৯৪৪৮৩৩৮০৮
২ ০.২০ ক্ষচংক্ষি চাষ ক্ষচংক্ষির মখালস পাল্টায় না র্তরক ৫০০ গ্রাম চুন ও ১৫০ গ্রাম ইউক্ষরয়া একসারথ পাক্ষনরত গুরল ক্ষছটারত বলা হয়।

২০
মমাাঃ ক্ষমজানুর রনহমান, ক্ষপতা- মমাাঃ জারবদ আলী মসখ, 

গ্রাম- মক্ষেয়া. মক্ষেয়া, ০১৭১৭৮১০৯৭৬
১ ০.৪০ ক্ষচংক্ষি চাষ গলদার দাঁক্ষি মমাছ মকরট যারে। প্রক্ষত মকক্ষজ খাবাররর সারথ ১-২ গ্রাম অক্ষিরটট্ট্রাসাইক্ষিন  ক্ষমক্ষর্রয় ক্ষছটারত বলা হয়।

২১
হাসান মসখ, ক্ষপতা- মতাফাজ্জল ক্ষষকদার, গ্রাম- বাধাল, 

বাধাল, ০১৯৪০২৭৫৬২৭
১ ০.২৪ ক্ষমশ্রচাষ সাদা মাছ মিরস কুরল আরস, মারা যায় ১.১মকক্ষজ চুন /র্তরক এবং ক্ষজওলাইট ২০-২৫ গ্রাম/র্তক পাক্ষনরত গুরল ক্ষছটারত হরব।

২২
মমাাঃ কামরুল ইসলাম,ক্ষপতা- মমার্াররফ মসখ, গ্রাম-

মজাবাই, গজাক্ষলয়া, ০১৭৭৮০১৩৮৪
১ ০.৪০ ক্ষমশ্রচাষ সাদা মারছর পট ফুলা মরাগ প্রক্ষত মকক্ষজ খাবাররর সারথ ১-২ গ্রাম অক্ষিরটট্ট্রাসাইক্ষিন  ক্ষমক্ষর্রয় ক্ষছটারত বলা হয়।

২৩
মরনু মবগম, স্বামী-জক্ষলল মসখ, গ্রাম-আফরা, বাধ:াাল, 

০১৯৯২২৩১২১০
১ ০.১৯ মতলাক্ষপয়ার চাষ মতলাক্ষপয়র মলরজ লাল লাল দাগ। প্রক্ষত মকক্ষজ খাবাররর সারথ ১-২ গ্রাম অক্ষিরটট্ট্রাসাইক্ষিন  ক্ষমক্ষর্রয় ক্ষছটারত বলা হয়।

২৪
ক্ষর্কদার তানিীর, ক্ষপতা-ক্ষর্কদার আ: কারদর, গ্রাম-

মক্ষেয়া, ০
১ ০.৭০ কক চাষ কক মারছ লাল লাল দাগ র্তক প্রক্ষত ৫০০  গ্রাম চুন ও ৫০০ গ্রাম লবন ক্ষমক্ষর্রয় ক্ষছটারত হরব।

২৫
ক্ষসরাজুল পাইক, ক্ষপতা-জক্ষলল ক্ষপইক, গ্রাম-আফরা, 

বাধাল,
১ ০.২০ ক্ষমশ্রচাষ সাদা মারছ উকুন প্রক্ষত ১০ র্তক এ ৫০ গ্রাম তুন্দ্রা ঔষধ পাক্ষনরত গুরল ক্ষছটারত বলা হয়।

২৬
নজরুল ইসলাম, ক্ষপতা- আপতার উক্ষিন, গ্রাম-

িান্ডারবকালা, রািীপািা, ০১৯২০১১৫৭৩০
২ ০.১৩ ক্ষমশ্রচাষ সাদা মাছ মিরস কুরল আরস, মারা যায় ১.১মকক্ষজ চুন /র্তরক এবং ক্ষজওলাইট ২০-২৫ গ্রাম/র্তক পাক্ষনরত গুরল ক্ষছটারত হরব।

২৭
মমাাঃ কাওছার মর্খ, ক্ষপতা-জাক্ষকর মসখ, গ্রাম-

মজাবাই,গজাক্ষলয়া, ০১৭৭৫৮০১৩৮৪
১ ০.১৫ ক্ষমশ্রচাষ সাদা মারছর পট ফুলা মরাগ প্রক্ষত মকক্ষজ খাবাররর সারথ ১-২ গ্রাম অক্ষিরটট্ট্রাসাইক্ষিন  ক্ষমক্ষর্রয় ক্ষছটারত বলা হয়।

২৮
নাক্ষজর ক্ষর্কদার, ক্ষপতা-মৃত মকনাই ক্ষর্কদার, গ্রাম-

মক্ষেয়া, ০১
১ ০.১৩ ক্ষচংক্ষি চাষ ক্ষচংক্ষির মখালস পাল্টায় না র্তরক ৫০০ গ্রাম চুন ও ১৫০ গ্রাম ইউক্ষরয়া একসারথ পাক্ষনরত গুরল ক্ষছটারত বলা হয়।

২৯
ক্ষলমা আক্তার, স্বামী- নজরুল মসখ, গ্রাম-আফরা, 

০১৯৯২৯৩১৭৭৬
১ ০.১৭ ক্ষমশ্রচাষ সাদা মারছর পট ফুলা মরাগ প্রক্ষত মকক্ষজ খাবাররর সারথ ১-২ গ্রাম অক্ষিরটট্ট্রাসাইক্ষিন  ক্ষমক্ষর্রয় ক্ষছটারত বলা হয়।

৩০
কসকত হালদার, ক্ষপতা- ক্ষদপক কুমার হালদার, গ্রাম-

িান্ডাররকালা, রািঅপািা, ০১৯৪৪৮৩৩৮০৮
১ ০.১৩ ক্ষমশ্রচাষ সাদা মাছ মিরস কুরল আরস, মারা যায় ১.১মকক্ষজ চুন /র্তরক এবং ক্ষজওলাইট ২০-২৫ গ্রাম/র্তক পাক্ষনরত গুরল ক্ষছটারত হরব।

৩১
ক্ষকরর্ার মালঙ্গী , ক্ষপতা-মৃত র্র্ধর মালঙ্ঙ্গী, গ্রাম-

িান্ডাররকালা, ০১৭২২৫৪৬৫৫৪
১ ০.২০ ক্ষচংক্ষি চাষ ক্ষচংক্ষির মখালস পাল্টায় না র্তরক ৫০০ গ্রাম চুন ও ১৫০ গ্রাম ইউক্ষরয়া একসারথ পাক্ষনরত গুরল ক্ষছটারত বলা হয়।

৩২
মমাসাাঃ ক্ষরক্ষজয়া মবগম, ক্ষপতা- মকবুল মসখ, গ্রাম-

মজাবাই, ০১৯২১৬৭০২৮৬
১ ০.৪০ মতলাক্ষপয়ার চাষ মতলাক্ষপয়র মলরজ লাল লাল দাগ। প্রক্ষত মকক্ষজ খাবাররর সারথ ১-২ গ্রাম অক্ষিরটট্ট্রাসাইক্ষিন  ক্ষমক্ষর্রয় ক্ষছটারত বলা হয়।



৩৩
ক্ষবকার্ দাস, ক্ষপতা-জুরান দাস, গ্রাম-মসক্ষন, বাধাল , 

০১৭৬৪৪৪৫৬৭০
১ ০.২৪ ক্ষমশ্রচাষ সাদা মাছ মিরস কুরল আরস, মারা যায় ১.১মকক্ষজ চুন /র্তরক এবং ক্ষজওলাইট ২০-২৫ গ্রাম/র্তক পাক্ষনরত গুরল ক্ষছটারত হরব।

৩৪
মুক্তা রানী দাস, স্বামী-ক্ষর্ক্ষর্র দাস, গ্রাম- সাংক্ষদয়া, 

বাধাল, ০১৯৮৮০৮১২৫৫
১ ০.৪০ মতলাক্ষপয়ার চাষ মতলাক্ষপয়র মলরজ লাল লাল দাগ। প্রক্ষত মকক্ষজ খাবাররর সারথ ১-২ গ্রাম অক্ষিরটট্ট্রাসাইক্ষিন  ক্ষমক্ষর্রয় ক্ষছটারত বলা হয়।

৩৫
পংকজ কুমার দাস, ক্ষপতা-যক্ষতন্দ্র নাথ দাস, গ্রাম- 

খলমক্ষবুক্ষনয়া, বাধঅল, ০১৭২০৯৩৭১২৫
১ ০.১৯ ক্ষচংক্ষি চাষ গলদার দাঁক্ষি মমাছ মকরট যারে। প্রক্ষত মকক্ষজ খাবাররর সারথ ১-২ গ্রাম অক্ষিরটট্ট্রাসাইক্ষিন  ক্ষমক্ষর্রয় ক্ষছটারত বলা হয়।

৩৬
মমাাঃ ফারুক মসখ, ক্ষপতা- আাঃ রক্ষর্দ মসখ, গ্রাম-

গজাক্ষলয়অ, ০১৮২৯৯৫৪৩৭৫
১ ০.৭০ মতলাক্ষপয়ার চাষ মতলাক্ষপয়র মলরজ লাল লাল দাগ। প্রক্ষত মকক্ষজ খাবাররর সারথ ১-২ গ্রাম অক্ষিরটট্ট্রাসাইক্ষিন  ক্ষমক্ষর্রয় ক্ষছটারত বলা হয়।

৩৭
ফরহাদ খান, ক্ষপতা- সুলতান খান, গ্রাম-নররন্দ্রপুর, 

০১৭৭১৭৫৫২৮৩
১ ০.২০ ক্ষমশ্রচাষ সাদা মারছর গাররয় ক্ষ্ত মরাগ র্তক প্রক্ষত ১০-১৫ গ্রাম টিমরসন পাক্ষনরত গুরল ক্ষছটারত বলা হয়।

৩৮
মমাহাম্মদ মমাল্লঅ, ক্ষপতা- মৃত ছরবদ মমাল্লা, গ্রাম- 

রািীপািা, ০১৯০২৮১৮৪৩৭
০.১৩ কক চাষ কক মারছ লাল লাল দাগ র্তক প্রক্ষত ৫০০  গ্রাম চুন ও ৫০০ গ্রাম লবন ক্ষমক্ষর্রয় ক্ষছটারত হরব।

৩৯
ক্ষক্ষ্ক্ষতর্ চন্দ্র মন্ডল , ক্ষপতা- রাক্ষত কান্ত মন্ডল, গ্রাম-

খক্ষলর্াখালী, ০১৭১২৬৩২২৯২
১ ০.১৫ মতলাক্ষপয়ার চাষ মতলাক্ষপয়র মলরজ লাল লাল দাগ। প্রক্ষত মকক্ষজ খাবাররর সারথ ১-২ গ্রাম অক্ষিরটট্ট্রাসাইক্ষিন  ক্ষমক্ষর্রয় ক্ষছটারত বলা হয়।

৪০
জাহানারা মবগম,  ক্ষপতা- নুর মমাহাম্মদ, গ্রাম-খক্ষলর্াখালী, 

০১৯৬৬৯৫৩৩৪৪১
১ ০.১৩ ক্ষচংক্ষি চাষ ক্ষচংক্ষির মখালস পাল্টায় না র্তরক ৫০০ গ্রাম চুন ও ১৫০ গ্রাম ইউক্ষরয়া একসারথ পাক্ষনরত গুরল ক্ষছটারত বলা হয়।

৪১
সরদার সক্ষহদুল ইসলাম,, ক্ষপতা- মৃত আবুল কারসম, গ্রাম-

মদাবকাক্ষিয়া, ০১৯৩১৬৩৬৭২০
১ ০.১৭ ক্ষমশ্রচাষ সাদা মাছ মিরস কুরল আরস, মারা যায় ১.১মকক্ষজ চুন /র্তরক এবং ক্ষজওলাইট ২০-২৫ গ্রাম/র্তক পাক্ষনরত গুরল ক্ষছটারত হরব।

৪২
মবলাল মসখ, ক্ষপতা- মৃত খক্ষবর মসখ, গ্রাম- সাংক্ষদয়া, 

০১৭২৭১৫৩৩১২
১ ০.১৩ ক্ষচংক্ষি চাষ ক্ষচংক্ষির মখালস পাল্টায় না র্তরক ৫০০ গ্রাম চুন ও ১৫০ গ্রাম ইউক্ষরয়া একসারথ পাক্ষনরত গুরল ক্ষছটারত বলা হয়।

৪৩
মদব নারায়ন কুন্ডু, ক্ষপতা-যক্ষতন্দ্রনাথ কুন্ডু, গ্রাম-

=কাঠাক্ষলয়া, ০১৭৪৮৫৬২০১৭৭
১ ০.২০ ক্ষচংক্ষি চাষ গলদার দাঁক্ষি মমাছ মকরট যারে। প্রক্ষত মকক্ষজ খাবাররর সারথ ১-২ গ্রাম অক্ষিরটট্ট্রাসাইক্ষিন  ক্ষমক্ষর্রয় ক্ষছটারত বলা হয়।

৪৪
মমাাঃ হাসান মসখ, ক্ষপতা- লুৎফর মসখ, গ্রমা- মজাবই, 

০১৮২৩১২২৮৩২
১ ০.৪০ ক্ষচংক্ষি চাষ গলদার দাঁক্ষি মমাছ মকরট যারে। প্রক্ষত মকক্ষজ খাবাররর সারথ ১-২ গ্রাম অক্ষিরটট্ট্রাসাইক্ষিন  ক্ষমক্ষর্রয় ক্ষছটারত বলা হয়।

৪৫
মর্খ বাচ্চু, ক্ষপতা-আবদ আলী মসখ, গ্রাম-বাধাল, 

০১৯১০১২৩৩৯০
১ ০.২৪ ক্ষমশ্রচাষ সাদা মারছর পট ফুলা মরাগ প্রক্ষত মকক্ষজ খাবাররর সারথ ১-২ গ্রাম অক্ষিরটট্ট্রাসাইক্ষিন  ক্ষমক্ষর্রয় ক্ষছটারত বলা হয়।

৪৬
পান্নু ক্ষসকদার, ক্ষপতা- কালাম ক্ষসকাদার, গ্রাম, বাধঅল, 

০১৩১৬৯৬৪৪৯৯
১ ০.৪০ ক্ষমশ্রচাষ সাদা মারছর গাররয় ক্ষ্ত মরাগ র্তক প্রক্ষত ১০-১৫ গ্রাম টিমরসন পাক্ষনরত গুরল ক্ষছটারত বলা হয়।

৪৭
ক্ষসরাজুল পাইক, ক্ষপতা-জক্ষলল ক্ষপইক, গ্রাম-আফরা, 

বাধাল,
১ ০.১৯ ক্ষচংক্ষি চাষ ক্ষচংক্ষির গারয় মর্ওলা।

তলাক্ষন মথরক ময়লা সক্ষররয় মফলরত হরব, এবং র্তরক ৫০০ গ্রাম চুন ও পক্ষরক্ষমত হারর 

বাক্ষল ক্ষমক্ষর্রয় ক্ষছটারত বলা হয়।

৪৮
মমাাঃ সাইদুল ইসলাম, ক্ষপতা- আাঃ মান্নান মসখ, গ্রাম- 

মজাবাই, ০১৭৬০৯৪১৩৩২
১ ০.৭০ ক্ষমশ্রচাষ সাদা মারছর পট ফুলা মরাগ প্রক্ষত মকক্ষজ খাবাররর সারথ ১-২ গ্রাম অক্ষিরটট্ট্রাসাইক্ষিন  ক্ষমক্ষর্রয় ক্ষছটারত বলা হয়।

৪৯
অরক্ষবন্দু ক্ষসকদার, ক্ষপতা- অটল ক্ষসকদার, গ্রাম- 

মগাপালপুর, ০১৭৯৫১১৬২১৩
১ ০.২০ ক্ষমশ্রচাষ সাদা মাছ মিরস কুরল আরস, মারা যায় ১.১মকক্ষজ চুন /র্তরক এবং ক্ষজওলাইট ২০-২৫ গ্রাম/র্তক পাক্ষনরত গুরল ক্ষছটারত হরব।

৫০
মমাাঃ জুরয়ল মসখ, ক্ষপতা- আবুল কালাম, গ্রাম-মজাবাই, 

০১৭০৬৪৫০৯১৬
২ ০.২৮ মতলাক্ষপয়ার চাষ মতলাক্ষপয়র মলরজ লাল লাল দাগ। প্রক্ষত মকক্ষজ খাবাররর সারথ ১-২ গ্রাম অক্ষিরটট্ট্রাসাইক্ষিন  ক্ষমক্ষর্রয় ক্ষছটারত বলা হয়।

৫১
তাক্ষনয়া মবগম, স্বমী-নজরুল পাইক, গ্রাম- সাংক্ষদয়া, 

০১৯২৯৪৪৯৬১৪
১ ০.১৫ ক্ষচংক্ষি চাষ ক্ষচংক্ষির মখালস পাল্টায় না র্তরক ৫০০ গ্রাম চুন ও ১৫০ গ্রাম ইউক্ষরয়া একসারথ পাক্ষনরত গুরল ক্ষছটারত বলা হয়।

৫২
রক্ষবউল ক্ষসকদার, ক্ষপতা- ছররামান ক্ষসকদার, গ্রাম-বাধাল, 

০১৭৯৯৬৭৬৭৫১
১ ০.১৩ মতলাক্ষপয়ার চাষ মতলাক্ষপয়র মলরজ লাল লাল দাগ। প্রক্ষত মকক্ষজ খাবাররর সারথ ১-২ গ্রাম অক্ষিরটট্ট্রাসাইক্ষিন  ক্ষমক্ষর্রয় ক্ষছটারত বলা হয়।

৫৩
আলকাছ মসখ, ক্ষপতা- আক্ষদল উক্ষিন মসখ, গ্রাম-

িান্ডাররকালা, রািঅপািা, ০১৭১৩৯১৫৭৫৯
১ ০.১৭ ক্ষচংক্ষি চাষ ক্ষচংক্ষির মখালস পাল্টায় না র্তরক ৫০০ গ্রাম চুন ও ১৫০ গ্রাম ইউক্ষরয়া একসারথ পাক্ষনরত গুরল ক্ষছটারত বলা হয়।

৫৪
মমাাঃ আাঃ মান্নান মসখ, ক্ষপতা- মৃত নারজম আলী, গ্রাম-

মজাবাই, গজাক্ষলায়া, ০১৮৫০৩৯৫১৫২
১ ০.১৩ ক্ষচংক্ষি চাষ গলদার দাঁক্ষি মমাছ মকরট যারে। প্রক্ষত মকক্ষজ খাবাররর সারথ ১-২ গ্রাম অক্ষিরটট্ট্রাসাইক্ষিন  ক্ষমক্ষর্রয় ক্ষছটারত বলা হয়।

৫৫
সুক্ষনল রায়, ক্ষপতা- পক্ষরমল রায়, গ্রাম- ক্ষকসমত 

মাক্ষলপাটন, ০১৯৫০৬৩৪৯৮০
১ ০.২০ ক্ষমশ্রচাষ সাদা মাছ মিরস কুরল আরস, মারা যায় ১.১মকক্ষজ চুন /র্তরক এবং ক্ষজওলাইট ২০-২৫ গ্রাম/র্তক পাক্ষনরত গুরল ক্ষছটারত হরব।

৫৬
রক্ষঞ্জত হালদার, ক্ষপতা-মৃত ক্ষর্ররামক্ষন হালদার, গ্রাম-

মগাপালপুর, ০১৭৫৮১৩৩৯৮
১ ০.৪০ মতলাক্ষপয়ার চাষ মতলাক্ষপয়র মলরজ লাল লাল দাগ। প্রক্ষত মকক্ষজ খাবাররর সারথ ১-২ গ্রাম অক্ষিরটট্ট্রাসাইক্ষিন  ক্ষমক্ষর্রয় ক্ষছটারত বলা হয়।

৫৭
মমাাঃ ফারুক মসখ, ক্ষপতা- আাঃ রক্ষর্দ মসখ, গ্রাম-

গজাক্ষলয়অ, ০১৮২৯৯৫৪৩৭৫
২ ০.৬৭ কক চাষ কক মারছ লাল লাল দাগ র্তক প্রক্ষত ৫০০  গ্রাম চুন ও ৫০০ গ্রাম লবন ক্ষমক্ষর্রয় ক্ষছটারত হরব।



৫৮
প্রর্ান্ত ক্ষমস্ত্রী , ক্ষপতা- ক্ষবররাজ ক্ষমস্ত্রী, গ্রাম- আন্ধারমাক্ষনক, 

০১৭২৮৯৩১০২৯
১ ০.৪০ ক্ষচংক্ষি চাষ ক্ষচংক্ষির মখালস পাল্টায় না র্তরক ৫০০ গ্রাম চুন ও ১৫০ গ্রাম ইউক্ষরয়া একসারথ পাক্ষনরত গুরল ক্ষছটারত বলা হয়।

৫৯
ক্ষলমা আক্তার, স্বামী- নজরুল মসখ, গ্রাম-আফরা, 

০১৯৯২৯৩১৭৭৬
২ ০.২০ ক্ষমশ্রচাষ সাদা মারছর পট ফুলা মরাগ প্রক্ষত মকক্ষজ খাবাররর সারথ ১-২ গ্রাম অক্ষিরটট্ট্রাসাইক্ষিন  ক্ষমক্ষর্রয় ক্ষছটারত বলা হয়।

৬০
ক্ষবকার্ দাস, ক্ষপতা-জুরান দাস, গ্রাম-মসক্ষন, বাধাল , 

০১৭৬৪৪৪৫৬৭০
১ ০.৭০ ক্ষচংক্ষি চাষ গলদার দাঁক্ষি মমাছ মকরট যারে। প্রক্ষত মকক্ষজ খাবাররর সারথ ১-২ গ্রাম অক্ষিরটট্ট্রাসাইক্ষিন  ক্ষমক্ষর্রয় ক্ষছটারত বলা হয়।

৬১
শুিংকর হালদার, ক্ষপতা- প্রক্ষতর্ হালদার, গ্রাম- ক্ষকসমত 

মাক্ষলপাটন, ০১৭৮৯৪০৯৩৬১
২ ০.৬০ মতলাক্ষপয়ার চাষ মতলাক্ষপয়র মলরজ লাল লাল দাগ। প্রক্ষত মকক্ষজ খাবাররর সারথ ১-২ গ্রাম অক্ষিরটট্ট্রাসাইক্ষিন  ক্ষমক্ষর্রয় ক্ষছটারত বলা হয়।

৬২
তারররকশ্বর মূখাজী, ক্ষপতা- কাক্ষলপদ মূখাজী, গ্রাম-

মসানাকুি, মক্ষেয়া, ০১৯১৮০৫১৪৪৭
১ ০.১৩ ক্ষচংক্ষি চাষ ক্ষচংক্ষির মখালস পাল্টায় না র্তরক ৫০০ গ্রাম চুন ও ১৫০ গ্রাম ইউক্ষরয়া একসারথ পাক্ষনরত গুরল ক্ষছটারত বলা হয়।

৬৩
মমাাঃ আক্ষতয়ার মসখ, ক্ষপতা-মমাাঃ উক্ষকল উক্ষিন মসখ,  

গ্রাম- বারদাক্ষিয়া, ০১৯৫৭৪৪৪২৮৬
১ ০.১৫ ক্ষমশ্রচাষ সাদা মাছ মিরস কুরল আরস, মারা যায় ১.১মকক্ষজ চুন /র্তরক এবং ক্ষজওলাইট ২০-২৫ গ্রাম/র্তক পাক্ষনরত গুরল ক্ষছটারত হরব।

৬৪
হাক্ষফজা মবগম, স্বামী-জাফর আলী মসখ, গ্রাম- 

মগাপালপুর, ০১৯৩১০৫২৫১৫
১ ০.১৩ ক্ষমশ্রচাষ সাদা মারছর গারয়র আইর্ উরঠ যায় প্রক্ষত মকক্ষজ খাবাররর সারথ ১-২ গ্রাম অক্ষিরটট্ট্রাসাইক্ষিন  ক্ষমক্ষর্রয় ক্ষছটারত বলা হয়।

৬৫
পান্নু ক্ষসকদার, ক্ষপতা- কালাম ক্ষসকাদার, গ্রাম, বাধঅল, 

০১৩১৬৯৬৪৪৯৯
১ ০.১৭ ক্ষমশ্রচাষ সাদা মারছর পট ফুলা মরাগ প্রক্ষত মকক্ষজ খাবাররর সারথ ১-২ গ্রাম অক্ষিরটট্ট্রাসাইক্ষিন  ক্ষমক্ষর্রয় ক্ষছটারত বলা হয়।

৬৬
মমাাঃ জুরয়ল মসখ, ক্ষপতা- আবুল কালাম, গ্রাম-মজাবাই, 

০১৭০৬৪৫০৯১৬
১ ০.১৩ ক্ষচংক্ষি চাষ ক্ষচংক্ষির গারয় মর্ওলা।

তলাক্ষন মথরক ময়লা সক্ষররয় মফলরত হরব, এবং র্তরক ৫০০ গ্রাম চুন ও পক্ষরক্ষমত হারর 

বাক্ষল ক্ষমক্ষর্রয় ক্ষছটারত বলা হয়।

৬৭
তপতী রানী মন্ডল, স্বামী- মগাপাল চন্দ্র মন্ডল, গ্রাম- কুক্ষচ 

বগা, ০১৭৪০১৪৩৪৯৩
১ ০.২০ মতলাক্ষপয়ার চাষ মতলাক্ষপয়র মলরজ লাল লাল দাগ। প্রক্ষত মকক্ষজ খাবাররর সারথ ১-২ গ্রাম অক্ষিরটট্ট্রাসাইক্ষিন  ক্ষমক্ষর্রয় ক্ষছটারত বলা হয়।

৬৮
মমাাঃ ইব্রাক্ষহম হাসান, ক্ষপতা- মমাাঃ আরবদ আল, গ্রাম- 

বগা, ০১৭২৯৯৭৭২৯৪
২ ০.৪০ ক্ষচংক্ষি চাষ গলদার দাঁক্ষি মমাছ মকরট যারে। প্রক্ষত মকক্ষজ খাবাররর সারথ ১-২ গ্রাম অক্ষিরটট্ট্রাসাইক্ষিন  ক্ষমক্ষর্রয় ক্ষছটারত বলা হয়।

৬৯
মগৌতম হালদার, ক্ষপতা- মৃত ক্ষবমল হালদার, গ্রাম-উ. 

মগাপালপুর, ০১৭৩৪৮৯১৯৪২
১ ০.২০ ক্ষচংক্ষি চাষ ক্ষচংক্ষির মখালস পাল্টায় না র্তরক ৫০০ গ্রাম চুন ও ১৫০ গ্রাম ইউক্ষরয়া একসারথ পাক্ষনরত গুরল ক্ষছটারত বলা হয়।

৭০
ক্ষচন্ময় কুমার রায়, ক্ষপতা- মহাদরব রায়, গ্রাম-মছাট 

আন্ধারমাক্ষনক, ০১৭০১৭৮০৪৫৮
২ ০.৫০ কক চাষ কক মারছ লাল লাল দাগ র্তক প্রক্ষত ৫০০  গ্রাম চুন ও ৫০০ গ্রাম লবন ক্ষমক্ষর্রয় ক্ষছটারত হরব।

৭১
আব্দুল কারদর , ক্ষপতা- মৃত মাক্ষনক হালদার, গ্রাম- িাষা, 

০১৯১৮৬৮১৮২০
১ ০.১৫ ক্ষচংক্ষি চাষ ক্ষচংক্ষির মখালস পাল্টায় না র্তরক ৫০০ গ্রাম চুন ও ১৫০ গ্রাম ইউক্ষরয়া একসারথ পাক্ষনরত গুরল ক্ষছটারত বলা হয়।

৭২
ক্ষমক্ষহর কুমার পাইক, ক্ষপতা- মরনারঞ্জণ পাা্ইক, গ্রাম- 

মগাপালপুর, ০১৮৪৩৮৫৬৮৪০
১ ০.১৩ ক্ষমশ্রচাষ সাদা মাছ মিরস কুরল আরস, মারা যায় ১.১মকক্ষজ চুন /র্তরক এবং ক্ষজওলাইট ২০-২৫ গ্রাম/র্তক পাক্ষনরত গুরল ক্ষছটারত হরব।

৭৩
ক্ষকরর্ার মালঙ্গী , ক্ষপতা-মৃত র্র্ধর মালঙ্ঙ্গী, গ্রাম-

িান্ডাররকালা, ০১৭২২৫৪৬৫৫৪
১ ০.১৭ ক্ষমশ্রচাষ সাদা মাছ মিরস কুরল আরস, মারা যায় ১.১মকক্ষজ চুন /র্তরক এবং ক্ষজওলাইট ২০-২৫ গ্রাম/র্তক পাক্ষনরত গুরল ক্ষছটারত হরব।

৭৪
পংকজ কুমার দাস, ক্ষপতা-যক্ষতন্দ্র নাথ দাস, গ্রাম- 

খলমক্ষবুক্ষনয়া, বাধঅল, ০১৭২০৯৩৭১২৫
২ ০.২০ ক্ষমশ্রচাষ সাদা মারছর গারয়র আইর্ উরঠ যায় প্রক্ষত মকক্ষজ খাবাররর সারথ ১-২ গ্রাম অক্ষিরটট্ট্রাসাইক্ষিন  ক্ষমক্ষর্রয় ক্ষছটারত বলা হয়।

৭৫
কক্ষহনুর মবগম, স্বামী মমাবারশ্বর কাজী, গ্রাম- বারদাক্ষিয়া, 

০১৮৩৯১৩৯০৪৪
১ ০.২০ ক্ষচংক্ষি চাষ ক্ষচংক্ষির মখালস পাল্টায় না র্তরক ৫০০ গ্রাম চুন ও ১৫০ গ্রাম ইউক্ষরয়া একসারথ পাক্ষনরত গুরল ক্ষছটারত বলা হয়।

৭৬
মমাাঃ নজরুল ইসলাম, ক্ষপতা- হারচন আলী, গ্রাম- িাষা, 

০১৭৩০৮৩০৩৮৮
২ ০.৪০ ক্ষমশ্রচাষ সাদা মাছ মিরস কুরল আরস, মারা যায় ১.১মকক্ষজ চুন /র্তরক এবং ক্ষজওলাইট ২০-২৫ গ্রাম/র্তক পাক্ষনরত গুরল ক্ষছটারত হরব।

৭৭
লক্ষ্মী রানী  হালদার, স্বামী- উত্তম হালদার, গ্রাম- উাঃ 

মগাপালপুর, ০১৯৬৩২৪২৬৮৩
১ ০.২৪ ক্ষমশ্রচাষ সাদা মারছ উকুন প্রক্ষত ১০ র্তক এ ৫০ গ্রাম তুন্দ্রা ঔষধ পাক্ষনরত গুরল ক্ষছটারত বলা হয়।

৭৮
মমাাঃ আরনায়ার মহারসন, ক্ষপতা- মমাাঃ এছারহক আলী, 

গ্রাম- িাষা, ০১৭০১৮২৬৬৭৯
২ ০.৪০ ক্ষচংক্ষি চাষ ক্ষচংক্ষির গারয় মর্ওলা।

তলাক্ষন মথরক ময়লা সক্ষররয় মফলরত হরব, এবং র্তরক ৫০০ গ্রাম চুন ও পক্ষরক্ষমত হারর 

বাক্ষল ক্ষমক্ষর্রয় ক্ষছটারত বলা হয়।

৭৯
সজল ক্ষসকদার, ক্ষপতা-সরন্তাষ ক্ষর্কদার, গ্রাম- বি 

আন্ধারমাক্ষনক, ০১৭২৯৩৭৩২৭০
১ ০.১৯ ক্ষচংক্ষি চাষ গলদার দাঁক্ষি মমাছ মকরট যারে। প্রক্ষত মকক্ষজ খাবাররর সারথ ১-২ গ্রাম অক্ষিরটট্ট্রাসাইক্ষিন  ক্ষমক্ষর্রয় ক্ষছটারত বলা হয়।

৮০
ইব্রাক্ষহম পাইক, ক্ষপতা-মসরাজ পাইক, গ্রাম-আফরা, 

বাধাল, ০১৭২০৫২৪৯৯০
১ ০.৭০ কক চাষ কক মারছ লাল লাল দাগ র্তক প্রক্ষত ৫০০  গ্রাম চুন ও ৫০০ গ্রাম লবন ক্ষমক্ষর্রয় ক্ষছটারত হরব।

১
খান  দফকুিা ান খান, দপিং- খান আক্তরুজ্জা ন, 

মিাহািােী, ফদকেহাট, 01914003886
1 0.6 মি ীয় প্রিাদতে  াছ  রনারেি মতিাদপয়া চাষ পিদত িানরত চায় প্ররয়ািনীয় পো  প ও দিফরিট মিওয়া হরিা

ফদকেহাট



২
আি  ামুন, দপিং-ম াোঃ নাদেে উদিন, শুভদিয়া, 

ফদকেহাট, 01758272265
1 0.2 কাপ প িাতীয়  াছচাষ কাপ প িাতীয়  ারছে উৎপািন োিরত চায় প্ররয়ািনীয় পো  প মিওয়া হরিা

৩
ম খ  হাদেন মহারেন, দপিং- ম খ ইকো  মহারেন, 

োতক য়া, ফদকেহাট, 01725461039
1 0.4 কাপ প িাতীয়  াছচাষ  ারছে খাদ্য প্ররয়াগ েম্পরকপ িানরত চায়

 ারছে কিদহক ওিরনে 7% হারে খাদ্য প্ররয়াগ কেরত হরে ও প্ররয়ািনীয় পো  প মিওয়া 

হরিা

৪
মগাপাি  ািাকাে, দপিং- েদ ক িাি, গাওিা, ম াল্লাহাট, 

01821687284
1 0.2 গিিা কাপ প দ শ্রচাষ পাদন পদেক্ষা পূে পক পো  প চান পাদন পদেক্ষা পূে পক প্ররয়ািনীয় পো  প মিওয়া হরিা

৫
আি ীে েহ ান, দপিং-ফিলুে েহ ান, মূিঘে, 

ফদকেহাট, 01618546222
4 1 কাপ প নাে পােী মপানাে পাখনা পঁচা মোগ

মপাদি দিটাে মিওয়া েন্ধ কেরত হরে এেিং  তািংর  1 মকদি চুন ও 1 মকদি িেন প্ররয়াগ 

কেরত হরে

৬
েদেউি ইেিা , নাদে  উদিন ম ািি, দপিং-মছাট 

োদহেদিয়া, ফদকেহাট, 01929394024
1 0.4 দচিংদি ও কাপ প োগিাে বৃদি ক  জুি ঘনত্ব ক ারত হরে ও ভাি  ারনে খাোে খাওয়ারত হরে।

৭
মেিারয়ত  দল্লক, দপিং- আোঃ িদতফ, ধনরপাতা, 

ফদকেহাট, 01738126837
1 0.3 দচিংদি ও কাপ প দচিংদি মঘরে দিদচিং ব্যেহাে কো যারে দকনা? ব্যেহাে কো যারে না

৮
কানাই িাি  জু িাে, দপিং-  হারিে  জু িাে, 

কিকদিয়া, ফদকেহাট, 01838686648
1 0.8 দচিংদি ও কাপ প দচিংদিে এদেনা পচা মোগ

অদিরটট্রাোইদিন মকদিরত 3 গ্রা  হারে 6/7 দিন, দিওিাইট  তরক 200 গ্রা  হারে 

প্ররয়াগ কেরত হরে

৯
আেিা  ম খ, দপিং- িা ান ম খ, শুভদিয়া, ফদকেহাট, 

01928871428
1 0.4 দচিংদি ও কাপ প দচিংদিে এদেনা পচা মোগ

অদিরটট্রাোইদিন মকদিরত 3 গ্রা  হারে 6/7 দিন, দিওিাইট  তরক 200 গ্রা  হারে 

প্ররয়াগ কেরত হরে

১০
হাদেবুে েহ ান, দপিং- আবু দেদিক, ম ৌরভাগ, ফদকেহাট, 

01915007746
1 0.16 দচিংদি ও কাপ প দচিংদি িািরচ েরণ পে হওয়া দিপো   তািংর  750 গ্রা  হারে প্ররয়াগ কেরত হরে।

১১
মগািিাে মহারেন, দপিং- মিাহে ম খ, মতকাটিয়া, 

ফদকেহাট, 01774928913
1 0.4 গিিা কাপ প প্রদতদিন 2/1 কারে দচিংদি  াো যারে দিওিাইট  তরক 200 গ্রা  হারে এেিং 10 দিন পে চুন 15 মকদি প্ররয়াগ কেরত হরে

১২
তাপে পাি, দপিং- দনতাই পাি,  ানো, ফদকেহাট, 

01774928913
1 0.4 দচিংদি ও কাপ প দচিংদিে এদেনা পচা মোগ

অদিরটট্রাোইদিন মকদিরত 3 গ্রা  হারে 6/7 দিন, দিওিাইট  তরক 200 গ্রা  হারে 

প্ররয়াগ কেরত হরে

১৩
 াহাবুদিন ম খ, দপিং- আরিপ ম খ, ম ৌরভাগ, 

ফদকেহাট, 01724220335
1 0.6 দচিংদি ও কাপ প দচিংদিে এদেনা পচা মোগ পাদন পদেেতপন কেরত হরে এেিং 40 মকদি চুন প্ররয়াগ  

১৪
নওর ে আিী, দপিং- মোিাই ান খান, ,োদিয়ািাঙ্গা, 

ফদকেহাট, 01724337310
1 0.35 কাপ পদ শ্র  াছ 2/1 টা করে  াো যারে 3 দিন খাদ্য প্ররয়াগ েন্ধ এেিং 20 মকদি চুন ও 20 মকদি িেন একরে প্ররয়াগ কেরত হরে।

১৫
অদচন্ত োগচী, দপিং- মগৌত  োগচী, িািচন্দ্রপুে, 

ফদকেহাট, 01964936724
1 0.16 দচিংদি ও কাপ প োগিা 2/1 টা করে  াো যারে

বুরটে িাি খাওয়ারনা যারেনা এেিং  জুি ঘনত্ব ক ারত হরে ও ভাি  ারনে দফে দফি 

খাওয়ারত হরে

১৬
োনা  ন্ডি, দপিং- ো   ন্ডি, িািচন্দ্রপুে, ফদকেহাট, 

01838852378
1 0.14 গিিা কাপ প  ারছে বৃদি ক ভারিা  ারনে খাোে দিরত হরে

১৭
োবুি ম খ, দপিং-মখাকা ম খ, , গাওিা,ম াল্লাহাট, 

01918278594
১ ০.১৬ গিিা-কাপ প  াটি ও পাদন পেীক্ষা, পূে পক পো  প চান  াটি ও পাদন পেীক্ষা, করে প্ররয়ািনীয় পো  প মিয়া হি।

১৮
ম খে  ন্ডি, দপিং-দিোকে  ন্ডি, পুটিয়া, ফদকেহাট, 

০১৭২০-৪০৮৮৫১
১ ০.৪ গিিা-কাপ প  াটি ও পাদন পেীক্ষা, পূে পক পো  প চান  াটি ও পাদন পেীক্ষা, করে প্ররয়ািনীয় পো  প মিয়া হি।

১৯
অ ি  ন্ডি, দপিং-বুদি ন্ত  ন্ডি, ,পুটিয়া, ফদকেহাট, 

০১৮৭৪-১১০২৩৭
১ ০.২ গিিা-কাপ প  াটি ও পাদন পেীক্ষা, পূে পক পো  প চান  াটি ও পাদন পেীক্ষা, করে প্ররয়ািনীয় পো  প মিয়া হি।

২০
পদে ি  ন্ডি, দপিং-বুদি ন্ত  ন্ডি, পুটিয়া, ফদকেহাট, 

০১৮৭৪-১১০২৩৭
১ ০.৪ গিিা-কাপ প  াটি ও পাদন পেীক্ষা, পূে পক পো  প চান  াটি ও পাদন পেীক্ষা, করে প্ররয়ািনীয় পো  প মিয়া হি।

২১
ম া: দনরুজ্জা ান, দপিং-আব্দুি ম াতারিে,  কাঠািতিা, 

ফদকেহাট, ০১৯১৮-৮৭৬১৬২
১ ০.২ গিিা-কাপ প  াটি ও পাদন পেীক্ষা , পূে পক পো  প চান  াটি ও পাদন পেীক্ষা, করে প্ররয়ািনীয় পো  প মিয়া হি।

২২
োিাে ম খ, দপিং-আব্দুে োজ্জাক, শুকিািা,ফদকেহাট, 

০১৭১২-৩৫৫৮৯৭
১ ১. কাপ পদ শ্র কাপ প িাতীয়  াছ,   াো যারে ১ মকদি চুন ও ১ মকদি , িেন/ তািং 

২৩
মিেন্দ্রনাথ িাে, দপিং-নরগন্দ্রনাথ িা , মেতাগা, ফদকেহাট 

01927144958
1 0.35 কাপ পদ শ্র  ারছে উকুন সুদ দথয়ন 3 দ দি/ তক/ফট গভীেতা

২৪
 দহবুি গািী, দপিং-ো ছুে েহ ান, শুভদিয়া, ফদকেহাট, 

০১৭১৯-৩২৭০৮৮
১ ০.৮ গিিা-কাপ প  ারছে উকুন সুদ দথয়ন 3 দ দি/ তক/ফট গভীেতা

২৫
দেল্লাি খান, দপিং- আোিাত খান, ম ৌরভাগ, ফদকেহাট 

01811802681
1 0.18 গিিা-কাপ প গিিা দপে,  াো যারে

 তরক 200 গ্রা  দিওিাইট প্ররয়াগ,   জুি ঘনত্ব ক ারত হরে ও ভাি  ারনে দফে দফি 

খাওয়ারত হরে

২৬
পােরভি দ কিাে, দপিং- নুরুজ্জা ান , ম ৌরভাগ প.পািা, 

ফদকেহাট 01842197170
1 0.14 কাপ পদ শ্র পাঙ্গাে চাষ পিদত  িানরত চান পাঙ্গাে চাষ পিদত,  েম্পরকপ প্ররয়ািনীয় , পো  প মিওয়া হি



২৭
ইন্দ্রদিৎ  জু িাে, দপিং-দিরতন  জু িাে,  ায়ােখািী, 

ফদকেহাট, 01870362630
1 0.1 গিিাকাপ প গিিা দপে  াো যারে

 তরক 200 গ্রা  দিওিাইট প্ররয়াগ,   জুি ঘনত্ব ক ারত হরে ও ভাি  ারনে দফে দফি 

খাওয়ারত হরে

২৮
তাপে দেশ্বাে, দপিং-হািােী দেশ্বাে, 

ঘনশ্যা পুে,ফদকেহাট ০১৭৩৮-৭৫১০২৩
1 0.5 কাপ পদচিংদি োগিা বৃদি ক 

বুরটে িাি খাওয়ারনা যারেনা এেিং  জুি ঘনত্ব ক ারত হরে ও ভাি  ারনে দফে দফি 

খাওয়ারত হরে

২৯
ধনঞ্জয় োয়, দপিং-ক রিন োয়, মহাচিা, ফদকেহাট, 

01917793424
1 0.16 কাপ পগিিা গিিাে িাদিকাটা মোগ ২৫০ গ্রা  চুন / তািং 

৩০
খায়রুি ইেিা , দপিং-ইয়াদহয়া, মছাট োদহেদিয়া, 

ফদকেহাট 01774928013
1 0.4 গিিাকাপ প োগিা বৃদি ক 

বুরটে িাি খাওয়ারনা যারেনা এেিং  জুি ঘনত্ব ক ারত হরে ও ভাি  ারনে দফে দফি 

খাওয়ারত হরে

৩১
োদিে েহ ান টুকু, দপিং-মৃত. আব্দুি খারিক, দপিিঙ্গ, 

ফদকেহাট, ০১৭১৭-৪১৭৪৫৬
১ ০.৩ গিিা-কাপ প মছাট কাপ প  ারছে পাখনা পঁচা

৩০ মকদি চুন / তািং , ১০ মকদি ম দট্রি+৫ গ্রা  এর াদনি + ৫ গ্রা  ওটিদে খাোরেে 

োরথ দ দ রয় ৫-৬ দিন প্ররয়াগ কেরত হরে।

৩২
েিংগ্রা  তেফিাে, দপিং-মৃত. আব্দুি খারিক, দপিিঙ্গ, 

ফদকেহাট, ০১৭১৭-৪১৭৪৫৭
১ ০.৩ দচিংদি-কাপ প  োগিা দচিংদি  াো যারে পাদনে িেনাক্ততাে পদে ান বৃদি কেরত হরে।

৩৩
মিরিায়াে মহারেন, দপিং-সুিতান আিী, দেিংগাদত, 

ফদকেহাট, ০১৭১৯-৩৯৩৯৩৫
১ ০.১ কাপ পদ শ্র  াছ খাদে খারে খাোে প্ররয়াগ েন্ধ োখরত হরে এেিং পাদনরত অদিরিরনে পদে ান বৃদি কেরত হরে।

৩৪
মগাোচাঁি িা , দপিং-সুভাষ িা , ভট্রখা াে, ফদকেহাট, 

০১৭৩১-৪৩৪০৪০
১ ০.২ কাপ প নাে পােী পাদন গাঢ় নীি ও  াছ খাদে খারে খাোে প্ররয়াগ েন্ধ োখরত হরে এেিং পাদনরত অদিরিরনে পদে ান বৃদি কেরত হরে।

৩৫
অ রে  চক্রেিী, দপিং-অেনী ভূষণ চক্রেিী, মেতাগা, 

ফদকেহাট, ০১৭৩১-২৭৯৫২৯
১ ০.২ কাপ পদ শ্র কাতিা  ারছে মৃতুয পাদন পদেেতপন ও পদন ান ত োে প্ররয়াগ কেরত হরে

৩৬
আদ রুি ইেিা , দপিং-আব্দুি আদিি, 

ম ৌরভাগ,ফদকেহাট০১৭৩৪-৯০৯০৮৬
১ ০.৮ গিিা-কাপ প কাপ প িাতীয়  াছ  াো যারে

২০০ গ্রা  দিওিাইট / তািং  এেিং ১৫০গ্রা  চুন ও১৫০গ্রা   িেন/ তািং   প্ররয়াগ কেরত 

হরে।

৩৭
অপূে প েেকাে, দপিং-যতী  েেকাে, গুিগুদিয়া,ফদকেহাট, 

০১৭২০-৫৬৯০৬৬
১ ০.১৫ গিিা-কাপ প ২/১ টা করে গিিা দচিংদি  াো যারে

২০১ গ্রা  দিওিাইট / তািং  এেিং ১৫০গ্রা  চুন ও১৫০গ্রা , িেন/ তািং   প্ররয়াগ কেরত 

হরে।

৩৮
হাদেবুে েহ ান, দপিং-আবু দেদিক ম ৌরভাগ,ফদকেহাট, 

০১৯১৫-০০৭৭৪৬
১ ০.২ গিিা-কাপ প ২/১ টা করে গিিা দচিংদি  াো যারে

২০২ গ্রা  দিওিাইট / তািং  এেিং ১৫০গ্রা  চুন ও১৫০গ্রা  েন/ তািং   প্ররয়াগ কেরত 

হরে।

৩৯
তাপে দেশ্বাে, দপিং-হািােী দেশ্বাে, 

ঘনশ্যা পুে,ফদকেহাট, ০১৭৩৮-৭৫১০২৩
১ ০.৪২ গিিা-কাপ প োে ব্যেহাে কো যারে দক না? ২০০ গ্রা  ইউদেয়া ও ১০০ গ্রা  টিএেদপ / তািং  ব্যেহাে কেরত হরে।

৪০
িাকাদেয়া ম খ, দপিং-মৃত. আব্দুি কারিে, দ ে নগে, 

ো পাি
১ ০.৪ গিিা-কাপ প গিিাে িাদিকাটা  মোগ ২৫০ গ্রা  চুন / তািং 

৪১
পুিরক  অদধকােী, দপিং-নাোয়ন অদধকােী, শুভদিয়া, 

ফদকেহাট, ০১৯৪৮-৯২৯৭৩৬
১ ০.৪ গিিা-কাপ প গিিাে িাদিকাটা মোগ ২৫০ গ্রা  চুন / তািং 

৪২
 াসু  ম খ, দপিং-ো সুে েহ ান, পাগিা 

শ্যা নগে,ফদকেহাট, ০১৭৩৫-৭৪৭৮৭১
১ ০.৪ গিিা-কাপ প  গিিা দচিংদিে বৃদি ক পাদন পদেেতপন, ২ গ্রা  ইয়ন মগ্রাথ  পাউিাে/ তকপুদষ্টকে খাোে প্ররয়াগ

৪৩
মগািা  েসুি, দপিং-দিয়াকাত ম খ, কুদিয়া,ম াল্লাহাট, 

০১৭৩৪-২৩০২০৭
১ ০.৪ গিিা-কাপ প ২/১ টা করে গিিা দচিংদি  াো যারে

২০১ গ্রা  দিওিাইট / তািং  এেিং ১৫০গ্রা  চুন ও১৫০গ্রা , িেন/ তািং   প্ররয়াগ কেরত 

হরে।

৪৪
দিপক োকচী, দপিং- রহন্দ্র োকচী, মহাচিা, ফদকেহাট, 

০১৭৬১-২৩৫৯১০
১ ০.২ গিিা-কাপ প মঘরেে পাদন িািরচ পাদন পদেেতপন ও পদন ান ত চুন প্ররয়াগ কেরত হরে

৪৫
 দহবুি গািী, দপিং-ো ছুে েহ ান, শুভদিয়া, ফদকেহাট, 

০১৭১৯-৩২৭০৮৮
১ ০.৮ গিিা-কাপ প গিিাে িাদিকাটা মোগ ২৫০ গ্রা  চুন / তািং 

৪৬
িদন খান, দপিং-খান মগািা  েহ ান, নিধা,ফদকেহাট, 

০১৭৩৫-৭৪৭৮০০
১ ০.৬ কাপ পদ শ্র ক্ষতরোগ ১ মকদি চুন ও ১ মকদি িেন/ তািং 

৪৭
মিেিাে েেিাে, দপিং-েেীন েেিাে, দেঘাই, ফদকেহাট, 

০১৭১৪-৫৯৩২৯৭
১ ০.৮ গিিা-কাপ প গিিাে  াথায় পাদন ি া মোগ ৫ গ্রা  এযােরিি+ ১০ গ্রা  ো /মকদি খারদ্য দ দ রয় প্ররয়াগ

৪৮
োসুরিে  ন্ডি, দপিং-সুরেন্দ্র নাথ  ন্ডি, 

মগায়াইিোদি,ফদকেহাট
১ ০.২ গিিা-কাপ প মঘরে দপদেি ম ওিা ২ মকদি ইয়নদিিংক প্ররয়াগ

৪৯
তপন োয়, দপিং-ভাগ্যধে োয়, নতুনদিয়া,রূপো, ০১৯১৫-

১৪৭০৮১
১ ০.৮ গিিা-কাপ প পুোতন গিিা  াো যারে পাদন পদেেতপন ও ১০ মকদি ম দট্রি প্ররয়াগ কেরত হরে

৫০
অনুপ   ন্ডি, দপিং-অনুকূি  ন্ডি, কা টা,ফদকেহাট, 

০১৭৬৯-৪৫০৩৯০
১ ০.৮ কাপ পদ শ্র ক্ষতরোগ ১ মকদি চুন ও ১ মকদি িেন/ তািং 

৫১
 নািমুি আি , দপিং- া সুি আি , োিপাট, 

ফদকেহাট, ০১৭১৫-২৮৭৮১৬
১ ০.৮ গিিা-কাপ প  াটি ও পাদন পেীক্ষা, পূে পক পো  প চান  াটি ও পাদন পেীক্ষা, করে প্ররয়ািনীয় পো  প মিয়া হি।



৫২
আব্দুি িিাে ম খ, দপিং-ইছহাক ম খ, 

আট্টাকী,ফদকেহাট, ০১৬২৭-০৮৭৮৫৭
১ ০.৮ গিিা-কাপ প  গিিা দচিংদিে বৃদি ক পাদন পদেেতপন, ২ গ্রা  ইয়ন মগ্রাথ, পাউিাে/ তক, পুদষ্টকে খাোে প্ররয়াগ

৫৩
আফছাে ম খ, দপিং-ওহাে ম খ, আট্টাকী,ফদকেহাট, 

০১৭৭০-৫১১৫৮২
২ ২. গিিা-কাপ প  গিিা দচিংদিে বৃদি ক পাদন পদেেতপন, ২ গ্রা  ইয়ন মগ্রাথ,  পাউিাে/ তক, পুদষ্টকে খাোে প্ররয়াগ

৫৪
ম াস্তাদফজুে েহ ান, দপিং-লুৎফে েহ ান, ম ৌরভাগ, 

ফদকেহাট, ০১৭১২-১৪২৬৪২
২ ১.২ গিিা-কাপ প মঘরেে পাদন িািরচ পাদন পদেেতপন ও ২০০ গ্রা  ম দট্রি/ তরক  প্ররয়াগ কেরত হরে

৫৫
আিকাে ম খ, দপিং-আদিি ম খ, 

ঘনশ্যা পুে,ফদকেহাট, ০১৮৫০-৬৬৫৬৮৮
১ ০.৭ দচিংদি-কাপ প োগিা মঘরেে দকনাোয় চরি আেরছ ২০০ গ্রা  দিওিাইট / তািং  ব্যেহাে কেরত হরে।

৫৬
ইোিাত ম খ, দপিং-নিরুি ম খ, উিয়পুে,ম াল্লাহাট, 

০১৭৪৬-৭০৭৪১৯
২ ০.৮ দচিংদি-কাপ প মঘরেে পাদন কািরচ েণ প ২০১ গ্রা  দিওিাইট / তািং  ব্যেহাে কেরত হরে।

৫৭
হাোন ম খ, দপিং-ইিাে ম খ, মহাচিা, ফদকেহাট, 

০১৬৪৮-৫৪০৪৭৯
১ ০.১৬ দচিংদি-কাপ প োগিা মঘরেে দকনাোয় চরি আেরছ ২০০ গ্রা  দিওিাইট / তািং  ব্যেহাে কেরত হরে।

৫৮ দিটন   ন্ডি, দপিং-ঠাকুে  ন্ডি, িহে ম ৌরভাগ, ফদকেহাট ১ ০.২ কাপ পদ শ্র মঘরেে পাদন িািরচ পাদন পদেেতপন ও ২০০ গ্রা  ম দট্রি/ তরক  প্ররয়াগ কেরত হরে

৫৯
 অেদেন্দ দেশ্বাে, দপিং-মগাপাি দেশ্বাে, দেঘাই, ফদকেহাট, 

০১৭২৯-৮৩৬৭০৪
১ ০.১৬ দচিংদি-কাপ প  াটি ও পাদন পেীক্ষা, পূে পক পো  প চান  াটি ও পাদন পেীক্ষা, করে প্ররয়ািনীয় পো  প মিয়া হি।

৬০
দন াই দেশ্বাে, দপিং-দনতাই দেশ্বাে, দেঘাই, ফদকেহাট, 

০১৭২৯-৮৩৬৭০৪
১ ০.১৬ দচিংদি-কাপ প োগিা মঘরেে দকনাোয় চরি আেরছ ২০০ গ্রা  দিওিাইট / তািং  ব্যেহাে কেরত হরে।

৬১
 দহবুি গািী, দপিং- া সুে েহ ান, শুভদিয়া,ফদকেহাট, 

০১৭১৯-৩৮৭০৮৮
১ ০.২৮ কাপ পদ শ্র ক্ষতরোগ ১ মকদি চুন ও ১ মকদি, িেন/ তািং 

৬২
তদেকুি ইেিা  দ কিাে, দপিং-রুহুি আদ ন, 

ম ৌরভাগ,ফদকেহাট, ০১৭১৬-০২০৩৮৭
১ ০.৬ গিিা-কাপ প োে প্ররয়াগ কো , যারে দকনা? েঠিক  াোয় মেৌেজ্বি দিরন,  প্ররয়াগ কেরতহরে।

৬৩
ম া:আব্দুল্লাহ ম খ, দপিং- নূে ইেিা  ম খ, 

ম ৌরভাগ,ফদকেহাট, ০১৮৩৮-৯৯৫৫৫১
১ ০.৭ গিিা-কাপ প পাদন গাঢ় নীি এেিং  ারছে বৃদি ক 

১৫০গ্রা  চুন ও১৫০গ্রা , িেন/ তািং , ১০০গ্রা  ম দট্রি/ তািং , ২ গ্রা  মেফগাি প/ মকদি 

খাোে

৬৪
তপন হািিাে, দপিং-পুদিন হািিাে, 

কু ােখািী,ফদকেহাট, ০১৯৮২-১৭১৫৮৬
১ ০.২ গিিা-কাপ প পুোতন গিিা,  াো যারে ২ মকদি দিদচিং পাদনরত,  গুরি দছটারত হরে, ২০০গ্রা  ম দট্রি/ তািং 

৬৫
কাদিপি দেশ্বাে, দপিং-দক্ষরোি দেশ্বাে, পুটিয়া,ফদকেহাট, 

০১৭৩০-৯১০০০৭
১ ০.১৬ গিিা-কাপ প  াটি ও পাদন পেীক্ষা, পূে পক পো  প চান  াটি ও পাদন পেীক্ষা, করে প্ররয়ািনীয় পো  প মিয়া হি।

৬৬
সুিন দেশ্বাে, দপিং-অনীি দেশ্বাে, পুটিয়া,ফদকেহাট, 

০১৭৬০-৬৪৮৯৫১
১ ০.১৬ গিিা-কাপ প  াটি ও পাদন পেীক্ষা পূে পক পো  প চান  াটি ও পাদন পেীক্ষা, করে প্ররয়ািনীয় পো  প মিয়া হি।

৬৭
প্রারন  দেশ্বাে, দপিং-মগাপাি দেশ্বাে, 

গুিগুদিয়া,ফদকেহাট, ০১৭৩১-১০৪৪২৮
১ ০.১৭ গিিা-কাপ প  াটি ও পাদন পেীক্ষা, পূে পক পো  প চান  াটি ও পাদন পেীক্ষা, করে প্ররয়ািনীয় পো  প মিয়া হি।

৬৮
ে ীে খান, দপিং-অনুকূি খান, কাথিী,ফদকেহাট, ০১৭১৯-

৩৯২৪৫২
১ ০.৮ গিিা-কাপ প  ারছে বৃদি ক পুদষ্টকে খাোে প্ররয়াগ

৬৯
ম া:এিাি গািী, দপিং- াহািাতরহারেন, চাকুদি, 

ফদকেহাট, ০১৭২৩-০৩৫০৩৮
১ ০.৪ গিিা-কাপ প গিিাে িাদিকাটা মোগ ২৫০ গ্রা  চুন / তািং 

৭০
মেল্লাি মহারেন, দপিং-মিাহে ম খ, শুভদিয়া, ফদকেহাট, 

০১৯৯০-২৯৯৪৯০
১ ০.৩ গিিা-কাপ প গিিাে িাদি ও পা কাটা মোগ

৫০০ গ্রা  িরিা াইট চুন / তািং  আক্রান্ত াছ তুরি মফিরত হরে।

৭১
মোহাগ মহারেন, দপিং-ম াস্তফা কা াি, চাকুদি, 

ফদকেহাট, ০১৭৯১-১৫৫৫০৭
১ ১.২ কাপ পদ শ্র   ারছে বৃদি ক 

১৫০গ্রা  চুন ও১৫০গ্রা , িেন/ তািং , ১০০গ্রা  ম দট্রি/ তািং , ২ গ্রা  মেফগাি প/ মকদি 

খাোে

৭২
দফরোি ম খ, দপিং-ম াকরছি ম খ,  ােকাটা, ফদকেহাট, 

০১৯২৪-৫৯১৩২৮
১ ০.২ গিিা-কাপ প  াটি ও পাদন পেীক্ষা, পূে পক পো  প চান  াটি ও পাদন পেীক্ষা, করে প্ররয়ািনীয় পো  প মিয়া হি।

৭৩
ম ািাফ্ফে ম াল্লা, দপিং-োোোত মর াল্লা,  ােকাটা, 

ফদকেহাট, ০১৭২১-১৯৬৪৬৩
২ ১.২ গিিা-কাপ প  াটি ও পাদন পেীক্ষা, পূে পক পো  প চান  াটি ও পাদন পেীক্ষা, করে প্ররয়ািনীয় পো  প মিয়া হি।

৭৪
আিাদ ন ম াল্লা, দপিং-োদেক মর াল্লা,  ােকাটা, 

ফদকেহাট
১ ০.৬ গিিা-কাপ প  াটি ও পাদন পেীক্ষা, পূে পক পো  প চান  াটি ও পাদন পেীক্ষা, করে প্ররয়ািনীয় পো  প মিয়া হি।

৭৫
িাদহি ম খ, দপিং- া সুে েহ ান ম খ,  ােকাটা, 

ফদকেহাট, ০১৯৩০-৩৫৩৬১১
২ ১.৪ গিিা-কাপ প  াটি ও পাদন পেীক্ষা, পূে পক পো  প চান,  াটি ও পাদন পেীক্ষা, করে প্ররয়ািনীয় পো  প মিয়া হি।

৭৬
েদেউি ম খ, দপিং-নাদি উদিন, মছাট োদহেদিয়া, 

ফদকেহাট, ০১৭০৫-০৪৫৮৪১
১ ০.৪২ কাপ প নাে পােী মিি ও পাখনা পচা মোগ ১ গ্রা  টি রেন/ তক/ফট, পাদনে গভীেতায়



৭৭
প্রতাপ োয়, দপিং-প্রফল্ল োয়, নিধা, ফদকেহাট, ০১৮৬০-

৮৮২৫৮৮
২ ০.৬ গিিা-কাপ প গিিা দচিংদিে গারয়,  েবুি ম ওিা পাদন পদেেতপন, ২ গ্রা  ইয়ন মগ্রাথ,  পাউিাে/ তক

৭৮
ম া:  দহদুি ইেিা , দপিং-ইব্রাহী  ম খ, মছাট 

োদহেদিয়া, ফদকেহাট, ০১৭১৬-৭৭৮৬৮৯
১ ০.২২ কাপ পদ শ্র োটা  াছ  াো যারে ৪০০ গ্রা  দিওিাইট / তািং 

৭৯
এে এ  নুরুি ইেিা , দপিং-মৃত.আদ ন, কচুয়া, 

ফদকেহাট, ০১৭০৪-৭৬৩১০২
১ ১.২ গিিা-কাপ প কাপ প িাতীয়  ারছে মৃতুয ও গিিা দচিংদিে বৃদি ক পাদন পদেেতপন, ২ গ্রা  ইয়ন মগ্রাথ,  পাউিাে/ তক, পুদষ্টকে খাোে প্ররয়াগ

৮০
 া সুে ম খ, দপিং- তদ ি উদিন ম খ, 

ম ৌরভাগ,ফদকেহাট, ০১৭৮৮-৯৯১৮৭৫
২ ০.৮ কাপ পদ শ্র কাপ প িাতীয়  ারছে মৃতুয

২গ্রা  টি রেন/ তক এেিং ৫ গ্রা  অদিরটট্রাোইদিন/মকদি খাোরেে োরথ প্ররয়াগকেরত 

হরে ৬-৭ দিন

৮১
 ম খ ইউসুফ আিী, দপিং- দফউদিন ম খ,  ােকাটা, 

ফদকেহাট, ০১৮৩২-২২৮১১৩
৫ ২.৮ গিিা-কাপ প  াটি ও পাদন পেীক্ষা পূে পক পো  প চান  াটি ও পাদন পেীক্ষা করে প্ররয়ািনীয় পো  প মিয়া হি।

৮২
আবু োইি েেিাে, দপিং-আ:গফে েেিাে,  ােকাটা, 

ফদকেহাট, ০১৯৮৬-৬১৪০৯০
১ ০.৮ গিিা-কাপ প  াটি ও পাদন পেীক্ষা, পূে পক পো  প চান  াটি ও পাদন পেীক্ষা, করে প্ররয়ািনীয় পো  প মিয়া হি।

৮৩
ই িাদুি হক দ িন, দপিং-ম া:  াহিাহান,  ােকাটা, 

ফদকেহাট, ০১৯৪৬-১৩৪০৬০
১ ০.২ গিিা-কাপ প  াটি ও পাদন পেীক্ষা, পূে পক পো  প চান  াটি ও পাদন পেীক্ষা, করে প্ররয়ািনীয় পো  প মিয়া হি।

৮৪
দনিা  ফদকে, দপিং-আনোে আিী, , ােকাটা, 

ফদকেহাট, ০১৭৩৫-১৫২২৬৫
১ ০.৮ গিিা-কাপ প  াটি ও পাদন পেীক্ষা, পূে পক পো  প চান,  াটি ও পাদন পেীক্ষা, করে প্ররয়ািনীয় পো  প মিয়া হি।

৮৫
ম াভা  জু িাে, স্বা ী-দিরতন  জু িাে,  ায়ােখািী, 

ফদকেহাট, ০১৮৭৭-৮৬৫৪৭০
১ ০.২ গিিা-কাপ প  াটি ও পাদন পেীক্ষা, পূে পক পো  প চান  াটি ও পাদন পেীক্ষা, করে প্ররয়ািনীয় পো  প মিয়া হি।

৮৬
আব্দুল্লাহ আি  ামুন, দপিং-ম াল্লা মেল্লাি মহারেন, 

 ােকাটা, ফদকেহাট, ০১৯১১-০০৮৬৩৪
১ ০.২ গিিা-কাপ প দ িং  ারছে চাষ পিদত েম্পরকপ িানরত চান দ িং  ারছে চাষ পিদত েম্পদকপত দিফরিট প্রিানেহ প্ররয়ািনীয় পো  প মিয়া হি।

৮৭
প্রিীপ কেোগী, দপিং-দকর াে চন্দ্র কেোগী, শ্রীো পুে, 

দচতি াদে, ০১৮৩৫-৪৯১৯১৭
২ ০.৪ গিিা-কাপ প  গিিা দচিংদিে বৃদি ক পাদন পদেেতপন, ২ গ্রা  ইয়ন মগ্রাথ,  পাউিাে/ তক, পুদষ্টকে খাোে প্ররয়াগ

৮৮
দ োজুি ইেিা , দপিং-রুহুি আদ ন, োরুইপািা, 

োরগেহাটেিে, ০১৭২৪-২১৭৪৭১
২ ০.১৭ কাপ প নাে পােী মিি ও পাখনা, পচা মোগ ১ গ্রা  টি রেন/ তক/ফট,  পাদনে গভীেতায়

৮৯
তদেকুি ইেিা , দপিং-ইদেে আিী, শুভদিয়া, ফদকেহাট, 

০১৭২৭-০৬৪০০২
২ ১.২ দচিংদি-কাপ প  োগিা দচিংদিে বৃদি ক পাদন পদেেতপন, ২ গ্রা  ইয়ন মগ্রাথ,  পাউিাে/ তক, পুদষ্টকে খাোে প্ররয়াগ

৯০
পান্নু ম খ, দপিং-মৃত. আব্দুি মহারেন, শুভদিয়া, 

ফদকেহাট, ০১৯২০-৫২৬২৫৭
১ ০.৩ গিিা-কাপ প গিিাে িাদিকাটা,  মোগ ২৫০ গ্রা  চুন / তািং 

সাতক্ষ্ীরা

1
ম াোঃ রুহুি আদ ন, ঠিকানাোঃ   াটিয়ািাঙ্গা, ধুদিহে, 

োতক্ষীো েিে, োতক্ষীো।  01973524600
3 2.4 দ শ্রচাষ

পাদনে গভীেতা-4ফট, পাদনে PH-7.8,  াটিে PH- 6.8, 

তিায় পচা কারিা কািা েরয়রছ, ভাি  ারনে মপানা মকাথায় 

মপরত পাদে?

মোরেে ে য় মঘরে িাি/হেো টানুন; ভাি উৎস্য ো  ৎস্যেীি উৎপািন খা ারে 

মযাগারযাগ করুন।

2
ম াোঃহাদফজুে েহ ান, ঠিকানাোঃ মকা েপুে, ধুদিহে, 

োতক্ষীো েিে, োতক্ষীো।  01766097363
1 0.48 দ শ্রচাষ

পাদনে গভীেতা-4ফট, পাদনে PH-7.90,  াটিে PH- 

6.8পাদনে েিং দকভারে চারষাপরযাগী কো যায়?

প্রথর  5মকদি চুন/দেঘা পো  প ত পরয়াগ করুন। করয়কদিনপে ইউদেয়া+টিএেদপ 

(4+4)মকাি একরে পো  প ত প্রদত দেঘায় প্ররয়াগ করুন।

3
োরয়দিি মোস্তাদ , ঠিকানাোঃ  মকা েপুে, ধুদিহে, 

োতক্ষীো েিে, োতক্ষীো। 01725260600
1 0.86 দ শ্রচাষ

পাদনে গভীেতা-3ফট,  ভাি  ারনে োগিাে মপানা/দপএি 

মকাথায় মপরত পাদে?

পো  প ত মঘে কতদে করুন, এেদপএফ এে মপানা েিংগ্রহ করে নাদে পিং করে মঘরে  জুি 

করুন।

4
আক্তারুি ইেিা , ঠিকানাোঃ ধুদিহে, োনাপািা, 

োতক্ষীো েিে, োতক্ষীো। 01718763799
1 0.26 দ শ্রচাষ

পাদনে গভীেতা-5 ফট, পাদনে PH-7.8,  াটিে PH- 6.8, 

োি  াছ দূে পি, বৃদি ক ।
ভাি  ারনে মপানা েিংগ্রহ োখুন।পো  প ত সুষ  খাোে দিরন একোে প্ররয়াগ করুন।

5
েনিীে েেকাে, ঠিকানাোঃ সুপাদেঘাটা, ধুদিহে,োতক্ষীো 

েিে, োতক্ষীো। 01722557339
1 0.66 দ শ্রচাষ

পাদনে গভীেতা-4ফট, পাদনে PH-7.5,  াটিে PH- 6.5 , 

কাটা ম ওিা  ারছে খাোে দহরেরে প্ররয়াগ কো যারে দকনা?

5মকদি চুন/দেঘায় প্ররয়াগ, গ্রােকাপ প থাকরি ো কাপ প িাতীয়  াছ থাকরি কাটা ম ওিা 

মিওয়া মযরত পারে, তরে পদে াণ ত। ম ওিাে পা াপাদ  সুষ  খাোে প্ররয়াগ করুন।

6
েন্দীপ েেকাে, ঠিকানাোঃ সুপাদেঘাটা, ধুদিহে,োতক্ষীো 

েিে, োতক্ষীো। 01742452361
1 0.4 দ শ্রচাষ

পাদনে গভীেতা-4ফট, পাদনে িেণাক্ততা খুে ক , োগিা 

মছাট অেস্থায়  াো যারে।
এেদপএফ োগিাে মপানা েিংগ্রহ করুন এেিং নাদে পিং করে মঘরে  জুি করুন।

7
মোিাই ান মহারেন, ঠিকানাোঃ োকাি , 

আিীপুে,োতক্ষীো েিে, োতক্ষীো। 01400476977
1 0.25 দ শ্রচাষ

পাদনে গভীেতা-4ফট, শুরুরত মকান চুন প্রয়াগ কো হয়দন, 

 ারছে গারয় উকুন।

দেঘাপ্রদত 10মকদি চুন পো  প ত প্ররয়াগ করুন, Acmax এে Oral 100ml/দেঘা 

প্ররয়াগ করুন।

8
আরনায়াে মহারেন, ঠিকানাোঃ পােকুকোিী , 

মপৌেেভা,োতক্ষীো েিে, োতক্ষীো। 01931043232
1 0.26 দ শ্রচাষ

পাদনে গভীেতা-6 ফট, পাদনে PH-7.90, পুকুেপারিে 

গাছপািা দকভারে দনধন কেরো?
বুরনা মতিাদপয়া পো  প ত দনধন করুন। কাপ পিাতীয় েি  ারছে মপানা  জুি করুন।

9
 াহাবুেে েহ ান, ঠিকানাোঃ আিীপুে, 

হাটরখািা,োতক্ষীো েিে, োতক্ষীো। 01640389355
1 0.88 দ শ্রচাষ

মঘরেে পাি ভাঙ্গা,পাদনে গভীেতা-2.5ফট, পাদনে PH-

7.8,  াটিে PH- 6.5 , গিিাে মপানা দকভারে েিংগ্রহ 

কেরো?

পো  প ত মঘরেে পাি ম ো ত করুন, ভাি উৎস্য হরত গিিাে মপানা েিংগ্রহ করুন ও 

নাদে পিং করুন।



10
আোঃ ো াি, ঠিকানাোঃ দ মুিোদিয়া, দফিংদি, োতক্ষীো 

েিে, োতক্ষীো। 01711348583
8 4.9 দ শ্রচাষ

আটটি মঘরেে পাদনে PH যথাক্রর -

7.8,8.1,8.00,8.4,8.8,8.9,7.8 এেিং 8.3 িেণ 02টি 

মঘরেে 1.00ppt+14ppt। মকান মঘরে দক  াছ চাষ 

প্ররতযক মঘরেে পাদনে PH ঠিক আরছ। পো  প ত প্যারকিদভদিক  াছ চাষ করুন। 

 ৎস্য িপ্তরেে োরথ মযাগারযাগ অব্যাহত োখুন।

11
ম াহাম্মি আিী, ঠিকানাোঃ দ মুিোদিয়া, দফিংদি, 

োতক্ষীো েিে, োতক্ষীো। 01711348583
1 0.3 দ শ্রচাষ

পাদনে গভীেতা-4ফট, পাদনে PH-7.8,  াটিে PH- 6.8, 

ভারিা  ারছে মপানা মকাথায় পারো?
পো  প ত উৎস্য মথরক  ারছে মপানা েিংগ্রহ করুন।

12
সুনীি েে, ঠিকানাোঃ এল্লােচে, দফিংদি, োতক্ষীো েিে, 

োতক্ষীো। 01713901346
1 0.26 দ শ্রচাষ

পাদনে গভীেতা-5ফট, পাদনে PH-8.5,  াটিে PH- 7.2, 

মঘরেে তিায় কারিা পচা কািা েরয়রছ,  ারছে বৃদি ভাি না।
দিওিাইট ৩মকাি/দেঘা প্ররয়াগ করুন। দনয়দ ত  ৎস্য িপ্তরেে োরথ মযাগারযাগ োখুন।

13
দ িানুে েহ ান, ঠিকানাোঃ এল্লােচে, োদিথা, োতক্ষীো 

েিে, োতক্ষীো। 01721193813
1 0.66 দ শ্রচাষ

পাদনে গভীেতা-5ফট, পাদনে PH-8.5,  াটিে PH- 7.2, 

পাদনে েিং কািরচ, তিায় পচা কািা েরয়রছ।

মোরেে ে য় মঘরে িাি/হেো টানুন;দিওিাইট ৪মকদি/দেঘায় প্ররয়াগ করুন। ভাি উৎস্য 

ো  ৎস্যেীি উৎপািন খা ারে মযাগারযাগ করুন।

14
দেোজুি আি , ঠিকানাোঃ   োদিথা,এল্লােচে, োতক্ষীো 

েিে, োতক্ষীো। 01710262046
1 0.35 দ শ্রচাষ

পাদনে গভীেতা-5ফট, পাদনে PH-8.00,  াটিে PH- 7.5, 

মভােরেিা  াছ মভরে যারে।

স্যারিার া ন দ্বাো মঘরেে পাদন মঘরে িণ পাকারে মফলুন। Oxy A 100ml প্রদত দেঘায় 

প্ররয়াগ করুন।

15
মগৌত  পািা,  ঠিকানাোঃ এল্লােচে, দফিংদি, োতক্ষীো 

েিে, োতক্ষীো। 01718700389
2 0.98 দ শ্রচাষ

পাদনে গভীেতা-5ফট, পাদনে PH-8.1,  াটিে PH- 6.8, 

NH3-0.10 , মেদ  পদে াণ োে প্ররয়ারগে ফরি  াছ  াো 

োে প্ররয়াগ আপাতত েন্ধ োখুন, মেৌরেে ে য় হেো/িাি টানুন এেিং খাোে পো  প ত 

প্ররয়াগ করুন।

16
আবুি ো াে, ঠিকানাোঃ এল্লােচে, দফিংদি, োতক্ষীো 

েিে, োতক্ষীো। 01307058779
1 0.5 দ শ্রচাষ

পাদনে গভীেতা-4ফট, পাদনে PH-8.2,  াটিে PH- 6.5, 

NH3-0.05 , োগিাে মপানা মছাট অেস্থায়  াো যারে।
এেদপএফ োগিাে মপানা েিংগ্রহ করুন এেিং নাদে পিং করে মঘরে  জুি করুন।

17
প্ররেনদিৎ দেিংহ, ঠিকানাোঃ  োদিথা,এল্লােচে, োতক্ষীো 

েিে, োতক্ষীো। 01794518866
1 0.3 দ শ্রচাষ

পাদনে গভীেতা-4ফট, পাদনে PH-8.2,NH3-0.05 , 

 ারছে গারয় িাি মগািাকাে িাগ (মৃরগি)
চুন ৪মকদি/দেঘা ও পটাদ য়া  পােম্যাঙ্গারনট 250গ্রা /দেঘায় প্ররয়াগ করুন।

18
ম াোঃ নািমুি মহারেন, ঠিকানাোঃ কার  পুে, আগেিাদি, 

োতক্ষীো েিে, োতক্ষীো। 01744625514
1 0.28 দ শ্রচাষ

 পাদনে PH-8.5,  াটিে PH- 7.5,  ারছে সুষ  ব্রদি 

েম্পরকপ িানরত চান।

পো  প ত সুষ  োদি কতদে করে এেিং োিারে দেদক্রত ভাে ান খাোে দনয়দ ত প্ররয়াগ 

করুন।

19
শ্যা িী পােভীন, ঠিকানাোঃ খানপুে, দ েপুে, োতক্ষীো 

েিে, োতক্ষীো। 01721918073
1 0.97 দ শ্রচাষ

 পাদনে PH-8,  াটিে PH- 7.5,  ারছে খাদ্য গ্রহণ 

েম্পরকপ িানরত চান।
পো  প ত েন্ধা ো মোরতে মেিায় খাোে প্ররয়াগ করুন।

20
েহ ত আিী, ঠিকানাোঃ খানপুে, দ েপুে, োতক্ষীো েিে, 

োতক্ষীো। 01744651587
1 0.66 দ শ্রচাষ

পাদনে PH-8.5,  াটিে PH- 7.2, NH3-0.05 ,ভাি 

 ারনে মপানা মকাথায় পারো?
 ৎস্যেীি উৎপািন খা ারেে োরথ মযাগারযাগ োখুন।

21
েদেউি ইেিা , ঠিকানাোঃ খানপুে, দ েপুে, োতক্ষীো 

েিে, োতক্ষীো। 01911434799
1 0.75 দ শ্রচাষ

পাদনে PH-7.8,  াটিে PH- 7.00, অদিরিন- 4 ppm 

মভােরেিা  াছ মভরে যায় পাদনে েিং দকভারে চারষাপরযাগী 

কো যায়?

স্যারিার া ন দ্বাো মঘরেে পাদন মঘরে িণ পাকারে মফলুন। Oxy A 100ml প্রদত দেঘায় 

প্ররয়াগ করুন।

22
ম াোঃ রুস্ত  আিী, ঠিকানাোঃ শ্যারল্য, ব্রহ্মোিপুে, 

োতক্ষীো েিে, োতক্ষীো। 01717116425
1 0.2 দ শ্রচাষ

পাদনে গভীেতা-4ফট, পাদনে PH-7.90, মভােরেিা  াছ 

মভরে যায়।

স্যারিার া ন দ্বাো মঘরেে পাদন মঘরে িণ পাকারে মফলুন। Oxy A 100ml প্রদত দেঘায় 

প্ররয়াগ করুন।

23
মগািা  েিানী, ঠিকানাোঃ শ্যারল্য, ব্রহ্মোিপুে, োতক্ষীো 

েিে, োতক্ষীো। 01734048949
1 0.26 দ শ্রচাষ

পাদনে গভীেতা-5ফট, পাদনে PH-7.2,  াটিে PH- 

6.8পাদনে েিংকািরচ েরণ পে,  ারছে মপানা দূে পি।
দেঘাপ্রদত  5 মকদি চুন মঘরে প্ররয়াগ করুন। পো  প ত মঘরে সুষ  খাদ্য প্ররয়াগ করুন।

24
খাদিিা খাতুন, ঠিকানাোঃ োতকাদনয়া, কু খািী, 

োতক্ষীো েিে, োতক্ষীো। 01757624240
1 0.18 দ শ্রচাষ

পাদনে গভীেতা-8 ফট, পাদনে PH-8.1, 10মকদি ইউদেয়া 

ও ১০মকদি টিএেদপ প্ররয়ারগে পে কাপ পিাতীয়  াছ  াো 

যারে। পুকুরে মগােি ও কাপি কাচা হয়।

পুকুরে মগােি, োোন, শ্যাম্পু ও কাপিরধায়া েন্ধ োখুন। পো  প ত হেো/িাি টানুন, 

োে প্ররয়াগ আপাতত েন্ধ োখুন, েম্ভে হরি  পাদন পদেেতপন করুন।

25
ম াোঃ আবুি ো াে,ঠিকানাোঃ  োতানী, কু খািী, 

োতক্ষীো েিে, োতক্ষীো। 01757604240
1 0.13 দ শ্রচাষ

পাদনে গভীেতা- 7ফট, NH3- 0.10,  ারছে গারয় িাি 

িাগযুক্ত (মৃরগি ও রুই)।
পাদনে PH দনণ পয় করুন, দিওিাইট 4মকদি পো  প ত প্ররয়াগ কেরেন।

26
ম াোঃ মোহাগ আিী, ঠিকানাোঃ  মগাদেনাথপুে, িাউিাঙ্গা, 

োতক্ষীো েিে, োতক্ষীো। 01794518765
2 0.68 দ শ্রচাষ

পাদনে গভীেতা-5ফট, পাদনে PH-8.5,  াটিে PH-7.0, 

পারি প্রচুে ঘাে ও আগাছাযুক্ত । পাদনে েিং মঘািারট, েতারি 

 াছ মভরে যায়।

চুন 5মকদি/দেঘায় প্ররয়াগ করুন। মভােরেিা স্যারিা এযারে রনে  াধ্যর  মঘরেে পাদন মঘরে 

িণ পাকারে মফলুন।

27
ম াোঃ  াহাবুেে েহ ান, ঠিকানাোঃ  আিীপুে হাটরখািা, 

আিীপুে, োতক্ষীো েিে, োতক্ষীো। 01640389355
2 দ শ্রচাষ

পাদনে গভীেতা-5ফট, পাদনে PH-7.8, NH3- 0.05, 

 ারছে গারয় মগািাকাে িাি িাগযুক্ত।
চুন 10মকদি+িেণ ১০মকদি/ দেঘায় পো  প ত প্ররয়াগ করুন।

28
ম াোঃ রুহুি আদ ন,  াটিয়ািাঙ্গা, ধুদিহে, োতক্ষীো 

েিে, োতক্ষীো। 01720524600
4 2.53 দ শ্রচাষ

পাদনে গভীেতা-4ফট, পাদনে PH-7.90,  াটিে PH- 

6.8, মঘে বৃদষ্টে পাদনরত ডুে মগরছ ও  াছ  াো যারে।

বৃদষ্টে পরে েে পিা চুন প্ররয়াগ করুন, পো  প ত চােপার  োধ উচু করুন, োইরেে পাদন 

যারত খা ারে ঢুকরত না পারে মেদিরক মখয়াি োখরত হরে।

29
ম াখতাছারুি ইেিা , ঠিকানাোঃ পায়োিাঙ্গা, দ েপুে, 

োতক্ষীো েিে, োতক্ষীো। 01725003246
1 0.4 দ শ্রচাষ

পাদনে গি গভীেতা-5ফট, পাদনে PH-7.8,  াটিে PH- 

6.5 দেিভােতাপ প  াো যারে।

বৃদষ্টে পে পেই চুন 5মকদি/দেঘায় প্ররয়াগ করুন। দনয়দ ত মোরে িাি/হেো টানুন, 

পো  প ত খাোে প্ররয়াগ করুন।

30
েন্দীপ কু াে েেকাে, ঠিকানাোঃ সুপাদেঘাটা, ধুদিহে, 

োতক্ষীো েিে, োতক্ষীো। 01742452361
1 0.28 দ শ্রচাষ

পাদনে গভীেতা-5ফট, পাদনে PH-8.5, পাদনে েিং মঘািারট, 

োগিা েষ পায়  াো যারে।

েষ পাে ম রষ  চুন 5মকদি/দেঘায় প্ররয়াগ করুন। েষ পাে ে য় োগিাে মপানা নাে পােী করে মূি 

মঘরে  জুি করুন। দনয়দ ত চুন প্ররয়াগ করুন।

31
 াহিাহান দেোি, ঠিকানাোঃ  পাথেঘাটা, িাউিাঙ্গা, 

োতক্ষীো েিে, োতক্ষীো। 01718828258
1 0.66 দ শ্রচাষ

পাদনে গভীেতা-4ফট, পাদনে PH-8.5,  াটিে PH- 7.5, 

োগিাে বৃদি ক  ে স্যা।

এেদপএফ োগিাে মপানা েিংগ্রহ করুন এেিং নাদে পিং করে মঘরে  জুি করুন। মোরেে ে য় 

িাি/হেো টানুন। প্রদত মগান ম রষ ম ািারেে+অরটা+ঈস্ট পাউিাে একরে দ দ রয় 

মঘরেে পাদনরত প্ররয়াগ করুন।
32

িহেিাি  ন্ডি, ঠিকানাোঃ ো তিা, দ েপুে, োতক্ষীো 

েিে, োতক্ষীো। 01767149363
1 0.4 দ শ্রচাষ

পাদনে গভীেতা-2.5ফট, পাদনে PH-?,উকুননা ক ৫ 

প্যারকট প্ররয়াগ কো হরয়রছ। রুই  াছ  াো যারে।

গভীেতা বৃদি করে 5ফট করুন, খুরিে ভাত প্ররয়াগ েন্ধ োখুন, চুন/দিওিাইট 2মকদি/দেঘা 

হারে প্ররয়াগ করুন।

33
দচিেঞ্জন েেকাে, ঠিকানাোঃ শ্যা নগে, কুদিয়া, মিেহাটা 

োতক্ষীো। 01739841372
1 0.53 দ শ্রচাষ

পাদনে গভীেতা-4ফট, িেণাক্ততা- ১ppt  পাদনে PH-৮, 

 াটিে PH- 6.৫০, মভটদক, পার প  াো যারে। মঘে মিি 

 াে যানৎ শুকারনা হরয়দছি।

পাদনে গভীেতা 5ফট করুন। মঘে অদধক  াোয় শুকারনা মথরক দেেত থাকুন।দিওিাইট 

5মকদি/দেঘায় পো  প ত প্ররয়াগ করুন। দকছু দ িং- াগুে  জুি োখুন।

34
ম াোঃ রুহুিাদ ন, ঠিকানাোঃ  াটিয়ািাঙ্গা, ধুদিহে, 

োতক্ষীো েিে, োতক্ষীো। 01720524600
1 0.53 দ শ্রচাষ

পাদনে গভীেতা-5 ফট, পারি প্রচুে ঘাে ও েেদি। 

েকািরেিা  াছ মভরে যায়।

দিওিাইট 5মকদি/দেঘা হারে প্ররয়াগ করুন। মেদ  ে স্যা হরি Oxy-A/Oxyflow 

100ml/দেঘায় প্ররয়াগ করুন।



35
মগৌত  পািা,  ঠিকানাোঃ এল্লােচে, দফিংদি, োতক্ষীো 

েিে, োতক্ষীো। 01718700389
2 0.86 দ শ্রচাষ

পাদনে গভীেতা-4ফট, পাদনে PH-8,  াটিে PH- 6.7, 

NH3- 0.20, তিায় পচা কািা, মছাট  াছ  াো যারে।

দিওিাইট 5মকদি/দেঘা হারে প্ররয়াগ করুন।গ্যােটপ 100ml/দেঘায় প্ররয়াগ করুন। মোরে 

হেো/িাি টানুন। মভােরেিা মঘরেে পাদন মঘরে ভণ পাকারে মফলুন।

36
মগৌে পািা, ঠিকানাোঃ  এল্লােচে, দফিংদি, োতক্ষীো েিে, 

োতক্ষীো। 01724787969
2 1.13 দ শ্রচাষ

পাদনে গভীেতা-4ফট ও ৫ফট, পাদনে PH-7.5 ও 7.9, 

পাদনে েিং েবুি, অন্যটা মঘািারট। োগিা েি হরেনা।

চুন ৫মকদি/দেঘা হারে প্ররয়াগ করুন। োগিা নাদে পিং করে মূি মঘরে  জুি করুন। দনয়দ ত 

সুষ  খাোে প্ররয়াগ করুন।

37
িয়ন্ত কু াে  ন্ডি, ঠিকানাোঃ ব্যািংিা, দফিংদি, োতক্ষীো 

েিে, োতক্ষীো। 01728599833
1 দ শ্রচাষ

পাদনে গভীেতা-4.5ফট, পাদনে PH-8,  াটিে PH- 6.8, 

োিা  ারছে গারয় ঘা।

গভীেতা বৃদি করে 5ফট োখুন। চুন ১০মকদি /দেঘায় প্ররয়াগ করুন+ িেণ১০মকদি /দেঘায় 

প্ররয়াগ করুন

38
আক্তারুি ইেিা , ঠিকানাোঃ ধুদিহে, োতক্ষীো েিে, 

োতক্ষীো।
1 0.26 দ শ্রচাষ

পাদনে গি গভীেতা-3ফট, পাদনে PH-8.5,   াটিে PH- 

7.2 , মভােরেিা োিা াছ ভােরছ।

গভীেতাে গি বৃদি করে ক পরক্ষ ৫ফট করুন। মভােরেিা মঘরেে পাদন স্যারিার দ ন 

দিরয় মঘরে িণ পাকারে মফলুন।

39
ম াোঃ োরয়দিি মোস্তাদ , ঠিকানাোঃ িা ােরপাতা, ধুদিহে, 

োতক্ষীো েিে, োতক্ষীো।
2 0.88 দ শ্রচাষ

পাদনে গি গভীেতা-3 ফট, কাপ পিাতীয়  ারছে গারয় িাি 

িাগ ও ঘা যুক্ত।

গভীেতা ক পরক্ষ ৫ফট োখুন। চুন 15মকদি + িেণ 15মকদি একরে দ দ রয় প্ররয়াগ 

করুন।

40
ম াোঃহাদফজুি ইেিা , ঠিকানাোঃ িা ােরপাতা, ধুদিহে, 

োতক্ষীো েিে, োতক্ষীো।
2 0.93 দ শ্রচাষ

পাদনে গভীেতা-4ফট, পাদনে েিং মঘািারট । োগিা গিিাে 

োইি েি হরেনা।
পো  প ত স্থান মথরক মপানা েিংগ্রহ করুন। দনয়দ ত চুন প্ররয়াগ করুন।

41
েিলুে েহ ান, ঠিকানাোঃ  ারল্য, ব্রহ্মোিপুে, োতক্ষীো 

েিে, োতক্ষীো।
1 0.66 দ শ্রচাষ পাদনে গভীেতা-4.5 ফট, োিা াছ মভােরেিা ভােরছ।

মভােরেিা স্যারিার দ ন দিরয় মঘরেে পাদন মঘরে িণ পাকারে মফলুন , পো  প ত অদিরিন 

েধ পক ব্যেহাে করুন।

42
নাদেে উদিন আহ ি,  ঠিকানাোঃ দ কদি, কু খািী, 

োতক্ষীো েিে, োতক্ষীো।
1 0.3 দ শ্রচাষ

পাদনে গভীেতা-5ফট, পাদনে PH-8.5, NH3- 0.05, 

গিিাে বৃদি ক , রুই  ারছে গারয়  িাি িাগ।

পো  প ত েন্ধায় গিিাে খাোে প্ররয়াগ করুন। চুন ৫মকদি/দেঘা+ পটাদ য়া  

পােম্যাঙ্গারনট 250গ্রা /দেঘা হারে প্ররয়াগ করুন।

43
অর াক েেকাে, আ তিা, ঠিকানাোঃ েল্লী, োতক্ষীো 

েিে, োতক্ষীো।  01714352507
1 14 দ শ্রচাষ

পাদনে গভীেতা-4ফট, পাদনে PH-7.8,  াটিে PH- 6.7, 

 ারছে মোগ প্রদতরোধ ক্ষ তা বৃদিে উপায় দক?

 ারছে ম াট েদি ওরয়রটে 5% হারে খাোে দিরন ২োে প্ররয়াগ কেরত হরে। দনয়দ ত 

 ারছে স্বাস্থয পেীক্ষাে িন্য স্যাম্পদিিং কেরত হরে। মকান ে স্যা যারত সৃদষ্ট না হয় 

মেদিরক মখয়াি োখরত হরে।
44

খাদিিা খাতুন, ঠিকানাোঃ োতানী, কু খাদি, োতক্ষীো 

েিে, োতক্ষীো।   ০১৭৫৭-৬২৪২৪০
১ ০.১৩ দ শ্রচাষ

পাদনে গভীেতা-৮ ফট, পাদনে PH-7.৭,  াটিে PH- 6.8 

১০ দিন পূরে প দিওিাইট প্ররয়াগ কো হয়।  ারছে মিরি োদি 

দিরে। গাঁরয় উকুন।পুকুরে োঁর ে কদি মপাতা আরছ। কাতিা 

 ম ঘােন্ন দিরন খাোে প্ররয়াগ েন্ধ োখুন। োঁর ে কদি পাদন মথরক তুরি মেৌরে শুকারত 

হরে। অোি ১০০দ দি/দেঘা প্ররয়াগ করুন।

45
 দে ি কু াে, দেদিদে কযাম্প, তািতিা, োতক্ষীো 

েিে, োতক্ষীো।   ০১৭৬৯-৬১৪০৮৬
 ৩ ০.৮৫  দ শ্রচাষ

পাদনে গভীেতা-৭ ফট, পাদনে PH-৮.১0,  াটিে PH- ৭.০ 

অযার াদনয়া-০.০৫ ১ দিন পূরে প ১০ মকদি দিওিাইট প্ররয়াগ 

কো হয়। কাপ প  ারছে গাঁরয় ঘা।

 মোরিে ে য় হেো টানুন। দেঘা প্রদত ১৫ মকদি চুন+১৫ মকদি িেন পো  প  ত প্ররয়াগ 

, দনয়দ ত  ৎস্য অদফরেে োরথ মযাগারযাগ োখুন।

46
দেদিদে ব্যারটদিয়ন পুকুে (৪), দেদিদে কযাম্প, তািতিা, 

োতক্ষীো েিে, োতক্ষীো।   ০১৭২৩-৫৮৬০৭১
 ২  ০.৬৮ দ শ্রচাষ

পাদনে গভীেতা-৫ ফট, পাদনে েিং কািরচ। অরনক দিন চুন 

প্ররয়াগ কো হয়দন।  াছ ভােরছ,  াো যারে।

 পো  প  ত চুন ১০ মকদি/দেঘা প্ররয়াগ করুন।  রোরিে ে য় হেো টানুন। গ্যােট্রযাপ 

১০০গ্রা /দেঘা প্ররয়াগ করুন।

47
ম াোঃ আনছাে উিীন, কা ািনগে, োতক্ষীো েিে, 

োতক্ষীো।  ০১৩০৬-৬২৪০৪৮
১  ০.০৪ দ শ্রচাষ

পাদনে গভীেতা-৫ ফট, পাদনে PH-৮.৭0,  াটিে PH- 

6.8 মছাট দ িং ও পাঙ্গাে  াছ  াো যারে। ট্যাি এ চাষ 

কো হয়।

 পো  প  ত দিওিাইট প্ররয়াগ ও মোরিে ে য় হেো টানুন। ৫ মকদি চুন+৫ মকদি িেন 

একরে দ দ রয় প্ররয়াগ করুন।

48
ম াোঃ  দফজুি ইেিা  , ঠিকানাোঃ কেকােী,  ারিেপািা,  

োতক্ষীো েিে, োতক্ষীো।  ০১৭৮৫-৮৭২৩৫৪
১  ১.২০ দ শ্রচাষ পাদনে গভীেতা-মিি ফট,  ারছে বৃদি খুে ক ।

 পো  প  ত চুন ১০ মকদি প্ররয়াগ করুন। গভীেতা ক পরক্ষ ৫ ফট োখরত হরে। সুষ  

খাোে দিরন দুই োে প্ররয়াগ কেরত হরে।

49
 ওকত মহারেন, ঠিকানাোঃ পোণিহা, দ েপুে, োতক্ষীো 

েিে, োতক্ষীো।  ০১৭১৯-৬৮৩৯০৩
১  ০.৯৩ দ শ্রচাষ

পাদনে গভীেতা-৩ ফট, ৭ দিন পূরে প ৫০ মকদি চুন+৫০ মকদি 

িেন প্ররয়াগ কো হরয়রছ। ৪ দিন পূরে প একই মিাি। ১ দিন 

পূরে প ৫০ মকদি দিওিাইট প্ররয়াগ কো হয়

 পাদনে গভীেতা বৃদি কেরত হরে। মোরিে ে য় হেো টানুন। আপাতত েেদকছু েন্ধ োখুন। 

দনয়দ ত  ৎস্য অদফরেে োরথ মযাগারযাগ োখুন।

50
িয়রিে েেকাে, ঠিকানাোঃ োঁ তিা, দ েপুে, োতক্ষীো 

েিে, োতক্ষীো।  ০১৭৪৫-৯৫০৮৫৭
১   ০.৬৬ দ শ্রচাষ পাদনে গভীেতা-4ফট, পাদনে PH-7.৮,  াটিে PH- 6.৭

 ভাি  ারনে মপানা েিংগ্রহ কেরত হরে। ম াট  ারছে মিহ ওিরনে ৫% খাোে দিরন দুই 

োে দিরত হরে। কখি, গর ে ভুদষ , অরটাপাদি  দপ্রদ ি একরে পো  প  ত দনয়দ ত 

প্ররয়াগ কেরত হরে।
51

আবু হাোন, ঠিকানাোঃ দ েদগিাঙ্গা, কেকােী, োতক্ষীো 

েিে, োতক্ষীো।    ০১৭৪৫-৪৪৯৯৪২
 ১ ০.৫৩  দ শ্রচাষ

পাদনে গভীেতা-4ফট, পাদনে PH-7.৫0, অযার াদনয়া- ০.০১ 

মঘরে মগােে প্ররয়াগ কো হয়। কাপ প িাতীয়  ারছে গাঁরয় িাি 

িাগ ো ঘা যুক্ত।

 মগােে প্ররয়াগ েম্পূণ প েন্ধ োখুন। চুন ১০ মকদি+ িেণ ১০ মকদি প্রদত দেঘা হারে প্ররয়াগ 

করুন। মোরিে ে য় হেো টানুন।

52
মোহাগ মহারেন , ঠিকানাোঃ মগাদেন্দকাটি, িাউিাঙ্গা,  

োতক্ষীো েিে, োতক্ষীো।  ০১৭৯৪-৫১৮৭৬৫
 ১ ০.৬৬  দ শ্রচাষ

পাদনে গভীেতা-৫ ফট, পাদনে PH-7.90, মৃরগি  ারছে 

গাঁরয় িাি িাগ যুক্ত।
চুন ১০ মকদি+ িেণ ১০ মকদি প্রদত দেঘা হারে প্ররয়াগ করুন।

53
 ধু  ণ্ডি, ঠিকানাোঃ মগায়ািরপাতা, ব্রহ্মোিপুে, 

োতক্ষীো েিে, োতক্ষীো।  ০১৭৬৮-৫০৫১৪৭
২  ১০.০০  দ শ্রচাষ

পাদনে গভীেতা-4ফট, পাদনে PH-7.90, অযার াদনয়া- 

০.০৪, ৭ দিন পূরে প ২১০ মকদি চুন, ওোি ৮ দিটাে+ 

পটাদ য়া  পােম্যািংগারনট ৮ মকদি+ িেণ ৮ েস্তা প্ররয়াগ 

 আরো ৪ দিন অরপক্ষা করুন। মোরিে ে য় হেো টানুন। ৪ দিন পে দিওিাইট প্ররয়াগ 

করুন দেঘায় ৫ মকদি করে।

54
আবুি ো াে, ঠিকানাোঃ োতাদন, কু খাদি োতক্ষীো 

েিে, োতক্ষীো।  ০১৭৫৭-৬২৪২৪০
 ১ ০.১৫  দ শ্রচাষ

পাদনে গভীেতা-৭ ফট, পাদনে PH-7.০0, চুন মিয়া হয়না 

অরনকদিন। ট্যােরিট  াছ  াো যারে। ১০ মকদি টি এে দপ 

প্ররয়াগ কো হরয়রছ।

 মোরিে ে য় হেো টানুন। দিওিাইট প্ররয়াগ করুন ৬ মকদি। দনয়দ ত  ৎস্য অদফরেে 

োরথ মযাগারযাগ োখুন।

55
 দিপিে েেকাে, ঠিকানাোঃ োকিা, ম াভনািী, 

আ াশুদন, োতক্ষীো।  ০১৭৭৮-৯৩৫৩৭৭
 ২  ১.৯০ দ শ্রচাষ

পাদনে গভীেতা-4ফট, দচিংদি ও োিা  ারছে খাদ্য কতদে 

েম্পরকপ িানরত চায়।

 ম াট  ারছে মিহ ওিরনে ৫% খাোে দিরন দুই োে দিরত হরে। কখি, গর ে ভুদষ , 

অরটাপাদি  দপ্রদ ি একরে পো  প  ত দনয়দ ত প্ররয়াগ কেরত হরে। ৩ মকদি দচটাগুি 

+ ৩ মকদি অরটাপাদি + ২৫ গ্রা  ইস্ট একরে দ দ রয় প্রদত দেঘায় প্ররয়াগ করুন।
56

 াহবুেে েহ ান, ঠিকানাোঃ আিীপুে হাটরখািা, োতক্ষীো 

েিে, োতক্ষীো।  01740993256
1 0.68 দ শ্রচাষ

পাদনে গভীেতা-4.5ফট, পাদনে PH-8.2, অযার াদনয়া- 

০.০2 মভােরেিা  াছ ভােরছ।

মভােরেিা মঘরেে পাদন স্যারিার দ ন দ্বাো মঘরে িণ পাকারে মফলুন। মোরেে ে য় হেো 

টানুন।

57
এ  এ মহারেন, ঠিকানাোঃ পুোতন োতক্ষীো, োতক্ষীো 

েিে, োতক্ষীো।  ০১৯১৮-৫৮৯৮৪০
 ১  ০.০০১  রনারেি মতিাদপয়া

ট্যারিে পাদনে গভীেতা-৩.৫ ফট, পাদনে PH-৮.৪, 

অযার াদনয়া- ০.১০, িেনাক্ততা-০০ppt োরয়াফ্লক েম্পরকপ 

িানরত চায়

 প্রিান কো পো  প ও দিফরিট অনুেেণ করুন।  দনয়দ ত  ৎস্য অদফরেে োরথ 

মযাগারযাগ োখুন।

58
ম াোঃ মোহাগ মহারেন, ঠিকানাোঃ মগাদেন্দকাদচ, িাউিাঙ্গা, 

  োতক্ষীো েিে, োতক্ষীো।
 ১  ০.২৮ দ শ্রচাষ

পাদনে গভীেতা-৫ ফট, পাদনে PH-৮.০, মভাে মেিা  াছ 

ভােরছ
 শ্যারিা ম দ ন দ্বাো মঘরে িেনাকারে পাদন মফলুন। মোরিে ে য় হেো টানুন।

59
আদিে মহারেন, ঠিকানাোঃ োঁ িহা োিাে, োতক্ষীো 

েিে, োতক্ষীো।   ০১৪০২-৯০৩৪৫৫
 ২  ০.০৬ দ শ্রচাষ

পাদনে গভীেতা-৬ ফট, দ িং ১৫০০ দপচ, ম ারনারেি ৫০০০ 

দপচ ,  ারছে গারয় উকুন

 পুকুরে যােতীয় োঁর ে কদি,িািপািা পাদন মথরক তুরি মফলুন। ারছে ঘনত্ব কদ রয় 

মফলুন। অোি ১০০দ দি/দেঘা প্ররয়াগ করুন।



60
আদ নুে েহ ান , ঠিকানাোঃ ভাড়ুখাদি, মঘানা,  োতক্ষীো 

েিে, োতক্ষীো।  ০১৭৩৬-৪০৪৬৬৭
 ১  ০.৬৬ দ শ্রচাষ

পাদনে গভীেতা-৬ ফট, পাদনে PH-7.৮0,  াটিে PH- 

৬.৮ গিিা দকনাোরত ভােরছ
দিওিাইট প্ররয়াগ করুন ৪ মকদি/দেঘা। মোরিে ে য় হেো টানুন।

61
আবুি কািা  আিাি, ঠিকানাোঃ েসুিপুে,  োতক্ষীো 

েিে, োতক্ষীো।   ০১৭১৭-২৩৯৩১৪
 ২

এযাকুদেয়া  দফে 

(মগাল্ড দফে)

পাদনে PH-৮.০০, অযার াদনয়া- ০.০৫ নতুন োচ্চা ১৫-২০ 

দিন পে  াো যারে। গারয় িাি িাগ যুক্ত । খাোে ক  মিয়া 

হয়।

 নতুন োচ্চা উঠরি পো  প  ত খাোে প্ররয়াগ করুন। পটাদ য়া  পােম্যাঙ্গারনট এ  াছ 

মগােি কোরত হরে।

62
ম াোঃ রুহুিাদ ন, ঠিকানাোঃ  াটিয়ািাঙ্গা, ধুদিহে,  

োতক্ষীো েিে, োতক্ষীো।  ০১৯৭৩-৫২৪৬০১
 ৩ ১.৫০  দ শ্রচাষ পাদনে গভীেতা-৫ ফট, োগিা মছাট অেস্থায়  াো যারে।

 ৫ মকদি চুন/দেঘা প্ররয়াগ কেরত হরে। োগিাে মপানা পো  প  ত নাদে পিং করে ছাড়ুন। 

মোরিে ে য় হেো টানুন।

63
ম াোঃ কাওছাে আিী, ঠিকানাোঃ োবুদিয়া, আগেিািী, 

োতক্ষীো েিে, োতক্ষীো। ০১৭৫৫-৮১৫৫০৫
 ৪  ৬.০০ দ শ্রচাষ পাদনে গভীেতা- ৫ ফট, মভাে মেিা  াছ ভােরছ

৫ মকদি চুন/দেঘা প্ররয়াগ কেরত হরে। মভাে মেিা শ্যারিা ম দ ন দ্বাো মঘরে িেনাকারে 

পাদন মফলুন।   রোরিে ে য় হেো টানুন।

64
মিেনাথ েেকাে, ঠিকানাোঃ মগায়ািরপাতা, োতক্ষীো 

েিে, োতক্ষীো।   ০১৭১৪-৯০৭৯৭১
 ৫  ৬.৫৩ দ শ্রচাষ

পাদনে গভীেতা- ৪ ফট, অযার াদনয়া- ০.০৫ ,মৃরগি ও রুই 

 ারছে গারয় িাি িাগ
 ৫ মকদি চুন/দেঘা প্ররয়াগ কেরত হরে। মোরিে ে য় হেো টানুন।

65
আব্দুি আিী , ঠিকানাোঃ  াছরখািা, ব্রহ্মোিপুে,  

োতক্ষীো েিে, োতক্ষীো।  ০১৭১১-৩৫৪৭৬৩
 ৪  ৫.৫ দ শ্রচাষ

পাদনে গভীেতা- ৪ ফট, পাদনে PH-7.৬0,  াছ দুে পি, গারয় 

িাি িাগ, ও উকুন আরছ

 পুকুরে যােতীয় োঁর ে কদি,িািপািা পাদন মথরক তুরি মফলুন।চুন ১০ মকদি+ িেণ ১০ 

মকদি প্রদত দেঘা হারে প্ররয়াগ করুন।

66
ম াোঃ আবু োরয়ি,আিী ঠিকানাোঃ ম দিরকি, ইটাগাছা, 

োতক্ষীো েিে, োতক্ষীো।    ০১৭১৬-২৩৭৬৫৪
 ৩  ১০.০৮ দ শ্রচাষ

পাদনে গভীেতা- ৫ ফট, মঘরে শ্যাওিাে উপকাদেতা দক? 

োগিাে িন্য দক শ্যাওিাে িেকাে হয়?

মঘরেে আক চতুথ পািং  শ্যাওিা থাকরি ভারিা। োিা  াছ দকছু কাটা শ্যাওিা খাদ্য দহরেরে 

গ্রহন করে। 

67
 িংকে কু াে , ঠিকানাোঃ পােকুকোিী, োতক্ষীো েিে, 

োতক্ষীো।  ০১৭২৯-৩৮৮৩৪০
 ১  ০.৬৬ দ শ্রচাষ

পাদনে গভীেতা- ৪ ফট, পাদনে PH-7.৮, পাদন মঘািারট, 

োগিা মছাট অেস্থায়  াো যারে।

 ৫ মকদি চুন/দেঘা প্ররয়াগ কেরত হরে।এে দপ এফ ম ে োগিা নাদে পিং করে মূি মঘরে  জুি 

করুন। পো  প  ত খাোে প্ররয়াগ করুন।

68
আরনায়াে মহারেন, ঠিকানাোঃ োটরকখাদি, োতক্ষীো 

েিে, োতক্ষীো।   ০১৯৩১-০৪৩২৬২
 ১ ০.২৬  দ শ্রচাষ

পাদনে গভীেতা- ৭ ফট, পাদনে কািাে গাি েবুি। মকান 

ধেরনে  াছ ভাি হরে িানরত চায়

পাদনে আি প কািাে দুটি হািকা েবুি ও হািকা  োিা ী। হািকা েবুি পাদনরত দেল্ভাে 

কাপ প ও হািকা োিা ী পাদনরত কাতিা  াছ ভাি হয়। অন্যান্য  াছ মযরকারনা টিরত ভাি 

হয়।
69

আদ নুে েহ ান , ঠিকানাোঃ ভাড়ুখাদি, মঘানা,  োতক্ষীো 

েিে, োতক্ষীো। ০১৭৩৬-৪০৪৬৬৭
 ১ ০.৬৬  দ শ্রচাষ

পাদনে গভীেতা- ৫ ফট, পাদনে PH-7.90, মভাে মেিা  াছ 

ভােরছ।পাদনে উপে বুি বুি েরয়রছ

 ৫ মকদি চুন/দেঘা প্ররয়াগ কেরত হরে। শ্যারিা ম দ ন দ্বাো মঘরে িেনাকারে পাদন 

মফলুন।   েম্ভে হরি পাদন পদেেতপন করুন।

70
িয়রিে েেকাে, ঠিকানাোঃ োঁ তিা, দ েপুে, োতক্ষীো 

েিে, োতক্ষীো। ০১৭৪৫-৯৫০৮৫৭
 ১ ০.৭২  দ শ্রচাষ

পাদনে গভীেতা-4ফট, পাদনে PH-7.৫, কাপ প  ারছে বৃদি 

ভাি না।

পো  প  ত দনয়দ ত সুষ  খাদ্য প্ররয়াগ কেরত হরে। ভাি  ারনে মপানা েিংগ্রহ কেরত 

হরে।

71
ম াখতাছারুি ইেিা , ঠিকানাোঃ পায়ো িাঙ্গা, দ েপুে, 

োতক্ষীো েিে, োতক্ষীো।   ০১৩০৯-০৪৪৫১৩
 ২  ০.৯৩ দ শ্রচাষ

পাদনে গভীেতা- ৪ ফট, পাদনে েঙ োিারট। পাদনে PH-

7.৮0, দেল্ভাে কাপ প  ারছে গারয় িাি িাগ

  ৫ মকদি চুন/দেঘা প্ররয়াগ কেরত হরে।পটাদ য়া  পােম্যািংগারনট ২৫০ গ্রা /দেঘা প্ররয়াগ 

করুন। মোরিে ে য় হেো টানুন।

72
মেদি  মহারেন, ঠিকানাোঃ মনোখাদি, দ েপুে,  োতক্ষীো 

েিে, োতক্ষীো। ০১৭১৪-৬৯৫২৮১
 ২  ০.৯৭ দ শ্রচাষ

পাদনে গভীেতা- ৪ ফট, পাদনে  রধ্য িম্বা পকা+  ারছে 

উকুন আরছ
   ৫ মকদি চুন/দেঘা প্ররয়াগ কেরত হরে। অোি ১০০দ দি/দেঘা প্ররয়াগ করুন।

73
ম খ ম রহদি হাোন, ঠিকানাোঃ সুিতানপুে, োতক্ষীো 

েিে, োতক্ষীো। ০১৭৭৬-৪৪১৯২২
 ২  ০.৩৭ দ শ্রচাষ

পাদনে গভীেতা- ৪ ফট, অযার াদনয়া- ০.০৫ , পাদনে PH-

7.৭0,  ারছে বৃদি ভাি না।

 পো  প  ত দনয়দ ত সুষ  খাদ্য প্ররয়াগ কেরত হরে। ভাি  ারনে মপানা েিংগ্রহ কেরত 

হরে।

74
ম খ আদেি হাোন, ঠিকানাোঃ সুিতানপুে, োতক্ষীো 

েিে, োতক্ষীো।
 ১ ০.২৬  দ শ্রচাষ

পাদনে গভীেতা- ৩.৫কাপ প িাতীয়  ারছে নাে পাদে েম্পরকপ 

িানরত চায়। খাোে দিরন কতোে দিরত হয়

 পো  প  ত আি প পুকুে কতদে করুন।ভাি উৎে মথরক মেনু ম া মপানা েিংগ্রহ করুন। প্রিান 

কো পো  প ও দিফরিট অনুেেণ করুন।  দনয়দ ত  ৎস্য অদফরেে োরথ মযাগারযাগ 

োখুন। দিরন দুইোে খাোে প্ররয়াগ করুন।উপরিিা 

ম াটোঃ
67 43.97

75
আহাদ ক্ষবশ্বাস সাং: হাজরাকাটি, তালা, সাতক্ষ্ীরা 

০১৭১৫১৬৬৬৮১
১ ০.৩৯ ক্ষমশৃ্রচাষ মাছ বািরছ কম মারছর গি ওজরনর ৩-৫% খাবার প্ররয়াগ কররত হরব।

76
মমাাঃ মুসা খাঁ ক্ষপং: ওসমান খাঁ সাং: মমাবাররকপুর, তালা, 

সাতক্ষ্ীরা। ০১৯১৩৩৪৭৬৩৯
১ ০.৪৩ ক্ষমশৃ্রচাষ মাছ মারা যারে

র্তক প্রক্ষত ২৫০ গ্রাাঃ লবন ও ২৫০ গ্রাাঃ চুন প্ররয়াগ সহ খাবাররর সারথ মরনামাইক্ষসন ১০-

১৫ গ্রাাঃ প্ররয়াগ কররত হরব।

77
মুক্ষজবর রহমান খাঁ  ক্ষপতা: জক্ষহর খাঁ সাং: 

চন্ডীপুর,ডুমুক্ষরয়া, খুলান ০১৭১০৯৬২৮৩৫
১ ২৫.১২ ক্ষমশৃ্রচাষ মের মরক্ষজাঃ কররত হরব। পরামর্ শ প্রদান করা হরলা।

78
নারায়ন চন্দ্র বাছাি ক্ষপতা: ননীরগাপাল বাছাি, সাং: 

রায়পুর, তালা, সাতক্ষ্ীরা। ০১৭১৯৯৬৮৪৯৫
১ ০.০৯ ক্ষমশৃ্রচাষ মাছ পুকুরর িাসরছ র্তক প্রক্ষত অক্ষিফ্লকস ১৫-০৮ গ্রাম প্ররয়াগ কররত হরব।

79
মমাাঃ সাইফুল ইসলাম, সাং: জুজরখালা, তালা, 

সাতক্ষ্ীরা। ০১৭৬১৫৪৯৩৩৯
১ ৩৯.০২ ক্ষমশৃ্রচাষ মের মরক্ষজাঃ কররত চায়। পরামর্ শ প্রদান করা হরলা।

80
মমাাঃ মক্ষনরুজ্জামান, ক্ষপতা: ক্ষরয়াজউিীন মমািল, সাং: 

মচামরখালা, তালা, সাতক্ষ্ীরা। ০১৭১৯২৬৯৫২১
১ ৭.৩২ ক্ষমশৃ্রচাষ মের মরক্ষজাঃ কররত চায়। পরামর্ শ প্রদান করা হরলা।

81
জ্ঞারনন্দ্র নাথ সরকার, ক্ষপতা: মৃত পররর্ চন্দ্র, 

বাতুয়ার্াঙা, তালা, সাতক্ষ্ীরা। ০১৭০৫০৯৬৮৩৮
১ ০.৪১ ক্ষমশৃ্রচাষ মারছর বৃক্ষি কম

ক্ষবো প্রক্ষত পাক্ষলর্ ৩ মকক্ষজ, ২৫-৩০ গ্রা: হারর ৩ গুন পাক্ষন ক্ষদরয় ক্ষিক্ষজরয় পররর ক্ষদন 

ক্ষছটিরয় ক্ষদরত বলা হরলা।

82
মমাাঃ র্ওকত মমািল, ক্ষপতা: মৃত হারমদ মমািল, 

মচমরখালী, তালা, সাতক্ষ্ীরা।, ০১৭৫২৯৪৫৬১৭১
১ ২.০১ ক্ষমশৃ্রচাষ

প্রাকৃক্ষতক খাবাররর পার্াপাক্ষর্ সম্পুরক খাবার প্ররয়াগ কররত হরব (গি ওজরনর ৩-৫% 

খাবররর সারথ)

উপরিিাোঃ তািা



83
আলাক্ষমন সরদার, ক্ষপতা: রাজ্জাক সরদার, সাং: 

মনহালপুর, তালা, সাতক্ষ্ীরা। ০১৭৩৮০০৬১২৮
১ ০.০২ পাঙ্গাে  মাছ ক্ষকিারব পক্ষরচযা কররব।

পক্ষরমান মত খায প্ররয়াগ করা সহ মৎস্য অক্ষফরসর সারথ মযাগারযাগ রাখার কথা বলা 

হরলা।

84
ইব্রাক্ষহম মমািল, ক্ষপতা: ক্ষনসার আলী মমািল, সাং: 

জালালপুর, তালা, সাতক্ষ্ীরা। ০১৯৪৪৮৪৬১২৫
১ ০.১৩ ক্ষমশৃ্রচাষ চারামাছ চাষ কররত চায়

পুকুর িারলািারব প্রস্তুত করর চারপারর্ মনট জাল ক্ষদরয় ক্ষেরর ক্ষদরত হরব, মরনু মদওয়ার ১-৭ 

ক্ষদন (০) ক্ষজররা ক্ষফর্ সরবরাহ কররত হরব।

85
মীর আব্দুল মান্নান, ক্ষপতা: মীর আর্রাফ আলী, মহাক্ষি, 

তালা, সাতক্ষ্ীরা। ০১৭২৭৬০৩৮৪৬
১ ০.৬৮ কাপ শ ক্ষমশ্রচাষ মাছ মারা যারে

গ্যাস ক্ষকউ র্তক প্রক্ষত ২-৪ গ্রা:, অক্ষিরমি ২-৩ গ্রাম , চুন র্তক প্রক্ষত ২৫০ গ্রা: প্ররয়াগ 

কররত হরব।

86
আ: আক্ষলম মমািল, ক্ষপতা: নূর আলী মমািল, সাং: 

আঙ্গলঝািা, তালা, সাতক্ষ্ীরা। ০১৯৩১৯৬১২৪৭
১ ২.০৯ কাপ শ ক্ষমশ্রচাষ মাছ িাসরছ

র্তক প্রক্ষত চুন ২৫০, অক্ষিফ্লকস র্তক প্রক্ষত ২-৩ গ্রাম প্ররয়াগ সহ পাক্ষনর মফায়ারা কররত 

হরব।

87
আাঃ রাজ্জাক মর্খ, ক্ষপতা: আইনুিীন মর্খ, সাং: মগনালী, 

তালা, সাতক্ষ্ীরা। ০১৮৩১৩১৯৩৪০
১ ০.২ কাপ শ ক্ষমশ্রচাষ মারছর গারয় উকুন প্যারাক্ষসল প্রক্ষত র্তরক ০.৬ ক্ষম.ক্ষল ক্ষছটিরয় প্ররয়াগ

88
র্ক্ষফকুল ইসলাম, ক্ষপতা: বরকতউল্লা আকুক্ষঞ্জ, সাং: 

মহাক্ষি, তালা, সাতক্ষ্ীরা। ০১৭২১৫৬৪১৫৯
১ ৩.০১ ক্ষমশ্রচাষ মারছর ক্ষক খাবার ক্ষদরত হরব।

প্রাকৃক্ষতক খাবাররর পার্াপাক্ষর্ সম্পুরক খাবার প্ররয়াগ কররত হরব (গি ওজরনর ৩-৫% 

খাবররর সারথ)

89
আ: কক্ষরম মমািল, ক্ষপতা: মৃত মঙ্গল মমািল, সাং: 

মখর্রা, তালা, সাতক্ষ্ীরা।
১ ১.০৩ ক্ষমশ্রচাষ ঋণ মপরত চায় পরামর্ শ প্রদান করা হরলা।

90
আ: হান্নান মর্ক, ক্ষপতা: মুত এরফান মর্খ, ধুলন্ডা, তালা, 

সাতক্ষ্ীরা। ০১৭৬৫৩২৩৮৯০
১ ০.৯৭ ক্ষমশ্রচাষ ঋণ মপরত চায় পরামর্ শ প্রদান করা হরলা।

91
মমাাঃ হাক্ষফজুর রহমান, ক্ষপতা: ,মমাাঃ আইজুিীন মর্খ, 

সাং: আটুক্ষলয়া, তালা, সাতক্ষ্ীরা। ০১৭৩৪০২৯৮৪৮
১ ১.৩৯ ক্ষমশ্রচাষ মারছর বৃক্ষি কম

প্রাকৃক্ষতক খাবাররর পার্াপাক্ষর্ সম্পুরক খাবার প্ররয়াগ কররত হরব (গি ওজরনর ৩-৫% 

খাবররর সারথ)

92
র্ামসুর মজায়ািার, ক্ষপতা: কাক্ষছম মজায়ািার, সাং: 

খক্ষললনগর, তালা, সাতক্ষ্ীরা। ০১৯৩৭৮৬৭৯১৯
১ ০.৪১ ক্ষমশ্রচাষ ঋণ মপরত চায় পরামর্ শ প্রদান করা হরলা।

93
মর্খ ক্ষসক্ষিক মহারসন, ক্ষপতা: আনসার আলী, সাং: 

বারুইহাটি, তালা, সাতক্ষ্ীরা। ০১৭৬৬৭৫৭৬৯৬
১ ০.২১ কাপ শ ক্ষমশ্রচাষ পুটিমাছ মারা যারে।

94
অরর্াক কুমার পাল, ক্ষপতা: মগৌরপদ পাল, সাং: ক্ষর্বপুর, 

তালা, সাতক্ষ্ীরা। ০১৯৩৪৩৩২৬০৮
১ ০.০২ কাপ শ ক্ষমশ্রচাষ মাছ িাসরছ অক্ষিফ্লকস র্তক প্রক্ষত ১০ গ্রা: হারর প্ররয়াগ কররত মে।

95
ররমর্ রায়, ক্ষপতা: ক্ষবশ্বনাথ রায়, মাগুরার্াঙা, তালা, 

সাতক্ষ্ীরা। ০১৭৭৭৩৫০৩২৯
১ ০.৯৩ ক্ষমশ্রচাষ মারছর বৃক্ষি কম

প্রাকৃক্ষতক খাবাররর পার্াপাক্ষর্ সম্পুরক খাবার প্ররয়াগ কররত হরব (গি ওজরনর ৩-৫% 

খাবররর সারথ)

96
হাক্ষফজুর রহমান, ক্ষপতা: মমাসরলম গাজী, সাং: প্রসাদপুর, 

তালা, সাতক্ষ্ীরা, ০১৯১৮৪৪৯০৭৫
১ ১.০৬ ক্ষমশ্রচাষ মাছ মারা যারে

র্তক প্রক্ষত চুন ১০০ গ্রা:, মরনামাইক্ষসন খাবাররর সারথ ক্ষমক্ষর্রয় পরপর ক্ষতনক্ষদন খাওয়ারত 

হরব।

97
মমাাঃ নক্ষজর সরদার, ক্ষপতা: মসামাত সরদার, আটুক্ষলয়া, 

তালা, সাতক্ষ্ীরা। মমাবা:০১৭৪৩৫৬৯২৯২
১ ১.২৬ ক্ষমশ্রচাষ গলদা ক্ষচংক্ষির বৃক্ষি কম গলদার খাবার রারত ক্ষদরত হরব এবং খাবাররর সারথ ক্ষিটাক্ষমন খাওয়ারত হরব।

98
মমাাঃ আবুল মহারসন, ক্ষপতা: কক্ষফল উিীন, আলাক্ষদপুর, 

তালা, সাতক্ষ্ীরা। ০১৭৫৯৮৮০৬৯৮
১ ০.২৬ কাপ শ ক্ষমশ্রচাষ ঋণ মপরত চায় পরামর্ শ প্রদান করা হরলা।

99
মমাাঃ মক্ষমন সরদার, ক্ষপতা: ক্ষসপাতুল্লা সরদার, সাং: 

গলািাঙা, তালা, সাতক্ষ্ক্ষরা। ০১৭৪৪৯১৫৩৫৮
১ ০.৯৮ কাপ শ ক্ষমশ্রচাষ প্রক্ষর্ক্ষ্ণ মপরত চায় পরবতীরত প্রক্ষর্ক্ষ্ন করারনা হরব।

100
মমাাঃ ইয়াকুব মর্খ, ক্ষপতা: মমাাঃ রক্ষহম বি, সাং: 

রঘুনাথপুর, তালা, সাতক্ষ্ীরা। ০১৭১৯৩২৬১৪৯
১ ০.২৬ কাপ শ ক্ষমশ্রচাষ ঋণ মপরত চায় পরামর্ শ প্রদান করা হরলা।

101
মমাাঃ কামাল সানা, ক্ষপতাাঃ মৃত ফারজল সানা, আটুক্ষলয়া, 

তালা, সাতক্ষ্ীরা ০১৭৪৭৩২৭৩৬৭
১ ১.০৬ কাপ শ ক্ষমশ্রচাষ মারছর বৃক্ষি কম প্রাকৃক্ষতক খাবাররর পার্াপাক্ষর্ সম্পুরক খাবার প্ররয়াগ কররত হরব

102
ক্ষকরন চন্দ্র সরকার, ক্ষপতা: মৃত জ্ঞারনন্দ্রনাথ সরকার, 

মাদরা, তালা, সাতক্ষ্ীরা ০১৭২৯১২৬৯০২
১ ০.৫৩ কাপ শ ক্ষমশ্রচাষ ঋণ মপরত চায় পরামর্ শ প্রদান করা হরলা।

103
রাজু আহরমদ, সাং: মুিাগাছা, তালা, সাতক্ষ্ীরা 

০১৯৮৬২৬৩১৬৫
১ ০.৪৪ কাপ শ ক্ষমশ্রচাষ মাছ মিারর িাসরছ ক্ষজওলাইট প্ররয়াগ সহ অক্ষিরজন সরবরাহ কররত বলা হরলা।

104
ক্ষবদুযৎ কুমার সরকার, ক্ষপতা: জ্ঞারনন্দ্রনাথ সরকার,মাদরা, 

তালা, সাতক্ষ্ীরা ০১৭৫৩৯৫৭৭০৬
১ ০.৬৫ কাপ শ ক্ষমশ্রচাষ ঋণ মপরত চায় পরামর্ শ প্রদান করা হরলা।

105
মমাাঃ কাজী মক্ষন, মহল্লাপািা, তালা, সাতক্ষ্ীরা, 

০১৭১০০২৯২৩৫
১ ০.৪৬ কাপ শ ক্ষমশ্রচাষ সমস্ত মাছ মিরস মগরছ ক্ষজওলাইট ১০০ র্তক প্রক্ষত, বারয়াক্ষিন র্তক ৩ ক্ষম.ক্ষল. অক্ষিফাি ৩ গ্রাাঃ প্ররয়াগ ।

106
পক্ষরমল সরকার ,মৃত জ্ঞারনন্দ্রনাথ সরকার, মাদরা, তালা, 

সাতক্ষ্ীরা ০১৭৩২২২২২৬৭
১ ০.৩৯ কাপ শ ক্ষমশ্রচাষ ঋণ মপরত চায় পরামর্ শ প্রদান করা হরলা।

107
আাঃ আক্ষজজ, রক্ষহমাবাদ, তালা, সাতক্ষ্ীরা। 

০১৯৯৫১৪২৯৭৫
১ ০.২১ কাপ শ ক্ষমশ্রচাষ মারছর পক্ষরমান ও ক্ষক ক্ষক খাবার ক্ষদরত হরব। মারছর গি ওজরনর ৩-৫% খাবার প্ররয়াগ কররত হরব।



108
আব্দুল মক্ষজদ মমািল, বাক্ষলয়া, তালা, সাতক্ষ্ীরা 

০১৭২৬৬৯৩৪২৮
১ ০.১৩ কাপ শ ক্ষমশ্রচাষ মারছর ক্ষক খাবার ক্ষদরত হরব।

প্রাকৃক্ষতক খাবাররর পার্াপাক্ষর্ সম্পুরক খাবার প্ররয়াগ কররত হরব (গি ওজরনর ৩-৫% 

খাবররর সারথ)

109
আাঃ রাজ্জাক মর্খ, ক্ষপতা: আইনুিীন মর্খ, সাং: মগনালী, 

তালা, সাতক্ষ্ীরা। ০১৮৩১৩১৯৩৪০
১ ০.২ কাপ শ ক্ষমশ্রচাষ মাছ মারা যারে

গ্যাস ক্ষকউ র্তক প্রক্ষত ২-৪ গ্রা:, অক্ষিরমি ২-৩ গ্রাম , চুন র্তক প্রক্ষত ২৫০ গ্রা: প্ররয়াগ 

কররত হরব।

110
মমাাঃ মাসুদ রানা, ক্ষপতা: সাঈদ আলঅ, হাজরাকাটি, 

তালা, সাতক্ষ্ীরা। ০১৯৬১১০৮৩৪৯
১ ০.৩৯ কাপ শ ক্ষমশ্রচাষ মাছ িাসরছ অক্ষিফ্লকস র্তক প্রক্ষত ১০ গ্রা: হারর প্ররয়াগ কররত মে।

111
মমাস্তাক্ষফজুর রহমান, ক্ষপতা: মৃত বাবর আলী, পাচপািা, 

তালা, সাতক্ষ্ীরা ০১৭২২১৯৩৩৭৬
১ ০.২৬ কাপ শ ক্ষমশ্রচাষ মারছর ক্ষক খাবার ক্ষদরত হরব।

প্রাকৃক্ষতক খাবাররর পার্াপাক্ষর্ সম্পুরক খাবার প্ররয়াগ কররত হরব (গি ওজরনর ৩-৫% 

খাবররর সারথ)

112
ক্ষবপ্লব চক্রবতী, ক্ষপতা: রবীন্দ্র চক্রবতী, সাং: ককখাল, 

ক্ষাতালা, সাতক্ষ্ীরা ০১৭৮১১৫৯৯৫৮
১ ০.৩ কাপ শ ক্ষমশ্রচাষ মারছর বৃক্ষি কম

প্রাকৃক্ষতক খাবাররর পার্াপাক্ষর্ সম্পুরক খাবার প্ররয়াগ কররত হরব (গি ওজরনর ৩-৫% 

খাবররর সারথ)

113
মসানাল মবগম, স্বাাঃ র্ক্ষহদ গাজী, সাং: মজঠুয়া, তালা, 

সাতক্ষ্ীরা, ০১৭৪০৫২২৯১৯
১ ০.৪১ কাপ শ ক্ষমশ্রচাষ সকাল মবলায় মাছ িাসরছ র্তক প্রক্ষত ক্ষজওলাইট ১০০ গ্রাাঃ অক্ষিফাি ৩ গ্রা: ও খাবার মদয়া বন্ধ কররত হরব।

114
আবু তারলব, ক্ষপতা: মক্ষনরুিী মমািল, সাং: হাজরাকাটি, 

তালা, সাতক্ষ্ীরা, ০১৭২১২০১৯৯৮
১ ০.৬৭ কাপ শ ক্ষমশ্রচাষ মারছর বৃক্ষি কম

প্রাকৃক্ষতক খাবাররর পার্াপাক্ষর্ সম্পুরক খাবার প্ররয়াগ কররত হরব (গি ওজরনর ৩-৫% 

খাবররর সারথ)

115
দমন দাস, ক্ষপতা: ক্ষনতাই দাস, সাং: সুজনসাহা, তালা, 

সাতক্ষ্ীরা ০১৭০৯৩১৫৮৪৮
১ ০.০৪ কাপ শ ক্ষমশ্রচাষ মারছর গারয় অক্ষতক্ষরক্ত নালা পুকুরর জাল টানরত হরব, র্তক প্রক্ষত চুন ১৫০ গ্রাাঃ প্ররয়াগ কররত হরব।

116
রাজীব মহারসন রাজু, মুিাগাছা, তালা, সাতক্ষ্ীরা 

০১৭২০৫৩৭৪৮৮
১ ০.৯১ কাপ শ ক্ষমশ্রচাষ মাছ মারা যারে

মরনামাইক্ষসন র্তক প্রক্ষত ১ গ্রাম খাবাররর সারথ খাওয়ারত হরব, তুরত র্তক প্রক্ষত ১০ গ্রাাঃ 

চুন ২৫০ গ্রাম প্ররয়াগ কররত হরব।

117
মমাাঃ কাজী মক্ষন, মহল্লাপািা, তালা, সাতক্ষ্ীরা, 

০১৭১০০২৯২৩৫
১ ০.৪১ কাপ শ ক্ষমশ্রচাষ মাছ িাসরছ র্তক প্রক্ষত অক্ষিরজন ৫ গ্রা:, মরনামাইক্ষসন খাবাররর সারথ ক্ষমক্ষর্রয় খাওয়ারত হরব।

118
মক্ষল্লক অরুন কুমার, সুজনসাহা, তালা, সাতক্ষ্ীরা, 

০১৭২০৩৬২১৮৫
১ ০.০৮ কাপ শ ক্ষমশ্রচাষ মারছর বৃক্ষি কম

প্রাকৃক্ষতক খাবাররর পার্াপাক্ষর্ সম্পুরক খাবার প্ররয়াগ কররত হরব (গি ওজরনর ৩-৫% 

খাবররর সারথ)

119
মমাাঃ মমাকরসদ আলী সরদার, মৃত আহম্মদ আলী 

সরদার, সাং বারুইহাটি, তালা, সাতক্ষ্ীরা, 

০১৯১৮৮৭৯৭১২

১ ০.৪৬ কাপ শ ক্ষমশ্রচাষ ঋণ মপরত চায় পরামর্ শ প্রদান করা হরলা।

120
ররমর্ সরকার লক্ষক্ষ্কান্ত সরকার, সাং দুগ শাপুর, তালা, 

সাতক্ষ্ীরা, ০১৭১২৮৪৮৬৯৮
১ ২.০৯ ক্ষমশ্রচাষ মের মরক্ষজিান কররত চায় পরামর্ শ প্রদান করা হরলা।

121
সামসুর মজায়ািার কাক্ষছম মজায়ািার, সাং খক্ষললনগর, 

তালা, সাতক্ষ্ীরা, ০১৯৩৭৮৬৭৯১৯
১ ০.৩৮ ক্ষমশ্রচাষ ঋণ মপরত চায় পরামর্ শ প্রদান করা হরলা।

122
মমাাঃ ক্ষজয়ারুল ক্ষনকারী, পাচু ক্ষনকারী সাং চাদকাটি, তালা, 

সাতক্ষ্ীরা, ০১৭১৫৭১৩৯৫৭
১ ০.৩৯ ক্ষমশ্রচাষ মাছ িাসরছ র্তক ক্ষপ্রক্ষত ক্ষজওলাইট ১০০ গ্রাম, নতুন পাক্ষন সরবরাহ কররত হরব

123
মক্ষল্লক অরুন কুমার, সুজনসাহা, তালা, সাতক্ষ্ীরা, 

০১৭২০৩৬২১৮৫
১ ০.১১ কাপ শ ক্ষমশ্রচাষ মারছর ক্ষক খাবার ক্ষদরত হরব।

প্রাকৃক্ষতক খাবাররর পার্াপাক্ষর্ সম্পুরক খাবার প্ররয়াগ কররত হরব (গি ওজরনর ৩-৫% 

খাবররর সারথ)

124
স্বপন রাহা, ক্ষপতা: মৃত সরন্তাষ রাহা, বারুইহাটি, তালা, 

সাতক্ষ্ীরা ০১৭৩৩০০৮১৭৬
১ ০.২৬ কাপ শ ক্ষমশ্রচাষ ক্ষচংক্ষি মারছর বৃক্ষি কম গলদার খাবার রারত ক্ষদরত হরব এবং খাবাররর সারথ ক্ষিটাক্ষমন খাওয়ারত হরব।

উপরিিা 

ম াটোঃ
৫০ ১০১

125
েদঞ্জত দেশ্বাে                   দপতাোঃ মগৌেপি দেশ্বাে       

     গ্রাোঃ ওফাপুে, কিারোয়া    ম াোইিোঃ ০১৭৩৯ 

৪১৮০৪৬

১. ০.১৬ দ িং- াগুে চাষ  াছ  াো যারে তারক  তািংর  ৩০০ গ্রা  দিরয়ািাইট এেিং ০৭ গ্রা  হারে টি রেন দিরত েিা হি ।

126
ইে াইি মহারেন,  দপতাোঃ ইব্রাহী  েেিাে   গ্রাোঃ 

শ্রীপদতপুে, ম াোইিোঃ ০১৭১০৬১৫৬২০
১. ০.২ কাপ প -দ শ্র

কাতিা  াছ  াো যারে এেিং রুই  ারছে গারয় িাি ক্ষত 

মিখা যারে
তারক  তািংর   ০৭ গ্রা  হারে টি রেন দিরত েিা হি ।

127
ম াোঃ হযেত আিী               দপতাোঃ  দতয়াে েহ ান     

    গ্রাোঃ োটো
১. ০.৫৩ মতিাদপয়া-কাপ প দ শ্র পাদন মঘািা, বুি বুি সৃদষ্ট হয়।  ারি  ারি হেো মটরন দিরত হরে এেিং  তািংর  ৩০০ গ্রা  করে চুন দিরত হরে

128
মকাোই া মেগ   দপতাোঃ আোঃ হাদ ি গ্রাোঃ মেিী    

ম াোোঃ০১৭৪৩৯৪৬৮২৯
১. ০.৩৩ মতিাদপয়া কাপ প দ শ্র দেিভাে কাপ প এেিং োটা  াছ  াো যারে । পুকুরে েম্ম েক খাদ্য প্রিি  াোনুোরে দিরত েিা হি

129
আোদুজ্জা ান আোি দপতাোঃ আোঃ হাদ ি গ্রাোঃ েঘুনাথ 

পুে  ম াোোঃ ০১৬৪২-৭০৯৮৩০
১. ০.৪ কাপ প -দ শ্র পাদন মঘািা েে ে য় মঘািা থারক । তারক  তািং  প্রদত ৩০০ গ্রা  করে দিরয়ািাইট দিরত েিা হি

130
 ম াোঃ কা রুজ্জা ান দপতাোঃ আবুি কািা  গ্রা োঃ খাে 

পুে  ম াোোঃ০১৭৩১-৬৯৭৮৪০
১. ০.১২ কাপ প -দ শ্র   ারছে গারয় উকুন মিখা দিরয়রছ সুদ দথয়ন  তািংর  ০৫ দ দি গ্রা  করে দতন ফট পাদনে িন্য দিরত েিা হি

উপরিিাোঃ কিারোয়া



131
নাদে া খাতুন দপতাোঃ িাকুতুল্লাহ ম ািি গ্রাোঃ খাে পুে 

ম াোইিোঃ ০১৭৩৩-৬১৫৭৩৫
১. ০.১২ কাপ প -দ শ্র  ারছে বৃদি ক তারক প্রিি  াোনুোরে েম্পুেক খাদ্য দিরত েিা হি

132
 দফকুি ইেিা   দপতাোঃ আোঃ োিাে গ্রাোঃ কতি কুপ 

ম াোইি-০১৭৪২-০৪৫৭০৬
১. ০.২ কাপ প -দ শ্র পাদি্ে কািরছ েঙ,  াছ মছাটাছুটি করে।  ারছে ঘনত্ব ক ারত হরে এেিং  তািংর  ২৫০ গ্রা  িেন দিরত েিা হি

133
 ম াোঃ তদেকুি ইেল্ম দপতাোঃ েদেউি ইেিা   গ্রা োঃ 

কতিকুপ ম াোোঃ০১৯৫৯১৭৮৫৪৫
১. ০.১২ কাপ প -দ শ্র  ারছে গারয় উকুন তারক  তািং  প্রদত ০৫ দ দি করে সুদ দথয়ন দতন ফট পাদনে িন্য দিরত েিা হি

134
ম াোঃ মহারেন আিী দপতাোঃ মৃোঃ  রয়িউদিন গ্রাোঃ খাে পুে 

 ম াোইিোঃ ০১৭৪৪৬৫৪৩১৪
১. ০.০৬ কাপ প -দ শ্র   ারছে আই  উরঠ যারে তারক প্রদত মকদি খাোরেে োরথ ১ গ্রা  করেে

135
আব্দুি হাদ ি দপতাোঃ মিাহে আিী গ্রাোঃ িািািাোি 

ম াোইিোঃ ০১৯২৬১২৮৮৬৮১
১. ০.১৩ ম াি  াছ  ারছে গারয় ক্ষত   তািং  প্রদত ৫০০ গ্রা  চুন এেিং পেদিন ৫০০ গ্রা  িেন দিরত েিা হি

136
ম াোঃ আব্দুে োিাে দপতাোঃ ম াোঃ আিী গ্রাোঃ গািনা 

ম াোইিোঃ ০১৭৫০৪৯৪০০২
১. ০.০৬ কাপ প -দ শ্র  রুই  ারছে মিরহ িাি িাগ তারক  তািং  প্রদত ৫০০ গ্রা  করে চুন দিরত েিা হি

137
 া ী  মহারেন দপতাোঃ আিী েি গ্রাোঃ  িংকে পুে ম াোোঃ 

০১৭৪৬২৬৬৭৩৩
১. ০.০৮ কাপ প -দ শ্র   াছ মভরে উঠরছ

তারক  তািং  প্রদত ৩০০ গ্রা  দিরয়ািাইট এেিং ০৫ গ্রা  করে অদিরিন পাঊিাে দিরত 

েিা হি

138
ফিজুি হক দপতাোঃ মকো তুল্লাহ গ্রাোঃ  াহপুে ম াোইিোঃ 

০১৭২৬৩৩৮৭২২২
১. ০.০৭ কাপ প -দ শ্র  ারছে গারয় ক্ষত   তািং  প্রদত ৫০০ গ্রা  চুন ৫০০ গ্রা  িেন দিরত েিা হি

139
কদেে আহর ি দপতাোঃ আদিি ম াল্লা গ্রা োঃ কু ােনি 

ম াোোঃ ০১৭১০০৯১৬৫৬
১. ০.২৭ কাপ প -দ শ্র  ারছে বৃদি ক তারক েম্পুেক খাদ্য প্রিি  াোনুোরে দিরত েিা হি

140
আি ই োন দপতাোঃ আ োফ আিী গ্রাোঃ কাকিাঙ্গা 

ম াোইিোঃ ০১৭২২৭৬৩০১
১. ০.৫২ কাপ প -দ শ্র  ারছে গারয় তুিাে ত আেেণ মিখা যারে তারক   তািং  প্রদত ১০ দ দি গ্রা  করে ফেিাদিন প্ররয়াগ কেরত েিা হি

141
ম াোঃ আদ রুি ইেিা  , দপতাোঃ খদিলুে েহ ান , গ্রাোঃ 

ওফাপুে ম াোোঃ ০১৭৩১০০৫৩৯৭
১. ০.৩ মতিাদপয়া কাপ প দ শ্র  ারছে গারয় উকুন  তািংর  ১২ দ দি করে  আেগুরিি  প্ররয়াগ কেরত েিা

142
মগাপাি চন্দ্র মঘাষ, গ্রাোঃ কিারোয়া, মপৌেেভা , ম াোইিোঃ 

০১৭১৬৬৮৫৯০৪
১. ০.১৩ কাপ প -দ শ্র পাদনে উপরে েবুি স্তে

তারক খাোে েন্ধ োখরত েিা হি োরথ দেিভাে কাপ প  াছ  তািং  প্রদত ০৫ টি করে 

ছািরত েিা

143
ম াস্তফা হায়িাে , দপতাোঃ মগািা  হায়িাে , গ্রাোঃ 

ধানদিয়া, ম াোোঃ ০১৭৫৩৩৫৫৯৩৯
১. ০.১৩ কাপ প -দ শ্র পুকুরেে পাদনে েঙ োিারট তারক   তািং  প্রদত ১০০ ইউদেয়া, ১০০ গ্রা  টিএেদপ  ারে দু-োে দিরত েিা হি

144
আদনসুে েহ ান , দপতাোঃ ফিলুে েহ ান , গ্রাোঃ 

আিাইপুে, ম াোইিোঃ ০১৭৪৮৬৭৭৭১০
১. ০.০৬ কাপ প -দ শ্র োরয়াফ্লক চাষ েম্পরকপ িানরত চান তারক োরয়ফ্ল চাষ েম্পরকপ ধােণা প্রিান কো হয় এেিং এ েম্পরকপ দিফরিট প্রিান কো হয়।

145
ম াোঃ হাদেবুে েহ ান, দপতাোঃ ওহাে ম ািি, গ্রাোঃ তুিদে 

িাঙ্গা , ম াোোঃ ০১৭১১৩৬৩৬৬৩
১. ০.৫৩ গিিা কাপ প দ শ্র দচিংদিে  মখািরে  য়িা ির রছ তারক দনয়দ ত হেো মটরন  তািংর  ৩০০ করে দিরয়ািাইট দিরত েিা হি

146
 দফজুি ইেিা  , দপতাোঃ ইছহাক আিী ম ািি, গ্রাোঃ 

তুিেী িাঙ্গা , ম াোোঃ ০১৭১৬৩৩৭৬৪০
১. ০.৮ মতিাদপয়া-কাপ প দ শ্র  ারছে গারয় িাি েরঙে ক্ষত মিখা দিরয়রছ তারক   তািং  প্রদত ৫০০ চুন এেিং ৫০০ গ্রা  িেন দিরত েিা হি

147
ম াোঃ তদহদুি ইেিা  , দপতাোঃ  া সুে েহ ান , গ্রাোঃ 

দেিংহ িাি , ম াোোঃ ০১৭১৮২০৮৫৫২
১. ০.৩৩ মতিাদপয়া কাপ প দ শ্র েকারি মৃরগি  াছ মভরে উরঠ।

তারক   তািংর  প্রদত ৩০০ করে চুন ও ০৫ গ্রা  করে অদিরিন পাউিাে  প্ররয়াগ কেরত 

েিা হি

148
ম াোঃ  াসু  দেল্লা াহী , দপতাোঃ মগািা  েসুি, গ্রাোঃ 

দ ঠাপুে, ম াোোঃ ০১৯৮৮৪৯৪০৮৪
১. ০.৫৩ কাপ প -দ শ্র প্রদতদিন ১০-১২ টি করে  াছ  াো যারে তারক  প্রদত মকদি খাোরেে োরথ  ০২ গ্রা  করে  অদিরটট্রাোইদিন দিরত েিা হি ।

149
ম াোঃ ইে াইি েেিাে , দপতাোঃ নূে আিী , গ্রা োঃ নীি 

কন্ঠপুে , ম াোোঃ ০১৭৩১৫৯৭৮৮৭
১. ১.৩৩ গিিা কাপ প দ শ্র দচিংদিে এরেনা মকরট পিরছ তারক প্রদত মকদি খাোরেে োরথ  ২ গ্রা  অদিরটট্রাোইদিন  দিরত েিা হি

150
ম াোঃ হাদেবুে েহ ান, দপতাোঃ মখািা েি, গ্রাোঃ নাথ পুে, 

ম াোোঃ ০১৭৬১৮৭৬৭২৫
১. ০.৩২ কাপ প -দ শ্র পাখনা ও মিরি ক্ষত মিখা দিরয়রছ তারক েম্পুেক খারদ্যে োরথ ১.৫ গ্রা  করে অদিরটট্রা োইদিন দিরত েিা হি

151
আিাউিীন, দপতা:সুিতান েেিাে গ্রা :কুর ািাঙ্গা 

ম াোইি:01764321872
১. 0.05 কাপ প -দ শ্র  াছরে বৃদি ক  তািংর  250 গ্রা  করে চুন প্ররয়াগ করে েম্পূেক খাোে দিরত েিা হরিা

152
দচিেঞ্জন ক পকাে                  দপতাোঃসুধীে  ক পকাে    

      গ্রাোঃ োটো, কিারোয়া    ম াোইিোঃ 

০১৭17496970

১. 0.8 কাপ প -দ শ্র  ারছে মপট ফাপা প্রদত মকদি খাোরেে োরথ ১ গ্রা  করে মটট্রাোইদিন দ দ রয় প্ররয়াগ কেরত েিা হি

153
দেল্লাি মহারেন, দপতাোঃ হাদ ি আিী েেিাে, গ্রাোঃ 

নাোয়নপুে, ম াোোঃ০১৭৮৮৭১৮০৯৫
১. ০.১১ মতিাদপয়া-কাপ প দ শ্র ফিকা পচা মোগ

প্রদত মকদি  েম্পুেক খাোরেে োরথ ০৫ গ্রা  করে অদিরটট্রক োইদিন দ দ রয় প্ররয়াগ 

কেরত েিা হি

154
আেদুি হান্নান , দপতাোঃ ম খ ইে াইি , গ্রাোঃ শ্রীপদতপুে, 

ম াোোঃ ০১৭১১৫৮৩৯২৯
১. ০.০৪ কাপ প -দ শ্র  াছ মভরে উঠরছ

তারক  তািং  প্রদত ০৫ করে অদিরিন পাউিাে এেিং ২৫০ গ্রা  করে দিরয়ািাইট দিরত 

েিা হি।

155
প্র ান্ত দেশ্বাে , দপতাোঃ সুভাে দেশ্বাে, গ্রা োঃ িয়নগে 

,ম াোোঃ ০১৭২২৫৬২২৭৮৯
১. ০.১৬ মতিাদপয়া-কাপ প দ শ্র  ারছে বৃদি ক তারক প্রিি  াোনুোরে েম্পুেক খাদ্য দিরত েিা হি



156
হরেন্দ্রনাথ দেশ্বাে , দপতাোঃ েদতনাথ দেশ্বাে, গ্রাোঃ 

িয়নগে, ম াোোঃ ০১৭৬৩২১৬৯৮৫
১. ০.০৪ কাপ প -দ শ্র  ারছে গারয় উকুন মিখা দিরয়রছ সুদ দথয়ন  তািংর  ০৫ দ দি গ্রা  করে দতন ফট পাদনে িন্য দিরত েিা হি

157
 োদিে পাি, দপতাোঃ ক রি  পাি, গ্রাোঃ িয়নগে, 

ম াোোঃ ০১৭৪০৮২০৫৫৬
১. ০.২ কাপ প -দ শ্র  ারছে বৃদি ক তারক প্রিি  াোনুোরে েম্পুেক খাদ্য দিরত েিা হি

158
দেল্লাি মহারেন, দপতাোঃ  াহািাত মহারেন, গ্রাোঃ 

মিাহাকুিা, ম াোোঃ০১৪০০৫২০৫৬৬
১. ০.৩৬ কাপ প -দ শ্র  ারছে গারয় িাি েরঙে ক্ষত মিখা দিরয়রছ তারক  তক গ্রা  প্রদত ৫০০ গ্রা  চুন এেিং ৫০০ গ্রা  িেন দিরত েিা হি

159
িণ পা দেশ্বাে, দপতাোঃ োধন দেশ্বাে, গ্রাোঃ িয়নগে, ম াোোঃ 

০১৭৪০৮১৩৪৪৭
১. ০.১২ কাপ প -দ শ্র পাদন েে ে য় মঘািা থারক । তারক  তক প্রদত ৫০০ গ্রা  করে চুন দিরত েিা হি

160
দি এ  আদ নুি ইেিা  , দপতাোঃ দি এ  েদেউি 

ইেিা , গ্রাোঃ গনপদতপুে, ম াোোঃ ০১৭১৯২৭৮৫৮৪
১. ০.১২৫ কাপ প -দ শ্র োরয়াফ্লক চাষ েম্পরকপ িানরত চান োরয়াফ্লক েম্পরকপ ধােণা মিওয়া হয়, এেিং এ েম্পদকপত দিফ মিওয়া হয়

161
োইফি ইেিা , দপতাোঃ তদেবুে েহ ান, গ্রা োঃ নাথ পুে, 

ম াোোঃ০১৭৫৩১০৭০৫৩
১. ০.১৩ কাপ প -দ শ্র  ারছে বৃদি ক  জুি ঘনত্ব কদ রয় তারক েম্পুেক খাদ্য প্রিি  াোনুোরে দিরত েিা হি

162
আব্দুি  ারিি , দপতাোঃ আদফি উদিন , গ্রাোঃ েঘুনাথ পুে, 

ম াোোঃ০১৬৪১০২২৫৮০১
১. কাপ প -দ শ্র  ারছে গারয় ক্ষ ত তারক  তািং  প্রদত ০৫ গ্রা  করে টি রেন প্ররয়াগ কেরত েিা হি

163
দ থু দেশ্বাে , দপতাোঃ োদিে দেশ্বাে, গ্রা োঃ িয়নগে, 

ম াোোঃ ০১৭৩৬৩৬৮৫৭৫
১. ০.২৮ কাপ প -দ শ্র পাদনে উপে হলুি েরঙে আেেন মিখা যারে তারক  তক প্রদত ২৫০ গ্রা  দিরয়ািাইট দিরত েিা হি

164
দেল্লাি মহারেন, দপতাোঃ হাদ ি আিী েেিাে, গ্রাোঃ 

নাোয়নপুে, ম াোোঃ০১৭৮৮৭১৮০২৫
১. ০.১১১ কাপ প -দ শ্র  ারছে বৃদি ক তারক প্রিি  াোনুোরে েম্পুেক খাদ্য দিরত েিা হি

165
 াহারুি ইেিা , দপতাোঃ আব্দুি আিী, গ্রাোঃ িািংগ্অ 

িািা, ম াোোঃ ০১৯২৩১৮০৩৩৪
১. ০.৪ কাপ প -দ শ্র দেিভাে কাপ প   ারছে বৃদি ক  ।

তারক প্রাকৃদতক খাদ্য কতেীে িন্য  তািং  প্রদত ১০০ গ্রা  ইউদেয়া, ১০০ গ্রা  টিএেদপ 

 ারে দু-োে দিরত েিা হি।

166
ম াস্তফা হায়িাে , দপতাোঃ মগািা  হায়িাে , গ্রাোঃ 

ধানদিয়া, ম াোোঃ ০১৭৫৩৩৫৫৯৩৯
১. ০.১৩ কাপ প -দ শ্র  ারছে গারয় উকুন সুদ দথয়ন  তািংর  ০৫ দ দি গ্রা  করে দতন ফট পাদনে িন্য দিরত েিা হি

167
ম াোঃ আদ রুি ইেিা  , দপতাোঃ ফিলুে েহ ান  , গ্রাোঃ 

আিাইপুে ম াোোঃ ০১৭৪৮৬৮৭৭১০
১. ০.১১ কাপ প -দ শ্র োরয়াফ্লক চাষ েম্পরকপ িানরত চান োরয়াফ্লক েম্পরকপ ধােণা মিওয়া হয়, এেিং এ েম্পদকপত দিফ মিওয়া হয়

168
োইি আিী গািী , গ্রাোঃ োয়টা, কুর ািাঙ্গা, ম াোোঃ 

০১৭১৮৭৮১১০৩৭
২. ০.১৪ কাপ প -দ শ্র  ারছে বৃদি ক তারক প্রিি  াোনুোরে েম্পুেক খাদ্য দিরত েিা হি

169
ম াোঃ ম াস্তাদফজুে েহ ান , গ্রা োঃ ো ন খািী, ম াোোঃ 

০১৭২৮৫৯৯০০২
১. ০.১২ কাপ প -দ শ্র োরয়াফ্লক চাষ েম্পরকপ িানরত চান োরয়াফ্লক েম্পরকপ ধােণা মিওয়া হয়, এেিং এ েম্পদকপত দিফ মিওয়া হয়

170
আদ নুি ইেিা , দপতাোঃ হযেত আিী, গ্রা োঃ শ্রীো পুে, 

ম াোোঃ ০১৭৩৪৪৮৯১১০
১. ০.১৩ কাপ প -দ শ্র  দেিভাে কাপ প ও োটা  াছ  াো যারে তারক  তািং  ৩০০ গ্রা  দিরয়ািাইট এেিং ০৫ গ্রা  টি রেন দিরত েিা হি

171
আি ি মহারেন, দপতাোঃ আবু সুিাই ান, গ্রা োঃ 

ো চন্দ্রপুে  ম াোোঃ০১৭৪৯৮৮৬৭১৯
১. ০.০৭ কাপ প -দ শ্র পাদনে উপে হলুি েরঙে আেেন মিখা যারে তারক মনট ো োঁ  দ্বাো হলুি স্তে দনয়দ ত পদেস্কাে কেরত েিা হি

172
ইে াইি মহারেন                   দপতাোঃ মেিাউি 

ইেিা ,             গ্রাোঃ িািংগি িািা          ম াোইিোঃ 

০১১৭৪৬০৭৪৯০২২

১. ০.০৬ কাপ প -দ শ্র  ারছে গারয় িাি েরঙে ক্ষত মিখা দিরয়রছ তারক  তািং  প্রদত ০৭ গ্রা  করে টি রেন দিরত েিা হি

173
 াহারুি ইেিা , দপতাোঃ আব্দুি আিী, গ্রাোঃ িািংগ্অ 

িািা, ম াোোঃ ০১৯২৩১৮০৩৩৪
১. ০.১৩ কাপ প -দ শ্র  দেিভাে কাপ প  ারছে বৃদি ক তারক  তািং  প্রদত ১০০ গ্রা  ইউদেয়া এেিং ১০০ গ্রা  টিএেদপ দিরত েিা হি

174
ম াোঃ খারিক গািী, দপতাোঃ েরি ন গািী, গ্রাোঃ িয়নগে, 

ম াোোঃ ০১৭৬২৩৬০২৭৮
১. ০.৪ মতিাদপয়া কাপ প দ শ্র  ারছে বৃদি ক তারক েম্পুেক খাদ্য প্রিি  াোনুোরে দিরত েিা হি

175
হাদেবুে েহ ান, দপতাোঃ আোঃ কদে  দেশ্বাে, গ্রাোঃ হাটুনা , 

ম াোোঃ ০১৭৩৬২১১৯৯৩
১. ০.১৩ কাপ প -দ শ্র দেিভাে কাপ প  ারছে বৃদি ক তারক  তািং  প্রদত ইউদেয়া ১০০ গ্রা  এেিং টিএেদপ ১০০ গ্রা   ারে দুইোে দিরত েিা হি

176
ইছহাক আিী, দপতাোঃ পাচু ম খ, গ্রাোঃ মিয়ািা, ম াোইিোঃ 

০১৭৪৬০৮৩৩৯৮২
১. ০.০৫ কাপ প -দ শ্র  ারছে বৃদি ক তারক প্রিি  াোনুোরে েম্পুেক খাদ্য দিরত েিা হি

177
 আব্দুে েউফ, দপতাোঃ দি াোত োনা, গ্রাোঃ কা াে আিী, 

ম াোোঃ ০১৭২৫৬২৩৪৩৫
১. ০.০৫ কাপ প -দ শ্র  ারছে গারয় িাি েরঙে ক্ষত মিখা দিরয়রছ তারক  তািং  প্রদত ০৭ গ্রা  করে টি রেন  এেিং ২৫০ গ্রা  দিরয়ািাইট দিরত েিা হি ।।

178
আতাউে েহ ান, দপতাোঃ ইন্তাি আিী, গ্রাোঃ  াহপুর্  

ম াোোঃ ০১৭১৮৪৫০৭৬২
১. ০.০৪ কাপ প -দ শ্র  াছ  াো যারে তারক  তািং  প্রদত ৩০০ গ্রা  করে চুন দিরত েিা হি

179
ম খ আবু িাফে দ িন, দপতাোঃ ম খ মেিারয়ত আিী, 

গ্রাোঃ কাদ  পুে, ম াোোঃ০১৫৫৪৫৫২৬৭৬
১. ০.০৮ কাপ প -দ শ্র  ারছ মভরে উঠরছ তারক  তািং  প্রদত অদিরিন পাউিাে এেিং ২৫০ গ্রা  দিরয়ািাইট দিরত েিা হি।

180
েদঞ্জত দেশ্বাে                   দপতাোঃ মগৌেপি দেশ্বাে       

     গ্রাোঃ ওফাপুে, কিারোয়া    ম াোইিোঃ ০১৭৩৯ 

৪১৮১০১

১. ০.১ দ িং- াগুে চাষ  ারছে বৃদি ক তারক প্রিি  াোনুোরে েম্পুেক খাদ্য দিরত েিা হি



181
 ইে াইি মহারেন দপতাোঃ ইব্রাহী  েেিাে, শ্রীপদতপুে, 

ম াোোঃ ০১৭১০৬১৫৬২০
১. ০.২ কাপ প -দ শ্র

কাতিা  াছ  াো যারে এেিং রুই  ারছে গারয় িাি ক্ষত 

মিখা যারে
 তারক  তািং  প্রদত ০৭ গ্রা  টি রেন এেিং ২৫০ গ্রা  করে দিরয়ািাইট দিরত েিা হি।

উপরিিা 

ম াটোঃ
৫৮. ১২.৬৯

182
ম াোঃ আিদ ে, দপতাোঃ  েহু  মগািা , গ্রা োঃ 

 ািপারুদিয়া, ০১৯১০৭৩৩২৩৩
১ ০.৬৬ িাতীয়  াছ প্রদতদিন ১৫/২০ টি করে  াছ  াো যারে

অরধ পক পাদন পদেেতপন কেরত হরে। ১০ মকদি দিওিাইট এেিং ১০ মকদি চুন ও ১০০গ্রা  

পটা  দ দ রয় দিরত হরে

183
েদ েণ মঘাষ, দপতাোঃ ো সুন্দে মঘাষ, গ্রা োঃ হাদিপুে, 

০১৯১৯৮৭৯৭৪২
১ ০.৮২ োগিা

মঘরে পাদন েবুি পাদনে দপএইচ- ৮.৬, পাদনে গভীেতা- 

২ফট,  াটিে দপএইচ- ৫.০০
পাদন বৃদি কেরত হরে ১ েস্তা চুন ও ৫ েস্তা দিওিাইট দিরত হরে

184
ম াোঃ রুহুি কুদ্দুে, দপতাোঃ ম াোঃ ইে াইি, গ্রা োঃ 

মিেহাটা, ০১৯৮০১২৪৮৬৩
১ ০.৬৬ দচিংদি দচিংদি  াো যারে ১ মকদি দিদচিং পাউিাে ও হাপ মকদি দছটদকদে গুরি ে স্ত মঘরে দছটারত হরে

185
দ িানুে েহ ান, দপতাোঃ দ নািউিীন, গ্রা োঃ কুদিয়া, 

০১৭১৯২৬১৬৯৯
১ ০.৬৬ োগিা/োিা  াছ  াছ বৃদি পারে না। পাদনে দপএইচ- ৮.৬, গভীেতা ৩ ফট

পাদন বৃদি কেরত হরে। মঘরেে তিাে মোধ অপোেন কেরত হরে ও  ারছ দনয়দ ত খাদ্য 

দিরত হরে

186
তপন চন্দ্র েে, দপতাোঃ োবু ো  েে, গ্রা োঃ কািাোদিয়া, 

০১৮৫৪৫২১৩৯০
১ ০.২৫ কাঁকিা কাঁকিা মপানা প্রাদপ্তরত সুন্দে েন এিাকা মথরক েিংগ্রহ কোে পো  প প্রিান কো হয়

187
িক্ষন িা , দপতাোঃ মৃত  িন িা , গ্রা োঃ গদিয়ািাঙ্গা, 

০১৯৪৭১৩৮২৯৯
১ ০.২০ োগিা দচিংদি বৃদি পারে না, পাদনে গভীেতা ১ ফট পাদনে গভীেতা বৃদি কেরত হরে ৩ ফট এেিং দচিংদি ওিন অনুোরে ৫-৭% খাদ্য দিরত হরে

188
অদনরকত আি , দপতাোঃ ম াোঃ িদিি দেশ্বাে, গ্রা োঃ 

ভাত অিা, ০১৭৬৩৪৬৮৯৬৮
১ ১৩.৩৩ কাপ প িাতীয়  াছ পাদনে দপএইচ- ৭.৯০,  াটিে দপএইচ- ৬.০০, িেন- ৫ দপদপটি দনয়দ ত চুন োে মিওয়াে পো   প্রিান কো হয়

189
দিন্নাত আিী, দপতাোঃ মৃত দপয়াে আিী, গ্রা োঃ মিেহাটা, 

০১৭২০৯৯৮১৪০
১ ২.০০ কাপ প দ শ্র চাষ মপানা বৃদি পারে না

খুে বৃদষ্ট হরি ০২ মকদি হারে Caco3 এেিং একদিন পে মথরকপদে ান  ত কখি ভূদষ 

দছটিরয় দিরত হরে

190
মিো ীষ , দপতাোঃ সুপি  ন্ডি, গ্রা োঃ সূেণ পোি, 

০১৭২৫৩৫১১৭৭
১ ০.৪০ কাপ প িাতীয়  াছ  ারছে গারয় ক্ষত মিখা যারে দেঘা প্রদত ৩ ফট পাদনে িন্য ৫০ এ  এি সুদ দথয়ান দিরত হরে

191
দনে াল্য, দপতাোঃ দন াই পাি, গ্রা োঃ টাউনশ্রীপুে, 

০১৭২৯৩৯৪৭৫২
১ ১.০০ োগিা/কাপ মঘরে কাপ প  ারছে মগাথ ঠিক  ত বৃদি পারে না  ারছে ওরয়ট ২.৫% - ৩% খাদ্য প্ররয়াগ কেরত হরে।

192
আব্দুে েবুে , দপতাোঃ মৃত নওয়াে আিী, গ্রা োঃ 

দচরনিাঙ্গা, ০১৭০৪৯৩৭৬৯২
১ ১.১৩ কাপ প িাতীয়  াছ  াছ  াো যারে  ারছে ক্ষত মোগ ও উকুন মিখা যারে ৩ ফট পাদনরত দেঘা প্রদত ৪০-৫০ গ্রা  সুদ দথয়ান ২ েপ্তাহ ২টি মিািদিরত হরে

193
কল্যানী োগ, স্বা ীোঃ িক্ষন োগ, গ্রা োঃ আট তদেঘা, 

০১৯৩২২৬৯৮৬০
১ ২.০০ োগিা

পাদনে দপএইচ- ৮.৪০,  াটিে দপএইচ- ৫.০০, িেন- ৭ 

দপদপটি, তাপ াো- ২৭ দিগ্রী
 ারি  ারি চুন োে মিওয়াে পো   প্রিান কো হয়

194
দন াই দেিং , দপতাোঃ গুরু পি দেিং, গ্রা োঃ কািাোদিয়া, 

০১৭৭২৫৬৯৮৮২
১ ০.৮১ োগিা দচিংদি

পাদনে দপএইচ- ৮.০০,  াটিে দপএইচ- ৫.০০, িেন- ৬.০০ 

দপদপটি, তাপ াো- ২৭ দিগ্রী , পাদনে গভীেতা ২ ফট
দেঘা প্রদত ৩ মকদি চুন আে ২ মকদি করে ইউদেয়া দিরত হরে

195
ম ানরতি আিী , দপতাোঃ ম াোেক আিী, গ্রা োঃ নািংিা, 

০১৭২৫৪৫৯৩১৯
১ ২.৩০ োগিা দচিংদি

পাদনে দপএইচ- ৭.৯,  াটিে দপএইচ- ৫.০০, িেন- ৬.০০ 

দপদপটি
েে দকছু ভাি দনয়দ ত খাদ্য মিওয়াে পো  প প্রিান কো হয়

196
মেদি  মেিা গাইন , দপতাোঃ আে াি আিী, গ্রা োঃ 

দফিংদি, ০১৭১১১৪৪৭৯২
১ ০.২০ োগিা দচিংদি গিিা মগ্রাথ ঠিক ত হরে না  দনয়দ ত চুন োে ও খাদ্য মিওয়াে পো  প প্রিান কো হয়

197
ম াোঃ আবু হাোন , দপতাোঃ ম াকরছি আিী, গ্রা োঃ 

েিহুিা, ০১৭২৯৩১১১৭৪
১ ০.৪০ কাপ প িাতীয়  াছ েকারি  াছ খাদে খায়। দু একটা  াো যারে

পুকুরেে তিরির ে পাতা তুরি মফিরত হরে। দেঘা প্রদত ৩ মকদি হারে দিওিাইট দিরত 

হরে।

198
েনদিৎ  ন্ডি , দপতাোঃ মৃত খরগন্দ্র নাথ, গ্রা োঃ শ্যা নগে, 

০১৭৫৭১৭৫৬২৭
১ ০.১৩ কাপ প িাতীয়  াছ ম াটাতািাকেণ পিদতরত  াছ চারষে পো  প মচরয়রছ

দেঘা প্রদত ৪০০০ রুই ২০ টি কাতিা, ৩০টি মৃরগ পি  ও ৫০০ দপছ গিিা দিরত হরে। দনয়দ ত 

খাদ্য দিরত হরে

199
ম াোঃ রুহুি আদ ন , দপতাোঃর াোঃ আবুি মহারেন, গ্রা োঃ 

আদিিপুে, ০১৭২১৭৫৭৮৪৯
১ ০.১৪ কাপ প িাতীয়  াছ িরি গারছে িািপািা ও পাতা পরিরছ। পাদন নষ্ট হরে

ভাি ভারে পাতা তুরি মফিরত হরে। দেঘা প্রদত ৩ মকদি হারে দিওিাইট ও ৫০ গ্রা  হারে 

িাক্তাদে পটা  দিরত হরে

200
পদেরতাষ  াি , দপতাোঃ কাদি পি  াি, গ্রা োঃদ মুদিয়া, 

০১৭২১৪৭৯১১৫
১ ০.৪৯ দচিংদি দচিংদি বৃদি পারে না দনয়দ ত খাদ্য মিওয়াে পো  প প্রিান কো হয়

201
আোঃ খারিক , দপতাোঃসুিতান আহরম্মি, গ্রা োঃ 

েঘুনাথপুে,০১৭২৬২০৯২৩৯
১ ০.৪০ দচিংদি দচিংদি ঠিক ত মখাি  দিরে না

দেঘা প্রদত ২ মকদি হারে কযািদ য়া  কাে পরনট ২ দিন পরে ১ মকদি হারে ইউদেয়া দিরত 

হরে

202
ের   চন্দ্র স্বণ পকাে , দপতাোঃমৃত  াদনক িাি স্বণ পকাে, 

গ্রা োঃরিেী হে, ০১৭১৪৬৭১৯৫৩
১ ০.৬৫ কাপ প িাতীয়  াছ  ারছে গারয় ক্ষত মিখা যারে

দেঘা প্রদত ১০ মকদি চুন ও ১০ মকদি িেন দিরত হরে। এক েপাতাহ পরে একই হারে পুনোঃ 

মপ্ররয়াগ কেরত হরে

203
ম াোঃ হাদফজুে েহ ান , দপতাোঃ ম াোঃ আনছাে আিী, 

গ্রা োঃ মিেহাটা, ০১৯২২৪০৯৪৮৫
১ ১.২০ োগিা পাদনে দপএইচ- ৮.৯,  াটিে দপএইচ- ৬.০০, ডু- ৪.০০ প্রদত মগারন চুন োে প্ররয়াগ কেরত হরে

উপরিিাোঃ মিেহাটা



204
ো  চন্দ্র েে, দপতাোঃ েীরেন্দ্র নাথ েে, গ্রা োঃ ফিোদি, 

০১৯৩৪৫০০৩৭১
১ ০.৮৩ কাপ প িাতীয়  াছ পাদনে দপএইচ- ৮.০০,  াটিে দপএইচ- ৬.০০, ডু- ৪.০০ দনয়দ ত খাদ্য মিওয়াে পো  প প্রিান কো হয়

205
ম াোঃ অরিি আিী , দপতাোঃ মৃত নন্দে আিী গািী, গ্রা োঃ 

মিেহাটা, ০১৭৫৬০১৮০২৭
১ ০.২০ কাপ প িাতীয়  াছ   ারছে গারয় ও উকুন মিখা যারে দেঘা প্রদত ৩ ফট পাদনে িন্য ৫০ এ  এি সুদ দথয়ান দিরত হরে

206
েদেউি ইেিা  , দপতাোঃ  নািাত গািী, গ্রা োঃ পারুদিয়া, 

০১৭১২৪৪৮৯১৮
১ ২.০০ োগিা

পাদনে দপএইচ- ৭.৯,  াটিে দপএইচ- ৫.০০, িেন- ৫.০০ 

দপদপটি, ডু-৪.৪
েে দকছু ভাি দনয়দ ত চুন োে মিওয়াে পো  প প্রিান কো হয়

207
দেকা  কু াে োইন , দপতাোঃশ্রী অদিত কু াে, 

গ্রা োঃেরহো, ০১৮৪৫৫৫০৬৬২
১ ০.৫৩ োগিা দচিংদি

পাদনে দপএইচ- ৮.৮,  াটিে দপএইচ- ৫.০০, িেন- ৩.০০ 

দপদপটি, তাপ াো- ২৭ দিগ্রী
দেঘা প্রদত ৫০০ গ্রা  করে ইউদেয়া োে দিরত হরে

208
কল্যাদন োগ , দপতাোঃ িক্ষণ োগ, গ্রা োঃ আট তদেঘা, 

০১৯৩২২৬৯৮৬০
১ ২.০০ োগিা দচিংদি

পাদনে দপএইচ- ৮.৫০,  াটিে দপএইচ- ৫.০০, িেন- ৩.০০ 

দপদপটি, তাপ াো- ২৭ দিগ্রী
 ারি  ারি চুন োে মিওয়াে পো  প ও খাদ্য প্রিান কেরত েিা হয়

209
হদেিা  োগ , দপতাোঃঅদধে োগ, গ্রা োঃ আট তদেঘা, 

০১৮৬৫৭৮৭৬৫৫
১ ০.৬৬ োগিা দচিংদি

পাদনে দপএইচ- ৮.০০,  াটিে দপএইচ- ৫.০০, িেন- ৩.০০ 

দপদপটি, তাপ াো- ২৭ দিগ্রী
দেঘা প্রদত ২ মকদি হারে চুন ও ২ মকদি ইউদেয়া ও টিএেদপ দিরত েিা হয়

210
ো চন্দ্র েে , দপতাোঃ েীরেন্দ্র নাথ েে, গ্রা োঃ ফিোদি, 

০১৯৩৪৫০০৩৭১
১ ১.০০ কাপ প িাতীয়  াছ   ারছে গারয় ও উকুন মিখা যারে এদের ক দেঘা প্রদত ১০০ এ এি দিরত হরে

211
ম াোঃ আবু হাোন , দপতাোঃ ম াোঃ ম াকরছি আিী, গ্রা োঃ 

েিহুিা, ০১৭২৯৩১১১৭৪
১ ০.২৭ কাপ প িাতীয়  াছ   ারছে গারয় ও উকুন মিখা যারে এদের ক দেঘা প্রদত ১০০ এ এি ১% পাদনরত গুরি দছটিরয় দিরত হরে

212
মেিাউি ইেিা  , দপতাোঃ ম াোঃ আবুি কার  , গ্রা োঃ 

ভাত ািা,০১৭২২৯১১১০৮
১ ০.২০ কাপ প িাতীয়  াছ  াছ বৃদি পারে না।

দেঘা প্রদত ২ মকদি হারে Caco3 দিরত হরে। পরে একে প্রদত ১০ মকদি পাদি  ৪ 

মকদি দচটাগুি ও ১৫০ গ্রা  ইষ্ট পাউিাে গুরি দিরত হরে

213
ম াোঃ রুহুি কুদ্দুে , দপতাোঃ মৃত  দিবুে েহ ান, গ্রা োঃ 

টাউনশ্রীপুে,০১৭৩২০১৭৭৩১
১ ০.৩০ নাে পাদে েকারি  াছ ভারে

মভারে অদক্ররগাল্ড ট্যােরিট দিরত হরে। িাি টানরত হরে। দেঘা প্রদত ৩ মকদি হারে চুন 

দিরত হরে

214
ম াোঃ আব্দুে েহ ান , দপতাোঃ ম াোঃ আবুি কার  , গ্রা োঃ 

েদখপুে,০১৯১৫৬৩৮৭৫৩
১ ০.৫০ নাে পাদে পাদনে দপএইচ- ৭.০০,  াটিে দপএইচ- ৫.০০  ারি  ারি চুন োে মিওয়াে পো  প ও খাদ্য প্রিান কেরত েিা হয়

215
দন পি কু াে েেকাে , দপতাোঃদেনয় কৃষ্ণ েেকাে, গ্রা োঃ 

শ্রা নগে,০১৯২৫৫৪৯৯৬০
১ ০.৫০ োগিা

পাদনে দপএইচ- ৮.৫,  াটিে দপএইচ- ৬.০০, িেন- ৫.০০ 

দপদপটি, ডু- ৪.৯ তাপ াো- ২৭ দিগ্রী
দনয়দ ত খাদ্য মিওয়াে পো  প প্রিান কো হয়

216
পদেরতাষ  াি , দপতাোঃ কাদিপি  াি,  গ্রা োঃ েিহুিা, 

০১৭২১৪৭৯১১৫
১ ১.৪৯ দচিংদি দচিংদি বৃদি পারে না দেঘা প্রদত ৫ মকদি করে ড্রাে ও ২ মকদি করে ইউদেয়া োে দিরত হরে

217
দিন্নাত আিী , দপতাোঃ  মৃত দপয়াে আিী, গ্রা োঃরিেহাটা, 

০১৭২০৯৯৮১৪০
১ ০.৯৩ োগিা  ারছে মগ্রাথ ক  হরে পাদনে গভীেতা বৃদি কেরত হরে ও দনয়দ ত খাদ্য দিরত হরে

218
অদ ত িা  , দপতাোঃ মৃত কৃষ্ণ পি গ্রা োঃ 

কুদিয়া,০১৯২০৫৮৭৫০৫
১ ১.২০ দচিংদি দচিংদি বৃদি পারে না একে প্রদত ১০ মকদি করে আরটাপাদি  ৫ মকদি গুি ও ১৫০ গ্রা  ইষ্ট পাউিাে দিরত হরে

219
ম াোঃ ফিলুে কদে  , দপতাোঃ মৃতোঃ ম ান্তাি ম াল্যা 

কার  , গ্রা োঃ চািরততিা, ০১৯২০৫৮৭৫০৫
১ ১.৪০ দচিংদি   ারছে গারয় ও উকুন মিখা যারে এদের ক দেঘা প্রদত ১০০ এ এি ১% পাদনরত গুরি দছটিরয় দিরত হরে

220
সুকু াে দ স্ত্রী , দপতাোঃ মুত মনপাি দ স্ত্রী, গ্রা োঃ িোঃ 

পারুদিয়া,০১৭১৯২৭৩১৬৮
১ ২.৬০ োগিা কাপ প দ শ্র পাদনে কািাে খাোপ ও  াছ  াো যারে পাদন পদেেতপন কেরত হরে। দিওিাইট দেঘা প্রদত ৫ মকদি প্ররয়াগ কেরত হরে

221
ম াোঃ অদখরুজ্জা ান , দপতাোঃআিগে আিী, গ্রা োঃ 

মিেহাটা,০১৭৪৫৫৮৮৭৭৮
১ ০.৪৫ কাপ প িাতীয়  াছ   ারছে গারয় ও উকুন মিখা যারে িরেে পাউিাে ৭৫ গ্রা /দেঘা ৩ ফট পাদনে িন্য

222
ম াোঃ  ওকত মহারেন , দপতাোঃ আোঃ ো াি, গ্রা োঃ 

চেশ্রীপুে,০১৭৫৭৮২২৬৬৮
১ ৩.০০ দচিংদি গিিা টিিংদি গারয় ম ওিা ইউদেয়া ৫ মকদি ও দিওিাইট ৫মকদি

223
ম াোঃ আবু হাোন , দপতাোঃর াকরছি আিী, 

গ্রা োঃেিহুিা,০১৭২৯৩১১১৭৪
১ ০.৪০ কাপ প িাতীয়  াছ মভাে মেিা  াছ ভারে ও ২ একটা  াছ  াো যায়

পুকুে মথরক গারছে পাতাতুরি মফিরত হরে ও  পাতা মতািাে পে দিওিাইট ৫ মকদি 

দিরত হরে

224
শ্রী ম াহন  ন্ডি , দপতাোঃ উরপন্দ্রনাথ  ন্ডি, গ্রা োঃচক 

চাদিপুে,০১৯১১৬৮০২২৯
১ ০.২৯৫ কাপ প ও দচিংদি  াছ ভারে, কাঁিা পঁচা ও গিিা  াো যারে পঁচা কাঁটা ম ওিা তুরি মফিরত হরে ও দিওিাইট ১০ মকদি দেঘা হরে প্ররয়াগ কেরত হরে

225
তপন চন্দ্র েে , দপতাোঃ োবু ো  েে, গ্রা োঃ 

কািাোদিয়া,০১৮৫৪৫২১৩৯০
১ ০.২৫ কাঁকিা কাঁকিা  াো যারে দিদচিং পাউিাে ২৫০ গ্রা  দেঘা প্রদত ও দফটদকদে ১০০ গ্রা  দেঘা প্রদত

226
ম াোঃ আব্দুে েবুে , দপতাোঃ মৃত নওয়াে আিী, 

গ্রা োঃদচরনিাঙ্গা,০১৭০৪৯৩৭৬৯২
১ ১.১৩ কাপ প িাতীয়  াছ মগারয় ক্ষত িেন ২০ মকদি ও চুন ১০ মকদি

227
েরেনদিৎ কু াে , দপতাোঃ দে ি েেকাে, গ্রা োঃ 

েরহো,০১৭৪৭০৩৭৩৫৮
১ ০.৮০ দচিংদি দচিংদি বৃদি পারে না চুন ২ মকদি দেঘা প্রদত ও ইউদেয়া ২ মকদি দেঘা প্রদত

228
িক্ষণ োগ , দপতাোঃ সুদধে কৃষ্ণ, গ্রা োঃ 

আট তদেঘা,০১৭৫৬৯৮৯৩০৬
১ ২.০০ কাপ প িাতীয়  াছ  ারছে গারয় ক্ষত মিখা যারে িেন ২০ মকদি ও চুন ১০ মকদি



229
ম াোঃ দ মুি মহারেন , দপতাোঃ ম াোঃ োেে আিী, গ্রা োঃ 

দ মুদিয়া,০১৭৭৬৪৮১২৭২
১ ০.৩৩ কাঁকিা কাঁকিা মখািে দিরে না ইউদেয়া ১০০ এ এি ও চুন ১৫০ এ এি দেঘা প্রদত

230
ম াোঃ আোঃ েহ ান , দপতাোঃ ম াোঃ আবুি কার  , গ্রা োঃ 

েদখপুে,০১৯১৫৬৩৮৭৫৩
১ ০.৫০ নাে পােী োে প্ররয়াগ কোে পরেও পাদনে েিং েবুি হরে না দিওিাইট ১০ মকদি দেঘা প্রদত প্ররয়াগ কেরত হরে

231
ম াোঃ োরহে আিী , দপতাোঃ ম াোঃ ইনোক আিী, গ্রা োঃ 

মিেহাটা,০১৯৫৬৯৬৫৬৩৪
১ ০.১২ কাপ প িাতীয়  াছ  ারছে গারয় উকুন হরয়রছ দিওিাইট ৫ মকদি ও এদের ক ৫০ এ এি দেঘা প্রদত ৩ ফট পাদনে িন্য

232
হরেন  াখাি , দপতাোঃ েেিাে  াখাি, গ্রা োঃ 

ো নাথপুে,০১৮৫১০৭৫৩১৯
১ ০.১৮ োগিা দচিংদি বৃদি পারে না চুন ৫ মকদি দেঘা প্রদত ও ইউদেয়া ৫ মকদি দেঘা প্রদত

233
আবুি  ারিি , দপতাোঃ মৃত কাহাে আিী েেিাে, 

গ্রা োঃপারুদিয়া,০১৯৯৪৫২৬০৬৭
১ ০.২০ কাপ প িাতীয়  াছ েকারি  াছ ভারে ও পাদনরত গ্রাে হরয়রছ  ইউদেয়া ৫ মকদি দেঘা প্রদত

234 ম াোঃ নাদি  উিঈন ,গ্রা োঃেেন্তপুে ,০১৭৩৬৪৬১৯১৫ ১ ০.২৬ কাপ প ও মতিাদপয়া মতিাদপয়া  াছ ব্যাপক হারে  াো যারে মেনা াইদেন ৮ গ্রা  মকদি খাোে হারে ৭-১০ দিন প্ররয়াগ কেরত হরে

235
ম াোঃ এনা  মহারেন, দপতাোঃ মৃতকারছদুে েহ ান 

গ্রা োঃরিেহাটা ,০১৯১৭৮৬৪৭৫৩
১ ০.৫১ কাপ প িাতীয়  াছ  ারছে গারয় ক্ষত হরয়রছ িেন ২০ মকদি ও চুন ১০ মকদি

236
অদ ত িা  , দপতাোঃ মৃত কৃষ্ণ পি , 

গ্রা োঃকুদিয়া,০১৯২০৫৮৭৫০৫
১ ১.২০ দচিংদি  াছ দচিংদি বৃদি পারে না চুন  ৫ মকদি দেঘা প্রদত ও ইউদেয়া ৫ মকদি দেঘা প্রদত

237
ম াোঃ ফিলুে েহ ান, দপতাোঃ মৃত িদিি উিীন, 

গ্রা োঃপারুদিয়া,০১৭১৭১৯৫২৪২
১ ৭ দচিংদি  াছ দচিংদি বৃদি পারে না চুন  ৫ মকদি দেঘা প্রদত ও ইউদেয়া ৫ মকদি দেঘা প্রদত

238
ম াোঃ হাদফজুে েহ ান , দপতাোঃ নাদি  উিীন, 

গ্রা োঃরছাট ান্তা,০১৭১০২৬০১৬৮
১ ১.০০ োিা  াছ  ারছে গারয় ক্ষত হরয়রছ িেন ২০ মকদি ও চুন ১০ মকদি

239
নাদি  উিীন গািী , দপতাোঃ মৃত কাহাে গািী, 

গ্রা োঃরছাট ান্তা, ০১৭২৩৩৯৬১৮৪
১ ২.০০ দচিংদি  াছ দচিংদি  াো যারে দফটদকদে ১০০এ এিও দিদচিং ২৫০ এ এি দেঘা প্রদত

উপরিিা 

ম াটোঃ
৫৮ ৬৮

240
কািী  ামুন, গ্রা : প্রোিপুে, মপা:  থুরে পুে,ইউ: 

 থুরে পুে, ০১৭৩৯৩১৮৩৬৫
১ ০.০৭ কাপ শ জাতীয় মাছ

মাছ খাঁক্ষব খারে এবং মারা যারে। পাক্ষনর ক্ষপ এইচ-৭.১, 

পাক্ষনর টিক্ষর্এস-২.৬০, এযারমাক্ষনয়া- ০.২৫।
মারঝ মারঝ হররা টানা, র্তক প্রক্ষত ৪০০ গ্রাম পাথুরর চুন পাক্ষনরত গুরল প্ররয়াগ কররত হরব।

241
আবু িাফে, গ্রা : িোঃ শ্রীপুে, মপা: িোঃ শ্রীপুে, ইউ: িোঃ 

শ্রীপুে, ০১৭১১৮৫৭০২৯
১ ৫. বাগদা ক্ষচংক্ষির বৃক্ষি কম এবং মখালস তযাগ হরে না।

ক্ষবো প্রক্ষত ২ মকক্ষজ হারর চুন প্ররয়াগ কররত হরব এবং ১৫ ক্ষদন পর পর টিএসক্ষপ এবং 

ইউক্ষরয়া প্ররয়াগ কররত হরব।

242
ম া:  দনরুি ইেিা , গ্রা :  হৎপুে, মপা: কাদিগঞ্জ, ইউ: 

কুশুদিয়া, ০১৮৭৯৫৮২৩৫৫
১ ০.৮১ বাগদা ক্ষচংক্ষি

ক্ষচংক্ষি মারা যারে। পাক্ষনর ক্ষপএইচ-৭.৪, মাটির ক্ষপএইচ-৫.৯, 

স্যালাইক্ষনটি- ১২ ক্ষপক্ষপটি, এযারমাক্ষনয়া- ০.১ ক্ষপক্ষপএম।

এযারমাক্ষনয়ার পক্ষরমান মবক্ষর্ তাই র্তক প্রক্ষত জলায়তন এর গিীরতার জন্য ইউকা ১-২ 

এমএল পাক্ষনরত গুরল প্ররয়াগ কররত হরব এবং ক্ষনয়ক্ষমত খায ও সার প্ররয়াগ কররত হরব।

243
ম া: ম াস্তফা আি , গ্রা : ধিোদিয়া, মপা: ধিোদিয়া, 

ইউ: ধিোদিয়া, ০১৭৮১২৫০৮০৪
২ ০.৫ বাগদা ও কাপ শ মাছ। কাপ শ জাতীয় মাছ বি হরে না। মারছর েনত্ব মবক্ষর্। মারছর েনত্ব কমারত হরব এবং ক্ষনয়ক্ষমত খায ও সার প্ররয়াগ কররত হরব।

244
ম া: মগািা  ফারুক, গ্রা : চেিাহ, মপা:  থুরে পুে, 

ইউ: থুরে পুে
২ ১.২ বাগদা ক্ষচংক্ষি ক্ষচংক্ষি বি হরে না এবং ক্ষচংক্ষির গারয় মর্ওলার সৃক্ষি।

পাক্ষন পক্ষরবতশন কররত হরব এবং র্তক প্রক্ষত ২০০ গ্রাম চুন ও ১০০ গ্রাম ইউক্ষরয়া প্ররয়াগ 

কররত হরব এবং ক্ষনয়ক্ষমত খায ও সার প্ররয়াগ কররত হরব।

245
কািী আিাদ ন, গ্রা : কুশুদিয়া, মপা: ি: শ্রীপুে, 

ইউ:কুশুদিয়া, ০১৭১২৯৮২২২৮
১ ০.১৩ কাপ শ জাতীয় মাছ মাছ সকারল িাসরছ এবং খায গ্রহন কররছ না।

গারছর পাতা পিা বন্ধ কররত হরব। মারঝ মারঝ হররা টানরত হরব এবং র্তক প্রক্ষত ২০০ 

গ্রাম চুন প্ররয়াগ কররত হরব।

246
ম া:  াসুদুি হক, গ্রা :  মঘানা, মপা: নিতা, ইউ: নিতা, 

০১৭১০৫১০২৬৫
২ ১.৫ ক্ষচংক্ষি ও কাপ শ মাছ। কাপ শ মরনুর পাখনা ও মলজ ঝরর যারে। র্তক প্রক্ষত ৪০০ গ্রাম চুন পাক্ষনরত গুরল প্ররয়াগ কররত হরব এবং মারছর েনত্ব কমারত হরব।

247
আবু োয়হান, গ্রা : কৃষ্ণনগে, মপা:েঘুনাথপুে, 

ইউ:কৃষ্ণনগে, ০১৭১৭৪৫৬৮৮৬
১ ০.০৭ কাপ শ জাতীয় মাছ মাছ মরাগা হরয় যারে এবং ক্ষকছু মাঝ মারা যারে। ক্ষনয়ক্ষমত খায ও সার প্ররয়াগ কররত হরব।

248
অেনী কেদ্য, গ্রা : মঘািািািংগা, মপা:ি: শ্রীপুে, ইউ: 

কুশুদিয়া, ০১৭১০০২৩৯৭৬
১ ১. বাগদা মেরর প্রচুর িটকা ও মর্ওলা উঠরছ। পাক্ষনর গিীরতা বৃক্ষি কররত হরব।

249
ম া: আি  আিী, গ্রা : শ্রীকিা, মপা:শ্রীকিা, ইউ:ি: 

শ্রীপুে, ০১৭২৭০৮৭১৭৫
১ ০.৫ বাগদা ক্ষচংক্ষি ক্ষদরনর মবলায় বাগদা িাসরছ। ক্ষবো প্রক্ষত ২-৩ মকক্ষজ হারর পাথুরর চুন প্ররয়াগ কররত হরব।

250
আদ নুি ইেিা , গ্রা : ফরতপুে, মপা: ি: শ্রীপুে, ইউ:ি: 

শ্রীপুে, ০১৭৬৫১০৮৭০৭
৩ ২.৫ বাগদা ক্ষচংক্ষি বি হরে না এবং পাক্ষনর গিীরতা কম। পাক্ষনর গিীরতা বািারত হরব এবং ক্ষনয়ক্ষমত খায ও সার প্ররয়াগ কররত হরব।

251
ম া:  াদ   মহারেন, গ্রা : কাদ  পুে, মপা: নিতা, ইউ: 

নিতা, ০১৯১৩২৬৫৩০৪
২ ০.৮১ কাপ শ জাতীয় মাছ মাছ বি হরে না। মারছর েনত্ব মবক্ষর্। ক্ষনয়ক্ষমত খায ও সার প্ররয়াগ কররত হরব এবং মারছর েনত্ব কমারত হরব।

উপরিিাোঃ কাদিগঞ্জ



252
ম া: আব্দুি হাদক , গ্রা :  থুরে পুে, মপা:  থুরে পুে, 

ইউ:  থুরে পুে, ০১৭১১৯৬৪৮১৯
২ ১. কাপ শ জাতীয় মাছ মারছর গারয় ক্ষ্রতর সৃক্ষি হরয়রছ। র্তক প্রক্ষত ২-৩ এমএল এক্ষসম্যাি ১% পাক্ষনরত গুরল প্ররয়াগ কররত হরব।

253
ম া: োয়হান ইেিা , গ্রা :নেহেকাটি, মপা: ম ৌতিা, 

ইউ: ম ৌতিা, ০১৯৪২৮৬২৩৯৬
২ ১. মরনারসি মতলাক্ষপয়া মাছ বি হরে না। ক্ষনয়ক্ষমত খায ও সার প্ররয়াগ কররত হরব এবং মারছর েনত্ব কমারত হরব।

254
আবু োয়হান, গ্রা : কৃষ্ণনগে, মপা:েঘুনাথপুে, 

ইউ:কৃষ্ণনগে, ০১৭১৭৪৫৬৮৮৬
১ ০.৫ বাগদা ও কাপ শ মাছ বাগদা মারা যারে। বাগদার ক্ষপ এল িারলা করর নাক্ষস শং করর মজুদ কররত হরব।

255
ম া:  দনরুি ইেিা , গ্রা :  হৎপুে, মপা: কাদিগঞ্জ, ইউ: 

কুশুদিয়া, ০১৮৭৯৫৮২৩৫৫
১ ০.৫৩ বাগদা পাক্ষন স্বে এবং ক্ষচংক্ষির পাকস্থলীরত খায মনই। সার ও সম্পূরক খায প্ররয়াগ কররত হরব।

256
োইফে েহ ান, গ্রা : োিাপুে, মপা: তাোিী, ইউ: 

চাম্পাফি, ০১৭১৭৮৮৬৬১২
৩ ২.৫ বাগদা ও কাপ শ মাছ মারছর বৃক্ষি কম। ক্ষনয়ক্ষমত খায ও সার প্ররয়াগ কররত হরব এবং মারছর েনত্ব কমারত হরব।

257
মভািানাথ হািিাে, গ্রা : েেন্তপুে, মপা: েেন্তপুে, ইউ: 

কুশুদিয়া, ০১৭২৪৭০৪৬৬০
১ ০.৬ বাগদা ও কাপ শ মাছ। মাছ বি হরে না।  ক্ষনয়ক্ষমত খায ও সার প্ররয়াগ কররত হরব।

258
আ: গফে ম খ, গ্রা : নেহেকাটি, মপা: ম ৌতিা, ইউ: 

ম ৌতিা, ০১৭৩৪৭৭২০৫৭
১ ০.২ কাপ শ জাতীয় মাছ। মারছর গারয় লালরচ ধররনর ক্ষ্ত বা দারগর সৃক্ষি হরয়রছ। র্তক প্রক্ষত ৪০০ গ্রাম চুন এবং ৪০০ গ্রাম লবন  পাক্ষনরত গুরল প্ররয়াগ কররত হরব।

259
ম াস্তাদফজুে েহ ান, গ্রা :  ােকা, মপা: ভািাদ  িা, 

ইউ: ভািাদ  িা, ০১৭১০৭৭২০৫৭
১ ১.৫ বাগদা ক্ষচংক্ষি বাগদার মলজ এ পাক্ষন জমরছ এবং মলজ লালরছ হরে। মেররর তলরদরর্র গ্যাস অপসারন করা এবং ক্ষবো প্রক্ষত ৩ মকক্ষজ চুন প্ররয়াগ করা।

260
ম াোঃ আে াফি ইেিা , গ্রা : েেন্তপুে, মপা: েেন্তপুে, 

ইউ: থুরে পুে, 01702088848
১ ০.৫ বাগদা ক্ষচক্ষৎক্ষি মারা যারে

ক্ষচংক্ষির ক্ষপ এল িাল করর  নাক্ষসং করা । 5ফুট পাক্ষনর গিীরতা বজায় রাখা এবং র্তক 

প্রক্ষত 20gm হরল পাথুরর চুন পাক্ষনরত গুরল প্ররয়াগ করা।

261
 রনাোজুি েেিাে, গ্রা : মনিংগী, মপা: িহুে নগে, ইউ: 

কৃষ্ণনগে, 01794496948
2 1.63 বাগদা ক্ষচংক্ষিী

ক্ষচংক্ষি মর্াকা কাজ গ্রহণ কররছ না, পাক্ষনর PH=7.9 মাটি 

PH=6.1 Amonia=0.1 PP12

মেরর অযারমাক্ষনয়াম পক্ষরমাণ মবক্ষর্. তাই র্তক প্রক্ষত জলায়তনও গিীর তার জন্য=1-

2ml  ইউকা পাক্ষনরত গুরল প্ররয়াগ করা এবং মারঝ মারঝ হররা পনা।

262
ম াোঃ েিে আিী, ,গ্রা : চান্দুদিয়া, মপা: শ্রীউিা, ইউ: 

চাম্পাফি, 01759425206
1 0.4 বাগদা ক্ষচংক্ষি মারা যারে,  পাক্ষনর গিীরতা 1-1

1

/
2
 ফুট।

মেরর পাক্ষনর গিীরতা বািারনা, ক্ষনয়ক্ষমত কাজ ও সার প্ররয়াগ PL িাল করর নাক্ষসং করর 

মেরর ছারা।

263
ম াোঃ িাহাঙ্গীে আি , গ্রা : উিে শ্রীপুে, মপা: িোঃ 

শ্রীপুে, ইউ:, 01747696951
2 0.81 বাগদা ক্ষচংক্ষি বাগদার PL মারা যারে। PL িাল করর নাক্ষসং করা, ক্ষনয়ক্ষমত কাজ ও সার প্ররয়াগ করা।

264
ম াোঃ ম াকরিচুে েহ ান, গ্রা : মগাদেন্দপুে, মপা: উষব া, 

ইউ: ধেোদিয়া, 01722423742
1 0.81 কাপ শ জাতীয় মাছ।

মাছ মারা যারে. পাক্ষনর PH=7.4 মাটি PH=5.6 

Amonia=0.1 PP2
মারঝ মারঝ হররা পনা র্তক প্রক্ষত  হাত হারর পাবুরর চুন পাক্ষনরত গুরল প্ররয়াগ করা

265
ম াোঃ ম াকরিচুে েহ ান, গ্রা : মগাদেন্দপুে, মপা: উষব া, 

ইউ: ধেোদিয়া, 01722423742
1 0.24 বাগদা ক্ষচংক্ষি মারা যারে। ক্ষচংক্ষির PL িালকরর নাক্ষসং করর মেরর ছািা ক্ষনয়ক্ষমত

266
ম াোঃ ে িান আিী, গ্রা : েরত্নশ্বেপুে , মপা: উকো, ইউ: 

ধিোদিয়া, ০১৯৪৪৪৮৬৬২৭
1 0.24 বাগদা ক্ষচংক্ষি মারা যারে। ক্ষচংক্ষির PL মিারলা করর নাক্ষস শং কররত মেরর ছািা ক্ষনয়ক্ষমত খায ও সার প্ররয়াগ করা

267
ম াছাোঃ  রনায়াে মেগ , গ্রা : েরত্নস্বেপুে, মপা:উকো, 

ইউ:ধিোদিয়া, 01786-387046
1 0.2 বাগদা PL মারা যারে। ক্ষচংক্ষির PL মিারলা করর নাক্ষস শং কররত মেরর ছািা ক্ষনয়ক্ষমত খায ও সার প্ররয়াগ করা

268
ম াোঃ ইউসুফ আিী, গ্রা : িয়পিাকাটি, মপা: দেষ্ণুপুে, 

ইউ:দেষ্ণপুে, 01734-029964
1 0.15 কাপ জাতীয় মাছ মাছ বি হরে না মারছর েনত্ব র্তক প্রক্ষত 60-65 মারছর েন্তব কমারনা। মারছর মমাট ওজরনর 4-6% খায দুই মবলা প্ররয়াগ করা।

269
ম াোঃ আব্দুি হাদ ি, গ্রা : মগাদেন্দপুে, মপা:উক া, ইউ: 

ধিোদিয়া, 01756-118826
2 1 বাগদা ক্ষচংক্ষির গারয় মর্ওলা ও মারা যারে পাক্ষনর গিীরতা বািারনা র্তক প্রক্ষত 200 গ্রাাঃ চুন পাক্ষনরত গুরল প্ররয়াগ করা।

270
ম াোঃ ফারুক মহারেন, গ্রা : োগ িাদঢ়ওয়ািা, মপা: উক া, 

ইউ: ধিোদিয়া, 01765-108720
2 1.45 কাপ জাতীয় মাছ মাছ বি হরে না মারছর েনত্ব র্তক প্রক্ষত 30-35 মারছর েন্তব কমারনা। ক্ষনয়ক্ষমত খায ও সার প্ররয়াগ করা।

271
ম াোঃ আোঃ োিা  গািী, গ্রা : মগাদেন্দপুে, মপা: উক া, 

ইউ: ধিোদিয়া, 01674-913817
1 4 বাগদা ও কাপ ক্ষচংক্ষির গারয় মর্ওলা ও মারা যারে পাক্ষনর গিীরতা বািারনা র্তক প্রক্ষত 200 গ্রাাঃ চুন পাক্ষনরত গুরল প্ররয়াগ করা।

272
দেোজুি ইেিা , গ্রা : স্বোব্দীপুে, মপা:ভািাদ  িা, 

ইউ:ভািাদ  িা, 01759-463651
1 0.2 কাপ মাছ বরিা হরে না। মারছর েনত্ব মবর্ী মারছর েনত্ব কমারনা। ক্ষনয়ক্ষমত খায ও সার প্ররয়াগ করা।

273
কতয়ে খান, গ্রা : স্বোব্দীপুে, মপা:ভািাদ  িা, 

ইউ:ভািাদ  িা, 01988-027309
3 1.5 বাগদা ক্ষচংিা মারা যারে। ক্ষচংক্ষির PL মিারলা করর নাক্ষস শং কররত মেরর ছািা ক্ষনয়ক্ষমত খায ও সার প্ররয়াগ করা

274
ম াস্তাদফজুে েহ ান, গ্রা : স্বোব্দীপুে, মপা:ভািাদ  িা, 

ইউ:ভািাদ  িা, 01710-123571
2 2.7 বাগদা

ক্ষচংক্ষির মখালস তযাগ কররছনা। ক্ষচংক্ষির গারয় মর্ওলা ও 

মারা যারে
র্তক প্রক্ষত 200 গ্রাাঃ চুন পাক্ষনরত গুরল প্ররয়াগ করা।

275
ম াোঃ এনামুি হক, গ্রা : ম ৌতিা, মপা: ম ৌতিা, 

ইউ:ম ৌতিা, 01912-650555
1 0.8

মরনারসি মতলাক্ষপয়া 

কাপ মাছ

মাছ খাবার গ্রহন কররছনা এবং মাছ বরিা হরে না। মারছর 

েন্তব মবর্ী

র্তক প্রক্ষত 200 গ্রাাঃ চুন পাক্ষনরত গুরল প্ররয়াগ করা। এবং মারছর মমাট ওজরনর 4-5% 

হারর প্রক্ষতদক্ষন দু মবলা খারয প্ররয়াগ করা পরামর্ মদওয় হরলা।

276
ম াোঃ এনামুি হক, গ্রা : ম ৌতিা, মপা: ম ৌতিা, 

ইউ:ম ৌতিা, 01912-650555
1 0.8

মরনারসি মতলাক্ষপয়া 

কাপ মাছ

মাছ মারা যারে পাক্ষনর PH 7.9 মাটির PH 5.8 

এযারলাক্ষমক্ষনয়াম 0.1pp2, TDS= 1960 PH

পাক্ষনরত এযারমাক্ষনয়া মবর্ী থাকায় মাছ মারা যারে প্রক্ষত র্তরক জলায়তন ও গিীরতার 

জন্য 1-200 গ্রাম  ইউকা পাক্ষনরত গুরল ক্ষছটিরয় প্ররয়াগ করা।



277
ম াোঃ মেিাউি হক, গ্রা : চেিাহ, মপা: থুরে পে, ইউ: 

 থুরে পে, 01713-900149
01‘ 0.27 কাপ মাছ

মাছ মারা যারে পাক্ষনর PH 4.0 মারছর েন্তব মবর্ী। র্তক 

প্রক্ষত 35-40টি এযারমাক্ষনয়া 0.25ক্ষপ ক্ষপ 2

মারঝ মারঝ হিদা টানা প্রক্ষত র্তক জলায়তন ও গিীরতা 2ML ইউকা পাক্ষনরত গুরল 

প্ররয়াগ করা।

278
ম াোঃ  দহউিীন, গ্রা : খা াে পািা, মপা:কাদিগঞ্জ, 

ইউ:ভািা দ  িা, 01920-726043.
1 0.4 মরনারসি মতলাক্ষপয়া মাছ খাক্ষব খারে মারছর েনত্ব মবর্ী

মারছর েনত্ব কমারনা মারঝ মারঝ হরিা টানা, পাক্ষনর গিীরতা বািারনা র্ত প্রক্ষত 

200গ্রাম হারর চুন প্ররয়াগ  করা।

279
ম াোঃ  হীউিীন, গ্রা :  খা ােপািা, মপা: ভািাদ  িা, 

ইউ: ভািাদ  িা, 01920-276043
১ 0.4

গালদা ক্ষচংক্ষি ও কাপ 

মাছ

গালদা ক্ষচংক্ষি মারা যারে পাক্ষনর PH 0.2, মাটির PH 

6.1, এযারলাক্ষমক্ষনয়াম 0.1pp2

এযারমাক্ষনয়ার পক্ষরমান  মবর্ী হওযায় মাছ  মারা যারে । তাই র্তক প্রক্ষত  জলয়তন ও 

গিীরতা  1 গ্রাম করর কযাসক্ষনল পক্ষনরত গুরলা প্ররয়াগ করা।

280
হারুন-আে- েদ ি, গ্রা :  কাঁকদ য়ািী, মপা:কাদিগঞ্জ  

ইউ:তাোিী, 01708-139496
1 0.04 কাপ জাতীয় মাছ মছাট মপানার সম্পরকশ পরামর্ মারছর মমাট ওজরনর 8%  সম্পরুক খায ক্ষনমক্ষমত দু মবলা প্ররয়াগ করা।

281
ম াোঃ আোঃ েহ ান, গ্রা : মেরকন্দাে নগে, মপা: 

 থুরে পুে, ইউ:  থুরে পুে, 01725-818866
3 0.5 কাপ মপান

মাছ খাঁক্ষব খারে পাক্ষনর মাছ মারা যারে পাক্ষনর PH 7.8 

মাটির PH 6.3 এযারলাক্ষমক্ষনয়াম 0.1pp2,

মারঝ মারঝ হরিা টানা প্রক্ষত র্তক জলায়তন ও গিীরতা জন্য 1002 গ্যাসক্ষলন পাক্ষনরত 

গুল প্ররয়াগ করা

282
ম াোঃ আোঃ ওহারয়ি, গ্রা : পূে পাদনয়া, মপা: ম ৌতিা, ইউ: 

ম ৌতিা, 01789-727397
1 0.2 পাঈাঁস কাপ মাছ পাঈাঁস মাছ বরিা হরে না। ক্ষনয়মক্ষতন খায ও সার প্ররয়াগ করা মারছর েনত্ব কমারনা।

283
ম াোঃ  াদ   মহারেন, গ্রা : কার  পুে, মপা:নিতা, 

ইউ:নিতা, 01913-265304
2 0.81 কাপ ক্ষমশ্র মাছ মারছর দ্রুত বৃক্ষির জন্য পরামর্ চাই 3-4 টি মকক্ষজ

প্রক্ষতক্ষদন মারছর মমাট ওজরনর 3-4% খায দুই মবলা প্ররয়াগ করা। এবং পাক্ষনর গিীরতা 

বািারনা।

284
োইফে েহ ান, গ্রা : োিাপুে, মপা:তাোিী, 

ইউ:তাোিী, 01717-886612
2 0.27 কাপ জাতীয় মাছ কাপ মাছ বরিা হরে না। প্রক্ষতক্ষদন ক্ষনয়ক্ষমত খায করা

285
ম াোঃ দিয়াকাত আিী, গ্রা :  ােকা, মপা:ভািাদ  িা, 

ইউ: ভািাদ  িা
২ ০.৫৩ কাপ মপানা কাপ মপানা খাঁক্ষব খারে। র্তক প্রক্ষত জলায়তন ও গিীরতার জন্য 1 গ্রাম গ্যাস ক্ষনল পাক্ষনরত গুরল প্ররয়াগ করা।

286
আি  আিী,  গ্রা : শ্রীকিা, মপা: শ্রীকিা, ইউ: চাম্পাফি, 

01727087175
1 0.93 গলদা ক্ষচংক্ষি ক্ষচংক্ষির PL মারা যারে হরিা টানা PL িারলা করর নাক্ষসং করর ছািা ক্ষনয়ক্ষমত খায প্ররয়াগ করা।

287
ম াোঃ আোঃ আদি , গ্রা : মুকুন্দপুে, মপা:  ধুরে পুে, ইউ: 

 ধুরে পুে
২ ১. বাগদা ক্ষচংক্ষি মারা যারে র্তক প্রক্ষত ১০০ গ্রাম পাথুররছুন পাক্ষনরত গুরল প্ররয়াগ করা সম্ভব হরল পাক্ষন পক্ষরবতশন করা

288
মক্ষনরুল ইসলাম, গ্রাম: হািিাহ, মপা:বসন্তপুর, ইউ: 

মধুররর্পুর, ০১৯১৭৮৮০০৯৬
১ ০.৩৩ কাপ শ জাতীয় মাছ মারছর গারয় উকুন।

র্তক প্রক্ষত জলারতন গিীরতার জন্য ২-৩ ক্ষলটার Acimia 1% পাক্ষনরত গুরল প্ররয়াগ 

করা

289
মমাাঃ রায়হান ইসলাম, গ্রাম: নরহর কাটি, মপা: মমৌতলা, 

ইউ: মমৌতলা, 01942-862396
2 0.54

মরনারসি মতলাক্ষপয়া 

ও কাপ  মাছ
মরনারসি মতলাক্ষপয়া বি হরে না মারছর েনত্ব মবর্ী মারছর েনত্ব কমারনা ক্ষনয়ক্ষমত খায সার প্ররয়াগ করা

290
আসমা খাতুন, গ্রামাঃ মদয়া, মপাাঃ মধুররর্পুর, ইউাঃ 

মধুররর্পুর
1 0.22 কাপ জাতীয় মাছ মাছ বি হরে না মারছর েনত্ব মবক্ষর্ র্তক প্রক্ষত 40-50 টি মারছর েনত্ব কমারনার প্রক্ষতক্ষদন  দুরবলা খায প্রররয়াগ করা পাক্ষনর গক্ষিরতা বািারনা

291
ক্ষনতাই সরকার, গ্রাম: কঠকরা, মপা:ওবাইদুর নগর, ইউ: 

কুশুক্ষলয়া, 01718-872505
2 2.4 বাগদা ক্ষচংক্ষি

ক্ষচংক্ষি গারয মর্ওলার সৃক্ষি ক্ষচংক্ষি মপাকা হরে বা খায গ্রহন 

কররছ না।

সম্ভব হরল পাক্ষন পক্ষরবতন করা। র্তক প্রক্ষত 200 গ্রাম হারর পাথুরর চুন প্ররয়াগ  এবং 

পাক্ষনর গিীরতা বািারনা।

292
মমাাঃ আাঃ ওহাব, গ্রামাঃ চরদাহ, মপাাঃ মধুররর্পুর, ইউাঃ 

মধুররর্পুর, 01911775697
1 0.4 বাগদা ক্ষচংক্ষি ক্ষচংক্ষির মখালস পক্ষরজান কররছ না মপরট মকান খায নাই ক্ষবো প্রক্ষত 2-3 মকক্ষজ চুন পাক্ষনরত গুরল প্ররয়াগ করা এবং পাক্ষনর গক্ষিরতা বািারনা

293
মমাাঃ আব্দুল্লাহ, গ্রাম: তারালী, মপা: তারালী, ইউ: তারালী, 

01742-171806.
1 0.24 কাপ জাতীয় মাছ খাক্ষব্ব খারে এবং দু একটা মরর যারে পুকুররর পাতা পিা বন্ধ কররত হরব। র্তক প্রক্ষত 200 গ্রাম চুন প্ররয়াগ কররত হরব।

294
ম াোঃ হাদেবুল্লাহ, গ্রা : কাদিকাপুে, মপা: ঐ, ইউ: 

কৃষ্ণনগে, 01718-829410
1 0.5 বাগদা কাপ মাছ কাপ জাতীয় মাছ বি হরে না। ক্ষনয়ক্ষমত খায ও সার প্ররয়াগ কররত হরব।

295
অদ ত েেকাে, গ্রা : ো িাহ, মপা: িোঃ শ্রীপুে, ইউ: িোঃ 

শ্রীপুে, 01727-085015
1 0.13 বাগদা পক্ষনর রং পাঢ় সবুজ এবং প্রচুর মর্ওলা

মর্ওলা পক্ষরস্কার কররত হরব। পাক্ষন পক্ষরবতন কররত হরব। র্তক প্রক্ষত 200 গ্রাম চুন 

গুরল প্ররয়াগ কররত হরব।

296
আনী কেদ্য, গ্রা োঃ মঘািা িািংগা, মপাোঃ কুশুদিয়া, ইউোঃ 

কুশুদিয়া, 01710023967
1 0.8 গলদা কাপ মাছ গলদা ক্ষচংক্ষি মারা যারে র্তক প্রক্ষত 200 গ্রাম পাথুররচুন পাক্ষনরত গুরল প্ররয়াগ করা মারঝ মারঝ হরর শা টানা

297
অপু োয়হান, গ্রা : কৃষ্ণনগে, মপা:ঐ, ইউ:ঐ, 01717-

456886
1 0.53 কাপ জাতীয় মাছ মাছ বি হরে না মারছর েনত্ব মবর্ী ক্ষনয়ক্ষমত খায ও সার প্ররয়াগ করা মারছর েনত্ব কমারনা।

298
 রনােঞ্জন েেিাে, গ্রা োঃ মনিংগী, মপাোঃ িহুে নগে, ইউোঃ 

কৃষ্ণনগে
2 1.2 বাগদা ক্ষচংক্ষি ক্ষচংক্ষি মারা যারে

পাক্ষন পক্ষরবতন করা র্তক প্রক্ষত 200 গ্রাম হারর পাথুরর চুন পাক্ষনরত গুরল প্ররয়াগ করা ক্ষপ 

এল িাল করর নাক্ষসং করর মেরর ছািা

299
ম াোঃ মুদিেে েহ ান, গ্রা : ছনকা, মপা:  থুরে পুে, ইউ: 

ঐ, 01725-174296
1 0.2 কাপ জাতীয় মাছ

মারছর গারয় পরজীক্ষবর সৃক্ষি মারছর চলাচল অস্বািাক্ষবক 

মারছর েনত্ব মবর্ী

প্রক্ষত র্ত জলয়তান ও গিীরতার  জন্য Acimia 1% পাক্ষনরত গুরল প্ররয়াগ করা 

মারছর েনত্ব কমারনা।

300
ম াোঃ  াসু  দেল্লাহ, গ্রা োঃ মচৌসুহনী, মপাোঃ নিতা, ইউোঃ 

নিতা
1 0.28 কাপ জাতীয় মাছ

মাছ মারা যারে পাক্ষনর PH=4.0 অযারমাক্ষনয়াম =0.1 

PP2 TDS =630

মারঝ মারঝ হররা পনা ইউকা প্রক্ষত র্তক জলায়তন এবং প্রক্ষত ফুট গক্ষিরতার জন্য 1-2 

ক্ষলটার পাক্ষনরত গুরল প্ররয়াগ করা

301
ম খ আনছাে আিী, গ্রা : উক া, মপা:উক া, ইউ: 

ধিোদিয়া, 01733-530859
1 0.4 কাপ জাতীয় মাছ কাপ জাতীয়  চারয়র জন্য পরমর্ শ

পুকুররর কারলাকাদা অপসারন শুকারনা পাি ও তলা মমরামত র্তক প্রক্ষত 1 মকক্ষজ করর 

চুন ও 200 গ্রাম প্ররয়াগ মারছর বৃক্ষির জন্য ক্ষনয়ক্ষমত খায ও সার প্ররয়াগ করা ও িাল



302
উি   ন্ডি, গ্রা োঃ মঘািা িািংগা, মপাোঃ কুশুদিয়া, 

ইউোঃকুশুদিয়া, 01715418276
2 0.42 কাপ গলদা ক্ষচংক্ষি মাছ ও ক্ষচংক্ষি মারা যারে র্তক প্রক্ষত 300 গ্রাম পাথুরর চুন পাক্ষনরত গুরল প্ররয়াগ করা এবং মারঝ মারঝ হরর শা টানা

303
ম াোঃ িাদকে মহারেন, গ্রা : কািিা, মপা:নিতা, ইউ: ঐ, 

01721-752733
3 2.67 কাপ জাতীয় মাছ Acimia = 0.1 মাছ খাঁক্ষব খারে মারঝ মারঝ  হরিা টানা র্তক প্রক্ষত 200 গ্রাম চুন পাক্ষনরত  গুরলা প্ররয়াগ করা।

304
এে াি আিী, গ্রা : মুকুন্দপুে, মপা:  থুরে পুে, ইউ: ঐ 

01876-212156
1 0.2 বাগদা ক্ষচংক্ষি PL মারা যারে িারলািারব নাক্ষস শং করর PL মেরর ছািা এবং ক্ষনয়মক্ষত খায ও সার প্ররয়াগ করা।

305
ম খ  দফকুি ইেিা , গ্রা : শ্রীকিা, মপা: উক া, ইউ: 

কুশুদিয়া, 01725-756693
1 0.13 কাপ জাতীয় মাছ মাছ গুরলা মারঝ খাঁটি খারে মারঝ মারঝ হররা টানা র্তক প্রক্ষত 200 গ্রাম পাথুরর গুরলা প্ররয়াগ করা

306
ম াোঃ  াসু  দেল্লাহ, গ্রা োঃ মচৌমুহদন , ,মপাোঃ নিতা, ইউোঃ 

নিতা, 01929178571
1 0.28 কাপ জাতীয় মাছ

মাছ মারা যারে পাক্ষনর PH=4.0 অযারমাক্ষনয়াম= 0.1 

PP2 TDS=630

মারঝ মারঝ হররা টানা প্রক্ষত র্তক জলায়তন এবং প্রক্ষত ফুট গক্ষিরতার জন্য ইউকা 1-2 

ক্ষলটার পাক্ষনরত গুরল প্ররয়াগ করা।

307
দি এ  ফয়োি, ,গ্রা : পাদনয়া, মপা: েঘুনাথপুে, 

ইউ:ম ৌতিা, 01716-402025
1 0.64

কাপ , মরনারসি 

মতলাক্ষপয়া জাতীয় মাছ

 াছ খাঁদে খারে  াছ, পাদনে PH 7.9,  াটিে PH 6.1 , 

Acimia 1%

 ারি  ারি হেিা টান প্রদত  তক িিায়তন এেিং গভীেতা িন্য ইউকা 1-2  তক 

পাদনরত গুরিা প্ররয়াগ

308 আনছাে, ,গ্রা োঃ উকো, ,মপাোঃ উকো, ইউোঃ ধিোদিয়া 1 0.4 কাপ জাতীয় মাছ মাছ মারা যারে
মারঝ মারঝ হররা টানা র্তক প্রক্ষত 100 গ্রাম পাথুররচুন পাক্ষনরত গুরল প্ররয়াগ এবং 

কমপরক্ষ্ 5 ফুট পাক্ষনর গিীরতা বজায় রাখা

309
ম াোঃ আফোে আিী, ,গ্রা :  াঘেী, মপা:নিতা, ইউ:ঐ, 

01919-479825
3 1

বাগদা ও কাপ জাতীয় 

মাছ

মাছ মারা যারে, পাক্ষনর PH 8.2, Amonia = 

0.25% ppm, ppt=7
র্তক প্রক্ষত জলায়তান ও গিীরতা 1-2 ইউকা পাক্ষনরত গুরলা ক্ষছটিরয় প্ররয়াগ করা।

310
ম াোঃ নািমুি আহরম্মি, গ্রা োঃ মুকুন্দপুে, মপাোঃ 

িহুেনগে, ইউোঃ কুশুদিয়া, 01762082374
2 0.54 কাপ জাতীয় মাছ

 াছ ঘাদে খারে আদনে PH=7.7 PPt=4 

Amonia=0.25PP2 PH=7.8 Amonia 

=0.1PP2

প্রদত  তক িিায়তরনে ও গদভেতাে 1-2 দিটাে ইউকা পাদনরত গুরি প্ররয়াগ কো  ারি 

 ারি হেো টানা।

311
ম াোঃ আিাদ ন মহারেন, গ্রা : োিােগ্রা , মপা: কাদিগঞ্জ, 

ইউ:কুশুদিয়া, 01912-121009
2 0.53

বাগদা ও কাপ জাতীয় 

মাছ

পাক্ষনর PH পরীক্ষ্া মাধ্যরম মাছ চারষর উপরযাগী ক্ষকনা 

পাক্ষনর PH=6.5
র্তক প্রক্ষত 500 গ্রাম পাথুরর চুন পাক্ষনরত গুরল প্ররয়াগ করা ক্ষনয়ক্ষমত খাদ্র প্ররয়াগ করা।

312
ম াোঃ  াদ   মহারেন, গ্রা োঃ কাদ   পুে, মপাোঃ নিতা, 

ইউোঃ নিতা, 01913265304
2 0.81 কাপ মরনু পাক্ষনর PPt=7 মরনুর পােনা ও মলজ ঝরর যারে র্তক প্রক্ষত 300 গ্রাম পাথুররচুন ও 400 গ্রাম লবণ পাক্ষনরত গুরল প্ররয়াগ করা

213
ম াোঃ হাদফজুে েহ ান, গ্রা :  ীতিপুে, মপা:কাদিগঞ্জ, 

ইউ:  থুরে পুে, 01711-247805
1 0.2 কাপ জাতীয় মাছ মাছ মারা যারে

 ারি  ারি হেিা টানা দেঘা প্রদত 5 মকটি দের ে পাদনরত গুরিা প্ররযাগ প্রদত  তক 

িিয়তন ও গভীতো  িন্য Gas Nil/Zarfa/Eka 1012 & Gas Nil 3g 

Zarfa দেঘা প্রদত 6 মকদি প্ররযাগ কো
314

ম াোঃ  দনরুি ইেিা , গ্রা োঃ  হৎপুে, মপাোঃ কাদিগঞ্জ, 

ইউোঃ কুশুদিয়া, 01879582355
1 0.81

বাগদা ও কাপ জাতীয় 

মাছ
মাছ বি হরে না মারছর েনত্ব মবক্ষর্ মারছর েনত্ব কমারনা ক্ষনয়মত খায ও সার প্ররয়াগ করা

315
দি এ  দেোজুি ইেিা , গ্রা :  হৎপুে, মপা: কাদিগঞ্জ, 

ইউ:কুশুদিয়া, 01840-911662
1 1.2 বাগদা বাগদার মেরর কাপ জাতীয় মারছর জন্য ক্ষক করনীয়

পাক্ষনর পাক্ষনর ppt=7  কমারল বি আকাররর 3-4 মকক্ষজ কাপ মাছ ছািা এবংক্ষনয়ক্ষমত 

খায ও সার প্ররয়াগ করা।

316
োেিা আচার্যচ প, গ্রা োঃ  হৎপুে , মপাোঃ কাদিগঞ্জ, ইউোঃ 

কুশুদিয়া, 01724849781
1 1.5 বাগদা ও কাপ মাছ মাছ বি হরে না মাছ গুরলা মারঝ মারঝ খাক্ষব খারে মারঝ মারঝ হররা টানা ক্ষনয়ক্ষমত খায ও সার প্ররয়াগ করা মারছর েনত্ব কমারনা

317
ম াোঃ নাদছউিীন, গ্রা :  হৎপুে, মপা: কাদিগঞ্জ, 

ইউ:কুশুদিয়া, 01745-951352
1 0.53 বাগদা মাছ খাক্ষব্ব খারে মারঝ মারঝ হরিা টানা ক্ষনয়ক্ষমত সার ও খায প্ররয়াগ করা মারছর েনত্ব কমারনা।

318
ম াোঃ আিগাে আিী, গ্রা োঃ পাইকািা, মপাোঃ নিতা, ইউোঃ 

নিতা, 01723814944
1 0.53 কাপ জাতীয় মাছ মাছ মারা যারে

মারঝ মারঝ হররা টানা ক্ষবো প্রক্ষত 68 গ্রাম tarfa 3-5 ফুট গক্ষিরতার ক্ষছটিরয় প্ররয়াগ 

করা অথবা জ as Nil পক্ষর্জর প্রক্ষত র্তক জলায়তন ও 3-5 ফুট গিীর তায় 3 গ্রাম 

করর পাক্ষনরত গুরল প্ররয়াগ
319

আদতক ই োন, গ্রা : মঠকো, মপা: ওোয়দুে নগে, 

ইউ:কুশুদিয়া, 01796-0127886
2 0.81 বাগদা ও কাপ মাছ

 াছ খাদেে খারে পাদনে PH 7.5,  াটিে PH 6.3, 

Amonia = 0.25% ppm, ppt=7

মারঝ মারঝ হরিা টানা ক্ষনয়ক্ষমত সার ও খায প্ররয়াগ করা প্রক্ষত র্কত  জলায়ত ও 

প্রক্ষতফুট গিীরতা 1 ক্ষমক্ষল ইউকা পাক্ষনরত গুরল প্ররয়াগ করা এবং পাক্ষনর গিীরতা বািারনা।

320
প্র ান্ত েেকাে, গ্রা োঃ মঠকো, মপাোঃ ওোয়দুে নগে, ইউোঃ 

কুশুদিয়া , 01936808617
2 1.2 বাগদা ক্ষচংিা ক্ষচংক্ষির পারয় মর্ওলার সৃক্ষি পাক্ষনর গক্ষিরতা  1-1

1

/
2  
ফুট

পািারনা পাক্ষনর গিীরতা পিারনা র্তক প্রক্ষত 200 গ্রাম পাথুরর চুন পাক্ষনরত গুরল প্ররয়াগ 

করা

321
মগাপাি চন্দ্র, গ্রা : মঠকো, মপা: ওোয়দুে নগে, 

ইউ:কুশুদিয়া, 01745-951352
1 0.53

বাগদা ও কাপ জাতীয় 

মাছ
মাছ বি হরে না ক্ষনয়ক্ষমত খায ও সার প্ররয়াগ করা পাক্ষনর গিীরতা বািারনাা্ মারছর েনত্ব কমারনা।

322
আননা েেকাে, গ্রা োঃ মঠকো, মপাোঃ ওোয়দুে নগে, ইউোঃ 

কুশুদিয়া, 01727028763
3 1.5 বাগদা ক্ষচংক্ষি

ক্ষচংক্ষি মারা যারে পাক্ষন PH=7.8 

অযারমাক্ষনয়াম=0.1PP2 Ppt=12

মারঝ মারঝ হররা পনা প্রক্ষত র্তক জলায়তন ও প্রক্ষত ফুট গিীরতার জন্য 2 ml ইউকা 

পাক্ষনরত গুরল প্ররয়াগ করা এবং ক্ষনয়ক্ষমত খায ও সার প্ররয়াগ করা

323
পদে ি  ন্ডি, গ্রা : মঠকো, মপা: ওোয়দুে নগে, 

ইউ:কুশুদিয়া, 01739-841380
2 1.62 বাগদা ক্ষচংক্ষি ক্ষচংক্ষি বি  হরে না ক্ষনয়ক্ষমত খায ও সার প্ররয়াগ করা পাক্ষনর গিীরতা বািারনা

324
দনতাই চন্দ্র েেিাে, গ্রা োঃ মঠকো, মপাোঃ ওকায়দুে নগে, 

ইউোঃ কুশুদিয়া, 01718872508
1 0.5

বাগদা ও কাপ জাতীয় 

মাছ
কাপ মাছ বি হরে না ক্ষনয়ক্ষমত খায ও সার প্ররয়াগ করা পাক্ষনর গিীরতা বািারনা িাল মারনর পনা ছািা

325 ম াোঃ োদিকুি ইেিা 1 0.81 বাগদা ক্ষচংক্ষি মাছ ক্ষচংক্ষি মের ক্ষবিারগ প্রত্তুত কররত হরব।
মেররর কারলা কাদা ও তলা পক্ষরস্কার চুন ও সার প্ররয়াগ িালমারনর PH করর নাক্ষসং করা 

মেরর ছািা।

326
ম াোঃ োিানী গািী, গ্রা োঃ োিপুে, মপাোঃ কাদিগঞ্জ, ,ইউোঃ 

ভািাদ  িা, 01913189794
22 1.2 বাগদা ও কাপ মাছ মাছ োক্ষব খারে মারছর েনত্ব মবক্ষর্ র্তক প্রক্ষত 40-50

মারঝ মারঝ হররা টানা মারছর েনত্ব কমারনা র্তক প্রক্ষত 100 গ্রাম চুন পাক্ষনরত গুরল 

প্ররয়াগ  ক্ষনয়ক্ষমত খায ও সার প্ররয়াগ



327
 াদহন আি , গ্রা : োিপুে, মপা: কাদিগঞ্জ, ইউ: 

ভািাদ  িা, 01904-885454
1 0.2 কাপ জাতীয় মাছ মাছ বি হরে না ক্ষনয়ক্ষমত খায ও সার প্ররয়াগ করা

328
ম াোঃ আব্দুে োিা , গ্রা োঃ োিপুে, মপাোঃ কাদিগঞ্জ, ইউোঃ 

ভািাদ  িা, 01722554996
1 0.81 বাগদা ক্ষচংিী ক্ষচংক্ষি মারা যারে

র্তক প্রক্ষত 10 গ্রাম ক্ষপ্লক্ষচং পাউর্ার 3 মকক্ষজ ক্ষফকক্ষকরর পাক্ষনরত গুরল ক্ষছটিরয় গ্ররয়াগ 

কররত হরব।

329
শুক্ররিে মঘাষ, গ্রা : োিপুে, মপা:কাদিগঞ্জ, ইউ: 

ভািাদ  িা
2 1.5

বাগদা ও ক্ষচংক্ষি কাপ 

জাতীয়  মাছ
মাছ খাঁক্ষব খারে মারছর েনত্ব মবর্ী। মারঝ মারঝ হরিা টানা মারছর েনত্ব কমারনা। ক্ষনয়মক্ষত খায ও সার প্ররয়াগ করা।

330
নুরুি ইেিা , গ্রা োঃ োিাে গ্রা , মপাোঃ কাদিগঞ্জ, ইউোঃ 

কুশুদিয়া, 01446919748
1 0.035 কাপ জাতীয় মাছ মরর যারে মারছর গারয় লালরছ দাগ ধানী ফুট র্তক 1 মকক্ষজ চুন এবং1 মকক্ষজ লবণ প্ররয়াগ কররত হরব

331
এে এ  েদফকুি ইেিা , গ্রা : ভেখািী, মপা: ওোইদুে 

নগে, ইউ: কুশুদিয়া
1 1.2 বাগদা মেররর পাক্ষন মোলা র্তক প্রক্ষত 200 গ্রাম চুন প্ররয়াগ কররত হরব।

332
অদনি  ন্ডি, গ্রা োঃ িদ্নননীথ পুে, মপাোঃ ম ৌতিা, ইউোঃ 

ম ৌতিা, 01767448611
1 0.05 কাপ জাতীয় মাছ মরর যারে মারছর গারয় লালরছ দাগ ধানী ফুট

 তক 500গ্রা  চুন এেিং 500 গ্রা  িেন প্ররয়াগ এেিং Amonia 1% ওোি  তরক 

প্রয়াগ কেরত হরে

333
ম াোঃ আোদু িা ান, গ্রা : ভেখািী, মপা:ওোইদুেনগে, 

ইউ:কুশুদিয়া, 01774-976692
1 2 বাগদা ও কাপ জাতীয়  াছ েি হরে না।  ারছে ঘনত্ব মে ী  ারছে ঘনত্ব ক ারত হরে এেিং দনয়দ ত এেিং খাদ্য ও োে প্ররয়াগ কেরত হরে।

334
আদেফি ইেিা ,গ্রা : ো নগে,মপা: কৃষ্ণনগে,ইউ: 

কৃষ্ণনগে,01747-775190
1 4 বাগদা তলায় পূন শ পক্ষনর কালরচ দূগন্ধ দু একটা মাছ মরর যারে।

হরিা মটরন পাক্ষন তলাক্ষন মবর করর নতুন পাক্ষন ঢুকারত  হরব। এবং 2-3 মকক্ষজ চুন প্ররয়াগ 

কররত হরব।

335 কািী আহম্মি মহারেন 1 0.05 কাপ জাতীয় মাছ মাছ বািরছ না ক্ষদন ক্ষদন মযাগা হরয় যারে
প্রক্ষত 15-20 ক্ষদন পর র্তরক 75 গ্রাম টি এস ক্ষপ এবং 75 গ্রাম ক্ষজপসাম সার ক্ষদরত 

হরব এবং ক্ষনয়ক্ষমত সম্পরুক খায প্ররয়াগ কররত হরব।

336
ম াোঃ আেিা ,গ্রা োঃ ম াক্ষট কােী,মপাোঃ নিতা,ইউোঃ 

নিতা,01923075920
1 0.5 বাগদা পাক্ষন স্বে পাক্ষনরত  খায নাই ক্ষচংক্ষি মখালস ক্ষদরেনা

লবণরত 1-2 মকক্ষজ হারর চুন প্ররয়াগ ক্ষবমারতহ হজু TSP মার ক্ষবরযাগ এবং মারঝ মারঝ 

সম্পৃরক খায প্ররয়াগ কররত হরব

337
ম াোঃ এ াে আিী,গ্রা : মঠকো েদহ পুে,মপা: 

কাদিগঞ্জ,ইউ: কুশুদিয়া,01782-196416
1টি 1 কাপ জাতীয় মাছ মাছ বি হরে না ক্ষনযক্ষমত খায ও সার প্ররয়াগ কররত হরব।

338
অ ি মঘাষ ,গ্রা োঃ কৃষ্ণনগে,মপাোঃ কৃষ্ণনগে,ইউোঃ 

কৃষ্ণনগে,01712887221
3 0.04 কাপ জাতীয় মাছ খাক্ষব্ব খারে িাসরচ এবং 2-1 টা মারা যারে

পুকুরর পাতা পিা বি কররত হরব। তলার পাতা জল মটরন তুলরত হরব এবং র্তরক 

500গ্রাম চুন প্ররয়াগ কররত হরব।

339
ম াোঃ  াদ   মহারেন,গ্রা : 

কাদ  পুে,মপা:নিতা,ইউ:নিতা,01913-265300
2 1 কাপ নাস শারী মারছর দ্রুত বৃক্ষির জন্য পরামর্ চাই

ক্ষনয়ক্ষমত খায প্ররয়াগ ও মারঝ মারজ হরিা টানরত হরব এবং েনত্ব মবক্ষর্ হরল মারছল েন্তব 

কমারনা।

উপরিিা 

ম াটোঃ
১৬২ ৮৬

340
 দতিাি েেকাে, দপতাোঃ মিরেন্দ্র েেকাে, গ্রা োঃ শ্রীউিা 

01739 924252
1 0.4 োগিা দচিংদি েি হরে না। দচিংদিে ম াট ওিরনে 5 গ্রা  হারে েম্পুেক খাদ্য প্ররয়াগ কেরত হরে।

341
দনোপি  ন্ডি, দপতাোঃ হািােী  ন্ডি, গ্রা োঃ  াদনকখািী 

01711 310060
1 0.13 কাপ প দ শ্র  াছ  াো যারে, পাদন কারিা হরয় মগরছ। দেঘা প্রদত 05 মকদি দিওিাইট মিওয়াে িন্য েিা হরিা।

342
পদেে কু াে োনা, দপতাোঃ প্রকা  চন্দ্র োনা, গ্রা োঃ 

যদুয়ােিাঙ্গা 01571 747865
1 0.26 কাপ প দ শ্র পাদনে উপে েবুি স্তে। মঘরে খাদ্য ও োে মিওয়া ো দয়ক ভারে েন্ধ োখরত হরে।

343
েঞ্জয় কেোগী, দপতাোঃ মকনাো  কেোগী, গ্রা োঃ পুইিািা 

01773 886477
1 0.4 োগিা  াছ  াো যারে, পাদনে দপ.এইচ - 9.00 দেঘা প্রদত 03 মকদি টিএেদপ প্ররয়াগ কেরত হরে।

344
অদচন্ত কু াে  ন্ডি, দপতাোঃ  ঙ্গি  ন্ডি, গ্রা োঃ 

মিিপাতুয়া 01729 708019
1 0.13 কাপ প দ শ্র পাদনে উপে িাি স্তে।

িদি দিরয় ো কিাে পাতা মপদচরয় িাি স্তে তুরি মফিরত হরে এেিং প্রদত  তরক 100 গ্রা  

চুন দিরত হরে।

345
েনদিত কু াে িা , দপতাোঃ সুরোধ চন্দ্র িা , গ্রা োঃ 

আনুদিয়া 01714 597450
1 2.26 োগিা পাদনে দপ.এইচ - 9.00, দপদপটি - 10.00 দেঘা প্রদত 03 মকদি টিএেদপ প্ররয়াগ কেরত হরে।

346
ইয়াদছন আিী, দপতাোঃ সুে ন আিী, গ্রা োঃ কচুয়া 01718 

943613
1 1.13 োগিা মপানা  াো যারে। মপানা নাদে পিং করে ছািাে পো  প মিওয়া হরিা।

347
ম াোঃ  াহরনয়াি, দপতাোঃ  হাতাপ উিীন, গ্রা োঃ 

আ াশুদন 01746 069053
1 1.33 োগিা পাদনে দপ.এইচ - 9.00, দপদপটি - 10.00 দেঘা প্রদত 03 মকদি টিএেদপ প্ররয়াগ কেরত হরে।

348
ম াোঃ নাঈনুি ইেিা , দপতাোঃ রুহি আদ ন, গ্রা োঃ 

কদি াখািী 01923 576864
1 2.66 োগিা পাদনে দপ.এইচ - 8.3, দপদপটি - 7.00, পাদন মঘািাত্ব প্রদত  তরক 200 গ্রা  পাথুরে চুন দিরত হরে।

349
ম াোঃ দ িানুে েেিাে, দপতাোঃ আকেে েেিাে, গ্রা োঃ 

মোনাতনকাটি 01925 321705
1 0.4 কাপ প দ শ্র পাদন কারিা হরয় মগরছ প্রদত  তরক 500 গ্রা  হারে পাথুরে চুন দিরত হরে।

উপরিিাোঃ আ াশুদন



350
িগেন্ধু েেকাে, দপতাোঃ মৃত েতযেঞ্জন, গ্রা োঃ 

যদুয়ােিাঙ্গা 01761 541213
1 0.66 োগিা মপানা  াো যারে, পাদনে দপ.এইচ - 8.3 মপানা নাদে পিং করে ছািাে পো  প মিওয়া হরিা।

351
সু দত োনী  ন্ডি, স্বা ীোঃ তৃদপ্ত  ন্ডি, গ্রা োঃ আ াশুদন 

01790 046970
1 0.13 কাঁকিা কাঁকিা চাষ েম্পরকপ িানরত চায় কাঁকিা চাষ দেষরয় দেদভন্ন পো  প মিওয়া হয়।

352
অিয় োনা, দপতাোঃ ফটিক চন্দ্র োনা, গ্রা োঃ ো নিািংগা 

01747 526591
1 0.66 োগিা পাদনে দপ.এইচ - 8.00,  াছ  াো যারে দেঘা প্রদত 03 মকদি দিওিাইট প্ররয়াগ কেরত হরে।

353
হু ায়ুন কদেে সু ন, দপতাোঃ  াহিান আিী, গ্রা োঃ 

আ াশুদন 01913 793700
1 6.66 োগিা পাদনে দপ.এইচ - 8.9 দেঘা প্রদত 03 মকদি টিএেদপ প্ররয়াগ কেরত হরে।

354
দ িন েেকাে, দপতাোঃ শ্রীকান্ত েেকাে, গ্রা োঃ নওয়াপািা 

01718 593492
1 2 োগিা মপানা  াো যারে। মপানা নাদে পিং করে ছািাে পো  প মিওয়া হরিা।

355
ম াোঃ আবুি হাোন, দপতাোঃ নিরুি ইেিা , গ্রা োঃ 

দ িপাপুে 01747 779176
1 0.4 কাপ প দ শ্র মঘরে প্রাকৃদতক খাদ্য ক প্রদত  তরক 100 গ্রা  ইউদেয়া ও 50 গ্রা  টিএেদপ দিরত হরে।

356
উি  কু াে  ন্ডি, দপতাোঃ তৃদপ্ত  ন্ডি, গ্রা োঃ আ াশুদন 

01724 847892
1 0.66 োগিা দচিংদি েি হরে না। দচিংদিে ম াট ওিরনে 5 গ্রা  হারে েম্পুেক খাদ্য প্ররয়াগ কেরত হরে।

357
 চীন েেকাে, দপতাোঃ দন পি েেকাে, গ্রা োঃ োউশুদি 

01644 815124
1 0.26 োগিা মঘরে প্রাকৃদতক খাদ্য ক প্রদত  তরক 100 গ্রা  ইউদেয়া ও 50 গ্রা  টিএেদপ দিরত হরে।

358
োজু েেকাে, দপতাোঃ দন পি েেিাে, গ্রা োঃ  রনাহেপুে 

01794 519007
1 1.33 োগিা পাদনে দপ.এইচ - 9.00 দেঘা প্রদত 03 মকদি টিএেদপ প্ররয়াগ কেরত হরে।

359
ম াোঃ খদিলুে েহ ান, দপতাোঃ  কবুি মহারেন, গ্রা োঃ 

কেকুেঝুটি 01761 578727
1 1.2 োগিা পাদন কারিা হরয় মগরছ প্রদত  তরক 500 গ্রা  হারে পাথুরে চুন দিরত হরে।

360
দেপ্লে কু াে  ন্ডি, দপতাোঃ গরন  চন্দ্র  ন্ডি, গ্রা োঃ 

তুয়ােিাঙ্গা 01724 672448
1 0.13 কাপ প দ শ্র পাদনে দপ.এইচ - 8.00,  াছ  াো যারে দেঘা প্রদত 06 মকদি দিওিাইট প্ররয়াগ কেরত হরে।

361
রুহুি আদ ন, দপতাোঃ ম াোঃ কেয়ি আিী, গ্রা োঃ 

মোয়াি ােী 01975 854516
1 0.4 কাপ প দ শ্র  াছ খাদে খারে োঁ  দিরয় দপটিরয় ো োতাে মকরট পাদনরত অদিরিন োিারত হরে।

362
জুরয়ি োয়হান, দপতাোঃ আব্দুি কদে , গ্রা োঃ 

মভািানাথপুে 01934 587370
1 0.26 কাপ প দ শ্র পাদন কারিা হরয় মগরছ প্রদত  তরক 500 গ্রা  হারে পাথুরে চুন দিরত হরে।

363
আিাদ ন, দপতাোঃ আোঃ আদিি, গ্রা োঃ মনায়াকাটি 

01779 659138
1 0.33 কাপ প দ শ্র মঘরে প্রাকৃদতক খাদ্য ক প্রদত  তরক 100 গ্রা  ইউদেয়া ও 50 গ্রা  টিএেদপ দিরত হরে।

364
ভেেঞ্জন েেিাে, দপতাোঃ ধীরেন্দ্র েেিাে, গ্রা োঃ পুইিািা 

01923 180429
1 0.66 োগিা দচিংদি েি হরে না। দচিংদিে ম াট ওিরনে 5 গ্রা  হারে েম্পুেক খাদ্য প্ররয়াগ কেরত হরে।

365
সু ন, দপতাোঃ  াহিান আিী, গ্রা োঃ আ াশুদন 01913 

793700
1 13.33 োগিা পাদনে দপ.এইচ - 9.00, দপদপটি - 9.00 দেঘা প্রদত 03 মকদি টিএেদপ প্ররয়াগ কেরত হরে।

366
ম াোঃ আি  ামুন, দপতাোঃ িরেি আিী, গ্রা োঃ চাপিা 

01724 999628
1 0.13 গিিা গিিা চাষ দেষরয় িানরত চায় গিিা চাষ দেষরয় দেদভন্ন পো  প মিওয়া হয়।

367
মোহাগ মহারেন, দপতাোঃ আব্দুি কাদিে গািী, গ্রা োঃ 

খািো 01744 529159
1 1 োগিা মঘরে প্রাকৃদতক খাদ্য ক প্রদত  তরক 100 গ্রা  ইউদেয়া ও 50 গ্রা  টিএেদপ দিরত হরে।

368
আব্দুি গফ্ফাে, দপতাোঃ  ািাে গািী, গ্রা োঃ ম াভনািী 

01704 566588
1 0.26 কাপ প দ শ্র  াছ খাদে খারে োঁ  দিরয় দপটিরয় ো োতাে মকরট পাদনরত অদিরিন োিারত হরে।

369
হারে  গািী, দপতাোঃ আব্দুি খারিক, গ্রা োঃ েিাোদিয়া 

01703 576363
1 0.13 কাঁকিা কাঁকিা চাষ েম্পরকপ িানরত চায় কাঁকিা চাষ দেষরয় দেদভন্ন পো  প মিওয়া হয়।

370
িহুরুি ম ািি, দপতাোঃ েদহ  ম ািি, গ্রা োঃ পুইিািা 

01981 111458
1 1.2 োগিা পাদনে দপ.এইচ - 8.8 দেঘা প্রদত 03 মকদি টিএেদপ প্ররয়াগ কেরত হরে।

371
ম াোঃ  দিি েেিাে, দপতাোঃ আদনছুে েেিাে, গ্রা োঃ 

কচুয়া 01718 151019
1 0.26 কাপ প দ শ্র রুই  ারছে গারয় উকুন দেঘা প্রদত 100 গ্রা  সুদ দথয়ন দিরত হরে।

372
অপূে প েেকাে, দপতাোঃ সুরে  েেকাে, গ্রা োঃ নাটানা 

01763 788807
1 0.13 কাঁকিা  াটিরত গ্যাে সৃদষ্ট হরে দেঘা প্রদত 15 মকদি পাথুরে চুন প্ররয়াগ কেরত হরে।

373
ম াোঃ দেোজুি ইেিা , দপতাোঃ আোঃ ছািাে, গ্রা োঃ 

আ াশুদন 01754 262237
1 0.4 োগিা মঘরে প্রাকৃদতক খাদ্য ক প্রদত  তরক 100 গ্রা  ইউদেয়া ও 50 গ্রা  টিএেদপ দিরত হরে।

374
ম াোঃ েদেউি ইেিা , দপতাোঃ আব্দুে েউফ, গ্রা োঃ 

গুেগ্রা  01953 081331
1 0.13 কাঁকিা খাদ্য প্ররয়াগ েম্পরকপ িানরত চায় মতিাদপয়া  াছ মছাট টুকো করে প্ররয়াগ কেরত হরে।



375
ম াোঃ  দফজুি ইেিা , দপতাোঃ  দফকুি ইেিা , গ্রা োঃ 

শ্রীকিে 01318 431700
1 0.4 োগিা মঘে প্রস্তুদত েম্পরকপ িানরত চায়

প্রদত  তরক 01 মকদি চুন মিওয়াে 03-04 দিন পে 100 গ্রা  ইউদেয়া ও 50 গ্রা  

টিএেদপ মিওয়াে পে মপানা  জুি কেরত হরে।

376
 রনাি কু াে েেিাে, দপতাোঃ সু ীি েেিাে, গ্রা োঃ 

আ াশুদন 01845 707650
1 0.26 কাপ প দ শ্র পাদনে উপে েবুি স্তে। মঘরে খাদ্য ও োে মিওয়া ো দয়ক ভারে েন্ধ োখরত হরে।

377
অদনতা েেকাে. স্বা ীোঃ দচি েঞ্জন েেকাে, গ্রা োঃ 

 েিিপুে 01883 938506
1 0.53 োগিা পাদনে দপ.এইচ - 8.8, দপদপটি - 5.00 দেঘা প্রদত 03 মকদি টিএেদপ প্ররয়াগ কেরত হরে।

378
সুরকা ি  দল্লক, দপতাোঃ সুরষন  দল্লক, গ্রা োঃ  েিিপুে 

01787 417778
1 0.36 োগিা পাদন কারিা হরয় মগরছ প্রদত  তরক 500 গ্রা  হারে পাথুরে চুন দিরত হরে।

379
তাপে কু াে  ন্ডি, দপতাোঃ িগিী   ন্ডি, গ্রা োঃ 

 েিিপুে 01725 227221
1 0.18 োগিা

পাদনে দপ.এইচ - 8.4, দপদপটি - 4.00,  াটিে দপ.এইচ – 

6.5
দেঘা প্রদত 03 মকদি দিওিাইট প্ররয়াগ কেরত হরে।

380
 ধুসূিন োয়, দপতাোঃ দনতযানন্দ োয়, গ্রা োঃ  েিিপুে 

01710 753619
1 0.26 োগিা পাদনে দপ.এইচ - 9.1, দপদপটি - 4.00

দেঘা প্রদত 02 মকদি দচটাগুি, 02 মকদি অরটাপাদি , 02 চা চ ঈষ্ট পাউিাে প্ররয়াগ 

কেরত হরে।

381
ধনঞ্জয়  ন্ডি, দপতাোঃ ভেদেন্ধু  ন্ডি, গ্রা োঃ  েিিপুে 

01885 459582
1 0.26 োগিা পাদনে দপ.এইচ - 8.2, দপদপটি - 4.00 দেঘা প্রদত 03 মকদি দিওিাইট প্ররয়াগ কেরত হরে।

382
 শ্মান  ন্ডি, দপতাোঃ নকুি চন্দ্র  ন্ডি, গ্রা োঃ  েিিপুে 

01867 659472
1 0.13 োগিা পাদনে দপ.এইচ - 8.7, দপদপটি - 5.00 দেঘা প্রদত 03 মকদি টিএেদপ প্ররয়াগ কেরত হরে।

383
চিিা েেকাে, স্বা ীোঃ কেেে েেকাে, গ্রা োঃ  েিিপুে 

01735 474679
1 0.4 োগিা পাদনে দপ.এইচ - 8.6, দপদপটি - 4.00 দেঘা প্রদত 03 মকদি টিএেদপ প্ররয়াগ কেরত হরে।

384
বৃন্দােন স্বন পকাে, দপতাোঃ অেদেন্দু স্বন পকাে, গ্রা োঃ 

 েিিপুে 01750 308718
1 0.15 োগিা পাদনে দপ.এইচ - 8.3, দপদপটি - 4.00, পাদন কারিা প্রদত  তরক 500 গ্রা  হারে পাথুরে চুন দিরত হরে।

385
মনপাি েেকাে, দপতাোঃ তাোপি েেকাে, গ্রা োঃ 

 েিিপুে 01727 446279
1 0.47 োগিা পাদনে দপ.এইচ - 9.1, দপদপটি - 4.00, মপানা  াো যারে মপানা নাদে পিং করে ছািাে পো  প মিওয়া হরিা ক পরক্ষ 10-12 দিন।

386
ত া  জু িাে, স্বা ীোঃ   ীভূষন, গ্রা োঃ  েিিপুে 

01770 602704
1 0.3 োগিা পাদনে দপ.এইচ - 8.7, দপদপটি - 5.00 দেঘা প্রদত 03 মকদি টিএেদপ প্ররয়াগ কেরত হরে।

387
পূদন প া েেকাে, স্বা ীোঃ মগাদেন্দ েেকাে, গ্রা োঃ  েিিপুে 

01736 086208
1 0.13 োগিা পাদনে দপ.এইচ - 7.00, দপদপটি - 4.00 দেঘা প্রদত 03 মকদি দিওিাইট প্ররয়াগ কেরত হরে।

388
দ ঠুন েেকাে, দপতাোঃ কেেে েেকাে, গ্রা োঃ  েিিপুে 

01722 905281
1 0.26 োগিা পাদনে দপ.এইচ - 9.1, দপদপটি - 3.00

দেঘা প্রদত 02 মকদি দচটাগুি, 02 মকদি অরটাপাদি , 02 চা চ ঈষ্ট পাউিাে প্ররয়াগ 

কেরত হরে।

389
 দিনা োনী েেকাে, দপতাোঃ নাোয়ন েেকাে, গ্রা োঃ 

 েিিপুে 01733 805204
1 0.64 োগিা

পাদনে দপ.এইচ - 8.4, দপদপটি - 4.00, মঘরে প্রাকৃদতক খাদ্য 

ক 
প্রদত  তরক 100 গ্রা  ইউদেয়া ও 50 গ্রা  টিএেদপ দিরত হরে।

390
কেদ্যনাথ  ন্ডি, দপতাোঃ েরন্তাষ  ন্ডি, গ্রা োঃ  েিিপুে 

01777 896847
1 0.4 োগিা দচিংদি েি হরে না। দচিংদিে ম াট ওিরনে 5 গ্রা  হারে েম্পুেক খাদ্য প্ররয়াগ কেরত হরে।

391
আনন্দ েেকাে, দপতাোঃ কাদতপক েেকাে, গ্রা োঃ  েিিপুে 

01884 099454
1 0.4 োগিা পাদনে দপ.এইচ - 9.0, দপদপটি - 6.00,  াছ  াো যারে।

দেঘা প্রদত 02 মকদি দচটাগুি, 02 মকদি অরটাপাদি , 02 চা চ ঈষ্ট পাউিাে প্ররয়াগ 

কেরত হরে।

392
ে ীে কু াে েেকাে, দপতাোঃ কৃষ্ণপি েেকাে, গ্রা োঃ 

 েিিপুে 01751 388099
1 0.13 োগিা

পাদনে দপ.এইচ - 8.2, দপদপটি - 4.00, মঘরে প্রাকৃদতক খাদ্য 

ক 
প্রদত  তরক 100 গ্রা  ইউদেয়া ও 50 গ্রা  টিএেদপ দিরত হরে।

393
দেশ্বনাথ  ন্ডি, দপতাোঃ কাদন্তিাি  ন্ডি, গ্রা োঃ  েিিপুে 

01737 518083
1 0.2 োগিা পাদনে দপ.এইচ - 8.3, পাদন কারিা প্রদত  তরক 500 গ্রা  হারে পাথুরে চুন দিরত হরে।

394
েেীন্দ্র নাথ  ন্ডি, দপতাোঃ তাোপি  ন্ডি, গ্রা োঃ 

 েিিপুে 01763 733726
1 0.26 োগিা পাদনে দপ.এইচ - 9.0, দপদপটি - 7.00 দেঘা প্রদত 03 মকদি টিএেদপ প্ররয়াগ কেরত হরে।

395
দনিী া োনী েেকাে, স্বা ীোঃ মিোননন্দ োয়, গ্রা োঃ 

 েিিপুে 01731 961197
1 0.4 োগিা পাদনে দপ.এইচ - 9.1, মপানা  াো যারে মপানা নাদে পিং করে ছািাে পো  প মিওয়া হরিা ।

396
কদেতা েেকাে, স্বা ীোঃ দেষ্ণুপি েেকাে, গ্রা োঃ 

 েিিপুে 01713 902580
1 0.4 োগিা পাদনে দপ.এইচ - 8.2, দপদপটি - 3.00, পাদন কারিা প্রদত  তরক 500 গ্রা  হারে পাথুরে চুন দিরত হরে।

397
বৃপা েেকাে, স্বা ীোঃ শ্যা ি োয়, গ্রা োঃ  েিিপুে 

01709 108001
1 0.26 োগিা পাদনে দপ.এইচ - 9.0, দপদপটি - 5.00 দেঘা প্রদত 03 মকদি টিএেদপ প্ররয়াগ কেরত হরে।

398
উি  কু াে  ন্ডি, দপতাোঃ তৃদপ্ত কু াে  ন্ডি, গ্রা োঃ 

আ াশুদন 01724 847892
1 0.4 োগিা পাদনে দপ.এইচ - 8.5, মপানা  াো যারে মপানা নাদে পিং করে ছািাে পো  প মিওয়া হরিা ক পরক্ষ  10-15 দিন।

399
হেিাি েেকাে, দপতাোঃ দেশ্বনাথ েেকাে, গ্রা োঃ 

েিাোদিয়া 01771 790708
1 0.26 কাপ প দ শ্র  াছ খাদে খারে োঁ  দিরয় দপটিরয় ো োতাে মকরট পাদনরত অদিরিন োিারত হরে।



400
আদতয়াে েহ ান ম খ, দপতাোঃ কদিমুিীন ম খ, গ্রা োঃ 

আ াশুদন 01923 576864
1 2.66 োগিা পাদনে দপ.এইচ - 8.2, দপদপটি - 5.00, দচিংদি েি হরে না। দচিংদিে ম াট ওিরনে 5 গ্রা  হারে েম্পুেক খাদ্য প্ররয়াগ কেরত হরে।

401
ম াোঃ আব্দুি হান্নান, দপতাোঃ েিে আিী, গ্রা োঃ উিে 

চাপিা 01773 245125
1 0.4 োগিা পাদনে দপ.এইচ - 9.0 দেঘা প্রদত 03 মকদি টিএেদপ প্ররয়াগ কেরত হরে।

402
মগারল্ডন মহারেন, দপতাোঃ ওয়ারিি আিী, গ্রা োঃ কচুয়া 

01823 464057
1 0.66 কাপ প দ শ্র  ারছে গারয় উকুন দেঘা প্রদত 100 গ্রা  সুদ দথয়ন দিরত হরে।

403
আব্দুি  ারিক, দপতাোঃ দিন আিী, গ্রা োঃ চাপিা 01763 

066454
1 0.26 কাপ প দ শ্র পাদন কারিা হরয় মগরছ প্রদত  তরক 500 গ্রা  হারে পাথুরে চুন দিরত হরে।

404
অিয় কু াে োনা, দপতাোঃ ফটিক চন্দ্র োনা, গ্রা োঃ 

ো নিাঙ্গা 01747 526591
1 0.26 োগিা পাদনে দপ.এইচ - 9.00, মপানা  াো যারে মপানা নাদে পিং করে ছািাে পো  প মিওয়া হরিা ক পরক্ষ  10-15 দিন।

405
আব্দুে েবুে গাইন, দপতাোঃ ছদহলুিীন গাইন, গ্রা োঃ 

মগািািা 01309 238996
1 0.4 কাপ প নাে পােী পাদন কারিা হরয় মগরছ প্রদত  তরক 500 গ্রা  হারে পাথুরে চুন দিরত হরে।

406
নদ তা োনী োনা, স্বা ীোঃ ক্ষীদত  োনা , গ্রা োঃ আ াশুদন 

01874 953562
1 0.13 কাঁকিা কাঁকিা চাষ েম্পরকপ িানরত চায় কাঁকিা চাষ দেষরয় দেদভন্ন পো  প মিওয়া হয়।

407
মগাপীনাথ  ন্ডি, দপতাোঃ দচিেঞ্জন  ন্ডি, গ্রা োঃ 

নরিোোি 01733 805015
1 0.66 োগিা মঘরে প্রাকৃদতক খাদ্য ক প্রদত  তরক 100 গ্রা  ইউদেয়া ও 50 গ্রা  টিএেদপ দিরত হরে।

408
পদে ি কু াে  ন্ডি, দপতাোঃ মগােধ পন  ন্ডি, গ্রা োঃ 

চাম্পাখািী 01957 321616
1 0.4 োগিা মঘে প্রস্তুদত েম্পরকপ িানরত চায়

প্রদত  তরক 01 মকদি চুন মিওয়াে 03-04 দিন পে 100 গ্রা  ইউদেয়া ও 50 গ্রা  

টিএেদপ মিওয়াে পে মপানা  জুি কেরত হরে।

409
ম াোঃ েদহদুি ইেিা , দপতাোঃ মৃত ছদহিউিীন, গ্রা োঃ 

কচুয়া 01850 664220
1 0.66 কাপ প দ শ্র  াছ খাদে খারে োঁ  দিরয় দপটিরয় ো োতাে মকরট পাদনরত অদিরিন োিারত হরে।

410
ম াোঃ োখাওয়াত মহারেন, দপতাোঃ  দহদুি োনা, গ্রা োঃ 

শ্রীউিা 01728 416710
1 0.53 কাপ প দ শ্র মঘরে প্রাকৃদতক খাদ্য ক প্রদত  তরক 100 গ্রা  ইউদেয়া ও 50 গ্রা  টিএেদপ দিরত হরে।

411
দহেন্ময় কু াে  ন্ডি, দপতাোঃ আদিতয কু াে  ন্ডি, গ্রা োঃ 

চাম্পাখাদি 01782 775708
1 0.26  রনারেি মতিাদপয়া পাদন কারিা হরয় মগরছ প্রদত  তরক 500 গ্রা  হারে পাথুরে চুন দিরত হরে।

412
ধীোি কু াে  ন্ডি, দপতাোঃ দনরোি  ন্ডি, গ্রা োঃ কচুয়া 

01718 624562
1 0.4 কাপ প দ শ্র পাদনে উপে েবুি স্তে। মঘরে খাদ্য ও োে মিওয়া ো দয়ক ভারে েন্ধ োখরত হরে।

413
ম াোঃ দ িানুে েহ ান, দপতাোঃ আকেে আিী, গ্রা োঃ 

মগাকুিনগে 01925 321705
1 0.66 োগিা মঘে প্রস্তুদত েম্পরকপ িানরত চায়

প্রদত  তরক 01 মকদি চুন মিওয়াে 03-04 দিন পে 100 গ্রা  ইউদেয়া ও 50 গ্রা  

টিএেদপ মিওয়াে পে মপানা  জুি কেরত হরে।

414
উি  কু াে  ন্ডি, দপতাোঃ তৃদপ্ত  ন্ডি, গ্রা োঃ আ াশুদন 

01724 847892
1 0.13 কাঁকিা কাঁকিা চাষ েম্পরকপ িানরত চায় কাঁকিা চাষ দেষরয় দেদভন্ন পো  প মিওয়া হয়।

415
োকী দেল্লাহ, দপতাোঃ আবুি কার  , গ্রা োঃ েি দূগ পাপুে 

01711 179246
1 1.2 োগিা পাদনে দপ.এইচ - 7.8, দপদপটি - 8.00, দচিংদি েি হরে না। দচিংদিে ম াট ওিরনে 5 গ্রা  হারে েম্পুেক খাদ্য প্ররয়াগ কেরত হরে।

416
 ানরেন্দ্র  ন্ডি, দপতাোঃ দুিাি চন্দ্র  ন্ডি, গ্রা োঃ 

নরিোোি 01885 865292
1 0.4 কাপ প দ শ্র  াছ খাদে খারে োঁ  দিরয় দপটিরয় ো োতাে মকরট পাদনরত অদিরিন োিারত হরে।

417
োরক  কু াে কেদ্য, দপতাোঃ দকর ােী কেদ্য, গ্রা োঃ 

আ াশুদন
1 0.53 োগিা পাদনে দপ.এইচ - 9.0 দেঘা প্রদত 03 মকদি মততুি গুরি প্ররয়াগ কেরত হরে।

418
োইদুি েেিাে, দপতাোঃ ম াোঃ িা াি উিীন, গ্রা োঃ 

চাপিা 01720 500478
1 1.6 োগিা  াছ েি হরে না দপরিট খাোে প্ররয়াগ কেরত হরে।

419
ে ীেন  ন্ডি, দপতাোঃ তােক  ন্ডি, গ্রা োঃ তুয়ােিাঙ্গা 

01709 822238
1 1.13 োগিা পাদনে দপ.এইচ - 8.5 মপানা  াো যারে মপানা নাদে পিং করে ছািাে পো  প মিওয়া হরিা ক পরক্ষ  10-12 দিন।

420
দনদ কান্ত োয়, দপতাোঃ  রনােঞ্জন োয়, গ্রা োঃ ো নগে 

01885 871387
1 0.26 কাপ প দ শ্র পাদন কারিা হরয় মগরছ প্রদত  তরক 500 গ্রা  হারে পাথুরে চুন দিরত হরে।

421
ম াোঃ দপন্টু, দপতাোঃ  দফউল্লাহ, গ্রা োঃ আ াশুদন 01712 

928402
1 0.4 কাপ প দ শ্র  াছ খাদে খারে োঁ  দিরয় দপটিরয় ো োতাে মকরট পাদনরত অদিরিন োিারত হরে।

422
েদ েন িা , দপতাোঃ সুব্রত িা , গ্রা োঃ খািো ০১৭৩৯ 

২৫০৭৯৪
১ ০.৪ কাপ প দ শ্র  াছ খাদে খারে । োশঁ দিরয় দপটিরয় ো োতাে মকরট পাদনরত অদিরিন োিারত হরে।

423
ম াছানুে েহ ান, দপতাোঃ ম ািাহাে েেিাে, গ্রা োঃ 

আ াশুদন ০১৮৫৯ ৭৪৫৪৯
১ ০.৪৩ োগিা পাদনে দপএইচ-৯.০০  াছ  াো যারে ।

দেঘা প্রদত ২ মকদি দচটাগুি, ২ মকদি অরটাপাদি ,২ চা চ ইস্ট পাউিাে একরে দ দ রয় 

২৪ ঘো দ দ রয় মছরক প্ররয়াগ কেরত হরে।

424
রুহি আদ ন, দপতাোঃ মৃত হাদ ি ম ািি, গ্রা োঃ আ াশুদন 

০১৭১০ ৭০১২২৯
১ ২.৬৬ োগিা পাদনে দপএইচ-৯.০০ মপানা  াো যারে । মপানা নাদে পিং করে ছািাে পো  প মিওয়া হি।



425
 হে  েেিাে, দপতাোঃ কদেে েেিাে, গ্রা োঃ আ াশুদন 

০১৯৮০ ৯৩৭৯৮০
১ ০.৯৩ োগিা পাদন কারিা হরয় মগরছ। প্রদত  তরক ১/২ মকদি পাথুরে চুন দিরত হরে।

426
ই োন েেিাে, দপতাোঃ  রনাি েেিাে, গ্রা োঃ আ াশুদন 

০১৮৮৭ ০৭৬৯৪৬
১ ০.৬৬ কাপ প দ শ্র মঘরে প্রাকৃদতক খাদ্য ক । প্রদত  তরক ১০০ গ্রা  ইউদেয়া ৫০ গ্রা  টি এেদপ দিরত হরে।

427
আব্দুে েবুে গািী, দপতাোঃ মৃত আফা গািী, গ্রা োঃ 

আ াশুদন ০১৭৫৮ ৪১৪৪৪২
১ ০.৫২ কাপ প দ শ্র মঘরে প্রাকৃদতক খাদ্য ক । প্রদত  তরক ১০০ গ্রা  ইউদেয়া ৫০ গ্রা  টি এেদপ দিরত হরে।

428
ইব্রাদহ  খদিি, দপতাোঃ রুহি কুদ্দুে, গ্রা োঃ  াদনকখািী 

০১৭২৪ ৩৫১১৫৩
১ ১.০৬ কাপ প দ শ্র  াছ খাদে খারে । োশঁ দিরয় দপটিরয় ো োতাে মকরট পাদনরত অদিরিন োিারত হরে।

429
দেরশ্বস্বে েেকাে, দপতাোঃ কেদ্যনাথ েেকাে, গ্রা োঃ েিিি 

০১৭৪৯ ২১০১৪১
১ ০.৫৩ কাপ প দ শ্র  াছ খাদে খারে । োশঁ দিরয় দপটিরয় ো োতাে মকরট পাদনরত অদিরিন োিারত হরে।

430
ম াোঃ আ ানুল্লাহ, দপতাোঃ ম াোঃ আক্তাে, গ্রা োঃ মগািািা 

০১৭১৮ ৬২৪৪৫৬
১ ০.৩ কাপ প দ শ্র  াছ  াো যারে । দেঘা প্রদত ১০০ গ্রা  পটাদ য়া  পাে ম্যাঙ্গারনট দিরত হরে।

431
 ারুফ দেল্লাহ, দপতাোঃ গফ্ফাে গািী, গ্রা োঃ মগািািা 

০১৭৭৯ ৪৬৮৫৩৯
১ ০.৪ োগিা  াছ েি হরে না। দফি িাতীয় খাোে প্ররয়াগ কেরত হরে।

432
দেিা  েেকাে, দপতাোঃ দে ি েেকাে, গ্রা োঃ চদন্ডিহ 

০১৭৬১ ৮৩৯৯৫৮
১ ০.৫৩ োগিা মঘরে পাদনে গভীেতা ক ।

পাদন বৃদি কোে পো  প মিওয়া হি ক পরক্ষ ৩ ফটপ্রদত  তরক ১০০ গ্রা  ইউদেয়া ৫০ 

গ্রা  টি এেদপ দিরত হরে।

433
প্রহল্লি কু াে েেকাে, দপতাোঃ দেশ্বনাথ েেকাে, গ্রা োঃ 

চদন্ডিহ ০১৭৫৮ ০০৮০০৯
১ ০.৬৫ োগিা মঘরে প্রাকৃদতক খাদ্য ক । প্রদত  তরক ১০০ গ্রা  ইউদেয়া ও ৫০ গ্রা  টি এেদপ দিরত হরে।

434
ম াোঃ  াহীন মহারেন, দপতাোঃ ম াোঃ আোঃ েদ ি, গ্রা োঃ 

মগািািা ০১৭৩৩ ২৭৮২৫৬
১ ০.৪ োগিা  াছ েি হরে না।  াছ েি হরে না। দফি িাতীয় খাোে প্ররয়াগ কেরত হরে।

435
নাদেে মহারেন, দপতাোঃ হারত  আিী, গ্রা োঃ োদিয়াপুে 

০১৭৫৩ ২৯২৯২৩
১ ০.৬৫ োগিা  াটিরত গ্যাে সৃদষ্ট হরয়রছ। দেঘা প্রদত ৩ মকদি টি এেদপ দিরত হরে।

436
দহেন্ময় কু াে  ন্ডি, দপতাোঃ দিতযক াে  ন্ডি, গ্রা োঃ 

চাম্পাখাদি ০১৭৮২ ৭৭৫২০৮
১ ০.২৬  রনারেি মতিাদপয়া পাদন কারিা হরয় মগরছ। প্রদত  তরক ১/২ মকদি পাথুরে চুন দিরত হরে।

437
ধীোি কু াে  ন্ডি, দপতাোঃ দনরোি  ন্ডি, গ্রা োঃ 

চাম্পাখািী ০১৭৪৭ ১৫৩৯৩২
১ ০.৪ কাপ প দ শ্র মঘরে প্রাকৃদতক খাদ্য ক । প্রদত  তরক ১০০ গ্রা  ইউদেয়া ৫০ গ্রা  টি এেদপ দিরত হরে।

438
ম াোঃ  াদহনুে ইেিঅ , দপতাোঃ আয়ুে আিী, গ্রা োঃ কচুয়া 

০১৭১৮ ৬২৪৫৬২
১ ০.৫৩ োগিা পাদনে দপএইচ ৯.১ দেঘা প্রদত ৩ মকদি টি এেদপ দিরত হরে।

439
ইউনুচ োনা, দপতাোঃ মৃত ছদহি উিীন, গ্রা োঃ চাপিা 

০১৭৪৯ ২১০৯৮৬
১ ০.৩৩ োগিা পাদন কারিা হরয় মগরছ। দেঘা প্রদত ৫ মকদি দিওিাইট দিরত হরে।

440
ম াোঃ আ ানুল্লাহ েেিাে, দপতাোঃ ম াোঃ আে ািউিীন, 

গ্রা োঃ কচুয়া ০১৮৮৪ ৪৩২৫৭৪
১ ০.৬৫ কাপ প দ শ্র  াছ খাদে খারে । োশঁ দিরয় দপটিরয় ো োতাে মকরট পাদনরত অদিরিন োিারত হরে।

441
ক রি  চন্দ্র  ীি, দপতাোঃ দনতাই চন্দ্র  ীি, গ্রা োঃ 

গিাইপুে ০১৯৯৬ ৬৭১১১২
১ ০.২৬ োগিা পাদনে দপ এইচ- ৯.০০ দেঘা প্রদত ৩ মকদি টি এেদপ দিরত হরে।

442
ম াোঃ আহোন উল্লাহ, দপতাোঃ ম াোঃ ম ািারম্মি হক, গ্রা োঃ 

উিে চাপিা ০১৭৪২ ৪৫২২২০
১ ০.৪ োগিা মঘরে প্রাকৃদতক খাদ্য ক । প্রদত  তরক ১০০ গ্রা  ইউদেয়া ও ৫০ গ্রা  টি এেদপ দিরত হরে।

443
ম াোঃ আদ রুি ইেিা , দপতাোঃ আোঃ কুদ্দুে, গ্রা োঃ চাপিা 

০১৯১৫ ৭৩৮৬৭৫
১ ০.৫৩ োগিা পাদনে দপ এইচ ৯.০০ দেঘা প্রদত ৩ মকদি টি এেদপ দিরত হরে।

444
ম ািারম্মি হক, দপতাোঃ মৃত আোঃ খারিক, গ্রা োঃ চাপিা 

০১৭৩৩ ৫১৭২৪৯
১ ০.২৬ কাপ প দ শ্র  াছ খাদে খারে। দেঘা প্রদত ১০০ গ্রা  অদিম্যাি দিরত হরে।

445
ম াোঃ আফছাে উিীন , দপতাোঃ িা ািউিীন, গ্রা োঃ 

চাপিা ০১৭৪৯ ১৫৮৮৫০
১ ০.৩৩ োগিা পাদন কারিা হরয় মগরছ। প্রদত  তরক ১/২ মকদি পাথুরে চুন দিরত হরে।

446
ম াোঃ িদে  উদিন, দপতাোঃ মগািা  েহ ান, গ্রা োঃ 

োহাদুেপুে ০১৯১৪ ৫৭১০০১
১ ১.৩৩ কাপ প দ শ্র  ারছে খাদ্য প্ররয়াগ েম্পরকপ িানরত চায়।  ারছে ম াট ওিরনে ৫ গ্রা  হারে খাদ্য প্ররয়াগ কেরত হরে।

447
মখাকন চন্দ্র  ন্ডি, দপতাোঃ দেরনাি চন্দ্র  ন্ডি, গ্রা োঃ 

োইনতিা ০১৭২৮ ৮৫৪১৯০
১ ১.০৬ কাপ প দ শ্র মঘরে প্রাকৃদতক খাদ্য ক । প্রদত  তরক ১০০ গ্রা  ইউদেয়া ও ৫০ গ্রা  টি এেদপ দিরত হরে।

448
উরপি কু াে েেকাে, দপতাোঃ মৃত স্বেন েেকাে, গ্রা োঃ 

োইনতিা ০১৭২৩ ৭৮৩২৯৮
১ ০.১৩ কাপ প দ শ্র  াছ েি হরে না।  ারছে ম াট ওিরনে ৫ গ্রা  হারে খাদ্য প্ররয়াগ কেরত হরে।

449
ম াোঃ আছাদুি ইেিা , দপতাোঃ আোঃ োেী, গ্রা োঃ োটো 

০১৭৬৭ ৯৭৮৯৮৫
১ ০.৮ োগিা পাদনে দপ এইচ ৮.৫, মপানা  াো যারে। মপানা নাদে পিং করে ছািাে পো  প মিওয়া হি। ক পরক্ষ ১০-১৫ দিন।



উপরিিা 

ম াটোঃ
১১০ ৮১

450
ম খ িাদকে মহারেন, ফিোদি, শ্যা নগে, 

০১৯৩৬৬৮৯৪১৫
১ ০.৫৩ োগিা-কাপ প দ শ্র চাষ

পাদন স্বে, খাদ্য ঘাটদত, পাদনে দপ এইচ ৮.০,  াটিে দপ 

েএইচ ৬.৫

দচটাগুি ২ মকদি, োইে পাদি  ২ মকদি, ইস্ট পাউিাে ৫০ হারে মঘরে প্ররয়াগ করুন।

451
ম াোঃ ইয়াদছন, দচিংিাখািী, শ্যা নগে,০১৭১৫৩৫০৭৫২

১ ১. োগিা-কাপ প দ শ্র চাষ
পাদনে দপ এইচ ৮.০, প্রাকৃদতক খাদ্য 

ঘাটদত

প্রদত  মগারনে ৬ষ্ঠীরত  তক প্রদত ১০০গ্রা  ইউদেয়া, ৫০ 

গ্রা  টি এে দপ প্ররয়াগ করুন।

452
মৃতুযঞ্জয়  ন্ডি, িদক্ষণ পদি  আটুদিয়া, আটুদিয়া, 

০১৭২১৭৫৯৯৫৩
১ ০.২৬ োগিা-কাপ প দ শ্র চাষ োগিা দচিংদি মখািে দিরে না।

ম্যাি মকয়াে ৫ গ্রা  প্রদত মকদি খারদ্যে োরথ মঘরে প্ররয়াগ করুন।

453
মনপাি  হািিাে, আোিচদন্ডপুে, বুদিরগায়াদিয়া, 

০১৯২১৩৩১৭৩৩
১ ০.১৩ োগিা-কাপ প দ শ্র চাষ বৃদষ্টে পরে ২-১ টি করে দচিংদি  াো যারে প্রদত  তরক ২০০ গ্রা  পাথুরে চুন প্ররয়াগ করুন।

454
ম াোঃ  ান্নান গািী, ঈশ্বেীপুে, ০১৯২১৩১৬৭০৩

১ ০.৪ োগিা-কাপ প দ শ্র চাষ মছাট োগিা দচিংদি আটরি এরে  াো যায় দিওিাইট প্রদত দেঘায় ৩ মকদি হারে প্ররয়াগ করুন।

455
তপন কু াে  ন্ডি, দুেমুিখািী, নুেনগে, 

০১৯৬১১২২৯২৪
১ ০.৬৬ োগিা-কাপ প দ শ্র চাষ

পাদনে দপ এইচ ৮.০,িেনাক্ততা ১০ দপদপটি

  বৃদষ্টে পরে ২-১ টি করে দচিংদি  াো যারে 

প্রদত দেঘায় ৪ মকদি হারে িরিা াইট চুন । ৩ দিন পে

োইে পাদি , দচটাগুি, ইস্ট পাউিাে দনয়   াদফক প্ররয়াগ করুন।

456 ম াোঃ হাদিসুে েহ ান, ে িাননগে, ০১৯৮৭৪৬১৫৬১ ১ ০.২৬ কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে বৃদি তুিনামুিকভারে ক মিহ ওিরনে ৫% হারে েম্পূেক খাদ্য প্ররয়াগ করুন।

457 িা াি েেিাে, পদ্মপুকুে,  ০১৯৬০৪৪৫২৮৮ ১ ০.২৬ োগিা-কাপ প দ শ্র চাষ
 াটিে দপ এইচ ৮.৩, পাদনে এইচ ৬.৫, 

পাদন স্বে, োগিাে বৃদি ক ।

দচটাগুি ২ মকদি, োইে পাদি  ২ মকদি, ইস্ট পাউিাে 

৫০ হারে মঘরে প্ররয়াগ করুন।

458  ামুন, ভুরুদিয়া, ০১৯১০৩৮০০১১ ১ ০.১৩ কাপ প দ শ্র চাষ  াছ ভােরছ, অদিরিন ঘাটদত। হেো টানুন, দেঘায় ৩ মকদি হারে দিওিাইট প্ররয়াগ করুন।

459
ম াোঃ আোঃ েহ ান, চুনকদি, মুদন্সগঞ্জ,০১৯৭৬৮০০০৬০

১ ০.১ কাপ প দ শ্র চাষ  ামুক দনয়ন্ত্রণ কেরত চাই
 তরক ৩-৫ টি করে িাক কাপ প ছাড়ুন, তাহরি 

 ামুক দনয়ন্ত্ররণ আেরে।

460 মুদিেে েহ ান, কাদ  াদি, ,০১৭১৩৯২৫৭৯০ ১ ১.৩ োগিা কাপ প দ শ্র চাষ দচিংদি মখািে দিরে না।  তরক ২৫০ গ্রা  হারে িরিা াইট চুন প্ররয়াগ করুন।

461 েনদিত, মপািাকাটিা, বুদিরগায়াদিনী,০১৭২২৯৩২০০০ ১ ০.৫ োগিা কাপ প দ শ্র চাষ দচিংদি মখািে দিরে না।
 তরক ২৫০ গ্রা  হারে িরিা াইট চুন প্ররয়াগ করুন। 

দচটাগুি  তািংর  ৪০ গ্রা , পাদি  ৫০ গ্রা  ও ইস্ট 

পাউিাে ০.৫ গ্রা  হারে প্ররয়াগ করুন।
462 তপন কু াে  ন্ডি, িোঃ পোঃ আটুদিয়া,০১৯৩১৬২৩৭০৭ ১ ০.৩৪ োগিা কাপ প দ শ্র চাষ ২-১ টি করে দচিংদি আটরি এে  াো যায়। দিওিাইট প্রদত দেঘায় ৩ মকদি হারে প্ররয়াগ করুন।

463 হািী মুদিেে েহ ান, আোিচদন্ডপুে,,০১৭৯১৩৩৯৭৮৬ ১ ১০.  কাপ প দ শ্র চাষ খাদ্য ঘাটদত। মিহ ওিরনে ৫% হারে েম্পূেক খাদ্য প্ররয়াগ করুন।

464  হারিে েেকাে, োিঘাটা, শ্যা নগে, ০১৯৫২৩৩৪৫৮০ ১ ০.১৩ পাঙ্গাে-কাপ প দ শ্র চাষ পাঙ্গাে  াছ পাদনে উপরে ভােরছ।
অদিরিন পাউিাে  তরক ১০০ গ্রা , পাথুরে চুন ২০০ গ্রা ,

িেণ ২০০ গ্রা / তক। 

465
দ িানুে েহ ান, হদেনগে, মুদন্সগঞ্জ

০১৯১৬১১০২৪৬
১ ০.৮ োগিা কাপ প দ শ্র চাষ

বৃদষ্টে পরে মতিাদপয়া  াছ ভারে,  াটি 

কারিা ও দূগ পি।

 তরক ১৫০ গ্রা  দিওরে  প্ররয়াগ করুন। তিাে কািা 

মথরক হেো মটরন গ্যাে দূে করুন।

466  া ী , মভটখািী, ০১৯২০২৮২৭৯০ ১ ০.১৩ কাপ প দ শ্র চাষ চুন প্ররয়ারগে  াো েম্পরকপ িানরত চাই।  তরক ১ মকদি হারে পাথুরে চুন প্ররয়াগ করুন।

467 ম াোঃ  া ী  মহারেন, পাদখ াো, পদ্মপুকুে ১ ০.৪ কাপ প দ শ্র চাষ পাদন মঘািা,  াছ ভােরছ। চুন ২০০ গ্রা / তক। দিওিাইট ২ মকদি/দেঘায় প্ররয়াগ করুন

468 হাদেবুে েহ ান, গু ানতিী, ঈশ্বেীপুে,০১৭১৫৩৬৮০১৩ ১ ৮. োগিা কাপ প দ শ্র চাষ মঘরে শ্যাওিায় পচন। হেো টানুন, শ্যাওিা অপোেণ করুন।

469
দনহাে েঞ্জন গারয়ন, মভটখািী, 

,ে িাননগে,,০১৭২৫৬৬৮০৫৯
১ ১. কাপ প দ শ্র চাষ

রুই  ারছর্ গারয় উকুন। পাদনে দপ এইচ 

৬.৫,  াটিে দপ এইচ ৬.০

৪ দ দিদিটাে সুদ দথয়ন/ তািংর /ফট পাদনে িন্য প্ররয়াগ 

করুন।  তরক ২০০ গ্রা  হারে চুন প্ররয়াগ করুন।

470 ম াছাোঃ চার িী, মোয়াদিয়া, শ্যা নগে,,০১৯৪৭২৬৮৮২৬ ১ ০.০৪ কাপ প দ শ্র চাষ খাদ্য ব্যেস্থাপনা েম্পরকপ িানরত চাই। প্রদতদিন দুইোে দনয়   াদফক খাদ্য প্ররয়াগ করুন।

471 িগিী  েেকাে, কাঁঠািোদিয়া, ,০১৯৯১০৪৬৪১১ ১ ০.৬৬ োগিা কাপ প দ শ্র চাষ ক্ষত মোরগে পূে প প্রস্তুদত কী প্রদত  তরক ২০০ গ্রা  পাথুরে চুন প্ররয়াগ করুন।

472 ঠাকুে চেণ  ন্ডি, কাঁঠািোদিয়া,,০১৯৬৯১২৯২৬৩ ১ ০.৬ োগিা কাপ প দ শ্র চাষ প্রাকৃদতক খাদ্য ঘাটদত
োইে পাদি  ১ মকদি, দচটাগুি ১ মকদি, ইস্ট পাউিাে 

২০ গ্রা /দেঘায় প্ররয়াগ করুন।

উপরিিাোঃ শ্যা নগে



473 িণ পা  ন্ডি, কাঠািোদিয়া, কাদ  াদি,,০১৯১৭০৪২৬৯৩ ১ ০.৯৩ োগিা কাপ প দ শ্র চাষ প্রাকৃদতক খাদ্য ঘাটদত
োইে পাদি  ১ মকদি, দচটাগুি ১ মকদি, ইস্ট পাউিাে 

২০ গ্রা /দেঘায় প্ররয়াগ করুন।

474
কািি োনী েেকাে, কাঠািোদিয়া,,কাদ  াদি, 

০১৭৮০৩২৬১৪৫
১ ০.৫ োগিা কাপ প দ শ্র চাষ খাদ্য ঘাটদত।

োইে পাদি  ১ মকদি, দচটাগুি ১ মকদি, ইস্ট পাউিাে 

২০ গ্রা /দেঘায় প্ররয়াগ করুন।

475 িীরন  েেকাে, কাঁঠািোদিয়া, কাদ  াদি, ১ ০.৬৬ োগিা কাপ প দ শ্র চাষ খাদ্য ঘাটদত।
োইে পাদি  ১ মকদি, দচটাগুি ১ মকদি, ইস্ট পাউিাে

 ২০ গ্রা /দেঘায় প্ররয়াগ করুন।

476 ম াোঃ আ োফি ইেিা , কাদ  াদি, ০১৭২০৬৫৩৬৭১ ১ ০.৪ োগিা কাপ প দ শ্র চাষ পাদন মঘািা,  াছ ভােরছ। প্রদত  তরক ২০০ গ্রা  পাথুরে চুন প্ররয়াগ করুন।

477 ম াোঃ েদফউিীন, ো িীেনপুে, নুেনগে, ০১৮৪৪৪৯০০৭২ ১ ০.৩৩ োগিা কাপ প দ শ্র চাষ প্রাকৃদতক খাদ্য ঘাটদত
োইে পাদি  ১ মকদি, দচটাগুি ১ মকদি, ইস্ট পাউিাে

 ২০ গ্রা /দেঘায় প্ররয়াগ করুন।

478
আদতয়াে েহ ান, ো িীেনপুে, নুেনগে, 

০১৭৬০৯৭৭২৯৩
১ ০.৪ গিিা-কাপ প দ শ্র চাষ গিিাে খা ারে দক খাদ্য প্ররয়াগ কেে। গর ে ভূদষ, ভুট্টা দেি,  ামুরকে  ািংে প্ররয়াগ করুন।

479
ম াোঃ মহিাি উিীন, ো িীেনপুে , নুেনগে, 

০১৯১০৮৫৭০১৯
১ ০.২৬ কাপ প দ শ্র চাষ রুই  ারছে গারয় িাি ফটকী িাগ  তরক ২০০ গ্রা  চুন ও ২০০ গ্রা  িেণ প্ররয়াগ করুন।

480
ম াোঃ আোঃ গফফাে, ো িীেনপুে, নুেনগে, 

০১৪০০২২৬৬৮৫
১ ০.৩৯ োগিা-কাপ প দ শ্র চাষ দেিভাে  ারছে গারয় িাি ফটদক িাগ।  তরক ২০০ গ্রা  চুন ও ২০০ গ্রা  িেণ প্ররয়াগ করুন।

481
ম াোঃ  াহরনওয়াি, ো িীেনপুে, নুেনগে, 

০১৭২৯৩৮০১০১
১৩ ৬. কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে বৃদি তুিনামুিকভারে ক মিহ ওিরনে ৫% হারে েম্পূেক খাদ্য প্ররয়াগ করুন।

482 ম াোঃ ফয়াি মহরেন, কাদ  াদি, ০১৭৩৬০০৭৯৯৬ ১ ০.৬ োগিা-কাপ প দ শ্র চাষ পাদন মঘািা,  াছ ভােরছ। দিওিাইট প্রদত দেঘায় ৩ মকদি হারে প্ররয়াগ করুন।

483
ম াোঃ হারুন অে ে ীি,  িংকেকাটি, কাদ  াদি, 

০১৬৮২৫০৮০৫৯
১ ০.৬৫ কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে বৃদি তুিনামুিকভারে ক । মিহ ওিরনে ৫% হারে েম্পূেক খাদ্য প্ররয়াগ করুন।

484 মকো ত আিী, মোয়াদিয়া, শ্যা নগে, ০১৭৪২৬৭৪৭৫০ ১ ০.৩৩ মভটকী চাষ মভটকীে খা ারে কী খাদ্য প্ররয়াগ কেে মভটকীে খাদ্য দহোরে মতিাদপয়া  াছ চাষ করুন।

485
ম ােরি  উিীন, মগাপািপুে, শ্যা নগে,

১ ০.২৭ কাপ প দ শ্র চাষ অদিরিন ঘাটদত দিওিাইট প্রদত দেঘায় ৩ মকদি হারে প্ররয়াগ করুন।

486 হাদফজুে েহ ান, ে িাননগে, ০১৭২০৫৪৯৬২৭ ১ ০.৩৬ োগিা-কাপ প দ শ্র চাষ  াটি কারিা ও দূগ পন্ধ দিওিাইট প্রদত দেঘায় ৩ মকদি হারে প্ররয়াগ করুন।

487 ম াোঃ োিাউিীন, আোিচদন্ডপুে, ০১৯৮৭০৩৮৩৬০ ১ ৯.২ োগিা-কাপ প দ শ্র চাষ পাদন মঘািা,  াছ ভােরছ। একে প্রদত দিওিাইট ১০ মকদি।

488 ম াোঃ ওে ান গদণ, চদন্ডপুে, শ্যা নগে ১ ০.০২ কাপ প দ শ্র চাষ পাদনে েিং অদতদেক্ত েবুি। োে প্ররয়াগ েন্ধ োখুন। চুন  তরক ১০০ গ্রা  প্ররয়াগ করুন।

489
ম াোঃ আোঃ েদহ , মটিংোখািী, ে িাননগে, 

০১৯২৯১৭৮৯৩৫
১ ০.৪ োগিা-কাপ প দ শ্র চাষ োগিা বৃদিে বৃদি ক । পাদনে গভীেতা োিান, েম্পূেক খাদ্য প্ররয়াগ করুন।

490 ম াোঃ  হেীন আিী, মটিংোখািী, ০১৯৩৪৫১৫৯৮৪ ১ ০.২৬ োগিা-কাপ প দ শ্র চাষ প্রাকৃদতক খাদ্য ঘাটদত
োইে পাদি  ১ মকদি, দচটাগুি ১ মকদি, ইস্ট পাউিাে

 ২০ গ্রা /দেঘায় প্ররয়াগ করুন।

491
মনপাি  হািিাে, আোিচদন্ডপুে, বুদিরগায়াদিয়া, 

০১৯২১৩৩১৭৩৩
১ ০.২৬

 রনারেি মতাদপয়া 

চাষ
মতিাদপয়ায় গারয় িাি ফটকী িাগ চুন ২৫০ গ্রা  ও কৃদষ িদ ে পটা  ২০ গ্রা / তরক প্ররয়াগ করুন।

492 অদভদিত মৃধা, ধানখািী, ০১৭৪৫৬০৫৫১৯. ১ ০.০৩ কাপ প দ শ্র চাষ েকাি মেিায়  াছ পাদনে উপরে ভারে
হেো টানুন, িাঠি দিরয় পাদনরত দপটিরয় পাদনরত মঢউ সৃদষ্ট

কেরেন।

493
নূে ইেিা , োিঘাটা, শ্যা নগে,

১ ০.১৩ কাপ প দ শ্র চাষ রুই  ারছে গারয় উকুন এেিং  াছ ভােরছ। সুদ দথয়ন ১৫০ এ  এি প্ররয়াগ করুন, দিওিাইট ৩ মকদি/দেঘায় প্ররয়াগ করুন।

494 ম াোঃ মেিাউি কদে , উিে আটুদিয়া, ০১৯১৫৭৬৯২৭১ ১ ০.৬৬ কাপ প দ শ্র চাষ
 ারছে গারয় ফিকা পচা মোগ, মপট মফািা

মোগ।

২৫০ গ্রা  চুন ও ২৫০ গ্রা  িেণ প্ররয়াগ করুন। হেো 

টানুন।

495 কেয়ি িাদকে মহারেন, ভুরুদিয়া, ০১৭২৭৭৩৫৩৮৩ ১ ০.৩ কাপ প দ শ্র চাষ খাদ্য ব্যেস্থাপনা েম্পরকপ িানরত চাই।
প্রদত মগারণে ৬ষ্ঠীরত  তক প্রদত ১০০ গ্রা  ইউদেয়া,

 ৭৫ গ্রা  টি এে দপ প্ররয়াগ করুন।

496 ম াোঃ আোঃ হক, ভুরুদিয়া, চরেে দেি, ০১৭২০৪৬৯৬৩৪ ১ ০.১২ গিিা-কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে বৃদি ক । ইউদেয়া ১০০ গ্রা , ৭৫ গ্রা  টি এে দপ, ৮০ গ্রা  কখি/ তক

497
 হানন্দ দেশ্বাে, আিপাঙ্গাদেয়া,

১ ০.০৪ কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে বৃদি ক , পাদন স্বে।
ইউদেয়া ১০০ গ্রা , ৭৫ গ্রা  টি এে দপ, ৮০ গ্রা  কখি/ তক

মিহ ওিরনে ৫% হারে েম্পূেক খাদ্য প্ররয়াগ করুন।



498 হাদেবুে েহ ান,  ঈশ্বেীপুে, ০১৭১৩৯০২০২৬ ১ ০.৮ োগিা-কাপ প দ শ্র চাষ বৃদষ্টে পরে  াছ  াো যারে। প্রদত  তরক ২০০ গ্রা  হারে পাথুরে চুন প্ররয়াগ করুন।

499 ম াোঃ আোঃ হাদক  ম ািি, ম ৌতিা, ০১৭৪৫১৮২৩০৪ ১ ২.৫ কাপ প দ শ্র চাষ
পাদন স্বে, খাদ্য ঘাটদত, পাদনে দপ এইচ 

৮.০,  াটিে দপ েএইচ ৬.৫

ইউদেয়া ১০০ গ্রা , ৭৫ গ্রা  টি এে দপ, ৮০ গ্রা  কখি/ তক

মিহ ওিরনে ৫% হারে েম্পূেক খাদ্য প্ররয়াগ করুন।

500 সুকান্ত গাইন, কাঁচিাহাটি, ০১৭১২৯৭৯১৩৭ ১ ০.৫ োগিা-কাপ প দ শ্র চাষ
পাদনে দপ এইচ ৬.২,  াটিে দপ এইচ ৬.৫,

  ারছে বৃদি ক ।
মিহ ওিরনে ৫% হারে েম্পূেক খাদ্য প্ররয়াগ করুন।

501 ম াোঃ আদনছুে েহ ান, গাবুো, ০১৭১২০৬৩২০২ ১ ৪০. োগিা-কাপ প দ শ্র চাষ  াটি কারিা ও দূগ পন্ধ ১৫০ গ্রা  দিওিাইট/ তরক প্ররয়াগ করুন ।

502 প্রভাষ চন্দ্র  ন্ডি, িাপা, ০১৯২২৩৭৩৬৯৪ ১ ৪.৩৮ োগিা-কাপ প দ শ্র চাষ  াটি কারিা, দূগ পন্ধ ,  াছ ভােরছ। ১৫০ গ্রা  দিওিাইট/ তরক প্ররয়াগ করুন ।

503 ধনঞ্জয়  ন্ডি, শ্যা নগে, ০১৭৫৬২১৯০৬১ ১ ০.৩ োগিা-কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে বৃদি ক । মিহ ওিরনে ৫% হারে েম্পূেক খাদ্য প্ররয়াগ করুন।

504 মৃনাি কাদন্ত, আটুদিয়া, ০১৯২৫৩৭৮৪৫৮ ১ ০.০২ োগিা-কাপ প দ শ্র চাষ প্রাকৃদতক খাদ্য ঘাটদত।
দচটাগুি ১ মকদি, পাদি  ১ মকদি, ইস্ট ২০ গ্রা /দেঘায় 

প্ররয়াগ করুন।

505
ম াোঃ আদ নুে েহ ান, আিািনগে, ককখািী, 

০১৭৮৪১৪৬৯০৩
১ ৩. োগিা-কাপ প দ শ্র চাষ

পাদনে িেণাক্ততা ক । এ ে রয় দকভারে

 োগিাে দপ এি  জুি কো যায়।
দেকাি মেিায় োগিাে দপ এি  জুি করুন।

506 ম াোঃ দেয়াজুি ইেিা , দচিংিাখািী, ০১৯৬৩২৪০৮৮১ ১ ৩. োগিা-কাপ প দ শ্র চাষ োগিাে দপ এি মে ী োরচ না। নাে পােী করে োগিাে দপ এি  জুি করুন।

507 েকুি, োিঘাটা, শ্যা নগে, ০১৭১১১৬১৩০০ ১ ০.০৩ কাপ প দ শ্র চাষ  ামুক দনয়ন্ত্রণ কেরত চাই। প্রদত  তরক ৩-৫ টি িাক কাপ প  জুি করুন।

508 হাদেবুে েহ াে, ে িাননগে, ০১৯২৬২৭৬২৮৮ ১ ০.৭৫ োগিা-কাপ প দ শ্র চাষ
পাদনে দপ এইচ ৬.৯, দপদপটি ১২,  

দচিংদিে উি  চাষ ব্যেস্থাপনা ।

দচটাগুি ১ মকদি, পাদি  ১ মকদি, ইস্ট ২০ গ্রা /দেঘায় 

প্ররয়াগ করুন।

509
মৃতুযঞ্জয়  ন্ডি, িদক্ষণ পদি  আটুদিয়া, আটুদিয়া, 

০১৭২১৭৫৯৯৫৩
১ ০.৪ োগিা-কাপ প দ শ্র চাষ পাদনে েিং কারিা,  াটিরত পচন।

হেো টানুন, দিওিাইট দেঘা প্রদত ৫ মকদি হারে প্ররয়াগ 

করুন।

510 আদ রুি ইেিা , ফাদেো  ৎস্য প্রকল্প, ০১৭১০৭৭৮১৬৮ ১ ০.৩ োগিা-কাপ প দ শ্র চাষ পাদন ব্যেস্থাপনা দেষয়ক।
প্রদত  ারে দপ এইচ পদে াপ পূে পক প্ররয়ািন ত চুন প্ররয়াগ

, দনয়   াইফক োে প্ররয়াগ করুন।

511 সু ন কু াে কেদ্য, িোঃ আটুদিয়া, ০১৯৮৬৬৪৭১৬৩ ২ ০.৮ োগিা-কাপ প দ শ্র চাষ েকাি মেিায়  াছ পাদনে উপরে ভারে। দেঘা প্রদত ২৫০ গ্রা  হারে অদিরিন পাউিাে প্ররয়াগ করুন।

512  ামুন, ভুরুদিয়া, ০১৯১০৩৮০০১১ ১ ০.১৩ কাপ প দ শ্র চাষ পুকুরে  াছ ভােরছ।
হেো টানুন, িাঠি দিরয় পাদনরত দপটিরয় পাদনরত মঢউ সৃদষ্ট

কেরেন।

513 মোহোে মহারেন, কাদ  াদি, ০১৯৪০৫২২৯৪৫ ১ ০.২ কাপ প দ শ্র চাষ প্রাকৃদতক খাদ্য বৃদি কেরত চাই।
 তক প্রদত ২৫০ গ্রা  ইউদেয়া, ১০০ গ্রা  টি এে দপ অন্তত 

একোে  ারে প্ররয়াগ করুন।

514  াকসুদুে েহ ান, ে িাননগে, ০১৭১৫৯৯৯০৩৮ ১ ১.০৫ কাপ প দ শ্র চাষ দক খাদ্য প্ররয়াগ কেে। মিহ ওিরনে ৫% হারে েম্পূেক খাদ্য প্ররয়াগ করুন।

515 ম াোঃ িাহাঙ্গীে আি , োিঘাটা, ০১৭১৪৯৪৯২৭০ ১ কাপ প দ শ্র চাষ দেঘা প্রদত দক হারে মপানা মিয়া যারে।
 ৩-৪ টিরত মকদি হরি  প্রদত  তরক ১৫ টি কাপ প দ শ্র

 িারতে  াছ  জুি করুন।

516 দেকা   ন্ডি, কা ািকাটি, পদ্মপুকুে, ০১৭১৮৭৪৯৯৭৬ ১ ০.২ কাপ প দ শ্র চাষ
পাদনে দপ এইচ ৮.২, মছাট োগিা আটরি 

আরে।
দিওিাইট প্রদত দেঘায় ৫ মকদি হারে প্ররয়াগ করুন।

517 ম াোঃ েদফকুি ইেিা , গাবুো, ০১৭১২৮৭২৪৩২ ১ ০.৭ োগিা-কাপ প দ শ্র চাষ খাদ্য ঘাটদত।
দচটাগুি ১ মকদি, পাদি  ১ মকদি, ইস্ট ২০ গ্রা /দেঘায় 

প্ররয়াগ করুন।

518 মগািা  ম াস্তফা, ভুরুদিয়া, 0১৭১০০৩১০৭১ ১ ০.৪ োগিা-কাপ প দ শ্র চাষ তিরির ে ভটকা দনয়ন্ত্রণ কেে। ইরকাদেচ প্রদত দেঘায় ৫ মকদি হারে প্ররয়াগ করুন।

519 ম খ আি গীে, ে িাননগে, ০১৭১৬৭৮৬৭৫৩ ১ ১. োগিা-কাপ প দ শ্র চাষ োগিাে উি  চাষ ব্যেস্থাপনা।
দেঘা প্রদত দচটাগুি ১ মকদি, পাদি  ১ মকদি, ইস্ট ২০ গ্রা 

প্ররয়াগ করুন।

520 ম াোঃ ইয়াদছন, দচিংিাখািী, শ্যা নগে, ০১৭১৫৩৫০৭৫২ ১ ১.৩৩ োগিা-কাপ প দ শ্র চাষ বৃদষ্টে পে দচিংদি ভারে। প্রদত  তরক ১ মকদি হারে চুন প্রওয়াগ করুন।

521 দহেক চন্দ্র োয়, পাইকগাছা, ০১৯৩৮৬০৮৪৬৭ ১ ৬.৬৭ োগিা-কাপ প দ শ্র চাষ অদিরিন ঘাটদত।
োরয়া একুয়া দফফটি দেঘা প্রদত ২৫০ গ্রা , অদিরিন 

পাউিাে ৭০ গ্রা  হারে প্ররয়দগ করুন।

522 ম াোঃ হাদিসুে েহ ান, ে িাননগে, ০১৯৮৭৪৬১৫৬১ ১ ০.১৩ কাপ প দ শ্র চাষ
পাদনে দপ এইচ ৬.৯, দপদপটি ১২,  

মিদহক বৃদি ক ।
মিহ ওিরনে ৫% হারে েম্পূেক খাদ্য প্ররয়াগ করুন।



523 ম াোঃ  দনরুি ইেিা , কাদ  াদি, ০১৭৫৯১৭১৩৭৬ ১ ০.২ কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে বৃদি তুিনামুিকভারে ক । মিহ ওিরনে ৫% হারে েম্পূেক খাদ্য প্ররয়াগ করুন।

524 ম খ লুৎফে েহ ান, ফিোদি, ০১৮১৬০৩৬৫৭১ ১ ০.২৭ োগিা+কাপ প দ শ্র চাষ োগিা দচিংদিে বৃদি ক ।
দেঘা প্রদত দচটাগুি ১ মকদি, পাদি  ১ মকদি, ইস্ট ২০ গ্রা 

প্ররয়াগ করুন।

525 অদেত কু াে গাইন, চদন্ডপুে, শ্যা নগে, ১৭১৮৪০৫২৩১ ১ ৪.৬৬ োগিা +োিা াছ



কাপ প  াছে খাোে দহরেরে দকদক ব্যেহাে কেরেন

অরটাকুিা ৩০% ভূট্টা ৩০% েদেষাে কখি ৪০% একরে 

দভদিরয় েি আকারে প্ররযাগ করুন।

526  িাদকে মহারেন,খানপুে, ০১৭২৭৭৩৫৩৮৩ ১১ ০.৫৩
োগিা-

কাপ প দ শ্র
কিদনক কতোে খাদ্য দিরত হরে

প্রদতদিন দুইোে দনয়   াদফক খাদ্য প্ররয়াগ করুন। ারছে

 ম াট ওিরনে ৫% হারে।

527 িাদকে মহারেন, িেগাপুে, ০১৭৫৩৭১৮০৬১ ১ ০.৫৩ োগিা-কাপ প দ শ্র চাষ দচিংদি মখািে দিরে না।  তািংর  ২০০ গ্রা  চুন প্ররয়াগ করুন।

528 ম খ আ োফ মহরেন, কাটিোেহি ১ ১. োগিা-কাপ প দ শ্র চাষ  জুিকৃত  াছ পাওয়া যায় দন। সুস্থ েেি মপানা পুনোঃ  জুি করুন।

529 ম াোঃ দেোজুি ইেিা , োিঘাটা, ০১৭৪৬২৪৯৫৯৬ ১ ০.০৬ কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে বৃদি ক ।
েদেষাে কখি ৪০%, োইে পাদি  ৩০% একরে পাদনরত 

দভদিরয় েি কতেী করে প্ররয়াগ করুন।

530
দ িানুে েহ ান, গিকুপােপুে, পদ্মপুকুে, 

০১৯২৫৩৭৮৫৬৫
১ ০.২৬ গিিা-কাপ প দ শ্র চাষ দচিংদি মখািে পাোয় না।

দিওিাইট ৫ মকদি, দচটাগুি ১ মকদি, পাদি  ১ মকদি, 

ইস্ট ২০ গ্রা /দেঘায় প্ররয়াগ করুন।

531 মর াোঃ হারুন অে েদ ি,  িংকেকাটি, ০১৬৮২৫০৮০৫৯ ১ ০.০২ কক  াছ
১০০০ দপচ  াছ প্রদতটি ৪ গ্রা  কতটুকু 

খাোে দিে এেিং কয়োে দিে।

প্রদতদিন ১০% হারে অথাৎ ৪০০ গ্রা  ১ োে খাদ্য কিদনক

ক পরক্ষ ২ োে প্ররয়াগ করুন।

532 ম াোঃ ফারুক মহারেন, আটুদিয়া, ০১৯১৯২৭৩৬৫০ ১ ২.৬ োগিা-কাপ প দ শ্র চাষ োগিাে প্রাকৃদতক খাদ্য ঘাটদত।
দচটাগুি ১ মকদি, পাদি  ১ মকদি, 

ইস্ট ২০ গ্রা /দেঘায় প্ররয়াগ করুন।

533 ম াোঃ ইব্রাহী  মহরেন, ভুরুদিয়া, ০১৯১৫৬৮৬৮৭৭ ১ ০.৬৭ োগিা-কাপ প দ শ্র চাষ ম ওিা দনয়ন্ত্রণ কেরত চাই। একুয়া ফরটা ৩০ দ .দি./ তরক প্ররয়াগ করুন।

534 ম াোঃ ইয়াদছন, দচিংিাখািী, শ্যা নগে, ০১৭১৫৩৫০৭৫২ ১ ১.৩ োগিা-কাপ প দ শ্র চাষ  প্রাকৃদতক খাদ্য ঘাটদত।
দচটাগুি ২ মকদি, পাদি  ২ মকদি, ইস্ট ৫০ গ্রা /দেঘায় 

প্ররয়াগ করুন।

535 ম াোঃ হাদেবুে েহ ান, ককখািী, ০১৯২৬২৭৬২৮৮ ১ ০.৪ কাপ প দ শ্র চাষ রুই  ারছে বৃদি ক । মিহ ওিরনে ৫% হারে েম্পূেক খাদ্য প্ররয়াগ করুন।

536 ইয়াকুে আদি, মিউদিয়া ১ ০.৮ গিিা-কাপ প দ শ্র চাষ আটরি দচিংদি  াো যায়। দেঘা প্রদত ৩ মকদি একুয়া নাদে  দপ প্ররয়াগ করুন।

537
দেিন কু াে  ন্ডি, েয়ােদেিং, আটুদিয়া, 

০১৯৩৭৪৬৯৭০২
১ ০.০৮ োগিা-কাপ প দ শ্র চাষ

পাদন স্বে, খাদ্য ঘাটদত, পাদনে দপ এইচ 

৮.০,  াটিে দপ েএইচ ৬.৫

প্রদত মগারণে ৬ষ্ঠীরত  তক প্রদত ১০০ গ্রা  ইউদেয়া,

 ৭৫ গ্রা  টি এে দপ প্ররয়াগ করুন।

538 ম খ মগািা  ফারুক, ে  িাননগে,  ০১৭৩৯৩১৮১৭৩ ১ ১৩.৩৬ োগিা-কাপ প দ শ্র চাষ খাদ্য ব্যেস্থাপনা েম্পরকপ িানরত চাই।
দচটাগুি ১ মকদি, পাদি  ১ মকদি, 

ইস্ট ২০ গ্রা /দেঘায় প্ররয়াগ করুন।

539 ম াোঃ আর কুি হাোন, েন িাননগে, ০১৭২০৪৬০৬৭০ ১ ১১. োগিা দচিংদিে খা ারে পচন মেদ । ১০০% পাদন পদেেতপন করুন।

540 দিিা োনী  ন্ডি, িউিদিয়া,  ০১৯৯০৮৩৫১৪০ ১ ০.৫ গিিা-কাপ প দ শ্র চাষ গিিাে বৃদি তুিনামুিকভারে ক । মিহ ওিরনে ৫% হারে েম্পূেক খাদ্য প্ররয়াগ করুন।

541 খরগন্দ্রনাথ কেদ্য, আটুদিয়া, ০১৯৮১২৮৫১৫২ ১ ০.২ গিিা-কাপ প দ শ্র চাষ গিিাে প্রাকৃদতক খাদ্য ক ।
দচটাগুি ১ মকদি, পাদি  ১ মকদি, 

ইস্ট ২০ গ্রা /দেঘায় প্ররয়াগ করুন।

542 হাদেবুে েহ ান, েিং ীপুে, ০১৭১৩৯০২০১৬. ১ ৬.৬ োগিা-কাপ প দ শ্র চাষ দচিংদি মখািে দিরে না।
 তািংর  ২০০ গ্রা  চুন প্ররয়াগ করুন। দচটাগুি ১ মকদি, পাদি  ১ মকদি, 

ইস্ট ২০ গ্রা /দেঘায় প্ররয়াগ করুন।

543 আকেে মহরেন, ে িাননগে, ০১৭১১৪৮২৫০৯ ১ ০.৩৬ কাপ প দ শ্র চাষ পাদনে েিং মঘািা  তরক ২০০ গ্রা  চুন ও ২০০ গ্রা  িেণ প্ররয়াগ করুন।

544 মোহোে মহারেন, কাদ  াদি, ০১৯৪০৫২২৯৪৫ ১ ০.২৬ কাপ প দ শ্র চাষ প্রাকৃদতক খাদ্য বৃদি কেরত চাই।
প্রদত  তািংর  ২৫০ গ্রা  ইউদেয়া, ১৫০ গ্রা  টি এে দপ

প্ররয়াগ করুন।

545 দেকা   ন্ডি, কা ািকাটি, পদ্মপুকুে, 0১৭১৮৭৪৯৯৭৬ ১ ০.৪ োগিা-কাপ প দ শ্র চাষ মছাট োগিা দচিংদি আটরি এরে  াো যায়
দচটাগুি ১ মকদি, পাদি  ১ মকদি, 

ইস্ট ২০ গ্রা /দেঘায় প্ররয়াগ করুন।

546 ম াোঃ মগািা  ইয়াদছন, োিঘাটা, ০১৭১৫৩৫০৭৫২ ১ ০.৬৫ োগিা-কাপ প দ শ্র চাষ পাদন মঘািারট। প্রদত  তরক ১ মকদি হারে চুন প্ররয়াগ করুন।

547 এে এ  কা রুি হায়িাে, নদকপুে, ০১৭৭৭৫০৫৯৯৭ ১ ০.১৩ কাপ প দ শ্র চাষ ক্ষত মোরগে পূে প প্রস্তুদত কী প্রদত  তরক ২৫০ গ্রা  চুন, ২৫০ গ্রা  িেণ প্ররয়াগ করুন।



548 ম াোঃ আোঃ  ান্নান, ঈশ্বেীপুে, ০১৯২১৩১৬৭০৩ ১ ০.৫২ োগিা-কাপ প দ শ্র চাষ দচিংদি মঘরে পাদে মঘািা। দিওিাইট ৩ মকদি/দেঘায় প্ররয়াগ করুন।

549 অদেত  কু াে, কা ািকাটি, ০১৯১৭৪০৮০৬৬ ১ ১.২ োগিা-কাপ প দ শ্র চাষ বৃদষ্টে কােরণ  াছ  াো যায়। প্রদত  তরক ২০০ গ্রা  চুন প্ররয়াগ করুন।

550 কতরয়বুে েহ ান, পাদখ াো, ০১৩১১৪০৫৭০১ ১ ০.৮ োগিা-কাপ প দ শ্র চাষ বৃদষ্টে কােরণ পাদন মঘািা। পাদন পদেেতপন করুন ।

551 েনিয়, চুনাে ব্রীি, আটুদিয়া ১ ০.২৫ োগিা-কাপ প দ শ্র চাষ  াটিরত পচন মে ী। দিওিাইট ৩ মকদি/দেঘায় প্ররয়াগ করুন।

552 নুরু উিীন, গু ানতিী, ঈশ্বেীপুে ১ ৫. গিিা-কাপ প দ শ্র চাষ গিিাে িাদি মগাফ খরে পিরছ। দেঘা প্রদত ৫ মকদি দিওিাইট প্ররয়াগ করুন।

553 তুষাে কাদন্ত  ন্ডি, পাদখ াো, ০১৯৩৭৮৭৩৩৭১ ১ ০.৯ োগিা-কাপ প দ শ্র চাষ পাদনে দপ  এইচ ৪.০০, পাদনে দপ এইচ ক । প্রদত  তািংর  ২০০ গ্রা  চুন প্ররয়াগ করুন।

554 ইছহাক মহারেন, েিং ীপুে, ০১৭১১৩৭৬৫৩২ ১ ১.০১ কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে  জুি ঘনত্ব েম্পরকপ িানরত চাই।
কাপ প িাতীয়  ারছে মক্ষরে ৫-৬ ইদি োইরিে  তািংর  

৩০-৪০ টি মপানা   জুি করুন।

555 মুদিেে েহ ান, বুদিরগায়াদিনী, ০১৭১৩৯২৫৭৯০ ১ ২.০৩ োগিা-কাপ প দ শ্র চাষ দচিংদিে উি  চাষ ব্যেস্থাপনা।
দচটাগুি ১ মকদি, পাদি  ১ মকদি, 

ইস্ট ২০ গ্রা /দেঘায় প্ররয়াগ করুন।

556 ইয়াকুে আদি, পদ্মপুকুে, ০১৮৭৩৫২০৭৫৯ ১ ১. োগিা-কাপ প দ শ্র চাষ বৃদষ্টে কােরণ পাদন মঘািা। প্রদত  তরক ২০০ গ্রা  চুন প্ররয়াগ করুন।

557 ম াোঃ  াহাবুে েহ ান, ো িীেনপুে, ০১৯১৭ ৯৩৭৮০৫ ১ ০.৫ গিিা-কাপ প দ শ্র চাষ গিিাে গারয় ম ওিা।  তরক ৪০০ গ্রা  হারে চুন প্ররয়াগ করুন।

558 ম াোঃ আোঃ  ান্নান, ঈশ্বেীপুে, ০১৯২১৩১৬৭০৩ ১ ০.২ োগিা-কাপ প দ শ্র চাষ পাদনে েিং অদতদেক্ত েবুি। প্রদত  তরক ১ মকদি হারে চুন প্ররয়াগ করুন।

559 ম াোঃ মগািা  ইয়াদছন, োিঘাটা, ০১৭১৫৩৫০৭৫২ ১ ০.৫২ োগিা-কাপ প দ শ্র চাষ দচিংদি মখািে দিরে না।
ম্যাি মকয়াে ৫ গ্রা  প্রদত মকদি খারদ্যে োরথ মঘরে প্ররয়াগ করুন।

560 ম াোঃ ইয়াকুে আিী, মুদন্সগঞ্জ, ০১৯২০২৭৭৮৩৮ ১ ০.১৩ কাপ প দ শ্র চাষ ক্ষত মোরগে পূে প প্রস্তুদত কী প্রদত  তরক ১ মকদি হারে পাথুরে চুন প্ররয়াগ করুন।

উপরিিা 

ম াটোঃ
১৩৪ ১৮১
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যশ োর

১
ম া: দেয়াজুি ইেিা  দপতা-ইউনুে আিী গ্রা -

দেিাো পুে ম াোইি-০১৭৪৩১৭৬৮৯৬
১টি ১০০  তক কাপ প দ শ্রচাষ পুকুরে পাতা পরি পরচ পাদন নষ্ট পাথুরে চুন ২৫০ গ্রা  গুরি দছটারেন এেিং খাদ্য প্রদতদিন ৪ মকদি করে দিরেন।

২
ম া: আবু োঈি দপতা- মৃত েরফওয়াত গ্রা -কাদ  পুে 

ম াো: ০১৭২৬৯৩৩৫৬৭
০২টি ৪৮ তক কাপ প দ শ্রচাষ পােিা দ শ্রচাষ েম্পরকপ িানরত চায়

পুকুে প্রস্তুত পূে পক  তরক ৩৫০ টি পােিা এেিং ৫টি করে োিা  াছ মছরে (১০-১২)% হারে 

েকাি ও োরত খাোে দিন

৩
িনাে আদকে েেিাে দপিং- ম া: আরনায়াে েেিাে গ্রা : 

কাদিয়াপুে ম াো-০১৭৬১৭৪৩৯৪৮
০৪টি ৬৯০  তক কাপ প দ শ্রচাষ কাটাই পুকুরে নাদে পিং এে ে য় মেনু মপানা মকরট যারে

 তক প্রদত ১ মকদি কখি পাদন ৪ গুন,২০০ গ্রা  দচটাগুি,১০ গ্রা  ঈষ্ট পাউিাে দ দ রয় ২৪ 

ঘো পে দছটিরয় দিরেন

৪
ম া: ইোহাক োগে দপিং-  দ উে গ্রা -উপ হে ম াো: 

০১৭০১৬৪৩১১৭
০২টি ১২০  তক কাপ প দ শ্রচাষ মতিাদপয়া চাষ পিদত েম্পরকপ িানরত চায়

 তরক প্রদত ২-৩ ইদি আকারেে ২৫০-৩০০ টি মপানা  জুি করুন এেিং মিহ ওিরনে ৭-

৮% হারে কিদনক ২োে ভাে ান খাোে প্ররয়াগ করুন

৫
দ মুি োয় দপিং-  িংকে োয় গ্রা - দেটি করিি পািা 

ম াো-০১৮১৪০৭৪৯৮৫
১টি ৪৮  তক োরয়াফ্লক োরয়াফ্লক কেরত চায় োরয়াফ্লক েসুদন্দয়া একিন চাষ করে তাে দনকট যারেন

৬ পুদি িাইন পুকুে ম াো-০১৯২৭৩০৪২৬৪ ০১টি ৯০টি কাপ প দ শ্রচাষ  াছ ২/৩ টা  ারি  ারি  াো যারে ভাি করে োধায় িাি মেরধ দিন।  তরক ৩০০ গ্রা  হারে পাথুরে চুন প্ররয়াগ করুন

৭
মুদক্ত মেগ  স্বা-আিাহাে গ্রা - নাোঙ্গািী ম াো-

০১৮২৩৪২৫৭১৯
১টি ৪০  তক কক  ারছে চাষ  াছ মভরে উঠরছ  তরক ২ গ্রা  োরয়াদিন প্ররয়াগ করুন

৮
মক, এে  ামুন দপিং- আব্দুি ওহাে গ্রা - নরেন্দ্রপুে ম াো-

০১৭৬২৬০৬৭২১
৫টি ৫০০  তক কাপ প দ শ্রচাষ ব্যািংক মিান মপরত চায় ব্যািংরক মযাগারযাগ করেন

৯
ম া: দেোজুি েহ ান দপিং-নওর ে আিী গ্রা -িয়ন্তা 

ম াো-০১৯২০২৬২০৮৮
০২টি ৬৫  তক দ িং  াছ চাষ  াছ মকদিরত ৫০টি খাোে পদে ান িানরত চায়  ারছে ওিরনে ১২% হারে ম গাদফি দিরি ২োে মভারে ও োরত প্ররয়াগ করুন।



১০
ম া: োজ্জাি মহারেন দপিং- মুনসুে আিী গ্রা - রুেপুে 

ম াো: ০১৭৭৫৯৩৯২২২
১টি ১০৫  তক কক  াছ  াছ মভরে খাদে খায়, পাদন দুগ পন্ধ োরয়াদিন োরয়এযাকুয়া  তরক ২ দ দি প্ররয়াগ করুন

১১ ম া: আবু িাফে যর াে কযাের ে ম াো-০১৬৮৪১০২৮৮ ১টি ১০৫  তক কাপ প দ শ্রচাষ পুকুরে বুিবুি ও েিং গারো হরয়রছ  তরক   ২৫০গ্রা  চুন ও মপ্রাোয়টিক দচদন দ দশ্রত করে দিরত হরে।

১২
ম া: আ: োিাে দপিং- ইে াইি মহা: ম াো-

০১৭১৬৮৮২৮৩০
১টি ৮০ তক কাপ প দ শ্রচাষ দেিভাে কাপ প  াো যারে

েতপ ান খাদ্য েন্ধ করুন  তরক ১৫ গ্রা  হারে পটাদ য়া  পােম্যাঙ্গারে দিন ও  তরক ১/২ 

মকদি চুন দিন

১৩ ম া: ওরহদ্দুল্যা ঢাকা পুকুে যর াে ম াো- ০১৭১৮০৫৬৭৭ ২টি ২০০  তক কাপ প দ শ্রচাষ  াছ হরে ক প্রদত  ারে ২োে ২৫০গ্রা  চুন গুদিরয় দিন এেিং ৪% খাদ্য ২োে করে দিন

১৪
ম খ আিী দপিং-মৃত এ এে গিনেী গ্রা - ো ন পািা 

ম াো-০১৭৩৩১৩৩৭০০
২টি ১০০ তক কাপ প দ শ্রচাষ পােিা ও দ িং  ারছে মপানা মখাি চায় লুলু মোনািী  ৎস্য হযাচােী চাচিা যর ারে মযাগারযাগ

১৫
ম া:  দহউিীন োগে দপিং- দেদিকুে েহ ান গ্রা - 

চাঁচিা ম াো- ০১৯১১১২০০৯২
১টি ৩০ তক কাপ প দ শ্রচাষ  ারছে খাদ্য প্ররয়াগ পিদত েম্পরকপ িানরত চায়  ারছে মিহ ওিরনে( ৩-৫)% হারে কিদহক খাদ্য প্ররয়াগ করুন

১৬
ম া: হাোন গািী দপিং- ম াক্তাে গািী গ্রা - মগায়ািিহ 

ম াো-০১৭৪৫৮৩৭২০০
১টি ০.১৪মহ: দ িং দ শ্রচাষ  াছ ক  যারে ২/১  াো যারে  তরক ২০০ গ্রা  হারে পাথ্রুে চুন প্ররয়াগ করুন েবুি েেকাে দপিং-

১৭
েবুি েেকাে দপিং-হদেিাে েেকাে গ্রা - হদেিাে ম ো- 

০১৭২৯৩০৮১৮৩
১টি ০.২৪মহ: কাপ প দ শ্রচাষ  াছ চারষে কিারকৌ ি িানরত চায় ম ৌদখকভারে পো  প দিিা  আে দিফরিট

১৮ যর াে দেদিদে ঝু ঝু পুে ম াো-০১৮৮১০০৭৫৩২ ১টি ০.১৬মহ: কাপ প দ শ্রচাষ  াছ ছািা ও খাোে েম্পরকপ িানরত চায় পুকুে প্রস্তুত আরছ ৪-৫ োইরিে মপানা  তরক ৫৫ দপচ ছািরেন

১৯
ম াÑ িাবু মহারেন দপিং- আি গীে গ্রা - ো ন পািা 

ম াো- ০১৯৪২০৩৭২১১
২টি ১.২১মহ: কাপ প দ শ্রচাষ প্ররনািনা মিান েম্পরকপ িানরত চায় এ ব্যাপারে স্থানী মোনািী ব্যািংক এ মযাগারযাগ কেরেন

২০
ম া ােফ মহারেন দপিং- িরেে আিী গ্রা - দেতাো পুে 

ম াো- ০১৯১৯৮০৬৩৭২
১টি ০.২৪মহ: কাপ প দ শ্রচাষ কাপ প িাতীয়  াছ দকদক ছািরে পু ুঁটি ও োটাে  াছ ২ মকদি ছািাে িন্য েিা হরিা

২১
ইব্রাদহ  মহারেন দপিং- আ িাি মহারেন গ্রা - চাঁচিা 

ম াো- ০১৭১৮৪৪৫১৪৪
১টি ০.৪৯মহ: কাপ প দ শ্রচাষ কারপ পে উন্নত  ারনে মপানা মকাথায় পাওয়া যারে কারপ পে মপানাে িন্য েেকােী হযাচােী মযাগারযাগ কেরেন

২২
োি া ইয়ােদ ন স্বা- দিটন গ্রা -ভাতুদিয়া ম াো- 

০১৯১৪৮৩২১২০
১টি ০.১৪মহ: পােিা দ শ্রচাষ

পুকুরে  াটি ও পাদনে দপএইচ এেিং অদিরিন েম্পরকপ 

িানরত চায়

পুকুরে  াটি ও পাদনে দপএইচ এেিং অদিরিন পদে ান ঠিক আরছ  ারে একোে করে 

মপ্রাোরয়াটিক ব্যেহাে কেরেন

২৩
ম া:  দহউিীন দপিং- মোরিা ান গ্রা - কািীপুে ম াো-

০১৯৩৩৫৬১৫৮৯
১টি ০.১৬মহ: দ িং  ারছে চাষ দ িং  ারছে গারয় িাি িাগ ৫০০ দ দি এযাকুয়াদিন ৪-৫ ফট পাদনরত গুরি প্ররয়াগ কেরেন

২৪
েদফকুি ইে: করপ পাোি যর াে মেনাদনোে ম াো-

০১৭২৬৮৬৬০৯০
১টি ০.১২মহ: কাপ প দ শ্রচাষ পুকুরে োক্ষুরে  াছ দুে কোে উপায়  তািংর  ৪-৫ ফট পাদনরত ৩৫ গ্রা  হারে মোরটনন ব্যেহাে করুন

২৫ প্র ান্ত কু াে েভাপদত োওি ম াো- ০১৭৮৩৯৯২৫৮৬ ১টি ১.০৪মহ: কাপ প দ শ্রচাষ  ারছে মপানা পাওয়া যারে দকভারে এ দপ  রহািরয়ে দনকট তিদেে করে দনরত হরে

২৬
নাি া খাতুন স্বা- ম াোেক গ্রা - রূপদিয়া ম াো-

০১৯০২২৫২৩৪৬
১টি ০.১২মহ: কাপ প দ শ্রচাষ দ িং  ারছে চাষ েম্পরেক িানরত চায় পুকুে প্রস্তুত করে  তরক ৫০০টি মপানা মছরি ১২% হারে খাোে দিন  দিরন ২োে করে

২৭
 াসুি মহারেন দপিং-  দহদুি ইে: গ্রা - মুরুদিয়া ম াো- 

০১৭৭৭১৪৯১৪৯
২টি ০.৪০মহ: কাপ প দ শ্রচাষ প্রদ ক্ষন দনরত চায় না  ঠিকানা উরল্লখ করে িেখাস্ত করুন সুরযাগ হরি মযাগারযাগ কেে

২৮
আফোনা িা ান স্বা- েদেউি ইে: গ্রা - নাদিে 

 িংকেপুে ম াো- ০১৯১৪৯৮২৯১৯
২টি ০.৪০মহ: কাপ প দ শ্রচাষ  ারছে মিান দনরত চায় মোনাদি ব্যািংরক মযাগারযাগ কেরেন

২৯ ম া: দেপ্লে মহারেন দপিং- িয়নাি গ্রা - নাদিে  িংকেপুে ১টি ০.১৭মহ: কাপ প দ শ্রচাষ  াছ চারষে প্রদ ক্ষন েম্পরকপ িানরত চায় উপরিিা  ৎস্য ক পকতপা েোেে িেখাস্ত করুন

৩০
ম াছা: হারিো খাতুন  স্বা-  ীে ম ারে পি আিী গ্রা - 

কদেদচয়াে ম াো-০১৭৭০১৫৫৩৮০
২টি ০.২০মহ: কাপ প দ শ্রচাষ  ারছে চাষ েম্পরকপ িানরত চায় পুকুে প্রস্তুত করে  তরক ৫-৬ োইরিে ৫০০টি  াছ মছরি ৫% হারে খাদ্য দিন

৩১ আদেফ মহারেন গ্রা -চাউদিয়া ম াো- ০১৭১৬৭১৬৬৫৫ ৩টি ০.৯৭মহ: কক চাষ  াছ বৃদি পারে না  তরক ২৫০ টি মপানা ও প্রদতদিন ২োে  ারছে ওিরনে ২০% হারে কাদ্য দিন

৩২
ওয়ারেে অদফোে যর াে দে ানোদহনী ম াো- 

০১৭১৭৭৩১৫১৪
২টি ০.২৪মহ: কাপ প দ শ্রচাষ কারপ পে মপানা ৫/৬ ২০ মকদি চাঁচিা োেিাতিা ব্যেোয়ী মথরক গ্রহন কেরত হরে

৩৩
ম া: িােলু মহারেন দপিং- আি গীে মহারেন গ্রা -

মধাপাপািা ম াো-০১৯৪২০৩৭২১১
১টি ০.১৬মহ: কাপ প দ শ্রচাষ রুই মৃরগি ২/১ টি  াো যারে োইরেে পাদন মঢাকা েন্ধ করুন

৩৪
ম া: ইয়াদেন মহারেন দপিং- মৃত আকো  গ্রা - 

চুিা নকাটি ম াো- ০১716034298
২টি ০.৪০মহ: কাপ প দ শ্রচাষ প্ররনািনা মিারনে মকান মখাজঁ আরছ দকনা স্থানীয় মোনািী ব্যািংরক মযাগারযাগ কেরেন



৩৫
ম াছা: োি া খাতুন স্বা-  াহবুবুে েহ ান গ্রা -

ভাতুদিয়া ম াো-01914832120
১টি ০.১৬মহ: পােিা দ শ্র চাষ  াছ মছাট েি হরয় মগরছ কেনীয দক ২০/২২ োইরিে  াছ গুদি দেদক্র করে োকী  ারছে ১২% হারে দনয়দ ত খাদ্য দিন

৩৬
আব্দুি  ান্নান মচয়ােম্যান চুিা ন কাটি ম াো-

0177499104
১টি ২.৪০মহ: কাপ প দ শ্রচাষ ক ন কারপ পে মপানা মকাথায় পাওয়া যায় লুলু /মোনাি দ  ৎস্য হযাচােীরত মযাগারযাগ করুন

৩৭
 াসুি মহারেন দপিং-  দহদুি ইে: গ্রা - ভুরুদিয়া ম াো-

01777149149
১টি ০.৪০মহ: কাপ প দ শ্রচাষ  াছ বৃদি পারে না েি োইরিে  াছ দেদক্র করুন এেিং প্রদতদিন ১৫ কদি খাোে েকাি দেকাি দিরেন

৩৮
ম া: ম া ােফ মহারেন দপিং- িারেে আিী গ্রা - 

দেতাো পুে ম ো-01919806372
১টি ০.২৪মহ: কাপ প দ শ্রচাষ পু ুঁটি  ারছে গারয় ঘা হরয়রছ ম তরক ২৫০ গ্রা  চুন  ও ২৫০ গ্রা  িেন দিরেন

৩৯
দেয়াজুি ইে: দপিং- ইউনুে আিী গ্রা - দেতাো পুে 

ম াো-01743176896
১টি ০.৪০মহ: কাপ প দ শ্রচাষ মপানা দেদক্র কোে পে এখন দক চাষ কো যায় অেদ ষ্ঠ  ারছে ৫% হারে খাোে দিন প্রদতদিন

৪০
ম া:  দহউিীন দপিং- মোরি ান গ্রা - কািীপুে ম াো-

01933561589
১টি ০.১৬মহ: কক  দ শ্রচাষ  ারি  রধ্য ২/১ টা  াছ  াো যারে পাদন পদেেতপন করুন  তরক ২০০ গ্রা  হারে পাথুরে চুন প্ররয়াগ করুন

৪১
আফরোিা স্বা- আদতয়াে গ্রা - চাঁিপুে ম াো-

01987446896
১টি ০.১৪মহ: দ িং দ শ্রচাষ দ িং  ারছে গারয় িাি িাগ মিখা দিরয়রছ ৪/৫ ফট পাদনরত এযাকুয়াদিন ২৫০ এ এি প্ররযাগ করুন

৪২
নদিে মহাোইন দপিং- আব্দুে োজ্জাক গ্রা - রুপদিয়া 

ম াো-01925681695
১টি ০.২০মহ: কাপ প দ শ্রচাষ োরয়ারফ্লাক িানরত চায় োদকে োদিয়া মভকুটিয়া োরথ মযাগারযাগ কেরত েিা হরিা

৪৩
হােন  াহাদেয়া দপিং- োবুি মহারেন গ্রা - োহাদুেপুে 

ম াো-01883224251
৪টি ১৮.২১মহ: মতিাদপয়া দ শ্রচাষ পাদনে ে স্যা মপ্রাোরয়াটিক গুদিরয় প্ররয়াগ করুন পাদন দেোইদিন করুন

৪৪
িদহেউিীন দপিং- মগািা  েহ ান গ্রা -  াইদিয়া ম াো-

01734139929
২টি ০.১২মহ: দ িং দ শ্রচাষ  ারছে গারয় ঘাঁ হরয়রছ ম্যাটিি ৪ মকদি এেিং  তরক ২৫০ গ্রা  হারে চুন ও িেন প্ররয়াগ করুন

৪৫
িাদকে মহারেন দপিং- আ োফ মহারেন গ্রা - েকচে 

ম াো-01679279045
১টি ০.১৮মহ: কাপ প দ শ্রচাষ োরয়ারফ্লাক েম্পরকপ িানরত চায় োদকে োদিয়ারভকুটিয়া োরথ মযাগারযাগ করুন

৪৬
নাদছ া আক্তাে স্বা-হাদিউজ্জা ান গ্রা - হাদ িপুে ম াো-

0192395187
১টি ০.১৬মহ: কাপ প দ শ্রচাষ দ িং  াছ চাষ েম্পরকপ িানরত চায়

যথাদনয়র  পুকুে প্রস্তুত পূে পক  তরক ২ ইদি োইরিে ৫০০টি মপানা মছরে ১০% হারে 

দিরন ২োে খাু্দ্য দিন

৪৭
 দেফা খাতুন স্বা- দনিা উিীন গ্রা - িঙ্গিোধাি ম ো-

০১৯৬২০৪০৫৩৫
১টি ০.১৫মহ: পাঙ্গাে দ শ্রচাষ  ারছে খারদ্যে পদে ান িানরত চাই প্রদতদিন ৪% হারে ২োে ভাে ান খাদ্য দিন

৪৮
এ িাদুি হক দপিং- মিারেি আিী গ্রা - ছাদতয়ান তিা 

ম ো-০১৭৩৭৫২৫৭২৩
১টি ০.২৮মহ: কাপ প দ শ্রচাষ পােিা  াছ চাষ কেরত চায় পুকুে প্রস্তুত পূে পক  তরক ২ ইদি োইরিে ৩৫০ টি মপানা মছরে ১২% হারে খাোে দিন

৪৯
হাদফজুে েহ ান দপিং- নিরুি ইে: গ্রা  মিয়াে পািা 

ম াো-০১৭৩০৮৬২৫০৪
২টি ০.৩০মহ: কাপ প দ শ্রচাষ োরয়ারফ্লাক েম্পরকপ িানরত চায় কা াি মহারেন িঙ্গিোধাি এে োরথ মযাগারযাগ করুন

৫০ প্র ান্ত েভাপদত বুকভো োওি ম াো-০১৭৮৩৯৯২৫৮৬ ১টি ১৫৩ মহ: কাপ প দ শ্রচাষ ২/১ টা করে েি  াছ  াো যারে  তরক ৪০০গ্রা  হারে পাথুরে চুন প্ররয়াগ করুন

৫১
মেদিনা মেগ  স্বা-  দ ন গ্রা - ো কৃষ্ণপুে ম াো-

০১৭২৩০৪২৬৬১
১টি ২.৮মহ: কাপ প দ শ্রচাষ পােিা  াছ চাষ েম্পরকপ িানরত চায় পুকুে প্রস্তুত পূে পক  তরক ২ ইদি োইরিে ৩০০টি  মপানা মছরে ১২% হারে খাদ্য দিন

৫২
ম া: আবুি খারয়ে দপিং- মৃত আ: গফে গ্রা -ওে ানপুে 

ম াো- ০১৭৯২০৪৪৪৩০
১টি ০.২০মহ: কাপ প দ শ্রচাষ দেিভাে  ারছে ফিকায় ঘাঁ হরয়রছ  তরক ১২গ্রা  হারে দিদচিং পাউিাে প্ররয়াগ করুন

৫৩
ম া:  দ নুে েহ ান দপিং-  াহািাৎ  ন্ডি গ্রা -ভাতুদিয়া 

ম াো- ০১৯১৬৩৭১৯৯৩
১টি ০.১৮মহ: চাো  াছ পু ুঁটি  াছ  াো যারে  তরক ২৫০ গ্রা  হারে চুন ও িেন প্ররয়াগ করুন

৫৪
আবুি কািা  দপিং- আ:োিা  গ্রা - িাউখািী ম াো-

০১৭১৫৫৬৮০৭৪
১টি ০.২০মহ: কক দ শ্রচাষ কক  ারছে খাদ্য েম্পরকপ িানরত চাই প্রদতদিন ৮% হারে দিরন ২োে খাদ্য প্ররয়াগ করুন

৫৫
কা াি উিীন দপিং- তেদি  উিীন গ্রা - মভকুটিয়া 

ম াো-০১৭১৪৮৪০৫৯৩
১টি ০.২০মহ: কাপ প দ শ্রচাষ োরয়ারফ্লাক েম্পরকপ িানরত চাই োদকে োদিয়ারভকুটিয়া োরথ মযাগারযাগ করুন

৫৬
ম া: িাদহি মহারেন ওয়ারেে অদফোে যর াে 

মেনাদনোে ম াো- ০১৭১২৮৯০৭৭২
৩টি ০.৫০মহ: মতিাদপয়া দ শ্রচাষ  ারছে খাোে েম্পরকপ িানরত চায় প্রারয়াোরয়াটিক ২০০গ্রা  হারে প্ররয়াগ করুন

৫৭
োি া ইয়ােদ ন স্বা-  াহবুবুে েহ ান দিটন গ্রা -

ভাতুদিয়া ম াো-০১৯১৪৪৩২১২০
১টি ০.১৩মহ: পােিা দ শ্রচাষ পােিা মছাট েি হরয় মগরছ ২০/২২ োইরিে  াছ দেদক্র করে োকী  ারছে ১২% হারে দিরন ২োে করে খাোে দিরেন

৫৮
ফদেয়াে দপিং- আোদুে োিাে গ্রা -ো কৃিপুে ম াো-

০১৭১০২৬১৭৬২
১টি ০.১২মহ: দ িং দ শ্রচাষ  ারছে গারয় ক্ষত হরয়রছ টােদ রনটে ১০০গ্রা  ও োরয়াপক ৫০ গ্রা  একরে গুদিরয় প্ররয়াগ করুন

৫৯
ম ারে পি আরনায়াে দপিং-   রেে আিী গ্রা - চাঁিপািা 

ম াো-০১৯১২৬০৯২৯৮
১টি ০.৪০মহ: কাপ প দ শ্রচাষ পু ুঁটি  ারছে গারয় ঘাঁ হরয়রছ  তরক ২৫০ গ্রা  চুন ও৫ দিন পে ১৫ গ্রা  হারে িাক্তাদে পটা  প্ররয়াগ করুন



৬০
 কবুি মহারেন দপিং- আ: িদতে গ্রা - নারটায়াপািা 

ম াো- ০১৭৫৮৩৩৬৬৯৭
১টি ০.১৬মহ:

 রনারেি মতিাদপয়া 

দ শ্রচাষ
 ারছে বৃদি ক ১৫% হারে ভাে ান খাদ্য দিরন ২োে প্ররয়াগ করুন

৬১
ম া: দেল্লাি গািী দপিং- আরনায়াে মহারেন গ্রা - হাটদেিা 

ম াো- ০১৭১১৯৭১১২৪
১টি ০.১৫মহ: কাপ প দ শ্রচাষ  াছ চারষে প্রদ ক্ষন দনরত চায়  সুরযাগ হরি আপনাে নাম্বারে মযাগারযাগ কো হরে

৬২
দনিা  উিীন দপিং-  তরিে গ্রা - চাঁিপািা ম াো- 

০১৯৭৭১৯৪১৮২
১টি ০.১৬মহ: কাপ প দ শ্রচাষ ২/১ টা করে  াছ  াো যারে হেো টানুন  তরক ২৫০ গ্রা  হারে চুন প্ররয়াগ করুন

৬৩
আয়ুে মহারেন দপিং- েদেক উিীন গ্রা -ইছাদি ম াো-

০১৭২১৪৯১২৬২
১টি ০.১৪মহ: কাপ প দ শ্রচাষ দ িং  ারছে চাষ েম্পরকপ িানরত চায়

পুকুে প্রস্তুত পূেকপ  তরক ২ ইদি োইরিে মপানা ৫০০টি মপানা মছরে ১৫% হারে দিরন 

২োে খাোে প্ররয়াগ করুন

৬৪
ম া: নাদি  করপ পাোি যর াে মেনাদনোে ম াো-

০১৭৬৯০৯৮৬৬৯
১টি ০.২৬মহ: কাপ প দ শ্রচাষ  ারছে বৃদি ক পুকুরে পাদন বৃদি করে ৪-৫ মিরহে ওিরনে ৫% হারে খাদ্য দিন

৬৫
আবুি মহারেন িাষ্ণনারয়ক মেনাদনোে ম াো-

০১৮১১১৪২৭২২
১টি ০.২৫মহ: কাপ প দ শ্রচাষ  াছ পাদনরত ভারে েপ্তারহ একদিন কাদ্য েন্ধ োখুন ২৫০ গ্রা  হারে চুন প্ররয়াগ করুন

৬৬
তদেকুি ইে: দপিং মৃত আ: আদিি গ্রা - ম াোেককাটি 

ম াো- ০১৭২০৯২৪৭২৪
২টি ০.৩৫মহ: মটিংো দ শ্রচাষ মটিংো  ারছ ঘাঁ মিখা দিরছ

৩০০গ্রা  হারে িেন ও চুন প্ররয়াগ করুন ২দিন পে ২০ গ্রা  হারে িাক্তাদে পটাদ য়া  

ব্যেহাে করুন

৬৭
আিভী দপিং- োইফি ইে: গ্রা -ো নপািা ম াো-

০১৭১১৯৩৩১৯৪
৩টি ৪.৪০মহ: কাপ প দ শ্রচাষ  াছ চারষে খাদ্য প্ররয়াগ েম্পরকপ িানরত চায় ৪% হারে দনয়দ ত দনদিষ্ঠ িায়গায় খাদ্য প্ররয়াগ করুন

৬৮
 াদহন কাদিে দপিং- আফিাি মহারেন গ্রা - এেদপ 

োিংরিা ম াো- ০১৬৭৩০০৭৫১১
১টি ০.২১মহ: পােিা  দ শ্রচাষ  ারছে গারয় ঘাঁ

এক মকদি িাক্তাদে পটা  ও ১৫০ গ্রা  মপ্রাোরয়াটিক ও ৫০০ গ্রা  দচটা গুি একরে 

দ দ রয় প্ররয়াগ করুন

৬৯
কািী আ; োজ্জাক দপিং- মৃত ইোিত মহারেন গ্রা - 

কহেতপুে ম াো-০১৭২১৮৩৬৫১৫
৩টি ২.৬৭মহ: কাপ প দ শ্রচাষ  াছ চারষ মিান দনরত চায় স্থানীয় মোনািী, িনতা, রুপাদি মত মযাগারযাগ করুন

৭০
ম াখরিচুে েহ ান ল্যান্সিারয়ক মেনাদনোে ম াো-

০১৭২৩৬৫১৮৩৫
১টি ০.১৮মহ: কাপ প দ শ্রচাষ পাদন োিা  াছ ২/১ টা করে  াো যারে হেো টানুন  তরক ৪০গ্রা  হারে পাথুরে চুন প্ররয়াগ করুন

৭১
ম াছা: োদেনা ইয়াদ ন স্বা- হায়িাে আিী গ্রা - ধু গ্রা  

ম াো-০১৭৪২৮৮২৫৬৭
৩টি ৩.৫মহ: কাপ প দ শ্রচাষ  ারছে খাোে েম্পরকপ িানরত চায়

 তরক ২০০ গ্রা  হারে উইদেয়া টিএেদপ এেিং ৫% হারে দনয়দ ত েম্পুেক খাদ্য প্ররয়াগ 

করুন

৭২ পুদি িাইন পুকুে যর াে ম াো: ০১৭১৪৫১০৭০৩ ১টি ০.২৪মহ: কাপ প দ শ্রচাষ  ারছে গারয় িাি িাগ মিখা দিরছ
২৫ মকদি পাথুরে চুন ও ১৫ মকদি িেন দিন২০০ এ এি এদে ম্যাি দেরপ্ররভট ২০০ 

এ এি খাদ্য এে োরথ প্ররয়াগ করুন

৭৩  াদকবুে দিফ ১৫ নিং ইউদপ ম াো- ০১৭১৩৯২৬৭৮৭ ১টি ১.২মহ: দ িং দ শ্রচাষ দ িং  ারছে গারয় িাি িাগ মিখা দিরয়রছ ৪-৫ দফট পাদনরত এযাকুয়াদিন প্ররয়াগ করুন

৭৪ িাদহি মগািিাে  াতৃ হযাচাদে ম াো-০৯১৭১১২১০৭০৭ ২টি ০.৬০মহ: কাপ প দ শ্রচাষ এযাকুদেয়ার   াছ চাষ েম্পরকপ িানরত চায় কিারোয়া োতক্ষীো দগরয় েোেদে িানরত হরে

৭৫
দেয়াজুি ইেিা  দপিং- ইউনুে আিী গ্রা -দেতাো পুে 

ম াো-০১৭৪৩১৭৬৮৯৬
১টি ০.৩২মহ: কাপ প দ শ্রচাষ কাপ প  ারছে  রধ্য চাো মপানা ছাো যারে দকনা ৪০০ গ্রার ে উপরে  াছ দেদক্র করে একটু েি োইরিে চাো মপানা ছােরত পারেন

৭৬
োদনউে েহ ান দপিং- আোদুে েহ ান গ্রা - দছলুোিীয়া 

ম াো- ০১৯৯০৯৩৯১৭৩
১টি ১.৫৩মহ: কাপ প দ শ্রচাষ  াছ চারষ প্রদ ক্ষন কেরত চায় েিংদিষ্ঠ দিরফে োরথ মযাগারযাগ করুন

৭৭
ফারুক মহারেন দপিং- আবু তারিে গ্রা - ম াোেককাটি 

ম াো-০১৯১৫০৪০৫৯৪
৪টি .২০০মহ: কক, দ িংদ শ্রচাষ পুকুরে দ িং  াছ  াো যারে পাদন পদেেতপন করুন খাোে েন্ধ োখুন ১০০ এ এি দভে ম্যাি পাদনরত প্ররয়াগ করুন

৭৮
ম া: আবুি খারয়ে গ্রা -ওে ানপুে ম াো- 

০১৭৯২০৪৪৪৩০
১টি ০.২০মহ: কাপ প দ শ্রচাষ পুকুরে উপরে িাি স্তে ির  যারে

দেচাদিে িদি কতেী করে পাদনে উপরে মটরন মফলুন, তুরত ২০০ গ্রা  ১০টি কাপুরট মটাপিা 

করে িদিরত মেরধ পুকুরেে উপে দিরয় মটরন দিরেন

৭৯ প্র ান্ত েভাপদত বুকভো োওি ম াো- ০১৭৮৩৯৯২৫৮৬ ১টি ১.৫৩মহ: কাপ প দ শ্রচাষ োওরিে কচুদে পানা পদেষ্কাে কোে উপায় দক েকি মভাগীো েকরি দ রি কচুদে পানা তুরি পদেষ্কাে  করুন

৮০ দ ল্পী স্বা-োেলু গ্রা - চাঁিপািা ম াো-০১৯৩১২৮৬৩২২ ৪টি ০.৭১মহ: কাপ প দ শ্রচাষ এযাকুদেয়া  দফেচাষ কোে পো প  চায় কিারোয়া দগরয় োইফল্লাহ গািীে  োহােী   ারছে হযাচাে মিরখ মিরন দনন

৮১
ম া: েদহদুি ইেিা  দপিং-  হে আিী গ্রা - কযারের ে 

ম াো-০১৯২১৮৩২৩৮৩
১টি ০.৩৫ মহ: কাপ প দ শ্রচাষ কাপ প  াছ  াো যারে

২০ মকদি চুন ১০ মকদি িেন গুদি প্ররয়াগ করুন। ২০০ গ্রা  প্রাোরয়াটিক ২ মকদি দচটাগুি 

১২ ঘো দভদিরয় মেরখ প্ররয়াগ করুন

৮২ ম া: দিহাি ওয়রেে অদফোে ম াো-০১৭১২৮৯০৭৭২ ৩টি ০.৪৫ মহ: কাপ প দ শ্রচাষ  রনারেি ছাো দনয়  িানরত চায় এখন  রনারেি পাওয়া যারেনা দেধায় কাপ প  াছ চাষ করুন

৮৩ ম া: আদেফি যর াে মেনাদনোে ম াো-০১৭১৬৯৭৯৮৮২ ২টি ০.৪০ মহ: কাপ প দ শ্রচাষ
 ারছে খাদ্য এক  াে েন্ধ আরছ এখন কেনীয় দক দক খাদ্য ও 

পদে ান মিে
প্রদতদিন একই স্থারন একই ে রয় ২োে ৪% হারে দপরিট  খাদ্য প্ররয়াগ করুন

৮৪
ম ারে পি আরনায়াে দপিং- ম া ারেফ গ্রা -চাঁিপািা ম াো-

০১৯১২৩০৯৭৯৮
২টি ০.৩৫ মহ: কাপ প দ শ্রচাষ  ারছে গারয় অযািংকাে মিখা দিরয়রছ ১৫০ এ এি এদেম্যাি পে পে ৩দিন প্ররয়াগ করুন



৮৫
ম া:  াওরনয়াি ফ্লযাট যর াে দে ান োদহনী ম াো- 

০১৭৬৯৯৯৯৯৩১
১টি ০.২৬ মহ: কাপ প দ শ্রচাষ প্রদতদিন ৮/১০  াছ  াো যারে ৩০০ গ্রা  গ্যারোদনি েকারি ৩০০ গ্রা  অদিরিন েন্ধযা প্ররয়াগ করুন

৮৬
দ ে  িংকে দপিং- মুকুন্দনাি গ্রা -  ঠোিী ম াো- 

০১৭৪৭৭৮০০২৯
১টি ০.২০ মহ: কাপ প দ শ্রচাষ পুকুরে পাদনে উপরে িাি স্তে পরেরছ কেনীয় দক

খি িদিরত োধীরয় োে মটরন িাি স্তে তুরি মফলুন অের রষ এক িায়গায় ২০০ গ্রা  

তুরত  ারুন

৮৭
আবুি কািা  দপিং- মৃত িািাি গ্রা -  ঠোিী ম াো- 

০১৭৭০২৫৭৪৯২
১টি ০.১৬ মহ: কাপ প দ শ্রচাষ পুকুরে োক্ষুরে  াছ  াো উপায় দক (৪-৫) পাদনে গভীেতায় ৩৫ গ্রা  হারে মোরটনন গুদিরয় প্ররয়াগ করুন

৮৮
ম া: তাইজুি ইে: দপিং- ইউনুে আিী গ্রা - কােোিা 

ম াো-০১৭৩৪২৫৯১২১
১টি ০.২০ মহ: কাপ প দ শ্রচাষ পুকুরে  াছ চাষ েম্পরকপ িানরত চায় পুকুরে ফাল্গুন  ারে  াছ চাষ শ্রয়

৮৯
 দফকুি দপিং-মৃত আিাহাে গ্রা -কােোিা ম াো-

০১৭১৬৭৭৪৪৪৪
১টি ১.৮৮ মহ: কাপ প দ শ্রচাষ কৃদষ প্ররনািনা মিান দনরত চায় স্থানীয় মোনািী ব্যািংরক িনতা ব্যািংরক মখাি দনরেন

৯০ িােলু দপিং- আি গীে গ্রা - কােোিা ১টি ০.১৬ মহ: কাপ প দ শ্রচাষ  ারছে গারয় ক্ষত িাগ  তরক ১০০গ্রা  টােদেরনটে এেিং ৫০ গ্রা  োরয়াম্যাি গুদিয় প্ররয়াগ করুন

৯১
ম া: আদেফি ইে: জুদনয়ে ওয়ারেে অদফোে ম াো- 

০১৭১২৮৯০৭৭২
১টি ০.৪৫ মহ: কাপ প দ শ্রচাষ দক পদে ান খাদ্য দিরেন দপরিট খাদ্য  ারছে মিরহে ওিরনে ৪% হারে প্রদতদিন প্ররয়াগ করুন

৯২
ম া:  দহউিীন দপিং- মোরি ান গ্রা - কািীপুে ম াো- 

০১৯৩৩৫৬১৫৮৯
১টি ০.৩০ মহ: কাপ প দ শ্রচাষ  ারছে গারয় ঘাঁ এযাকুয়াদিন ৫০০গ্রা  দ দি গুদিরয় দিন

৯৩
ম া:  কবুি মহারেন দপিং- আ: িদতফরগ্রা - নাটয়াপািা 

ম াো- ০১৭৩৮৩৩৬৬৯৭
১টি ০.১৫ মহ: কাপ প দ শ্রচাষ পু ুঁটি  ারছে গারয় ঘাঁ

৫০০ন গ্রা  হারে চুন এেিং ৫০০ গ্রা  হারেিেন গুদিরয় দিন এেিং ২ দিন পটাদ য়া  

পােম্যাঙাগারনট  তরক ২৫ গ্রা  করে গুদিরয় দিরেন।

১ ম া; িাদ ি মহারেন, নওয়াপািা, ০১৭১৮৮৫০৯৯২ ১ ০.২২ দ িং,  াগুে, কক, পােিা দ িং  ারছে গারয় োিা িাগ
প্রদত  তরক চুন ১০০ গ্রা , দিওিাইট ১০০ গ্রা , টােদ রনটে দিএি ১ দ দি/ তািং , 

খারদ্যে োরথ দভটাদ ন দে

২ সুদপ্রয়া োদন, পায়ো, ০১৭৫৮৭২৭০১১ ১ ০.১  রনারেি মতিাদপয়া  ারছে বৃদি ক  কিদহক ওিরনে ৫-৬ % হারে েম্পূেক খাদ্য

৩ েনানী দেশ্বাে, পায়ো, ০১৭৪৮৯৪৭৬১৬ ১ ০.১৪ রুই, কাতিা, মৃরগি পাদন মঘািা এেিং পুকুরে পাদনে গভীেতা ক 
দিওিাইট ১০০গ্রা +মেচ দিরয় গভীেতা (৩-৫) ফট কো,  তক প্রদত ২০০ গ্রা  

দফটদকদে, ৫০ গ্রা  দিপো 

৪
ম া. মেদি  মহারেন, কা কুি, শ্রীধেপুে; 

0173096316
১ ২.৫ রুই, কাতিা, মৃরগি েিংস্কারেে অভারে পাদন না শুকারনা  তক প্রদত ২০ গ্রা  হারে মোরটনন ব্যেহাে, ১ েপ্তাহ পে ১ মকদি চুন  তক প্রদত

৫ িাদকে তেফিাে, দেদিপা া, ০১৯৪৯৬২৫১৩৫ ১ ০.২৬ কাপ প গিিা পাদনে মঘািাত্ব মেদ  ও গভীেতা ক ১০০ গ্রা  দিওিাইট,  তক প্রদত ১০০ গ্রা  চুন, দিপো  ব্যেহাে, মেচ মিওয়া

৬ আদি উদিন, দেদিপা া, ০১৯১৮২০৯০১০ ১ ০.৫৬ রুই, কাতিা, মৃরগি পুকুে পারি েি গাছ ও মোরিে স্বল্পতা পুকুে পারিে েি গাছ কতপন, মনট মিওয়া

৭ েেকাে গ্রুপ, মচঙ্গুটিয়া, মপ্র োগ, ০১৭১১৯৯৩০১৯ ১ ২.৪২ রুই, কাতিা, মৃরগি  জুি ঘনত্ব মেদ  ও কিে দনোপিাে ঘাটদত আিংদ ক  াছ আহেন, অন্য পুকুরে  জুি কেরত  হরে এেিং মনট দিরত হরে।

৮
ম া. ওোইদুে েহ ান, পুিাখাদি, শ্রীধেপুে: 

01920738847
১ ০.২৬ পাঙ্গাে, রুই  ারছে বৃদি ক  কিদহক ওিরনে ৫-৬ % হারে েম্পূেক খাদ্য প্ররয়াগ (দিরন ২ মেিা)

৯
পুিাখািী কাপ প দ শ্র দে আই দি গ্রুপ, শ্রীধেপুে, 

০১৯৫৭৬২০৯৮১
২ ০.৬

রুই, কাতিা, দেিভাে, 

ক ন কাপ প
প্রাকৃদতক খাদ্য ক 

 তক প্রদত ২০০ গ্রা  ইউদেয়া, ২০০ গ্রা  টি এে দপ, ২০০ গ্রা  েদেষাে কখি ব্যেহাে 

কেরত হরে।

১০ শ্রীধেপুে কাপ প দ শ্র দে আই দি েদ দত, শ্রীধেপুে ১ ০.২৫ রুই, কাতিা, মৃরগি পাদনে উপে িাি স্তে,  ারছে বৃদি ক 
শুকরনা খরিে েদ  দিরয় পাদনে উপরেে িাি স্তে মটরন দিরত হরে,  তক প্রদত ১০০ গ্রা  

ইউদেয়া ব্যেহাে কেরত হরে।

১১ এে. এ  মুদনে মহারেন, ে েপুে, পায়ো ১ ০.৮
মৃরগি, দেিভাে কাপ প, 

গ্রাে কাপ প, রুই
 ারছে বৃদি ক  কিদহক ওিরনে ৫-৬ % হারে েম্পূেক খাদ্য প্ররয়াগ (দিরন ২ মেিা)

১২ কািী হান্নান, গুয়ারধািা, নওয়াপািা; 01714341983 ১ ০.২৭ রুই, কাতিা, মৃরগি  ৎস্য চাষ প্রদ ক্ষন দনরত আগ্রহী প্রদ ক্ষরনে আরয়ািন কো হরি েিংোি মিওয়া হরে।

১৩ এনামুি হক োবুি, আ িািংগা, সুন্দিী, ০১৭১১৮২৬৫৬০ ১ ১.১ রুই, কাতিা, মৃরগি এিংকে ওয়া প মিরগ  েীরে ক্ষত সৃদষ্ট
 তক প্রদত ২০০ গ্রা  চুন, ২০০ গ্রা  িেন ব্যেহাে কেরে। ১ দিন পে  তক প্রদত ১ দ দি 

হারে মপদেটিি দিরত হরে ( ৩ ফট পাদনে িন্য)

১৪
এ  ইে াইি মহারেন, মধাপািী,নওয়াপািা, 

01916754981
১ ০.১ নতুন খা ােী প্রদ ক্ষন দনরত আগ্রহী প্রদ ক্ষরনে আরয়ািন কো হরি েিংোি মিওয়া হরে।

১৫
শ্রীধেপুে কাপ প দ শ্র দে আই দি েদ দত, শ্রীধেপুে, 

01921731619
১ ০.২৫ রুই, কাতিা, মৃরগি ব্লু  সৃদষ্ট প্রদত  তরক  দিওিাইট ২০০ গ্রা , হেো টানা, প্রদত  তরক ২ টি দেিভাে

১৬ ম া. ই োন মহারেন, েনগ্রা ,মপ্র োগ; 01707585238 ১ ০.৫ রুই, কাতিা, মৃরগি  াছ চারষে পো  প প্ররয়ািন
পুকুরে  তক প্রদত ১ মকদি চুন, ৫০০ গ্রা  ওিরনে মপানা  জুি, কিদহক ওিরনে ৫% 

খাদ্য প্ররয়াগ।



১৭ মুদন্স এনামুি হক, শুভিাো,০১৮৫৮৮৩৮৯২৭ ১ ০.১৬ রুই, কাতিা, মৃরগি মৃরগি  াছ  াো যারে  তক প্রদত ২০০ গ্রা  দিওিাইট, হেো টানা, দপ্রোরয়াটিক প্ররয়াগ।

১৮ েেকাে গ্রুপ, মচঙ্গুটিয়া, মপ্র োগ, ০১৭১১৯৯৩০১৯ ১ ২.৪২ রুই, কাতিা, মৃরগি উকুন মপাকাে আক্র ন  তক প্রদত এদেম্যাি ৩ দ দি হারে ৩ টি মিাি

১৯
দিয়াউি হক টিরটা, মগাপীনাথপুে,শুভিাো; 

01716953209
১ ০.৮২ রুই, কাতিা, গিিা উকুন মপাকাে আক্র ন  তক প্রদত মপদেটিি ১ দ দি হারে প্ররয়াগ

২০ দ দ ে কু াে, চদিদ য়া; 01973943409 ১ ০.৮২ রুই, কাতিা, গিিা দচিংদি  াছ  াো যারে প্রদত  তরক চুন ২০০ গ্রা , দিওিাইট ১০০ গ্রা , সুপাে গ্যারোদিন প্ররয়াগ

২১ কা রুি ইেিা , চদিদ য়া; 01848313929 ১ ০.২৪
রুই, কাতিা, গুিো, 

পােিা
পােিাে খাদ্য মিয়াে পিদত

প্রদতদিন েন্ধযায় ও েকারি ১  েপ্তারহ ২ মকদি হারে, পরেে েপ্তারহ ২.৫ মকদি, ৩য় েপ্তারহ 

৩ মকদি হারে খাদ্য প্ররয়াগ।

২২ িাদহি মহারেন,  চদিদ য়া; 01921110160 ১ ০.১৮ রুই, কাতিা, মৃরগি দেিভাে কাপ প োিরছ না
 তক প্রদত ২০০ গ্রা  চুন, ২০০ গ্রা  ইউদেয়া ,২০০ গ্রা  টি এে দপ, ৫০০গ্রা  েদেষাে কখি 

ব্যেহাে কেরে।

২৩
ম া. দ ঠুন েেিাে, কাদিয়ািাঙ্গা,মচঙ্গুটিয়া; 

01939136695
১ ০.০৫

রুই, কাতিা, োটা 

(নাে পােী)
 খাদ্য মিয়াে পিদত েদেষাে কখি, দচটাগুি, ভুদে, ইস্ট পাউিাে দ দ রয় খাদ্য েি কতেী কেরত হরে।

২৪ আিাদ ন দেশ্বাে, একতােপুে; ১ ১.২৫ রুই, কাতিা, মৃরগি  খাদ্য মিয়াে পিদত েদেষাে কখি, দচটাগুি, ভুদে, ইস্ট পাউিাে দ দ রয় খাদ্য েি কতেী কেরত হরে।

২৫ দ দ ে কু াে, িপ্তগাদত, পায়ো; 01950139550 ১ ০.৮৪ রুই, কাতিা, গিিা ফিকায় োিা িাগ প্রদত  তরক চুন ২০০ গ্রা , িেন ২০০ গ্রা ,

২৬ কগাোঙ্গ কেোগী, োোদন্দ, পায়ো; 01714836296 ১২ ১.৪৩
রুই, কাতিা, 

মতিাদপয়া
 ারছে গারয় িাি িাগ প্রদত  তরক চুন ২০০ গ্রা , িেন ২০০ গ্রা ,

২৭ োরেয়া খাতুন, চাপাতিা, মপ্র োগ; 01828274217 ১ ০.২
রুই, কাতিা, মৃরগি , 

দেিভাে
অদিরিন ঘাটদত, ারছে বৃদি ক প্রদত  তরক দিওিাইট ১০০ গ্রা , োরয়াক্রপ ১ গ্রা 

২৮ পিা  েেকাে, চাপাতিা, মপ্র োগ; 01930347594 ১ ০.২৭
রুই, কাতিা, মৃরগি , 

দেিভাে
খাদ্য গ্রহরন অনীহা, পুদষ্টে অভাে প্রদত  তরক দিওিাইট ১০০ গ্রা , োরয়াপ্রে ১ গ্রা 

২৯ মিেব্রত েেকাে,চাপাতিা, মপ্র োগ; 01992873487 ১ ০.২২ রুই, কাতিা, মৃরগি  ারছে গারয় িাি িাগ প্রদত  তরক চুন ২০০ গ্রা , িেন ২০০ গ্রা , পটা  ১০ গ্রা 

৩০ অেী  েেকাে, চাপাতিা, মপ্র োগ; 01735471734 ১ ০.২৫
রুই, কাতিা, মৃরগি , 

দেিভাে
 ারছে গারয় উকুন প্রদত  তরক চুন ২০০ গ্রা , িেন ২০০ গ্রা , এদেম্যাি প্ররয়াগ ৩ দ দি.

৩১ মেদিনা আক্তাে, চাপাতিা, মপ্র োগ; 01300340451 ১ ০.১৮
রুই, কাতিা, মৃরগি , 

দেিভাে
 ারছে বৃদি ক ,  জুি ঘনত্ব মেদ  জুি ঘনত্ব ক ারত হরে

৩২ দে া খাতুন, চাপাতিা, মপ্র োগ; 01981693876 ১ ০.১৮
রুই, কাতিা, মৃরগি , 

দেিভাে
খাদ্য গ্রহরন অনীহা, পুদষ্টে অভাে প্রদত  তরক দিওিাইট ১০০ গ্রা ,  চুন ২০০ গ্রা ,োরয়াপ্রে ১ গ্রা , হেো টানা

৩৩ কা রুি ইেিা , চদিদ য়া; 01848313929 ১ ০.১৬
রুই, কাতিা, মটিংো, 

গুিো, পােিা
পাদনরত কািরচ িাগ, গভীেতা ক পাদনে গভীেতা ক ারত হরে,  দিওিাইট ১০০ গ্রা , োরয়াপ্রে ১ গ্রা , হেো টানা

৩৪ ম া. কদেে মহারেন, শুভিাো; 01921731629 ১ ০.২৪
রুই, কাতিা, মৃরগি , 

দেিভাে
 কাতিা  ারছে গারয় িাি িাগ প্রদত  তরক দিওিাইট ১০০ গ্রা ,  চুন ২০০ গ্রা ,োরয়াপ্রে ১ গ্রা , হেো টানা

৩৫ ম া. ইনামুি হক, শুভিাো; 01854838917 ১ ০.১২ রুই, কাতিা, মৃরগি  াছ মভরে থারক, খাদ্য গ্রহন ক ,  ারছে বৃদি ক প্রদত  তরক দিওিাইট ১০০ গ্রা ,  চুন ২০০ গ্রা ,োরয়াপ্রে ১ গ্রা , হেো টানা

৩৬  া ী  কািী, মগাপীনাথপুে,; 01915511940 ১ ০.৫৫ রুই, কাতিা, মৃরগি মতিাদপয়া  াছ  াো যারে
প্রদত  তরক দিওিাইট ১০০ গ্রা ,  চুন ২০০ গ্রা ,োরয়াপ্রে ১ গ্রা , পটা   তরক ৫ গ্রা  

হারে দিরত হরে।

৩৭
ম া. ফারুক মহারেন, আ িাঙ্গা, সুন্দিী; 

01913577093
১ ১.৫২ রুই, কাতিা, মৃরগি   ারছে গারয় িাি িাগ প্রদত  তরক চুন ২০০ গ্রা , িেন ২০০ গ্রা , টােদ রনটে ১ দ দি হারে দিরত হরে

৩৮ ম া. আফিাি মহারেন, নওয়াপািা; 01753404846 ১ ১.২৯
রুই, কাতিা, পােিা, 

দ িং
খাদ্য গ্রহরন অনীহা, পুদষ্টে অভাে, মভরে থাকরছ প্রদত  তরক দিওিাইট ১০০ গ্রা ,  চুন ২০০ গ্রা ,োরয়াপ্রে ১ গ্রা  হারে দিরত হরে।

৩৯ দ দ ে, মধাপািী, নওয়াপািা; 01913466219 ১ ০.৬ রুই, কাতিা, গিিা দচিংদিে  াথায় পাদন ির  দচিংদি  াো যারে প্রদত  তরক দিওিাইট ১০০ গ্রা ,  চুন ২০০ গ্রা ,োরয়াপ্রে ১ গ্রা  হারে দিরত হরে।

৪০ ম া. নূে, চদিদ য়া; 01711117492 ১ ০.৮
রুই, কাতিা, মৃরগি , 

দেিভাে
দেিভাে কাপ প োিরছ না,  াো যারে প্রদত  তরক দিওিাইট ১০০ গ্রা ,  চুন ২০০ গ্রা ,োরয়াপ্রে ১ গ্রা  হারে দিরত হরে।

৪১  দহদুি, দেদিপা া; 01916709095 ১ ০.১১
রুই, কাতিা, মৃরগি , 

দেিভাে
 ারছে আই  উরঠ যারে, ক্ষত সৃদষ্ট প্রদত  তরক চুন ২০০ গ্রা , িেন ২০০ গ্রা ,



৪২ োইফি, োঘুটিয়া; 0191501313 ১ ০.৪
রুই, কাতিা, মৃরগি , 

দেিভাে
 খাদ্য মিয়াে পিদত েদেষাে কখি, দচটাগুি, ভুদে, ইস্ট পাউিাে দ দ রয় খাদ্য েি কতেী কেরত হরে।

৪৩ আিাদ ন দেশ্বাে, একতােপুে; ১ ০.৩ রুই, কাতিা, মৃরগি  খাদ্য মিয়াে পিদত েদেষাে কখি, দচটাগুি, ভুদে, ইস্ট পাউিাে দ দ রয় খাদ্য েি কতেী কেরত হরে।

৪৪ মেয়া ীষ  ন্ডি, সুন্দিী,  ন্ডি; 01717745697 ১ ০.৮ রুই, কাতিা, মৃরগি  খাদ্য মিয়াে পিদত, িানািাে খাদ্য কতেীে দনয়  কিদহক ওিরনে ৫-৬ % হারে েম্পূেক খাদ্য প্ররয়াগ (দিরন ২ মেিা)

৪৫ ে ীে, নওয়াপািা; 01922646473 ১
১০,০০০ দি. 

ট্যািংক
দভরয়তনা  কক োরয়াফ্লক ট্যািংরক রুই  াছ োখাে পিদত ৫০০ গ্রা  োইরিে রুই  াছ  তক প্রদত ১০-১৫ টি

৪৬ অরুন কু াে, মগাদেন্দপুে, সুন্দিী; 01925218393 ১ ০.১৩ কক  জুি ঘনত্ব মেদ  জুি ঘনত্ব ক ারত হরে, েি োইরিে  াছ উরিািন কেরত হরে

৪৭ তদেকুি ইেিা , পায়ো; 01739178113 ১ ০.২৮
রুই, কাতিা, মৃরগি , 

দেিভাে
 ারছে বৃদি ক  কিদহক ওিরনে ৫-৬ % হারে েম্পূেক খাদ্য প্ররয়াগ (দিরন ২ মেিা)

৪৮ এে এ  আিাে, মগাপীনাথপুে; 01718775238 ১ ০.২ রুই, কাতিা, মৃরগি  জুি ঘনত্ব মেদ  জুি ঘনত্ব ক ারত হরে, েি োইরিে  াছ উরিািন কেরত হরে

৪৯ ওদহদুি ইেিা , মচঙ্গুটিয়া; 01716464538 ১ ২.২১
রুই, কাতিা, মৃরগি , 

দেিভাে কাপ প
দেিভাে কাপ প  াছ  াো যারে

প্রদত  তরক দিওিাইট ১০০ গ্রা ,  চুন ২০০ গ্রা ,োরয়াপ্রে ১ গ্রা , পটা   তরক ৫ গ্রা  

হারে দিরত হরে।

৫০ ম া ওোয়দুে,  পুিাখািী; 01920738847 ১ ০.২৬
রুই, কাতিা, মৃরগি , 

দেিভাে কাপ প, পাঙ্গাে
পাঙ্গারেে খাদ্য ঘাটদত েি োইরিে কাপ প  াছ উরিািন, দনয়দ ত ৫% হারে খাদ্য প্ররয়াগ।

৫১ ম া. আক্তাে  দল্লক, োনাগাদত; 01715782225 ১ ২.৮৩
রুই, কাতিা, মৃরগি , 

দেিভাে কাপ প
এিংকে ওয়া প মিরগ  েীরে ক্ষত সৃদষ্ট

 তক প্রদত ২০০ গ্রা  চুন, ২০০ গ্রা  িেন ব্যেহাে কেরে। ১ দিন পে  তক প্রদত ১ দ দি 

হারে মপদেটিি দিরত হরে ( ৩ ফট পাদনে িন্য)

৫২ ম া.  দিি, চদিদ য়া; 01713352088 ১ ০.৪
রুই, কাতিা, মৃরগি, 

ক ন কাপ প
খাদ্য গ্রহরন অনীহা, পুদষ্টে অভাে, মভরে থাকরছ

প্রদত  তরক দিওিাইট ১০০ গ্রা ,  চুন ২০০ গ্রা ,হেো টানা,োরয়াপ্রে ১ গ্রা  হারে দিরত 

হরে।

৫৩ ম া. আিাউদিন, চদিদ য়া; 01765068592 ১ ০.৩
রুই, কাতিা, মৃরগি , 

দেিভাে কাপ প
রুই  ারছে গারয় উকুন প্রদত  তরক চুন ২০০ গ্রা , িেন ২০০ গ্রা , এদেম্যাি প্ররয়াগ ৩ দ দি.

৫৪ ম া.  দ য়াে,  চদিদ য়া; ১ ০.২২
রুই, কাতিা, মৃরগি , 

দেিভাে কাপ প
পাদন মঘািা,  ারছে বৃদি ক  তক প্রদত ২০০ গ্রা  চুন, ২০০ গ্রা  িেন ব্যেহাে কেরে।

৫৫ কেয়ি দোজুি, চদিদ য়া; 01718445573 ১ ১.১২
রুই, কাতিা, মৃরগি, 

ক ন কাপ প
পাদনে উপে িাি স্তে, িদঢ় ো মনট দিরয় মটরন দিরত হরে।

৫৬  াসুি ম খ, চদিদ য়া; 01974038099 ১ ০.২৭
রুই, কাতিা, মৃরগি, 

ক ন কাপ প
দেিভাে কাপ প ক  োিরছ প্রদত  তরক চুন ২০০ গ্রা , িেন ২০০ গ্রা , েদেষাে কখি প্ররয়াগ

৫৭ ম া. আি গীে, চদিদ য়া; 01400978335 ১ ০.৪১
রুই, কাতিা, মৃরগি , 

দেিভাে কাপ প
গিিা দচিংদিে এরেনা  ক্ত, মিহ  ক্ত

প্রদত  তরক দিওিাইট ১০০ গ্রা ,  চুন ২০০ গ্রা ,হেো টানা,োরয়াপ্রে ১ গ্রা  হারে দিরত 

হরে।

৫৮ ম া.  দনরুি, চদিদ য়া; 01720376558 ১ ০.৩২
রুই, কাতিা, মৃরগি , 

দেিভাে কাপ প, 

মতিাদপয়া

মতিাদপয়া  ারছে আই  উরঠ যারে, ক্ষত সৃদষ্ট প্রদত  তরক চুন ২০০ গ্রা , িেন ২০০ গ্রা , টােদ রনটে ১ দ দি হারে দিরত হরে

৫৯ ইেিা ,চদিদ য়া;; 01941182293 ১ ০.২
রুই, কাতিা, মৃরগি , 

দেিভাে কাপ প
ফিকারত োিা গুটি মিখা যারে প্রদত  তরক চুন ২০০ গ্রা , িেন ২০০ গ্রা , টােদ রনটে ১ দ দি হারে দিরত হরে

৬০  রনাদিত, চদিদ য়া; 01920004918 ১ ০.২১
রুই, কাতিা, মৃরগি , 

দেিভাে কাপ প
ফিকারত োিা গুটি মিখা যারে প্রদত  তরক চুন ২০০ গ্রা , িেন ২০০ গ্রা , প্রদত  তরক পটা  ১০ গ্রা 

৬১ ম া.  দ উে, চদিদ য়া; 01853193920 ১ ০.৪
রুই, কাতিা, মৃরগি , 

দেিভাে কাপ প
 জুি ঘনত্ব মেদ  জুি ঘনত্ব ক ারত হরে, েি োইরিে  াছ উরিািন কেরত হরে

৬২ ম া.  দনরুি, চদিদ য়া; 01753286314 ১ ০.২
রুই, কাতিা, মৃরগি , 

দেিভাে কাপ প
  ারছে আই  উরঠ যারে, ক্ষত সৃদষ্ট প্রদত  তরক চুন ২০০ গ্রা , িেন ২০০ গ্রা , টােদ রনটে ১ দ দি হারে দিরত হরে

৬৩ কািী মগািা , শুভিাো; 01716537803 ১ ০.২৮ রুই, কাতিা, গিিা গিিাে খাদ্য মিয়াে পিদত দপরিট িানািাে খাদ্য, কিদহক ওিরনে ৫-৬ % হারে েম্পূেক খাদ্য প্ররয়াগ

৬৪  কৃপাচায প  ন্ডি, দেদিপা া; 01879872088 ১ ০.৮
রুই, কাতিা, মৃরগি , 

গ্রাে কাপ প
 ারছে বৃদি ক , খাোরেে ধেন েদেষাে কখি, কিদহক ওিরনে ৫-৬ % পাদি ,

৬৫ মগাদকি,  দনো পুে; 01912976537 ১ ০.৫১
রুই, কাতিা, মৃরগি , 

দেিভাে কাপ প
পাদন মঘািা,  ারছে মভরে থাকা, কারিা কািা পাদনে গভীেতা ক ারত হরে,  দিওিাইট ১০০ গ্রা , োরয়াপ্রে ১ গ্রা , হেো টানা

৬৬ ম া. আক্তাে  দল্লক, োনাগাদত; 01715782225 ১ ২.৮৩
রুই, কাতিা, মৃরগি, 

ক ন কাপ প
 েীরে ক্ষত সৃদষ্ট ,  াছ  াো যারে

 তক প্রদত ২০০ গ্রা  চুন, ২০০ গ্রা  িেন ব্যেহাে কেরে। ১ দিন পে  তক প্রদত ১ দ দি 

হারে মপদেটিি দিরত হরে ( ৩ ফট পাদনে িন্য)



৬৭ োদকে, গুয়ারখািা; 01731295422 ১ ১.৪
রুই, কাতিা, মৃরগি, 

ক ন কাপ প
উকুন মপাকাে আক্র ন প্রদত  তরক চুন ২০০ গ্রা , িেন ২০০ গ্রা , তক প্রদত মপদেটিি ১ দ দি হারে প্ররয়াগ।

৬৮ ম া.  দ উে, পায়ো; 01713916364 ১ ০.৭
রুই, কাতিা, মৃরগি, 

ক ন কাপ প
এিংকে ওয়া প মিরগ  েীরে ক্ষত সৃদষ্ট

 তক প্রদত ২০০ গ্রা  চুন, ২০০ গ্রা  িেন ব্যেহাে কেরে। ১ দিন পে  তক প্রদত ১ দ দি 

হারে মপদেটিি দিরত হরে ( ৩ ফট পাদনে িন্য)

৬৯ ম া. হাদিউজ্জা ান, মধাপিী; 01721933761 ১ ২.৫৫
রুই, কাতিা, মৃরগি, 

ক ন কাপ প
মিি পচা মোগ

প্রদত  তরক চুন ২০০ গ্রা , িেন ২০০ গ্রা , টােদ রনটে ১ দ দি হারে দিরত হরে, ওটিদে 

প্রদত মকদি মত ৩ গ্রা , ৩-৫ দিন।

৭০ ম া. োদিে, দেদিপা া; 01303951418 ১ ০.৮
রুই, কাতিা, গিিা, 

ক ন কাপ প
এিংকে ওয়া প মিরগ  েীরে ক্ষত সৃদষ্ট

 তক প্রদত ২০০ গ্রা  চুন, ২০০ গ্রা  িেন ব্যেহাে কেরে। ১ দিন পে  তক প্রদত ১ দ দি 

হারে মপদেটিি দিরত হরে ( ৩ ফট পাদনে িন্য)

৭১ ম া. হাদিউজ্জা ান,  েনরখািা; 01721957400 ১ ০.২৮
ক ি  াছ, দ ঙ, 

মতোদপয়া,  াগুে
ক ি  ারছে ক্ষত সৃদষ্ট  তক প্রদত ২০০ গ্রা  চুন, 1০০ গ্রা  িেন, পটা   তরক ১০ গ্রা  প্ররয়াগ

৭২ িীপিয়  ন্ডি, সুন্দিী; 01977920889 ১ ০.৪
রুই, কাতিা, মৃরগি , 

দেিভাে, গিিা, গ্রাে 

কাপ প

দচিংদি  াো যারে
প্রদত  তরক দিওিাইট ১০০ গ্রা ,  চুন ২০০ গ্রা ,হেো টানা,োরয়াপ্রে ১ গ্রা  হারে দিরত 

হরে।

৭৩ আেদুল্লাহ, োটিপািা; 01918094577 ১ ০.২
রুই, কাতিা, গিিা, 

ক ন কাপ প
পাদন মঘািা,  ারছে মভরে থাকা, দিওিাইট ১০০ গ্রা , োরয়াপ্রে ১ গ্রা , হেো টানা, োরয়াপ্রে ১ গ্রা  হারে দিরত হরে।

৭৪ এনামুি হক, োনাগাদত; ০১858838917 ১ ০.২৫
রুই, কাতিা, মৃরগি, 

ক ন কাপ প
ব্লু  সৃদষ্ট

প্রদত  তরক  দিওিাইট ২০০ গ্রা , হেো টানা, প্রদত  তরক ২ টি দেিভাে কাপ প  াছ 

ছািরত হরে, পাদন পদেেতপন

৭৫ অরুন কু াে, মগাদেন্দপুে, সুন্দিী; 01925218393 ১ ০.১৩ কক  ারছে গারয় িাি িাগ প্রদত  তরক চুন 1০০ গ্রা , িেন 5০ গ্রা , পাদনে পদে ান বৃদি, িীোনুনা ক প্ররয়াগ

৭৬ আি গীে েেিাে, মচঙ্গুটিয়া, মপ্র োগ; 01711993019 ১ ২.৪
রুই, কাতিা, মৃরগি , 

দেিভাে, গিিা, গ্রাে 

কাপ প, োটা, পুটি

 াছ  াো যারে
 তক প্রদত ২০০ গ্রা  চুন, ২০০ গ্রা  িেন ব্যেহাে কেরে। দভটাদ ন দে প্ররয়াগ কেরত 

হরে।

৭৭ ম া. আিাউদিন, চাপাতিা, মপ্র োগ; 01953328509 ১ ০.৮
রুই, কাতিা, মৃরগি, 

ক ন কাপ প
 ারছে বৃদি ক  কিদহক ওিরনে ৫-৬ % হারে েম্পূেক খাদ্য প্ররয়াগ (দিরন ২ মেিা)

৭৮
ম া. তদেকুি ইেিা , চাপাতিা, মপ্র োগ; 

01739178113
১ ০.৩৮

রুই, কাতিা, মৃরগি, 

ক ন কাপ প
 জুি ঘনত্ব মেদ ,  ারছে বৃদি ক 

 জুি ঘনত্ব ক ারত হরে, েি োইরিে  াছ উরিািন কেরত হরে, কিদহক ওিরনে ৫-৬ % 

হারে েম্পূেক খাদ্য প্ররয়াগ (দিরন ২ মেিা)

৭৯ ম া. ো াি, চাপাতিা, মপ্র োগ; 01953328509 ১ ০.৩৮
রুই, কাতিা, মৃরগি, 

ক ন কাপ প
পাদনে উপে িাি স্তে, ইউরেনা প্রিাদতে আদধকয িদঢ় ো মনট দিরয় মটরন দিরত হরে, এযাকুয়ানাদে  প্ররয়াগ প্রদত  তািংর  ১০০ গ্রা 

৮০ আিাদ ন, োঘুটিয়া; ১ ০.২৫
রুই, কাতিা, মৃরগি, 

ক ন কাপ প
পুকুরেে পাদন মঘািা, দনরচে  াটি কারিা ও গ্যােযুক্ত প্রদত  তরক চুন ১০০ গ্রা ,হেো টানা দিরত হরে।

৮১
এে এ  হান্নান, মগাদপনাথপুে, শুেিাো; 

01718775238
১ ০.২

রুই, কাতিা, মৃরগি, 

ক ন কাপ প
পুকুে এ সূরয পে আরিা ক  পরি

পারিে গাছপািা কাটরত হরে, ২০০ গ্রা  ইউদেয়া, ২০০ গ্রা  টি এে দপ, ২০০ গ্রা  েদেষাে 

কখি ব্রেহাে কেরত হরে।

৮২  াদনত দেশ্বাে, মগাদেন্দপুে, সুন্দিী; 01628183537 ১ ০.১৮
রুই, কাতিা, মৃরগি , 

দেিভাে, গিিা, গ্রাে 

কাপ প, োটা, পুটি

পাদনরত বুিবুি প্রদত  তরক দিওিাইট ১০০ গ্রা ,  চুন ২০০ গ্রা ,হেো টানা,গ্রারোনীি দিরত হরে।

৮৩ আদ নুে েহ ান, দেিংগাদি; 01828181508 ১ ০.২
রুই, কাতিা, মৃরগি, 

ক ন কাপ প
প্রাকৃদতক খাদ্য ঘাটদত, অপুদষ্ট প্রদত  তরক চুন ১০০ গ্রা , ১০০ গ্রা  দিটিএে দপ প্ররয়াগ

৮৪
ম া. ওোইদুে েহ ান, পুিাখাদি, শ্রীধেপুে: 

01920738847
১ ০.২৬

রুই, কাতিা, মৃরগি, 

পাঙ্গাে
পাঙ্গারেে বৃদি ক , কারপ পে পদে ান মেদ 

 জুি ঘনত্ব ক ারত হরে, েি োইরিে  াছ উরিািন কেরত হরে, পাঙ্গারেে কিদহক 

ওিরনে ৫-৬ % হারে েম্পূেক খাদ্য প্ররয়াগ (দিরন ২ মেিা)

৮৫ েনানী দেশ্বাে, পায়ো, ০১৭৪৮৯৪৭৬১৬ ১ ০.১৮
রুই, কাতিা, গিিা, 

ক ন কাপ প
মৃরগি  ারছে গারয় িাি িাগ প্রদত  তরক দিওিাইট ১5০ গ্রা , িেন 1০০ গ্রা , প্ররটক্টে ৩ গ্রা  হারে দিরত হরে

৮৬ কা রুি ইেিা , োঘুটিয়া; 0191311195 ১ ০.৩
রুই, কাতিা, মৃরগি , 

দেিভাে কাপ প

ন াছ োরে,  াটি দুগ পন্ধযুক্ত, এযার াদনয়া ও োিফাইি গ্যারেে 

আদধকয
প্রদত  তরক দিওিাইট ১০০ গ্রা ,  চুন ২০০ গ্রা ,হেো টানা,

৮৭ এ  এ  কেীে মহারেন, শ্রীধেপুে; 01921731629 ২ ০.৪৮
রুই, কাতিা, মৃরগি , 

দেিভাে, গিিা, গ্রাে 

কাপ প, োটা, পুটি

 াছ খাদে খায় প্রদত  তরক দিওিাইট ১০০ গ্রা ,  চুন ২০০ গ্রা ,হেো টানা,গ্রারোনীি দিরত হরে।

৮৮ োনী দেশ্বাে, পাইকপািা; 01998939606 ১ ০.২৩
রুই, কাতিা, মৃরগি , 

দেিভাে, গিিা, গ্রাে 

কাপ প

 াছ ভারে েকাি ও দেকাি, পাদন কািরচ প্রদত  তরক দিওিাইট ১০০ গ্রা ,  চুন ২০০ গ্রা ,হেো টানা,গ্রারোনীি দিরত হরে।

৮৯ কা রুি ইেিা , চদিদ য়া; 01848313929 ১ ০.৫
রুই, কাতিা, গুিো, 

পােিা
 খাদ্য মিয়াে পিদত ৩৫% মপ্রাটিনযুক্ত খাদ্য প্ররয়াগ। মপ্রাোরয়াটিক প্ররযাগ।

৯০ ম া. মেদি  মেিা, দেিংগাদি, োঘুটিয়া; 01936639011 ১ ০.৬
রুই, কাতিা, মৃরগি , 

দেিভাে, গিিা, গ্রাে 

কাপ প

 ারছে বৃদি ক ক পরক্ষ ২৮% মপ্রাটিন েমৃি খাদ্য প্ররয়াগ; দভটাদ ন দপ্রদ ি ১% প্ররয়াগ,

৯১ হাদফজুে েহ ান, দেিংগাদি; 01716079956 ১ ০.২৫
রুই, কাতিা, মৃরগি , 

দেিভাে, গিিা, গ্রাে 

কাপ প

খাদ্য গ্রহরন অনীহা, পুদষ্টে অভাে প্রদত  তরক দিওিাইট ১০০ গ্রা ,  চুন ২০০ গ্রা ,োরয়াপ্রে ১ গ্রা , হেো টানা



৯২ মুদন্স এনামুি হক, শুভিাো,০১৮৫৮৮৩৮৯২৭ ১ ০.৫৮
রুই, কাতিা, মৃরগি , 

দেিভাে, গিিা, গ্রাে 

কাপ প

 ারছ মপাকা,  াছ মভরে উঠা
 তক প্রদত ২০০ গ্রা  চুন, ২০০ গ্রা  িেন ব্যেহাে কেরে। ১ দিন পে  তক প্রদত ১ দ দি 

হারে এদেম্যাি দিরত হরে ( ৩ ফট পাদনে িন্য)

১
ম াোঃ হাদেবুে েহ ান, মৃত আহম্মি আিী, োিং-

িহে াগুো, ০১৭১০-৭৪৮৪৩০
২ ০.৪২ কাপ পদ শ্র পাদন অদতদেক্ত েবুি,তিায় গ্যাে ২০% পাদন পদেেতপন করুন, ২৫০ গ্রা / তক চুন প্ররয়াগ করুন।

২
ম াোঃ নওর ে আিী, মৃত পীে েি, োিং- উজ্জ্বিপুে, 

০১৩০৫-০৯৬৬০২
১ ০.১৩ কাপ পদ শ্র  াছ কাদিত হারে বৃদি পারে না

প্রদত ১৫ দিন পে পে নমুনায়ন করে ম াট  ারছে কিদহযক ওিরনে ৫% হারে খাোে 

প্ররয়াগ করুন।

৩
ম াোঃ নুরুি আদ ন, মৃত ছারিক আিী, োিং- িাফেনগে, 

০১৯২০-৭৮০৬৩৭
১ ০.৪  রনারেি মতিাদপয়া খাোরেে পদে াণ দকভারে দনধ পােণ কেরো?

প্রদত ১৫ দিন পে পে নমুনায়ন করে ম াট  ারছে কিদহযক ওিরনে ৩-৫% হারে েম্পূেক 

খাোে প্ররয়াগ করুন।

৪
ম াোঃ তদেকুি ইেিা , মকনারয়ত আিী, োিং- োিাপুে, 

০১৭৩৪-৫৮০১৭৫
৪ ০.৭৪ কাপ পদ শ্র খাোে দকভারে কতটুকু দিরো? নমুনায়রনে পরে মিরহে ওিরনে ৩-৫% (োইি অনুোরে) খাোে দিন

৫
ো ছুন নাহাে, স্বাোঃ  াহিাহান আিী, োিং- নন্দী 

ডুমুদেয়া, ০১৯৩২-২৫৩৫৬৭
১ ০.২ কাপ প নাে পােী েকারি মপানা  াছ খুে ভােরছ পুকুরে িণ পা আকারে পাদন দিন এেিং হাদি দিরয় মঢউ সৃদষ্ট করুন।

৬
আবু কািা , দপতা- মৃত আব্দুি, োিং- মিা দতনা, 

০১৭৫৮-৩৩৭৩৬৪
১ ০.২ কাপ পদ শ্র  াছ প্রতযাদ তভারে বৃদি পারে না  াচ প-এদপ্ররি ৮ ইদি+ োইরিে ভারিা  ারনে মপানা ছাড়ুন।

৭
ফিিান খাতুন, স্বাোঃ  াহাতাে ম ািি, োিং-হদেোরপাতা, 

০১৭৮৮-৭৪০২৬৪
১ ০.০৬ কাপ প িাতীয়  াছ পাদন দুগ পন্ধ হরে চাদেপার ে  য়িা স্কুপ মনট দিরয় পদেষ্কাে করুন এেিং ২৫০ গ্রা / তক চুন প্ররয়াগ করুন।

৮
 হীিিা ান দ ন্টু, দপতা- দিিােেি, োিং- েদণ প, ০১৭০৬-

৫৭৫৯৭৬
১ ০.১৩  রনারেি মতিাদপয়া  াছ খারে না এেিং তুিনামুিক বৃদি পারেনা

দুইদিন খাোে েন্ধ োখুন এেিং দুইদিন পরে ১ মকদি দপরিট খাোরেে োরথ ৫০ গ্রা  িেণ 

দ দ রয় দিন।

৯
আছরিহা পােভীন, স্বাোঃ আহর ি ফারুক, োিং- 

েঘুনাথনগে, ০১৭১১-৭৩৫০৮০
১ ০.১৩ গিিা-কাপ প দ শ্র চাষ মখািে পাোরনাে পে  াছ  াো যারে

দ্রুত পাদন পদেেতপন করুন, অদিরিন েেেোহ করুন এেিং খারদ্যে োরথ ৫০ দ গ্রা/মকদি 

হারে দভটাদ ন দপ্রদ ি প্ররয়াগ করুন।

১০
ম াোঃ আোঃ  দিি, আিহাজ্জ িীন আিী, োিং- নায়িা, 

০১৭৩১-৮৬১৫৯০
১ ০.১৬ রুই িাতীয় পাদনরত মকান খাোে মনই একরে ১০ মকদি হারে ম ািারেে দভদিরয় ঈস্ট পাউিাে দ দ রয় দিন।

১১
আহোন হােীে, দপতা- ওে ান গদণ, োিং-আরন্দািরপাতা, 

০১৭৭৬-৫২৫৩৮৫
৩ ০.৭৭

কাপ প নাে পােী এেিং 

দ শ্র চাষ
আ ানুরুপ মপানাে মপ্রািাক ন হরেনা পুকুে শুদকরয় দনয়  াদফক পুকুে প্রস্তুত করুন।

১২
ম াোঃ নাদহি হাোন, দপতা- ম াোঃ আক্তারুজ্জা ান, োিং- 

দ ওেিাহ, ০১৭৩৪-৬৬১৬৯৯
১ ০.২৭ পােিা পােিা  ারছে উপে প্রদ ক্ষণ মপরত আগ্রহী।

পােিা  াছ েম্পরকপ প্রাথদ ক ধােণা মিওয়া হয় এেিং পেেতীরত প্রদ ক্ষণ মিওয়া হরে েরি 

আশ্বস্ত কো হয়।

১৩
োসুরিে কু াে, দপতা- ধীরেন্দ্র দেশ্বাে, োিং-মেদিয়াতিা, 

০১৭৩১-৪৭৬৭৩৭
১ ০.২৭ পাঙ্গাে বুক দপঠ িাি পটাদ য়া  পাে ম্যাঙ্গারনট + িেণ দিন। োে োে িাি টানা যারে না।

১৪
আোঃ আদিি, দপতা-িাউি মহারেন, োিং- মোনাকুি, 

০১৯৮০-৯১২৮২২
১ ০.১৬ মতিাদপয়া+কাপ প প্রতযাদ ত বৃদি হরেনা

 ারছে পদে াণ কদ রয় দিন, তােপে ম াট  ারছে মিরহে ওিরনে ৩% হারে খাোে দিরন 

দুই োে প্ররয়াগ করুন।

১৫
এ মক এ  োিা, দপতা- আবু কাু্িা , োিং-  াগুো, 

০১৯৭১-৫০২১৭১
১ ০.১৬ পােিা পােিাে োরথ অন্য মকান  াছ মিওয়া যায় দকনা? একরে ৫০০-৭০০  াগুে এেিং ১০০ দেগরহগ মিওয়া যায়।

১৬
ম াোঃইউসুফ আিী, দপতা- দেদিক মহারেন, োিং- 

েঘুনাথনগে, ০১৮৮১-১১৭৩৩৫
১ ০.১৬ কাপ পদ শ্র পাদন ঘন েবুি ২৫০ গ্রা / তক চুন দিন, পাদন োিান।

১৭
কা রুন নাহাে, দ স্বাোঃ ত দিি মহারেন, োিং- োদিয়া, 

০১৭১৭-৮৯২০৯৪
১ ০.১৩ পােিা প্রদ ক্ষণ মপরত আগ্রহী

পােিা  াছ চাষ েম্পদকপত ধােণা মিওয়া হয় এেিং পেেতীরত প্রদ ক্ষণ মিওয়া হরে েরি 

আশ্বস্ত কো হয়।

১৮
হাোনুে েহ ান, দপতা- আদতয়াে ম ািি, োিং- খিেী, 

০১৭৭৯-১৪৭৮৩৭
৩ ১.০১ পাঙ্গাে+রুই িাতীয় পাঙ্গাে খারেনা োে োে মনটিিং কেরি পাঙ্গাে খায়না, তাই মনটিিং কো যারে না।

১৯
ম াোঃ আছানুে েহ ান, দপতা-  হম্মি আিী, োিং- 

গঙ্গানন্দপুে, ০১৯৮৭-৫৭০২৪১
১ ০.২৭ কাপ পদ শ্র পুকুরে খাদ্য ক ১০০ গ্রা  ইউদেয়া/ তক এেিং ৫০ গ্রা  টিএেদপ/ তক হারে পুকুরে প্ররয়াগ করুন।

২০
আইয়ুে আিী, দপতা- ইস্রাদফি মহারেন, োিং-যুগীহুিা, 

০১৯২০-৪৫৮৫৪৩
১ ০.১৩ কাপ পদ শ্র  তািংর  কতগুরিা মপানা ছািরি ভারিা হয় স্তেদভদিক ৪ ইদি + োইরিে ৫০-৬০ টি দেদভন্ন প্রিাদতে  াছ ছািা যায়।

২১
ম াোঃ আব্দাে েহ ান, দপতা-মৃত আদিজুে েহ ান, োিং- 

চান্দা, ০১৭৮৪-৪৮৭৫৮৬
১ ০.১৬ কাপ পদ শ্র পুকুরেে পাদন মঘািা হয় প্রদত  তরক ১ মকদি হারে পাথুরে চুন গুদিরয় প্ররয়াগ করুন।

২২
ম াোঃ আোঃ ো াি, দপতা-আোঃ িদিি, োিং- উপরিিা 

পদেষি
১ ০.২ কাপ পদ শ্র পুকুরে প্রাকৃদতক খাোে ক পুকুরে ১০০ গ্রা  ইউদেয়া/ তক এেিং ৫০ গ্রা  টিএেদপ/ তক হারে প্ররয়াগ করুন।

২৩
দেোজুি ইেিা , দপতা- মৃত আতে আিী, োিং- 

শ্রীো পুে, ০১৭৬৬-১০৪৫৩৪
১ ০.২ কাপ প িাতীয়+েেপুটি পাদন ঘন েবুি ২৫০ গ্রা / তক চুন প্ররয়াগ করুন এেিং খাোে ো দয়ক েন্ধ োখুন।

২৪
নাদহি হাোন, দপতা- িাদহি দ য়া, োিং- কৃষ্ণনগে, 

০১৯৬৬-৯৬২০৮০
১ ০.১৩ কাপ পদ শ্র Bioflock েম্পরকপ দেস্তাদেত িানরত চাই। RAS & Tank প্রস্তুদত, প্রিাদত এেিং খেচ প্রভৃদত েম্পরকপ ধােণা প্রিান কো হয়।



২৫
ম াোঃ খাইরুজ্জা ান, দপতা- ম াোঃ  াহািান আিী, োিং- 

নন্দীডুমুদেয়া, ০১৭২১-৭৫৩৭৩৬
১ ০.২৭ কাপ প নাে পােী েকারি মপানা  াছ খুে ভােরছ। পুকুরে িণ পা আকারে পাদন দিন এেিং হাদি দিরয় মঢউরয়ে সৃদষ্ট করুন।

২৬
আতাউে েহ ান, দপতা- আকেে আিী, োিং- যুগীহুিা, 

০১৭১১-২১১২৩৫
১ ০.২৭ পাঙ্গাে + কাপ প পাদন ঘন েবুি ২৫০ গ্রা  /  তক চুন প্ররয়াগ করুন , অেশ্যই দপরিট খাো ব্যেহাে করুন।

২৭
ম াোঃ  দফকুি ইেিা , দপতা- েদফকুি ইেিা , োিং- 

দিঘিী, ০১৭৪১-৩৪১১৯৮
৩ ০.৮৪ নতুন চাষী দকভারে িাভিনক  াছ চাষ কো যায় Improve Extensive Culture েম্পরকপ দেস্তাদেত ধােণা প্রিান কো হয়।

২৮
 দেফা খাতুন, স্বাোঃ ম াোঃ ম া ােেফ মহারেন, োিং- 

েিখিেী, ০১৭২৭-৭১১৪৪৩
১ ০.১৩ পাঙ্গাে পাদন অদতদেক্ত েবুি েকাি ১০ টাে দিরক ২৫০ গ্রা  চুন / তরক পাদনরত গুরি পুকুরে দছটিরয় দিন।

২৯
দিয়াকত মহারেন, দপতা- মৃত েদফক উদিন, োিং- 

উপরিিা পদেষি, ০১৭৩৩-৯২৬২১০
২ ০.৮ পােিা+কাপ প খাোে মিওয়াে দনয়  িানরত চায়  ারছে কিদহক ওিরনে ৩-৫% হারে েম্পূেক খাোে প্ররয়াগ করুন।

৩০
ম াোঃ োদফ উদিন, দপতা- োি া দ য়া, োিং- গঙ্গাধেপুে, 

০১৭৭২-০৮৭৮৯৫
১ ০.২ কাপ পদ শ্র  াছ প্রতযাদ তভারে বৃদি পারে না  াচ প-এদপ্ররি ৮ ইদি+ োইরিে ভারিা  ারনে মপানা ছাড়ুন।

৩১
ম াোঃ দেপ্লে েহ ান, দপতা-আদিজুে েহ ান, োিং-

পুেন্দপুে, ০১৯৮৬-৯০৭৪৭৫
১ ০.১৩ কাপ প দ শ্র িাি েণ প/ইউরগরিনা পুকুরেে িাি স্তে খরিে দিরয় এক দকনারে এরন এক মকদি েসুন মেরট দছটারয় দিন।

৩২
ম াোঃ ইেহাক  ন্ডি, দপতা-মৃত হা া   ন্ডি, োিং-

দ মুদিয়া, ০১৭৭৮-৭৭০৮৯১
১ ০.৪ কাপ প দ শ্র পুকুরেে পাদন মঘািা প্রদত  তরক ১ মকদি হারে পাথুরে চুন গুদিরয় প্ররয়াগ করুন

৩৩
ম াোঃ হাোনুিািা ান, দপতা-মৃত আদিিবুে েহ ান, োিং-

ফরতপুে, ০১৭১৬-১০৫৬১৩
২ ০.৮ কাপ প দ শ্র খাোরেে পদে ান দনিােণ পিদত েম্পরকপ িানরত চাই?

প্রদত ারে অন্তত ১ োে নমুনায়ন করে  ারছে কিদহক ওিরনে ৫%হারে খাোে প্ররয়াগ 

কেরত হরে।

৩৪
ম াোঃ িাহাঙ্গীে কেীে, দপতা- হাতাপ ম ািি, োিং-

নায়িা, ০১৭৩৯-৫৫৫১৫৯
১ ০.২৭ কাপ প দ শ্র  ারছে মিরহে তুিনায়  াথা ম াটা হরয় যারে

 ারছে মিরহে ম াট ওিরনে ৫%হারে েম্পূেক খাোে প্রদতদিন দিরেন এেিং েপ্তারহ ১দিন 

প্ররয়াগ করুন।

৩৫
ম াোঃ েদেউি,দপতা- ামুনুে দেশ্বাে, োিং-ফরতপুে, 

০১৭১৬-২২৮৮১০
১ ০.২ কাপ প দ শ্র  াছ খাদে খারে েকাি মেিা পাদনরত অদিরিন েেেোহ কেরত হরে, হাদি দিরয় পাদনরত মচয় দিরত হরে

৩৬
ম াোঃ আোঃ অদি , দপতা-আদিজুে েহ ান, ০১৭১১-

০৬১৩৭৮
১ ০.৩ কাপ প দ শ্র পুকুে দেিভাে কাপ প োিরছ না পুকুেে পাদনরত প্লাটন কর  মগরছ তাই টিএেদপ, ইউদেয়া, কখি দিরত হরে

৩৭
ম াোঃ ওে ান আিী, দপতা-ই ান আিী, োিং-মোধখানা, 

০১৭১৫-৯৩১৫৫৫
১ ০.২ কাপ প দ শ্র  ারছে গারয় ঘা হরয়রছ  তািং  প্রদত ২০০ েগ্রা  চুন ও ২০০ গ্রা  িেন ১-৩ পেপে ২ োে দিরত হরে

৩৮
ম াোঃ মতৌদহদুে েহ ান, দপতা-দফরোজুে েহ ান, োিং-

 াটিরকা ো, ০১৭২৭-৭৭২৫১০
১ ০.১৩ কাপ প দ শ্র মভারে  াছ ভারে

েি হাদি দিরয় হুদিিংএে ব্যেস্থা করুন অথো োঁ  দিরয় পাদনরত োদি ম রে অদিরিরনে 

ব্যেস্থা করুন

৩৯
ম াোঃ আ োফি, দপতা-আোঃ েদ ি, োিং- াটিরকা ো, 

০১৯০৮-৮৫৯৮৬৯
১ ০.১৬ কাপ প দ শ্র  াছ ঠিক রতা বৃদি পারে না  ারছে মিরহে ম াট ওিরনে ৫%হারে েম্পূেক খাোে প্রদতদিন প্ররয়াগ করুন।

৪০
ম াোঃ আিতাফ মহারেন, দপতা-িা র ি আিী, োিং-

োগেপুে, ০১৭২৫-৫৫৭৮৬১
১ ০.১৩ কাপ প দ শ্র মভারে  াছ ভারে

েি হাদি দিরয় হুদিিংএে ব্যেস্থা করুন অথো োঁ  দিরয় পাদনরত োদি ম রে অদিরিরনে 

ব্যেস্থা করুন

৪১
ম াোঃ  তদিি মহারেন, দপতা-মৃত  করছি আিী, োিং-

োদিয়া, ০১৭১৬-১০৫৬১৩
২ ০.১৬ কাপ প দ শ্র  াছ কািংদখত হারে বৃদি পারে না

মযরহতু পােিা  াছ দিরনে মেিায় খায় না তাই প্রদতোরত ২ োে েম্পূেক খাোে প্ররয়াগ 

করুন।

৪২
ম াোঃ ইউসুফ আিী, দপতা-দেদিক মহারেন, োিং-

েঘুনাথনগে, ০১৮৮১-১১৭৩৩৫
১ ০.১৬ কাপ প দ শ্র ২০২১ োরিে উন্নত চাষ পিদত িানান পুকুে প্রস্তুদত মথরক শুরু পয পন্ত দেস্তাদেত দেেেণ মিওয়া হয়।

৪৩
ম াছাোঃ ো ছুন নাহাে, দপতা- াহািান আিী, োিং-

নন্দীডুমুদেয়া, ০১৯৩২-২৫৩৫৬৭
১ ০.২ কাপ প নাে পােী মেনু মথরক মপানাে উৎপািন ক পুকুরেে চাদে পার ে িািপািা অপদেস্কাে পদেদ ত মেনু ছািরত হরে।

৪৪
ম াোঃ  দতয়াে েহ ান, দ দপতা-মৃত  করছি আিী, োিং-

শ্রীো পুে, ০১৭৫৩-৪০৩৪৭২
১ ০.১৬ কাপ প দ শ্র  াছ ভােরছ

অদিরিন ঘাটদত ম খা দিরয়রছ দহদিিং এে ব্যেস্থা কেরত হরে। এেিং ও২ পাউিাে ব্যেহাে 

করুন

৪৫
ম াোঃ েদকে মহারেন, দপতা-ম া ােফ মহারেন, োিং-

েিখিেী, ০১৭০৬-৭৭৭২০১
১ ০.১৩ কাপ প দ শ্র  াছ খুে ক  খারে

 ারছে মিরহে ম াট ওিরনে ৫%হারে েম্পূেক খাোে প্রদতদিন প্ররয়াগ করুন।৫০ গ্রা  

িেন,১০ গ্রা  দভটাদ ন,১ মকদিখারদ্য দ দ রয় দিন

৪৬
ম াোঃ হাোনুিািা ান, দপতা-মৃত আদিিবুে েহ ান, োিং-

ফরতপুে, ০১৭১৬-১০৫৬১৩
২ ০.৮ কাপ প দ শ্র োক্ষুরে  াছ দকভারে ি ন কেরো োেোে িাি মটরন পেেতীরত পুকুে শুদকরয় মোরটনন প্ররয়াগ করুন

৪৭
ম াোঃ  দহদুি ইেিা , দপতা-আোঃ হাদ ি, োিং-ছুটিপুে, 

০১৭৩৪-৫৭৯৬৬৩
১ ০.৪ কাপ প দ শ্র

পুকুরে োইরে মথরক পাট পচারনা পাদন ঢুরকরছ এখন দক 

কেরো
পুকুরেে পাদন অরধ পক পদেেতপন কেরেন এেিং ২৫০ গ্রা  চুন প্ররয়াগ করুন

৪৮
োরিহা পােদভন, দপতা-আহর ি ফারুক, োিং-

েঘুনাথনগে, ০১৭১১-৭৩৫০৮০
১ ০.১৩ গিিা+কাপ প িাতীয় দকছু গিিাে ঠ্ািং েি হরে পুরুষ গিিাে ঠ্ািং েি হয়।ঠ্ািং মভরঙ্গ আিািা করে চাষ করুন

৪৯
ম াোঃ আোঃ আদি , দপতা-ম াোঃ আদিজুে, োিং-ফরতপুে, 

০১৭১১-০৬১৩৭৮
১ ০.১৩ পাঙ্গাে+কাপ প িাতীয়  াছ েি হরে না আ ানুরুপ  ারছে পদে ান কদ রয় ৩ মথরক৫% হারে েম্পূেক হারে খাোে প্ররয়াগ করুন



৫০
েসুরিে কু াে, দপতা-ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেশ্বাে, োিং-

মেদিয়াতিা, ০১৭৩১-৪৭৬৭৫৭
১ ০.২৩ স্বেপুটি+কাপ প িাতীয় মভারে  াছ ভারে পাদন আরন্দাদিত কেরত হরে। একরে ২ মকদি হারে ও২ মটেরিট দিন

৫১
ম াোঃ তাহাজ্জত আিী, দপতা-আক্কাি আিী, োিং-

গঙ্গাধেপুে, ০১৯৩৮-৬১১৬৫০
১ ০.২ কাপ প নাে পােী  ারছে োইি কত হরি োিারে মতািা যায় ১০-১৫ মেোঃদ োঃ হরি োিাে কো যায়

৫২
ম াোঃ নওর ে আিী, দপতা- ীে েস্ক, োিং-মখা ািনগে, 

০১৭২৯-৪৫৫০১৪
১ ০.৪ কাপ পদ শ্র তিায় প্রচুে কািা  াছ হােরভষ্ট কোে পে পুকুে শুদকরয় চুন প্ররয়াগ করুন

৫৩
ম াোঃ নুরুি আদ ন, দপতা-মৃত ছারিক, োিং-িাফেনগে, 

০১৯২০-৭৮০৬৩৭
১ ০.২ মতিাদপয়া পুকুরেে পাদনরত অদতদেক্ত েবুি স্তে হরয়রছ ২ দিন খাোে েন্ধ োখুন এেিং ২৫০ গ্রা / তািংর  হারে প্ররয়াগ করুন

৫৪
আোঃ িিাে, দপতা-ম াোঃেস্ত  আিী, োিং-নেগ্রা , 

০১৭২৫-৮৪৬০৭৬
১ ০.২৭ কাপ পদ শ্র পাদন মঘািা এেিং অদতদেক্ত গে  তািংর  ৫০০ গ্রা  চুন দিন। পাদনে গভীেতা োিান

৫৫
ম াোঃ াহাবুদিন, দপতা-মৃত োেে আিী, োিং-োয়পটন, 

০১৭১৩-৬৯৯৭৬৪
২ ০.৮

নতুন ভারে উন্নত 

পিদতরত চাষ কেরত 

চাই

মকান প্রিাদতে  াছ,মকান পিদতরত চাষ কো যায় পুকুে শুদকরয় পােিাে একক চাষ কো যায়

৫৬
ম াোঃ েদফকুি ইেিা , দপতা-কেয়াদুি ইেিা , োিং-

মনায়ািী, ০১৭১৮-৪৪৫১৬০
৪ ০.৮১ গুি া-পােিা  াছ খাদ্য ক  খারে ১ মকদি খাোরেে োরথ ৫০ গ্রা  িেণ দ দ রয় দিন

৫৭
আক্তারুিািা ান, দপতা-আোঃ গফে, োিং-দ ওেিাহ, 

০১৯২৬-৩১৮৭৭৫
৩ ০.৫ গুি া-পােিা

অযারেটরেে ব্যেহাে কেরি পুকুরে অদতদেক্ত গ্যাে কতেী হয় 

না।

অযারেটে ব্যেহাে কেরি পুকুরে  মকান গ্যাে কতদে হয়না এেিং উৎপািন ১০-২৫% বৃদি 

পায়।

৫৮
িীপ কু াে, দপতা-আনন্দ হািিাে, োিং-পুরুন্দপুে, ০১৭১১-

২৬৫০২৬
২ ০.৪ কাপ পদ শ্র মগােে ো করম্পাস্ট োে ব্যেহাে কো যারে দকনা পুকুরে মগােে ো করম্পাস্ট োে ব্যেহাে না কোে িন্য েিা হরিা।

৫৯
আব্দুি হাই, দপতা- আব্দুে ে ীি, োিং-  দল্লকপুে, 

01786-461076
5 2.6 পাঙ্গাে  াছ খুে ক  োিরছ, খাোে খারে না 1 মকদি দফি / ৩দ দি. দভটাদ ন দে খাোরেে োরথ দ দ রয় দিন।

৬০
ইয়াদেন আোফাত, ৪নিং ওয়াি প,কৃষ্ণনগে, 01934-

587727
১ ০.১৪ োহাদে  াছ চাষ

ট্যািংদকরত চারষ পাদনে আয়েন দকভারে দূে কো 

যায়,খাোরেে দেষয়,পাদন ব্যেস্থাপনা।

পুকুরেে স্বে পাদন ব্যেহারেে িন্য েিা হরিা এেিং পাদনে উপে করয়কটা কচুদেপনা 

োখরত হরে।

৬১
দেোজুি ইেিা , দপতা-মৃত  দফি উদিন, োিং- 

েঘুনাথনগে, ০১৭১৬-১৮৯৬৬১
1 0.11 কাপ পদ শ্র

েবুি স্তে ,চুন 300গ্রা / তক হারে মিওয়াে পে েবুি স্তে 

যায়দন।
250গ্রা  ওিরনে 100টি দেিভাে কাপ প  ারছে মপানা ছািাে িন্য েিা হরিা।

৬২
ম াোঃ েম্রাট মহারেন, দপতা- ম াোঃ আফোে, োিং – 

মনায়ািী, ০১৭৩৪-৭৯২৯৮৯
২ ০.২৭ কাপ প+পাঙ্গাে

পাঙ্গাে  ারছে মচাখ মেে হরয় আো এেিং  াথাে উপরেে 

অিং  পরচ যাওয়া।

দভটাদ ন দে ৩গ্রা /১মকদি খাোরেে েরঙ্গ দ দ রয় দিন, ২৫০ গ্রা  চুন ও ২৫০ গ্রা  িেণ 

িদন এেিং পাদন পদেেতপন করুন।

৬৩
ম াোঃ ওদহদুি ইেিা , দপতা- মৃত আোঃ  াবুি দেশ্বাে, 

োিং- আন্দুদিয়া, ০১৭২৩-৮৪৩৬৩৩
১ ০.২৭ কাপ পদ শ্র পাদন ঘন েবুি খাোে কদ রয় দিন, ২৫০গ্রা / তক চুন দিন।

৬৪
ম াোঃ োগে আিী, দপতা-ম াোঃ দ িানুে েহ ান, োিং- 

ছুটিপুে, ০১৭৪২-৩২২৯৮৫
1 0.13 কাপ পদ শ্র দক ধেরনে খাোে প্ররয়াগ কেরে িানরত চাই ভারিা  ারনে েম্পূেক খাোে প্ররয়াগ করুন।

৬৫
আতাউে েহ ান, দপতা-আকেে আিী, োিং-যুগীহুিা, 

০১৭১১-২১১২৮৫
১ ০.২৭ পাঙ্গাে ও কাপ প দ শ্র পাঙ্গাে খাোে ক  খায় োে োে িাি টানা েন্ধ করুন।

৬৬
দ মুি পােরভি, দপতা- দেিারয়ত মহারেন, োিং-

কারয় রকািা, ০১৭৫৫-৯৯২৫৬০
১ ০.১২ কাপ পদ শ্র পাদনরত বুিবুি হয় হেো মটরন ২৫০গ্রা  চুন/ তক প্ররয়াগ করুন।

৬৭
আহোন হােীে, দপতা-ওে ান গদণ, োিং-আরন্দািরপাতা, 

০১৭৭৬-৫২৫০৮৫
৩ 0.77 কাপ পদ শ্র খাোে মিওয়াে পিদত দক?

১৫ দিন পে পে নমুনায়ন করে  ারছে মিরহে ম াট ওিরনে ৩-৫% হারে খাোে প্ররয়াগ 

করুন।

৬৮
ম াোঃ আি ই োন, দপতা-নুে দেল্লাি, োিং-োিাপুে, 

০১৭৩৭-২৩২৭৩০
২ 0.4 কাপ পদ শ্র  াছ েি হরেনা  ারছে পদে াণ কদ রয় ৩-৫% হারে খাোে দিন।

৬৯
ম াোঃ তদেকুি ইেিা , দপতা-মেিারয়ত আিী, োিং-

োিাপুে, ০১৭৩৪-৫৮০১৭৫
২ ০.২৪ কাপ পদ শ্র পাখনা পরচ যারে ১০গ্রা   পটাদ য়া  পাে ম্যাঙ্গারনট এেিং  তরক ৫০০ গ্রা  চুন+িেণ দিন।

৭০
ম াোঃ  কবুি মহারেন, দপতা-মৃত আোদুে, োিং-

আি পুে, ০১৭৫২-৭০৩৬৮৭
১ ০.২ কাপ পদ শ্র পাদনরত প্লািটন হয়না

ম ািারেে ১০মকদি,োইে ব্রান ৪ মকদি, ১০০গ্রা  ঈস্ট ৪৮ ঘো দভদিরয় মেরখ পে পে 

২দিন প্ররয়াগ করুন।

৭১
নওরেে আিী, দপতা-মৃত পীেেি, োিং- মখা ািনগে, 

০১৭২৯-৪৫৫০৬৪
১ 0.13 কাপ পদ শ্র আ ানুরুপ িাভোন হরত পােদছনা ভারিা  ারনে ৪ ইদি + োইরিে মপানা ছাড়ুন,দনয়দ ত েম্পূেক খাোে প্ররয়াগ করুন।

৭২
দ িানুে েহ ান, দপতা-মৃত ফিলুি হক, োিং- 

কারয় রকািা, ০১৭১৯-৯২০৮৫৬
১ ০.১৩ কাপ পদ শ্র মভারে  াছ ভারে ২/৩ মকদি একে হারে অদির াে দিন এেিং পাদন আরন্দাদিত করুন।

৭৩
ম াোঃ আদনসুে, দপতা-ম াোঃ ইেহাক, োিং-আি পুে, 

০১৭১৭-০০৯২২২
২ 0.33 কাপ পদ শ্র  ারছে গারয় ক্ষত মিখা যারে ৫০০ গ্রা  িেণ+৫০০গ্রা  চুন/ তরক প্ররয়াগ করুন।

৭৪
আি গীে মহারেন, দপতা-  াহািাত মহারেন, োিং-চান্দা, 

০১৯৩৪-৫০২৪৫৪
১ ০.১২ কাপ পদ শ্র পাদন ঘন েবুি খাোে কদ রয় দিন, ২৫০ গ্রা / তরক চুন দিন।



৭৫
ম াোঃ মুদিি, দপতা- ম াোঃ সুিতান, োিং-মগায়ািহাটী, 

০১৭৪০-৭৬৭২৩৯
১ ০.১৩ কাপ পদ শ্র োক্ষুরে  াছ মিখা যারে  তরক ৩টি ফেটদিন দিন।

৭৬
ম াোঃ  কবুি মহারেন, দপতা-মৃত আনছাে, োিং-

আি পুে, ০১৭৫২-৭০৩৬৬৭
১ ০.২ কাপ পদ শ্র

কাপ পচারষ িাভোন হরত পােদছ না, কেণীয় েম্পরকপ িানরত 

চাই?
নতুন প্রযুদক্ত গ্রহণ কেরত পারেন ,এছািাও কারপ পে োরথ দ িং/ াগুে দিরত পারেন।

৭৭
ম াোঃ ইে াইি মহারেন, দপতা- ম াোঃ েও ন আিী, োিং-

িহে াগুো, ০১৭৩২-০৩২১৭২
১ ০.১৩ কাপ পদ শ্র পুকুরে দকভারে প্রাকৃদতক খাোে সৃদষ্ট কেরো?

একরে ১০ মকদি দচটাগুি+৮মকদি পদি +১০০গ্রা  ঈস্ট ২৪ ঘো দভদিরয় মেরখ প্ররয়াগ 

করুন।

৭৮
আিাদুি ইেিা , দপতা-আোঃ আদিি, োিং-ফরতপুে, 

০১৭৩০-১৬৭১৬০
১ ০.১২ কাপ পদ শ্র পােিাে ফিন ভারিা হরেনা পেেতী েছে পুকুে শুদকরয় প্রস্তুত করে দনয়  াদফক চাষ কেরত হরে।

৭৯  ারুফ মহারেন, দপতা- হযেত আিী, োিং- েঘুনাথপুে 1 0.24 পাঙ্গাে+কাপ পদ শ্র পাদন ঘন েবুি খাোে কদ রয় দিন, ২৫০ গ্রা / তরক চুন দিন।

৮০
অিীত কু াে, দপতা-তাোপি মঘাষ, োিং- কৃষ্ণনগে, 

০১৭৬২-৯৯৩৮৬০
১ ০.২ কাপ পদ শ্র কুদচ কুদচ ম ওিা হরয় মগরছ িদি দিরয় মটরন মনট িাি দিরয় তুরি মফলুন।

৮১
োদহদুে েহ ান, দপতা- ইয়ােীন আিী, োিং-দিগিানা, 

০১৯২১-২৮৯২০৭
1 0.13 কাপ পদ শ্র  াছ োরি না  ারছে পদে াণ কদ রয় দিন।

৮২  াহীন কেীে, দপতা-ম াোঃ মুনসুে, োিং- মখা ািনগে ২ 0.4 কাপ পদ শ্র খাোে কতটুকু দিরো? নমুনায়ন করে মিরহে ওিরনে ৩-৫% হারে।

৮৩
আিাদুি ইেিা , দপতা-আোঃ আদিি, োিং-ফরতপুে, 

০১৭৩০-১৬৭১৬০
১ ০.১২ কাপ পদ শ্র পুকুরেে তিায় বুিবুি গ্যারেে সৃদষ্ট হরে মচইন ো হেো মটরন গ্যারোদিন একরে ৮০০ গ্রা  অনুপারত ব্যেহাে করুন।

৮৪
ম াোঃ আ োফউদিন, দপতা- ফিলুে েহ ান, োিং- 

িাফেনগে, ০১৭৭১-৮৯৫৯৫৯
3 2.67 কাপ পদ শ্র রুই  ারছে গারয় িািা হরয় েবুি হরয় মগরছ। িাি মটরন দকছু  াছ দেদক্র করে মিন এেিং ২ দিন পে চুন ব্যেহাে করুন।

৮৫
 াদহনুে েহ ান, দপতা-আবু ব্ককে দেদিক, োিং- 

িহে াগুো, ০১৭২৫-২২৫৭৯৬
2 0.23 মতিাদপয়া  াছ কাদিত হারে বৃদি হরেনা  ারছে পদে াণ কদ রয় দিন এেিং দনয়দ ত খাোে প্ররয়াগ করুন।

৮৬
ম াোঃ লুৎফে, দপতা-ম াোঃ আব্দাে, োিং-িহে াগুো, 

০১৯১৯-১৩১৬২০
4 0.56 কাপ পদ শ্র পুকুরেে তিায় গন্ধ,বুিবুি হয় একরে ৬০০ গ্রা  হারে গ্যারোদিন দিন।

৮৭
ম াোঃ হাদেবুে েহ ান, দপতা-আহম্মি আিী, োিং-

িহে াগুো, ০১৭১০-৭৪৮৪৩০
2 0.42 কাপ পদ শ্র+পাঙ্গাে কাপ প িাতীয়  ারছ উকুন মিখা যায় একরে ১০০ দ দি   এে েেন পেপে ২ মিাি

৮৮
ম াোঃ  দ ন উদিন, দপতা- আি গীে কেীে, োিং-

িহে াগুো, ০১৭১১-২১১৩৬৩
1 0.18

মতিাদপয়া+কাপ প 

িাতীয়
দক ধেরনে খাোে দিরো? ভারিা  ারনে েম্পূেক খাোে প্ররয়াগ করুন।

৮৯
মুন্না পােরভি, দপতা-ম াোঃ েদফকুি, োিং-কুল্লা, ০১৪০০-

৬৫৭৫৫০
1 0.23 কাপ প+মতিাদপয়া োক্ষুরে  াছ মিখা যারে িািরটরন পেেতীরত মোরটনন/ফেটদিন ২-৩ ট্যােরিট/ তরক দিন।

৯০
ম াোঃ সু ন, দপতা-আোঃ িিাে, োিং-ইস্তা, ০১৯৮২-

০৫১৮১৮
1 0.34 কাপ পদ শ্র মকান প্রিাদতে  াছ চাষ মে ী িাভিনক? পােিা অথো দ িং- াগুে এে োরথ কাপ প িাতীয় কো মযরত পারে।

৯১
ম াোঃ আবুি খারয়ে, দপতা-মৃত ছারয়   ন্ডি, োিং-

মিা দতনা, ০১৭২৪-৮৪৬২২১
2 0.4

কাপ প িাতীয়  ারছে 

দ শ্র চাষ
পুকুরে প্রাকৃদতক খাোে মনই মপ্রাোওটিক এে মিাি েপ্তারহ ১ োে দিন।

১ ম াোঃ কা াি উিীন, কন্যািহ,  া পা, ০১৭০৫-১১০৩১৩ ১ 1.330 কাপ পদ শ্র ও মতিাদপয়া  াছ চারষে িন্য ঋণ সুদেধা পাওয়া যারে দকনা? *  ৎস্য অদফে মথরক ঋণ মিওয়া হয়না।*ব্যািংরক মযাগারযাগ কেরত েিা হরিা।

২ ম াোঃ হারুন অে েদ ি, োলুন্ডা,  া পা, ০১৭৫৬-০১৮১৮৭ ১ 0.068 কাপ পদ শ্র  াছ  াো যারে, কী কেণীয়? * চুন প্ররয়াগ করুন  তািং  প্রদত ১০০-১৫০ গ্রা । *হেো টানুন।

৩ ম াোঃ  াদনক দ য়া, দিঘীেপাি,  া পা,০১৭১১-৯৮৮২২৪ ১ 0.021 কাপ পদ শ্র  াছ চারষে মক্ষরে মপানা ছািাে পদে াণ *  তািং  প্রদত ৪০০-৫০০ গ্রার ে ১২-১৫ টি মপানা ছািা মযরত পারে।

৪ ম াোঃ  াসু  দেল্লাহ, কাগ ােী,  া পা, ০১৯২১-৮১৭৫৪৫ ১ 0.133 কাপ পদ শ্র  াছ চারষ প্রদ ক্ষণ মপরত চাই। * োরয়াফ্লাি  াছ চারষে প্রদ ক্ষরণে সুরযাগ আেরি িানারনা হরে।

৫
ম াোঃ  দনরুজ্জা ান, কাদ য়ািািংগা,  া পা, 

০১৯১১০৫০১৯৫
১ 0.133 কাপ পদ শ্র  োরয়াফ্লাি পিদতরত  াছ চারষ প্রদ ক্ষণ মপরত চাই। * োরয়াফ্লাি  াছ চারষে প্রদ ক্ষরণে সুরযাগ আেরি িানারনা হরে।

৬
ম াোঃ কা রুজ্জা ান, োরোরপাতা,  া পা,      ০১৯২৫-

৮০৬৯৪৭
১ 0.101 কাপ পদ শ্র  োরয়াফ্লাি পিদতরত  াছ চারষ প্রদ ক্ষণ মপরত চাই।

*প্রথর  পুকুরে  াছ চারষে পো  প প্রিান কো হরিা অদভেতা অিপরনে িন্য।* এছািা 

োরয়ারফ্লাক পিদতরত  াছ চারষে পো  প প্রিান কো হরিা।

৭
ম াোঃ ম া ােেফ মহারেন, মপািাোদি,  া পা,               

০১৭১৩-৯১৫৩৫৮
১ 0.324 কাপ পদ শ্র পুকুরে খাোরেে উপদস্থদত ক , কাতিা  াছ  াো যারে।

* তািং  প্রদত ১০০ গ্রা  ইউদেয়া, ৫০ গ্রা  টিএেদপ ও ২৫০গ্রা  কখি প্ররয়াগ করুন। উক্ত 

দনয়র  প্রদত  ারে ২ োে প্ররয়াগ করুন।

৮ ম াোঃ োিন,  া পা,      ০১৯৪৫-২৪২৫২৫ ১ 1.000 কাপ পদ শ্র পাদনে গুণাগুণ পেীক্ষা কোরত চাই।
*পাদনে গুণাগুণ, দপএইচ-৭.০, টিদিএে-২২০, অযার াদনয়া-০.২৫ দপদপএ , করয়কদিন পে 

 াছ ছাড়ুন ।



৯ ম াোঃ  ান্ত, হদেিন্দ্রপুে,  া পা, ০১৯১২-৬২২০৮৯ ১ 0.263 পািংগাে চাষ  ারছে বৃদি েরন্তাষিনক নয়
* প্রাকৃদতক খারদ্যে উপদস্থদত োিান, োইরেে খাদ্য ারন মপ্রাটিন অনুপাত মেদ  আরছ এ ন 

খাোে প্ররয়াগ করুন।

১০ ম াোঃ আিী আকেে, োিীপুকুে,  া পা, ০১৭১৫-২৯৩১৩৯ ৫ 4.858
কাপ প- রনারেি দ শ্র 

চাষ

মকাদভি-১৯ প্রাদু পভারে ক্ষদতগ্রস্থ  ৎস্যচাষী দহোরে পুনোঃ 

অথ পায়রনে স্কীর ে আওতায় ঋণ মপরত চাই।
* োঁগআচিা মোনািী ব্যািংরকে  াখায় মযাগারযারগে িন্য েিা হরিা।

১১ ম াোঃ অেী ,  দহষাকুিা,  া পা, ০১৯৪৩১৭৯৯৫২ ১ 1.215 কাপ প-পািংগাে পুকুরেে তিায় গ্যাে
*পাদন পদেেতপন করুন।* মচইন টানা* চুন প্ররয়াগ কো  তািং  প্রদত ১০০-১৫০গ্রা ।*দচদন 

দেঘা প্রদত ৫০০ গ্রা ।*১  াে ব্যেহাে করে মিরখন।

১২ ম াোঃ দেয়াি উিীন, েিোদিয়া,  া পা, ০১৭৫৭৪৯৩২২৮ ১ 0.243 কাপ প-পািংগাে আিংদ ক আহেরণে পে পুনোঃ জুি
*ময পদে াণ  াছ ধো হরয়রছ তাে ১০-১৫% মেদ   াছ  জুি কো।*  জুরিে পূরে প 

 তািং  প্রদত ১৫০-২০০ গ্রা  োে প্ররয়াগ করুন।* দিফরিরট েদণ পত পদে াণ োে প্ররয়াগ। 

*পুকুে দনয়দ ত পদেচয পা কো ।
১৩ ম াোঃ আোঃ ো াি, পানবুদি,  া পা, ০১৯১০৩১৯০৩১ ১ 0.113 কাপ পদ শ্র পারি ঘাে, প্রাকৃদতক খারদ্যে উপদস্থদত ক 

* পারিে ঘাে মকরট পুকুরে প্ররয়াগ করে পাি পদেষ্কাে করুন। * দনধ পাদেত পদে াণ কিে 

/োোয়দনক োে প্ররয়াগ (দিফরিরট েদণ পত), দনয়দ ত পদেচয পা করুন।* আিংদ ক আহেণ 

করে পুনোঃ জুি করুন।* দনয়দ ত খাদ্য প্ররয়াগ করুন।
১৪ ম াোঃ  দফকুি ইেিা , ো টা,  া পা, ০১৭১৮৭৪৭৫৯৫ ১ 0.121 কাপ পদ শ্র

মতিাদপয়া মপানা  ারছে বৃদি েরন্তাষিনক নয়।*  জুি ঘনত্ব 

মেদ ।

*  জুি ঘনত্ব ক ারনা।* ১০-১২ টি দচতি  াছ  জুি।* দনয়দ ত চুন প্ররয়াগ  তািং  প্রদত 

১৫০-২০০ গ্রা ।,*  তািং  প্রদত ১ মকদি খি প্ররয়াগ করুন।*  ারে ১ োে িেণ (১৫০-

২০০ গ্রা ) ও দচদন (১৫-২০ গ্রা )পদে াণ প্ররয়াগ করুন।
১৫

েিানী এন্ড খারিিা এরগ্রা দফ াোঃ দিোঃ, েন  ান্দাে, 

 া পা।০১৭১৫০০১৪৩৯
১ 1.336 কাপ পদ শ্র শ্যাওিা িরন্ম

* পাদনে গভীেতা বৃদি করুন। * কাদয়ক পদেশ্রর ে  াধ্যর  শ্যাওিা তুরি মফলুন।* 

দেিভাে কাপ প ও গ্রাে কাপ প  জুি করুন। * দনয়দ ত োে প্ররয়াগ করুন। * প্রদত  ারে হেো 

টানুন। * প্রদত  ারে চুন ও িেণ প্ররয়াগ করুন  তািং  প্রদত ১৫০-২০০ গ্রা । খি প্ররয়াগ 
১৬  াহদেয়াে স্বেণ, মগািপািা,  া পা, ০১৭৯২৭৪৫০৬ ২ 1.702 কাপ পদ শ্র

পাদন পেীক্ষা কোরত চাই।  াছ চারষে িন্য পো  প মপরত 

চাই।

* পুকুে প্রস্তুত , চুন ও োে প্ররয়াগ, মপানা  জুি ইতযাদি েম্পদকপত দিফরিট প্রিান কো 

হরিা।

১৭
আি আদ ন দেপ্লে, উিে কাগিপুকুে,  া পা, 

০১৯৬০১০৩২৩৮
২ 0.267 কাপ পদ শ্র প্রদ ক্ষণ মপরত চাই। *আইদি কারি পে ফরটাকদপ েিংেক্ষণ কো হরিা। পেেতীরত িানারনা হরে।

১৮ ম াোঃ ে িান আিী, মগািপািা,  া পা, ০১৭৪১২৯২৭১০ ১ 0.202 কাপ পদ শ্র পাদনে েিং পদেস্কাে
* পাদনে েিং স্বে েবুি েিায় োখাে িন্য দনয়দ ত োে প্ররয়াগ- কিেোে ৩০ মকদি+৭ 

মকদি কখি ৪০দিটাে পাদনরত ৫ দিন দভদিরয় ৭ মকদি দিএদপ োে দ দ রয় প্ররয়াগ কো।* 

দিফরিরট েদণ পত োে ও খাদ্য প্ররয়াগ কো।*  তািং  প্রদত ১ মকদি খি প্ররয়াগ করুন।* 
১৯ ম াোঃ আিাউিীন, মগািপািা,  া পা, ০১৭২৮৩৮৭১৮৭ ৩ 1.619 কাপ পদ শ্র - নাে পাদে পাি ভািংগা, পারি গাছ, ০১ টি পুকুরেে পাদন মঘািা

* পাি ম ো ত কো অথো মনট মিওয়া, গারছে িাি মকরট মিওয়া।* দনয়দ ত চুন, িেণ 

ও দচদন প্ররয়াগ কো। * পাদনে েিং স্বে-েবুি েিায় োখাে িন্য (দিফরিরট েদণ পত)োে 

প্ররয়াগ কো।
২০ ম াোঃ নুে ইেিা , মগািপািা,  া পা, ০১৯০২৩৭৬২১০ ১ 1.053 কাপ পদ শ্র - নাে পাদে পাদনে েিং কািংদখত পয পারয় না আো।

*দিফরিরট েদণ পত  াোয় োে প্ররয়ারগে পেও যদি না হয় তরে ৪০ মকদি আটা, ২ মকদি 

ইউদেয়া দ দ রয় প্ররয়াগ। *  তািং  প্রদত ১ মকদি খি প্ররয়াগ করুন। * প্রদত  ারে ২৫-৩০ 

মকদি  চুন ও ২৫-৩০ মকদি িেণ ও ৪ মকদি দচদন প্ররয়াগ করুন।
২১ ম াোঃ  াহিািাি, েেতপুে,  া পা, ০১৯১৭৩৯০১০৫ ২ 0.405

পািংগাে-মতিাদপয়া, 

কাপ পদ শ্র
ব্যািংক ঋরণে িন্য প্রতযয়ন পে * দিরফে  াধ্যর  খা াে পদেি পন পূে পক প্রতযয়ন পে প্রিান কো হরিা।

২২
ম াোঃ আোঃ আদিি, দনিা পুে,  া পা, 

যর াে।০১৮৪২০৫২৬৩৩
১ 0.101 কাপ পদ শ্র পাদনে েিং স্বে, কী কেণীয়?

* দনয়দ ত োে প্ররয়াগ কেরত হরে।*  তািং  প্রদত ১০০-১৫০ গ্রা  ইউদেয়া, ৮০-১০০গ্রা  

টিএেদপ, ২০০-২৫০ গ্রা  কখি। *  তািং  প্রদত ১ মকদি খি প্ররয়াগ করুন।* দনয়দ ত চুন 

ও োে প্ররয়াগ করুন।
২৩ ম াোঃ িা াি উিীন, েেতপুে,  া পা, ০১৯১৭৩৯০১০৫ ৩ 0.810

পািংগাে-মতিাদপয়া, 

কাপ পদ শ্র

পািংগাে ও  রনারেি মতিাদপয়া চারষ খাদ্য মেদ  িারগ। িাভ 

ক ।

* পােিা, গুি া, দ িং,  াগুে মি ীয় প্রিাদতে  াছ চারষ খাদ্য ক  িারগ, িা  মেদ , এই 

েে  াছ চাষ কোে িন্য েিা হরিা।

২৪ ম াোঃ  াদহনুজ্জা ান, হদেণারপাতা,  া পা, ০১৯৭৪৭৭৭৯৭০ ১ 0.405 কাপ পদ শ্র  াছ  ভােরত মিখা যারে, পাদনে েিং স্বে, অদিরিন স্বল্পতা।
* হেো মটরন চুন প্ররয়াগ, োে প্ররয়ারগে  াধ্যর  পাদনে েিং স্বে, দনয়দ ত িেণ ও দচদন 

প্ররয়াগ ।*  তািং  প্রদত ১ মকদি খি প্ররয়াগ করুন।

২৫ ম াোঃ হাোনুজ্জা ান, েেতপুে,  া পা, ০১৭১২-৭৬৮৪৩৭ ১ 0.260 কাপ পদ শ্র ও মতিাদপয়া আদথ পক েহরযাদগত চাই
*  াছ চারষে দিফরিট প্রিান কো হরিা। ঋরণে িন্য োঁগআচিা মোনািী ব্যািংরক 

মযাগারযারগে িন্য েিা হরিা।

২৬ ম াোঃ  দনরুি ইেিা , দগিারপাি,  া পা, ০১৭১৬৫৯১১১৪ ১ 0.280 দ িং ও দতিাদপয়া  াছ কাপ প িাতীয়  াছ চারষ পো  প চাই
*কাপ প িাতীয়  ারছে মপানা ৮-১০ টি  জুি করুন। দ িং  ারছে দনয়দ ত খাোে প্রিান 

করুন।

২৭ োজু আহর ি,  া পা, ০১৯৩৭২৮৮৩০৯ ১ 0.607 কাপ পদ শ্র পাদন পেীক্ষা কোরত চাই
* পাদন পেীক্ষা কো হরিা।দপএইচ-৮.৫, অযার াদনয়া-০.০৫ দপদপএ , টিদিএে-২১০। 

পাদনে  ান েরন্তাষিনক।

২৮ ম াোঃ হাদফজুে েহ ান, োয়পুে,  া পা, ০১৯১৭২১০২৩৫ ১ 0.267  রনারেি মতিাদপয়া  াছ মভরে উঠরছ।
* োদহে হরত নতুন পাদন প্ররে  কোন।* প্ররয়ািরন অদ্স্ররফ্লা- ট্যােরিট ব্যেহাে কো 

মযরত পারে।

২৯
ম াোঃ  দফজুে েহ ান, কা ােপািা,  া পা, 

০১৯৬৮০৪৫৬৭২
১ 0.607 কাপ পদ শ্র  াছ  াো যারে,  ারছে ঘনত্ব মেদ 

* নতুন পাদন িেণা আকারে প্ররে  করুন।*  তািং  প্রদত ১৫০-২০০ গ্রা  হারে চুন প্ররয়াগ 

করুন। অদত প্ররয়ািরন অদিরিন ট্যােরিট ব্যেহাে করুন। দনয়দ ত হেো টানুন।

৩০
ম াোঃ  দফকুি ইেিা , খা ােপািা,  া পা, 

০১৯৬৮০৪৫৬৭২
১ 0.202 কাপ পদ শ্র পাদনরত বুিবুি মিখা দিরে।

* েম্পূন প পুকুে ৩ ভারগ ভাগ করে হেো টানুন। * ১৫০ গ্রা   তািং  প্রদত চুন প্ররয়াগ 

করুন। চুন প্ররয়ারগে ৫-৭ দিন পে ২০০গ্রা  দিএদপ, ২৫০ গ্রা  কখি,   তািং  প্রদত ব্যেহাে 

করুন। এছািা  তািং  প্রদত ১ মকদি খি প্ররয়াগ কো মযরত পারে।
৩১ শ্রী উি  কু াে দেশ্বাে, উিাদ ,  া পা, ০১৭৪৮২৭৩৮০০ ১ 0.600 কাপ পদ শ্র  াছ মভরে উঠরছ। * পাদনে েিং স্বে েবুি োখা। তিাে পদেরে  ভাি োখা। দিফরিট দেতেণ।

৩২ ম াোঃ তুদহন কদেে, েঘুনাথপুে,  া পা, ০১৯৩০৫৮০৩৫৬ ০ 0.000 ০ োরয়াফ্লারক  াছ চাষ * মেনারপাি খা ােটি পদেি পন করুন।

৩৩ ম াস্তাদফজুে েহ ান, েেতপুে,  া পা, ০১৭১৬৮৫৩২৪১ ০ 0.000 ০  ৎস্য খাদ্য উৎপািন কােখানা
*  ৎস্য খাদ্য দেদধ ািা প্রিান কো হরিা।রিিা  ৎস্য অদফোরেে োরথ মযাগারযারগে 

িন্য েিা হরিা।



৩৪ ম াোঃ কা রুজ্জা ান, মেতাই,  া পা, ০১৭৭৯৫৫৬৫৯৬ ৮ 63.000 পােিা-গুি া স্বাভাদেক পদেচয পা পাদনে েিং স্বে েবুি োখা। তিাে পদেরে  েিায় োখা। সুষ  খাদ্য প্ররয়াগ।

৩৫ ম াোঃ আোঃ কুদ্দুে, কৃষ্ণপুে,  া পা, ০১৯৬৯৫৯৫৩২৫ ৩ 1.400 পািংগাে-মতিাদপয়া। চুন প্ররয়াগ এে ে য় চুন েকারি -দেকারি প্ররয়াগ করুন।  তািং  প্রদত১৫০-২০০ গ্রা ।

৩৬ ম াোঃ  দেফি ইেিা , োলুন্ডা,  া পা, ০১৯২১৬৩২৩৩০ ১ 0.133 কাপ পদ শ্র পাি অপদেষ্কাে পাি পদেষ্কাে করে দ্রুত োে প্ররয়াগ করুন।

৩৭ ম াোঃ  দেফি ইেিা , দূগ পাপুে,  া পা, ০১৯২৫৮২৮০৯৬ ১ 0.040 কাপ পদ শ্র- নাে পাদে ধানী  াছ  াো যারে, পাদনে েিং পদেষ্কাে।
*  জুি ঘনত্ব ক ান। দনয়দ ত হেো টানুন।  ারে ১ োে দচদন ১২-১৫ গ্রা   তািং  প্রদত 

প্ররয়াগ করুন। পাদনে েিং স্বে েবুি োখুন।

৩৮
ম াোঃ আদেফি ইেিা , স্বিরনে মভদি,  া পা, 

০১৯১৯৩০৮৬৯৬
১ 0.728  রনারেি মতিাদপয়া  ারছে েক্ষ পাখনায় িািরচ িাগ মিখা দিরে। *  তািং  প্রদত ২ এ এি হারে দেপকি প প্ররয়াগ করুন।

৩৯
ম াোঃ  দফজুে েহ ান, কা ােপািা,  া পা, 

০১৯৬৮০৪৫৬৭২
১ 0.728  রনারেি মতিাদপয়া  াছ  াো যারে,  ারছে ঘনত্ব মেদ * দনয়দ ত চুন প্ররয়াগ করুন। দনয়দ ত খাোে প্ররয়াগ করুন। েঠিক পদেচয পা করুন।

৪০ ম াোঃ  াদহন, খা ােপািা,  া পা, ০১৭৮২৫১২৬০০ ১ 0.385 কাপ পদ শ্র  াছ চাষ পিদত েম্পরকপ িানরত চাই। *  াছ চারষে দিফরিট প্রিান কো হরিা।

৪১ ম াোঃ  ান্ত, হদেিন্দ্রপুে,  া পা, ০১৯১২৬২২০৮৯ ১ 1.380 পািংগাে আিংদ ক আহেরণে পে পুনোঃ জুি
ময পদে ান  াছ ধো হরয়রছ তাে ১০-১৫% মেদ   জুি কেরত হরে।  জুরিে পূরে প ১৫০-

২০০ গ্রা  োে প্ররয়াগ। পুকুে দনয়দ ত পদেচয পা করুন।

৪২ ম াোঃ আব্দুে ো াি,  পানবুদি,  া পা, ০১৯১০৩১৯০৩১ ১ 0.113 কাপ পদ শ্র পুকুরেে তিায় গ্যাে
পাদন পদেেতপন করুন, মচইন টানুন,  চুন  তািং  প্রদত ১০০-১৫০ গ্রা  প্রদত  ারে, দচদন 

দেঘা প্রদত ৫০০ গ্রা ।

৪৩ ম াোঃ  াদহনুজ্জা ান, হদেণারপাতা,  া পা, ০১৯৭৪৭৭৭৯৭০ ২ 0.324 কাপ পদ শ্র  াছ মভরে উঠরছ। * পাদনে েিং স্বে েবুি োখা। তিাে পদেরে  ভাি োখা। দিফরিট দেতেণ।

৪৪  াহদেয়াে স্বপন, মগািপািা,  া পা, ০১৭২৫৭৪৫০৬৫ ২ 0.323 কাপ পদ শ্র পাদন পেীক্ষা কোরত চাই পুকুরে প্রস্তুত চুন ও োে প্ররয়াগ। মপানা  জুি ইতযাদি েম্পদকপত দিফরিট প্রিান।

৪৫ ম াোঃ  াসু  দেল্লাহ, কাগ ােী,  া পা, ০১৯২১৮১৭৫৪৫ ১ 0.133 কাপ পদ শ্র  াছ চারষে িন্য ঋণ সুদেধা পাওয়া যারে দকনা?  ৎস্য  অদফে মথরক ঋণ মিওয়া হয় না। ব্যািংরক মযাগারযাগ কোে িন্য েিা হরিা।

৪৬ ম াোঃ দেয়ািউিীন, েিোদিয়া,  া পা, ০১৭৫৭৪৯৩২২৮ ১ 0.243 কাপ প- পািংগাে  ারছে বৃদি েরন্তাষিনক নয়।
 জুি ঘনত্ব ক ান। ১০-১২ টি দচতি  াছ  জুি করুন।  তািং  প্রদত ১ মকদি খি প্ররয়াগ 

করুন। দনয়দ ত চুন ও োে প্ররয়াগ করুন। প্রদত  ারে ১ োে িেণ ও চুন প্ররয়াগ করুন।

৪৭ ম াোঃ ে িান আিী, মগািপািা,  া পা, ০১৭৪১২৯২৭১০ ১ 0.202 কাপ পদ শ্র পাদনে েিং পদেষ্কাে পাদনে েিং স্বে েবুি োখা। তিাে পদেরে  েিায় োখা। সুষ  খাদ্য প্ররয়াগ।

৪৮ ম াোঃ  দফজুি ইেিা , ো টা,  া পা, ০১৭১৮৭৪৭৫৯৫ ১ 0.121 কাপ পদ শ্র  ারছে ঘনত্ব মেদ ।  ারছে বৃদি েরন্তাষিনক নয়।
 জুি ঘনত্ব ক ান। ১০-১২ টি দচতি  াছ  জুি করুন।  তািং  প্রদত ১ মকদি খি প্ররয়াগ 

করুন। দনয়দ ত চুন ও োে প্ররয়াগ করুন। প্রদত  ারে ১ োে িেণ ও চুন প্ররয়াগ করুন।

৪৯ অেী  গািী,  দহষাকুিা, ০১৯৪৩১৭৯৯৫২ ১ 1.215 কাপ পদ শ্র পুকুরেে তিায় গ্যাে
পাদন পদেেতপন করুন, মচইন টানুন,  চুন  তািং  প্রদত ১০০-১৫০ গ্রা  প্রদত  ারে, দচদন 

দেঘা প্রদত ৫০০ গ্রা ।

৫০
ম াোঃ  াহািািাি, ম াহাতাে এন্ড েন্স, মেনারপাি,  া পা, 

০১৭২৩৯৫৫৭৭১
১ 0.243 কাপ পদ শ্র খাদ্য আ িাদন েপ্তাদন িাইরেন্স প্রাদপ্ত দেষরয়  ৎে দেদধ ািা অনুোরে প্ররয়ািনীয় কাগিপোদিেহ আরেিন কেরত েিা হরিা।

৫১ ম রহিী হাোন, শ্যা িাগাদছ,  া পা, ০১৯১৩৫৯৯২২৯ ১ 1.215 কাপ পদ শ্র পাদনে েিং পদেষ্কাে
পাদন বৃদি করুন,  তািং  প্রদত ১ মকদি হারে খি প্ররয়াগ করুন। েম্পূেখ খাদ্য প্ররয়াগ 

করুন।  তািং  প্রদত ১০০-২০০ গ্রা  ছাই প্ররয়াগ করুন এেিং  তািং  প্রদত ৫০ গ্রা  দচটাগুি 

প্ররয়াগ করুন।
৫২ ম াোঃ আরনায়াে মহারেন, েেতপুে,  া পা,০১৯১৯৯০৮১৯০ ৩ 0.907  রনারেি মতিাদপয়া প্রতযয়ন পে প্ররয়ািন * েিংদিষ্ট িদ ে পচ পাে ফরটাকদপ এেিং মট্রি িাইরেন্স েহ আরেিনপে  ি া দিন

৫৩
এ  এ ো াে পিা , চাদিতাোদিয়া,  া পা, 

০১৭৫০৩৮০৮০৭
২ 0.267 কাপ পদ শ্র  ৎস্য ঋণ মপরত চাই আপনাে দনকটস্থ ব্যািংরক মযাগারযাগ করুন।

৫৪ কানাই েেকাে, োিগঞ্জ,  া পা, ০১৮৭৮৪৩৯১৭৮ ০ োিগঞ্জ োওি ০  ৎস্যিীেী / মিরি কাি প দনেন্ধন কো প্ররয়ািন। মিরি দনেন্ধন ফে  এে আরেিন করেদছ, নতুন দনেন্ধন শুরু হরি িানারনা হরে।

৫৫ ম াোঃ োরহে আিী, ডুেপািা,  া পা, ০১৯৮১৪৬৩৩৯০ ৪ 10.200 কাপ প -নাে পােী ব্যািংক ঋণ মপরত চায় * ব্যািংক ঋরণে িন্য প্রতযয়ন পে প্রিান কো।

৫৬ ম াোঃ আোঃ োিা , োহাদুেপুে,  া পা, ০১৯১৬১১০০৮১ ১ 0.182 কাপ পদ শ্র েকারি হঠাৎ  াছ মভরে উঠরছ।
* অদিরিন স্বল্পতা মিখা দিরছ। দ্রুত অদিরিন পাউিাে দছটিরয় দিন। এেিং পাদন উচু করে 

প্ররে  কোন।

৫৭
ম াোঃ আদেফি ইেিা ,  াখােীরপাতা,  া পা, 

০১৭৩২২৭১৩৪০
১ 1.012  রনারেি মতিাদপয়া ফিকাে দনরচ িািরচ িাগ মিখা দিরছ।

*  তািং  প্রদত ২৫০ গ্রা  চুন ও ২৫০ গ্রা  িেণ প্ররয়াগ করুন। নীরচে গ্যাে উঠারনা। 

ো দয়ক োে, খাদ্য েন্ধ।

৫৮ শ্রী দেিয় দেশ্বাে, কন্যািহ,  া পা, ০১৯২৫২৩০৭৬১ ৩ 0.400 কাপ প-নাে পােী
কাতিা মপানাে  াথা ম াটা হরয় যারে, মিরিে দিক দচকন, 

 ারি  ারি  াছ  াো যারে।
*পাদনরত প্রাকৃদতক খারদ্যে অভাে, োে ও েম্পুেক খাদ্য মিওয়াে িন্য েিা হরিা।



৫৯ ম াোঃ জুরয়ি োনা, কি তিা,  া পা, ০১৯৬৫৪০২৯৫০ ১ 0.133 কাপ পদ শ্র  াছ  াো যারে।
*  তািং  প্রদত ২০০গ্রা  চুন প্ররয়াগ করুন। নতুন পাদন িেণা আকারে প্ররে  কোন। 

 তািং  প্রদত ১২-১৫ গ্রা  দচদন প্ররয়াগ করুন।

৬০
ম াোঃ  দফজুে েহ ান, অগ্রভূিাট,  া পা, ০১৭৬৩-

৮২৯৩৮৮
১ 0.081 কাপ পদ শ্র মকান িক্ষণ ছািাই  াছ  াো যারে। *  তািং  প্রদত ৫-৭ ফট গভীেতাে িন্য ৩০০ গ্রা  িেণ গুরি প্ররয়াগ করুন।

৬১
ম াোঃ  া ছুে েহ ান, স্বেোিংহুিা,  া পা, 

০১৯২২০৮৮৩৮৫
১ 0.101 কাপ পদ শ্র পুকুরে চান্দা  ারছে প্রভাে মে ী * দেঘা প্রদত ৫-৭ ফট গভীেতাে িন্য ১০০দ .দি.  া পাি ব্যেহাে কেরত পারেন।

৬২
ম াোঃ আি গীে মহারেন, ইেিা পুে,  া পা, 

০১৯৮৫৯৫৭২৮৬
১ 0.101 কাপ পদ শ্র োরয়ারফ্লাক পিদতরত  াছ চারষ পো  প চাই

* দেস্তাদেত িানারনা হয়। স্থানীয় োরয়ারফ্লাক পিদত পদেি পরনে পো  প প্রিান কো হয়। 

পুকুরে  াছ চারষে প্রদ ক্ষরণে িন্য িপ্তরে আরেিন কোে িন্য েিা হয়।

৬৩ ম াোঃ িাদকে মহারেন, না ািগ্রা ,  া পা, ০১৭২৪০২৭৮১৬ ১ 0.675 নাে পাদে কাপ প নাে পাদেে িন্য পুকুে প্রস্তুদত
* েতপ ান মপানা তুরি মনওয়াে পে  তািং  প্রদত ২-৩ মকদি চুন প্ররয়াগ।চাদেপার ে 

মিাপিাি পদেষ্কাে। োদহরেে দূদষত পাদনে প্ররে  েন্ধ কো।প্রদ ক্ষরণে িন্য উপরিিা 

 ৎস্য িপ্তরে আরেিন কোে িন্য েিা হরিা।
৬৪ ম াোঃ োয়হান মুদিে,  ািরকানা,  া পা, ০১৭৪০৮৪৮৮১১ ২ 0.670 কাপ প দ শ্র চাষ পাদনে েিং কািরচ দপএইচ-৬.৮, অযার াদনয়া-২.০

* হেো মটরন দনরচে গ্যাে তুরি মফলুন। চুন প্ররয়াগ করুন ২০০-২৫০ গ্রা   তািং  প্রদত, 

এেিং দচদন  তািং  প্রদত ১২-১৫ গ্রা । পাদনে েিং স্বে েবুি োখা।

৬৫ নাি া খাতুন, োগুিা,  া পা, ০১৯২৪৫৭২৯৩৪ ২ 0.182 কাপ পদ শ্র  াছ চাষ দেষয়ক পো  প
*প্রদ ক্ষরণে িন্য আরেিরনে পো  প। দিফরিট দেতেণ। দিফরিে  াধ্যর  পুকুে 

পদেি পন।

৬৬ ম াোঃ কা রুজ্জা ান, মেতাই,  া পা, ০১৭৭৯৫৫৬৫৯৬ ৮ 6.400 পােিা-গুি া
গুি া পাদনে উপরেে স্তরেে ৪-৫ ইদি দনচ দিরয় ভােরত 

মিখা যায়।

* হেো মটরন দনরচে গ্যাে তুরি মফলুন। চুন প্ররয়াগ করুন ২০০-২৫০ গ্রা   তািং  প্রদত, 

এেিং দচদন  তািং  প্রদত ১২-১৫ গ্রা । পাদনে েিং স্বে েবুি োখা।

৬৭ ম াোঃ ে িান আিী, মগািপািা,  া পা, ০১৮৯৩১৩৪৮৯৬ ১ 0.223 কাপ পদ শ্র োে মিওয়াে পে পাদনে েিং েবুি হয়দন।
* প্রদত দেঘায় ৩০ মকদি দিপো ,  ও ১০ মকদি চুন একোরথ দভদিরয় প্ররয়াগ কেরত 

হরে।

৬৮ মুেদি া খাতুন, মোনানিীয়া,  া পা, ০১৭৪৩৪২৪৯৫৪ ১ 0.020 কাপ পদ শ্র িক্ষণ ছািাই প্রদতদিন ২-১ টি করে  াছ  াো যারে। * ৫-৭ ফট গভীেতাে িন্য প্রদত  তরক ৩০০ গ্রা  িেণ প্ররয়াগ করুন।

৬৯ ম াোঃ োইফি ইেিা , দিঘা,  া পা, ০১৭১৯৩২৬৪০১ ১ 0.133 দ িং- াগুে চাষ পাদনে েিং স্বে
* প্রদত  তািংর  ১০০-১৫০ গ্রা  ইউদেয়া, ৮০-১০০ গ্রা  টি.এে.দপ, ২৫০ গ্রা  কখি 

ব্যেহাে করুন।

৭০ ম াোঃ আোঃ খারিক, োিীপুকুে,  া পা, ০১৭৪০-৪৬৭৩৩৬ ১ 0.720 কাপ পদ শ্র প্রতযয়ন পে মপরত চাই * প্ররয়ািনীয় কাগিপে ি া মিওয়াে িন্য েিা হরিা।

৭১ ম াোঃ ই োন মহারেন, ধান্যরখািা,  া পা, ০১৭২১৩৭৭৯০৮ ১ 0.133 কাপ পদ শ্র  ারছে বৃদি েরন্তাষিনক নয়
*দনয়দ ত চুন ও োে প্ররয়াগ করুন। মপ্রাটিন েমৃি খাোে প্ররয়াগ করুন। তািং  প্রদত ১২-

১৫ গ্রা  দচদন প্ররয়াগ করুন।

৭২
ম াছাোঃ আনজুয়াো খাতুন, স্বেোিংহুিা,  া পা, 

০১৯৮০৯৩২৯৫১
১ 0.101 কাপ পদ শ্র প্রাকৃদতক খাোে ক 

* প্রদত  তািংর  ১০০-১৫০ গ্রা  ইউদেয়া, ৮০-১০০ গ্রা  টি.এে.দপ, ২৫০ গ্রা  কখি 

ব্যেহাে করুন।

৭৩ ম াোঃ আহাি আিী, দঘো,  া পা, ০১৯২৫১৫৮৪৭৫ ১ 0.267 কাপ পদ শ্র পুকুরে মছাট মপাকাে প্রাদুভ পাে মেরি মগরছ।  তািং  প্রদত ৪ টি কাতিা, ো ১০-১৫ টি পােিাে মপানা  জুি কো মযরত পারে।

৭৪ সু ন  াহমুি,  াখােীরপাতা,  া পা, ০১৭৫২১৭৬৬২৪ ৩ 0.534 কাপ পদ শ্র  ারছে মপট মফািা মোগ হরে * খারদ্যে পদে াণ কদ রয় দিরত হরে।  তািং  প্রদত ৫০০ গ্রা  হারে চুন প্ররয়াগ।

৭৫  া সুে েহ ান, স্বেোিংহুিা,  া পা, ০১৯২২০৮৮৬৮৫ ১ 0.133 কাপ পদ শ্র পাদনে েিং স্বে
* প্রদত  তািংর  ১০০-১৫০ গ্রা  ইউদেয়া, ৮০-১০০ গ্রা  টি.এে.দপ, ২৫০ গ্রা  কখি 

ব্যেহাে করুন।

৭৬ ম াোঃ আোঃ  ারিক, স্বেোিংহুিা,  া পা, ০১৭২৫৩৩৮৭১৩ ১ 0.081 মতিাদপয়া েকারি হঠাৎ  াছ মভরে উঠরছ।
* অদিরিন স্বল্পতা মিখা দিরছ। দ্রুত অদিরিন পাউিাে দছটিরয় দিন। এেিং পাদন উচু করে 

প্ররে  কোন।

৭৭ ম াোঃ ই োন মহারেন, ধান্যরখািা,  া পা, ০১৭২১৩৭৭৯০৮ ২ 0.599 কাপ পদ শ্র
কাতিা মপানাে  াথা ম াটা হরয় যারে, মিরিে দিক দচকন, 

 ারি  ারি  াছ  াো যারে।
*পাদনরত প্রাকৃদতক খারদ্যে অভাে, োে ও েম্পুেক খাদ্য মিওয়াে িন্য েিা হরিা।

৭৮ ম াোঃ োইফি ইেিা , দিঘা,  া পা, ০১৭১৯৩২৬৪০১ ৪ 0.728 মতিাদপয়া- কাপ পদ শ্র পুকুরেে পাদনে োিা, গ্রােকাপ প  ারছে  াথা ম াটা হরয় মগরছ।
* প্রদত  তািংর  ১০০-১৫০ গ্রা  ইউদেয়া, ৮০-১০০ গ্রা  টি.এে.দপ, ২৫০ গ্রা  কখি 

ব্যেহাে করুন।

৭৯ ম াোঃ ম াস্তাদফজুে েহ ান, গয়িা,  া পা, ০১৯৫২৪১৪৪০৮ ১ 0.101 কাপ পদ শ্র প্রাকৃদতক খাোে কতদেে পিদত
* প্রদত  তািংর  ১০০-১৫০ গ্রা  ইউদেয়া, ৮০-১০০ গ্রা  টি.এে.দপ, ২৫০ গ্রা  কখি 

ব্যেহাে করুন।*  তািং  প্রদত ১ মকদি খি প্ররয়াগ করুন। তািং  প্রদত ১২-১৫ গ্রা  দচদন 

প্ররয়াগ করুন।
৮০

ম াোঃ আি গীে মহারেন, কাদ য়ািািংগা,  া পা, 

০১৭১৮৮০২২১০
২ ১

কাপ প- রনারেি 

মতিাদপয়া
পাট পচারনাে কােরণ  াছ মভরে উরঠ  াো যারে। *  তক প্রদত ২৫০ গ্রা  চুন গুদিরয় দছটারত হরে।োরথ পটাদ য়া  -পাে ম্যািংগারনট দিন।

1 ম া: মুনছুে আিী ম াল্যা, মেদতরখািা, ০১৭১৮-৬০৭৯৩৩ ১ টি 1.2
রুই, কাতিা, মৃরগি, 

দেি কাপ প, গ্রাে কাপ প
 াছ মত ন েি হরেনা  জুি ঘনত্ব মে ী  তক প্রদত ৮-১০ োইরিে ২৫-৩০ টি মপানা  জুি োখুন ৩% হারে সুষ  খাদ্য  দিন

2 দেপ্লে দেশ্বাে, কাদিচেণপুে, ০১৪০৬৯০৬৩১৩ ১ টি ০.৭০
গিিা, রুই,  দেিভাে, 

কাতিা
পুোতন গিিা দচিংদি এদেনা মকাট যারে

পদের রষ পীিন েি োইরিে পুোতন গিিা দেদক্র করে দিন ১/৩ অিং  পাদন পদেেতপন 

করুন ২০০ গ্রা  -------/ তক

3 ম ঘনাথ পাি, েেণিািী, ০১৭১৮-৯২৯৫৩৬ ১ টি ০.১৫
রুই, কাতিা, 

দেিভােকাপ প, গ্রা কাপ প
 াছ  রে মভরে উঠরছ গেে োে ব্যেস্থা পুরোপুদে েন্ধ, চুন প্ররয়াগ ২গ্রা / তক, পুকুরেে তিা পদেষ্কাে



4
ম া: আদ কুে েহ ান, হােপাতাি মোি, মক েপুে, 

০১৭১৮-২০৭৮৪০

Biofloc 

পিদত 

১০,০০০ দি 

মতিাদপয়া  াছ খারেনা, NH3 মেদ ,  জুি ঘনত্ব মেদ  জুি ঘনত্ব ক ারনা, পদেেতপন Probiotic ব্যেহাে

5 কুতুে উিীন, েরিঙ্গা, ০১৭১৪-৯৩৮৫৬৪ ১ টি ১.৩ কাপ প নাোেী
দেিভাে কাপ প মপানাে গারয় িাি মফাটা মফাটা ২/১ টা মপানা 

 াো যারে, েকারি মপানা ভারে
হেো টানুন  তক প্রদত ২০০ গ্রা  চূন দভরিরয় ঠান্ডা করে দছটিরয় দিন

6 ম া:  াসু  কদেে, োইো শ্রীো পুে, ০১৩১৫-৭৭৫৮১৮ ১ টি ০.১২ দ িং  ারছে গারয় ক্ষত,  জুি ঘনত্ব মেদ  জুি ঘনত্ব ক ারনা, অদেেরটট্রাোইদিন ২gm/মকদি খাদ্য

7 মকো ত আিী গািী,  ািােিাঙ্গা, ০১৭১২-৭৬৪৬১২ ১ টি ৬.০
রুই, কাতিা, মৃরগি, 

দেিভােকাপ প, গ্রাে 

কাপ প

 ারছে গারয় আঘাত িদনত িাগ পটাদ য়া  পাে ম্যাঙ্গারনট-১২gm/ তক খাদ্য ও োে েন্ধ

8 োোে মগািিাে, আগেহাটি, ০১৯২২-৬৫০০৫৬ ১ টি .৫০ মহ
গিিা, রুই,  দেিভাে, 

কাতিা

গিিাে মেনু েিংকট েতপ ান ধানী গিিা পাওয়া যারে েি 

হরে দকনা
 তকপ্রদত ৩০-৪০ টি গিিা ছাড়ুন, েন্ধযাে পে ৪% হারে ৩০% প্রটিন েমৃি খাোে দিন

9 হাোনুজ্জা ান, আগেহাটি, ০১৭২৭-০১২৫০৭ ১ টি .৪০ গিিা কাপ প দ শ্র মঘরে কিে োরেে পদেেরতপ দক ব্যেহাে কো যায়
একে প্রদত কিদনক ১০ মকদি পাদি +৫মকদি+১০০ গ্রা  ইষ্ট পাউিাে একরে দভদিরয় 

মেরখ পে পে ৩ দিন দছটিরয় দিন

10 ম া: দিয়াকত আিী, আগেহাটি, ০১৭২২-৫০৯২৮২ ১ টি ১.৫ োগিা ম া কাপ প দ শ্র োগিা দচিংদি েি হরে না মুিি ঘনত্ব মেদ  তক প্রদত ৬০-৭০ টি োগিা মপানা োখুন, েন্ধাে পে ৪% হারে সুষ  খাদ্য দিন

11 ম া: শুকুে আিী, োউ িা, ০১৭৩১-৬৪০২০০ ২ টি ৪৪.৫ কাপ প দ শ্র  ারছে গারয় িাি মফাটা িাগ হরয়রছ  তক প্রদত ২০০ গ্রা -চুন ও ২০০ গ্রা  .... প্ররয়াগ করুন

12
ম া:  দফজুে েহ ান,  ধ্যকুি, মক েপুে, ০১৭১২-

৪৪৮০২৩
১ টি ৪২.০

রুই, কাতিা, মৃরগি, 

দেিভাদে, গ্রােকাপ প, 

মতিাদপয়া

 ারছে গারয় ক্ষত,  জুি ঘনত্ব মেদ পটাদ য়া  োে ম্যাঙ্গারনট  ১২-১৫ gm/ তক, খাদ্য ও োে েন্ধ

13 ম া: ইউনুচ আিী, মূিগ্রা , ০১৭৪৬-৯৩৮৩৭৬ ১ টি ০.২৫ কাপ প িাতীয়  াছ চাষ  জুি ঘনত্ব মে ী  াছ েি হরে না সুষ  খাদ্য ৫% হারে মখরত দিন  জুি ঘনত্ব  তরক, ১৫-১৬ টি োখুন

14 ম া:  াহাবুবুে েহ ান, োউ িা, ০১৭২৮-৬৮৮৪১৫ ১ টি ২০.০
রুই, মৃরগি, দেিভাে, 

গ্রােকাপ প, কাতিা
 ারছে বৃদি ক   জুি ঘনত্ব মোদ  তক প্রদত ৩৫-৪০ মপানা োখুন ৪% হারে সুষ  খাদ্য প্ররয়াগ

15 ম া: ইেহাক আিী, আটন্ডা, ০১৭২১-৬৫৪৭৩০ ১ টি ০.১৬ পােিা বৃদি ক ৩০%-৩৫% মপ্রাটিন েমৃি খাোে ৪% হারে েন্ধাে পরে প্ররয়াি করুন

16  রনাহে গাইন, েি পাথো, ০১৭৭৮-৩৯২৪৯২ ১ টি ০.৪
গিিা, রুই,  দেিভাে, 

কাতিা
পুোতন গিিা দচিংদি এযাটনা খরে যারে পদেরের ে পীিন, ১/৩ অিং  পাদন পদেেতপন, ২০০gm/ তকিিা চুন

17 কেদ্য নাথ,  রনাহেনগে, ০১৭৭০-৬৬২৯৩৬ ১ টি ২.৭
গিিা, রুই, কাতিা, 

দেিভাে
গিিা দচিংদি েি হরে না ৩০% মপ্রটিন সুষ  খাদ্য ৪% হারে েন্ধাে পে এেঙ মভারে মখরত দিন

18 ম া: দ িানুে েহ ান, ফরতপুে, ০১৭৮৫-৮৪০৪৫০ ১  টি ১৭.০ মি ীয় প্রিাদতে  াছ অভয়াশ্রর  ম ওিা মে ী মতািা প্ররয়অিন
েেকােী মকান অথ প েোি নাই সুফিরভেীরিে েিংরগ আিািা করে মতািাে ব্যেস্থা কেরত 

হরে

19 ম া: আব্দুি কুদ্দুে, মুিগ্রা , ০১৭৭৫-৭২২৮৫২ ১ টি ১০.২০ কাপ প দ শ্র পাদন ২/৩ ফট  ারছে বৃদি ক পাদনে গভীেতা ৪/৫ ফট োখুন  ারছে কিদহক ওিন ৪%হারে সুষ  খাদ্য দিন

20 দেল্লাি ম ািি, ভেত ভায়না, ০১৯৩২-৬৪১৩২৪ ১ টি ০.৭
গিিা, োগিা, রুই 

কাতিা, দেিভাে
প্রাকৃদতক খাদ্য ক  তক প্রদত ১০০ গ্রা  ইউদেয়া ও ১০০ গ্রা  TSP প্ররয়াগ করুন

21 অদনর    ন্ডি, িহুেী, ০১৯৪৪২১১৩৬৭ ১ টি .৬৫
গিিা, োগিা, রুই, 

কাতিা, দেিভাে
কিে োরেে পদেেরতপ দক োে ব্যেহাে কেরো

একরে আটা পাদি , ১০০ মকদি+দচটাগুি, ৫.০ মকদি+১০০ গ্রা , ইষ্ট পাউিাে দভদিরয়, 

পে পে ৩ দিন দছটিরয় দিন

22 আব্দুি হাদি , কাকোধাি, ০১৭১৯-৭৬৮২৪৩ ১ টি ৪.০ পােিা কাপ প দ শ্র পােিা  ারছে বৃদি ক রুই  াছ িতদুে েম্ভে ধরে মফলুন, েন্ধাে পে ৩০% মপ্রাটিন েমৃি খাদ্য দিন

23 ম া: কা রুি মহারেন, োউ িা, ০১৭৬৫-৩২৯৯৪১ ১ টি ০.১৬ কাপ প দ শ্র চাষ েকারি  াছ ভারে তিায় গ্যাে পাদন ক হেো টানুন পাদনে গভীেতা ৫ মে:দ : োখুন ঘনত্ব কদ রয় দিন

24 আ: েবুে, োতোিীয়া, ০১৮১২-১১৫২১৩ ১ টি ৩.৩১ কাপ প দ শ্র  াছ েি হরে না ঘনত্ব অদধক  জুি ঘনত্ব কদ রয়  তরক ২০-২২ টা োখুন

25  াহািাত মহারেন, আড়ুয়া, ০১৭১২-৯৯৯৩৪৯ ১ টি ২১.৬
 রনারেি মতিাদপয়া, 

রুই, কাতিা, মৃরগি
মতিাদপয়া গারিা িাি িাগ  মফাটা িাগ

 তক প্রদত ২0০gm চুন ২০০gm িেন দভদিরয় দছটিরয় দিন অদিরটট্রাোইদিন ২gm 

/ মকদি

26  াহবুবুে েহ ান, োউ িা, ০১৭২৮-৬৮৮৪২৫ ১ টি ১৮.৭০ কাপ প দ শ্র েকারি  াছ ভারে পাদনে গভীেতা ২/২.৫ ফট পাদনে গভীেতা ক পরক্ষ ৫ ফট োখুন হেো টানুন, োে প্ররয়াগ েন্ধ োখুন

27 দ বু পি  দল্লক, চুয়ািািংগা, ০১৭৩৭-১৬৭৩৫২ ১ টি ০.৩০ কাপ প গিিা দ শ্র দচিংিীে খাোরে কিে োে এে পদেেরতপ কী ব্যেহাে কো যারে
একরে প্রদত ১০ মকদিপাদি + ৫ মকদি দচটা গুি+১০০gm ইষ্ট ৩গুন পাদনরত দেদিরয় 

দছটিরয় দিন, দনয়দ ত ৩ দিন

28 দুিাি দেশ্বাে, কািীচেণপুে, ০১৭১১-৭২৯৪৮৮ ১ টি ০.৬
দচিংিা গিিা, রুই, 

কাতিা, দেিভাকাপ প
দচিংদি মঘরে কিে োরেে পদেেরতপ ব্যেহৃত োরেে না  দক

একে প্রদত অরটাপাদি  ১০মকদি+দচটাগুি ৫ মকদি+ইষ্ট পাউিাে ১০০গ্রা  দভদিরয় 

৩দিন দছটিরয় দিন



29 দেরেকান্দ  ন্ডি, িহুেী, ০১৭১০-৬২৯৩৭ ১ টি .৭৫
গিিা, রুই, দেিভাে, 

কাতিা
গিিা দচিংদি েি হরে না কাপ প িাতীয়  াছ মে ী

কাপ প িাতীয়  াছ  তক প্রদত ৮ টি োখুন ৪% হারে সুষ  খাদ্য েন্ধাে পে এেিং মভারে 

মখরত দিরেন

30  িংকে  দল্লক, কাক োন্দাি, ০১৭১৭-৬১৪৯৭০ ১ টি ১.০
রুই, কাতিা, মৃরগি, 

দেিভাে, গ্রাে
ক্ষত মোগ

 তক প্রদত ২০০ গ্রা  চুন এেঙ ২০০ গ্রা  িেন দছটিরয় দিন প্রদতরকদি খারদ্যে েরঙ্গ ২ 

গ্রা  হারে অিারট্রট্য়োইদিন দিন

31 আবুি কািা , েি পাথো, ০১৯৬০-০৩৫৩৩০ ১ টি ০.৬৫ কাপ প গিিা দ শ্র চাষ ২/১টা করে গিিা দচিংিী  াো যারে পদেরের ে ভীতে ১/৩ অিং  পাদন পদেেতপন করুন  তক প্রদত ২০০ গ্রা  চুন দিরেন

32 আ: খারিক আড়ুয়া, ০১৭৫৩-৯৫৯০৩০ ১ টি ২.৩
রুই, কাতিা, দেিভাে, 

গ্রাে কাপ প, মতিাদপয়া, 

মৃরগি

ক্ষতরোগ  তকপ্রদত ২০০ গ্রা  চুন এেিং ২০০ গ্রা  িেন দভদিরয় ঠান্ডা করে দছটিরয় দিন

33 উজ্জ্বি  ন্ডি,  য়নাপুে, ০১৭২০-৫৯৬৬১০ ১ টি .৮০
গিিা োগিা, রুই, 

কাতিা, দেিভাে
কিে োরেে পদেেরতপ দক প্ররয়াগ পিদত কেরো

একে প্রদত ১০ মকদি পাদি +৫ মকদি দচটাগুি+ ১০০ গ্রা  ইষ্ট পাউিাে দভদিরয় ঠান্ডা 

করে দছটিরয় দিন

34 মুনছুে ম াল্যা, মেদতরখািা, ০১৭১৮-৬০৭৯৩৩ ১ টি ১.৮
রুই, কাতিা, মৃরগি, 

দেিভােকাপ প, গ্রাে 

কাপ প, মতিাদপয়া

ক্ষত মোগ
 তক প্রদত ২০০ গ্রা  চুন এেিং ২০০ গ্রা  িেন দ  ারয় দছটিরয় দিন, খারদ্যে েরঙ্গ ২ গ্রা  

হারে আিরট্রাট্রেইিন

35 রুরহাি কুদ্দুে, মগাপরেনা, ০১৭৭১-৪২৯০৮০ ১ টি ০.৩৪ কাপ প দ শ্র ধানী মপানাে গারয় িাি মফাটা িাগ হরে  তক প্রদত ১০ গ্রা  িাক্তােী পটা  দিরয়দিন

36 প্রান োহা, োহা পািা, ০১৭৫৬-৪৪৬৯৬০ ১ টি ০.১৬ কাপ প দ শ্র ২/১ টা করে  াছ  াো যারে
৫ মকদি চুনগুরি ঠান্ডাকরে দছটিরয়দিন, ২৪ ঘো পে ৫মকদি িেন ও .৫ মকদি পটা  

দ দ রয় ঠান্ডাকরে দছটিরয় দিন

37 দুিাি দেশ্বাে, কািীচেণপুে, ০১৭১১-৭২৯৪৮৮ ১ টি ০.৫
গিিা, রুই, কাতিা, 

দেিভাে
পুোতন গিিা দচিংদিে পারে ম ওিা

পদেরের ে পীিন ১/৩ অিং  পাদন পদেেতপন করুন,  তক প্রদত ২০০ গ্রা  িরিাচুন 

দছটিরয়দিন

38  দতয়াে েহ ান, গৃধেনগে, ০১৭১৩-৯৯৩২০১ ১ টি ১.২
গিিা, রুই, কাতিা, 

দেিভাে
পুোতন গিিা দচিংদিে পারে ম ওিা

পদেরের ে পীিন ১/৩ অিং  পাদন পদেেতপন করুন,  তক প্রদত ২০০ গ্রা  িরিাচুন 

দছটিরয়দিন

39  দফজুে েহ ান, পাঁদিয়া, ০১৯৩২-৬৮৬৬৪২ ১ টি ১০.০
রুই কাতিা, মৃরগি, 

দেিভাে, গ্রাে কাপ প, 

ক ন কাপ প

 াছ েি হরে না  জুি ঘনত্ব অদধক
 তক প্রদত ৯-১০ োইরিে ৩০-৩৫ টি মপানা োখুন ৪% সুষ  িানােিাে খাদ্য ২ োে 

প্ররয়াগ করুন

40 ম া: আদিজুে েহ ান, মেগ পুে, ০১৭২৫-৪৩৭০৫১ ১ টি ০.১২ কাপ প দ শ্র পাদনে গভীেতা ৩ ফট  াছ েি হরে না পাদন ক পরক্ষ ৫ফট োখুন, কিদহক ওিরনে ৩% হারে সুষ  খাদ্য দিন

41 ম া: আফোে আিী, কাকোধাি, ০১৭২৪-৩৫০২৪৩ ১ টি ০.২৪ গিিা কাপ প দ শ্র চাষ দচিংদিে শুি মকরট যারে পদেরের ে পীিন  তক প্রদত ২০০ gm চুন প্ররয়াগ করুন ২/৩ দিন খাদ্য েন্ধ োখুন

42  াহাবুবুে েহ ান, কাকোধাি, ০১৭১০-৩৭০২২৬ ১ টি ১.২
গিিা, রুই, কাতিা, 

দেিভাে
গিিা, দচিংদি, েি হরে না  কাপ প িাতীয়  াছ মে ী

কাপ প িাতীয়  াছ  তক প্রদত ৮ টি োখুন ৩০% প্রটিন েমৃি খাদ্য েন্ধাে পে এেিং মভারে 

৪% হারে প্ররয়াগ কুরুন

43 দ ন্টু দেশ্বাে, কাকোধাি, ০১৯৪৭-২৭৬৯২৬ ১ টি ১.০
রুই, কাতিা, মৃরগি, 

দেিভাে, গ্রােকাপ প
কাপ প িাতীয়  ারছে গারয় ক্ষত িাগ  তক প্রদত ২০০ গ্রা  চুন ও ২০০ গ্রা  িেন দভদিরয় ঠান্ডা করে দছটিরয় দিন

44 ম া: আদ নুে েহ ান, কদিয়াখািী, ০১৮৫১-৩৫২২৯১ ১ টি ০.১৬ কাপ প দ শ্র  াছ েি হরে না  জুি ঘনত্ব মেদ  তরক ৯-১০ োইরিে ৩০-৩৫ মপানা োখুন, ৪% হারে সুষ  খ্যদ্য দিন

45 ম া: োদিবুি ইেিা , মেগ পুে, ০১৭৫৩-৬০৩৩৩৩ ১ টি ০.২০
রুই, কাতিা, মৃরগি, 

দেিভাে
 ারছে গায় উকুন এদেম্যাি ২gm/ তক/ফট প্ররয়াগ করুন

46 ম া: আ: আহাি, কদিয়াখািী, ০১৭৩১-৭৯০৪০৭ ১ টি ০.১৭
কাপ প িাতীয়  ারছে 

পাখনাে মগািায় িাি 

িাগ

পাখনাে মগািায় িাি িাগ খারদ্যে েরঙ্গ ২ গ্রা  হারে অদিরটট্রাোইদিন প্ররয়াগ করুন

47 ম া: শুকুে আিী, োউ িা, ০১৭৩১-৬৪০২০৭ ১ টি ৩৫.০
রুই,কাতিা, মৃরগি, 

দেিভােকাপ প
 ারছে গারয় ক্ষত চুন, িেন ২০০ গ্রা  /  তক, অদিরটট্রাোইদিন ২ গ্রা /মকদি খাোরে

48 ম া: হাদেবুে েহ ান, ঘাঘা, ০১৯৫২-১১৮৯৭১ ১ টি ০.১৮ কাপ প নাোেী মৃরগি  াছ  াো যারে, NH3 এে পদে ান মেদ হেো টানা, চুন ২০০ গ্রা / তক গ্যারোদিন ০.৩ গ্রা / তক ৫-৭ দিন খাদ্য েন্ধ

49 ম া:  দনরুি ইেিা , ো চন্দ্রপুে, ০১৭৮১-১৬০৭১১ ১ টি ০.১৮ কাপ প নাোেী নাোেী পুরুে প্রস্তুদত ও  জুি িদনত চাই
মোরটনন ৩০-৩৫ গ্রা , চুন ১ মকদি/ তক ইউদেয়া/১৫০-২০০ গ্রা  TSP 100-150 

গ্রা ,  জুি ঘনত্ব ১৫০০-২০০০ / তক

50 ম া: লুৎফে েহ ান, োয়ো, ০১৭২৫-৯৯২০৩১ ১ টি ০.১৫ পাঙ্গাে ২/১ টা  াছ  াো যারে পুকুরেে পারি  য়িা আেিপনা মফিা গেে/ য়িা আেিপনা পদেষ্কাে করুন, হেো টানুন, চুন ২০০/ তক

51 দুিাি দেশ্বাে, কািীচেণপুে, ০১৭১১-৭২৯৪৮৮ ১ টি ০.৪০ কাপ প গিিা ে াি দভদিক  াছ চাষ (প্রতযয়নপে)
 ৎস্য িীদেরিে েদ দতে সুেিংঘটিত হরয়  াছ চাষ কায পক্র  পদেচাদিত হওয়াে কথা েিা 

হরিা

52 ম া: আবু িাফে, দচিংিা, ০১৭২০-৫২৪৯৫৪ ১ টি ০.৩৪ রুই, কাতিা, মৃরগি, ঋন মপরত চান ময মকান ব্যািংরকে োরথ মযাগারযাগ কোে িন্য েিা হরিা

53 ম া: োজু আহরম্মি, ফরতপুে, ০১৭৩৯-১০৬৪১৭ ১ টি ৩.৯০
রুই, মৃরগি, দেিভাে, 

গ্রােকাপ প, কাতিা
 াছ  াো যারে, ক্ষতরোগ

 তক প্রদত ৩০০ গ্রা  চুন+৩০০ গ্রা  িেন খারদ্যে েরঙ্গ প্রদত মকদিরত অদিরটট্রোইদিন 

গ্রা  হারে ৫-৭ দিন দিরেন



54 ম া:  াহাবুিীন, িক্ষীনাথকাটি, ০১৯৯৬-৩৫৫১৮১ ১ টি ১.১৯
দেিভাে, রুই, মৃরগি, 

কািতা, দেগরহি
দেিভাে/কাতিা,  াো যারে

মগােে ব্যেহাে কেরেন না, দিওিাইক্ষী  তরক ২০০ gm গ্যারোদনি ২ গ্রা  করে দিরেন 

আপাতত ৪-৫ দিন খাোরেে মিরেন না

55 ের   কুন্ডু,  ঙ্গিরকাট, ০১৬২৯-১৭০১৫০ ১ টি ০.৮৫
রুই, কাতিা, মৃরগি, 

দচিংদি
 াছ  াো যারে দিওিাইক্ষী  তরক ২০০ গ্রা , গ্যারোনি ২ গ্রা 

56 ম া: েদফকুি ইেিা , মনহািপুে, ০১৭২৫-৫৩৬৫৬১ ১ টি ৩.৪০
কাপ প িাতীয়, েই 

কাতিা, মৃরগি, 

মতিাদপয়া

দেিভাে কাপ প  াছ  াো যারে অদিরটট্রোইদিন ২/৩ গ্রা /মকদচ, চুন-২০০ গ্রা / তক, গ্যারেদনি ৩ গ্রা 

57
ম া:  দহদুি ইেিা , দকে ত োনতিা, ০১৭২৪-

১৭৯০৯৯
১ টি ১.৭ কাপ প + গিিা পাদনে PH পেীক্ষা কেরত হরে

PH ৪.২  তরক ২০০ গ্রা  দিপোে মিন, গ্যারোদিন  তরক ২/৩ দিরেন, দভটাদ ন 

দপ্রদ ি ২ গ্রা 

58 ম া: দেদিকুে েহ ান, োতোদিয়া, ০১৮৭১-৪৪১৮৫০ ১ টি ৭.৪০
োিা  াছ. রুই, 

কাতিা, মৃরগি, 

দেিভাে, মতিাদপয়া

োিা  াছ  াো যারে  তরক ২০০ গ্রা /চুন ও িেন, খাোে ৩/৪ দিন েন্ধ থাকরে

59 ম া: েও ন আিী, পেচক্রা, ০১৭২৭-৩০৪৭৭৮ ১ টি ০.৭৬
রুই, মৃরগি, দেিভাে, 

গ্রােকাপ প, কাতিা
 াছ  াো যারে গ্যােদি , ২/৩ গ্রা   তক, দিওনাইক্ষ ২০০ গ্রা   তক, ৪/৫ দিন খাোে মিরেন না

60 ম া: আবুি কািা , েি পাথো, ০১৯৬০০৩৫৩৩০ ১ টি ০.৬৫ গিিা কাপ প দ শ্র গিিা দচিংিী দকনারে এরে ২/১ টি  াো যারে পদেরের ে পীিন, ১/৩ অিং  পাদন পদেেতপন, ২০০gm/ তকিিা চুন

61 অদনর    ন্ডি, িহুেী, ০১৯৪৪২১১৩১৭ ১ টি ০.৯৭ কাপ প গিিা দ  প চাষ গিিা দচিংদি েকারি মঘরেে পারশ্ব আেরছ হেো টানুন, পাদনে গভীেতা ৫ ফট োখুন, োে খাদ্য েন্ধ োখুন

62 ম া: মোরহি োনা, আগেহাটি, ০১৭১৫-৭৪০৯৬০ ১ টি ১.৫৩ কাপ প গিিা কিে োরেে পদেেরতপ দক োে ব্যেহাে কো যারে
মহক্টে প্রদত ১০ মকদি, পাদি +৫ মকদি, দচটাগুি+১০০ গ্রা , ইষ্ট ৩ দভদিরয় ১  দিন ২য় 

দিন ৩য় িদন দছটিরয় দিন

63 ম া: ফারুক মহারেন, শ্রীফিা, ০১৯২৫-৩৭১১৪৪ ১ টি ০.১৫ কাপ প িাতীয়  ারছে বৃদিক   জুি ঘনত্ব মে ী  ারছে কিদহক ওিরন ৪/৫ সুষ  খাদ্য দিন

64 ম া: দ িানুে েহ ান, ফরতপুে, ০১৭৮৫-৮৪০৪৫০ ১ টি ১৭.০০ মিদ ে প্রিাদতে  াছ অভয়াশ্রর  ম ওিা মে ী মতািা প্ররয়ািন েিংদশ্রষ্ট সুফি মভাগীরিে েিংরগ আরিাচনা করে মতািারনাে ব্যেস্থা করুন

65 স্বপন  দল্লক, চুয়ািািংগা, ০১৭৩৯-৫২৩২৫২ ১ টি ০.৬৮ কাপ প গিিা গিিা দচিংদি এদেনা মিখা যারে ১/৩ অিং  পাদন পদেেতপন করুন,  তক প্রদত ২০০ গ্রা  হারে দিন

66 ম া: আ: হাদি , কাকোধাি, ০১৭১৯-৭৬৮২৪০ ১ টি ০.৮০ পােিা+কাপ প পােিাে বৃদি ক ৩০% মপ্রটিন েমৃি খাোে েন্ধাে পরে দিে, কাপ প িাতীয়  াছ েিগুদি দেদক্র করে মিন

67 ম া: খাদিি মহারেন, োউ িা, ০১৭২৮-২৯৫৯৪৪ ১ টি ২২.০ কাপ প ক্ষত মোগ
 তক প্রদত ২০০ গ্রা  চুন এেঙ ২০০ গ্রা  িেন দিন, প্রদত মকদি খারদ্যে েঙরগ ২ গ্রা  

হারে অদক্ররটট্রাোইদিন দিন

68 ম া: আ: কুদ্দুে, মূিগ্রা , ০১৭৭৫-৭২২৫৮২ ১ টি ১০.০০ কাপ প িাতীয় পাদন ২/৩ ফট  ারছে বৃদি ক পাদন ক পরক্ষ ৫ফট োখুন, কিদহক ওিরনে ৫% হারে সুষ  খাদ্য দিন

69 ম া: আবু োঈি, কাকোধাি, ০১৭১৪-৯৩৮০৯৮ ১ টি ০.৫১ কাপ প  জুি ঘনত্ব মে ী  াছ েি হরে না
 তক প্রদত  ারছে ঘনত্ব ২৪/২৫ টি,  ারছে কিদহক ওিরনে ৪% হারে সুষ  খাদ্য পাদনে 

গভীেতা ৫ ফট করুন

70 ম া: ইেহাক আিী, আটন্ডা, ০১৭২১-৬৫৪৭৩০ ১ টি ০.১৬ দ িং কাপ প দ িং  াছ েি হরে না ৩০%-৩৫% মপ্রটিন েমৃি খাোে দিরেন, েি কাপ প িাতীয়  াছ চাইরি দেদক্র করুন

১ মেদি , মোদহতা, ০১৭১৬৮৫৩১৫৪ ১ 0.40 কাপ প দ শ্র অযার াদনয়া দিওিাইট- ৫ মকদি/দেঘা, চুন-১০ মকদি/দেঘা

২  ঈনুি, কা ািপুে, ০১৭১৮২৮৭৩২২ ১ 0.20 োরয়াফ্লক োরয়াফ্লক েম্পরকপ দেস্তাদেত পো  প প্রিান কো হরিা

৩ ওদহদুজ্জা ান, িাঁপা, ০১৭২২৪০১৪১০ ১ 1.34 নতুন উরদ্যাক্তা  াছ চাষ েম্পরকপ দেস্তাদেত দেস্তাদেত পো  প প্রিান কো হরিা

৪ িাদহদুে, িাঁপা, ০১৭৫০১০৫৯৬৭ ১ 0.20 নতুন উরদ্যাক্তা  াছ চাষ েম্পরকপ দেস্তাদেত দেস্তাদেত পো  প প্রিান কো হরিা

৫ িদে , িাঁপা, ০১৭১৩৯১৮৬১৯ ১ 1.00 কাপ প দ শ্র ক্ষদতকে গ্যাে ম্যাদট্রি- ৫ মকদি/একে, চুন-১৫ মকদি/একে

৬ শ্রীধা , োহাদুেপুে, ০১৯৩৬২৮৫২০৫ ১ 1.00 কাপ প-গিিা খাে প্ররয়াগ েিংক্রান্ত ৫% হারে খাদ্য প্ররয়াগ করুন

৭ দ মুি কু াে, আম্রঝুটা, ০১৭১০৭০০৮২০ ১ 0.10 দ িং খাে প্ররয়াগ েিংক্রান্ত ১৫% হারে মপ্রাটিন েমৃি খাদ্য প্ররয়াগ

৮ মেদি , মোদহতা, ০১৭১৬৮৫৩১৫৪ ১ 0.40 কাপ প দ শ্র অদিরিন স্বল্পতা দিওিাইট- ৫ মকদি/দেঘা, চুন-১০ মকদি/দেঘা



৯ অরিাক হািিাে, চাঁপারকানা, ০১৭২৫৩১৫২৭৬ ৩ 64.53 কাপ প দ শ্র আদথ পক েহরযাদগতা ব্যািংরক মযাগারযাগ কোে িন্য পো  প প্রিান কো হরিা

১০  ামুনুে েদ ি, আটঘো, ০১৭২৯৮৩৩৬৩৮ ১ 0.40 কাপ প দ শ্র খাে প্ররয়াগ েিংক্রান্ত ৫% হারে খাদ্য প্ররয়াগ করুন

১১ ম াস্তফা,  রনাহেপুে, ০১৭৩৭২২৭১৬১ ১ 18.00 কাপ প দ শ্র ব্যািংক ঋরণে িন্য প্রতযয়ন প্রতযয়ন প্রিান কো হরিা

১২ ই িাদুি, আটঘো, ০১৭৬৫০৪৩৯৯৪ ১ 12.60 কাপ প দ শ্র ব্যািংক ঋরণে িন্য প্রতযয়ন প্রতযয়ন প্রিান কো হরিা

১৩ দতদেকুি, ঢাকুদেয়া, ০১৯০৩০৬৮০৮৩ ১ 0.20 কাপ প দ শ্র পাদন কারিা দিওিাইট- ৫ মকদি/দেঘা, চুন-১০ মকদি/দেঘা

১৪ ই িাদুি, আটঘো, ০১৭৬৫০৪৩৯৯৪ ১ 12.60 কাপ প দ শ্র খাে প্ররয়াগ েিংক্রান্ত ৫% হারে খাদ্য প্ররয়াগ করুন

১৫ আবুি খারয়ে, কাদ পুে, ০১৭৫৭৮০১৯২৯ ১ 0.17 কাপ প দ শ্র ক্ষতরোগ  াইরক্রাদনি ১০০ দ .দি/দেঘা, মেনা াইদেন- ৮ গ্রা / মকদি দফি

১৬ অিয় পাি, িক্ষণপুে, ০১৭১৬৯৫৪১০৫ ১ 1.98 কাপ প দ শ্র  ারছ িাি িাগ  াইরক্রাদনি ১০০ দ .দি/দেঘা, মেনা াইদেন- ৮ গ্রা / মকদি দফি

১৭ আদি , োহাদুেপুে, ০১৯৬২৮৪৮২৯০ ১ 0.13 কাপ প নাে পাদে  ারছ উকুরনে ে স্যা এদেম্যাক- ১০০ দ .দি./ দেঘা,  াইরক্রাদনি- ১০০ দ .দি./দেঘা

১৮ আবুি কািা , োতনি, ০১৯১১৭৩২৪০৬ .. ..  ৎস্য খাদ্য দেরক্রতা খাদ্য দেক্ররয়ে িাইরেন্স েিংক্রান্ত িাইরেন্স গ্রহন এেিং দনয়দ ত নোয়রনে পো  প প্রিান

১৯ আহরম্মি ফারুক,  াহতােনগে, ০১৭১১৭৩৫০৮০ ১ 1.00 মভটদক চাষ মভটদক চাষ েম্পরকপ দেস্তাদেত িানরত চান পেীক্ষামূিকভারে প্রদত একরে ৫০০ দপচ  জুরিে পো  প

২০ িদে , িাঁপা, ০১৭১৩৯১৮৬১৯ ১ 0.80 কাপ প দ শ্র  ারছে মপরট দি  মূল্য ক মেরেম্বে  ারেে পরে দি  থাকরে না।

২১ ই োন নাদিে, ফরতহাোি, ০১৭৮৫৮৪০১৫৯ ১ 0.60 কাপ প দ শ্র ক্ষত মোগ  াইরক্রাদনি ১০০ দ .দি/দেঘা, মেনা াইদেন- ৮ গ্রা / মকদি দফি

২২ আব্দুে েউফ, োগিাঙ্গা, ০১৯৪৩৭৬০১১৩ ১ 0.30 কাপ প-গিিা  ারছ উকুরনে ে স্যা এদেম্যাক- ১০০ দ .দি./ দেঘা,  াইরক্রাদনি- ১০০ দ .দি./দেঘা

২৩ পাথ প, োটদেিা, ০১৭১৩৯০৮৯১৪ ১ 0.32 কাপ প-গিিা ক্ষদতকে গ্যাে ইরকাদেচ- ৩মকদি/দেঘা, োরয়াপন্ড- ১মকদি/ দেঘা

২৪ দেদিকুে,  রনাহেপুে, ০১৭১৪৫৪৪৪২২ ১ 0.30 কাপ প দ শ্র আদথ পক েহরযাদগতা ব্যািংরক মযাগারযাগ কোে িন্য পো  প প্রিান কো হরিা

২৫ মিেিাে, খানপুে, ০১৭০৬১৪৩৪৪২ ১ 0.13 কাপ প দ শ্র ক্ষতরোগ  াইরক্রাদনি ১০০ দ .দি/দেঘা, মেনা াইদেন- ৮ গ্রা / মকদি দফি

২৬ িািাি উদিন, মগাদপকান্তপুে, ০১৯১৭৬৬৮৩৬৮ ১ 1.20 কাপ প দ শ্র চাষ পিদত েম্পরকপ দেস্তাদেত দিফরিট েেেোহ কো হরিা

২৭ দেদুে োয়,  িনপুে, ০১৭১৪৬৩৪৫৬৪ ১ 0.70
পােিা-গুিো- দ িং 

দ শ্র
গুিোে গারয় িাি িাগ  াইরক্রাদনি ১০০ দ .দি/দেঘা, মেনা াইদেন- ৮ গ্রা / মকদি দফি

২৮ ইে াইি, শ্যা কূি, ০১৭২৫৫৫৮০৪৬ ১ 0.53 কাপ প নাে পাদে িাি িাগ  াইরক্রাদনি ১০০ দ .দি/দেঘা, মেনা াইদেন- ৮ গ্রা / মকদি দফি

২৯ দিপিে, কুিটিয়া, ০১৭১০১১৫৮১৫ ১ 0.60 কাপ প দ শ্র ক্ষদতকে গ্যাে দিওিাইট- ৫ মকদি/দেঘা, চুন-১০ মকদি/দেঘা

৩০ ই োন নাদিে, ফরতহাোি, ০১৭৮৫৮৪০১৫৯ ১ 0.56 কাপ প দ শ্র ক্ষদতকে গ্যাে দিওিাইট- ৫ মকদি/দেঘা, চুন-১০ মকদি/দেঘা

৩১ িদহরুি, কপাদিয়া, ০১৭৫২৩৩৮৬০২ ১ 0.51 কাপ প নাে পাদে  াটি খাোপ দিওিাইট- ৫ মকদি/দেঘা, চুন-১০ মকদি/দেঘা

৩২  ঞ্জুরুি,  দণো পুে, ০১৯৭৯৩৭৭৪৪৭৪ ১ 1.70 কাপ প-গিিা আদথ পক েহরযাদগতা ব্যািংরক মযাগারযাগ কোে িন্য পো  প প্রিান কো হরিা

৩৩ দিপক োয়, হদেনা, ০১৭১৪৯৭১২৪৮ ১ 0.50 কাপ প-গিিা গিিাে িাদি কাটা  াইরক্রাদনি ১০০ দ .দি/দেঘা, মেনা াইদেন- ৮ গ্রা / মকদি দফি



৩৪ আব্দুি ফািাহ, িাঁপা, ০১৯১২২০৫৮০৫ ১ 2.10 পােিা-পাঙ্গাে দ শ্র এআইএফ-৩ দেষরয় দনধ পাদেত ফর প আরেিরনে পো  প

৩৫ কা রুি, েরুনা, ০১৯২২১৪৮৮৭৮ ১ 0.80 কাপ প-গিিা পাদন অদতদেক্ত েবুি পাদন বৃদি ও চুন- ১৫ মকদি/দেঘা

৩৬  দফক, পােখাজুো, ০১৭২৬০৩৩০৮৫ ১ 4.80 কাপ প দ শ্র দেিভারেে  জুি ঘনত্ব ৫০০-৭০০ দপচ/একে

৩৭ দেপন, ভগোন পািা, ০১৯২১২৮৯৬৬২ ১ 0.13 কাপ প দ শ্র ক্ষদতকে গ্যাে ম্যাদট্রি- ৫ মকদি/একে, চুন-১৫ মকদি/একে

৩৮ ইব্রাহী , কৃষ্ণোটি, ০১৭১৮৪৪৫৫১৮ ১ 0.20 কাপ প দ শ্র  ারছ উকুরনে ে স্যা এদেম্যাক- ১০০ দ .দি./ দেঘা,  াইরক্রাদনি- ১০০ দ .দি./দেঘা

৩৯ দপযুষ দেশ্বাে, েদতঘাটা, ০১৭৫৩৩০৫৩৪১ ১ 0.22 কক অযার াদনয়া ইরকাদেচ- ৩মকদি/দেঘা, োরয়াপন্ড- ১মকদি/ দেঘা

৪০ দপদকিং  দল্লক, চাঁপারকানা, ০১৯১০৩১০৪৮৪ ১ 0.15 কাপ প দ শ্র পাদনে দেষাক্ততা পেীক্ষা নতুন করে  াছ চারষে পো  প ও আইনগত ব্যেস্থা গ্রহন

৪১ আব্দুি  দিি, ম াোেকপুে, ০১৭১৬৩৩৯২৬৪ ১ 0.25 কাপ প দ শ্র ব্যািংক ঋরণে িন্য প্রতযয়ন প্রতযয়ন প্রিান কো হরিা

৪২ মেদি , মোদহতা, ০১৭১৬৮৫৩১৫৪ ১ 0.40 কাপ প দ শ্র ক্ষদতকে গ্যাে ম্যাদট্রি- ৫ মকদি/একে, চুন-১৫ মকদি/একে

৪৩ আোঃ মেিা, কািীগঞ্জ, ০১৭১৭৫০৯৭৭৩ ১ 0.20 কাপ প-গিিা দচিংদি  াো যারে ইরকাদেচ- ৩মকদি/দেঘা, োরয়াপন্ড- ১মকদি/ দেঘা

৪৪ দেহাে উদিন, দেষয়খািী, ০১৩১৩০৭৬৮৭৮ ১ 0.40 কাপ প দ শ্র   াছ  াো যাওয়াে কােণ পাদনে গুনগত ান খাোরপ  াছ  াো মযরত পারে

৪৫ দনতযানন্দ িাে, িাউিী, ০১৭৩০৯৭৩৮৪৪ ১ 0.15 কাপ প দ শ্র ক্ষদতকে গ্যাে অদিরিন ট্যােরিট - ১ মকদি/ দেঘা

৪৬ োরেি, কাদ পুে, ০১৯৬৫৪১৪৬১৬ ১ 0.05 দ িং চাষ  াছ  াো যারে ইরকাদেচ- ৩মকদি/দেঘা, োরয়াপন্ড- ১মকদি/ দেঘা

৪৭ মেদি  িাহাঙ্গীে,  দশ্ব নগে, ০১৭৯২৫৫৪২৪২ ১ 0.40 কাপ প-গিিা  াছ চাষ েম্পরকপ দেস্তাদেত দিফরিট েেেোহ কো হরিা

৪৮ েহ ত উল্লাহ, হদেহেনগে, ০১৭৬০০৮৭১৯১ ১ 21.00 কাপ প দ শ্র  াছ  াো যারে  াইরক্রাদনি ১০০ দ .দি/দেঘা, মেনা াইদেন- ৮ গ্রা / মকদি দফি

৪৯ সুভাষ, মিবুগাতী, ০১৭২৫২২৭১৪৬ ১ 1.34 কাপ প দ শ্র মছাট দচিংদিে  াোে উপায় োইপাের দিন- ৩৫ দ .দি./ দেঘা, অদির াে- ১ মকদি/দেঘা

৫০ আবু োঈি, িয়পুে, ০১৯৮৮৪৭০২৩৯ ১ 0.04 কাপ প দ শ্র ক্ষদতকে গ্যাে ইরকাদেচ- ৩মকদি/দেঘা, োরয়াপন্ড- ১মকদি/ দেঘা

৫১ আব্দুে েউফ, োগিাঙ্গা, ০১৯৪৩৭৬০১১৩ ১ 0.20 কাপ প নাে পাদে  ারছ উকুরনে ে স্যা এদেম্যাক- ১০০ দ .দি./ দেঘা,  াইরক্রাদনি- ১০০ দ .দি./দেঘা

৫২  দফক, পােখাজুো, ০১৭২৬০৩৩০৮৫ ১ 4.85 কাপ প দ শ্র দেিভারেে  জুি ঘনত্ব ৫০০-৭০০ দপচ/একে

৫৩ োগে হািিাে, গািংিা, ০১৯১৩৩৩৪৭৭০ ১ 0.12 পাঙ্গাে-কাপ প  ারছ উকুরনে ে স্যা এদেম্যাক- ১০০ দ .দি./ দেঘা,  াইরক্রাদনি- ১০০ দ .দি./দেঘা

৫৪ দহারুনে েদ ি, োহাদুেপুে, ০১৭১৫৬৩২৩০২ ১ 0.85 কাপ প দ শ্র গারয় িাি িাগ  াইরক্রাদনি ১০০ দ .দি/দেঘা, মেনা াইদেন- ৮ গ্রা / মকদি দফি

৫৫ আবু োঈি, িয়পুে, ০১৯৮৮৪৭০২৩৯ ১ 0.70 দ িং  জুি ঘনত্ব  তািংর  ৮০০-১২০০ দপচ

৫৬ অদে  কুন্ডু, হারকাো, ০১৭১৪৯৬১২৯৬ ১ 0.60 কাপ প-গিিা ভাদ প করম্পাস্ট ব্যেহাে েম্পরকপ ব্যেহাে কো মযরত পারে

৫৭ োরেি, কাদ পুে, ০১৯৬৫৪১৪৬১৬ ১ 0.01 দ িং অযার াদনয়া  াইরক্রাদনি ১০০ দ .দি/দেঘা, ইরকাদেচ- ৮ মকদি/দেঘা

৫৮  দফক, পােখাজুো, ০১৭২৬০৩৩০৮৫ ১ 5.34 কাপ প দ শ্র অদিরিন স্বল্পতা অদিরিন ট্যােরিট - ১ মকদি/ দেঘা, ইরকাদেচ- ৩ মকদি/দেঘা



৫৯ শ্যা ি, িাঁপা, ০১৯৮১২৮২৩৫৮ ১ 65.00 কাপ প দ শ্র দেগরহি  াো যারে  াইরক্রাদনি ১০০ দ .দি/দেঘা, মেনা াইদেন- ৮ গ্রা / মকদি দফি

৬০ মকো ত আিী, িাঙ্গা  দহষদিয়া, ০১৭৯১০৬৪৩৩২ ১ 0.25 কাপ প-গিিা গিিাে িাদি কাটা  াইরক্রাদনি ১০০ দ .দি/দেঘা, মেনা াইদেন- ৮ গ্রা / মকদি দফ

৬১ কদফি উদিন, োহাদুেপুে ১ 0.24 কাপ প-গিিা  ারছে গারয় উকুন এদেম্যাক- ১০০ দ .দি./ দেঘা,  াইরক্রাদনি- ১০০ দ .দি./দেঘা

৬২ অদে  কুন্ডু, হারকাো, ০১৭১৪৯৬১২৯৬ ১ 0.60 কাপ প দ শ্র  ারছ উকুরনে ে স্যা এদেম্যাক- ১০০ দ .দি./ দেঘা,  াইরক্রাদনি- ১০০ দ .দি./দেঘা

৬৩ ম াস্তফা, িাঁপা, ০১৭২৪৭১৭৩৯৭ ১ 0.20 পােিা গারয় িাি িাগ  াইরক্রাদনি- ১০০ দ .দি./দেঘা, ইরকাদেচ- ৫মকদি/একে

৬৪  দফক, পােখাজুো, ০১৭২৬০৩৩০৮৫ ১ 2.00 কাপ প দ শ্র  ারছ উকুরনে ে স্যা এদেম্যাক- ১০০ দ .দি./ দেঘা,  াইরক্রাদনি- ১০০ দ .দি./দেঘা

৬৫ মগািা  োিানী, দেিয়, ০১৭২৯৭১২২৫৬ ১ 0.42 কাপ প দ শ্র এর াদনয়া চুন ৪০ মকদি, ইরকাদেে ৫ মকদি

৬৬ দিটন হািিাে, পাদিয়ািী, ০১৯৩৯৬৬৪৩৭৪ ১ 0.60 কাপ প-গিিা ক্ষত মোগ ম াইরক্রাদনি ৫০০ এ এি , চুন ৬০ মকদি, ইরকাদেচ ১০ মকদি

৬৭ দিপিংক, কুিটিয়া, ০১৭১০১১৫৮১৫ ১ 0.60 কাপ প দ শ্র  ারছ উকুরনে ে স্যা এদেম্যাক- ১০০ দ .দি./ দেঘা,  াইরক্রাদনি- ১০০ দ .দি./দেঘা

৬৮ আব্দুল্লা, মনায়ািী, ০১৯৯০০৮৩৫০৬ ১ 0.44 কাপ প দ শ্র পাদন কারিা ইরকাদেচ ১০ মকদি, োরয়াপন্ড ২ মকদি, দচটাগুি ৫ মকদি

৬৯  দনরুি, দপরোিপুে, ০১৭৬৩২৫৯৮০৩ োরয়াফ্লক েম্পরকপ দেস্তাদেত পো  প প্রিান কো হরিা

৭০ দিটন হািিাে, পাদিয়ািী, ০১৯৩৯৬৬৪৩৭৪ ১ 0.88 কাপ প-গিিা ক্ষত মোগ ম াইরক্রাদনি ৫০০ এ এি , চুন ৬০ মকদি, ইরকাদেচ ১০ মকদি

৭১ মগািা  োিানী, দেিয়, ০১৭২৯৭১২২৫৬ ১ 0.42 কাপ প দ শ্র  ারছ উকুরনে ে স্যা, চাঁিা  াছ চুন ৪০ মকদি, োনদেয়ে ২০০ এ এি, পটা  ৫০০ গ্রা 

৭২ খাইোে, োিগাতী, ০১৭১৬০৫৯৪৯৯ ২ 3.40 কাপ প দ শ্র োদনদিযক  াছ পাষ পিদত ৩-৪ টায়/মকদি মপানা ছািা/  তরক ৭ মকদি, পাদন ৫দফট

৭৩ আবু োঈি, িয়পুে, ০১৯৮৮৪৭০২৩৯ ১ 0.24 দ িং ও কাপ প  াছ চাষ দেিভাে  াো যারে োরয়াপন্ড ৫০০ গ্রা , দচটাগুি ৫০০ গ্রা 

৭৪ মগািা  োিানী, দেিয়, ০১৭২৯৭১২২৫৬ ১ 0.42 কাপ প দ শ্র চাঁিা  ারছে উপেপ কুইনািফে- ১০০ দ .দি./দেঘা

৭৫ োিা  ম খ, কুয়ািা, ০১৭৪১০৬৪৫১৪ ৩ 0.32 মতিাদপয়া  াছ েি হরছ না ৫% খাোে প্ররয়াগ করুন

৭৬ েদন, চাকিা, ০১৩০৮২০৩৩৩১  াছ েপ্তানীে দেষয় মকায়ারেোইন অদফরে মযাগারযাগ করুন

৭৭ কাদতপক িাে, মিাহারখািা, ০১৯১৬৩৩৭৮৩১ ৩ 2.00 কাপ প-গিিা এআইএফ-৩ দেষরয় ক্রয় এে িন্য দনধ পাদেত মিাকারন মযাগারযাগ করুন

৭৮ ম াস্তাক, চালুয়াহাটি, ০১৭৯৪৬৫৭৪২১ োহাদে  াছ এআইএফ-৩ দেষরয় আরেিন করুন

৭৯ আিতাফ, তািপুে, ০১৭৩৯৬৯৮০৮৪ ৩ 0.40 কাপ প দ শ্র প্রদ ক্ষণ গ্রহরন আগ্রহী মযাগারযাগ কো হরে

৮০ েিি, কুয়ািা, ০১৬১১০৬০৫০৫ ১ 0.12 কাপ প দ শ্র োদণদিযক পিদতরত  াছ চাষ দেস্তাদেত পো  প প্রিান কো হরিা

৮১ দনউটন, োহাদুেপুে, ০১৭৪৬৩৭০৮৪৯ ১ 0.12 কাপ প-গিিা দচিংদি  াো যারে  াইরক্রাদনি- ১০০ দ .দি./দেঘা, ইরকাদেচ- ৫মকদি/একে

৮২ োিাে, চািদকিাঙ্গা, ০১৭৩১১৪১৮২৩ ১ 0.60 কাপ প দ শ্র দিপো  ব্যেহাে ১০ মকদি/ দেঘা

৮৩ তদহদুে, কাদ পুে, ০১৭৩৪৯২৮৮৬৯ ১ 0.25 কাপ প দ শ্র  াছ  াো যারে এদেম্যাক- ১০০ দ .দি./ দেঘা,  াইরক্রাদনি- ১০০ দ .দি./দেঘা



৮৪ আব্দুি  ান্নান,  দণো পুে, ০১৯৩৬০১২১৯৫ ১ 0.17 কাপ প দ শ্র  াছ েি হরছ না ৫% হারে খাদ্য প্ররয়াগ করুন

৮৫ তদহদুে, কা ািপুে, ০১৯৪৬৫৩৬২৫৬ োরয়াফ্লক োরয়াফ্লক েম্পরকপ দেস্তাদেত দেস্তাদেত পো  প প্রিান কো হরিা

৮৬  দফক, পােখাজুো, ০১৭২৬০৩৩০৮৫ ১ 4.00 কাপ প দ শ্র দেিভাে  াো যারে দিওিাইট- ৫ মকদি/দেঘা, চুন-১০ মকদি/দেঘা

৮৭ হাদেবুে, ফারতহাোি, ০১৭৩৯৫২২৭৯০ ১ 17.00 কাপ প দ শ্র দেিভাে  াো যারে দিওিাইট- ৫ মকদি/দেঘা, চুন-১০ মকদি/দেঘা

৮৮ স্বপন কু াে, পাঁচকাটিয়া, ০১৭১৯৬৩০৪৬২ ১ 1.33 কাপ প দ শ্র গ্রােকাপ প  াো যারে দিওিাইট- ৫ মকদি/দেঘা, চুন-১০ মকদি/দেঘা

৮৯ আক্তারুজ্জা ান, হানুয়াে, ০১৯১১৮৩২১৩১ ৩ 2.83 কাপ প দ শ্র  াছ  াো যারে দিওিাইট- ৫ মকদি/দেঘা, চুন-১০ মকদি/দেঘা

৯০ দেপন, ভগোন পািা, ০১৯২১২৮৯৬৬২ ১ 0.14 দ িং  াছ  াো যারে  াইরক্রাদনি ১০০ দ .দি/ দেঘা, চুন-১৫ মকদি/দেঘা, ইরকাদেচ-৫ মকদি/দেঘা

৯১  ামুনুে মহারেন, মগাপািপুে, ০১৯৯১৮৫০৬৭৩ ১ 0.03 দ িং  াগুে পাদন মঘািা চুন- ৩ মকদি, দিওিাইট- ২ মকদি

৯২ আব্দুি আিী , োহাদুেপুে, ০১৭০৮০৩৬১৭৪ ১ 1.00 কাপ প-গিিা ব্যািংক ঋরণে িন্য প্রতযয়ন প্রতযয়ন প্রিান কো হরিা

৯৩ প্রনয়  দল্লক, োহাদুেপুে, ০১৭০০৯০৮৩১১ ১ 0.04 কাপ প-গিিা ক্ষতরোগ  াইরক্রাদনি ১০০ দ .দি/ দেঘা, চুন-১৫ মকদি/দেঘা, ইরকাদেচ-৫ মকদি/দেঘা

৯৪ ম ািাফ্ফে, পােখাজুো, ০১৭৯৮৫১০৫৪৫ ১ 26.37 কাপ প দ শ্র প্লািটন কতেীে প্রদক্রয়া টিএেদপ- ১০ মকদি/দেঘা, ইউদেয়া-৮ মকদি/দেঘা

৯৫  দফক, পােখাজুো, ০১৭২৬০৩৩০৮৫ ১ 5.00 কাপ প দ শ্র ক্ষদতকে গ্যাে ইরকাদেচ ১০ মকদি, োরয়াপন্ড ২ মকদি, দচটাগুি ৫ মকদি

৯৬  ামুনুে মহারেন, মগাপািপুে, ০১৯৯১৮৫০৬৭৩ ১ 0.03 দ িং  াগুে েবুি স্তে খি মপদচরয় তুরি মফলুন

৯৭ দিপিে, পাঁচোিীয়া, ০১৯১১০৪৮৬৩৫ ৪ 0.90 কাপ প নাে পাদে িাি স্তে খি মপদচরয় তুরি মফলুন

৯৮  দহদুি, হায়াৎপুে, ০১৭২১৭৫৪৩৮৮ ১ 1.18 কাপ প দ শ্র  ারছে মপানা প্রাদপ্ত োিস্ব েোি মথরক মপানা মিওয়া মযরত পারে

৯৯ ে ীে হািিাে, মনবুগাতী, ০১৭৮৯৮৯৯৬৯৭ ৩ 51.00 কাপ প দ শ্র ভেিহ নীদত ািা দনতী ািা অনুযায়ী মঘে ব্যেস্থাপনা কোে পো  প প্রিান

১০০  িংকে কেোগী, োদিধা, ০১৭১৭২৮৩৯৪১ ২ 0.80 পােিা দ িং অযার াদনয়া দিওিাইট- ৫ মকদি/দেঘা, চুন-১০ মকদি/দেঘা

১০১ আব্দুি আিী , োহাদুেপুে, ০১৭০৮০৩৬১৭৪ ১ 1.02 কাপ প-গিিা োে প্ররয়ারগে পদে াণ টিএেদপ- ১০ মকদি/দেঘা, ইউদেয়া-৮ মকদি/দেঘা

১০২ তাদেে, ঢাকুদেয়া, ০১৯০৩০৬৮০৮৩ ১ 0.06 কাপ প দ শ্র  াছ  াো যারে  াইরক্রাদনি- ১০০ দ .দি./দেঘা, ইরকাদেচ- ৫মকদি/একে

১০৩ কা াি মহারেন,  াগুো েিে, ০১৭১২২৮৪৫৯৫ ১ 0.20 কাপ প দ শ্র  াছ দ্রুত মছাটাছুটি কেরছ  াইরক্রাদনি ১০০ দ .দি/ দেঘা, চুন-১৫ মকদি/দেঘা, ইরকাদেচ-৫ মকদি/দেঘা

১০৪ েদেউি,  দণো পুে, ০১৭১৮৫৫৪১২১ ১ 0.40 কাপ প দ শ্র ফিকা ও পাখনায় িাি ক্ষত  াইরক্রাদনি ১০০ দ .দি/ দেঘা, চুন-১৫ মকদি/দেঘা, ইরকাদেচ-৫ মকদি/দেঘা

১০৫ আকেে ম ািি,  াছনা, ০১৭৫৭১৫৯৯৪৩ ১ 2.38 কাপ প-গিিা  াছ  াো যারে  াইরক্রাদনি ১০০ দ .দি/ দেঘা, চুন-১৫ মকদি/দেঘা, ইরকাদেচ-৫ মকদি/দেঘা

১০৬ তাদিন মহারেন, কাদ পুে, ০১৯১২২১০৩২৫ ১ 0.08 দ িং  াগুে খাোরেে ধেণ ভাে ান খাোে ৪০% মপ্রাটিন েমৃি প্ররয়াগ করুন

১ ম াোঃ িয়নুে েহ ান, ফিোো, 1741539250 ১ ০.৪ রুই িাতীয়  াছ চক্রাকারে ঘুেরছ * জুি ঘনত্ব ক ারত হরে

২ ম াোঃ োরেি োনা,  ন থপুে, 1748483000 ১ ০.৩ রুই িাতীয় পুকুরেে পাদনে উপদেভারগ বুিবুি সৃদষ্ট *পাদন পদেেতপন, িাি/হেো টানা



৩ শ্রী সুোে কু াে দেশ্বাে, দিঘিদেিংহ, 1768984129 ১ ০.২৪ রুই িাতীয়  ারছে বৃদি ক *অযাকুয়াদভট প্লাে ৩ গ্রা /মকদি

৪ অদেত কু াে দেশ্বাে, হাদক পুে, 175373177 ২ ০.৮ কাপ প িাতীয়  ারছে অদেো  মছাটাছুটি,  ক্ত েস্তুে োরথ গা ঘষা *মিরিটিি ০.৫ দ দি/  তক (৪-৫ ফট) পাদনরত

5 ম াোঃ তুদহন মহারেন, চাঁিপািা, 1753731777 - - - োরয়াফ্লক পিদতরত  াছ চারষ আগ্রহী ট্যািংক প্রস্তুদত, মপ্রাোরয়াটিক কতেী, মপানা  জুি , খাদ্য প্ররয়াগ ইতযাদি

৬ নদিেে েহ ান, ধুদিয়ানী, 1790114508 ১ ০.৩ কাপ প িাতীয় পুকুে প্রস্তুদত দিও টপ পাওিাে ২০০ গ্রা / তক এেিং িেন ২০০ গ্রা / তক প্ররয়াগ কেরত হরে ।

৭ ম াোঃ েদফক, ফিোো, 1716232500 ১ ০.৪ কাপ প দ শ্র  ারছে গারয় ক্ষত টি রেন একুয়া ৩ গ্রা / তক পাদনরত দ দ রয় ২৪ ঘো পরে অরধ পক হারে ১ োে

৮ ই িাদুি হক, চন্দ্রপািা, 1866558509 ১ ০.৩২
রুই,কাতিা ,মৃরগি, 

দেিভাে
 ারছে বৃদি েরন্তাষিনক নয়  ারছে মিরহে ওিরনে ৫% হারে দনয়দ ত দপরিটিাতীয় খাোে দিরত হরে

৯ আিফাি িা ান, ফিোো, 1714478814 ১ ০.৪৫ কাপ প দ শ্র মিরহে ক্ষত অযাকুয়া মকয়াে ৫ গ্রা / মকদি খাোে

১০ েদেউি, ফিোো, 1712030047 ২ ০.৮ পােিা, গুি া দ শ্র পােিা  ারছে ক্ষত মোগ অযাকুয়া মকয়াে ৫ গ্রা / মকদি খাোরেে োরথ দ দ রয় ৫-৭ দিন খাওয়ারত হরে

১১ িাদ ে মহারেন, োদিয়ািী, 1713917823 ১ ০.৩৬ কাপ প দ শ্র চুন প্ররয়ারগে  াো পুকুে প্রস্তুদতকািীন ১ কদি/  তক ,

১২ ষদষ্ট হািিাে,  াদ িা, 1721589416 ১ ০.৪ কাপ প িাতীয় পাদনে উপদেভারগ বুিবুি সৃদষ্ট পাদন পদেেতপন কেরত হরে

১৩ হু ায়ুন কদেে মোরহি, ফিোো, 1725353388 ১ ০.১৩  রনারেি মতিাদপয়া মিরহে দেদভন্ন অিংর  ক্ষত এেকাদট্র  ৪-৫ দ দি/মকদি খাদ্য ৫-৭ দিন ২ োে করে খাওয়ারত হরে

১৪ দ মুি মহারেন, োয়নগে, 1838536583 ১ ০.১২ কাপ প দ শ্র পাদন মঘািা  তািং  প্রদত ২৫০ গ্রা  চুন পাদনরত গুদিরয় দছটিরয় দিরত হরে

১৫ ম াোঃ দেল্লাি মহারেন, কািদেিা, 01741312829 ১ ০.৯ কাপ প দ শ্র পাখনা পঁচা মোগ  াইরক্রাদনি ২৫০ দ দি/দেঘায় ৬-৮ দিটাে পাদনরত দ দ রয় দছটিরয় দিরত হরে ।

১৬ িািাি উদিন, উদিেপুে, 01732626173 ১ ০.২ কাপ প পাঙ্গাে দ শ্র পাখনা পচা মোগ  াইরক্রাদনি ২৫০ দ দি/দেঘায় ৬-৮ দিটাে পাদনরত দ দ রয় দছটিরয় দিরত হরে ।

১৭ োরিদুে েহ ান উজ্জ্বি, সুখপুকুদেয়া, 01775939564 ১ ০.২ কাপ প নাে পােী পুকুরেে পাদন গাি েবুি
পন্ড মকয়াে ৭৫ গ্রা /একরে,পাদন পদেেতপন না কো মগরি ২০০ গ্রা  দচদন দচটাগুরিে োরথ 

করিে পাদনরত দ দ রয় ১ ঘো মেরখ দছটিরয় দিরত হরে

১৮ ম াোঃ নদিেে েহ ান, ধুদিয়ানী, 01790114508 ১ ০.৪ কাপ প দ শ্র  ারছে খাোে মিয়াে পিদত কিদনক ২ োে দনদি পষ্ট স্থারন দনদি পষ্ট ে রয়  ারছে ওিরনে ৩-৫% হারে

১৯  খরিচুে েহ ান, উদিেপুে, 01712210457 ১ ০.১৮ কাপ প দ শ্র পাদন গাঢ় েবুি পন্ড মকয়াে ৭৫ গ্রা /একরে দছটিরয় দিরত হরে

২০ মেিাউি কদে , দেিংহঝুদি, 01745658264 ১ ০.১৩ পাঙ্গাে চাষ পাখনা ক্ষয় হরয় োিা হরয় যারে
োু্ দয়কভারে খাোে প্রিান েন্ধ োখা,২৪-৩৬ গ্রা / তািংর /ফট গভীেতায় পটাদ য়া  

পােম্যাঙ্গরনট প্ররয়াগ ।

২১ আ াদুি ইেিা , কািদেিা, 1790114508 ১ ০.১২ কাপ প দ শ্র পাদনে মঘািাত্ব কাটরছ না চুন  তািং  প্রদত ৩০০ গ্রা  হারে পাদনরত গুদিরয় ঠান্ডা করে দছটিরয় দিরত হরে

২২ আদনচুে েহ ান, মুক্তােপুে, 1742172795 ১ ০.৯৩ কাপ প দ শ্র পুকুরে  াছ ভারে
টপ দিওিাইট ১০০ গ্রা /  তক এে োরথ গ্যারোরনি Yপ্লাে ৪ গ্রা /  তক দ দ রয় 

পাদনরত দছটারত হরে

২৩ োহুি কদেে, হাদিপুে01741174540 ১ ০.১৩ কাপ প দ শ্র  ারছে উকুন দিপটারেি ৬গ্রা / তক/ফট গভীেতায় ৫-৭ দিন পেপে ৩ োে দিরত হরে ।

২৪ অদেত দেশ্বাে, হাদক পুে, 01725101116 ১ ০.২ রুু্ই িাতীয়  ারছে বৃদি ক একুয়াদভট প্লাে ৩গ্রা /মকদি খাোরেে োরথ দ দ রয় দিরত হরে

২৫ েদহদুি ইেিা , োয়নগে, 1731624450 ১ ০.১৮ রুু্ই িাতীয় পাদনে মঘািাত্ব কাটরছ না চুন  তািং  প্রদত ৩০০ গ্রা  হারে পাদনরত গুদিরয় ঠান্ডা করে দছটিরয় দিরত হরে

২৬ ম াোঃ আিফাি িা ান, ফিোো, 1714478814 ১ ০.৪ রুু্ই িাতীয় পাদনে দপএইচ মেদ োরয়াএকুয়া-৫০ ১ দ দি/ তক/ফট পাদনরত মে কেরত হরে

২৭ আেে আিী(উরদ্যাক্তা), িগিী পুে, 1718266600 - - - োরয়াফ্লক পিদতরত  াছ চারষ আগ্রহী ট্যািংক প্রস্তুদত, মপ্রাোরয়াটিক কতেী, মপানা  জুি , খাদ্য প্ররয়াগ ইতযাদি



২৮ ম াোঃ দ মুি, োয়নগে, 1838536583 ১ ০.২২ কাপ প দ শ্র পাদনে দপএইচ ক , প্রায় ৬.২  তািং প্রদত ৩০০ গ্রা  চুন পাদনরত গুদিরয় েম্পূন প পুকুরে দছটিরয় দিরত হরে

২৯ িয়নুে মহারেন, ফিাোে, 1714478814 ১ ০.১৪ কাপ প দ শ্র  াছ খাদে খারে , দকনারে চরি আেরছ অদিম্যাি ৫ গ্রা /  তক পুকুরেে পাদনরত দছটিরয় দিরত হরে এেিং পাদন োিারত হরে

৩০ ইয়াদছন আিী, োয়নগে, 1746627403 ১ ০.৩২ কাপ প িাতীয়  ারছে গারয় ক্ষত
টি রেন একুয়া ৩ গ্রা / তক পাদনরত দ দ রয় দছটিরয় দিরত হরে এেিং চুন ২৫০গ্রা / তক 

.িেন ১০০ গ্রা /  তক প্ররয়াগ কেরত হরে

৩১ দ িানুে েহ ান, ি পাদকয়া, 1734639022 ১ ০.১৮ কাপ প দ শ্র পাদনে মঘািাত্ব কাটরছ না চুন  তািং  প্রদত ৩০০ গ্রা  হারে পাদনরত গুদিরয় ঠান্ডা করে দছটিরয় দিরত হরে

৩২ আবুি কািা , িস্কেপুে, 1711578865 ১ ০.১৯ কাপ প দ শ্র পাদন অদতদেক্ত েবুি , ফাইরটাপ্লািংটন ব্লু ফা ইরটাদনি ৩০ গ্রা / তক পাদনরত গুদিরয় েম্টপূণ প পাদনরত দছটিরয় দিরত হরে

৩৩ ম াোঃ তদহদুে েহ ান, মুক্তােপুে, 01767424183 ১ ০.৩  রনারেি মতিাদপয়া মতিাদপয়াে মচায়ারি েট পিগাি প/পন্ড মেফ ৫ দ দি/ তক পাদনরত গুরি দছটিরয় দিরত হরে

৩৪ আবু িাফে, ি পাদকয়া, 017813624448 ১ ০.৩৬ কাপ প িাতীয় চুন প্ররয়ারগে  াো পুকুে প্রস্তুতকািীন ১ মকদি/ তক

৩৫ তদহদুজ্জা ান, কািদেিা, 1961150727 ১ ০.৪ কাপ প দ শ্র  াছচাষকািীন োে প্ররয়াগ  াো চুন প্ররয়ারগে ৫-৭ দিন পে ২০০-২৫০ গ্রা / তািংর  ইউদেয়া ও টিএেদপ

৩৬ আনারুি কাদিে, উদিেপুে, 130179687 ১ ০.৩ কাপ প দ শ্র িাি স্তে ক ারনা যারে না িাইরনিট ২.৫ দ দি/ তক পাদনরত েোেদে মে কেরত হরে

৩৭ আব্দুে ে ীি, িা িতা, 1760109668 ১ ০.১৪ কাপ প দ শ্র  াছ খাদে খারে , দকনারে চরি আেরছ অদিম্যাি ৫ গ্রা / তক পুকুরেে পাদনরত দছটিরয় দিরত হরে

৩৮ ম ািারফ্ফে মহারেন, কািদেিা, 01740816764 ১ ০.৩৫ কাপ প দ শ্র মপট ফিা মোগ পাইরথারকয়াে(পাউিাে) ৪গ্রা /মকদি খারদ্যে োরথ ব্যেহাে কেরত হরে

৩৯ আে ত আিী, দেিংহঝুিী, 01782935646 ১ ০.৪ কাপ প দ শ্র পুকুরেে পাদনরত িাি স্তে িাইরনিট ২.৫ দ দি/ তক পাদনরত েোেদে মে কেরত হরে

৪০ ম াোঃ িা াি, ধুদিয়ানী, 01733265239 ২ ০.৭৫ পাঙ্গাে চাষ  ারছে গারয় ক্ষত টি রেন একুয়া ৩গ্রা / তক পাদনরত দছটিরয় দিরত হরে

৪১ আব্দুি হাদ ি, িগন্নাথপুে, 01739219053 ১ ০.৪২ কাপ প িাতীয় পুকুরেে পাদনরত িাি স্তে িাইরনিট ২.৫ দ দি/ তক পাদনরত েোেদে মে কেরত হরে

৪২ ম াোঃ আদেফ েহ ান,  ন থপুে, 01778005120 ১ ০.৩৩ কাপ প িাতীয়  ারছে গারয় ক্ষত টি রেন একুয়া ৩গ্রা / তক পাদনরত দছটিরয় দিরত হরে

৪৩ ম াোঃ আেিা  মহারেন, দিঘিদেিংহ, 01719295450 ১ ০.১৫ কাপ প িাতীয় পাদনরত দপএইচ এে  াো ক  প্রায় ৬.১  তািং  প্রদত ৩০০ গ্রা  চুন পাদনরত গুরি দছটিরয় দিরত হরে

৪৪ আ াদুি ইেিা , মুক্তােপুে, 01305420062 ১ ০.২৫ কাপ প িাতীয় পুকুরে প্রাকৃদতক খাদ্য ক ব্লুদ ি ৪০গ্রা / তক ৭-১০ দিন অন্তে দছটিরয় দিরত হরে

৪৫ োরেি োনা,  ন থপুে, 01748483000 ১ ০.২১ কাপ প দ শ্র  ারছে গারয় ক্ষত টি রেন একুয়া ৩গ্রা / তক পাদনরত দছটিরয় দিরত হরে

৪৬ হাদ ি আিী,  ন থপুে, 01710652485 ১ ০.৩২ কাপ প দ শ্র  ারছে গারয় উকুন মিরিাটিি ০.৫ দ দি/  তক প্ররয়াগ কেরত হরে

৪৭  দহদুি ইেিা , দিঘিদেিংহ, 01749324418 ১ ০.৩৬ কাপ প দ শ্র পুকুরে অযার াদনয়া গ্যাে ম্যাদট্রি সুপাে ৬৬ গ্রা /  তক েোেদে পাদনরত দছটিরয় দিরত হরে

৪৮  াসুি োনা,  ন থপুে, 01717409443 ১ ০.১৬ কাপ প দ শ্র  াছ খাদে খারে দকনারে চরি আেরছ অদিম্যাি ৫ গ্রা / তরক পাদনরত গুরি দছটিরয় দিরত হরে

৪৯ আদতয়াে েহ ান, মুক্তিাহ, 1933306972 ১ ০.৪ কাপ প দ শ্র  ারছে খাওয়াে চাদহিা ক একুয়ািাই  প্লাে ১গ্রা /মকদি খাোরেে োরথ দ দ রয় খাওয়ারত হরে

৫০ আি গীে মহারেন, স্বরুপপুে, 1718777401 ১ ০.৩৪ কাপ প দ শ্র  ারছে বৃদি ক দফে দপ্র দ ি ১০০ গ্রা /  তক ১  াে অন্তে পাদনরত গুরি দছটারত হরে

৫১ ম াছারফ্ফে মহারেন, দিঘিদেিংহ, 01752355936 ১ ০.২১  রনারেি মতিাদপয়া মতিাদপয়াে মচায়ারি েট পিগাি প/পন্ড মেফ ৫ দ দি/  তরক পাদনরত গুদিরয় দছটিরয় দিরত হরে

৫২ েতয হািিাে,  াদ িা, 01761866831 ২ ০.৭ কাপ প দ শ্র পুকুরেে পদেরে  েরন্তাষিনক নয়
পন্ড মহিথ -৫০ ,৬০গ্রা / তক দচদন/গুরিে োরথ পাদনরত গুদিরয়  ারে ১ োে দছটিরয় 

দিরত হরে



৫৩ োধন দেশ্বাে, মচৌগাছা েিে, 01778005120 ১ ০.২ কাপ প দ শ্র চুন প্ররয়াগ  াো পুকুে প্রস্তুতকািীন ১ মকদি/ তক

৫৪ আহম্মি আিী, কািদেিা, 1774980716 ১ ০.৩৮ কাপ প দ শ্র অদিরিন স্বল্পতা অদিরগাল্ড ৫ গ্রা /  তক পাদনরত দছটারত হরে ।

৫৫ ম াোেক মহারেন, হুিাপািা, 01714779019 ১ ০.১৩ রুই িাতীয় পাদনে মঘািাত্ব দনয়ন্ত্রন দিওফাস্ট ৩ গ্রা / তক/ফট েোেদে দছটারত হরে ।

৫৬ ম াোঃ উজ্জি মহারেন, পা ারপাি, 1770644393 ১ ০.৫৩ কাপ প দ শ্র অদিরিন ঘাটদত, াছ খাদে খায়।
কুইক অদিরিন ৫ গ্রা / তক,পাদনরত দছটিরয় দিরত হরে এেিং পরে  তরক ২০০ গ্রা  করে 

টপ দিওিাইট দিরত হরে।

৫৭ ম াোঃ মোরহি মহারেন, বুন্দদিতিা, 01727758429 - - কক দ িং োরয়াফ্লক পিদতরত  াছ চারষ আগ্রহী ট্যািংক প্রস্তুদত, মপ্রাোরয়াটিক কতেী, মপানা  জুি , খাদ্য প্ররয়াগ ইতযাদি

৫৮ দন পি কু াে, স্বরুপপুে, 1716550732 ১ ০.১৮ কাপ প দ শ্র অদিরিন ঘাটদত,  াছ দকনারে চরি আেরছ কুইক অদিরিন ৫ গ্রা / তক পাদনরত দছটিরয় দিরত হরে

৫৯ োবুি দ য়া,  ান থপুে, 1704907163 ১ ০.১৩ কাপ প দ শ্র  ারছে বৃদি ক দফে দপ্র দ ি ১০০ গ্রা / তক ১  াে অন্তে পাদনরত গুরি দছটিরয় দিরত হরে

৬০ িা াি উদিন, আন্দুদিয়া, 01795534264 ১ ০.২৮ কাপ প িাতীয় পাদনরত েবুি স্তে ফাইরটাদনি ৩০গ্রা / তক পাদনরত গুরি দছটারত হরে

৬১ নুে ইেিা , আিকাদন্দ, 01713628151 ১ ০.৩৫ কাপ প দ শ্র দেষ প্ররয়াগ  াো োরয়াএকুয়া প্লাে ৫ দ দি/ তক পাদনরত গুদিরয় মে কেরত হরে

৬২ নিরুি ইেিা , দিঘিী, 1766485938 ১ ০.৩৬  রনারেি মতিাদপয়া পাদনরত অদিরিন ঘাটদত অদির াে ৩.৫ গ্রা / তক পাদনরত দছটারত হরে

৬৩ ম াোঃ মুকুি মহারেন, সুখপুকুদেয়া, 01782768962 ১ ০.৪ কাপ প িাতীয় পুকুরেে তিরির  ক্ষদতকে গ্যাে ও দুগ পন্ধ ১০০-১৫০ গ্রা / তক িিা রয়ে উপদেভারগ েে পে দছটিরয় দিরত হরে ।

৬৪  াসুি োনা, দেিংহঝুদি, 01767186772 ১ ০.১৫  রনারেি মতিাদপয়া  ারছে গারয় ক্ষত পন্ড মেফ ৭ দ দি/ তক পাদনরত গুদিরয় দিরত হরে

৬৫ োগে আিী(উরদ্যাক্তা), ধুদিয়ানী, 01742322985 - - - োরয়াফ্লক পিদতরত  াছ চারষ আগ্রহী ট্যািংক প্রস্তুদত, মপ্রাোরয়াটিক কতেী, মপানা  জুি , খাদ্য প্ররয়াগ ইতযাদি

৬৬ নুেনেী, মোস্ত পুে, 01727972396 ১ ০.১৪ কাপ প দ শ্র  ারছে বৃদি ক দফে দপ্র দ ি ১০০ গ্রা / তক ১  াে অন্তে পাদনরত গুদিরয় দছটিরয় দিরত হরে

৬৭
হাোন হাদফজুে েহ ান, মচৌগাছা মপৌেেভা, 

01714585958
১ ০.১ কাপ প দ শ্র পাদনে েিং কারিা এেিং দুগ পন্ধ  াইরক্রাদনি ২০০ দ দি/দেঘা পাদনে োরথ দ দ রয় প্ররয়াগ কেরত হরে

৬৮ দেপন মেিা, ি পাদকয়া, 01781362448 ১ ০.১৮ কাপ প দ শ্র পাদনে দপএইচ ৯.২ োরয়া একুয়া-৫০, ১দ দি/ তক/ ফট পাদনরত মে কেরত হরে

৬৯ আব্দুল্লাহ, দূগ পাপুে, 1715204535 ১ ০.২ কাপ পিাতীয় পুকুরেে পদেরে  েরন্তাষিনক নয় পন্ড মহিথ ৫০-৬০ গ্রা / তক গুরিে োরথ দ দ রয় পাদনরত দছটিরয় দিরত হরে

৭০ ম াোঃ মেদি , মোস্ত পুে, 01727972316 ১ ০.১৫ কাপ প দ শ্র  ারছে বৃদি ক দফে দপ্র দ ি ১০০ গ্রা / তক ১  াে অন্তে পাদনরত গুদিরয় দছটিরয় দিরত হরে

৭১ তানভীে, মেিরগাদেন্দপুে, 1743550156 ১ ০.৩ কাপ পদ শ্র  ারছে বৃদি েরন্তাষিনক নয় দফে দপ্র দ ি ১০০ গ্রা / তক ১  াে অন্তে পাদনরত গুদিরয় দছটিরয় দিরত হরে

৭২ িাদ ে মহারেন, োদিয়ািী, 1713917823 ১ ০.৩৬  রনারেি মতিাদপয়া পাদনরত প্রাকৃদতক খাদ্য ক দভটা প্লিংটন -২০/ তক পাদনরত দ দ রয় দছটিরয় দিরত হরে

৭৩ আবু িাফে, ি পাদকয়া, 1781362448 ১ ০.৩২  রনারেি মতিাদপয়া পাদনরত িাি স্তে িাইরনিট ২.৫ দ দি / তক পাদনরত েোেদে মে কেরত হরে

৭৪ আ াত আিী, দেিংহঝুদি, 017829356 ১ ০.৪২ কাপ প িাতীয়  ারছে বৃদি ক ে যাদপি মগ্রা ২ গ্রা /মকদি দনয়দ ত খাোরেে োরথ প্ররয়াগ কেরত হরে

৭৫ আদিজুে মহারেন, মুক্তােপুে, 01742002644 ১ ০.৩৭ কাপ প িাতীয় িীোনুনা ক প্ররয়াগ  াো  াইরক্রানীি ৫ দ দি / তক পাদনরত দ দ রয় দছটিরয় দিরত হরে

৭৬ মোরহি মহারেন, বুন্দিীতিা, 01727584729 - - কক দ িং
োরয়াফ্লক পিদতরত  াছ চারষে মক্ষরে কাদিত টিদিএে 

অিপন মনই
প্রদত দিটাে পাদনে িন্য ১ গ্রা  হারে িেন প্ররয়াগ কেরত হরে ।

৭৭ ম াোঃ োহুি কদেে, হাদিপুে, 1741174540 ১ ০.১৩ কাপ প দ শ্র িীোনুনা ক প্ররয়াগ  াো  াইরক্রানীি ৫ দ দি / তক পাদনরত দ দ রয় দছটিরয় দিরত হরে



৭৮ আব্দুি গফে, হাদিপুে, 01729608253 ১ ০.১৩ কাপ প দ শ্র পাদনে মঘািাত্ব দনয়ন্ত্রন দিও ফাস্টপ ৩গ্রা / তক /ফট েোেদে দছটিরয় দিরত হরে

৭৯ ম াোঃ আিী মেিা, হাদক পুে, 1736084757 ১ ০.১৫ কাপ প দ শ্র  ারছে খাওয়াে চাদহিা ক একুয়ািাই  প্লাে ১গ্রা /মকদি খাোরেে োরথ দ দ রয় খাওয়ারত হরে

৮০ মোরহি োনা, সুখপুকুদেয়া, 1904858417 ১ ০.৩ কাপ প দ শ্র পুকুরেে তিরির  ক্ষদতকে গ্যাে ও দুগ পন্ধ ১০০-১৫০ গ্রা / তািং  িো রয়ে উপদেভারগ েে পে দছটিরয় দিরত হরে

১
প্রভাে চন্দ্র দেশ্বাে, গ্রা : আল্লাইপুে, ইউ: িোিহাট। 

০১৯৩৭-৫১৯১৪০
০১ 0.32 রুই, কাতিা, মৃরগি  ারছে খাদ্য ব্যেস্থাপনা েম্পপরক িানরত চান

প্রাকৃদতক খাোরেে পয পাপ্ততাে পা াপাদ  মিরহে ওিরনে 3 মথরক 5 % হারে  দপরিট 

িাতীয় খাোে প্ররয়ারগে পো  প প্রিান কো হি

২
ম াোঃ  দেফি ইেিা , গ্রা োঃ ম াহম্মিপুে, ইউদনয়নোঃ 

োসুয়ািী, ০১৭৩৯১০৫৬৫৭
১ ০.৪ রুই, কাতিা, মৃরগি AIF-2 এেিং  AIF-3 েম্পরকপ িানরত চায় AIF-2 এেিং  AIF-3 েম্পরকপ েকি কায পক্র  িানারনা হরিা

৩
ম া: আ: হাদি , গ্রা : ইন্দা ইউ: মিাহাকুিা ০১৭১৪-

৭৭৯৫৩১
০১ 0.08

রুই, কাতিা, মৃরগি, 

দেিভাে
পাদনরত িাি স্তে

মনট অথো খি দিরয় িািস্তে এক পার  মটরন ৫০০-৬০০গ্রা  ইউদেয়া মিওয়াে পো  প 

প্রিান।

৪
কদেতা দেশ্বাে, গ্রা : শুক মিেপুে, ইউ: িোিহাট। 

০১৯৩৯-৪৭৪৭১৯
০২ 1.02 কাপ প দ শ্র চাষ  াছ েকারি মভরে উরঠ  তক প্রদত চুন ২০০গ্রা  দিরত হরে ও  ারি  ারি তিরি  মনরি দিরেন।

৫
ম া:  ান্নাফ মহারেন,  গ্রা : হাগুিা, ইউ: ধিগ্রা । 

০১৭১৬-৩২০৭৯১
০১ 0.80

রুই, কাতিা,ক ন 

মৃরগি,
রুই দেিভাে  ারছে পাখনারত িািিাগ দৃশ্য ান। প্রদত  তরক ২৫০ গ্রা  হারে চুন/১২-১৫ গ্রা  পটাদ য়া  পাে াঙ্গারনট মিওয়াে পো  প

৬
 াদনক অদধকােী, গ্রা : মিাহাকুিা ৬নিং ওয়াি প 

োঘােপািা, ০১৭৬০-৩০৩৫০৭
০১ 0.20

রুই, কাতিা, 

ক নকাপ প, মৃরগি,
পুকুে প্রস্তুদত েম্পরকপ

প্রথর  পাি  াটি দিরয় উচু করে মিাপ িাি পদেস্কাে করে প্রদত  তরক  মকদি চুন মিওয়াে 

পো  প

৭
ম া: দেপন দ য়া, গ্রা : মিাহাকুিা ৬নিং ওয়াি প 

োঘােপািা, মপৌেেভা
০১ 0.08

কাপ প িাতীয়  ারিে 

নাে পােী
নাে পােীে  ারছে খাোে ব্যেস্থাপনা

প্রথ ত প্রাকৃদতক খাোে পয পাপ্ত খাোে পা াপাদ  মিরহে ওিরনে ৩-৫% কখি দপরিট 

খাোে পাউিাে দিরত হরে।

৮
পুতুি মগাস্বাদ , গ্রা : পুকুদেয়া দভটা, ইউদনয়নোঃ 

িোিহাট, 01918455161
০১ 0.36 কাপ প দ শ্র  াছ চাষ েম্পরকপ িানরত চান  াছ চাষ ব্যেস্থাপনা েম্পরকপ চাষীরক ধােনা প্রিান কো হরয়রছ এেিং দিফরিট প্রিান

৯
পুতুি মগাস্বাদ , গ্রা োঃ পুকুদেয়া, ইউ: িোিহাট, ০১৯১৮-

৪৫৫১৬১
০১ 0.80 কাপ প দ শ্র দু একটা  ারছ িাি ক্ষত  তািং  প্রদত ২০০ গ্রা  হারে িেন এেিং ১০০ গ্রা  হারে চুন গুদিরয় দছটিরয় দিন

9
দিয়াউে েহ ান, গ্রা : মচচুয়ারখািা, ইউ: মিাহাকুিা। 

০১৭৪৮-১২৭৮৭০
০১ 0.12 কাপ প িাতীয়  াছ অযার াদনয়াে েহনীয়  াে কত?

 ারছে িন্য অযার াদনয়াে েহনীয়  াো ০.০.২৫ গ্রা  পুকুরেে পারি ম ো ত করে নতুন 

পাদন েিংরযাগ কো েহ আ পার  েি গারছে িাি মকরট দিরত েিা হরয়রছ।

10
ম া: ম া ারেফ মহারেন,  গ্রা : মক্ষেপানা, ইউ: 

নােরকিোিীয়া। ০১৯১৩-৯৭৭৫২০
০১ 0.20 কাপ প দ শ্র চাষ পুকুরেে পাদন মঘািা পুকুরেে পাি ম ো ত করুন প্রদত  তরক ৫০০গ্রা  হারে চুন প্ররয়াগ করুন

11
 হে আিী, গ্রা : চদন্ডপুে, ইউ: েরন্দাদেিা। ০১৭৫৬-

০১৬৯৩৬
০১ 0.08 কাপ প দ শ্র চাষ পুকুরেে পাদন কািরচ

পাদনে দনরচ মপদি কািা উঠিরয় মফিরত হরে। প্রদত  তরক ২০০-২৫০ গ্রা  চুন প্ররয়াগ 

কেরত হরে।

12
 ােদ ন আক্তাে, গ্রা : গিিদিয়া, ইউ: মিাহারকািা। 

০১৭১৩-৬৯৫৭৩০
১ 0.08 কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে বৃদি ক 

পুকুরেে পাদন বৃদি করুন যা  ারছে  জুি ঘনত্ব কদ রয় ম াট  ারছে কিদহক ওিরনে ৬% 

হারে ক পরক্ষ (২২-২৫)% প্রটিন েমৃি খাোে কিদনক ৩/২োে

13
ম াছা: োেরয়া খাতুন, গ্রা : গিগিদয়া, ইউ: মিাহারকািা। 

০১৯১৬-০৫১৬৬৩
০১ 0.15 কাপ প দ শ্র চাষ পাদন মঘািাত্ব

পাদনরত ৪০০-৫০০ গ্রা  চুন ও ইউদেয়া প্ররয়াগ কেরত হরে এেিং ৫ দিন পে১০০-১৫০গ্রা  

ও ৮০-১০০গ্রা  টি এে দপ মিওয়াে পো প  প্রিান মিওয়া হি।

14
ই া  আদি, গ্রা : দহিংগােপািা, ইউ: িহুেপুে। ০১৭৬২-

০৯০৩৩৭
০১ 0.12 কাপ প দ শ্র চাষ পাদনরত বুিবুি

পুকুরেে তিরি  মথরক অদতরুক্ত কািা অপোেন করুন। দনয়দ ত হেো টানুন।  তািংর  

প্রদত ৫০০গ্রা  হারে চুন প্ররয়াগ করুন।

15
ম া:  দেফজ্জা ান, গ্রা : হাবুল্যা, ইউ: িোিহাট। 

০১৭১৮-৮৬০৫০৭3
০১ 0.20 কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে বৃদি ক 

ভাি িারতে মপানা েিংগ্ররহে পা াপাদ  প্রদতদিন মিরহে ওিরনে ৩-৫% হারে দপরিট 

িাতীয় খাোে প্ররয়াগ কোে পো প  প্রিান।

16
ম া: ম রহিী হাোন, গ্রা : মিয়ািা, ইউ: োয়পুে। ০১৯৩১-

০৫৫১৬৬
০১ 0.35 কাপ প দ শ্র চাষ  ারছ উকুুঁন  তািং  প্রদত ২০০ গ্রা  হারে চুন এেিং ৫০০ গ্রা  হারে িেন গুদিরয় দছটিরয় দিন

17
োজু আহরম্মি, গ্রা : ইন্দ্রা, ইউ: মিাহাকুিা। ০১৮৫৮-

৩২৫৭৮১
০১ 0.09 কাপ প দ শ্র চাষ ক্ষত দ িং  াছ  াো যারে

দ্রুত পাদন পদেেতপন করুন। পুকুরেে পাদন বৃদি করুন।  তািং  প্রদত ১ মকদি হারে চুন 

এেিং৮০০ গ্রা  হারে িেন গুদিরয় দছটিরয় দিন।

18
অরুপ মহারেন, গ্রা : নিিাঙ্গা, ইউ: োয়পুে। ০১৯৪৪-

২৫৬৭৮৫
০১ 0.11 কাপ প দ শ্র চাষ পাদনরত প্রাকৃদতক খাদ্য কতেী মকৌ ি

 তািং  প্রদত ইউদেয়া ২৫০ গ্রা , + টি.এে.দপ ১৫০ গ্রা + প্লািংরটাম্যাক ১৫ গ্রা  প্ররয়াগ 

কেরত হরে।

19
ম া: ইউনুচ ম খ, গ্রা : কৃষ্ণনগে, ইউ: োয়পুে। ০১৭৩৩-

১৮৪৬৩৬
০১ 0.20 কাপ প দ শ্র চাষ পাদন মঘািা পাদন হরত কািা অপোেন কেরত হরে । পাদনরত ২০০-৩০০গ্রা  চুন দিরত হরে।

20
ম া: িাদহদুি ইেিা , গ্রা : মিয়ািা, ইউ: োয়পুে। 

০১৭১৪-৮৪৯৩৪৮
০১ 0.08 কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে বৃদি ক 

প্রথ ত েেকাদে হযাচােী মথরক মপনা েেেোহ মনওয়াে পো  প প্রিান কো হি এ ছািা 

মিরহে ওিরনে ৩.৫ % হারে  ারছে মপ্লট িাতীয় খাোে মিওয়াে পো  প মিওয়া হি।

21
পিা  োয়, গ্রা : মিয়ািা, ইউ: োয়পুে। ০১৭৪৩-

০৩৩১৭৬৩
০১ 0.08 কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে গারয় িাি ক্ষত

 ারছে  জুি ঘনত্ব ক ারত হরে আক্রান্ত  াছরক ১২-১৫ গ্রা  তুরত পাদনরত প্রদত োরহ 

অন্র দিরত হরে।



22
ম া: ওরহদুি ইেিা , গ্রা : িািদ পুে, ইউ: জুহুেপুে। 

০১৭৫৮-৬৮৭৩৩৪
০১ 0.38 কাপ প দ শ্র চাষ েকারি  াছ ভারে

দনয়দ ত হেো টানুন  তািং  প্রদত ৫০০গ্রা  হারে চুন প্ররয়াগ করুন। পাদনে গদভেতা 

োিান। নতুন পাদন েিংরযাগ করুন।

23 ম া: েদেউি ইেিা , গ্রা : িািদ পুে, ইউ: জুহুেপুে। ০১ 0.80 কাপ প দ শ্র চাষ দু একটা  ারছ িাি ক্ষত  তািং  প্রদত ২০০ গ্রা  হারে িেন এেিং ১০০ গ্রা  হারে চুন গুদিরয় দছটিরয় দিরত হরে।

24
ম া: আ োফ মহারেন, গ্রা : দহিংগাে পািা, ইউ: 

জুহুেপুে। 01763008473
০১ 0.30 কাপ প দ শ্র চাষ পুকুরেে পাদন মঘািারট

পুকুরেে পাি ম ো ত করুন এেিং কিা গাছ ফাদি করে দিন।  তািং  প্রদত ৪/৫ মুঠা 

দেছািী দিন। প্রদত  তরক ৫০০গ্রা  হারে চুন প্ররয়াগ করুন

25
ম া: োদক দেল্লা, গ্রা : অন্ডই মখািা, ইউ: জুহুেপুে। 

০১৭২১৫৬২৭০০
০১ 0.40 কাপ প দ শ্র চাষ পুকুরেে পাদন ি’গন্ধ মুক্ত

পাি ম ো ত করুন। পাদনরত পাতা পিা মোরধ মনট দিন।প্রদত  তরক ১মকদি হারে চুন 

প্ররয়াগ করুন

26
ম াোঃ আক্তারুজ্জা ান, গ্রা োঃ মেরকন্ডােপুে, ইউদনয়ন: 

েন্ধুদেিা, ০১৭২৮৬১১৯০৯৯
০১ 0.60 কাপ প দ শ্র চাষ  াছ চারষ পুকুরে কত ফট পাদন োখা উদচত কাপ প িাতীয়  ারছে মক্ষরে ভাি উৎপািন মপরত ৬-৭ ফট পাদনে গভীেতা থাকা প্ররয়ািন।

27
ম াোঃ ম ানতাি আিী, গ্রা োঃ মেরকন্ডােপুে, ইউদনয়ন: 

েন্ধুদেিা
০১ 0.58 কাপ প দ শ্র চাষ পাদনরত েবুি স্তে

 তািং  প্রদত ৫০০ গ্রা  হারে চুন প্ররয়াগ করুন। খরিে িদিদিরয় স্তে তুরি মফলুন। প্রদত 

 তািংর  ৪/৫টি দেিভাে /গ্রােকাপ প  জুি করুন।

28
দিদপকা োনী দেশ্বাে, গ্রা োঃ নািিাঙ্গা , ইউোঃ োয়পুে, 

০১৯৫৫-৭৭০০৫৭৯
০২ .98 কাপ প দ শ্র চাষ  াছ  াো যারে

 দনয়দ ত হেো টানুন  তািং  প্রদত ২৫০ গ্রা  হারে দিও িাইট দিন।  ারছে  জুি ঘনত্ব 

ক ান, পাদন বৃদি করুন

29
উদ পিা োনী, গ্রা োঃ নািিাঙ্গা , ইউোঃ োয়পুে, ০১৯২১-

৭৭৪৫৬৯
০১ 0.62 কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে মপট মফািা  রন হয়।

দনয়দ ত হেো টানুন  তািং  প্রদত ৫০০ গ্রা  হারে চুন দিন।  ারছে খাোে প্ররয়াগ ০৭ দিন 

েন্ধ োখুন।

30
তােদি া, গ্রা োঃ উিে দেদিো পুে, ইউ: নােরকি 

োদিয়া, ০১৭৩৪-৬৩৮৪৫৮
০১ 0.38 কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে গারয় ক্ষত  তািং  প্রদত ৫০০ গ্রা  হারে চুন এেিং ৩০০ গ্রা  হারে িেন গুদিরয় দছটিরয় দিন।

31
চন্দ্রনাোণী, গ্রা োঃ উিে দেদিো পুে, ইউ: নােরকি 

োদিয়া ০১৭৩৩-৯৯৫৪৯১
০১ 0.50 কাপ প দ শ্র চাষ দু, একটা  ারছ িাি ক্ষত  তািং  প্রদত ১০০ গ্রা  হারে চুন এেিং ২০০ গ্রা  হারে িেন গুদিরয় দছটিরয় দিন।

32
ফারুক মহারেন, গ্রা োঃ মিৌিতপুে, িাকোঃ নােরকিোিীয়া, 

০১৭৫৮০৭৯৩৭৫
০১ 0.06 কাপ প দ শ্র চাষ মকান োইরিে মপানাে বৃদি ভারিা এক েছরেে পুোতন মপানা এেিং কেদি োইরিে মপানা েæত বৃদি িাভ করে।

33
মুকুি মহারেন, গ্রা োঃ শ্রীো পুে, ইউ: নােরকি োদিয়া, 

০১৭৯৮৩১২১১২
০১ 0.48 কাপ প দ শ্র চাষ পুকুরেে পাদন মঘািারট

পুকুরেে পাি ম ো ত করুন কিা ঘাছ ফাদি করে দিন  তািং  প্রত ৪/৫  ঠা দেছাদি দিন 

 তািং  প্রদত ৫০০ গ্রা  হারে চুন প্ররয়াগ করুন।

34
হাওয়া মেগ , গ্রা োঃ ঠাকুেকাঠি, িাকোঃ মিাহাকুিা, 

০১৮৫৭২৯০৯৪৮
০১ 0.08 কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে বৃদি ক 

পুকুরে পাদন বৃদি করুন,  ারছে  জুি ঘনত্ব কদ রয় ম াট  ারছে কিদহক ওিরনে ৬% 

হারে ক পরক্ষ (২২-২৫)% প্রটিন েমৃি খাোে প্ররয়াগ করুন

35
োেদ ন খাতুন, গ্রা োঃ গিরগাদিয়া, মিাহাকুি, ০১৭১৩-

৯৬৫৭৩৮
০১ 0.12 কাপ প দ শ্র চাষ পুকুে প্রস্তুদতে েম্পপরক িানরত চান পুকুরেে প্রস্তুদতে োম্যক ধােনা প্রিান ও দিফরিট প্রিান কো হরয়রছ।

36
ই ান আিী, গ্রা োঃ দহিংগােপািা, ইউোঃ মিাহেপুে, 

০১৭৬২০৯০৫৩৭
০১ 0.12 কাপ প দ শ্র চাষ পদনরত বুিবুি

পুকুরেে তিরি  মথরক অদতদেক্ত কািা অপোেন করুন,  তািং  প্রদত ৫০০ গ্রা  হারে চুন 

প্ররয়াগ

37
ম াোঃ উজ্জ্বি মহারেন, গ্রা োঃ আটদক, ইউোঃ মিাহেপুে, 

০১৭২২৬৪২৯৩১
০১ 0.13 কাপ প দ শ্র চাষ দু, একটা  ারছ িাি ক্ষত  তািং প্রদত ২০০ গ্রা  হারে চুন এেিং ৩০০ গ্রা  হারে িেন গুদিরয় দছটিরয় দিন।

38
ম াোঃ ওহাে মুন্সী, গ্রা োঃ মছাটখুিতা, ইউোঃ েন্দদেিা, 

০১৯২৬১২৭১৪৯
০১ 0.65 কাপ প দ শ্র চাষ েকারি  াছ ভারে

দনয়দ ত হ পো টানুন।  ারছে  জুি ঘনত্ব ক ান  তািং  প্রদত ৫০০ গ্রা  হারে দিও িাইট 

প্ররয়াগ করুন।

39
ম াোঃ আদেফি ইেিাে, গ্রা োঃ মেতািপািা, ইউ: 

জুহুেপুে., ০১৯৭০-২৯৭৪৬৬
০১ 0.13 কাপ প দ শ্র চাষ োে প্ররয়াগ দকভারে কেরত হরে  তািং  প্রদত ২০০ গ্রা  হারে চুন এেিং ৩০০ গ্রা  হারে িেন গুদিরয় দছটিরয় দিন

40
কানাই িাি দেে, গ্রা োঃ খ পগাতী: ইউোঃ েন্দদেিা, ০১৯২১-

২৪৪১১১
০১ 0.08 কাপ প দ শ্র চাষ োে প্ররয়াগ দকভারে কেরত হরে

মেৌেিি দিরন  তািং  প্রদত ২৫০গ্রা  হারে ইউদেয়া, ১৫০গ্রা  হারে টিএেদপ গুদিরয় 

দছটিরয় দিরত হরে।

41
না োঃ ম াতারিে মহারেন, গ্রা োঃ আয়াপুে, ইউোঃ োশুয়ািী, 

 ম াোোঃ ০১৭৯৫-০৬৬৯০২
০১ 3.50 কাপ প দ শ্র চাষ রুই  ারছে িাি ক্ষত

চুন  তািং  প্রদত ২০০গ্রা  দিরত হরে। দিওিাইট  তািং  প্রদত ২৫০গ্রা , িেন  তািং  

প্রদত১৫০ গ্রা , এদেম্যি  তািং  প্রদত ২গ্রা 

42
না োঃ মুকুি মহারেন, গ্রা োঃ দফি পুে, ইউোঃ োয়পুে, 

ম াোোঃ ০১৭৩৯৬৯৯৩১৭
০১ 0.45 কাপ প দ শ্র চাষ  াছ িাফািাদফ করে,

দিওিাইট  তািং  প্রদত ২৫০গ্রা , গ্যারোর ি ৩গ্রা   তািং  প্রদত এেিং েপ্তারহ ২ োে 

হেো টানরত হরে।

43
 ম াোঃ আফোফ মহারেন, গ্রা োঃ দহঙ্গা পািা, মিাহেপুে, 

০১৭৮৫৮৪৪৭৪৭
০১ 0.80 কাপ প দ শ্র চাষ রুই  ারছে গারয় ক্ষত সৃদষ্ট হরয়রছ

চুন  তািং  প্রদত ২০০গ্রা  দিরত হরে।  িেন  তািং  প্রদত২০০ গ্রা  দ দ রয় দছটিরয় দিরত 

হরে।২ দিন পে িা: পটা   তরক ১০গ্রা  হারে দিরত হরে। ারি  রধ্য পাদন েিংরয়াগ করুন।

44 ম াোঃ আকতারুজ্জা ান, গ্রা : মেরকন্দাপুে, েন্দদেিা ০১ 0.85 কাপ প দ শ্র চাষ কাতিা  ারছে ফিকারত োিা গুটি মিখা যারে
চুন  তরক ২০০গ্রা , িেন ২০০গ্রা  দ দ রয় দছটিরয় দিন। ২ দিন পে  তরক ১দ দি হারে 

দিোনু না ক দছটিরয় দিন।

45
েিে উদিন দেকিান, গ্রা :  াদনকিা, ইউ: ধিগ্রা , 

০১৮৫৭-২৯০৯৪৬
০১ 0.50 কাপ প দ শ্র চাষ ভাি  ারছে ধানী মপানা মকান হযাচােীরত পাওয়া যায়। যর াে চাচিা ো যর াে দফে মহচােী হরত ধানী মপানা েিংগ্রহ কো যায়।

46
ম াোঃ রুহি মহারেন, গ্রা োঃ ঠাকুে কাঠি, ইউোঃ মিাহারখািা, 

০১৮৫৭২৯০৯৪৬
০১ 0.65 কাপ প দ শ্র চাষ

রুই, কাতিা ও মৃরগি  ারছে গারয় িাি মফাটা মফাটা িাগ 

মিখা যারে

চুনচুন  তরক ২০০গ্রা +িেন ২০০গ্রা  দ দ রয় দছটিরয় দিন। ২ দিন পে মগ্রায়াে  তরক 

১দ দি গ্রা  দছটিরয় দিন।



47
রুপা োদন দেশ্বাে, গ্রা োঃ কাদি কাপুে, ইউোঃ িোেহাট, 

০১৬১১৬৫১৩৫
০১ 0.45 কাপ প দ শ্র চাষ দেিভাে কাপ প  াছ  াো যারে

চুন  তরক ২০০গ্রা , দেøদচিং পাউিাে  তরক ১০গ্রা  হারে  দ দ রয় দছটিরয় দিন। ১দিন 

পে  তরক ১গ্রা  হারে মপ্রাোরয়াটিক দিন।

48
ম াোঃ দেোজুি ইেিা , গ্রা োঃ িাদিদ পুে, ইউোঃ 

মিাহেপুে, ০১৭২১-৫৬২৭০০
০১ .24 কাপ প দ শ্র চাষ

 ারছে পদেরের ে িন্য প্রকল্প হরত েহরযাগীতা কী পাওয়া 

যায়?
প্রকল্প হরত সুরযাগ আেরি েহরযাগীতা কো হরে। আরেিন  করে োখরত হরে।

49
ম াোঃ” রুহুি আদ ন, গ্রা োঃ ম াহাম্মিপুে, ইউোঃ োশুয়াদি, 

০১৭৩৯-১০৫৬৫৭
০১ 0.70 কাপ প দ শ্র চাষ গিিা দচিংিীে গারয় ম ওিা পরিরছ

চুন  তরক ২০০গ্রা  দছটিরয় দিন।২ দিন পে  তরক ১গ্রা  হারে মপ্রাোরয়াটিক দিন।  ারছ 

 রধ্য পাদন েিংরযাগ করুন ¯ ু্োর ত ো িণা আকারে।

50
ম াোঃ েদেউি ইেিা , গ্রা োঃ  ািকী, ইউোঃ নােরকি 

োদিয়া, ০১৭২৬-৪২৪০৯৫
০১ 1.41 কাপ প দ শ্র চাষ পাদনে গুনাগুণ নষ্ট হরে এেিং  াছ  েকারি মভরে উরঠ মকন?

১)পাদনরত মকান প্রকাে পঁচা গেে, ও অন্যান্য প্রাণীি দেষ্ঠা মফিা যারে না। ২) পাদনে উপে 

মথরক  য়িা ও পঁচা পাতা তুরি মফিরত হরে। ৩)  ারে ২ োে হ পো টানরত হরে। ৪। নত ন 

পাদন েিংরযাগ কেরত হরে
51

ম াোঃ মগািা  ম াস্তফা, গ্রা : খদিিপুে, ইউোঃ োশুয়াদি, 

০১৯১৩-৪২২১০০
০১ 0.05 কাপ প দ শ্র চাষ প্রদ ক্ষণ প্ররয়ািন োেিা কাপ প দ শ্র পাপিা কপাপ দ শ্র চাষ দেষরয় প্রদ ক্ষন আেরি প্রদ ক্ষন মিওয়া হরে।

52
তাপে দেশ্বাে, গ্রা োঃ োকদি, ইউোঃ িা দিয়া, 

০১৭৬৩৩৪৭০৬৪
০১ 0.54

কাপ প দ শ্র চাষ ও 

মতিাদপয়া মহচাদে
মহচােী িাইরেন্স নোয়রনে িন্য কেনীয়

নতুন করে নোয়রনে প্ররয়ািন। হািনাগাি মট্রি িাইরেন্স ও উৎপািন ক্ষ তা চাট প কতদে 

করে চািান ি া দিরয় আরেিন কেরত হরে।

53
ই িাদুি হক িাদহি, গ্রা োঃ গিরগাদিয়া, ইউোঃ, ০১৬৩৮-

৪২৬৫৯৮
০১ 0.03 রুই, পটি প দ শ্র চাষ শ্যাওিা গ্যাে ির  মগরছ, ও  াছ খাদেখায়

৩মকদি চুন ও ১ মকদি িেন দ দছরয় দছটিরয় দিন। পারিে গারছে িাি মকরট মফিরত 

হরে। ১দিন পে  তরক ১গ্রা  হারে মপ্রাোরয়াটিক দিন।

54
েীে মৃদক্তরযািা দি.এ  আিগে আিী, গ্রা োঃ িয়নগে, 

ইউোঃ োয়পুে, ০১৭৯২৩৬৯৭০১
০১ 2.40

কাপ প, কযাট দফে 

িাতীয় দ শ্র চাষ
করোনায় ক্ষদতগ্রস্থ হরয়রছ,  াছ চুদে হয় মিান মনওয়াে পো  প মিওয়া হি এেিং অেকাঠার া উন্নয়রনে িন্য েিা হি।

55
ম াোঃ তদেকুি ইেিা , গ্রা োঃ ধিগ্রা , ইউোঃ োয়পুে, 

০১৭৩৬-১৩৯৬৬৭
০৩ 1.62 কাপ প দ শ্র চাষ

নতুন করে াছ চারষ আগ্রহী মঘে কোে িন্য পো  প িেকাে, 

 ৎে অদধিপ্তে মথরক দক সুরযাগ পাওয়া যারে তা িানা

১। নত ন কের ঘরে কা টাে িনু্ য পো েু্   পু্ েিা ন কো  হি। ২।  ৎেু্ য অধদিপু্ তেরে পু্ েকিু্ পরে 

মেো েমূহ েম্পরকপ িানারনা হি।

56
তুদহন িাে, গ্রা োঃ িগাদচ, ইউোঃ িা দেয়া, ০১৯১৪-

৮৩৫২০৬
০১ 0.40 কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে কিদহক বৃদি ক 

 ারছে কিদহক ওিরনে ৫% হারে খাদ্য েেোেহ কেরত হরে। খাোরেে োরথ দভটাদ ন দে-

েি ২ গ্রা  হারে ১ মকদি খাদ্য ব্যেহাে কেরত হরে।

57
ম াোঃ  দেফি ইেিা , গ্রা োঃ িা´দ পুে, ইউোঃ 

মিাহেপুে, ০১৯৪৮৮৭৫৮৬৮
০১ 0.56 কাপ প দ শ্র চাষ প্রকৃদতক খাদ্য কতেীে পিদত

 তক প্রদত ২০০ গ্রা  টিএেদপ + ২০০গ্রা   দেষাে কখি একদিন আরগ পদচরয় ব্যেহারেে 

ে য় ২০০গ্রা  ইউদেয়া ব্যেহাে কেরত হরে।

58
োদক দেল্লাহ, গ্রা োঃ দহিংোপািা, ইউোঃ মিাহেপুে, ০১৭৪১-

৭৫৩৮৭৪
০১ 0.34 কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে ক্ষত মোগ

 তক প্রদত ১৫০গ্রা  চুন + ১০০গ্রা  িেন ব্যেহাে কেরত হরে। ১দিন পে পটাদ য়া  

প্রাে াঙ্গারনট  তক প্রদত ১৫০গ্রা  হারে ব্যেহাে কেরত হরে।

59
ম াোঃ  াছুো মেগ , গ্রা োঃ মেরকন্দাপুে, ইউোঃ েন্ধদেিা, 

০১৭২৫-৩৯২৫০৭
০১ 0.65 কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে এনটি দনয়া, কাঠা

প্রদত  ারে একোে  তক প্রদত ২০০গ্রা  চুন + ৫০গ্রা  িেন ব্যেহাে কেরত হরে। খাদ্যে 

োরথ দভটাদ ন ব্যেহাে কেরত হরে। টি রেন  তক প্রদত ২গ্রা  ব্যেহাে কেরত হরে।

60
দেতা োনী দেশ্বাে, গ্রা োঃ োদউপুে, ইউোঃ েন্দদেিা, 

০১৯৩৫১৫৬১৮৮
০১ 0.64 কাপ প দ শ্র চাষ নাে পােী ব্যেস্থাপনা

মেনু  জুত কোে পূরে প পুকুেটি ভািভারে েিংস্কাে কেরে। পাি ম ো ত কেরত হরে। 

চাদেপার  মনট দিরত হরে।  তক প্রদত ২ মকদি হারে চুন দিরত হরে। পাদন মেচ দিরয়  প্রদত 

১০০গ্রা  অরটাকুিা + ১০০গ্রা  দচটাগুি+৫গ্রা  ইষ্ট পাউিাে পাদনরত পদচরয় ব্যেহাে 
61

ম াোঃ অদিউে ইেিা , গ্রা োঃ নাদিগ্রা , ইউোঃ মিাহেপুে, 

০১৭৫৮৬৮৭৩৩৪
০১ 0.08 কাপ প দ শ্র চাষ ক্ষত মোগ

 তক প্রদত ১০০গ্রা  চুন+ ১০০গ্রা  িেন ব্যেহাে কেরত হরে। ১ দিরন  তক প্রদত ১৫গ্রা  

পটাদ য়া  পাে াঙ্গারনট ব্যেহাে কেরত হরে।

62
ম রহিী হাোন, গ্রা : মিয়াপািা, মপাোঃ োয়পুে, 

োঘােপািা, যর াে।
০১ .80 কাপ প দ শ্র চাষ ক্ষত মোগ চুন প্রদত  তরক ১৫০ গ্রা  করে িেন ১৫০ গ্রা  করে ব্যেহাে কেরত হরে।

63
ম াোঃ  দেফি ইেিা , গ্রা োঃ ণিি োয়পুে, োঘােপািা, 

যর াে, ০১৭১৮১০২৫৭০
০২ 0.80 কাপ প দ শ্র চাষ পুকুরে অদতদেক্ত কাঁিা হেো টানা ও োঁ  দপটারনা পাদন দছটারত হরে।

64
ম াোঃ  দতয়াে েহ ান, গ্রা োঃ োিীপুে, ইউোঃ েন্দদেিা, 

০১৯৩৫১৫৬১৮৮
০১ 0.35 কাপ প দ শ্র চাষ

 ারছে  জুি ঘনত্ব এেিং পদে ান কত হারে দিরত হরে ও 

খাদ্য ব্যেস্থাপনা

 তরক  ১৫টি  াছ  জুি কেরত হরে এেিং ওিন ৫০০গ্রা  /১মকদি হরি মকদি প্রদত 

৪০গ্রা  হরে খাদ্য দিরত হরে।

65
নাোয়ন দেশ্বাে, গ্রা োঃ োিীপুে, ইউোঃ েন্দদেিা, 

০১৭২৫২১৬৯৪৯
০১ 0.25 কাপ প দ শ্র চাষ দফতা কৃদ ে   গুরিা খারয়  াছ  াো যারে AG-MAC-৩  ১০০ দ দি পাদনরত গুদিরয় দছটিরয় দিন।

66
ম াোঃ মুকুি মহাোইন, গ্রা োঃ দেদি পুে, ইউ: োয়পুে, 

০১৭৩৯৬৩৯৩১৭
০১ 0.08

রুই, কাতিা, মৃরগি, 

পুটি
 ারঘে গারয় ক্ষত হরে,  াছ  াো দগয়ারছ

চুন  তরক ২০০গ্রা , িেন ২০০গ্রা , িা: পটাদ য়া  ২০গ্রা  এেিং খাোরেে োরথ দভটাদ ন 

দে প্রদত মকদিরত ২-৩গ্রা  হারে দ দ রয় দিরেন।

67
ম াোঃ আিাে আিী, গ্রা োঃ ম াহাম্মািপুে, ইউ: োসুয়ািী, 

০১৭৩১-৬৯৬৫৫৬
০২ 0.95 পাঙ্গাে, কাপ প দ শ্র পুকুরে সূরয পে আরিা ক পরি  ারছে উৎপািন ক 

পুকুরেে চােপার  ছায়ািানকােী বৃক্ষ মকরট সূরয পে আরিা পিাে ব্যেস্থা কেরত হরে।  তক 

প্রদত ২০০গ্রা  চুন + ইউদেয়া ২৫০গ্রা + টিএেদপ ২০০গ্রা   দেষাে কখি ব্যেহাে কেরত 

হরে। প্রদত ২০/২৫ দিন পেপে।
মিিা ম াটোঃ ম াট = ৬৭৯ িন

নঢ়োইল

1
ম াোঃ িদন ম াল্যা, মপিিীস্থান, কাদিয়া, নিাইি, ম াোোঃ 

০১৭১৮-২০৮০৬৬
১ ০.৪ কাপ প-দ শ্রচাষ চাো মপানা  ারছে দক খাোে মিে?

মঘরেে পাদন ২ দফট োিারত হরে এেিং প্রদত  তািংর  ৩০০ গ্রা  করে দিওিাইট মিওয়াে 

িন্য েিা হি।

২
ম াোঃ  াহাবুে েহ ান, গ্রা োঃ মপিিী, ইউদনয়নোঃ 

তুিাো পুে, ০১৭৫৬-৭৭৮৮৭৬
১ ০.১৩ দ িং  াছ দ িং  াছ  াো যারে

মছাট  রনারেি মতিাদপয়া মপানাে িন্য োিারে ০.৫ ও ০.৮  ারনে খাোে  ারছে ওিন 

দহোে করে ২ োে মিওয়াে িন্য েিা হি।



৩
দ দ ে দেশ্বাে, দপতাোঃ মগৌেচন্দ্র দেশ্বাে, গ্রা োঃ দেিগ্রা , 

ইউদনয়নোঃ করিািা, ০১৯৮৪-৭৭৪১৭৪
১ ০.১৪ গিিা -কাপ প-দ শ্রচাষ গিিা দচিংদি   াো যারে

 ারছে ওিন দহোে করে ৫% হারে খাদ্য েকাি ও দেকারি দনয়  করে মিওয়াে িন্য 

েিা হি।

4 ম াোঃ ও ে ফারুক, গ্রা োঃ বুদিখািী, ইউদনয়নোঃ আউদিয়া ১ ০.২  রনারেি মতিাদপয়া  রনারেি মতিাদপয়া  ারছে খাোে দকভারে মিে?  ারে ক পরক্ষ একোে করে ২০০ গ্রা  চুন ও ৩০০ গ্রা  িেণ মিওয়াে িন্য েিা হি।

৫
নীিাোণী দেশ্বাে, গ্রা োঃ মগায়ািোদি, ইউদনয়নোঃ 

করিািা, ০১৭২১-১১১৬৬৮
১ ০.২৪ কাপ প-দ শ্রচাষ কাপ প-দ শ্র  ারছে খাোে দকভারে মিে?

পাদনরত েেীভুত অদিরিন োিারত হরে। পুকুরেে পাদন বৃদি কেরত হরে এেিং প্ররয়ািরন 

অদিরিন ট্যােরিট  তরক ২-৩ গ্রা  দিরত হরে।

৬
োিাে দেশ্বাে, গ্রা োঃ দহিিিাঙ্গা, ইউদনয়নোঃমুদিয়া, 

০১৯৬১-৬৩৫০১০
১ ০.১৩ কাপ প-দ শ্রচাষ পুকুরেে পাদন দকভারে ভাি োখা যায়?

োিারে দপরিট খাোে গুরিা হি েম্পুেক খাদ্য এেিং পুকুরে ইউদেয়া, টিএেদপ,েদেষাে 

কখি দিরি ময খাোে কতদে হয় মেটি হি প্রাকৃদতক খাদ্য।

7
ি েথ কেোগী, গ্রা োঃ দেিগ্রা , ইউদনয়নোঃ করিািা, 

০১৯৪৬-৫১৬৯৭৩
কাপ প-দ শ্রচাষ েকারি  াছ পুকুরেে দকনাোয় আরে ও খাদে খায়।

৮
নাদছ   দেশ্বাে, গ্রা োঃ আিপািা, ইউদনয়নোঃ দেছািী, 

০১৯২২-৬৮০৬৭২
১ ০.১৩ কাপ প-দ শ্রচাষ েম্পুেক খাদ্য ও প্রাকৃদতক খাদ্য েম্পরকপ িানা িেকাে?  তরক ২০০ গ্রা  ইউদেয়া ও ২০০ গ্রা  টিএেদপ মেৌেজ্ঝি দিরন দিরত হরে।

৯
আশুরতাষদেশ্বাে, গ্রা োঃ দেিগ্রা , ইউদনয়নোঃ করিািা, 

০১৭৪৫-৬৪৯৬৩২
১ ০.২  তরক ৩০০গ্রা  িেণ ও ৩ গ্রা  হারে টি রেন মিওয়াে িন্য েিা হি।

10
দনদ ই দেশ্বাে, গ্রা োঃ দেিগ্রা , ইউদনয়নোঃ করিািা, 

০১৯৩৯-৬৫২৩৪৯
১ ০.২ কাপ প-দ শ্রচাষ োে মিওয়াে দনয়া ােদি? পুকুে প্রস্তুদতে ে য় পাথুরে চুন  তরক ১মকদি করে মিওয়াে িন্য েিা হি।

১১
মোহান ম খ, গ্রা োঃ ভওয়াখািী, নিাইি মপৌেেভা, 

০১৭৯২-১১৮০৫৯
১ ০.২ পাঙ্গা  কাপ প-দ শ্রচাষ পাঙ্গা   াছ  াো যারে পুকুে প্রস্তুদতে ে য় পাথুরে চুন  তরক ১মকদি করে মিওয়াে িন্য েিা হি।

১২
পিা  দেশ্বাে, গ্রা োঃ উদিেপুে, নিাইি মপৌেেভা, 

০১৯১৫-৭০২৩৫০
২ ০.২৮ কাপ প-দ শ্রচাষ পুকুে প্রস্তুদতে ে য় পাথুরে চুন মিওয়াে দনয় দেদপ পাউিাে দকছু দছটিরয় ও দকছু পাদনে োরথ গুদিরয়  দিরত হরে।

13 ম াোঃ েরোয়াে ম খ, গ্রা োঃ আগদিয়া, ইউদনয়নোঃ করিািা ১ ০.২ কাপ প-দ শ্রচাষ পুকুে প্রস্তুদতে ে য় পাথুরে চুন মিওয়াে দনয়  তরক ২৫০ গ্রা  চুন ৩০০গ্রা  িেণ ও ৩ গ্রা  হারে টি রেন মিওয়াে িন্য েিা হি।

১৪
প্রনে আঢয, গ্রা োঃ েরিন্দে, ইউদনয়নোঃমুদিয়া, ০১৭২৬-

৫০৫৫৩৭
১ ০.৪ কক,দ িং,গুি া

ভাি ভারে পুকুে প্রস্তুদত কেরত হরে,মপানা ছািাে পূরে প প্রাকৃদতক খাদ্য কতদে কেরত হরে, 

ভাি  ারনে মপানা ছািরত হরে।

১৫
কািী  দফকুে েহ ান, গ্রা োঃ দেোনন্দপুে, 

ইউদনয়নোঃচদন্ডেেপুে, ০১৭৫৮-৬৯০৭৫২
১ ০.২ ,পােিা

মঘরেে পাদন বৃদি কেরত হরে। প্রদত মকদি খাোরেে োরথ স্কযরেি ৫ গ্রা  করে ৫-৭ দিন 

খাওয়ারত হরে।

16
আেদেন্দু  দল্লক, গ্রা োঃ দেিগ্রা , ইউদনয়নোঃ করিািা, 

০১৯২০-০৬৭৯১২
১ ০.১২ কাপ প-দ শ্রচাষ গ্রাে কাপ প ও কাতিা  াছ  াো যারে।

মেৌেজ্ঝি  দিরন হেো টানরত হরে,তিাে পচা আেিপনা অপোেণ কেরত হরে।  তরক 

২৫০গ্রা  হারে চুন দিরত হরে।

১৭ আশুরতাষ দেশ্বাে, গ্রা োঃ দেিগ্রা , ইউদনয়নোঃ করিািা ১ ০.০৬ গিিা কাপ প-দ শ্রচাষ  াছ চারষে েঠিক ধােণা।
 তরক ২৫০ গ্রা  চুন ২০০ গ্রা  ইউদেয়া ও ২০০ গ্রা  টিএেদপ,৫০০ গ্রা  েদেষাে কখি 

মেৌেজ্ঝি দিরন দিরত হরে।

১৮
আি  দেশ্বাে, গ্রা োঃ েঘুনাথপুে, ইউদনয়নোঃ আউদিয়া, 

০১৯২৬-১২৯৪৭৬
১ ০.০৮ গিিা কাপ প-দ শ্রচাষ দচিংদি  ারছে কৃদ  মোগ।

 তরক ২৫০ গ্রা  চুন ২০০ গ্রা  ইউদেয়া ও ২০০ গ্রা  টিএেদপ,৫০০ গ্রা  েদেষাে কখি 

মেৌেজ্ঝি দিরন দিরত হরে।
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েদঞ্জত দেশ্বাে, গ্রা োঃ দেিগ্রা , ইউদনয়নোঃ করিািা, 

০১৭২৬-৭৫৭২৩৬
১ ০.৬৩ কাপ প-দ শ্রচাষ পুকুরে গ্যাে হরয়রছ।

ভাি ভারে পুকুে প্রস্তুদত কেরত হরে,মপানা ছািাে পূরে প প্রাকৃদতক খাদ্য কতদে কেরত হরে, 

ভাি  ারনে মপানা ছািরত হরে।

২০  াহদেয়াে খাদিি, গ্রা োঃ ফিশ্বে, ইউদনয়নোঃ ভেদেিা ১ ০.২৮ কাপ প-দ শ্রচাষ পুকুরে চুন ও োে মিওয়াে দনয় ?
 ারছে ওিন দহোে করে ৫% হারে খাদ্য েকাি ও দেকারি দনয়  করে মিওয়াে িন্য 

েিা হি।

২১
নয়ন দেশ্বাে, গ্রা োঃ  াদিয়াট, ইউদনয়নোঃ ম খহাটি, 

০১৮৩০-৭৩৬১৭০
১ ০.২৮ কাপ প-দ শ্রচাষ পুকুরে চুন ও োে মিওয়াে দনয় ?

ভাি ভারে পুকুে প্রস্তুদত কেরত হরে,মপানা ছািাে পূরে প প্রাকৃদতক খাদ্য কতদে কেরত হরে, 

ভাি  ারনে মপানা ছািরত হরে।
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দিল্লুে েহ ান, গ্রা োঃ িাদেয়াপুে, ইউদনয়নোঃ ো গ্রা , 

০১৭৪৬-১২৮১১৩
১ ০.২ কাপ প-দ শ্রচাষ  াছচাষ দেষয়ক পো  প। খরিে িদি দিরয় িাি স্তে উঠিরয় দিরত হরে।  দেিভাে কাপ প  াছ দিরত হরে।

২৩
েদনকান্ত দেশ্বাে, গ্রা োঃ  ানদিয়াে চে, 

ইউদনয়নোঃর খহাটি, ০১৯৫১-৬৩২৬৮২
১ ০.৪ কাপ প-দ শ্রচাষ েম্পুেক খাদ্য দকভারে মিে?

িরিা উঠিরয় মিওয়াে িন্য েিা হি,হেো মটরন ইউদেয়া প্রদত ১০ দিন পেপে ৫০০ গ্রা  

হারে দিরত হরে।

২৪ সুকু াে দেশ্বাে, গ্রা োঃ ভাদুদিিাঙ্গা, ০১৭১৬-৪০৬১৫২ ১ ০.৬ কাপ প-দ শ্রচাষ  াছচাষ দেষয়ক পো  প।
 তরক ২৫০ গ্রা  চুন ২০০ গ্রা  ইউদেয়া ও ২০০ গ্রা  টিএেদপ,৫০০ গ্রা  েদেষাে কখি 

মেৌেজ্ঝি দিরন দিরত হরে।

25
 দফকুে েহ ান, গ্রা োঃ দেোনন্দপুে, ইউদনয়নোঃ 

চদন্ডেেপুে, ০১৭৫৮-৬৯০৭৫২
১ ০.৪৫ কাপ প-দ শ্রচাষ পুকুরে িাি স্তে সৃদষ্ট হরয়রছ। দ িং াছ এে ভাি মপানা দেশ্বস্ত হযচােী মথরক েিংহগ্রহ কেরত হরে।

২৬
কৃষ্ণপি মেন, গ্রা োঃ  ানদিয়াে চে, ইউদনয়নোঃর খহাটি, 

০১৯৫৪-৩৭১৭৯৬
১ ০.১২ কাপ প-দ শ্রচাষ প্রচুে পদে ারণ িরিা হরয়রছ। ভাি  ারনে েম্পুেক খাোে  ারছে ওিন দহোে করে দিরন ২ োে মিওয়াে িন্য েিা হি।

২৭
দেিা  দেশ্বাে, গ্রা োঃ মগায়ারখািা, ইউদনয়নোঃর খহাটি, 

০১৯১৬-৬০৩৭৬১
১ ০.৬ গিিা কাপ প-দ শ্রচাষ পুকুরে চুন ও োে মিওয়াে দনয় ? মগ্রাথ হে ন দিরত হরে ও ভাি  ারনে েম্পুেক খাোে দিরত হরে।

দেদপ খাদ্য দকভারে দিরত হরে?



28
োগে দেশ্বাে, গ্রা োঃ দহিিিাঙ্গা, ইউদনয়নোঃমুদিয়া, 

০১৯৬১-৬৩৫০১০
১ ২.৪২ দ িং াছ দ িং াছ এে ভাি মপানা মকাথায় পাওয়া যায়? মগ্রাথ হে ন দিরত হরে ও ভাি  ারনে েম্পুেক খাোে দিরত হরে।

২৯
প্রদুত েক ী, গ্রা োঃ দহিিিাঙ্গা, ইউদনয়নোঃমুদিয়া, 

০১৬৩০-২৩৫৬৯৩
১ ০.৪ কাপ প-দ শ্রচাষ কাপ প  ারছে বৃদি ক । ভাি  ারনে েম্পুেক খাোে  ারছে ওিন দহোে করে দিরন ২ োে মিওয়াে িন্য েিা হি।

৩০
দেকা  দ কিাে, গ্রা োঃ মহাগিািাঙ্গা, ইউদনয়নোঃো গ্রা , 

০১৭৭৪-০৯১৭৮১
১ ০.৬ গিিা কাপ প-দ শ্রচাষ দচিংদিে বৃদি ক ।

 তরক ২০০ গ্রা  চুন ২০০ গ্রা  ইউদেয়া ও ২০০ গ্রা  টিএেদপ,৫০০ গ্রা  েদেষাে কখি 

মেৌেজ্ঝি দিরন দিরত হরে।

31
দেিাতপ যদেী, গ্রা োঃ দহিিিাঙ্গা, ইউদনয়নোঃমুদিয়া, 

০১৯৬১-৬৩৫০১০
৪ ০.৮ গিিা কাপ প-দ শ্রচাষ দচিংদিে বৃদি ক ।

 তরক ২০০ গ্রা  ইউদেয়া ও ২০০ গ্রা  টিএেদপ,৫০০ গ্রা  েদেষাে কখি মেৌেজ্ঝি দিরন 

দিরত হরে।

৩২
খন্দকাে িদে  উদিন, গ্রা োঃো গ্রা , 

ইউদনয়নোঃো গ্রা , ০১৮৯২-৪৫০৯৯০
১ ০.৪ কাপ প-দ শ্রচাষ কাপ প  ারছে বৃদি ক ।

পাদনরত েেীভুত অদিরিন োিারত হরে। পুকুরেে পাদন বৃদি কেরত হরে এেিং প্ররয়ািরন 

অদিরিন ট্যােরিট  তরক ২-৩ গ্রা  দিরত হরে।

৩৩
 ায়াোণী, গ্রা োঃ দহিিিাঙ্গা, ইউদনয়নোঃমুদিয়া, ০১৯১১-

৮৭৮২২৮
২ ০.২ কাপ প-দ শ্রচাষ প্রাকৃদতক খাদ্য কতদেে দনয় ?

পাদনরত েেীভুত অদিরিন োিারত হরে। পুকুরেে পাদন বৃদি কেরত হরে এেিং প্ররয়ািরন 

অদিরিন ট্যােরিট  তরক ২-৩ গ্রা  দিরত হরে।
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নয়ন দ শ্র, গ্রা োঃ াদিহাট, ইউদনয়নোঃর খহাটি, ০১৮৩০-

৭৩৬১৭০
১ ০.৫৮

গিিা কাপ প-

দ শ্রচাষ/কাপ প নাে পােী
কাপ প নাে পােী পুকুরে খোে দক মিে?

পাদন বৃদি কেরত হরে, তরক ২০০ গ্রা  চুন ২০০ গ্রা  ইউদেয়া ও ২০০ গ্রা  টিএেদপ,৫০০ 

গ্রা  েদেষাে কখি মেৌেজ্ঝি দিরন দিরত হরে।

৩৫
েখদতয়াে মহারেন, গ্রা োঃতুিাো পুে, 

ইউদনয়নোঃতুিাো পুে, ০১৯৫৫-৫৬৫৯৬০
১ ০.১৩ কাপ প-দ শ্রচাষ পাদনরত েকারি  াছ ভারে,  াছ  াো যারে খরিে িদি দিরয় িাি স্তে উঠিরয় দিরত হরে।  দেিভাে কাপ প  াছ দিরত হরে।

৩৬
আনারুি ইেিা , গ্রা োঃরুখািী, ইউদনয়নোঃদেছািী, 

০১৭২৪-৪২৪৮১৭
১ ০.৬৯ কাপ প নাে পােী  াছ খাদে খারে েি  াছ উঠিরয় মফিরত হরে, খাোে পুকুরেে েকি িায়গায় দিরত হরে।

37
স্বপ্না োণী, গ্রা োঃরুখািী, ইউদনয়নোঃদেছািী, ০১৯৫২-

১২৭৬৭২
১ ০.৪৮ কাপ প-দ শ্রচাষ পাদন মঘািা থারক ভাি  ারনে েম্পুেক খাোে  ারছে ওিন দহোে করে দিরন ২ োে মিওয়াে িন্য েিা হি।

৩৮
সুখরিে দেশ্বাে, গ্রা োঃরুখািী, ইউদনয়নোঃদেছািী, ০১৯৯৩-

৭০৯৩১৬
১ ০.৪৬ কাপ প-দ শ্রচাষ পুকুরে িাি স্তে সৃদষ্ট হরয়রছ। ভাি  ারনে েম্পুেক খাোে  ারছে ওিন দহোে করে দিরন ২ োে মিওয়াে িন্য েিা হি।

৩৯
প্লােণ দেশ্বাে, গ্রা োঃরগায়ারখািা, ইউদনয়নোঃর খহাটি, 

০১৭১৯-৬২৯৮১৩
১ ০.১৬ গিিা কাপ প-দ শ্রচাষ গিিা দচিংদিে বৃদি অো াঞ্জস্যতা পাদনরত েেীভুত অদিরিন োিারত হরে।

40
অদনক, গ্রা োঃরপিিী, ইউদনয়নোঃতুিাো পুে, ০১৭০৪-

৪৬৮৪০৪
১ ০.১৫ কাপ প-দ শ্রচাষ  ারছে বৃদিে িন্য পো  প

ভাি ভারে পুকুে প্রস্তুদত কেরত হরে,মপানা ছািাে পূরে প প্রাকৃদতক খাদ্য কতদে কেরত হরে, 

ভাি  ারনে মপানা ছািরত হরে।

৪১
ইয়াদছন ম াল্লযা, গ্রা োঃরপিিী, ইউদনয়নোঃতুিাো পুে, 

০১৭৯৭-৬৭১২২২
১ ০.২ গিিা কাপ প-দ শ্রচাষ  ারছে বৃদি ক 

ভাি ভারে পুকুে প্রস্তুদত কেরত হরে,মপানা ছািাে পূরে প প্রাকৃদতক খাদ্য কতদে কেরত হরে, 

ভাি  ারনে মপানা ছািরত হরে।

৪২
মগাদেন্দ দেশ্বাে, গ্রা োঃআগদিয়া, ইউদনয়নোঃকরিািা, 

০১৭২৪-৯৪৯২১১
১ ০.০৯ গিিা কাপ প-দ শ্রচাষ ম ঘিা দিরন  াছ মভরে মেিায়

ভাি ভারে পুকুে প্রস্তুদত কেরত হরে,মপানা ছািাে পূরে প প্রাকৃদতক খাদ্য কতদে কেরত হরে, 

ভাি  ারনে মপানা ছািরত হরে।
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আিী  ম াল্লযাগ্রা োঃসুভােরঘাপ, 

ইউদনয়নোঃদ িংগার ািপুে, ০১৯৩৯-১০৫৪৫১
১ ০.৪৮ কাপ প-দ শ্রচাষ  াছচাষ দেষয়ক পো  প।

ভাি ভারে পুকুে প্রস্তুদত কেরত হরে,মপানা ছািাে পূরে প প্রাকৃদতক খাদ্য কতদে কেরত হরে, 

ভাি  ারনে মপানা ছািরত হরে।

৪৪
আদ ষ অদধকােী, গ্রা োঃোকিী, ইউদনয়নোঃর খহাটি, 

০১৮৭৫-২১৪২৫০
২ ০.৫২ কাপ প-দ শ্রচাষ  াছচাষ দেষয়ক পো  প। অদফরে মযাগারযাগ োখরেন,পেেতী মট্রদনিং আপনারক িাকা হরে

৪৫
ইয়াদছন ম াল্লযা, গ্রা োঃরপিিী, ইউদনয়নোঃতুিাো পুে, 

০১৭৬৫-০৫৮৬৬৯
২ ১.৬১ কাপ প-দ শ্রচাষ  াছ ছািাে পূরে প পুকুে প্রস্তুদত

প্ররয়ািনীয় পো  প মিওয়া হি। ৩০,০০০ মথরক ৪০,০০০ টাকা হরি ভাি  ারনে এযারেটে 

পাওয়া যারে।

46
সুখরিে দেশ্বাে, গ্রা োঃরুখািী, ইউদনয়নোঃদেছািী, ০১৯৯৩-

৭০৯৩১৬
১ ০.০৬ কাপ প-দ শ্রচাষ  াছচাষ দেষয়ক পো  প।

োিারে দপরিট খাোে গুরিা হি েম্পুেক খাদ্য এেিং পুকুরে ইউদেয়া, টিএেদপ,েদেষাে 

কখি দিরি ময খাোে কতদে হয় মেটি হি প্রাকৃদতক খাদ্য।

৪৭
আ ািতা েেকাে, গ্রা োঃরগায়ািোিী, 

ইউদনয়নোঃকরিািা, ০১৭১৯-০৩৪৪৮৩
১ ০.১৬ গিিা কাপ প-দ শ্রচাষ মট্রদনিং িেকাে  তরক ২৫০ গ্রা  চুন ৩০০গ্রা  িেণ ও ৩ গ্রা  হারে টি রেন মিওয়াে িন্য েিা হি।

৪৮
ইয়াদছন ম াল্লযা, গ্রা োঃরপিিী, ইউদনয়নোঃতুিাো পুে, 

০১৯৮৩-৬৫৬৬৯৬
১ ০.১৬ কাপ প-দ শ্রচাষ এযারেটে দকভারে মপরত পাদে  তরক ২৫০ গ্রা  চুন ৩০০গ্রা  িেণ ও ৩ গ্রা  হারে টি রেন মিওয়াে িন্য েিা হি।

49
দনহাে মগাস্বা ী, গ্রা োঃরেনাহাটি, ইউদনয়নোঃতুিাো পুে, 

০১৭১৩-৯০২১৯১
১ ০.১ কাপ প-দ শ্রচাষ েম্পুেক খাদ্য ও প্রাকৃদতক খাদ্য েম্পরকপ িানা িেকাে? এযারেটে েকারি ১-২ ঘো চািারত হরে।

৫০
উৎপি দেশ্বাে, গ্রা োঃদনোিী, ইউদনয়নোঃকরিািা, 

০১৮৮৩-৪৯০৮০৯
১ ১. গিিা কাপ প-দ শ্রচাষ  াছ  াো যারে এযারেটে েকারি ১-২ ঘো চািারত হরে।

৫১
আ: ছািা , গ্রা োঃরপিিী, ইউদনয়নোঃতুিাো পুে, 

০১৭৬৫-০৫৮৬৬৯
১ ০.০৪ কাপ প-দ শ্রচাষ  াছ  াো যারে পাি  িবুত কেরত হরে। প্ররয়ািরন  াটি দিরয় ভািভারে মেরধ দিরত হরে।

52
দেদুযৎ দ কিাে, গ্রা োঃদনোিী, ইউদনয়নোঃকরিািা, 

০১৯১২-৮৮৬৪০৩
১ ০.২ কাপ প-দ শ্রচাষ এযারেটে কত ে য় চািারত হরে

ভাি ভারে পুকুে প্রস্তুদত কেরত হরে,মপানা ছািাে পূরে প প্রাকৃদতক খাদ্য কতদে কেরত হরে, 

ভাি  ারনে মপানা ছািরত হরে।



৫৩
কাইিাে েহ ান, গ্রা োঃরপিিী, ইউদনয়নোঃতুিাো পুে, 

০১৭২৫-১৮৮৭৫৬
১ ০.৩২ গিিা কাপ প-দ শ্রচাষ এযারেটে কত ে য় চািারত হরে

পাদনরত েেীভুত অদিরিন োিারত হরে। পুকুরেে পাদন বৃদি কেরত হরে এেিং প্ররয়ািরন 

অদিরিন ট্যােরিট  তরক ২-৩ গ্রা  দিরত হরে।

৫৪
ম াোঃ তারহে  ীে, গ্রা োঃতাো ী, ইউদনয়নোঃ াইিপািা, 

০১৭৮২-৫৪২০৭১
৩ ০.৫৮ কাপ প-দ শ্রচাষ পাট পচা পাদন দভতরে চরি যারে  তরক ২৫০ গ্রা  চুন ৩০০গ্রা  িেণ ও ৩ গ্রা  হারে টি রেন মিওয়াে িন্য েিা হি।

55
ম াোঃ ম ােরি  উদিন, গ্রা োঃচািপুে, ইউদনয়নোঃ াহাোি, 

০১৭৪৬-৯২১৬৩৪
২ ০.৪৫ কাপ প-দ শ্রচাষ  াছচাষ দেষয়ক পো  প।

পাদনরত েেীভুত অদিরিন োিারত হরে। পুকুরেে পাদন বৃদি কেরত হরে এেিং প্ররয়ািরন 

অদিরিন ট্যােরিট  তরক ২-৩ গ্রা  দিরত হরে।

৫৬
িীনেন্ধু েেকাে, গ্রা োঃেলুয়া, ইউদনয়নোঃ াইিপািা, 

০১৮১৪-৬৬৯০৫০
১ ০.৬৫ কাপ প-দ শ্রচাষ ম ঘিা দিরন  াছ মভরে মেিায়

 তরক ১২-১৫ টি মকদিরত(৪-৫০ টি মপানা  াছ  জুি কো ভাি। দেিভাে কাপ প-৪ 

টি,কাতিা-২টি,রুই  াছ-৫টি,মৃরগি-৩ টি,গ্রাে কাপ প-১টি ,এই অনুপারত  াছ ছািরি ভাি 

হয়।
৫৭

ম াোঃ ইস্রাদফি  ন্ডি, গ্রা োঃভোনীপুে, 

ইউদনয়নোঃভেদেিা, ০১৯১৫-৬৪৪৪৯৩
১ ০.৪ কাপ প-দ শ্রচাষ  াছ  াো যারে  তরক ২৫০ গ্রা  চুন ৩০০গ্রা  িেণ ও ৩ গ্রা  হারে টি রেন মিওয়াে িন্য েিা হি।

58
ম াোঃ  দফউি আি , গ্রা োঃো গ্রা , ইউদনয়নোঃো গ্রা , 

০১৭৩৯-৪৩৯২৭৭,
১ ০.৫ কাপ প-দ শ্রচাষ  াছ খাদে খারে

 তরক ১২-১৫ টি মকদিরত(৪-৫০ টি মপানা  াছ  জুি কো ভাি। দেিভাে কাপ প-৪ 

টি,কাতিা-২টি,রুই  াছ-৫টি,মৃরগি-৩ টি,গ্রাে কাপ প-১টি ,এই অনুপারত  াছ ছািরি ভাি 

হয়।
৫৯

দেধান দেশ্বাে, গ্রা োঃেলুয়া, ইউদনয়নোঃ াইিপািা, 

০১৭৫৪-৫৮৭০৬৮
১ ০.৪ কাপ প-দ শ্রচাষ কাপ প  ারছে  জুি ঘনত্ব েম্পরকপ িানরত চাই

পাদনরত েেীভুত অদিরিন োিারত হরে। পুকুরেে পাদন বৃদি কেরত হরে এেিং প্ররয়ািরন 

অদিরিন ট্যােরিট  তরক ২-৩ গ্রা  দিরত হরে।

৬০ মেরকন্দাে আিী, গ্রা োঃ াগুো, ইউদনয়নোঃ াইিপািা ১ ০.২ কাপ প-দ শ্রচাষ দেিভাে কাপ প  াছ  াো যারে
পাদনরত েেীভুত অদিরিন োিারত হরে। পুকুরেে পাদন বৃদি কেরত হরে এেিং প্ররয়ািরন 

অদিরিন ট্যােরিট  তরক ২-৩ গ্রা  দিরত হরে।

61
ের   চন্দ্র েেকাে, গ্রা োঃরোিা াো, 

ইউদনয়নোঃ াইিপািা
২ ২.৪২ কাপ প-দ শ্রচাষ কাপ প  ারছে  জুি ঘনত্ব েম্পরকপ িানরত চাই

ভাি ভারে পুকুে প্রস্তুদত কেরত হরে,মপানা ছািাে পূরে প প্রাকৃদতক খাদ্য কতদে কেরত হরে, 

ভাি  ারনে মপানা ছািরত হরে।

৬২
তাদহদুে েহ ান, নিাইি মপৌেেভা,পুদি  িাইন, ০১৭১৪-

৭৬৬৭৭৩
২ ২. কাপ প-দ শ্রচাষ ম ঘিা দিরন  াছ মভরে মেিায়

ভাি ভারে পুকুে প্রস্তুদত কেরত হরে,মপানা ছািাে পূরে প প্রাকৃদতক খাদ্য কতদে কেরত হরে, 

ভাি  ারনে মপানা ছািরত হরে।

৬৩
ম াোঃ  ওকত, গ্রা োঃভওয়াখািী, নিাইি মপৌেেভা, 

০১৯০৮৪৭৬৬৭১
১ ০.০৮ কাপ প-দ শ্রচাষ  াছ খাদে খারে  তরক ২৫০ গ্রা  চুন ৩০০গ্রা  িেণ ও ৩ গ্রা  হারে টি রেন মিওয়াে িন্য েিা হি।

64
ম াোঃ  দফউি আি  পা া, গ্রা োঃো গ্রা , 

ইউদনয়নোঃো গ্রা , ০১৭৩৯-৪৩৯২৭৭
১ ০.০৮ কাপ প-দ শ্রচাষ  াছচাষ দেষয়ক পো  প।  তরক ২৫০ গ্রা  চুন ৩০০গ্রা  িেণ ও ৩ গ্রা  হারে টি রেন মিওয়াে িন্য েিা হি।

৬৫
পিি োয়, গ্রা োঃদহিিিাঙ্গা, ইউদনয়নোঃমুািয়া, ০১৯২১-

৫০০২৯৩
১ ২.৪ কাপ প-দ শ্রচাষ  াছচাষ দেষয়ক পো  প।

 তরক ৫০০ গ্রা  পাথুরে চুন, ৫০০ গ্রা  িেণ ও আেগুরিি ২-৩ দ দি প্রদত ফট গভীেতাে 

িন্য দিরত হরে।

৬৬
ম াোঃ োদকবুি হাোন োজু, গ্রা োঃপাইক ােী, 

ইউদনয়নোঃচদন্ডেেপুে, ০১৭১০-৩৫২৩৭১
৩ ০.১৮ কাপ প-দ শ্রচাষ রুই,মৃরগি ও পুটি  াছ  াো যারে

পুকুরেে চাদেপার ে গাছপািা পদেষ্কাে করে আরিাে ব্যেস্থা কেরত হরে এেিং প্রদত 

 তািংর  ৪ গ্রা  করে অদিরফ্লা ট্যােরিট দিরত হরে।

67
তাওহীি আহর ি, গ্রা োঃেিো পুে, 

ইউদনয়নোঃ াইিপািা, ০১৯৯০-৫৪০৯০৮
১ ০.১১ কাপ প-দ শ্রচাষ রুই  াছ  াো যারে

পুকুরেে চাদেপার ে গাছপািা পদেষ্কাে করে আরিাে ব্যেস্থা কেরত হরে এেিং প্রদত 

 তািংর  ৪ গ্রা  করে অদিরফ্লা ট্যােরিট দিরত হরে।

৬৮
আি  দেশ্বাে, গ্রা োঃেদঘুনাথপুে, ইউদনয়নোঃ াহাোি, 

০১৯২৬-১২৯৪৭৬
১ ০.১ কাপ প-দ শ্রচাষ  ারছে এযািংকে ওরয়র পে আক্র ণ  তরক ৫০০ গ্রা  চুন ৫০০ গ্রা  িেণ ও ৩ গ্রা  হারে টি রেন মিওয়াে িন্য েিা হি।

৬৯
খদেে আহর ি, গ্রা োঃকা াি প্রতাপ, ইউদনয়নোঃো গ্রা , 

০১৭৩১-৮৯৫৭০০
৩ ০.৯ কাপ প-দ শ্রচাষ অদিরিরনে অভারে  াছ  াো যারে

প্রদত ১৫ দিন পেপে মেৌেজ্ঝি দিরন হেো টানরত হরে এেিং ২০০ গ্রা  ইউদেয়া ২০০ গ্রা  

টিএেদপ প্রদত  তরক দিরত হরে।

70
দিয়াউে েহ ান, গ্রা োঃআিািতপুে, নিাইি মপৌেেভা, 

০১৭১৬-৪২৫১৯৬
১ ০.৪৮ কাপ প-দ শ্রচাষ অদিরিরনে অভারে  াছ  াো যারে  তরক ৫০০ গ্রা  চুন ৫০০ গ্রা  িেণ ও ৩ গ্রা  হারে টি রেন মিওয়াে িন্য েিা হি।

৭১
ম াোঃ োইফি ইেিা , গ্রা োঃোদিয়ািাঙ্গা, 

ইউদনয়নোঃো গ্রা , ০১৭১৯-৯৭৩৭৯১
১ ০.২৫ কাপ প-দ শ্রচাষ দেিভাে  াছ  াো যারে  তরক ৫০০ গ্রা  চুন ৫০০ গ্রা  িেণ ও ৩ গ্রা  হারে টি রেন মিওয়াে িন্য েিা হি।

৭২
আবুি কািা , গ্রা োঃ দহষরখািা, নিাইি মপৌেেভা, 

০১৯৪৪-২৪৭৯৬৬
১ ৪.৭৫ কাপ প-দ শ্রচাষ হেো টানা ও পুকুরে োে প্ররয়ারগে  াো েম্পরকপ িানরত চাই  ারছে ওিন দহোে করে (৪-৫)% হারে েকাি ও দেকারি খাোে দিরত হরে

73
ম াোঃ  াহাবুবুে েহ ান, গ্রা োঃরপিিী, 

ইউদনয়নোঃতুিাো পুে, ০১৬০১-৪৫৮৭৭২
১ ২. কাপ প-দ শ্রচাষ পুটি,রুই ও দেিভাে  াছ  াো যারে

প্রদত  তরক ৩০০ মথরক ৪০০ গ্রা  দিওিাইট ,৪০০ গ্রা  কাোে িেণ ও প্রদত দেঘাে িন্য 

গ্যারোদনি ৫০ গ্রা  োদিে োরথ দ দ রয় দিরত হরে

৭৪ দ িানুে েহ ান খান, গ্রা োঃেড়ুদিয়া, ০১৭৪৯-৮৫০০৯৪ ১ ০.০৮ কাপ প-দ শ্রচাষ দেিভাে কাপ প  াছ  াো যারে
প্রদত  তরক ২০০-২৫০ গ্রা  হারে টিএেদপ ও ৪০০ গ্রা  হারে খাোে িেণ মিওয়াে িন্য 

েিা হল্

৭৫
চায়না োণী দেশ্বাে, গ্রা োঃমুদিয়া, ইউদনয়নোঃমুািয়া, 

০১৯৬৯-৬৮৫৮৩৫
৫ ৫. কাপ প-দ শ্রচাষ  ারছে খাোে ম নু েম্পরকপ িানরত চাই  তরক ৫০০ গ্রা  চুন ৫০০ গ্রা  িেণ ও ৩ গ্রা  হারে টি রেন মিওয়াে িন্য েিা হি।

76
ম াোঃ কা রুি ইেিা , গ্রা োঃেতিাঙ্গা, 

ইউদনয়নোঃচদন্ডেেপুে, ০১৮৪৫-৯৯৯৫৮৪
১ ০.৪ গিিা -কাপ প-দ শ্রচাষ গিিা দচিংদি  াো যারে

পুকুরেে চাদেপার ে গাছপািা পদেষ্কাে করে আরিাে ব্যেস্থা কেরত হরে এেিং প্রদত 

 তািংর  ৪ গ্রা  করে অদিরফ্লা ট্যােরিট দিরত হরে।

৭৭
ম াোঃ  াহমুদুি হক, গ্রা োঃ দহষরখািা, নিাইি মপৌেেভা, 

০১৮৪৬-৫৭৯৯২২
১ ০.১৭  রনারেি মতিাদপয়া পাদনে েিং তা ারট হরয় মগরছ

েপ্তারহ ১-২ োে মেৌেজ্জি দিরন হেো টানরত হরে।  তরক ২০০ গ্রা  করে পাথুরে চুন 

দিরত হরে।



৭৮
ম াোঃ আদনচুে েহ ান, গ্রা োঃিিপািা, 

ইউদনয়নোঃআউদিয়া, ০১৯১১-১৬৮৮৬৯
২ ১.২৫ কাপ প-দ শ্রচাষ  ারছ উকুন ও মিরি ঘা

পুকুে েবুি কোে িন্য প্রদত  তািংর  ২৫০ গ্রা  ইউদেয়া ২৫০ গ্রা  টিএেদপ ২ দিন পে 

৫০০ গ্রা  করে  ৌখি মিওয়াে িন্য েিা হি।

79
টি কু দ কিাে, গ্রা োঃো চন্দ্রপুে, ইউদনয়নোঃআউদিয়া, 

০১৯২০-১০১৫০২
১ ০.২ গিিা -কাপ প-দ শ্রচাষ  াছ মভারে খাদে খারে ভাি  ারনে েম্পুেক খাোে  ারছে ওিন দহোে করে দিরন ২ োে মিওয়াে িন্য েিা হি।

৮০
অিয় িা , গ্রা োঃরহাগিািাঙ্গা, ইউদনয়নোঃো গ্রা , 

০১৭২৬-১৬০২৮৯
২ ০.৪ কাপ প-দ শ্রচাষ পুকুরে গ্যারেে আদধকয মেদ 

পুকুে েবুি কোে িন্য প্রদত  তািংর  ২৫০ গ্রা  ইউদেয়া ২৫০ গ্রা  টিএেদপ ২ দিন পে 

৫০০ গ্রা  করে  ৌখি মিওয়াে িন্য েিা হি।

৮১
দহেণ  ন্ডি, গ্রা োঃরগায়ারখািা, ইউদনয়নোঃর খহাটি, 

০১৯০৩-১২১৭১৯
১ ০.৮ কাপ প-দ শ্রচাষ নাে পােী ব্যেস্থাপনা দেষয়ক আরিাচনা কযািদ য়া  েমৃি খাোে  দিরত হরে ও পাদন পদেেতপন কেরত হরে

82 দ িানুে েহ ান খান, গ্রা োঃেড়ুদিয়া, ০১৭৪৯-৮৫০০৯৪ ১ ০.৮ কাপ প-দ শ্রচাষ  ারছে বৃদি ক 
 তরক ২-৩ গ্রা  অদিরফ্লা ট্যােরিট,দিওিাইট ২৫০ গ্রা  ও ১ একরেে িন্য ৫০ গ্রা  

পন্ডদকয়াে দিরত হরে।

৮৩
দনয়া  ম াল্লযা, গ্রা োঃো গ্রা , ইউদনয়নোঃো গ্রা , 

০১৭৪৮-৯৬১৬২৬
২ ০.৪ কাপ প-দ শ্রচাষ নাে পােী ব্যেস্থাপনা দেষয়ক পো  প খা াে িাইরেন্স এে কাি আপাতত েন্ধ আরছ

৮৪ ে ন্বয় চক্রেতী, গ্রা োঃরেিোিীয়া, ০১৭২৭-৪০৫০৩০ ১ ০.০৬ গিিা -কাপ প-দ শ্রচাষ দচিংদিে মখাি  নে ভাি  ারনে েম্পুেক খাোে  ারছে ওিন দহোে করে দিরন ২ োে মিওয়াে িন্য েিা হি।

85
ম াোঃ মোকনুজ্জ ান, গ্রা োঃতুিাো পুে, 

ইউদনয়নোঃতুিাো পুে, ০১৯৩৮-৬০৩৪২৭
১ ০.২৪ গিিা -কাপ প-দ শ্রচাষ দচিংদি  াছ  াো যারে  তরক ৩০০ গ্রা  চুন ৩০০ গ্রা  িেণ ও ৩ গ্রা  হারে টি রেন মিওয়াে িন্য েিা হি।

৮৬
ম াোঃ হাছান ম াল্যা, গ্রা োঃরচৌগাছা, ইউদনয়নোঃআউদিয়া, 

০১৭৪৩-৫৫৩৮৫২
১ ০.২ কাপ প-দ শ্রচাষ খা াে িাইরেন্স দকভারে কেরো?

 তরক ৩০০ গ্রা  পাথুরে চুন, ৩০০ গ্রা  িেণ ও আেগুরিি ২-৩ দ দি প্রদত ফট 

গভীেতাে িন্য দিরত হরে।

৮৭
েেীন কু াে দেশ্বাে, গ্রা োঃচেদেিা, ইউদনয়নোঃ াহাোি, 

০১৭৭৪-৪৫৬৫৯০
১ ০.২ কাপ প-দ শ্রচাষ  ারছে বৃদি ভাি নয়  তক প্রাত ১৫০ গ্রা  ইউদেয়া ১০০ গ্রা  টিএেদপ ও ভি  ারনে দপরিট খাোে দিরত হরে

88
পিা  মেন, গ্রা োঃরগায়ারখািা, ইউদনয়নোঃর খহাটি, 

০১৭২৬-৫০৬১২৪
১ ০.২ কাপ প-দ শ্রচাষ পুটি,রুই ও দেিভাে  াছ  াো যারে

 তরক ৩০০ গ্রা  চুন ৩০০ গ্রা  িেণ ও ৩ গ্রা  হারে টি রেন মিওয়াে িন্য েিা হি। 

অদিরটট্টাোইদিন ১০ মকদি খাোরেে োরথ ১ গ্রা  করে ৫-৭ দিন খাওয়ারত হরে।

৮৯
‰mq` ZwiKzj BmjvgMÖvgt †bvqvMÖvg, WvKt Gb Gm 

†Lvjv,‡jvnvMov| 01911404846
1 0.25 Kvc© wgkÖ Pvl| cvwb †Nvjv

cyKz‡ii Pvicvk¦© cwi®‹vi Ki‡Z n‡e Ges kZK cÖwZ 500 MÖvg nv‡i Pzb cÖ‡qvM Ki‡Z 

n‡e|

৯০
‡gvt Qvqdvi dwKi, MÖvgt Rqcyi, WvKt Rqcyi, 

†jvnvMov|01406110364
1 0.22 Kvc© wgkÖ Pvl| cvwb meyR n‡”Qbv

kZK cÖwZ 150 MÖvg BDwiqv I 75 MÖvg wU Gm wc 3 ¸b cvwb‡Z wgwk‡q cÖ‡qvM 

Ki‡Z n‡e|

91
‰mq` iweDj Bmjvg, MÖvgt †bvqvMÖvg, WvKt Gb Gm 

†Lvjv, †jvnvMov. 01720661300
1 0.28 ‡Zjvwcqv gvQ gviv hv‡”Q|

eo gvQ ¸‡jv evRv‡i wewµ Ki‡Z n‡e Ges kZK cÖwZ 250 MÖvg nv‡I Pzb cÖ‡qvM 

Ki‡Z n‡e|

৯২
‡kL mygb Avjg, MÖvgt Kzgox, WvKt Kzgox, 

†jvnvMov| 01983233808
1 1.02 wPswo gvQ gviv hv‡”Q|

‡N‡ii 4 fv‡Mi 3 fvM cvwb cwieZ©b Ki‡Z n‡e| kZK cÖwZ 250 MÖvg nv‡I Pzb 

cÖ‡hvM Ki‡Z n‡e|

৯৩
‡gvt QvBdzj Bmjvg, MÖvgt Avgv`v, WvKt Avgv`v, 

†jvnvMov| 01711280832
1 0.8 Kvc© wgkÖ Pvl| Lvevi cÖ‡qv‡Mi wbqg gv‡Qi †gvU IR‡bi 5% nv‡i m¤ú~iK Lv`¨ w`‡b 2 evi cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e|

94
Zvwgg †kL, MÖvgt †jvnvMov, WvKt †jvnvMov. 

01920434955
1 0.3 Kvc© wgkÖ Pvl| cvwbi Dci jvj ¯Íi L‡oi iwk ˆZix K‡i cyKz‡ii GK cvk¦© n‡Z Aci cv‡k¦© †U‡b Zzj‡Z n‡e|

৯৫
‡kL BRveyj †nv‡mb, MÖvgt jvûwoqv, WvKt nvU 

cvPzwoqv,‡jvnvMov. 01742176768
1 0.22 Kvc© wgkÖ Pvl| KzPzwicvbv KzPzwicvbv DwV‡q †dj‡Z n‡e, kZK cÖwZ 250 MÖvg nv‡I Pzb cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e|

৯৬
‡gvt gvgyb, MÖvgt KzgviWv½v, WvKt gwKgcyi, 

†jvnvMov| 01775604153
1 0.26 Kvc© wgkÖ Pvl| cÖvK…wZK Lv‡`¨i Afve

cyKz‡i cÖwZ 15 w`b AšÍi AšÍi 150 MÖvg BDviqv I 75 MÖvg wUGmwc cÖ‡qvM Ki‡Z 

n‡e|

97
‡gvt Av³vi †nv‡mb, MÖvgt Kvjvc`cyi, 

†jvnvMov|01726758009
1 0.24 Kvc© wgkÖ Pvl| cvwb‡Z M¨vm n‡q‡Q cyKz‡i niiv †U‡b M¨vm ~̀i Ki‡Z n‡e|

৯৮
‡gvt Avt iv¾vK, MÖvgt`v‡kiWv½v, WvKt KvwkbMi, 

†jvnvMov. 01909553313
1 0.2 Kvc© wgkÖ Pvl| cvwb †Nvjv

cyKz‡ii Pvicvk¦© cwi®‹vi Ki‡Z n‡e Ges kZK cÖwZ 500 MÖvg nv‡i Pzb cÖ‡qvM Ki‡Z 

n‡e|

৯৯
gwbiv myjZvbv, MÖvgt KvgviMÖvg, WvKt jvûwWqv, 

†jvnvMov. 01716010953
1 0.24 Kvc© wgkÖ Pvl| cÖvK…wZK Lv‡`¨i Afve

cyKz‡i cÖwZ 15 w`b AšÍi AšÍi 150 MÖvg BDviqv I 75 MÖvg wUGmwc cÖ‡qvM Ki‡Z 

n‡e|

100
 †m‡KZzi ingvb, MÖvgt ZvjevwWqv, WvKt 

mZvjevwWqv,‡jvnvMov, 017714724744
1 1.07 wPswo cvwb‡Z ~̀M©Ü

N‡ii 4 fv‡Mi 3 fvM cvwb cwieZ©b Ki‡Z n‡e| kZK cÖwZ 250 MÖvg nv‡I Pzb 

cÖ‡hvM Ki‡Z n‡e

১০১
‡gvt Qvgv` †kL, MÖvg ivgKvšÍcyi,WvKt wk‡qiei, 

01786186234
1 0.2 Kvc© wgkÖ Pvl| cvwb‡Z M¨vm n‡q‡Q cyKz‡i niiv †U‡b M¨vm ~̀i Ki‡Z n‡e|

১০২
 †mwjg Avn‡g`, MÖvgtAvgWv½v, WvKt Rqcyi, 

†jvnvMov|01980933406
1 0.18 g‡bv‡m· cvwb meyR n‡”Qbv

kZK cÖwZ 150 MÖvg BDwiqv I 75 MÖvg wU Gm wc 3 ¸b cvwb‡Z wgwk‡q cÖ‡qvM 

Ki‡Z n‡e|



103
g‡bvqviv †eMg, MÖvgt Avgv`v, WvKt Avgv`v, 

†jvnvMov|01763559241
1 0.13 g‡bv‡m· Lvevi cÖ‡qv‡Mi wbqg gv‡Qi †gvU IR‡bi 5% nv‡i m¤ú~iK Lv`¨ w`‡b 2 evi cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e|

১০৪
Bgivb †nv‡mb. MÖvgt gvBRcvpv, WvKt 

KvwkbMi,‡jvnvMov| 01982692620
1 0.18 Kvc© wgkÖ Pvl| gvQ mKv‡j Lvwe Lvq mvZvi †K‡U ev evk wcwU‡q Aw·‡Rb ˆZix Ki‡Z n‡e|

১০৫
dRjyj Kwig, MÖvgt †bvqvMvg, WvKt Gb Gg †Lvjv. 

01763452418
1 0.16 Kvc© wgkÖ Pvl cvwbi Dci jvj ¯Íi L‡oi iwk ˆZix K‡i cyKz‡ii GK cvk¦© n‡Z Aci cv‡k¦© †U‡b Zzj‡Z n‡e|

106
GKwjg †iRv, MÖvg I WvKt Pievwjw`qv. 

01760552604
1 0.13 g‡bv‡m· †Zjvwcqv Lvevi cÖ‡qv‡Mi wbqg gv‡Qi †gvU IR‡bi 5% nv‡i m¤ú~iK Lv`¨ w`‡b 2 evi cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e|

১০৭
GwUGg g‡bvqvi ,MÖvgt cvPzwWqv, WvKt nvU 

cvPzwWqv,‡jvnvMov| 01714502100
1 0.13 Kvc© wgkÖ Pvl cÖvK…wZK Lv‡`¨i Afve

cyKz‡i cÖwZ 15 w`b AšÍi AšÍi 150 MÖvg BDviqv I 75 MÖvg wUGmwc cÖ‡qvM Ki‡Z 

n‡e|

১০৮
 †gvt nvmgZ Avjx, MÖvgtiNybv_cyi, WvKt wk‡qiei, 

†jvnvMov| 01915463331
1 0.18 g‡bv‡m· †Zjvwcqv cvwb‡Z M¨vm n‡q‡Q cyKz‡i niiv †U‡b M¨vm ~̀i Ki‡Z n‡e|

109 wUcy, MÖvg+WvKt Avgv`v,‡jvnvMov| 01921250120 1 0.15 g‡bv‡m· †Zjvwcqv gv‡Qi e„w× n‡”Qbv| gv‡Qi †gvU IR‡bi 5% nv‡i m¤ú~iK Lv`¨ w`‡b 2 evi cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e|

১১০
‰mq` Gikv` Avjx, MÖvgt Pievwjw`qv, WvKt 

evwjw`qv, †jvnvMov| 01913708766.
1 0.13 Kvc© wgkÖ Pvl cvwb †Nvjv

cyKz‡ii Pvicvk¦© cwi®‹vi Ki‡Z n‡e Ges kZK cÖwZ 500 MÖvg nv‡i Pzb cÖ‡qvM Ki‡Z 

n‡e|

১১১
Avt nvbœvb, MÖvgt w`Nwjqv, WvKt †Kvjv w`Nwjqv, 

†jvnvMov|01923328752
1 0.2 Kvc© wgkÖ Pvl cvwb ~̀M©Ü

cyKz‡ii 4 fv‡Mi 3 fvM cvwb cwieZ©b Ki‡Z n‡e Ges kZK cÖwZ 1 †KwR nv‡I Pzb 

cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e|

112
‡gvt Rvnv½xi Avjg, MÖvgtgvaenvwU, WvKt Gb Gg 

†Lvjv, †jvnvMov| 01914007006
1 0.17 Kvc© wgkÖ Pvl cvwbi Dci jvj ¯Íi L‡oi iwk ˆZix K‡i cyKz‡ii GK cvk¦© n‡Z Aci cv‡k¦© †U‡b Zzj‡Z n‡e|

১১৩
Avt nK, MÖvgt Avgv`v, WvKt Avgv`v, †jvnvMov| 

01923622939
1 0.13 Kvc© wgkÖ Pvl Lvevi cÖ‡qv‡Mi wbqg gv‡Qi †gvU IR‡bi 5% nv‡i m¤ú~iK Lv`¨ w`‡b 2 evi cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e|

১১৪
‡ivwRqv Lvbg, MÖvgt cvikvjbMi, WvKt wkqiei, 

†jvnvMov| 01923081250
1 0.14 Kvc© wgkÖ Pvl cÖvK…wZK Lv‡`¨i Afve

cyKz‡i cÖwZ 15 w`b AšÍi AšÍi 150 MÖvg BDviqv I 75 MÖvg wUGmwc cÖ‡qvM Ki‡Z 

n‡e|

115
 †gvt wniY, MÖvgt gveanvwU, WvKt w`Nwjqv, 

†jvnvMov|01919468317
1 0.2 Kvc© wgkÖ Pvl gvQ gviv hv‡”Q|

eo gvQ ¸‡jv evRv‡i wewµ Ki‡Z n‡e Ges kZK cÖwZ 250 MÖvg nv‡I Pzb cÖ‡qvM 

Ki‡Z n‡e|

১১৬
‡gvt Gikv` Avjx, MÖvgt PiKvjbv, †jvnvMov| 

01614303702
1 0.15 Kvc© wgkÖ Pvl gv‡Qi e„w× n‡”Qbv| gv‡Qi †gvU IR‡bi 5% nv‡i m¤ú~iK Lv`¨ w`‡b 2 evi cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e|

১১৭
 ‡gL Gbvgyj nK, MÖvgt †KvUv‡Kvj 

,‡jvnvMov|01918182613
1 0.17 Kvc© wgkÖ Pvl cvwbi Dci jvj ¯Íi L‡oi iwk ˆZix K‡i cyKz‡ii GK cvk¦© n‡Z Aci cv‡k¦© †U‡b Zzj‡Z n‡e|

118
‡gvt Av³vi †nv‡mb, MÖvgt 

eªvþbWv½v,‡jvnvMov|01914130976
1 0.13 Kvc© wgkÖ Pvl cvwb †Nvjv

cyKz‡ii Pvicvk¦© cwi®‹vi Ki‡Z n‡e Ges kZK cÖwZ 500 MÖvg nv‡i Pzb cÖ‡qvM Ki‡Z 

n‡e|

১১৯
‡gvt Lv‡j` gvgyb, MÖvgt †Mvcxbv_cyi, †jvnvMov| 

01913691529
1 0.2 Kvc© wgkÖ Pvl cvwb ~̀M©Ü

cyKz‡ii 4 fv‡Mi 3 fvM cvwb cwieZ©b Ki‡Z n‡e Ges kZK cÖwZ 1 †KwR nv‡I Pzb 

cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e|

১২০
AwPšÍ¨ wek¦vm, MÖvgt 

Pi‡`ŠjZcyi,‡jvnvMov|01767580761
1 0.13 g‡bv‡m· †Zjvwcqv gv‡Qi e„w× n‡”Qbv| gv‡Qi †gvU IR‡bi 5% nv‡i m¤ú~iK Lv`¨ w`‡b 2 evi cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e|

121
‡gv¯Ídv Kvgvj, MÖvgt 

KPzevwoqv,‡jvnvMov|01914130976
1 0.17 Kvc© wgkÖ Pvl gRy` NbZ¡ †ekx

eo gvQ evRv‡I weµq Ki‡Z n‡e &Ges Kvc© RvZxq gv‡Qi †ÿ‡Î 40-50 wU †cvbv 

kZK cÖwZ gRy` Ki‡Z n‡e|

১২২
Qv‡jvqvi g„av, MÖvgt w`Nwjqv, 

†jvnvMov|01728937353
1 0.2 Kvc© wgkÖ Pvl cvwb meyR n‡”Qbv cyKz‡i kZK cÖwZ 150 MÖvg BDviqv I 75 MÖvg wUGmwc cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e|

১২৩
‡gvt BKevj †nv‡mb, MÖvgt Rqcyi, 

†jvnvMov|01942556816
1 0.18 Kvc© wgkÖ Pvl gv‡Qi Lvev‡ii wbqg Kvbyb gv‡Qi †gvU IR‡bi 5% nv‡i m¤ú~iK Lv`¨ w`‡b 2 evi cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e|

124
‡gvt Bgvg wkK`vi, MÖvgt MÛe, 

†jvnvMov|01975772890
1 0.18 Kvc© wgkÖ Pvl gv‡Qi e„w× Kg gv‡Qi †gvU IR‡bi 5% nv‡i m¤ú~iK Lv`¨ w`‡b 2 evi cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e|

১২৫
‡gvt dviæL †kL, MÖvgt Kzgox, 

†jvnvMov|01720655073
2 1.5 Kvc© wgkÖ Pvl gv‡Qi Lvev‡ii wbqg Kvbyb gv‡Qi †gvU IR‡bi 5% nv‡i m¤ú~iK Lv`¨ w`‡b 2 evi cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e|

১২৬
Bgb wkK`vi, MÖvgt MÛe,‡jvnvMov| 

01930407070
1 0.16 Kvc© wgkÖ Pvl cvwb †Nvjv

cyKz‡ii Pvicvk¦© cwi®‹vi Ki‡Z n‡e Ges kZK cÖwZ 500 MÖvg nv‡i Pzb cÖ‡qvM Ki‡Z 

n‡e

127
‡gvmvt †Rvniv †eMg, MÖvgt kvjbMi, †jvnvMov| 

01952406398
1 0.18 Kvc© wgkÖ Pvl cvwb meyR n‡”Qbv cyKz‡i kZK cÖwZ 150 MÖvg BDviqv I 75 MÖvg wUGmwc cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e|



১২৮
‡gvt wejøvj †gvj¨v, MÖvgt Zvjevwpqv,‡jvnvMov| 

01796640096
1 0.16 Mj`v Kvc© cvwb‡Z ~̀M©Ü

‡N‡ii Pvicvk¦© cwi®‹vi Ki‡Z n‡e Ges 4 fv‡Mi 3 fvM cvwb cwieZ©b Ki‡Z n‡e| 

kKZ cÖwZ 250 MÖvg nv‡I Pzb cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e|

১২৯
‡iLv †eMg, MÖvgt kvjbMi, 

†jvnvMov|01934340087
1 0.16 Kvc© wgkÖ Pvl cvwb †Nvjv

cyKz‡ii Pvicvk¦© cwi®‹vi Ki‡Z n‡e Ges kZK cÖwZ 500 MÖvg nv‡i Pzb cÖ‡qvM Ki‡Z 

n‡e

130
‡gvt Bqvwgb †gvj¨v, MÖvgt †nQjvMvwZ,‡jvnvMov| 

01921605430
1 0.14 Kvc© wgkÖ Pvl cvwb Nb meyR wKQzw`b cyKz‡i mvi †`Iqv eÜ ivK‡Z n‡e|

১৩১
‰mq` kvgxg Avn‡g`, MÖvgt 

cvigwjøKcyi,‡jvnvMov|01911863757
1 0.16 Kvc© wgkÖ Pvl gv‡Qi e„w× Kg gv‡Qi †gvU IR‡bi 5% nv‡i m¤ú~iK Lv`¨ w`‡b 2 evi cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e|

১৩২
Pbœy wkK`vi,MÖvgt Pi Kidv, †jvnvMov| 

01734900120
1 0.18 Kvc© wgkÖ Pvl gvQ gviv hv‡”Q

‡N‡ii 4 fv‡Mi 3 fvM cvwb cwieZ©b Ki‡Z n‡e| kZK cÖwZ 250 MÖvg nv‡I Pzb 

cÖ‡hvM Ki‡Z n‡e|

133
‡gvt AvRg wek¦vm, MÖvgt 

w`Nwjqv,‡jvnvMov|01910090026
1 0.15 Kvc© wgkÖ Pvl cvwb meyR n‡”Qbv|

kZK cÖwZ 150 MÖvg BDwiqv I 75 MÖvg wUGmwc cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e| 3 †KwR ˆLj 3 

¸Y cvwb‡Z  wfwR‡q cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e|

১৩৪
‡gvt bRiæj †gvj&¨v, MÖvgt kvjbMi,‡jvnvMov| 

01922678245
1 0.17 Kvc© wgkÖ Pvl gv‡Qi Lvev‡ii wbqg Kvbyb gv‡Qi †gvU IR‡bi 5% nv‡i m¤ú~iK Lv`¨ w`‡b 2 evi cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e|

১৩৫ ‡gvt nvmgZ Avjx, MÖvgt kvjYMi,‡jvnvMov| 1 0.16 Kvc© wgkÖ Pvl cvwbi Dci jvj ¯Íi L‡oi iwk ˆZix K‡i cyKz‡ii GK cvk¦© n‡Z Aci cv‡k¦© †U‡b Zzj‡Z n‡e|

136 jvwK Lvbg.MÖvgt w`Nwjqv,‡jvnvMov|01935030765 1 0.15 Kvc© wgkÖ Pvl cvwb meyR n‡”Qbv|
kZK cÖwZ 150 MÖvg BDwiqv I 75 MÖvg wUGmwc cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e| 3 †KwR ˆLj 3 

¸Y cvwb‡Z  wfwR‡q cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e|

১৩৭
dwi ỳj Bmjvg, MÖvgt 

g½jnvUv,‡jvnvMov|01945924564
1 0.13 Kvc© wgkÖ Pvl cvwb †Nvjv

cyKz‡ii Pvicvk¦© cwi®‹vi Ki‡Z n‡e Ges kZK cÖwZ 500 MÖvg nv‡i Pzb cÖ‡qvM Ki‡Z 

n‡e

১৩৮
‡gvt bvRgyj †gvjø¨v, MÖvgt Kzgox, 

†jvnvMov|01771467735
1 0.6 Mj`v Kvc© gvQ gviv hv‡”Q

‡N‡ii 4 fv‡Mi 3 fvM cvwb cwieZ©b Ki‡Z n‡e| kZK cÖwZ 250 MÖvg nv‡I Pzb 

cÖ‡hvM Ki‡Z n‡e|

139
‰Zqe †gvjø¨v, MÖvgt 

ivRvcyi,‡jvnvMov|01962025560
1 0.13 Kvc© wgkÖ Pvl cvwbi Dci jvj ¯Íi L‡oi iwk ˆZix K‡i cyKz‡ii GK cvk¦© n‡Z Aci cv‡k¦© †U‡b Zzj‡Z n‡e|

১৪০
‡kL gwkDi ingvb, MÖvgt †Kvjv, 

†jvnvMov|01914184139
1 0.28 Kvc© wgkÖ Pvl gv‡Qi Lvev‡ii wbqg Kvbyb gv‡Qi †gvU IR‡bi 5% nv‡i m¤ú~iK Lv`¨ w`‡b 2 evi cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e|

১৪১
‡gvt mv‡R ỳj nK, MÖvgt 

Avgv`v,‡jvnvMov|01747326637
1 0.15 Kvc© wgkÖ Pvl cvwb Nb meyR wKQzw`b cyKz‡i mvi †`Iqv eÜ ivK‡Z n‡e|

142
KvRx †evinvb DwÏb, MÖvgt 

Avocvov,‡jvnvMov|01936803155
1 0.18 Kvc© wgkÖ Pvl gv‡Qi ÿZ †ivM

cyKz‡i kZK cÖwZ250 MÖvg Pzb I wZb w`b ci kZK cÖwZ 100 MÖvg jeY cÖ‡qvM 

Ki‡Z n‡e|

১৪৩
RvwKi †nv‡mb †gvjø¨v, MÖvgt jvûwoqv, 

†jvnvMov|01946999646
1 0.2 Kvc© wgkÖ Pvl cvwb †Nvjv

cyKz‡ii Pvicvk¦© cwi®‹vi Ki‡Z n‡e Ges kZK cÖwZ 500 MÖvg nv‡i Pzb cÖ‡qvM Ki‡Z 

n‡e

১৪৪
‰mq` KzÏym Avjx, MÖvgt jvûwoqv, 

†jvnvMov|01920281164
1 0.18 Kvc© wgkÖ Pvl cvwb‡Z ~̀M©Ü

‡N‡ii Pvicvk¦© cwi®‹vi Ki‡Z n‡e Ges 4 fv‡Mi 3 fvM cvwb cwieZ©b Ki‡Z n‡e| 

kKZ cÖwZ 250 MÖvg nv‡I Pzb cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e|

145
‡gvt wgkKvZ †nv‡mb, MÖvgt Zvjevwoqv, †jvnvMov| 

01744996519
1 0.2 Kvc© wgkÖ Pvl gv‡Qi Lvev‡ii wbqg Kvbyb gv‡Qi †gvU IR‡bi 5% nv‡i m¤ú~iK Lv`¨ w`‡b 2 evi cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e|

১৪৬ ‡kL gynvBe,MÖvgt BZbv,‡jvnvMov|01718782234 1 0.18 Kvc© wgkÖ Pvl gvQ gviv hv‡”Q
‡N‡ii 4 fv‡Mi 3 fvM cvwb cwieZ©b Ki‡Z n‡e| kZK cÖwZ 250 MÖvg nv‡I Pzb 

cÖ‡hvM Ki‡Z n‡e|

১৪৭
DevB ỳj †nv‡mb, MÖvgt ivRvcyi, 

†jvnvMov|01916860110
1 0.2 Kvc© wgkÖ Pvl cvwb meyR n‡”Qbv|

kZK cÖwZ 150 MÖvg BDwiqv I 75 MÖvg wUGmwc cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e| 3 †KwR ˆLj 3 

¸Y cvwb‡Z  wfwR‡q cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e|

148
Wgiv †eMg, MÖvgt ivRvcyi †jvnvMov| 

01918345872
1 0.18 Kvc© wgkÖ Pvl cvwb‡Z ~̀M©Ü

‡N‡ii Pvicvk¦© cwi®‹vi Ki‡Z n‡e Ges 4 fv‡Mi 3 fvM cvwb cwieZ©b Ki‡Z n‡e| 

kKZ cÖwZ 250 MÖvg nv‡I Pzb cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e|

১৪৯
nviæb Ai ikx`, MÖvgt †cvÏvi cvov, 

†jvnvMov|01911848918
1 0.14 Kvc© wgkÖ Pvl gvQ mKv‡j †f‡m D‡V

kZK cÖwZ 250 MÖvg Pzb cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e|‡Xvy‡qi m„wó Ki‡Z n‡e| gvQ Kwg‡q 

†dj‡Z n‡e|

১৫০
ZvwiK AvwRR, MÖvgt wmsWv, †jvnvMov| 

01754136233
1 0.13 Kvc© wgkÖ Pvl gvQ gviv hv‡”Q

‡N‡ii 4 fv‡Mi 3 fvM cvwb cwieZ©b Ki‡Z n‡e| kZK cÖwZ 250 MÖvg nv‡I Pzb 

cÖ‡hvM Ki‡Z n‡e|

151
ম াোঃ খাইরুি আি , মনায়াগ্রা , মকািা িীঘদিয়া, 

০১৭০৪৭৬৮৭৫২
১ ০.১৩ কাপ শ ক্ষমশ্র খাবাররর ক্ষনয়ম কানুন

মাছরক ক্ষনয়ক্ষমত ২ বার মদরহর গি ওজরনর ৫% হারর একই সমরয় একই স্থারন সম্পূরক 

খাবার প্ররয়াগ কররত হরব।

১৫২
ম াোঃ  া ী  মহারেন, োঘিািংগা, তািোদিয়া, 

০১৭৯৯১৭৮৪৪১
১ ২.৫ গলদা-কাপ শক্ষমশ্র পাক্ষন দূগ শন্ধ

খরির দক্ষি কতক্ষর করর পুকুরররর এক পার্ হরত অন্য পারর্ মটরন লাল স্তর তুরল মফলরত 

হরব এবং ১০০গ্রাম/র্তক হারর ইউক্ষরয়া মপ্রযাগ কররত হরব।



১৫৩ দ ন্টু দ কিাে, কািনপুে, োয়গ্রা , ০১৭২৫০৩২১৩৪ ১ ০.২ কাপ শ ক্ষমশ্র পাক্ষনর সমস্যা ১৫ ক্ষদন অন্তর অন্তর ১৫০ গ্রাম ইউক্ষরয়া ও ৭৫ গ্রাম হারর টি এস ক্ষপ সার ক্ষদরত হরব

154  দনে দ কিাে, কুন্দ ী, মিাহাগিা, ০১৯৬৪৫৯০২৯৫ ১ ০.১৩ কাপ শ ক্ষমশ্র পাক্ষনর উপর লাল স্তর ধানরক্ষ্রত প্রক্ষত র্তরক ১০ গ্রাম হারর তুরত ক্ষদরত হরব

১৫৫ এে. এ . োবুি, কা ােগ্রা , িাহুদিয়া, ০১৯১৭৯৫১৭৬৮ ০.১৩১ মরনারসি মতলাক্ষপয়া প্রাকৃক্ষতক খারযর অিাব
খরির দক্ষি কতক্ষর করর পুকুরররর এক পার্ হরত অন্য পারর্ মটরন লাল স্তর তুরল মফলরত 

হরব এবং ১০০গ্রাম/র্তক হারর ইউক্ষরয়া মপ্রযাগ কররত হরব।

১৫৬ গািী  াহাবুবুজ্জা ান, ধিইতিা, ইতনা, ০১৭১৭৯৩০৬৯৭ ১ ০.২ কাপ শ ক্ষমশ্র ধানরক্ষ্রত মর্ওলা পুকুররর ৪ িারগর ৩ িাগ পাক্ষন পক্ষরবতশন কররত হরব , ৫০০গ্রাম/র্তক হারর চুন ক্ষদরত হরব

157 এ. দে. িাদ রুি, ধানাইি, আদিয়াো, ০১৯৬৫৪০৮৭৮৩ ১ ০.১৩ মরনারসি মতলাক্ষপয়া পাক্ষনর ঊপর লাল স্তর
মাছরক ক্ষনয়ক্ষমত ২ বার মদরহর গি ওজরনর ৫% হারর একই সমরয় একই স্থারন সম্পূরক 

খাবার প্ররয়াগ কররত হরব।

১৫৮ ম াোঃ ফদেদুজ্জা ান, কুন্দ ী, মিাহাগিা, ০১৭৫৬৪৪৪৩০৬ ১ ০.২ কাপ শ ক্ষমশ্র পাক্ষন দূগ শন্ধ পুকুররর চারপারর্র আগাছা পক্ষরষ্কার   কররত হরব, গ্রাস কাপ শমাছ ছািরত হরব

১৫৯ মহােরনয়াে মেগ , িয়পুে, মিাহাগিা, ০১৯৪৬৯১৯৬৬৫ ১ ০.১৩ কাপ শ ক্ষমশ্র খাবাররর ক্ষনয়ম কানুন
মাছরক ক্ষনয়ক্ষমত ২ বার মদরহর গি ওজরনর ৫% হারর একই সমরয় একই স্থারন সম্পূরক 

খাবার প্ররয়াগ কররত হরব।

160
 ফান োয়, চাকুদিয়া , হাট দ ঠাপুে, নিিী, 

০১৮৭১২০২৯৯৯
১ ০.২ কাপ শ ক্ষমশ্র পুকুররর চারপারর্র আগাছা পক্ষরষ্কার   কররত হরব , ৫০০গ্রাম/র্তক হারর চুন ক্ষদরত হরব

১৬১ িােনী খান , কাদ পুে, কাদ নগে, ০১৭২৮০৯৭০৬৮ ১ ০.১৩ কাপ শ ক্ষমশ্র আগাছা মবক্ষর্ হরয়রছ
পুকুররর চারপারর্র আগাছা পক্ষরষ্কার   কররত হরব , ৫০০গ্রাম/র্তক হারর চুন ক্ষদরত হরব, 

প্রচুর সূয শারলারকর ব্যবস্থা কররত হরব ।

১৬২
আব্দুল্লাহ দেশ্বাে , মকাটারকাি , মিাহাগিা, 

০১৯৬৬৯৩৭৬০৮
১ ০.২৫ কাপ শ ক্ষমশ্র খাবাররর ক্ষনয়ম কানুন ১৫ ক্ষদন অন্তর অন্তর ১৫০ গ্রাম ইউক্ষরয়া ও ৭৫ গ্রাম হারর টিএসক্ষপ প্ররয়াগ  কররত হরব।

163 কাকিী মেগ , দগিতিা, কাদ পুে, ০১৭১৩৯৮৯৪৩ ১ ০.১৭ কাপ শ ক্ষমশ্র ১৫ ক্ষদন অন্তর অন্তর ১৫০ গ্রাম ইউক্ষরয়া ও ৭৫ গ্রাম হারর টি এস ক্ষপ প্ররয়াগ  কররত হরব।

১৬৪ মোহোে মহারেন, মগাণ্ডে ,  দেচপা া , ০১৯৩৯৮৪৮৫৩ ১ ০.১৮ কাপ শ ক্ষমশ্র প্রাকৃক্ষতক খারযর অিাব
পুকুরর সাঁতার মকরট বা বাঁর্ ক্ষদরয় ক্ষপটিরয় মঢউ কতক্ষর কররত হরব ২গ্রা/র্তক হারর অক্ষি-এ 

পাউর্ার ক্ষদরত হরব

১৬৫ কদেে মহারেন, োদহে পািা, কাদ পুে, ০১৯১৮৭৮৭৩১৪ ১ ১. কাপ শ ক্ষমশ্র পাক্ষন মোলা
খরির দক্ষি কতক্ষর করর পুকুরররর এক পার্ হরত অন্য পারর্ মটরন লাল স্তর তুরল মফলরত 

হরব এবং ১০০গ্রাম/র্তক হারর ইউক্ষরয়া প্ররয়াগ  কররত হরব।

166
আি গীে  মহারেন, মকাটারকাি , মিাহাগিা, 

০১৬৬৯৩৭৬০৮
১ ০.১৭ কাপ শ ক্ষমশ্র পাক্ষন সবুজ হরেনা

পুকুররর চারপারর্র আগাছা পক্ষরষ্কার   কররত হরব , ৫০০গ্রাম/র্তক হারর চুন ক্ষদরত হরব, 

প্রচুর সূয শারলারকর ব্যবস্থা কররত হরব ।

১৬৭ েিীে কু াে, এরিন্দা, কাদ পুে, ০১৯৪৬৪১৭৮৭১ ১ ০.১৩ কাপ শ ক্ষমশ্র প্রাকৃক্ষতক খারযর অিাব ১৫ ক্ষদন অন্তর অন্তর ১৫০ গ্রাম ইউক্ষরয়া ও ৭৫ গ্রাম হারর টিএসক্ষপ প্ররয়াগ  কররত হরব।

১৬৮ ো পা া , মকাটারকাি \০১৭৪৯৬৩৫৮০১ ১ ০.১৩ কাপ শ ক্ষমশ্র মাছ সকারল মিরস ওরঠ এবং খাক্ষব খায় বি গুক্ষল ধরর বাজারর ক্ষবক্রয় কররত হরব ,৫০০গ্রাম/র্তক হারর চুন ক্ষদরত হরব,

169 ম াোঃ  াদহন আি , িাহুদিয়া পোঃ পািা, কাদিগঞ্জ ১ ০.১৩ কাপ শ ক্ষমশ্র পাক্ষনর উপর লাল স্তর পুকুররর ৪ িারগর ৩ িাগ পাক্ষন পক্ষরবতশন কররত হরব , ৫০০গ্রাম/র্তক হারর চুন ক্ষদরত হরব

১৭০
ম াোঃ হাদিয়াে েহ ান, আ ািা, মিাহাগিা, 

০১৯৫৪১৫৫০১৭
১ ০ কাপ শ ক্ষমশ্র পাক্ষন মোলা বি গুক্ষল ধরর বাজারর ক্ষবক্রয় কররত হরব ,৫০০গ্রাম/র্তক হারর চুন ক্ষদরত হরব,

১৭১ কািী  ঞ্জুরুি হক, েয়ো , আ ািা, ০১৮৪৯৬৫৮৮২৩ কাপ শ ক্ষমশ্র প্রাকৃক্ষতক খারযর অিাব
মাছরক ক্ষনয়ক্ষমত ২ বার মদরহর গি ওজরনর ৫% হারর একই সমরয় একই স্থারন সম্পূরক 

খাবার প্ররয়াগ কররত হরব।

172
তুদি োনী েেকাে, কা ঠানা, মিাহাগিা, 

০১৭২৮৮১৮০৬০৫
১ ০.২ কাপ শ ক্ষমশ্র মজুদ েনত্ব মবক্ষর্

মাছরক ক্ষনয়ক্ষমত ২ বার মদরহর গি ওজরনর ৫% হারর একই সমরয় একই স্থারন সম্পূরক 

খাবার প্ররয়াগ কররত হরব।

১৭৩ কা াি মুদন্স, কা ঠানা, মিাহাগিা ১ ০.১২ পাঙ্গাস পাক্ষন দূগ শন্ধ
বি মাছ ক্ষবক্রয় করর ক্ষদরত হরব , পাক্ষন পক্ষরমান বািারত হরব , ৫০০গ্রাম/র্তক হারর চুন 

ক্ষদরত হরব,

১৭৪
ম াোঃ আদিোে েেিাে,  গিহাটা,  দল্লকপুে, 

০১৭৯৮৮৯৪১৯৪
১ ০.১৩ কাপ শ ক্ষমশ্র মজুদ েনত্ব মবক্ষর্ ১৫ ক্ষদন অন্তর অন্তর ১৫০ গ্রাম ইউক্ষরয়া ও ৭৫ গ্রাম হারর টিএসক্ষপ প্ররয়াগ  কররত হরব।

175
ম াোঃ ম ািারিে েেিাে, মকািা , িীঘদিয়া, 

০১৯৬৩২৬৩২৯৬
১ ০.১৫ কাপ শ ক্ষমশ্র খাবাররর ক্ষনয়ম কানুন বি গুক্ষল ধরর বাজারর ক্ষবক্রয় কররত হরব ,৫০০গ্রাম/র্তক হারর চুন ক্ষদরত হরব,

১৭৬ দেপুি দেশ্বাে,  দল্লকপুে , মিাহাগিা, ০১৭৮৮৭৭১৫৯৬ ১ ০.১৩ কাপ শ ক্ষমশ্র খাবাররর ক্ষনয়ম কানুন
বি মাছ ক্ষবক্রয় করর ক্ষদরত হরব , পাক্ষন পক্ষরমান বািারত হরব , ৫০০গ্রাম/র্তক হারর চুন 

ক্ষদরত হরব,

১৭৭ দেরেক দেশ্বাে, কুন্দ ী, মিাহাগিা, ০১৭২০১৪১০০৯ ১ ০.১৪ কাপ শ ক্ষমশ্র মারছর বৃক্ষি কম
পুকুররর চারপারর্র আগাছা পক্ষরষ্কার   কররত হরব , ৫০০গ্রাম/র্তক হারর চুন ক্ষদরত হরব, 

প্রচুর সূয শারলারকর ব্যবস্থা কররত হরব ।



178
ম াোঃ  দ িানুে েহ ান, মকািা, িীঘদিয়া, 

০১৭১৪৯৯১৩০১
১ ০.১২ মরনারসি মতলাক্ষপয়া মাছ মারা যারে

পুকুররর চারপারর্র আগাছা পক্ষরষ্কার   কররত হরব , ২৫০গ্রাম/র্তক হারর চুন ক্ষদরত হরব, 

প্রচুর সূয শারলারকর ব্যবস্থা কররত হরব ।

১৭৯
ে ে কু াে েেকাে, কিাগাদছ, মনায়াগ্রা , 

০১৭৫১৭৪৮৮৬৫
১ ০.১৩ কাপ শ ক্ষমশ্র পাক্ষনর রঙ সবুজ হরে না ১৫ ক্ষদন অন্তর অন্তর ১৫০ গ্রাম ইউক্ষরয়া ও ৭৫ গ্রাম হারর টিএসক্ষপ প্ররয়াগ  কররত হরব।

১৮০ আইদেন মেগ , চাচই ধানাইিা, িয়পুে, ১ ০.১৩ কাপ শ ক্ষমশ্র  মারছর েনত্ব মবক্ষর্
পুকুররর চারপারর্র আগাছা পক্ষরষ্কার   কররত হরব , ৫০০গ্রাম/র্তক হারর চুন ক্ষদরত হরব, 

প্রচুর সূয শারলারকর ব্যবস্থা কররত হরব ।

181 দেশ্বাদিত েেকাে, ঈ ানগাদত, কাদ পুে ১ ০.১৩ কাপ শ ক্ষমশ্র মাছ মারা যারে
মাছরক ক্ষনয়ক্ষমত ২ বার মদরহর গি ওজরনর ৫% হারর একই সমরয় একই স্থারন সম্পূরক 

খাবার প্ররয়াগ কররত হরব।

১৮২
নাদগ পে মেগ , চেরকাটারকাি , মকাটারকাি, 

০১৯৩১৮১০৯৯০
১ ০.১৩ কাপ শ ক্ষমশ্র পাক্ষন মোলা

খরির দক্ষি কতক্ষর করর পুকুরররর এক পার্ হরত অন্য পারর্ মটরন লাল স্তর তুরল মফলরত 

হরব এবং ১০০গ্রাম/র্তক হারর ইউক্ষরয়া মপ্রযাগ কররত হরব।

১৮৩
হাদেনা মেগ , পূে প মিৌিতপুে,  দকম্পুে, ইতনা, 

০১৭৪৯৬৪৯১৭০
১ ০.১৫ কাপ শ ক্ষমশ্র পুকুররর চারপার্ আগাছাযুক্ত পুকুররর ৪ িারগর ৩ িাগ পাক্ষন পক্ষরবতশন কররত হরব , ৫০০গ্রাম/র্তক হারর চুন ক্ষদরত হরব

184 োর ি খন্দকাে, িক্ষীপা া, মিাহাগিা, ০১৯১৩৩৫০১৬৪ ১ ০.১৬ কাপ শ ক্ষমশ্র পাক্ষনর রঙ সবুজ হরে না পুকুররর ৪ িারগর ৩ িাগ পাক্ষন পক্ষরবতশন কররত হরব , ৫০০গ্রাম/র্তক হারর চুন ক্ষদরত হরব

১৮৫ কাম্রুন্নাহাে িীপা, কু দি, দিঘদিয়া, ০১৭১৯৯১৫১২৭৮ ১ ০.৩ কাপ শ ক্ষমশ্র পাক্ষন মোলা
পুকুররর চারপারর্র আগাছা পক্ষরষ্কার   কররত হরব , ২৫০গ্রাম/র্তক হারর চুন ক্ষদরত হরব, 

প্রচুর সূয শারলারকর ব্যবস্থা কররত হরব ।

১৮৬
কেয়ি  াহাবুবুে েহ ান,এন, এে, মখািা, মনায়াগ্রা , 

০১৯৩৪৫৪২০০
১ ০.১৩ কাপ শ ক্ষমশ্র মারছর বৃক্ষি কম

মাছরক ক্ষনয়ক্ষমত ২ বার মদরহর গি ওজরনর ৫% হারর একই সমরয় একই স্থারন সম্পূরক 

খাবার প্ররয়াগ কররত হরব।

187
ম াোঃ িদন ম াল্যদপিং-ফিলুে েহ ান, োিং মপিিীস্থান, 

কাদিয়া, নিাইি, ০১৭১৮২০৮০৬৬
১টা ০.৪ ক্ষচংক্ষি চাষ ক্ষচংক্ষি বৃক্ষি পারে না।

ক্ষচংক্ষি বৃক্ষির জন্য পাক্ষন পক্ষরবতশন করর বক্ষর্ ওরয়রটর ৩% হারর সম্পূরক খাবার প্রদারনর 

পরামর্ শ প্রদান করা হয়।

১৮৮
ম াোঃ দনয়া ত ম াল্যা, দপিং-মহারেন ম াল্যা, োিং-

পারটশ্বেী, কাদিয়া, নিাইি, ০১৭৪০৬০৪৪৫৭
১টা ০.৬ কাপ শ নাস শক্ষর নাস শক্ষরর পুকুররর পরামর্ শ

আগাছা দমন করর র্তক প্রক্ষদ ১মকক্ষজ চুন ৭ক্ষদন পরর ২০০গ্রাম ইউক্ষরয়া, ২০০ গ্রাম 

টি,এস,ক্ষপ এবং ৫০০ গ্রাম সক্ষরসার কখল প্ররয়ারগর পরামর্ শ প্রদান করা হয়।

১৮৯
শ্রীকা ত্ম েেকাে, দপিং-মগৌেিাে েেকাে, োিং-

মপিিীস্থান, কাদিয়া, নিাইি।০১৯২৬১২৭৫৬৩
১টা ০.২ কাপ শক্ষমশ্র নাস শক্ষরর পুকুররর পরামর্ শ আগাছা দমন করর র্তক প্রক্ষদ ১মকক্ষজ চুন প্রদারনর পরামর্ শ প্রদান করা হয়।

190
োদফ খান, দপিং- িদিে খান, োিং-পারটশ্বেী, কাদিয়া, 

নিাইি, ০১৯৬০০২৪২৭৩
১টা ০.১ কাপ শ নাস শক্ষর নাস শক্ষরর পুকুররর পরামর্ শ আগাছা দমন করর র্তক প্রক্ষদ ১মকক্ষজ চুন প্রদারনর পরামর্ শ প্রদান করা হয়।

১৯১
ম াোঃ ইকোি মুন্সী, দপিং-িদিি মুন্সী, োিং-োিাপুে, 

কাদিয়া, নিাইি, ০১৯৮২৬৭৬৪২৫
১টা ০.২ কাপ শক্ষমশ্র মের প্রস্ত্ত্তক্ষতর সম্পরকশ পরামর্ শ ক্ষনরত চাই

আগাছা দমন করর র্তক প্রক্ষদ ১মকক্ষজ চুন ৭ক্ষদন পরর ২০০গ্রাম ইউক্ষরয়া, ২০০ গ্রাম 

টি,এস,ক্ষপ এবং ৫০০ গ্রাম সক্ষরসার কখল প্ররয়ারগর পরামর্ শ প্রদান করা হয়।

১৯২
ফােম্নক  দিস্নক, দপিং-ইস্রাইি  দিস্নক, োিং-েিনাি, 

কাদিয়া, নিাইি, ০১৯৩৮-১২১৬৯৬
১টা ০.৪ ক্ষচংক্ষি চাষ ক্ষচংক্ষি মখালস কারলা হরয় যাওয়ার কারণ মেররর পাক্ষন পক্ষরবতশন করর সম্পূরক খাবার প্রদারনর পরামর্ শ প্রদান।

193
আ ানত ফদকে, দপিং-োরেক ফদকে, োিং-দেিদুদিয়া, 

কাদিয়া, নিাইি, ০১৯৪৬৫৪১৯৪৪
১টা ০.২ কাপ শক্ষমশ্র মারছর মাথা মমাটা হরয় যাওয়ার কারণ সম্পূরক খাবার মজুদ েনত্ব ২% হারর খাবার প্রদারনর পরামর্ শ প্রদান করা হয়।

১৯৪
 দিস্নক  াসুদুে েহ ান, দপিং-োজু  দিস্নক, োিং-

েিনাি, কাদিয়া, নিাইি, ০১৯৩৭৫১৩০১০
১টা ০.১ কাপ শক্ষমশ্র অক্ষিরজরনর সমস্যা

র্তক প্রক্ষত ২০০গ্রাম ক্ষজওলাইট এবং সারথ অক্ষিরমাি ২০গ্রাম করর প্রদারনর পরামর্ শ 

প্রদান করা হয়।

১৯৫
েম্নহি  দিস্নক, দপিং-ম ােত্মাক  দিস্নক, োিং-েিনাি, 

কাদিয়া, নিাইি, ০১৯২০১১৫৭৩৭
১টা ০.৪ কাপ শক্ষমশ্র মেররর মারছর খাবার প্রদান সম্পরকশ জানরত চাই

আগাছা দমন করর র্তক প্রক্ষদ ১মকক্ষজ চুন ৭ক্ষদন পরর ২০০গ্রাম ইউক্ষরয়া, ২০০ গ্রাম 

টি,এস,ক্ষপ এবং ৫০০ গ্রাম সক্ষরসার কখল প্ররয়ারগর পরামর্ শ প্রদান করা হয়।

196
ম াোঃ আদিজুি ম াল্যা, দপিং-োরেক ম াল্যা, োিং-

েিনাি, কাদিয়া, নিাইি, ০১৯৪৭০৯৩৯৫৭
১টা ০.২ কাপ শক্ষমশ্র অক্ষিরজরনর সমস্যা

র্তক প্রক্ষত ২০০গ্রাম ক্ষজওলাইট এবং সারথ অক্ষিরমাি ২০গ্রাম করর প্রদারনর পরামর্ শ 

প্রদান করা হয়।

১৯৭
দিপন দেশ্বাে, দপিং- না দেশ্বাে, োিং-োতোিীয়া, 

কাদিয়া, নিাইি, ০১৯০৫৭৪৩২০৩
১টা ০.৪ কাপ শক্ষমশ্র প্রকৃক্ষতক খাবার প্রদারনর পরামর্ শ র্তক প্রক্ষত সপ্তারহ ৭০ গ্রাম ইউক্ষরয়া, ৭০ গ্রাম টিএসক্ষপ প্ররয়ারগর ক্ষনয়ম সহ পরামর্ শ প্রদান।

১৯৮
এোিত ম খ, দপিং-কুটি দ য়া ম খ, োিং-োতোিীয়া, 

কাদিয়া, নিাইি, ০১৭৪৩৯৪২৯৩৩
১ ০.২ কাপ শক্ষমশ্র মরারটনন প্ররয়ারগর পরামর্ শ

মরারটনন ৯ পাওয়াররর পক্ষরমানকৃত মরারটনন মটাটাল ৩ িারগর ২ িাগ বল করর এবং 

বাকী িাগ পাক্ষনরত মগালাই সমসত্ম পুকুরর ক্ষছটিরয় ক্ষদরত হরব।

199
চয়ন ম াল্যা, দপিং-ফদেয়াে েহ ান, োিং-মপিিীস্থান, 

কাদিয়া, নিাইি, ০১৭২৪৩৫৩২০৫
১ ০.১ কাপ শক্ষমশ্র প্রকৃক্ষতক খাবার প্রদারনর পরামর্ শ র্তক প্রক্ষত সপ্তারহ ৭০ গ্রাম ইউক্ষরয়া, ৭০ গ্রাম টিএসক্ষপ প্ররয়ারগর ক্ষনয়ম সহ পরামর্ শ প্রদান।

২০০
িয় ত্ম দেশ্বাে, দপিং-মৃত: দ েনাথ দেশ্বাে, োিং-

মপিিীস্থান, কাদিয়া, নিাইি, ০১৭৩১৩৬৬৪২৯
১ ০.২৫ কাপ শক্ষমশ্র মরারটনন প্ররয়ারগর পরামর্ শ

মরারটনন ৯ পাওয়াররর পক্ষরমানকৃত মরারটনন মটাটাল ৩ িারগর ২ িাগ বল করর এবং 

বাকী িাগ পাক্ষনরত মগালাই সমসত্ম পুকুরর ক্ষছটিরয় ক্ষদরত হরব।

২০১
দতিক দেশ্বাে, দপিং-হদেপি দেশ্বাে, োিং-মপিিীস্থান, 

কাদিয়া, নিাইি, ০১৭৪৪৯০৬০৫৭
১ ০.৩ কাপ শক্ষমশ্র মেরর ক্ষদরন কয়বার খাবার ক্ষদরত হরব  মেরর ক্ষদরন ২বার সকাল ক্ষবকাল খাবার প্রদান কররত হরব।

202
 া ত্ম ম াল্যা, দপিং-হাদে ম াল্যা, োিং-পরটশ্বেী, কাদিয়া, 

নিাইি, ০১৬২৯৭৭০৪৫৬
১ ০.২ কাপ শক্ষমশ্র র্তরক কত গুলা মপানা মজুদ কররত হরব। ২০০ গ্রারমর মপানা র্তরক ২০টা মথরক ২৫ টা স্থর ক্ষিক্ষত্তক মাঠ মজুদ কররত হরব।



২০৩
োবুি ম াল্যা, দপিং-খারিক ম াল্যা, োিং-োতোিীয়া, 

কাদিয়া. নিাইি, ০১৭৪২২৫৫২৬২
১ ০.৩ কাপ শক্ষমশ্র প্রকৃক্ষতক খাবার প্রদারনর পরামর্ শ র্তক প্রক্ষত সপ্তারহ ৭০ গ্রাম ইউক্ষরয়া, ৭০ গ্রাম টিএসক্ষপ প্ররয়ারগর ক্ষনয়ম সহ পরামর্ শ প্রদান।

২০৪
তুষাে ম াল্যা, দপিং-োিা  ম াল্যা, োিং-োতোিীয়া, 

কাদিয়া. নিাইি, ০১৭১৩৩০২৭০৫
১ ০.২৪ কাপ শ নাস শক্ষর নাস শক্ষরর পুকুররর পরামর্ শ

আগাছা দমন করর র্তক প্রক্ষদ ১মকক্ষজ চুন ৭ক্ষদন পরর ২০০গ্রাম ইউক্ষরয়া, ২০০ গ্রাম 

টি,এস,ক্ষপ এবং ৫০০ গ্রাম সক্ষরসার কখল প্ররয়ারগর পরামর্ শ প্রদান করা হয়।

205
মহরিনা মেগ , স্বা ী-েদফক ম াল্যা, োিং-শুক্তগ্রা , 

কাদিয়া, নিাইি, ০১৯৭০২০১১৮৯
১ ০.৫ কাপ শ নাস শক্ষর মরারটনন প্ররয়ারগর পরামর্ শ

মরারটনন ৯ পাওয়াররর পক্ষরমানকৃত মরারটনন মটাটাল ৩ িারগর ২ িাগ বল করর এবং 

বাকী িাগ পাক্ষনরত মগালাই সমসত্ম পুকুরর ক্ষছটিরয় ক্ষদরত হরব।

২০৬
েম্নপা মেগ , দপিং-েদফক ম াল্যা, োিং-কাদিয়া মপৌেেভা, 

কাদিয়া, নিাইি, ০১৩১৮৪৮০৭৯৯
১ ০.২ ক্ষচংক্ষি চাষ ক্ষপএলরক ক্ষক খাবার ক্ষদরত হরব ক্ষপএলরক সম্পূরক খাবার ক্ষদরত হরব।

২০৭
মোহাগ ম াল্যা, দপিং-আবুি হাোন, োিং-োতোিীয়া, 

কাদিয়া. নিাইি, ০১৭২৪৩১৪৬৫৫
১ ০.২৪ কাপ শ নাস শক্ষর মরারটনন প্ররয়ারগর পরামর্ শ

মরারটনন ৯ পাওয়াররর পক্ষরমানকৃত মরারটনন মটাটাল ৩ িারগর ২ িাগ বল করর এবং 

বাকী িাগ পাক্ষনরত মগালাই সমসত্ম পুকুরর ক্ষছটিরয় ক্ষদরত হরব।

208
দগয়াে ফোিী, দপিং-দহিি ফোিী, োিং-মপিিীস্থঅন, 

কাদিয়া, নিাইি, ০১৭৭৭৫৯৩৮৮৬
১ ০.২ কাপ শ নাস শক্ষর নাস শাক্ষর পুকুরর র্তরক কত মকক্ষজ চুন মদওয়া যারব। নাস শাক্ষর পুকুরর র্কত প্রক্ষত ১ মকক্ষজ হারর চুন ক্ষদরত হরব।

২০৯
দেপন দেশ্বাে, দপিং- ানা দেশ্বাে, োিং-োতোিীয়া, 

কাদিয়া. নিাইি, ০১৯০৫৭৪৩২০৩
১ ০.৮ কাপ শক্ষমশ্র কাপ শ মারছর সারথ ক্ষচংক্ষি চাষ করা যারব ক্ষক না। কাপ শ মারছর সারথ ক্ষচংক্ষি চাষ করা যারব এবং প্ররয়াজনীয় পরামর্ শ প্রদান করা হরলা।

২১০
োবুি ম াল্যা, দপিং-আবুি খারিক, োিং-োতোিীয়া, 

কাদিয়া. নিাইি, ০১৭২৯৮০৬৮২৫
১ ০.২ কাপ শক্ষমশ্র প্রকৃক্ষতক খাবার প্রদারনর পরামর্ শ র্তক প্রক্ষত সপ্তারহ ৭০ গ্রাম ইউক্ষরয়া, ৭০ গ্রাম টিএসক্ষপ প্ররয়ারগর ক্ষনয়ম সহ পরামর্ শ প্রদান।

211
খেোে ম খ, দপিং-আবু ম খ, োিং-পারটেশ্বেী, কাদিয়া, 

নিাইি, ০১৭৬০০৯২৪৪৩
১ ০.২৮ কাপ শক্ষমশ্র কাপ শ মারছর পুকুরর কত মকক্ষজ হারর চুন প্ররয়াগ করব। র্তরক ১মকক্ষজ হারর পুকুর প্রস্ত্ত্তত কাক্ষলন সময় পরামর্ শ প্রদান করা হয়।

২১২
িাকাদেয়া ফদকে, দপিং-আয়ুে ফদকে, োিং-োতোিীয়া,  

কাদিয়া, নিাইি, ০১৭৫৯২৯৪৭৩২
১ ০.৪ ক্ষচংক্ষির মের  মেরর ক্ষচংক্ষি দাক্ষি কাটা মরাগ

মেরর চুন প্ররয়াগ কররত হরব ৫০০ গ্রাম করর এবং সামক্ষয়ক সময় খাবার প্রদান বন্ধ রাখরত 

হরব।

২১৩
হদেপি দেশ্বাে, দপিং-পেন দেশ্বাে, োিং-োতোিীয়া, 

কাদিয়া, নিাইি, ০১৭৪৪২০৮৫৮০
১ ০.২ কাপ শক্ষমশ্র পাক্ষনর রং মকমন হরল মারঠর জন্য িারলা পাক্ষনর রং হালকা বাদাক্ষম এবং হালকা সবুজ হরল িারলা।

214
হােম্নন কিী, দপিং-ফদেি উদিন কািী, োিং-যািেপুে, 

কাদিয়া, নিাইি, ০১৭৫১৭৫৩৭২২
১ ০.১৮ কাপ শক্ষমশ্র পুকুরর রাÿা রস মাছ ক্ষকিারব দূর করা যায়।

মরারটনন ৯ পাওয়াররর পক্ষরমানকৃত মরারটনন মটাটাল ৩ িারগর ২ িাগ বল করর এবং 

বাকী িাগ পাক্ষনরত মগালাই সমসত্ম পুকুরর ক্ষছটিরয় ক্ষদরত হরব।

২১৫
 াসুি ম াল্যা, দপিং-মোহাি ম াল্যা, োিং- দহষরখািা, 

কাদিয়া, নিাইি, ০১৭৪১০৬২৭৬৭
১ ০.১২ কাপ শ নাস শক্ষর নাস শাক্ষর পুকুরর র্তরক কত মকক্ষজ চুন মদওয়া যারব। নাস শাক্ষর পুকুরর র্কত প্রক্ষত ১ মকক্ষজ হারর চুন ক্ষদরত হরব।

২১৬
গফে ফোিী, দপিং-ইউসুফ ফোিী, োিং-োতোিীয়া, 

কাদিয়া, নিাইি, ০১৭৫৭৮৪২২৩১
১ ০.০৮ কাপ শক্ষমশ্র পাক্ষনর রং মকমন হরল মারঠর জন্য িারলা পাক্ষনর রং হালকা বাদাক্ষম এবং হালকা সবুজ হরল িারলা।

217
দুিাি ম াল্যা, দপিং-েহ ান ম াল্যা, োিং-যািেপুে, 

কাদিয়া, নিাইি, ০১৯৬৩৩১৪৫৩
১ ০.১৪ কাপ শক্ষমশ্র পুকুরর রাÿা রস মাছ ক্ষকিারব দূর করা যায়।

মরারটনন ৯ পাওয়াররর পক্ষরমানকৃত মরারটনন মটাটাল ৩ িারগর ২ িাগ বল করর এবং 

বাকী িাগ পাক্ষনরত মগালাই সমসত্ম পুকুরর ক্ষছটিরয় ক্ষদরত হরব।

২১৮
দুিাি েহ ান, দপিং-িদ ে ম াল্যা, োিং- দহষরখািা, 

কাদিয়া, নিাইি, ০১৭২১৮৮৪৪৪১
১ ০.২ কাপ শক্ষমশ্র পাক্ষনর রং মকমন হরল মারঠর জন্য িারলা পাক্ষনর রং হালকা বাদাক্ষম এবং হালকা সবুজ হরল িারলা।

২১৯
ই িাদুি ম াল্যা, দপিং-েিে ম াল্যা, োিং-োতোিীয়া, 

কাদিয়া, নিাইি, ০১৭১৩১২১৪৩৫
১ ০.১৫ ক্ষচংক্ষি চাষ ক্ষচংক্ষি পারির ক্ষকনারায় চরল আরস

র্তক প্রক্ষত ৫০০গ্রাম ক্ষজও লাইট প্রদান এবং সামক্ষয়ক সময় খাবার প্রদারনর বন্ধ রাখার 

পরামর্ শ প্রদান করা হয়।

220
মেরিায়ান দেশ্বাে , দপিং-োবু দেশ্বাে, োিং-মপিিীস্থান, 

কাদিয়া, নিাইি , ০১৭১৮৯৭৬৪১৫
১ ০.১৪ কাপ শক্ষমশ্র মাছ বৃক্ষি না হবার কারণ মজুদ েনত্ব কুক্ষমরয় সম্পূরক খাবার প্রদারনর পরামর্ শ প্রদান।

২২১
েম্নপা মেগ , দপিং-োিং-শুক্তগ্রা , কাদিয়া, নিাইি। 

০১৩১৮৪৬০৭৯৯
১ ০.১১ কাপ শক্ষমশ্র পুকুররর পাক্ষনরত মোলা সৃক্ষি হরয়রছ

র্তক প্রক্ষত ৫০০ গ্রাম চুন প্রদারনর পরামর্ শ প্রদান এবং সামক্ষয়ক সময় খাবার প্রদান বন্ধ 

রাখরত হরব।

২২২
 াধুেী িা , দপিং-েবুি িা  , োিং-জু িা, কাদিয়া, 

নিাইি, ০১৭৯৫৯৪৭৭১৯
১ ০.১২ কাপ শক্ষমশ্র পুকুরর মাঠ মরর মিরস উঠরছ র্তক প্রক্ষত ২০০ গ্রাম ক্ষজওলাইট এবং ২০গ্রাম অক্ষজরমাি প্রদান কররত হরব।

223
োেনা িা , দপিং-নয়ন িা , োিং-জু ািা, কাদিয়া, 

নিাইি, ০১৭৯৫৪৫৭১৯
১ ১.২ ক্ষচংক্ষি চাষ ক্ষচংক্ষি পারির ক্ষকনারায় চরল আরস

র্তক প্রক্ষত ৫০০গ্রাম ক্ষজও লাইট প্রদান এবং সামক্ষয়ক সময় খাবার প্রদারনর বন্ধ রাখার 

পরামর্ শ প্রদান করা হয়।

২২৪
দনতাই, দপিং-হদে চান, োিং- দহষরখািা, কাদিয়া, 

নিাইি, ০১৯২৪০৫০৯২৪
১ ০.১৮ কাপ শক্ষমশ্র পুকুররর পাক্ষনরত মোলা সৃক্ষি হরয়রছ

র্তক প্রক্ষত ৫০০ গ্রাম চুন প্রদারনর পরামর্ শ প্রদান এবং সামক্ষয়ক সময় খাবার প্রদান বন্ধ 

রাখরত হরব।

২২৫
 দহদুে েহ ান, দপিং-িাি দ য়া েেিাে, োিং-যািেপুে, 

কাদিয়া, নিাইি, ০১৭২৭৪০৫১৭১
১ ০.২ ক্ষচংক্ষি চাষ ক্ষচংক্ষি পারির ক্ষকনারায় চরল আরস

র্তক প্রক্ষত ৫০০গ্রাম ক্ষজও লাইট প্রদান এবং সামক্ষয়ক সময় খাবার প্রদারনর বন্ধ রাখার 

পরামর্ শ প্রদান করা হয়।

226
 াহািান দেশ্বাে, দপিং-ছরি ান দেশ্বাে, োিং-যািেপুে, 

কাদিয়া, নিাইি, ০১৬২০১৪৮৫২০
১ ০.০৮ কাপ শক্ষমশ্র পুকুররর পাক্ষনরত মোলা সৃক্ষি হরয়রছ

র্তক প্রক্ষত ৫০০ গ্রাম চুন প্রদারনর পরামর্ শ প্রদান এবং সামক্ষয়ক সময় খাবার প্রদান বন্ধ 

রাখরত হরব।

২২৭
হাদি  ম াল্যা, দপিং-আদি  ম াল্যা, োিং-োতোিীয়া, 

কাদিয়া, নিাইি, ০১৭৩০৯৫৪১১৩
১ ০.১২ কাপ শক্ষমশ্র পুকুররর পাক্ষনরত মোলা সৃক্ষি হরয়রছ

র্তক প্রক্ষত ৫০০ গ্রাম চুন প্রদারনর পরামর্ শ প্রদান এবং সামক্ষয়ক সময় খাবার প্রদান বন্ধ 

রাখরত হরব।



২২৮
খেেম্নি ম খ, দপিং-িািাি ম খ, োিং-পারটশ্বেী, কাদিয়া, 

নিাইি, ০১৭৪১৬০৪৪৫১
১ ০.১ কাপ শক্ষমশ্র প্রকৃক্ষতক খাবার প্রদারনর পরামর্ শ র্তক প্রক্ষত সপ্তারহ ৭০ গ্রাম ইউক্ষরয়া, ৭০ গ্রাম টিএসক্ষপ প্ররয়ারগর ক্ষনয়ম সহ পরামর্ শ প্রদান।

229
েকুি ম াল্যা, দপিং-চান্দা ম াল্যা, োিং- দহষরখািা, 

কাদিয়া, নিাইি, ০১৭৪১৪১৭০৭৭
১ ০.৪ ক্ষচংক্ষি চাষ ক্ষচংক্ষি পারির ক্ষকনারায় চরল আরস

র্তক প্রক্ষত ৫০০গ্রাম ক্ষজও লাইট প্রদান এবং সামক্ষয়ক সময় খাবার প্রদারনর বন্ধ রাখার 

পরামর্ শ প্রদান করা হয়।

২৩০
আদ নুে ম াল্যা, দপিং-মোহোে ম াল্যা, োিং- দহষরখািা, 

কাদিয়া, নিাইি, ০১৭৭৭১৫৮৫০
১ ০.২ কাপ শক্ষমশ্র পুকুররর পাক্ষনরত মোলা সৃক্ষি হরয়রছ

র্তক প্রক্ষত ৫০০ গ্রাম চুন প্রদারনর পরামর্ শ প্রদান এবং সামক্ষয়ক সময় খাবার প্রদান বন্ধ 

রাখরত হরব।

২৩১
ইয়াকুে ম খ, দপিং-দুিাি ম খ, োিং-যািেপুে, কাদিয়া, 

নিাইি, ০১৯১৬৫৩২৩৫০
১ ০.৩ কাপ শক্ষমশ্র পাক্ষনর রং মকমন হরল মারঠর জন্য িারলা পাক্ষনর রং হালকা বাদাক্ষম এবং হালকা সবুজ হরল িারলা।

232
 ারিি ম াল্যা, দপিং-হাদ দুি ম খ, োিং-পারটশ্বেী, 

কাদিয়া, নিাইি, ০১৭৩২২৩২৬৩০
১ ০.১৫ ক্ষচংক্ষি চাষ ক্ষচংক্ষি পারির ক্ষকনারায় চরল আরস

র্তক প্রক্ষত ৫০০গ্রাম ক্ষজও লাইট প্রদান এবং সামক্ষয়ক সময় খাবার প্রদারনর বন্ধ রাখার 

পরামর্ শ প্রদান করা হয়।

২৩৩
োিাউদিন ম খ, দপিং-িেেে ম খ, োিং- দহষরখািা, 

কাদিয়া, নিাইি, ০১৯২০৪২৩৭৮৭
১ ০.২৪ কাপ শক্ষমশ্র পুকুররর পাক্ষনরত মোলা সৃক্ষি হরয়রছ

র্তক প্রক্ষত ৫০০ গ্রাম চুন প্রদারনর পরামর্ শ প্রদান এবং সামক্ষয়ক সময় খাবার প্রদান বন্ধ 

রাখরত হরব।

২৩৪
ইয়াদুি ম াল্যা, দপিং-েবুে ম াল্যা, োিং- দহষরখািা, 

কাদিয়া, নিাইি, ০১৩০১৭৬৯৩৭৪
১ ০.৫৫ কাপ শক্ষমশ্র পুকুরর রাÿা রস মাছ ক্ষকিারব দূর করা যায়।

মরারটনন ৯ পাওয়াররর পক্ষরমানকৃত মরারটনন মটাটাল ৩ িারগর ২ িাগ বল করর এবং 

বাকী িাগ পাক্ষনরত মগালাই সমসত্ম পুকুরর ক্ষছটিরয় ক্ষদরত হরব।

235
মগৌত  োয়, দপিং-সুরেন োয়, োিং-মপিিীস্থান, কাদিয়া, 

নিাইি, ০১৭২৯৮০৬৯২০
১ ০.২৪ কাপ শক্ষমশ্র প্রকৃক্ষতক খাবার প্রদারনর পরামর্ শ র্তক প্রক্ষত সপ্তারহ ৭০ গ্রাম ইউক্ষরয়া, ৭০ গ্রাম টিএসক্ষপ প্ররয়ারগর ক্ষনয়ম সহ পরামর্ শ প্রদান।

২৩৬
মছাটন ম াল্যা, দপিং-সুিতান ম াল্যা, োিং-োতোিীয়া, 

কাদিযা, নিাইি, ০১৭৬২৫২৭০৬২
১ ০.৪ কাপ শক্ষমশ্র পুকুররর পাক্ষনরত মোলা সৃক্ষি হরয়রছ

র্তক প্রক্ষত ৫০০ গ্রাম চুন প্রদারনর পরামর্ শ প্রদান এবং সামক্ষয়ক সময় খাবার প্রদান বন্ধ 

রাখরত হরব।

২৩৭
দেোি দেশ্বাে, দপিং- তরিে দেশ্বাে,োিং-মপিিীস্থান, 

কাদিয়া, নিাইি, ০১৭১৬২৫৯০৬৬
১ ০.২ কাপ শক্ষমশ্র প্রকৃক্ষতক খাবার প্রদারনর পরামর্ শ র্তক প্রক্ষত সপ্তারহ ৭০ গ্রাম ইউক্ষরয়া, ৭০ গ্রাম টিএসক্ষপ প্ররয়ারগর ক্ষনয়ম সহ পরামর্ শ প্রদান।

238
সুোন ফদকে, দপিং-দনতা  ফদকে, োিং-োতোিীয়া, 

কাদিয়া, নিাইি, ০১৩৪০২৬২২৩৩
১ ০.১৫ কাপ শক্ষমশ্র পুকুরর মাঠ মরর মিরস উঠরছ র্তক প্রক্ষত ২০০ গ্রাম ক্ষজওলাইট এবং ২০গ্রাম অক্ষজরমাি প্রদান কররত হরব।

২৩৯
কুদ্দুে দ য়া, দপিং-েেফোি দ য়া, োিং-যািেপুে, 

কাদিযা, নিাইি, ০১৯৩৩৬২৫০৪৪
১ ০.২৪ কাপ শক্ষমশ্র পুকুররর পাক্ষনরত মোলা সৃক্ষি হরয়রছ

র্তক প্রক্ষত ৫০০ গ্রাম চুন প্রদারনর পরামর্ শ প্রদান এবং সামক্ষয়ক সময় খাবার প্রদান বন্ধ 

রাখরত হরব।

২৪০
কেয়ি মহারেন আিী, দপিং-িয়নাি আিী, োিং-েিনাি, 

কাদিয়া, নিাইি, ০১৯১৫৫২২২৪
১ ০.৪ কাপ শক্ষমশ্র পাক্ষনর উপর লাল বন শ পাওয়া যায় র্তক প্রক্ষত ১০০গ্রাম ইউক্ষরয়া প্ররয়ারগর পরামর্ শ প্রদান করা হয়।

241
মুদিেে কািী, দপিং-িাদকে কািী, োিং-দেিদুদিয়া, 

কাদিয়া, নিাইি, ০১৭৪৫৪৮৭৪১৭
১ ০.৩ কাপ শক্ষমশ্র পুকুরর রাÿা রস মাছ ক্ষকিারব দূর করা যায়।

মরারটনন ৯ পাওয়াররর পক্ষরমানকৃত মরারটনন মটাটাল ৩ িারগর ২ িাগ বল করর এবং 

বাকী িাগ পাক্ষনরত মগালাই সমসত্ম পুকুরর ক্ষছটিরয় ক্ষদরত হরব।

২৪২
ম াোঃ োেে মুন্সী, দপিং-মুনজুে মুন্সী, োিং-োিাপুে, 

কাদিয়া, নিাইি, ০১৯৫৩৮১৯৮৬১
১ ০.১৫ ক্ষচংক্ষি চাষ ক্ষচংক্ষি পারির ক্ষকনারায় চরল আরস

র্তক প্রক্ষত ৫০০গ্রাম ক্ষজও লাইট প্রদান এবং সামক্ষয়ক সময় খাবার প্রদারনর বন্ধ রাখার 

পরামর্ শ প্রদান করা হয়।

২৪৩
ম াোঃ হাদেে  দিস্নক, দপিং-মৃত: মোহোে মুদিস্নক, োিং-

েিনাি, কাদিয়া, নিাইি, ০১৯১৭৫৪৪৮৭৮
১ ০.১৮ কাপ শক্ষমশ্র মের প্রস্ত্ত্তক্ষতর সম্পরকশ পরামর্ শ ক্ষনরত চাই

আগাছা দমন করর র্তক প্রক্ষদ ১মকক্ষজ চুন ৭ক্ষদন পরর ২০০গ্রাম ইউক্ষরয়া, ২০০ গ্রাম 

টি,এস,ক্ষপ এবং ৫০০ গ্রাম সক্ষরসার কখল প্ররয়ারগর পরামর্ শ প্রদান করা হয়।

244
ম াোঃ িদন ম াল্যা, মপিিীস্থান, কাদিয়া, নিাইি। ম াোোঃ 

০১৭১৮-২০৮০৬৬
১ ০.৪ ক্ষচংক্ষি চাষ ক্ষচংক্ষি বৃক্ষি পারে না

ক্ষচংক্ষি বৃক্ষির জন্য খুব িারলা মারনর মপানা মজুদ কররত হরব এবং মজুদ েনত্ব ও খাবার 

প্ররয়ারগর ব্যাপারর সতক© হরত হরব।

২৪৫
ম াোঃ দনয়া ত ম াল্যা, পারটশ্বেী, কাদিয়া, নিাইি। 

ম াোোঃ ০১৭৪১-৬০৪৪৫৭
১ ০.৬ ক্ষচংক্ষি চাষ ক্ষচংক্ষির মখালস র্ক্ত

ক্ষচংক্ষির মখালস পাল্টারনার জন্য বা র্ক্ত করার জন্য চুন ব্যবহার বা মেররর ক্ষিতর কুনক্ষচ 

মছাট মছাট আটি মবরধ ক্ষদরত হরব।

২৪৬
দশ্রকান্ত েেকাে, মপিিীস্থান, কাদিয়া, নিাইি। ম াোোঃ 

০১৯২৬-১২৭৫৬৩
১ ০.২ ক্ষচংক্ষি চাষ ক্ষচংক্ষির মেরর গুক্ষল র্ামুক ক্ষকিারব ধ্বংস করব ক্ষচংক্ষির মের িারলা করর শুক্ষকরয় মবক্ষর্ করর চুন ক্ষদরত হরব।
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ম াোঃ েদফ খান, পারটশ্বেী, কাদিয়া, নিাইি। ম াোোঃ 

০১৯৬০-০২৪২৭৩
১ ০.১ কাপ© নাস শারী নাস শারী পুকুরর কতটুকু চুন ক্ষদরত হরব পাক্ষনর ক্ষপএইচ ক্ষনণ©য় করর র্তরক ১০০ গ্রাম হারর চুন ক্ষদরত হরব।

২৪৮
ম াোঃ ইকোি মুন্সী, োিাপুে, কাদিয়া, নিাইি। ম াোোঃ 

০১৯৮২-৬৭৬৪২৫
১ ০.২ কাপ© ক্ষমশ্র খাবার ক্ষক হারর প্ররয়াগ কররত হরব।

পুকুররর মারছর ওজরনর প্রক্ষত ১০০ মকক্ষজ মারছর জন্য ৫ মথরক ৭ মকক্ষজ সম্পুরক খাবার 

ক্ষদরত হরব।

২৪৯
ম াোঃ মোরহি ম াল্যা, োতোদিয়া, কাদিয়া, নিাইি। 

ম াোোঃ ০১৭০৮-৫২৫৮৬২
১ ০.৬ কাপ© ক্ষমশ্র মেরর প্রক্ষত র্তরক ক্ষক হারর সার প্ররয়াগ কররত হরব।

মেরর প্রক্ষত র্তরক ১০০ গ্রাম টিএসক্ষপ, ৭৫ গ্রাম ইউক্ষরয়া ও ১০০ গ্রাম সক্ষরষার কখল ক্ষদরত 

হরব।

250
দ িান কািী, যািেপুে, কাদিয়া, নিাইি। ম াোোঃ 

০১৭৪০-৪৯৯৫১২
১ ০.৪ ক্ষচংক্ষি চাষ মেরর ক্ষচংক্ষি কখন আহরণ কররল িাল ফল পাওয়া যায়। ক্ষচংক্ষির বয়স ৫ মাস হরল আহরণ কররল িারলা ফল পাওয়া যায়।

২৫১
ম াোঃ ইেোদহ  দেশ্বাে, যািেপুে, কাদিয়া, নিাইি। 

ম াোোঃ ০১৭৬০-৩৬৮০৭৫
১ ০.২৪ ক্ষচংক্ষি চাষ ক্ষচংক্ষির দাক্ষি কাটা মরাগ

প্রক্ষত র্তরক ২৫০ গ্রাম ও প্রক্ষত মকক্ষজ খাবাররর সারথ ২-৩ গ্রাম মটট্রাসাইক্ষিন এক্ষির্াইটিক 

ক্ষদরত হরব।

২৫২
ম াোঃ ম াস্তফা কা াি,  দহষরখািা, কাদিয়া, নিাইি। 

ম াোোঃ ০১৭৭৫-৬৮৭৩৪৭
১ ০.২ কাপ© নাস শারী মেররর পাক্ষন এরকবারর সাদা

মেরর প্রক্ষত র্তরক ১০০ গ্রাম টিএসক্ষপ, ৭৫ গ্রাম ইউক্ষরয়া ও ১০০ গ্রাম সক্ষরষার কখল ক্ষদরত 

হরব।
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ম াোঃ েদফ খান, পারটশ্বেী, কাদিয়া, নিাইি। ম াোোঃ 

০১৯৬০-০২৪২৭৩
১ ০.৪ ক্ষচংক্ষি চাষ মেরর ক্ষচংক্ষি কখন আহরণ কররল িাল ফল পাওয়া যায়। ক্ষচংক্ষির বয়স ৫ মাস হরল আহরণ কররল িারলা ফল পাওয়া যায়।

২৫৪
িাহাঙ্গীে ম খ, পারটশ্বেী, কাদিয়া, নিাইি। ম াোোঃ 

০১৭৬০-০৯২৬১৩
১ ০.২৪ ক্ষচংক্ষি চাষ ক্ষচংক্ষির দাক্ষি কাটা মরাগ

প্রক্ষত র্তরক ২৫০ গ্রাম ও প্রক্ষত মকক্ষজ খাবাররর সারথ ২-৩ গ্রাম মটট্রাসাইক্ষিন এক্ষির্াইটিক 

ক্ষদরত হরব।

২৫৫
ম াোঃ হাদি  ম াল্যা, োতোদিয়া, কাদিয়া, নিাইি। 

ম াোোঃ ০১৭৩০-৯৫৪১১৩
১ ০.২ কাপ© নাস শারী মেররর পাক্ষন এরকবারর সাদা

মেরর প্রক্ষত র্তরক ১০০ গ্রাম টিএসক্ষপ, ৭৫ গ্রাম ইউক্ষরয়া ও ১০০ গ্রাম সক্ষরষার কখল ক্ষদরত 

হরব।
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ম াোঃ হারুন কািী, যািেপুে, কাদিয়া, নিাইি, ০১৭৫১-

৭৫৩৭২২
১ ০.৩ ক্ষচংক্ষি চাষ মেররর ক্ষচংক্ষি ক্ষকনারায় উরঠ আসা মেরর নতুন  পাক্ষন সংরযাজন কররত হরব অথবা অক্ষিরফ্লা পাউর্ার প্ররয়াগ কররত হরব।

২৫৭
হদেপি দেশ্বাে, মপিিীস্থান, কাদিয়া, নিাইি। ম াোোঃ 

০১৭৪৪-৯০৬০৫৭
১ ০.২৬ কাপ© ক্ষমশ্র মেরর ক্ষদরন কয়বার খাবার প্ররয়াগ কররত হরব

মেরর ক্ষদরন দুইবার সকারল এবং ক্ষবকারল খাবার ক্ষদরত হরব তরব আকার্ মমেলা থাকরল 

খাবার মদওয়া যারব না।

২৫৮
শ্রীকান্ত েেকাে মপিিীস্থান, কাদিয়া, নিাইি। ম াোোঃ 

০১৭৭৪-৭০৪১৯৮
১ ০.৫ ক্ষচংক্ষি চাষ ক্ষচংক্ষি ছািা বারজ বা অবাক্ষিত মাছ থাকরল ক্ষক কররত হরব

ক্ষচংক্ষি ছািা বারজ মাছ তুলরত হরল প্রথমত পুকুর মসরচ মফলা বা মরারটনন পাউর্ার দ্বারা 

বারজ মাছ ক্ষনধন করা যায়।
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এ িাদুি ম খ, োতোদিয়া, কাদিয়া, নিাইি। ম াোোঃ 

০১৯৫৪-৬৩৯১৭৪
১ ০.৬ কাপ© ক্ষমশ্র মেররর পাক্ষন পঁরচ যাওয়া বা নি হওয়া

মেররর প্রক্ষত র্তরক ১.৫ মকক্ষজ হারর চুন প্ররয়াগ কররত হরব এবং নতুন পাক্ষন সংরযাজন 

কররত হরব।

২৬০
আক্তাে ম াল্যা, োতোদিয়া, কাদিয়া, নিাইি। ম াোোঃ 

০১৯৫৭-০৩৪০০৯
১ ০.২ কাপ© নাস শারী নাস শারী পুকুরর ক্ষক িারব খাবার কতরী কররত হরব

নাস শারী পুকুরর র্তরক ২০০ গ্রাম সক্ষরষার কখল, ৫০ গ্রাম টিএসক্ষপ ও ৭৫ গ্রাম ইউক্ষরয়া 

প্ররয়াগ করর খাবার কতরী কররত হরব।

২৬১
বুলু দ কিাে, মপিিীস্থান, কাদিয়া, নিাইি। ম াোোঃ 

০১৭৩২-৪৩১১৫৪
১ ০.৫ কাপ© ক্ষমশ্র বষ শায় প্লাক্ষবত হরয় নািা পঁরচ পাক্ষন নি হরয়রছ।

প্রথমত নািাগুরলা তুরল মফলরত হরব এবং নতুন পাক্ষন ক্ষদরত হরব সারথ ১.৫ মকক্ষজ হারর 

চুন ক্ষদরত হরব।

262
েকুি ম াল্যা,  দহষরখািা, কাদিয়া, নিাইি। ম াোোঃ 

০১৭৪১-৪১৭০৭৭
১ ০.৪ কাপ© ক্ষমশ্র পাক্ষনর মান ঠিক রাখরত ক্ষক করা উক্ষচৎ প্রক্ষত ২১ ক্ষদন অন্তর চুন প্ররয়াগ কররত হরব এবং সূরয শর আরলার ব্যবস্থা থাকরত হরব।

২৬৩
কা াি খা, োতোদিয়া, কাদিয়া, নিাইি। ম াোোঃ 

০১৭১৬৮৪০৯৮৭
১ ০.২ কাপ© ক্ষমশ্র কাপ© ক্ষমশ্র চারষ কী কী মাছ মজুদ করা মযরত পারর

পুকুররর সাধারণত ক্ষতনটি স্তর থারক প্রথম স্তরর ক্ষসলিার কাতল, ২য় স্তরর রুই, ৩য় স্তরর 

মৃরগল মাছ মজুদ কররত হরব।

২৬৪
হাদি  ম াল্যা, োতোদিয়া, কাদিয়া, নিাইি। ম াোোঃ 

০১৭১৫-১০৫৯৯০
১ ০.৫ কাপ© ক্ষমশ্র পাক্ষনর রং মকমন হরল মারছর জন্য িাল পুকুর বা মেররর পাক্ষনর রং হালকা সবুজ বা বাদামী রং হরল মারছর জন্য িারলা।
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 হীি গািী, যািেপুে, কাদিয়া, নিাইি। ম াোোঃ ০১৭৬৪-

৪৪৬৫২৬
১ ০.২ কাপ© ক্ষমশ্র পাক্ষনর মান ঠিক রাখরত ক্ষক করা উক্ষচৎ প্রক্ষত ২১ ক্ষদন অন্তর চুন প্ররয়াগ কররত হরব এবং সূরয শর আরলার ব্যবস্থা থাকরত হরব।

২৬৬
তদহদুি ইেিা ,  দহষরখািা, কাদিয়া, নিাইি। ম াোোঃ 

০১৭৪৭-০৩৫২১৪
১ ০.৫ কাপ© ক্ষমশ্র পাক্ষনর রং মোলা র্তক প্রক্ষত ১ মকক্ষজ হারর চুন প্ররয়ারগর পরামর্© প্রদান করা হয়।

২৬৭
হাোন ম খ, পারটশ্বেী, কাদিয়া, নািাইি।, ম াোোঃ 

০১৭৫৫-৮৭২৯৫৭
১ ০.৪ কাপ© ক্ষমশ্র পাক্ষনর মান ঠিক রাখরত ক্ষক করা উক্ষচৎ প্রক্ষত ২১ ক্ষদন অন্তর চুন প্ররয়াগ কররত হরব এবং সূরয শর আরলার ব্যবস্থা থাকরত হরব।
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ম াোঃ িাকাদেয়া ফদকে, োতোদিয়া, কাদিয়া, নিাইি। 

ম াোোঃ ০১৭৫৭-২৯৪৭৬৩
১ ০.২ কাপ© ক্ষমশ্র কাপ© ক্ষমশ্র চারষ কী কী মাছ মজুদ করা মযরত পারর

পুকুররর সাধারণত ক্ষতনটি স্তর থারক প্রথম স্তরর ক্ষসলিার কাতল, ২য় স্তরর রুই, ৩য় স্তরর 

মৃরগল মাছ মজুদ কররত হরব।

২৬৯ মেদি  ম াল্যা, োতোদিয়া, কাদিয়া, নিাইি। ১ ০.৫ কাপ© নাস শারী নাস শারী পুকুরর ক্ষক িারব খাবার কতরী কররত হরব
নাস শারী পুকুরর র্তরক ২০০ গ্রাম সক্ষরষার কখল, ৫০ গ্রাম টিএসক্ষপ ও ৭৫ গ্রাম ইউক্ষরয়া 

প্ররয়াগ করর খাবার কতরী কররত হরব।

২৭০
আক্তাে ম াল্যা, োতোদিয়া, কাদিয়া, নিাইি।, ম াোোঃ 

০১৯৫৭-০৩৪০০৯
১ ০.২ ক্ষচংক্ষি চাষ মেররর ক্ষচংক্ষি ক্ষকনারায় উরঠ আসা মেরর নতুন  পাক্ষন সংরযাজন কররত হরব অথবা অক্ষিরফ্লা পাউর্ার প্ররয়াগ কররত হরব।

271
দুিাি ম াল্যা, যািেপুে, কাদিয়া, নিাইি। ম াোোঃ 

০১৯৬৩-৩০১৪৫৩
১ ০.৬ কাপ© নাস শারী নাস শারী পুকুরর কতটুকু চুন ক্ষদরত হরব পাক্ষনর ক্ষপএইচ ক্ষনণ©য় করর র্তরক ১০০ গ্রাম হারর চুন ক্ষদরত হরব।

২৭২
মোরহি ম াল্যা, োতোদিয়া, কাদিয়া, নিাইি।, ম াোোঃ 

০১৭০৮-৫২৫৮৬২
১ ০.৪ ক্ষচংক্ষি চাষ ক্ষচংক্ষি ছািা বারজ বা অবাক্ষিত মাছ থাকরল ক্ষক কররত হরব

ক্ষচংক্ষি ছািা বারজ মাছ তুলরত হরল প্রথমত পুকুর মসরচ মফলা বা মরারটনন পাউর্ার দ্বারা 

বারজ মাছ ক্ষনধন করা যায়।

২৭৩
 ান্ত ম াল্যা, পারটশ্বেী, কাদিয়া, নািাইি, ম াোোঃ 

০১৬২৯-৭৭০৪৫৬
১ ০.২৪ ক্ষচংক্ষি চাষ ক্ষচংক্ষির মখালস র্ক্ত

ক্ষচংক্ষির মখালস পাল্টারনার জন্য বা র্ক্ত করার জন্য চুন ব্যবহার বা মেররর ক্ষিতর কুনক্ষচ 

মছাট মছাট আটি মবরধ ক্ষদরত হরব।

উপরিিা 

ম াটোঃ

মিিা ম াট 12 4.34 0 0 0 0

মোগুরো

1 মমাাঃ চাঁদ ক্ষময়া 1 0.15 কাপ শ ক্ষমশ্র চাষ পাক্ষনর রং গাি সবুজ এবং মাছ মারা যারে
সার প্ররয়াগ বন্ধ রাখরত হরব, বাইরর মথরক পাক্ষনর সরবরাহ বািারত হরব, ক্ষসলিার কারপ শর 

মপানা মজুদ কররত হরব।



2 মমাাঃ মজনু ক্ষবন জাফর 2 0.23 থাই সরপু ুঁটি পুকুররর তলার মাটি কারলা ও দুগ শন্ধযুক্ত করণীয় ক্ষক
সাধারণত পুরাতন পুকুরর এ সমস্যা হয়, তলার কাঁদা তুরল মফলরত হরব, সম্ভব হরল পুকুর 

শুক্ষকরয় মফলরত হরব।

3 সুরকন্দ্রনাথ ক্ষবশ্বাস 1 0.18
রুই, কাতলা, মৃরগল, 

কাক্ষলবাউর্, ক্ষসলিার 

কাপ শ

ক্ষক সাইরজর মপানা মাছ মজুদ কররত হরব।
কমপরক্ষ্ 4-6'' সাইরজর মপানা মজুদ কররত হরব, তরব ২৫০ গ্রাম হরত ১ মকক্ষজ সাইরজর 

মপানা মজুদ কররল অক্ষধক উৎপাদন হয়।

4
মমাাঃ সুজারয়ত মহারসন মৃধা, ক্ষপতাাঃ ………., গ্রামাঃ 

হাজীপুর, হাজীপুর, 1730901711
১ ০.২৬ কাপ শ ক্ষমশ্র চাষ পাক্ষনর উপর হলুদ স্তর

স্তর তুরল  মাফলরত হরব, সম্ভব না হরল পুকুররর একপারর্ ক্ষনরয় তার উপর ১০০ গ্রাম 

ইউক্ষরয়া ক্ষছটিরয় ক্ষদরত হরব।

৫
ম াোঃ েদফকুি ইেিা , দপতাোঃ ম াোঃ কারে  ম াল্লযা, 

গ্রা োঃ িাগিা িদক্ষণপািা, িগিি, 1624487999
১ ০.১২  রনারেি মতিাদপয়া মপানাে  জুি ঘনত্ব কত হরে এেিং খাোে কতটুকু দিরত হরে।

৮০-১০০ টি  তরক মপানা  জুি কেরত হরে, ম াট  ারছে মিরহে ওিরনে  তকো ৫% 

হারে খাোে দিরত হরে।

৬
ম াোঃ আদনচুে েহ ান োচ্চু, দপতাোঃ মৃত আকেে মহারেন 

ম াল্লযা, গ্রা োঃ িগিি, িগিি, 1716280987
 ারছে  জুি ঘনত্ব কত তা িানা প্ররয়ািন ৩০০-৩৫০ টি/ তরক  জুি কেরত হরে

৭
ম াোঃ দফরোি মহারেন, দপতাোঃ হাদফজুে েহ ান, গ্রা োঃ 

আিাদিয়া, হািীপুে, 1940025024
পাদনে উপে ঘন েবুি স্তে

োে ও খাদ্য প্ররয়াগ েন্ধ োখরত হরে, োইরে মথরক পাদনে েেেোহ োিারত হরে, দেিভাে 

কারপ পে মপানা  জুি কেরত হরে।

৮
আদেে মহারেন, গ্রা োঃ োঘেিাইি, 

োঘেিাইি,1845564345

কাতিা, রুই, দেিভাে 

কাপ প, কাদিোউ , 

েেপু ুঁটি।

েি োইরিে দেিভাে কাপ প  াো যারে, পাদনরত গ্যাে আরছ।

৯
কাইউ  ম াল্যা, দপতা িিাে ম াল্যা, গ্রা োঃ ইেিা োগ, 

মপৌেেভা, 1842783868
একক দ িং  ারছে চাষ দক পদে ান মপানা  জুি কো যারে ৩০০-৩৫০ টি/ তরক  জুি কেরত হরে অথ পাৎ ৬০০০-৭৫০০ টি মপানা  জুি কেরত হরে

১০
ম াোঃ োরোি আিী দেশ্বাে, দপতাোঃ মৃত মেিারয়ত আিী, 

গ্রা োঃ চাপিা, কুদচয়ার ািা, 1726334572
১ ০.১২

কাতিা, রুই, দেিভাে 

কাপ প, কাদিোউ , 

েেপু ুঁটি।

দক পদে াণ খাদ্য দিরত হরে  ারছে ম াট ওিরনে ৫% েম্পূেক খাদ্য প্ররয়াগ কেরত হরে।

১১
ম াোঃ োি া দ য়া, দপতাোঃ মৃত ম াোঃ কদে  দ য়া, গ্রা োঃ 

পাকাকািন, োঘেিাইি, 01921133040

একক মতিাদপয়া এেিং 

কাপ প দ শ্র চাষ
মতিাদপয়া  জুি ঘনত্ব কত ৬০-৭০টি/ তরক মতিাদপয়া  জুি কেরত হরে।

১২
 াহাবুদিন, দপতাোঃ ম াোঃ আোঃ হাই, দনিনান্দুয়ািী, 

মপৌেেভা, 01715995878
১ ০.১০ কাপ প দ শ্র চাষ পাদনরত োে মিওয়াে পে পাদনে েিং েবুি হয় না।

৫-৭ ফট পাদনে গভীেতাে িন্য  তক প্রদত ১২৫ গ্রা  আটা- য়িা, ১০০ গ্রা  ইউদেয়া 

দভদিরয় মেরখ পেদিন প্ররয়াগ কেরত হরে।

১৩
ম াোঃ ইউনুে আিী, দপতাোঃ  াহতাে উদিন ম াল্যা, গ্রা োঃ 

পুখুদেয়া, েদগয়া, 01685492780
১ ০.১২

দেিভাে কাপ প, 

কাতিা, রুই, মৃরগি, 

েেপু ুঁটি

বৃদষ্টে পে  াছ খাদে খায়
োে ও খাদ্য প্ররয়াগ েন্ধ োখরত হরে, োইরে মথরক পাদনে েেেোহ োিারত হরে, পাদনরত 

মঢউরযে সৃদষ্ট কেরত হরে।

১৪
ম াোঃ দেোজুি ইেিা , দপতাোঃ ম াোঃ দনয়াি মহারেন, 

গ্রা োঃ পােিা, মপৌেেভা, 01718323723
১ ০.১৬ কাপ প দ শ্র চাষ পাদনরত হঠাৎ েবুি স্তে পরিরছ

৪-৫ দিন োে ও খাদ্য প্ররয়াগ েন্ধ োখরত হরে, োইরে মথরক পাদনে েেেোহ োিারত হরে, 

কাতিা ও দেিভাে কাপ প  ারছে  জুি কেরত হরে।

১৫
েদকবুি ইেিা , দপতাোঃ  া সুি হক, গ্রা োঃ িাগিা, 

িগিি, 1728060206
১ ০.২৮

ধানরক্ষরত ক ন কাপ প, 

েেপু ুঁটি, মতিাদপয়া চাষ
ধানরক্ষরত দক দক প্রিাদতে কতগুদি মপানা  জুি কো যায়

একক চারষে মক্ষরে ক ন কাপ প ১০-২০ টি/ তক, েেপু ুঁটি ২০-২৫ টি, মতিাদপয় ২০-২৫ 

টি/ তরক  জুি কেরত হরে।

১৬
ও ে ফদকে, দপতাোঃ  ওকত ফদকে, মেেইি পদিতা, 

01765182294
১ ০.০৮ দ িং  াছ মকান োইরিে দক পদে ান মপানা  জুি কেরত হরে

২’’-৩’’ োইরিে মপানা  তরক ২০০-২৫০ টি অথ পাৎ ৪৫০০-৫৫০০ টি মপানা  জুি কেরত 

হরে।

১৭
োইি দ কিাে, দপতাোঃ  দফউদিন দ কিাে, গ্রা োঃ 

আমুদিয়া
১ ০.১২ কাপ প দ শ্র চাষ পুকুরে পাদন অতযন্ত মঘািা

১৪০ গ্রা  / তরত দফটদকদে প্ররয়াগ কেরত হরে, অথো ১ মকদি/ তরক দিপো  প্ররয়াগ 

কেরত হরে।

১৮
ম াোঃ এনামুি হক দ য়া, দপতাোঃ দেোজুি হক দ য়া, 

গ্রা োঃ পূে পোদিওয়ািা, আঠারোখািা, 01722599066
১ ০.১৬

কাতিা, রুই, দেিভাে 

কাপ প, কাদিোউ ।
দক পদে াণ খাদ্য দিরত হরে  ারছে ম াট ওিরনে ৫% েম্পূেক খাদ্য প্ররয়াগ কেরত হরে।

১৯
কািী েিীে উদিন, দপতাোঃ কািী ম া ােেফ, গ্রা োঃ 

ো চন্দ্রপুে, হািীপুে, 01766985287
১ ০.৩৪

কাতিা, রুই, দেিভাে 

কাপ প, কাদিোউ ।
পাদনে েিং েবুি থারক না ইউদেয়া ১৫০ গ্রা / তরক, ১৫০ গ্রা / তরক টিএেদপ প্ররয়াগ কেরত হরে

২০
ম াোঃ মতিাপ মহারেন, দপতাোঃ মৃত ম ােরি  ম াল্যা, 

গ্রা োঃ কালুপািা,  ত্রুদিৎপুে, 01736005539
১ ০.১২

কাতিা, রুই, দেিভাে 

কাপ প, কাদিোউ ।
পুকুরে োে ও খাোে প্ররয়াগ েম্পরকপ িানরত চাই

প্রদত  তািংর  ১০০ গ্রা  ইউদেয়া, ৫০ গ্রা  টিএেদপ এেিং প্রদত ১০০ মকদি  ারছে িন্য ৩ 

মকদি খাোে দিরত হরে

২১
ম াোঃ দেপন মহারেন, দপতাোঃ আহর ি খান, গ্রা োঃ 

িস্কােপুে, িগিি, 01739499148
১ ০.১২

দেিভাে কাপ প, 

কাতিা, রুই, মৃরগি, 

মতিাদপয়া

 াছ ছুরটাছুটি করে, মিরহ িাি ক্ষত মিখা দিরয়রছ ২-৩ দ দি/ তক/ফট হারে সুদ দথয়ন পেপে ৩ েপ্তাহ প্ররয়াগ কেরত হরে।

২২
ম াোঃ আদনছুে েহ ান মখাকন, দপতাোঃ মৃত হাদেবুে 

েহ ান, গ্রা োঃ মঘািানাছ, চাউদিয়া, 1721111908
৬ ২.৫০ কাপ পিাতীয় পুকুেরে পাদনে েঙ হািকা এেিং মটাপা পানা েরয়রছ

মটাপা পানা েম্পূণ প তুরি মফিরত হরে, তািং  প্রদত ১০০ গ্রা  ইউদেয়া এেিং ৫০ গ্রা  

টিএেদপ ১৫ দিন পেপে প্ররয়াগ কেরত হরে।

২৩
ম াোঃ িদহে উদিন, দপতাোঃ ম াোঃ আবু েক্কাে ম াল্যা, 

চাপিা, কুদচয়ার ািা, 01932091087
২ ০.২৬

কাপ পিাতীয়  ারছে 

দ শ্র চাষ

আঁই  খরে পরি, দকছু দকছু  ারছে গারয় িািরচ িাগ মিখা 

মগরছ

১-২ গ্রা  মেনারভট/মকদি খারদ্যে োরথ দ দ রয় ৫-৭ দিন খাওয়ারত হরে, ৭০০ দ দি 

 ারক্রাদনি ে স্ত পুকুরে গুদিরয় দছটিরয় দিরত হরে।

২৪
ম াোঃ ইদিয়াে, দপতাোঃ আোঃ আদিি, গ্রা োঃ োহােোগ, 

মগাপােগ্রা , 01747287297
১ ০.১৬ একক মতিাদপয়া দক পদে াণ মপানা  জুি কো যারে ১০০-১২৫ দপে/ তরক  জুি কেরত হরে

২৫
ম াোঃ আদ রুি ইেিা , দপতাোঃ মতািারম্মি দেশ্বাে, গ্রা োঃ 

মেিনগে, কছুদন্দ, 01917258258
১ ০.০৬ একক মতিাদপয়া  জুি পেেতী োে প্ররয়াগ  াো কত প্রদত ১৫ দিরন প্রদত  তািংর  ১০০ গ্রা  ইউদেয়া এেিং ৫০ গ্রা  টিএেদপ প্ররয়াগ কেরত হরে

২৬
ম াোঃ আেজু ম াল্যা, দপতাোঃ দখোি উদিন ম াল্যা, গ্রা োঃ 

শ্রীো পুে, হািীপুে, 01712394150
৭ ৩.৮৪

কাপ প নাে পাদে, একক 

মতোদপয়া, কাপ প দ শ্র 

চাষ।

নাে পাদে পুকুরেে আয়তন এেিং পাদনে গভীেতা কত হরি 

ভারিা হয়
নাে পাদে পুকুরেে আয়তন ১০-২৫  তািং  এেিং গভীেতা ১-১.৫ দ টাে হরি ভারিা হয়



২৭
ম াোঃ দেল্লাি মহারেন, দপতাোঃ মৃত ম াহম্মি আিী, গ্রা োঃ 

দনিনান্দুয়ািী, 01838151366
১ ০.৩৬

কাপ পিাতীয়  ারছে 

দ শ্র চাষ
দক পদে াণ খাদ্য প্ররয়াগ কেরত হরে এেিং মকান ে য়

 ারছে ম াট ওিরনে ৫% েম্পূেক খাদ্য প্ররয়াগ কেরত হরে, খাোে দুইভারগ ভাগ করে 

েকাি-দেকাি প্ররয়াগ কেরত হরে

২৮
ম াোঃ ই োন মহারেন, দপতাোঃ মৃত মগািা  তহুে দেশ্বাে, 

গ্রা োঃ কাদিোোি, মপৌেেভা, 1724378003
১ ০.১৬ একক পাঙ্গাে চাষ মকান োইরিে কতটি মপানা  জুি কেরত হরে

ক পরক্ষ ১০-১৪ মে.দ . োইরিে মপানা ছািরত হরে, ১৫০-১৭০ টি প্রদত  তরক ছািরত 

হরে।

২৯
ম াোঃ দ িানুে েহ ান       দপতাোঃ আবুি মহারেন দেশ্বাে  

গ্রা োঃ িি  ািি, োঘেিাইি
১ ০.৮১ কাপ প দ শ্র চাষ দক দক উপািান দিরয় খাদ্য কতেী কো যায়

চারিে কুুঁিা/ গর ে ভূদষ ৫০%, কখি ২০%, দফে দ ি ২০%, আটা ৫%, দচটা গুুঁি ৪%, 

দভটাদ ন ও খদনি ১% দ শ্ররন খাদ্য কতেী কেরত হরে

৩০
কেয়ি মো ান                 দপতাোঃ কেয়ি আব্দুে েউফ  

গ্রা োঃ  াদছন াো, োবুখািী, ম াহম্মিপুে     

০১৮৫৫৬৪৫৮২১

১ ০.২১ কাপ প দ শ্র চাষ  াছ পাদনরত খাদে খায় এেিং দেিভাে কাপ প  াো যারে  ারছে  জুি ঘনত্ব ক ারত হরে, পাদনরত মঢউরয়ে সৃদষ্ট কেরত হরে।

৩১
জুরয়ি দ কিাে                     দপতাোঃ ম াোঃ িাি 

 াহমুি গ্রা োঃ      মেিনগে, কছুদন্দ                           

০১৭৩৩৮৩৬৬৫২

১ ০.২৪
নাে পাদে পুকুরে রুই, 

কাতিা ও মৃরগরিে 

মেণু

নাে পাদে পুকুরেে পাদনে গভীেতা কত হরি ভারিা হয় এেিং 

কতক্ষণ সূরয পে আরিা থাকরত হরে
নাে পাদে পুকুরেে গভীেতা ১-১.৫ দ টাে, ক পরক্ষ ৬-৮ ঘো সূরয পে আরিা থাকরত হরে

৩২
ম াোঃ দযেলুে েহ ান দপতাোঃ মৃত আবুি মহারেন গ্রা োঃ 

মেফদিয়া, মপৌেেভা ০১৭১৫৪৮৪১১০
১ ০.১৪ একক মতিাদপয়া পুকুরে দক পদে াণ মপানা মুজুি কেরত হরে প্রদত  তরক ৮০-১০০ টি মপানা  জুি কেরত হরে

৩৩
মহুোইন আহম্মি দপতাোঃ মতিােত আিী দেশ্বাে গ্রা োঃ 

কাদ নাথপুে, মপৌেেভা ০১৯১৬১৪০৯৯৫
১ ০.০৮ কাপ প দ শ্র চাষ প্রদতদিন দুই একটা দেিভাে কাপ প এেিং মৃরগি  াছ  াো যায় প্রদত  তািংর  ৫-৭ ফট পাদন গভীেতাে িন্য ৩০০ গ্রা  িেণ গুদিরয় প্ররয়াগ কেরত হরে

 েী  েঞ্জন দেশ্বাে দপতাোঃ মৃতোঃ  রনােঞ্জন দেশ্বাে গ্রা োঃ 

ো চন্দ্রপুে, হািীপুে ০১৮৩৪০২০৯৮৭
১ ০.০৬  রনারেি মতিাদপয়া

 রনারেি মতিাদপয়া  ারছে োরথ আে দক দক  াছ  জুি 

কো যায়
 রনারেি মতিাদপয়া  ারছে োরথ দ িং/ াগুে  াছ  জুি কো যায়

৩৫
ম াোঃ িাকাদেয়া দপতাোঃ  কবুি মহারেন গ্রা োঃ োদনয়ােহ, 

 হম্মিপুে ০১৯৬৮৪৯০৫৫০
১ ০.০৫ থাই েেপু ুঁটি মকান োইরিে দক পদে াণ মপানা  জুি কেরত হরে ৫-৭ মে. দ . োইরিে ১০০-‘১২৫/ তািংর   জুি কেরত হরে

৩৬
আব্দুে োিা  ম াল্যা দপতাোঃ মৃত ম ািাহাে ম াল্যা 

গ্রা োঃ োয়গ্রা , মপৌেেভা ০১৬৭১৯২৭৭২১
১ ০.২৬ কাপ প দ শ্র চাষ েম্পূেক খাদ্য কখন প্ররয়াগ কো ভারিা েকাি ১০-১১ টাে  রধ্য েম্পূেক খাদ্য প্ররয়াগ কো উি 

৩৭
 াহািান মৃধা দপতাোঃ আবু েকে মৃধা গ্রা োঃ মখািপ, কছুদন্দ 

০১৭১২৬৫৫৩০৩
৪ ০.৬৮

কাপ প দ শ্র চাষ, 

মতিাদপয়া, দ িং
পুকুরেে খাদ্য প্ররয়াগ দকভারে কেরত হরে

ে স্ত পুকুরে ে ান ভারে দছটিরয়, দনধ পাদেত স্থারন প্ররয়াগ কেরত হরে, খাদ্যিাদনরত খাদ্য 

প্ররয়াগ কেরত হরে।

৩৮
ম াোঃ খারিকুজ্জা ান দপতাোঃ মৃত খাইরুি ইেিা  গ্রা োঃ 

আরিাকদিয়া, েদগয়া ০১৭২১৪৪৪৪৪৪
১ ০.৩০ কাপ প দ শ্র চাষ পাদনরত না রি হাত পা খুে চুিকারয় এরক্ষরে কেনীয়

৫-৭ দফট পাদনে িন্য প্রদত  তরক ৫০ গ্রা  হারে দিদচিং পাউিাে গুদিরয় প্ররয়াগ কেরত 

হরে।

৩৯
কৃদপ্তোে দেশ্বাে দপতাোঃ োদন্ডেন্ড গ্রা  েদে াট, শ্রীপুে 

০১৯১৭৭৯৭৯৮৪১
১ ০.১০ কাপ প দ শ্র চাষ দেিভাে কাপ প ও মৃরগি  াছ  াো যারে ৫-৭ ফট পাদনে গভীেতাে িন্য প্রদত  তরক ৩০০ গ্রা  িেণ গুদিরয় প্ররয়াগ কেরত হরে।

৪০ দপকুি মহারেন গ্রা োঃ পােিা, মপৌেেভা ০১৭৫০৮০৭০২০ ২ ১.২১ কাপ প দ শ্র চাষ দেিভাে কাপ প   াো যারে
প্রদত  তরক ৫-৭ দফট পাদনে িন্য ৫০০ গ্রা  দিওিাইট ও ২ দ দি গ্যারোদনি ব্যেহাে 

কেরত হরে

৪১
ম াোঃ আ িাি মহারেন দপতাোঃ মৃত োরয়  দেশ্বাে গ্রা োঃ 

দূগ পাপুে, কছুদন্দ ০১৭১১০২০৮৭২
১ ০.২৫ কাপ প দ শ্র চাষ পুকুরে দক পদে াণ খাদ্য প্ররয়াগ কেরত হরে।

 ারছে ম াট ওিরনে ৫% েম্পূেক খাদ্য প্ররয়াগ কেরত হরে, খাোে দুইভারগ ভাগ করে 

েকাি-দেকাি প্ররয়াগ কেরত হরে

৪২
ম াোঃ আদনচুে েহ ান োচ্চু গ্রা োঃ িাগিা, িগিি 

০১৭১৬২৮০৯৮৭
১ ০.১৬ দ িং  াছ দ িং  ারছে পুকুরে অন্য  াছ ছািা যায় দকনা  তািংর  ৫ টি হারে (৪-৫) টি মত মকদি ওিরনে  াছ ছািা যারে

৪৩
োধন োয় দপতাোঃ সুরোধ োয় গ্রা োঃ তারিাো, 

মগাপািগ্রা  ০১৭৪৯৪৯৫৮১৬
১ ০.১৮ কাপ প দ শ্র চাষ

দকছু  ারছে মপট ফরি যায়,  েীে ফযাকার  হরয় যায়,  াছ 

ভােোম্যহীনভারে চিারফো করে এেিং পাদনে উপে মভরে 

থারক

প্রদত  তািংর  ৫০০ গ্রা  হারে চুন প্ররয়াগ কেরত হরে, প্রদত মকদি খারদ্যে োরথ ২৫০০ 

দ .গ্রা. হারে মেনা াইদেন পাউিাে খাওয়ারত হরে

৪৪
ম াোঃ োি া দ য়া দপতাোঃ মৃত আব্দুি কদে  দ য়া গ্রা োঃ 

পাকাকািনপুে, োঘেিাইি ০১৯২১১৩৩০৪০
৩ ০.৫৬

কাপ প দ শ্র চাষ এেিং 

একক মতিাদপয়া চাষ
মতিাদপয়া  ারছে পুকুরে পাদন মঘািা থারক প্রদত  তরক এক মকদি হারে দিপো  প্ররয়াগ কেরি মঘািাভাে দূে হরে

৪৫
ম াোঃ োদকবুি হাোন োরেি দপতাোঃ আবু িাফে ম াল্যা 

গ্রা োঃ হািীপুে, হািীপুে ০১৭৪১১৪৩৫২৭
১ ০.১৬ কাপ প দ শ্র চাষ দক হারে খাোে প্ররয়াগ কেরত হরে

 ারছে ম াট ওিরনে ৫% েম্পূেক খাদ্য প্ররয়াগ কেরত হরে, খাোে দুইভারগ ভাগ করে 

েকাি-দেকাি প্ররয়াগ কেরত হরে

৪৬
সুরকন্দ্রনাথ দেশ্বাে দপতাোঃ  তীে চন্দ্র দেশ্বাে গ্রা োঃ 

আঙ্গােিাহ,  দঘ ০১৭১৬৮৭৫১৬৫
১ ০.১৬ কাপ প নাে পাদে

কাপ প নাে পাদেরত িিি মপাকা ি রনরে উপায় েম্পরকপ িানরত 

চাই

মেণু ছািাে দুইদিন আরগ প্রদত ফট গভীেতা পাদনে িন্য ৩ দ দি সুদ দথয়ন প্ররয়াগ কেরত 

হরে, অেশ্যই কিা মোরি প্ররয়াগ কেরত হরে

৪৭
তদেকুি ইেিা  দপতাোঃ ম াতারিে দেশ্বাে গ্রা োঃ িগিি, 

িগিি ০১৬৭৯৭৪৭৪৪৪
১ ০.৩৬ কাপ প দ শ্র চাষ  তরক দক হারে মপানা  জুি কো যারে মকদিরত (৪-৫) টি এেিং  তরক (১৬-১৭) টি হারে মপানা  জুি কেরত হরে।

৪৮
ম াোঃ আয়ুে মহারেন (দিপু) দপতাোঃ মৃত সুিারয়ত মহারেন 

মৃধা গ্রা োঃ হািীপুে, হািীপুে ০১৭৩০৯০১৭১১
৩ ০.৫৬ একক মতিাদপয়া প্রদত  তরক (১৮০-২০০) টি হারে মপানা  জুি কেরত হরে

৪৯
ম াোঃ ম া ােেফ মহারেন দপতাোঃ মৃত মকো ত মহারেন 

গ্রা োঃ উিে মনায়াপািা, হািোপুে ০১৭১২৫৯৯৩৮০
১ ০.১৬ কাপ প দ শ্র চাষ পুকুরে কখন চুন প্ররয়াগ কেরত হরে দের ষ করে েকাি ১০-১২ টা, মোি থাকা কািীন চুন প্ররয়াগ কেরত হরে

৫০
ম াোঃ মোিায় ান ম াল্যা দপতাোঃ ম া ওয়ারিি ম াল্যা 

গ্রা োঃ আরন্দািোদিয়া,  দঘ ০১৭৪০৫৮৫৫৯
১ ০.১৬ দ িং  াছ দ িং  ারছে পুকুরে অন্য  াছ ছািা যায় দকনা স্তেরভরি  তািংর  ৫ টি হারে (৪-৫) টি মত মকদি ওিরনে  াছ ছািা যারে

৫১
দিল্লুে েহ ান দপতাোঃ মৃত আবুি হারে  ম াল্লযা গ্রা োঃ 

মেেইি পদিতা, মেেইি পদিতা ০১৭৩১৩০৮৮১৭
১ ০.১০ কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে মপানা  জুরিে পে দক হারে খাোে মিে

 ারছে ম াট ওিরনে ৫% েম্পূেক খাদ্য প্ররয়াগ কেরত হরে, খাোে দুইভারগ ভাগ করে 

েকাি-দেকাি প্ররয়াগ কেরত হরে



৫২
ম াোঃ আব্দুি গদণ ম খ দপতাোঃ ম াোঃ গহে ম খ গ্রা োঃ 

ো নগে, কছুদন্দ ০১৮৬৯৫০০৩০৩
১ ০.১৩ কাপ প দ শ্র চাষ প্রদতদিন ৫-১০ টা একটা  াছ  াো যায়

৩০০ গ্রা  িেণ/ তক/৫-৭ ফট পাদনরত গুদিরয় প্ররয়াগ কেরত হরে এেিং ৫০০ গ্রা  

চুন/ তরক প্ররয়াগ কেরত হরে

৫৩
ম াোঃ এনামুি হক দ য়া দপতাোঃ মৃত দেোজুি হক দ য়া 

গ্রা োঃ পূে প োদিওয়ািা, আঠারোখািা ০১৭২২৫৯৯০৬৬
১ ০.১৪ একক দ িং  ারছে চাে

দক পদে াণ মপানা  জুি কেরত হরে এেিং কখন খাদ্য প্ররয়াগ 

কেরত হরে

প্রদত  তািং  িিা রয় ২০০-২৫০ টি মপানা  জুি কেরত হরে এেিং েন্ধযা ও মভারে খাদ্য 

প্ররয়াগ কেরত হরে

৫৪
ম াোঃ োদকবুি হাোন োরেি দপতাোঃ আবু িাফে ম াল্যা 

গ্রা োঃ হািীপুে, হািীপুে ০১৭৪১১৪৩৫২৭
১ ০.১৬ কাপ প দ শ্র চাষ

দকছু দকছু  ারছে গারয় িাি িাগ মিখা যায়, পেেতীরত ঘা 

মিখা যায়

প্রদত  তক পাদনরত ৫ ফট গভীেতাে িন্য ৫০০ গ্রা  চুন এেিং ৫০০ গ্রা  িেন প্ররযাগ 

কেরত হরে, প্রদত মকদি খাোরেে োরথ অদিরটট্রাোইদিন ৫-১০ দিন খাওয়ারত হরে

৫৫
ম াোঃ  াদহন ম খ দপতাোঃ ম াোঃ িাদকে মহারেন গ্রা োঃ 

েতযোনপুে, মেেইি পদিতা ০১৭১৬৮৬২৯৬৯
১ ০.১৩ কাপ প দ শ্র চাষ দক পদে াণ েম্পূেক খাদ্য প্ররয়াগ কেরত হরে

 ারছে ম াট ওিরনে ৫% েম্পূেক খাদ্য প্ররয়াগ কেরত হরে, খাোে দুইভারগ ভাগ করে 

েকাি-দেকাি প্ররয়াগ কেরত হরে

৫৬
েজঞ্জয় কু াে দেশ্বাে, দপতাোঃ আনন্দ ম াহন দেম্বাে, গ্রা োঃ 

নিিাহ, আঠারোখািা, 01768145595
১ ০.৩০ কাপ প দ শ্র চাষ দকছু দকছু  ারছে মিহ ও মিরিে অিং  মেঁরক যারে সুষ  খাদ্য প্ররয়াগ কেরত হরে, খদনি িেণ এেিং দভটাদ ন েমৃি খাদ্য প্ররয়াগ কেরত হরে

৫৭
ম াোঃ োজু আহর ি দপতাোঃ পান্নু আহর ি গ্রা োঃ  াদন্তোগ 

মপৌেেভা ০১৬৭৬৮২২২৯৬
১ ০.১৮ কাপ প দ শ্র চাষ প্রদতদিন দক পদে ান খাদ্য প্ররয়াগ কেরত হরে  ারছে ম াট ওিরনে ৫% েম্পূেক খাদ্য প্ররয়াগ কেরত হরে

৫৮
ম াোঃ ইনিাি মহারেন দপতাোঃ ম াোঃ দিল্লুে েহ ান গ্রা োঃ 

 ত্রুদিৎপুে,  ত্রুদিৎপুে ০১৯৫৩৩৪৩২৯২
১ ০.২০ কাপ প দ শ্র চাষ পাদনে উপে ঘন েবুি স্তে দূে কোে উপায়

খাদ্য ও োে প্ররয়াগ েন্ধ োখরত হরে, দেিভাে কারপ পে মপানা  জুি কেরত হরে,  আিংদ ক 

পাদন পদেেতপ করে নতুন পাদন দিরত হরে

৫৯
ম াোঃ েদকবুি ইেিা , দপতাোঃ  া সুি হক, গ্রা োঃ 

িাগিা, িগিি ০১৭২৮০৬০২০৬
১ ০.৬০ কাপ প দ শ্র চাষ বৃদষ্টে পে পাদন মঘািা হরয় যায়

প্রদত  তরক ১ মকদি হারে দিপো  দিরত হরে অথো ১৪০ গ্রা / তরক দফটদকদে দিরত 

হরে

৬০
ম াোঃ োহাবুে েহ ান, দপতাোঃ খদেে  ন্ডি, গ্রা োঃ পুটিয়া, 

মেেইি পদিতা ০১৯৩৩৩৫৯৫২৯
১ ০.১৬ কাপ প দ শ্র চাষ দক পদে ান খাদ্য প্ররয়াগ কেরত হরে  ারছে ম াট ওিরনে ৩-৫% েম্পূেক খাদ্য প্ররয়াগ কেরত হরে

৬১
ম াোঃ আতাউে েহ ান, দপতাোঃ অদুি  েীফ, গ্রা োঃ 

আদিধানী, মপৌেেভা ০১৮১৬৮৯২১০৪
১ ০.১০ একক মতিাদপয়া চাষ দক পদে ান খাদ্য প্ররয়াগ কেরত হরে  ারছে ম াট ওিরনে ৫% েম্পূেক খাদ্য প্ররয়াগ কেরত হরে

৬২
কতরয়ে আদি, দপতাোঃ মৃত কালু ম খ, গ্রা োঃ মগাপােগ্রা , 

মগাপািগ্রা  ০১৭২৬৫০৫৬৩৫
১ ০.২০ কাপ প দ শ্র চাষ চুন প্ররয়ারগে উপকাদেতা দক

চুন প্ররয়ারগ পাদনে মঘািাত্ব দূে হয়, োরেে কায পকাদেতা বৃদি পায়,   াটি ও পাদনে দপএইচ 

 াছ চারষে উপরযাগী  াোয় থারক, পেিীেী ও মোগ িীোণু মুক্ত হয়

৬৩
ম াোঃ নাদি  উদিন দপতাোঃ ম াোঃ নুরুি আদ ন গ্রা োঃ 

 াহদিেকাদন্দ, চাউদিয়া ০১৭৪৬৬৬৩৯৬৫
১ ০.৩২

কাপ পিাতীয়  ারছে 

দ শ্র চাষ (মেণু)
৫-১০ গ্রা  ওিরনে মেণু দক পদে াণ খাদ্য প্ররয়াগ কেরত হরে প্রদত ১০০ মকদি মপানাে িন্য ৪ মকদি েম্পূেক খাদ্য প্ররয়াগ কেরত হরে

৬৪
ম াোঃ িদহে উদিন দপতাোঃ ম াোঃ আবু েক্কাে ম াল্যা গ্রা োঃ 

চাপিা, কুদচয়ার ািা ০১৯৩২০৯১০৮৭
২ ০.২৬

কাপ পিাতীয়  ারছে 

দ শ্র চাষ

পুকুরে খি প্ররয়াগ কো যারে দকনা এেিং যদি যায় তাহরি দক 

পদে াণ প্ররয়াগ কেরত হরে

খি প্ররয়াগ কো যায় এেিং এরত পুকুরেে পাদন ধােণ ক্ষ তা োরি, খরিে দনয পাে মথরক 

 ারছে খাদ্য জুযপ্লযািংটন কতেী হয়।

৬৫
কেয়ি মো ান দপতাোঃ কেয়ি আব্দুে েউফ গ্রা োঃ 

 াদছন াো, োবুখাদি, ম াহাম্মিপুে ০১৮৫৫৬৯৫৮২১
১ ০.২১

কাপ পিাতীয়  ারছে 

দ শ্র চাষ
পুকুরেে পাদন অদত েবুি অেস্থায় দক কেনীয়

খাদ্য ও োে প্ররয়াগ েন্ধ োখরত হরে, ক পরক্ষ এক-তৃতীয়ািং  পাদন পদেেতপন কেরত হরে, 

দেিভাে কারপ পে মপানা  জুি কেরত হরে

৬৬
আবু কািা  (দেপন) দপতাোঃ হারে  আদি ম াল্যা গ্রা োঃ 

মেেইি, োঘেিাইি ০১৮৭৩৬১৩৭০৫৩
১ ০.০১

 একক ম াি  ারছে 

চাষ

 ারছে চিারফো স্বাভাদেক, পুকুরেে পাদেপাদশ্বপক অেস্থা 

ভারিা তরে  ারছে খাোে চাদহিা ক 
প্রদত মকদি খারদ্যে োরথ ১ গ্রা  োরথ একুয়ািাই  প্লাে দ দ রয় খাওয়ারত হরে

৬৭
আদেে মহারেন দপতাোঃ  দতয়াে েহ ান গ্রা োঃ 

আড়ুয়াপািা, োঘেিাইি ০১৮৪৫৫৬৪৩৪৫
১ ০.০৪

কাপ পিাতীয়  ারছে 

দ শ্র চাষ
বৃদষ্টে পে  াছ  াো যায়, প্রায় এ ন হরয় থারক ২৫০ গ্রা  চুন/ তরক প্ররয়াগ কেরত হরে

৬৮
আব্দুি গদণ ম খ দপতাোঃ মৃি গহে ম খ গ্রা োঃ ো নগে, 

কছুদন্দ ০১৮৬৯৫০০৩০৩
১ ০.১৩

কাপ পিাতীয়  ারছে 

দ শ্র চাষ
পাদন হঠাৎ কািরচ েণ প ধােণ করেরছ

 ারছে  জুি ঘনত্ব ক ারত হরে, োে ও খাদ্য প্ররয়াগ েন্ধ োখরত হরে, ২৫০ গ্রা  হারে চুন 

ও িেণ/ তরক প্ররয়াগ কেরত হরে

৬৯
ম াোঃ আদ রুি ইেিা  দপতাোঃ ম াোঃ মতািারম্মি দেশ্বাে 

গ্রা োঃ মেিনগে, কছুদন্দ ০১৯১৭২৫৮২৫৮
১ ০.০৬ একক মতিাদপয়া দক পদে াণ েম্পূেক খাদ্য প্ররয়াগ কেরত হরে প্রদত ১০০ মকদি মপানাে িন্য ৪ মকদি েম্পূেক খাদ্য প্ররয়াগ কেরত হরে

৭০
ম াোঃ ম রহদি হাোন দপতাোঃ ইউসুফ ম াল্যা গ্রা োঃ 

পুখদেয়া, েদগয় ০১৯৪৬৪১৪৫১১
১ ০.১৪

কাপ পিাতীয়  ারছে 

দ শ্র চাষ
েম্পূেক খাদ্য মকান ে য় দিরি ভারিা হয়  ীতকাি ছািা অন্যান্য ঋতুরত োধােণত েকাি ১০-১১ টাে  রধ্য েম্পূেক খাদ্য দিরত হরে

৭১
ম াোঃ আদ রুি ইেিা  দপতাোঃ মৃত আনোে উদিন গ্রা োঃ 

ো নগে, হািোপুে ০১৯৭৯০১০২১১
১ ০.১২

কাপ পিাতীয়  ারছে 

দ শ্র চাষ

 ারছে পাখনা,  েীরেে উপে োবু িানাে  ত োিা িাগ মিখা 

যায়
২৫০ গ্রা  িেণ/ তািং /৩ ফট গভীে পাদনরে িন্য প্ররয়াগ কেরত হরে

৭২
ম রহদি হাোন মুন্না দপতাোঃ ম ারনায়াে মহারেন গ্রা োঃ 

পাটরকিোদি, োঘেিাইি ০১৮২৯৮৮৫০৩১
১ ০.২১

কাপ পিাতীয়  ারছে 

দ শ্র চাষ
দক পদে াণ খাদ্য প্ররয়াগ কেরত হরে প্রদত ১০০ মকদি মপানাে িন্য ৪ মকদি েম্পূেক খাদ্য প্ররয়াগ কেরত হরে

৭৩
ম াোঃ খদেে উদিন ম াল্যা দপতাোঃ মৃত আব্দুে েহ ান 

ম াল্যা গ্রা োঃ দভটাোইে, মপৌেেভা ০১৯২৫৩৫৪২৯৯
১ ০.১৪

কাপ পিাতীয়  ারছে 

দ শ্র চাষ
পাদনরত বুিবুরিউঠরছ,  াছ  াো যারে এরক্ষরে দক কেণীয়

িাি/হেো মটরন দিরত হরে, েম্ভে হরে আিংদ ক পাদন পদেেতপ করে দিরত হরে, 

গ্যারোরনি/ গ্যারোদনি ৪ দ দি/ তরক, দুই দতনদিন পে অদিরিন ট্যােরিট ২৫০ দপে, 

দিওিাইট ১০ মকদি, ৩৫  তরকে িন্য
৭৪

ম াোঃ ইনিাি মহারেন দপতাোঃ তাদেকুি ইেিা  গ্রা োঃ 

 ত্রুদিৎপুে,  ত্রুদিৎপুে, ০১৬২৬১০২৫৪৫
১ ০.১৪

কাপ পিাতীয়  ারছে 

দ শ্র চাষ
পুকুরে অদতদেক্ত  ামুক এরক্ষরে  ামুক দূে কোে উপায়

দেঘা প্রদত ৪-৫ টা িযাককাপ প ছািরত হরে,  তক প্রদত ৭৫০ গ্রা  দিদচিং, ৫০০ গ্রা  

ইউদেয়া, ৩৫  তরকে িন্য ২৫ মকদি দিদচিং এেিং ১৭ মকদি ইউদেয়া প্ররয়াগ কেরত হরে

৭৫
দন াি মেগ  স্বা ীোঃ কারিে ম াে যা গ্রা োঃ ধিহো, 

চাউদিয়া ০১৭৩৯৭৪২৯৪৯
১ ০.১৪

কাপ পিাতীয়  ারছে 

দ শ্র চাষ
পাদনে উপে েবুি স্তে দূে কেরনে উপায়

োে প্ররয়াগ ো দয়ক েন্ধ োখরত হরে, েম্ভে হরি তুরি ফিা,  তরক ২ টি দেিভাে কাপ প 

ছািা,  তরক ১৫ গ্রা  করে ৩৫  তরক ৫২৫ গ্রা  তুুঁরত প্ররয়াগ, ৩৫ মকদি িেণ প্ররয়াগ 

কেরত হরে।
৭৬

ম াোঃ  াদহন ম খ দপতাোঃ মৃত িাদকে মহারেন দিকু গ্রা োঃ 

েতযোনপুে, মেেইি পদিতা ০১৭১৬৮৬২৯৬৯
১ ০.১৩

কাপ পিাতীয়  ারছে 

দ শ্র চাষ
দক দক প্রিাদতে  াছ চাষ কেরি ভারিা ফিন হয়

দ শ্য চারষে মিরে রুই ৩০%, দেিভাে ৩০%, মৃরগি-কাদিোউ  ৩০%, মতিাদপযা, 

েেপু ুঁটি, গ্রােকাপ প ১০% দিরি ভারিা উৎপািন হয়



৭৭
ম াোঃ  দিবুি হাোন দপতাোঃ  দহদুে েহ ান গ্রা োঃ 

োোদ য়া, েদগয়া ০১৭৯৫৯৬৮৬৮৪
১ ০.১০

কাপ পিাতীয়  ারছে 

দ শ্র চাষ
মকান োইরিে মপানা ছািরি ভারিা ফিন হয় ক পরক্ষ ২৫০ গ্রা  ওিরনে মপনা ছািরি ভারিা ফিন হয়

৭৮
ম াোঃ  দতয়াে েহ ান দপতাোঃ োচ্চু দফদকে গ্রা োঃ 

োোদ য়া, েদগযা ০১৭৬৪০৯৫৭৩১
১ ০.১২

কাপ পিাতীয়  ারছে 

দ শ্র চাষ
 ারছে মপানা  জুরিে পে দক হারে কাোে মিে প্রদত ১০০ মকদি মপানাে িন্য ৫ মকদি খাদ্য প্ররয়াগ কেরত হরে

৭৯
ম াোঃ িদহরুি ইেিা  দপতাোঃ েআব্দুি হাদে  ম াল্যা 

গ্রা োঃ পােপুদল্লয়া, কুদচয়ার ািা ০১৯১৫২২৩২৫৭
১ ০.৪০

ক ন কাপ প, দ েে 

কাপ প, েেপু ুঁটি

ধানরক্ষরত দক দক িারতে ধান মোপন কেরি  াছ চাষ কো 

যায়

ইদে-৩, ইদে-৮, ইদে-১১, ইদে-১৪ প্রভৃদত ধারনে চাষ কেরি ধারনে োরথ  ারছে চাষ কো 

যায

৮০
ম াোঃ োদকবুি হাোন োরেে দপতাোঃ আবু িাপে ম াল্যা 

গ্রা োঃ হািীপুে, হািীপুে ০১৭৪১১৪৩৫২৭
১ ০.১৬

একক  রনারেি 

মতিাদপয়
দক োইরিে মপানা  জুি কেরত হরে ৪-৬ মেদ  োইরিে মপানা  জুি কেরত হরে

৮১ ম াোঃ আবুি হারে  গ্রা োঃ হািোপুে,  ০১৭২৮৮৮২১৮২ ২ ০.১৯
কাপ পিাতীয়  ারছে 

দ শ্র চাষ

নতুন দিি দনরয়দছ পুকুরে  ারছে  জুি ঘনত্ব ও খাদ্য প্ররয়াগ 

েম্পরকপ িানরত চাই

পুকুরে ৫০০ টি কাপ প িাতীয়  াছ  জুি কেরত হরে, প্রদত ১০০ মকদি  ারছে িন্য ৩ মকদি 

কাোে প্রিান কেরত হরে

৮২
আনন্দ দেশ্বাে , গ্রা োঃ িক্ষীরকাি, হািদপুে 

০১৮২৫৪৮৫৯২৯
১ ০.১৬

কাপ পিাতীয়  ারছে 

দ শ্র চাষ
পুকুরে  াছ ভারে পুকুরে দনয়দ ত হেো টানরত হরে এেিং চুন প্ররয়াগ কেরত হরে

৮৩
মোহাগ ম খ, গ্রা োঃ েরুনাকতি, মপৌেেভা 

০১৯৪২৪২৭৬৭৩
২ ১.৫০

কাপ পিাতীয়  ারছে 

দ শ্র চাষ
 াছ  াো যারে এেিং  রে মভরে উঠরছ পাদনে পদেরে  ভারিা মনই , চুন দিরত হরে, হেো টানরত হরে

৮৪
শ্রী অেীত কু াে গ্রা োঃ আমুদিয়া, কুদচয়ার ািা 

০১৭৫৯৪৬১৩৯৪
১ ০.১৩

কাপ পিাতীয়  ারছে 

দ শ্র চাষ
 ারছে গারয় িাি িাগ,  াছ মভরে মেিায় পুকুরে মেনা াইদেন ট্যােরিট ও িেন প্ররয়াগ কেরত হরে

৮৫
হাোনুে েহ ান গ্রা োঃ কাদিোোি, মপৌেেভা 

০১৮৫৮৩৬৩০৫৪
১ ০.১৮

কাপ পিাতীয়  ারছে 

দ শ্র চাষ
 ারছে গারয় উকুন, কেণীয় দক ২-৩ দ দি সুদ দথয়ন প্ররয়াগ কেরত হরে

৮৬
ম াোঃ সু ন দ কিাে গ্রা োঃ দ ঠাপুে, হািোপুে 

০১৯৩১৯৭২৩৭৭
১ ০.২৩

কাপ পিাতীয়  ারছে 

দ শ্র চাষ
পুকুরে  ারছে বৃদি ক ,  ারছে ঘনত্ব মেদ 

পুকুে হরত েি আকারেে দকছু পদে ান  াছ দেক্রয় করে দিরত হরে, পুকুরেে প্রদত ১০০ 

মকদি  ারছে িন্য ৫ মকদি হারে খাোেন দিরত হরে

৮৭
ম াোঃ ইনিাি মহারেন গ্রা োঃ  ত্রুদিৎপুে,  ত্রুদিৎপুে 

০১৬২৬১০২৫৪৫
১ ০.১৪

কাপ পিাতীয়  ারছে 

দ শ্র চাষ

পুকুরেে চােপার  গাছপািা মেদ  হরয়রছ, সূরয পে আরিা ক  

পরি

পুকুরেে পার ে েি গারছে িাি মকরট দিরত হরে, েম্ভে হরি দকছু গাছ অপোেণ কেরত 

হরে

৮৮ স্বপন েোক গ্রা োঃ কাদিোোি, মপৌেেভা ০১৭৪৬৯৪২০৪১ ১ ০.১২ একক দ িং  ারছে চাষ পুকুরেে পাদনরত প্রচুে খুদিপানা পুকুরে ১০ টি ১-১.৫ কদি ওিরনে গ্রােকাপ প ও ১০০ টি েেপু ুঁটি  াছ  জুি কেরত হরে

৮৯ ম াোঃ িাদহদুে েহ ান গ্রা োঃ েদগয়া ০১৭১০৫৪৯৭১৩ ১ ০.১৯ কাপ প দ শ্র পুকুরে গ্যাে হরে পুকুরেে তিরির ে কািা অপোেণ কেরত হরে, হেো টানরত হরে , চুন দিরত হরে

উপরিিা 

ম াটোঃ
১০৮ ২৪.৯২

১
িািমুখ  ৎস্য হযাচাদে দিোঃ, মোনাইকুন্ডী, েব্দািপুে, 

০১৭৪০-৪০৭৭০৫
১২ ১.০৯

পােিা- গুিো, দ িং-

 াগুে, পাঙ্গাে-কাপ প 

দ শ্রচাষ

 াগুে  ারছ ঘা। কাপ প িাতীয়  ারছে পুকুরে দপএইচ, এে  াো 

মেদ ।

মট্রট্রা োইদিন পদে ানুোরে প্ররয়াগ করুন,  তক প্রদত আধা মকদি হারে চুন প্ররয়াগ করুন। 

প্রদতটি পুকুরে  ারে একোে পন্ডরকয়াে ব্যেহাে করুন।

২
মোরহি োনা, দপতাোঃ কা াি উদিন, গ্রা োঃ েিনপুে, 

০১৭১৩-৯০৪১২১
১ ০.০৭ কাপ প দ শ্র চাষ  াছ ছািাে এক  াে পে কী খাোে মিওয়া যারে? মিরহে ওিরনে ০৪% হারে মেদি দফি দিন।

৩
েদেউি ইেিা , দপতাোঃ ফাইিাে েহ ান খদিফা, গ্রা োঃ 

মহাগিিাঙা, ম াোোঃ 01769660860
1 0.18 কাপ প দ শ্র চাষ পাদন কািরচ েণ প ধােন করেরছ। হেো মটরন দিন।

৪
ম াোঃ ফেহাি মহারেন, দপতাোঃ মেিারয়ত মহারেন, গ্রা োঃ 

কািীনগে, ম াোোঃ01939682428
1 0.12 কাপ প দ শ্র চাষ েকারিে দিরক  াছ মভরে ওরঠ। পাট পচারনা পাদন মযন না মঢারক মেদিরক মখয়াি োখুন।

৫
ম রহিী হাোন, দপতাোঃ  া সুে েহ ান, গ্রা োঃ কািিী, 

ম াোোঃ01991680590
1 0.2 পাঙ্গাে মপানাে েয়ে এক  াে । কী খাোে মিে।

ময মকারনা ব্রারন্ডি মকারনা  মকাম্পানীে খাোে ৬% হারে দিন। ম গা/ মকায়াদিটি দফিও 

দিরত পারেন।

৬
ম াোঃ দহরো ম াস্তফা, দপতাোঃ   দ নউদিন দেশ্বাে, গ্রা োঃ 

পূে প শ্রীরকাি, ম াোোঃ01739994020
1 0.04 কাপ প দ শ্র চাষ। পুকুরে  াছ  াো যারে।  জুি ঘনত্ব ক ারত হরে।

৭
দ ছরুি আি , দপতাোঃ ছা াউদিন, গ্রা োঃ চেরগায়ািিা, 

ম াোোঃ01756607672
1 0.12 কাপ প দ শ্র। পুকুরে  াছ  াো যারে।

১ মকদি/ তক চুন প্ররয়াগ করুন এেিং ৩৬ গ্রা / তক/ফট হারে পটাদ য়া  পােম্যাঙ্গারনট 

প্ররয়াগ করুন।

৮
ম াোঃ দিল্লুে েহ ান, দপতাোঃ হািী আব্দুি  ারিক, 

গ্রা োঃটুদপপািা, ম াোোঃ01718311417
2 0.15 কাপ প দ শ্র চাষ পুকুরে  াছ ভারে ও  াো যায়।  তািংর  এক মকদি হারে চুন প্ররয়াগ কেরত হরে।

৯
খদিফা খািা আহর ি, দপতাোঃ মৃত আব্দুি  ারিক, গ্রা োঃ 

মগাপািপুে, ম াোোঃ 01861378900
1 0.13

মতিাদপয়াও 

কাপ পিাতীয়  ারছে চাষ
 াছরক পয পাপ্ত পদে ান খাোে মিওয়া হয় দকন্ত  াছ োরি না। িাি মটরন মতিাদপয়া  াছ আহেণ করুন।

১০
ম াোঃ োদ দুি ম াল্লা, দপতাোঃ মৃত মগািা  কাউোে 

ম াল্লা, গ্রা োঃ কািিী, ম াোোঃ01720263229
1 0.5 কাপ প দ শ্র চাষ মূিধন ক । অল্প খেরচ কী খাোে মিওয়া যায়।

েদেষাে কখি, গর ে ভুদষ, ধারনে কুিা একরে দ দ রয় দিন।  ারছে মিরহে ম াট ওিরনে 

৪% হারে কিদনক খাোে প্ররয়াগ করুন।

উপরিিাোঃ শ্রীপুে



১১
দচন্ময় েেকাে, দপতাোঃ অদনি েেকাে, গ্রা োঃ মহাগিিাঙা, 

ম াোোঃ01870368909
1 0.24 কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে মিি ও পাখনাে মগািায় ঘা হরয়রছ।  াছ ধরে ভারিা করে মিখুন উকুন হরয়রছ দক না?

১২
মুদন্স টিপু সুিতান, দপতাোঃ মৃত আবু কারয় , 

গ্রা োঃটুদপপািা, ম াোোঃ01916140849
1 0.08 কাপ প দ শ্র চাষ

কাপ প দ শ্র চারষে িন্য পাদনে গভীেতা কতটুকু হওয়া 

প্ররয়ািন?
দ শ্র চাষ কোে িন্য চাো পুকুরেে পাদনে গভীেতা ৬-৭ ফট  রতা হওয়া িেকাে

১৩
ম াোঃ মোহনুে েহ ান  ন্ডি, দপতাোঃ ম াোঃ ছদেে মহারেন 

 ন্ডি, গ্রা োঃোিাপুে, ম াোোঃ0175599251
1 0.1 কাপ প দ শ্র চাষ পাদন মঘািা, েকারিে দিরক  াছ পাদনে উপরে মভরে ওরঠ। পাদন বৃদি করুন।

১৪
োধন কু াে মঘাষ, দপতাোঃমৃত সুকু াে মঘাষ,  গ্রা োঃ 

আ িোে, ম াোোঃ 01774719034
1 0.06 কাপ প দ শ্র চাষ ক) পুকুরে প্রাকৃদতক খাদ্য ক ক) ১০০ গ্রা  ইউদেয়া ও ৭৫ গ্রা / তক টি,এে,দপ, প্ররয়াগ করুন।

১৫
ম াছাোঃ হাদেনা মেগ , দপতাোঃ ম াোঃ রুহুি আদ ন, 

আ িোে, শ্রীপুে, ০১৯০৮-২১৭২৮৭
১ ০.০৮ কাপ প দ শ্র চাষ ক) পাদন মঘািা । ক)  তািং  প্রদত ১ মকদি হারে চুন প্ররয়াগ করুন।

১৬
সুরোধ কু াে দেশ্বাে, দপতাোঃ মৃত েতযেঞ্জন দেশ্বাে, 

ো চন্দ্রপুে, আ িোে, ০১৭২৭-৬৫১৮৬৫
১ ০.১৫ কাপ প দ শ্র চাষ ক) পাদন েে এেিং  ারছে বৃদি হাে ক । ক)   তািং  প্রদত ৫০০ গ্রা  হারে চুন প্ররয়াগ করুন।

১৭
ম াোঃ দিপু ম খ, দপতাোঃ ম াোঃ খদেে ম খ, মগাপািপুে, 

শ্রীপুে, ০১৭২৩-৩৭৭৩৮৬
১ ০.১ কাপ প দ শ্র চাষ ক) পাদন কািরচ ও েকারিে দিরক  াছ মভরে ওরঠ। ক) হেো মটরন দিন । এেপে ৫০০ গ্রা / তক চুন দিন।

১৮
ো  মগাপাি  ন্ডি, দপতাোঃ মগাদেন্দ্রনাথ  ন্ডি, 

 ািাইনগে, দ্বাদেয়াপুে,01767823973
১ ০.১ কাপ প দ শ্র চাষ

ক) পাদনে উপে েবুি স্তে পরিরছ । খ) অদিরিরনে অভারে 

 াছ ভােরত থারক।

ক) িদিরত ধারনে খে মপদচরয় মটরন েবুি স্তে তুরি মফলুন এেিং ো দয়কভারে খাোে ও 

োে প্ররয়াগ েন্ধ োখুন।

১৯
ফেহাি মহারেন, দপতাোঃ মেিারয়ত মহারেন, কাদিনগে, 

শ্রীপুে, ০১৯৩৯-৬৮২৪২৮
১ ০.০৬ পািংগাে-কাপ প দ শ্র চাষ ক) প্রদতদিন দক পদে ান খাোে মিওয়া যারে?

ক)  ারছে মিরহে ম াট ওিরনে ৬% হারে দিরন একোে একই ে য় একই স্থারন খাোে 

দিন।

২০
শুকুে আিী, দপতাোঃ জুহুে ম াল্যা, দ্বাদেয়াপুে, শ্রীপুে, 

০১৭৫০-৩০৪৩৯৯
১ ০.১৪ কাপ প দ শ্র চাষ ক)  াছ পাদনে উপে ভারে ও খাদে খায়।

ক) পুকুরে োঁ  দপটিরয় মঢউরয়ে সৃদষ্ট করুন অথো োঁতাে কাটুন। খ) হেো ো িাি মটরন 

দিন। গ) এেপে ৫০০ গ্রা / তক চুন দিন।

২১
ম াোঃ দেোি  ন্ডি, দপতা: আর ে আিী, নেগ্রা , 

গরয় পুে, ০১৭৩৮-৭৩৭১৯৯
১ ০.৩৬ কাপ প দ শ্র চাষ

ক) পুকুে প্রস্তুত কেরো দকভারে? খ) মোরটনন দিরয়  াছ 

আহেণ করেদছ।

ক) ১ মকদি/ তক চুন প্ররয়াগ করুন। খ) চুন প্ররয়ারগে ৫-৭ দিন পে ২০০ গ্রা / তক 

ইউদেয়া ও ১০০ গ্রা / তক টি.এে.দপ. প্ররয়াগ করুন।

২২
ম াছাোঃ  ারিিা খাতুন, স্বা ী: ম াোঃইক ান আিী, 

মগাপািপুে, শ্রীপুে, ০১৯৩১-২৬১৮৩৩
১ ০.০৮ কাপ প দ শ্র চাষ ক) পাদন মঘািা। ক) ৫০০ গ্রা / তক চুন প্ররয়াগ করুন। খ) ২৫০ গ্রা / তক দিওিাইট প্ররয়াগ করুন।

২৩
ের   চন্দ্র োয়, দপাতোঃ িক্ষীকান্ত োয়, চে ািাইনগে, 

দ্বাদেয়াপুে, ০১৭১১-৯৭৬৫৫৫
১ ০.১২ কাপ প দ শ্র চাষ ক)  াছ পাদনে উপে ভারে ও খাদে খায়।

ক) পুকুরে োঁ  দপটিরয় মঢউরয়ে সৃদষ্ট করুন অথো োঁতাে কাটুন। তীব্র ে স্যায় অদিরিন 

ট্যােরিট ২ টি/ তক প্ররয়াগ করুন।

২৪
দে তী দেশ্বাে, দপতা:  হারিে দেশ্বাে, চেরগায়ািিহ, 

দ্বাদেয়াপুে, ০১৭১৯-৮৮৯৫৫০
১ ০.১ কাপ প দ শ্র চাষ

ক) পাদনে উপে েবুি স্তে পরিরছ ।  খ) অদিরিরনে অভারে 

 াছ ভােরত থারক।

ক) িদিরত ধারনে খে মপদচরয় মটরন েবুি স্তে তুরি মফলুন এেিং ো দয়কভারে খাোে ও 

োে প্ররয়াগ েন্ধ োখুন।

২৫
 দনকু াে োছাি, দপতা: ক িন্দ্রনাথ দেশ্বাে, দ্বাদেয়াপুে, 

০১৭৮১-৪৪১৫২৬
১ ০.১৫ কাপ প দ শ্র চাষ ক) পাদন েে ও  ারছে বৃদি ক ।

ক) ১ মকদি/ তক চুন প্ররয়াগ করুন। খ) চুন প্ররয়ারগে ৫-৭ দিন পে ২০০ গ্রা / তক 

ইউদেয়া ও ১০০ গ্রা / তক টি.এে.দপ. এেিং ২৫০ গ্রা / তক েদেষাে কখি প্ররয়াগ করুন।

২৬
গািী  দহদুি ইেিা , দপতা: চাঁি আিী ম াল্যা,  িনপুে, 

শ্রীপুে, ০১৭২৯-৯০০২১৮
১ ০.১৬ কাপ প দ শ্র চাষ ক)  ারছে দ্রুত বৃদিে িন্য দক খাোে খাওয়ারো?

ক) ব্রারন্ডি মকাম্পানীে ময মকারনা খাোে  ারছে মিরহে ম াট ওিরনে ৫% হারে খাোে 

দিন অথো োিীরত কতেীকৃত খাোে দিন।

২৭
ম রহিী হাোন, দপতা: ম াোঃ  া সুে েহ ান, কািিী, 

েব্দািপুে, ০১৯৯১-৬৮০৫৯০
১ ০.০৬  রনারেি মতিাদপয়া ক)  ারছে বৃদিে িন্য দক খাোে খাওয়ারো?

ক) ব্রারন্ডি মকাম্পানীে ভাে ান খাোে  ারছে মিরহে ম াট ওিরনে ৫% হারে খাোে দিন 

অথো োিীরত কতেীকৃত খাোে দিন।

২৮
মুদনে, দপতা: আব্দুি কািা  আিাি, টুদপপািা, শ্রীরকাি, 

1911758344
১ ০.০৬ কাপ প দ শ্র চাষ

ক)  াছ পাদনে উপে ভারে ও খাদে খায়। খ) দেিভাে কাপ প 

 াছ ২-১ টি  াো যারে
ক) ২৫০ গ্রা / তক দিওিাইট দিন এেিং অদিরিন ট্যােরিট ২ টি/ তক প্ররয়াগ করুন।

২৯
 ীে আ োফ আিী ( ধু), দপতা: মৃত  ীে খুেে  আিী, 

োিইপািা, শ্রীরকাি, ০১৭১২-২৬৪০১৪, ০১৭৩৪-৬২০১৭৫
১ ০.০৬ কাপ প দ শ্র চাষ ক)  াছ পাদনে উপে ভারে ও খাদে খায়।

ক) পুকুরে োঁ  দপটিরয় মঢউরয়ে সৃদষ্ট করুন অথো োঁতাে কাটুন। তীব্র ে স্যায় অদিরিন 

ট্যােরিট ২ টি/ তক প্ররয়াগ করুন।

৩০
আবুি কািা  আিাি, ঘাদেয়াো, নারকাি, ০১৭১৭-

৫৬৯৮৮২
১ ০.০৫ কাপ প দ শ্র চাষ ক) পুকুে প্রস্তুত করেদছ। দক  াছ চাষ কেরো? ক)  রনােি মতিাদপয়া ২০০ টি/ তক এেিং কাপ পিাতীয়  াছ ২০ টি/ তক  জুি করুন।

৩১
ম াোঃ খাইরুি ইেিা , দপতা: আব্দুি হাদক , িাইেরপাি, 

শ্রীরকাি, ০১৮৪৭-০৭৫৪৫৪
১ ০.১২ কাপ প দ শ্র চাষ ক) পুকুে প্রস্তুত দকভারে কেরো?

ক) ৩০-৩৫ গ্রা / তক/৩-৪ ফট পাদন দহোরে মোরটনন প্ররয়াগ করুন। খ) ৩ দিন পে ১ 

মকদি/ তক চুন প্ররয়াগ করুন। গ) চুন প্ররয়ারগে ৫-৭ দিন পে ২০০ গ্রা / তক ইউদেয়া ও 

১০০ গ্রা / তক টি.এে.দপ. এেিং ৫০০ গ্রা / তক েদেষাে কখি প্ররয়াগ করুন।
৩২

ম াোঃ দকতাে উদিন ম াল্যা, দপতা: ফনু ম াল্যা, েোদিিহ 

পদি , নারকাি, ০১৭৪৩-৪০৬৬৩৮
১ ০.১৩ কাপ প দ শ্র চাষ ক) ২ টি/মকদি  ারছে িন্য দক পদে ান খাোে মিরো?

ক)  ারছে মিরহে ম াট ওিরনে ৩% হারে দিরন ১ োে একই ে য় একই স্থারন খাোে 

দিন।

৩৩
ম াোঃ  দনরুজ্জা ান দেশ্বাে, দপতা: মৃত েিরুজ্জা ান 

দেশ্বাে, েোদিিহ পূে প, নারকাি, ০১৭৩৯-৩৬৮৬৯৫
১ ০.১৪ কাপ প দ শ্র চাষ ক) দক পদে ান  াছ  জুি কেরো?

ক) ৪-৫ টি/মকদি ১২ টি/ তক  াছ  জুি করুন। কাতিা= ৩০%, রুই= ৩০%, 

মৃরগি=১৫%, দেিভাে=১০%, কাদপ পও= ১০%, গ্রােকাপ প= ৫%।

৩৪
িগিী   ন্ডি, দপতা: যুগি দকর াে  ন্ডি, আনন্দনগে, 

দ্বাদেয়াপুে, ০১৭৩২৬-৬০০০০৬
১ ০.২ কাপ প দ শ্র চাষ ক) পাদন মঘািা। ক) ৫০০ গ্রা / তক হারে চুন দিন। খ) ২৫০ গ্রা / তক দিওিাইট দিন।

৩৫
ের  চন্দ্র োয়, দপতা: িক্ষীকান্ত োয়, চেরগায়ািিহ, 

দ্বাদেয়াপুে, ০১৭১১-৯৭৬৫৫৫
১ ০.২৪ কাপ প দ শ্র চাষ ক) পুকুরে িাি স্তে পরিরছ।

ক) ১০০ গ্রা / তক ইউদেয়া ও ১০০ গ্রা / তক টি.এে.দপ. এেিং ২৫০ গ্রা / তক েদেষাে 

কখি প্ররয়াগ করুন।



৩৬
েিে আিী, দপতা: ম াোঃ মোনু ম াল্যা, ছাদেনগে, 

গরয় পুে, ০১৭২৬-৬৪৫২১২
১ ০.১২ কাপ প দ শ্র চাষ ক) পুকুরেে দনচ মথরক বুি বুি আকারে  পাদন ওরঠ।

ক) ০.৭ গ্রা / তক/ফট হারে Pond Care ও ৫০ গ্রা  দচদন ২ দিটাে পাদনে োরথ 

দ দ রয় ৩০ দ দনট ছায়াযুক্ত স্থারন মেরখ ে স্ত পুকুরে দছটিরয় প্ররয়াগ করুন।

৩৭
ম াোঃ  দকদুি ইেিা , গরয় পুে, শ্রীপুে, ০১৯৬৯-

৭০০০১৫
১ ০.১ কাপ প দ শ্র চাষ ক)  াছ পাদনে উপে ভারে ও খাদে খায়।

ক) পুকুরে োঁ  দপটিরয় মঢউরয়ে সৃদষ্ট করুন অথো োঁতাে কাটুন। তীব্র ে স্যায় অদিরিন 

ট্যােরিট ২ টি/ তক প্ররয়াগ করুন।

৩৮
ম াোঃ হাদনফ ম খ, দপতাোঃ মৃত আব্দুি আদিি ম খ, 

ঘাদেয়াো, কাদিেপািা, ০১৭২৯-২৪০৫৮৩
১ ০.১২ কাপ প দ শ্র চাষ ক) দক পদে ান  াছ  জুি কেরো?

ক) ৪-৫ টি/মকদি ১২ টি/ তক  াছ  জুি করুন। কাতিা= ৩০%, রুই= ৩০%, 

মৃরগি=১৫%, দেিভাে=১০%, কাদপ পও= ১০%, গ্রােকাপ প= ৫%।

৩৯
ম াোঃ ইছাে আিী, মৃত ইউসুফ ম খ,  াঙ্গনিাঙ্গা, 

কাদিেপািা, ০১৭২১-৯২৩১০০
১ ০.১ কাপ প দ শ্র চাষ

ক) পাদনে উপে েবুি স্তে পরিরছ । খ) অদিরিরনে অভারে 

 াছ ভােরত থারক।

ক) িদিরত ধারনে খে মপদচরয় মটরন েবুি স্তে তুরি মফলুন এেিং ো দয়কভারে খাোে ও 

োে প্ররয়াগ েন্ধ োখুন।

৪০
ম াোঃ েদফকুি ইেিা , দপতা: মৃত োজ্জাক ম খ, 

েব্দািপুে, শ্রীপুে, ০১৯২২-০৯২৮৩৩
১ ০.০৮ কাপ প দ শ্র চাষ ক)  াছ চারষ প্রদ ক্ষণ দনরত চাই?

ক) মভাটাে আইদি কারি পে ফরটাকদপ দিরয় যান। পেেতী মকারনা প্রদ ক্ষরনে সুরযাগ হরি 

িাদনরয় মিরো।

৪১
ম াোঃ িাদহদুি ইেিা , দপতা: আব্দুি োদেক দেশ্বাে, 

োিাপুে, আ িোে, ০১৭১৩-৫২৪৪২৯
১ ০.২ কাপ প দ শ্র চাষ ক) ২-৩ টি/মকদি  ারছে িন্য দক পদে ান খাোে মিরো?

ক)  ারছে মিরহে ম াট ওিরনে ৩% হারে দিরন ১ োে একই ে য় একই স্থারন খাোে 

দিন।

৪২
ম াছা:  রনায়াো মেগ , স্বা ী: ম াোঃ  াদহন  ন্ডি, 

কচুোদিয়া, আ িোে, ০১৯০৭-০২৮৫২৬
১ ০.১৪ কাপ প দ শ্র চাষ ক)  াছ পাদনে উপে ভারে ও খাদে খায়।

ক) পুকুরে োঁ  দপটিরয় মঢউরয়ে সৃদষ্ট করুন অথো োঁতাে কাটুন। তীব্র ে স্যায় অদিরিন 

ট্যােরিট ২ টি/ তক প্ররয়াগ করুন।

৪৩
ম াছাোঃ  দেয়  খান , স্বা ী:  দতয়াে েহ ান, তখিপুে, 

শ্রীপুে, ০১৭৯২-৩৬০৬৯৩
১ ০.১ কাপ প দ শ্র চাষ ক) দপ.এইচ. এে পদে াণ মেরি মগরছ, দক কেরো? ক) ৫০০ গ্রা / তক হারে চুন প্ররয়াগ করুন।

৪৪
ম াোঃ আোদুি দেশ্বাে, মৃত আরেি দেশ্বাে, মহাগিিাঙ্গা, 

শ্রীপুে, ০১৭৩৫-০১৩২৪৮
১ ০.১৪ কাপ প দ শ্র চাষ ক)  াছ চারষ প্রদ ক্ষণ দনরত চাই?

ক) মভাটাে আইদি কারি পে ফরটাকদপ ম াোইি নম্বেেহ দিরয় যান। পেেতী মকারনা 

প্রদ ক্ষরনে সুরযাগ হরি িাদনরয় মিরো।

৪৫
সারহব আলী, ক্ষপতাাঃ শুকুর মমাল্যা, দ্বাক্ষরয়াপুর, ০১৭৩৫-

৬৯৯৬৫৯
১ ০.১৬ কাপ প নাে পাদে ক)  ারছে গারয় মছাট মছাট িাি িাগ মিখা যায়

ক) ১ ইদি োইরিে মপানা ৪০০০ টি/ তক হারে অন্য পুকুরে স্থানান্তে করুন। খ) ৩৬ 

গ্রা / তক/ফট হারে পটাদ য়া  পাে ম্যাঙ্গারনট প্ররয়াগ করুন।

৪৬
আক্ষর্কুর রহমান, ক্ষপতাাঃ বাবুল মমাল্যা, দ্বাক্ষরয়াপুর, 

০১৭৩৫-৪২৪৬০৮
১ ০.১৩ কাপ প দ শ্র চাষ ক)  াছচাষী দহরেরে প্রতযয়নপে প্ররয়ািন।

ক) উপরিিা  ৎস্য ক পকতপা, শ্রীপুে,  াগুো েরেিদ রন পদেি পনপূে পক যাচাই করে 

প্রতযয়ন পে দিরেন।

৪৭
মমাাঃ হাক্ষফজার, ক্ষপতাাঃ মৃত মমাাঃ আহাম্মদ, দ্বাক্ষরয়াপুর, 

০১৭২৭-৯৬১৫৪৬
১ ০.১৪ কাপ প দ শ্র চাষ ক) বৃদষ্ট হরি দক  ারছে খাোে মিওয়া যারে? ক) ম ঘিা আেহাওয়া অথো বৃদষ্ট হরি খাোে মিওয়া েন্ধ োখরেন।

৪৮
মমাাঃ আক্ষর্কুর রহমান, ক্ষপতাাঃ মমাাঃ আবুল মহারসন, 

ছাক্ষবনগর, গরয়র্পুর, ০১৭১৮-৫২৫১৭৮
১ ০.১৬ কাপ প দ শ্র চাষ ক) প্রি পনী মিওয়া যারে দক?

ক) আপদন গত েছে ১ োে প্রি পনী মপরয়রছন, দেধায় আপনারক প্রি পনী মিওয়া যারে না। 

খ) দনচ খেরচ চাষ েহাি োখুন।  াছচারষ আ ো েহরযাগীতা কেরো।

৪৯
মমাাঃ আলমগীর মমাল্যা, ক্ষপতাাঃ র্মরসর মমাল্যা, 

ছাক্ষবনগর, গরয়র্পুর, ০১৭৫৩-৪৫২১৬০
১ ০.১ কাপ প দ শ্র চাষ ক)  ৎস্য অদফরে দক মিারনে ব্যেস্থা আরছ?

ক) েতপ ারন অে অদফরে মকারনা মিারনে ব্যেস্থা মনই। আপদন মোনািী ব্যািংক/কৃদষ 

ব্যািংক/িনতা ব্যািংক/অগ্রনী ব্যািংরক মযাগারযাগ করে মিখরত পারেন।

৫০
মমাাঃ র্াক্ষহনুর রহমান, ক্ষপতাাঃ মমাাঃ মক্ষছয়ার রহমান, 

ছাক্ষবনগর, গরয়র্পুর, ০১৯১৫-৯৬১৮১৪
১ ০.১১ কাপ প দ শ্র চাষ ক) পুকুরেে দনচ মথরক বুি বুি আকারে  পাদন ওরঠ।

ক) ০.৭ গ্রা / তক/ফট হারে Pond Care ও ৫০ গ্রা  দচদন ২ দিটাে পাদনে োরথ 

দ দ রয় ৩০ দ দনট ছায়াযুক্ত স্থারন মেরখ ে স্ত পুকুরে দছটিরয় প্ররয়াগ করুন।

৫১
মমাাঃ আক্ষকদুল মমাল্যা, ক্ষপতাাঃ মমাাঃ ক্ষগয়াস উক্ষিন, 

০১৯২৭-৮০৬৮৩৫
১ ০.০৮ কাপ প দ শ্র চাষ ক) দক পদে ান  াছ  জুি কেরো?

ক) ৪-৫ টি/মকদি ১২ টি/ তক  াছ  জুি করুন। কাতিা= ৩০%, রুই= ৩০%, 

মৃরগি=১৫%, দেিভাে=১০%, কাদপ পও= ১০%, গ্রােকাপ প= ৫%।

৫২
মমাাঃ মসক্ষলম মমাল্যা, ক্ষপতাাঃ মৃত কামাল উক্ষিন, 

ছাক্ষবনগর, গরয়র্পুর, ০১৯৪২-৪২৭৪৩৬
১ ০.১৩ কাপ প দ শ্র চাষ ক) পুকুরেে তিরির  এযার াদনয়া মেরি মগরছ।

ক) িাি টানুন/হেো টানুন। খ) এেপে ০.৭ গ্রা / তক/ফট হারে Pond Care ও ৫০ 

গ্রা  দচদন ২ দিটাে পাদনে োরথ দ দ রয় ৩০ দ দনট ছায়াযুক্ত স্থারন মেরখ ে স্ত পুকুরে 

দছটিরয় প্ররয়াগ করুন।
৫৩

মমাাঃ র্াক্ষহনুর রহমান, ক্ষপতাাঃ মমাাঃ কুতুব উক্ষিন, 

ছাক্ষবনগর, গরয়র্পুর, ০১৭২৫-৫৫৪৯২০
১ ০.১ কাপ প দ শ্র চাষ

ক) প্রদতটি  ারছে ওিন ১ মকদিে উপরে হরয়রছ, দকন্ত  ারছে 

খাোে মিওয়াে  রতা ো থ প মনই।

ক) েরে পাচ্চ েি  াছ আিংদ ক আহেণ করে দেদক্র করে দিন। ময পদে ান  াছ দেদক্র 

কেরেন তা ১০% মেদ   াছ  জুি করেন এেিং অেদ ষ্ট টাকা দিরয় েদেষাে কখি, গর ে 

ভূদষ, চাউরিে কুিা খাোে দহরেরে দিন।
৫৪

মর্খ মরবা আহম্মদ, ক্ষপতাাঃ মর্খ আহম্মদ আলী, 

মদাসক্ষতনা, শ্রীরকাল, ০১৮১২-৭১৪৩০০
১ ০.২৪ কাপ প নাে পাদে ক)  াছ পাদনে উপে ভারে ও খাদে খায়।

ক) পুকুরে োঁ  দপটিরয় মঢউরয়ে সৃদষ্ট করুন অথো োঁতাে কাটুন। তীব্র ে স্যায় অদিরিন 

ট্যােরিট ২ টি/ তক প্ররয়াগ করুন।

৫৫
শ্রী বীরবল ক্ষবশ্বাস, ক্ষপতাাঃ শ্রী প্রথম ক্ষবশ্বাস, মছানগাছা, 

শ্রীরকাল, ০১৭৯০-৭৬৩৯৮৩
১ ০.১৮ কাপ প নাে পাদে ক) মপানাে বৃদি ক 

ক) ১৫ অন্তে িাি মটরন নমুনায়ন করুন। ক) মপানাে মিরহে ম াট ওিরনে ১০% হারে 

দিরন ২ োে খাোে দিন।

৫৬
মমাছাাঃ র্ংকর ক্ষবশ্বাস, ক্ষপতাাঃ সতীষ চন্দ্র ক্ষবশ্বাস, 

মদাসক্ষতনা, শ্রীরকাল, ০১৩১৯-৮০৬৮৯০
১ ০.০৮ কাপ প দ শ্র চাষ ক) পুকুরেে তিরির  এযার াদনয়া মেরি মগরছ।

ক) িাি টানুন/হেো টানুন। খ) এেপে ০.৭ গ্রা / তক/ফট হারে Pond Care ও ২৫ 

গ্রা  দচদন ১ দিটাে পাদনে োরথ দ দ রয় ৩০ দ দনট ছায়াযুক্ত স্থারন মেরখ ে স্ত পুকুরে 

দছটিরয় প্ররয়াগ করুন। ১৫ দিন পে আোে দিন।
৫৭

মহারাণী ক্ষবশ্বাস, ক্ষপতাাঃ ক্ষবরনাদ ক্ষবশ্বাস, মছানগাছা, 

শ্রীরকাল, ০১৭৪৪-৭২৭৬০৩
১ ০.২ কাপ প দ শ্র চাষ ক) দপ.এইচ. এে পদে াণ কর  মগরছ, দক কেরো? ক) ৫০০ গ্রা / তক হারে চুন প্ররয়াগ করুন।

৫৮
ক্ষবরাট ক্ষবশ্বাস, ক্ষপতাাঃ প্রমথনাথ ক্ষবশ্বাস, মছানগাছা, 

শ্রীরকাল, ০১৪০৮-৫৮৮৩৫৩
১ ০.১২ কাপ প দ শ্র চাষ ক) প্রি পনী মিওয়া যারে দক? ক) েতপ ারন মকারনা প্রি পনী েোি মনই, পেেতীরত েোি আেরি মচষ্টা কেরো।

৫৯
মমাছাাঃ র্ক্ষল, স্বামীাঃ কারদর মর্খ, মদাসক্ষতনা, শ্রীরকাল, 

০১৮৩৮-৫৩৭৫২৮
১ ০.০৭ কাপ প দ শ্র চাষ ক) মারছর খাবার খরচ ক্ষকিারব কমারনা যায়? ক) েদেষাে কখি, গর ে ভূদষ, চাউরিে কুিা খাোে দহরেরে দিন।

৬০
মমাাঃ হারুন – অর রক্ষর্দ, ক্ষপতাাঃ মমাাঃ আাঃ বাক্ষরক 

খক্ষলফা, মহাগলর্াঙ্গা, শ্রীপুর, ০১৭৩১-০৪৯১৫৪
১ ০.২ কাপ প নাে পাদে ক) দকভারে মপানাে উৎপািন োিারো?

ক) ১ ইদি োইরিে মপানা ৩৫০০-৪০০০ টি/ তক অন্য পুকুরে স্থানান্তে কেরত হরে। এেিং 

ম াট  ারছে ওিরনে ১০% হারে দিরন ২ োে একই স্থারন একই ে য় খাোে দিরেন।



৬১
মমাছাাঃ রুক্ষম মবগম, ক্ষপতাাঃ আবু বক্কার, মহাগলর্াঙ্গা, 

শ্রীপুর, ০১৯৬১-৬৭৮৬৯৩
১ ০.০৭ কাপ প দ শ্র চাষ ক) ৮-১০ টি/মকদি  ারছে িন্য দক পদে ান খাোে মিরো?

ক)  ারছে মিরহে ম াট ওিরনে ৩% হারে দিরন ১ োে একই ে য় একই স্থারন খাোে 

দিন।

৬২
মমাাঃ মমরহদী হাসান (মুরাদ), ক্ষপতাাঃ মমাাঃ আাঃ বাক্ষরক 

খক্ষলফা, মহাগলর্াঙ্গা, শ্রীপুর, ০১৮৩০-৫৩৮২২৮
১ ০.০৮ কাপ প দ শ্র চাষ

ক) পাদনে উপে েবুি স্তে পরিরছ । খ) অদিরিরনে অভারে 

 াছ ভােরত থারক।

ক) িদিরত ধারনে খে মপদচরয় মটরন েবুি স্তে তুরি মফলুন এেিং ো দয়কভারে খাোে ও 

োে প্ররয়াগ েন্ধ োখুন।

৬৩
মমাাঃ হাক্ষববুল্লাহ খক্ষলফা, ক্ষপতাাঃ মমাাঃ রববান খক্ষলফা, 

মহাগলর্াঙ্গা, শ্রীপুর, ০১৯১৮-৮২১৯৩৬
১ ০.০৭ কাপ প দ শ্র চাষ ক) পাদন েে ও  ারছে বৃদি ক ।

ক) ১ মকদি/ তক চুন প্ররয়াগ করুন। খ) চুন প্ররয়ারগে ৫-৭ দিন পে ২০০ গ্রা / তক 

ইউদেয়া ও ১০০ গ্রা / তক টি.এে.দপ. এেিং ২৫০ গ্রা / তক েদেষাে কখি প্ররয়াগ করুন।

৬৪
নূর মমাহাম্মদ ক্ষবশ্বাস, ক্ষপতাাঃ মৃত আরব আলী, 

মহাগলর্াঙ্গা, শ্রীপুর, ০১৯৬৮-০৪৮১৭২
১ ০.১২ কাপ প দ শ্র চাষ ক)  াছ চারষ প্রদ ক্ষণ দনরত চাই?

ক) মভাটাে আইদি কারি পে ফরটাকদপ ম াোইি নম্বেেহ দিরয় যান। পেেতী মকারনা 

প্রদ ক্ষরনে সুরযাগ হরি িাদনরয় মিরো।

৬৫
মমাাঃ ইকরাম ক্ষবশ্বাস, ক্ষপতাাঃ মখাররর্দ ক্ষবশ্বাস, 

মহাগলর্াঙ্গা, শ্রীপুর, ০১৯২৪-২২৪৪০৪
১ ০.০৯ কাপ প দ শ্র চাষ ক)  ৎস্য অদফরে দক মিারনে ব্যেস্থা আরছ?

ক) েতপ ারন অে অদফরে মকারনা মিারনে ব্যেস্থা মনই। আপদন মোনািী ব্যািংক/কৃদষ 

ব্যািংক/িনতা ব্যািংক/অগ্রনী ব্যািংরক মযাগারযাগ করে মিখরত পারেন।

৬৬
মমাাঃ ফক্ষরদুর রহমান, ক্ষপতাাঃ মমাাঃ আাঃ আওয়াল, 

দ্বাক্ষরয়াপুর, ০১৭৭৬-৫২৯৫৫০
১ ০.০৭ কাপ প দ শ্র চাষ ক) পুকুরেে পাদন কািরচ ধেরনে

 ক) ১ মকদি/ তক চুন প্ররয়াগ করুন। খ) চুন প্ররয়ারগে ৫-৭ দিন পে ২০০ গ্রা / তক 

ইউদেয়া ও ১০০ গ্রা / তক টি.এে.দপ. এেিং ২৫০ গ্রা / তক েদেষাে কখি প্ররয়াগ করুন।

৬৭
ক্ষদদার আহরম্মদ সুমন, ক্ষপতাাঃ মরজাউল ইসলাম, 

দ্বাক্ষরয়াপুর, ০১৭১০-৩৬০২৪৭
১ ০.১২ কাপ প দ শ্র চাষ ক) পুকুরে কচুদেপানা মেদ  হরয়রছ। পঁচারো দক করে ।

 ক) ে স্ত কচুদেপানা পকুে মথরক উপরে তুরি মফলুন এেিং এক িায়গায় োখুন। এেপে 

পদে ান ত চুন ও ইউদেয়া একরে পাদনরত দভদিরয় মেরখ দ দ রয়  কচুদেপানাে উপে 

৬৮
র্াওন ক্ষবশ্বাস, ক্ষপতাাঃ মজুরুর ইসলাম, দ্বাক্ষরয়াপুর, 

০১৭৫৯-৭০৫১৬৪
১ ০.১ কাপ প দ শ্র চাষ ক)  াছ পাদনে উপে ভারে ও খাদে খায়।

ক) পুকুরে োঁ  দপটিরয় মঢউরয়ে সৃদষ্ট করুন অথো োঁতাে কাটুন। তীব্র ে স্যায় অদিরিন 

ট্যােরিট ২ টি/ তক প্ররয়াগ করুন।

৬৯
অক্ষম হাসান, ক্ষপতাাঃ আবু ক্ষসক্ষিক মমাল্লা, বরইচরা, 

দ্বাক্ষরয়াপুর, ০১৭৩৫-৪২৪৬০৮
১ ০.১ কাপ প দ শ্র চাষ ক) দক পদে ান  াছ  জুি কেরো?

ক) ৪-৫ টি/মকদি ১২ টি/ তক  াছ  জুি করুন। কাতিা= ৩০%, রুই= ৩০%, 

মৃরগি=১৫%, দেিভাে=১০%, কাদপ পও= ১০%, গ্রােকাপ প= ৫%।

৭০
বাবুল ক্ষবশ্বাস, ক্ষপতাাঃ র্চীন্দ্রনাথ ক্ষবশ্বাস, করুিী, 

আমলসার, ০১৭১৪-৫৬৪২৮৫
১ ০.২ ধানরক্ষ্রত মাছচাষ ক) পুকুে পারিে ধানরক্ষরত আগাছা েি হরয়রছ। ক) পুকুে পারিে আগাছা ও ধানরক্ষরতে আগাছা পদেস্কাে করুন।

৭১
মমাাঃ মন্নু মর্খ, ক্ষপতাাঃ মমাাঃ তারলব মর্খ, করুিী, 

আমলসার, ০১৮৮৯-৬১৭৫৯৪
১ ০.০৮ ক) পুকুরে প্রাকৃদতক খাদ্য ক , খ)  ারছে মিহ খেখরে

ক) ১০০ গ্রা  ইউদেয়া ও ৭৫ গ্রা / তক টি,এে,দপ, প্ররয়াগ করুন। খ) পুকুরে মেঁতুি ো 

েিরন গারছে িাি ৩-৪ দিন দভদিরয় মেরখ তুরি মফলুন/মেঁতুি পাদনরত গুদিরয় প্ররয়াগ 

করুন।
৭২

মমাাঃ ক্ষরয়াজুল, ক্ষপতাাঃ মমাাঃ একক্ষদল মর্খ, করুিী, 

আমলসার, ০১৮৮৫-৯৪৮১১৬
১ ০.০৭ কাপ প দ শ্র চাষ ক) পুকুরেে তিরির  এযার াদনয়া মেরি মগরছ।

ক) িাি টানুন/হেো টানুন। খ) এেপে ০.৭ গ্রা / তক/ফট হারে Pond Care ও ৫০ 

গ্রা  দচদন ২ দিটাে পাদনে োরথ দ দ রয় ৩০ দ দনট ছায়াযুক্ত স্থারন মেরখ ে স্ত পুকুরে 

দছটিরয় প্ররয়াগ করুন।
৭৩

মমাাঃ চুন্নু মর্খ, ক্ষপতাাঃ মমাাঃ ক্ষলয়াকত মর্খ, করুিী, 

আমলসার, ০১৮৫৯-৮৭২৭১৮
১ ০.০৭ কাপ প দ শ্র চাষ ক)  ারছে গারয় মছাট মছাট িাি িাগ মিখা যায়

ক) ১ ইদি োইরিে মপানা ৪০০০ টি/ তক হারে অন্য পুকুরে স্থানান্তে করুন। খ) ৩৬ 

গ্রা / তক/ফট হারে পটাদ য়া  পাে ম্যাঙ্গারনট প্ররয়াগ করুন।

৭৪
নারায়ন চন্দ্র ক্ষবশ্বাস, ক্ষপতাাঃ ফটিক চন্দ্র ক্ষবশ্বাস, 

আড়ুয়ার্াঙ্গী, আমলসার, ০১৭২৩-১০৮৫০৯
১ ০.১ কাপ প দ শ্র চাষ ক)  াছ পাদনে উপে ভারে ও খাদে খায়।

ক) পুকুরে োঁ  দপটিরয় মঢউরয়ে সৃদষ্ট করুন অথো োঁতাে কাটুন। তীব্র ে স্যায় অদিরিন 

ট্যােরিট ২ টি/ তক প্ররয়াগ করুন।

৭৫
ক্ষনক্ষধর কুমার মন্ডল, ক্ষপতাাঃ নরগন্দ্রনাথ মন্ডল, 

রামচন্দ্রপুর, আমলসার, ০১৮৯২-৮৬৯২৯৮
১ ০.০৭ কাপ প দ শ্র চাষ ক) দক পদে ান  াছ  জুি কেরো?

ক) ৪-৫ টি/মকদি ১২ টি/ তক  াছ  জুি করুন। কাতিা= ৩০%, রুই= ৩০%, 

মৃরগি=১৫%, দেিভাে=১০%, কাদপ পও= ১০%, গ্রােকাপ প= ৫%।

উপরিিা 

ম াটোঃ
৮৬. ১০.৪৫

১ শ্যা ি কু াে মঘাষ,চুদকনগে,০১৭৬৬-৩২৩৬৫৫ ১ ১০ কাপ প দ শ্র দেিভাে কাপ প  ারছে মঠাট েি হরয় ঝুরি মগরছ ।
কিে ও োোয়দনক োে প্ররয়াগ করে ফাইরটাপ্লিংটন বৃদি কেরত হরে এেিং দুই মেিা খাদ্য 

প্ররয়াগ কেরত হরে ।

২ মোহাগ দেশ্বাে,কু াে মকাটা ,০১৭২১-৭৫৩৯৬৪ ১ ০.০৮ কাপ প দ শ্র পাট পচারনাে কােরণ  াছ  াো যারে  ।
পুকুে মথরক পাট তুরি ২-৩ ফট োিারত হরে এেিং  তরক ৫০০ গ্রা  হারে চুন প্ররয়াগ 

কোে পো  প মিয়া হরিা ।

৩ োদেদে মঘাষ ১ ০.১ কাপ প দ শ্র পাদনে উপে িাি স্তে ি া হরয়রছ । খি দ্বাো েদ  কতদে করে এক প্রান্ত মথরক অন্য প্রারন্ত মটরন মফিরত হরে ।

৪ ে া দেশ্বাে,চুদকনগে,০১৭৬৪-০৯৫৭৪৭ ১ ০.১ কাপ প দ শ্র বৃদষ্টরত পুকুরেে পাদন মঘািা হরয়রছ ।   তরক ৫০০ গ্রা  হারে চুন প্ররয়াগ কোে পো  প মিয়া হরিা ।

৫ স্বপ্না দেশ্বাে ,চুদকনগে, ১ ০.১২ কাপ প দ শ্র পু ুঁটি  ারছে  েীরে িাি িাি িাগ িখা দিরয়রছ । প্রদত মকদি খারদ্যে োরথ ৫-৬গ্রা  মেনা াইদেন েপ্তারহ ৪-৫ দিন দিরত হরে ।

৬ ম া: তদেেে েেিাে,জুনােী,০১৮৫৪-৫৩৫৮০৬ ২ ০.১৫ কাপ প দ শ্র
মভাে মেিা হরত েকাি ৯.০০ টা পযন্ত  াছ দূে পি ভারে মভরে 

মেিারে ।
একে প্রদত ৫০০-৭০০ গ্রা  অদ্স্র-এ প্ররয়াগ কোে পো  প মিযা হরিা ।

৭ ম াছা: ফি দত,জুনােী,০১৭৪৫-৪৫০১১৪ ১ ০.১৬ কাপ প দ শ্র  াছ ঠিক ত োিরছ না ।
প্রদত মকদি খারদ্যে োরথ ২-৩ গ্রা  এেকাদিনা প্রদতদিন ২ োে খারদ্যে োরথ দ দ রয় 

প্ররয়াগ কোে পো  প মিয়া হরিা   ।

৮ ম া:  ারহে আিী,ো কান্তপুে,০১৭২৪-১১০৪৮১ ১ ০.১৩ কাপ প দ শ্র
পাদনে pH এে  াো ৬ এে ক   াছ দনদিপেভারে মভরে 

মেিারে  ।
  তরক ৫০০ গ্রা  হারে চুন প্ররয়াগ কোে পো  প মিয়া হরিা ।

উপরিিাোঃ  াদিখা



৯ হাদেবুে েহ ান,কু াে মকাটা ১ ০.১২ কাপ প দ শ্র  স্বেপু ুঁটি  ারছে মপট ফরি যারে । প্রদত মকদি খারদ্যে োরথ ৫-৬গ্রা  মেনা াইদেন েপ্তারহ ৪-৫ দিন দিরত হরে ।

১০ শ্যা ি কু াে মঘাষ,চুদকনগে,০১৭৬৬-৩২৩৬৫৫ ১ ০.১৫ কাপ প দ শ্র পুকুরে প্রচুে পদে ান  ামুক িরন্মরে ।
টি েীি মকক , তরক ১ মকদি পূরে পে োরত দভদিরয় মেরখ পেদিন মেৌরেে উপদস্থদতরত 

প্ররয়ারগে পো  প মিয়া হি ।

১১ তদেবুে েহ ান,জুনােী,০১৮৫৪-৩৯৮০৬ ১ ০.১৩ কাপ প দ শ্র োে ব্যেহাে কোে পরেও প্রাকৃদতক খাদ্য কতদে হরে না । প্রদত  তরক ২০০ দ দি মেনরথাি প্ররয়ারগে পো  প মিয়া হে ।

১২  দফউিীন ম াি পা,আদ য়ান,০১৭২৬-৯১৭২৭২ ২ ০.১০ কাপ প দ শ্র
পুকুরে প্রচুে পদে ান েবুি প্লািংটন  িরন্মরে এেিং পাদনে েিং 

গাঢ় েবুি হরয় মগরছ ।
একে প্রদত ৮০০দ দি মনা এিদগ  প্ররয়াগ কোে পো  প মিযা হরিা ।

১৩ মুদিেে েহ ান,ধরনশ্বেগাতী,০১৭১৬-২০০৭২০ ১ ০.২০ কাপ প দ শ্র বৃদষ্টরত পুকুরেে পাদন মঘািা হরয়রছ ।   তরক ৫০০ গ্রা  হারে চুন প্ররয়াগ কোে পো  প মিয়া হরিা ।

১৪ আদতয়াে েহ ান,হািো হাটি,০১৭১০-৭৮৫৩৪৫ ১ ০.১২ কাপ প দ শ্র পুকুরে প্রচুে পদে ান  ামুক িরন্মরে ।
টি েীি মকক , তরক ১ মকদি পূরে পে োরত দভদিরয় মেরখ পেদিন মেৌরেে উপদস্থদতরত 

প্ররয়ারগে পো  প মিয়া হি ।

১৫ আশুরতাষ  জু িাে,নেপদত,০১৭৯৯৯ ১ ০.১৮ কাপ প দ শ্র োে ব্যেহাে কোে পরেও প্রাকৃদতক খাদ্য কতদে হরে না । প্রদত  তরক ২০০ দ দি মেনরথাি প্ররয়ারগে পো  প মিয়া হে ।

১৬ ওদহদুে েহ ান, তখাদি,০১৯৮৮৪৮৩৮৭৩ ১ ০.১৬ কাপ প দ শ্র  াছ ঠিক ত োিরছ না ।
প্রদত মকদি খারদ্যে োরথ ২-৩ গ্রা  এেকাদিনা প্রদতদিন ২ োে খারদ্যে োরথ দ দ রয় 

প্ররয়াগ কোে পো  প মিয়া হরিা   ।

১৭ তপন মঘাষ,ধরনশ্বেগাতী,০১৮৪৩৪৯৬১২৪ ২ ০.২০ কাপ প দ শ্র
প্রদত মকদি খারদ্যে োরথ ৫-৬গ্রা  মেনা াইদেন েপ্তারহ ৪-৫ 

দিন দিরত হরে ।

কিে ও োোয়দনক োে প্ররয়াগ করে ফাইরটাপ্লিংটন বৃদি কেরত হরে এেিং দুই মেিা খাদ্য 

প্ররয়াগ কেরত হরে ।

১৮ দেদুযৎ  জু িাে,োউদিয়া ১ ০.১০ কাপ প দ শ্র
মভাে মেিা হরত েকাি ৯.০০ টা পযন্ত  াছ দূে পি ভারে মভরে 

মেিারে ।
একে প্রদত ৫০০-৭০০ গ্রা  অদ্স্র-এ প্ররয়াগ কোে পো  প মিযা হরিা ।

১৯ দফরোি ম াল্লা,দিঘী,০১৯৮২৭৪৪৪৭৮ ১ ০.১০ কাপ প দ শ্র
পাদনে pH এে  াো ৬ এে ক   াছ দনদিপেভারে মভরে 

মেিারে  ।
  তরক ৫০০ গ্রা  হারে চুন প্ররয়াগ কোে পো  প মিয়া হরিা ।

২০ অতুি  ন্ডি,ম ওিগাতী,০১৭২৬৬৭৪৮৬৮ ১ ০.১৬ কাপ প দ শ্র
পুকুরে প্রচুে পদে ান েবুি প্লািংটন  িরন্মরে এেিং পাদনে েিং 

গাঢ় েবুি হরয় মগরছ ।
একে প্রদত ৮০০দ দি মনা এিদগ  প্ররয়াগ কোে পো  প মিযা হরিা ।

২১ ইিাবুি হক,পুে ,০১৮১৩৩৬৯২৮৯ ৪ ০.৩০ কাপ প দ শ্র পু ুঁটি  ারছে  েীরে িাি িাি িাগ িখা দিরয়রছ । প্রদত মকদি খারদ্যে োরথ ৫-৬গ্রা  মেনা াইদেন েপ্তারহ ৪-৫ দিন দিরত হরে ।

২২ দিরনােন্ধু দেশ্বাে, েশুনা,০১৯৬৮৪৪২০০৮ ১ ০.১৮ কাপ প দ শ্র  াছ ঠিক ত োিরছ না ।
প্রদত মকদি খারদ্যে োরথ ২-৩ গ্রা  এেকাদিনা প্রদতদিন ২ োে খারদ্যে োরথ দ দ রয় 

প্ররয়াগ কোে পো  প মিয়া হরিা   ।

২৩ িতা খান ,আিপািা,০১৭২১৭৫২৫০১ ১ ০.১০ কাপ প দ শ্র বৃদষ্টরত পুকুরেে পাদন মঘািা হরয়রছ ।   তরক ৫০০ গ্রা  হারে চুন প্ররয়াগ কোে পো  প মিয়া হরিা ।

২৪ কাদতপক চন্দ্র, েশুনা,০১৯২৮৭০৭৬৯৩ ২ ০.২৫ কাপ প দ শ্র পুকুরে প্রচুে পদে ান  ামুক িরন্মরে ।
টি েীি মকক , তরক ১ মকদি পূরে পে োরত দভদিরয় মেরখ পেদিন মেৌরেে উপদস্থদতরত 

প্ররয়ারগে পো  প মিয়া হি ।

২৫ হাদেবুি হক,কু খািী,০১922868737 ২ ০.২০ কাপ প দ শ্র পাট পচারনাে কােরণ  াছ  াো যারে  ।
পুকুে মথরক পাট তুরি ২-৩ ফট োিারত হরে এেিং  তরক ৫০০ গ্রা  হারে চুন প্ররয়াগ 

কোে পো  প মিয়া হরিা ।

২৬ স্মৃদত োণী,মেওিগাতী,০১৯২৩১৫১৮৫৭ ১ ০.১০ কাপ প দ শ্র পাদনে উপে িাি স্তে ি া হরয়রছ । খি দ্বাো েদ  কতদে করে এক প্রান্ত মথরক অন্য প্রারন্ত মটরন মফিরত হরে ।

২৭ ফদেি আহর ি,দচরিিাঙ্গা ২ ০.৮০ কাপ প দ শ্র বৃদষ্টরত পুকুরেে পাদন মঘািা হরয়রছ ।   তরক ৫০০ গ্রা  হারে চুন প্ররয়াগ কোে পো  প মিয়া হরিা ।

২৮ সুভাষ দেশ্বাে,িদে িই,01731733611 ১ ০.২০ কাপ প নাে পােী
পুকুরে প্রচুে পদে ান েবুি প্লািংটন  িরন্মরে এেিং পাদনে েিং 

গাঢ় েবুি হরয় মগরছ ।
একে প্রদত ৮০০দ দি মনা এিদগ  প্ররয়াগ কোে পো  প মিযা হরিা ।

২৯ ম া: মখাের ি আি ,হািোহাটি,০১৯২০000547 ১ ০.২০ কাপ প দ শ্র
পাদনে pH এে  াো ৬ এে ক   াছ দনদিপেভারে মভরে 

মেিারে  ।
  তরক ৫০০ গ্রা  হারে চুন প্ররয়াগ কোে পো  প মিয়া হরিা ।

৩০ অনুপ কু াে দেশ্বাে,হািোহাটি,০১৯৯৩৫৮৮২৭৮ ৩ ০.১৫ কাপ প নাে পােী পাদনে উপে িাি স্তে ি া হরয়রছ । খি দ্বাো েদ  কতদে করে এক প্রান্ত মথরক অন্য প্রারন্ত মটরন মফিরত হরে ।

৩১ আনন্দ কু াে দেশ্বাে,হািোহাটি,01773003214 ১ ০.২০ কাপ প নাে পােী  স্বেপু ুঁটি  ারছে মপট ফরি যারে । প্রদত মকদি খারদ্যে োরথ ৫-৬গ্রা  মেনা াইদেন েপ্তারহ ৪-৫ দিন দিরত হরে ।

৩২ ম া: আি আিাি,হািোহাটি, 01911163189 ১ ০.১৫ কাপ প দ শ্র পুকুরে প্রচুে পদে ান  ামুক িরন্মরে ।
টি েীি মকক , তরক ১ মকদি পূরে পে োরত দভদিরয় মেরখ পেদিন মেৌরেে উপদস্থদতরত 

প্ররয়ারগে পো  প মিয়া হি ।

৩৩ োেনা োণী দেশ্বাে,হািোহাটি,০১৭৫৫৮৩৬২২৩ ১ ০.১০ কাপ প দ শ্র োে ব্যেহাে কোে পরেও প্রাকৃদতক খাদ্য কতদে হরে না । প্রদত  তরক ২০০ দ দি মেনরথাি প্ররয়ারগে পো  প মিয়া হে ।



৩৪ দেদুযৎ কু াে দেশ্বাে,হািোহাটি,০১৮১৬৮৯০৯৮১ ১ ০.১৫ কাপ প দ শ্র পাদনে উপে িাি স্তে ি া হরয়রছ । খি দ্বাো েদ  কতদে করে এক প্রান্ত মথরক অন্য প্রারন্ত মটরন মফিরত হরে ।

৩৫ োথী দেশ্বাে,হািো হাটি,০১৬৫০২৫১২৮৭ ১ ০.২০ কাপ প দ শ্র বৃদষ্টরত পুকুরেে পাদন মঘািা হরয়রছ ।   তরক ৫০০ গ্রা  হারে চুন প্ররয়াগ কোে পো  প মিয়া হরিা ।

৩৬ নাদি া োণী দেশ্বাে,হািোহাটি,০১৯৩৪২৬২০৪৮ ১ ০.১৫ কাপ প নাে পােী  স্বেপু ুঁটি  ারছে মপট ফরি যারে । প্রদত মকদি খারদ্যে োরথ ৫-৬গ্রা  মেনা াইদেন েপ্তারহ ৪-৫ দিন দিরত হরে ।

৩৭ িয়ন্তী োণী দেশ্বাে,হািোহাটি,০১৮৯৩১৯৮২৫৮ ১ ০.১৮ কাপ প দ শ্র পাদনে উপে িাি স্তে ি া হরয়রছ । খি দ্বাো েদ  কতদে করে এক প্রান্ত মথরক অন্য প্রারন্ত মটরন মফিরত হরে ।

৩৮ প্রান্ত কু াে  দেশ্বাে,হািোহাটি,০১৭৭৮৭৯২৯০৯ ১ ০.২৫ কাপ প নাে পােী
পুকুরে প্রচুে পদে ান েবুি প্লািংটন  িরন্মরে এেিং পাদনে েিং 

গাঢ় েবুি হরয় মগরছ ।
একে প্রদত ৮০০দ দি মনা এিদগ  প্ররয়াগ কোে পো  প মিযা হরিা ।

৩৯ আবুি কার  ,েী াখািী,০১৭১৩৯২১৪৮৯ ২ ০.২৫ কাপ প দ শ্র  ারছে মপানা েকাি মেিা মভরে মেিায় ।
মপানাে ঘন্নত্ব কদ রয় মফেরত হরে এেিং একে প্রদত ১ মকদি হারে অদির াে প্ররয়াগ কেরত 

হরে ।

৪০ িণ পা োণী দেশ্বাে,েয়ো,০১৯১৬৬১১০৪৭ ১ ০.২০ কাপ প দ শ্র মকারনা িক্ষন ছািা ২-৪ টি মপানা  াো যারে । প্রদত  তরক ২০০ গ্রা  হারে দিওিাইট প্ররয়াগ কেরত হরে ।

৪১ োধনা দেশ্বাে,েয়ো,০১৭৬১৯০৬৪৫৭ ১ ০.১০ কাপ প দ শ্র
পুকুরে প্রচুে পদে ান েবুি প্লািংটন  িরন্মরে এেিং পাদনে েিং 

গাঢ় েবুি হরয় মগরছ ।
একে প্রদত ৮০০দ দি মনা এিদগ  প্ররয়াগ কোে পো  প মিযা হরিা ।

৪২ ম াছা: ইয়াদছন নাহাে,েয়ো ,০১৭৪৬৯৩৭৫৫০ ১ ০.১২ কাপ প দ শ্র  ারছে মপানা েকাি মেিা মভরে মেিায় ।
মপানাে ঘন্নত্ব কদ রয় মফেরত হরে এেিং একে প্রদত ১ মকদি হারে অদির াে প্ররয়াগ কেরত 

হরে ।

৪৩  াদন্তিতা োণী দেশ্বাে,েয়ো,০১৭২১১৮৪২৬৯ ১ ০.০৮ কাপ প দ শ্র পাদনে উপে িাি স্তে ি া হরয়রছ । খি দ্বাো েদ  কতদে করে এক প্রান্ত মথরক অন্য প্রারন্ত মটরন মফিরত হরে ।

৪৪ ম া: মগািা  খয়েে, তপািা,০১৭১৭৯৪৩৩১৩ ২ ০.১৫ কাপ প দ শ্র
পুকুরে প্রচুে পদে ান েবুি প্লািংটন  িরন্মরে এেিং পাদনে েিং 

গাঢ় েবুি হরয় মগরছ ।
একে প্রদত ৮০০দ দি মনা এিদগ  প্ররয়াগ কোে পো  প মিযা হরিা ।

৪৫ ম া: আবুি কািা  আিাি, তপািা,০১৭১৭৮১২২৩৮ ২ ০.১৫ কাপ প দ শ্র
পাদনে pH এে  াো ৬ এে ক   াছ দনদিপেভারে মভরে 

মেিারে  ।
  তরক ৫০০ গ্রা  হারে চুন প্ররয়াগ কোে পো  প মিয়া হরিা ।

৪৬ দনদখে োয়,তািখদি,০১৭২৯৭৬৮০৮০ ১ ০.১৬ কাপ প দ শ্র পাদনে উপে িাি স্তে ি া হরয়রছ । খি দ্বাো েদ  কতদে করে এক প্রান্ত মথরক অন্য প্রারন্ত মটরন মফিরত হরে ।

৪৭  চীন্দ্রনাথ দেশ্বাে,মগািা াো,০১৭৬৮৭০৭৮৬৭ ২ ০.২০ রুই িাতীয় মকারনা িক্ষন ছািা ২-৪ টি মপানা  াো যারে । প্রদত  তরক ২০০ গ্রা  হারে দিওিাইট প্ররয়াগ কেরত হরে ।

৪৮ দেদতকা োয়, দেিংিা,০১৭১৩৯০৭২০১ ১ ০.০৮ কাপ প দ শ্র পাট পচারনাে কােরণ  াছ  াো যারে  ।
পুকুে মথরক পাট তুরি ২-৩ ফট োিারত হরে এেিং  তরক ৫০০ গ্রা  হারে চুন প্ররয়াগ 

কোে পো  প মিয়া হরিা ।

৪৯ ম া: ফদেি আহর ি,দচরিিািংগা,০১৯৯৮০৩৪৭৯৬ ২ ০.২৫ কাপ প দ শ্র
পুকুরে প্রচুে পদে ান েবুি প্লািংটন  িরন্মরে এেিং পাদনে েিং 

গাঢ় েবুি হরয় মগরছ ।
একে প্রদত ৮০০দ দি মনা এিদগ  প্ররয়াগ কোে পো  প মিযা হরিা ।

৫০ দ ঠুন  চন্দ,ধরনশ্বেগাতী,০১৮১৬ ১ ০.১৬ কাপ প নাে পােী মকারনা িক্ষন ছািা ২-৪ টি মপানা  াো যারে । প্রদত  তরক ২০০ গ্রা  হারে দিওিাইট প্ররয়াগ কেরত হরে ।

৫১ দ িন েেকাে,ধরনশ্বেগাতী,০১৮৯৩৭২২৩০৯ ১ ০.২০ কাপ প দ শ্র বৃদষ্টরত পুকুরেে পাদন মঘািা হরয়রছ ।   তরক ৫০০ গ্রা  হারে চুন প্ররয়াগ কোে পো  প মিয়া হরিা ।

৫২ কাকিী োণী দেশ্বাে,দেিংিা ১ ০.১৭ রুই িাতীয়
পাদনে pH এে  াো ৬ এে ক   াছ দনদিপেভারে মভরে 

মেিারে  ।
  তরক ৫০০ গ্রা  হারে চুন প্ররয়াগ কোে পো  প মিয়া হরিা ।

৫৩  ািি োিা দ ে,মোনািাঙ্গা,০১৯৮৮৯৮১৫৫৯ ১ ০.১৫ রুই িাতীয়  াছ ঠিক ত োিরছ না ।
প্রদত মকদি খারদ্যে োরথ ২-৩ গ্রা  এেকাদিনা প্রদতদিন ২ োে খারদ্যে োরথ দ দ রয় 

প্ররয়াগ কোে পো  প মিয়া হরিা   ।

৫৪  ঞ্জু োণী দেশ্বাে,তািখদি,০১৭২৯৪২৫০৪৫ ২ ০.২৫ কাপ প দ শ্র
পুকুরে প্রচুে পদে ান েবুি প্লািংটন  িরন্মরে এেিং পাদনে েিং 

গাঢ় েবুি হরয় মগরছ ।
একে প্রদত ৮০০দ দি মনা এিদগ  প্ররয়াগ কোে পো  প মিযা হরিা ।

৫৫ অপ পণা দেশ্বাে,দেিংিা,০১৭১৩৯০৬২৮২ ১ ০.১৭ কাপ প দ শ্র  াছ ঠিক ত োিরছ না ।
প্রদত মকদি খারদ্যে োরথ ২-৩ গ্রা  এেকাদিনা প্রদতদিন ২ োে খারদ্যে োরথ দ দ রয় 

প্ররয়াগ কোে পো  প মিয়া হরিা   ।

৫৬ োদকে আি হাোন,তািখদি,০১৩১৮৪৩৮৩৪৮ ২ ০.২০ কাপ প দ শ্র পুকুরে োক্ষুরে  ারছে উপেে । মোরটনন/ হােপুন  তক প্রদত ১৮ গ্রা  / ঘনফট হারে পাদনরত প্ররয়াগ কেরত হরে ।

৫৭ আদেদি  ন্ডি,তািখদি,০১৮৫৩৭১৪৪১২ ২ ০.২০ রুই িাতীয় মপানা  ারছে বৃদিে িন্য দক কেণীয় দভটা-দে ১-২ গ্রা /মকদি খারদ্যে োরথ ৭-১০ দিন প্ররয়াগ কেরত হরে ।

৫৮ ম া: সু ন দেশ্বাে,তািখদি,০১৭২১০৯০৯৯৬ ১ ০.১৭ রুই িাতীয়  াছ খাোে খায় না । একুয়া িাই  প্লাে ১গ্রা /মকদি খাোরেে োরথ ৩-৫ দিন খাওযারত হরে ।



৫৯ উৎপি েেকাে,তািখদি,০১৮৫০,৭৬৪৪২২ ২ ০.২২ কাপ প নাে পােী মকারনা িক্ষন ছািা ২-৪ টি মপানা  াো যারে । প্রদত  তরক ২০০ গ্রা  হারে দিওিাইট প্ররয়াগ কেরত হরে ।

৬০ মযাগ ায়া দেশ্বাে,দেিংিা,০১৯০৩৮৭১৪০২ ২ ০.২৪ রুই িাতীয়
পুকুরে প্রচুে পদে ান েবুি প্লািংটন  িরন্মরে এেিং পাদনে েিং 

গাঢ় েবুি হরয় মগরছ ।
একে প্রদত ৮০০দ দি মনা এিদগ  প্ররয়াগ কোে পো  প মিযা হরিা ।

৬১ গায়ীদে দেশ্বাে,দেিংিা,০১৮৭৮৪৮০৫১৭ ২ ০.২৫ রুই িাতীয় মপানা  ারছে বৃদিে িন্য দক কেণীয় ? দভটা-দে ১-২ গ্রা /মকদি খারদ্যে োরথ ৭-১০ দিন প্ররয়াগ কেরত হরে ।

৬২  রনাদিত কু ােোয়,মোনািাঙ্গা,০১৯৮৮৯৮১৫৫৯ ২ ০.২০ রুই িাতীয় মকারনা িক্ষন ছািা ২-৪ টি মপানা  াো যারে । প্রদত  তরক ২০০ গ্রা  হারে দিওিাইট প্ররয়াগ কেরত হরে ।

৬৩ মিােনা োণী োইন,মোনািাঙ্গা,০১৭৩৩৮১২২৯৮ ১ ০.১৫ কাপ প দ শ্র দেিভাে কাপ প  ারছে মঠাট েি হরয় ঝুরি মগরছ ।
কিে ও োোয়দনক োে প্ররয়াগ করে ফাইরটাপ্লিংটন বৃদি কেরত হরে এেিং দুই মেিা খাদ্য 

প্ররয়াগ কেরত হরে ।

৬৪ তাপে দেশ্বাে,ধরনশ্বেগাতী,০১৮৩৮১৪৬৭৬৮ ১ ০.২০ পাঙ্গাে োে ব্যেহাে কোে পরেও প্রাকৃদতক খাদ্য কতদে হরে না । প্রদত  তরক ২০০ দ দি মেনরথাি প্ররয়ারগে পো  প মিয়া হে ।

৬৫ দপযুষ কাদন্ত,আিপািা,০১৭২৫৪৫৪৩৭৫ ১ ০.১৫ মতিাদপয়া মপানা  ারছে বৃদিে িন্য দক কেণীয় দভটা-দে ১-২ গ্রা /মকদি খারদ্যে োরথ ৭-১০ দিন প্ররয়াগ কেরত হরে ।

৬৬ ওদহদুে েহ ান, তখাদি,০১৯৮৮৪৮৩৮৭৩ ১ ০.১০ কাপ প দ শ্র
পুকুরে প্রচুে পদে ান েবুি প্লািংটন  িরন্মরে এেিং পাদনে েিং 

গাঢ় েবুি হরয় মগরছ ।
একে প্রদত ৮০০দ দি মনা এিদগ  প্ররয়াগ কোে পো  প মিযা হরিা ।

৬৭ অনুরিে িাে,েয়ো,০১৯২৩৫৮৯৪৮১ ২ ০.১৮ কাপ প দ শ্র  স্বেপু ুঁটি  ারছে মপট ফরি যারে । প্রদত মকদি খারদ্যে োরথ ৫-৬গ্রা  মেনা াইদেন েপ্তারহ ৪-৫ দিন দিরত হরে ।

৬৮ দনদখি দেশ্বাে,তািখদি,০১৭২৯৭৬৮০৮০ ২ ০.১০ কাপ প দ শ্র  াছ ঠিক ত োিরছ না ।
প্রদত মকদি খারদ্যে োরথ ২-৩ গ্রা  এেকাদিনা প্রদতদিন ২ োে খারদ্যে োরথ দ দ রয় 

প্ররয়াগ কোে পো  প মিয়া হরিা   ।

৬৯ দহ ািংসু দেশ্বাে ,গিংঙ্গাো পুে,০১৯১৭২৭৫২৩৩ ১ ০.১৫ কাপ প দ শ্র পুকুরে োক্ষুরে  ারছে উপেে । মোরটনন/ হােপুন  তক প্রদত ১৮ গ্রা  / ঘনফট হারে পাদনরত প্ররয়াগ কেরত হরে ।

৭০ িা: ফদেদুে েহ ান,মকাটোগ,০১৭১১০১০৬৫৯ ১ ০.১৩ কাপ প দ শ্র মপানা  ারছে বৃদিে িন্য দক কেণীয় দভটা-দে ১-২ গ্রা /মকদি খারদ্যে োরথ ৭-১০ দিন প্ররয়াগ কেরত হরে ।

৭১ ম া; ফিলুি কদে  তখািী,০১৭২১৮১১০১৮ ১ ০.২০ কাপ প দ শ্র োে ব্যেহাে কোে পরেও প্রাকৃদতক খাদ্য কতদে হরে না । প্রদত  তরক ২০০ দ দি মেনরথাি প্ররয়ারগে পো  প মিয়া হে ।

৭২ উি  োইন,ো কান্তপুে ২ ০.২৫ কাপ প দ শ্র পুকুরে প্রচুে পদে ান  ামুক িরন্মরে ।
টি েীি মকক , তরক ১ মকদি পূরে পে োরত দভদিরয় মেরখ পেদিন মেৌরেে উপদস্থদতরত 

প্ররয়ারগে পো  প মিয়া হি ।

৭৩ মৃদুি দেশ্বাে,ো কান্তপুে ১ ০.১৫ কাপ প দ শ্র
পুকুরে প্রচুে পদে ান েবুি প্লািংটন  িরন্মরে এেিং পাদনে েিং 

গাঢ় েবুি হরয় মগরছ ।
একে প্রদত ৮০০দ দি মনা এিদগ  প্ররয়াগ কোে পো  প মিযা হরিা ।

৭৪ দেপন  দল্লক,োউদিয়া ১ ০.০৯ কাপ প দ শ্র পাদনে উপে িাি স্তে ি া হরয়রছ । খি দ্বাো েদ  কতদে করে এক প্রান্ত মথরক অন্য প্রারন্ত মটরন মফিরত হরে ।

৭৫ ইছাক দ য়া,তািখদি,০১৮৩৩৫৩১৬৩৭ ১ ০.১৮ কাপ প দ শ্র মপানা  ারছে বৃদিে িন্য দক কেণীয় দভটা-দে ১-২ গ্রা /মকদি খারদ্যে োরথ ৭-১০ দিন প্ররয়াগ কেরত হরে ।

৭৬ তরুণ ভট্টাচায, তখািী,০১৭১৭৮২১৩০৯ ১ ০.১৫ কাপ প দ শ্র
মভাে মেিা হরত েকাি ৯.০০ টা পযন্ত  াছ দূে পি ভারে মভরে 

মেিারে ।
একে প্রদত ৫০০-৭০০ গ্রা  অদ্স্র-এ প্ররয়াগ কোে পো  প মিযা হরিা ।

৭৭ উি  গাইন,ো কান্তপুে,০১৯৩৭৭৬৩২৮০ ১ ০.১৭ কাপ প দ শ্র মপানা  ারছে বৃদিে িন্য দক কেণীয় দভটা-দে ১-২ গ্রা /মকদি খারদ্যে োরথ ৭-১০ দিন প্ররয়াগ কেরত হরে ।

৭৮ মৃদুি কু াে েেকাে,ো কান্তপুে,০১৭১০৭৫০৯৩৫ ১ ০.১৮ কাপ প দ শ্র পাদনে উপে িাি স্তে ি া হরয়রছ । খি দ্বাো েদ  কতদে করে এক প্রান্ত মথরক অন্য প্রারন্ত মটরন মফিরত হরে ।

৭৯ পদেরতাষ গাইন,ো কান্তপুে,০১৯৬২৪৪৮৬৮৪ ১ ০.২০   রনারেি মতিাদপয়া মকারনা িক্ষন ছািা ২-৪ টি মপানা  াো যারে । প্রদত  তরক ২০০ গ্রা  হারে দিওিাইট প্ররয়াগ কেরত হরে ।

৮০ সুদিত দেশ্বাে,ো কান্তপুে,০১৯১৭৯৫৪৮১৫ ১ ০.২২ কাপ প দ শ্র  াছ খাোে খায় না । একুয়া িাই  প্লাে ১গ্রা /মকদি খাোরেে োরথ ৩-৫ দিন খাওযারত হরে ।

৮১ দপযুষ েেকাে,ো কান্তপুে,০১৭২৮০১৭৮২৭ ১ ০.১৮ রুই িাতীয় পাদনে উপে িাি স্তে ি া হরয়রছ । খি দ্বাো েদ  কতদে করে এক প্রান্ত মথরক অন্য প্রারন্ত মটরন মফিরত হরে ।

৮২ শ্যা িী েেকাে,ো কান্তপুে,০১৭৪৬৯৩৬১৬৮ ১ ০.০৮ রুই িাতীয়
মভাে মেিা হরত েকাি ৯.০০ টা পযন্ত  াছ দূে পি ভারে মভরে 

মেিারে ।
একে প্রদত ৫০০-৭০০ গ্রা  অদ্স্র-এ প্ররয়াগ কোে পো  প মিযা হরিা ।

৮৩ দেপন  দল্লক,োউদিয়া,০১৮৮৩৩৮৬৩৭০ ১ ০.১২ মতিাদপয়া মতিাদপয়া  ারছে মচায়ারি িাি িাগ মিখা দিরয়রছ ।
দকউি এি ৫গ্রা  /  তরক প্রদত ঘনফট পাদনে োরথ দ দ রয় প্ররয়াগ কোে পো  প মিযা 

হি ।



৮৪ অদত  কু াে দেশ্বাে,োউদিয়া,০১৮৮৩৩৮৬৩৭০ ২ ০.২০ রুই িাতীয়  ারছে  েীরে িাি িাি িাগ িখা দিরয়রছ । প্রদত মকদি খারদ্যে োরথ ৫-৬গ্রা  মটট্রারভট wsp প্ররয়াগ কোে পো  প মিয়া হি   ।

৮৫ ম া: ফদেি আহর ি,দচরিিািংগা,০১৯৯৮০৩৪৭৯৬ ১ ০.১৭ রুই িাতীয়
রুই  ারছে মপট ফরি যারে এেিং ২-১ টা  াছ  াো যারে । 

কেণীয় দক?
প্রদত মকদি খারদ্যে োরথ ৫-৬গ্রা  মেনা াইদেন েপ্তারহ ৪-৫ দিন দিরত হরে ।

উপরিিা 

ম াটোঃ
১১২ ২৪.৪৬

১ ম াোঃ দফরোি আি  গ্রা -কি ধােী ০১৯৮৩৩৩৮২৪৩ ১ 0.20 কাপ প দ শ্র  ারছে বৃদি আ ানুরুপ নয়, ারছে ঘনত্ব মে ী  ারছে ঘনত্ব ক ারত হরে এেিং দনরয়াদ ত েম্পুেক খাদ্য প্ররয়াগ করুন

২ োরেয়া মেগ , গ্রা -োিাে োধানগে ০১৭২১৯২২৪৪০ ১ 0.15 কাপ প দ শ্র পুকুরেে পাদনে অেস্থা ভাি।প্রদ ক্ষন মপরত আগ্রহী প্রদ ক্ষন মিয়াে িন্য আশ্বস্থ কো হয়

৩ পদে ি কু াে দেশ্বাে গ্রা -ধুিরিািা ০১৭৪৫১৩৫৯৫২ ১ 0.17 কাপ প দ শ্র পুকুরে দক পদে ারন েম্পুেক খাদ্য প্ররয়াগ কো হরে পুকুরেে ম াট  ারছে ওিরনে ৫% হারে প্রদতদিন

৪ ম াোঃ হুোইন খান, গ্রা -চািদ য়া ০১৭৯১১২৭১৪৩ ১ 0.12 কাপ প দ শ্র পুকুরে প্রাকৃদতক খারদ্যে অভাে োোয়দনক োে প্ররয়ারগে পো  প মিয়া হয়

৫ েদেতা দেশ্বাে গ্রা -চুিােগাদত ০১৭৬৩৪৯৫৮০২ ১ 0.13 কাপ প দ শ্র  ারছে বৃদি আ ানুরুপ নয় দনরয়াদ ত েম্পুেক খাদ্য প্ররয়াগ করুন

৬ োদ িা মেগ  গ্রা -হদেণািাঙ্গা ০১৭৫৪৪৯৮৭২৫ ১ 0.12 কাপ প দ শ্র পুকুরে দক পদে ারন েম্পুেক খাদ্য প্ররয়াগ কো হরে পুকুরেে ম াট  ারছে ওিরনে ৫% হারে প্রদতদিন

৭ ম াোঃ দিবু ম াল্লা, গ্রা -আিপািা ০১৭৪৫৩৫৭৮২৬ ১ 0.10 কাপ প দ শ্র  ারছে  জুি ঘনত্ব েম্পরকপ িানরত চান  তািংর  ৩০-৪০ টি কাপ প িাতীয়  ারছে মপানা  জুরিে করুন

৮ ম াোঃ মোরহি গ্রা -িাদতয়ািহ ০১৭৬০৫৭৩১৮০ ১ 0.13 কাপ প দ শ্র োোয়দনক োে প্ররয়ারগে  াো িানরত চান  তািং  প্রদত ২০০ গ্রা  ইউদেয়া ও ১০০ গ্রা  টিএেদপ

৯ ম াোঃ  দফদুি ইেিা , গ্রা -োয়পুে ০১৭৩২৩৭৫০৭২ ১ 0.12 কাপ প দ শ্র দিরন কতোে খাোে দিরত হয় িানরত চান েকারি ১ োে দেকারি ১ োে

১০ ম াোঃ ে দহদুি ইেিা  গ্রা -হদেণািাঙ্গা ০১৭৭৭৪১২৮৬৯ ১ 0.10 কাপ প দ শ্র পুকুরেে পাদনে উপে িািস্তে ির রছ পাতিা কাপি ো খরিে েদ  দিরয় তুরি মফিরত হরে

১১ ম াোঃ আওয়াি ফকীে, গ্রা -তল্লাোিীয়া ০১৯২২৬৪৮৬৬২ ১ 0.15 কাপ প দ শ্র প্রদ ক্ষন মপরত আগ্রহী প্রদ ক্ষন মিয়াে িন্য আশ্বস্থ কো হয়

১২ ম াছাোঃ  াদহনা আক্তাে গ্রা -উড়ুো ০১৮৮৪৫৩৭১৯১ ১ 0.13 কাপ প দ শ্র  ারছে বৃদি আ ানুরুপ নয় দনরয়াদ ত েম্পুেক খাদ্য প্ররয়াগ করুন

১৩ ম াোঃ শুকুে মুেদল্ল গ্রা -কালুকাদন্দ ০১৭৪৩৬৩০৫৬৪ ১ 0.13 কাপ প দ শ্র পাদনরত প্রাকৃদতক খারদ্যে ঘাটদত োোয়দনক োে প্ররয়ারগে পো  প মিয়া হয়

১৪ ম াছাোঃ খাদিিা মেগ  গ্রা -উড়ুো ০১৭৯৮০৪৪১৮৩ ১ 0.10 কাপ প দ শ্র পুকুরে দক পদে ারন েম্পুেক খাদ্য প্ররয়াগ কো হরে পুকুরেে ম াট  ারছে ওিরনে ৫% হারে প্রদতদিন

১৫
ম াছাোঃ দিনদিো মেগ , গ্রা -কালুকাদন্দ 

০১৭২৯১৫৪৮২২
১ 0.13 কাপ প দ শ্র পাদনরত ব্লু  িরন্মরছ কেনীয় পাতিা কাপি ো খরিে েদ  দিরয় তুরি মফিরত হরে

১৬ ম াোঃ আদ নুে েহ ান গ্রা -কি ধােী ০১৯১৭১৫৬৩৯৬ ১ 0.17 কাপ প দ শ্র পাদন পেীক্ষা কেরত চান পাদন পেীক্ষা করে মিয়া হয়

১৭ ম াোঃ মেিাউি কদে  গ্রা -কি ধাদে ০১৭৬৮২৪৮৯০২ ১ 0.20 কাপ প দ শ্র পুকুরে দক পদে ারন েম্পুেক খাদ্য প্ররয়াগ কো হরে পুকুরেে ম াট  ারছে ওিরনে ৫% হারে প্রদতদিন

১৮
ম াছাোঃ সু াইয়া ইয়ােদ ন গ্রা -কি ধাদে 

০১৮৫৮১৩৭৬৬৮
১ 0.10 কাপ প দ শ্র  ারছে বৃদি আ ানুরুপ নয় দনরয়াদ ত েম্পুেক খাদ্য প্ররয়াগ করুন

১৯  াদহনা খাতুন, গ্রা -মধায়াইি ০১৯১৮৩০৪৯২৫ ১ 0.13 কাপ প দ শ্র পাদনরত গ্যাে ির রছ হেো টানাে এেিং দিওিাইট প্ররয়ারগে পো  প মিয়া হয়

২০ ম াোঃ আিী হাোন, গ্রা -মধায়াইি ০১৯২১৯১৬৭৪০ ১ 0.12 কাপ প দ শ্র পুকুরেে পাদনে উপে িািস্তে ির রছ পাতিা কাপি ো খরিে েদ  দিরয় তুরি মফিরত হরে

২১ ম াছাোঃ মোর ছা খাতুন গ্রা -মধায়াইি ০১৯২৫৩৬৬৫০৪ ১ 0.17 কাপ প দ শ্র পুকুরে দক পদে ারন েম্পুেক খাদ্য প্ররয়াগ কো হরে পুকুরেে ম াট  ারছে ওিরনে ৫% হারে প্রদতদিন

উপরিিাোঃ  হম্মিপুে



২২ ম াোঃ কা াি মহারেন গ্রা -চেপাচুদিয়া ০১৯১৫০৯৭০৮১ ১ 0.10 কাপ প দ শ্র পাদন পেীক্ষা কেরত চান পাদন পেীক্ষা করে মিয়া হয়

২৩ ম াোঃ  দফজুে েহ ান, গ্রা -োয়পা া ০১৯১৮২২৩৫৫৮ ১ 0.13 কাপ প দ শ্র  ারছে  জুি ঘনত্ব েম্পরকপ িানরত চান  তািংর  ৩০-৪০ টি কাপ প িাতীয়  ারছে মপানা  জুরিে করুন

২৪ ম াোঃ িািাি উিীন, গ্রা -মিাকা ০১৭২১৫১৫৪৯১ ১ 0.15 কাপ প দ শ্র পাদনরত প্রাকৃদতক খারদ্যে ঘাটদত োোয়দনক োে প্ররয়ারগে পো  প মিয়া হয়

২৫  ানরে  দ কিাে গ্রা -কিাগাদছ ০১৯৪৫৯৪১৬৮৪ ১ 0.13 কাপ প দ শ্র পাদন পেীক্ষা কেরত চান পাদন পেীক্ষা করে মিয়া হয়

২৬ ম াোঃ িাদহদুি ইেিা  গ্রা -খদি াখািী ০১৯১৩১০৪৬০৮ ১ 0.17 কাপ প দ শ্র পাদনরত গ্যাে ির রছ হেো টানাে এেিং দিওিাইট প্ররয়ারগে পো  প মিয়া হয়

২৭ ওদহি ম াল্লা গ্রা -কিাগাদছ ০১৯৬৫৪৩৯৬৩৮ ১ 0.10 কাপ প দ শ্র েম্পুেক খাদ্য দকভারে কতেী কেরত হয়
েদেষাে কখি ,কুিা, গর ে ভূদষ ইতযাদি দনদি পষ্ট হারে দ দ রয় েম্পুেক খাদ্য কতেী কেরত 

হয়।

২৮ ম ফািী  ন্ডি ,গ্রা -োিধা ০১৯১৩৬৮৫৩৯৪ ১ 0.14 কাপ প দ শ্র  ারছে  জুি ঘনত্ব েম্পরকপ িানরত চান  তািংর  ৩০-৪০ টি কাপ প িাতীয়  ারছে মপানা  জুরিে করুন

২৯ ম াছাোঃ তহদ না মেগ  গ্রা -হদেয়াখািী ০১৯২৭১৬৭২৮৫ ১ 0.15 কাপ প দ শ্র  াছ ছািাে পূরে প কেনীয় কী আগাছা পদেস্কাে,োরি  াছ দনধন,চুন ও োে প্ররয়াগ করে ৫/৬ দিন পে মপানা  জুি

৩০ আোঃ হান্নান দ কিাে গ্রা -ো রিেপুে ০১৯৩৬৬২৫০১০ ১ 0.13 কাপ প দ শ্র েম্পুেক খাদ্য দকভারে কতেী কেরত হয়
েদেষাে কখি ,কুিা, গর ে ভূদষ ইতযাদি দনদি পষ্ট হারে দ দ রয় েম্পুেক খাদ্য কতেী কেরত 

হয়।

৩১ দে এ  আোফাত আি  গ্রা -কি ধােী ০১৭৬৮২৭১২৯৯ ১ 0.14 কাপ প দ শ্র কেোদনক পিদতরত  াছচাষ কেরত চান প্ররয়ািনীয় পো  প প্রিান কো হয়।

৩২ ম াোঃ ম াস্তাক আহরম্মি গ্রা -কি ধােী ০১৭৭৭৫৪৩৭১৬ ১ 0.15 কাপ প দ শ্র  ারছে বৃদি আ ানুরুপ নয়, ারছে ঘনত্ব মে ী  ারছে ঘনত্ব ক ারত হরে এেিং দনরয়াদ ত েম্পুেক খাদ্য প্ররয়াগ করুন

৩৩
ম াোঃ ম াস্তাদফজুে েহ ান গ্রা -কি ধােী 

০১৩০৭৮১৭৭৬৮
১ 0.14 কাপ প দ শ্র েকারি  ারছ মভরে যায়। দু একটি  াো যায়  ারছে ঘনত্ব ক ারত হরে এেিং দনরয়াদ ত েম্পুেক খাদ্য প্ররয়াগ করুন

৩৪ ম াোঃ ইছহাক  ন্ডি গ্রা -কি ধােী ০১৯১১২০৫০২৮ ১ 0.13 কাপ প দ শ্র মৃরগি  ারছে মিরি োিা িাগ পুকুরেে পাদন বৃদি করুন ো অন্য পুকুরেে  াছ ট্রান্সফাে করুন

৩৫ ম াছাোঃ  াদহনা খাতুন গ্রা -িাদতয়ািহ ০১৭৮৯৪৯১৬৫৮ ১ 0.10 কাপ প দ শ্র  ারছে বৃদি আ ানুরুপ নয়, ারছে ঘনত্ব মে ী  ারছে ঘনত্ব ক ারত হরে এেিং দনরয়াদ ত েম্পুেক খাদ্য প্ররয়াগ করুন

৩৬ পদে ি কু াে দেশ্বাে গ্রা -ধুিরিািা ০১৭৪৫১৩৫৯৫২ ১ 0.20 কাপ প দ শ্র পাদনে েঙ েবুি নয় োোয়দনক োে প্ররয়ারগে পো  প মিয়া হয়

৩৭ অপু দেশ্বাে গ্রা -ডুমুেদ য়া ০১৭৩৬৮০১২৯৭ ১ 0.15 কাপ প নাে পাদে মপানাে পুকুরে খাদ্য প্ররয়ারগে পো  প চান নাে পােী মগাল্ড দপরিত ও েদেষাে কখি খাওয়ারনাে পো  প মিয়া হয়

৩৮ ম াছাোঃ খাদিিা খাতুন গ্রা -চািদ য়া ০১৭০৪৭৬৪০৬২ ১ 0.13 কাপ প দ শ্র  ারছে বৃদি আ ানুরুপ নয়, ারছে ঘনত্ব মে ী  ারছে ঘনত্ব ক ারত হরে এেিং দনরয়াদ ত েম্পুেক খাদ্য প্ররয়াগ করুন

৩৯ ম াোঃ দ িানুে েহ ান গ্রা -োয়পুে ০১৭২৬৮৩১৩১৬ ১ 0.12 কাপ প দ শ্র  ারছে বৃদি আ ানুরুপ নয়, ারছে ঘনত্ব মে ী  ারছে ঘনত্ব ক ারত হরে এেিং দনরয়াদ ত েম্পুেক খাদ্য প্ররয়াগ করুন

৪০ দিদপ গ্রা -হদেণািাঙ্গা ০১৮২৫৬৯৫৭৩৯ ১ 0.13 কাপ প দ শ্র পুকুরেে পাদন মঘািা  তািংর  ১ মকদি চুন প্ররয়াগ করুন

৪১ ম াোঃ আওয়াি ফকীে গ্রা -তল্লাোদিয়া ০১৯২২৬৪৮৬৬২ ১ 0.10 কাপ প দ শ্র পাদন পেীক্ষা কেরত চান পাদন পেীক্ষা করে মিয়া হয়

৪২ ম াছাোঃ ে াদহনা আক্তাে গ্রা -উরুিা ০১৮৮৪৫৭১৯১১ ১ 0.18 কাপ প দ শ্র পাদনরত প্রাকৃদতক খারদ্যে ঘাটদত োোয়দনক োে প্ররয়ারগে পো  প মিয়া হয়

৪৩ ম াোঃ মোরহি মেখ গ্রা -ঘুদল্লয়া ০১৯২২৩৭৯৭৩৮ ১ 0.13 কাপ প দ শ্র  ারছে বৃদি আ ানুরুপ নয়  দনরয়াদ ত েম্পুেক খাদ্য প্ররয়াগ করুন

৪৪ ম াছাোঃ দপনদিো খাতুন গ্রা -কালুকাদন্দ ০১৭২৯১৫৪৮২২ ১ 0.10 কাপ প দ শ্র পুকুরেে পাদনে উপে িািস্তে ির রছ পাতিা কাপি ো খরিে েদ  দিরয় তুরি মফিরত হরে

৪৫ দেক্তা পােভীন গ্রা -উরুিা ০১৭১৫৪০৭৪৮২ ১ 0.12 কাপ প দ শ্র পাদনরত গ্যাে ির রছ হেো টানাে এেিং দিওিাইট প্ররয়ারগে পো  প মিয়া হয়

৪৬ ম াোঃ কার   দেশ্বাে গ্রা -উরুিা ০১৭৯৯৮৫৫৭০৩ ১ 0.14 কাপ প দ শ্র চুন প্ররয়ারগে  াো িানরত চান  তািংর  ১ মকদি চুন প্ররয়াগ করুন



৪৭ অদখি কু াে োিই গ্রা -কু রুি  ০১৬৮০৮৯৩৩৭৪ ১ 0.15 কাপ প দ শ্র  ারছে বৃদি আ ানুরুপ নয়  দনরয়াদ ত েম্পুেক খাদ্য প্ররয়াগ করুন

৪৮ ম াোঃ আদ নুে েহ ান গ্রা -কি ধােী ০১৯১৭১৫৬৩৯৬ ১ 0.12 কাপ প দ শ্র েকারি  াছ মভরে যায়। দু একটি  াো যায়  ারছে ঘনত্ব ক ারত হরে এেিং দনরয়াদ ত েম্পুেক খাদ্য প্ররয়াগ করুন

৪৯ ম াছাোঃ মহরিনা খাতুন গ্রা -কি ধােী ০১৯২৩৬০৬৩১১ ১ 0.13 কাপ প দ শ্র পাদন পেীক্ষা কেরত চান পাদন পেীক্ষা করে মিয়া হয়

৫০  ানরে  দ কিাে গ্রা -কিাগাদছ ০১৯৪৫৯৪১৬৮৪ ১ 0.13 কাপ প দ শ্র পাদনরত প্রাকৃদতক খারদ্যে ঘাটদত োোয়দনক োে প্ররয়ারগে পো  প মিয়া হয়

৫১ িদতকা োনী িস্কে গ্রা -কিাগাদছ ০১৯৪১৯৬৩৬০৫ ১ 0.10 কাপ প দ শ্র  ারছে বৃদি আ ানুরুপ নয়  দনরয়াদ ত েম্পুেক খাদ্য প্ররয়াগ করুন

৫২ ম াোঃ িাদহদুি ইেিা  গ্রা -খদি াখািী ০১৯১৩১০৪৬০৮ ১ 0.12 কাপ প দ শ্র চুন প্ররয়ারগে  াো িানরত চান  তািংর  ১ মকদি চুন প্ররয়াগ করুন

৫৩ ম াোঃ খদেেে েহ ান গ্রা -ো রিেপুে ০১৭২৭৮০৫২৯৮ ১ 0.13 কাপ প দ শ্র পাদন পেীক্ষা কেরত চান পাদন পেীক্ষা করে মিয়া হয়

৫৪ মো ানা ইয়ােদ ন গ্রা -োিধা ০১৯১২৯৭৯২৮২ ১ 0.10 কাপ প দ শ্র পুকুরেে পাদনে উপে িািস্তে ির রছ পাতিা কাপি ো খরিে েদ  দিরয় তুরি মফিরত হরে

৫৫ ম াছাোঃ তহদ না মেগ  গ্রা -হদেয়াখািী ০১৯২৭১৬৭২৮৫ ১ 0.13 কাপ প দ শ্র েকারি  াছ মভরে যায়।  ারছে ঘনত্ব ক ারত হরে এেিং দনরয়াদ ত েম্পুেক খাদ্য প্ররয়াগ করুন

৫৬ ম াছাোঃ মোর ছা খাতুন গ্রা -মধায়াইি ০১৯২৫৩৬৬৫০৪ ১ 0.12 কাপ প দ শ্র  ারছে গারয় িাি িাি িাগ  তািংর  ১ মকদি চুন প্ররয়াগ করুন

৫৭ ম াোঃ  দফজুে েহ ান, গ্রা -োয়পা া ০১৯১৮২২৩৫৫৮ ১ 0.17 কাপ প নাে পাদে খাদ্য প্ররয়ারগে  াো িানরত চান
মপানাে ম াট ওিরনে ৫% হারে েদেষাে কখি প্ররয়াগ করুন েকারি অরধ পক ও দেকারি 

অরধ পক।

৫৮ ম াোঃ আিাি মেখ গ্রা -মিাকা ০১৯১৩৭৫৪০২৩ ১ 0.10 কাপ প দ শ্র েম্পুেক খাদ্য দকভারে কতেী কেরত হয়
েদেষাে কখি ,কুিা, গর ে ভূদষ ইতযাদি দনদি পষ্ট হারে দ দ রয় েম্পুেক খাদ্য কতেী কেরত 

হয়।

৫৯ ম াোঃ আ োফি ইেিা  গ্রা - রহ পুে ০১৯১১৩৪৪৭৭৮ ১ 0.13 কাপ প দ শ্র পাদনরত গ্যাে ির রছ হেো টানাে এেিং দিওিাইট প্ররয়ারগে পো  প মিয়া হয়

৬০ আোঃ হান্নান দ কিাে গ্রা -ো রিেপুে ০১৯৩৬৬২৫০১০ ১ 0.15 কাপ প দ শ্র  ারছে বৃদি আ ানুরুপ নয়  দনরয়াদ ত েম্পুেক খাদ্য প্ররয়াগ করুন

৬১ ম াোঃ ই ােত ম াল্লা গ্রা -মঘাষপুে ০১৯৩৩৮৬১১৪১ ১ 0.35 কাপ প দ শ্র  ারছে পদে ান ও খাদ্য প্ররয়াগ েম্পরকপ িানরত চান
 তািং  প্রদত ২০টি মপানা এেিং  ারছে ম াট ওিরনে ৩% হারে েম্পুেক খাোে প্ররয়াগ 

করুন

৬২
ম াোঃ  াহিাহান দ য়া গ্রা -পিা োদিয়া 

০১৯৭৭৮৮২৪৮৯
১ 1.33 কাপ প দ শ্র দকছু দকছু  ারছে গারয় ক্ষত মোগ মিখা দিরয়রছ  তািং  প্রদত ১ মকদি িেন ও ১ মকদি চুন প্ররয়ারগে পো  প মিয়া হয়।

৬৩  হিত মহারেন গ্রা -চে পাচুদেয়া ০১৯৫০১৫৮৭৩৯ ১ 0.20 কাপ প দ শ্র  াছ পুদষ্টহীন দনরয়াদ ত ভারে পদেদ ত পদে ারন েপুেক খাোে প্ররয়ারগে পো  প মিয়া হয়।

৬৪ কাদিিাে োিেিং ী গ্রা -কানাইনগে ০১৭২৭০৭৬৩৪০ ১ 0.13 কাপ প দ শ্র  ারছে বৃদি আ ানুরুপ নয়, ারছে ঘনত্ব মে ী  ারছে ঘনত্ব ক ারত হরে এেিং দনরয়াদ ত েম্পুেক খাদ্য প্ররয়াগ করুন

৬৫ দ টুি দেশ্বাে গ্রা -চেেিদেয়া ০১৭২৬৩৮৪৮৩৫ ১ 0.14 কাপ প দ শ্র পাট মধায়াে িন্য  াছ দু একটি  াো যারে এেিং মভরে থারক  তািংর  ১ মকদি চুন প্ররয়াগ করুন

৬৬ িাকাদেয়া দপকুি গ্রা -মগাদপনাথপুে ০১৭১২৪২৩৯৫২ ১ 0.13 কাপ প দ শ্র পাদন মঘািা এেিং মট্রদনিং মপরত আগ্রহী  তািংর  ১ মকদি চুন প্ররয়াগ কো এেিং মট্রদনিং মিয়াে িন্য আশ্বস্থ কো হয়

৬৭ ম াোঃ লুৎফাে ম াল্লা গ্রা -কু রুি ০১৭৬৫১০২৩১৬ ১ 0.15 কাপ প দ শ্র
 ারছে বৃদি আ ানুরুপ নয়,েকারি  াছ মভরে যায় ও  ারছে 

ঘনত্ব মে ী
 ারছে ঘনত্ব ক ারত হরে এেিং দনরয়াদ ত েম্পুেক খাদ্য প্ররয়াগ করুন

৬৮ ম াোঃ ই া  হুোইন গ্রা -িয়ো পুে ০১৭১৯৮৩৭৩৩৬ ১ 0.50 কাপ প দ শ্র  ারছে বৃদি আ ানুরুপ নয়, ারছে ঘনত্ব মে ী  ারছে ঘনত্ব ক ারত হরে এেিং দনরয়াদ ত েম্পুেক খাদ্য প্ররয়াগ করুন

৬৯ আোফাত মহারেন গ্রা -গঙ্গাো পুে ০১৭৩৬৬০০০২৩ ১ 0.40 কাপ প দ শ্র  াছ েকারি মভরে যায় এেিং দু একটি  াছ  াো যায়  ারছে ঘনত্ব ক ারত হরে এেিং দনরয়াদ ত েম্পুেক খাদ্য প্ররয়াগ করুন

৭০ দন ীত কু াে গ্রা -আঊনািা ০১৭৭৮১৯৬৮৫০ ১ 0.20 কাপ প দ শ্র  ারছে বৃদি আ ানুরুপ নয়,পুকুরে প্রাকৃদতক খাদ্য ক  দনরয়াদ ত েম্পুেক খাদ্য এেিং োোয়নক োে প্ররয়াগ করুন

৭১ েদেউি ইেিা  গ্রা -কু রুি ০১৭৩২৩২৩৩৯০ ১ 0.13 কাপ প দ শ্র
দেিভাে কাপ প  ারছে গারয় িাি িাি িাগ। দু একটি  াো 

যারে, পুকুরে চান্দা  াছ আরছ
িাি মটরন চান্দা  াছ তুরি মফলুন, চুন িেন প্ররয়াগ করুন  তািং  প্রদত ১ মকদি।



৭২ মকা ি দেশ্বাে গ্রা -কু রুি ০১৭২৩১৫২৯৮৯ ১ 0.12 কাপ প দ শ্র  ারছে বৃদি আ ানুরুপ নয়, ারছে ঘনত্ব মে ী  ারছে ঘনত্ব ক ারত হরে এেিং দনরয়াদ ত েম্পুেক খাদ্য প্ররয়াগ করুন

৭৩ েচীন্দ্রনাথ দেশ্বাে গ্রা -কু রুি  ০১৭২৩৩৯৯৬৮৪ ১ 0.14 কাপ প দ শ্র পুকুরে পাট পচা গন্ধ এেিং  াছ  াো যায় পুকুরে মভরিরনা পাট তুরি মফরি  তািং  প্রদত ১ মকদি চুন প্ররয়াগ করুন

৭৪ ইকোমুি মহারেন গ্রা -ধুিরিািা ০১৭৬৬৩৬৫১২০ ১ 0.13 কাপ প দ শ্র
  ারছে গারয় িাি িাি িাগ। দু একটি  াো যারে, পুকুরে 

চান্দা  াছ আরছ
িাি মটরন চান্দা  াছ তুরি মফলুন, চুন িেন প্ররয়াগ করুন  তািং  প্রদত ১ মকদি।

৭৫ ম াোঃ কদেে ফকীে গ্রা -তল্লাোদিয়া ০১৭৮৬৪৬০১৮৮ ১ 0.12 কাপ প দ শ্র  ারছে বৃদি আ ানুরুপ নয়  দনরয়াদ ত েম্পুেক খাদ্য প্ররয়াগ করুন

৭৬ োদ িা মেগ  গ্রা -হদেণািাঙ্গা ০১৭৫৪৪৯৮৭২৫ ১ 0.15 কাপ প দ শ্র পাদনরত প্রাকৃদতক খারদ্যে ঘাটদত োোয়দনক োে প্ররয়ারগে পো  প মিয়া হয়

৭৭ ম াোঃ আদ ে মহারেন গ্রা -উরুিা ০১৭১৬৫৭২৫২৩ ১ 0.14 কাপ প দ শ্র  াছ েকারি মভরে যায় এেিং দু একটি  াছ  াো যায়  ারছে ঘনত্ব ক ারত হরে এেিং দনরয়াদ ত েম্পুেক খাদ্য প্ররয়াগ করুন

৭৮ অদখি কু াে োিই গ্রা -কু রুি ০১৬৮০৮৯৩৩৭৪ ১ 0.20 কাপ প দ শ্র
 ারছে বৃদি আ ানুরুপ নয় এেিং পুকুরে প্রাকৃদতক খারদ্যে 

অভাে
 দনরয়াদ ত েম্পুেক খাদ্য ও োোয়দনক োে প্ররয়াগ করুন

৭৯ ম াছাোঃ দপনদিো খাতুন গ্রা -কালুকাদন্দ ০১৭২৯১৫৪৮২২ ১ 0.15 কাপ প দ শ্র  াছ েকারি মভরে যায় এেিং দু একটি  াছ  াো যায়
পারিে গারছে িািপািা মকরট দিরত হরে  ারছে ঘনত্ব ক ারত হরে এেিং দনরয়াদ ত 

েম্পুেক খাদ্য প্ররয়াগ করুন

৮০ ম াোঃ ই া  হুোইন গ্রা -িয়ো পুে ০১৭১৯৮৩৭৩৩৬ ১ 0.40 কাপ প দ শ্র
নতুন পুকুে খনন করে কেোদনক পিদতরত  াছচাষ কেরত 

চান
প্ররয়ািনীয় পো  প প্রিান কো হয়।

৮১ ইে াইি মহারেন গ্রা -োয়পা া ০১৯৭৪৪৩৬৪২৮ ১ 0.17 কাপ প দ শ্র  ারছে বৃদি আ ানুরুপ নয়, ারছে ঘনত্ব মে ী  ারছে ঘনত্ব ক ারত হরে এেিং দনরয়াদ ত েম্পুেক খাদ্য প্ররয়াগ করুন

৮২
ম াোঃ আোফাত মহারেন গ্রা -গঙ্গাো পুে 

০১৭৩৩৬০০০২৩
১ 0.40 কাপ প দ শ্র

নতুন পুকুে খনন করে কেোদনক পিদতরত  াছচাষ কেরত 

চান
প্ররয়ািনীয় পো  প প্রিান কো হয়।

৮৩ অপোদিতা গ্রা -োিধা ০১৯৪৬৪২১০৭০ ১ 0.25 কাপ প দ শ্র  ারছে বৃদি আ ানুরুপ নয়  দনরয়াদ ত েম্পুেক খাদ্য প্ররয়াগ করুন

৮৪ ম াোঃ আ োফি ইেিা  গ্রা - রহ পুে ০১৯১১৩৪৪৭৭৮ ১ 0.20 কাপ প দ শ্র  ারছে বৃদি আ ানুরুপ নয়, ারছে ঘনত্ব মে ী  ারছে ঘনত্ব ক ারত হরে এেিং দনরয়াদ ত েম্পুেক খাদ্য প্ররয়াগ করুন

৮৫ ম াোঃ িািাি উিীন, গ্রা -মিাকা ০১৭২১৫১৫৪৯১ ১ 0.13 কাপ প দ শ্র পুকুরেে পাদন মঘািা  তািংর  ১ মকদি চুন প্ররয়াগ করুন

৮৬ ম াোঃ কা াি মহারেন গ্রা -চেপাচুদিয়া ০১৯১৫০৯৭০৮১ ১ 0.13 কাপ প দ শ্র

৮৭ ম াোঃ  দফজুে েহ ান, গ্রা -োয়পা া ০১৯১৮২২৩৫৫৮ ১ 0.20 কাপ প দ শ্র

৮৮ ম াোঃ আিী হাোন, গ্রা -মধায়াইি ০১৯২১৯১৬৭৪০ ১ 0.30 কাপ প দ শ্র পাদনে েঙ েবুি হরে না পাদনরত প্রাকৃদতক খারদ্যে ঘাটদত োোয়দনক োে প্ররয়ারগে পো  প মিয়া হয়

৮৯ ফিিান খাতুন গ্রা -কি ধােী ০১৮৭৪৬৩৭৯৮৭ ১ 0.15 কাপ প দ শ্র

৯০ িয়নুি ইেিা  গ্রা -উরুিা ০১৭৭০০৫৯০৩৪ ১ 0.13 কাপ প দ শ্র

৯১ ম াোঃ আদ নুে েহ ান গ্রা -কি ধােী ০১৯১৭১৫৬৩৯৬ ১ 0.17 কাপ প দ শ্র

৯২
ম াোঃ আোফাত মহারেন গ্রা -গঙ্গাো পুে 

০১৭৩৩৬০০০২৩
১ 0.40 কাপ প দ শ্র  কেোদনক পিদতরত  াছচাষ কেরত চান প্ররয়ািনীয় পো  প প্রিান কো হয়।

৯৩ ম াোঃ সু ন ম াল্লা গ্রা -ম ৌ া ০১৭১৫৯০০৯৬৯ ১ 0.60 কাপ প দ শ্র প্রদতদিন দু একটি করে  াছা  াো যায়। ১৫০ মকদি চুন দুই ভাগ করে ৫ দিন অন্তে ে গ্র পুকুরে দছটিরয় দিরেন

৯৪ ম াোঃ নাদহি মহারেন গ্রা -ম ৌো ০১৯৪২৪৬৯৩৮৭ ১ 0.04 কাপ প দ শ্র  ারছে বৃদি আ ানুরুপ নয়  দনরয়াদ ত েম্পুেক খাদ্য প্ররয়াগ করুন ও ১৫ দিন পে পে োোয়দনক োে প্ররয়াগ করুন

উপরিিা 

ম াটোঃ
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ঝিনোইদহ

১
ম াোঃ োইফদিন তেফিাে, কুিোিীয়া,  হাোিপুে, 

দিনাইিহ েিে, ০১৭৭৮৬৪৮৫০৩
১ ০.৪ কাপ প দ শ্র চাষ পাদনে েিং কািরচ এেিং  াছ ভারে

২০ মকদি দিও িাইট, পুকুে পদেষ্কাে োখুন,  তািংর  ইউদেয়া ২০০ গ্রা , টিএেদপ ১০০ 

গ্রা  কখি ২৫০ গ্রা  প্ররয়াগ করুন

২
ধনুঞ্জয় কদেোি, কুিোিীয়া,  হাোিপুে, 

০১৭২৯৫৫০১৩৬
১ ০.২৮ কাপ প দ শ্র চাষ অদিরিরনে পদে ান ক 

চুন ১ মকদি/ তািং , পুকুে পদেষ্কাে োখুন,  তািংর  ইউদেয়া ২০০ গ্রা , টিএেদপ ১০০ গ্রা  

কখি ২৫০ গ্রা  প্ররয়াগ করুন

৩
িীপিংকে মচৌধুেী, কুিোিীয়া,  হাোিপুে, 

০১৮৬৮৫৫৭৬৪৯
১ ০.৩ কাপ প দ শ্র চাষ অযার াদনয়া মেদ  দপএইচ ক একুয়াম্যাদিক প্লাে ৫মকদি/ তািং । অদস্করিন ৩ টি/ তািং 

৪ অেী   ন্ডি,কুিোিীয়া,  হাোিপুে, ০১৭৯৫৪২৮৩৪০ ২ ০.১৮ কাপ প দ শ্র চাষ কাপ প ফযারটদনিং দেষরয় িানরত চাই ধােণা প্রিান এেিং ফযারটদনিং দেষরয় দিদখত ধােণা প্রিান কো হয়

৫ মনপাি িাে,কুিোিীয়া,  হাোিপুে, ০১৭১০৭০০২৯৯ ১ ০.৩৫ কাপ প দ শ্র চাষ পুকুে ব্যেস্থাপনা ও মোগ প্রদতরোধ
প্রদত ২৫ দিন পে পে চুন ১ মকদি/ তািং , পুকুে পদেষ্কাে োখুন,  তািংর  ইউদেয়া ২০০ 

গ্রা , টিএেদপ ১০০ গ্রা  কখি ২৫০ গ্রা  প্ররয়াগ করুন

৬
েদফকুি ইেিা ,কুিোিীয়া, 

 হাোিপুে,০১৯৭৭৬০২০৪৮
১ ০.২

কাপ প মতিাদপয়া দ শ্র 

চাষ
খাদ্যা ব্যেস্থাপনা খাদ্য ব্যেস্থাপনা দিরখ ধােণা প্রিান কো হয়

৭
েন্যােী কদেোি,কুিোিীয়া, 

 হাোিপুে,০১৮৮৪০৭৬৫১৫
১ ০.২ কাপ প দ শ্র চাষ দপএইচ দনয়ন্ত্ররন দকন্তু গ্যাে দনয়ন্ত্ররন দক কেরে গ্যারোদনি ২ গ্রা / তািং , অদির াে ২.৫গ্রা / তািং 

৮
ম াোঃ ইউসুফ দ য়া,কুিোিীয়া, 

 হাোিপুে,০১৯১৬০৫১৩০২
২ ০.৫৬ কাপ প দ শ্র চাষ পুকুরে  াছ  াো যারে ম গাদিওিাইট ৫ মকদি/৩৩  তািং , অদিরিন ৫ টি/ তািং 

৯
আবুি কািা  আিাি,কুিোিীয়া, 

 হাোিপুে,০১৭২২১৩৬১১৬
৫ ২.১ কাপ প দ শ্র চাষ কাপ প ফযারটদনিং দেষরয় িানরত চাই ধােণা প্রিান এেিং ফযারটদনিং দেষরয় দিদখত ধােণা প্রিান কো হয়

১০ ম াোঃ মোহনুজ্জা ান,হদেপুে,  হাোিপুে, ০১৭২৯৩৪৭১৮০ ২ ০.৬ কাপ প দ শ্র চাষ িাি স্তে খাোে েন্ধ োখুন, খি দিরয় তুরি দিন এেিং িাি মথারকে উপে ১০ দিন ধরে গে  চুন দিন

১১ দেিয় মচৌধুেী,কুিোিীয়া,  হাোিপুে,০১৭৪০৯৫৫৫৬৩ ৪ ১.২১ কাপ প দ শ্র চাষ নতুন করে  াছ  জুি কেরত চাই দক করেরে
েি  াছগুরিা দেদক্র করে কাপ প ফযারটদনিং এে  জুি োইি ও েিংখ্যা অনুেেণ কেরত 

পো  প দিরখ মিওয়া হয়

১২ আব্দুি হক,কুিোিীয়া,  হাোিপুে,০১৯১৫৮৮৭৪৩৩ ২ ১.২১ কাপ প দ শ্র চাষ অযার াদনয়া মেদ  দপএইচ ক একুয়াম্যাদিক প্লাে ৫মকদি/ তািং । অদস্করিন ৩ টি/ তািং 

১৩ পদে ি দেশ্বাে,কুিোিীয়া,  হাোিপুে,০১৮৭৭০১১৬৫০ ৩ ১.২৫ কাপ প দ শ্র চাষ পুকুরে পাদন পেীক্ষা কো হয় পাদনে দপএইচ, দিও, অযার াদনয়া পদে াপ দনধ পােন করে পো  প প্রিান কো হয়

১৪
ইব্রাদহ  ব্যাপাদে,কুিোিীয়া, 

 হাোিপুে,০১৮৭৯৫০৪৮২৯
৩ ০.৪৮ কাপ প দ শ্র চাষ পুকুরে পাদন পেীক্ষা কো হয় পাদনে দপএইচ, দিও, অযার াদনয়া পদে াপ দনধ পােন করে পো  প প্রিান কো হয়

১৫ ম াোঃ আবু েক্কে, দ রেেহুিা, নিিাঙ্গা,০১৯৪৬৮৩৮৪৪৭ ১ ০.৪ কাপ প দ শ্র চাষ পুকুে ব্যেস্থাপনা ও মোগ প্রদতরোধ
প্রদত ২৫ দিন পে পে চুন ১ মকদি/ তািং , পুকুে পদেষ্কাে োখুন,  তািংর  ইউদেয়া ২০০ 

গ্রা , টিএেদপ ১০০ গ্রা  কখি ২৫০ গ্রা  প্ররয়াগ করুন

১৬
ম াোঃ োর দুি ইেিা  িােলু,কুিোিীয়া, 

 হাোিপুে,০১৯১৭৮৭৯৪৫৮
৫ ৩.৮ কাপ প দ শ্র চাষ অদিরিরনে পদে ান ক 

চুন ১ মকদি/ তািং , পুকুে পদেষ্কাে োখুন,  তািংর  ইউদেয়া ২০০ গ্রা , টিএেদপ ১০০ গ্রা  

কখি ২৫০ গ্রা  প্ররয়াগ করুন

১৭ ম াোঃ  াদহন, কুিোিীয়া,  হাোিপুে,০১৯০৯৪৫৭২০৮ ১ ০.৪৪ কাপ প দ শ্র চাষ পুকুে ব্যেস্থাপনা ও মোগ প্রদতরোধ
প্রদত ২৫ দিন পে পে চুন ১ মকদি/ তািং , পুকুে পদেষ্কাে োখুন,  তািংর  ইউদেয়া ২০০ 

গ্রা , টিএেদপ ১০০ গ্রা  কখি ২৫০ গ্রা  প্ররয়াগ করুন

১৮  ীে আব্দুি  দিি, চান্দুয়াদি,  ধুহাটি,০১৯৩৯২১৩৪২৩ ৫ ২.৭ কাপ প দ শ্র চাষ পুকুরে পাদন পেীক্ষা কো হয় পাদনে দপএইচ, দিও, অযার াদনয়া পদে াপ দনধ পােন করে পো  প প্রিান কো হয়

১৯ ম াোঃ  দহদুি ইেিা ,চান্দুয়াদি,  ধুহাটি,০১৯৫৬০৭৭৭৬৬ ৩. ৩.২৫ কাপ প দ শ্র চাষ পুকুরে পাদন পেীক্ষা কো হয় পাদনে দপএইচ, দিও, অযার াদনয়া পদে াপ দনধ পােন করে পো  প প্রিান কো হয়

২০  ধুসূিন গাঙ্গুিী,  ধুহাটি,০১৭০৪৯৪৩৯৬১ ১ ০.৪ কাপ প দ শ্র চাষ অযার াদনয়া মেদ গ্যারোদনি ২ গ্রা / তািং , অদির াে ২.৫গ্রা / তািং 

২১ েদফকুি ইেিা ,দযািেপুে,  ধুহাটি,০১৭২১১১২১৮৪ ২ ০.৪ কাপ প দ শ্র চাষ  াছ চারষ ঋরণে পিদত পিদত েিংক্রান্ত পো  প প্রিান েহ ম্যারনিাে েোেে সুপাদে  পাঠারনা হয়

২২ নদেছদিন,  ধুহাটি,০১৯১৪৬৩০১৪ ৩ ০.২ কাপ প দ শ্র চাষ পুকুরে পাদন পেীক্ষা কো হয় পাদনে দপএইচ, দিও, অযার াদনয়া পদে াপ দনধ পােন করে পো  প প্রিান কো হয়

                                                                                                                  িক্ষয াোোঃ ১৯২০, অিপন-৫৮৫

মিিাোঃ দিনাইিহ



২৩ মেিাউি  ন্ডি,  াগুোপািা, োধুহাটি,০১৭১১১৩৬৯৮৭ ৫ ২.২৫ কাপ প দ শ্র চাষ পুকুরে উঁকুন হরয়রছ এদেদ ক ১% ওোি েলু ন ১০০ দ োঃদিোঃ/৩৩  তািং  ১০ দিন অন্তে অন্তে ২ মিাি

২৪ দিিংকন োধুহাটি,০১৯৯৮২৩৭৮০৯ ১ ০.৩৮ কাপ প দ শ্র চাষ পুকুরে  াছ  াো যারে,  াছ ভােরছ, গারয় িাি িাগ
একুয়াম্যাদিক প্লাে ৫মকদি/ তািং । অদস্করিন ৩ টি/ তািং  এেিং পটাদ য়া  

পােম্যাঙ্গানাইট ২৫ গ্রা / তািং 

২৫ আবু োইি  াগুোপািা,োধুহাটি,০১৯২৩৮৫৮৪৮১ ১ ০.১৩ কাপ প পািংগাে দ শ্র চাষ খাদ্যা ব্যেস্থাপনা খাদ্য ব্যেস্থাপনা দিরখ ধােণা প্রিান কো হয়

২৬ টিপু দেশ্বাে,েিোিী, ধুহাটি,০১৯৮০৭৩৭৪১১ ৩ ২.১ কাপ প দ শ্র চাষ পুকুরে পাদন পেীক্ষা কো হয় পাদনে দপএইচ, দিও, অযার াদনয়া পদে াপ দনধ পােন করে পো  প প্রিান কো হয়

২৭ োইফি, শ্যা নগে,  ধুহাটি,০১৭৬৩৭০৭০৯৩ ২ ১.৬২ কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে গারয় ক্ষত মিখা দিরয়রছ পটাদ য়া  পােম্যাঙ্গানাইট ২৫ গ্রা / তািং 

২৮  করিচুে েহ ান,নাোয়নপুে, োগান্না,০১৭২২৬৩৩২৮২ ৩ ০.৬৬ কাপ প দ শ্র চাষ পুকুরে পাদন পেীক্ষা কো হয় পাদনে দপএইচ, দিও, অযার াদনয়া পদে াপ দনধ পােন করে পো  প প্রিান কো হয়

২৯ ফিলু কদে ,নাোয়নপুে, োগান্না,০১৯৩৯৩৫৭৬৬৪ ১ ০.১৩ কাপ প দ শ্র চাষ প্রাকৃদতক খাোে কতদেে পিদত
চুন ২৫০ গ্রা / তািং  চুন প্ররয়ারগে ২ দিন পে ইউদেয়া ২০০ গ্রা / তািং , টিএেদপ ১০০ 

গ্রা / তািং , কখি ২৫০ গ্রা / তািং  ২৪ ঘো দভদিরয় প্ররয়াগ করুণ, োে প্ররয়ারগে ৫ 

দিন পে ইস্ট ৫গ্রা / তািং , দচটাগুি ৫০ গ্রা / তািং , পাদি  ২০০ গ্রা / তািং  ৪৮ ঘো 
৩০ জু াত আিী, যািেপুে, ধুহাটি,০১৭২১১৮৫৫৪৯ ৬ ১.২৫ কাপ প দ শ্র চাষ মিরি কাি প কতদেে প্রদক্রয়া দে িভারে িানারনা হয়

৩১  দ উে েহ ান, শ্যা নগে,  ধুহাটি,০১৯১৩১৫৭৪৬২ ১ ০.১৩ কাপ প দ শ্র চাষ অদিরিরনে পদে ান ক ,  াছ  াো যারে গ্যারোদনি ২ গ্রা / তািং , অদির াে ২.৫গ্রা / তািং 

৩২ ম াোঃ মুন্তাি মহারেন,শ্যা নগে,  ধুহাটি,০১৯২০২৯০৯১১ ২ ০.৮১ কাপ প দ শ্র চাষ কাপ প ফযারটদনিং দেষরয় িানরত চাই ধােণা প্রিান এেিং ফযারটদনিং দেষরয় দিদখত ধােণা প্রিান কো হয়

৩৩
দিয়াউে েহ ান, 

োিােরগাপািপুে, ধুহাটি,০১৭১২৯৮৯৭৪৪
৯ ৮.২ কাপ প দ শ্র চাষ কাপ প ফযারটদনিং দেষরয় িানরত চাই ধােণা প্রিান এেিং ফযারটদনিং দেষরয় দিদখত ধােণা প্রিান কো হয়

৩৪ ম াোঃ ওয়ারিি আিী,  ধুহাটি,০১৭৩৫৫৫৩৪৯৮ ১ ০.২৪ কাপ প দ শ্র চাষ অদিরিরনে পদে ান ক ,  াছ  াো যারে গ্যারোদনি ২ গ্রা / তািং , অদির াে ২.৫গ্রা / তািং 

৩৫
েরন্তাি কু াে 

কদেোি,কুিোিীয়া, হাোিপুে,০১৮৫৭৩০৩২৪৪
২ ০.৭৫ কাপ প দ শ্র চাষ কাপ প ফযারটদনিং দেষরয় িানরত চাই ধােণা প্রিান এেিং ফযারটদনিং দেষরয় দিদখত ধােণা প্রিান কো হয়

৩৬
সুরোি কু াে কদেোি,কুিোিীয়া, 

 হাোিপুে,০১৭১৪৩৪১৬০৬
১ ০.৫৬ কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে গারয় ক্ষত মিখা দিরয়রছ পটাদ য়া  পােম্যাঙ্গানাইট ২৫ গ্রা / তািং 

৩৭
মোকনুজ্জা ান দেশ্বাে, ো নগে, 

 হাোজুপে,০১৭২৮৪৫১৯২৩
১ ০.২৪ কাপ প  রনারেি চাষ খাদ্যা ব্যেস্থাপনা খাদ্য ব্যেস্থাপনা দিরখ ধােণা প্রিান কো হয়

৩৮
মগািা  েহ ান দেশ্বাে,িদক্ষণ ো নগে, 

 হাোিপুে,০১৭৮৪৫২২৯৫৩
১ ০.৩২ কাপ প দ শ্র চাষ অদিরিরনে পদে ান ক ,  াছ  াো যারে গ্যারোদনি ২ গ্রা / তািং , অদির াে ২.৫গ্রা / তািং 

৩৯  দক্তপি েেকাে,কুিোিীয়া,  হাোপুে,০১৯২০২৯১০৯৬ ৩ ১.১২ কাপ প দ শ্র চাষ অদিরিরনে পদে ান ক ,  াছ  াো যারে গ্যারোদনি ২ গ্রা / তািং , অদির াে ২.৫গ্রা / তািং 

৪০ েদ দুজ্জা ান, ো নগে, হাোিপুে,০১৭২২৬৫২১৬৭ ১ ০.২৮ কাপ প দ শ্র চাষ কাপ প ফযারটদনিং দেষরয় িানরত চাই ধােণা প্রিান এেিং ফযারটদনিং দেষরয় দিদখত ধােণা প্রিান কো হয়

৪১ েদফি উিীন,  ধুহাটি,০১৭৩৭৬৮৪৮৮৬ ১ ০.২ কাপ প দ শ্র চাষ ঋণ গ্রহন দেষরয় েহরযাগীতা েহরযাগীতা প্রিান েহ ম্যারনিাে েোেেে সুপাদে  কো হরয়রছ

৪২ আিী মহারেন,কুিোিীয়া,  হাোিপুে,০১৮৩০০৫৫৬৩১ ২ ০.৮১ কাপ প দ শ্র চাষ কাপ প ফযারটদনিং দেষরয় িানরত চাই ধােণা প্রিান এেিং ফযারটদনিং দেষরয় দিদখত ধােণা প্রিান কো হয়

৪৩ আব্দুি িদিি, কুিোিীয়া, হাোিপুে,০১৯১৪৬৪৪১০৮ ২ ১.২৫ কাপ প দ শ্র চাষ  াছ  াো যারে গ্যারোদনি ২ গ্রা / তািং , অদির াে ২.৫গ্রা / তািং 

৪৪ েদেন্দ্রনাথ দেশ্বাে,ভোনীপুে, হাোিপুে,০১৭৩৩৭৬২২৩২ ২ ০.২৮ কাপ প দ শ্র চাষ ঋণ গ্রহন দেষরয় েহরযাগীতা েহরযাগীতা প্রিান েহ ম্যারনিাে েোেেে সুপাদে  কো হরয়রছ

৪৫ ভরে  চক্রেতী,ভোনীপুে, হাোিপুে,০১৭১৭৪১০২৫০ ১ ০.৪৪ কাপ প দ শ্র চাষ ঋণ গ্রহন দেষরয় েহরযাগীতা েহরযাগীতা প্রিান েহ ম্যারনিাে েোেেে সুপাদে  কো হরয়রছ

৪৬  দহদুি ইেিা ,কুিোিীয়া,  হাোিপুে,০১৭১৪৯৫৯৪৫১ ৬ ৩.২৫ কাপ প দ শ্র চাষ কাপ প ফযারটদনিং দেষরয় িানরত চাই ধােণা প্রিান এেিং ফযারটদনিং দেষরয় দিদখত ধােণা প্রিান কো হয়

৪৭ নীরোধ মঘাষ,কুিোিীয়া,  হাোিপুে,০১৮৬২৯৯১৭৪৩ ১ ০.২৮ কাপ প দ শ্র চাষ পুকুরে পাদন পেীক্ষা কো হয় পাদনে দপএইচ, দিও, অযার াদনয়া পদে াপ দনধ পােন করে পো  প প্রিান কো হয়



৪৮ েঞ্জয় দেশ্বাে,কুিোিীয়া,  হাোিপুে,০১৪০৬৭৭৩৯৩০ ২ ০.৩২ কাপ প দ শ্র চাষ পুকুরে পাদন পেীক্ষা কো হয় পাদনে দপএইচ, দিও, অযার াদনয়া পদে াপ দনধ পােন করে পো  প প্রিান কো হয়

৪৯
ম াোঃ সুিতান দ য়া,কুিোিীয়া, 

 হাোিপুে,০১৭৯০৭২২০৮২
১ ০.৮১ কাপ প দ শ্র চাষ অযার াদনয়াে পদে ান মেদ গ্যারোদনি ২ গ্রা / তািং , অদির াে ২.৫গ্রা / তািং 

৫০ সুকু াে েেকাে,কুিোিীয়া,  হাোিপুে,০১৬৪০০৪০৪০৯ ৫ ২.২১ কাপ প দ শ্র চাষ নতুন পুকুে খনন কেরত পো  প খনরনে দিিাইন কতদে কো হয়

৫১
ম াোঃ োিা  মহারেন, কুিোিীয়া, 

 হাোিপুে,০১৭৬৩০৬৪৭৬১
১ ০.২৮ কাপ প দ শ্র চাষ পাদনে েিং কািরচ এেিং  াছ ভারে

২০ মকদি দিও িাইট, পুকুে পদেষ্কাে োখুন,  তািংর  ইউদেয়া ২০০ গ্রা , টিএেদপ ১০০ 

গ্রা  কখি ২৫০ গ্রা  প্ররয়াগ করুন

৫২
নয়ন কু াে দেশ্বাে,কুিোিীয়া, 

 হাোিপুে,০১৭৩৪৯৯১৮৭০
১ ০.২৫ কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে গারয় ক্ষত মিখা দিরয়রছ পটাদ য়া  পােম্যাঙ্গানাইট ২৫ গ্রা / তািং 

৫৩
ম খে কু াে মঘাষ,কুিোিীয়া,  হাোিপুরে, 

০১৯১১৪৯৩৮৫৩
১ ০.১৫ কাপ প দ শ্র চাষ কাপ প ফযারটদনিং দেষরয় িানরত চাই ধােণা প্রিান এেিং ফযারটদনিং দেষরয় দিদখত ধােণা প্রিান কো হয়

৫৪ ম াোঃ আবু েক্কে, খা াোইি, হোিপুে,০১৭৪৮৯২৪১৫২ ১ ০.৪৭ কাপ প দ শ্র চাষ অদিরিরনে পদে ান ক ,  াছ  াো যারে গ্যারোদনি ২ গ্রা / তািং , অদির াে ২.৫গ্রা / তািং 

৫৫ দপন্টু মচৌধুেী, কুিোিীয়া,  হাোিপুে,০১৬৩২০৪৮৭২০ ২ ০.৫৬ কাপ প দ শ্র চাষ পুকুরে পাদন পেীক্ষা কো হয় পাদনে দপএইচ, দিও, অযার াদনয়া পদে াপ দনধ পােন করে পো  প প্রিান কো হয়

৫৬ ম াোঃ কওছে আিী,হদেপুে, ০১৯৯৫৩৩৬৭৩৯ ৩ ০.৪৪
কাপ প মতিাদপয়া দ শ্র 

চাষ
খাদ্যা ব্যেস্থাপনা খাদ্য ব্যেস্থাপনা দিরখ ধােণা প্রিান কো হয়

৫৭ কা রুজ্জা ান, েিোিী, ধুহাটি,০১৭৪১৬০৭৭৩৪ ২ ২.১ কাপ প দ শ্র চাষ পুকুরে পাদন পেীক্ষা কো হয় পাদনে দপএইচ, দিও, অযার াদনয়া পদে াপ দনধ পােন করে পো  প প্রিান কো হয়

৫৮ টুটুি ইেিা ,  াগুোপািা, োধুহাটি,০১৯১৪২৯৭৫৭৭ ১ ০.১৮ কাপ প দ শ্র চাষ পুকুরে পাদন পেীক্ষা কো হয় পাদনে দপএইচ, দিও, অযার াদনয়া পদে াপ দনধ পােন করে পো  প প্রিান কো হয়

৫৯ েদেউি ইেিা , োধুহাটি, ০১৯৩৭৭৩৫০৫০ ২ ০.১৬ কাপ প দ শ্র চাষ পুকুরে কখন হেো টানরত হরে  দুপুরেে ে য় হেো টানরত হরে

৬০ ম াোঃ েদেে উদিন,  াগুোপািা,োধুহাটি,০১৭৩৫৮৮৫২০৩ ৩ ০.৪ কাপ প দ শ্র চাষ পুকুরে  াছ  াো যারে প্রদত দেঘারত ৫ মকদি ম গাদিওিাইট এেিং ২০০ গ্রা  অদিরিন ট্যােরিট দিরত হরে

৬১ স্বপন হািিাে,  াগুোপািা,োধুহাটি,০১৭৩৪৯৫৬৯৯৬ ৩ ০.৬ কাপ প দ শ্র চাষ অদিরিরনে পদে ান ক ,  াছ  াো যারে গ্যারোদনি ২ গ্রা / তািং , অদির াে ২.৫গ্রা / তািং 

৬২ দ িানুে েহ ান,  াগুোপািা,োধুহাটি,০১৮২১৪১১৮১৪ ১ ০.৫২ কাপ প দ শ্র চাষ কেোদনক পিদতরত  াছ চাষ কেরত চাই ধােণা প্রিান এেিং ফযারটদনিং দেষরয় দিদখত ধােণা প্রিান কো হয়

৬৩
ম রহিী হাোন, োদঙ্গয়াে মপাতা, োধুহাটি, 

০১৭৬০৬৬৯০০৮
৩ ২.৪৪ কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে গারয় ক্ষত মিখা দিরয়রছ পটাদ য়া  পােম্যাঙ্গানাইট ২৫ গ্রা / তািং  প্ররয়াগ কেরত হরে

৬৪  দনরুজ্জা ান, ০১৭২৪০৪৯৯০৩ ১ ০.২ কাপ প দ শ্র চাষ পুকুরে  াছ  াো যারে প্রদত দেঘারত ৫ মকদি ম গাদিওিাইট এেিং ২০০ গ্রা  অদিরিন ট্যােরিট দিরত হরে

৬৫ আব্দুি কদে , নিিাঙ্গা, ০১৯৩৭৭১২৪২০ ৪ ২.৫ কাপ প দ শ্র চাষ পুকুরে দক ঘনরত্ব  ারছে মপানা  জুি কেরত হরে  তািংর  ১২ টি েি োইরিে মপানা  জুি কেরত হরে

৬৬ আরনায়াে মহারেন, পাগিাকানাই, ০১৯২৫৩২০৫৬৩ ৩ ০.৮১ কাপ প দ শ্র চাষ
পুকুরে ২  াে আরগ চুন ব্যেহাে কো হয় েতপ ারন দক 

পদে াণ চুন দিরত হরে
 তািংর  ১০০ গ্রা  হারে চুন প্ররয়াগ কেরত হরে

৬৭ েদেউি ইেিা , নিিাঙ্গা, ০১৯১৭২৫৩০২০ ২ ০.৩২ কাপ প দ শ্র চাষ পাদনে মঘািাত্ব দূে কেরো দকভারে
৭৫ মকদি খি ১০ ভাগ করে মেরখ দিরত হরে। ২৮ দিন পেঅেদ ষ্ট তুরি একিায়গায় মেরখ 

োে োনারত হরে। পুকুরে পেেতীরত প্ররয়াগ কেরত হরে

৬৮  দতয়াে েহ ান, মঘাি াি, ০১৭২০৪৫৯৮৬৯ ১ ০.২৫ কাপ প দ শ্র চাষ োরত  াছ ভােরছ এেিং  াো যারে গ্যারোদনি ২ গ্রা / তািং , অদির াে ২.৫গ্রা / তািং 

৬৯ আব্দুি কুদ্দুে, ফেেদন্ধ, ০১৭৩০৯০২১৩৫ ১ ০.২ কাপ প দ শ্র চাষ  াছ চারষে প্রতযায়নপে চাই প্ররয়ািনীয় পিরক্ষপ মনওয়া হরয়রছ

৭০
ম াোঃ ই িাদুি হক, মগায়ািপািা োিাে, 

০১৭৫৮৩৭২৭১২
২ ০.৩৬ কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে উকুন মিখা দিরয়রছ পুকুরে ২৫ মকদি চুন এেিং সুদ দথয়ন প্ররয়াগ কেরত েিা হরিা

৭১ োরিদুজ্জা ান, মেিোিী, ০১৭১২১১৯৪২৭ ১ ০.১৬ কাপ প দ শ্র চাষ খাদ্য ান পেীক্ষা দেষরয় িানরত চাই
খাদ্য পেীক্ষাগারেে মেিাে পাওয়া দগরয়রছ। ফিাফি ভারিা না হওয়ায় পেেতী ব্যেস্থা 

মনওয়াে িন্য েিা হরিা

৭২
দিপিংকে মচৌধুেী, কুিোদিয়া,  হাোিপুে, 

০১৮৮৭১৬৫০১৮
২ ০.৪৫ কাপ প দ শ্র চাষ পুকুরে  াচ  াো যারে

পুকুরেে পাদন পেীক্ষায় অযার াদনয়াে পদে াণ মে ী পাওয়া দগরয়রছ।গ্যারোদনি ২ 

গ্রা / তািং , অদির াে ২.৫গ্রা / তািং  প্ররয়াগ কেরত েিা হরয়রছ



৭৩
আিী োজু,  ান্দাে োিীয়া, কাদিচেনপুে, 

০১৯৯৪০২০৩২৯
১ ০.২৪ কাপ প দ শ্র চাষ কেোদনক পিদতরত  াছ চাষ কেরত চাই ধােণা প্রিান এেিং ফযারটদনিং দেষরয় দিদখত ধােণা প্রিান কো হয়

৭৪ আরনায়াে মহারেন, পাগিাকানাই, ০১৯২৫৩২০৫৬৩ ৩ ০.৮১ কাপ প দ শ্র চাষ হঠাৎ পুকুরে  াচ  াো যারে
পুকুরেে পাদনরত দেষদক্রয়া মিখা যােু্।  াছ উঠিরয় পুনোয় নতুন পাদন দিরয় পুনোয় পাদন 

পেীক্ষা করে মধখরত হরে

৭৫ োবু,  ি পাণর াি, মপৌেেভা, ০১৯৬৫৯৬৬৪৭২ ১ ০.২১ কাপ প দ শ্র চাষ  াছ চারষ প্রদ ক্ষন দনরত চাই না  তাদিকাভুক্ত কো হরিা। েোি পাওয়া োরপরক্ষ প্রদ ক্ষণ মিওয়া হরে

৭৬ বুিবুি নিিাঙ্গা, ০১৮২১৭৩১৩৫৮ ২ ০.৩৬ কাপ প দ শ্র চাষ প্রাকৃদতক খাোে কতদেে পিদত প্ররয়ািনীয় পো  প মিওয়া  হরয়রছ

৭৭
ম াোঃ  া ী  মহারেন, নাোয়ন পুে, সুোট, 

০১৯৩৬৬৫৪৫৬৮
২ ০.৪৩ কাপ প দ শ্র চাষ নতুন পুকুে, কেোদনক পিদতরত  াছ চাষ কেরত চাই ধােণা প্রিান এেিং ফযারটদনিং দেষরয় দিদখত ধােণা প্রিান কো হয়

৭৮
ম াোঃ আব্দুে েদ ি, ভেতপুে,  হাোিপুে, 

০১৯২১৮৬০৪১৩
১ ০.২৪ কাপ প দ শ্র চাষ কারপ পে মপানা দেদক্র কেরত চাই  াছ দেক্ররয়ে িন্য মিৌগাদছ দিরফে ঠিকানা মিওয়া হরিা

৭৯
নািমুি মহারেন, পূে প মততুিোিীয়া, নিিাঙ্গা, 

০১৯১৭১৫০৩০০
৩ ১.১ কাপ প দ শ্র চাষ অদিরিরনে অভারে  াছ  াো যারে গ্যারোদনি ২ গ্রা / তািং , অদির াে ২.৫গ্রা / তািং 

৮০ ম াোঃ মুকুি মহারেন, মেতাই, গান্না ১ ০.৩২ কাপ প দ শ্র চাষ কেোদনক পিদতরত  াছ চাষ কেরত চাই ধােণা প্রিান এেিং ফযারটদনিং দেষরয় দিদখত ধােণা প্রিান কো হয়

৮১ দফোতুি ইেিা , মপািাহাটি, ০১৯২০৪৭২২৩৭ ৩ ০.৬৫ কাপ প দ শ্র চাষ কেোদনক পিদতরত  াছ চাষ কেরত চাই ধােণা প্রিান এেিং ফযারটদনিং দেষরয় দিদখত ধােণা প্রিান কো হয়

৮২ দেয়াজুি কদে ,  ধুপুে, মপািাহাটি, ০১৭১৪৯০৮১০৯ ১ ০.২৮ কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে গারয় ক্ষত মিখা দিরয়রছ পটাদ য়া  পােম্যাঙ্গানাইট ২৫ গ্রা / তািং  প্ররয়াগ কেরত হরে

৮৩ মুন্সী  ওকত আিী, পানা ী, ০১৯৬০৮০৬৮৮২ ২ ০.৮১ কাপ প দ শ্র চাষ কেোদনক পিদতরত  াছ চাষ কেরত চাই ধােণা প্রিান এেিং ফযারটদনিং দেষরয় দিদখত ধােণা প্রিান কো হয়

৮৪
ম াোঃ ওয়াদকি, পাগিাকানাই, মঘাি াি, 

০১৭২৬১২৪২২৬
১ ০.১৬ কাপ প দ শ্র চাষ োরয়াফ্লক েম্পরকপ িানরত চাই প্ররয়ািনীয় পো  প মিওয়া  হরয়রছ

৮৫  াহাদেয়াে েহ ান, দপরোিপুে, ০১৩১২২০১৯২১ ২ ০.৪৪ কাপ প দ শ্র চাষ োরয়াফ্লক েম্পরকপ িানরত চাই প্ররয়ািনীয় পো  প মিওয়া  হরয়রছ

৮৬ ম াোঃ  রহাদেন, োধুহাটি, ০১৮৫৫৯২৪৪১০ ১ ০.২৪ কাপ প দ শ্র চাষ  াছ চারষ প্রদ ক্ষন দনরত চাই না  তাদিকাভুক্ত কো হরিা। েোি পাওয়া োরপরক্ষ প্রদ ক্ষণ মিওয়া হরে

৮৭
নািমুি মহারেন, পূে প মততুিোিীয়া, নিিাঙ্গা, 

০১৯১৭১৫০৩০০
৩ ১.১ কাপ প দ শ্র চাষ  াছ চারষ ঋরণে পিদত পিদত েিংক্রান্ত পো  প প্রিান েহ ম্যারনিাে েোেে সুপাদে  পাঠারনা হয়

৮৮ দেশ্বদিৎ কু াে, গান্না, ০১৭৭১৪৪১৫৬০ ২ ০.৭৫ কাপ প দ শ্র চাষ োরয়াফ্লক েম্পরকপ িানরত চাই প্ররয়ািনীয় পো  প মিওয়া  হরয়রছ

৮৯ োদকবুি ইেিা ,  ধুপুে, মপািাহাটি, ০১৯৫০৪১৫৫৯৬ ১ ০.৫৬ কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে গারয় ক্ষত মিখা দিরয়রছ পটাদ য়া  পােম্যাঙ্গানাইট ২৫ গ্রা / তািং  প্ররয়াগ কেরত হরে

৯০ দেয়াজুি কদে ,  ধুপুে, মপািাহাটি, ০১৭১৪৯০৮১০৯ ১ ০.২৮ কাপ প দ শ্র চাষ
নতুন পুকুে খনন কো হরয়রছ পুকুে প্রস্তুদত েম্পরকপ িানরত 

চাই
প্ররয়ািনীয় পো  প মিওয়া  হরয়রছ

৯১ ম াোঃ আবু কািা , মঘাি াি, ০১৭১৩৯০৬৬৮৮ ১ ০.২৫ কাপ প দ শ্র চাষ পুকুরে েবুি স্তে মিখা দগরয়রছ দকছুদি খাোে মিওয়া েন্ধ োখরত হরে

৯২ সুদিত দেশ্বাে, ো নাইি, ০১৯১৬৮২১৪৩১ ১ ০.১৬ কাপ প দ শ্র চাষ  াছ চারষ প্রদ ক্ষন দনরত চাই না  তাদিকাভুক্ত কো হরিা। েোি পাওয়া োরপরক্ষ প্রদ ক্ষণ মিওয়া হরে

৯৩ ম াোঃ  দহি ,নাথকুন্ডু, ১৯২১৯৪৯৪০২ ২ ০.৮১ কাপ প দ শ্র চাষ  াছ চারষে প্রতযায়নপে চাই প্ররয়ািনীয় পিরক্ষপ মনওয়া হরয়রছ

৯৪ আোঃ হাদ ি , মধাপাদেিা, ০১৭৭১৪৪১৫৬০ ১ ০.১৫ কাপ প দ শ্র চাষ পুকুরে উঁকুন হরয়রছ এদেদ ক ১% ওোি েলু ন ১০০ দ োঃদিোঃ/৩৩  তািং  ১০ দিন অন্তে অন্তে ২ মিাি

৯৫  াহদেয়াে নাদি , পুে প মগাদেন্দপুে, ০১৭০৩৪৯৭১৯৬ ২ ০.৫৬ কাপ প দ শ্র চাষ  াছ চারষ প্রদ ক্ষন দনরত চাই না  তাদিকাভুক্ত কো হরিা। েোি পাওয়া োরপরক্ষ প্রদ ক্ষণ মিওয়া হরে

৯৬
ম রহিী হাোন,  দহিা করিিপািা, মপৌেেভা, 

০১৬৪৮২৬৪৬৬৬
১ ০.১৩ কাপ প দ শ্র চাষ োরয়াফ্লক েম্পরকপ িানরত চাই প্ররয়ািনীয় পো  প মিওয়া  হরয়রছ

৯৭ কাদি েদফকুি আি , মকািাদিয়া, ০১৭১৪৮৫০১১০ ২ ০.৩২ কাপ প দ শ্র চাষ নতুন পুকুে খনন কেরত পো  প দপুকুরেে দিিাইন কতেী করে মিওয়া হরয়রছ



৯৮ ম াোঃ  দতয়াে েহ ান, মঘাি াি, ০১৭২০৪৫৯৮৬৯ ৩ ০.৮১ কাপ প দ শ্র চাষ কেোদনক পিদতরত  াছ চাষ কেরত চাই ধােণা প্রিান এেিং ফযারটদনিং দেষরয় দিদখত ধােণা প্রিান কো হয়

৯৯ েিি আহ ি,  ি পাণর াি, ০১৭১১০৩১০২১ ১ ০.১৬ কাপ প দ শ্র চাষ োরয়াফ্লক েম্পরকপ িানরত চাই প্ররয়ািনীয় পো  প মিওয়া  হরয়রছ

১০০ ম াোঃ ই োন মহারেন,  াথাভাঙ্গাপািা,০১৯১৯২১৩১৯৫ ২ ০.২৮ কাপ প দ শ্র চাষ প্রাকৃদতক খাোে কতদেে পিদত প্ররয়ািনীয় পো  প মিওয়া  হরয়রছ

১০১ ইকোি মহারেন, আিমুখী, মিাগাদছ, ০১৭১৬১৪১১১০ ৩ ১.১ কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে গারয় ক্ষত মিখা দিরয়রছ পটাদ য়া  পােম্যাঙ্গানাইট ২৫ গ্রা / তািং  প্ররয়াগ কেরত হরে

১০২ িয়নাি আরেিীন,, ভড়ুয়াপািা, ০১৯১৮৫৯০৪৬০ ১ ০.২৮ কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে গারয় ক্ষত মিখা দিরয়রছ পটাদ য়া  পােম্যাঙ্গানাইট ২৫ গ্রা / তািং  প্ররয়াগ কেরত হরে

১০৩ োরেি আহর ি, মগাদপনাথপুে, ০১৭৬০২৯১৮৬২ ২ ১.২৫ কাপ প দ শ্র চাষ ে দন্বত  াছ চাষ েম্পরকপ িানরত চাই  রনারেি ও পাঙ্গাে  ারছে চাষ কোে পো  প মিওয়া হরিা

১০৪ টুলু, আি পপািা, মপৌেেভা, ০১৯৩৭৫৮৯১৪২ ১ ০.২ কাপ প দ শ্র চাষ পুকুে পুনোঃখনন কেরত চাই ও কারপ পে চাষ কেরত চাই প্ররয়ািনীয় পো  প মিওয়া  হরয়রছ

১০৫ িান ম াহাম্মি, িহে পুকুদেয়া, ০১৭৬৬২৯৪২৪৯ ৩ ১.১ কাপ প দ শ্র চাষ প্রাকৃদতক খাোে কতদেে পিদত প্ররয়ািনীয় পো  প মিওয়া  হরয়রছ

১০৬
ম াোঃ েদেে উদিন, ৩নিং পাদনে ট্যািংক, মপৌেেভা, 

০১৭১৬৩৭১৩৬৬
১ ০.৩ কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে গারয় ক্ষত মিখা দিরয়রছ পটাদ য়া  পােম্যাঙ্গানাইট ২৫ গ্রা / তািং  প্ররয়াগ কেরত হরে

১০৭ তুষাে আহর ি, পূে প নাোয়নপুে, ০১৭১২২০০৭৮০ ৪ ১০.৫ কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে খাদ্য ান পেীক্ষা ও িাতীয় পুেস্কাে প্রাদপ্তে প্রদক্রয়া প্ররয়ািনীয় পো  প মিওয়া  হরয়রছ

১০৮ ম াোঃ দিল্লুে েদহ , িদক্ষপুে, ০১৮৪৫৭৭৯৭৮৯ ২ ০.৪৬ কাপ প দ শ্র চাষ োরয়াফ্লক েম্পরকপ িানরত চাই প্ররয়ািনীয় পো  প মিওয়া  হরয়রছ

১০৯  দহউদিন, কাদিকাপুে, ০১৯৪৮০৯৬১৪০ ১ ০.৩৩ কাপ প দ শ্র চাষ  াছ চারষ প্রদ ক্ষন দনরত চাই না  তাদিকাভুক্ত কো হরিা। েোি পাওয়া োরপরক্ষ প্রদ ক্ষণ মিওয়া হরে

১১০ োইদুে েহ ান, পানা ী, ০১৯৯৫৬১৬২৭৬ ১ ০.১৪ কাপ প দ শ্র চাষ  ৎস্য হযাচাদে দনেন্ধন কেরত কেনীয়  ৎস্য হযাচাদে আইন অনুযায়ী পো  প মিওয়া হরিা

১১১ োদিে আহর ি, হা িহ, ০১৯৬৬৭৭৬৩৪৭ ৪ ২.২৫ কাপ প দ শ্র চাষ োরয়াফ্লক েম্পরকপ িানরত চাই প্ররয়ািনীয় পো  প মিওয়া  হরয়রছ

১১২ আোদুজ্জা ান, কালুহাটি, ০১৭৩৮৭৬৭৬১৪ ১ ০.২ কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে গারয় ক্ষত মিখা দিরয়রছ পটাদ য়া  পােম্যাঙ্গানাইট ২৫ গ্রা / তািং  প্ররয়াগ কেরত হরে

১১৩ তুষাে আহর ি, পূে প নাোয়নপুে, ০১৭১২২০০৭৮০ ৪ ০.৩ কাপ প দ শ্র চাষ  াছ চারষ ঋরণে পিদত পিদত েিংক্রান্ত পো  প প্রিান েহ ম্যারনিাে েোেে সুপাদে  পাঠারনা হয়

১১৪ দেোজুি তেফিাে, কুিোদিয়া ৪ ১.৩ কাপ প দ শ্র চাষ  াছ চারষ প্রদ ক্ষন দনরত চাই না  তাদিকাভুক্ত কো হরিা। েোি পাওয়া োরপরক্ষ প্রদ ক্ষণ মিওয়া হরে

১১৫  দতয়াে েহ ান, মঘাি াি, ০১৭২০৪৫৯৮৬৯ ২ ০.৪৫ কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে গারয় ক্ষত মিখা দিরয়রছ পটাদ য়া  পােম্যাঙ্গানাইট ২৫ গ্রা / তািং  প্ররয়াগ কেরত হরে

১১৬ মুস্তাদফজুে েহ ান, িদক্ষণ কাস্টোগো, ০১৯১৯২২৫১৯৯ ৩ ০.৫ কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে গারয় িােদনয়া মিখা দিরয়রছ এদেদ ক ১% ওোি েলু ন ১০০ দ োঃদিোঃ/৩৩  তািং  ১০ দিন অন্তে অন্তে ২ মিাি

১১৭
আিী োজু,  ান্দাে োিীয়া, কাদিচেনপুে, 

০১৯৯৪০২০৩২৯
১ ০.৩৪ কাপ প দ শ্র চাষ কেোদনক পিদতরত  াছ চাষ কেরত চাই ধােণা প্রিান এেিং ফযারটদনিং দেষরয় দিদখত ধােণা প্রিান কো হয়

১১৮
ম রহিী হাোন, োদঙ্গয়াে মপাতা, োধুহাটি, 

০১৭৬০৬৬৯০০৮
৩ ০.৬ কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে গারয় িােদনয়া মিখা দিরয়রছ এদেদ ক ১% ওোি েলু ন ১০০ দ োঃদিোঃ/৩৩  তািং  ১০ দিন অন্তে অন্তে ২ মিাি

১১৯ আবু েক্কে, কেিাঙ্গা, োগান্না, ০১৮৮৮৭৫০৪৬১ ১ ০.২৫ কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে গারয় িােদনয়া মিখা দিরয়রছ এদেদ ক ১% ওোি েলু ন ১০০ দ োঃদিোঃ/৩৩  তািং  ১০ দিন অন্তে অন্তে ২ মিাি

১২০  দেফি ইেিা , কুিোদিয়া, ০১৭১৪৯৫৯৪৫১ ১ ০.২৫ কাপ প দ শ্র চাষ কেোদনক পিদতরত  াছ চাষ কেরত চাই ধােণা প্রিান এেিং ফযারটদনিং দেষরয় দিদখত ধােণা প্রিান কো হয়

১২১ দপন্টু মচৌধুেী, কুিোিীয়া,  হাোিপুে,০১৬৩২০৪৮৭২০ ৩ ১.৪৫ কাপ প দ শ্র চাষ  াছ চারষ ঋরণে পিদত পিদত েিংক্রান্ত পো  প প্রিান েহ ম্যারনিাে েোেে সুপাদে  পাঠারনা হয়

১২২ েদেন দেশ্বাে, পদি  ভোদনপুে, ০১৭৩৩৭৬২২৩২ ১ ০.১৮ কাপ প দ শ্র চাষ কেোদনক পিদতরত  াছ চাষ কেরত চাই ধােণা প্রিান এেিং ফযারটদনিং দেষরয় দিদখত ধােণা প্রিান কো হয়



১২৩ িাল্টু  ন্ডি, মকািা, ০১৭৪৯৪৪৮২১৪ ২ ০.২ কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে গারয় িােদনয়া মিখা দিরয়রছ এদেদ ক ১% ওোি েলু ন ১০০ দ োঃদিোঃ/৩৩  তািং  ১০ দিন অন্তে অন্তে ২ মিাি

১২৪ মোহাগ দ য়া, মকািা, ০১৯৪৯৪৪৮২১৪ ৫ ১.৩ কাপ প দ শ্র চাষ কেোদনক পিদতরত  াছ চাষ কেরত চাই ধােণা প্রিান এেিং ফযারটদনিং দেষরয় দিদখত ধােণা প্রিান কো হয়

১২৫
েদেে উদিন, ৩নিং পাদনে ট্যািংক,মপৌেেভা, 

০১৭১৬৩৭১৩৬৬
৩ ১.৭ কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে গারয় ক্ষত মিখা দিরয়রছ পটাদ য়া  পােম্যাঙ্গানাইট ২৫ গ্রা / তািং  প্ররয়াগ কেরত হরে

১২৬ কাদি েদফকুি আি , মকািাদিয়া, ০১৭১৪৮৫০১১০ ৩ ২.৯৭ কাপ প দ শ্র চাষ নতুন পুকুে খনন কেরত পো  প দপুকুরেে দিিাইন কতেী করে মিওয়া হরয়রছ

১২৭ েিি আহ ি,  ি পাণর াি, ০১৭১১০৩১০২১ কাপ প দ শ্র চাষ োরয়াফ্লক েম্পরকপ িানরত চাই প্ররয়ািনীয় পো  প মিওয়া  হরয়রছ

১২৮  দহদুি ইেিা , কুিচাো, ০১৭১২৫৪০৭০৩ ২ ১.৬ কাপ প দ শ্র চাষ োরয়াফ্লক েম্পরকপ িানরত চাই প্ররয়ািনীয় পো  প মিওয়া  হরয়রছ

১২৯ ম াোঃ োর দুি ইেিা , আোপপুে, ০১৭১৭৫৬০০২৮ ১ ০.৪ কাপ প দ শ্র চাষ োরয়াফ্লক েম্পরকপ িানরত চাই প্ররয়ািনীয় পো  প মিওয়া  হরয়রছ

১৩০ আবু েক্কে, োগান্না,০১৯৮৩৯০৭৬৪০ ৪ ২.৯ কাপ প দ শ্র চাষ কেোদনক পিদতরত  াছ চাষ কেরত চাই ধােণা প্রিান এেিং ফযারটদনিং দেষরয় দিদখত ধােণা প্রিান কো হয়

১৩১  াছু  ব্যাপাদে, োগান্না, ০১৯১৯৫০০৫৭৩ ৪ ২.৯ কাপ প দ শ্র চাষ নতুন পুকুে খনন কেরত পো  প দপুকুরেে দিিাইন কতেী করে মিওয়া হরয়রছ

১৩২  দ উে েহ ান, নাোয়নপুে, হদেনাকুন্ডু, ০১৭৫৭২৮০০৭৬ ৩ ০.৮ কাপ প দ শ্র চাষ কেোদনক পিদতরত  াছ চাষ কেরত চাই ধােণা প্রিান এেিং ফযারটদনিং দেষরয় দিদখত ধােণা প্রিান কো হয়

১৩৩ োইফি, শ্যা নগে,  ধুহাটি,০১৭৩৮৬৩২১৪৩ ১ ০.৪ কাপ প দ শ্র চাষ োে প্ররযাগ েম্পরকপ িানরত চাই প্ররয়ািনীয় পো  প মিওয়া  হরয়রছ

১৩৪ আোঃ োজ্জাক, িক্ষীপুে, ০১৮৩৭৫০৩১৮৪ ২ ০.৬ কাপ প দ শ্র চাষ োরয়াফ্লক েম্পরকপ িানরত চাই প্ররয়ািনীয় পো  প মিওয়া  হরয়রছ

১৩৫ চান দ য়া, ভুটিয়ােগাতী, ০১৭৯০৩০৮৩১৩ ১ ০.২ কাপ প দ শ্র চাষ  ারছ উকুন হরয়রছ এদেদ ক ১% ওোি েলু ন ১০০ দ োঃদিোঃ/৩৩  তািং  ১০ দিন অন্তে অন্তে ২ মিাি

১৩৬ আিতাফ মহারেন, উিে নাোয়নপুে, ০১৭১৬০৮৯৩৫৩ ২ ০.৫ কাপ প দ শ্র চাষ  ৎস্য খাদ্য দেরক্রতাে িাইরেন্স েম্পরকপ িানরত চাই প্ররয়ািনীয় পো  প মিওয়া  হরয়রছ

১৩৭
 দেফি ইেিা ,োিপুকুদেয়া, হদে িংকেপুে, 

০১৭১৪৮৫০১১০
৮ ১০.২ কাপ প দ শ্র চাষ কেোদনক পিদতরত  াছ চাষ কেরত চাই ধােণা প্রিান এেিং ফযারটদনিং দেষরয় দিদখত ধােণা প্রিান কো হয়

১৩৮ আব্দুি দ থুন, িদক্ষণ কাস্টোগো, ০১৭২৭২২৫১৯২ ২ ১.৫ কাপ প দ শ্র চাষ নতুন পুকুে খনন কেরত পো  প দপুকুরেে দিিাইন কতেী করে মিওয়া হরয়রছ

১৩৯  দ উে েহ ান, আি পপািা, মপৌেেভা, ০১৭১৬৩৭১৩৬৬ ৩ ২.১ কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে পুেপাখনায় ক্ষত মিখা দিরয়রছ এেকা াইদেন প্রদত মকদি খাোরে ১ গ্রা  হারে খাওয়ারত হরে

১৪০ িাকাদেয়া, খিাশুদন, ০১৯১৪২৭৭১৯৭ ১০ ২.৪ কাপ প দ শ্র চাষ  াছ চারষে প্রতযায়নপে চাই প্ররয়ািনীয় পিরক্ষপ মনওয়া হরয়রছ

১৪১ ম াোঃ মোরহি, আোপপুে, ০১৭১৮০০১১৩০ ইউদনয়ন পযায় প্রকরল্পে কাযক্র  িানরত চাই কাযক্র  েম্পরকপ দেস্তাদেত িানারনা হরিা

১৪২ ম াোঃ দ িন, নাোয়নপুে, ০১৯৬৪৪৭৮৭৪৭ ৫ ১০. কাপ প দ শ্র চাষ  াছ চারষে প্রতযায়নপে চাই প্ররয়ািনীয় পিরক্ষপ মনওয়া হরয়রছ

১৪৩
দিপিংকে মচৌধুেী, কুিোদিয়া,  হাোিপুে, 

০১৮৮৭১৬৫০১৮
২ ০.৫ কাপ প দ শ্র চাষ  ৎস্য খাদ্য ান পেীক্ষা কেরত চাই প্ররয়ািনীয় পিরক্ষপ মনওয়া হরয়রছ

১৪৪
দিয়াউে েহ ান, 

োিােরগাপািপুে, ধুহাটি,০১৭১২৯৮৯৭৪৪
২ ২. কাপ প দ শ্র চাষ পুকুে প্রস্তুত েম্পরকপ িানরত চাই প্ররয়ািনীয় পো  প মিওয়া  হরয়রছ

১৪৫ মোরহি োনা, ভড়ুয়াপািা, ০১৭১০৪৪৯১১০ ১ ০.২ কাপ প দ শ্র চাষ পুকুরে দক ঘনরত্ব  ারছে মপানা  জুি কেরত হরে  তািংর  ১২ টি েি োইরিে মপানা  জুি কেরত হরে

১৪৬ এে.আে সু ন, পদ্মকে, ০১৭১৯৬২৯৪০৮ ৩ ০.৭ কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে খাদ্য দক পদে াণ দিরত হরে  জুিকৃত  ারছে কিদহক ম াট ওিরনে ৩-৬৫ হারে খাদ্য প্ররয়াগ কেরত হরে

১৪৭ োইফি ম াল্লা, টিকাদে োিাে, ০১৯০৯৫৪৫৭৩৫ ১ ০.৪ কাপ প দ শ্র চাষ  াছ চারষে পো  প ও ঋণ মপরত ইচ্ছুক প্ররয়ািনীয় পো  প মিওয়া  হরয়রছ



১৪৮ দ মুি মহারেন,  ধুহাটি, ০১৭১৯০৩০৭৯০ ২ ৩. কাপ প দ শ্র চাষ  াছ চারষ ঋরণে পিদত পিদত েিংক্রান্ত পো  প প্রিান েহ ম্যারনিাে েোেে সুপাদে  পাঠারনা হয়

১৪৯ ই োন,  াথাভাঙ্গাপািা, ০১৯১৯২১৩১৯৫ ৬ ১.৬ কাপ প দ শ্র চাষ প্রাকৃদতক খাোে কতদেে পিদত প্ররয়ািনীয় পো  প মিওয়া  হরয়রছ

১৫০ ইকোি মহারেন, আিমুখী, মিাগাদছ, ০১৭১৬১৪১১১০ ৬ ২.৮ কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে গারয় ক্ষত মিখা দিরয়রছ পটাদ য়া  পােম্যাঙ্গানাইট ২৫ গ্রা / তািং  প্ররয়াগ কেরত হরে

১৫১ োবুি আক্তাে, কািননগে, ০১৭৩১৬৮২৭১৭ ২ ০.৪৯ কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে খাদ্য দক পদে াণ দিরত হরে  জুিকৃত  ারছে কিদহক ম াট ওিরনে ৩-৬৫ হারে খাদ্য প্ররয়াগ কেরত হরে

১৫২ োরিিজ্জা ান, মেিোিী, ০১৭১১২১১৪৭ ১ ১৪. কাপ প দ শ্র চাষ  াছ চারষ ঋরণে পিদত পিদত েিংক্রান্ত পো  প প্রিান েহ ম্যারনিাে েোেে সুপাদে  পাঠারনা হয়

১৫৩   রেে আিী, ভড়ুয়াপািা, ০১৯২৯৪১৮১২৯ ১ ১.২১ কাপ প দ শ্র চাষ গুিো মটিংো, পােিা  ারছে মপানা মপরত চাই প্ররয়ািনীয় পো  প মিওয়া  হরয়রছ

১৫৪ িয়নাি আরেিীন,, ভড়ুয়াপািা, ০১৯১৮৫৯০৪৬০ ২ ০.২৪ কাপ প দ শ্র চাষ  াছ ভারে  তািংর  ৫০০ গ্রা  হারে চুন প্ররয়াগ কেরত হরে

১৫৫ আব্দুল্লা আি ো ে দেল্লাহ, োিাপুে, পাগিাকানাই ২ ০.৯ কাপ প দ শ্র চাষ  াছ চারষ ঋরণে পিদত পিদত েিংক্রান্ত পো  প প্রিান েহ ম্যারনিাে েোেে সুপাদে  পাঠারনা হয়

১৫৬ মকে ত আিী, ভড়ুয়াপািা, ০১৭১৯৭৩০৭৭২ ১ ০.২৬ কাপ প দ শ্র চাষ পাদনরত েবুি ব্লু  কতেী হরয়রছ  তািংর  ১৫০ গ্রা  িেণ মে কেরত হরে

১৫৭ ম াোঃ হাদেবুে েহ ান, ভড়ুয়াপািা, ২ ০.৮৬ কাপ প দ শ্র চাষ কেোদনক পিদতরত  াছ চাষ কেরত চাই ধােণা প্রিান এেিং ফযারটদনিং দেষরয় দিদখত ধােণা প্রিান কো হয়

১৫৮ ম াোঃ পিা  দ য়া, মিাগাদছ, ০১৭১৩৯০২৫৯৯ ৪ ২.৪ কাপ প দ শ্র চাষ  াছ চারষ ঋরণে পিদত পিদত েিংক্রান্ত পো  প প্রিান েহ ম্যারনিাে েোেে সুপাদে  পাঠারনা হয়

১৫৯  দতয়াে েহ ান, ভড়ুয়াপািা, ০১৭১৭৫৮২২২৫ ২ ০.৮২ কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে গারয় মফাস্কা পরিরছ  াো যারে প্রদত মকদি খাোরেে োরথ ১ গ্রা  এেকা াইদেন প্ররয়াগ করে খাওয়ারত হরে

১৬০ ম াোঃ আি , ভড়ুয়াপািা, ০১৯২৩৪১০৪৭৩ ১ ০.৪ কাপ প দ শ্র চাষ  াছ চারষ প্রদ ক্ষন দনরত চাই না  তাদিকাভুক্ত কো হরিা। েোি পাওয়া োরপরক্ষ প্রদ ক্ষণ মিওয়া হরে

১৬১
ম রেে আিী,িাকাদতয়া  াোো,নিিাঙ্গা, 

০১৭১৫৩১৩৪০৭
কাপ প দ শ্র চাষ োরয়াফ্লক েম্পরকপ িানরত চাই প্ররয়ািনীয় পো  প মিওয়া  হরয়রছ

১৬২ আগে আিী, ভড়ুয়াপািা, ০১৯২৩৪১০৪৭৩ ২ ০.৭১ কাপ প দ শ্র চাষ পুকুে প্রস্তুত েম্পরকপ িানরত চাই প্ররয়ািনীয় পো  প মিওয়া  হরয়রছ

১৬৩  নরিে আিী, েড়ুয়াপািা, ০১৭৪৫৭০১২১৩ ১ ০.১৬ কাপ প দ শ্র চাষ প্রাকৃদতক খাোে কতদেে পিদত প্ররয়ািনীয় পো  প মিওয়া  হরয়রছ

১৬৪ ম া আদ কুে েহ ান,  িাণ পর াি, ০১৭৫৯৮৮৪৮৪৪ কাপ প দ শ্র চাষ োরয়াফ্লক েম্পরকপ িানরত চাই প্ররয়ািনীয় পো  প মিওয়া  হরয়রছ

১৬৫ লুৎফে েহ ান মেল্টু, ভড়ুয়াপািা ২ ০.৫২ কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে গারয় ক্ষত মিখা দিরয়রছ পটাদ য়া  পােম্যাঙ্গানাইট ২৫ গ্রা / তািং  প্ররয়াগ কেরত হরে

১৬৬ আরখে আিী, ভড়ুয়াপািা, ০১৯২৮৩৫৫৫১৬ ২ ০.৮ কাপ প দ শ্র চাষ পুকুরেে পাদনরত প্রচুে ম ওিা িরন্মরছ প্ররয়ািনীয় পো  প মিওয়া  হরয়রছ

১৬৭ আবু কািা , ভড়ুয়াপািা, ০১৯৪৫৫২৩৩৯১ ৩ ০.২৯ কাপ প দ শ্র চাষ প্রি নী মপরত ইচ্ছুক েোি পাওয়া োরপরক্ষ ব্যেস্থা মনওয়া হরে

১৬৮ আবু েক্কে, ভড়ুয়াপািা, ০১৭৩৯৪৪৭৩০১ ২ ০.৭৫ কাপ প দ শ্র চাষ  ৎস্যিীেী কাি প মপরত চাই প্ররয়ািনীয় পো  প মিওয়া  হরয়রছ

১৬৯ সুিাই ান, ভড়ুয়াপািা, ০১৯১৯৮১৬৮৬৮ ১ ০.৮ কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে খাদ্য দক পদে াণ দিরত হরে  জুিকৃত  ারছে কিদহক ম াট ওিরনে ৩-৬৫ হারে খাদ্য প্ররয়াগ কেরত হরে

১৭০ আি  ামুন, ভড়ুয়াপািা,০১৭৬৭২৮৭৮৯৯ ২ ০.১৮ কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে গারয় ক্ষত মিখা দিরয়রছ পটাদ য়া  পােম্যাঙ্গানাইট ২৫ গ্রা / তািং  প্ররয়াগ কেরত হরে

১৭১ ম াোঃমুনারয়  খান, আিমুখী, ০১৭২৭১০১৬৭৩ ৪ ০.৬৪ কাপ প দ শ্র চাষ পুকুে প্রস্তুত েম্পরকপ িানরত চাই প্ররয়ািনীয় পো  প মিওয়া  হরয়রছ

১৭২  াহ মেিা  া ী , আিমুখী,০১৯৩৫৫১৪৫৯০ ৭ ১.২১ কাপ প দ শ্র চাষ কেোদনক পিদতরত  াছ চাষ কেরত চাই ধােণা প্রিান এেিং ফযারটদনিং দেষরয় দিদখত ধােণা প্রিান কো হয়



১৭৩ ম াোঃ িাকাদেয়া, খিাশুদন,০১৯১৪২৭৭১৯৭ ৮ ৪.৬৮ র্ নাে পাদে ও কাপ প  ারছে চাষ েম্পরকপ িানরত চাই প্ররয়ািনীয় পো  প মিওয়া  হরয়রছ

১৭৪ ম াোঃ আরনায়াে মহারেন, পাগোকানাই, ০১৯২৫৩২০৫৬৩ ৬ ২.১৪ কাপ প দ শ্র চাষ  াছ চারষ ঋরণে পিদত পিদত েিংক্রান্ত পো  প প্রিান েহ ম্যারনিাে েোেে সুপাদে  পাঠারনা হয়

১৭৫ ম াোঃ আদি  উদিন,  ান্দােোিীয়া, ০১৭১২১৭৪২০৬ ১ ০.৩ কাপ প দ শ্র চাষ অদিরিরনে অভারে  াছ  াো যারে গ্যারোদনি ২ গ্রা / তািং , অদির াে ২.৫গ্রা / তািং 

১৭৬  দতয়াে েহ ান, মঘাি াি, ০১৭২০৪৫৯৮৬৯ ৩ ২.৪ কাপ প দ শ্র চাষ পাদন পেীক্ষা করে অযার াদনয়া গ্রাে পাওয়া মগরছ  তািংর  ২৫০গ্রা  চুন প্ররয়াগ কেরত েিা হরিা

১৭৭ ম াোঃ ওয়াদে  মহারেন, মিাগাদছ,০১৭২২৫৭৩৭৪২ ২ ১.৪ কাপ প দ শ্র চাষ পাদন পেীক্ষা করে অযার াদনয়া গ্রাে পাওয়া মগরছ  তািংর  ২৫০গ্রা  চুন প্ররয়াগ কেরত েিা হরিা

১৭৮ পােরভি  াসুি, নাদেরকিোিীয়া, ০১৭৩৩১৫৪২৩৯ ১ ০.১ কাপ প দ শ্র চাষ কেোদনক পিদতরত  াছ চাষ কেরত চাই ধােণা প্রিান এেিং ফযারটদনিং দেষরয় দিদখত ধােণা প্রিান কো হয়

১৭৯ েদ ে আহ ি,পাকা, মঘাি াি, ০১৭১৬৩৭১৩৬৬ ৩ ২.৫ কাপ প দ শ্র চাষ  াছ চারষ প্রদ ক্ষন দনরত চাই না  তাদিকাভুক্ত কো হরিা। েোি পাওয়া োরপরক্ষ প্রদ ক্ষণ মিওয়া হরে

১৮০ োইদুে েহ ান, মঘাি াি, ০১৯২৬১৮১০৮২ ২ ০.৪৫ কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে গারয় ক্ষত মিখা দিরয়রছ পটাদ য়া  পােম্যাঙ্গানাইট ২৫ গ্রা / তািং  প্ররয়াগ কেরত হরে

১৮১ আফাঙ্গীে মহারেন, পাকা, ০১৭১০০৩৫৭০০ ১ ০.৫ কাপ প দ শ্র চাষ পুকুরে দক ঘনরত্ব  ারছে মপানা  জুি কেরত হরে  তািংর  ১২ টি েি োইরিে মপানা  জুি কেরত হরে

১৮২ আব্দুি কুদ্দুে,দিথে, ভোদনপুে, ০১৭৩০৯০২১৩৫ ৫ ২.০২ কাপ প দ শ্র চাষ পাদনরত দপ এইচ ক  হরি কেনীয় দক  তািংর  ৫০০ গ্রা  হারে চুন প্ররয়াগ কেরত হরে

১৮৩ োি আহ ি, চান্দ, মঘাি াি, ০১৭৩৬২৮৬০৬৫ ১ ১.০২ কাপ প দ শ্র চাষ  াছ চারষ প্রদ ক্ষন দনরত চাই না  তাদিকাভুক্ত কো হরিা। েোি পাওয়া োরপরক্ষ প্রদ ক্ষণ মিওয়া হরে

১৮৪
মগািা  দকেদেয়া, কু াোদিয়া, মঘাি াি, 

০১৭৩১৯০৯২৮২
২ ১.০৩ কাপ প দ শ্র চাষ োরয়াফ্লক েম্পরকপ িানরত চাই প্ররয়ািনীয় পো  প মিওয়া  হরয়রছ

১৮৫  াদহন, কু াোদিয়া, মঘাি াি, ০১৯৩৯১৩৩৯৪০ ১ ০.৮ কাপ প দ শ্র চাষ পুকুরে দক ঘনরত্ব  ারছে মপানা  জুি কেরত হরে  তািংর  ১২ টি েি োইরিে মপানা  জুি কেরত হরে

১৮৬ িাদ ে মহারেন ,ো নাইি, ০১৮৩৯৬৫৭৩৬১ ১ ০.২৭ কাপ প দ শ্র চাষ মি ী মতিাদপয়া হরয়রছ দক কেণীয় দ্রুত মতিাদপয়া  াছ অপোেণ কেরত হরে

১৮৭ আদ কুজ্জা ান, নাদেরকিোদিয়া, ০১৭১১৭০৫৯৫১ ১০ ২.৭৯ কাপ প দ শ্র চাষ  াছ চারষ ঋরণে পিদত পিদত েিংক্রান্ত পো  প প্রিান েহ ম্যারনিাে েোেে সুপাদে  পাঠারনা হয়

১৮৮  দহদুি ইেিা , কু াোদিয়া,০১৯৬৫১০৯১৭৮ ৩ ০.৪ কাপ প দ শ্র চাষ অদিরিরনে অভারে  াছ  াো যারে গ্যারোদনি ২ গ্রা / তািং , অদির াে ২.৫গ্রা / তািং 

১৮৯ হাদফজুে েহ ান, মততুিোদিয়া, ০১৭৫৪৬০১৬৭৮ ৩ ১.০১ কাপ প দ শ্র চাষ  াছ চারষ প্রদ ক্ষন দনরত চাই না  তাদিকাভুক্ত কো হরিা। েোি পাওয়া োরপরক্ষ প্রদ ক্ষণ মিওয়া হরে

১৯০ দ েন,  ািকুপা, মঘাি াি, ০১৯১৭৬৮২১৪১ ১ ১. কাপ প দ শ্র চাষ প্রি পনী মপরত চাই েোি পাওয়া োরপরক্ষ ব্যেস্থা মনওয়া হরে

১৯১ ম াোঃ খদেে মহারেন, নাদেরকিোিীয়া, ০১৮৬১৫৩৫২৩৮ ১ ২.২৩ কাপ প দ শ্র চাষ  াছ চারষ প্রদ ক্ষন দনরত চাই না  তাদিকাভুক্ত কো হরিা। েোি পাওয়া োরপরক্ষ প্রদ ক্ষণ মিওয়া হরে

১৯২ ঋদষরতষ দেশ্বাে, িদক্ষণ দ কােপুে, ০১৯২৫৬৮৪৬৯২ ১ ০.৭ োরয়াফ্লক েম্পরকপ িানরত চাই প্ররয়ািনীয় পো  প মিওয়া  হরয়রছ

১৯৩ িান ম াহাম্মি, িহে পুকুদেয়া, ০১৭৬৬২৯৪২৪৯ ১৩ ২০.০৪ কাপ প দ শ্র চাষ প্রাকৃদতক খাোে কতদেে পিদত প্ররয়ািনীয় পো  প মিওয়া  হরয়রছ

১৯৪ দেয়াজুি কদে ,  ধুপুে, মপািাহাটি, ০১৭১৪৯০৮১০৯ ১ ০.৪ কাপ প দ শ্র চাষ  ৎস্য খাদ্য ান পেীক্ষা কেরত চাই প্ররয়ািনীয় পিরক্ষপ মনওয়া হরয়রছ

১৯৫
আদনচুে েহ ান মেল্টু,েি  ান্দােোিীয়া, 

০১৭৫৬২৬২৭৩৭
২ ১. কাপ প দ শ্র চাষ অদিরিরনে অভারে  াছ  াো যারে গ্যারোদনি ২ গ্রা / তািং , অদির াে ২.৫গ্রা / তািং 

১৯৬ োইফি ইেিা , োদনয়াোহু,সুোট,০১৭১৯৫৯১৬২০ ১ ১. কাপ প দ শ্র চাষ হঠাৎ পুকুরে  াছ ছুটাছুটি কেরছ খাোে িেণ  তািং  প্রদত ২৫০ গ্রা  প্ররয়াগ করুন

১৯৭
ম াোঃ োজ্জাি মহারেন, িদক্ষণ কাস্টোগো, 

০১৭১৪৯৩৭৭৮১
৩ ৪. কাপ প দ শ্র চাষ তন্তু িাতীয় ম ওিা দকভারে ি ন কো যায়  তািংর  প্রদত ফট পাদনে গভীেতাে িন্য ৬গ্রা  তুরত ব্যেহাে করুন



১৯৮ ম াোঃ ইকোি মহারেন, মিফিোদিয়া,০১৬৭৫৭৭০৯১০ ১ ০.৪ কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে গারয় িােদনয়া মিখা দিরয়রছ এদেদ ক ১% ওোি েলু ন ১০০ দ োঃদিোঃ/৩৩  তািং  ১০ দিন অন্তে অন্তে ২ মিাি

১৯৯ প্র ান্ত কু াে দেশ্বাে,কুিোদিয়া,০১৯২৫৫৫১৩৫২ ৩ ১.৬৮ কাপ প দ শ্র চাষ পাদনে েিং কািরচ এেিং  াছ ভারে  তািংর  ২৫০গ্রা িেণ প্ররয়াগ কেরত েিা হরিা

২০০ ম াোঃ োইদুে েহ ান, মঘাি াি,০১৯২৬১৮১০৮২ ১ ০.৪৪ কাপ প দ শ্র চাষ অদিরিরনে অভারে  াছ  াো যারে গ্যারোদনি ২ গ্রা / তািং , অদির াে ২.৫গ্রা / তািং 

২০১ িাদহদুি ইেিা ,মঘাি াি,০১৯২৪৬৬৭৭৬২ ১ ০.২২ কাপ প দ শ্র চাষ  াছ চারষ প্রদ ক্ষন দনরত চাই না  তাদিকাভুক্ত কো হরিা। েোি পাওয়া োরপরক্ষ প্রদ ক্ষণ মিওয়া হরে

২০২  দতয়াে েহ ান, মঘাি াি, ০১৭২০৪৫৯৮৬৯ ৪ ৩.২৩ কাপ প দ শ্র চাষ কেোদনক পিদতরত  াছ চাষ কেরত চাই ধােণা প্রিান এেিং ফযারটদনিং দেষরয় দিদখত ধােণা প্রিান কো হয়

২০৩ ম াোঃ আরনায়াে মহারেন, পাগোকানাই, ০১৯২৫৩২০৫৬৩ ৬ ২.১৪ কাপ প দ শ্র চাষ  াছ চারষ ঋরণে পিদত পিদত েিংক্রান্ত পো  প প্রিান েহ ম্যারনিাে েোেে সুপাদে  পাঠারনা হয়

২০৪ ম াোঃ িাকাদেয়া, খিাশুদন,০১৯১৪২৭৭১৯৭ ৮ ৬.৪৮ কাপ প দ শ্র চাষ কেোদনক পিদতরত  াছ চাষ কেরত চাই ধােণা প্রিান এেিং ফযারটদনিং দেষরয় দিদখত ধােণা প্রিান কো হয়

২০৫ ম াোঃ  াহ মেিা, আিমুখী,০১৯৩৫৫১৪৫৯০ ৭ ১.২১ কাপ প দ শ্র চাষ োোয়দন োে প্ররয়াগ েম্পরক িানরত চাই প্ররয়ািনীয় পো  প মিওয়া  হরয়রছ

২০৬ ম ানারয়  খান,নিিাঙ্গা, ০১৭২৭১০১৬৭৩ ৪ ০.৬৪ কাপ প দ শ্র চাষ কেোদনক পিদতরত  াছ চাষ কেরত চাই ধােণা প্রিান এেিং ফযারটদনিং দেষরয় দিদখত ধােণা প্রিান কো হয়

২০৭ ম াোঃ  দহদুি ইেিা ,কুিোদিয়া,০১৭১৪৯৫৯৪৫১ ৫ ৩.২৩ কাপ প দ শ্র চাষ  াছ চারষ প্রদ ক্ষন দনরত চাই না  তাদিকাভুক্ত কো হরিা। েোি পাওয়া োরপরক্ষ প্রদ ক্ষণ মিওয়া হরে

২০৮ শ্রী ভিহদে  াদি, টিকাদে,০১৭২৪১১৯০১৯ ৬ ৪.৮৬ কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে পুেপাখনায় ক্ষত মিখা দিরয়রছ এেকা াইদেন প্রদত মকদি খাোরে ১ গ্রা  হারে খাওয়ারত হরে

২০৯ আিী হায়িাে,  াগুোপািা, ০১৭২৪১১০০৫১ ৭ ৬. কাপ প দ শ্র চাষ পুকুে প্রস্তুত েম্পরকপ িানরত চাই প্ররয়ািনীয় পো  প মিওয়া  হরয়রছ

২১০ ম াোঃ মেিাউি ইেিা ,  াগুোপািা, ০১৭১১১৩৬৯৮৭ ৩ ৩. কাপ প দ শ্র চাষ নাে পাদে খাোে মিওয়া েম্পরকপ িানরত চাই প্ররয়ািনীয় পো  প মিওয়া  হরয়রছ

৫১২ ২৭১

১
না : আব্দুে েবুে  গ্রা োঃ ো চন্দ্রপুে, ইউদনয়নোঃ মকািা , 

কাদিগঞ্জ, ম াোইি নিং 0182131633
1 0.10

রুই,কাতিা,মৃরগি,দেি

ভােকাপ
প্রদ ক্ষণ দনরত চাই েোি প্রাদপ্ত োরপরক্ষ প্রদ ক্ষণ মিওয়া হরে অদফে

২
েদণ,গ্রা :োকুদিয়া,ইঊদনয়ন:মপীেেভা 

ম াোইি:০১৭৬৬৬৬০৪৬২
১ ০.১৪

রুই,কাতিা,মৃরগি,দেি

ভােকাপ
পুকুরেে পাদনে ে স্যা পাদন পেীক্ষা কোে িন্য পাদন আনরত হরে অদফে

৩
 া োফি ইেিা ,গ্রা :হাোনহাটি, 

ইঊদনয়ন:োখািগাদছ, ম াোোঃ০১৭০৬৫৩৯৬২
২ 0.20

রুই,কাতিা,মৃরগি,দেি

ভােকাপ
প্রদ ক্ষণ দনরত চাই েোি প্রাদপ্ত োরপরক্ষ প্রদ ক্ষণ মিওয়া হরে অদফে

৪
আবুিাে ইেিা , গ্রা োঃ বুদিিাঙ্গা,ইউদপোঃ োয়গ্রা , 

ম াোইি নিং
১ ০.১৩

রুই,কাতিা,মৃরগি,দেি

ভােকাপ
 াছ চারষে পো  প দনরত চাই প্ররয়ািনীয় পো  প মিওয়া হয় অদফে

৫
ম াোঃআক্তাে মহারেন, গ্রা োঃফিোিী, ইউদপোঃোেোিাে, 

,ম াোোঃ০১৭৭২৪৪২৬৪০
১ 0.08

রুই,কাতিা,মৃরগি,দেি

ভােকাপ
প্রতযয়নপরেে আরেিন প্রতযয়নপে প্রিান কো হয় অদফে

৬
োদেয়া সুিতানা, গ্রা াোঃদ ঠাপুকুে   ইউদপোঃ াদিয়াট, 

ম াোোঃ০১৭১৬০২০৯০১
১ ০.১১

রুই,কাতিা,মৃরগি,দেি

ভােকাপ
প্রদ ক্ষণ দনরত চাই েোি প্রাদপ্ত োরপরক্ষ প্রদ ক্ষণ মিওয়া হরে অদফে

৭
 ারিিা খাতুন, গ্রা োঃ াদিয়াট, ইউদপোঃ াদিয়াট, 

ম াোোঃ০১৭২০৯২৯৯২৯
১ ০.১৩

রুই,কাতিা,মৃরগি,দেি

ভােকাপ
প্রদ ক্ষণ দনরত চাই েোি প্রাদপ্ত োরপরক্ষ প্রদ ক্ষণ মিওয়া হরে অদফে

৮
কদেতা খাতুন, গ্রা োঃরেিাট,ইউদপোঃ োেোিাে, 

ম াোোঃ০১৭৭২৪৪২৬৪০
১ ০.১৭

রুই,কাতিা,মৃরগি,দেি

ভােকাপ
প্রদ ক্ষণ দনরত চাই েোি প্রাদপ্ত োরপরক্ষ প্রদ ক্ষণ মিওয়া হরে অদফে

৯
 াসুদুে েহ ান, গ্রা োঃ মেিাট ইউদপোঃোেোিাে, 

ম াোোঃ০১৭১৬০২০৯০১
১

রুই,কাতিা,মৃরগি,দেি

ভােকাপ
প্রদ ক্ষণ ও পো  প দনরত চাই পো  প প্রিান কো হয়, এেিং েোি োরপরক্ষ , প্রদ ক্ষণ মিওয়া হয় অদফে

১০
ম াোঃআব্দুে োজ্জাক, গ্রা োঃআগমুদন্দয়া,ইউদপোঃোয়গ্রা , 

ম াোোঃ০১৭১৬৭০১৮৮২
১ ০.১৫

রুই,কাতিা,মৃরগি,দেি

ভােকাপ
প্রদ ক্ষণ দনরত চাই েোি প্রাদপ্ত োরপরক্ষ প্রদ ক্ষণ মিওয়া হরে অদফে

১১
ম েোহ উদিন, গ্রা োঃপাতদেিা ইউদপোঃদে িা মোকন 

পুে, ম াোোঃ০১৮২৭৫১২৫৩৩
১ ০.১২

রুই,কাতিা,মৃরগি,দেি

ভােকাপ
ঋণ দনরত চাই তাদিকা প্রস্তুত করে, ঋরণে ব্যেস্থা কো হরে অদফে

দিনাইিহ েিে উপরিিা ম াট



১২
ম াস্তফাআিমুিাদহি, গ্রা োঃোয়গ্রা , ইউদপোঃোয়গ্রা , 

ম াোোঃ০১৭৯৮৪২৪৪৪০
১ 0.20

রুই,কাতিা,মৃরগি,দেি

ভােকাপ
োরয়া ফ্লরপে উপে প্রদ ক্ষণ দনরত চাই েোি প্রাদপ্ত োরপরক্ষ প্রদ ক্ষণ মিওয়া হরে অদফে

১৩
হাদেবুে েহ ান, গ্রা োঃোেো, মপৌেেভা, 

ম াোোঃ০১৭৯৮৪২৪৪৪০
১ ০.১২

রুই,কাতিা,মৃরগি,দেি

ভােকাপ
 াছ  াো যারে প্ররয়ািনীয় পো  প মিওয়া হয় অদফে

১৪
ম াোঃ দেোজুিইেিা , গ্রা োঃোেো, মপৌেেভা, 

ম াোোঃ০১৮৩৭৬২৩৪৩৯
১ 0.10

রুই,কাতিা,মৃরগি,দেি

ভােকাপ
প্রদ ক্ষণ দনরত চাই প্রদ ক্ষণ মিওয়া হয় অদফে

১৫
 হাবুবুে েহ ান, গ্রা োঃেিোয়গ্রা  ইউদপোঃ োয়গ্রা , 

ম াোোঃ০১৯২০৫৪৭৯৫৪
১ 0.20

রুই,কাতিা,মৃরগি,দেি

ভােকাপ
ঋণ দনরত চাু্ই েোি ণা থাকায় ঋণ প্রিান কো েম্ভে নয় অদফে

১৬
ম াস্তফা আিী, গ্রা োঃরকািাোিাে, ইউদপোঃরকািা, 

ম াোোঃ০১৭৯৮৪২৪৪৪০
১ ০.২২

রুই,কাতিা,মৃরগি,দেি

ভােকাপ
পাদন পেীক্ষা কোরত চাই পাদন পেীক্ষাে পো  প মিওয়া হয় অদফে

১৭
ম াোঃইেোইি মহারেন, গ্রা োঃ োেোিাে, 

ইউদপোঃোেোিাে, ম াোোঃ০১৮৫৬১৫৪৫৫১
১ ০.১৭

রুই,কাতিা,মৃরগি,দেি

ভােকাপ
েনি পরেে আরেিন েনিপাইোে িন্য আরেিন কেরত হরে অদফে

১৮
দফরোি ইকোি, গ্রা োঃোেোিাে, ইউদপোঃ োেোিাে, 

ম াোোঃ০১৭১১২১১৯৪৫
১ ০.১১

রুই,কাতিা,মৃরগি,দেি

ভােকাপ
প্রদ ক্ষণ দনরত চাই েোি প্রাদপ্ত োরপরক্ষ প্রদ ক্ষণ মিওয়া হরে অদফে

১৯
কল্যান মিেোি, গ্রা োঃকতিকূপ, ইউদপোঃিা াি 

ম াোোঃ০১৯৪১৭৫৪৪৫১
১ 0.10

রুই,কাতিা,মৃরগি,দেি

ভােকাপ
 াছ চারষে পো  প চাই প্ররয়ািনীয় পো  প মিওয়া হয় অদফে

২০
োহান  াহম্ম ি, মভািপািা, ইউদপোঃ দনয়া ত পুে, 

ম াোোঃ০১৭৭১৪৪২৫৫২
১ ০.১২

রুই,কাতিা,মৃরগি,দেি

ভােকাপ
োরয়া ফ্লরকে উপে প্রদ ক্ষণ দনরত চাই তাদিকা প্রস্তুত করে প্রদ ক্ষণ মিওয়া হরে অদফে

২১
 াসুদুে েহ ান, গ্রা োঃ মেিাট, ইউদপোঃোেোিাে, 

ম াোোঃ০১৭১৬০২০৯০১
১ ০.১২

রুই,কাতিা,মৃরগি,দেি

ভােকাপ
প্রদ ক্ষণ দনরত চাই েোি প্রাদপ্ত োরপরক্ষ প্রদ ক্ষণ মিওয়া হরে অদফে

২২
হাদ িা খাতুন, গ্রা োঃ াদিয়াট, ইউদপোঃ  াদিয়াট, 

ম াোোঃ০১৭১৮৮৫১১৬৩
১ 0.10

রুই,কাতিা,মৃরগি,দেি

ভােকাপ
ঋণ দনরত চাু্ই এখন মকান ঋণ মিওয়া হরে না অদফে

২৩
আদ ে খেরু, গ্রা োঃআনন্দোগ,  মপৌেেভা, 

ম াোোঃ০১৯৮৬৬৫৭৪১০
১ ০.০৫

রুই,কাতিা,মৃরগি,দেি

ভােকাপ
োরয়া ফ্লরকে উপে প্রদ ক্ষণ দনরত চাই প্ররয়ািনীয় পো  প  মিওয়া হয় অদফে

২৪
দেিন কু ােিি, গ্রা োঃকতিকুপ, ইউদপোঃ িা াি, 

ম াোোঃ০১৭৭২৭৮৫০৫৫
১ ০.১৩

রুই,কাতিা,মৃরগি,দেি

ভােকাপ
পাদন পেীক্ষা কোরত চাই প্ররয়ািনীয় পো  প ও পদন পেীক্ষা কো হয় অদফে

২৫
ম াোঃঅক্কােআিী, গ্রা োঃিািপুে, ইউদপোঃ দে িা মোকন 

পুে, ম াোোঃ০১৯৯৯১১৮১৬৬
১ 0.10

রুই,কাতিা,মৃরগি,দেি

ভােকাপ
 া িা েিংক্রান্ত পো  প মিওয়া হয় অদফে

২৬
ম েোহ উদিন, গ্রা োঃপাতদেিা, ইউদপোঃদে িা মোকন 

পুে ম াোোঃ০১৮২৭৫১২৫৩৩
১ ০.১২

রুই,কাতিা,মৃরগি,দেি

ভােকাপ
পাদন পেীক্ষা কোরত চাই প্ররয়ািনীয় পো  প ও পদন পেীক্ষা কো হয় অদফে

২৭
ম াোঃদ িন ম খ, গ্রা োঃর কুে দখিা ইউদপোঃোয়গ্রা , 

ম াোোঃ০১৭১২৬৪৪৪৯৭
১ ০.১২

রুই,কাতিা,মৃরগি,দেি

ভােকাপ
প্রদ ক্ষণ দনরত চাই প্রদ ক্ষণ মিওয়া হয় অদফে

২৮
আি গীে মহারেন, গ্রা োঃ মধাপািী, ইউদপোঃোখািগাদছ, 

ম াোোঃ০১৭১৮২৪৯৯৫৮
১ ০.১৫

রুই,কাতিা,মৃরগি,দেি

ভােকাপ
প্রদ ক্ষণ দনরত চাই প্রদ ক্ষণ মিওয়া হয় অদফে

২৯
আব্দুি েদ ি, গ্রা োঃহুিাো  পুে, ইউদপোঃরকািা, 

ম াোোঃ০১৮৮৯৩২৮৯৪০
১ 0.09

রুই,কাতিা,মৃরগি,দেি

ভােকাপ
প্রদ ক্ষণ দনরত চাই েোি োরপরক্ষ প্রদ ক্ষণ মিওয়া হরে অদফে

৩০
তুদহন মেিা, গ্রা োঃখরয়েতিা, মপৌেেভা, 

ম াোোঃ০১৫১৫৬১১২০৪
১ ০.১২

রুই,কাতিা,মৃরগি,দেি

ভােকাপ
পাদন পেীক্ষা কোরত চাই পাদন পেীক্ষা কো হয় অদফে

৩১
না :  ম া ারেফ মহারেন, গ্রা োঃ কাদ পুে , ইউদনয়নোঃ 

মপৌেেভা, ম াোইি নিং- ০১৭১৮২২৬৪৭৫
১ ০.০৫

রুই,কাতিা,মৃরগি,দেি

ভােকাপ
োরয়ারফ্লাপ পিদতরত  াছ চাষ কেরত চায় পো  প মিওয়া হয় অদফে

৩২
না :  ম া: দ িন, গ্রা োঃ োগুটিয়া ইউদনয়নোঃ িা াি, 

ম াোইি নিং-  ০১৭৩৭২৮৮০৭২
১ ০.১১

রুই,কাতিা,মৃরগি,দেি

ভােকাপ
প্রদ ক্ষণ দনরত চাই েোিপ্রাদপ্ত োরপরক্ষ প্রদ ক্ষণ  মিওয়া হরে অদফে

৩৩
না :  োদকবুি হাোন, গ্রা োঃ নওিাপািা ইউদনয়নোঃ 

কাষ্টভাঙ্গা, ম াোইি নিং- ০১৭৫৭২৮২২৬৩
১ 0.10

রুই,কাতিা,মৃরগি,দেি

ভােকাপ
 াছ চারষে পো  প দনরত চাই পো  প মিওয়া হয় অদফে

৩৪
না :  িাদ ি তারেক, গ্রা োঃ োদি পািা ইউদনয়নোঃ 

মকািা, ম াোইি নিং- ০১৭৩২৮৬০৩১১
১ ০.১২

রুই,কাতিা,মৃরগি,দেি

ভােকাপ
প্রদ ক্ষণ দনরত চাই েোি প্রাদপ্ত োরপরক্ষ প্রদ ক্ষণ মিওয়া হরে অদফে

৩৫
না :  ওে ান আিী, গ্রা োঃ  ঙ্গিকপতা ইউদনয়নোঃ 

িা াি ম াোইি নিং- ০১৭০৭৫৩৩২৬৮
১ ০.১৫

রুই,কাতিা,মৃরগি,দেি

ভােকাপ
 াছ চারষে েনি চাই প্রিান কো হয় অদফে

৩৬
না :  নািমুি োদকে, গ্রা োঃ োদিপািা, ইউদনয়নোঃ 

মকািা, ম াোইি নিং- ০১৭১৭৬৫৬৬৫৭
১ ০.১৭

রুই,কাতিা,মৃরগি,দেি

ভােকাপ
োরয়ারফ্লাপ পিদতরত  াছ চাষ কেরত চায় প্ররয়ািনীয় পো  প  মিওয়া অদফে



৩৭
না :  দেোজুি ইেিা , গ্রা োঃ দ ঠাপুকুে ইউদনয়নোঃ 

োেোিাে, ম াোইি নিং- ০১৭২৪০২৮১৮৮
১ ০.১১

রুই,কাতিা,মৃরগি,দেি

ভােকাপ
প্রদ ক্ষণ দনরত চাই েোি প্রাদপ্ত োরপরক্ষ প্রদ ক্ষণ মিওয়া হরে অদফে

৩৮
না :  আোদুজ্জা ান, গ্রা োঃ দ ঠাপুকুে ইউদনয়নোঃ 

োেোিাে, ম াোইি নিং- ০১৯১৭৯৪৫০৬৬
১ 0.20

রুই,কাতিা,মৃরগি,দেি

ভােকাপ
 াছ চারষে পো  প চাই প্ররয়ািনীয় পো  প মিওয়া হয় অদফে

৩৯
না :  প্র ান্ত অদধকােী, গ্রা োঃ েিভাটপািা, ইউদনয়নোঃ 

সুন্দেপুে দূগ পাপুে, ম াোইি নিং- ০১৭১৩৯০১৯৭৪
১ ০.১৩

রুই,কাতিা,মৃরগি,দেি

ভােকাপ
োরয়ারফ্লাপ পিদতরত  াছ চাষ কেরত চায় পো  প মিওয়া হয় অদফে

৪০
না :  েঞ্জু মি, গ্রা োঃ মেিাট মিৌিতপুে, ইউদনয়নোঃ 

োেোিাে, ম াোইি নিং- ০১৭১১২০০০০৬
১ ০.০৫

রুই,কাতিা,মৃরগি,দেি

ভােকাপ
প্রদ ক্ষণ দনরত চাই েোি প্রাদপ্ত োরপরক্ষ প্রদ ক্ষণ মিওয়া হরে অদফে

৪১
না :  স্বাগত েহ ান, গ্রা োঃ মেিাট মিৌিতপুে, ইউদনয়নোঃ 

োেোিাে, ম াোইি নিং- ০১৭১৬০২০৯০১
১ 0.20

রুই,কাতিা,মৃরগি,দেি

ভােকাপ
ঋণগ্রহরণে িন্য েনিপে চাই েনিপাইোে িন্য আরেিন কেরত হরে অদফে

৪২
না : আওিাি মহারেন, গ্রা োঃ দেিংিহ, ইউদনয়নোঃ 

সুন্দেপুে দূগ পাপুে, ম াোইি নিং- ০১৮৬৮৮৭৮৫৫৬
১ ০.০৮

রুই,কাতিা,মৃরগি,দেি

ভােকাপ
 াছ চারষে পো  প চাই প্ররয়ািনীয় পো  প মিওয়া হয়. অদফে

৪৩
না :  সুিন দেশ্বাে, গ্রা োঃ দনদিন্তপুে ইউদনয়নোঃ 

মপৌেেভা, ম াোইি নিং- ০১৭৩৭৬৫৫৩১০
১ ০.১২

রুই,কাতিা,মৃরগি,দেি

ভােকাপ
প্রতযয়নপরেে আরেিন প্রতযয়নপে প্রিান কো হয় অদফে

৪৪
না :  আ োফি মহারেন, গ্রা োঃ মেিপািা, ইউদনয়নোঃ 

সুন্দেপুে দূগ পাপুে, ম াোইি নিং- ০১৯৫২৫৫৯৮১৮
১ 0.10

রুই,কাতিা,মৃরগি,দেি

ভােকাপ
পো  প ও প্রদ ক্ষণ দনরত চাই েোি োরপরক্ষ প্রদ ক্ষণ মিওয়া হরে অদফে

৪৫
না :  সুোে  ন্ডি, গ্রা োঃ োদুেগাছা ইউদনয়নোঃ 

োেোিাে, ম াোইি নিং- ০১৭২৫৫৩৭৩০০
১ ০.১১

রুই,কাতিা,মৃরগি,দেি

ভােকাপ
 াছ চারষে পো  প চাই েোি োরপরক্ষ প্রদ ক্ষণ মিওয়া হরে অদফে

৪৬
না :  ম া: আক্কাচ আিী, গ্রা োঃ  রহশ্বেচািা ইউদনয়নোঃ 

োয়গ্রা , ম াোইি নিং- ০১৭১২০৮৩২৫৪
১ ০.২২

রুই,কাতিা,মৃরগি,দেি

ভােকাপ
দচটাগুি দিরয় খাোে কতদেে পো  প প্ররয়ািনীয় পো  প মিওয়া হয় অদফে

৪৭
না :  েরেন দেশ্বাে, গ্রা োঃ নিভাঙ্গা, ইউদনয়নোঃ 

কাষ্টভাঙ্গা, ম াোইি নিং- ০১৭২৫১২৪৪২৮
১ ০.১২

রুই,কাতিা,মৃরগি,দেি

ভােকাপ
েি  ারছে চারষে দেষরয় পো  প চাই প্ররয়ািনীয় পো  প মিওয়া হয় অদফে

৪৮
না :  সু ান্ত  ািী, গ্রা োঃ করিি পািা, ইউদনয়নোঃ 

মপৌেেভা, ম াোইি নিং- ০১৭৫৩৩৩৭১০৫
১ ০.১১

রুই,কাতিা,মৃরগি,দেি

ভােকাপ
প্রদ ক্ষণ দনরত চাই েোি োরপরক্ষ প্রদ ক্ষণ মিওয়া হরে অদফে

৪৯
না :  অদিত কু াে িাে, গ্রা োঃ হেরিেপুে ইউদনয়নোঃ 

িা াি, ম াোইি নিং- ০১৭২৯৭২২০২৬
১ ০.১১

রুই,কাতিা,মৃরগি,দেি

ভােকাপ
প্রদ ক্ষণ দনরত চাই েোি োরপরক্ষ প্রদ ক্ষণ মিওয়া হরে অদফে

৫০
না :  নিরুি ইেিা , গ্রা োঃ উল্লযা, ইউদনয়নোঃ িা াি, 

ম াোইি নিং- ০১৮৩১৯২২৩৮৫
১ ০.১২

রুই,কাতিা,মৃরগি,দেি

ভােকাপ
ঋণ দনরত চাু্ই এখন মকান ঋণ মিওয়া হরে না অদফে

৫১
না :  আব্দুি গদণ, গ্রা োঃ  রহশ্বেচািা, ইউদনয়নোঃ 

োয়গ্রা , ম াোইি নিং-
১ ০.২২

রুই,কাতিা,মৃরগি,দেি

ভােকাপ
প্রদ ক্ষণ দনরত চাই েোি োরপরক্ষ প্রদ ক্ষণ মিওয়া হরে অদফে

৫২
না :  মিোদ ষ কু াে, গ্রা োঃ োদুেগাছা, ইউদনয়নোঃ 

োেোিাে, ম াোইি নিং- ০১৬২৪০৪৪৮৬৪
১ ০.০৮

রুই,কাতিা,মৃরগি,দেি

ভােকাপ
 াছ োরি না পুকুরে েম্পুেক খাদ্য দিরত হরে অদফে

৫৩
না :  ম া: আি আদ ন, গ্রা োঃ চাপািী, ইউদনয়নোঃ 

মপৌেেভা, ম াোইি নিং- ০১৭২২১৭৯৭৫৭
১ 0.80

রুই,কাতিা,মৃরগি,দেি

ভােকাপ
 াছচারষে প্রদ ক্ষণ দনরত চাই েোি োরপরক্ষ প্রদ ক্ষণ মিওয়া হরে অদফে

৫৪
না :  কা াি মহারেন, গ্রা োঃ আিপািা ইউদনয়নোঃ 

মপৌেেভা, ম াোইি নিং- ০১৭১৬৩০৮০৯৮
১ ০.২৪

রুই,কাতিা,মৃরগি,দেি

ভােকাপ
প্রদ ক্ষণ দনরত চাই েোি োরপরক্ষ প্রদ ক্ষণ মিওয়া হরে অদফে

৫৫
না :  আদ রুজ্জা ান, গ্রা োঃ ক িাপুে, ইউদনয়নোঃ 

সুন্দেপুে দূগ পাপুে, ম াোইি নিং- ০১৬২৪০৪৪৫৪৪
১ ০.১২

রুই,কাতিা,মৃরগি,দেি

ভােকাপ
 াছ োরি না েম্পুেক খাদ্য দিরত হরে অদফে

৫৬
না :  ম া: িহুরুি ইেিা , গ্রা োঃ দেরিাচনপুে, 

ইউদনয়নোঃ দেরিাচনপুে , B3730ম াোইি নিং- 

০১৭২৫৬২৪৫৪৪

১ ০.২১
রুই,কাতিা,মৃরগি,দেি

ভােকাপ
 াছ োরি না েম্পুেক খাদ্য দিরত হরে অদফে

৫৭
না :   আবুি কার  , গ্রা োঃ েি মধাপািী, ইউদনয়নোঃ 

কাষ্টভাঙ্গা ,ম াোইি নিং- ০১৭২৮৬৭৬৮৬৩
১ ০.২১

রুই,কাতিা,মৃরগি,দেি

ভােকাপ
ট্যািংরক  াছ চারষে উপে প্রদ ক্ষণ দনরত চাই তাদিকা প্রস্তুত করে প্রদ ক্ষণ মিওয়া হরে অদফে

৫৮
না :  হাদেবুে েহ ান, গ্রা োঃ োেো ইউদনয়নোঃ মপৌেেভা, 

ম াোইি নিং- ০১৮৩৭৬২৩৪৩৯
১ ০.১৮

রুই,কাতিা,মৃরগি,দেি

ভােকাপ
 াছ ভােরছ চুন ও ইউকা মিওয়াে পো  প মিওয়া হয় অদফে

৫৯
না :  ম া: আক্কাে মহারেন, গ্রা োঃ েনদখিপা ইউদনয়নোঃ 

োয়গ্রা , ম াোইি নিং- ০১৯১০৪৭৪২৭০
১ ০.২২

রুই,কাতিা,মৃরগি,দেি

ভােকাপ
োরয়াফ্লরপ  াছ চাষ কেরত চাই পো  প মিওয়া হয় অদফে

৬০
না :  কাদতপক চন্দ্র, গ্রা োঃ েনদখিা, ইউদনয়নোঃ োয়গ্রা , 

ম াোইি নিং- ০১৯১৮৫২৪৫৪১
১ ০.১৮

রুই,কাতিা,মৃরগি,দেি

ভােকাপ
োরয়াফ্লরপ  াছ চাষ কেরত চাই পো  প মিওয়া হয় অদফে

৬১
না :  ম া: িাহাঙ্গীে, গ্রা োঃ মখািপতাদিয়ান ইউদনয়নোঃ 

িা াি, ম াোইি নিং- ০১৭৮১৩৩৮৫৭২
১ 0.70

রুই,কাতিা,মৃরগি,দেি

ভােকাপ
 াছ োরি না েম্পুেক খাদ্য দিরত হরে অদফে



৬২
না :  আয়ুে মহারেন, গ্রা োঃ মকািা ইউদনয়নোঃ মকািা, 

ম াোইি নিং- ০১৭১২৯৯৯৯৩৬
২ ০.৩৪

রুই,কাতিা,মৃরগি,দেি

ভােকাপ
প্রতযয়নপরেে আরেিন মিওয়া হরয়রছ অদফে

৬৩
না :  দনয়াি ম ার পি, গ্রা োঃ েিো পুে, ইউদনয়নোঃ 

দনয়া তপে, ম াোইি নিং- ০১৯১৪২৯৪২৪১
১ ০.০৮

রুই,কাতিা,মৃরগি,দেি

ভােকাপ
প্রদ ক্ষণ দনরত চাই েোি োরপরক্ষ প্রদ ক্ষণ মিওয়া হরে অদফে

৬৪
না :   ঈনুি মহারেন, গ্রা োঃ িার ািেপুে, ইউদনয়নোঃ 

মকািা, ম াোইি নিং- ০১৭১৮৪৮৯৪৭৩
৪ ৪.২৭

রুই,কাতিা,মৃরগি,দেি

ভােকাপ
পাদন পেীক্ষা কোরত চাই পাদন পেীক্ষা কো হয় অদফে

৬৫
না :  দ েন মহারেন, গ্রা োঃ আিপািা, ইউদনয়নোঃ 

মপৌেেভা, ম াোইি নিং- ০১৭১৩৪৫৯২০৯
১ ০.১২

রুই,কাতিা,মৃরগি,দেি

ভােকাপ
প্রদ ক্ষণ দনরত চাই েোি োরপরক্ষ প্রদ ক্ষণ মিওয়া হরে অদফে

৬৬
না :  েদেউি ইেিা , গ্রা োঃ োনুদিয়া ইউদনয়নোঃ 

দেরিাচনপুে, ম াোইি নিং- ০১৯২১৩৭৭২৬০
১ ০.১৩

রুই,কাতিা,মৃরগি,দেি

ভােকাপ
 াছ  াো যারে প্রদত  তরক ৩০০ গ্রা , চুন ও ৩০০ গ্রা ,িেন দিরত হরে অদফে

৬৭
না :  নাি া োদকে, গ্রা োঃ োদিপািা ইউদনয়নোঃ 

 াদিয়াট, ম াোইি নিং- ০১৭১৭৬৫৬৬৫৭,
১ ০.১৩

রুই,কাতিা,মৃরগি,দেি

ভােকাপ
োরয়াফ্লরপ  াছ চাষ কেরত চাই প্ররয়ািনীয় পো  প, মিওয়া হয় অদফে

৬৮
না :  আব্দুি মুোি, গ্রা োঃ কা াি হাট, ইউদনয়নোঃ 

িা াি, ম াোইি নিং-  ০১৭৩৪
১ ০.১৩

রুই,কাতিা,মৃরগি,দেি

ভােকাপ
 াছ  াো যারে প্ররয়ািনীয় পো  প, মিওয়া হয় অদফে

৬৯
না :  োনা খা, গ্রা োঃ িার ািেপুে, ইউদনয়নোঃ  াদিয়াট, 

ম াোইি নিং- ০১৭৫৬৮৮১৬৫৬
১ 0.50

রুই,কাতিা,মৃরগি,দেি

ভােকাপ
োরয়াফ্লরপ  াছ চাষ কেরত চাই েোি োরপরক্ষ, প্রদ ক্ষণ মিওয়া হরে অদফে

৭০
না :  নাই   ন্ডি, গ্রা োঃ  হারিেপুে, ইউদনয়নোঃ 

সুন্দেপুে দূগ পাপুে, ম াোইি নিং- ০১৯১৭৪১৮৬৮৪
১ ০.১৪

রুই,কাতিা,মৃরগি,দেি

ভােকাপ
পুকুরেে পাদনরত িাি স্তে কাপি দিরয় তুরি  দিরত হরে অথো দফটরকেী দিরত হরে অদফে

৭১
না :   দনরুি ইেিা , গ্রা োঃ োকিা, ইউদনয়নোঃ মকািা, 

ম াোইি নিং- ০১৭৩৮৪৫৪৯৩১
১ 0.12

রুই,কাতিা,মৃরগি,দেি

ভােকাপ
প্রদ ক্ষণ দনরত চাই েোি োরপরক্ষ প্রদ ক্ষণ মিওয়া হরে অদফে

৭২
না :  সুিভ কু াে, গ্রা োঃ োেোিাে ইউদনয়নোঃ 

োেোিাে, ম াোইি নিং- ০১৭৩৩৫২৪০২২
১ ০.১৪

রুই,কাতিা,মৃরগি,দেি

ভােকাপ
ঋণ দনরত চাু্ই এখন মকান ঋণ মিওয়া হরে না অদফে

৭৩
না :  দ িন কু াে, গ্রা োঃ োদুেগাছা ইউদনয়নোঃ 

োেোিাে, ম াোইি নিং- ০১৭১৮২৮৭২৮৬
১ ০.১২

রুই,কাতিা,মৃরগি,দেি

ভােকাপ
 াছ চুদে হওয়া থানায় দিদখত অদভরযাগ মিওয়াে পো  প মিওয়া হয় অদফে

৭৪
না :  োু্র দুজ্জা ান, গ্রা োঃ ক িাপুে ইউদনয়নোঃ 

সুন্দেপুে দূগ পাপুে ম াোইি নিং- ০১৭৪৭৪৫৭৪২০
১ 0.10

রুই,কাতিা,মৃরগি,দেি

ভােকাপ
প্রদ ক্ষণ দনরত চাই েোি োরপরক্ষ প্রদ ক্ষণ মিওয়া হরে অদফে

৭৫
না :  হাোনুি হক, গ্রা োঃ দশ্রো পুে, ইউদনয়নোঃ 

মপৌেেভা, ম াোইি নিং-
১ ০.০৮

রুই,কাতিা,মৃরগি,দেি

ভােকাপ
প্রদ ক্ষণ দনরত চাই েোি োরপরক্ষ প্রদ ক্ষণ মিওয়া হরে অদফে

৭৬
না :  ম া: আহোন হাদেে, গ্রা োঃ  রনাহেপুে, ইউদনয়নোঃ 

 াদিয়াট, ম াোইি নিং- ০১৭২৪৬০২৭২৭
১ 0.20

রুই,কাতিা,মৃরগি,দেি

ভােকাপ
পাদন পেীক্ষা কোরত চাই পাদন পেীক্ষা কো হয় অদফে

৭৭
না :  েিীে মহারেন, গ্রা োঃ আিমুদখ ইউদনয়নোঃ িা াি, 

ম াোইি নিং-
৩ ১.৩৩

রুই,কাতিা,মৃরগি,দেি

ভােকাপ
 াছ চারষে পো  প চাই প্ররয়ািনীয় পো  প প্রিান কো হয় অদফে

৭৮
না :  তুদহন মেিা, গ্রা োঃ খরয়েতিা, ইউদনয়নোঃ 

মপৌেেভা, ম াোইি নিং- ০১৯২২৬৮১২৮৬
১ ০.০৮

রুই,কাতিা,মৃরগি,দেি

ভােকাপ
পাদন পেীক্ষা কোরত চাই পাদন পেীক্ষা কো হয় অদফে

৭৯
না :  ম া: দ িন, গ্রা োঃ োগুটিয়া, ইউদনয়নোঃ িা াি, 

ম াোইি নিং- ০১৭৩৭২৮৮০৭২
১ ০.১১

রুই,কাতিা,মৃরগি,দেি

ভােকাপ
প্রদ ক্ষণ দনরত চাই েোি োরপরক্ষ প্রদ ক্ষণ মিওয়া হরে অদফে

৮০
না :   াসুি কদে , গ্রা োঃ মেিাট, ইউদনয়নোঃ োেোিাে, 

ম াোইি নিং- ০১৭১৪৫৯৯৭৯৪
১ ০.১৪

রুই,কাতিা,মৃরগি,দেি

ভােকাপ
প্রদ ক্ষণ দনরত চাই েোি োরপরক্ষ প্রদ ক্ষণ মিওয়া হরে অদফে

৮১
না :  আ ে নাঈ , গ্রা োঃ পাতদেিা, ইউদনয়নোঃ দে িা 

মোকনপুে, ম াোইি নিং- ০১৭১০৫০৬০০৬
১ 0.10

রুই,কাতিা,মৃরগি,দেি

ভােকাপ
প্রদ ক্ষণ দনরত চাই েোি োরপরক্ষ প্রদ ক্ষণ মিওয়া হরে অদফে

৮২
না :  সু ন কু াে িাে, গ্রা োঃ মছাট ভাটপািা, ইউদনয়নোঃ 

সুন্দেপুে দূগ পাপুে, ম াোইি নিং- ০১৩১২৩৭১৬৩২
১ 0.10

রুই,কাতিা,মৃরগি,দেি

ভােকাপ
 াছ চারষে পো র প ও  প্রদ ক্ষণ দনরত চাই প্ররয়ািনীয় পো  প মিওয়া হয় অদফে

৮৯ ১৮

১
পদে ি কু াে, দপতা দনতযপি হািিাে, গ্রা : নস্তী, 

উপরিিা:  রহ পুে,  ম াো: 01743548436
১ 0.40 পাঙ্গাে ও কাপ প দ শ্র

পাঙ্গাে চারষ  তকো কতভাগ মপ্রাটিন েমৃি খাোে মিওয়া 

প্ররয়ািন
28-30% মপ্রাটিন েমৃি খাোে মিওয়া মযরত পারে জুিাই/20

২
ম া: োেলূে েহ ান দপতা- ম া: আব্দুি ম াতারিে গ্রা - 

ভািাইপুে ম াো: 01718-200209
১ 0.16 কাপ পদ শ্রচাষ

উন্নতপিদতরত  াছ চাষ িানরত চায় এেিং প্রদ ক্ষণ দনরত 

আগ্রহী

প্যারকি দভদিক উন্নত পিদতরত  াছ চারষে পো  প প্রিান এেিং অদফরে মযাগারযারগে 

িন্য েিা হরিা
ঐ

৩
োফাউি মহারেন দপতা- মৃত মগাোই  ন্ডি, গ্রা - িাগুো, 

ম াো- 01732719322
৪ 5.60 কাপ পদ শ্রচাষ পাদনে PH এে  ান কত থাকরি পুকুরে  াছ চাষ ভারিা হয় পুকুরেে পাদনে PH এে  ান 7.5-8.5 থাকরি পুকুরে  াছ চাষ ভারিা হয় ঐ

কাদিগঞ্জ উপরিিা ম াট



৪
জুরয়ি দ য়া দপতা-  দহদুি দ য়া গ্রা - যািেপুে ম াো: 

01731567526
১ 5.61 কাপ পদ শ্রচাষ পাদনে PH  6.6   াছ  াো যারে।

পাদনে PH এে  ান ক , প্রদত  তািংর  ২০০ গ্রা  হারে চুন পাদনরত গুদিরয় ঠান্ডা হরি 

ে স্ত িিা রয়ে পাদনরত মিওয়াে পো  প  মিওয়া হরিা।
ঐ

৫
ম া:আোদুি ইেিা , দপতা- মৃত পুরট  দল্লক, গ্রা - 

মেগ পুে, ম াো: 0173284755
২ 2.13

কাপ পদ শ্র ও নাে পােী 

চাষ
নাে পেী পুকুরে হাে মপাকা  াোে িন্য দক ব্যেহাে কেরত হরে।

নাে পেী পুকুরে হাে মপাকা  াোে িন্য প্রদত তািংর  প্রদত ফটগভীেতায় ৩ দ .দি. 

সুদ থায়ন ব্যেহাে কেরত হরে।
ঐ

৬
ম া: োরিহ আহম্মি, দপতা- ম া: দেোজুি ইেিা , গ্রা -

 কুসু পুে ম াো: 01914579603
১ 0.40 কাপ পদ শ্রচাষ

পুকুে মথরকে  াছ মভরে মগরছ। ভারিা করে  াছ চাষ দ খরত 

প্রদ ক্ষণ দনরত আগ্রহী

পুকুরেে পাি ঠিক করে পুকুরে মপানা  াছ  জুি কোে পো  প ও অদফে মযাগারযাগ েক্ষা 

কোে পো  প প্রিান কো হরিা
ঐ

৭
ম া: আ িাি মহারেন, দপতা- মৃত ফিলুি হক, গ্রা - 

মপািাপািা ম াো: 01732841755
১ 0.45 কাপ প ও দ শ্রচাষ

িাভ িনক ভারে  াছ চাষ কেরত  হরি পুকুরে দেঘা প্রদত 

কত েিংখ্যক মপানা  জুি কেরত হরে।

পুকুরে কাপ প িাতীয়  াছ চারষ দেঘা প্রদত ৩০০-৪০০টি ২৫০-৫০০ গ্রা  আকারে েি 

মপানা াছ  জুি কেরত হরে।
ঐ

৮
ম াোঃ েরখে উল্লাহ দপতা- ম াোঃ নুরুি ইেিা  গ্রা -

মতিটুদপ ম াো: ০১৯৪৮৫৩৭৭৬০
১ 4.00 কাপ পদ শ্রচাষ ব্যািংক মথরক  ৎস্য ঋন দনরত চাই দকভারে পারো ব্যািংক মথরখ  ৎস্য ঋরনে িন্য েিংদিষ্ট ব্যিংরক মযাগারযাগ কোে িন্য পো  প প্রিান ঐ

৯
ম াোঃ োইফি ইেিা  দপতা-ম া ােফ মহারেন গ্রা - 

শ্রীপুে ম াো: ০১৯৮২৭৩৫৮২৫
৪ 4.74 কাপ পদ শ্রচাষ ও পােিা

পুকুরেে পাদনরত কত দপদপএ  অদিরিন থাকরি  াছ চাষ 

ভারিা হয়
পুকুরেে পাদনরত ৫-৮ দপদপএ  অদিরিন থাকরি  াছ চাষ ভাি হয় ঐ

১০
ম াোঃ আ: হাদক  দপতা মৃত িা ািউিীন গ্রা -

মপািাপািা ম াো: ০১৭৩৫৮৭১১০
৮ 4.80 কাপ পদ শ্রচাষ কাপ প িাতীয়  ারছে খাোে কখন দিরত হয় কাপ প িাতীয়  ারছে খাোে দেকারি মিওয়া মযরত পারে ঐ

১১
ম াোঃ আব্দুি আদি  দপতা: মৃত আব্দুি িদতফ গ্রা - 

তুি ীতিা ম াো: ০১৯৩৫২৬৭২৫৬
৩ 1.34 কাপ পদ শ্রচাষ

পুকুরে  াছ মভরে খাদে মখরি দকভারে পাদন েেেোহ কেরত 

হরে

পুকুরে  াছ মভরষ খাদে মখরি স্যারিা ম দ ন ো  টে দ্বাো মফায়াো আকারে পাদন েেেোহ 

কেরত হরে
ঐ

১২
ম া: আ োফজ্জা ান, দপতা ম া: িাউি মহারেন, গ্রা : 

কতিটুদপ, ম াো: 01712179991
১ 0.13 কাপ প ও দ শ্র পুকুে প্রি পনী কেরত ইচ্ছুক েোি পাওয়া মগরি পুকুে পদেি পন পূে পক ব্যেস্থা গ্রহন কো হরে ঐ

১৩
শ্রী মকষ্ট েেকাে, দপতা দন াই েেকাে, গ্রা : স্বরূপপুে, 

ম াো: 01983274770
১ 0.13 কাপ পদ শ্রচাষ

 ৎস্যিীেী পদেচয় পে কাি প হাোইয়া দগয়ারছ দক কেনীয় 

পুনোয় কাি প মপরত চায়
থানায় কারি পে নাম্বােটি দিরয় োধােন িায়দে কোে পো  প প্রিান কো হরিা ঐ

১৪
ম া:  াসুি োনা, দপতা ম া; রুহুি আদ ন, গ্রা : হুিা 

শ্রীো পুে, ম াো: 01745267279
১ 0.20

 রনারেি মতিাদপয়া 

চাষ

মতিাদপয়া  ারছ  তকো কতভাগ মপ্রাটিন েমৃি খাদ্য মিওয়া 

উদচত
মতিাদপয়াে খারদ্য  তকো 30% মপ্রাটিন থাকরত হরে ঐ

১৫
ম া: েদেউি ইেিা , দপতা েেকত উল্লাহ, গ্রা  ভােদিয়া, 

ম াো: 01725664367
১ 0.48 কাপ পদ শ্রচাষ পুকুরেে পাদনে গভীেতা কতফট হরি  াছ চাষ ভাি হয় পুকুরেে পাদনে গভীেতা 5-6 ফট থাকরি  াছ চাষ ভাি হয় ঐ

১৬
ম া: েবুি দ য়া, দপতা ম া:  েরি , গ্রা : কি তিা, 

ম াো: 01921720761
১ 0.28 কাপ পদ শ্রচাষ পুকুরেে পাদনরত PH এে  ান দকভারে োিারনা যায় পুকুরেে পাদনরত চুন প্ররয়াগ করে PH এে  ান োিারনা যায় ঐ

১৭
ম া: ে িান আিী, দপতা েেিাত আিী, গ্রা : 

গািাোিীয়া, ম াো: 01908216802
১ 1.60 কাপ পদ শ্রচাষ  ারছে েম্পূেক খাোে দহরেরে দক দক ব্যেহাে কো যায়

েদেষাে কখি, চারিে গুিা, গর ে ভূদ , দফে দ ি, েন্ড দ ি, মোয়া দ ি,েক্ত, গ্রাে কারপ পে 

িন্য নে  ঘাে, কিা পাতা, ম শুিা, দফি ইতযাদি  ারছে েম্পূেক খাোে দহোরে ব্যেহাে 

কো যায়

ঐ

১৮
ম া: আ াদুি ইেিা , দপতা মৃত েও ন আিী, গ্রা : 

ফরতপুে, ম াো: 01710748246
১ 0.20 কাপ প নাে পােী পুকুরে ক্ষদতকে কীটপতঙ্গ মিখা যারে টিপটরেি 9-12 গ্রা   তািংর /ফট পাদনরত প্ররয়াগ কেরত হরে ঐ

১৯
িীন  হাম্মি, দপতা মৃত আ: িদিি, গ্রা : পাকোইি, 

ম াো: 01925516286
১ 2.80 কাপ প ও দ শ্র চাষ দক ব্যেস্থা গ্রহণ কেরি  ারছে মোগ ক  হয়

 প্রস্তুত কোে ে য়  তািংর  1 মকদি হারে এেিং 2-3  াে পে পে  তািংর  250 গ্রা  

হারে চুন মিওয়া মযরত পারে
ঐ

২০
ম া: কা রুজ্জা ান, দপতা মৃত আইনুদিন, গ্রা : 

দেদ্যাধেপুে, ম াো: 01714251503
২ 0.27 কাপ প নাে পােী দুইধাপ পিদতরত প্রদত  তািংর  কতটুকু মেনু  জুি কো যারে দুই ধাপ পিদতরত প্রদত  তািংর  25-30 গ্রা  মেনু  জুি কো মযরত পারে ঐ

২১
ম া:  াহাবুি মহারেন, দপতা মৃত োরহি েি, গ্রা : 

মপািাপািা, ম াো: 01715251626
১ 0.20 কাপ প নাে পােী পাদনে উপে ঘন েবুি স্তে মিখা যারে ঘন েবুি স্তে ধারনে খি/কিাপাতা মপদচরয় িাদি দিরয় মটরন তুরি মফিরত হরে ঐ

২২
ম া:  া সুি আি , দপতা ম া: আ: খারিক, গ্রা : 

কেয়িপুে, ম াো: 01724-999024
১ 157.34 কাপ প ও দ শ্র চাষ দেরিে দকছু দকছু  াছ  াো যারে

িাি মটরন েি  াছ দেক্রয় কো এেিং েম্ভে হরি  তািংর  400 গ্রা  হারে চুন প্ররয়াগ কোে 

পো  প মিওয়া হরিা
ঐ

২৩
ম া: আবুি মহারেন, দপতা মেরকন্দাে আিী, গ্রা : 

কািদেিা, ম াো: 01720425507
১ 0.24 কাপ প ও দ শ্র চাষ

উন্নতপিদতরত  াছ চাষ িানরত চায় এেিং প্রদ ক্ষণ দনরত 

আগ্রহী
 াছ চারষে প্রদ ক্ষরণ অিং গ্রহরনে িন্য অদফরে মযাগারযাগ কোে পো  প প্রিান কো হরিা ঐ

২৪
ম া: আ:  দিি, দপতা মৃত দেোজুি  ন্ডি, গ্রা : 

োেিা াথাভাঙ্গা, ম াো: 01717227309
৬ 2.00 কাপ পদ শ্রচাষ পােিা  াছ প্রদত  তািংর  কতগুদি  জুি কো মযরত পারে প্রদত  তািংর  1000-1500 টি পােিা  ারছে মপানা  জুি কো মযরত পারে ঐ

২৫
ম া: আদতয়াে েহ ান, দপতা মৃত জুি ত আিী, গ্রা : 

কাগ ােী, ম াো: 01845420082
২ 1.20 কাপ পদ শ্রচাষ দক খাদ্য খাওয়ারি  াছ দ্রুত বৃদি পায় েঠিক  াোয় মপ্রাটিনযুক্ত খাদ্য খাওয়ারি  াছ দ্রুত বৃদি পায় ঐ

২৬
ম া:  াহাবুদিন, দপতা কদি  উদিন, গ্রা : োরকােখাি, 

ম াো: 01723244933
২ 0.42

কাপ প ও দ শ্র চাষ ও 

পােিা
মগােে োরেে দেকল্প দহোরে পুকুরে দক প্ররয়াগ কো যায়

মগােে োরেে দেকল্প দহোরে পাদি , দচটাগুি ও ইস্ট প্রদত  তািংর  যথাক্রর  200 গ্রা  ও 

200 গ্রা  ও 5 গ্রা  হারে প্ররয়াগ কো মযরত পারে
ঐ

২৭
ম া: ো ছুি হক, দপতা ম া: আব্দুি খারিক, গ্রা : 

কেয়িপুে, ম াো: 01724999028
১ 0.26 কাপ প ও দ শ্র চাষ  াছ মভরে খাদে খারে  াছ েি হরে না

পুকুরে অদিরিন েেেোরহে ব্যেস্থা কেরত হরে দের ষ করে এযারোটে দিরয় পাদনরত মঢউ 

সৃদষ্ট কেরত এেিং পুকুরে দনয়দ ত পদেদ ত খাোে েেেোরহে পো  প প্রিান কো হরিা
ঐ

২৮
ম া: আবু োরি, দপতা ম া:  াহাবুদিন, গ্রা : পাকোইি, 

ম াো: 01878059952
১ 6.68 কাপ প ও দ শ্র চাষ

 ারছে খাোে দেক্রয় কোে িন্য মিাকারনে িাইরেন্স কেরত 

চায়

িাইরেন্স কোে িন্য আরেিন মট্রি িাইরেন্স, িাতীয় পদেচয় পরেে ফরটাকদপ পােরপাট প 

োইরিে 2টি ছদে ি া মিওয়াে পো  প মিওয়া হরিা
ঐ



২৯
ম া: েদফকুি ইেিা , দপতা ম া: েসুি  ন্ডি ,গ্রা : 

োরকােরপাতা, ম াো: 01930861365
১ 0.43 কাপ পদ শ্রচাষ  ারছে পুকুরে দক পদে ান খাোে প্রিান কো যায় মিরহে ওিরনে 3-4% হারে খাোে প্ররয়াগ কোে পো  প মিওয়া হরিা ঐ

৩০
শ্রী োিি হািিাে, দপতা ভাটই হািিাে, গ্রা : নস্তী, 

ম াো: 01725031918
৮ 8.11 কাপ পদ শ্রচাষ

পুকুরে  াছ মভরে খাদে মখরি ঐ অেস্থায় েো ও খাদ্য মিওয়া 

যারে দক
ঐ অেস্থায় োে ও খাদ্য প্রিান েম্পূণ প েন্ধ োখরত হরে ঐ

৩১
ম া: সুিতান আহরম্মি, দপতা মৃত আব্দুি  দিি, গ্রা : 

আি পে, ম াো: 01727217380
১ 0.32 কাপ পদ শ্রচাষ  াছ মভরে খাদে খারে

মফায়াো আকারে পাদন েেেোরহে এেিং অদিরিন েিংকট তীব্র হরি 500-700 গ্রা  একে 

হারে অদিরিন টােরিট মিওয়াে পো  প মিওয়া হরিা
ঐ

৩২
ম া: ইে াইি দেশ্বাে, দপতা মৃত েদেউি, গ্রা : 

োরকােরপাতা, ম াো: 01991669328
১ 0.34

 রনারেি মতিাদপয়া 

চাষ
মপানা  জুরিে হাে িানরত চায় প্রদত  তরক 200টি মপানা  জুি কো মযরত পারে আগষ্ট/20

৩৩
ম া: ফিলুে েহ ান, েভাপদত, িলুিী  ৎস্যিীেী 

ে োয় েদ দত দি: ম াো: 01941518304
১ 8.71 কাপ পদ শ্রচাষ দেরি ছািাে িন্য েেকােী মপানা  াছ পাওয়া যারে দক অদফরে মযাগারযাগ োখাে পো   মিওয়া হরিা ঐ

৩৪
ম া: দনরুি ইেিা , দপতা মৃত ো ছুি আি , গ্রা : 

তুি ীতিা, ম াো: 01975850542
১ 1.46 কাপ পদ শ্রচাষ প্রদ ক্ষন প্রাপ্ত  ৎস্য চাষীে প্রতযয়ন প্ররয়ািন পুকুে পদেি পন পূে পক প্রতযয়ন প্রিান কো হরে ঐ

৩৫
ম া: হাদেবুে েহ ান, েম্পািক, নিপাতুয়া  ৎস্যিীেী 

ে োয় েদ দত দি: ম াো: 01710748392
কাপ পদ শ্রচাষ েতপ ারন নতুরন করে মিরি কাি প কো যারে দক না তাদিকা োখা হরিা েোি পাওয়া মগরি এেিং কাি শুরু হরি িানারনা হরে ঐ

৩৬
ম া: োইফি ইেিা , দপতা মৃত ম া ােফ মহারেন, গ্রা : 

শ্রীপুে, ম াো: 01982735925
৫ 5.60 কাপ পদ শ্রচাষ ও পােিা ক্ষদতগ্রস্থ  ৎস্যচাষী দহরেরে প্রতযয়ন পে প্ররয়ািন পুকুে পদেি পন পূে পক প্রতযয়ন পে প্রিারনে ব্যেস্থা গ্রহন কো হরে ঐ

৩৭
ম া: আ: গফে, দপতা মৃত আ; েদহ , গ্রা :  ান্দােতিা, 

ম াো: 01715384691
১ 0.13 কাপ পদ শ্রচাষ োে মিওয়া স্বরত্বও পুকুরেে পাদনে েিং েবুি হরে না পুকুরে  তািংর  হাফ মকদি হারে চুন প্ররয়াগ কোে পো  প মিওয়া হরিা ঐ

৩৮
ম া:  হাবুি হক, দপতা মৃত হাদনফ  ন্ডি, গ্রা : 

োরকােরপাতা, ম াো: 01926069169
১ 0.20 কাপ প নাে পােী পুকুরে মপানা  জুরিে হাে িানরত চায় প্রদত দেঘায় 1-1.5 দি /ধানী মপানা  জুি কো মযরত পারে ঐ

৩৯
মপ্র  কু াে, দপতা মৃত  নেঞ্জন, গ্রা : কেদচতিা, ম াো: 

01917542909
১ 2.87 কাপ প ও দ শ্র চাষ

দেরি  াছ চারষ মহক্টে প্রদত কত েিংখ্যক মপানা  াছ ছািা 

যারে
দেরি  াছ চারষ মহক্টে প্রদত 3-4 হািাে েি আকারেে মপানা  াছ ছািা মযরত পারে ঐ

৪০
ম া: আবু তারিে, দপতা মৃত নুে ম াহাম্মি, গ্রা : 

েভাপদত, শ্রীনাথপুে  ৎস্যিীেী ে োয় েদ দত ম াো:
কাপ পদ শ্রচাষ েতপ ারন নতুরন করে মিরি কাি প কো যারে দক না অথ প েোি পাওয়া মগরি নতুন মিরি কাি প কোে ব্যেস্থা গ্রহন কো হরে ঐ

৪১
ম া: মেদি , দপতা আব্দুি হান্নান, গ্রা : োগান াঠ, 

ম াো: 01787157997
২ 1.33 কাপ পদ শ্রচাষ  ৎস্য ঋন দনরত চায় দকভারে পাে েিংদিষ্ট ব্যািংরক মযাগারযারগে পো  প প্রিান কো হরিা ঐ

৪২
ম া:  ওকত আিী, দপতা িাি ম াহাম্মি, গ্রা : 

ডুমুেতিা, ম াো: 01732612115
১ 0.40 কাপ পদ শ্রচাষ পুকুরেে পাদন মঘািা প্রদত  তরক 250 গ্রা  হারে চুন প্ররয়ারগে পো   মিওয়া হরিা ঐ

৪৩
ম া: ইিাহী েহ ান, দপতা ম া:  দহদুি ইেিা , গ্রা : 

পুেন্দেপুে, ম াো:
১ 0.40 কাপ পদ শ্রচাষ ক্ষদতগ্রস্থ  ৎস্যচাষী দহরেরে প্রতযয়ন পে প্ররয়ািন পুকুে পদেি পন পূে পক প্রতযয়ন পে প্রিারনে ব্যেস্থা গ্রহন কো হরে ঐ

৪৪
ম া: েদফকুি ইেিা , দপতা আিাফ দেশ্বাে, গ্রা : 

কাগ ােী, ম াো: 01740546305
১ 0.23 কাপ পদ শ্রচাষ অরথ পে অভাে  াছ চারষে ঋরনে িন্য েিংদিষ্ট ব্যািংরক মযাগারযাগ কোে পো  প প্রিান কো হরিা ঐ

৪৫
ম া: আয়ুে মহারেন, দপতা োদু েেিাে, গ্রা : ো নগাছা,  

ম াো: 01740636148
১ 0.20 কাপ পদ শ্রচাষ পুকুরে িাি স্তে ঘন মনট দিরয় িাি স্তে উঠিরয় মফিরত েিা হরিা ঐ

৪৬
ম া: হাদফজুে েহ ান, দপতা ম া: হাদ ি প্রধান, গ্রা : 

ককখািী, ম াো: 01714961473
২ 4.04 কাপ পদ শ্রচাষ প্রদ ক্ষন প্রাপ্ত  ৎস্য চাষী দহোরে প্রতযয়ন পে প্ররয়ািন পুকুে পদেি পন পূে পক প্রতযয়ন পে প্রিারনে ব্যেস্থা গ্রহন কো হরে ঐ

৪৭
ম া: আ াদুি ইেিা , দপতা মৃত েও ন আিী, গ্রা : 

কানাইিাঙ্গা, ম াো: 01710748246
১ 0.20 কাপ পদ শ্রচাষ প্রদ ক্ষণ গ্রহন কেরত চায় প্রদ ক্ষরনে িন্য অদফরে মযাগারযাগ োখাে পো  প মিওয়া হরিা ঐ

৪৮
ম াছা: জুোতন, স্বা ী মহারেন আিী, গ্রা : িাগুো, 

ম াো: 01742525661
১ 0.40 কাপ পদ শ্রচাষ  ৎস্য চারষ উন্নত পিদতরত প্রদ ক্ষণ দনরত চায় অদফরে মযাগারযাগ োখাে পো   মিওয়া হরিা ঐ

৪৯
ম া: েদেউি ইেিা , দপতা েেকত উল্লাহ, গ্রা  ভােদিয়া, 

ম াো: 01725664367
১ 0.40 কাপ পদ শ্রচাষ পুকুরে পাদনে েিং মঘািা প্রদত  তরক 200 গ্রা  হারে চুন প্ররয়ারগে পো   মিওয়া হরিা ঐ

৫০
ম া: আব্দুে োিা , দপতা ম া:  েরি  উদিন, গ্রা : 

ভােদিয়া, ম াো: 01943578574
১ 0.20 কাপ পদ শ্রচাষ প্রদ ক্ষণ গ্রহন কেরত চায় প্রদ ক্ষরনে িন্য অদফরে মযাগারযাগ োখাে পো  প মিওয়া হরিা ঐ

৫১
ম া: োইফজ্জু ান, দপতা ম া; মগািা  মহারেন, গ্রা : 

 াহাপুে, ম াো:
১ 1.47 কাপ পদ শ্রচাষ  ৎস্য চারষে িন্য ব্যািংক ঋন দনরত চায় েিংদিষ্ট ব্যািংরক মযাগারযারগে পো  প প্রিান কো হরিা ঐ

৫২
মিরেন্দ্র হািিাে, দপতা সুধীে হািিাে, গ্রা : নস্তী, 

0174777721
১ 0.53 কাপ পদ শ্রচাষ পুকুরেে পাদনে েিং মঘািা প্রদত  তরক 250 গ্রা  হারে চুন প্ররয়ারগে পো   মিওয়া হরিা ঐ

৫৩
 াসুি পােরভি, দপতা ম া: আবু হারে , গ্রা : তািোে, 

ম াো: 01721656541
১ 0.40 কাপ পদ শ্রচাষ পুকুরে  াছ মভরে দগরয়রছ ক্ষদতগ্রস্থ দহোরে োহাে মপরত চায় োহারেে িন্য একটি আরেিন পে কোে িন্য পো   প্রিান কো হরিা ঐ



৫৪
িযােন্ধু হািিাে, দপতা মকনাো  হািিাে, গ্রা : নস্তী, 

ম াো: 01725717144
১ 0.60 কাপ পদ শ্রচাষ পুকুরে  াছ ভােরছ োইরে মথরক পাদন প্ররে  কোে পো   মিওয়া হরিা ঐ

৫৫
ম া: েবুি মহারেন, দপতা ঠান্ডু  ন্ডি, গ্রা : কাগ ােী, 

ম াো: 01925160197
১ 1.00 কাপ পদ শ্রচাষ  াছ চারষ অরথ পে অভাে ঋরণে িন্য েিংদিষ্ট ব্যািংরক মযাগারযাগ কোে পো   মিওয়া হরিা ঐ

৫৬
ম া: মোয়াে মহারেন, দপতা ম া: আহাি আিী, গ্রা : 

খরি ান্দােতিা, ম াো: .01753960236
১ 1.07 কাপ পদ শ্রচাষ  ৎস্যিীেী ে োয় েদ দত কেরত ইচ্ছুক  ৎস্যিীেী দহোরে দনেদন্ধত হওয়াে িন্য পো   প্রিান কো হরিা ঐ

৫৭
ম া: েবুি মহারেন, দপতা ম া:  েরি , গ্রা : কি তিা, 

ম াো: 01921720761
২ 1.25 কাপ পদ শ্রচাষ   দেদভন্ন প্রকাে মপানা  াছ দেক্রয় কেরত চায় মপানা  াছ দেক্ররয়ে িন্য করয়কিন চাষীে োরথ মযাগারযাগ কোে পো   মিওয়া হরিা ঐ

৫৮
ম া: ওদহদুি ইেিা , দপতা মৃত আব্দুি  াবুি, গ্রা : 

আন্দুদিয়া, ম াো: 01723843633
১ 0.20 কাপ পদ শ্রচাষ োরয়াফ্লক পিদতরত  াছ চাষ েম্পরকপ িানরত চায়

োরয়াফ্লক পিদতরত  াছ চাষ েম্পরক এেিং এ পিদতরত  াছ চারষে সুু্দেধা ও অসুদেধা 

িানারনা হরিা
ঐ

৫৯
ম া:  দনরুি ইেিা , দপতা ম া: ো ছুি আি , গ্রা : 

তুিদ তিা, ম াো: 01975850542
১ 1.47 কাপ পদ শ্রচাষ পােিা  ারছে মপানাে  জুি ঘনত্ব দক পদে ান হরি ভারিা হয়

পােিা  ারছে মপানাে  জুি ঘনত্ব 400 মকদি দেঘা প্রদত মকদিরত 1500-200 হরি ভাি 

হয়
ঐ

৬০
ম া:  াহাবুি, দপতা মৃত হারনফ আিী, গ্রা : 

োকেরপাতা, ম াো: 01926069169
১ 0.20 কাপ পদ শ্রচাষ

কাপ দ শ্র চারষ  তকো কতভাগ মপ্রাটিনযুক্ত খাোে মিওয়া 

প্ররয়ািন
কাপ দ শ্র চারষ 22-28% হারে মপ্রাটিন মিওয়া মযরত পারে ঐ

৬১
ম া:  দ নুি ইেিা , দপতা আবুি মহারেন, গ্রা : 

োগান াঠ, ম াো: 0195663351
১ 0.20 কাপ পদ শ্রচাষ ঋন প্ররয়ািন

েিংদিষ্ট ব্যািংরক মযাগারযাগ পূে পক  াছ চাষী প্রতযয়ন পরেে িন্য আরেিন কোে পো  প 

প্রিান কো হরিা
ঐ

৬২
ম া: আ: গফফাে, দপতা মৃত আ: ওয়াদুি, গ্রা : কভেো, 

ম াো: 01923969617
২ 1.45 কাপ পদ শ্রচাষ

কাপ দ শ্র চারষ খারদ্য  তকো কতভাগ মপ্রাটিন থাকরি  াছ 

চাষ ভাি হয়
কাপ দ শ্র চারষ 22-28% হারে মপ্রাটিন েমৃি খাোে প্ররয়াগ কেরি  াছ চাষ ভাি হয় মেরেম্বে/20

৬৩
ম া:  দফি উদিন, দপতা আবু কেয়ি আিী, গ্রা : 

মযাগীহুিা, ম াো: 01743731890
২ 0.36 কাপ প নাে পােী পুকুরেে পাদনরত PH এে  ান দকভারে োিারনা যায় পুকুরেে পাদনরত চুন প্ররয়াগ করে PH এে  ান োিারনা যায় ঐ

৬৪
ম া:  ওকত আিী, দপতা িাি ম াহাম্মি, গ্রা : 

ডুমুেতিা, ম াো: 01732612115
১ 134.00 কাপ পদ শ্রচাষ

োওরি  ারছে মোগ যাহারত না হয় প্রদতরোধমূিক দক ব্যেস্থা 

গ্রহন কো মযরত পারে

প্রদতরোধমূিক ব্যেস্থা দহোরে োওরি  তািংর  250 গ্রা  চুন ও 250 গ্রা  িেন আগ পাছ 

করে গুদিরয় দছটিরয় মিওয়া মযরত পারে
ঐ

৬৫
মভািানাথ েেকাে, দপতা  নর াহন, গ্রা :  দহষরখািা, 

ম াো: 017753003902
১ 0.66 কাপ পদ শ্রচাষ  ারছে েম্পূেক খারদ্যে হাে িানরত চায়  জুিকৃত  ারছে ওিন 5-4% হারে েম্পূেক খাদ্য প্রদতদিন পুকুরে দিরত হরে ঐ

৬৬
ম া:  দতয়াে েহ ান, দপতা হািী ম ািারম্মি, গ্রা : 

তুি ীতিা, ম াো: 01726424702
১ 0.65 কাপ পদ শ্রচাষ

পােিা কাপ দ শ্র চারষ খারদ্য কত ভাগ মপ্রাটিন থাকরি ভাি 

হয়

খারদ্য  তকো 30 ভাগ মপ্রাটিন থাকরি ভারিা হয়। মছাট অেস্থায় মপ্রাটিরনে ভাগ আেও 

মে ী থাকরি ভাকিা হয়
ঐ

৬৭
ম া: আ:েদহ , দপতা মৃত আব্দুি িদতফ, গ্রা : 

তুি ীতিা, ম াো: 01736636500
২ 1.06 পােিা কাপ দ শ্র পুকুরেে পাদন পেীক্ষা পূে পক গুনাগুন িানরত চাই

পাদন পেীক্ষা করে পাদনে PH = 7.8, TDS = 580, DO=5.6 দপদপএ  এেিং 

NH3= 0 পাওয়া
ঐ

৬৮
ম া: েদেউি ইেিা , দপতা েেকত উল্লাহ, গ্রা  ভােদিয়া, 

ম াো: 01725664367
১ 0.28 কাপ প ও দ শ্র চাষ পুকুরেে পাদনে েিং মঘািা পুকুরে 250 গ্রা  হারে দুই োরে চুন প্ররয়ারগে পো  প মিওয়া হরিা ঐ

৬৯
ম া: ইিাহী েহ ান, দপতা ম া:  দহদুি ইেিা , গ্রা : 

পুেন্দেপুে, ম াো:
১ 0.40 কাপ প ও দ শ্র চাষ  ৎস্য ঋরনে িন্য আরেিন েিংদিষ্ট ব্যািংরক মযাগারযারগে িন্য পো  প প্রিান কো হরিা ঐ

৭০
ম া: েকুি মহারেন, দপতা মৃত আতাহাে আিী, গ্রা : 

কাগ ািী, ম াো: 01736479362
১ 0.26 কাপ প ও দ শ্র চাষ  ানেম্মত মপানা াছ মকাথায় পাওয়া যায় েলুহে হযাচােী এেিং করয়কিন দেদ ষ্ট মপানা চাদষে না  ঠিকানা িানারনা হরিা ঐ

৭১
ম া: ে িান আিী, দপতা মৃত ইউছুপ আিী, গ্রা : 

গািাোিীয়া, ম াো: 01721985897
২ 1.10 কাপ প ও দ শ্র চাষ পােিা  ারছে মপানা মকাথায় দকভারে পাওয়া যারে  য় নদেিংরহ পাওয়া যায়। অন্যরিে োরথ মযাগারযাগ কোে পো  প প্রিান কো হরিা ঐ

৭২
ম া: আব্দুি  দিি, দপতা মৃত দেোজুি ইেিা , গ্রা : 

োেিা াথাভাঙ্গা, ম াো: 01917227309
৬ 1.40 কাপ পদ শ্রচাষ পুকুরে  ারছে উকুন মোগ হরি দক ব্যেস্থা মনওয়া মযরত পারে

প্রদত  তািংর  প্রদত ফট পাদনে গভীেতাে িন্য 3 দ :দি: হারে সুদ দথয়ন েপ্তারহ 1 োে 

করে 3 োে প্ররয়াগ কো মযরত পারে
ঐ

৭৩
ম া: েরোয়াে মহারেন, দপতা মৃত হাদেবুে েহ ান, গ্রা : 

 রহ পুে, ম াো: 01717218949
১ 1.21 কাপ পদ শ্রচাষ ক্ষদতগ্রস্থ  ৎস্যচাষী দহরেরে চাষী প্রতযয়ন পে প্ররয়ািন পুকুে পদেি পন করে  ৎস্য চাদষ প্রতযয়ন পে প্রিান কো হরিা ঐ

৭৪
ম া: িাদকে মহারেন, দপতা চতুে আিী, গ্রা : কুদেরপাি, 

ম াো: 01725452316
১ 0.80 কাপ পদ শ্রচাষ  ৎস্য চাষী প্রতযয়ন প্ররয়ািন পুকুে পদেি পন করে  ৎস্য চাদষ প্রতযয়ন পে প্রিান কো হরিা ঐ

৭৫
ম া: দেোজূি ইেিা , দপতা মৃত হারত  আিী, গ্রা : 

ই ািিাঙ্গা, ম াো: 01727217791
১ 91.00 কাপ পদ শ্রচাষ

 াছ  াো যাওয়া প্রদতরোরধে িন্য  ৎস্য আহেরনে অনু দত 

প্ররয়ািন

 ৎস্য আহেরনে  তপােিী অনুেেনপূে পক 13/9/2020 মথরক 18/09/2020 পয পন্ত  ৎস্য 

আহেরনে অনু দত প্রিান কো হরিা
ঐ

৭৬
ম া: মেদি , দপতা আব্দুি হান্নান, গ্রা : োগান াঠ, 

ম াো: 01787157997
১ 1.34 পােিা কাপ দ শ্র পােিা  ারছে দফি দক দহোরে দিরত হরে পােিা  াছ মকদিরত 2000 হরি 30% হারে মকদিরত 40 টি হরি 4-5% হারে দিরত হরে ঐ

৭৭
ম া: িাহাঙ্গীে আি , দপতা মৃত আ: আদিি, গ্রা : 

গািাোিীয়া, ম াো:
১ 0.16 কাপ পদ শ্রচাষ  ারছে গারয় িাি মিখা যারে দক কেনীয় প্রদত  তািংর  200 গ্রা  চুন 200 গ্রা  িেন গুদিরয় পুকুরে মিওয়াে পো   মিওয়া হরিা ঐ

৭৮
ম া: ম াোদিে মহারেন সু ন, দপতা ম া: আিী মহারেন, 

গ্রা : কাগ ােী, ম াো: 01748924113
৩ 1.46 কাপ পদ শ্রচাষ পুকুরে প্রদত দেঘায় কতগুদি মপানা  াছ  জুি কো মযরত পারে

কাপ দ শ্র চারষ েি আকারেে 2-3 মকদি মপানা  জুি কেরি দেঘা প্রদত 300-400 টি 

 জুি কো মযরত পারে
ঐ



৭৯
ম া: আদিজুি হক, দপতা ম া: গেহান, গ্রা : 

মভারগেিািী, ম াো: 01781953094
২ 10.74 কাপ পদ শ্রচাষ

েদ দতে েিস্যরিে মিরি দনেিন পদেচয় পে গ্রহন কেরত 

চায়
েিংদিষ্টরিে মিরি পদেচয় পরেে িন্য আরেিন পে িাদখরিে পো   মিওয়া হরিা ঐ

৮০
ম া: ঠান্ডু  ন্ডি, দপতা মৃত হুকু  আিী, গ্রা : কাগ ােী, 

ম াো: 01760183416
১ 0.80 কাপ পদ শ্রচাষ ক্ষদতগ্রস্থ চাষী দহোরে প্রতযয়ন পে প্ররয়ািন পুকুে পদেি পন পূে পক প্রতযয়ন পে প্রিারনে ব্যেস্থা গ্রহন কো হরে ঐ

৮১
ম া: আ: হাদি  ,দপতা ম া: ইছাহক আিী, গ্রা : 

চাোতিাপািা, ম াো: 01982846798
১ 1.21 কাপ পদ শ্রচাষ প্রদ ক্ষনপ্রাপ্ত চাষী দহোরে প্রতযয়ন পে প্ররয়ািন প্রদ ক্ষন প্রাপ্ত চাষী দহোরে প্রতযয়ন পে প্রিান কো হরিা ঐ

৮২
ম া:  দেফি ইেিা , দপতা মৃত তাইরিি, গ্রা : 

কাগ ােী, ম াো: 01730924910
১ 0.80 কাপ পদ শ্রচাষ ক্ষদতগ্রস্থ চাষী দহোরে প্রতযয়ন পে প্ররয়ািন পুকুে পদেি পন পূে পক প্রতযয়ন পে প্রিান কো হরিা ঐ

৮৩
ম া: আনারুি ইেিা , দপতা মৃত কওছাে আিী, গ্রা : 

মভারগেিািী, ম াো: 01781953099
২ 10.74 কাপ পদ শ্রচাষ মিরি পদেচয় পে কেরত চায় মিরি পদেচয় পরেে িন্য একটি আরেিন কোে পো   মিওয়া হরিা ঐ

৮৪
ম া: োরেি আহর ি, দপতা ম া: আ: েদহ , গ্রা : েগা, 

ম াো: 01792704885
১ 0.13 দ িং দ িং  াছ মভরে যারে  াো যারে প্রথ ত পাদন পদেেতপন মেচট মিওয়াে পো  প ও চুন মিওয়াে পো  প মিওয়া হরিা ঐ

৮৫
ম া: হাোন আিী, দপতা ম া: হারেি আিী, গ্রা : 

োগদিয়াে আইট, ম াো: 01884529122
১ 0.40 কাপ পদ শ্রচাষ প্রদ ক্ষণ প্রাপ্ত চাষী দহোরে প্রতযয়ন পে প্ররয়ািন প্রদ ক্ষণ প্রাপ্ত চাষী দহোরে প্রতযয়ন পে প্রিারনে ব্যেস্থা গ্রহন কো হরিা ঐ

৮৬
ম া: আক্তারুজ্জা ান, দপতা োহাত আিী মিায়ািাে, গ্রা : 

গুিিহ, ম াো: 01921920320
কাপ পদ শ্রচাষ োরয়াফ্লক পিদতরত  াছ চারষে প্রদ ক্ষণ দনরত চায় না  তাদিকাভুক্ত করে োখা হরিা। প্রদ ক্ষন প্রিারনে ব্যেস্থা গ্রহন কো হরি িানারনা হরে ঐ

৮৭
ম া: ে িান আিী, দপতা ম া:  হে আিী, গ্রা : 

োগদিয়াে আইট, ম াো: 01861736554
৩ 2.02 কাপ পদ শ্রচাষ ক্ষদতগ্রস্থ চাষী দহোরে প্রতযয়ন পে প্ররয়ািন পুকুে পদেি পন পূে পক প্রতযয়ন পে প্রিারনে ব্যেস্থা গ্রহন কো হরে ঐ

৮৮
ম া: োইফজ্জা ান, দপতা ম া: মগািা  মহারেন, গ্রা : 

 াহাপুে, ম াো: 01749803354
৪ 1.48 কাপ পদ শ্রচাষ ক্ষদতগ্রস্থ চাষী দহোরে প্রতযয়ন পে প্ররয়ািন পুকুে পদেি পন পূে পক প্রতযয়ন পে প্রিারনে ব্যেস্থা গ্রহন কো হরে ঐ

৮৯
ম া: ছারিহাে উদিন, দপতা ম া:  াহাতাে উদিন, গ্রা : 

কচুয়ােরপাতা, ম াো: 01860361115
3 1.07 কাপ পদ শ্রচাষ ক্ষদতগ্রস্থ চাষী দহোরে প্রতযয়ন পে প্ররয়ািন পুকুে পদেি পন পূে পক প্রতযয়ন পে প্রিারনে ব্যেস্থা গ্রহন কো হরে ঐ

৯০
ম া: আ: গফে, দপতা মৃত আ; েদহ , গ্রা :  ান্দােতিা, 

ম াো: 01715384691
3 1.34 কাপ পদ শ্রচাষ ক্ষদতগ্রস্থ চাষী দহোরে প্রতযয়ন পে প্ররয়ািন পুকুে পদেি পন পূে পক প্রতযয়ন পে প্রিারনে ব্যেস্থা গ্রহন কো হরে ঐ

৯১
ম া: ইে াইি মহারেন, দপতা ম া: লুৎফে েহ ান, গ্রা : 

নওিা গ্রা , ম াো: 01733668158
1 1.34 কাপ পদ শ্রচাষ ক্ষদতগ্রস্থ চাষী দহোরে প্রতযয়ন পে প্ররয়ািন পুকুে পদেি পন পূে পক প্রতযয়ন পে প্রিারনে ব্যেস্থা গ্রহন কো হরে ঐ

১৪৮ ৫১৮

১
মমা: সারহব আলী গ্রাম: মোিাগাছা ইউক্ষনয়ন: 

কাপার্াটিয়া  উপরজলা: হক্ষরণাকুন্ডু ০১৬২৫৫৭৫৭১৪
১ ০.২ কাপ ক্ষমশ্র মাছ মারা যারচচ  প্রক্ষত র্তরক ৫০০ গ্রাম চুন আর ২০০ গ্রাম লবণ প্ররয়াগ করার পরামর্ মদয়া হরলা

২
 মমা: রুহুল আক্ষমন গ্রাম: ফলসী ইউক্ষনয়ন: ফলসী 

1752415914
১টি ০.১৮ ঐ সকারল মাছ িারস

প্রথমত হররা টানরত  বলা হরলা আর ৫০০ গ্রাম র্তরক চুন প্ররয়াগ করার পরামর্ মদয়া 

হরলা

৩
এমক্ষর্ আ: কাইয়ুম, গ্রাম: বাকচুয়া, ইউক্ষনয়ন: মজািাদহ, 

1723888636
১টি ০.২৫ ঐ মাছ মারা যারচচ  প্রক্ষত র্তরক ৫০০ গ্রাম চুন আর ২০০ গ্রাম লবণ প্ররয়াগ করার পরামর্ মদয়া হরলা

৪
মমা: সাক্ষব্বর মহারসন, গ্রাম: পাবতীপুর, ইউক্ষনয়ন: 

কপারসিা  01830087848
১টি ০.২৫ ঐ মলান ক্ষনরত আগ্রহী  ব্যাংরকর সারথ মযাগারযাগ কররত বলা হল

৫
মমা: আব্দুল আক্ষলম, গ্রাম: পাবতীপুর, ইউক্ষনয়ন: 

কপারসিা, 1839301278
১টি ০.২ ঐ সকারল মাছ িারস

প্রথমত হররা টানরত  বলা হরলা আর ৫০০ গ্রাম র্তরক চুন প্ররয়াগ করার পরামর্ মদয়া 

হরলা

৬
মমা: জক্ষমর উক্ষিন, গ্রাম: কাক্ষলর্ংকরপুর, ইউক্ষনয়ন: 

িায়না, 1732280074
১টি ০.২৫ ঐ পাক্ষনর রং সবুজ  প্রথমত সার প্ররয়াগ বন্ধ রাখার পরামর্ মদয়া হরলা

৭
মমা: আসাদুর রহমান, গ্রাম: পারফলসী, ইউক্ষনয়ন: ফলসী, 

1736139777
১টি ০.৩ ঐ প্রাকৃক্ষতক খাবার কতক্ষর হরে না কখল+ ইউক্ষরয়া সার পক্ষচরয় ক্ষদরল খাবার কতক্ষর হরব

৮
মমা: ক্ষসরাজুল, গ্রাম: িবানীপুর, ইউক্ষনয়ন: তারহরুদা, 

1839301278
১টি ০.২ ঐ সকারল মাছ িারস

প্রথমত হররা টানরত  বলা হরলা আর ৫০০ গ্রাম র্তরক চুন প্ররয়াগ করার পরামর্ মদয়া 

হরলা

৯
মমা: কামাল, গ্রাম: মগাক্ষবিপুর, ইউক্ষনয়ন: মজািাদহ, 

18375444532
১টি ০.২ ঐ সকারল মাছ িারস

প্রথমত হররা টানরত  বলা হরলা আর ৫০০ গ্রাম র্তরক চুন প্ররয়াগ করার পরামর্ মদয়া 

হরলা

১০
মমা: ক্ষর্মুল, গ্রাম: কালপাক্ষিয়া, ইউক্ষনয়ন: রঘুনাথপুর, 

1793960873
১টি ০.২৫ ঐ সকারল মাছ িারস

প্রথমত হররা টানরত  বলা হরলা আর ৫০০ গ্রাম র্তরক চুন প্ররয়াগ করার পরামর্ মদয়া 

হরলা

১১
মমা: রাব্বানী, গ্রাম: কালপাক্ষিয়া, ইউক্ষনয়ন: রঘুনাথপুর, 

1313966755
১টি ০.২ ঐ মাছ মারা যারচচ  প্রক্ষত র্তরক ৫০০ গ্রাম চুন আর ২০০ গ্রাম লবণ প্ররয়াগ করার পরামর্ মদয়া হরলা

 রহ পুে উপরিিা ম াট



১২
মমা: ক্ষমঠুন কুমার, গ্রাম: িবাক্ষনপুর, ইউক্ষনয়ন: তারহরুদা, 

1648213871
১টি ০.২৫ ঐ পাক্ষন মোলাত্ব প্রথমত খরির আটি মবরধ পাক্ষনরত মফরল রাখার পরামর্ মদয়া হল

১৩
মমা: রক্ষবউল ইসলাম, গ্রাম: ফলসী, ইউক্ষনয়ন: ফলসী, 

1960629849
১টি ০.৩ ঐ মট্রক্ষনং ক্ষনরত আগ্রহী  মট্রক্ষনং এর বরাি আসরল জানারনা হরব

১৪
মমা: আকার্, গ্রাম: আদর্ আন্দুক্ষলয়া, ইউক্ষনয়ন: 

তারহরুদা, 1715860815
১টি ০.৪ ঐ মারছর মগ্রাথ কম  মারছর সম্পুরক খাবার মদয়ার পরামর্ মদয়া হল

১৫
মমা: ওসমান গক্ষন, গ্রাম: িক্ষবৎপুর, ইউক্ষনয়ন: িায়না, 

1918382220
১টি ০.৫ ঐ মারছর মগ্রাথ কম  মারছর সম্পুরক খাবার মদয়ার পরামর্ মদয়া হল

১৬
মমা: রারসল আহরম্মদ, গ্রাম: বাকচুয়া, ইউক্ষনয়ন: 

মজািাদহ, 1728407099
১টি ০.২৫ ঐ মাছ মারা যারচচ  প্রক্ষত র্তরক ৫০০ গ্রাম চুন আর ২০০ গ্রাম লবণ প্ররয়াগ করার পরামর্ মদয়া হরলা

১৭ মমা: আ: হান্নান, গ্রাম: রঘুনাথপুর, ইউক্ষনয়ন: রঘুনাথপুর ১টি ০.৩ ঐ সকারল মাছ িারস
প্রথমত হররা টানরত  বলা হরলা আর ৫০০ গ্রাম র্তরক চুন প্ররয়াগ করার পরামর্ মদয়া 

হরলা

১৮
ক্ষর্বনাথ হালদার, গ্রাম: বলরামপুর, ইউক্ষনয়ন: কপারসিা, 

1717513321
১টি ০.২ ঐ মারছর মগ্রাথ কম  মারছর সম্পুরক খাবার মদয়ার পরামর্ মদয়া হল

১৯
মমা: আরক্কল আক্ষল, গ্রাম: তারহরুদা, ইউক্ষনয়ন: তারহরুদা, 

1921477375
১টি ০.২ ঐ মারছর মগ্রাথ কম  মারছর সম্পুরক খাবার মদয়ার পরামর্ মদয়া হল

২০
মমা: রক্ষফকুল আসলাম, গ্রাম: ককলানপুর, ইউক্ষনয়ন: 

কাপার্াটিয়া, 1917015371
১টি ০.৫ ঐ মারছর মগ্রাথ কম  মারছর সম্পুরক খাবার মদয়ার পরামর্ মদয়া হল

২১
মমা: আক্কাস আক্ষল, গ্রাম: নারায়নকাক্ষি, ইউক্ষনয়ন: 

তারহরুদা, 1957614286
১টি ০.৩ ঐ ঋন ক্ষনরত আগ্রহী সরকারী ব্যাংরকর সারথ মযাগারযাগ কররত বলাহল

২২
মমা: সারহব আক্ষল, গ্রাম: মোিাগাছা, ইউক্ষনয়ন: 

কাপার্াটিয়া, 1625575714
১টি ০.২৫ ঐ ঋন ক্ষনরত আগ্রহী সরকারী ব্যাংরকর সারথ মযাগারযাগ কররত বলাহল

২৩
মমা: কামরুল, গ্রাম: ধুক্ষলয়া, ইউক্ষনয়ন: তারহরুদা, 

1714502555
১টি ০.৩ ঐ সকারল মাছ িারস

প্রথমত হররা টানরত  বলা হরলা আর ৫০০ গ্রাম র্তরক চুন প্ররয়াগ করার পরামর্ মদয়া 

হরলা

২৪
মমা: পান্নু আহরম্মদ, গ্রাম: রামনগর, ইউক্ষনয়ন: তারহরুদা, 

1957614286
১টি ০.২৫ ঐ সকারল মাছ িারস

প্রথমত হররা টানরত  বলা হরলা আর ৫০০ গ্রাম র্তরক চুন প্ররয়াগ করার পরামর্ মদয়া 

হরলা

২৫
মমা: মইনক্ষিন, গ্রাম: িবাক্ষনপুর, ইউক্ষনয়ন: তারহরুদা, 

17514520810
১টি ০.৩ ঐ সকারল মাছ িারস

প্রথমত হররা টানরত  বলা হরলা আর ৫০০ গ্রাম র্তরক চুন প্ররয়াগ করার পরামর্ মদয়া 

হরলা

২৬
মমা: র্ক্ষহদুল ইসলাম, গ্রাম: িবাক্ষনপুর, ইউক্ষনয়ন: 

তারহরুদা, 17514520810
১টি ০.৫ ঐ পাক্ষনরত লাল স্তর প্রক্ষত ক্ষবোয় আিাই মকক্ষজ রসুন বাটা মদয়ার পরামর্ মদয়া হরলা

২৭
মমা: কামরুল হাসান, গ্রাম: মাঠ আন্দুক্ষলয়া, ইউক্ষনয়ন: 

রঘুনাথপুর, 1853713910
১টি ০.৩ ঐ পাক্ষনরত লাল স্তর প্রক্ষত ক্ষবোয় আিাই মকক্ষজ রসুন বাটা মদয়ার পরামর্ মদয়া হরলা

২৮
মমা: হাক্ষসবুল ইসলাম, গ্রাম: মগাক্ষপনাথপুর, ইউক্ষনয়ন: 

তারহরুদা, 01725716135
১টি ০.৩৫ ঐ সকারল মাছ িারস

প্রথমত হররা টানরত  বলা হরলা আর ৫০০ গ্রাম র্তরক চুন প্ররয়াগ করার পরামর্ মদয়া 

হরলা

২৯
মমা: রসুল গ্রাম: হক্ষরর্পুর ইউক্ষনয়ন: মজািাদহ, 

1717513321
১টি ০.৩৫ ঐ মারছর মগ্রাথ কম  মারছর সম্পুরক খাবার মদয়ার পরামর্ মদয়া হল

৩০
মমাছা: হাক্ষলমা, গ্রাম: পাক্ষকমারা, ইউক্ষনয়ন: িায়না, 

1731214138
১টি ০.৩ ঐ মারছর মগ্রাথ কম  মারছর সম্পুরক খাবার মদয়ার পরামর্ মদয়া হল

৩১
মমাছা: নুরনাহার, গ্রাম: আড়ুয়াকাক্ষি, ইউক্ষনয়ন: 

রঘুনাথপুর, 1913303325
১টি ০.১২ ঐ পাক্ষনরত লাল স্তর ৫০০ গ্রাম রসুন বাটা ক্ষদরত বলা হল

৩২
মমা: নাজমুল হুসাইন, গ্রাম: িালক্ষক, ইউক্ষনয়ন: 

কাপার্াটিয়া, 1740947640
১টি ০.২৫ ঐ প্রাকৃক্ষতক খাবাররর অিাব প্রক্ষত র্তরক ২০০ গ্রাম ইউক্ষরয়া আর ১৫০ গ্রাম টি এসক্ষপ সার প্ররয়াগ কররত বলা হল

৩৩
মমা: আক্ষমরূল, গ্রাম: মজািাদহ, ইউক্ষনয়ন: মজািাদহ, 

1754274274
১টি ০.২ ঐ মাছ মারা যারচচ  প্রক্ষত র্তরক ৫০০ গ্রাম চুন আর ২০০ গ্রাম লবণ প্ররয়াগ করার পরামর্ মদয়া হরলা

৩৪
মমা: মারজদুর, গ্রাম: রামনগর, ইউক্ষনয়ন: তারহরুদা, 

1750641348
১টি ০.১৮ ঐ ঝৃন ক্ষনরত আগ্রহী সরকারী ব্যাংরকর সারথ মযাগারযাগ কররত বলাহল

৩৫
মমা: ক্ষর্তল, গ্রাম: গাক্ষজপুর, ইউক্ষনয়ন: তারহরুদা, 

1982847693
১টি ০.২ ঐ পাক্ষনরত লাল স্তর  রসুন বাটা মদয়ার পরামর্ মদয়া হল

৩৬
নামাঃ মমা: পলার্, গ্রামাঃ  রঘুনাথপুর, 

ইউক্ষনয়নাঃরঘুনাথপুর, মমাবাইলাঃ ০১৯৮২৮৪৭৫৯৩
১টি ০.২৮ ঐ পাক্ষনরত লাল স্তর রসুন বাটা মদয়ার পরামর্ মদয়া হল



৩৭
নামাঃরমা: আরনায়ার, গ্রামাঃ মজািাদহ, 

ইউক্ষনয়নাঃরজািাদহ, মমাবাইলাঃ ০১৯৮২৫০২৪২
১টি ০.৩ ঐ পুকুর প্রস্তুক্ষত

প্রক্ষত র্তরক ১ মকক্ষজ হারর চুল প্ররয়াগ করর ২৫০ গ্রাম হারর ইউক্ষরয়া ও ১০০ গ্রাম হারর 

টি,এস,ক্ষপ প্ররয়ারগর পরামর্ শ ।

৩৮
নামাঃ ওমর আলী, গ্রামাঃ বাহাদুরপুর, ইউক্ষনয়নাঃ িায়না, 

মমাবাইলাঃ ০১৭২৩৪৯৬০৯০
১টি ০.২৫ ঐ পুকুর প্রস্তুক্ষত

প্রক্ষত র্তরক ১ মকক্ষজ হারর চুল প্ররয়াগ করর ২৫০ গ্রাম হারর ইউক্ষরয়া ও ১০০ গ্রাম হারর 

টি,এস,ক্ষপ প্ররয়ারগর পরামর্ শ ।

৩৯
নামাঃ মমা: র্ক্ষরফুল, গ্রামাঃ  িালকী, ইউক্ষনয়নাঃ 

কাপার্হাটিয়া, মমাবাইলাঃ ০১৭৫৮৭৪০৮১
১টি ০.১৬ ঐ পুকুর প্রস্তুক্ষত

প্রক্ষত র্তরক ১ মকক্ষজ হারর চুল প্ররয়াগ করর ২৫০ গ্রাম হারর ইউক্ষরয়া ও ১০০ গ্রাম হারর 

টি,এস,ক্ষপ প্ররয়ারগর পরামর্ শ ।

৪০
নামাঃ অবক্ষনর্ হালদার, গ্রামাঃ ক্ষরর্খালী, ইউক্ষনয়নাঃ 

মদৌলতপুর, মমাবাইলাঃ ০১৭২৪৩৫০৯৬৪
১টি ০.২ ঐ সকারল মাছ িারস

প্রথমত হররা টানরত  বলা হরলা আর ৫০০ গ্রাম র্তরক চুন প্ররয়াগ করার পরামর্ মদয়া 

হরলা

৪১
নামাঃ ক্ষবল্লাল মহারসন, গ্রামাঃ  দুল শিপুর, ইউক্ষনয়নাঃ 

চাঁদপুর, মমাবাইলাঃ ০১৭২৪৩৫০১৬৪
১টি ০.৩ ঐ মপানা মজুত সম্পরকশ জানরত চাই পুকুরর স্তর মিরদ মপানা মজুদ এবং মারছর েনত্ব সম্পরকশ বলা হরলা।

৪২
নামাঃ মমাহাম্মদ আলী, গ্রামাঃ  দখলপুর, ইউক্ষনয়নাঃ 

মদৌলতপুর, মমাবাইলাঃ ০১৭৫৫৮৭৩৭৪০
১টি ০.৪৫ ঐ মারছর গারয় লাল দাগ

প্রথমত চুন র্তরক ৫০০ গ্রাম আর র্তরক ২০০ গ্রাম হারর লবন মদওয়ার পরামর্ শ মদওয়া 

হরলা

৪৩
নামাঃ মমা: র্ামসুল রহমান, গ্রামাঃ কাক্ষর্য়ার্াঙ্গা, 

ইউক্ষনয়নাঃ রঘুনাথপুর, মমাবাইলাঃ ০১৭৬৪৪৪৩৭০৯
১টি ০.১২ ঐ ঋন ক্ষনরত আগ্রহী সরকারী ব্যাংরকর সারথ মযাগারযাগ কররত বলাহল

৪৪ নামাঃ মমা: কামাল, গ্রামাঃ  দখলপুর ১টি ০.১২ ঐ মাছ মারা যারচচ  প্রক্ষত র্তরক ৫০০ গ্রাম চুন আর ২০০ গ্রাম লবণ প্ররয়াগ করার পরামর্ মদয়া হরলা

মমাবাইলাঃ ০১৯১৭৮৯৫৪০২

৪৫
নামাঃ নাক্ষসর, গ্রামাঃ ফলসী, ইউক্ষনয়নাঃ ফলসী, মমাবাইলাঃ 

০১৭১৪৪৪১৯৭৩
১টি ০.১৮ ঐ পাক্ষন সবুজ সার প্ররয়াগ বি রাখার পরামর্ শ প্রদান করা হরলা।

৪৬
নামাঃ মমা: ইউসুফ, গ্রামাঃ  ক্ষর্ংগা, ইউক্ষনয়নাঃ ফলসী, 

মমাবাইলাঃ০১৭৪৮৩৫৬০৯৪
১টি ০.১৮ ঐ প্রাকৃক্ষতক খাবার কতক্ষর হরে না কখল+ ইউক্ষরয়া সার পক্ষচরয় ক্ষদরল খাবার কতক্ষর হরব

৪৭ নামাঃ কনক মুল্লা, মমাবাইলাঃ ০১৭১২ ৬৯৪৯৩৫ ১টি ০.২৮ ঐ সকারল মাছ িারস
প্রথমত হররা টানরত  বলা হরলা আর ৫০০ গ্রাম র্তরক চুন প্ররয়াগ করার পরামর্ মদয়া 

হরলা

৪৮
নামাঃ আক্ষমরুল, গ্রামাঃ  পারফলসী , ইউক্ষনয়নাঃ ফলসী, 

মমাবাইলাঃ০১৭১৮৫০৪৭১০
১টি ০.১২ ঐ সকারল মাছ িারস

প্রথমত হররা টানরত  বলা হরলা আর ৫০০ গ্রাম র্তরক চুন প্ররয়াগ করার পরামর্ মদয়া 

হরলা

৪৯
নামাঃ আইনুক্ষিন, গ্রামাঃ পাব শতীপুর, ইউক্ষনয়নাঃ মপৌরসিা, 

মমাবাইলাঃ০১৯৮৭৪৭২৯৪২
১টি ০.৬ ঐ পাক্ষন মোলা পুকুরর খরির আটি মবরধ মফরল মদওয়ার পরামর্ শ মদওয়া হরলা

৫০
নামাঃ মমা: আব্দুল  গ্রামাঃ ফলসী ইউক্ষনয়নাঃ ফলসী 

মমাবাইলাঃ০১৯৯৮৯৮৬০২
১টি ০.৬ ঐ পাক্ষন মোলা পুকুরর খরির আটি মবরধ মফরল মদওয়ার পরামর্ শ মদওয়া হরলা

৫১
নামাঃ মসক্ষলম মজায়ািার, গ্রামাঃ  ক্ষর্তলী, ইউক্ষনয়নাঃ 

কাপার্হাটিয়া, মমাবাইলাঃ ০১৯৫৭৬১৪২৮৬
১টি ০.১৫ ঐ সকারল মাছ িারস

প্রথমত হররা টানরত  বলা হরলা আর ৫০০ গ্রাম র্তরক চুন প্ররয়াগ করার পরামর্ মদয়া 

হরলা

৫২
নামাঃ মমা: আক্ষজবার রহমান, গ্রামাঃ  িায়না, ইউক্ষনয়নাঃ 

িায়না, মমাবাইলাঃ ০১৭৩৫৫৫৩৪৬২
১টি ০.১ ঐ সকারল মাছ িারস

প্রথমত হররা টানরত  বলা হরলা আর ৫০০ গ্রাম র্তরক চুন প্ররয়াগ করার পরামর্ মদয়া 

হরলা

৫৩
নামাঃ মমা: আলাক্ষমন, গ্রামাঃ আহাদনগর, ইউক্ষনয়নাঃ 

মদৌলতপুর, মমাবাইলাঃ ০১৭৫২৬৩৪১৩৫
১টি ০.২৫ ঐ মরনারসি মতলাক্ষপয়া র্তরক কয়ক্ষপচ ক্ষদরত হয় র্তরক ২৫০-৩০০ মদওয়ার পরামর্ শ মদওয়া হরলা

৫৪
নামাঃ মমা: মন্টু মন্ডল , গ্রামাঃ ক্ষর্তলী, 

ইউক্ষনয়নাঃকাপার্হাটিয়া, মমাবাইলাঃ ০১৭২৬২৭৫৭৪০
১টি ০.২ ঐ পুকুররর পাক্ষন কারলা পাক্ষনরত সার প্ররয়াগ করার পরামর্ শ মদওয়া হরলা

৫৫
নামাঃ আনি কুমার, গ্রামাঃ  বলরামপুর, ইউক্ষনয়নাঃ 

ফলসী, মমাবাইলাঃ ০১৯৩১৪৩৬৩৯৪
১টি ০.২ ঐ পাক্ষনরত লাল স্তর রসুন বাটা মদয়ার পরামর্ মদয়া হল

৫৬
নামাঃ মমা: সালাহ উিীন, গ্রামাঃ  কুলবাক্ষিয়া, ইউক্ষনয়নাঃ 

ফলসী, মমাবাইলাঃ ০১৯৫৬০০২৫৫২
১টি ০.২৫ ঐ সকারল মাছ িারস

প্রথমত হররা টানরত  বলা হরলা আর ৫০০ গ্রাম র্তরক চুন প্ররয়াগ করার পরামর্ মদয়া 

হরলা

৫৭
নামাঃ মমা: হাক্ষববুল, গ্রামাঃ পারদখলপুর, ইউক্ষনয়নাঃ 

মদৌলতপুর, মমাবাইলাঃ ০১৭১৯৬২৬২৭৫
১টি ০.২৫ ঐ সকারল মাছ িারস

প্রথমত হররা টানরত  বলা হরলা আর ৫০০ গ্রাম র্তরক চুন প্ররয়াগ করার পরামর্ মদয়া 

হরলা

৫৮
নামাঃ মমা: হাক্ষসবুল, গ্রামাঃ মগাক্ষপনাথপুর, ইউক্ষনয়নাঃ 

তারহরহুদা, মমাবাইলাঃ০১৭২৫৭১৬১৩৫
১টি ০.২৫ ঐ মারছর মগ্রাথ কম  মারছর সম্পুরক খাবার মদয়ার পরামর্ মদয়া হল

৫৯
নামাঃ বক্ষর্র আহরম্মদ, গ্রামাঃ হক্ষরর্পুর, ইউক্ষনয়নাঃ 

মজািাদহ, মমাবাইলাঃ ০১৭২৪১৬০৭০১
১টি ০.২৮ ঐ পাক্ষনরত সবুজ স্তর খাবার প্ররয়াগ বি রাখরত বলা হরলা

৬০
নামাঃ মমা: জক্ষমর ক্ষময়া, গ্রামাঃ হক্ষরর্পুর, 

ইউক্ষনয়নাঃরজািাদহ, মমাবাইলাঃ ০১৯৮১২০১৮০৯
১টি ০.২৫ ঐ পাক্ষনরত সবুজ স্তর খাবার প্ররয়াগ বি রাখরত বলা হরলা



৬১
নামাঃ মমা: ইমররাজ মসারহল, গ্রামাঃ তারহরহুদা, 

ইউক্ষনয়নাঃ তারহরহুদা, মমাবাইলাঃ ০১৭২২৪৭৯৮৩৩
১টি ০.১৩ ঐ মারছর ফুলকা পচা মরাগ প্রক্ষত র্তরক ৫০০ গ্রাম হারর চুল এবং পটার্ ২৪ গ্রাম হারর প্ররয়াগ করুন।

৬২
নামাঃ তক্ষরকুল ইসলাম, গ্রামাঃ  তারহরহুদা, ইউক্ষনয়নাঃ 

তারহরহুদা, মমাবাইলাঃ ০১৭৭০২৮৮৮৮৩
১টি ০.২ ঐ মারছর ক্ষ্ত মরাগ প্রক্ষত র্তরক ৫০০ গ্রাম চুন এবং ২০০ গ্রাম হারর লবন মদওয়ার পরামর্ শ মদওয়া হরলা

৬৩
নামাঃ বাবলূ মহারসন, গ্রামাঃ হক্ষরর্পুর, 

ইউক্ষনয়নাঃরজািাদহ, মমাবাইলাঃ০১৯৮২৮৪৭৬৯৩
১টি ০.৩ ঐ িারলা মপানা প্রাক্ষপ্ত সরকারী হযাচারী হরত মপানা সংগ্রহ করার জন্য বলা হরলা।

৬৪
নামাঃ আক্ষমরুল ইসলাম, গ্রামাঃ মিিাখালী, ইউক্ষনয়নাঃ 

মজািাদহ, মমাবাইলাঃ ০১৯২২৪৬৯৫১৬
১টি ০.২ ঐ ক্ষপ.এইচ এর সমস্যা পাক্ষনরত প্রক্ষত র্তরক ১ মকক্ষজ হারর চুন প্ররয়াগ করার পরামর্ শ মদওয়া হরলা।

৬৫
নামাঃ ইক্ষলয়াস আরহরম্মদ, গ্রামাঃ বাহাদুরপুর, ইউক্ষনয়নাঃ 

িায়না, মমাবাইলাঃ০১৯৩৭৭৭২৮৮০
১টি ০.২ ঐ পাক্ষন মোলা পুকুরর খরির আটি মবরধ মফরল মদওয়ার পরামর্ শ মদওয়া হরলা

৬৬
নামাঃ আজমুল মহারসন, গ্রামাঃ িালকী, ইউক্ষনয়নাঃ 

কাপার্হাটিয়া, মমাবাইলাঃ০১৩০৩০৫৮৪২৭
১টি ০.৩ ঐ পাক্ষনরত লাল স্তর রসুন বাটা মদয়ার পরামর্ মদয়া হল

৬৭
নামাঃ মমা: মসারহল রানা, গ্রামাঃ  কবঠাপািা, ইউক্ষনয়নাঃ 

মপৌরসিা, মমাবাইলাঃ০১৯৪৭৩১৮৬৮৭
১টি ০.২ ঐ ঋন ক্ষনরত আগ্রহী সরকারী ব্যাংরকর সারথ মযাগারযাগ কররত বলাহল

৬৮
নামাঃ মমা: রারর্দুল, গ্রামাঃ পারফলসী, ইউক্ষনয়নাঃ ফলসী, 

মমাবাইলাঃ ০১৭৩৪৪৪০৩৩২
১টি ০.১৫ ঐ ঋন ক্ষনরত আগ্রহী সরকারী ব্যাংরকর সারথ মযাগারযাগ কররত বলাহল

৬৯
নামাঃ মমা: আব্দুল হাক্ষলম, গ্রামাঃ পাব শতীপুর, 

ইউক্ষনয়নাঃরপৌরসিা, মমাবাইলাঃ ০১৭৬৪৬০৯০৪২
১টি ০.১ ঐ মাছ মারা যারচচ  প্রক্ষত র্তরক ৫০০ গ্রাম চুন আর ২০০ গ্রাম লবণ প্ররয়াগ করার পরামর্ মদয়া হরলা

৭০
নামাঃ মমা: রারসল আরহরম্মদ, গ্রামাঃ  বাকচুয়া, ইউক্ষনয়নাঃ 

মজািাদহ, মমাবাইলাঃ০১৭২৮৪০৭০৯৯
১টি ০.১৫ ঐ মাছ মারা যারচচ  প্রক্ষত র্তরক ৫০০ গ্রাম চুন আর ২০০ গ্রাম লবণ প্ররয়াগ করার পরামর্ মদয়া হরলা

৭১
নামাঃ মমা: রাজু আরহরম্মদ, গ্রামাঃ নারায়নকাক্ষি, 

ইউক্ষনয়নাঃ তারহরহুদা, মমাবাইলাঃ০১৭৩৯৮৮৩০৭৪
১টি ০.১ ঐ পাক্ষনরত লাল স্তর রসুন বাটা মদয়ার পরামর্ মদয়া হল

৭২
নামাঃ আক্ষতয়ার রহমান, গ্রামাঃ মগাক্ষপনাথপুর, ইউক্ষনয়নাঃ 

তারহরহুদা, মমাবাইলাঃ ০১৯৮৭৪৯৭৯৮২
১টি ০.১ ঐ পাক্ষনরত লাল স্তর রসুন বাটা মদয়ার পরামর্ মদয়া হল

৭৩
নামাঃ ক্ষবল্লাল মহারসন, গ্রামাঃ দুল শিপুর, ইউক্ষনয়নাঃ 

চাঁদপুর, মমাবাইলাঃ ০১৭২৩৪৭৬৫৪৬
১টি ০.১২ ঐ সকারল মাছ িারস

প্রথমত হররা টানরত  বলা হরলা আর ৫০০ গ্রাম র্তরক চুন প্ররয়াগ করার পরামর্ মদয়া 

হরলা

৭৪
নামাঃ র্ামসুর রহমান, গ্রামাঃ  কাক্ষর্য়ার্াঙ্গা, ইউক্ষনয়নাঃ 

রঘুনাথপুর, মমাবাইলাঃ ০১৭৬৪৪৪৪৭০৯
১টি ০.১ ঐ সকারল মাছ িারস

প্রথমত হররা টানরত  বলা হরলা আর ৫০০ গ্রাম র্তরক চুন প্ররয়াগ করার পরামর্ মদয়া 

হরলা

৭৫
নামাঃ মমা: আক্ষজবার রহমান, গ্রামাঃ িায়না, 

ইউক্ষনয়নাঃিায়না, মমাবাইলাঃ০১৭৩৫৫৫৩৪৬২
১টি ০.১৫ ঐ সকারল মাছ িারস

প্রথমত হররা টানরত  বলা হরলা আর ৫০০ গ্রাম র্তরক চুন প্ররয়াগ করার পরামর্ মদয়া 

হরলা

৭৫ ১৮.৩৫

1
 াদহন আি , গ্রা -নওপািা, ইউ.দপ- রনাহেপুে, 

ম াোইি-01964-622655
1 0.80

রুই িাতীয়  ারছে 

দ শ্রচাষ
আয়তন মভরি প্রিাদত দনে পাচরনে পো  প গ্রহণ কেরত আগ্রহী

তারক  ারছে প্রিাদত েম্পরকপ ধােনা মিওয়া হরিা এেিং স্তেরভরি  াছ ছািাে পো  প 

মিওয়া হরিা।

2
ম াোঃ নাইমুি ইেিা , গ্রা -নওপািা,ইউ.দপ-  রনাহেপুে, 

ম াো-01957-077427
1 0.64 ঐ

 রনারেি  ারছে খাোে প্ররয়ারগে ধেণ েম্পরকপ িানরত 

আগ্রহী
তারক  ারছে গি ও অনপারত খাোে মিওয়াে পো  প মিওয়া হরিা।

3
ম াোঃ  াদহন আি , গ্রা -মিেতিা, ইউ.দপ-দিগনগি, 

ম াোইি-01742-551896
1 0.25 ঐ পুকুরেে পাদন পদেক্ষা কেরত আগ্রহী তাে পুকুরেে পাদন পদেক্ষা করে ে স্যাে ে াধারনে িন্য িেন ও পটা  দিরত েিা হরিা।

4
ম াোঃ মোোহান মহারেন, গ্রা  চা টাইি পািা, ইউ.দপ-

হদক পুে, ম াোইি-01989-247969
1 0.14

দেিভাে, মতিাদপয়া 

ও পুটি কারপ পে দ শ্রচাষ
 ৎস্য চারষে মিান দনরত আগ্রহী আপাতত ব্যেস্থা মনই, আেরি িানারনা হরে েরি েিা হরিা।

৫
ম াোঃ  াদ   মেিা, গ্রা -কাদিপািা, মপৌেেভা, ক িকুপা, 

ম াোইি-01987-471521
1 0.10

রুই িাতীয়  ারছে 

দ শ্রচাষ
মট্রদনিং দনরত আগ্রহী তারক মট্রদনিং এে িন্য কাগি ও আই দি কাি প এে ফরটাকদপ ি া দিরত েিা হরিা।

6
নাঈ  মহাোইন, গ্রা -কাদিপািা, মপৌেেভা-ক িকুপা, 

ম াোইি-01987-471521
১ 0.10 ঐ মট্রদনিং দনরত আগ্রহী তারক মট্রদনিং এে িন্য কাগি ও আই দি কাি প এে ফরটাকদপ ি া দিরত েিা হরিা।

7
ম াোঃ দ মুি মহারেন, গ্রা -েহ্মপুে ম াল্যাপািা, ইউ.দপ-

োরুটিয়া, ম াোইি-01926956204
৪ 0.60 ঐ মট্রদনিং দনরত আগ্রহী তারক মট্রদনিং এে িন্য কাগি ও আই দি কাি প এে ফরটাকদপ ি া দিরত েিা হরিা।

৮
ম াোঃআব্দুে েদ ি ভু ুঁইয়া, গ্রা -োগুটিয়া, ইউ.দপ-

দনতযানন্দপুে, ম াোইি-01710-352663
1 0.60  রনারেি মট্রদনিং দনরত আগ্রহী তারক মট্রদনিং এে িন্য কাগি ও আই দি কাি প এে ফরটাকদপ ি া দিরত েিা হরিা।

৯
আদিজুি ইেিা , গ্রা -োগুটিয়া, ইউ.দপ- দনতযানন্দপুে, 

ম াোইি-01918-427427
1 0.20

রুই িাতীয়  ারছে 

দ শ্রচাষ
মট্রদনিং দনরত আগ্রহী তারক মট্রদনিং এে িন্য কাগি ও আই দি কাি প এে ফরটাকদপ ি া দিরত েিা হরিা।

হদেণাকুন্ডু উপরিিা ম াট



১০
ম াোঃ তাইিাি মহারেন, গ্রা -পাইকপািা, ইউ.দপ- 

 রনাহেপুে, ম াোইি- 01920-396727
১ 0.08 ঐ পুকুরে  াছ  াো যারে। পাদন মঘািা।  তক প্রদত ৩০০ গ্রা  চুন ও ৫ গ্রা  টি রেন মিয়াে পো  প মিওয়া হরিা।

১১
ম াোঃ আিফাি মহারেন, গ্রা -চতুিা, মপৌেেভা- 

ক িকুপা, ম াোইি-01954-103891
১ 0.08 ক াি  াছ চাষ  ারছে দপরঠ ক্ষরতে কােরণ  াছ  াো যারে। প্রদত  তরক ২০০ গ্রা  হারে চুন প্ররয়াগ কোে পো  প মিওয়া হরিা।

১২
ম াোঃ িদিি উদিন, গ্রা -মছাট ধিহো, ইউ.দপ-

ধিহোচন্দ্র, ম াোইি-01723-678634
২ 0.30 কাপ প দ শ্রচাষ োটা  াছ  াো যারে। পুকুরে গ্যাে দুে কোে পো  প মিওয়া হরিা।

১৩
ম াোঃ হাদেবুে েহ ান, গ্রা -আিফাপুে, ইউ.দপ-েগুিা, 

ম াোইি-01907-255615
২ 0.14

রুই ও মি ীয় িারতে 

 াছ
মট্রদনিং দনরত আগ্রহী তারক মট্রদনিং এে িন্য কাগি ও আই দি কাি প এে ফরটাকদপ ি া দিরত েিা হরিা।

১৪
ো ানন্দ েেকাে, গ্রা -নতুন ভূক্ত  াদিদথয়া, ইউ.দপ- 

ধিহোচন্দ্র, ম াোইি-01782-422793
১ দ িং ও মতিাদপয়া োরয়ারফ্লাি  াছচারষ আগ্রহী োরয়ারফ্লাি  াছচাষ েম্পরকপ প্ররয়ািনীয় পো  প মিওয়া হরিা।

১৫
কাদি তুষাে আহর ি, গ্রা -নতুন ভূক্ত  াদিদথয়া, ইউ.দপ-

 ধিহোচন্দ্র, ম াোইি-01837-164612
১ ঐ োরয়ারফ্লাি  াছচারষ আগ্রহী োরয়ারফ্লাি  াছচাষ েম্পরকপ প্ররয়ািনীয় পো  প মিওয়া হরিা।

১৬
মতাফারজ্জি মহারেন, গ্রা -েদেয়া, ইউ.দপ-হাদক পুে, 

ম াোইি-01703-147222
২ ০.৬

রুই, মৃরগি ও কাতিা 

দ শ্র চাষ
প্রি পনী কেরত আগ্রহী ে য় হরি িানারনা হরে েরি েিা হরিা।

১৭
ম াোঃ  দিবুে েহ ান, গ্রা - হাটফাদিিপুে, ইউ.দপ- 

আোইপুে, ম াোইি-01945-912348
৩ ৪.৫

 রনারেি ও োিা 

 াছচাষ
পুকুরে প্লাটন নাই পুকুরে োে ও কখি প্ররয়াগ কোে পো  প মিওয়া হরিা।

১৮
ম াোঃ  ান্ত দেশ্বাে, গ্রা -মিাহা নাদগোট, ইউ.দপ-েগুিা, 

ম াোইি-01953-385285
৩ ১.২

রুই, মৃরগি ও কাতিা 

দ শ্র চাষ
 াছ  াো যারে। পাদনরত PH এে পদে ান ক । প্রদত  তরক ২5০ গ্রা  হারে চুন প্ররয়াগ কোে পো  প মিওয়া হরিা।

১৯
ম াোঃ োরিদুে েহ ান, গ্রা -দুধেে আশ্রয়ন, ইউ.দপ- 

েগুিা, ম াোইি-01935-506386
১ ১.২ ঐ  াছ দনরত আগ্রহী  ারছে েোি আেরি  াছ মিওয়া হরে েরি, েিা হরিা।

২০
ম াোঃ েিে আিী, গ্রা - োদুহাটি, ইউ.দপ- হাদক পুে, 

ম াোইি-01923-858787
১ ০.৭ ঐ প্রি পনী কেরত আগ্রহী ে য় হরি িানারনা হরে েরি েিা হরিা।

২১
উি  চক্রেতী, গ্রা  কদেেপুে, মপৌেেভা, ম াোইি-

01770-743556
১ 0.2

মতিাদপয়া ও দ িং 

 াছচাষ
োরয়ারফ্লাি পিদতরত  াছচারষ আগ্রহী প্ররয়ািনীয় পো  প মিওয়া হরিা।

২২
ম াোঃ  াখন দেশ্বাে, গ্রা - হাদেেপুে, মপৌেেভা, ম াোইি-

01950-901654
৬ 2.83

রুই, মৃরগি ও কাতিা 

দ শ্র চাষ
 াছ খাদে খায়। মঢউ সৃদষ্টে  াধ্যর  অদিরিন বৃদি কোে পো  প প্রিান কো হরিা।

২৩
ম াোঃ নুরুি হুিা, গ্রা -োতগাদছ, মপৌেেভা, ম াোইি- 

01905-646348
২ 0.24 কাপ প দ শ্রচাষ  ারছে গারয় িাি িাি িাগ প্রদত  তরক ৪ গ্রা  হারে পটা  ও ২০০ গ্রা  হারে িেন প্ররয়াগ কেরত েিা হরিা।

২৪
শ্রী অদেত দেশ্বাে, গ্রা - চে োখেো, ইউ.দপ - োরুটিয়া, 

ম াোইি-01924-669209
৬ ১.২১

কাপ প নাে পােী ও কাপ প 

দ শ্র
 ারছে বৃদি ঘনত্ব মেদ  না কর  াছ কদ রয় অন্যে স্থান্তে কোে পো  প মিওয়া হরিা।

২৫
দনদ থ কু াে দেশ্বাে, গ্রা - ভুলুনদিয়া, ইউ.দপ- োরুটিয়া, 

ম াোইি-01745-452536
১ 0.27 কাপ প দ শ্রচাষ পুকুরেে পাদন মঘািা পুকুরে  তক প্রদত ২০০ গ্রা হারে চুন প্ররয়াগ কোে পো  প মিওয়া হরিা।

২৬
ম াোঃ আব্দুে েবুে, গ্রা -ম রখে পািা োখেো, ইউ.দপ- 

োরুটিয়া, ম াোইি-01721-563394
১ 0.16

রুই মৃরগি ও কাতিা 

দ শ্রচাষ
পাদনে েিং কারিা পুকুরেে আেিপনা পদেস্কাে করে প্রদত  তরক ২৫০ গ্রা  হারে চুন প্ররয়াগ কেরত েিা হরিা।

২৭
ম াোঃ কনক ম াল্যা, গ্রা -মছাট ম ৌকুদি, ইউ.দপ- 

োরুটিয়া, ম াোইি-01965-114224
২ 0.22 কাপ প দ শ্রচাষ পুকুরেে  াছ মভরে উরঠরছ পুকুরে অদিরিন এে ব্যেস্থা গ্রহরণে িন্য প্ররয়ািনীয় পো  প মিওয়া হরিা।

২৮
ম াোঃ এে এ  দহেণ, গ্রা - িাউটিয়া, ইউ.দপ-ধোহো চন্দ্র, 

ম াোইি-01735-470612
১ 0.27 কাপ প দ শ্রচাষ প্রদ ক্ষণ দনরত আগ্রহী তারক মট্রদনিং এে িন্য কাগি ও আই দি কাি প এে ফরটাকদপ ি া দিরত েিা হরিা।

২৯
ম াোঃ োদকে, গ্রা -  দহ পুে, ইউ.দপ-উর িপুে, 

ম াোইি-01922-630837
১ 0.16 কাপ প দ শ্রচাষ প্রদ ক্ষণ দনরত আগ্রহী তারক মট্রদনিং এে িন্য কাগি ও আই দি কাি প এে ফরটাকদপ ি া দিরত েিা হরিা।

৩০  াহফি, ফিহদে, ফিহদে, ম াোইি-01775-273848 ১ 0.07 দ িং ও কক  াছ চাষ োরয়ারফ্লাি েম্পরকপ িানরত আগ্রহী োরয়ারফ্লাি  াছচাষ েম্পরকপ প্ররয়ািনীয় পো  প মিওয়া হরিা।

৩১
োবুি আক্তাে, গ্রা -পূে প েেন্তপুে, ইউদপ-দেরেনী, 

ম াোইি-01719730088
৩ 0.60

রুই, মৃরগি ও কাতিা 

দ শ্র চাষ
প্রতযয়ন দনরত আগ্রহী পুকুে পদেি পন করে েতযতা পাওয়া মগরি মিয়া মযরত পারে।

৩২
ম াোঃ  াদহি হাোন, গ্রা - রনােপুে, ইউদপ-  রনাহেপুে, 

ম াোইি-01750-106209
১ 0.06 কাপ প দ শ্রচাষ প্রদ ক্ষণ দনরত আগ্রহী প্রদ ক্ষরনে ে য় হরি িানারনা হরে।

৩৩
আরনায়অে মহারেন, গ্রা - োতগাদছ, মপৌেেভা- 

ক িকুপা, ম াোইি-01716-400507
১ 0.60 কাপ প দ শ্রচাষ পুকুরে  াছ েি হরেনা এেিং পাদন গাড়ু েবুি প্রদত  তরক ২০০ গ্রা  হারে িেনরিয়াে পো  প মিয়া হরিা।

৩৪
আছাদুজ্জা ান, গ্রা - দ ক্ষক পািা, মপৌেেভা- ক িকুপা, 

ম াোইি-01810-338321
১ 0.05 দ িং  াছ চাষ োরয়ারফ্লাি কেরত আগ্রহী তারক প্ররয়ািনী পো  প মিয়া হরিা।



৩৫
নাদিে উদিন, গ্রা -েদতিাঙ্গা, ইউদপ- রনাহেপুে, 

ম াোইি-01987-488647
২ 0.20

রুই, মৃরগি ও কাতিা 

দ শ্র চাষ
পুকুরে প্রাকৃদতক খাদ্য উৎপািন ক  হরে।

প্রদত  তরক ৩০০ গ্রা  ইউদেয়া, ৩০০ গ্রা  টিএেদপ ও ৪০০ গ্রা  হারে কখি প্ররয়অগ 

কেরত েিা হরিা।

৩৬
ম াোঃ ম খ োদিক, ম েপুে, দ িপাপুে, ম াোইি-

01947533483
৪ 0.90

রুই মৃরগি ও কাতিা 

দ শ্রচাষ
 ারছে মগ্রাথ ক 

পুকুরেে পাদন োিারনাে িন্য েিা হরিা এেিং দনরয়াদ ত েম্পূেক খাোে মিয়াে পো  প 

মিয়া হরিা।

৩৭
ম াোঃ আবুি মহারেন, গ্রা - থোপুে, ইউদপ-দ িপাপুে, 

ম াোইি-01914-286998
২ 0.80 ঐ  ারছে গারয় িাি িাি িাগ প্রদত  তরক ২৫০ গ্রা  িেন এেিং ৩ গ্রা  হরে পটা  মিয়াে পো  প মিয়া হয়।

৩৮
শ্রী রুপ কু াে দেশ্বাে, গ্রা - আড়ুয়অপািা, ইউদপ-ধিহো 

চন্দ্র, ম াোইি-01906-696418
১ 0.30 ঐ প্রদ ক্ষণ দনরত আগ্রহী প্রদ ক্ষরনে ে য় হরি িানারনা হরে।

৩৯
ম াোঃ  াসুি কদে , েেন্তপুে, কাঁরচেরকাি, ম াোইি- 

01748-546424
১ 0.20 ঐ প্রি পনী কেরত আগ্রহী প্রি পনী আেরি পুকুে পদেি পন করে েম্ভে হরি মিয়া হরে।

৪০
ম াোঃ োর দুি ইেিা , গ্রা -োদননগে, ইউদপ-দ িপাপুে, 

ম াোইি-01911-518497
১ 0.05 দ িং  াছ চাষ োরয়ারফ্লাি এে প্রদ ক্ষণ দনরত আগ্রহী। প্রদ ক্ষরনে ে য় হরি িানারনা হরে।

৪১
ম াোঃ দেল্লাি মহারেন, গ্রা -খুলু োদিয়া, ইউদপ-

হাদক পুে, ম াোইি-01902-516400
১ 0.08 কপ প দ শ্রচাষ প্লােনভূদ রত  াছ চারষে িন্য প্রিাদত দনে পাচন।

োধােণত ময প্রিাতী গুরিা অল্প পাদনরত োঁচরত পারে এেিং পচা আেিপনা খায় মত ন 

প্রিাতী ময ন, মতিাদপয়া, দ েেকাপ প ইতযাদি।

৪২
েদঞ্জত কু াে েেকাে, গ্রা - আড়ুয়াপািা, ইউদপ-

ধিহোচন্দ্র, ম াোইি-01786-663725
১ 0.12 কাপ প দ শ্রচাষ পুকুরেে পাদন িাি মিখায়

পুকুরে খে োকিাে ফাতো িদিে  ত করে পাদকরয় মটরন তুিরত হরে এেিং  তক প্রদত ৫-

৬ গ্রা  Gasonex Plus দিরত হরে।

৪৩
ম াোঃ ম খ োদিউি কদে , গ্রা -ম েপুে, দ ইউদপ- 

দ িপাপুে, ম াোইি-01947-533483
১ 0.26 ঐ প্রি পনী কেরত আগ্রহী ে য় হরি িানারনা হরে েরি েিা হরিা।

৪৪
দেঞ্চুপি দেশ্বাে, গ্রা - আড়ুয়াপািা, ইউদপ- ধিহোচন্দ্র, 

ম াোইি-01781-775416
২ 0.28 ঐ পুকুরে প্রাকৃদতক খাদ্য উৎপািন ক  হরে। পুকুরে দনরয়াদ ত োে ও ঔষুধ প্ররয়অগ কোে কথা েিা হরিা।

৪৫
ম াোঃ ম াোহাে, গ্রা - মিাহারো, ইউদপ-োরুটিয়া, 

ম াোইি-01771-771697
১ 0.22 ঐ নাে পােী পুকুরে হাে মপাকাে আদধকয প্রদত  তরক ৫-৭ দ দি হরে সুদ দথয়ন মিয়াে পো  প মিয়অ হরিা।

৪৬
েদেউি ইেিা , ব্রহ্মপুে, োরুটিয়া, ম াোইি-01936-

626561
২ 0.04

দ িং ও মতিাদপয়া  াছ 

চাষ
োরয়ারফ্লাি পিদতরত  াছচারষ আগ্রহী োরয়ারফ্লাি  াছচাষ েম্পরকপ প্ররয়ািনীয় পো  প মিওয়া হরিা।

৪৭
ম াোঃ নুে আি , গ্রা -  াঠ পািা, মপৌেেভা- ক িকুপা, 

ম াোইি-01710-783577
১ 0.40 কাপ প দ শ্রচাষ  ারছে মগ্রাথ ক  ারছে ঘনত্ব কদ রয় েম্পূেক খাোে প্ররয়াগ কোে পো  প মিয়া হরিা।

৪৮
ম াোঃ নাদি  উদিন, গ্রা - োপরখািা পূে পপািা, ম াোইি-

01730170407
১ 0.22 ঐ প্রি পনী কেরত আগ্রহী ে য় হরি িানারনা হরে েরি েিা হরিা।

৪৯
দিয়াকত মহারেন েল্টু, গ্রা -ষদষ্ট গি, ইউদপ- উর িপুে, 

ম াোইি-01914-717092
১ 0.27 ঐ প্রি পনী কেরত আগ্রহী ে য় হরি িানারনা হরে েরি েিা হরিা।

৫০
 দেফি ইেিা  দেশ্বাে, গ্রা - হািো দিঙ্গা, মপৌেেভা- 

ক িকুপা, ম াোইি-01969-359785
১ 0.32 ঐ পুকুরে অযার াদনয়া গ্যারেে ে স্যা অযার াদনয়া গ্যাে দনয়ন্ত্ররন প্ররয়ািনীয় পো  প প্রিান কো হরিা।

৫১
 দহি  াহদেয়াে, োেই পািা, উর িপুে, ম াোইি-

01740-568929
১ 0.09 ঐ েট দিন পিদতরত  াছচাষ েম্পরকপ িানরত আগ্রহী। েট দিন পিদতরত  াছচাষ েম্পরকপ প্ররয়ািনীয় পো  প প্রিান কো হরিা।

৫২
েিয়, গ্রা  আওিা ক ি নগে, ইউদপ-েগুিা ম াোইি-

01767-268117
১ 0.22 কক, দ িং ও  াগুে পুকুরেে পাদনরত িাি স্তে পাদন স্বাভাদক কোে িন্য প্ররয়ািনীয় পো  প প্রিান কো হরিা।

৫৩
আবু তারহে দ ন্টু, গ্রা - োপরখািা, মপৌেেভা-ক িকুপা, 

ম াোইি-01747-818976
১ 0.20

রুই মৃরগি ও কাতিা 

দ শ্রচাষ

 াছচারষে িন্য প্রিাতী দভদিক  ারছে পদে ান িানরত 

আগ্রহী।

েে স্তরেে  াছ ময ন, দেিভাে কাপ প ৩০%, রুই ৪০% এেিং মৃরগি ৩০% ছািাে পো  প 

মিয়া হরিা।

৫৪
উদ পিা োদণ, গ্রা -ভগ ান নগি, ইউদপ- ফিহদে, 

ম াোইি- 01779-771006
২ 0.50  রনারেি মতিাদপয়া প্রি পনী কেরত আগ্রহী ে য় হরি িানারনা হরে েরি েিা হরিা।

৫৫
ম াোঃ আিী আেজু, গ্রা - োগুটিয়া, ইউদপ- দনতযানন্দপুে, 

ম াোইি-01728-689220
১ 0.20

রুই মৃরগি ও কাতিা 

দ শ্রচাষ

পুকুরে প্রাকৃদতক খাদ্য উৎপািন ক  হরে এেিং  ারছে স্বাস্থয 

খাোপ।
প্রদত েপ্তারহ দনরয়অদ ত োে, কখি প্ররয়াগ কোে পো  প মিয়া হরিা।

৫৬
ম াোঃ এ োন কদেে প্রদত , গ্রা -দ ক্ষক পািা, মপৌেেভা-

 ক িকুপা, ম াোইি- 01319-461307
১ 0.16 কাপ প দ শ্রচাষ  াছ চারষ আগ্রহী  াছ চাষ েম্পরকপ তারক প্ররয়ািনীয় পো  প মিয়া হরিা।

৫৭
ম াোঃ  দেফি ইেিা , গ্রা - নওপািা, ইউদপ- 

 রনাহেপুে, ম াোইি- 01964622655
১ 0.22 কাপ প দ শ্রচাষ  ৎস্য চারষে মিান দনরত আগ্রহী আপাতত ব্যেস্থা মনই, আেরি িানারনা হরে েরি েিা হরিা।

৫৮
ম াোঃ আোঃ  ারিক দেশ্বাে, গ্রা -  াদিদথয়া, ইউদপ- 

ধিহোচন্দ্র. ম াোইি- 01865-801511
১ 0.20

কাপ প নাে পােী ও কাপ প 

দ শ্র
পুকুরে হাে মপাকাে আক্রান্ত  রন হরয়রছ প্রদত  তরক ৬-১০ দ দি হারে সুদ দথয়ন মিয়াে পো  প মিয়া হরিা।

৫৯
ম াদন কু াে দেশ্বাে, গ্রা - কুদ োিাহ, ইউদপ- আোইপুে, 

ম াোইি- 01799-063863
৩ 1.50

রুই মৃরগি ও কাতিা 

দ শ্রচাষ
প্রি পনী কেরত আগ্রহী ে য় হরি িানারনা হরে েরি েিা হরিা।



৬০
সুরেি দেশ্বাে, গ্রা - োগুটিয়া, ইউদপ- দনতযানন্দপুে, 

ম াোইি- 01920-354238
১ 0.15 ঐ প্রদ ক্ষণ দনরত আগ্রহী ে য় হরি িানারনা হরে েরি েিা হরিা।

৬১
তন্ময় দেশ্বাে, গ্রা - দনতযানন্দপুে, ইউদপ- দনতযানন্দপুে, 

ম াোইি-01303-082745
১ 0.16 ঐ প্রদ ক্ষণ দনরত আগ্রহী ে য় হরি িানারনা হরে েরি েিা হরিা।

৬২
ম াোঃ আেে আিী, গ্রা - দিগনগে, ইউদপ-দিগনগে, 

ম াোইি- 01716-216157
১ 0.20 ঐ পুকুরে পাদনে উপে িাি স্তে খরিে িদি োদনরয় তুরি মিয়াে পো  প মিয়া হরিা।

৬৩
ম াোঃ আদনসুজ্জা ান, গ্রা - োিনগে, ইউদপ- দ িপাপুে, 

ম াোইি- 01940-528485
১ 0.30 ঐ পুকুরেে পাদন মঘািা প্রদত  তরক ৩০০ গ্রা  হারে দিপো  মিয়াে পো  প মিয়া হরিা।

৬৪
ম াোঃ সুিন আিী, গ্রা  মিাহারো, ইউদপ- হাদক পুে, 

ম াোইি-01911-895289
১ 0.20  রনারেি মতিাদপয়া  ারছে গারয় িাি িাি িাগ মপ্রদত  তরক ২০০ গ্রা  হারে িেন ও ৩-৪ গ্রা  পটা  মিয়াে পো  প মিয়া হরিা।

৬৫
ম াোঃ আদতয়াে, গ্রা - মকাট পপািা, মপােেভা, ম াোইি-

01725-399775
১ 0.16

রুই মৃরগি ও কাতিা 

দ শ্রচাষ
 ৎস্য চারষে মিান দনরত আগ্রহী আপাতত ব্যেস্থা মনই, আেরি িানারনা হরে েরি েিা হরিা।

৬৬
প্রোন্ত কু াে মভৌদ ক, গ্রা - োদুহাটি, ইউদপ- হাদক পুে, 

ম াোইি- 01937-735230
৩ 0.80

রুই মৃরগি ও কাতিা 

দ শ্রচাষ

পুকুরে খাোে প্ররয়ারগে পিদত ও পদে ান েম্পরকপ িানরত 

চাই।
 ারছে মিৌদহক ওিরনে ৫% হারে খাোে মিয়াে পো  প মিয়া হরিা।

৬৭
ম াোঃ োইফি ইেিা , গ্রা - ম খো মগাপািপুে, ইউদপ- 

দনতযানন্দপুে, ম াোইি- 01760-786526
১ 0.20

রুই মৃরগি ও কাতিা 

দ শ্রচাষ
পুকুরেে পাদন পদেষ্কাে দকন্তু  ারছে মগ্রাথ ক পুকুরে দনরয়াদ ত োে ও কখি মিয়াে পো  প মিয়া হরিা।

১০৩ ২৯.২৯

১
ম া: ইয়াকুে আিী, গ্রা : চুয়ািাঙ্গা, মিািা, 01838-

151068
8 5 কাপ প দ শ্র চাষ পােিা ও কারপ পে  জুি ঘনত্ব  তক প্রদত 750-800 টি পােিাে মপানাও 10টি কারপ পে মপানা  জুি করুন।

২
ম া: আদিজুে েহ ান, গ্রা : চুয়ািাঙ্গা, মিািা 01865-

985993
1 0.24 কাপ প দ শ্র চাষ নতুন প্রিাদতে কাপ প দ শ্র চাষ িানরত  চাই  তক প্রদত 17 টি করে 200-250 গ্রা  ওিরনে মপানা ছাড়ুন।

৩
ম া: আ োফি ইেিা , গ্রা : চুয়ািাঙ্গা, মিািা, ম াো: 

01961-425534
1 0.4 কাপ প দ শ্র চাষ নতুন প্রিাদতে কাপ প দ শ্র চাষ িানরত  চাই  তক প্রদত 17 টি করে 200-250 গ্রা  ওিরনে মপানা ছাড়ুন।

৪
ম া: নািমুি হাোন, গ্রা : চুয়ািাঙ্গা, মিািা, 01713-

967837
1 0.2 কাপ প দ শ্র চাষ  াছ ভারিা োখরত দক দক কো প্ররয়ািন

2-3  াে অন্তে 200-250 গ্রা  হারে  তরক চুন প্ররয়াগ করুন। দনয়দ ত 5% হারে খাদ্য 

প্ররয়াগ করুন।

৫
ম া: হাদফজুে েহ ান, গ্রা : চুয়ািাঙ্গা, মিািা, 01732-

719224
1 0.2 কাপ প দ শ্র চাষ  াছ  ারি  ারি মভরে যারে  তরক 200-250 গ্রা  চুন প্ররয়াগ করুন।

৬
ম া: আবু তারিে, গ্রা :  ািরকাপা, োফিােপুে, 01712-

470098
2 0.6 কাপ প দ শ্র চাষ অদধক তাপ াোয়  াছ মভরে ওরঠ

পাদন উরিািন পাম্প স্থাপন করে পাদনে মফায়াো মিন। পাদনে গভীেতা ক পরক্ষ 1.7 

দ টাে োখুন।

৭
ো পি মঘাষ, গ্রা :  ািরকাপা, োফিােপুে, 01915-

017938
1 0.12 কাপ প দ শ্র চাষ কারপ পে  জুি ঘনত্ব 200-250 গ্রা  ওিরনে প্রদত  তরক 17টি মপানা  জুি করুন।

৮
ম া: শুকুে আিী, গ্রা :  ািরকাপা, োফিােপুে, 01921-

950595
1 0.6 কাপ প দ শ্র চাষ স্বল্প মূরল্যে খাোে দকভারে কতদে কেরো। 75% দ রিে কখি ও 25% গর ে ভূদষ ভুট্টা দিরয় খাোে কতদে করুন।

৯
ম া: হাদেবুে েহ ান, গ্রা : পাঁচদিয়া, মিািা, 01912-

521327
11 15.8 কাপ প দ শ্র চাষ পাব্দাে  চাষ পিদত  তক  প্রদত 450-500টি পাব্দাে মপানা ও 10টি করে কারপ পে মপানা ছাড়ুন

১০
ম া: আদ নুে েহ ান, গ্রা : পাঁচদিয়া, মিািা, 01910-

917494
5 13.36 কাপ প দ শ্র চাষ দেরি মকান প্রিাদতে  াছ চাষ কেরো। দেিভাে গ্রাে কাপ প ও কাদপ পও এে মপানাে  জুি করুন।

১১
ম া: আরনায়াে মহারেন, গ্রা : মুরুটিয়া, েলুহে, 01830-

5846
1 0.26 কাপ প দ শ্র চাষ পাদনে PH ও পাদনে NH3  পরীক্ষো। পুকুরেে পাদনে PH =7.00, NH3=0.030

১২
ম া: নািমুি হাোন, গ্রা : মুরুটিয়া, েলুহে, 01965-

825516
1 0.13 কাপ প দ শ্র চাষ খাোে প্ররয়াগ পিদত কারপে মিরহে ওিরনে 3.5% হারে েকারি ও দেকারি খাোে দিন

১৩ নাি া খাতুন, গ্রা : মুরুটিয়া, েলুহে, 01728-338048 1 0.26 কাপ প দ শ্র চাষ খাোে প্ররয়াগ পিদত কারপে মিরহে ওিরনে 3.5% হারে েকারি ও দেকারি খাোে দিন

১৪
ম া: আবুি মহারেন, গ্রা : ফিোিী, েলুহে, 01921-

502322
3 1 কাপ প দ শ্র চাষ কারপ পে  জুি ঘনত্ব 200-250 গ্রা  ওিরনে প্রদত  তরক 17টি মপানা  জুি করুন।

১৫
ম া: মখাকন দেকিাে, গ্রা : ফিোিী, েলুহে, 01924-

667144
1 0.26 কাপ প দ শ্র চাষ কারপ পে  জুি ঘনত্ব 200-250 গ্রা  ওিরনে প্রদত  তরক 17টি মপানা  জুি করুন।

১৬
কািী এহোনুে েহ ান, গ্রা : শ্রীো পুে, মিািা, 01775-

302902
3 1 কাপ প দ শ্র চাষ  ারি  ারি  াছ মভরে খাদে খারে

প্রদত  তরক200 গ্রা  চুন ও 200 গ্রা  িেণ প্ররয়াগ করুন এেিং প্ররয়ািন ত পাদন প্ররে  

করুন।

ক িকুপা উপরিিা ম াট



১৭
োইি মহারেন দ িন, গ্রা : শ্রীো পুে, মিািা, 01734-

956632
১ 0.48 কাপ প দ শ্র চাষ  াছ মভরে খাদে খারে

প্রদত  তরক 200 গ্রা  চুন ও 200 গ্রা  িেণ প্ররয়াগ করুন এেিং প্ররয়ািন ত পাদন প্ররে  

করুন।

১৮
ম া: দ িানুে েহ ান, গ্রা : েদহেগাদছ, োফিােপুে, 

01924-401210
2 0.45 কাপ প দ শ্র চাষ  াছ চারষ ঋণ সুদেধা করোনা  হা ােীে কােরণ  াছ চাষীরিে 4% িারভ ঋণ সুদেধা মিওয়া হরে।

১৯
ম া: েহ তুল্লাহ, গ্রা : কন্যানগে, োফিােপুে, 01963-

148220
1 2 কাপ প দ শ্র চাষ মেিা মিওয়া  তক প্রদত 250 গ্রা  মপািা চুন ও 250 গ্রা  িেণ প্ররয়াগ করুন।

২০
ম া: আিাে উিীন, গ্রা : কন্যানগে োফিােপুে, 

োফিােপুে, 01758-551673
1 0.4 কাপ প দ শ্র চাষ  াছ েকারি মভরে ওরঠ পাদনে মফায়াো দিন।  তক প্রদত 250 গ্রা  চুন দিন।  জুি ঘনত্ব ক ান।

২১
ম া: ে িান আিী, গ্রা : মধাপাদেিা, মিািা, 01727-

883809
৭ 2, 20.00  কাপ প দ শ্র চাষ খাোে যাদন্ত্রকীকেরণে েফি

পাদন দনষ্কা ন ও অনুপ্ররে , অদিরিরনে  াো বৃদি। অদধক ঘনত্ব  াছ চাষ েম্ভে হয়। িাভ 

তুিনামূিক মেদ ।

২২
ম াস্তাদফজুে েহ ান, গ্রা : সুয়ািী, মিািা, 01715-

023034
3 0.85 কাপ প দ শ্র চাষ মপানা চারষ অদিরিন স্বল্পতা মপানাে চারষে িন্য ওয়াটাে পাম্প ও একোটে স্থাপন করে অদিরিন স্বল্পতা দূে কো যায়।

২৩
ম া: খদিলুে েহ ান, গ্রা : সূযািী, মিািা, 01740-

861862
3 1.8

রুই িাতীয় ও 

মতিাদপয়া
মপানা ম াধরনে উপকাদেতা পুকুরে মপানাে ছািাে আরগ ম াধন কেরি িীোনুমুক্ত কো যায়।

২৪
ম া: মহারেন আিী, গ্রা :  াদনকদিদহ, োফিােপুে, 

01724-078365
2 0.77 রুই িাতীয়  ারছে ঋণ সুদেধা দকভারে পাে 4% সুরি ব্যািংক ঋণ  াছ চারষে িন্য সুদেিা দিরে।

২৫
ম া: আিতাপ মহারেন, গ্রা :  াদনদকদিদহ, োফিােপুে, 

01921-157820
2 0.2 রুই িাতীয়  ারছে ঐ ঐ

২৬
ম া: আবুি কািা . গ্রা : হদেন্দীয়া, কু না, 01850-

888926
3 5.5 কাপ প দ শ্র চাষ কারপ পে  জুি ঘনত্ব মক ন হরে 200-250 গ্রা  ওিরনে মপানা প্রদত  তরক 17টি করে ছািরত হরে।

২৭
ম া: িহুরুি ইেিা , গ্রা : হদেন্দীয়া, কু না, 01726-

916912
3 2.5 কাপ প দ শ্র চাষ কারপ পে োরথ পােিাে  জুি ঘনত্ব মক ন হরে  তক প্রদত 300-350 টি পােিাে োরথ 10টি করে কারপ পে মপানা ছাড়ুন

২৮
ম া: আরনায়াে মহারেন, গ্রা : হদেন্দীয়া, 01940-

600326
1 0.12 কাপ প দ শ্র চাষ উৎপািন ব্যয় মেরি যারে স্বল্প মূরল্যে  ৎস্য খাদ্য উপকেণ ব্যেহাে করে উৎপািন ব্যয় ক ারত পারেন।

২৯
ম া: আোদুি ইেিা , গ্রা : কু না, কু না, 01736-

422774
2 1 কাপ প দ শ্র চাষ কারপ পে  জুি ঘনত্ব মক ন হরে। 200-250 গ্রা  ওিরনে মপানা প্রদত  তরক 17টি করে ছািরত হরে।

৩০ আব্দুে েদ ি, গ্রা : কু না, কু না, 01934-571828 4 2.35 কাপ প দ শ্র চাষ 4% সুরি ঋণ দকভারে পারো তফদ দি ব্যািংরক েোেদে আরেিন করে 4% সুরি ঋণ সুদেধা মপরত পারেন।

৩১
ম া:  দহদুি ইেিা , গ্রা : তাদিনা, কু না, 01732-

423396
1 0.06 কাপ প দ শ্র চাষ কারপে  জুি ঘনত্ব মক ন হরে 200-250 গ্রা  ওিরনে মপানা প্রদত  তরক 17টি করে ছািরত হরে।

৩২ ম া:  াহািান কদেে, গ্রা : তাদিনা, কু না 1 0.13 কাপ প দ শ্র চাষ ঐ ঐ

৩৩
ম া:  দনরুি ইেিা , গ্রা : তাদিনা, কু না, ম াো: 

01611-297157
1 0.1 কাপ প দ শ্র চাষ 4% সুরি ঋণ দকভারে পারো তফদ দি ব্যািংরক েোেদে আরেিন করে 4% সুরি ঋণ সুদেধা মপরত পারেন।

৩৪
েিলুে েহ ান, গ্রা : তািোে, কু না, ম াো: 01823-

671658
2 0.52 কাপ প দ শ্র চাষ 4% সুরি ঋণ দকভারে পারো তফদ দি ব্যািংরক েোেদে আরেিন করে 4% সুরি ঋণ সুদেধা মপরত পারেন।

৩৫ আদতয়াে েহ ান, গ্রা : তািোে, কু না 3 1 কাপ প দ শ্র চাষ চুন দকভারে প্ররয়াগ কেরো চুন পাদনে োরথ গুরি ঠান্ডা করে পািেহ পাদনরত দছটিরয় দিরত  হরে।

৩৬
ম া: ো ছুি হুিা, গ্রা :  ামুনদেয়া, কু না, ম াো: 

01720-611677
2 0.6 কাপ প দ শ্র চাষ কারপ পে চাষ পিদত

200-250 গ্রা  ওিরনে মপানা প্রদত  তরক 17টি করে মছরি 3.5% হারে খাোে দিরত 

হরে।

৩৭
ম া: আোদুি ইেিা , গ্রা : িদতয়ােকুঠি, োফিােপুে 

,ম াো: 01783-813875
3 0.84 কাপ প দ শ্র চাষ  াছ েকারি মভরে উরঠ পাদনে মফায়াো দিন।  জুি ঘনত্ব ক ান। 250 গ্রা / তক চুন দিন।

৩৮
ম া: আদ ে মহারেন, গ্রা : কন্যানগে, োফিােপুে, 

ম াো: 01762-117585
1 0.4 কাপ প দ শ্র চাষ দেরি মকান  াছ কেরো মি ীয় প্রিাদতে  াছ কাদপ পও, গ্রােকাপ প, দেিোে, রুই িাতীয় মপানা

৩৯
ম া: আিাে উদিন, গ্রা : কন্যানগে, োফিােপুে, ম াো: 

01758-551673
2 0.4 কাপ প দ শ্র চাষ 4% ঋণ সুদেধা দকভারে পাে তফদ দি ব্যািংরক েোেদে আরেিন করে 4% সুরি ঋণ সুদেধা মপরত পারেন।

৪০
ম া: েহ ত উল্লাহ, গ্রা : কন্যানগে, োফিােপুে  ম াো: 

01963-148220
1 2 কাপ প দ শ্র চাষ মপানা  াছ  াো যারে  তক প্রদত 250 গ্রা  চুন ও 250 গ্রা  িেণ পাদনে োরথ দ দ রয় প্ররয়াগ করুন।

৪১
আব্দুি ওহাে, গ্রা : শ্রীো পুে, মিািা, ম াো: 01712-

523115
2 0.32  কাপ প দ শ্র চাষ  াছ  ারি  ারি  াো যারে  তািংর  200 গ্রা  চুন 250 গ্রা  িেণ পাদনরত গুদিরয় দিরেন।



৪২
িািটু, গ্রা : নওিাগ্রা , 9/মপৌেেভা, ম াো: 01942-

024927
1 0.12

রুই, কাতিা, োটা, 

দ েে
দ েে কাপ,  াছ  াো যারে  তািংর  200 গ্রা  চুন 250 গ্রা  িেণ পাদনরত গুদিরয় দিরেন।

৪৩
ম া: নািমুি মহারেন, গ্রা : মুরুটিয়া, েলুহে, ম াো: 

01965-825516
1 0.13

কারপ পে  জুি ঘনত্ব, 

রুই, কাতিা, মৃরগি
কারপ পে  জুি ঘনত্ব  তক প্রদত 200-250 গ্রা  ওিরনে 17টি কারপ পে মপানা  জুি কেরত হরে।

৪৪
ম া: আবু তারিে, গ্রা :  ািরকাপা, োফিােপুে, ম াো: 

01712-470098
12 0.6

রুই, কাতিা, মৃরগি, 

দেিভাে
খাোে প্ররয়াগ পিদত

কারপে মিরহে ওিরনে 3-5% হারে েম্পূেক খাোে েকারি ও দেকারি প্ররয়াগ কেরত 

হরে।

৪৫
ম া: আবুি মহারেন, গ্রা : ফিোিী, েলুহে, ম াো: 

01921-502322
3 1 কাপ প দ শ্র চাষ  াছ মভরে খাদে খারে

 তক প্রদত 200 গ্রা  চুন ও 200 গ্রা  িেণ প্ররয়াগ কেরত হরে এেিং প্ররয়ািন  ত পাদন 

প্ররে  কোরত হরে।

৪৬
 চীন হািিাে, গ্রা : িয়দিয়া, োফিােপুে, ম াো: 

01768-438406
1 0.12 রুই িাতীয়  াছ েদহ:পেিীদেে আক্র ণ acimce 1% 100 ml/ তক পাদনে োরথ দ দ রয় প্ররয়াগ করুন। ৭ দিন পে ২য় মিাি

৪৭
দ িানুে েহ ান, গ্রা : েদহেগাদছ, োফিােপুে, ম াো: 

01924-401210
3 0.45

মতিাদপয়া, মৃরগি, 

রুই, দেিভাে
 াছ  াো যারে *  জুি ঘনত্ব ক ারত হরে। *  তক প্রদত 250 গ্রা  চুন ও 250 গ্রা  িেণ প্ররয়াগ করুন।

৪৮
আহোনুি েহ ান, গ্রা : শ্রীো পুে, মিািা, ম াো: 

01775-302902
3 1.2

দেিভাে, মৃরগি, 

কাতিা, কাতিা
কারপ পে  জুি ঘনত্ব 200-250 গ্রা  ওিরনে  তক প্রদত 17টি করে মপানা  জুি করুন।

৪৯
ম রহিী েহ ান, গ্রা : কু না, কৃ না, ম াো: 01719-

194949
5 1.45 ঐ অদধক মুনাফা দকভারে কো যায় েি োইরিে  াছ দেক্রয় করে মপানা পুন:  জুি করুন। আিংদ ক আহেণ করুন।

৫০
দ িানুে েহ ান, গ্রা : েিাোিীয়া, এিাঙ্গী, ম াো: 

01712-090641
1 0.3 ঐ  াছ  াো যারে *  জুি ঘনত্ব ক ারত হরে। *  তক প্রদত 250 গ্রা  চুন ও 250 গ্রা  িেণ প্ররয়াগ করুন।

৫১
ফাদেন কািী, গ্রা : এিাঙ্গী, এিাঙ্গী, ম াো: 01315-

900675
1 0.14 কাপ প দ শ্র চাষ পাদন পেীক্ষা, PH=6.99, NH3=0.06

 তািংর  200 গ্রা  চুন 250 গ্রা  িেণ পাদনরত গুদিরয় পুকুরে দছটাইয়া মিওয়াে পো  প 

প্রিান কো হরিা।

৫২
আ ানত আিী, গ্রা : এিাঙ্গী, এিাঙ্গী, ম াো: 01945-

951924
1 0.2 কাপ প দ শ্র চাষ পাদন পেীক্ষা, PH=7.20, NH3=0.08 প্রদত  তািংর  200 গ্রা  চুন ও 300 গ্রা  িেণ গুদিরয় দছটিরয় দিরত হরে।

৫৩
আি হাদফি, গ্রা : এিাঙ্গী, এিাঙ্গী, ম াো: 01945-

951924
1টি 0.16 কাপ প দ শ্র চাষ পাদন পেীক্ষা, PH=7.2, NH3=0.04 প্রদত  তািংর  200 গ্রা  চুন ও 300 গ্রা  িেণ গুদিরয় দছটিরয় দিরত হরে।

৫৪
 াসুি আিী , গ্রা : এিাঙ্গী, এিাঙ্গী, ম াো: 01923-

926009
1 0.2 কাপ প দ শ্র চাষ পাদন পেীক্ষা, PH=7.30, NH3=0.04 প্রদত  তািংর  200 গ্রা  চুন ও 300 গ্রা  িেণ গুদিরয় দছটিরয় দিরত হরে।

৫৫ চায়না খাতুন,গ্রা : োঙ্গীয়ােরপাতা, এিাঙ্গী 1 0.28 কাপ প দ শ্র চাষ পাদন পেীক্ষা,  PH=7.50, NH3=0.06
দনয়দ ত পদেদ ত পদে াণ খাদ্য প্ররয়াগ কেরত হরে।  তািংর  200 গ্রা  চুন ও 200 গ্রা  

িেণ মিয়াে পো  প মিওয়া হরিা।

৫৬
ো পি মঘাষ,  ািরকাপা, োফিােপুে, ম াো: 01915-

017938
1 0.12 কাপ প দ শ্র চাষ অদধক তাপ াোয়  াছ মভরে উরঠ পাদন উরিািন পাম্প স্থাপন করে পাদনে মফায়াো মিন।  ারি  ারি হেো টানুন।

৫৭
ম া: আবু তারিে, গ্রা :  ািরকাপা, োফিােপুে, ম াো: 

01717-470098
2 0.6 কাপ প দ শ্র চাষ কারপ পে  জুি ঘনত্ব প্রদত  তািংর  17টি 200-250 গ্রা  ওিরনে মপানা  জুি করুন।

৫৮
ম া: দ িানুে েহ ান, গ্রা : েদহেগাদছ, োফিােপুে, 

ম াো: 01924-401210
2 0.45 কাপ প দ শ্র চাষ ক্ষতরোগ

 তক প্রদত 200 গ্রা  চুন ও 200 গ্রা  িেণ প্ররয়াগ কেরত হরে এেিং প্ররয়ািন  ত পাদন 

প্ররে  কোরত হরে।

৫৯
ম াস্তাদফজুে েহ ান, গ্রা : সুয়ািী, মিািা, ম াো: 

01715-023034
3 0.85 কাপ প দ শ্র চাষ ঋণ পদের াধ দকভারে পাে 4% সুরি ব্যািংক  াছ চারষে িন্য ঋণ সুদেধা দিরে।

৬০
ম া: খদিলুে েহ ান, গ্রা : সুয়ািী, মিািা, ম াো: 

01740-861862
3 1.8 কাপ প দ শ্র চাষ মপানা ম াধরনে উপকাদেতা পুকুরে মপানা ছািাে আরগ ম াধন কেরি িীোনুমুক্ত যায়

উপরিিা ম াট 141 74.39

মিিা ম াট ১০৬৮ ৯২৯.১৭ মমোট অর্জ ন-৫৮৫, লক্ষযমোত্রো-১৯২০

চুয়োডোঙ্গ

১
মমাাঃ র্ান্ত ,গ্রামাঃ কুলচারা, চুয়ার্াঙ্গা মপৌরসিা , 

চুয়ার্াঙ্গা ০১৮৭৫-২৭৯৩৯২
১ ০ কাপ শ ক্ষমশ্র

েনত্ব মবক্ষর্, মপাক্ষি ক্ষবিা ব্যবহার কররন,প্রজাক্ষত ক্ষনব শাচরন 

সমস্যা,মাছ িারস

বি আকাররর মাছ ( মকক্ষজরত ৪/৫ টি) র্তরক ১০/১২ টি মজুরদর পরামর্ শ মদওয়া 

হয়।রপাক্ষি ক্ষবিা ব্যবহার না করার জন্য বলা হয় , মাছ িাসরলরাএকরর ১ মকক্ষজ হারর 

াাক্ষিরমার  প্ররয়ারগর জন্য পরামর্ শ প্রদান করা হয়
২

মমাাঃ রক্ষফকুল ইসলাম গ্রামাঃ বান্ডারদহ, ইউক্ষপ- 

র্ংকরচন্দ্র,
২ ৪৮ মতলাক্ষপয়া কাপ শ ক্ষমশ্র ক্ষসলবার কাপ শ ও রুই মাছ মকান লক্ষ্ণ  ছািা মারা যারে

র্তক প্রক্ষত ৩০ গ্রাম হারর পটাক্ষর্য়াম পাম্যশারনট াাক্ষাওক্ষনরত ক্ষমক্ষমরয় প্ররয়াগ কররত হরব। 

র্তক প্রক্ষত ২৫০ গ্রাম হারর লবণ ও ২৫০ গ্রাম হারর পাথুরর চুন প্ররয়াগ কররত হরব। 

মটটট্রাসাইক্ষকক্ষলন মিট প্রক্ষত মকক্ষজ খারয ৫ গ্রাম হারর ৭ক্ষদন প্ররয়াগ কররত হরব। (ওষুধ 
৩

মমাাঃ র্ক্ষফকুল , গ্রামাঃ ধুতুরহাট, ইউক্ষপাঃ পদ্মক্ষবলা, 

০১৭১৯-৮৩৮৬১৪
১ ০.১৩

রুই,কাতলা , মৃরগল 

মারছর মপানা

পুকুরে িাি স্তে, পুকুরেে আম্ফান িরিে প্রভারে গাছ পরি 

আরছ

লাল স্তর খরির দক্ষি বাক্ষনরয় তুরল মফলা/র্তক প্রক্ষত ১০০ গ্রাম হারর মাইউক্ষরয়া সার 

প্ররয়াগ করা / র্তক প্রক্ষত ২৫০ গ্রাম হারর চুন প্ররয়াগ কররত দবলা হয়।



৪
মমাাঃ সুজন, গ্রামাঃ কাথুক্ষল ,ইউক্ষপাঃ মমাক্ষমনপুর, ০১৯৩৯-

৭২৯১৪৪
১ ০.১৩ পাবদা মাছ চাষ

মারছর খায পরয়ারগর সময় না জানা, পুকুর পক্ষরস্কার পক্ষরছন্ন 

না রাখা

পাবদা মারছর মক্ষ্রত্ প্রক্ষত ক্ষদন সন্ধযার পরর এবং মিারর খায প্ররয়াগ কররত হরব, পুকুর 

পাি ক্ষনয়ক্ষমত পক্ষরস্কার পক্ষরছন্ন রাখরত হরব

৫
নূর জালাল , গ্রামাঃ মারছরদাি, ইউক্ষপাঃ মমাক্ষমনপুর, 

০১৯৯৪-৩৪৭৪৯৫
১ ০.১৩ পাংগাস ক্ষমশ্র চাষ

পুকুররর পাক্ষনরত ক্ষ্কর গ্যাস মবক্ষর্, পাক্ষনর রং কাঙ্রা, গরুর 

গবর সার ক্ষহরসরব ব্যবহার করা

১৫ ক্ষদন পর পর হররা টানরত হরব, দুপুররর পর । গ্যাসট্রপ/গ্যারসানীল একরর ২০০ ক্ষমক্ষল 

প্ররয়াগ কররত হরব, গরুর গবররপ্ররয়াগ করা বন্ধ দকররত বলা হয়

৬
মমাাঃ হাক্ষবব, গ্রামাঃ বাক্ষলয়া কাক্ষি ইউপাঃ পদ্মক্ষবলা, 

০১৬৭৪-২৯০৯১০

জলার্য় সংস্কার প্রকরের আওতায় খননকৃত জলার্রয় সদস্য 

ক্ষহরসরব মাছ চাসকররত ইচ্ছুক

জলার্য় সংস্কার প্রকরের আওতায় খননকৃত জলার্রয় মাছচাষ ব্যবস্থাপনা কক্ষমটির সংরগ 

আরলঅচনা করর উরলট্লক্ষখত ব্যক্ষক্তরক তজানারনা হরব

৭
মমাাঃ আবুল ফজল, গ্রামাঃ ক্ষপররাজ খাক্ষল, ইউক্ষপাঃ 

পদ্মক্ষবলা, ০১৭৩৯-৭০০০১১
২ ০.৩ কাপ শ ক্ষমশ্র ককই, ক্ষর্ং ও কর্ল মাছ চারষর পরামর্ শ চান

মৎস্য চারষর সরঙ্গ আরলাচনার মাধ্যরম পরামর্ শ মদয়া হয়, কর্ল মাছ চাষ, মপানা প্রাক্ষপ্তর 

ক্ষবষরয় পরামর্ শ মদয়া হয়

৮ অন শব, মপাি অক্ষফস পািা, চুয়ার্আঙ্গা, ০১৭৫৫-০৪৯২৮৪ ১ কেপ কেপ এর মলচজ গা খায গ্রহরন অক্ষনহা( একুক্ষরয়াম)
মটটসাইক্ষিন মিট প্রক্ষত মকক্ষজ খারয ৫ গ্রাম হারর ক্ষমক্ষর্রয় ৭ ক্ষদন কাাৌযারনার পরামর্ শ 

মদয়া হয়, মসপগার্ শ প্রক্ষতরকক্ষজ খারয ৩ গ্রাম হারর ৭ক্ষদন খাওয়ারনার পরামর্ শ মদয়া হয়

৯
মমাাঃ আরনায়অর, গ্রামাঃ মমাহাম্মদ মুম্মা, ইউক্ষপ- 

কুতুবপুর, ০১৭৪০-৬১৩৩৯৫
৫ ৫.৩৪ কাপ শ ক্ষমশ্র মাছ চারষর পরামর্ শ চাই

প্রক্ষত মকক্ষজরত ক্ষবক্ষিন্ন প্রজাতীর ৪-৫টি িারলা মারনর মপানা ক্ষবোয় ৪০০টি হারর মজুরদর 

পরামর্ শ মদয়া হয়

১০
মমাাঃ সরহল রানা , গ্রামাঃ কুক্ষকয়াচাঁদপুর, ইউক্ষপ- 

র্ংকরচন্দ্র, ০১৮৪৩৭১৩৭৭৭
১ ০.৫ কাপ শ ক্ষমশ্র ব্যাংক ঋণ ৪% সুরদ ঋণ প্রাক্ষপ্ত ক্ষবষরয় পরামর্ শ চান

আরবদনকারীর মজলা ক্ষঝনাইদহ হওয়ায় প্রতযয়ন পত্ মদয়া মগরলা না তরব এ উপরজলায় 

তার র্শুর মাছ চাষী হওয়ায় ক্ষবক্ষিন্ন ব্যংক মথরক ঋণ মনওয়ার ক্ষবষরয় পরামর্ শ মদওয়া হয়

১১
মমাাঃ মহলাল মহারসন, গ্রামাঃ র্ংকরচন্দ্র, ইউক্ষপ- 

র্ংকরচন্দ্র, ০১৯২৬-৮৬৬৯০৩
১ ০.২ কাপ শ ক্ষমশ্র আসানুরূপ মাছ বািরছ না করনীয় ক্ষক?

মারছর েনত্ব কুক্ষমরয় রাসাইক্ষনক সার ও মমাট মাছ মজুরদর ৩% হারর সম্পুরক খাবার 

মদওয়অর পরামর্ শ মদয়া হয়

১২
মমাাঃ নাজমুল সাক্ষকব, ক্ষঝনাইদহ বাসিযান্ড 

পািা,চুয়ার্াঙ্গা,০১৯৬৮-৩৪৬০২০
১ ০.১৩ মরনারসি মতলাক্ষপয়া মরনারসি মতলাক্ষপয়ার চাষ সম্পরকশ জানরত চান

মরনারসি মতলাক্ষপয়ার মারঝ ক্ষকছু কাপ শ জাতীয় মাছ মজুরদর পরামর্ শ মদওয়া 

হয়।আঙ্লাচনার মাধ্যরম পরামর্ শ  মদওয়া হয় এবং মতলাক্ষপয়া চারষর একটি বই মদওয়া হয়।

১৩
মমাাঃ রক্ষবন মহারসন , গ্রামাঃ বাক্ষলয়াকাক্ষি, ইউক্ষপাঃ 

পদ্মক্ষবলা, ০১৭৮৬-৬১৪০৯৫
১ ০.১

রুই,কাতলা , মৃরগল 

মারছর মপানা
পুকুর পারি মিটুল গাছ, মঝাপঝাি  পুকুর পারির মিটুল গাছ ও অন্যান্য ছঝাপঝাি পক্ষরষ্কার করার পরামর্ শ মদওয়া হয়।

১৪
মমাাঃ শুকুর আলী, গ্রামাঃ খাসপািা, ইউক্ষপ- ক্ষততুদহ, 

০১৮৪৭-২২০৩২৪
১ ০.১৩ মতলাক্ষপয়া কাপ শ ক্ষমশ্র মিার মবলা মাছ িাসরছ

মরাদ্রউজ্জল সমরয় উত্তমরুরপ হররা মটরন মদয়ার পরামর্ শ মদওয়া হয়। এর পর প্রক্ষতক্ষদন মিার 

 মবলা ঝণন শাকারর ২ েিা করর পুকুরর পাক্ষন মদয়ার পরামর্ শ মদয়া হয়

১৫
মমাাঃ ক্ষততু ক্ষময়া, গ্রামাঃ ভুলটিয়া, ইউক্ষপ- কুতুবপুর, 

০১৯০৯৭২৬৯৩২
১ ০.০৭ বাটা মাছচাষ মরণু মপানা মজুদ পুকুরর জাল মটরন মাছ মদরখ পরামর্ শ চান

মারছর উৎপাদন িারলা হরয়রছ ক্ষকছু হাস মপাকা মদখা যাওয়ায় ১০০ ক্ষমক্ষল সুক্ষমক্ষথরয়ান 

মদয়ার পরামর্ শ মদয়া হয়। এবং সকারল ২ মকক্ষজ ও ক্ষবকারল ২মকক্ষজ কখল মদওয়ার পরামর্ শ 

মদয়ার পরামর্
১৬

মমাাঃ র্ক্ষফকুর রহমান ,গ্রামাঃ ধুরতারহাট, ইউক্ষপাঃ 

পদ্মক্ষবলা,০১৭১৯-৮৩৮৬১৪
১ ০.১৩ কাপ শ ক্ষমশ্র মরণু মপানা মজুদ পুকুরর জাল মটরন মাছ মদরখ পরামর্ শ চান

মারছর উৎপাদন িারলা হরয়রছ।দুই াা্এক ক্ষদরনর মরধ্য মাছ অন্য পুকুরর মদওয়ার পরামর্ শ 

মদয়া হয়

১৭ মমাাঃ আক্ষরফ , ঠিকানাাঃচুয়ার্াঙ্গা, ০১৭১৯-৬৬২০৬৯ বারয়াফ্লক ক্ষবষরয় পরামর্ শ চান
বারয়াফ্লক ক্ষবষরয় পরামর্ শ মদয়া হয়। স্থানীয় বারয়াফ্লক  চাষীর সারথ মযাগারযাগ কক্ষররয় 

মদয়া হয়

১৮
মমাাঃ জাকাক্ষরয়া,গ্রামাঃ জালশুকা,ইউক্ষপাঃ র্ংকরচন্দ্র, 

০১৯২৬-৯০৬৫৭০
১ ০.৪ কাপ শ ক্ষমশ্র মিার মবলা মাছ িাসরছ

মরাদ্রউজ্জল সমরয় উত্তমরুরপ হররা মটরন মদয়ার পরামর্ শ মদওয়া হয়। এর পর প্রক্ষতক্ষদন মিার 

 মবলা ঝণন শাকারর ২ েিা করর পুকুরর পাক্ষন মদয়ার পরামর্ শ মদয়া হয়

১৯
মক্ষনরা খাতুন, গ্রামাঃ মবগনগর, ইউক্ষপাঃ পদ্মক্ষবলা, ০১৮৭৪-

৬৫৫০৫৩
১ ০.৪ কাপ শ ক্ষমশ্র পুকুররর পাি মিরঙ্গ মাছ মিরস মগরছ। অক্ষত দ্রুত পাি মমরামরতর পরামর্ শ মদয়া হয়

২০
মমাাঃ ক্ষমজানুর রহমান,গ্রামাঃ মফাররর্দপুর, ইউক্ষপাঃ 

মবগমপুর,০১৯১২-০৫৭৯৫১
৫ ১.০৩ মতলাক্ষপয়া কাপ শ ক্ষমশ্র ৪% হারর ব্যাংক মথরক ঋণ ক্ষনরত আগ্রহী

মৎস্য চাক্ষষরক কৃক্ষষ ব্যাংক র্াখা ক্ষহজলগািী ম্যারনজাররর সারথ মযাগারযাগ কররত বলা 

হয়।প্ররয়াজরন অত্ অক্ষফস মথরক প্রতযয়ন (মৎস্য চাক্ষষ) মদওয়া হরব।

২১ পুষলস সুপাররর বাসিবন, চুয়ার্াঙ্গা,০১৭৩৪-৭২২৮৭২ ১ ০.০০২ মতলাক্ষপয়া কাপ শ ক্ষমশ্র মাছ বািরছ না দ্রুত মতলাক্ষপয়া মাছ অপসারন কররত বক্ষল এবং সম্পূরক খাবার মদয়ার পরামর্ শ মদয়া হয়

২২
মমাাঃ আাঃ রব, গ্রামাঃ দীেিী, চুয়ার্াঙ্গা মপৌরসিা,০১৭২২-

৬০৪১১৬
১ ০.৮ পুকুর পারি হারসর খামার করা যারব ক্ষকনা, মপানা মজুদ পুকুর পারি হারসর খামার না করার পরামর্ শ মদয়া হয়

২৩ রমজান আলী, হাটকালুগঞ্জ, চুয়ার্াঙ্গা।, ০১৭৪২০১১৭৫৫ মৎস্য আইন সম্পরকশ সরচতনতার অিাব
মৎস্য আইন সম্পরকশ বলা হয় এবং অন্য মৎস্যজীবীরক অবক্ষহত করার জন্য অনুররাধ করা 

হয়

২৪
মমাাঃ আবু তারহর, মচয়ারম্যন, পদ্মক্ষবলা ইউ.ক্ষপ, 

০১৭১১৭৩২৫৪০
২ ৪.৫ কাপ শ ক্ষমশ্র নবগঙ্গা নদী উন্ম ক্ত করণ ক্ষবষরয়

নবগঙ্গা নদীর জলাবিতা ও মবদখলমূক্ত করার ক্ষবষরয় আরলাচনা করা হয় এবং মৎস্য 

আইন ও নদী সংক্ষিি আইন ক্ষবষরয় অবক্ষহত করা হয়। নদীরত জীব কবক্ষচত্ সংরক্ষ্ন ও 

মৎস্য জীবীরদর জীবন মাত্ার মান উন্নয়রন সহরযাক্ষগতা কামনা করা হয়।
২৫ শ্রীবাস হালদার, মনহালপুর, মবগমপুর, ০১৭২৬১১৪১৯১ র্

কররানায় ক্ষ্ক্ষতগ্রস্ত চাষী, ৪% সুরদ ঋণ প্রাক্ষপ্ত ক্ষবষরয়  পরামর্ শ 

গ্রহণ
কররানায় ক্ষ্ক্ষতগ্রস্ত মাছ চাক্ষষরদর ৪% সুরদ ঋণ প্রাক্ষপ্তর ক্ষবষরয় অবক্ষহত করা হয়।

২৬
মমাাঃ ক্ষগয়াস উক্ষিন, বি বাজার, চুয়ার্াঙ্গা,০১৭২৬-

৭১৬৭৯৮
১ ০.৪ কাপ শ ক্ষমশ্র মারছর গারয় লাল দাগ

 র্তক প্রক্ষত ২৫০ গ্রাম হারর লবণ ও ২৫০ গ্রাম হারর পাথুরর চুন প্ররয়াগ কররত হরব। 

মটটট্রাসাইক্ষকক্ষলন মিট প্রক্ষত মকক্ষজ খারয ৫ গ্রাম হারর ৭ক্ষদন প্ররয়াগ কররত হরব। (ওষুধ 

প্ররয়ারগর ২১ ক্ষদরনর মরধ্য মাচ ধরা ক্ষনরষধ)
২৭

মমাাঃ মতৌক্ষহদ মহারসন, মবলগাক্ষছ, 

চুয়ার্াঙ্গা,০১৯১১২২৫৮৯৬
১ ০.৪ কাপ শ ক্ষমশ্র মৎস্য চাষ ক্ষবষরয় প্রক্ষর্ক্ষ্ণ ক্ষনরত আগ্রহী

আপাতত মৎস্য চাষ ক্ষবষরয় মকান প্রক্ষর্ক্ষ্ণ নাই, পরবতীরত মমাবাইরলর মাধ্যরম জানারনা 

হরব।

২৮ মমাাঃ সবুজ, বাগানপািা,চুয়ার্াঙ্গা ১
১০০০, ক্ষলটাররর 

ট্াংক

অযাকুক্ষরয়াম ক্ষফস( 

মকাক্ষমট)
মারছর মলজ পচা মরাগ ১০০ গ্রাম হারর লবণ এক ক্ষদন পর পর ক্ষতন ক্ষদন মদওয়ার পরামর্ শ মদওয়া হয়।



২৯
মমাাঃ আকবর আলী, প্ররধান ক্ষর্ক্ষ্ক, সররাজগঞ্জ মাধ্যক্ষমক 

ক্ষবযালয়, চুয়ার্াঙ্গা।
১ ০.৪ কাপ শ ক্ষমশ্র গুনগতমারনর মপানাপ্রাক্ষপ্তরত পরামর্ শ প্রদান গুনগতমারনর মপানা প্রাক্ষপ্তর জন্য সঠিক মপানা ব্যবসায়ীর সরঙ্গ মযাগারযাগ করর মদওয়া হয়।

৩০
শ্রী কানায় হালদার, মনহালপুর, মবগমপুর, চুয়ার্াঙ্গা, 

০১৭৮১৯০১৩৩৭।
১৪ ১.৫

মরনারসি মতলাক্ষপয়া, 

পাবদা, কাপ শ ক্ষমশ্র
৪% সুরদ ঋণ মনওয়ার জন্য পরামর্ শ চান।

মৎস্য চাষীর সারথ ক্ষবস্তাক্ষরত আরলাচনা করর জানা যাই তার সকল পুকুর ক্ষলজ মনওয়া, 

ক্ষনজস্ব সম্পক্ষত্ত  না থাকরল ঋণ পারব না। যার ক্ষনকট হরত জলার্য় ক্ষলজ ক্ষনরয়রছ তার 

মাধ্যরম ঋণ মনওয়া যায় ক্ষক তার পরামর্ শ মদওয়া হয়।
৩১

মমাাঃ ফক্ষরদুল ইসলাম, বুজরুক গিগক্ষি, চুয়ার্াঙ্গা, 

০১৭১০৭০৭১১৬
৬ ০.৯ মতলাক্ষপয়া কাপ শ ক্ষমশ্র

৪% সুরদ ঋণ মনওয়ার জন্য মৎস্য চাষী ক্ষহরসরব প্রতযয়ন পত্ 

চায়।

জাতীয় পক্ষরচয় পত্ সহ অত্ অক্ষফরসর কম শকতশা বরাবর আরবদন করার জন্য অনুররাধ করা 

হরলা।

৩২ মমাাঃ ক্ষমনতাজুল, কুশুমপুর,চুয়ার্াঙ্গা, ০১৯৫২৫৫৯০৫০ ১ ০.২৩ কাপ শ ক্ষমশ্র পাক্ষনর উপরর হলুদ জাতীয় স্তর পরিরছ প্রক্ষত র্তক প্রক্ষত ২০০-২৫০ গ্রাম হারর ইউক্ষরয়া সার মদওয়ার পরামর্ শ মদওয়া হয়।

৩৩
মমাাঃ জহুরুল ইসলাম, উকরতা, শংকরচন্দ্র, চুয়ার্াঙ্গা, 

০১৯২৮৪০৭৬৯৮
১ ০.২ কাপ শ ক্ষমশ্র

পুকুরর মপানার সাইজ ২.৫”-৩.০” ক্ষবরল মজুদ করা যারব 

ক্ষকনা?

 এ সাইরজর মপানা ক্ষবরল মজুদ করা যারব না, আপাতত মপানার মমাট ওজরনর ৭-৮% হারর 

সক্ষরর্ার কখল খাইরয় ৪”-৫” সাইরজর হরল ক্ষবরল মজুদ করা যারব।

৩৪ মমাাঃ র্ামীম, উকরতা, র্ংকরচন্দ্র, চুয়ার্াঙ্গা, ১ ০.১৩ কাপ শ ক্ষমশ্র ৪% সুরদ প্ররণারদানা ঋণ ক্ষনরত আগ্রহী
মাছ চারষ উকরতা ঋণ ক্ষনরত হরল ব্যাংক মথরক ক্ষনরত হরব। মটরগরজ ক্ষহরসরব জক্ষম ক্ষদরয় 

ব্যাংরকর সারথ চুক্ষক্ত কররত হরব।

৩৫
মমাাঃ ফারুক মহারসন, ক্ষদন্নাতপুর, র্ংকরচন্দ্র, চুয়ার্াঙ্গা, 

০১৭৩৪৫৮২২০৩
২ ০.৩৫ কাপ শ ক্ষমশ্র

রারত মাছ িারষ এবং সকারল মাছ মারা যারে। 

অযারমাক্ষনয়া=০.১০ক্ষপক্ষপএম

একুয়াক্ষিন একরর এক ক্ষলটার, টিমরসন ক্ষবোই ৮০ গ্রাম ক্ষদরত হরব। পুকুরর ৩০% পাক্ষন 

পক্ষরবতশন কররত হরব। ১৫ মকক্ষজ চুন ও ১৫ মকক্ষজ লবন ক্ষদরত হরব।

৩৬
মমাাঃ রমজান আলী, মাদ্রাসা পািা, চুয়ার্াঙ্গা 

০১৯১২৬২৮৭২২।
২ ০.৪ কাপ শ ক্ষমশ্র ও ক্ষর্ং মাছ মাছ চারষর বই ক্ষনরত চাই ও বারয়াফ্লক সম্পরকশ জানরত চায়। বারয়াফ্লক সম্পরকশ ক্ষবস্তাক্ষরত পরামর্ শ মদওয়া হয় ও মাছ চারষর বই মদওয়া হয়।

৩৭
মমাাঃ হাসান আলী, ক্ষফররাজ মরার্, চুয়ার্াঙ্গা 

০১৯৪১৯৪৫৬৬৫
১ ০.৭ কাপ শ ক্ষমশ্র ক্ষসলিার কাপ শ মারছ গারয় হালকা লাল দাগ মদখা যারে। র্তরক ২০০ গ্রাম হারর লবন মদওয়ার পরামর্ শ মদওয়া হয়।

৩৮
রাক্ষব্ব মহারসন, িান্ডারদহ, র্ংকরচন্দ্র, চুয়ার্াঙ্গা 

০১৭৪২০১০০৩৬।
১ ০.৮ কাপ শ ক্ষমশ্র ক্ষসলিার কাপ শ মারছ গারয় হালকা লাল দাগ মদখা যারে। ৮০ মকক্ষজ পাথুরর চুন ও ৪০ লবন সমস্ত পাক্ষনরত ক্ষছটিরয় মদওয়ার পরামর্ শ মদওয়া হয়।

৩৯
মমাাঃ হাসান আলী, ক্ষফররাজ মরার্, চুয়ার্াঙ্গা 

০১৯৪১৯৪৫৬৬৫
১ ০.৯ কাপ শ ক্ষমশ্র ক্ষসলিার কাপ শ মারছ গারয় হালকা লাল দাগ মদখা যারে। র্তরক ৫০০ গ্রাম হারর পাথুরর চুন মদওয়ার পরামর্ শ মদওয়া হয়।

৪০
মমাাঃ নুর জালাল, মারছর দাইি, মমাক্ষমনপুর, চুয়ার্াঙ্গা 

০১৯৯৪ ৩৪৭৪৯৫
১ ০.১৩  পাঙ্গাস কাপ শ ক্ষমশ্র পুকুর মদক্ষখরয় পরামর্ শ চান পুকুররর চারপারর্ কলাগাছ পরি আরছ যা জরুরী ক্ষিক্ষত্তরত তুরল মফলার জন্য বলা হয়।

৪১
মমাাঃ সুজন ক্ষময়া, কাথুলী, মমাক্ষমনপুর, চুয়ার্াঙ্গা 

০১৯৩৯৭১৯১৪৪
১ ০.০৯ পাবদা কাপ শ ক্ষমশ্র পাবদা ও গুইর্া মাছ মদখা যারে না জাল মটরন গুইর্া পাবদা অন্য পুকুরর স্থানান্তর করার পরামর্ শ মদওয়া হয়।

৪২ মমাাঃ মাহবুব, সররাজগঞ্জ, চুয়ার্াঙ্গা ০১৭৫১৭৫৪৯৫০ বারয়াফ্লক ক্ষবষরয় পরামর্ শ চান
প্রথরম সীক্ষমত পক্ষরসরর শুরু করার পরামর্ শ মদওয়া হয়। ফ্লক কতরীর ক্ষবষরয় পরামর্ শ মদওয়া 

হয়।

৪৩ মমাাঃ মুনসুর, আরলাকক্ষদয়া, চুয়ার্াঙ্গা ২ ০.৪৪  কাপ শ ক্ষমশ্র মাছ মারা যারে
র্তরক ৫০০ গ্রাম হারর পাথুরর চুন ও র্তক প্রক্ষত ২৫গ্রাম হারর পটাক্ষসয়াম পার ম্যাঙ্গারনট 

মদওয়ার পরামর্ শ মদওয়া হয়।

৪৪
মমাাঃ বকুল মহারসন, কাথুক্ষল, মমাক্ষমনপুর, চুয়ার্াঙ্গা 

০১৯২৯৩৪৩১৩৩
১ ০.২ কাপ শ ক্ষমশ্র পুকুর মদক্ষখরয় পরামর্ শ চান

পুকুরর পাক্ষনর রং িারলা আরছ, মাছ মজুরদর ৩-৪% হারর সক্ষরষার কখল মদওয়ার পরামর্ শ 

মদওয়া হয়।

৪৫ মমাাঃ সারদক আলী, কাথুক্ষল চুয়ার্াঙ্গা ০১৪০৯৪৪৩৫৪৯ ২ ০.২২ নাস শরী িারলা মারছর মরণুর উৎস্য জানরত চায় মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, ক্ষর্রঙ্গদহ, চুয়ার্াঙ্গারত মযাগারযাগ কররত বলা হয়।

৪৬
মমাাঃ কণক মহারসন, হাজরাহাটি, চুয়ার্াঙ্গা 

০১৩০৯০৮১৩৭১
১ ০.০২ মদক্ষর্ মতলাক্ষপয়া মরনারসি মতলাক্ষপয়া মপানার মখাজ জানরত চায়। মগাক্ষবি হালদার, মনহালপুর, মরনারসি মতলাক্ষপয়ার চাষ করর তার মফান নং মদওয়া হয়।

৪৭
মমাাঃ নাজমুল হক, ধুতুরহাট, পদ্মক্ষবলা, চুয়ার্াঙ্গা 

০১৭২৮১২৩০৪৫
 নতুন পুকুর কাটরব তার পরামর্ শ চান পুকুর কাটার প্ররয়াজনীয় পরামর্ শ মদওয়া হয়।

৪৮ মমাাঃ ক্ষমলন, বাক্ষলয়াকাক্ষি, চুয়ার্াঙ্গা ০১৯১৭৮৭৯৫৩৮ ১ ০.২  কাপ শ ক্ষমশ্র পুকুরর বারর্র পাতা পরি মাছ মারা যারে বারর্র পাতা অক্ষত দ্রুত সরারনার জন্য পরামর্ শ মদওয়া হয়।

৪৯
মমাাঃ আক্ষদল সরদার, বাক্ষলয়াকাক্ষি, চুয়ার্াঙ্গা 

০১৯৫৩৩৭৪২০৩
১ ০.১৩  কাপ শ ক্ষমশ্র পাি মিরঙ মগরছ অক্ষত দ্রুত পাি মমরামরতর পরামর্ শ মদয়া হয়

৫০
ম াোঃ নুে িািাি,  ারছে িাইি, ম াদ নপুে, চুয়ািাঙ্গা 

০১৯৯৪ ৩৪৭৪৯৫
১ ০.১৩ পাঙ্গাে কাপ প দ শ্র পুকুে পারিে মিাপ-িাি পুকুেপাি অদত দ্রুত পদেষ্কাে কোে পো  প মিওয়া হরিা।

৫১ ম াোঃ নািমুি হক,ি  ী,চুয়ািাঙ্গা, ০১৭১৩-৯১০৪৯৭ ২ ০.২৬  কাপ শ ক্ষমশ্র  াছ ভােরছ
হেো মটরন মিওয়াে পো  প মিওয়া হয়, ম ঘিা দিরন োে না মিওয়াে পো  র্ মিওয়া 

হয়।

৫২
ম াোঃ োইফি ইেিা , 

কুদন্দপুে,চুয়ািাঙ্গা,০১৬৪৮৮৯২৬৪৭
োরয়াফ্লক দেষরয় পো  প চান োরয়াফ্লক েম্পরকপ দেস্তাদেত পো  প মিওয়া হয় ও  াছ চারষে েই মিওয়া হয়।

৫৩
ম াোঃ আি ামুন,গ্রা - কুদন্দপুে, চুয়ািাঙ্গা-০১৭১৮-

৮৭০০৫৭
৩ ০.৮  কাপ শ ক্ষমশ্র  াছ দকভাভে দ্রুত বৃদি কো যায়

স্তরভরি (পাদনে) মকদিরত ৬-৭টি ওিরনে  াছ  তািংর  ১২-১৫টি  াছ  জুি করে 

োোইদনক োে ও েম্পূেক খাোে দিরি  াছ দ্রুত বৃদি পারে



৫৪
ম াোঃ েকদতয়াে মহারেন, নীি দনগঞ্জ, চুয়ািাঙ্গা-০১৭১২-

৭৭৩৪২১
৩ ২.  কাপ শ ক্ষমশ্র প্ররনািনা ঋণ মনওয়াে িন্য প্রতযয়ন পে চায়

না  ঠিকানা ম াোইি নিং েহ দেদনয়ে উপরিিা ক পকতপা, চুয়ািাঙ্গা েিে েোেে আরেিন 

কেরত েিা হয়

৫৫
ম াোঃ নিরুি ইেিঅ , োগান পািা, চুযািাঙ্গা- ০১৯১৯-

811486
োরয়াফ্লক  াছ চাষ ও প্রদ ্ণ দনরত আগ্রহী োরয়াফ্ল  াছ চারষে পো  প মিয়া হয়, প্রদ ক্ষরণে ব্যেস্থা হরি িানারনা হরে

৫৬ ম াোঃ োিাউিীন, গ্রা - ধুতুেহাট, চুয়ািাঙ্গা ১ ১২  কাপ শ ক্ষমশ্র  ারছে িা  ক ইদি   াছ িোিারে আোে পূেএে  াছ দেক্রয় কোে পো  প মিয়া হরয়রছ

৫৭
ম াোঃ ম া ােেফ, ধুতুেহাট আশ্রয়ন প্রকল্প, 

ধুতুেহাট,চুয়ািাঙ্গা-01931439844
 কাপ শ ক্ষমশ্র পারি মিাপিাি পারিে মিাপিাপ পদেস্কাে কোে পো  প মিয়া হরিা

৫৮
ম াোঃ নিরুি ইেিা , োগান পািা, চুযািাঙ্গা- ০১৯১৯-

811486োরয়াফ্লক েম্পেএক িানরত চাই
োরয়াফ্লকি েম্পপরক দেস্তাদেত িানারনা হয়

৫৯
ম াোঃ ইে াইি, েহািগাদছ,  িংকেচন্দ্র, চুয়ািাঙ্গা- 

01994904407
১ ১.৬  কাপ শ ক্ষমশ্র েেকােী মপানা চাই

২০২০-২১ অথ প েছরেে োিস্ব িখারতে আওতায় প্রাপ্ত েোি মথরক মপানা  াছ অেমুক্ত 

কো হরে েরি িানারনা হয়

৬০
ম াোঃ  ামুন মহারেন, গ্রা - মনহািপুে, চুযািাঙ্গা- 01754-

733145
২ ১.২  কাপ শ ক্ষমশ্র  াছ োিরছ না কেনীয়

 ারছে ঘনত্ব কুদ রয় োোইদনক োে ও ম াট  াছ  জুরিে ৩% হারে েম্পুেক খাোে 

মিওয়অে পো  প মিয়া হয়

৬১
ম াোঃ আরনায়রে মহারেন, গ্রা োঃ দিদহ কৃঞ্নপুে,-০১724-

516000
১ ০.২  কাপ শ ক্ষমশ্র ৪% সুরি ব্যািংক ঋণ দনরত আগ্রহী

দহিিগািী কৃদষ ব্যািংক ম্যারনিারেে োরথ আিাপ কেরত েিা হয় এেিং প্ররয়ািরন অে 

অদফে হরত প্রতযয়ন পে মিয়া যারে

৬২
ম াোঃ েদফকুি ইেিা  গ্রা োঃ োন্ডােিহ, ইউদপ- 

 িংকেচন্দ্র,
১ ৪৮.১৭  কাপ শ ক্ষমশ্র োওরি ১-২টি েি োইরিে  াছ  াো যারে িাি মটরন দকছু  াছ দেক্রয় কোে পো  প মিওয়া হয়।

৬৩ ম াোঃ  দেফি, গ্রা - ধুতুেহাট, চুয়ািাঙ্গা ১ ০.৬২  কাপ শ ক্ষমশ্র পুকুে মিদখরয় পো  প চান  তক প্রদত ১মকদি হারে পাথুরে চুন গুদিরয় ে স্ত পুকুরে দছটারয় মিয়াে পো  প মিয়া হয়

৬৪ আোঃ  ান্নান, ধুতুেহাট, চুয়ািাঙ্গা পুকুে কাটাে পো  প চান
িদ টি এক ফেরিে ধাদন িদ , পুকুরে যারত ৫-৬ ফট পাদন থারক এেিং পুকুরেে পাি হরত 

হরে উচু দেস্তাদেত পো  প মিয়া হয়

৬৫ ম াোঃ  দনরুজ্জা ান, ি দ , দচুয়ািাঙ্গা ১ ০.২ মতিাদপয়া কাপ প দ শ্র ৪% সুরি ব্যািংক ঋণ দনরত আগ্রহী দেদনয়ে উপরিিা  ৎম্য ক পকতপা েোেে আরেিন কেরত েিা হয় প্রতযয়ন পরেে িন্য

৬৬ ম াোঃ  দহদুি ইেিা , িািশুকা, চুয়ািাঙ্গা ১ ০.১২ মতিাদপয়া কাপ প দ শ্র  াছ  াো যারে  তক প্রদত ৫০০ গ্রা  হারে িেণ ও ২৫০ গ্রা  হারে চুন মিয়াে পো  প মিয়া হয়

৬৭
ম াোঃ আফাি উিীন, আকুন্দোিীয়া আশ্রায়ন প্রকল্প, 

চুযািাঙ্গা
১ ০.২  কাপ শ ক্ষমশ্র েেকােী মপানা চাই

২০২০-২১ অথ প েছরেে োিস্ব িখারতে আওতায় প্রাপ্ত েোি মথরক মপানা  াছ অেমুক্ত 

কো হরে েরি িানারনা হয়

৬৮
ম াোঃ  দিোে েহ ান,  িাোদিয়া, চুয়ািাঙ্গা- 01714-

738885
৩ ৩. মতিাদপয়া কাপ প দ শ্র  াছ চারষে পো  প চাই

ভারিা ভারে পুকুে প্রস্তুত করে অরপক্ষাকৃত েি োইরিে মপানা  জুরিে ও  াছ ওিরনে 

৩% হারে দপরিট খাোে মিয়াে পো  প মিয়া হয়

৬৯
দ িা খাতুন, েোপদত, িাদিয়া আোেন, আকুন্দোদিয়া , 

চুয়ািাঙ্গা
১ ০.২  কাপ শ ক্ষমশ্র পুকুে পারি আগাছা ও পাদন মঘািা

আগাছা পদেস্কাে কোে ও  তক প্রদত ৫০০ গ্রা  চুন মিয়াে পো  প মিয়া হয় এেিং োিস্ব 

খারতে আওতায় আগা ী ০৭/৯/২০২০দরোঃ তাদেরখ অে পুকুরে মপানা মিয়া হরে

৭০
ম াোঃ ফিলুে েহ ান, েভাপদত, উজুিপুে োওি, 

চুয়ািাঙ্গা, ০1823247388
১ ৩৫ পািংগাে দ শ্র চাষ

পাট পচারনাে কােরণ পাদনে েিং কািরচ হরয়রছ,োওি 

খননরনে িন্য আরেিন

 তক প্রদত ৩০০ গ্রা  হারে চুন ও ২৫-৩০ গ্রা  হারে পটাদ য়া  পাে -ম্যাঙ্গারনট প্রিারনে 

পো  প প্রিান কো হয়। োওি খনরন যথাযথ কতৃপপক্ষরক অেদহত কো হরে েরি 

িানানরনা হয়।
৭১

ম াোঃ আফাি উিীন, আকুন্দোিীয়া আশ্রায়ন প্রকল্প, 

চুযািাঙ্গা
১ ০.২

পুকুরে রুই, কাতিা, 

মৃরগি, োটা  াছ 

আরছ যা পযাপ্তপ নয়

পুকুে পািেহ পদেস্কাে কো নাই, আগাছাযুক্ত, পাদন মঘািা
পািেহ পুকুে পদেস্কাে কোে িন্য ও  তক প্রদত ২৫০ গ্রা  হারে চুন প্ররয়ারগে পো  প 

মিয়া হয়

৭২
ম াোঃ নূে িািাি,  ারছে িাি, চুয়ািাঙ্গা- 01994-

347485
১ ০.১৩ পািংগাে দ শ্র চাষ পািংগাে  াছ োিােিাত কেরত চায় োিারে প্রচুে ইদি  থাকায় দকছুদিন পরে োিােিাত কেরনে পো  প মিয়া হয়

৭৩
ম াোঃ সুিন দ য়া, কাথুিী, ম াদ নপুে, চুয়ািাঙ্গা 

০১৯৩৯৭১৯১৪৪
১ ০.১৩ পােিা কাপ প দ শ্র পােিা  াছ দোিরছ না কাপ প িাতীয়  ারছে ঘনত্ব কুদ রয় েম্পূেক কাোে মিয়াে পো  প মিয়া হয়

৭৪ ম াোঃ পে  দ য়া, গািঘাট,চুয়ািাঙ্গা- 01719813653 ৪ ২.৪  কাপ শ ক্ষমশ্র পাদন পেীক্ষা
এমুদনয়াে  াো ঠিক আরছ  তক প্রদত ৫০০ গ্রা  হারে চুন ও ২৫০ গ্রা  হারে িেণ মিয়াে 

পো  প মিয়া হয়

৭৫
ম াোঃ তদহি মহারেন, কুিচাো , চুযািাঙ্গা-

01839016000
৩ ১.৭৩ মতিাদপয়া কাপ প দ শ্র

পুকুরে েদহোগত ব্যদক্তো অকেধ ভারে  াছ ধেরত আরে, 

 াছধেরত / হু দক প্রিান কেরছ, দে  প্ররয়ারগে হু দক প্রিান
উপরিিা দনে পাহী অদফোরেে েোেে দিদখত অদভরযাগ কোে িন্য পো  প মিয়া হয়

৭৬
ম াোঃ আ াদুি, গরয়েপুে, েভাপদত, পাকর  দেি, 

চুযািাঙ্গা- 01717965391
১ ২৯  কাপ শ ক্ষমশ্র  ারছে পাখনাই িাি িাগ হরয়  াছ  াো যারে

 তক প্রদত ২৫০ গ্রা  হারে িেণ ও ২৫০ গ্রা  হারে চুন মিয়াে পো  প মিয়া হয় এেিং 

 তক প্রদত ২০-২৫ গ্রা  হারে পটাদ য়া  পাে-ম্যাঙ্গরনট মিয়াে পো  প মিয়া হয়

৭৭ ম াোঃ আব্দুি হান্নন, চদন্ডপুে, চুয়ািাঙ্গা-01735-715964 ১ ২  কাপ শ ক্ষমশ্র
িিা য় েিংস্কাে প্রকরল্পে আওতায় খননকৃত নেগঙ্গা  ো নিী 

পাদন উন্নয়ন মোরিে  াধ্যর  উন্ম ক্ত কো হরি  াছ চারষে 

দেঘ্ন ঘটরে

নেগ্ঙগা  ো নিী উন্ম ক্ত কো হরি ে স্ত পাদন  াথাভাঙ্গা নিীরত মনর  যারে মকননা 

 াথাভাঙ্গা নিীে গদভেতা মেদ । এ দেষয়টি থৎযথাযথ কতৃপ পক্ষরক অেদহত কো হরে

৭৮
ম াোঃ নূরুি ইেিা , োটিকা িাু্ঙগা, চুয়ািাঙ্গা-01715-

447637
১ ০.২৬  কাপ শ ক্ষমশ্র পুকুে কাটাে পো  প চান মিিা প্র ােক েোেে আরেিন কেরত েিা হয়



৭৯ ম াোঃেেগুি, কুিচাো, চুয়ািাঙ্গা-01721-752418 ১ ০.৫  কাপ শ ক্ষমশ্র পুকুে েম্প্রোেণ কেরত চায় তিন্ত করে অনু দত মিয়া হরে

৮০
ম াোঃ েদফকুি ইেিা  গ্রা োঃ োন্ডােিহ, ইউদপ- 

 িংকেচন্দ্র,
 কাপ শ ক্ষমশ্র  াছ োিােিাত কেরত চায় োিারে প্রচুে ইদি  থাকায় দকছুদিন পরে োিােিাত কেরনে পো  প মিয়া হয়

৮১
ম াোঃ তারহে দেশ্বাে, মচয়ােম্যান,পদ্মদেিা ইউদপ,০১৭১১-

৭৩২৫২৪
নেগঙ্গা নিীরত  াছ চাষ েম্পরকপ িানরত চান

উপরিিা দনে পাহী অদফোে নিীরত আিাআদি োধ দিরয  াছ চাষ কেরত দনরষধ করেরছন, 

মচয়ােম্যান োরহে এেিং প্ররতযক খরন্ডরে েভাপদত ও েম্পািক েহ উপরিিা দনে পাহী 

অদফোরেে োরথ দ টিিং কোে পো  প মিয়া হয়।
৮২ ম াোঃ িাকাদেয়া,িািশুকা,চুয়ািাঙ্গা,০১৯২৬-৯০৬৫৭০ ১ ০.৪  কাপ শ ক্ষমশ্র  ারছে বৃদি ক 

 ারছে ম াট ওিরনে ৩% হারে েম্পূেক খাোে প্রদতদিন পুকুরেে দনেইিষ্ট স্থারন মিওয়াে 

পো  প মিয়া হয়।

৮৩ ম াোঃ োদকবুি,কুতুেপুে,চুয়ািাঙ্গা,০১৭১৯-৪৫৬৩৪৩ ২ ০.৭৮  কাপ শ ক্ষমশ্র ৪% সুরি েেকােী ঋণ মপরত আগ্রহী দেদভন্ন ব্যািংরকে োরথ মযাগারযাগ কদেরয় মিওয়া হয়।

৮৪ ম াোঃ েদকবুি, চািপুে,চুয়ািাঙ্গা,০১৭১০-৮৩৪০১৩ ২ ০.৫৩ মতিাদপয়া কাপ প দ শ্র ৪% সুরি েেকােী ঋণ মপরত আগ্রহী দেদভন্ন ব্যািংরকে োরথ মযাগারযাগ কদেরয় মিওয়া হয়।

৮৫ মোরহি,মনহািপুে,চুয়ািাঙ্গা১ ০.৬৭ পুকুে েিংস্কারেে অনু দত মিিা প্র ােক েোেে আরেিন কেরত েিা হয়

৮৬ আদতয়াে,মিাস্ত,চুয়ািাঙ্গা,০১৭৬৪-১০৯৪৫৯ ৩ ০.২৬  কাপ শ ক্ষমশ্র পুকুরে মপাকা হরয়রছ দেঘা প্রদত ৪০ দ .দি হারে এযানরগ্রভ পেপে ৩ েপ্তাহ ৩ োে মিওয়াে পো  প মিওয়া হয়।

৮৭
ম াোঃ আ াদুি, গরয়েপুে, েভাপদত১, পাকর  দেি, 

চুযািাঙ্গা- 01717965391
১ ৩৬.৬৮  কাপ শ ক্ষমশ্র  াছ োিরছ না, দকছু  ৎস্যিীদেে আই দি কাি প মনই, কেনীয়

১০ দিন পে পে দেঘা প্রদত ১মকদি দ ইউদেয়া ও ৫০০ গ্রা  হারে িেণ মিওয়াে পো  প 

মিওয়া হয়। মিরি আই দি কাি প হৌয়াে েম্ভােনা আরছ, ম াোইকি িানারনা হরে।

৮৮ ম াোঃ োইদু ,মকিােগঙ্ি, চুয়ািাঙ্গা, ০১৯৩৯-১৪২০০৮ ১ ০.২৮  কাপ শ ক্ষমশ্র  ারছে গারয় িাি িাগ
 তক প্রদত ২৫০ গ্রা  হারে িেণ ও ২৫০ গ্রা  হারে চুন মিয়াে পো  প মিয়া হয় এেিং 

 তক প্রদত ২০-২৫ গ্রা  হারে পটাদ য়া  পাে-ম্যাঙ্গরনট মিয়াে পো  প মিয়া হয়

৮৯ ম াোঃ েেগুি ,কুিচাো,০১৭২১-৭৫২৪১৮ ১ ১  কাপ শ ক্ষমশ্র  াছ োিরছ না
 ারছে ম াট ওিরনে ৩% হারে েম্পূেক খাোে প্রদতদিন পুকুরেে দনেইিষ্ট স্থারন মিওয়াে 

পো  প মিয়া হয়।

৯০ ম াোঃ আেোে,মপৌে করিিপািা,চুয়ািাঙ্গা োরয়াফ্লক েম্পরকপ িানকত চায় োরয়াফ্লক েম্পরকপ দেস্তাদেত পো  প মিওয়া হয়।

৯১ ম াোঃ আক্কাে, েরোিগঙ্ি,চুয়ািাঙ্গা ১ ৩৬ মতিাদপয়া কাপ প দ শ্র পুকুে মিদখরয় পো  প চান
দ ারছে উৎপািন ভারিা আরছ, দনয়দ ত  ারছে খাদ্য প্রিান অব্যাহত োখাে পো  প মিওয়া 

হয়।

৯২ ম াোঃ িহুরুি, েম্পািক, উকরতা দেি,চুয়ািাঙ্গা ১ ১০.৭  কাপ শ ক্ষমশ্র ব্যাপক হারে  াছ  াো যারে
েরেি ীরন দেি পদেি পন কো হয়, চুন ১০  ন,অযার াদনি ২মকদি, পটা  ২ মকদি ও ৮ 

 ন িেণ দেরি দছটিরয় মিওয়াে ৭ দিন পে এগুরিা পুনোয় মিওয়াে পো  প মিওয়া হয়।

৯৩
ম াোঃ আদিজুি হক, হাইিােপুে, চুয়ািাঙ্গা-

01710033407
১ ০.২  কাপ শ ক্ষমশ্র মাছ বািরছ না

 ারছে ম াট ওিরনে ৩% হারে েম্পূেক খাোে প্রদতদিন পুকুরেে দনেইিষ্ট স্থারন মিওয়াে 

পো  প মিয়া হয়।

৯৪ ম াোঃ েদকবুি, চািপুে,চুয়ািাঙ্গা,০১৭১০-৮৩৪০১৩ ২ ০.৪  কাপ শ ক্ষমশ্র মভাে মেিা  াছ ভােরছ
হেো মটরন মিওয়াে পো  প মিওয়া হয়, ম ঘিা দিরন োে না মিওয়াে পো  র্ মিওয়া 

হয়।

৯৫ ম াোঃ   উে, কুিচাো,চুয়ািাঙ্গা, ০১৭১৭-৮১৩৪৫৫ ২ ০.৪  কাপ শ ক্ষমশ্র মভাে মেিা  াছ ভােরছ
হেো মটরন মিওয়াে পো  প মিওয়া হয়, ম ঘিা দিরন োে না মিওয়াে পো  র্ মিওয়া 

হয়।

৯৬
ম াোঃ হাোনুজ্জা ান, কালুরপাি, চুয়ািাঙ্গা, ০১৭৯১-

৯০৯৭৬০
োরয়াফ্লক েম্পরকপ িানকত চায় োরয়াফ্লক েম্পরকপ দেস্তাদেত পো  প মিওয়া হয়।

১৩২.০০ ৩০১.৯১

১
ম াোঃ তুিপাউি ইেিা  , োিং  ারুফিাহ । ম াো: 

০১৯০৫৮১৫৪৭২
১ ০.৩ কাপ প দ শ্র চাষ

হঠাৎ করে  াছ ভােরছ । দকছু দেিভাে ও কাতিা  াছ 

 াোও যারে।

পুকুরেে পাদনরত েেীভূত অদিরিন এে পদে ান ক  েরি এেক  হরয়রছ। অদিরফ্লা 

প্ররয়ারগে পো  প মিওয়া হয় এেিং মোরিে ে য় হেো মটরন  তক প্রদত ২৫০ গ্রা  

দিওিাইট মিওয়াে পো  প মিওয়া হয়।
২

ম াোঃ কা রুজ্জা ান, োিং-পনেেদত,হাোিহ, িীেননগে, 

চুয়ািাঙ্গা, ম াো: ০১৯২৬৯০৬৭১৭
১ ০.৮ কাপ প দ শ্র চাষ পুকুরে কাতিা  ারছে বৃদি ঠিক ত হরে না।

পুকুরে প্রাকৃদতক খাোে ও েম্পুেক খাোে দনদিত কেরত হরে।  প্রদত ১৫ দিন অন্তে োে 

প্ররয়াগ কেরত হরে এেিং প্রদতদিন দুরেিা েম্পুেক খাোে প্ররয়াগ কেরত হরে।

৩
ম াোঃ এে াি আিী, োিং-আন্দুিোিীয়া, িীেননগে, 

চুয়ািাঙ্গা, ম াো: ০১৯৮৬৮৫১৩৫৮
১ ০.৮ কাপ প দ শ্র চাষ পুকুরে প্রাকৃদতক খাোরেে উপদম্হদত ক 

পুকুরে প্রদতদিন দুরেিা েম্পুেক খাোে মিওয়াে পা াপাদ   তক প্রদত ২৫০ গ্রা  ইউদেয়া, 

১০০গ্রা  টিএেদপ এেিং কখি মিওয়াে পো  প মিওয়া হয়্

৪
ম াোঃ েদফকুি ইেিা , গ্রা :  ারুফিহ, ইউদপ: োয়পুে, 

ম াো: ০1762097774
১ ২৫. কাপ প দ শ্র চাষ োওরি হঠাৎ করে  াছ   াো যারে।

োওরি দুদষত পাদন প্ররে  কোে কােরন পাদনে গুনগত  ান খাোপ হরয়  াছ  াো যারে। 

তাই  ারকরে ১০০ মকদি হারে চুন প্ররয়ারগে পো  প মিওয়া হয়।

৫
ম াোঃ দিল্লুে েহ ান, গ্রা :  েরন্তাষপুে, ইউদপ: উথিী, 

ম াো: ০১৯২২৭৫১৭২৯
১ ০.৩৩ কাপ প দ শ্র চাষ পুকুরেে পাদনরত ক্ষুদিপানা িরন্মরছ।

েি আকারেে ( ১০-১ইদি োইরিে ৩০ টি গ্রাে কাপ প এেিং ৩০০ টি েেপুটি  পুকুরে ছািাে 

পো র্ মিওয়া হয় ।

৬
িাি ম াহাম্মি, োিং- োিদিয়া , ইউদপ- আন্দুিোিীয়া,  

ম াো: ০১৮৭৭২৮৭৫৪০
১ ০.১৩ কাপ প দ শ্র চাষ দু একটি মৃরগি  ারছে গারয় িাি িাগ মিখা যারে।

প্রদতরোধ মূিক ব্যেস্থা দহোরে  তক প্রদত ২৫০ গ্রা  দিওিাইট প্ররয়রগে পো  প মিওয়া 

হয় ।

চুয়ার্াঙ্গা সদর উপরজলার মমাট:



৭
ম াোঃ হাদকমুজ্জা ান , োিং  দ নািপুে,  ম াো: 

০১৭১২৮২৫০৮৭
১ ০.৮ কাপ প দ শ্র চাষ  াছ োিরছ না পুকুে শুদকরয় অদতদেক্ত মতিাদপয়া  াছ দুে কেরত হরে।

৮ ম াোঃ আনারুি হক, োিং কয়া, ম াো: ০১৯৪১৭৬৩৫২১ ২ ০.৩৬ কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে বৃদি ক 
 ারছে মিরহে ওিরনে ৩-৫% হারে েম্পুেক খাদ্য প্ররয়াগ এেিং  ারছে ঘনত্ব কদ রয় 

োখরত েিা হয়।

৯
ম াোঃ েদেউি মহারেন, োিংপাদথিা,োঁকা, িীেননগে, 

চুয়ািাঙ্গা, ম াো: ০১৭১৬৪৪৭৫১১
১ ০.৮ কাপ প দ শ্র চাষ মৃরগি ও দেিভাে কাপ প  ারছে  গারয় িাি িাগ মিখা যারে।  তক প্রদত ৩০ গ্রা  পটাদ য়া  পাে ম্যাঙ্গারনট  প্ররয়রগে পো  প মিওয়া হয় ।

১০
ম াোঃ আব্দুি কাদিে, োিং: মপাস্টঅদফে পািা, ম াো: 

০১৮২৮৩৪৭৫৭৫
১ ০.২ কাপ প দ শ্র চাষ েকারিে দিরক  াছ ভােরছ ।

পুকুরেে পাদনরত েেীভূত অদিরিন এে পদে ান ক  েরি এেক  হরয়রছ। অদিরফ্লা 

প্ররয়ারগে পো  প মিওয়া হয় এেিং মোরিে ে য় হেো মটরন  তক প্রদত ২৫০ গ্রা  

দিওিাইট মিওয়াে পো  প মিওয়া হয়্
১১

ম াোঃ োরিদুি ইেিা , গ্রা :  াধেখািী, ইউদপ: 

 রনাহেপুে, ম াো: 01776554674
৪ ১.৮৮ কাপ প দ শ্র চাষ ো ায়দনক োরেে মিাি ও ব্যেহাে দেদধ িানরত চাই

 প্রদত  ারে দেঘা  প্রদত ১০ মকদি ইউদনয়া ও টিএেদপ ১০ মকদি প্ররয়রগে পো  প মিওয়া 

হয় ।

১২
ম াোঃ েদফকুি ইেিা , গ্রা :  ারুফিহ, ইউদপ: োয়পুে, 

ম াো: ০1762097774
১ ০.২ কাপ প দ শ্র চাষ মভাে মেিা  াছ ভারে, খাদে খায়।

েকারি পুকৃরে িন পাকারে ২ ঘো করে পাদন দিরত হরে ও অদধক ে স্যায় অদিরফ্লা 

প্ররয়ারগে পো  প মিওয়া হয়

১৩ ম াোঃ  াওন, োিং  রনাহেপুে, ম াো: ০১৭১২৭৫৮৬৯১ ১ ০.২৪ কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে বৃদি ক 
 প্রদত ১৫ দিন অন্তে োে প্ররয়াগ কেরত হরে এেিং প্রদতদিন দুরেিা েম্পুেক খাোে প্ররয়াগ 

কেরত হরে।

১৪
ম াোঃ আহোন কদেে, োিং পুেন্দেপুে, ম াো: 

০১৯৩৪৫৬৩২৬৬
১ ০.২ কাপ প দ শ্র চাষ মৃরগি ও দেিভাে কাপ প  ারছে  গারয় িাি িাগ মিখা যারে।

 তক প্রদত ২৫০ গ্রা  দিওিাইট এেিং  তক প্রদত ৩০ গ্রা  পটাদ য়া  পাে ম্যাঙ্গারনট  

প্ররয়রগে পো  প মিওয়া হয় ।

১৫ শ্রী ের   কু াে, োিং োদিহুিা, ম াো: ০১৯৪১২০৯১৮৯ ১ ০.১৩ কাপ প দ শ্র চাষ দেিভাে কাপ প েকারিে দিরক ভারে এরেেন ওঅদিরফ্লা প্ররয়ারগে পো  প মিওয়া হয়

১৬
ম াোঃ েদফকুি ইেিা , োিং হাোিাহ, ম াো: 

০১৭১৫৩০৮৯১৫
১ ০.২ কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে েম্পুেক খাোে প্ররয়ারগে দনয় ােিী িানরত চাই ।

প্রদতদিন দুরেিা  ারছে মিরহে ওিরনে ৩% হারে েম্পুেক খাদ্য প্ররয়ারগে পো  প মিওয়া 

হয় ।

১৭ িীন ম াহাম্মি,  োিং মেনীপুে, ম াো: ০১৯০৩৮৯৩৬৯৩ ১ ৪৭. কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে খাদ্য ব্যেস্হাপনা েম্পকপ িানরত চাই
প্রদতদিন দুরেিা  ারছে মিরহে ওিরনে ৩-৫% হারে েম্পুেক খাদ্য প্ররয়ারগে এেিং ম ঘিা 

দিরন খাদ্য প্ররয়াগ না কেরত পো  প মিওয়া হয় ।

১৮
ম াোঃ ম রহদি হাোন,  োিং হাোিাহ, ম াো: 

০১৭২৫৮৪৮১৩৫
১ ০.৪ কাপ প দ শ্র চাষ মভাে মেিায়  াছ ভােরছ ।

মোি উঠাে পে েকাি( ৯-১০) টাে দিরক পেপে ৩ দিন হেো টানরত হরে। ১৫মকদি 

পাথরে চুন গুদিরয় দছটিরয় দিরত হরে

১৯
ম াোঃ োদকে আহরম্মি, োিং অনন্তপুে, ম াো: 

০১৭২৯৮২০০৭৯
১ ০.২২ কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে গারয় িাি িাগ মিখা যারে

পুকুরে িাি মটরন গ্যাে দুে কেরত হরে।  তক প্রদত ২০ গ্রা  /ফট পটাদ য়া  পাে 

ম্যাঙ্গারনট  এেিং ২৫০ চুন   প্ররয়রগে পো  প মিওয়া হয় ।

২০
শ্রী স্বেদিত হািিাে, োিং  াধেপুে, ম াো: 

০১৭২১১৯২৮৩৫
১ ০.২২ কাপ প দ শ্র চাষ

মভাে মেিায়  াছ ভােরছ ও খাোে প্ররয়ারগে দনয় ােিী 

িানরত চাই ।

মোি উঠাে পে েকাি( ৯-১০) টাে দিরক পেপে ৩ দিন হেো টানরত হরে ও প্রদতদিন 

দুরেিা  ারছে মিরহে ওিরনে ৩-৫% হারে েম্পুেক খাদ্য প্ররয়ারগে পো  প মিওয়া হয়

২১ শ্রী দেপুি কু াে, োিং দ িংনগে, ম াো: ০১৯১৫১৭৪৫১৭ ২ ০.৩৯  রনারেি মতিাদপয়া  রনারেি মতিাদপয়াে খাোে দেষরয় িানরত চাই
প্রদতদিন দুরেিা  ারছে মিরহে ওিরনে ৩% হারে েম্পুেক খাদ্য প্ররয়ারগে পো  প মিওয়া 

হয় ।

২২
ম াোঃ েদফকুি ইেিা , োিং পরনেসুদত, ম াো: 

০১৭১৫৩০৮৯১৫
১ ০.২৬ কাপ প দ শ্র চাষ পুকুরে ম ওিা হরয়রছ

পুকুরে ১০% পাদন পদেেতপন কেরত হরে। দেিভাে  ারছে  জুি োিারত হরে । তুরত 

প্ররয়াগ কেরি ে াধান হরে।

২৩
িাি ম াহাম্মি, োিং- োিদিয়া , ইউদপ- আন্দুিোিীয়া, 

ম াো: ০১৮৭৭২৮৭৫৪০
১ ০.১৩ কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে বৃদি ক 

 প্রদতদিন দুরেিা েম্পুেক খাোে প্ররয়াগ কেরত হরেএেিং প্রদত ১৫ দিন অন্তে োে প্ররয়াগ 

কেরত হরে

২৪
ম াোঃ আহোন কদেে, োিং পুেন্দেপুে, ম াো: 

০১৯৩৪৫৬৩২৬৬
১ ০.২ কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে খাদ্য ব্যেস্হাপনা েম্পকপ িানরত চাই

প্রদতদিন দুরেিা  ারছে মিরহে ওিরনে ৩-৫% হারে েম্পুেক খাদ্য প্ররয়ারগে পো  প 

মিওয়া হয় ।

২৫ শ্রী ের   কু াে, োিং োদিহুিা, ম াো:  ০১৯৪১২০৯১৮৯ ১ ০.১৩ কাপ প দ শ্র চাষ দেিভাে কাপ প েকারিে দিরক ভারে এরেেন সৃদষ্ট কেরত হরে। অদিরফ্লা/অদিরগাল্ড প্ররয়ারগে পো  প মিওয়া হয়

২৬
ম াোঃ এে াি আিী, োিং-আন্দুিোিীয়া, িীেননগে, 

চুয়ািাঙ্গা, ম াো: ০১৯৮৬৮৫১৩৫৮
১ ০.৪ কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে  গারয় ঘা  মিখা যারে। পুকুরে প্রদত  তািংর  ৫০০ গ্রা  চুন এেিং২৫০ গ্রা  িেন প্ররয়ারগে পো  প মিওয়া হয় ।

২৭
ম াোঃ কা াি মহারেন, োিং দ নািপুে, ম াো: 

০১৭২৪৬৬৮০১৬
১ ০.৩৪ কাপ প দ শ্র চাষ েকারি দিরক  াছ ভােরছ এেিংদেিভাে  াছ  াো যারে

েকারি পুকৃরে িন পাকারে ২ ঘো করে পাদন দিরত হরে ও অদধক ে স্যায় অদিরফ্লা 

প্ররয়ারগে পো  প মিওয়া হয়

২৮
ম াোঃ িাদহদুি ইেিা , োিং োয়পুে, ম াো: 

০১৯৪১৭৫৪৮২১
১ ০.২ কাপ প দ শ্র চাষ

পুকুরে খুে মতিাদপয়া  াছ হরয়রছ, দনয়ন্ত্রণ কেরত পােদছ না। 

কেনীয় িানরত চাই।

পুকুরেে ে স্থ পাদন মেঁরচ মফিরত হরে। অথো প্রদত ৩০  তািং  পুকুরে ৩-৪ টি  ১ মকদি  

োইরিে দচতি  াছ মছরি োখরি কিদেকভারে দনয়ন্ত্রণ কো যারে।

২৯
ম াোঃ আব্দুি কাদিে সু ন, োিং:  মপাস্টঅদফে পািা, 

ম াো: ০১৮২৮৩৪৭৫৭৫
১ ০.১৩ কাপ প দ শ্র চাষ মৃরগি  ারছে  গারয় িািরচ িাগ মিখা যারে। পুকুরে  তক প্রদত ৩০ গ্রা  পটাদ য়া  পাে ম্যাঙ্গারনট  প্ররয়রগে পো  প মিওয়া হয় ।

৩০ ম াোঃ  াওন, োিং  রনাহেপুে, ম াো: ০১৭১২৭৫৮৬৯১ ১ ০.২ কাপ প দ শ্র চাষ েকারিে দিরক  াছ ভােরছ ।
েকারি পুকৃরে িন পাকারে ২ ঘো করে পাদন দিরত হরে ও অদধক ে স্যায় অদিরফ্লা 

প্ররয়ারগে পো  প মিওয়া হয়

31
ম াোঃ কা রুজ্জা ান, গ্রা : পরনেসুদত, ম াো: 

01926906717
1 0.8 কাপ প দ শ্র চাষ পুকুরে খুে মতিাদপয়া  াছ হরয়রছ দনয়ন্ত্রণ কেরত পােদছ না।

পুকুে ে স্ত পাদন শুদকরয় মতিাদপয়া দনধন কেরত হরে অথো প্রদত 30  তািং  পুকুরে 3-

4টি 1মকদি োইরিে দচতি  াছ মছরি মেরখ কিদেকভারে দনয়ন্ত্রন েম্ভে।



32
শ্রী  াদন্ত হািিাে, গ্রা : োদিহুিা, ম াো: 

01725078688
1 0.2 কাপ প দ শ্র চাষ

কাপ প িাতীয়  ারছে েঠিক খাদ্য প্ররয়ারগে  াো েম্পরকপ 

িানরত চায়।

5-6 ইদি োইরিে  ারছে ম াট ওিরনে 7% হটরে (প্রথ  4  াে) খাদ্য দিরত হরে 

তােপে 5% হারে 3  াে অেদ ষ্টে য় 2% হারে খাদ্য প্ররয়াগ কেরত হরে।

33
ম াোঃ ওর দুি ইেিা , গ্রা : পরনেসুদত, ম াো: 

01920752303
1 0.13 কাপ প দ শ্র চাষ পুকুরে মতিাদপয়া হরয়রছ কেনীয় িানরত চায়। পুকুে শুদকরয় মতিাদপয়া দনধন কেরত হরে।

34
ম াোঃ িাি ম াহাম্মি, গ্রা : োিদিয়া, ম াো: 

01877287540
1 0.13 কাপ প দ শ্র চাষ মভােরেিা  াছ ভারে, খাদে খায়। দকছু মপানা  াোও যারে।

অদিরিন স্বল্পতায় এটি ঘটরছ।  াছ োছাই করে  জুি ঘনত্ব ক ারত হরে েম্ভে হরি 

প্রদতদিন মভারে িণ পাকারে 2 ঘো পাদি্ দিন/এয়ারে ন করুন।

35
ম াোঃ তুেিাউি হক, গ্রা :  ারুফিহ, ম াো: 

01728547639
1 0.3 কাপ প দ শ্র চাষ পুকুরে   াছ  জুরিে েঠিক ে য় েম্পরকপ িানরত চায়।

 াচ প-এদপ্রি (ফাল্গুন-কচে)  ারে এেিং েকািরেিায়  াছ  জুি কেরত হরে। মোরিে ে য় 

মপানা  জুি কো ঠিক নয়, এরত  ারছে মৃতুয হাে মে ী হরত পারে।

36 ম াোঃ দেপন মহারেন, গ্রা : কয়া, ম াো: 01945951494 1 0.26 কাপ প দ শ্র চাষ ধানরক্ষরত  াছ চাষ েম্পরকপ িানরত চায়।
ধারনে োরথ ও ধারনে পরে  াছ চাষ কো যায়। ধানরক্ষরত পাদন 3-4ফট হরি (েষ পাকারি) 

প্রদত  তািংর  8-10টি মপানা (গ্রাে কাপ প োরি)  জুি কো যায়।

37
ম াোঃ েদফকুি ইেিা , গ্রা :  ারুফিহ, ম াো: 

017627774
1 0.2 কাপ প নাে পােী মভােরেিা  াছ ভারে।

অদিরিন স্বল্পতায় এটি ঘটরছ। প্রদতদিন মভারে িণ পাকারে 2 ঘো পাদি্ দিন/এয়ারে ন 

করুন।

38
ম াোঃ  দনরুজ্জা ন, গ্রা : পরনেসুদত, ম াো: 

01717670986
1 0.26 কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে গারয় ঘা মিখা দিরয়রছ। পুকুরে পাদনরত প্রদত  তািংর  500 গ্রা  চুন ও 250 গ্রা  িেন  প্ররয়াগ কেরত হরে।

39
ম াোঃ েিলুে েহ ান, গ্রা : োিদিয়া, ম াো: 

01914450469
1 0.22 কাপ প দ শ্র চাষ

 ারছে গারয় ক্ষত সৃদষ্ট হরয়রছ, রুই ও দেিভাে কাপ প  াছ  াো 

যারে

এটি ব্যাকরটদেয়ািদনত মোগ।  ারছে েিংখ্যা কদ রয় পাদনে উচ্চতা বৃদি কেরত হরে। প্রদত 

 তািংর  250 গ্রা  িেন ও 500 গ্রা  চুন এেিং 50 গ্রা  0.9%  াোে দিদচিং পাউিাে 

প্ররয়াগ কেরত হরে, োে প্ররয়াগ েন্ধ োখরত হরে এেিং খাোে প্ররয়াগ 50% ক ারত হরে।
40

ম াোঃ েদেউি মহারেন, গ্রা : পাদথিা, ম াো: 

01716447511
1 0.8 কাপ প দ শ্র চাষ

দেিভাে কাপ প ও মৃরগি  ারছে গারয় িাি িাি িাগ মিখা 

যারে।

প্রদত  তািংর  250 গ্রা  িেন ও 500 গ্রা  চুন এেিং 30 গ্রা  পটাদ য়া  পাে ম্যাঙ্গারনট 

প্ররয়াগ কেরত হরে।

41
ম াোঃ এে াি আিী, গ্রা : আন্দুিোিীয়া, ম াো: 

01986851358
1 0.8 কাপ প দ শ্র চাষ

 ারছে গারয় ক্ষত সৃদষ্ট হরয়রছ, রুই ও দেিভাে কাপ প  াছ  াো 

যারে

এটি ব্যাকরটদেয়াঘটিত মোগ। প্রদত  তািংর  500 গ্রা  িেন ও 500 গ্রা  চুন প্ররয়াগ 

কেরত হরে এেিং খাোে প্ররয়াগ 50% ক ারত হরে।

42
ম াোঃ েদফকুি ইেিা , গ্রা :  ারুফিহ, ম াো: 

017627774
1 0.2 কাপ প নাে পােী মভােরেিা  াছ ভারে, খাদে খায়। দকছু মপানা  াোও যারে।

অদিরিন স্বল্পতায় এটি ঘটরছ। প্রদতদিন মভারে িণ পাকারে 2 ঘো পাদি্ দিন/এয়ারে ন 

করুন।

43
ম াোঃ হাদকমুজ্জা ান, গ্রা : দ নািপুে, ম াো: 

01728015087
1 0.4 কাপ প দ শ্র চাষ  াছ োিরছ না, কেনীয় িানরত চায়।

পুকুরে অদতদেক্ত মতিাদপয়া েরয়রছ দেধায় অন্য াছ খাোে পারে না। পুকুে শুদকরয় 

মতিাদপয়া দনধন কেরত হরে।

44 ম াোঃ আানারুি হক, গ্রা : কয়া, ম াো: 01949176350 1 0.36 কাপ প দ শ্র চাষ  াছ োিরছ না, কেনীয় িানরত চায়।
প্ররয়ািন রতা  াছ খাোে পারে না। পুকুরে  ারছে মিরহে ওিরনে  তকো 3-5 ভাগ 

খাোে প্ররয়াগ কেরত হরে।

45
শ্রী দেপুি হািিাে, গ্রা : দ িংনগে, ম াো: 

01915174517
1 0.3 কাপ প দ শ্র চাষ

কাপ প িাতীয়  ারছে েঠিক খাদ্য প্ররয়ারগে  াো েম্পরকপ 

িানরত চায়।

5-6 ইদি োইরিে  ারছে ম াট ওিরনে 7% (প্রথ  4  াে) খাদ্য দিরত হরে তােপে 

5% হারে 3  াে অেদ ষ্টে য় 2% হারে খাদ্য প্ররয়াগ কেরত হরে।

46
ম াোঃ কা রুজ্জা ান, গ্রা : পরনেসুদত, ম াো: 

01926906717
1 0.8 কাপ প দ শ্র চাষ পুকুরে খুে শ্যাওিা হরয়রছ দনয়ন্ত্ররণে উপায় িানরত চায়।

পুকুরে 10% পাদন পদেেতপন কেরত হরে অথো দেিভাে কাপ প অথো পুটি  ারছে  জুি 

োিারত হরে।

47
ম াোঃ শুকুে আিী, গ্রা :  াধেখািী, ম াো: 

01776554674
1 0.22 কাপ প দ শ্র চাষ

কাপ প িাতীয়  ারছে েঠিক খাদ্য ব্যােস্থাপনা েম্পরকপ িানরত 

চায়।

5-6 ইদি োইরিে  ারছে ম াট ওিরনে 7% (প্রথ  4  াে) খাদ্য দিরত হরে তােপে 

5% হারে 3  াে অেদ ষ্টে য় 2% হারে খাদ্য প্ররয়াগ কেরত হরে।

48
ম াোঃ পিা  আহর ি, গ্রা : শুটিয়া, ম াো: 

01912346627
1 0.26 কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে গারয় ও পাখনাে মগািায় িাি ক্ষত িাগ মিখা যারে।

এটি ব্যাকরটদেয়াঘটিত মোগ। প্রদত  তািংর  250 গ্রা  িেন ও 500 গ্রা  চুন এেিং 30 

গ্রা  পটাদ য়া  পাে ম্যাঙ্গারনট প্ররয়াগ কেরত হরে।

49 ম াোঃ ইদেে আিী, গ্রা : কয়া, ম াো: 01913961197 1 0.26 কাপ প দ শ্র চাষ ধানরক্ষরত  াছ চাষ েম্পরকপ িানরত চায়।
ধারনে োরথ ও ধারনে পরে  াছ চাষ কো যায়। ধানরক্ষরত পাদন 3-4ফট হরি (েষ পাকারি) 

প্রদত  তািংর  8-10টি মপানা (গ্রাে কাপ প োরি)  জুি কো যায়।

50
ম াোঃ  দফকুি ইেিা , গ্রা : োঁকা  াঠপািা, ম াো: 

01402941415
1 0.2 কাপ প দ শ্র চাষ

পুকুরে  রনারেি মতিাদপয়া চাষ ব্যােস্থাপনা েম্পরকপ িানরত 

চায়।

 রনারেি মতিাদপয়া িাভিনক চাষ। একক চারষ প্রদত  তািংর  200-250টি মপানা  জুি 

কেরত হরে এেিং প্রদতদিন 2মেিা  ারছে ম াট ওিরনে 3-5% েম্পূেক খাদ্য প্ররয়াগ 

কেরত হরে।
51

িাি ম াহাম্মি, োিং- োিদিয়া , ইউদপ- আন্দুিোিীয়া,  

ম াো: ০১৮৭৭২৮৭৫৪০
১ ০.১৩ কাপ প দ শ্র চাষ দেিভাে কাপ প ও মৃরগি  ারছে গারয় িাি িাগ মিখা যারে।

প্রদতরোধ মূিক ব্যেস্থা দহোরে  তক প্রদত ২৫০ গ্রা  দিওিাইট প্ররয়রগে পো  প মিওয়া 

হয় ।

52 ম াোঃ দেপন মহারেন, গ্রা : কয়া, ম াো: 01945951494 1 0.26 কাপ প দ শ্র চাষ পুকুরেে পাদনে েিং োিারট পাদনরত খাদ্য উপদস্থদত ক ।
পুকুরে প্রাকৃদতক খাোে অথাৎ প্লািংটন দনদিত কোে িন্য   তক প্রদত ২০০গ্রা  ইউদেয়া , 

১০০গ্রা  টিএেদপ, ১০০গ্রা  কখি প্ররয়াগ কেরত হরে।

53
ম াোঃ এে াি আিী, োিং-আন্দুিোিীয়া, িীেননগে, 

চুয়ািাঙ্গা, ম াো: ০১৯৮৬৮৫১৩৫৮
১ ০.৪ কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে  গারয় ঘা  মিখা যারে। পুকুরে প্রদত  তািংর  ৫০০ গ্রা  চুন এেিং২৫০ গ্রা  িেন প্ররয়ারগে পো  প মিওয়া হয় ।

54
ম াোঃ কা াি মহারেন, োিং দ নািপুে, ম াো: 

০১৭২৪৬৬৮০১৬
১ ০.৩৪ কাপ প দ শ্র চাষ েকারি দিরক  াছ ভােরছ এেিংদেিভাে  াছ  াো যারে

েকারি পুকৃরে িন পাকারে ২ ঘো করে পাদন দিরত হরে ও অদধক ে স্যায় অদিরফ্লা 

প্ররয়ারগে পো  প মিওয়া হয়

55 ম াোঃ  াওন, োিং  রনাহেপুে, ম াো: ০১৭১২৭৫৮৬৯১ ১ ০.২ কাপ প দ শ্র চাষ েকারিে দিরক  াছ ভােরছ ।
েকারি পুকৃরে িন পাকারে ২ ঘো করে পাদন দিরত হরে অথো মভাে মেিায় োতাে/পাদন 

আরিািরনে  াধ্যর  অদিরিরনে েেেোহ ব্রদি কেরত হরে।

56
ম াোঃ োদকে মহারেন, োিং অনন্তপুে, ম াো: 

০১৭১4613688
১ ০.২২ কাপ প দ শ্র চাষ েকারিে দিরক  াছ ভােরছ ।

েকারি পুকৃরে িন পাকারে ২ ঘো করে পাদন দিরত হরে ও অদধক ে স্যায় অদিরফ্লা 

প্ররয়ারগে পো  প মিওয়া হয়



৫৭
ম াোঃ আব্দুি কাদিে সু ন, োিং: মপাস্টঅদফে পািা, 

ম াো:  ০১৮২৮৩৪৭৫৭৫
১ ০.২ কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে  গারয় িািরচ িাগ মিখা যারে। পুকুরে  তক প্রদত ৩০ গ্রা  পটাদ য়া  পাে ম্যাঙ্গারনট  প্ররয়রগে পো  প মিওয়া হয় ।

৫৮
শ্রী  দেপুি হািিাে, োিং-দ িংনগে, উথিী , িীেননগে, 

চুয়ািাঙ্গা।, ম াোোঃ 01915174517
২ ০.৩৯  রনারেি মতিাদপয়া  রনারেি মতিাদপয়াে বৃদি ঠিক ত হরে না

প্রদতদিন দুরেিা  ারছে মিরহে ওিরনে ৩-৫% হারে েম্পুেক খাদ্য প্ররয়ারগে পো  প 

মিওয়া হয় এেিং হেো মটরন গ্যাে দুে করে দিরত হরে

৫৯
ম াোঃ িাদহদুি ইেিা , োিং োয়পুে, ম াো: 

০১৯৪১৭৫৪৮২১
১ ০.৩৪ কাপ প দ শ্র  ারছে বৃদি ক 

প্রদতদিন দুরেিা েম্পুেক খাোে প্ররয়াগ কেরত হরেএেিং প্রদত  ১৫ দিন অন্তে োে প্ররয়াগ 

কেরত হরে যারত প্রাকৃদতক খাোে দনদিত হয়

৬০
ম াোঃ কা রুজ্জা ান, োিং-পনেেদত,হাোিহ, িীেননগে, 

চুয়ািাঙ্গা, ম াোোঃ ০১৯২৬৯০৬৭১৭
১ ০.৮ কাপ প দ শ্র পুকুরেে পাদনরত প্লািংটরনে উপদস্হদত ক 

পুকুরে প্রাকৃদতক খাোে অথাৎ প্লািংটন দনদিত কোে িন্য   তক প্রদত ২০০গ্রা  ইউদেয়া , 

১০০গ্রা  টিএেদপ, ১০০গ্রা  কখি প্ররয়াগ কেরত হরে।

৬৬ ৯৩

১
ম া: এিাজুে েহ ান            গ্রা : কাদিপুে                

   ম াো: 01719766121
১ ০.৫ কাপ প দ শ্রচাষ 1।  ারছে হারত কতদে খাোে েম্পরকপ িানরত চাই।

1। প্রদত মকদি খাদ্য কতদে কেরত দফেদ ি 200 গ্রা , কখি 450 গ্রা , চাউরিে কুিা 

250 গ্রা  দচটাগুি 100 গ্রা  ভারিাভারে দ দ রয় পুকুরে প্ররয়াগ কোে পো  প প্রিান।

২
ম া:  ারুফ মহারেন            গ্রা : ধান্যঘো                  

 ম াো: 01845888866
১ ০.২  রনারেি মতিাদপয়া 1।  ারছে দপরিট খাদ্য প্ররয়াগ েম্পরকপ িানরত চাই।

1।  ারছে কিদহক ওিরনে 5% হারে খাোে দিরত হরে। ম াট খাোে ২ ভারগ ভাগ করে 

দিরনে দনদি পষ্ট ে রয় ২ মেিা (েকাি ও দেকাি) প্ররয়াগ কেরত হরে।

৩
ম া: মগািা  ছারোয়াে          গ্রা :মিাকনাথপুে           

     ম াো: 01995312421
১ ০.১৭ কাপ প দ শ্রচাষ 1। পাদন মঘািা। ১। পু্ েতদ   তা িং র  ১ মকদি হারে চুন প্ররয়ারগে পো  প। ধারনে খঢ় ১ মকদি প্রদত  তািংর   

দিরত হরে।

৪
শ্রী  দঞ্জত কু াে            গ্রা : চদন্ডপুে                

ম াো: 01945251157
১ ০.১৬ কাপ প দ শ্রচাষ 1। োে প্ররয়াগ েম্পরকপ িানরত চাই। ১। পু্ েতদ   তা িং র  ১50 গ্রা  হারে ইউদেয়া এেিং ৭৫ গ্রা  হারে টিএেদপ  প্ররয়ারগে পো  প।

৫
ম া:  াহাবুে মহারেন         গ্রা : কুতুেপুে                

ম াো: 01719917836
১ ০.১৬ পাঙ্গাে- কাপ প দ শ্রচাষ 1।  ারছে কিদহক বৃদি েরন্তাষিনক নয়। 1।  ারছে কিদহক ওিরনে 5% হারে েম্পূেক খাদ্য প্রদতদিে  েকাি ও দেকাি ২ োে  

প্ররয়ারগে পো  প প্রিান।

৬
শ্রী গরন  কু াে            গ্রা :ি  ী                  

ম াো:01713911063
১ ০.৪০ কাপ প নাে পােী 1। হাঁে মপাকাে ে স্যা। ১। পু্ েতদ   তা িং র  3 দ .দি.  হারে সু দথয়ন পাদনরত গুদিরয় দছটিরয় দিরত হরে।

৭
শ্রী স্বপন কু াে            গ্রা : চদন্ডপুে                

ম াো: 019171456963
১ ০.৩০ কাপ প দ শ্রচাষ 1।  ারছে গারয় উকুন। ১। পু্ েতদ   তা িং র  25  গ্রা  দিপটারে্স্র ৭ দিন পেপে ৩ োে প্ররয়ারগে পো  প।

৮
শ্রী িড়ু হািিাে             গ্রা : দুধপাদতিা                

ম াো: 01966779286
১ ০.২০ কাপ প দ শ্রচাষ 1। পাদনরত অযার াদনয়া গ্যাে মেরি মগরছ।

১। 50% পাদন পদেেতপন।  জুি ঘনত্ব ক ারনা। দিওিাইট 250 গ্রা  প্রদত  তািংর  

প্ররয়ারগে পো  প।

৯ ম া: িদে  উিীন, গ্রা : িনা, ম াো: 01921917352 ১ ০.২০ কাপ প নাে পােী 1। পাদন স্বে ও পদেষ্কাে। ১। পু্ েতদ   তক িিা  য়র 100-150 গ্রা  হারে ইউদেয়া ও ৫০-৭৫ গ্রা  হারে টিএেদপ 

পাদনরত গুদিরয় ে স্ত পুকুরে দছটিরয় মিওয়াে পো  প প্রিান।

১০ ম া: আ: কারিে, গ্রা : িক্ষীপুে, ম াো: 01719766112 ১ ০.৩০ কাপ প দ শ্রচাষ
1।  ারছে  েরে দেদভন্ন িায়গায় ও মিরি মছাট মছাট িাি 
িাগ।

১। পু্ েতদ   তা িং র  পটচা দ য়া   পা ে ু্ যাঙু্ গানরট 15 গ্রা  প্ররয়ারগে পো  প প্রিান। ২। পু্ েতদ  

মকদি খারদ্যে োরথ ৫ গ্রা  অদক্ররটট্রাোইদিন দ দ রয় ৫ দিন প্ররয়াগ কেরত হরে।

১১ শ্রী অর াক কু াে, গ্রা : দচৎিা, ম াো: 01925554337 ১ ০.২০ কাপ প দ শ্রচাষ ১।  া ছ খা েদ  খা চু্ ছর।
1। িেণাে আকারে মভােরেিা পাদন দিরয় অদিরিন েেেোহ োিারনা যারে। তীব্র 

ে স্যায় প্রদত  তািংর  ৫ গ্রা  অদিরফ্লা প্ররয়াগ কো যারে।

১২
ম া:  দফকুি ইেিা , গ্রা : িনা, ম াো: 

01953162855
১ ০.২২ কাপ প দ শ্রচাষ 1।  ারছে েম্পূেক খাদ্য প্ররয়াগ েম্পরকপ িানরত চাই।

1। পুকুরে  জুিকৃত  ারছে ওিরনে ৪-৫% হারে মেদি দফি প্ররয়াগ কোে িন্য েিা 

হরিা। মেই োরথ প্রদত েপ্তারহ  ারছে নমুনায়রনে  াধ্যর  পুকুরে  ারছে ওিন দনণ পয় করে 

দনয়দ তভারে  ারছে খাদ্য প্ররয়াগ কোে পো  প মিওয়া হরিা।
১৩ দেপ্লে, গ্রা : পুিাপািা, ম াো: 01717842189 ১ ০.২০ কাপ প দ শ্রচাষ 1। টিদিএে ক । ১। পু্ েতদ   তা িং র  500 গ্রা  হারে চুন এেিং 500 গ্রা  হারে িেণ  প্ররয়ারগে পো  প।

১৪ ম া: আ: ো াি, গ্রা : হুিাপািা, ম াো:01721849282 ১ ১.০০ ০ 1। মপানা  জুি েম্পরকপ িানরত চাই।
1। প্রদত  তািংর  কাপ প িাতীয়  ারছে মপানা (প্রদত মকদিরত ৪-৫টি) 14-15 টা মপানা 

 জুরিে পো  প।

১৫
ম া: োইফি ইেিা , গ্রা : ি পনা পুোতন োিাে    

ম াো: 01772928003
১ ০.১৩ ০ 1। পুকুরে মিারকে আক্র ণ। 1। প্রদত  তািংর  1 মকদি হারে এযাকুয়ািাই  ো 0.4 দ .দি. মিদেে প্ররয়ারগে পো  প।

১৬
কৃদষদেি ম া: মিরিায়াে, গ্রা : মকরুএন্ড মকা:, ম াো: 

01772928003
২ ০.৮০ ০ ১। প ক ে পু্ েেু্ ত তদ , খাোে কতদে, মপানা  জুি ও খাোে প্ররয়াগ।

১। পোনা   ি িরে প েু্ ের পু্ েতদ   তা িং র  500 গ্রা  হারে চুন প্ররয়াগ, চুন প্ররয়ারগে ৭ দিন পে 

250 গ্রা  হারে ইউদেয়া এেিং ৭৫ গ্রা  হারে টিএেদপ প্ররয়ারগে পো  প, োে প্ররয়ারগে ৭-

১০ দিন পে মকদিরত 4-5 টা োইরিে মপানা  তািংর  14-15 টি  জুি কোে পো  প, 
১৭

ম া: আ: ো াি, গ্রা : হুিাপািা, ম াো: 

01721849282
২ ১.২১ ০ 1। দ িং/  াগুরেে মপানা  জুি েম্পরকপ িানরত চাই।

1। পুকুে প্রস্তুদতে 5-7 দিন পে একক চারষে মক্ষরে প্রদত  তািংর  মিদ   াগুে  াছ 150-

200 টি  জুি কো মযরত পারে। দ িং  াছ আকারে মযরহরতু মছাট এই মপানা  তািং  প্রদত 

300-350 টি  জুি কো মযরত পারে পাদনে পদেরে  ভাি োখাে প্ররয়ািরন  তািং  প্রদত 
১৮

ম া: ইব্রাহী , গ্রা : িামুিহুিা পুোতন োিাে, ম াো: 

01986453882
১ ০.৪০ কাপ প দ শ্রচাষ 1।  ারছে গারয় ক্ষত ও  াছ  াো যারে। 1। প্রদত  তািংর  1 মকদি হারে এযাকুয়ািাই  ো 0.4 দ .দি. মিদেে প্ররয়ারগে পো  প।

১৯
ম া:  াহািী আি হাোন, গ্রা : ি:চাঁিপুে, ম াো: 

01713914256
১ ০.৪৫ কাপ প দ শ্রচাষ 1।  াছ খাদে খারে এেিং 2-১টি  াছ  াো যারে। 1। প্রদত একরে 400 গ্রা  অদিরফ্লা প্ররয়ারগে পো  প প্রিান।

২০
শ্রী িন্টু কু াে, গ্রা : কাদিয়ােকেী, 

ম াো:01914481273
১ ০.২ কাপ প দ শ্রচাষ 1।  ারছে কিদহক বৃদি েরন্তাষিনক নয়। 1।  ারছে মিরহে ওিরনে 5% হারে েম্পূেক খাদ্য প্ররয়ারগে পো  প প্রিান।

জীবননগর উপরজলার মমাট



২১
শ্রী আনন্দ হািিাে, গ্রা : কাদিয়ােকেী, 

ম াো:01752049711
১ ০.৫ কাপ প দ শ্রচাষ 1। কাপ প িাতীয়  াছ ১ দেঘা পুকুরে কয়টি  জুি কো যারে।। 1। প্রদত  তক িিা রয় 250 গ্রা  ওিরনে মপানা 10-12 টি অথ্যপা 1 দেঘা পুকুরে 400-

450 টি মপানা  জুি কোে পো  প প্রিান।

২২
শ্রী িক্ষণ হািিাে, গ্রা : সুেিপুে, ম াো : 

01926068655
১ ০.৫ কাপ প দ শ্রচাষ 1।  াছ খাদে খারে । 1।  ারছি  জুি ঘনত্ব ক ারত হরে এেিং প্রদতদিন মভারে িেণাে আকারে পাদনরেচ 

মিওয়াে পো  প প্রিান।

২৩
ম া: োইদুে েহ ান, গ্রা : হুিাপািা, ম াো : 

01772886892
১ ০.২ কাপ প দ শ্রচাষ 1। পাদন স্বে ও পদেষ্কাে । ১। পু্ েতদ   তক িিা  য়র 100-150 গ্রা  হারে ইউদেয়া ও ৫০-৭৫ গ্রা  হারে টিএেদপ 

পাদনরত গুদিরয় ে স্ত পুকুরে দছটিরয় মিওয়াে পো  প প্রিান।

২৪ ম া: ো ছুি হুিা, গ্রা :  হািনপুরে ১ ০.৩ কাপ প দ শ্রচাষ 1। পাদন পেীক্ষা । ২। পা নদ ে অু্ যা োনদয়া  -0.5
১। পা নদ  পেদেেু্ ত (30-50%) 2। িদ ওিা ইট পু্ েতদ   তা িং র  250 গ্রা  হারে প্ররয়ারগে 

পো  প। 3। গু্ যােোনরকু্ ে পু্ িাে পু্ েতদ   া িং র  ৪ গ্রা  হারে 10 গ্রা  দিওিাইরটে োরথ 

দ দ রয় সূরয পে আরিারত প্ররয়ারগে পো  প প্রিান।
২৫

ম া: ইব্রাহী , গ্রা : িামুিহুিা পুোতন োিাে, ম াো: 

01986453882
১ ০.২০ কাপ প দ শ্রচাষ 1। পাদন পেীক্ষা । ২। পা নদতর  অকু্ েদির ন ক  3.5 দপদপএ 1। প্রদত  তািংর  ৩ গ্রা  অদিরফ্লা প্ররয়ারগে পো  প প্রিান।

২৬ শ্রী আনন্দ হািিাে, গ্রা : দচৎিা, ম াো:01752049711 ১ ০.৯০  রনারেি মতিাদপয়া 1। পাদন পেীক্ষা । 1।  ারছে মিরহে ওিরনে 5% হারে েম্পূেক খাদ্য প্ররয়ারগে পো  প প্রিান।

২৭
ম া: এিাহী েি, গ্রা : মগাদেন্দহুিা, 

ম াো:01819792279
২ ০.৪৫ কাপ প দ শ্রচাষ

1। পাদন পেীক্ষা । ২। অু্ যা োনদয়া  ১নিং পুকুরে 2 দপদপএ  

এেিং ২নিং পুকুরে ১ দপদপএ 

1। ৫% পাদন পদেেতপেন কেরত হরে। ২। পু্ েতদ   তা িং র   250 গ্রা  হারে দিওিাইট 

প্ররয়ারগে পো  প। 3। গু্ যােোনরকু্ ে পু্ িাে পু্ েতদ   া িং র  ৪ গ্রা  হারে 10 গ্রা  দিওিাইরটে 

োরথ দ দ রয় সূরয পে আরিারত প্ররয়ারগে পো  প প্রিান।
২৮ বুদিশ্বে হািিাে, গ্রা : দচৎিা ১ ০.২২ কাপ প দ শ্রচাষ 1। পাদন পেীক্ষা । ২। পা নদ  ঘোিা ১। পু্ েতদ   তা িং র  500 গ্রা  হারে চুন  প্ররয়ারগে পো  প।

২৯ শ্রী উি  হািিাে, গ্রা : দচৎিা, ম াো: 01715648465 ১ ০.২০ কাপ প দ শ্রচাষ 1। পাদন পেীক্ষা । ২। পা নদ  উপের িা ি েু্ তে। 1। খি ো কিাপাতা মপদচরয় িদি কতদে করে িাি স্তে েোরনা। 2। পু্ েতদ   তা িং র  120 

গ্রা  হারে ইউদেয়া 10 দিন অন্তে 3 োে/ প্রদত  তািংর  100 গ্রা  দফটদকদে প্ররয়ারগে 

পো  প। 3। ভা নরকু্ ে 2.5 দ .দি. প্রদত  তািংর  েেোদে মে কোে পো  প প্রিান।
৩০

ম া: লুৎফে েহ ান, গ্রা :কহেৎপুে, ম াো: 

01714477250
১ ০.২৪ কাপ প দ শ্রচাষ 1। মপানা  জুরিে েিংখ্যা ও োইি মক ন হরে িানরত চাই।

1। োইি 250-৩৫০ গ্রা  ওিরনে মপানা  জুি। 2। েিংখু্ যা  তক পু্ েতদ  12-15 টি 

প্রিাদত রুই, কাতিা, মৃরগি ক নকাপ প।

৩১
ম া: মেিাউি হক, গ্রা :মপািাপািা, ম াো: 

01945235039
১ ০.১৩ কাপ প দ শ্রচাষ 1। পাদনে েিং কারিা। 2।  া ছ ভা েছর এেিং  া ো  যা চু্ ছর। ১। পু্ েতদ   তা িং  িিা  য়র 500 গ্রা  হারে পাথুরে চুন এেিং 500 গ্রা  হারে িেণ  প্ররয়ারগে 

পো  প।

৩২ শ্রী অর াক কু াে, গ্রা : দচৎিা, ম াো: 01925554337 ৫ ২.২০ কাপ প দ শ্রচাষ 1।  ারছে েম্পূেক খাদ্য প্ররয়াগ েম্পরকপ িানরত চাই।
1। পুকুরেে  জুি  ারছে মিরহে ওিরনে 5% হারে েম্পূেক খাদ্য প্রদতোে ২ োরে 

প্ররয়ারগে িন্য েিা হিা।

৩৩ ম া: কারয়ে, গ্রা : িয়ো পুে, ম াো: 01408638937 ১ ০.৪০ কাপ প দ শ্রচাষ
1।  াছ ভােরছ এেিং  াো যারে। খাদে খারচ্চ ও বুিবুি 
উঠরছ।

1। 5% মথরক ১০% পাদন পদেেতপন কেরত হরে। িাি/হেো টানরত  হরে।  জুি ঘনত্ব 

ক ারত হরে। 2। তী েু্ ে ে েু্ যায় গু্ যােোনরকু্ ে 3/4 গ্রা  হারে প্রদত  তািংর  প্ররয়াগ কো 

মযরত পারে।
৩৪ ম া: িদে  উিীন, গ্রা : িনা, ম াো: 01921917352 ১ ০.২০ কাপ প নাে পােী 1। হাঁে মপাকাে ে স্যা। ১। পু্ েতদ   তা িং র  3 দ .দি.  হারে সু দথয়ন পাদনরত গুদিরয় দছটিরয় দিরত হরে।

৩৫
ম া: দহদুি ইেিা , গ্রা   ডুগডুগী, ম াো: 

01998219490
৪ ২.৫০ কাপ প দ শ্রচাষ 1। পুকুরে োোয়দনক োে প্ররয়ারগে পো  প চাই। ১। প ক ের পু্ োকৃতদ ক খা িু্ যে ঘা টতদ  থা কির  ো  পা নদতর  ফা ইটোপু্ িাঙু্ কটন না  থা কি েদঘা  

প্রদত 10 মকদি হারে ইউদেয়া োে প্রথ োে প্ররয়াগ। যদি ফাইরটাপ্লািটন না কতদে হয় 

তাহরি পাদন োিা না হওয়া পয পন্ত োে প্ররয়াগ কো যারে না।
৩৬

ম া: এিাজুে েহ ান, গ্রা : কাদিপুে, ম াো: 

01719766121
১ ০.৫ কাপ প দ শ্রচাষ

1।  াছ ভােরছ এেিং 2-১টি  াছ  াো যারে। ২। পা নদ  

পেীক্ষা

1। পাদন পেীক্ষা করে মিখা যায় অদিরিন -৩ দপদপএ ।  প্রদত  তরক ৩ গ্রা  হারে 
আিরফ্লা/অদিরগাল্ড প্ররয়াগ কোে পো  প প্রিান।

৩৭ ম া: নাদহি োবু, গ্রা : দচৎিা, ম াো: 01819911066 ০ ০.০০ োরয়াফ্লক
1। োরয়াফ্লক ও েট দ্স্রন পিদত েম্পরকপ িানরত চাই। 2। 

ভারিা  ারনে মেণু মপানা েম্পরকপ িানরত চাই।

1। োরয়াফ্লক ও েট দ্স্রন পিদত েম্পরকপ পো  প প্রিান কো হয়। 2। ভা িো  া নরে 

মেণুে উৎে এেিং ভারিা মপানা মচণাে উপায় েম্পরকপ পো  প প্রিান কো হয়।

৩৮ কৃষ্ণ হািিাে, গ্রা : দচৎিা, ম াো: 01755065906 ১ ০.২০  রনারেি মতিাদপয়া
1।  রনারেি মতিাদপয়াে খাদ্য ব্যেস্থাপনা েম্পরকপ িানরত 

চাই।

1।  রনারেি মতিাদপয়াে িন্য  জুিকৃত  ারছে কিদহক ওিরনে 5% হারে ভাে ান 

দপরিট খাোে প্ররয়াগ কেরত হরে। ম াট খাোেরক ২ ভারগ ভাগ করে েকাি ও দেকাি 

একটি দনদি পষ্ট ে রয় দনদি পষ্ট িায়গায় প্ররয়াগ কেরত হরে।
৩৯

ম া: কা াি মহারেন, গ্রা : দ েনগে, ম াো: 

01748411717
১ ০.২ কাপ প দ শ্রচাষ 1।  াছ ভােরছ এেিং 2-১টি  াছ  াো যারে। 1।  প্রদত  তরক 4 গ্রা  হারে আিরফ্লা/অদিরগাল্ড প্ররয়াগ কোে পো  প প্রিান।

৪০ ম া: ইব্রাহী , গ্রা : দচৎিা, ম াো: 01986453882 ১ ০.৪৫ কাপ প দ শ্রচাষ 1। পুকুরে োে ও কখি প্ররয়াগ েম্পরকপ িানরত চাই।
1। কখি 200 গ্রা , ইউদেয়া 100 গ্রা , টিএেদপ 100 গ্রা  হারে 10 দিন অন্তে অন্তে প্রদত 

 তরক প্ররয়ারগে পো  প। কখি এেিং টিএেদপ 12-24 ঘো আরগ দভদিরয় মেরখ প্ররয়াগ 

কেরত হরে।
৪১

ম া:খাইরুি ইেিা , গ্রা : িয়ো পুে, 

ম াো:01907268056
১ ০.৪৫ ০ 1। পাঙ্গাে এেিং  রনারেি চাষ েম্পরকপ িানরত চাই।

1। পুকুরে মিাপিাি পদেষ্কাে, অোদিত ো োক্ষরে  াছ দূেীকেণ, চুন ও োে প্ররয়াগ 

েম্পরকপ দেস্তাদেত পো  প প্রিান কো হয়।

৪২
ম া:  হীি দেশ্বাে, গ্রা : কাপ পােিাঙ্গা, ম াো: 

01711013835
২ ০.৫৪ কাপ প দ শ্রচাষ

1। অযার াদনয় গ্যােিদনত কােরণ  াছ ভােরছ এেিং  াো 

যারে।

1।  জুি ঘনত্ব ক ারত এেিং 10-20% পাদন পদেেতপন কেরত হরে।                           

                                 2। প্রদত  তািংর  200 গ্রা  হারে দিওিাইট পড্ররয়ারগে 

পো  প প্রিান
৪৩

ম া: আবুি মহারেন, গ্রা : কাপ পােিাঙ্গা, ম াো: 

01915563208
১ ০.২০ কাপ প দ শ্রচাষ

1।  ারছে  জুি ঘনত্ব মেদ  এেিং  ারছে কিদহক বৃদিথ হরে 
না।

1। দকছু  াছ আহেরণে পো  প প্রিান এেিং  ারছে মিরহে ওিরনে 5% হারে েম্পূেক 

খাদ্য প্ররয়ারগে পো  প প্রিান।

৪৪
শ্রী বুরিা হািিাে, গ্রা :কাদিয়ােকেী, ম াো: 

01705631613
২ ০.৩৬ কাপ প দ শ্রচাষ 1।  াছ খাদে খারে এেিং 2-১টি  াছ  াো যারে। 1। প্রদতদিন মভারে 2/3 ঘো িেণাে আকারে পাদন মেচ মিওয়াে পো  প প্রিান।

৪৫ ম া: হারুন অে েদ ি, গ্রা : চদন্ডপুে, ম াো: ২ ০.২ কাপ প দ শ্রচাষ 1।  ারছে েম্পূেক খাদ্য প্ররয়াগ েম্পরকপ িানরত চাই।
1।  ারছি প্রাকৃদতক খারদ্যে পা াপাদ   ারছে মিরহে ওিরনে ৩-5% হারে েম্পূেক 

খাদ্য প্ররয়ারগে পো  প প্রিান।



৪৬ শ্রী অর াক কু াে, গ্রা : দচৎিা, ম াো: 01925554337 ১ ০.২৫ কাপ প দ শ্রচাষ 1।  ারছে কিদহক বৃদি েরন্তাষিনক নয়। 1।  জুি ঘনত্ব ক ারত হরে এেিং  ারছে মিরহে ওিরনে ৩-5% হারে েম্পূেক খাদ্য 

প্ররয়ারগে পো  প প্রিান।

৪৭
শ্রী িড়ু হািিাে, গ্রা : দুধপাদতিা, ম াো: 

01966779286
১ ০.১৬ কাপ প দ শ্রচাষ 1। পাদন স্বে ও পদেষ্কাে । ১। পু্ েতদ   তক িিা  য়র 150 গ্রা  হারে ইউদেয়া ও ৭৫ গ্রা  হারে টিএেদপ পাদনরত গুদিরয় 

ে স্ত পুকুরে দছটিরয় মিওয়াে পো  প প্রিান।

৪৮ ম া: ইব্রাহী , গ্রা : িামুিহুিা, ম াো: 01986453882 ১ ০.৪০ কাপ প দ শ্রচাষ
1। 2-১টি  াছ  াো যারে। 2।  া ছরে  খা িু্ য পু্ েয়োগ ে ু্ পেু্ কর 

িানরত চাই।

১। পু্ েতদ   তা িং র  250 গ্রা  হারে পাথুরে চুন এেিং 250 গ্রা  হারে িেণ পড্ররয়ািনীয় 

পদে াণ পাদনরত গুদিরয়  প্ররয়ারগে পো  প। ২।  া ছরে িরহরে ওিনরে ৩-5% হারে 

েম্পূেক খাদ্য প্ররয়ারগে পো  প প্রিান।
৪৯ ম া: একোমুি হক, গ্রা :ভদগেথপুে, ম াো: ১ ০.২০ কাপ প নাে পােী 1। ভারিা মেণু পাওয়া প্রেরঙ্গ।

১। কর নু্ িু্ েীয়  ৎেু্ য হু্ যাচােী  ও পু্ ে দ কু্ ষণ কর নু্ িু্ ে, মকাট পচাঁিপুে, দিনাইিহ মথরক মেণু েিংগহ 

কোে  পো  প প্রিান।

৫০ আব্দুি আিী , গ্রা :ভদগেথপুে, ম াো: 01937444409 ১ ০.২৫ কাপ প নাে পােী 1। পাদনে েিং অতযদধক েবুি ১। ো  য়দকভা ের প েক ের ো ে ও খা িু্ য পু্ েয়োগ েনু্ ধ োখতর  হের। ৫-১০% পাদন পদেেতপন 

কেরত হরে। কিদেক পিদতরত দনয়ন্ত্ররণে িন্য  তািং  প্রদত 2/১ টি দেিভাে কাপ প ছািা 

মযরত পারে।
৫১ ম া: আব্দুি  ান্নান, গ্রা :  িনা, ম াো: 01976275704 ১ ০.১৩ কাপ প নাে পােী 1।  ারছে  জুি েম্পরকপ। ১। পু্ েতদ   তা িং র  150-200 টি হারে পাঙ্গাে  ারছে মপানা  জুরিে পো  প প্রিান।

৫২
অর াক কু াে দেশ্বাে, গ্রা : ি  ী, ম াো: 

01924329225
১ ০.৩০  রনারেি মতিাদপয়া 1।  রনারেি মতিাদপয়াে খাদ্বাে প্ররয়াগ েম্পরকপ ।

1।  ারছে মিরহে ওিরনে 5-7% হারে েম্পূেক খাদ্য প্ররয়ারগে পো  প প্রিান। তরে 

 ারছে ওিন বৃদিে োরথ োরথ খাোে প্ররয়ারগে হাে ক ারত হরে।

৫৩
শ্রী িক্ষণ হািিাে, গ্রা : সুেিপুে, ম াো : 

01926068655
১ ০.২ কাপ প দ শ্রচাষ

1।  ারছে  জুি ঘনত্ব মেদ  এেিং  ারছে কিদহক বৃদিথ হরে 
না।

1।  ারছে  জুি ঘনত্ব ক ারনাে পো  প প্রিান এেিং  ারছে মিরহে ওিরনে 5% হারে 

েম্পূেক খাদ্যদিরত হরে।

৫৪
ম া:  ারুফ মহারেন, গ্রা : ধান্যঘো, ম াো: 

01845888866
১ ০.৩  রনারেি মতিাদপয়া 1। িাি মটরন  ারছে ওিন স্বাস্থয পেীক্ষা কো হয়। 1। দকছু  াছ আহেরণে পো  প প্রিান।

৫৫
ম া:  নজুে হাোন, গ্রা : চদন্ডপুে, ম াো: 

01916487625
১ ০.৩  রনারেি মতিাদপয়া 1।  াছ খাদে খারে । 1।  িেণাে আকারে পাদন মেচ দিরত হরে।  াছ  াো মযরত থাকরি অদিরফ্লা/অদিরগাল্ড 

দনদি পষ্ট  াোয় প্ররয়ারগে  পো  প প্রিান।

৫৬
শ্রী অর াক  দেশ্বাে, গ্রা : ি  ী, ম াো: 

01924329225
১ ০.৩০  রনারেি মতিাদপয়া 1। পাদনে উপরে িাি স্তে । 1। খি অথো কিাপাতাে কতদে িদি দিরয় িাি স্তে উঠারত হরে। অথো প্রদত  তািং  

িিা রয় 100-150 গ্রা  হারে ইউদেয়া 2/3 োে 10/12 দিন অন্তে প্ররয়ারগে পো  প প্রিান

৫৭
শ্রী বুরিা হািিাে, গ্রা :কাদিয়ােকেী, ম াো: 

01705631613
১ ০.২০ কাপ প দ শ্রচাষ 1। পুকুে প্রস্তুদতরত চুন ওোে প্ররয়ারগে  াো।। ১। পু্ েতদ   তা িং র  ১ মকদি হারে চুন প্ররয়াগ, চুন প্ররয়ারগে ৭ দিন পে 150-200 গ্রা  হারে 

ইউদেয়া এেিং ৭৫-100 গ্রা  হারে টিএেদপ িাদনরত গুদিরয় প্ররয়ারগে পো  প প্রিান।

৫৮
মগািা  েহ ান, গ্রা : েিেিদিয়া, ম াো: 

01705631613
১ ০.৪০ কাপ প দ শ্রচাষ

1।  াছ  াো যারে। গারয় মকান ঘা মনই অন্য মকান কােরণ 
 াছ  াো যারে।

১। পু্ েতদ   তা িং র  500 গ্রা  হারে িেণ এেিং 500 গ্রা  হারে চুন  পাদনরত গুদিরয় 

প্ররয়ারগে পো  প প্রিান।।

৫৯
শ্রী আনন্দ হািিাে, গ্রা : কাদিয়ােকেী, 

ম াো:01752049711
২ ০.৪ কাপ প দ শ্রচাষ 1।  ারছে কিদহক বৃদি হরে না। 1।  ারছে মিরহে ওিরনে 5% হারে েম্পূেক খাদ্য প্ররয়ারগে পো  প প্রিান।

৬০
শ্রী িড়ু হািিাে, গ্রা : দুধপাদতিা, ম াো: 

01966779286
১ ০.২০ কাপ প দ শ্রচাষ 1।   ারছে  খাদ্য প্ররয়াগ েম্পরকপ িানরত চাই। ১।  া ছরে িরহরে ওিনরে ৩-5% হারে েম্পূেক খাদ্য প্ররয়ারগে পো  প প্রিান।

৬১ আি গীে, গ্রা : দুধপাদতিা, ম াো: 01701451179 ১ ০.২০ কাপ প দ শ্রচাষ 1।  পাদনে দপএইচ ক । ১। পু্ েতদ   তা িং র  1 মকদি  হারে চুন  পাদনরত গুদিরয় ে স্ত পুকুরে দছটিরয় মিওয়াে 

পো  প প্রিান।।

৬২  আ:  ান্নান, গ্রা :  িনা, ম াো: 01976275704 ১ ০.১৪ কাপ প দ শ্রচাষ  1।   াছ চক্রাকারে ঘুেরছ এেিং 2-১টি  াছ  াো যারে।
1।  ারছে  জুি ঘনত্ব ক ারত হরে। 20-30% পাদন পদেেতপন কেরত হরে এেিং 200-

250 গ্রা  / তািং  দজুিাইট প্ররয়ারগে পো  প প্রিান।

৬৩  দিল্লুে েহ ান, গ্রা : জুিানপুে, ম াো:01711308277 ১ ০.১৪ কাপ প দ শ্রচাষ  1।  অদিরিরনে অভারে  াছ  াো যারে। 1। োঁতাে মকরট অথো োঁ  দপটিরয় অদিরিন েেেোহ োিারত হরে। তীব্র ে স্যা হরি 

অদিরফ্লা 20-30গ্রা / তািং  িিা রয়  প্ররয়ারগে পো  প প্রিান।

৬৪
শ্রী িন্টু হািিাে, গ্রা : কাদিয়ােকেী, 

ম াো:01914481273
১ ০.৩ কাপ প দ শ্রচাষ 1। পাদনে উপরে িাি স্তে । 1। খি অথো কিাপাতাে কতদে িদি দিরয় িাি স্তে উঠারত হরে। অথো প্রদত  তািং  

িিা রয় 100-150 গ্রা  হারে ইউদেয়া 2/3 োে 10/12 দিন অন্তে প্ররয়ারগে পো  প প্রিান

৬৫
ম া: িা াি উিীন, গ্রা : হদেো পুে, ম াো: 

01740623540
১ ০.২ কাপ প দ শ্রচাষ 1।  ১ দেঘা পুকুরে কয়টি মতিাদপয়া  াছ  জুি কো যারে।। 1।  1 দেঘা পুকুরে 6500-7000টি  রনারেি মতিাদপয়া   ারছে মপানা  জুি কোে 

পো  প প্রিান।

৬৬
শ্রী শুদ ি  হািিাে, গ্রা : দুধপাদতিা, ম াো: 

01982737019
১ ০.৫৩ কাপ প দ শ্রচাষ 1।  পাদনে েিং অতযদধক েবুি ১। ো  য়দকভা ের প েক ের ো ে ও খা িু্ য পু্ েয়োগ েনু্ ধ োখতর  হের। ১০% পাদন পদেেতপন 

কেরত হরে। প্ররয়ািরন 1 মকদি  হারে পাথুরে চুন পাদনরত গুদিরয় প্ররয়ারগে পো  প।

৬৭
ম া: হারুন অে েদ ি, গ্রা : কুড়ুিগাদছ, ম াো: 

01710747497
১ ০.২০ কাপ প দ শ্রচাষ 1।  দক হারে পাঙ্গাে  ারছে খাোে দিরত হরে।

১। উচু্ চ পু্ েোটদনয কু্ ত ে ু্ প েক খা িু্ য  া ছরে িরহরে ওিনরে 5-৭% হারে  মিওয়াে পো  প 

প্রিান।।

৬৮
শ্রী স্বপন হািিাে, গ্রা : কুড়ুিগাদছ, ম াো: 

01917146963
১ ০.১৩ কক চাষ 1।   ারছে মপানা মকাথা মথরক েিংগ্রহ কো যারে।। ১।  য় নেদ িংহ থরকর   া ছরে পোনা  েিংগু্ েহ কোে পো েু্   পু্ েিা ন।।

৬৯  নজুে হাোন, গ্রা : চদন্ডপুে, ম াো: 01916487625 ১ ০.২ কাপ প দ শ্রচাষ 1। পাদন স্বে ও পদেষ্কাে । ১। পু্ েতদ   তক িিা  য়র 150 গ্রা  হারে ইউদেয়া ও ৭৫ গ্রা  হারে টিএেদপ পাদনরত গুদিরয় 

ে স্ত পুকুরে দছটিরয় মিওয়াে পো  প প্রিান।

৭০
ম া: ছাব্দাে েহ ান, গ্রা :  িনা, ম াো: 

01993227454
১ ০.২০ কাপ প দ শ্রচাষ 1। কাপ প িাতীয়  ারছে মপানা  জুি েম্পরকপ

1।  250 গ্রা  ওিরনে প্রদত  তক িিা রয় মপানা 12-13 টি  জুি কোে পো  প 

প্রিান।



৭১
ম া:  দফকুি ইেিা , গ্রা : িনা, ম াো: 

01953162855
১ ০.১৮ কাপ প দ শ্রচাষ 1।  াছ খাদে খারে  এেিং ২/১ টি  াছ  াো যারে।

1।  প্রদতদিন মভারে োঁ  দপটিরয় ো োতাে মকরট ো িেণাে আকারে পাদন মেচ দিরত 

হরে। অদিরিন েেেোহ োিারনাে   পো  প প্রিান।

৭২
শ্রী অধীে হািিাে, গ্রা : কাদিয়ােকেী, ম াো: 

01795850012
১ ০.২ কাপ প দ শ্রচাষ 1।  ারছে  বৃদিে হাে েরন্তাষিনক নয় । 1।  ারছে  জুি ঘনত্ব ক ারত হরে।  ারছে মিরহে ওিরনে ৩-5% হারে েম্পূেক খাদ্য 

প্ররয়ারগে পো  প প্রিান।

৭৩ শ্রী অর াক কু াে, গ্রা : দচৎিা, ম াো: 01925554337 ১ ০.২৫ কাপ প দ শ্রচাষ 1।  পাদনে উপে েবুি স্তে ১। ো  য়দকভা ের প েক ের ো ে ও খা িু্ য পু্ েয়োগ েনু্ ধ োখতর  হের। ৫-১০% পাদন পদেেতপন 

কেরত হরে।

৭৪
শ্রী অধীে হািিাে, গ্রা : চদন্ডপুে, ম াো: 

01917146953
১ ০.২ কাপ প দ শ্রচাষ 1। পাদন মঘািা । ১। পু্ েতদ   তা িং র  1 মকদি  হারে চুন  ও 1 মকদি িেণ পাদনরত গুদিরয় ে স্ত পুকুরে 

দছটিরয় মিওয়াে পো  প প্রিান।।

৭৫ ম া: িদে  উিীন, গ্রা : িনা, ম াো: 01921917352 ১ ০.২০ কাপ প নাে পােী 1।  পাদনে েিং অতযদধক েবুি ১। ো  য়দকভা ের প েক ের ো ে ও খা িু্ য পু্ েয়োগ েনু্ ধ োখতর  হের। 5-১০% পাদন পদেেতপন 

কেরত হরে।

৭৬ শ্রী উি  হািিাে, গ্রা : দচৎিা, ম াো: 01715648465 ১ ০.১৬ কাপ প দ শ্রচাষ 1।  ারছে  কিদহক বৃদি েরন্তাষিনক নয় । 1।   ারছে মিরহে ওিরনে 5% হারে েম্পূেক খাদ্য প্ররয়ারগে পো  প প্রিান।

৭৭ ম া: ইব্রাহী , গ্রা : দচৎিা, ম াো: 01986453882 ১ ০.৪৫ কাপ প দ শ্রচাষ 1।  ারছে খাোে প্ররয়াগে হাে এেিং চুন প্ররয়াগ পিদত। 1।  জুিকৃত  ারছে মিরহে ওিরনে ৩-5% হারে েম্পূেক খাদ্য প্ররয়ারগে পো  প 

প্রিান। পাথুরে চুন োধােণত  তািং  প্রদত ১ মকদি হারে প্ররয়ািনীয় পদে াণ পাদনরত 

গুদিরয় প্ররয়ারগে পো  প প্রিান
৭৮ আব্দুি  ান্নান, গ্রা :  িনা, ম াো: 01732303042 ১ ০.২০ কাপ প দ শ্রচাষ 1। কাপ প িাতীয়  ারছে মপানা  জুি েম্পরকপ

1।  প্রদত  তক িিা রয় 200-250 গ্রা  ওিরনে মপানা 12-13 টি  জুি কোে 

পো  প প্রিান।

৭৯
ম া: হাদেবুে েহ ান, গ্রা : দুধপাদতিা, ম াো: 

01913332293
১ ৯.৮০ কাপ প দ শ্রচাষ 1।  ারছে গারয় ক্ষত ও ২/১ টি  াছ  াো যারে।

1। িিা রয়   তািং  প্রদত 250 গ্রা   হারে চুন এেিং 250 গ্রা  হারে িেণ প্ররয়ািনীয় 

পদে াণ পাদনরত গুদিরয় প্ররয়ারগে পো  প প্রিান

৮০
ম া:  ারুফ মহারেন, গ্রা : ধান্যঘো, ম াো: 

01845888866
১ ০.২  রনারেি মতিাদপয়া  1।   াছ পাদনে উপদেভারগ খাদে খারে। 1। োঁতাে মকরট অথো োঁ  দপটিরয় অদিরিন েেেোহ োিারত হরে। তীব্র ে স্যা হরি 

অদিরফ্লা 200-500গ্রা /একরে  ব্যেহারেে পো  প প্রিান।

৮১
শ্রী বুরিা হািিাে, গ্রা :কাদিয়ােকেী, ম াো: 

01705631613
১ ০.২৫ কাপ প দ শ্রচাষ 1। পাদনে েিং কািরচ েণ প ধােণ করেরছ। 1। প্রদত  তািং  িিা রয়  250 গ্রা   িেণ  প্ররয়ারগে পো  প প্রিান।

৮২
শ্রী অর াক  হািিাে, গ্রা : ি  ী, ম াো: 

01924329225
১ ০.৩০  রনারেি মতিাদপয়া 1। পাদনে উপরে িাি স্তে ।  2। 2/1 টি  াছ  াো যারে।

1। দেচািী অথো কিাপাতা মপদচরয়   িদি প্রস্তুত করে তুরি মফিরত হরে। অথো  তািং  
প্রদত   150-200 গ্রা  হারে ইউদেয়া 10/12 দিন অন্তে 2/3 োে  প্ররয়াগ কেরত হরে।    

২। িিা  য়র   তা িং  পু্ েতদ  250 গ্রা   হারে চুন এেিং 250 গ্রা  হারে িেণ  পাদনরত 
১৩২ ৩৮

1.      

 

ম াোঃ আরনায়াে মহারেন আ োিীয়া ,কাদিিােপুে 

01718-489494
2 0.48 কাপ প দ শ্র পুকুরেে পাদনরত অযার াদনয়া হরয়রছ ।

 জুি ঘনত্ব ক ারনা, 20% পাদন পদেেতপন,দিওিাইট 200-250 গ্রা / তািং , িেণ 1 

মকদি /  তািং  হারে প্ররয়াগ কেরত হরে ।

2.      

 

ম াোঃ আদ ক ইকোি স্বপন মভিা ােী , নাগিাহ 01717-

805632
1 0.18 কাপ প দ শ্র  াছ মভরে খাদে খারে ।

োতাে কাটা,োঁ  দিরয় পাদন মপটারনা,তীব্র ে স্যায় অদিরিন ট্যােরিট প্ররয়াগ নকেরত 

হরে ।

3.      

  

ম াোঃ  াহারুজ্জা ান মঘাষদেিা ,িা িাদ  01733-

745178
1 0.2 কক,দ িং ও  াগুে  ারছে বৃদি ঠিক রতা হরে না । দনয়দ ত  ারছে ওিরনে  5% হারে সুষ  খাোে প্ররয়ারগে   পো  প মিয়া হরিা  ।

4.      

 

ম াোঃ ছাপাত আিী দতয়েদেিা ,আইিহাে 01980-

726259
1 0.25 কাপ প দ শ্র প্রি পনী প্রাদপ্তে দেষরয় িানরত চান । উপরিিা  ৎস্য অদফরেে োরথ মযাগারযাগ োখাে িন্য েিা হরিা।

5.      

 
ম াোঃিা াি মুদন্স মিািগাছা, নাগিাহ 01735-377120 1 0.16 কাপ প দ শ্র পাদনে উপরে েবুি শ্যাওিা । োে ও খাদ্য ো দয়ক েন্ধ োখা , তরক 1 মকদি হারে চুন প্ররয়াগ কেরত  হরে ।

6.      

  
ম াছাোঃ মোরকয়া খাতুন হােিী, হােিী 01959-710080 1 0.14 কাপ প দ শ্র ভারিা  ারনে মপানা প্রাদপ্তে দেষরয় িানরত চান ।

ভারিা  ারনে মপানা প্রাদপ্তে িন্য  েেকােী  ৎস্য খা ারে মযাগারযাগ কোে িন্য েিা হরিা 

।
7.      

 
ম াোঃ েবুি মেিা বুরিাপািা,আইিহাে 01714-674150 1 0.13 কাপ প দ শ্র  ৎস্য প্রদ ক্ষণ মপরত আগ্রহী । উপরিিা  ৎস্য অদফরেে োরথ মযাগারযাগ োখাে িন্য েিা হরিা।

8.      

 
ম াোঃআবু োরয়  কু ােী ,ক ােী 01747-673138 1 0.5 কাপ প দ শ্র পাদনে উপরে েবুি শ্যাওিা । োে ও খাদ্য ো দয়ক েন্ধ োখা , তরক 1 মকদি হারে চুন প্ররয়াগ কেরত  হরে ।

9.       ম াোঃ  দহন আিী পুটি ােী ,মিহািা  01954-107098 1 0.14 কাপ প দ শ্র  ৎস্য প্রদ ক্ষণ মপরত আগ্রহী । উপরিিা  ৎস্য অদফরেে োরথ মযাগারযাগ োখাে িন্য েিা হরিা।

10.  
ম াোঃ রুরেি মহারেন কাদ পুে ,মেিগাদছ 01938-

518617
১ ০.১৬ কাপ প দ শ্র পুকুরেে পাদন মঘািা হরয়রছ ।  তরক 1 মকদি হারে চুন প্ররয়াগ কেরত  হরে ।

11.   ম াোঃ ইউনুছ আিী মখজুেতিা ,নাগিাহ ০১৭২৬-০১০২৭২ ১ ০.২ কাপ প দ শ্র  ারছে গারয় িাি ফটদক ।
দিদচিং পাউিাে ১২ গ্রা  ও  তরক চুন ১ মকদি এেিং পটাদেয়া  পাে ম্যাঙ্গারনট ২৪ 

গ্রা / তািংর  প্ররয়াগ কেরত হরে ।

12.   োিি েদ ি  িা িাদ  ০১৯২৯-৩৬৩৩১৭ ১ ০.১৬ কাপ প দ শ্র  ারছে গারয় উকুন । সুদ দথয়ন ২-৩ দ দি / তািংর  প্ররয়াগ  ।৭ দিন পেপে ৩ োে ।

দামুিহুদা উপরজলার মমাট:



13.  
ম াোঃ তদেকুি ইেিা  হাপাদনয়া ,দচৎিা ০১৭৫৬-

০৫৯০৯৫
১ ০.২ কাপ প দ শ্র  াছ মভরে খাদে খারে ।

োতাে কাটা,োঁ  দিরয় পাদন মপটারনা,তীব্র ে স্যায় অদিরিন ট্যােরিট প্ররয়াগ নকেরত 

হরে ।

14.   ম াোঃ ইয়াউি হক োিি  মেিগাদছ ০১৭৩৭-৬১৭৭৮৭ ১ ০.১৬ কাপ প দ শ্র  ারছে ড্রপদে ো মপট মফািা মোগ হরয়রছ । আক্রান্ত  াছ েদেরয় মফিা , েি  ারছে মক্ষরে দেদেজি দিরয় পাদন মেে কেরত হরে ।

15.  
ম াোঃ দ নারুি ইেিাু্  িার া , মেিগাদছ ০১৯৬৯-

৩৪৪৯০৫
১ ০.২ কাপ প দ শ্র ভারিা  ারনে মপানা প্রাদপ্তে দেষরয় িানরত চান ।

ভারিা  ারনে মপানা প্রাদপ্তে িন্য  েেকােী  ৎস্য খা ারে মযাগারযাগ কোে িন্য েিা হরিা 

।
16.  

ম াোঃ  াদহদুি ইেিা   উিয়পুে ,হােিী  ০১৭৭৭-

৩০১৯০২
১ ০.১১ কাপ প দ শ্র  াছ মভরে খাদে খারে ।

োতাে কাটা,োঁ  দিরয় পাদন মপটারনা,তীব্র ে স্যায় অদিরিন ট্যােরিট প্ররয়াগ নকেরত 

হরে ।

17.  
ম াোঃ দ মুি  দল্লক  েরেশ্বেপুে ,আইিহাে  ০১৭৩৯-

৪০২৬৮৩
১ ০.১৪ কাপ প দ শ্র  ারছে গারয় উকুন । সুদ দথয়ন ২-৩ দ দি / তািংর  প্ররয়াগ  ।৭ দিন পেপে ৩ োে ।

18.  
ম াছাোঃ সুদফয়া খাতুন মঘাষদেিা ,িা িাদ  ০১৭১৩-

৯২৪৬৪৮
১ ০.২ কাপ প দ শ্র  ৎস্য প্রদ ক্ষণ মপরত আগ্রহী । উপরিিা  ৎস্য অদফরেে োরথ মযাগারযাগ োখাে িন্য েিা হরিা।

19.  
ম াোঃআব্দুি েদ ি িগন্নাথপুে ,কাদিিােপুে ০১৯৪৬-

৮৪৫৭৮৭
১ ০.১৬ কাপ প দ শ্র পাদনে উপরে েবুি শ্যাওিা । োে ও খাদ্য ো দয়ক েন্ধ োখা , তরক 1 মকদি হারে চুন প্ররয়াগ কেরত  হরে ।

20.  
ম াোঃ  ারনায়াে মহারেন  েন্দেদেটা ,গািংনী  ০১৯৮০-

৭২৭৩১২
১ ০.২ কাপ প দ শ্র পুকুরেে পাদনরত অযার াদনয়া হরয়রছ ।

 জুি ঘনত্ব ক ারনা, 20% পাদন পদেেতপন,দিওিাইট 200-250 গ্রা / তািং , িেণ 1 

মকদি /  তািং  হারে প্ররয়াগ কেরত হরে ।

21.  
ম াোঃ দহদুি ইেিা  িার া , মেিগাদছ  ০১৯২৩-

১৩২১২৩
১ ০.১৮ কাপ প দ শ্র  ারছে গারয় োিা িাগ । পটাদেয়া  পাে ম্যাঙ্গারনট ২৪ গ্রা / তািংর  প্ররয়াগ কেরত হরে ।

22.  
ম াোঃ আদনছুজ্জা ান  মঘািিাদি,আইিহাে ০১৯৩১-

১০৪৩১৩
১ ০.২২ কাপ প দ শ্র পুকুরেে পাদন মঘািা হরয়রছ ।  তরক 1 মকদি হারে চুন প্ররয়াগ কেরত  হরে ।

23.   ম াোঃ আবু োরয়   কু ােী,কু ােী ০১৭৪৭-৬৭৩১৩৮ ১ ০.২৩ কাপ প দ শ্র ভারিা  ারনে মপানা প্রাদপ্তে দেষরয় িানরত চান ।
ভারিা  ারনে মপানা প্রাদপ্তে িন্য  েেকােী  ৎস্য খা ারে মযাগারযাগ কোে িন্য েিা হরিা 

।
24.  

ম াোঃরুরেি মহারেন  কাদ পুে ,মেিগাদছ  ০১৯৩৮-

৫১৭৬১৭
১ ০.১৬ কাপ প দ শ্র িাি স্তে পরিরছ ।

ধারনে খি ো কিাপাতা মপদচরয় স্তে তুরি মফিরত হরে , তরক ১৫০ গ্রা  ইউদেয়া দিরত 

হরে ।

25.   ম াোঃ োইফি ইেিা   হােিী, হােিী ০১৭১৪-৬৭৪১৫১ ১ ০.২ কাপ প দ শ্র প্রি পনী প্রাদপ্তে দেষরয় িানরত চান । উপরিিা  ৎস্য অদফরেে োরথ মযাগারযাগ োখাে িন্য েিা হরিা।

26.  
ম াোঃ িহুরুি ইেিা   েক ীপুে ,িাউকী ০১৭৩৫-

৮০৩৯৮৪
১ ০.২৬ কাপ প নাে পােী খাদ্য প্ররয়াগ েম্পরকপ িানরত চান । দির ে কুসু  ,েদেষােকখি ও পাদি  একরে দ দ রয় মিওয়াে পো  প মিয়া হরিা ।

27.  
ম াোঃ তুষাে আিী পাচ ক িাপুে ,খাদি পুে ০১৭৪৩-

২১৯১৩৯
১ ০.১৮ কাপ প দ শ্র  ৎস্য প্রদ ক্ষণ মপরত আগ্রহী । উপরিিা  ৎস্য অদফরেে োরথ মযাগারযাগ োখাে িন্য েিা হরিা।

28.   ম াোঃইউনুে আিী নাগিাহ 1726010272 ১ ০.১৬ কাপ প দ শ্র   ারছে গারয় িাি ফটদক
চুন ০১ মকদি/ তক, এেিং পটাদেয়া  পােম্যারঙ্গারনট ২৪-৩৬ গ্রা / তরক ব্যেহারেে 

পো  প প্রিান কো হরিা।

29.   োিি েদ ি  িা িাদ , ০১৯২৯৩৬৩৩১৭ ১ ০.২ কাপ প দ শ্র  পুকুরেে পাদনরত েবুি শ্যাওিা হরয়রছ
োে ও খাদ্য ো দয়ক েন্ধ োখা , ১০% হারে পাদন পদেেন প এেিং  তরক 1 মকদি হারে চুন 

প্ররয়াগ কেরত  হরে ।

30.   দন াে উিীন  ধুপুে ,আি িাঙ্গা 1725626042 ১ ০.১৪ কাপ প দ শ্র  ারছে গারয় উকুন । সুদ দথয়ন ২-৩ দ দি / তািংর  প্ররয়াগ ।৭ দিন পেপে ৩ োে ।

31.   েিরুি আি  পুটি পাইক পািা,  1713925211 ১ ০.২ কাপ প দ শ্র   ারছে মিি ও পাখনা পরেঁ যারে
োে ও খাদ্য ো দয়ক েন্ধ োখা, পটাদেয়া  পােম্যারঙ্গারনট ২৪-৩৬ গ্রা / তরক 

ব্যেহারেে পো  প প্রিান কো হরিা।

32.   ম াোঃ তদেকুি ইেিা  মগািিাদি. 1740896067 ১ ০.১৬ কাপ প দ শ্র  পুকুরেে পাদনরত িাি স্তে পরিরছ ।
ধারনে খি ো কিাপাতা মপদচরয় স্তে তুরি মফিরত হরে , তরক ১৫০ গ্রা  ইউদেয়া দিরত 

হরে ।

33.   ম াছাোঃ মেদিনা আক্তাে মেিগাদছ 1940538243 ১ ০.২ কাপ প দ শ্র  ারছে গারয় উকুন  মিখা যারে  পাদনরত সুদ দথয়ন ২-৩ দ দি / তািংর  প্ররয়াগ   কেরত হরে ৭ দিন পেপে ৩ োে

34.   মহাোইন, হাপাদনয়া , দচৎিা, 1718375270 ১ ০.১৬ কাপ প দ শ্র  ারছে গারয় িাি িাগ
চুন ০১ মকদি/ তক, এেিং পটাদেয়া  পােম্যারঙ্গারনট ২৪-৩৬ গ্রা / তরক ব্যেহারেে 

পো  প প্রিান কো হরিা।

35.   েবুি মেিা, বুরিাপািা, আইিহাঁে 1959712080 ১ ০.২ কাপ প দ শ্র ভারিা  ারনে মপানা প্রাদপ্তে দেষরয় িানরত চান ।
ভারিা  ারনে মপানা প্রাদপ্তে িন্য  েেকােী  ৎস্য খা ারে মযাগারযাগ কোে িন্য েিা হরিা 

।
36.  

ম াোঃ  াদহন েহ ান মছাটরোয়াদিয়া, কাদিিােপুে 

1710861464
১ ০.২ কাপ প দ শ্র  ারছে গারয় উকুন । সুদ দথয়ন ২-৩ দ দি / তািংর  প্ররয়াগ ।৭ দিন পেপে ৩ োে ।

37.   ম াোঃ কা রুজ্জা ান, দুি পভপুে, কু ােী 1762637075 ১ ০.১৬ কাপ প দ শ্র  াছ মভরে খাদে খারে ।
োতাে কাটা,োঁ  দিরয় পাদন মপটারনা,তীব্র ে স্যায় অদিরিন ট্যােরিট প্ররয়াগ কেরত হরে 

।



38.  
ম াোঃ  উজ্জি মহারেন শ্রীো পুে, কাদিিােপুে 

1891835845
১ ০.১৩ কাপ প দ শ্র  ৎস্য প্রদ ক্ষণ মপরত আগ্রহী । উপরিিা  ৎস্য অদফরেে োরথ মযাগারযাগ োখাে িন্য েিা হরিা।

39.   ম াছাোঃ মোরকয়া খাতুন, হােিী 1714674151 ১ ০.১৮ কাপ প দ শ্র পুকুরেে পাদন মঘািা হরয়রছ ।  তরক 1 মকদি হারে চুন প্ররয়াগ কেরত  হরে ।

40.    াহমুদুি হাোন,  আনন্দোে, োিািী 1748188037 ১ ০.২ কাপ প দ শ্র প্রি পনী প্রাদপ্তে দেষরয় িানরত চান । উপরিিা  ৎস্য অদফরেে োরথ মযাগারযাগ োখাে িন্য েিা হরিা।

41.   ম াোঃ ফদেি উিীন মখজুেতিা, নাগিাহ 1914770554 ১ ০.১৬ কাপ প দ শ্র  ারছে বৃদি ঠিক ত হরে না  জুিকৃত  ারছে ওিরনে ৫% হারে েম্পুেক খাোে প্ররয়াগ কেরত হরে।

42.   ম াোঃ দ িন মহারেন পাঁচদিয়া, িা িাদ  1748916761 ১ ০.১৭ কাপ প দ শ্র  াছ মভরে খাদে খারে ।
োতাে কাটা,োঁ  দিরয় পাদন মপটারনা,তীব্র ে স্যায় অদিরিন ট্যােরিট প্ররয়াগ কেরত হরে 

।
43.   আবু েকে ছেপািা, িাউদক ০১৭৬৫৩৫৭৮১২ ১ ০.১৩ কাপ প দ শ্র  ৎস্য প্রদ ক্ষণ মপরত আগ্রহী । উপরিিা  ৎস্য অদফরেে োরথ মযাগারযাগ োখাে িন্য েিা হরিা।

44.   িহুরুি ইেিা  শ্রীো পুে, কাদিিােপুে 1735203195 ১ ০.১৩ কাপ প দ শ্র পুকুরেে পাদনরত িাি স্তে পরিরছ ।
ধারনে খি ো কিাপাতা মপদচরয় স্তে তুরি মফিরত হরে , তরক ১৫০ গ্রা  ইউদেয়া দিরত 

হরে ।

45.  
ম াোঃ  ারনায়াে মহারেন ফিেগািী, গািংনী 

1997956349
১ ০.১৮ কাপ প দ শ্র  ারছে মপট ফরি যারে আক্রান্ত  াছ েদেরয় মফিরত হরে, প্রদত  তরক ১ মকদি চুন প্ররয়াগ কেরত হরে

46.  
ম াোঃ আদনসুজ্জা ান মঘািিািী, আইিহাঁে 

1931104313
১ ০.২ কাপ প দ শ্র পুকুরেে পাদনরত েবুি শ্যাওিা হরয়রছ

োে ও খাদ্য ো দয়ক েন্ধ োখা , ১০% হারে পাদন পদেেন প এেিং  তরক 1 মকদি হারে চুন 

প্ররয়াগ কেরত  হরে ।

47.   আবু েকে ছেপািা, িাউদক ০১৭৬৫৩৫৭৮১২ ১ ০.১৩ কাপ প দ শ্র ভারিা  ারনে মপানা প্রাদপ্তে দেষরয় িানরত চান ।
ভারিা  ারনে মপানা প্রাদপ্তে িন্য  েেকােী  ৎস্য খা ারে মযাগারযাগ কোে িন্য েিা হরিা 

।
48.   ম াোঃ  াদ   মহারেন মিহািা, 1917671320 ১ ০.১৬ কাপ প দ শ্র  ৎস্য প্রদ ক্ষণ মপরত আগ্রহী । উপরিিা  ৎস্য অদফরেে োরথ মযাগারযাগ োখাে িন্য েিা হরিা।

49.   ম াোঃ েবুি মেিা বুরিাপািা, আইিহাঁে 1959712080 ১ ০.১৩ কাপ প দ শ্র  ারছে গারয় উকুন । সুদ দথয়ন ২-৩ দ দি/ তািংর  প্ররয়াগ । ৭ দিন পেপে ৩ োে ।

50.   ম াোঃ  ারুফি দেশ্বাে দুি পভপুে, কু ােী 1740333539 ১ ০.১৮ কাপ প দ শ্র  াছ মভরে খাদে খারে ।
োতাে কাটা,োঁ  দিরয় পাদন মপটারনা,তীব্র ে স্যায় অদিরিন ট্যােরিট প্ররয়াগ কেরত হরে 

।
51.   ম াোঃ িাদহদুি ইেিা  মেিগাদছ 1305429104 ১ ০.১৮ কাপ প দ শ্র ভারিা  ারনে মপানা প্রাদপ্তে দেষরয় িানরত চান ।

ভারিা  ারনে মপানা প্রাদপ্তে িন্য  েেকােী  ৎস্য খা ারে মযাগারযাগ কোে িন্য েিা হরিা 

।
52.   ম াোঃ মতৌদহদুি ইেিা , মেিগাদছ 1711429884 ১ ০.১৩ কাপ প দ শ্র প্রি পনী প্রাদপ্তে দেষরয় িানরত চান । উপরিিা  ৎস্য অদফরেে োরথ মযাগারযাগ োখাে িন্য েিা হরিা।

53.   ম াোঃ দ িানুে েহ ান মেিগাদছ 1716063593 ১ ০.১৬ কাপ প দ শ্র  ারছে বৃদি ঠিক ত হরে না  জুিকৃত  ারছে ওিরনে ৫% হারে েম্পুেক খাোে প্ররয়াগ কেরত হরে।

54.   ম াোঃ োবুি মহারেন েক ীপুে 1725817956 ২ ১. কাপ প দ শ্র
 াছ  াো যারে, পাদনে ওপে বুিবুি আকারে গ্যাে মিখা 

যারে

দিওিাইট প্রদত  তরক ২০০ গ্রা , অযার াদনি প্রদত  তরক ৪০০ গ্রা  মিওয়াে পো  প 

মিওয়া হরিা

55.  
ম াোঃ িা াি মহারেন মিািগাছা, নাগিাহ 

1835377120
১ ০.২ কাপ প দ শ্র প্রি পনী প্রাদপ্তে দেষরয় িানরত চান । উপরিিা  ৎস্য অদফরেে োরথ মযাগারযাগ োখাে িন্য েিা হরিা।

56.   ম াোঃ হাদেবুে েহ ান  মেিগাদচ 1922672094 ১ ০.১৬ কাপ প দ শ্র পুকুরেে তিরির  প্রচুে ম ওিা ির  আরে কাদয়ক শ্রর ে  াধ্যর  ম ওিা তুরি মফিাে পো  প মিওয়া হরিা

57.   ম াৎ  রনায়াে মহরেন েন্দেদভটা, গািংনী  1980727312 ১ ০.১৩ কাপ প দ শ্র  াছ মভরে খাদে খারে ।
োতাে কাটা,োঁ  দিরয় পাদন মপটারনা,তীব্র ে স্যায় অদিরিন ট্যােরিট প্ররয়াগ কেরত হরে 

।
58.  

ম াোঃ  করিছুে েহ ান নাগিাহ, আি িাঙ্গা 

1728951871
১ ০.১৭ কাপ প দ শ্র  ৎস্য প্রদ ক্ষণ মপরত আগ্রহী । উপরিিা  ৎস্য অদফরেে োরথ মযাগারযাগ োখাে িন্য েিা হরিা।

59.   ম াোঃ োদফ আহর ি  োিািী 1732800500 ১ ০.১৩ কাপ প দ শ্র  াছ মভরে খাদে খারে ।
োতাে কাটা,োঁ  দিরয় পাদন মপটারনা,তীব্র ে স্যায় অদিরিন ট্যােরিট প্ররয়াগ কেরত হরে 

।
60.   অদভ ান্য কুন্ডু কযারনিপািা, আি িাঙ্গা 1719147426 ১ ০.১৪ কাপ প দ শ্র োরয়াফ্লক পিদতরত  াছচাষ কেরত আগ্রহী উপরিিা  ৎষ্য িপ্তে মথরক প্রদ ক্ষণ মনওয়াে পে  াছ চাষ শুরু কোে পো  প মিওয়া হরিা

61.   ম াোঃ দিটন আিী েনাতনপুে, োিািী 1951272470 ১ ০.১৪ কাপ প দ শ্র পুকুরেে পাদন মঘািা হরয়রছ ।  তরক 1 মকদি হারে চুন প্ররয়াগ কেরত  হরে ।

62.   ম াোঃ িাদহি  েরিশ্বেপুে, আইিহাঁে 1972018945 ১ ০.১৭ কাপ প দ শ্র  াছ মভরে খাদে খারে ।
োতাে কাটা,োঁ  দিরয় পাদন মপটারনা,তীব্র ে স্যায় অদিরিন ট্যােরিট প্ররয়াগ কেরত হরে 

।



63.   ম াোঃ আব্দুে েহ ান োরি াজু, িাউদক 1912563871 ১ ০.১৪ কাপ প দ শ্র  ৎস্য প্রি পনী প্রাদপ্তে দেষরয় িানরত চান । উপরিিা  ৎস্য অদফরেে োরথ মযাগারযাগ োখাে িন্য েিা হরিা।

64.   ম াোঃ নুরুি ইেিা , মখজুেতিা, নাগিাহ 1303877611 ২ ০.৩৩ কাপ প দ শ্র  ারছে বৃদি ঠিক ত হরে না  জুিকৃত  ারছে ওিরনে ৫% হারে েম্পুেক খাোে প্ররয়াগ কেরত হরে।

65.  
ম াছাোঃ মেদিনা খাতুন টাকপািা, আইিহাঁে 

1735280920
১ ০.২ কাপ প দ শ্র  াছ মভরে খাদে খারে ।

োতাে কাটা, োঁ  দিরয় পাদন মপটারনা,তীব্র ে স্যায় অদিরিন ট্যােরিট প্ররয়াগ কেরত 

হরে ।

66.   ম াোঃ নওরেে আিী  মক েপুে, হােিী 1704663915 ১ ০.১৩ কাপ প দ শ্র  াছ পাদনে ওপরে চক্রাকারে ঘুেরছ
 জুি ঘনত্ব ক ারত হরে এেিং প্রদত  তরক ২০০ গ্রা  দিওিাইট মিওয়াে পো  প প্রিান 

কো হরিা

67.   িদেে উিীন এে ািপুে, আি িাঙ্গা 1742538857 ১ ০.১৩ কাপ প দ শ্র  াছ মভরে খাদে খারে ।
োতাে কাটা,োঁ  দিরয় পাদন মপটারনা,তীব্র ে স্যায় অদিরিন ট্যােরিট প্ররয়াগ কেরত হরে 

।
68.  

ম াোঃ আদনসুজ্জা ান মঘািিািী, আইিহাঁে 

1931104313
১ ০.১৮ কাপ প দ শ্র পুকুরেে পাদনরত েবুি শ্যাওিা হরয়রছ

োে ও খাদ্য ো দয়ক েন্ধ োখা , ১০% হারে পাদন পদেেন প এেিং  তরক 1 মকদি হারে চুন 

প্ররয়াগ কেরত  হরে ।

69.   ম াোঃ  াইদুি ইেিা  িার া , মেিগাদছ 1923132123 ১ ০.১৩ কাপ প দ শ্র  াছ মভরে খাদে খারে ।
োতাে কাটা, োঁ  দিরয় পাদন মপটারনা,তীব্র ে স্যায় অদিরিন ট্যােরিট প্ররয়াগ কেরত 

হরে ।

70.  
ম াোঃ আদ ক ইকোি স্বপন মভিা াদে, নাগিাহ 

1717805632
১ ০.২ কাপ প দ শ্র পুকুরেে পাদনরত েবুি শ্যাওিা হরয়রছ

োে ও খাদ্য ো দয়ক েন্ধ োখা , ১০% হারে পাদন পদেেন প এেিং  তরক 1 মকদি হারে চুন 

প্ররয়াগ কেরত  হরে ।

71.   ম াচাোঃ মোরকয়া খাতুন হােিী 1714674150 ১ ০.১৩ কাপ প দ শ্র  ারছে বৃদি ঠিক ত হরে না  জুিকৃত  ারছে ওিরনে ৫% হারে েম্পুেক খাোে প্ররয়াগ কেরত হরে।

72.   ম াোঃ  াদ   মহারেন মিহািা 1917671300 ১ ০.১৮ কাপ প দ শ্র  াছ মভরে খাদে খারে ।
োতাে কাটা, োঁ  দিরয় পাদন মপটারনা,তীব্র ে স্যায় অদিরিন ট্যােরিট প্ররয়াগ কেরত 

হরে ।

73.  
ম াোঃ  াসুি োনা পাইকপািা, আি িাঙ্গা 

1757568038
১ ০.২ কাপ প দ শ্র  ৎস্য প্রদ ক্ষণ মপরত আগ্রহী । উপরিিা  ৎস্য অদফরেে োরথ মযাগারযাগ োখাে িন্য েিা হরিা।

74.   ম াোঃ োি আহর ি  াধেপুে, িাউদক 1761038945 ১ ০.১৩ কাপ প দ শ্র  ারছে গারয় িাি িাগ
চুন ০১ মকদি/ তক, এেিং পটাদেয়া  পােম্যারঙ্গারনট ২৪-৩৬ গ্রা / তরক ব্যেহারেে 

পো  প প্রিান কো হরিা।

75.   ম াোঃ োইদুি ইেিা  িার া , মেিগাদছ 1923132123 ১ ০.১৮ কাপ প দ শ্র িাি স্তে পরিরছ ।
ধারনে খি ো কিাপাতা মপদচরয় স্তে তুরি মফিরত হরে , তরক ১৫০ গ্রা  ইউদেয়া দিরত 

হরে ।

76.   ম াোঃ দেোজুি ইেো  হােিী 1740896084 ১ ০.১৩ কাপ প দ শ্র ভারিা  ারনে মপানা প্রাদপ্তে দেষরয় িানরত চান ।
ভারিা  ারনে মপানা প্রাদপ্তে িন্য  েেকােী  ৎস্য খা ারে মযাগারযাগ কোে িন্য েিা হরিা 

।
77.  

ম াোঃ মোেহান মহারেন মহারেনপুে, আি িাঙ্গা 

1732415607
১ ০.১৭ কাপ প দ শ্র  াছ মভরে খাদে খারে ।

োতাে কাটা, োঁ  দিরয় পাদন মপটারনা,তীব্র ে স্যায় অদিরিন ট্যােরিট প্ররয়াগ কেরত 

হরে ।

78.   ম াোঃ দিয়াকত আিী ওে ানপুে, হােিী 1319450384 ১ ০.১৮ কাপ প দ শ্র  ৎস্য প্রদ ক্ষণ মপরত আগ্রহী । উপরিিা  ৎস্য অদফরেে োরথ মযাগারযাগ োখাে িন্য েিা হরিা।

79.   ম াোঃ  ামুি োনা পাইকপািা 1737953818 ১ ০.১৬ কাপ প দ শ্র  াছ মভরে খাদে খারে ।
োতাে কাটা, োঁ  দিরয় পাদন মপটারনা,তীব্র ে স্যায় অদিরিন ট্যােরিট প্ররয়াগ কেরত 

হরে ।

80.   ম াছাোঃ মোরকয়া খাতুন হােিী 171467415 ১ ০.২ কাপ প দ শ্র ভারিা  ারনে মপানা প্রাদপ্তে দেষরয় িানরত চান ।
ভারিা  ারনে মপানা প্রাদপ্তে িন্য  েেকােী  ৎস্য খা ারে মযাগারযাগ কোে িন্য েিা হরিা 

।
81.  

ম াোঃ  াদ   মহারেন মিহািা, আি িাঙ্গা 

1917671300
১ ০.১৮ কাপ প দ শ্র পুকুরেে পাদনরত েবুি শ্যাওিা হরয়রছ

োে ও খাদ্য ো দয়ক েন্ধ োখা , ১০% হারে পাদন পদেেন প এেিং  তরক 1 মকদি হারে চুন 

প্ররয়াগ কেরত  হরে ।

82.  
ম াোঃ ম া ােেফ মহারেন োরি াজু, িাউদক 

1721847184
১ ০.১৬ কাপ প দ শ্র িাি স্তে পরিরছ ।

ধারনে খি ো কিাপাতা মপদচরয় স্তে তুরি মফিরত হরে , তরক ১৫০ গ্রা  ইউদেয়া দিরত 

হরে ।

83.   ম াোঃ েবুি মেিা বুরিাপািা, আইিহাঁে 1959712080 ১ ০.১৩ কাপ প দ শ্র  ারছে গারয় উকুন । সুদ দথয়ন ২-৩ দ দি / তািংর  প্ররয়াগ ।৭ দিন পেপে ৩ োে ।

84.   ম াোঃ আব্দি  ান্নান ফিেগািী, গািংনী 1966883275 ১ ০.১৮ কাপ প দ শ্র  াছ পাদনে ওপরে চক্রাকারে ঘুেরছ
 জুি ঘনত্ব ক ারত হরে এেিং প্রদত  তরক ২০০ গ্রা  দিওিাইট মিওয়াে পো  প প্রিান 

কো হরিা

85.   ম াোঃ োহাবুি ইেিা  িার া , মেিগাদছ 1985013258 ১ ০.১৬ কাপ প দ শ্র  ারছে গারয় িাি িাগ
চুন ০১ মকদি/ তক, এেিং পটাদেয়া  পােম্যারঙ্গারনট ২৪-৩৬ গ্রা / তরক ব্যেহারেে 

পো  প প্রিান কো হরিা।

86.   ম াোঃ িা াি মুদন্স মিািগাছা, নাগিাহ 17353720 ১ ০.২ কাপ প দ শ্র পুকুরেে পাদন মঘািা হরয়রছ ।  তরক 1 মকদি হারে চুন প্ররয়াগ কেরত  হরে ।

87.  
ম াোঃ নুরুজ্জা ান নান্টু কয়োিাঙ্গা, দচৎিা 

1986439024
১ ১.৫ কাপ প দ শ্র  াছ মভরে খাদে খারে ।

োতাে কাটা, োঁ  দিরয় পাদন মপটারনা,তীব্র ে স্যায় অদিরিন ট্যােরিট প্ররয়াগ কেরত 

হরে ।



88.  
ম াোঃ আদ ক ইকোি স্বপন মভিা াদে, নাগিাহ 

1717805632
১ ০.২৫ পােিা-কাপ প দ শ্র পুকুরেে পাদন অদধকহারে েবুি হরয় মগরছ

পুকুরে োে ও খাদ্য প্ররয়াগ ো দয়কভারে েন্ধোখা, ১০%পাদনে অিিেিি, প্রদত  তরক 

২৫০ গ্রা চুন প্ররয়াগ কেরত হরে, অদতদেক্ত হরি প্রদত একরেে িন্য ১ দিটাে অযার াদনি 

প্ররয়াগ কেরত হরে
89.   ম াোঃ ইখিাে মহারেন নাগিাহ 1926559750 ১ ০.১৩ কাপ প দ শ্র  ারছে বৃদি ঠিক ত হরে না  জুিকৃত  ারছে ওিরনে ৫% হারে েম্পুেক খাোে প্ররয়াগ কেরত হরে।

90.   ম াোঃ োরেি মিায়ািপাে নাগিাহ 1931441741 ১ ০.২২ কাপ প দ শ্র িাি স্তে পরিরছ ।
ধারনে খি ো কিাপাতা মপদচরয় স্তে তুরি মফিরত হরে , তরক ১৫০ গ্রা  ইউদেয়া দিরত 

হরে ।

91.  
ম াোঃ মেৌেভ মহারেন মহারেনপুে, আইিহাঁে 

1732415507
১ ০.১৬ কাপ প দ শ্র  াছ মভরে খাদে খারে ।

োতাে কাটা, োঁ  দিরয় পাদন মপটারনা,তীব্র ে স্যায় অদিরিন ট্যােরিট প্ররয়াগ কেরত 

হরে ।

92.   ম াোঃ আ োফি েক দপুে, িাউদক 1735803984 ১ ০.১৩ কাপ প দ শ্র  ৎস্য প্রদ ক্ষণ মপরত আগ্রহী । উপরিিা  ৎস্য অদফরেে োরথ মযাগারযাগ োখাে িন্য েিা হরিা।

93.   ম াোঃ ইয়াউি হক মেিগাদছ 1737617787 ১ ০.২ কাপ প দ শ্র ভারিা  ারনে মপানা প্রাদপ্তে দেষরয় িানরত চান ।
ভারিা  ারনে মপানা প্রাদপ্তে িন্য  েেকােী  ৎস্য খা ারে মযাগারযাগ কোে িন্য েিা হরিা 

।
94.   ম াোঃ েবুি মেিা বুরিাপািা, আইিহাঁে 1959712080 ১ ০.১৩ কাপ প দ শ্র  াছ মভরে খাদে খারে ।

োতাে কাটা, োঁ  দিরয় পাদন মপটারনা,তীব্র ে স্যায় অদিরিন ট্যােরিট প্ররয়াগ কেরত 

হরে ।

95.   ম াোঃ জুরয়ি োনা েকদ পুে, িাউদক 1714813966 ১ ০.১৩ কাপ প দ শ্র পুকুরেে তিরির  প্রচুে ম ওিা ির  আরে কাদয়ক শ্রর ে  াধ্যর  ম ওিা তুরি মফিাে পো  প মিওয়া হরিা

96.   ম াোঃ হাোন আিী, িার া  মেিগাদছ 1926415323 ২ ০.৩৬ কাপ প দ শ্র  ারছে গারয় উকুন । সুদ দথয়ন ২-৩ দ দি / তািংর  প্ররয়াগ ।৭ দিন পেপে ৩ োে ।

97.  
ম াোঃ দফরোি আহর ি কা ািপুে, কু ােী 

1938968951
১ ০.১৩ কাপ প দ শ্র পুকুরেে পাদন মঘািা হরয়রছ ।  তরক 1 মকদি হারে চুন প্ররয়াগ কেরত  হরে ।

98.   ম াোঃ আব্দুে েদহ  োরি াজু, িাউদক 1725881034 ১ ০.১৭ কাপ প দ শ্র  াছ মভরে খাদে খারে ।
োতাে কাটা, োঁ  দিরয় পাদন মপটারনা,তীব্র ে স্যায় অদিরিন ট্যােরিট প্ররয়াগ কেরত 

হরে ।

99. 
ম াোঃ আদনসুজ্জা ান মঘািিািী, আইিহাঁে 

1931104313
১ ০.১৫ কাপ প দ শ্র পুকুরেে পাদনরত েবুি শ্যাওিা হরয়রছ

োে ও খাদ্য ো দয়ক েন্ধ োখা , ১০% হারে পাদন পদেেন প এেিং  তরক 1 মকদি হারে চুন 

প্ররয়াগ কেরত  হরে ।

100.  

        
ম াোঃ আবু োরয়  কু ােী 1747673138 ১ ০.২ কাপ প দ শ্র ভারিা  ারনে মপানা প্রাদপ্তে দেষরয় িানরত চান ।

ভারিা  ারনে মপানা প্রাদপ্তে িন্য  েেকােী  ৎস্য খা ারে মযাগারযাগ কোে িন্য েিা হরিা 

।
101.  

        
ম াোঃ আব্দুে ো াি  ধুপুে, িা িাদ  1799314135 ৮ ৪.৬ কাপ প দ শ্র িাি স্তে পরিরছ ।

ধারনে খি ো কিাপাতা মপদচরয় স্তে তুরি মফিরত হরে , তরক ১৫০ গ্রা  ইউদেয়া দিরত 

হরে ।

102.  

        
ম াোঃ হায়িাে আিী  ধুপুে, িা িাদ  1716463282 ২ ১.২১ কাপ প দ শ্র  ৎস্য প্রদ ক্ষণ মপরত আগ্রহী । উপরিিা  ৎস্য অদফরেে োরথ মযাগারযাগ োখাে িন্য েিা হরিা।

103.  

        

ম াোঃ আি গীে মহারেন  ধুপুে, িা িাদ  

০১৭৬০০০০২৬০
১ ০.১৬ কাপ প দ শ্র  াছ মভরে খাদে খারে ।

োতাে কাটা, োঁ  দিরয় পাদন মপটারনা,তীব্র ে স্যায় অদিরিন ট্যােরিট প্ররয়াগ কেরত 

হরে ।

104.  

        

ম াোঃ  রনায়াে মহারেন েন্দেদভটা, গািংনী  

০১৯৮০৭২৭৩১২
১ ০.১৩ কাপ প দ শ্র  ারছে বৃদি ঠিক ত হরে না  জুিকৃত  ারছে ওিরনে ৫% হারে েম্পুেক খাোে প্ররয়াগ কেরত হরে।

105.  

        
ম াোঃ  ারুফি দেশ্বাে দুি পভপুে, কু ােী 1740333539 ১ ০.১৬ কাপ প দ শ্র পুকুরেে পাদন মঘািা হরয়রছ ।  তরক 1 মকদি হারে চুন প্ররয়াগ কেরত  হরে ।

106.  

        
ম াোঃ তািনুে হাোন হােিী 1713907142 ১ ০.১৩ কাপ প দ শ্র  ৎস্য প্রি পনী প্রাদপ্তে দেষরয় িানরত চান । উপরিিা  ৎস্য অদফরেে োরথ মযাগারযাগ োখাে িন্য েিা হরিা।

107.  

        
ম াোঃ োনা আহর ি োরি াজু, িাউদক 1724889242 ১ ০.১৮ কাপ প দ শ্র  ারছে গারয় উকুন । সুদ দথয়ন ২-৩ দ দি / তািংর  প্ররয়াগ ।৭ দিন পেপে ৩ োে ।

108.  

        
ম াোঃ হাদেবুে েহ ান  মেিগাদচ 1922672094 ১ ০.১৩ কাপ প দ শ্র ভারিা  ারনে মপানা প্রাদপ্তে দেষরয় িানরত চান ।

ভারিা  ারনে মপানা প্রাদপ্তে িন্য  েেকােী  ৎস্য খা ারে মযাগারযাগ কোে িন্য েিা হরিা 

।
109.  

       
ম াৎ তদেকুি ইেিা  হাঁপাদনয়া, দচৎিা 1756059095 ১ ০.১৮ কাপ প দ শ্র  াছ মভরে খাদে খারে ।

োতাে কাটা, োঁ  দিরয় পাদন মপটারনা,তীব্র ে স্যায় অদিরিন ট্যােরিট প্ররয়াগ কেরত 

হরে ।

110.  

        
ম াোঃ আবু ইউসুফ মঘািিািী, আইিহাঁে 1951274320 ১ ০.৪ কাপ প দ শ্র  ারছে বৃদি ঠিক ত হরে না  জুিকৃত  ারছে ওিরনে ৫% হারে েম্পুেক খাোে প্ররয়াগ কেরত হরে।

111.   

       

ম াোঃ তুষাে আিী পাঁচক িাপুে, খাদি পুে  

1743219139
১ ১.১৬ কাপ প দ শ্র পাদনে উপদেভােরগ বুিবুি সৃদষ্ট হরে

পাদন পদেেতপন কেরত হরে, িাি/হেো টানরত হরে। মেদ  ে স্যা হরি   তািং  প্রদত ২০০ 

গ্রা  গ্যারোদনি প্ররয়াগ কেরত হরে

112.  

        
ম াোঃ  দফকুি ইেিা  হােিী 1726113776 ১ ০.১৩ কাপ প দ শ্র  ারছে মপট ফরে যারে

আক্রান্ত  াছ েদেরয় মফিরত হরে, েি  ারছে মক্ষরে দেদেঞ্জ দিরয় মপট মথরক পাদন মেে 

করে মফিরত হরে



113.  

        
ম াোঃ আবু োরয়  কু ােী 1747673138 ১ ০.২ কাপ প দ শ্র  াছ মভরে খাদে খারে ।

োতাে কাটা, োঁ  দিরয় পাদন মপটারনা,তীব্র ে স্যায় অদিরিন ট্যােরিট প্ররয়াগ কেরত 

হরে ।

114.  

        

ম াোঃ আদ ক ইকোি মভিা াদে, নাগিাহ 

1716805632
১ ০.২৫ কাপ প দ শ্র পুকুরেে পাদন অদধকহারে েবুি হরয় মগরছ

পুকুরে োে ও খাদ্য প্ররয়াগ ো দয়কভারে েন্ধোখা, ১০%পাদনে অিিেিি, প্রদত  তরক 

২৫০ গ্রা চুন প্ররয়াগ কেরত হরে, অদতদেক্ত হরি প্রদত একরেে িন্য ১ দিটাে অযার াদনি 

প্ররয়াগ কেরত হরে115.  

        
ম াোঃ োহারুজ্জা ান মঘােদেিা, িা িাদ  1722414178 ১ ০.১৬ কাপ প দ শ্র কক, দ িং ও  াগুে  ারছে বৃদি ঠিক ত হরে না দনয়দ ত সুষ খাদ্য প্ররয়ারগে পো  প প্রিান কো হয়

116.  

        

ম াোঃ েদফকুি ইেিা  মপািতািাঙ্গা, োিািী 

1712014557
১ ০.১২ কাপ প দ শ্র পুকুরেে পাদন মঘািা হরয়রছ ।  তরক 1 মকদি হারে চুন প্ররয়াগ কেরত  হরে ।

117.  

        

ম াোঃ দ নারুি ইেিা  ফদেিপুে, মেিগাদছ 

1723621816
১ ০.২৮ কাপ প দ শ্র  ৎস্য প্রদ ক্ষণ মপরত আগ্রহী । উপরিিা  ৎস্য অদফরেে োরথ মযাগারযাগ োখাে িন্য েিা হরিা।

118.  

        
ম াোঃ কি  আিী যািেপুে, িাউদক 1764474217 ১ ০.২ কাপ প দ শ্র পুকুরেে পাদনরত েবুি শ্যাওিা হরয়রছ

োে ও খাদ্য ো দয়ক েন্ধ োখা , ১০% হারে পাদন পদেেন প এেিং  তরক 1 মকদি হারে চুন 

প্ররয়াগ কেরত  হরে ।

119.  

       

ম াোঃ েদকবুি ইেিা  টাকপািা, আইিহাঁে 

০1792522508
১ ০.১৩ কাপ প দ শ্র  াছ মভরে খাদে খারে ।

োতাে কাটা, োঁ  দিরয় পাদন মপটারনা,তীব্র ে স্যায় অদিরিন ট্যােরিট প্ররয়াগ কেরত 

হরে ।

১৩১ ৩০

৭৫৩ ৬২৪

কুদষ্টয়া

১
মমাাঃ রমজান আলী, ক্ষপতাাঃ মৃত এরফান আলী, সদরপুর, 

ক্ষমরপুর, কুক্ষিয়া। 01715685222
১ ৪.৮৬ কাপ শ জাতীয় পাক্ষন পরীক্ষ্া পাক্ষনর অক্ষিরজন,ক্ষপ ইচ,এমক্ষনয়াপরীক্ষ্া করা হয়।

২
মমাাঃ নুরুল ইসলাম, ক্ষপতা-মৃত খরয়র মৃধা, 

সদরপুর,ক্ষমরপুর,কুক্ষিয়া। 1721607734
১ ০.২ কাপ শ জাতীয় পাক্ষন পরীক্ষ্া পাক্ষনর অক্ষিরজন,ক্ষপ ইচ,এমক্ষনয়াপরীক্ষ্া করা হয়।

৩
মমাাঃ সাক্ষমরুল ইসলাম, ক্ষপতা-মৃত আজগর আলী, গ্রাম-

নওদা বহুল্বািীয়া। 01768329908
২ ২. কাপ শ জাতীয় পাক্ষনর ক্ষবক্ষিন্ন প্যারাক্ষমটার সংক্রান্ত। ক্ষপক্ষনর ক্ষবক্ষিন্ন গুনাগুন পক্ষরক্ষ্ার মাধ্যরম পরামর্ শ প্রদান করা হয়।

৪
মমাাঃ সারজদুর রহমান, গ্রাম-খরয়রপুর,আমলা,ক্ষমরপুর, 

01312884386
২ - পাবদা মাছ খারে না। পাক্ষন পক্ষরবতশন করর  নতুন করর শুরু কররত হরব।

৫
মর্খ মমা; বরকতুল্লাহ, সুলতানপুর,ক্ষমরপুর,কুক্ষিয়া, 

1916101533
১ ০.২৬ কাপ শ জাতীয় মারছর খাবার ক্ষবষয়ক মারছর খায ক্ষনরজ কতক্ষর করর খাওয়ারনা মযরত পারর।

৬
মমাাঃ ওক্ষহদুর রহমান, ক্ষপতা-মমাাঃ বজলুর রহমান, 

তালবািীয়া,ক্ষমরপুর,কুক্ষিয়া০১৭২২০৪০৫৫৯
১ ০.১৫ কাপ শ জাতীয় মাছ চারষর প্রক্ষর্ক্ষ্ন গ্রহণ উপরজলায় প্রক্ষর্ক্ষ্ণ আসরল প্রক্ষর্ক্ষ্ণ মদওয়া হরব।

৭
সালমা খাতুন, মাক্ষলহাদ,ক্ষমরপুর,কুক্ষিয়া, 

1752188492
১ ১ কাপ শ ক্ষমশ্র পুকুর প্রস্তুক্ষত আগাছা পক্ষরস্কার করর প্রক্ষত র্তরক ৫০০গ্রাম হারর চুন প্ররয়াগ করর মযাগারযাগ কররত হরব।

৮
সাক্ষবনা ইয়াসক্ষমন, মাক্ষলহাদ,ক্ষমরপুর,কুক্ষিয়া, 

1745720257
১ ০.১৮ কাপ শ ক্ষমশ্র পুকুরর চুন ক্ষদরত চায় চাষ্কালীন প্রক্ষত র্তরক ২৫০ গ্রাম হারর চুন ক্ষদরত হরব।

৯
নাজমুল ইসলাম, ক্ষর্মুক্ষলয়া,ক্ষমরপুর,কুক্ষিয়া, 

1730912374
১ ০.২ কাপ শ ক্ষমশ্র সকারল মাছ িারস র্তক প্রক্ষত ২৫০গ্রাম চুন আরগরক্ষদন ক্ষিক্ষজরয় মররখ পররর ক্ষদন ক্ষদরত হরব।

১০
মমাাঃ ফারুক মহারসন, ক্ষর্মুক্ষলয়া,ক্ষমরপুর,কুক্ষিয়া, 

1936289167
১ ০.১৬ কাপ শ ক্ষমশ্র মারছর খায প্ররয়াগ জানরত চায়। কজব ির অনুযায়ী ক্ষদরন র্তকরা ৫% হারর খাবার ক্ষদরত হরব।

১১
মমাাঃ মুরাদ আলী, ক্ষর্মুক্ষলয়া,ক্ষমরপুর,কুক্ষিয়া, 

1723221486
১ ০.২৪ কাপ শ ক্ষমশ্র মারছর খায প্ররয়াগ জানরত চায়। কজব ির অনুযায়ী ক্ষদরন র্তকরা ৫% হারর খাবার ক্ষদরত হরব।

১২
ক্ষবশু ক্ষবষবাস, খিকবািীয়া,ক্ষমরপুর,কুক্ষিয়া, 

017340607301
১ ০.১২ কাপ শ ক্ষমশ্র মারছর মপানা অনুদান সম্পরকশ জানরত চায়। মারছর মপানা অনুদান সম্পরকশ ক্ষবস্তাক্ষরত জানারনা হয়।

১৩
রতন কুমার, খিকবািীয়া,ক্ষমরপুর,কুক্ষিয়া, 

1961141433
২ ০.১৮ কাপ শ ক্ষমশ্র পুকুরর সার প্ররয়ারগর উরিশ্য জানরত চায়। সার প্ররয়ারগর উপকাক্ষরতা ক্ষবস্তাক্ষরত বলা হয়।

১৪
মমাাঃ সামসুর রহমান, ফুলবািীয়া,ক্ষমরপুর,কুক্ষিয়া, 

1731359896
২ ০.৩২ কাপ শ ক্ষমশ্র পুকুরর পারটর জাগ মদওয়া পাক্ষনর গুনাগুন নি হরয়রছ। র্তক প্রক্ষত ৫০০ গ্রাম হারর চুন প্ররয়ারগর পরামর্ শ মদওয়া হরলা।

আলমর্াঙ্গা উপরজলার মমাট:

মজলার মমাট:



১৫ মমাাঃ মাহাফুজুর রহমান, ফুলবািীয়া,ক্ষমরপুর,কুক্ষিয়া ১ ০.১৮ কাপ শ ক্ষমশ্র পুকুরর পারটর জাগ মদওয়া পাক্ষনর গুনাগুন নি হরয়রছ। র্তক প্রক্ষত ৫০০ গ্রাম হারর চুন প্ররয়ারগর পরামর্ শ মদওয়া হরলা।

১৬
মমাাঃ ফজরল রাক্ষব্ব, ফুলবািীয়া,ক্ষমরপুর,কুক্ষিয়া, 

01774426119
১ ০.২৫ কাপ শ ক্ষমশ্র পুকুরর সার প্ররয়াগ। র্তাংর্ প্রক্ষত ১০০ গ্রাম ইউক্ষরয়া,৫০গ্রাম টিএক্ষি, মদওয়ার পরামর্ শ মদওয়া হয়।

১৭ আাঃ মান্নান, সদরপুর,ক্ষমরপুর,কুক্ষিয়া,০১৭৩৬১৫৩২০৫ ১ ০.৩৩ কাপ শ ক্ষমশ্র মারছর ক্ষ্তররাগ চুন ও লবন প্ররয়াগ ১+১=২ মকক্ষজ/র্তক/৫ফুট।

১৮ লালু , সদরপুর,ক্ষমরপুর,কুক্ষিয়া ১ ২.
কাপ শ জাতীয় মারছর 

ক্ষমশ্র চাষ
ফুলকা পচা চুন৫০০ গ্রাম/র্তাংর্ প্ররয়ারগর পরামর্ শ মদওয়া হরলা।

১৯
মমাাঃ ক্ষছক্ষিকুর রহমান, 

কাক্ষমরহাট,ফুলবািীয়া,ক্ষমরপুর,কুক্ষিয়া, 

01736680585

১ ০.২
কাপ শ জাতীয় মারছর 

ক্ষমশ্র চাষ
মারছর েণত মবর্ী। মারছর েণতব কক্ষমরয় সুষম হারর খায প্ররয়ারগর পরামর্ শ মদওয়া হয়।

২০
মমাাঃ মসারহল আলী, ক্ষর্মুক্ষলয়া,ক্ষমরপুর,কুক্ষিয়া, 

1952545077
১ ০.২

কাপ শ জাতীয় মারছর 

ক্ষমশ্র চাষ
নতুন চাষী মাছ চারষর মুনাফা ও সুক্ষবধা সম্পরকশ বলা হরলা।

২১
মমাাঃ আনারুল, ক্ষর্মুক্ষলয়া,ক্ষমরপুর,কুক্ষিয়া, 

1952545077
১ ০.২

বারয়াফ্লক এ মাগুর 

চাষ।
বারয়াফ্লক সম্পরকশ জানরত চায়। বারয়াফ্লক সম্পরকশ মট্রক্ষনং আসরল জানারনা হরব।

২২
মমাাঃ বাদর্া তাঞ্জুম, ক্ষর্মুক্ষলয়া,ক্ষমরপুর,কুক্ষিয়া, 

01736678267
১ ০.১৫

কাপ শ জাতীয় মারছর 

ক্ষমশ্র চাষ
মাছ খায় না। ক্ষপক্ষন পক্ষরবরতশনর কররত হরব।

২৩
অরনায়ার র্াহাদত, মপািাদহ,ক্ষমরপুর,কুক্ষিয়া, 

1919262726
১ ০.২

কাপ শ জাতীয় মারছর 

ক্ষমশ্র চাষ
প্রক্ষর্ক্ষ্ণ ক্ষনরত ইচ্ছুক প্রক্ষর্ক্ষ্ণ ক্ষবষরয় জানারনা হরব মরম শ বলা হয়।

২৪ মমাাঃ ক্ষবপ্লব, ধুবইল,ক্ষমরপুর,কুক্ষিয়া, 1738513644 ১ ০.১
কাপ শ জাতীয় মারছর 

ক্ষমশ্র চাষ
খায ক্ষবষরয় খাবার ক্ষবষরয় পরামর্ শ মদওয়া হয়।

২৫
মমাাঃ মুনর্ী ফরহাদ, কাক্ষমরহাট,ক্ষমরপুর,কুক্ষিয়া, 

1952545077
১ ০.১২

কাপ শ জাতীয় মারছর 

ক্ষমশ্র চাষ
মারছর বৃক্ষি না হওয়া মারছর েনত্ব কমারত হরব,সুষম খায প্ররয়াগ কররত হরব।

২৬
মমাাঃ ছারহব উক্ষিন, পুরাতন আযমপুর,ক্ষমরপুর,কুক্ষিয়া, 

1722605440
১ ০.১৬

কাপ শ জাতীয় মারছর 

ক্ষমশ্র চাষ
মারছর িারলা মপানার উৎস জানরত চায়। সরকারী হযাচারী মথরক মপানা সংগ্ররহর জন্য বলা হয়।

২৭
মমাাঃ বাবুল হক, কাক্ষমরহাট,ক্ষমরপুর,কুক্ষিয়া, 

01735408217
১ ০.১২

কাপ শ জাতীয় মারছর 

ক্ষমশ্র চাষ
িারলা মপানার সন্ধান চায়। সরকারী হযাচারী মথরক মপানা সংগ্ররহর জন্য বলা হয়।

২৮
মমাাঃ রুরবল আলী, বহল্বারীয়া, ক্ষমরপুর, 

কুক্ষিয়া,০১৭৫৯২১০৪৭৭
১ ০.৩৩

কাপ শ জাতীয় মারছর 

ক্ষমশ্র চাষ
পাক্ষন পরীক্ষ্া পাক্ষনর অক্ষিরজন,ক্ষপ ইচ,এমক্ষনয়াপরীক্ষ্া করা হয়।

২৯
মমাছাাঃ মুক্ষর্ শদা মহনা, কাক্ষমরহাট,ক্ষমরপুর,কুক্ষিয়া, 

1749812241
২ ১.

কাপ শ জাতীয় মারছর 

ক্ষমশ্র চাষ
পাক্ষন পরীক্ষ্া পাক্ষনর অক্ষিরজন,ক্ষপ ইচ,এমক্ষনয়াপরীক্ষ্া করা হয়।

৩০
মমাাঃ আক্ষজজুর রহমান, সারহবনগর,ক্ষমরপুর,কুক্ষিয়া, 

1773733246
১ ০.২

কাপ শ জাতীয় মারছর 

ক্ষমশ্র চাষ
প্রক্ষর্ক্ষ্ণ ক্ষনরত ইচ্ছুক। উপরজলায় প্রক্ষর্ক্ষ্ণ আসরল জানারনা হরব।

৩১
মমাাঃ মক্ষহদুল ইসলাম, সদরপুর,ক্ষমরপুর,কুক্ষিয়া, 

017293777357
১ ০.২৫

কাপ শ জাতীয় মারছর 

ক্ষমশ্র চাষ
পাক্ষনর কালার আরস না।

প্রথরম র্তক প্রক্ষত ২৫০ গ্রাম চুনপ্ররয়াগ ৫ ক্ষদন পর ইউক্ষরয়া ও টিএসক্ষপ সার প্ররয়ারগর 

পরামর্ শ মদওয়া হয়।

৩২
মমাাঃ মসক্ষলম মরজা, কাক্ষকলাদহ,ক্ষমরপুর,কুক্ষিয়া, 

1730997900
১ ০.১৮

রুই,কাতলা,মৃরগল,কা

ক্ষলবাউস,
মারছর খায প্ররয়াগ সম্পরকশ জানরত চায়। খায প্ররয়ারগর মাত্া ও সময় সম্পরকশ ক্ষবস্তাক্ষরত বলা হরলা।

৩৩
মমাাঃ ক্ষজন্নাহক্ষবশ্বাস, তালবািীয়া,ক্ষমরপুর,কুক্ষিয়া, 

1722130639
১ ০.৬৬

রুই,কাতলা,মৃরগল,কা

ক্ষলবাউস,
পাক্ষনর রঙ ও সার প্ররয়াগ। র্তাংর্ প্রক্ষত ১০০ গ্রাম ইউক্ষরয়া,৫০১ গ্রাম টিএসক্ষপ সার প্ররয়ারগর পরামর্ শ মদওয়া হয়।

৩৪
মমাাঃ আক্ষজজুল হক, কাক্ষকলাদহ,ক্ষমরপুর,কুক্ষিয়া, 

01782872958
১ ০.১৬

রুই,কাতলা,মৃরগল,কা

ক্ষলবাউস,
পাক্ষন মোলা। পুকুরর বৃক্ষির পান প্ররবরর্র রাস্তা বন্ধ করার পরামর্ শ মদওয়া হয়।

৩৫
আাঃ রাজ্জাক, কাক্ষকলাদহ,ক্ষমরপুর,কুক্ষিয়া, 

01782872958
১ ০.২ কাপ শ জাতীয় পাক্ষন পরীক্ষ্া পাক্ষনর অক্ষিরজন,ক্ষপ ইচ,এমক্ষনয়াপরীক্ষ্া করা হয়।

৩৬ মমাাঃ নুরুজ্জামান, খিকবািীয়া,ক্ষমরপুর,কুক্ষিয়া ১ ০.২৫ রুই,কাতলা,মৃরগল, মারছর বৃক্ষি না হওয়া। মারছর েনত্ব কমারত হরব ।

৩৭
মমাাঃ জাক্ষহদুল ইসলাম, মপৌরসিা,ক্ষমরপুর,কুক্ষিয়া, 

188344659
১ ০.১৬

কাপ শ জাতীয় মারছর 

ক্ষমশ্র চাষ
ক্ষসলিার মারছর মাথা মমাটা। মারছর েনত্ব কক্ষমরয় সুষম খায বািারত হরব।

৩৮
মমাাঃ সাহাজুল ইসলাম, খিকবািীয়া,ক্ষমরপুর,কুক্ষিয়া, 

01719625645
২ ১.০৪

কাপ শ জাতীয় মারছর 

ক্ষমশ্র চাষ
মারছর ক্ষবষক্ষক্রয়া পাক্ষন পক্ষরবরনশর পরামর্ শ মদওয়া হয়।

৩৯
মমাাঃ মান্নান মমাল্লা, খিকবািীয়া,ক্ষমরপুর,কুক্ষিয়া 

০১৭১৮৭০৯১০৩
১ ০.২৪

কাপ শ জাতীয় মারছর 

ক্ষমশ্র চাষ
প্রক্ষর্ক্ষ্ণ ক্ষনরত আগ্রহী। প্রক্ষর্ক্ষ্ণ হরল জানারনা হরব।



৪০
মমাাঃ জাক্ষহদুল ইসলাম, ক্ষমরপুর 

বাসিযান্ড,ক্ষমরপুর,কুক্ষিয়া, 01760246416
১ ০.১৫ কাপ শ জাতীয় মারছর খায ক্ষবষরয় মারছর খায ক্ষনজ হারত বাক্ষনরয় মদায়ার পরামর্ শ ।

৪১
মমাাঃ আক্ষতকুল ইসলাম, 

কুক্ষিয়ারচর,হালসা,ক্ষমরপুর,কুক্ষিয়া, 

01913792358

১ ০.২৫ কাপ শ জাতীয় পাক্ষন পরীক্ষ্া পাক্ষনর অক্ষিরজন,ক্ষপ ইচ,এমক্ষনয়াপরীক্ষ্া করা হয়।

৪২
মমাাঃ মমার্ারফ আলী, চরপািা,ক্ষমরপুর,কুক্ষিয়া, 

01923464590
১ ০.৩৩ ক্ষমশ্র চাষ াা্মারছর মপানা প্রাক্ষপ্ত ক্ষবষরয়। সরকারী হযাচারীরত মযাগারযাগ কররত বলা হয়।

৪৩
মমাাঃ মাসুদ রানা, ঝুটিংর্াঙ্গা,হালসা,ক্ষমরপুর,কুক্ষিয়া, 

01795875349
১ ০.১২ ক্ষমশ্র চাষ নতুন চাষী প্রক্ষর্ক্ষ্রণ আগ্রহী প্রক্ষর্ক্ষ্রণর সুরযাগ হরল জানারনা হরব।

৪৪
মমাাঃ আলমগীর মহারসন, চর নওয়াপারা,ক্ষমরপুর,কুক্ষিয়া, 

01884510497
১ ০.১৬ ক্ষমশ্র চাষ নতুন চাষী প্রক্ষর্ক্ষ্রণ আগ্রহী প্রক্ষর্ক্ষ্রণর সুরযাগ হরল জানারনা হরব।

৪৫
মমাাঃ মারজদুল, কুর্াক্ষবিীয়া,ক্ষমরপুর,কুক্ষিয়া, 

1726715037
১ ০.৩৩ ক্ষমশ্র চাষ বারয়াফ্লক এ মাছ চাষ ক্ষক। বারয়াফ্লক সম্পরকশ মট্রক্ষনং আসরল জানারনা হরব।

৪৬
মমাাঃ মুকুল মহারসন, আমবিীয়া,ক্ষমরপুর,কুক্ষিয়া, 

1742332647
১ ০.২

কাপ শ জাতীয় মারছর 

ক্ষমশ্র চাষ
প্রক্ষর্ক্ষ্রণ  ক্ষনরত আগ্রহী। প্রক্ষর্ক্ষ্রণর সুরযাগ হরল জানারনা হরব।

৪৭
মমাাঃ ক্ষমলন মহারসন, আমবিীয়া,ক্ষমরপুর,কুক্ষিয়া, 

017441063790
২ ০.২৪

কাপ শ জাতীয় মারছর 

ক্ষমশ্র চাষ
প্রক্ষর্ক্ষ্রণ  ক্ষনরত আগ্রহী। প্রক্ষর্ক্ষ্রণর সুরযাগ হরল জানারনা হরব।

৪৮
মমাাঃ রুরবল আলী, বহালবািীয়া,ক্ষমরপুর,কুক্ষিয়া, 

17599210477
১ ০.১৬

কাপ শ জাতীয় মারছর 

ক্ষমশ্র চাষ
প্রদ শর্নী ক্ষনরত চায়। ক্ষস আই ক্ষজ সদস্য হরল আগামীবার সুরযাগ হরল জানানী হরব।

৪৯
মমাছাাঃ আরয়র্া আফরীন, খাক্ষদম,ক্ষমরপুর,কুক্ষিয়া, 

01771388145
১ ০.২৪

কাপ শ জাতীয় মারছর 

ক্ষমশ্র চাষ
মাছ বৃক্ষি পারে না। মারছর েনত্ব কমারত হরব,পক্ষরক্ষমত খাবার ক্ষদরত হরব।

৫০
মমাছাাঃ চায়না খাতুন, খাক্ষদম,ক্ষমরপুর,কুক্ষিয়া, 

০১৭৭০৭০৪২৯৫
১ ০.১৬

কাপ শ জাতীয় মারছর 

ক্ষমশ্র চাষ
মাছ বৃক্ষি পারে না। মারছর েনত্ব কমারত হরব,পক্ষরক্ষমত খাবার ক্ষদরত হরব।

৫১
মমাছাাঃ মুরক্ষর্দা মহনা, খাক্ষদম,ক্ষমরপুর,কুক্ষিয়া, 

01749812241
১ ০.১

কাপ শ জাতীয় মারছর 

ক্ষমশ্র চাষ
ঋন সম্পরকশ জানরত চায়। মৎস্য দপ্তররর ঋরনর কায শক্রম সম্পরকশ জানারনা হরলা।

৫২
মমাাঃ মসক্ষলম আলী, ক্ষচথক্ষলয়া,ক্ষমরপুর,কুক্ষিয়া, 

017867793621
১ ০.২ মরনারসি ক্ষবষরয় িারলা মপানার উৎস্য জানরত চায়। ক্ষস ক্ষপ মমগা সহ িারলা  মারনর মপানার সন্ধান মদওয়া হরলা।

৫৩
মমাাঃ আব্দুল কুদ্দুস, পাহািপুর,ক্ষমরপুর,কুক্ষিয়া, 

1772292691
১ ০.২৬

কাপ শ জাতীয় মারছর 

ক্ষমশ্র চাষ
ক্ষসলিার মাছ মারা যারে। পুকুরর ক্ষপক্ষনরত পাট পচারনা পাক্ষন প্ররবর্ বন্ধ করর পাক্ষন বৃক্ষি কররত হরব।

৫৪
মমাছাাঃ ক্ষবউটি খাতুন, পাহািপুর,ক্ষমরপুর,কুক্ষিয়া, 

1715688086
১ ০.২

কাপ শ জাতীয় মারছর 

ক্ষমশ্র চাষ
মাছ িাসরছ। মারছর েনত্ব কমারত হরব,বাইররর পাক্ষন প্ররবর্ বন্ধ কররত হরব।

৫৫
মমাাঃ সাইদুল ইসলাম, মগটপািা,ধুবইল,ক্ষমরপুর,কুক্ষিয়া, 

1739108146
১ ০.১৬

কাপ শ জাতীয় মারছর 

ক্ষমশ্র চাষ
প্রক্ষর্ক্ষ্ন ক্ষনরত ইচ্ছুক। প্রক্ষর্ক্ষ্ন হরল জানারনা হরব।

৫৬
মমাাঃ মক্ষনরুজ্জামান, 

ঝুটিয়াদাঙ্গা,মাক্ষলহাদ,ক্ষমরপুর,কুক্ষিয়া, 

1743944055

১ ০.২
ক্ষসলিার,রুই,কাতলা,মৃ

মগল
আনুদান সম্পরকশ। আনুদান সহায়তা সম্পরকশ ক্ষবস্তাক্ষরত বলা হয়।।

৫৭
মমাাঃ সাইদ আহরম্মদ, মাক্ষলহাদ,ক্ষমরপুর,কুক্ষিয়া, 

1774024784
১ ০.২

ক্ষসলিার,রুই,কাতলা,মৃ

মগল
মাছ মারা যারে। র্তক প্রক্ষত ২৫০গ্রাম চুন প্রা্অরয়াগ সহ মারছর েনত্ব কমারনার পরামর্ শ মদওয়া হরলা।

৫৮
মমাাঃ ভুড়ু মন্ডল, ইর্ালমারী,কুর্ শা,ক্ষমরপুর,কুক্ষিয়া, 

01760065980
১ ০.২

ক্ষসলিার,রুই,কাতলা,মৃ

মগল
মাছ িাসরছ। মারছর েনত্ব কমারত হরব,বাইররর পাক্ষন প্ররবর্ বন্ধ কররত হরব।

৫৯
মমাাঃ আব্দুস সাত্তার, ইর্ালমারী,কুর্ শা,ক্ষমরপুর,কুক্ষিয়া, 

1721408982
১ ০.২

ক্ষসলিার,রুই,কাতলা,মৃ

মগল
মাছ িাসরছ। মারছর েনত্ব কমারত হরব,বাইররর পাক্ষন প্ররবর্ বন্ধ কররত হরব।

৬০
মমাাঃ বাবু আলী, বামনগািী,আমবািীয়া,ক্ষমরপুর,কুক্ষিয়া, 

1734060730
১ ০.২৬

বারয়াফ্লক এ মাগুর 

চাষ।
বারয়াফ্লক মারছর েনত্ব  সম্পরকশ জানরত চায়। ক্ষলটার প্রক্ষত ১ ক্ষপস মাগুর চাষ করার পরামর্ শ মদওয়া হয়।

৬১
আহসান কামাল, বাক্ষলয়ার্াঙ্গা,ক্ষমরপুর,কুক্ষিয়া, 

01731805421
১ ০.২৬

বারয়াফ্লক এ মাগুর 

চাষ।
পাক্ষনরত পারটর জাগ মদওয়া। র্তক প্রক্ষত ১ মকক্ষজ হারর চুন প্ররয়াগ করর  পাক্ষন পক্ষরষ্কার কররত হরব।

৬২
মমাাঃ আক্ষরফুল ইসলাম, বহলবািীয়া,ক্ষমরপুর,কুক্ষিয়া, 

173947892701
১ ০.৬

ক্ষসলিার,রুই,কাতলা,মৃ

মগল
হাস মপাকা মযরছর ক্ষ্ত মরাগ সুক্ষমক্ষথয়ন ১০০ ক্ষমক্ষল এবং র্তকপ্রক্ষত ২৫০ গ্রাম চুন প্ররয়াগ কররত হরব।

৬৩ মমাাঃ জাক্ষহদুল ইসলাম, সদরপুর,ক্ষমরপুর,কুক্ষিয়া ১ ০.১২
ক্ষসলিার,রুই,কাতলা,মৃ

মগল
ঋন সম্পরকশ জানরত চায়। মৎস্য দপ্তররর ঋরনর কায শক্রম সম্পরকশ জানারনা হরলা।

৬৪
মমাাঃ মাসুদ রানা, ঝুটিয়াদাঙ্গা,মাক্ষলহাদ ,ক্ষমরপুর,কুক্ষিয়া, 

1795875349
১ ০.১২

ক্ষসলিার,রুই,কাতলা,মৃ

মগল
নতুন মাছ চাষ সম্পরকশ জানরত চায়। মাছ চাষ সম্পরকশ ক্ষবস্তাক্ষরত জানরনা হরলা।



৬৫
মমাাঃ সাহাজুল ইসলাম সাগর, সুলতান 

পুর,ক্ষমরপুর,কুক্ষিয়া 1719625645
১ ০.৬

কাপ শ জাতীয় মারছর 

ক্ষমশ্র চাষ
মারছর পুকুরর চুন প্ররয়াগ সম্পরকশ জানরত চায় চুন প্ররয়াগ সম্পরকশ জানারনা হল

৬৬
মমাাঃ মাসুম, ফুলবাক্ষিয়া,ক্ষমরপুর,কুক্ষিয়া, 

01770403177
১ ০.৩

কাপ শ জাতীয় মারছর 

ক্ষমশ্র চাষ
বরয়াফ্লক সম্প্রররক জানরত চায় বারয়াফ্লক সম্পরকশ প্রক্ষর্ক্ষ্ন হরল জানারনা হরব।

৬৭
মমাাঃ র্ক্ষরফুল ইসলাম, খিকবাক্ষিয়া, ক্ষমরপুর,কুক্ষিয়া, 

01717287104
১ ০.২৬

কাপ শ জাতীয় মারছর 

ক্ষমশ্র চাষ
খায প্ররয়াগ সম্পরকশ জানরত চায় মারছর ওজরনর ৫% হারর খাবার সকাল সন্ধায় িাগ করর ক্ষদরত হরব।

৬৮
মমাাঃ কক্ষলমুক্ষিন, ধুবইল,ক্ষমরপুর,কুক্ষিয়া, 

1738513644
১ ০.১৮

কাপ শ জাতীয় মারছর 

ক্ষমশ্র চাষ
মাছ মারা যাচ্চ্যরহ মারছর মজুদ েনত্ব কমারত হরব। র্তক প্রক্ষত ২৫০ হারর চুন ক্ষদরত হরব।

৬৯
মমাাঃ জাক্ষহদুল ইসলাম, চকক্ষসরাম্পুর,ক্ষমরপুর,কুক্ষিয়া, 

01760246416
১ ০.১

কাপ শ জাতীয় মারছর 

ক্ষমশ্র চাষ
হাস মপাকা সুক্ষমক্ষথয়ন ৩ক্ষমক্ষল/র্তাংর্ মে করর ক্ষদরত হরব।

৭০
মমাাঃ ওয়াক্ষলদ, মপৌরসিা,ক্ষমরপুর,মকুৌরসিা, 

1754451305
১ ০.২৪

কাপ শ জাতীয় মারছর 

ক্ষমশ্র চাষ
বারয়াফ্লক এর মট্রইক্ষনং ক্ষনরত চায় প্রক্ষর্ক্ষ্ণ হরল জানারনা হরব

৭১
মমাাঃ মমাফারজ্জল মহারসন, আমবাক্ষিয়া,ক্ষমরপুর,কুক্ষিয়া, 

1782989057
১ ০.০৪

কাপ শ জাতীয় মারছর 

ক্ষমশ্র চাষ
মাছ মারা যারে র্তক/২৫০গ্রাম চুন ক্ষদরত হরব, মধায়া চুয়া পাক্ষন প্ররবর্ বন্ধ কররত হরব।

৭২
মমাাঃর্ারয়খুল ইসলাম, মর্ান,ক্ষমরপুর,কুক্ষিয়া। 

1739465781
- - বরয়াফ্লক সম্প্রররক জানরত চায় বারয়াফ্লক সম্পরকশ প্রক্ষর্ক্ষ্ন হরল জানারনা হরব।

৭৩
মমাাঃ উক্ষজর উক্ষিন, মগাক্ষবিপুর,ক্ষমরপুর,কুক্ষিয়া। 

০১৯৯০১৪৫৫৯২-
- - বরয়াফ্লক সম্প্রররক জানরত চায় বারয়াফ্লক সম্পরকশ প্রক্ষর্ক্ষ্ন হরল জানারনা হরব।

৭৪
মমাাঃ ক্ষগয়াস উক্ষিন, আমলা, ক্ষমরপুর,কুক্ষিয়া। 

01714442722
১০ ১.৮৫

কাপ শ জাতীয় মারছর 

ক্ষমশ্র চাষ
নতুন পুকুর খনন সম্পরকশ জানরত চায়। মফব্রুয়ারী/মাচ শ মাস পুকুর খনরনর পরাম্প্ররর্ মদওয়া  হল।

৭৫
মমাাঃ র্ক্ষহদুল ইসলাম, আমবাক্ষিয়া, ক্ষমরপুর,কুক্ষিয়া। 

01731037130
১ ০.০৪

কাপ শ জাতীয় মারছর 

ক্ষমশ্র চাষ
পাক্ষন চুলকায়, মাছ মারা যারে। র্তক প্রক্ষত ২৫০গ্রাম চুন ক্ষদরত হরব, প্ররয়াজরন পাক্ষন পক্ষরবতশ কররত হরব।

৭৬
মমাাঃ রাক্ষজউল ইসলাম, ক্ষচথক্ষলয়া,ক্ষমরপুর,কুক্ষিয়া। 

1729004469
২ ০.৪

কাপ শ জাতীয় মারছর 

ক্ষমশ্র চাষ
নতুন চাষী , মাছ চাষ কররত আগ্রহী মাছ চারষর সুফল সম্পরকশ জানারনা হরলা।

৭৭
মমাাঃ ক্ষমন্টু মহারসন, চারুক্ষলয়া, ক্ষমরপুর,কুক্ষিয়া। 

01795992913
১ ০.১৬

কাপ শ জাতীয় মারছর 

ক্ষমশ্র চাষ
নতুন চাষী , মাছ চাষ কররত আগ্রহী মাছ চারষর সুফল সম্পরকশ জানারনা হরলা। মাছ চারষ উৎসাক্ষহত করা হরলা।

৭৮
মমাাঃ মগালাপ রহম,আন, হালসা, ক্ষমরপুর,কুক্ষিয়া। 

1796052839
১ ০.২

কাপ শ জাতীয় মারছর 

ক্ষমশ্র চাষ
িারলা মারনর মপানা সম্পরকশ জানরত চায় সরকারী হযাচারীর মপানা সম্প্রররক ধারনা ক্ষদরয় মপানা সঙ্গগ্ররহর পরামর্ শ মদওা হরলা।

৭৯
মমাাঃ র্ক্ষহদুল ইসলাম, হালসা, ক্ষমরপুর,কুক্ষিয়া। 

1731037130
১ ০.০৩

কাপ শ জাতীয় মারছর 

ক্ষমশ্র চাষ
মাছ মারা যারে র্তক প্রক্ষত ২৫০গ্রাম চুন প্ররয়াগ কররত হরব, বক্ষরং ক্ষদরয় পাক্ষন বৃক্ষি কররত হরব।

৮০
মমাাঃ র্ামসুল আলম, ক্ষমজশানগর,ক্ষমরপুর,কুক্ষিয়া। 

1733414810
১ ০.০৪

কাপ শ জাতীয় মারছর 

ক্ষমশ্র চাষ
মাছ মারা যারে অক্ষিলাইফ ট্াবরলট ১০০গ্রাম ক্ষছটিরয় ক্ষদরত হরব সমগ্র পুকুরর।

৮১
মমাাঃ মক্ষনরুল অক্ষসলাম, কচুওবাক্ষিয়া, ক্ষমরপুর,কুক্ষিয়া। 

01714812595
১ ০.০৪

কাপ শ জাতীয় মারছর 

ক্ষমশ্র চাষ
বারয়াফ্লক সম্পরকশ জানরত চায় মট্রইক্ষনং এর ব্যবস্থা হরল জানারনা হরব।

৮২
মমাাঃ করপ মাক্ষলথা, ক্ষচথক্ষলয়া, ক্ষমরপুর,কুক্ষিয়া। 

01865515753
৫ ০.৩

কাপ শ জাতীয় মারছর 

ক্ষমশ্র চাষ
পাঙ্গাস চাষ সম্প্রররক জানরত চায় পাঙ্গাস কাপ শ ক্ষমশ্ররত র্তক প্রক্ষত ১০০-১২০ টি পাঙ্গাস মদয়ার পরামর্ শ মদয়া হরলা।

৮৩
মমাাঃ ক্ষলটন মহারসন, ক্ষচথক্ষলয়া, ক্ষমরপুর,কুক্ষিয়া। 

01735700723
২ ০.২

কাপ শ জাতীয় মারছর 

ক্ষমশ্র চাষ
মাছ বি করার মকৌর্ল জানরত চায় পাক্ষনর গুনাগুন ঠিক মররখ ক্ষনয়ক্ষমত সুষম খায প্ররয়াগ কররত হরব।

৮৪
মমাাঃ আমজাদ মহারসন, আমবাক্ষিয়া, ক্ষমরপুর,কুক্ষিয়া। 

01723831040
১ ০.১৮

কাপ শ জাতীয় মারছর 

ক্ষমশ্র চাষ
চুন প্ররয়ারগর মকৌর্ল সম্পরকশ জানরত চায় প্রক্ষত মারস র্তক প্রক্ষত ২০০গ্রাম চুন মরারদ্রাজ্জ্বল ক্ষদরন সমস্ত পুকুরর ছটিরয় ক্ষদরত হরব।

৮৫
মমাাঃ মকয়ারুল ইসলাম, ধুবইল, ক্ষমরপুর,কুক্ষিয়া। 

0186551575
১ ০.১২

কাপ শ জাতীয় মারছর 

ক্ষমশ্র চাষ
মারছর স্বাস্থ পক্ষরক্ষ্া সম্পরকশ জানরত চায় প্রক্ষত মারস অন্তত একবার করর মাছ ধরর স্বাস্থ পক্ষরক্ষ্া কররত হরব।

৮৬
মমাাঃ র্াওন আলী, চরপািা, ক্ষমরপুর,কুক্ষিয়া। 

01743333207
১ ০.২৪

কাপ শ জাতীয় মারছর 

ক্ষমশ্র চাষ
পুকুরর পচা কাদা কচত্- কবর্াখ মারস পুকুর শুকুরয় কাদা অপসারন করার পরামর্ শ মদওয়া হল।

৮৭
মমাাঃ স্বপ্না খাতুন, চরপািা, ক্ষমরপুর,কুক্ষিয়া। 

01743333207
১ ০.২

কাপ শ জাতীয় মারছর 

ক্ষমশ্র চাষ
খায মপ্রারয়াগ সম্পরকশ জানরত চায় মারছর ওজন ক্ষহরসরব ৫% হারর খবার প্ররয়াগ কররত হরব।

৮৮
মমাাঃ জাক্ষহদুল ইসলাম, মপািসিা, ক্ষমরপুর,কুক্ষিয়া। 

01760246416
১ ০.২

কাপ শ জাতীয় মারছর 

ক্ষমশ্র চাষ
মাছ মক খায মদওার পক্ষরমান সম্পরকশ জানরত চায় মারছর মদরহর ওজরনর ৫% হারর খাবার ক্ষদরত হরব।

৮৯
মমাাঃ রুরবল আলী, বহলবাক্ষিয়া,ক্ষমরপুর,কুক্ষিয়া। 

01759210477
১ ০.১৬

কাপ শ জাতীয় মারছর 

ক্ষমশ্র চাষ
পাক্ষন পক্ষরক্ষ্া পাক্ষনর অক্ষিরজন ও আরমাক্ষনয়া পক্ষরক্ষ্া করা হয়।



৯০
মমাাঃ সারজদুর রহমান, খরয়রপুর, ক্ষমরপুর,কুক্ষিয়া। 

01312884386
১ ০.১৩ পাবদা  মাছ খাবার খারেনা পুকুররর পাক্ষন পক্ষরবতশন করর নতুন পাক্ষন ক্ষদরত হরব।

৯১
মমাাঃ ফজরল রাক্ষব্ব, পাহারপুর,ক্ষমরপুর,কুক্ষিয়া। 

01774426119
১ ০.২৫

কাপ শ জাতীয় মারছর 

ক্ষমশ্র চাষ
উকুরর সার প্ররয়াগ র্তাংর্ প্রক্ষত ১০০গ্রাম ইউক্ষরয়া, ৫০গ্রাম টিএসক্ষপ সার মদয়ার পরামর্ শ মদওয়া হয়।

৯২
মমাাঃ ক্ষপন্টু মহারসন, পাহারপুর, ক্ষমরপুর,কুক্ষিয়া। 

01923393639
১ ০.২

কাপ শ জাতীয় মারছর 

ক্ষমশ্র চাষ
মাছ িাসরছ মারছর মজুদ েনত্ব কমারত হরব এবং পাক্ষন বৃক্ষি কররত হরব।

৯৩
মমাাঃ মগালাম মমাস্তফা, ক্ষচথক্ষলয়া, ক্ষমরপুর,কুক্ষিয়া। 

01923584385
১ ০.১৫

কাপ শ জাতীয় মারছর 

ক্ষমশ্র চাষ
মাছ িাসরছ মারছর মজুদ েনত্ব কমারত হরব এবং পাক্ষন বৃক্ষি কররত হরব।

৯৪
মমাাঃ মগালাপ রহমান, সদরপুর, ক্ষমরপুর,কুক্ষিয়া। 

01734364462
২ ০.৪৪

কাপ শ জাতীয় মারছর 

ক্ষমশ্র চাষ
িারলা মারনর মপানা সম্পরকশ জানরত চায় সরকারী হযাচারীর মপানা সম্প্রররক ধারনা ক্ষদরয় মপানা সঙ্গগ্ররহর পরামর্ শ মদয়া হরলা।

৯৫
মমাাঃ ক্ষগয়াস উক্ষিন, আমলা, ক্ষমরপুর,কুক্ষিয়া। 

01744442742
১ ০.২

কাপ শ জাতীয় মারছর 

ক্ষমশ্র চাষ
মারছর  গারয় উকুন

র্তাংর্ প্রক্ষত ২৫০গ্রাম চুন এর সারথ প্যারাক্ষট্রি ৩ ক্ষমক্ষল ১ সপ্তাহ পর পর দুইবার মদওয়ার 

পরামর্ শ মদয়া হল।

96
ম াোঃ আদ কুে েহ ান,আিপািা,মগাোঃ দূগ পাপুে  

01728596719
1 0.25 কাপ প দ শ্র  ারছে বৃদি ক ,পাদনরত গ্যারেে সৃদষ্ট হরয়রছ

 তক প্রদত 500 গ্রা  হারে চুন প্ররয়াগ এেিং ম াট  ারছে ওিরনে 3-4 ুঁ হারে েম্পুেক 

খাদ্য মিওয়াে পো  প প্রিান

৯৭ ম াোঃ োিাউদিন, েটকতি,01915225761 1 0.2 কাপ প নাে পােী েম্পুেক খাদ্য েিংক্রান্ত ম াট  ারছে ওিরনে 5-7% হারে েম্পুেক খাদ্য প্ররয়ারগে পো  প প্রিান

98
ম াোঃ আ োফি ইেিা , চেোধানগে, রনাহেদিয়া 

01773950001
1 0.16 কাপ প দ শ্র েম্পুেক খাদ্য েিংক্রান্ত ম াট  ারছে ওিরনে ৪-৫% হারে েম্পুেক খাদ্য প্ররয়ারগে পো  প প্রিান

৯৯
মুক্তাে মহারেন,  চেোধানগে, রনাহেদিয়া  

01728879019
1 0.14 কাপ প নাে পােী  ারছে বৃদি ক , ম াট  ারছে ওিরনে 5% হারে েম্পুেক খাদ্য প্ররয়ারগে পো  প প্রিান

100 ম াোঃ আব্দুি হাদ ি, ফাউদিয়া,01732470918 1 0.2 কাপ প দ শ্র  ারছে খারদ্যে অভাে ম াট  ারছে ওিরনে 4% হারে েম্পুেক খাদ্য প্ররয়ারগে পো  প প্রিান

১০১
ম াোঃ মখাকন আিী, াদিিা,পাটিকাোিী 

01745262597
1 0.14 কাপ প দ শ্র েম্পুেক খাদ্য েিংক্রান্ত ম াট  ারছে ওিরনে ৪-৫% হারে েম্পুেক খাদ্য প্ররয়ারগে পো  প প্রিান

102
ম াোঃ হাদেবুে েহ ান,নাদন্দয়া,পাটিকাোিী 

01626291092
1 0.2 কাপ প দ শ্র  ারছে বৃদি ক , ম াট  ারছে ওিরনে ৪-৫% হারে েম্পুেক খাদ্য প্ররয়ারগে পো  প প্রিান

১০৩
ম াোঃ মেিাউি ইেিা ,োদিয়াপািা,দিয়ােখী 

01718869106
1 0.1 কাপ প দ শ্র হটাৎ  াছ ভােরছ  তক প্রদত 500 গ্রা  হারে চুন প্ররয়াগ  মিওয়াে পো  প প্রিান

104 ম াোঃ দিটু দ য়া,মগাপািপুে,আব্দািপুে 01799855158 1 0.4 কাপ প দ শ্র  ারছে গারয় ক্ষত িাগ মিখা যারে  তক প্রদত 500 গ্রা  হারে চুন প্ররয়াগ  মিওয়াে পো  প প্রিান

১০৫  াছুি পােরভি, াছপািা,িাউদিয়া 01734836206 1 0.18 কাপ প দ শ্র পুকুরে গ্যারেে সৃদস্ট  তক প্রদত 500 গ্রা  হারে চুন প্ররয়াগ  মিওয়াে পো  প প্রিান

106
ম াোঃ নওরিে উদিন,আিপািা,মগাোঃ দূগ পাপুে 

01752331540
1 0.25 কাপ প দ শ্র  াছ ভােরছ  তক প্রদত 500 গ্রা  হারে চুন প্ররয়াগ  মিওয়াে পো  প প্রিান

১০৭ ম াোঃ  হি আিী,িহরকািা,আিা পুে 01715018450 1 0.2 কাপ প দ শ্র  ারছে গারয় ক্ষত মোগ  তক প্রদত 500 গ্রা  হারে চুন, প্ররয়াগ 7দিন পেপে (২োে)

108 সুিন কু াে দেশ্বাে,খরয়েপুে,আিা পুে 1 0.22  পািংগাে কাপ প দ শ্র  ারছে  াথা ফাটা মোগ মিখা যারে । প্রদত  তরক 500 গ্রা  হারে চুন প্ররয়াগ কোে পো  প প্রিান ।

১০৯
ম াোঃ দেয়াজুি আিী,আস্তানগে,িাউদিয়া 

01725450494
1 0.2 কাপ প দ শ্র পুকুরে প্রাকৃদতক খারদ্যে অভাে  তক প্রদত 100 গ্রা  ইউদেয়া,50 গ্রা  টিএেদপ প্ররয়ারগে পো  প প্রিান

110 ম াোঃ  া সুি আি ,মগাপািপুে,দিয়ােখী 1 0.16 কাপ প দ শ্র পুকুরে গ্যারেে সৃদস্ট পুকুরে হেো টানাে পো  প প্রিান

১১১
ম াোঃ আদনছুে েহ ান,আিপািা, মগাোঃ দূগ পাপুে 

01732303321
1 0.25 কাপ প দ শ্র পুকুরে গ্যারেে সৃদস্ট দনয়দ ত হেো টানাে পো  প প্রিান

112 ম াোঃ দ হাে,হাদতয়া,িাউদিয়া, 1 0.13 কাপ প দ শ্র পুকুরে পাদনে অেস্থা খাোপ পুকুরেে পারিে গারছে িাি কাটাে পো  প পুকুরেে পাদনরত পাতা না পরি ।

১১৩
ম াোঃ আব্দুে মেদি  োেলু, ফদকোোি, পাটিকাোদি, 

0171803908
1 0.3 কাপ প দ শ্র  াছ ভােরছ  তক প্রদত 500 গ্রা  হারে পাথুেী চুন প্ররয়াগ কোে পো  প প্রিান ।

114 আ িাি মহারেন িহকুিা, আিা পুে,  01767166925 1 0.2 কাপ প দ শ্র েম্পুেক খারদ্যে অভাে ম াট  ারছে ওিরনে 4% হারে েম্পুেক খাদ্য প্ররয়ারগে পো  প প্রিান



১১৫ ম াোঃ লুক ান মহারেন, েি োিাে, কুদষ্টয়া , 1 0.06 কাপ প দ শ্র  াছ োিরছ না ম াট  ারছে ওিরনে 3-4% হারে েম্পুেক খাদ্য প্ররয়ারগে পো  প প্রিান

116 স্বপ্না, কু ােগািা, কুদষ্টয়া, 0172330009 1 0.3 কাপ প দ শ্র  াছ েি হরে না
 ারছে  জুত ঘনত্ব ক ারনাে িন্য পো  প প্রিান কো হরিা  তরক েে পরচ্চা 15-20টি 

(200-250)গ্রা  ওিরনে  াছ ছািাে এেিং দনয়দ ত ৩% হারে েম্পুেক খাদ্য মিওয়াে 

িন্য েিা হরিা ।
117 কাদেি  ণ্ড , েদেয়া, েটকতি,  01739108433 2 0.4 কাপ প দ শ্র  াছ েি হরে না

 ারছে  জুত ঘনত্ব ক ারনাে িন্য পো  প প্রিান কো হরিা এেিং দনয়দ ত ৩% হারে 

েম্পুেক খাদ্য মিওয়াে িন্য েিা হরিা ।

১১৮
কািী রুহুি আদ ন, েম্পািক আশ্রয়ন প্রকল্প,  

01763872091
2 0.4 কাপ প দ শ্র অোদিত  ারছে বৃদি অোদিত  াছ অপোেরনে িন্য েিা হরিা ।

119 িািাি উদিন, িহকুিা,  01780235714 1 0.6 র্  াছ চাষ েম্পরকপ িানরত চাই
দনদদপষ্ট  জুি ঘনত্ব এেিং দনয়দ ত 3% সুষ  খাদ্য প্ররয়ারগে  াধ্যর   াছ চাষ কোে িন্য 

েিা হরিাু্ এেিং অন্যান্য দেষরয় দেস্থাদেত আরিাচনা কো হরিা ।

120
এে,এ , কওহাে রুহুি আদ ন, মগাপািপুে, দিয়ােখী, 

01717657966
5 0.63 কাপ প দ শ্র  াছ  াো যারে এেিং  ারছে বৃদি হরে না

 জুি ঘনত্ব ক ারনা,হেো টানা এেিং দনয়দ ত 3%  হারে সুষ  খাদ্য প্ররয়ারগে পে  প 

প্রিান কো হরিা ।

১২১
ম াোঃ  দহদুি ইেিা , হাদতয়া, িাউদিয়া, 

01729504574
1 0.036 কাপ প দ শ্র হটাৎ  াছ  াো যারে  তক প্রদত 500 গ্রা  হারে চুন প্ররয়াগ কোে পো  প প্রিান ।

122
ম াোঃ আদেফি ইেিা , কাদি িংকেপুে, কুদষ্টয়া , 

01739478927
2 0.4 কাপ প দ শ্র  ারছে গারয় ক্ষত মোগ মিয়া যারে  তক প্রদত 500 গ্রা  হারে চুন ও 500গ্রা  হারে িেণ প্ররয়াগ কোে পো  প প্রিান

123
েদনবুি ইেিা , আ ানগে, মগাোঃদূগ পাপুে, 

01735586076
1 0.12 পােিা  াছ চারষ প্রদ ক্ষণ দনরত আগ্রহী সুরযাগ আেরি মযাগারযাগ কো হরে ।

১২৪ এ ,এ,  ান্নান, হদেপুে,  01744225280 1 0.2 কাপ প দ শ্র পাদনরত অদতদেক্ত এযামুদনয়া গ্যাে হেো মটরন প্রদত  তরক 2-3 দ োঃ গ্যারোদনি োদিে োরথ দ দ রয় দিরত হরে।

125
ম াোঃ  দফকুি ইেিা ,োবুেআিী মগট,কুদষ্টয়া 

01711980323
1 7.5#8.5 কক (োরয়ারফ্লাক  াছ  াো যারে দ দথদিন ব্লু 10000 দিটারে 20 এ  এি এে প ফ্লুরকািািি 3 ট্যােরিট 3দিন

126 জুোরয়ে আহর ি, উিানগ্রা   01723939696 1 0.5 কাপ প দ শ্র  াছ চাষ কেরত হরি দনয়দ ত দক খাদ্য দিরত হরে। প্রদতদিন 3% হারে সুষ  খাদ্য প্ররয়ারগে িন্য েিা হরিা ।

১২৭ মুস্তাদফজুে েহ ান, হাদতয়া,িাউদিয়া 01721505354 3 1.4 কাপ প দ শ্র  াছ  াো যারে  প্রদত  তরক 500 গ্রা  করে চুন মিওয়াে িন্য েিা হি ।

128
সুিন কু াে দেশ্বাে,খরয়েপুে,আিা পুে  

01723297519
2 0.37 পািংগাে কাপ প দ শ্র েম্পুেক খাদ্য েিংক্রান্ত ম াট  ারছে ওিরনে 5-6% হারে সুষ  খাদ্য মিওয়াে পো  প প্রিান কো হরিা ।

129
শ্রী েন্নাদে কু াে দেোঃ,খরয়েপুে,আিা পুে 

01754446904
1 0.16 কাপ প দ শ্র  ারছে গারয় ক্ষত মোগ মিখা যারে ।  তক প্রদত 500 গ্রা  হারে চুন ও 500গ্রা  হারে িেণ প্ররয়াগ কোে পো  প প্রিান

১৩০ ম াোঃ আইনুি ইেিা ,োেখািা  01734662511 1 0.22 কাপ প দ শ্র েম্পুেক খাদ্য েিংক্রান্ত ম াট  ারছে ওিরনে 5-6% হারে সুষ  খাদ্য মিওয়াে পো  প প্রিান কো হরিা ।

131
ম াোঃ ইোিত আিী কদেোি,মগায়ািপািা,েটকতি 

01712830024
1 0.2 কাপ প দ শ্র  ারছে বৃদি ক ম াট  ারছে ওিরনে 4-5 % হারে েম্পুেক খাদ্য মিওয়াে পো  প ।

132 ম াোঃ আদ রুি ইেিা ,েগ পপুে,েটকতি 01872603107 1 0.18 কাপ প দ শ্র হটাৎ  াছ  াো যারে  প্রদত  তরক 500 গ্রা  করে পাথুেী  চুন প্ররয়াগ 4 দিন পে পে ।

১৩৩
ম াোঃ আদ কুে েহ ান, কন্দপপদিয়া, রনাহেদিয়া 

01718860236
1 0.16 কাপ প দ শ্র  াছ ভােরছ  তক প্রদত 500 গ্রা  হারে চুন প্ররয়াগ ও দনয়দ ত হেো টানাে পো  প প্রিান ।

134
ম াোঃ আরনায়াে মহারেন খাঁ, োধানগে, রনাহেদিয়া, 

01713924003
1 0.22 কাপ প দ শ্র দক পদে ান েম্পুেক খাদ্য দিে। ম াট  ারছে ওিরনে 3-4% হারে েম্পুেক খাদ্য প্ররয়ারগে পো  প প্রিান

135 ম াোঃহারুনে েদ ি,িাউদিয়া 01736736900 1 0.18 কাপ প দ শ্র পুকুরে গ্যারেে সৃদস্ট  তক প্রদত 500 গ্রা  হারে চুন প্ররয়াগ ও দনয়দ ত হেো টানাে পো  প প্রিান ।

১৩৬ েদ ি ম াোেক, কাষ্ট র াি,কুদষ্টয়া 01712881146 0 0 0 এযাকুদেয়ার   াছ চাষ কোরত চাই এযাকুদেয়া   াছ চাষ েম্পরক দেস্তাদেত আরিাচনা কো হয় ।

137 আব্দুল্লা আি  ামুন, কাষ্ট র াি,কুদষ্টয়া 01712589814 0 0 0 এযাকুদেয়ার   াছ চাষ কোরত চাই এযাকুদেয়া   াছ চাষ েম্পরক দেস্তাদেত আরিাচনা কো হয় ।

138
ইফরতফারুি ইেিা ,কাষ্ট র াি,কুদষ্টয়া 

01733664128
0 0 0 এযাকুদেয়ার   াছ চাষ কোরত চাই এযাকুদেয়া   াছ চাষ েম্পরক দেস্তাদেত আরিাচনা কো হয় ।

১৩৯  দহদুি ইেিা , হাদতয়া,িাউদিয়া 01947241218 1 0.15 কাপ প দ শ্র  াছ  াো যারে
 তক প্রদত 500 গ্রা  হারে চুন মিওয়াে িন্য েিা হরিা এেিং আপাতত খাদ্য েন্ধ োখাে 

িন্য েিা হরিা ।



140 ম াোঃ দেফি ইেিা ,মচৌিহাে,কুদস্টয়া 01719919104 0.12 কাপ প দ শ্র প্রদ ক্ষণ দনরত আগ্রহী সুরযাগ আেরি মযাগারযাগ কো হরে ।

141 দ পন  াহমুি, োদিয়াপািা,কািনপুে 1 0.22 কাপ প দ শ্র  াছ মভরষ খাদে খারে
অদিরফ্লা / অদিরগাল্ড 200-500 গ্রা  /একরে/5 ফট গভীেতাে িন্য প্ররয়াগ কেরত েিা 

হরিা এেিং  ারছে  জুি ঘনত্ব ক ারনাে িন্য েিা হরিা।

১৪২ আবু আইয়ুে খান, আহম্মিপুে,িগদত 01920496920 1 0.15 কাপ প দ শ্র  াছ  াো যারে খাদে খারে
পুকুরে  ারছে খাোে েন্ধ োখাে িন্য েিা হরিা এেিং 200  গ্রা  অদিরগাল্ড প্ররয়ারগে 

িন্য পো  প প্রিান কো হরিা ।

143 ম াোঃ উদিে উদিন,মগাদেন্দপুে 01990145592 1 0.2 কাপ প দ শ্র  াছ  াো যারে েি হরে না  জুি ঘনত্ব ক ারনাে িন্য পে  প প্রিান কো হরিা ।

144
িাদহদুে েহ ান দফদিপে, হদেপুে,কুদষ্টয়া 

01714661840
1 0.25 কক  াছ  াো যারে এক ফট পাদন পদেেতপরনে িন্য েিা হরিা ।

১৪৫ ম াোঃ োইফি ইেিা ,  ান 01739465781 1 0.12 কাপ প দ শ্র  ারছে ক্ষত মোগ পুকুরে িাি মটরন  ারছ পটাদ য়া  পােম্যািংগারনট দিরয় মে কোে পো  প প্রিান ।

146
ম াোঃ নািমুি মহারেন, মোনাইিািংগা,উিানগ্রা  

01705622762
1 0.14 কাপ প দ শ্র  াছ খাদে খারে এেিং  াো যারে

পুকুরে এযারেটে এে ব্যেস্থা কোে িন্য েিা হরিা এেিং তাৎক্ষদনকভারে দিরয়ািাইট 

মিওয়াে পো  প প্রিান কো হরিা ।

147
মুনির মুিতানিম ইমাম মংগল বাড়ীয়া,কুনিয়া 

01716522746
2 0.3 কাপ প দ শ্র  াছ খাদে খারে এেিং  াো যারে

পুকুরে এযারেটে এে ব্যেস্থা কোে িন্য েিা হরিা এেিং তাৎক্ষদনকভারে দিরয়ািাইট 

মিওয়াে পো  প প্রিান কো হরিা ।

১৪৮ মমাোঃ আব্দুর রাজ্জাক,বারখাদা 01719270568 1 0.12 কাপ প দ শ্র  াছ েি হরে না  জুিকৃত  ারছে 3% হারে েম্পুেক খাদ্য প্রিারনে িন্য েিা হরিা ।

149
মমাোঃ শামসুল আলম,মগাপালপুর,নিয়ারখী 

01718828744
1 0.22 কাপ প দ শ্র  াছ  াো যারে এক ফট পাদন পদেেতপরনে িন্য েিা হরিা ।

150 মমাোঃ মহল আলী,দহককালা,আলামপুর 01715018450 2 0.5 কাপ প দ শ্র  াছ  াো যারে এেিং েি হরে না  জুি ঘনত্ব ক ারনাে িন্য পে  প প্রিান কো হরিা ।

১৫১ মমাোঃ রতি আলী,উিািগ্রাম 01729378022 1 0.16 কাপ প দ শ্র  ারছে খাদে খাওয়া এেিং  াছ  াো যারে।
পুকুরে এযারেটে এে ব্যেস্থা কোে িন্য েিা হরিা এেিং তাৎক্ষদনকভারে দিরয়ািাইট 

মিওয়াে পো  প প্রিান কো হরিা ।

152 মমাোঃ হারুিার রনশদ,ঝাউনদয়া 017436736900 1 0.23 কাপ প দ শ্র  ারছে ক্ষত মোগ পটাদ য়া  পােম্যািংগারনট্ মে কোে পো  প প্রিান কো হরিা ।

153 ম াোঃ নুরুি ইেিা ,আব্দািপুে 01736680064 1 0.15 কাপ প দ শ্র  াছ খাদে খারে এেিং  াো যারে
পুকুরে  ারছে খাোে েন্ধ োখাে িন্য েিা হরিা এেিং 200  গ্রা  অদিরগাল্ড প্ররয়ারগে 

িন্য পো  প প্রিান কো হরিা ।

১৫৪ ম াোঃ আদনছুে েহ ান,মগাোঃ দূগ পাপুে 01732303321 2 0.6 কাপ প দ শ্র  াছ  াো যাু্রে। এক ফট পাদন পদেেতপরনে িন্য েিা হরিা ।

155
ম াোঃ আদ কুে েহ ান,কন্দপদিয়া, রনাহেদিয়া 

01718860236
1 0.2 কৈ  ারছে ক্ষত মোগ পটাদ য়া  পােম্যািংগারনট্ মে কোে পো  প প্রিান কো হরিা ।

156
ম াোঃ আব্দুে মেদি  োেলু, ফদকোোি, পাটিকাোদি, 

0171803908
1 0.13 কাপ প দ শ্র  াছ খাদে খারে এেিং  াো যারে

পুকুরে  ারছে খাোে েন্ধ োখাে িন্য েিা হরিা এেিং 200  গ্রা  অদিরগাল্ড প্ররয়ারগে 

িন্য পো  প প্রিান কো হরিা ।

১৫৭ ম াোঃ  াহিািাি,েটকতি 0137278143 1 0.14 কাপ প দ শ্র  াছ খাদে খারে এেিং  াো যারে
পুকুরে  ারছে খাোে েন্ধ োখাে িন্য েিা হরিা এেিং 200  গ্রা  অদিরগাল্ড প্ররয়ারগে 

িন্য পো  প প্রিান কো হরিা ।

158
মমাাঃ ইউনুস আলী, 

গ্রাাঃসদরপুর,ইউক্ষপাঃনিলালপুর,কুমারখালী, কুক্ষিয়া। 

০১৭১৮৩৭৪২৪৯

১ ০.১৫ কাপ শ ক্ষমশ্র চাষ চুন মদওয়া সম্পশরক জানরত চাই। মাছ চাষ চলাকালীন সমরয় প্রক্ষত র্তাংরর্ ২০০ গ্রাম হারর চুন প্ররয়ারগর পরামর্ শ মদয়া হয়।

159
মমাাঃ নাজমুস সাক্ষকব, কুমারখালী, কুক্ষিয়া। 

০১৭১২৩৭১০৩৯
১ ০.১৬ কাপ শ ক্ষমশ্র চাষ  খায প্ররয়াগ সম্পরকশ জানরত চাই। মমাট জীব িররর ৫% হারর ক্ষদরন দুই বার খাবার মদওয়ার পরামর্ শ মদওয়া হরলা।

161
মমাাঃ মাসুদ আলী, 

গ্রাাঃপু.চিাইরকাল,ইউক্ষপাঃনিলালপুর,কুমারখালী, 

কুক্ষিয়া।০১৯২৯২৬৪২৪৩

১ ০.২ কাপ শ ক্ষমশ্র চাষ সার প্ররয়াগ সম্পরকশ জানরত চাই।
র্তাংর্ প্রক্ষত ২০০ গ্রাম ইউক্ষরয়া এবং ১০০ গ্রাম টিএসক্ষপ সার মদওয়ার পরামর্ শ মদওয়া 

হরলা। ১০ অন্তর অন্তর।

162
মমাাঃ মসফারয়ত মহারসন, 

গ্রাাঃআমলাবািী,ইউক্ষপাঃজগন্নাথপুর,কুমারখালী, কুক্ষিয়া। 

০১৭৬৩৩৩৩২০২

১ ০.২৪ কাপ শ ক্ষমশ্র চাষ মজুদকৃত মপানা সম্পরকশ জানরত চাই। ৩/৪ টিরত মকক্ষজ এমন সাইরজর মাছ মজুদ করার পরামর্ শ মদওয়া হরলা।

১৬৩
মমাাঃ মুকুল  মহারসন, 

গ্রাাঃএলাক্ষঙ্গ,ইউক্ষপাঃনিলালপুর,কুমারখালী, কুক্ষিয়া। 

০১৭১৮৪৫৫১৬২

১ ০.১৩ কাপ শ ক্ষমশ্র চাষ মলান সম্পরকশ জানরত চাই । মলান সম্পরকশ ক্ষবস্তাক্ষরত আরলাচনা করা হরলা।

164
মমাাঃ রন্জজু আহরমদ, 

গ্রাাঃআিপািা,ইউক্ষপাঃক্ষর্লাইদহ,কুমারখালী, কুক্ষিয়া। 

০১৭৭২৭৭৪৩২৪

৪ ০.৭২ নাস শারী িাল মরনু পাওয়া সম্পরকশ জানরত চাই । সরকারী মৎস্য হযাচারী মথরক মরনু সংগ্রহ করার পরামর্ শ মদওয়া হরলা।

165
মমাাঃ আ. ওহাব, 

গ্রাাঃক্ষমজশাপুর,ইউক্ষপাঃক্ষর্লাইদহ,কুমারখালী, কুক্ষিয়া। 

০১৭২২৬৩৬২৩৩

১ ০.২৪ কাপ শ ক্ষমশ্র চাষ চুন মদওয়া সম্পশরক জানরত চাই। মাছ চাষ চলাকালীন সমরয় প্রক্ষত র্তাংরর্ ২০০ গ্রাম হারর চুন প্ররয়ারগর পরামর্ শ মদয়া হয়।



১৬৬
মমাাঃ সাইফুল আলম, 

গ্রাাঃহক্ষরয়াগাক্ষছ,ইউক্ষপাঃজগন্নাথপুর,কুমারখালী, কুক্ষিয়া। 

০১৭২৮৮৪৭৫২০

১ ০.২ কাপ শ ক্ষমশ্র চাষ  খায প্ররয়াগ সম্পরকশ জানরত চাই। মমাট জীব িররর ৫% হারর ক্ষদরন দুই বার খাবার মদওয়ার পরামর্ শ মদওয়া হরলা।

167
কসয়দ হাক্ষববুর রহমান, 

গ্রাাঃরগাপালপুর,ইউক্ষপাঃসদকী,কুমারখালী, 

কুক্ষিয়া।০১৭২২০২৫৩১৭

৬ ১.০৬ কাপ শ ক্ষমশ্র চাষ মারছর বৃক্ষি কম মারছর মজুদ েনত্ব কমারত হরব এবং সুষম খাবার প্ররয়ারগর পরামর্ শ মদওয়া হরলা।

168
ক্ষমলন কুমার সরকার, গ্রাাঃক্ষপতাম্বর 

বসী,ইউক্ষপাঃপাক্ষি,কুমারখালী, কুক্ষিয়া।০১৭২১৫০৬৭২৪
৫ ১.২১ কাপ শ ক্ষমশ্র চাষ অযারমাক্ষনয়া জক্ষনত সমস্যা প্রক্ষত ক্ষবোরত ১০০ ক্ষমক্ষল ইউকা-প্লাস মদওয়ার পরামর্ শ মদয়া হরলা।

১৬৯
মমাহাম্মদ আলী টিপু, 

গ্রাাঃসুলতানপুর,ইউক্ষপাঃসদকী,কুমারখালী, 

কুক্ষিয়া।০১৭৩৩৭০৯৬৯৭

৩ ২.৬৭ নাস শারী িাল মরনু পাওয়া সম্পরকশ জানরত চাই । সরকারী মৎস্য হযাচারী মথরক মরনু সংগ্রহ করার পরামর্ শ মদওয়া হরলা।

170
মমাাঃ রন্জজু আহরমদ, 

গ্রাাঃআিপািা,ইউক্ষপাঃক্ষর্লাইদহ,কুমারখালী, কুক্ষিয়া। 

০১৭৭২৭৭৪৩২৪

৪ ০.৭২ নাস শারী িাল মরনু পাওয়া সম্পরকশ জানরত চাই । সরকারী মৎস্য হযাচারী মথরক মরনু সংগ্রহ করার পরামর্ শ মদওয়া হরলা।

171
মমাাঃ মাসুদ আলী, 

গ্রাাঃপু.চিাইরকাল,ইউক্ষপাঃনিলালপুর,কুমারখালী, 

কুক্ষিয়া।০১৯২৯২৬৪২৪৩

১ ০.২ কাপ শ ক্ষমশ্র চাষ সার প্ররয়াগ সম্পরকশ জানরত চাই।
র্তাংর্ প্রক্ষত ২০০ গ্রাম ইউক্ষরয়া এবং ১০০ গ্রাম টিএসক্ষপ সার মদওয়ার পরামর্ শ মদওয়া 

হরলা। ১০ অন্তর অন্তর।

১৭২
মমাাঃ মসফারয়ত মহারসন, 

গ্রাাঃআমলাবািী,ইউক্ষপাঃজগন্নাথপুর,কুমারখালী, কুক্ষিয়া। 

০১৭৬৩৩৩৩২০২

১ ০.২৪ কাপ শ ক্ষমশ্র চাষ মজুদকৃত মপানা সম্পরকশ জানরত চাই। ৩/৪ টিরত মকক্ষজ এমন সাইরজর মাছ মজুদ করার পরামর্ শ মদওয়া হরলা।

173
মমাাঃ মুকুল  মহারসন, 

গ্রাাঃএলাক্ষঙ্গ,ইউক্ষপাঃনিলালপুর,কুমারখালী, কুক্ষিয়া। 

০১৭১৮৪৫৫১৬২

১ ০.১৩ কাপ শ ক্ষমশ্র চাষ মলান সম্পরকশ জানরত চাই । মলান সম্পরকশ ক্ষবস্তাক্ষরত আরলাচনা করা হরলা।

174
মমাাঃ রন্জজু আহরমদ, 

গ্রাাঃআিপািা,ইউক্ষপাঃক্ষর্লাইদহ,কুমারখালী, কুক্ষিয়া। 

০১৭৭২৭৭৪৩২৪

৪ ০.৭২ নাস শারী িাল মরনু পাওয়া সম্পরকশ জানরত চাই । সরকারী মৎস্য হযাচারী মথরক মরনু সংগ্রহ করার পরামর্ শ মদওয়া হরলা।

১৭৫
মমাাঃ র্ক্ষরফুল ইসলাম, 

গ্রাাঃবাক্ষনয়াকাক্ষি,ইউক্ষপাঃসদকী,কুমারখালী, 

কুক্ষিয়া।০১৯১৩৫৭৩২২৭

৫ ২. কাপ শ ক্ষমশ্র চাষ সকারলর ক্ষদরক মাছ িাসরছ।
 বার্ বা বি পাক্ষতল ক্ষদরয় পুকুরর মঢউ সৃক্ষি কররত হরব এবং পুকুরর পাক্ষন মদওয়া ব্যবস্থা 

কররত হরব।

176
মমাাঃ রক্ষন আহরমদ, 

গ্রাাঃরবলগাক্ষছ,ইউক্ষপাঃক্ষর্লাইদহ,কুমারখালী, কুক্ষিয়া। 

০১৭৭৫০৫৭০৩১

১ ০.২ কাপ শ ক্ষমশ্র চাষ চুন মদওয়া সম্পশরক জানরত চাই। মাছ চাষ চলাকালীন সমরয় প্রক্ষত র্তাংরর্ ২০০ গ্রাম হারর চুন প্ররয়ারগর পরামর্ শ মদয়া হয়।

177
মমাাঃ আকার্ আহরমদ, 

গ্রাম:দাক্ষিগ্রাম,ইউক্ষপাঃক্ষর্লাইদহ,কুমারখালী, 

কুক্ষিয়া।০১৭২২০২৫৩১৭

৬ ১.০৬ কাপ শ ক্ষমশ্র চাষ চুন মদওয়া সম্পশরক জানরত চাই। মাছ চাষ চলাকালীন সমরয় প্রক্ষত র্তাংরর্ ২০০ গ্রাম হারর চুন প্ররয়ারগর পরামর্ শ মদয়া হয়।

১৭৮
মমাাঃ মমজবাউর রহমান, গ্রাম: ক্ষনয়ামত বািী ইউক্ষপ: 

চ্দপুরকুমারখালী, কুক্ষিয়া। ০১৭১৭৪৮৯০৯৬৬
২ ২. কাপ শ ক্ষমশ্র চাষ  খায প্ররয়াগ সম্পরকশ জানরত চাই। মমাট জীব িররর ৫% হারর ক্ষদরন দুই বার খাবার মদওয়ার পরামর্ শ মদওয়া হরলা।

179
মমাাঃ আক্ষমনুল হক, গ্রাম: রামক্ষদয়া ইউক্ষপ: 

পাক্ষিকুমারখালী, কুক্ষিয়া। ০১৮৩৪৬০১৮৯৪
১ ০.২৫ কাপ শ ক্ষমশ্র চাষ মারছর মাথা মমাটা হরয় যারে সুষম খাবার প্ররয়াগ এবং িাল মারনর মপানা মজুদ কররত হরব।

180
মমাাঃ মাসুদ আলী, 

গ্রাাঃক্ষর্বরামপুর,ইউক্ষপাঃনিলালপুর,কুমারখালী, 

কুক্ষিয়া।০১৬৭০৪৬৩৪৫০

৩ ০.৮৫ কাপ শ ক্ষমশ্র চাষ পাক্ষনর উপরর লাল স্তর। লাল স্তর অপসারণ কররত হরব। খি পাক্ষকরয় লাল ন্তর তুরল মফলরত হরব।

১৮১
মমাাঃ আবুল মহারসন, গ্রাাঃনিলাল পুর 

,ইউক্ষপাঃনিলালপুর,কুমারখালী, কুক্ষিয়া।০১৯৯০২৬৮৯৯৭
১ ০.১৬ কাপ শ ক্ষমশ্র চাষ মাছ চাষ সম্পরকশ জানরত চাই মাছ চাষ সম্পরকশ ক্ষবস্তাক্ষরত আরলাচনা করা হরলা।

182
মমাাঃ আমানত উল্লাহ, গ্রাাঃর্কসবা 

ইউক্ষপাঃক্ষর্লাইদহ,কুমারখালী, কুক্ষিয়া।০১৭১২২১২৮৪৩
১ ০.৮১ কাপ শ ক্ষমশ্র চাষ মাছ চাষ সম্পরকশ জানরত চাই মাছ চাষ সম্পরকশ ক্ষবস্তাক্ষরত আরলাচনা করা হরলা।

183
মমাাঃখারদমূল ইসলাম, গ্রামাঃ চিাইরকাল; ইউক্ষপ: 

নিলালপুর কুমারখালী, কুক্ষিয়া। ০১৭৮২৬৫৬৬৬৩
২ ০.৮ কাপ শ ক্ষমশ্র চাষ  খায প্ররয়াগ সম্পরকশ জানরত চাই। মমাট জীব িররর ৫% হারর ক্ষদরন দুই বার খাবার মদওয়ার পরামর্ শ মদওয়া হরলা।

১৮৪
মমাাঃ মসক্ষলম  মহারসন, 

গ্রাাঃসদকী,ইউক্ষপাঃসদকী,কুমারখালী, কুক্ষিয়া। 

০১৯১৮৯২৮৭৯২

১ ০.১৩ কাপ শ ক্ষমশ্র চাষ মজুদকৃত মপানা সম্পরকশ জানরত চাই। ৩/৪ টিরত মকক্ষজ এমন সাইরজর মাছ মজুদ করার পরামর্ শ মদওয়া হরলা।

185
মমাাঃ ক্ষগয়াস উক্ষিন বাবলু, 

গ্রাম:লাক্ষহনী,ইউক্ষপাঃচাপিা,কুমারখালী, 

কুক্ষিয়া।০১৭৫৭৪৭৭৩৫২

১ ০.১৬ কাপ শ ক্ষমশ্র চাষ চুন মদওয়া সম্পশরক জানরত চাই। মাছ চাষ চলাকালীন সমরয় প্রক্ষত র্তাংরর্ ২০০ গ্রাম হারর চুন প্ররয়ারগর পরামর্ শ মদয়া হয়।

186
মমাাঃ রাক্ষজব  মহারসন, 

গ্রাাঃযদুবয়রা,ইউক্ষপাঃযদুবয়রা,কুমারখালী, কুক্ষিয়া। 

০১৮২৮৬৭২৬৫৫

১ ০.১৩ কাপ শ ক্ষমশ্র চাষ মজুদকৃত মপানা সম্পরকশ জানরত চাই। ৩/৪ টিরত মকক্ষজ এমন সাইরজর মাছ মজুদ করার পরামর্ শ মদওয়া হরলা।

১৮৭
মমাাঃ রক্ষবউল ইসলাম, 

গ্রাাঃএলাক্ষঙ্গপািা,ইউক্ষপাঃনিলালপুর,কুমারখালী, কুক্ষিয়া।
২ ১.৬ কাপ শ ক্ষমশ্র চাষ মাছ চাষ সম্পরকশ জানরত চাই মাছ চাষ সম্পরকশ ক্ষবস্তাক্ষরত আরলাচনা করা হরলা।

১৮৭
মমাাঃ পলার্  মহারসন, 

গ্রাাঃএলাক্ষঙ্গ,ইউক্ষপাঃনিলালপুর,কুমারখালী, কুক্ষিয়া। 

০১৬২৭৯০৩৫৮১

৩ ০.৪৪ কাপ শ ক্ষমশ্র চাষ মলান সম্পরকশ জানরত চাই । মলান সম্পরকশ ক্ষবস্তাক্ষরত আরলাচনা করা হরলা।

১৮৭
মমাাঃ মাসুদ, 

গ্রাাঃহক্ষরয়াগাক্ষছ,ইউক্ষপাঃজগন্নাথপুর,কুমারখালী, কুক্ষিয়া। 

০১৭১৮৩২৬৬২৭

১ ০.২৪ কাপ শ ক্ষমশ্র চাষ সকারলর ক্ষদরক মাছ িাসরছ। মারছর মজুদ েনত্ব কমারত হরব এবং সুষম খাবার প্ররয়ারগর পরামর্ শ মদওয়া হরলা।

১৮৭
ক্ষকরর্ার কুমার, গ্রাাঃদাসবসী,ইউক্ষপাঃপাক্ষিকুমারখালী, 

কুক্ষিয়া।০১৭১৮৩৭৫৩৩৩
২ ১.০১ কাপ শ ক্ষমশ্র চাষ পাক্ষনর উপরর লাল স্তর। লাল স্তর অপসারণ কররত হরব। খি পাক্ষকরয় লাল ন্তর তুরল মফলরত হরব।



১৮৭
মমাাঃ এমদাদু হক, গ্রাাঃশ্রীকি,ইউক্ষপাঃকয়া,কুমারখালী, 

কুক্ষিয়া।০১৭৩৮৫৫০২৪৩
১ ০.১৩ কাপ শ ক্ষমশ্র চাষ মাছ চাষ সম্পরকশ জানরত চাই মাছ চাষ সম্পরকশ ক্ষবস্তাক্ষরত আরলাচনা করা হরলা।

১৮৭
মমা: ,মামাতারলব খান, গ্রাাঃরগাপাল পুর 

,ইউক্ষপাঃসাক্ষদপুর,কুমারখালী, কুক্ষিয়া।০১৯৬৭৮০৪৭১৮
১ ০.২ কাপ শ ক্ষমশ্র চাষ অযারমাক্ষনয়া জক্ষনত সমস্যা প্রক্ষত ক্ষবোরত ১০০ ক্ষমক্ষল ইউকা-প্লাস মদওয়ার পরামর্ শ মদয়া হরলা।

১৮৭
মমাাঃ র্ক্ষহদুল ইসলাম, 

গ্রাম:দয়ারামপুর,ইউক্ষপাঃজগন্নাথপুর,কুমারখালী, 

কুক্ষিয়া।০১৭৫৭৪৭৭৩৫২

৮ ২. কাপ শ ক্ষমশ্র চাষ চুন মদওয়া সম্পশরক জানরত চাই। মাছ চাষ চলাকালীন সমরয় প্রক্ষত র্তাংরর্ ২০০ গ্রাম হারর চুন প্ররয়ারগর পরামর্ শ মদয়া হয়।

১৮৭
মমা: ,নুর আলম খান, গ্রাাঃরমািাগাছা ,,মখাকসা, 

কুক্ষিয়া।০১৯১৭৫৮২১৬৫
২ ০.৬৬ কাপ শ ক্ষমশ্র চাষ অযারমাক্ষনয়া জক্ষনত সমস্যা প্রক্ষত ক্ষবোরত ১০০ ক্ষমক্ষল ইউকা-প্লাস মদওয়ার পরামর্ শ মদয়া হরলা।

১৮৭
মমাাঃ আব্দুস মসাবাহান, 

গ্রাাঃসুলতানপুর,ইউক্ষপাঃসদকী,কুমারখালী, কুক্ষিয়া। 

০১৯২০৬৪২২৭৪

১ ০.১৩ কাপ শ ক্ষমশ্র চাষ প্রাকৃক্ষতক খায কতরী সম্পরকশ জানরত চাই।
কখল ২০০ গ্রাম/ র্াতাংর্, ইউক্ষরয়া ১০০ গ্রাম / র্াতাংর্' টিএসক্ষপ ১০০গ্রাম/ র্তাংর্ প্রক্ষত 

১০ ক্ষদন পরপর প্ররয়াগ করার পরামর্ শ মদওয়া হরলা।

১৮৭
ক্ষকরর্ার কুমার, গ্রাাঃদাসবসী,ইউক্ষপাঃপাক্ষিকুমারখালী, 

কুক্ষিয়া।০১৭১৮৩৭৫৩৩৩
২ ১.০১ কাপ শ ক্ষমশ্র চাষ পাক্ষনর উপরর লাল স্তর। লাল স্তর অপসারণ কররত হরব। খি পাক্ষকরয় লাল ন্তর তুরল মফলরত হরব।

১৮৭
মমাাঃ ফজরল রাক্ষব্ব, 

গ্রাাঃনিলালপুর,ইউক্ষপাঃনিলালপুর,কুমারখালী, কুক্ষিয়া। 

০১৯১৫১৭৮০০০

১ ০.২৪ কাপ শ ক্ষমশ্র চাষ সকারলর ক্ষদরক মাছ িাসরছ। মারছর মজুদ েনত্ব কমারত হরব এবং সুষম খাবার প্ররয়ারগর পরামর্ শ মদওয়া হরলা।

১৮৭
মমাাঃ র্ামসুল আলম, গ্রাাঃআিপািা,ইউক্ষপাঃক্ষর্লাইদহ, 

কুমারখালী,কুক্ষিয়া।০১৮৮৯৩০০৫০৩
১ ০.২ কাপ শ ক্ষমশ্র চাষ মাছ চাষ সম্পরকশ জানরত চাই মাছ চাষ সম্পরকশ ক্ষবস্তাক্ষরত আরলাচনা করা হরলা।

১৮৭
মমাাঃ আ. কুদ্দুস মসখ, গ্রামাঃ সুলতানপুর;  ইউক্ষপ: 

সদকী,কুমারখালী, কুক্ষিয়া। ০১৯১৭৫০৬৫৬১
১ ০.১৬ কাপ শ ক্ষমশ্র চাষ  খায প্ররয়াগ সম্পরকশ জানরত চাই। মমাট জীব িররর ৫% হারর ক্ষদরন দুই বার খাবার মদওয়ার পরামর্ শ মদওয়া হরলা।

১৮৭
মমাাঃ ক্ষগয়াস উক্ষিন বাবলু, 

গ্রাম:লাক্ষহনী,ইউক্ষপাঃচাপিা,কুমারখালী, 

কুক্ষিয়া।০১৭৫৭৪৭৭৩৫২

১ ০.২৪ কাপ শ ক্ষমশ্র চাষ মজুদকৃত মপানা সম্পরকশ জানরত চাই। ৩/৪ টিরত মকক্ষজ এমন সাইরজর মাছ মজুদ করার পরামর্ শ মদওয়া হরলা।

১৮৭
মমাাঃ রাক্ষর্দুল ইসলাম, গ্রাাঃকমরকাক্ষি,ইউক্ষপাঃক্ষর্লাইদহ, 

কুমারখালী,কুক্ষিয়া।০১৭৫১৪৮০৬৭৯
১ ০.১৩ কাপ শ ক্ষমশ্র চাষ মাছ চাষ সম্পরকশ জানরত চাই মাছ চাষ সম্পরকশ ক্ষবস্তাক্ষরত আরলাচনা করা হরলা।

১৮৭
মুরিী র্ান্তা  র্ক্ষল, গ্রাাঃচাপিা,ইউক্ষপাঃচাপিা,কুমারখালী, 

কুক্ষিয়া। ০১৭৮০৬২৬৬৭৮
১ ০.১৩ কাপ শ ক্ষমশ্র চাষ মলান সম্পরকশ জানরত চাই । মলান সম্পরকশ ক্ষবস্তাক্ষরত আরলাচনা করা হরলা।

১৮৭
মমাাঃ মসারহল আহরমদ, গ্রামাঃ যদুবয়রা;  ইউক্ষপ: 

সদকী,যদুবয়রা, কুক্ষিয়া। ০১৭৭৫৬৬৫০৯৫৮
১ ০.১৩ কাপ শ ক্ষমশ্র চাষ  খায প্ররয়াগ সম্পরকশ জানরত চাই। মমাট জীব িররর ৫% হারর ক্ষদরন দুই বার খাবার মদওয়ার পরামর্ শ মদওয়া হরলা।

১৮৭
মমাাঃ হুমায়ন কক্ষবর, গ্রাাঃসুলতানপুর,ইউক্ষপাঃসদকী, 

কুমারখালী, কুক্ষিয়া।০১৯১৬১৯০৬৪৩
১ ০.১ কাপ শ ক্ষমশ্র চাষ পাক্ষনর উপরর লাল স্তর। লাল স্তর অপসারণ কররত হরব। খি পাক্ষকরয় লাল ন্তর তুরল মফলরত হরব।

১৮৭
মমাাঃ আ. ওহাব, 

গ্রাাঃক্ষমজশাপুর,ইউক্ষপাঃক্ষর্লাইদহ,কুমারখালী, কুক্ষিয়া। 

০১৭২২৬৩৬২৩৩

১ ০.২ কাপ শ ক্ষমশ্র চাষ সার প্ররয়াগ সম্পরকশ জানরত চাই।
র্তাংর্ প্রক্ষত ২০০ গ্রাম ইউক্ষরয়া এবং ১০০ গ্রাম টিএসক্ষপ সার মদওয়ার পরামর্ শ মদওয়া 

হরলা। ১০ অন্তর অন্তর।

১৮৭
মমাাঃফজরল মজায়শািার, গ্রাাঃসুলতানপুর,ইউক্ষপাঃসদকী, 

কুমারখালী, কুক্ষিয়া।০১৮৭২৬২১৭৪৫
১ ০.১৬ কাপ শ ক্ষমশ্র চাষ পাক্ষনর উপরর লাল স্তর। লাল স্তর অপসারণ কররত হরব। খি পাক্ষকরয় লাল ন্তর তুরল মফলরত হরব।

১৮৭
মমাাঃআব্বাস উক্ষিন, গ্রামাঃ চিাইরকাল; ইউক্ষপ: 

নিলালপুর কুমারখালী, কুক্ষিয়া। ০১৭২১৭৪৯৭৩৮
১ ০.১৩ কাপ শ ক্ষমশ্র চাষ  মারছর গারয় ো এবং উকুন। র্তাংরর্ ২৫০ গ্রাম হারর পাথুরর চুন প্ররয়ারগর পরামর্ শ মদওয়া হয়।

১৮৭
মমাাঃফজরল মজায়শািার, গ্রাাঃসুলতানপুর,ইউক্ষপাঃসদকী, 

কুমারখালী, কুক্ষিয়া।০১৮৭২৬২১৭৪৫
১ ০.১৬ কাপ শ ক্ষমশ্র চাষ পাক্ষনর ক্ষপইএইচ-৭.৪ ; অযারমাক্ষনয়া-০.১ ক্ষপক্ষপএম। র্তাংরর্ ২৫০ গ্রাম হারর পাথুরর চুন প্ররয়ারগর পরামর্ শ মদওয়া হয়।

১৮৭
মমাাঃ আলাউক্ষিন মসখ, গ্রামাঃ কাক্ষজপািা;  ইউক্ষপ: 

মরপৌরসিা,যদুবয়রা, কুক্ষিয়া। ০১৭১৬৫২০১৪৬
১ ০.১ কাপ শ ক্ষমশ্র চাষ  খায প্ররয়াগ সম্পরকশ জানরত চাই। মমাট জীব িররর ৫% হারর ক্ষদরন দুই বার খাবার মদওয়ার পরামর্ শ মদওয়া হরলা।

১৮৭
মমাাঃ রন্জজু আহরমদ, 

গ্রাাঃআিপািা,ইউক্ষপাঃক্ষর্লাইদহ,কুমারখালী, কুক্ষিয়া। 

০১৭৭২৭৭৪৩২৪

১ ০.২৪ কাপ শ ক্ষমশ্র চাষ মজুদকৃত মপানা সম্পরকশ জানরত চাই। ৩/৪ টিরত মকক্ষজ এমন সাইরজর মাছ মজুদ করার পরামর্ শ মদওয়া হরলা।

১৮৭
মমাাঃ ওমর ফারুক, 

গ্রাাঃসুলতানপুর,ইউক্ষপাঃসদকী,কুমারখালী, 

কুক্ষিয়া।০১৫১৭০৮৮৭৯৪

১ ০.২ কাপ শ ক্ষমশ্র চাষ প্রাকৃক্ষতক খায কতরী সম্পরকশ জানরত চাই।
কখল ২০০ গ্রাম/ র্াতাংর্, ইউক্ষরয়া ১০০ গ্রাম / র্াতাংর্' টিএসক্ষপ ১০০গ্রাম/ র্তাংর্ প্রক্ষত 

১০ ক্ষদন পরপর প্ররয়াগ করার পরামর্ শ মদওয়া হরলা।

১৮৭
মমাাঃ সমাক্ষপ্ত মক্ষল্লক, গ্রাাঃদয়ারামপুর,ইউক্ষপাঃজগন্নাথপুর, 

কুমারখালী,কুক্ষিয়া০১৭৫৯৯০৯২৯৪
১ ০.০৫ কাপ শ ক্ষমশ্র চাষ মাছ চাষ সম্পরকশ জানরত চাই মাছ চাষ সম্পরকশ ক্ষবস্তাক্ষরত আরলাচনা করা হরলা।

১৮৭
হাক্ষববুর রহমান, গ্রাাঃখরয়রচািা,ইউক্ষপাঃসদকী, 

কুমারখালী, কুক্ষিয়া। ০১৯১৯৪১২৬২২
৬ ১.০৬ কাপ শ ক্ষমশ্র চাষ মারছর বৃক্ষি কম মারছর মজুদ েনত্ব কমারত হরব এবং সুষম খাবার প্ররয়ারগর পরামর্ শ মদওয়া হরলা।

১৮৭
মমাাঃ হারুন মসখ, গ্রামাঃ মাক্ষলয়াট;  ইউক্ষপ: 

সদকী,কৃমক্ষরখালী, কুক্ষিয়া। ০১৭২২২২৫৫৫৯
১১ ১.৪৬ কাপ শ ক্ষমশ্র চাষ  খায প্ররয়াগ সম্পরকশ জানরত চাই। মমাট জীব িররর ৫% হারর ক্ষদরন দুই বার খাবার মদওয়ার পরামর্ শ মদওয়া হরলা।

১৮৭
মমাাঃআক্কাস উক্ষিন, গ্রামাঃ সদরপুর; ইউক্ষপ: নিলালপুর 

কুমারখালী, কুক্ষিয়া। ০১৭২১৭৪৯৭৩৮
১ ০.১৩ কাপ শ ক্ষমশ্র চাষ  মারছর গারয় ো এবং উকুন। র্তাংরর্ ২৫০ গ্রাম হারর পাথুরর চুন প্ররয়ারগর পরামর্ শ মদওয়া হয়।



১৮৭
মমাাঃ মুকুল মহারসন, গ্রাাঃএলাক্ষঙ্গপািা,ইউক্ষপাঃনিলালপুর, 

কুমারখালী, কুক্ষিয়া। ০১৭১৮৪৫৫১৬২
১ ০.১৩ কাপ শ ক্ষমশ্র চাষ সার প্ররয়াগ সম্পরকশ জানরত চাই।

র্তাংর্ প্রক্ষত ২০০ গ্রাম ইউক্ষরয়া এবং ১০০ গ্রাম টিএসক্ষপ সার মদওয়ার পরামর্ শ মদওয়া 

হরলা। ১০ অন্তর অন্তর।

১৮৭
মমাাঃ জাক্ষহদুল ইসলাম, গ্রাাঃহাক্ষসমপুর,ইউক্ষপাঃজগন্নাথপুর, 

কুমারখালী,কুক্ষিয়া০১৫৭৫০১৫৪৮২
১ ০.১৬ কাপ শ ক্ষমশ্র চাষ বারয়াফ্লক সম্পরকশ জানরত চাই বারয়াফ্লক সম্পরকশ ক্ষবস্তাক্ষরত আরলাচনা করা হরলা।

১৮৭
মমাাঃ নুরুল  ইসলাম, গ্রাাঃতারাপুরপুর,ইউক্ষপাঃসদকী, 

কুমারখালী,কুক্ষিয়া। ০১৭৪১৫৫৫৫৬৬
১ ০.১৩ কাপ শ ক্ষমশ্র চাষ বারয়াফ্লক সম্পরকশ জানরত চাই বারয়াফ্লক সম্পরকশ ক্ষবস্তাক্ষরত আরলাচনা করা হরলা।

১৮৭
কসয়দ হাক্ষববুর রহমান, 

গ্রাাঃরগাপালপুর,ইউক্ষপাঃসদকী,কুমারখালী, 

কুক্ষিয়া।০১৭২২০২৫৩১৭

৬ ১.০৬ কাপ শ ক্ষমশ্র চাষ মারছর বৃক্ষি কম মারছর মজুদ েনত্ব কমারত হরব এবং সুষম খাবার প্ররয়ারগর পরামর্ শ মদওয়া হরলা।

১৮৮
ম াোঃ আদেফ িফািাে, হদেপুে, জুদনয়ািহ, মভিা াো 

০১৭৪৭৮০৩৮২৯
১ 0.26

রুই িাতীয়,  ারছে 

মেনু
খাদ্য প্ররয়াগ, দেষরয় িানরত, চান  ারছে ম াট মিহ ওিরনে ৩-৪% হারে খাদ্য, দিরত েিা হরিা

১৮৯
ম াোঃ নাদেে উদিন, দপতা-আোঃ ো াি, ১০ াইি, 

মভিা াো ০১৭১২৭৭৯৪১৬
১ 0.46 কাপ প দ শ্র োটা ও মৃরগি,  াছ মভরে উঠরছ

১। অকু্ েদ োে ৫০০ গ্রা   দছটিরয় দিন, ২। গু্ যােোিদ ন ২০০ গ্রা /একে/৩ ফট গভীেতায়, 

প্ররয়াগ পো  প ৩। টোপা  পা না  ত ির  ফর ি ন।

১৯০
ম াোঃ িািাি টিক্কা, ১৬িাগ োদহেচে, মভিা াো 

০১৭৩২৮৫৭৬৩৪
১০ 0.00  রনারেি, মতিাদপয়া  রনারেি মতিাদপয়াে, মপানা প্রাদপ্তরত, িটিিতা যাে োরথ মপানা ক্ররয়ে চুদক্ত করেরছন তারক, দ্রুত মপানা প্রিারনে িন্য েিা হরিা।

১৯১
ম াোঃ আদেফ িফািাে, হদেপুে, জুদনয়ািহ, মভিা াো 

০১৭৪৭৮০৩৮২৯
১ 0.26 মেনু, মপানা চাষ পুকুরে গ্যাে হরে কেনীয়, িানরত চান

২০০ গ্রা  চুন ও ১৫০ গ্রা  িেণ  তক প্রদত, দিরত েিা হরিা োে ওখাদ্য প্ররয়াগ ক  

কেরত েিা হরিা।

১৯২
ম াোঃ োেে আিী, ১২ াইি পদি  োদহেচে, মভিা াো 

০১৭৭১৯৭৫৯৬১
২ 0.80 রুই িাতীয়,  াছ অদফে হরত রুই িাতীয়  ারছে, মপানা প্রাদপ্তে প্রতযা া রুই িাতীয়  ারছে মপানা োতোদিয়া েেকাদে, খা াে হরত েিংগ্রহ কেরত েিা হরিা।

১৯৩
ম াোঃ োগে আিী, পদি া জুদনয়ািহ, মভিা াো 

০১৭১৮৪৫০৭০৩৪
১ 0.01 রুই িাতীয়  াছ পাদন কারিা,  াছ খাদে খারে ও  াো  যারে ২৫০ গ্রা  চুন ও ২০০ গ্রা  িেণ  তক প্রদত দিরত েিা হরিা।

১৯৪
ম াোঃ তদহদুি ইেিা , দ  াধেপুে, োহাদুেপুে, 

মভিা াো ০১৭২৫৯৩৬৬১০
০ 0.00 ০ োরয়াফ্লক পিদত  াছচাষ দেষরয় িানরত চান োরয়াফ্লক পিদতরত  াছ চারষে দেষরয় দেস্তদেত আরিাচনা কো হরিা।

১৯৫
ম াোঃ নািমুি হক,  াধেপুে, োহাদুেপুে, মভিা াো 

০১৭৮৬৩৯০৬৬০
০

১২০০০ দি. 

ট্যািংক
০ ট্যািংরক দক  াছ ম চাষ  কেরে িানরত চান দ িং,  রনারেি মতিাদপয়াে চাষ কেরত েিা হরিা

১৯৬
ম াোঃ ম ািারম্মি হক, ো কৃষ্ণপুে, মক্ষদ েদিয়াি, 

মভিা াো ০১৭৫৯৯৬২২৩৪৬
২ 1.07 কাপ প িাতীয়  াছ

েষ পাে পাদনরত  াছ মভরে যাওয়া মোরি স্থাদপত িাি তুরি 

মফিা দেষরয়

থানায় দিদি কো এেিং  ইউএনও ও উপরিিা মচয়ােম্যারনে কারছ দেষয়টি িানারনাে িন্য 

েিা হরিা।

১৯৭
ম াোঃ এিাজুি, দ ো কৃষ্ণপুে, মক্ষদ েদিয়াি, মভিা াো 

০১৭৫৯৯৬২২৩৪৬
২ 1.07 রুই িাতীয়  াছ  াছ মভরে যাওয়া প্রেরঙ্গ কথা েরিন পুকুরে কখি এে ব্যেস্থা ও কাটা ইতযাদি দিরত েিা হরিা।

১৯৮
ম াোঃ ও ে ফারুক, পূে পরভিা াো,৪ নিং ওয়াি প, 

01706733806
১ 2.94 রুই িাতীয়  াছ  ারছে গারয় োে িাগ  াছ  াো যারে ২০০ গ্রা  চুন/ তক ও ১৫০ গ্রা  িেণ/  তক দিরত েিা হরিা।

১৯৯
ম াদ ন হুোইন, নওিাপািা, ৪নিং ওয়ার্, 

018194362266
১ 2.94 রুই িাতীয়  াছ  ারছে কাদ্য দেষরয় যানরত চান

প্রাকৃদতক খাদ্য কতেীে িন্য  তরক ১০০ গ্রা  ইউদেয়া ও ১০০গ্রা  দপএেদপ দিরত েিা 

হরিা  ারে এক োে

২০০
ম াোঃ োগে আিী, পদি া, জুদনয়ািহ, মভিা াো 

০১৭৮৪৫০০৭০৩৪
১ 0.01 রুই িাতীয়  াছ

পুকুরেে গদভেতা১৫ দফট কতটি,  াছ  জুি কেরেন িানরত 

চান
৭-৮ ইদিে ৪০ টি  াছ  তক প্রদত  জুি কেরত েিা হরিা।

২০১
ম াোঃ মেিাি মহারেন, জুদনয়ািহ, মভিা াো, 

01910931683
১ 0.20 রুই িাতীয়  াছ পুকুরে পদেি পন কো হরিা

পুকুরে প্রদত  ারে ২০০ গ্রা  চুন ও১০০ গ্রা  ইউদেয়া ও ১০০ গ্রা  টিএেদপ োে দিরত েিা 

হরিা।

২০২
ম াোঃ তদেকুি ইেিা , জুদনয়ািহ, মভিা াো, 

01720062460
১ 0.18 রুই িাতীয়  াছ পুকুরে পদেি পন কো হরিা

 ারছে ম াট মিরহে ওিরনে ৩% হারে  দিরত েম্পূেক খাদ্য কিদনক ২ োরে দিরত েিা 

হরিা।

২০৩
ম াোঃ দ নহাি উদিন, কুদচয়ার ািা, মভিা াো, 

01716985059
১ 0.16 রুই িাতীয়  াছ পুকুরে পদেি পন কো হরিা পুকুরে কচুদে পানা অপোেণ কেরত েিা হরিা।

২০৪
ম াোঃ আব্দুে ো াি, দ ঠাকুরিৌিতপুে, মভিা ো, 

01314505412
১ 0.16 রুই িাতীয়  াছ পুকুরে পদেি পন কো হরিা ২০০ গ্রা  চুন/ তক ও ১৫০ গ্রা  িেণ/  তক  দিরত েিা হরিা।  ারে এক োে।

২০৫
ম াোঃ ফারুক মহারেন, োতোদিয়া, ধে পুে, মভিা াো 

০১৭৩৪৪০৮০৫৬
১ 0.20  রনারেি মতিাদপয়া পুকুরে পদেি পন কো হরিা পুকুরেে োদে পক অেস্থা েরন্তােিনক দনয়দ ত  ারছে েম্পূেক খাদ্য দিরত েিা হরিা।

২০৬
ম াোঃ দেল্লাি মহারেন, দ ো চন্দ্রপুে, ধে পুে, মভিা াো 

০১৭১৯৯৬৯৫৯৯
১ 0.18  রনারেি মতিাদপয়া পুকুরে পদেি পন কো হরিা পুকুরেে পাি পদেস্কাে কেরত েিা হরিা।

২০৭
ম াোঃ োইফি,  াসু দিয়া, মেিাো, পােনা -

০১৭১০০১৪৮৫১
১ 0.13 রুই িাতীয়  াছ পুকুরে োদহরেে পাদন প্ররে  কোয়  াছ  াো যারে পুকুরে দিওিাইট ো ৫০০গ্রা / তক হাে চুন প্ররয়াগ কেরত েিা হরিা।

২০৮
হািী ম াহাম্মি আব্দুে, েহ ান,চাঁিগ্রা ,মভিা াো, 

01819704277
৪ 1.06 রুই িাতীয়  াছ  ারছে খাদ্য দেষরয় িানরত চান

প্রাকৃদতক খাদ্য কতেীে িন্য  তরক ১০০ গ্রা , ইউদেয়া ও ১০০গ্রা  দপএেদপ দিরত েিা 

হরিা  ারে এক োে



২০৯
ম াছাোঃ নাদগ পে আক্তাে, ম ঘনাপািা, োহাদুেপুে, 

মভিা াো, কুদষ্টয়া, 01712046401
১ 0.16 রুই িাতীয়  াছ পুকুরেে পাদন কারিা  াছ  াো যারে প্ররতযক  তরক ৫০০ গ্রা  চুন ও িেণ ৫০০ গ্রা  প্ররয়াগ কেরত হরে

২১০
ম াোঃ োেে আিী, োে াইি, মভিা াো, 

01771975961
২ 0.80 রুই িাতীয়  াছ গ্রােকাপ প ওস্বেপুটি  ারছ দক খাোে দিে েদি ওিরনে (৩-৫)% খাোে দিরেন। খুদি পানা োদহে মথরক দিরেন।

২১১
ম াোঃ আদিজুি হক, দ পূে পোতোদিয়া, ধে পুে, 

মভিা াো ০১৭৪১১৯১১০৪
২ 0.40 রুই িাতীয়   াছ েন্যায় পাদনরত  াছ মেে  হরয় দগরয়রছ। ব্যািংক ঋণ ৪% সুরি মনওয়াে িন্য পো  প প্রিান মকো হরিা।

২১২
ম াোঃ হাদফজুে ইেিা , দ ফয়জুল্লাপুে, জুদনয়ািহ, 

মভিা াো ০১৭৩১৯৩২৬৭৬
২ 0.26 রুই িাতীয়  াছ  াছ চাষ কেরত আগ্রদহ  াছ চারেে উৎপািন দকভারে কো যায় তাে দিফরিট প্রিান কো হরিা।

২১৩
নূে ম াহাম্মি োবু, ো নপািা, মভিা াো, কুদষ্টয়া 

০১৭২০৬৮৬৫৭৮
১ 0.16 রুই িাতীয়  াছ পুকুরে পদেি পন কো হরিা

 ারছে ম াট মিরহে ওিরনে ৩% হারে  দিরত েম্পূেক খাদ্য কিদনক ২ োরে দিরত েিা 

হরিা।

২১৪
ম াোঃ নাদফে ই দতয়াি, দ েকচে,জুদনয়ািহ,জুদনয়ািহ, 

মভিা াো ০১৭০৩৩৮৭৩২৩
১ 0.04 ০ পাঙ্গাে  াছ চাষ কেরত আগ্রহী

 াছ চাষ দেষরয় দেস্তাদেত আরিাচনা কো হরিা ও পাঙ্গাে  ারছে দ শ্রচাষ ব্যেস্থাপনাে 

দিফরিট দেতেণ

২১৫
দেপ্লে মিেনাথ, মকািাদিয়াপািা, চাঁিগ্রা , মভিা াো 

০১৭১১১২০৫৩৮
২

৩০০০০ দি., 

৪০০০০দি.
০ োরয়াফ্লরক  াছ ছািাে পূরে প পাদন পদেক্ষা

দপ.এইে-৯.৪, ৮.৩ মযরহতু দপএইে-৭.৫-৮.৫ দপ.এইে-৮.৪ মেরঞ্জে  রধ্য আরছ তাই মকান 

দকছু প্ররয়াগ কেরত দনরষধ কো হরিা।

২১৬
ম াোঃ  দফকুি ইেিা , োতোদিয়া, ধে পুে, মভিা াো 

০১৭২৫৬৮২৯৯৭
১ 0.20 রুই িাতীয়  াছ

 াছ চারষ অদফে মথরক দক ধেরনে েহরযাগীতা পাওয়া যায় 

িানরত চান
 াছ চারষ তারক পো  প, মট্রদনিং ইতযাদত েহরযাদগতাে কথা েিা হরিা।

২১৭
ম াোঃ আদতয়াে েহ ান, দ নওিা 

মক্ষদ েদিয়াি,ম াকাদে পুে, মভিা াো ০১৭৬৩৯১০৪৯৯
৩ 0.60 রুই িাতীয়  াছ ম ঘিা আকা  চুন দিরেন দকনা িানরত চান চুন প্ররয়াগ মোধ উঠরি দিরত েিা হরিা।

২১৮
ম াোঃ মেল্লাি মহারেন, দ ফয়জুল্লাপুে, জুদনয়ািহ, 

মভিা াো ০১৮১৭৮৪৭৬১০
১ 0.20 রুই িাতীয়  াছ

 াছ পাদনরত মভরে ওঠরছ দকভারে োদভাদেরক আনা যায় তাে 

িন্য
অদিরিন এে প্ররয়াগ মিওয়াে িন্য তারক পো  প প্রিান কো হরিা।

২১৯
ম াোঃ আব্দুি  ান্নান, দ রগাপীনাথপুে,ম াকাদে পুে, 

মভিা াো ০১৭৫৬৫০৭৮৯২
১ 10.68 রুই িাতীয়  াছ রুই িাতীয়  াছ  াো যারে

পুকুরে ২৫০ গ্রা  চুন/ তক ২০০ গ্রা  িেন/ তক পটা  ৫০গ্রা /দেঘা প্রদত দিরত েিা 

হরিা।

২২০
ম াোঃ এনামুি হক, দ ১৬িাগ িোঃ পািা োদহেচে, 

মভিা াো ০১৭১২৭৩২৩০৩
১ 0.13 রুই িাতীয়  াছ গ্রাে কাপ প এে িন্য েম্পুেক খাদ্য প্ররয়াগ প্রেরঙ্গ  ারছে মিহ ওিরনে ৫% হারে েম্পূেক খাদ্য দহোরে ক্ষুরি পানা প্ররয়াগ কেরত েিা হরিা।

২২১
ম াোঃ ফারুক মহারেন, োতোদিয়া, ধে পুে, মভিা াো 

০১৭৩৪৪০৮০৫৬
১ 15.00 কাপ প ও পাঙ্গাে িিা রয় পাট িাগ প্রেরঙ্গ ে স্যা কাপ প  াছ ধরে দেদক্র কো এেিং পাঙ্গাে এে পদেচযা কো (পাট িাগ থাকা কাদিন)

২২২
ম াোঃ আিাউি ইেিা , দপতা-মৃত দেোজুি ইেিা , 

1723266925
১ 0.40 কাপ প দ শ্র পাদন দেেন প হওয়া প্রেরঙ্গ  তািংর  ৫০০ গ্রা  হারে পাথুরে চুন প্ররয়ারগে পো  প

২২৩
রুপািী খাতুন, পোঃ োদহেচে ১২ াইি, মভিা াো 

০১৭১৯৮১৭৩৩৫
১ 0.16 কাপ প দ শ্র চাষ দেিভাে ওরুই িাতীয়  াছ  াো, যারে পাদনে দপ.এইে-৯

 তািংর  ২০০ গ্রা  চুন প্ররয়াগ কেরত হরে ও দিওিাইট ১০০ ো ১৫০ গ্রা   তরক দিরত 

েিা হরিা।

২২৪
 া সুি আি , দ চেিামুকদিয়া, োদহেচে, মভিা াো 

০১৭৫৯৮৫১৮৫১
১ 0.20 রুই িাতীয়  াছ পাদনে দপ, এইে এে  ান ৮.১ তাই িানরত মচরয়রছ

মিাপ িঙ্গি কাটরত। চুন ২০০গ্রা / তরক প্ররয়াগ কেরত োে ইউদেয়া/টিএেদপ-৫০ গ্রা  

দিরত হরে।

২২৫
ম াোঃ নাদেে উদিন, পোঃ োদহেচে ১২ াইি, মভািা াো 

০১৭১২৭৭৯৪১৬
১ 0.47 রুই িাতীয়  াছ  ারছে খাদ্য প্ররয়াগ দেষরয় িানরত চান

প্রাকৃদতক খাদ্য কতেীে িন্য  তরক ১০০ গ্রা  ইউদেয়া ও ১০০গ্রা  টিএেদপ দিরত েিা 

হরিা  ারে এক োে

২২৬
ম াোঃ  হে   ারিক, দহদে দিয়া, চাঁিগ্রা , মভিা াো 

০১৭১০০৩১৬২১
১ 0.66 রুই িাতীয়  াছ  ারছে খাদ্য প্ররয়াগ দেষরয় িানরত চান

পুকুরে ২৫০ গ্রা  চুন/ তক ২০০ গ্রা  িেন/ তক পটা  ৫০গ্রা /দেঘা প্রদত দিরত েিা 

হরিা।

২২৭
মগািা  ম াস্তফা রুরেি, ো নপািা, মভিা াো 

০১৭১৯০৩৩৮৮০
১ 0.40 রুই িাতীয়  াছ পুকুরেে  াছ খাদে খারে

পুকুরে ২৫০ গ্রা  চুন/ তক ২০০ গ্রা  িেন/ তক পটা  ৫০গ্রা /দেঘা প্রদত দিরত েিা 

হরিা।

২২৮
ম াোঃ মেদি  মেিা, নওিারক্ষদ েদিয়াি, ম াকাদে পুে, 

মভিা াো ০১৭১৪৯৫৮৪৮৬
৫ 0.56 রুই িাতীয়  াছ পাদন মেদ  হওয়ায়  াছ মেে হরয় যারে

িিা রয়  াছ মভরে যাওয়া প্রদতরোধ কেরত  িাি ো োর ে োনা দিরয় পুকুরেে চাে পা  

উচু করে দঘরে দিরত েিা হরিা।

২২৯
ম াোঃ ফারুক মহারেন, োতোদিয়া, ধে পুে, মভিা াো 

০১৭৩৪৪০৮০৫৬
০ 0.00 ০ োরয়াফ্লস্ক পিদতরত  াছ চাষ দেষরয় িানরত চান োরয়াফ্লস্ক পিদতরত  াছ চারষে দেষরয় দেস্তাদেত আরিাচনা কো হরিা।

২৩০
আ োফি ইেিা , চেিামুকদিয়া, োদহেচে, মভািা াো 

০১৭২৯৮৭৬৮৯৮
১ 0.20 রুই িাতীয়  াছ কােখানা মথরক েিপ কতি পুকুরে দগরয়  াছ  াো যারে

পুকুরে ২৫০ গ্রা  চুন/ তক ২০০ গ্রা  িেন/ তক পটা  ৫০গ্রা /দেঘা প্রদত দিরত েিা 

হরিা। এেিং পুকুে মথরক  াছ উঠিরয় অন্য পুকুরে দিরত হরে

২৩১
ম াোঃ দেল্লাি মহারেন, ো চন্দ্রপুে, ধে পুে, মভিা াো 

০১৭১৯৯৬৯৫৯৯
৪ 0.53 রুই িাতীয়  াছ  াছ দেদক্ররত েহায়তা কো প্রেরঙ্গ এদগ্রকািচাোি ইরনারভ ন ফান্ড-২ মনওয়াে িন্য পো  প প্রিান কো হরিা।

২৩২
এযািরভারকট  াদ  , ফদকোোি,ম াকাদে পুে, 

মভিা াো ০১৭১৬৯৪৬২০২
২ 0.53 রুই িাতীয়   াছ িপ্তে মথরক মপানাে ব্যাপারে  িানরত মচরয়দছরিন মপানা ব্যাপারে তারক দে ি ভারে পো  প প্রিান কো হরিা।

২৩৩
ম াোঃ এনামুি হক, কুদচয়ার ািা, োহাদুেপুে, মভিা াো 

০১৭৭০০৬৩১৪৮
১ 0.23 রুই িাতীয়  াছ  াছ মভরে মেিারে ও  ারছে মিরি িাি িাগ মিখা দিরে

হাদিরত গুদিরয় ২০০ গ্রা  পটা  িাি মটরন দিরত েিা হরিা। অদিরিন মটেরিট দিরত 

েিা হরিা



২৩৪ েদন, পূে প নওিাপািা,চাঁিগ্রা , মভিা াো ০১৭১২৬৩০৯৯২ ১০ 2.67 রুই িাতীয়,  াছ  াছ মভরে মেিারে
অদি মটেরিট আে ২৫০গ্রা  চুন/২০০ গ্রা  িেন/ তক ৫০ গ্রা /দেঘা প্রদত পুকুরে দিরত 

েিা হরিা।

২৩৫
ম াোঃ োইফি ইেিা , িোঃ পািা, ১৬িাগ, োদহেচে, 

মভিা াো ০১৭১৭৬৫৭০৬৩
২ 0.53 রুই িাতীয়  াছ পারটে পাদন এরে  াছ  াো যারে

২৫০ গ্রা  চুন/২৫০ গ্রা  িেন/  তক প্রদত দিরত েো হরিা। আে  াছ দকছু োিাে িাত 

কেরত েিা হরিা।

২৩৬
ম াহাম্মি মহিাি উদিন, িগশ্বে,জুদনয়ািহ, মভিা াো 

০১৭৮০২১৫৬৪৩
১ 0.13 রুই িাতীয়  াছ পারটে পাদন এরে  াছ  াো যারে ২৫০ গ্রা  চুন/২৫০ গ্রা  িেন/  তক প্রদত দিরত েো হরিা। আে  াছ দকছু স্থানান্তে

২৩৭
োি া আি , ১৬িাগ োদহেচে, মভিা াো 

০১৭১৬২৭৯০৩১
২ 0.53 দ শ্র চাষ পারটে পাদন এরে  াছ  াো যারে

পুকুরে ২৫০ গ্রা  চুন/ তক ২০০ গ্রা  িেন/ তক পটা  ৫০গ্রা /দেঘা প্রদত দিরত েিা 

হরিা।

২৩৮
ও ে ফারুক, পূে পরভিা াো ৪নিং ওয়াি প, 

01706733806
১ 2.94 রুই িাতীয়  াছ পুকুরেে  াছ খাদে খারে

পুকুরে ২৫০ গ্রা  চুন/ তক ২০০ গ্রা  িেন/ তক পটা  ৫০গ্রা /দেঘা প্রদত দিরত েিা 

হরিা।

২৩৯
ম াোঃ আ োফে িা ান স্বপন, নওিা মক্ষদ েদিয়াি, 

ম াকাদে পুে, মভিা াো, 01712924588
১ 0.13 রুই িাতীয়  াছ পুকুরেে  াছ মভরে মেিারে

পুকুরে ২৫০ গ্রা  চুন/ তক ২০০ গ্রা  িেন/ তক পটা  ৫০গ্রা /দেঘা প্রদত দিরত েিা 

হরিা।

২৪০ ম াোঃ দ িন, মভিা াো, কুদষ্টয়া, 01819406266 ১ 0.20 রুই িাতীয়  াছ পুকুরেে  াছ খাদে খারে
পুকুরে ২৫০ গ্রা  চুন/ তক ২০০ গ্রা  িেন/ তক পটা  ৫০গ্রা /দেঘা প্রদত দিরত েিা 

হরিা।

২৪১
ম ািারম্মি হক খান, দহদে দিয়া,চাঁিগ্রা , মভিা াো 

০১৭১৩৯০৫৪১৫
১ 0.10 রুই িাতীয় পুকুরে গ্যাে হরয়  াছ  াো যারে ২৫০ গ্রা  চুন/২৫০ গ্রা  িেন/  তক প্রদত দিরত েো হরিা।

২৪২ ম াোঃ আোঃ োজ্জাক, িগস্বে, জুদনয়ািহ, 1718532536 ১ 0.13 কাপ প দ শ্র পুকুরেে  াছ মভরে উরঠ  াছ  াো যারে
১।পু্ েতদ  া ের   তা িং র  ২০০-২৫০ গ্রা  পাথুরে চুন ২। পু্ েতদ  া ের   তা িং র  ১৫০-২০০ গ্রা  

িেন দিরি এধেরনে ে স্য হরে না।

২৪৩ এদি দেদিদে, চুয়ািাঙ্গা, 01769604214 ১ 0.26 খাঁচাই  াছ চাষ খাঁচায়  াছ দেষরয় িানরত চান খাঁচায়  াছ চারষে দিফরিট মিওয়া হরিা।

২৪৪ েহকােী পদেচািক, দেদিদে, চুয়ািাঙ্গা, 01769604214 ১ 0.26 ০ খাঁচা মকাথায় পাওয়া যারে িানরত চান
খাঁচা েেেোহকােী ম াোঃ িাদকে মহারেন চাঁিপুে এে ম াোইি নিং-০১৭১১৭৩৪১৪৯ মিওয়া 

হরিা।

২৪৫
মগািা  ম াস্তফা রুরেি, ো ন পািা, মভিা াো, 

01719033880
১ 0.40 রুই িাতীয়  াছ

িানরত চান চুন ও িেরনে মিাি +পটা  প্ররয়াগ কো যারে 

দকনা
পুকুরেে অেস্থা দেস্তাদেত শুরন চুন িেণ ও পটা  এে মিাি কেরত েিা হরিা।

২৪৬
ম াোঃ েদন ইেিা , পূে পনওিাপাি, চাঁিগ্রা , মভিা াো, 

01712630992
১ 2.67 রুই িাতীয়  াছ  াছ মভরে আরছ অদিরিন দিরত েিা হরিা ও হেো টানরত েিা হরিা।

২৪৭
ম াোঃ আব্দুি  ারিক, োয়াটা, োহাদুেপুে, মভিা াো 

০১৭৪০০০৬৯০৫
১ 0.13 রুই িাতীয়  াছ  াছ মভরে থাকরছ ও  াছ  াো যারে

পুকুরেে অেস্থা দেস্তাদেত শুরন  তক প্রদত ২০০গ্রা  চুন, ১৫০ গ্রা  িেন ও ৫০ গ্রা  

পটা /দেঘা দিরত েিা হরিা।

২৪৮
ম াোঃ মেিাউি ইেিা , চেিামুকদিয়া,োদহেচে, 

মভিা াো ০১৭৪১৭৮৫০৮৩
১ 0.20 রুই িাতীয়  াছ  াছ  াো যারে

অদিরিন দিরত েিা হরিা। এছািাও ২০০ গ্রা  চুন/ তক,১৫০ গ্রা  িেণ/ তক ও ৫০ 

গ্রা  পটা /দেঘাদিরত েিা হরিা।

২৪৯
দেপ্লে মিেনাথ, মকািাদিয়াপািা, চাঁিগ্রা , 

মভিা াো০১৭১১১২০৫৩৮
২ ৭০০০০দি.  রনারেি মতিাদপয়া

অদফে মথরক মফারন তাে োরয়াফ্লক  াছ চাষ েম্পরকপ েতপ ান 

অেস্থা িানা

োরয়াফ্লক  াছ চারষ মকান ে স্যা হরে না েরি চাষী িানারিন দনয়দ ত খাদ্য দিরত েিা 

হরিা।

২৫০
ম াোঃ োজু আহর ি, মগাপীনাথপুে, োহাদুেপুে, মভিা াো 

০১৭১৮২৪৮৩৮৭
১ 9.35 রুই িাতীয়  াছ  াছ েকাি ১০:৩০ -১১:০০ পযন্ত মভরে থাকরছ

চুন ২৫০ গ্রা / তক,িেণ২০০ গ্রা / তক ৫০গ্রা  /দেঘা পটা  দিরত েিা হরিা ১০০-১৫০ 

গ্রা  ইউদেয়া ও টিএেদপ দিরত েিা হরিা।

২৫১
নাদফে ই দতয়াি, িগশ্বে, জুদনয়ািহ, মভিা াো 

০১৭০৩৩৮৭৩২৩
০ 0.00 ০ োরয়াফ্লক পিদত  াছচাষ দেষরয় িানরত চান োরয়াফ্লক পিদত  াছচাষ দেষরয়ে উপে দিফরিট দেতেণ কো হরিা।

২৫২
ম াোঃ োইফল্লাহ োদকে, মক্ষদ েদিয়াি িোঃপািা, 

ম াকাদে পুে, মভিা াো, ০১৭৬৭৯৬৮৩৭৮
০ 0.00 ০ োরয়াফ্লক পিদত  াছচাষ দেষরয় িানরত চান োরয়াফ্লক পিদত  াছচাষ দেষরয়ে উপে দিফরিট দেতেণ কো হরিা।

২৫৪
নাদফে ই দতয়াি, িগশ্বে, জুদনয়ািহ, 

মভিা াো০১৭০৩৩৮৭৩২৩
১ 0.05 পাঙ্গাে, দেিভাে পাঙ্গাে  াছ দকছু দকছু বৃদি পারে না/ হরে না  ারছে মিহ ওিরনে ৩-৪% হারে ৩৫% মপ্রাটিনযুক্ত খাদ্য দিরত েিা হরিা।

২৫৫
নাদফে ই দতয়াি, িগশ্বে, জুদনয়ািহ, মভিা াো 

০১৭০৩৩৮৭৩২৩
১ 0.05 পাঙ্গাে, দেিভাে পাঙ্গাে  ারছে গারয় িাি িাগ চুন ২৫০ গ্রা / তক,িেণ২০০ গ্রা / তক ৫০গ্রা  পটা  দিরত েিা হরিা

২৫৬
ম াোঃ ম াের দুি হাোন ম ার পি, োিাদি, চাঁিগ্রা , 

মভিা াো ০১৭৬০০০৬০২৬
১ 0.26 রুই িাতীয়,  াছ কাতিা  াছ ২/৩ টা করে  াো যারে

পুকুরে অদিরিন দিরত েিা হরিা, চুন ২৫০ গ্রা / তক,িেণ২০০ গ্রা / তক ১০০গ্রা  

পটা  দিরত েিা হরিা

২৫৭
ম াোঃ একোমুি হক, ১৬িাগ িোঃ পািা, োদহেচে 

মভিা াো ০১৭১২৭৩২৩০৩
১ 0.13 রুই িাতীয়  াছ

 াছ  াো মগরছ নতুন করে  াছ মিোে আরগ কেনীয় িানরত 

চান

চুন ২৫০ গ্রা / তক,ইউদেয়া ১০০ গ্রা / তক, টিএেদপ ১০০গ্রা / তক, এ দপ 

২০গ্রা / তক ৩/৪ দিন পরে দিরত েিা হরিা।

২৫৮
ম াোঃ শ্যা ি মহারেন, চাঁিগ্রা , চাঁিগ্রা , মভিা াো 

০১৭৫৩৩৪৩১৯১
১ 0.80 রুই িাতীয়  াছ  াছ চাষ সুরু করেরছন পো  প চাষ ব্যেস্থাপনাে উপে  াছ চাষ দেষরয় দেস্তাদেত আরিাচনা ম রষ ১০ টি দিফরিট দেতেণ কো হরিা।

২৫৯
ম াোঃ সু ন আহরম্মি, পোনখাদি, দেিপািা, 

01724887403
২ 0.19 কাপ প দ শ্রচাষ  ারছে খাোে দকদক ব্যেহাে কেরো েকারি  াছ মভরে যারে

(৩-৫)% গি ওিরনে খাোে দিরেন হেনা মটরন গ্যাে দুে করেন, মোরগে দিফরিট 

দেতেণ নাইরিাটিকা  াছ দুে করেন, নাইরিাটিকা একক চাষ কোে পো  প মিওয়া হরিা।



২৬০
আহর ি ই দস্তয়াক, পোনখািী, জুদনয়ািহ, 

মভিা াো০১৭১৯৭৪৯৯৯১
১ 0.06

রুই িাতীয়  াছ 

মতিাদপয়া
 ারছে খাদ্য ও পদেচযা দেষরয় িানরত চান

 াছ চাষ দেষরয় দেস্তাদেত আরিাচনা কো হরিা। প্রাকৃদতক খাদ্য কতেী কোে দেষরয় 

আরিাচনা ও দিফরিট ১০ টি দেতেণ কো হরিা।

২৬১
আহর ি ই দস্তয়াক, পোনখািী, জুদনয়ািহ, মভিা াো 

০১৭১৯৭৪৯৯৯১
১ 0.06

রুই িাতীয়,  াছ 

মতিাদপয়া
২/১ টি করে দেিভাে কাপ প  াছ  াো যারে পদনে দপএইচ-৮.০ ও অযার াদনয়া ০.৫ পাওয়া মগি। অযার াদনয়া দিরত েিা হরিা।

২৬২
ম াোঃ োেে আিী, ১২ াইি, োদহেচে, মভিা াো 

০১৭৭১৯৭৫৯৬১
২ 0.80 রুই িাতীয়  াছ পাদনে উপরেে স্তরে মফনা/বুিবুি মিখা দিরে চুন ২৫০ গ্রা / তক,িেণ২০০ গ্রা / তক ৫০গ্রা  পটা  দিরত েিা হরিা

২৬৩
কেকত আহর ি েদক মক্ষদ েদিয়াে, ম াকাদে পুে, 

মভিা াো ০১৭১৯২৭০২৪০
০ 0.00 ০ োরয়াফ্লক পিদত  াছচাষ দেষরয় িানরত চান োরয়াফ্লক পিদতরত  াছ চারষে উপে দিফরিট প্রিান কো হরিা।

২৬৪
এন,এ  নাদফি ফয়াি, পূে পরভিা াো, মপৌেেভা, 

মভিা াো ০১৮১৬৮১০১৬৫
০ 0.00 ০ োরয়াফ্লক পিদত  াছচাষ দেষরয় িানরত চান োরয়াফ্লক পিদতরত  াছ চারষে উপে দিফরিট প্রিান কো হরিা।

২৬৫
আহর ি ই দস্তয়াক, পোনখািী, জুদনয়ািহ, মভিা াো 

০১৭১৯৭৪৯৯৯১
১ 0.06

রুই িাতীয়,  াছ 

মতিাদপয়া
মৃত  াছ পদেক্ষা কো হরিা।  াছ  াো যারে ও মভরে আরছ হেো মটনরত হরে ও অদিরিন দিরত েিা হরিা। চুন ২০০গ্রা / তক দিরত েিা হরিা।

২৬৬
োজু আহর ি, দ রগািাপনগে,ম াকাদে পুে, মভিা াো 

০১৬৪৫৫৩১৭৯২
১ 9.35 রুই িাতীয়  াছ   াছ  াো যারে ও মভরে আরছ অদিরিন দিরত েিা হরিা। িাি ো হেো মটরন গ্যাে মেে করে দিরত েিা হরিা।

২৬৭
ম াোঃ আোঃ োজ্জাক োিা, দ িগশ্বে, জুদনয়ািহ, 

মভিা াো ০১৭১৮৫৩২৫৩৬
১ 0.13 রুই িাতীয়  াছ   াছ  াো যারে ও মভরে আরছ হেো টানরত েিা হরিা ও অদিরিন দিরত েিা হরিা

২৬৮
ম াোঃ আদনে  ন্ডি, দ ো কৃষ্ণপুে,ম াকাদে পুে, 

মভিা াো ০১৭৪০৯৮৪৮৪৫
২ 2.00 রুই িাতীয়  াছ  াছ মভরে থাকরছ ও খাদে খারে

হেো টানরত েিা হরিা ও অদিরিন দিরত েিা হরিা পুকুরে ২০০ গ্রা / তক হারে চুন 

দিরত েিা হরিা।

২৬৯ আদেফ, ফাোকপুে, মভিা াো, 01711479018 ১ 0.05 রুই িাতীয়  াছ েবুি স্বে পরি  াছ করয়কটি  াো মগরছ আপাতত খাোে মিওয়া েন্ধ োখুন। পুকুরে ২০০গ্রা  হারে চুন দিরত েিা হরিা।

২৭০
ম াোঃ শ্যা ি মহারেন, চাঁিগ্রা , মভিা াো, 

0175334191
১ 0.80 রুই িাতীয়  াছ  াছ মভরে থাকরছ ও খাদে খারে ১/২ টি  াছ  াো মগরছ। হেো মটনরত হরে ও অদিরিন দিরত েিা হরিা। চুন ২০০গ্রা / তক দিরত েিা হরিা।

২৭১
উ ে ফারুক, পূে পরভিা াো, মভিা াো, 

01706733806
১ 0.08 রুই িাতীয়  াছ  ারছে গারয় িািরচ িাগ ও  াছ  াো যারে

 তরক ১ মকদি চুন ২ োরে দিরত হরে িেণ ৫০০ গ্রা / তরক পটা = ২০+৩০  তরক 

দিরত েিা হরিা

২৭২
ম াোঃ দকয়ারুি ইেো , দ চাঁিগ্রা , মভিা াো, 

01772773625
১ 1.47 রুই িাতীয়  াছ  াছ  াো যারে ও মভরে/খাদে খারে  তরক ৫০০গ্রা  চুন দুই দিরন ও ২৫০ গ্রা  িেণ/ তক দিরত েিা হরিা।

২৭৩
ম াোঃ েদন আহর ি, দ িগশ্বে, জুদনয়ািহ, িগশ্বে, 

জুদনয়ািহ
১ 0.06 রুই িাতীয়  াছ

গত ১৪ দিন ধরে ৩-৪ টি করে  াছ,  েরছ পার ে িদত হরত 

দেষযুক্ত পাদন পুকুরে এরেরছ
পুকুরেে গদভেতা ২৫ দফট। হেো টানরত হরে চুন

২৭৪
ম াোঃ আদিজুরুি ইেিা , দ উোঃ ভোনীপুে, ধে পুে, 

মভিা াো ০১৭২৭৫৪০৬১৯
১ 0.80 রুই িাতীয়  াছ পাদন কারিা হরয় যারে ও  াছ  াো যারে

পুকুরে ২০০ গ্রা / তক হারে চুন দিরত েিা হরিা আে অদিরিন ও হেো টানরত েিা 

হরিা।

২৭৫
ম ািারম্মি হক, দ দহদে দিয়াি, চাঁিগ্রা , মভিা াো 

০১৭১৩৯০৫৪১৫
১ 0.10 রুই িাতীয়  াছ   াছ  াো যারে ও মভরে আরছ অদিরিন দিরত েিা হরিা। িাি ো হেো মটরন গ্যাে মেে করে দিরত েিা হরিা।

২৭৬
ম াোঃ োজু আহর ি, দ রগািাপনগে, ম াকাদে পুে, 

মভিা াো ০১৬৪৫৫৩১৭৯২
১ 9.35 রুই িাতীয়  াছ পুকুরে পদেি পন কো হরিা

পদেি পনকারি ১ টি ১ মকদি ওিরনে গ্রােকাপ প  ো  াছ ভােরত মিখা যায়। পুকুরে ২০০ 

গ্রা / তক হারে চুন ও িেণ দিরত েিা হরিা

২৭৭
আোঃ  ান্নান, মগাদপনাথপুে, ম াকাদে পুে, মভিা াো 

০১৭৫৬৫০৭৮৯২
১ 9.35 রুই িাতীয়  াছ পুকুরে পদেি পন কো হরিা পুকুরেে  োদে পক অেস্থা ভারিা তাই দনয়দ ত খাদ্য, োে, চুন দিরত েিা হরিা।

২৭৮
দেপ্লে মিেনাথ, দ রকািাদিয়াপািা, চাঁিগ্রা , মভিা াো 

০১৭১১১২০৫৩৮
২ ৭০০০০দি.  রনারেি মতিাদপয়া োরয়াফ্লরক  াছ চারষে অগ্রগদত দেষরয় িানরত চাওয়া হয়।

 ারছে বৃদি চাদষে  তা রত েরন্তাষিনক। মকানে মোগোিাই নাই েরি িানান দনয়দ ত 

পদেচযা কেরত েিা হরিা।

২৭৯
ম াোঃ োইদুে েহ ান, দ নওিারক্ষদ েদিয়াি, 

ম াকাদে পুে, মভিা াো, 01732070418
১ 0.14 রুই িাতীয়  াছ পুকুে পদেি পন ও পাদন পদেক্ষা  কো হয়। পুকুরেে োদে পক অেস্থা েরন্তােিনক দনয়দ ত চুন, োে ও েম্পূেক খাদ্য দিরত েিা হরিা।

২৮০
ম াোঃ আবুি  ঞ্জুে সুিন, নওিারক্ষদ েদিয়াি 

ম াকাদে পুে,  মভিা াো ০১৭২১১১১১৫৫
১ 0.20 রুই িাতীয়  াছ পুকুরে পদেি পন কো হরিা পুকুরেে োদে পক অেস্থা েরন্তােিনক দনয়দ ত েম্পূেক খাদ্য দিরত েিা হরিা।

২৮১ ম াোঃ োিাহান আিী, দ রগাপীনাথপুে, ম াকাদে পুে ১ 0.20 রুই িাতীয়  াছ পুকুরে পদেি পন কো হরিা
পুকুরেে পাদন বৃদষ্টরত বৃদি পাওয়ায় পুকুে পারিে চাদেদিরক মনট িাি দিরয় দঘরে দিরত 

েিা হরিা।

২৮২
ওদহ ইেিা , দ ফাোকপুে, েোদহেচে, মভিা াো 

০১৭০৩৩৬৬৭৬৭
১ 0.06 ০ োরয়াফ্লরস্ক  াছ চাষ দেষরয় িানরত চান োরয়াফ্লক পিদতরত  াছ চারষে উপে দিফরিট প্রিান কো হরিা।

২৮৩
ম াোঃ িদন ইেিা , দ িগশ্বে, জুদনয়ািহ, মভিা াো 

০১৬৪০২৪৪৪২১
১ 0.13 রুই িাতীয়   াছ  াছ চারষ খাদ্য প্ররয়াগ দেষরয় িানরত চান

েদেষাে কখি ৫০%+ গর ে ভূদষ/ চারিে কুিা ৫০% দ দ রয়  ারছে মিহ ওিরনে ৩-

৫% হারে দিরন ২ োরে খাদ্য দিরত েিা হরিা।

২৮৪
ম াোঃ এনামুি হক, দ ১৬িাগ িোঃ পািা,োদহেচে, 

মভিা াো ০১৭১২৭৩২৩০৩
১ 0.13 রুই িাতীয়  াছ খাদ্য, চুন ও োে প্ররয়াগ েরম্পরকপ িানরত চান  াছচারষ  জুি ঘনত্ব, খাদ্য প্ররয়াগ চুন ও োে প্ররয়াগ দেষরয় পো  প মিওয়া হরিা।



২৮৫
ম াোঃআবু েক্কে, দ ো নপািা, চাঁিগ্রা , মভিা াো 

০১৭২১৫৮৫৫৫৫
১ 0.10 কাপ প দ শ্র চাষ প্রাকৃদতক খাদ্য বৃদিে উপায় িানারনা

৫মকদি কখি+২০মকদি কিেোে+৪০ দিটাে পাদন ৫ দিন দ দ রয় মেরখ ৫ মকদি 

দি.এ.দপ দ দ রয় পুকুরে  ারে ২ োে দিরত পো  প মিওয়া হরিা।

২৮৬
ম াোঃ মোরহি োনা, ১৬িাগ পোঃ পািা, োদহেচে, 

মভিা াো ০১৭৬৪৭৪১১১২
২ 0.20 রুই িাতীয়  াছ পুকুরে গ্যাে হরয়রছ দেিভাে কাপ প  াো যারে  তরক ২০০ গ্রা  চুন ও ১৫০ গ্রা  িেণ দিরত েিা হরিা প্রদত  ারে ১োে দিরত েিা হরিা।

২৮৭
আদ কুি িা ান দেপুি, চাঁিগ্রা , মভিা াো, দকুদষ্টয়া 

০১৭৩৩৯৭২৪৮৯
১ 0.16 রুই িাতীয়  াছ  াছ ভােরছ পাদনে েিং কারিা চুন ২৫০ গ্রা / তক,িেণ২০০ গ্রা / তক ৫০গ্রা  পটা  দিরত েিা হরিা

২৮৮
ম াোঃ আি  াসুি োজু, ো নপািা, চাঁিগ্রা , মভিা াো 

০১৭৫৪৭২০৫১৩
০ 0.00 ০  াছ চাষ দেষরয় িানরত আগ্রহী  াছ চাষ দেষরয় দিফরিট প্রিান কো হরিা।

289
ম াোঃ দ িন মহারেন, দপতা- ম াোঃ ম াতারিে, গ্রা - 

পঁচা াদিয়া   01741223462
2 0.6 কাপ প খাদে খাওয়া োতাে কাটা, ো  দিরয় মপটারনা, অদিরিন

290
ম াোঃ আয়ু আিী, দপতা- মৃত নারিে আিী, গ্রা -  থুোপুে 

 01742146388
1 0.33 কাপ প, দ শ্র  ারছে মিরহ িাগ মিখা দিদচিং পাউিাে 12 গ্রা  প্রদত  তািংর  ১ দিরন ২৪- ৩৬ গ্রা 

291
ম াোঃ  দনরুি ইেিা , দপতা- ম াোঃ ম া ােফ মহারেন, 

গ্রা - কাপিরপািা 01722036392
১ 0.42 দ শ্র ক্ষত মোগ মিখা দিরে  তক প্রদত 1 মকদি চুন ও ১ মকদি িনণ মিওয়াে পো  প

292
ম াোঃ আব্দুে েহ ান, দপতা-  ম াোঃ আরেফ ম াল্লা     গ্রা -

 িাউদিয়া  01757631694
3 0.5 দ শ্র খাদে খাওয়া োতাে কাটা, ো  দিরয় মপটারনা, অদিরিন

293
ম াোঃ আবুি কািা , দপতা- ম াোঃ িা ান  ন্ডি, গ্রা - 

কায়া াদে  01850112900
3 0.4 দ শ্র খাদে খাওয়া োতাে কাটা, ো  দিরয় মপটারনা, অদিরিন

294
ম াোঃ হাদেবুে েহ ান, দপতা-  ম াোঃ  দহে আিী দেশ্বাে, 

গ্রা -  দহষকুদন্ড 0101932829872
1 0.4 দ শ্র ক্ষত মোগ মিখা দিরে  তক প্রদত 1 মকদি চুন ও ১ মকদি িনণ মিওয়াে পো  প

295
ম াোঃ িয়নাি আরেিীন, দপতা- ……………, 

গ্রা - নাোয়নপুে 01740168568
১ 0.6 দ শ্র ক্ষত মোগ মিখা দিরে  তক প্রদত 1 মকদি চুন ও ১ মকদি িনণ মিওয়াে পো  প

296
ম াোঃিয়নাি আরেিীন, দপতা- ……………, গ্রা -

 নাোয়নপুে 01740168568
4 1 দ শ্র  াছ  াো যারে  তক প্রদত 1 মকদি চুন ও ১ মকদি এেিং হেো টানা

297
ম াোঃফিলুি হক, দপতা- আদিি উিীন, গ্রা -কায়া াদে, 

01300846035
2 0.5 দ শ্র  ারছে মিরহ িাি িাগ মিখা দিরে দিদচিং পাউিাে 12 গ্রা  প্রদত  তািংর 

298
ম াোঃ িাদহদুি ইেিা , দপতা- …………, গ্রা - 

িাউোদিয়যা 01746173815
1 0.3 কাপ প দ শ্র  ারছে গারয় ঘা পটাদ য়া  প্ররযাগ ও  তক প্রদত 1 মকদি চুন ও ১ মকদি মিওয়াে পো  প

299
ম াছাোঃ আইদেন সুিতানা, দপতা- …………, গ্রা - 

িাউোদিয়যা   01743781423
2 0.6 দ শ্র  ারছে উকুন       ও িািরচ িাগ পটাদ য়া  প্ররযাগ ও  তক প্রদত 1 মকদি চুন ও ১ মকদি মিওয়াে পো  প

300
ম াোঃ  দনরুি ইেিা , দপতা- ম াোঃ গ্রা - িগনাথপুে 

01937787844
2 0.72 দ শ্র  ারছে উকুন       ও িািরচ িাগ পটাদ য়া  প্ররযাগ ও  তক প্রদত 1 মকদি চুন ও ১ মকদি মিওয়াে পো  প

301
ম াোঃ গর ি উিীন, দপতা- মৃত আিাে  ন্ডি, গ্রা - 

আিাোদিয়া 01721044334
1 0.4 দ শ্র  াছ ভােরছ  তক প্রদত 1 মকদি চুন ও ১ মকদি মিওয়াে পো  প

302
ম াোঃ ইন্তাদুি হক, দপতা- ……………, গ্রা - 

িগািংদিয়া 01759231532
1 0.33 দ শ্র  াছ ভােরছ  তক প্রদত 1 মকদি চুন ও ১ মকদি মিওয়াে পো  প

303
ম াছাোঃ  ােদ ন আক্তাে, দপতা- …………, গ্রা - 

চকরিৌিতপুে 01762111878
3 0.8 দ শ্র ভাি মপানা মকাথায় পাওয়া যারে েেকােী হযাচাদে মথরক মপানা মনওয়াে পো  প মিওয়া হরিা

304
ম াোঃ  াহফজুি হক, দপতা- ……………….., 

গ্রা - হাদক পুে  01715052886
2 0.66 পাঙ্গাে কাপ প দ শ্র  ৎস্য ঋরণে ব্রেস্থাপনা কৃদষ ব্যািংরকে েদহত মযাগারযাগ কেরত েিা হইরিা

305
ম াোঃ  দহদুি ইেিা , দপতা- …………….., 

গ্রা - মোয়াদিয়া 01747210393
1 0.33 দ শ্র  ৎস্য ঋরণে ব্রেস্থাপনা কৃদষ ব্যািংরকে েদহত মযাগারযাগ কেরত েিা হইরিা

306 ম াোঃ ছািা  আিী, গ্রা - খদি াকুদন্ড  0174516450 3 0.9 দ শ্র  াো যারে মপানা ক ারনা ও  তক প্রদত 1 মকদি চুন ও ১ মকদি মিওয়াে পো  প

307 ম াোঃ আকেে আিী, গ্রা - িাউদিয়া, 0192225643 1 0.3 দ শ্র  াছ ভােরছ  তক প্রদত 1 মকদি চুন ও ১ মকদি মিওয়াে পো  প

308
ম াছাোঃেী া আক্তাে, দপতা- …………, গ্রা - 

তািপুে, 017957045021
2 0.6 দ শ্র  াছ ভােরছ  তক প্রদত 1 মকদি চুন ও ১ মকদি মিওয়াে পো  প

309
ম াোঃ িা ান উিীন, দপতা- িািাি উিীন, গ্রা - 

কাদিিােপুে, 01771974121
1 0.33 দ শ্র  াছ ভােরছ  তক প্রদত 1 মকদি চুন ও ১ মকদি মিওয়াে পো  প



310
ম াোঃ ফারুক মহারেন, দপতা-ইদেে আিী, গ্রা -  থুোপুে, 

01732154878
3 0.82  রনাদেপ মতিাদপয়া  াো যারে মপানা ক ারনা ও  তক প্রদত 1 মকদি চুন ও ১ মকদি মিওয়াে পো  প

311 ম াোঃ দনিা  আিী, গ্রা - আিীনগে, 01776311831 2 0.5 দ শ্র  াো যারে মপানা ক ারনা ও  তক প্রদত 1 মকদি চুন ও ১ মকদি মিওয়াে পো  প

312 ম াোঃ জুরয়ি োনা, গ্রা - মোয়দিয়া    01751297264 2 0.8 পাঙ্গাে কাপ প দ শ্র  ৎস্য ঋরণে ব্রেস্থাপনা কৃদষ ব্যািংরকে েদহত মযাগারযাগ কেরত েিা হইরিা

313 ম াোঃ আকেে আিী, গ্রা - মভাোদনপুে  01756561942 1 0.4 দ শ্র  াছ ভােরছ  তক প্রদত 1 মকদি চুন ও ১ মকদি মিওয়াে পো  প

314 ম াোঃ ফারুক আি , গ্রা - মেফারয়তপুে 01716651575 3 1 দ শ্র  ৎস্য ঋরণে ব্রেস্থাপনা কৃদষ ব্যািংরকে েদহত মযাগারযাগ কেরত েিা হইরিা

315 ম াোঃ ম রহদি, গ্রা -খাে  থুোপুে, 01721851543 1 0.3 দ শ্র  ৎস্য ঋরণে ব্রেস্থাপনা কৃদষ ব্যািংরকে েদহত মযাগারযাগ কেরত েিা হইরিা

316 ম াোঃ  াদহন মেিা, গ্রা - াদনক দিয়াি 01915178793 1 0.13 দ শ্র  ৎস্য ঋরণে ব্রেস্থাপনা কৃদষ ব্যািংরকে েদহত মযাগারযাগ কেরত েিা হইরিা

317
ম াোঃ েরি ান ম াল্লা, গ্রা -েিগািংদিয়া 

01768259666
2 0.4 পাঙ্গাে কাপ প দ শ্র পাঙ্গাে  াছ  াো যারে মপানা ক ারনা ও  তক প্রদত 1 মকদি চুন ও ১ মকদি মিওয়াে পো  প

318
ম াোঃ  হারিে মহারেন, দপতা-োর ি খান, গ্রা - 

তাোগুদনয়া 01711272073
2 0.7 দ শ্র চাষ  াছ  াো যারে 1 মকদি হারে চুন প্ররয়াগ কোে পো  প

319
ম াছাোঃ মেনুয়াো খাতুন, গ্রা - দফদিপনগে 

01319591871
খাচাই  াছ চাষ কেরত চাই প্ররয়ািনীয় পো  প মিওয়া হরিা

320 ম াোঃ  আনোরুি হক, গ্রা -ইেিা পুে 01717570319 2 0.45 দ শ্র চাষ ঋণ প্রেরঙ্গ কৃদষ ব্যািংরকে েদহত মযাগারযারগে পো  প

321 ম াোঃ আি মহিাি, গ্রা - দফদিপনগে 01731565132 1 0.17 দ শ্র চাষ  াছ  াো যারে 1 মকদি হারে চুন প্ররয়াগ কোে পো  প

322 ম াোঃ   াহাজুি, গ্রা - িাউদিয়া 01937240176 1 0.2 দ শ্র চাষ  াছ ভােরছ  তরক 1 মকদি হারে চুন প্ররয়াগ কোে পো  প

323 ম াোঃ  জুে েহ ান, গ্রা - োদিেদিয়াে 01721778550 2 0.45 দ শ্র চাষ পুকুরেে  পাদনে েিং নষ্ট হরয় মগরছ  তরক 1 মকদি হারে চুন প্ররয়াগ কোে পো  প

324 ম াোঃ  আোঃ োজ্জাক, গ্রা - দেফাইতপুে 01759282446 2 0.47  রনারেি মতিাদপয়া আ ানুরুপ  াছ োিরছ না সুষ  ও মপ্রাটিন যুক্ত খাোে দিরত হরে

325 ম াোঃ আি মহিাি, গ্রা - দফদিপনগে 01731565132 1 0.17 দ শ্র চাষ  াছ  াো যারে 1 মকদি হারে চুন প্ররয়াগ কোে পো  প

326
ম াোঃ  ামুনুে েদ ি, গ্রা - মকািদিয়াি, 

01738971886
1 0.33 দ শ্র চাষ ঋণ প্রেরঙ্গ কৃদষ ব্যািংরকে েদহত মযাগারযারগে পো  প

327 ম াোঃ ম রহিী হাোন, গ্রা - আল্লােিগ পা 01739577938 1 0.45 দ শ্র চাষ ঋণ প্রেরঙ্গ কৃদষ ব্যািংরকে েদহত মযাগারযারগে পো  প

328 ম াোঃ  াহাজুি ইেিা , গ্রা - িাউদিয়া 01937240176 1 0.21 দ শ্র চাষ  াছ ভােরছ  তরক 1 মকদি হারে চুন প্ররয়াগ কোে পো  প

329 ম াোঃ দ েিী আি ফারুক  গ্রা - াদিয়া 01712023192 2 0.5 দ শ্র চাষ  াছ খাদে খারে  তরক 1 মকদি হারে চুন প্ররয়াগ কোে পো  প

330 ম াোঃ েিরুরিািা, গ্রা -পাকুদিয়া 01725619652 2 0.45 দ শ্র চাষ ঋণ প্রেরঙ্গ কৃদষ ব্যািংরকে েদহত মযাগারযারগে পো  প

331 ম াোঃ  জুে েহ ান, গ্রা -োদিে দিয়াি 01721778550 1 0.2 দ শ্র চাষ পারটে পাদন ঢুরকরছ পাি ম ো ত কোে পো  প

332
ম াোঃ েদফকুি ইেিা , গ্রা -েিগািংদিয়া 

01712261145
1 0.2 দ শ্র চাষ  াছ  াো যারে 1 মকদি হারে চুন প্ররয়াগ কোে পো  প

333 ম াোঃ আোঃ োজ্জাক, গ্রা - দেফাইতপুে 01759282446 2 0.45 দ শ্র চাষ মতিাদপয়া  াছ েি হরে না ভারিা  ারনে খাোে দিরত হরে

334 ম াোঃ  দহদুি ইেিা , গ্রা - আদিয়া 01779391281 2 0.6 দ শ্র চাষ  াছ ভােরছ  তরক 1 মকদি হারে চুন প্ররয়াগ কোে পো  প



335 ম াোঃ আিাে আিী, গ্রা - দেফাইতপুে 01721778550 2 0.7 দ শ্র চাষ মতিাদপয়া  াছ েি হরে না ভারিা  ারনে খাোে দিরত হরে

336 ম াোঃ জুরয়ি োনা, গ্রা - মোয়াদিয়া 01751297264 2 0.48 দ শ্র চাষ দকভারে সুষ  খাোে কতদে কো হয় প্ররয়ািনীয় পো  প মিওয়া হরিা ও হযান্ড আউট মিওয়া হয়

337
ম াোঃ  দিবুে েহ ান, গ্রা - মিৌিতখাদিী 

01715351432
4 1.17 দ শ্র চাষ ঋণ প্রেরঙ্গ কৃদষ ব্যািংরকে েদহত মযাগারযারগে পো  প

338 ম াোঃ দেহাে উিীন, গ্রা - েিগািংদিয়া 01788490137 1 0.25 দ শ্র চাষ ঋণ প্রেরঙ্গ কৃদষ ব্যািংরকে েদহত মযাগারযারগে পো  প

339 ম াোঃ ও ে ফারুক, গ্রা - আিাোদিয়া 01719968393 1 0.5 মতিাদপয়া ভারিা মেনু মকাথায় পারো েেকােী হযাচােী মথরক মেনু মনওয়াে পো  প

340
ম াোঃ িাদহদুি ইেিা , গ্রা - আন্দািোদিয়া 

017817116674
1 0.5 দ শ্র চাষ োনারনা খাোে না দফি দিরো প্ররয়ািনীয় পো  প

341 ম াোঃ নাদেে উিীন, গ্রা -  দ ধে পুে 01748236101 2 0.45 দ শ্র চাষ  াছ  াো যারে 1 মকদি হারে চুন প্ররয়াগ কোে পো  প

342
ম াোঃ কা রুি আহোন, গ্রা - মহারেনাোি 

01783058524
1 0.33 দ শ্র চাষ  াছ  াো যারে 1 মকদি হারে চুন প্ররয়াগ কোে পো  প

343
ম াোঃ আ োফ  াদিথা, গ্রা - চে োদিপুে 

01783058524
2 0.5 দ শ্র চাষ খাোে কতদে প্ররয়ািনীয় পো  প মিওয়া হরিা ও হযান্ড আউট মিওয়া হয়

344 ম াোঃ  ইন্তাদুি হক, গ্রা -েিগািংদতিয়া 01965825086 1 0.2  রনারেি মতিাদপয়া খাোে কতদে প্ররয়ািনীয় পো  প মিওয়া হরিা ও হযান্ড আউট মিওয়া হয়

345 ম াোঃ  োইফি ইেিা  আদিয়া   01713665661 2 0.45 দ শ্র চাষ ঋণ প্রেরঙ্গ কৃদষ ব্যািংরকে েদহত মযাগারযারগে পো  প

346 ম াোঃ আৎ হান্নান, গ্রা - দিঘিকাদন্দ 01731233523 1 0.33 দ শ্র চাষ  াছ ভােরছ  তরক 1 মকদি হারে চুন প্ররয়াগ কোে পো  প

347
ম াোঃ ওদহদুি হক  য়না, গ্রা -মিৌিতপুে 

01721393887
3 1 দ শ্র চাষ  াছ  াো যারে 1 মকদি হারে চুন প্ররয়াগ কোে পো  প

348
ম াোঃ েিীে উিীন, দপতা- েরি ান  ন্ডি, গ্রা - 

আিাোদিয়া, 01715148035
1 0.33

 রনাদেপ মতিাদপয়া 

কাপ প দ শ্র
দ শ্র  াছ চারষে ব্যেস্থাপনা চাষ  পিদত আকিাচনা ও দিরখ মিওয়া হরিা

349
ম াোঃ েদফকুি ইেিা , দপতা- োস্তুি  ন্ডি, গ্রা - নতুন 

আ িহ 01742470720
1 0.25 কাপ প দ শ্র  াছ ভােরছ োতাে কাটরত হরে ও অদিরিন এে অভাে পুেণ কেরত হরে এেিং খাদ্য েন্ধ োখরত হরে

350
ম াোঃ হাদেবুে েহ ান, দপতা- আি ত, গ্রা -দফদিপনগে 

01791615818
2 0.33 কাপ প দ শ্র  াছ ভােরছ োতাে কাটরত হরে ও অদিরিন এে অভাে পুেণ কেরত হরে এেিং খাদ্য েন্ধ োখরত হরে

351
ম াোঃআোঃ হান্নান, দপতা- করে   ন্ডি, গ্রা -দিঘিকাদন্দ 

01731233523
1 0.16 দ শ্র ক্ষত মোগ মিখা দিরয়রছ  তািং  প্রদত 0.5 মকদি চুন ও 0.5 মকদি িেণ মিওয়াে পো  প

352
ম াোঃ নাদেে উিীন, দপতা-আদি  উিীন, গ্রা - দ ধে 

পুে 01748236101
1 0.13 দ শ্র  ারছে মিরহ িাি িাগ মিখা দিরয়রছ দিদচিং পাউিাে 12 গ্রা  প্রদত  তরক মিওয়াে পো  প

353
ম াোঃ ম া ােফ মহারেন, দপতা-ো ছুে েহ ান   গ্রা -

ো কৃষ্ণপুে 01764094763
2 0.26 দ শ্র  ারছে মিরহ িাি িাগ মিখা দিরয়রছ দিদচিং পাউিাে 12 গ্রা  প্রদত  তরক মিওয়াে পো  প

354
ম াোঃ দেপন আিী, দপতা- আ োফি ইেিা    গ্রা -

মিৌিতখািী 01748663036
1 0.1 দ শ্র  ারছে উকুন ও িািরচ িাগ 1 মকদি চুন ও পটা  মিওয়াে পো  প

355
ম াোঃ আবু োইি, দপতা-  েরি  আিী, গ্রা -িগনাথপুে 

017918607916
1 0.13 পাঙ্গাে কাপ প দ শ্র  াছ  াো যারচছ 1 মকদি হারে  চুন  মিওয়াে পো  প

356
ম াোঃ কা রুজ্জা ান, দপতা- আোঃ তুদ্দুে, গ্রা -মিৌিতপুে 

01722983698
3 0.4

 রনাদেপ মতিাদপয়া 

কাপ প দ শ্র
ঋণ প্রেরঙ্গ কৃদষ ব্যািংরকে েদহত মযাগারযারগে পো  প

357
ম াোঃ ম রহে আিী, দপতা-ম রছে আিী, গ্রা -

দকর ােীনগে 01744925732
2 0.2 দ শ্র  াছ  াো যারচছ 1 মকদি হারে  চুন  মিওয়াে পো  প

358
ম াোঃ দেহাে খান, দপতা-আিী উিীন, গ্রা -ফাোকপুে 

017922376673
3 0.5 দ শ্র  াছ  াো যারচছ 1 মকদি হারে  চুন  মিওয়াে পো  প

359
ম াোঃ িদিি আিী, দপতা-েদি , গ্রা -  াউিা 

01731375732
1 0.33 র্ ঋণ প্রেরঙ্গ কৃদষ ব্যািংরকে েদহত মযাগারযারগে পো  প



360
ম াোঃ নাদি   াহমুি, দপতা-িদে  উিীন, গ্রা -

মিৌিতখািী 01764138386
2 25 দ শ্র ক্ষত মোগ মিখা দিরয়রছ 1 মকদি হারে  চুন  1 মকদি িেণ মিওয়াে পো  প

361
ম াোঃ সুরুজ্জা ান, দপতা-নিরুি, গ্রা -ইসুফপুে 

01714101215
3 . দ শ্র ক্ষত মোগ মিখা দিরয়রছ 1 মকদি হারে  চুন  1 মকদি িেণ মিওয়াে পো  প

362
ম াোঃ আদেফি, দপতা-আিাউি, গ্রা - ধুগেী 

01732395858
4 1.2 কাপ প দ শ্র ভারিা মেনু মকাথায় পারো েেকােী হযাচােী মথরক মেনু মনওয়াে পো  প

363
ম াোঃ ম রহরুি ইেিা , দপতা-মখািাি, গ্রা -কাদিিাে 

পুে 01793320571
1 0.15 দ শ্র  াছ ভােরছ োতাে কাটরত হরে ও অদিরিন এে অভাে পুেণ কেরত হরে এেিং খাদ্য েন্ধ োখরত হরে

364
ম াোঃ ফারুক মহারেন, দপতা-আকো  মহারেন, গ্রা -

মুদন্সগঞ্জ 01736673337
2 0.2 কাপ প দ শ্র  াছ ভােরছ োতাে কাটরত হরে ও অদিরিন এে অভাে পুেণ কেরত হরে এেিং খাদ্য েন্ধ োখরত হরে

365
ম াোঃ আ িাি মহারেন, দপতা-িদতফ, গ্রা -আিাোদিয়া, 

01736676362
3 0.5 কাপ প দ শ্র ঋণ প্রেরঙ্গ কৃদষ ব্যািংরকে েদহত মযাগারযারগে পো  প

366
ম াোঃ দ িন মহারেন, দপতা-ম াতারিে মহারেন, গ্রা -

পচা াদিয়া  01741223462
1 0.13 দ শ্র ঋণ প্রেরঙ্গ কৃদষ ব্যািংরকে েদহত মযাগারযারগে পো  প

367
ম াোঃ সু ন আিী, দপতা-মতাফারজ্জি, গ্রা -দেিয়পুে 

01757788223
1 0.15 কাপ প দ শ্র  াছ  াো যারচছ 1 মকদি হারে  চুন  মিওয়াে পো  প

368
ম াোঃ  দতউে েহ ান, দপতা-আিাদহ , গ্রা -

দকর ােীনগে 01914266557
3 0.66

 রনাদেপ মতিাদপয়া 

কাপ প দ শ্র
 রনারেি  ারছে সুদেধা সু-োদু, মোগাক্রান্ত ক  হয়, ক  গভীে পাদনরত োে করে

369
ম াোঃ মক্ষয়া, দপতা-কদে  আিী, গ্রা -দপপুিোদিয়া 

01816835768
2 0.4 দ শ্র  াছ আহেরণে উপুক্ত ে য় কখন পাদন ক রত থাকরি, োিাে যাচাই করে চাদহিা ম াতারেক

370
ম াোঃ দ িন আিী, দপতা- াহোি, গ্রা -দেফাইতপুে 

01715167850
3 0.57 কাপ প দ শ্র  াছ ভােরছ োতাে কাটরত হরে ও অদিরিন এে অভাে পুেণ কেরত হরে এেিং খাদ্য েন্ধ োখরত হরে

371
ম াোঃ  দহদুি ইেিা , দপতা-দেয়াি উিীন, গ্রা -আদিয়া 

01718947958
2 0.66 কাপ প দ শ্র  াছ ভােরছ  হেো মটরন অদিরিন এে অভাে পুেণ কেরত হরে এেিং খাদ্য েন্ধ োখরত হরে

372
ম াোঃ জুরয়ি োনা, দপতা-নিরুি ইেিা , গ্রা -দেি 

মোয়দিয়া 01751297264
3 0.7 দ শ্র  াছ ভােরছ  হেো মটরন অদিরিন এে অভাে পুেণ কেরত হরে এেিং খাদ্য েন্ধ োখরত হরে

373
ম াোঃ দেয়াি উিীন, দপতা- আোঃ োিাে, গ্রা -মিৌিতখািী 

01761519655
4 1.2

 রনারেি মতিাদপয়া 

কাপ প দ শ্র
ঋণ প্রেরঙ্গ কৃদষ ব্যািংরকে েদহত মযাগারযারগে পো  প

374
ম াোঃহজুে আিী, দপতা- োদি  আিী, গ্রা  আিাোদিয়া 

01710032908
1 0.2 কাপ প দ শ্র ভারিা মেনু মকাথায় পারো েেকােী হযাচােী মথরক মেনু মনওয়াে পো  প

375
ম াোঃআরেৌঙ্গরিে, দপতা- আবু িাফে,  াদিয়া, 

01745863491
3 0.5 কাপ প দ শ্র ভারিা মেনু মকাথায় পারো েেকােী হযাচােী মথরক মেনু মনওয়াে পো  প

376
ম াোঃ াহাজুি হক, দপতা- নিরুি ইেিা , পাকুদিয়া, 

01747120994
1 0.15 পাঙ্গাে কাপ প দ শ্র পাঙ্গাে চাষ েম্পরকপ পাঙ্গাে চাষ েম্পরকপ প্ররয়ািনীয় পো  প মিওয়া হয়।

377
ম াছাোঃ দে া আক্তাে, দপতা- দিয়াকত আিী, 

মোনাইকুদন্ড, 01777206268
1 0.13 দ শ্র  াছ  াো যারচছ 1 মকদি হারে  চুন  মিওয়াে পো  প

378
ম াোঃ আ োফি আি , দপতা-আে তুল্লাহ, 

োদিেদিয়াি, 01715167850
2 0.26 কাপ প দ শ্র  াছ  াো যারচছ 1 মকদি হারে  চুন  মিওয়াে পো  প

379
ম াোঃ আবুি মহারেন, দপতা- আদি  উিীন দপয়ােপুে, 

01919345578
2 0.3 দ শ্র ক্ষত মোগ মিখা দিরয়রছ 1 মকদি হারে  চুন  1 মকদি িেণ মিওয়াে পো  প

380
ম াোঃ  াহাজুি ইেিা , দপতা- ম রহরুি ইেিা  

িাউদিয়া, 01937240176
1 0.13 দ শ্র ক্ষত মোগ মিখা দিরয়রছ 1 মকদি হারে  চুন  1 মকদি িেণ মিওয়াে পো  প

381
ম াছাোঃ তহুো খাতুন, দপতা- মখািারিি, কাগহাটী, 

01926588352
1 0.1  াগুে ঋণ প্রেরঙ্গ কৃদষ ব্যািংরকে েদহত মযাগারযারগে পো  প

382
ম াোঃ তুদহন আিী, দপতা- পিান  ন্ডি      নাোয়নপুে   

01712417835
2 0.4 পাঙ্গাে কাপ প দ শ্র  পাঙ্গাে  াছ  াো যারচছ 1 মকদি হারে  চুন  মিওয়াে পো  প

383
ম াোঃ আওয়াি  ন্ডি, গ্রা : আ োিীয়া, মখাকো, 

01738533270
১ ০.৩ কাপ প দ শ্র চাষ  াছ চাষ দেষরয় িান মত চান  াছ চাষ চিাকািীন দেস্তাদে আরিাচনা কো হরিা।

384
ম াোঃ েদেউি মহারেন, গ্রা : দেিংঘদেয়া, মখাকো, 

01728123403
৪ ০.৮ কাপ প দ শ্র চাষ  ৎস্য ঋরনে িন্য  ৎু্স্য ঋরনে িন্য মযাগারযাগ কৃদষ ব্যািংরকে োরথ মযাগারযাগ।



385
ম াোঃ  াসুি আিী, 

গ্রাোঃপু.চিাইরকাি,ইউদপোঃনন্দিািপুে,কু ােখািী, 

কুদষ্টয়া।০১৯২৯২৬৪২৪৩

৪ ০.২ র্ প্রি 
 তািং  প্রদত ২০০ গ্রা  ইউদেয়া এেিং ১০০ গ্রা  টিএেদপ োে মিওয়াে পো  প মিওয়া 

হরিা। ১০ অন্তে অন্তে।

386
ম াোঃ রুরেি দ য়া, গ্রা : ম া েপুে, মখাকো, 

01715049308
১ ০.৭ কাপ প দ শ্র চাষ প্রি পনী িন্য মকান প্রি পনী তা িানারনা হরে।

387 ম াোঃ আহাি, গ্রা : মগাপগ্রা , মখাকো, 0171632245 ১ ০.৩ কাপ প দ শ্র চাষ  ৎস্য ঋরনে িন্য  ৎু্স্য ঋরনে িন্য মযাগারযাগ কৃদষ ব্যািংরকে োরথ মযাগারযাগ।

388
ম াোঃ  াফি খান, গ্রা :মগাপগ্রা , মখাকো, 

0172652326
১ ০.৭২ কাপ প দ শ্র চাষ  াছ চাষ দেষরয় িান মত চান  াছ দেষরয় েঠিক পো  প মিওয়া হরিা।

389
ম াোঃ নিরুি ইেিা , গ্রা : োধাগে, মখাকো, 

01726522326
২ ০.২৪ কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে খাোে দিন পদে াণ  ত। প্রদত দিন ম াট  ারছে 5% হারে েম্নরয় খাদ্য প্ররয়াগ করুন।

390 ম াোঃ আব্দুি, গ্রা :দেদ িপাপুে, মখাকো, 01749246319 ২ ০.২ কাপ প দ শ্র চাষ  ৎস্য ঋরনে িন্য  ৎু্স্য ঋরনে িন্য মযাগারযাগ কৃদষ ব্যািংরকে োরথ মযাগারযাগ।

391
ম াোঃ দ োি  ন্ডি, গ্রা : কাদিেপুে, মখাকো, 

01995447973
৩ ১.০৬ কাপ প দ শ্র চাষ প্ররয়ািনীয় ঋরণে িন্য  ৎু্স্য ঋরনে িন্য মযাগারযাগ কৃদষ ব্যািংরকে োরথ মযাগারযাগ।

392
ম াোঃ দ ঠুন মহারেন, গ্রা : মহিািপুে, মখাকো, 

01920325417
১ ১.২১ কাপ প দ শ্র চাষ  াছ েি হরে না। পুকুরে দনয়দ ত খাোে প্ররয়াগ কো

393
ম াোঃ দেন্টু াি, গ্রা : া িনীপুে, মখাকো, 

01717118737
১ ২.৬৭ কাপ প দ শ্র চাষ প্ররয়ািনীয় ঋরণে িন্য  ৎু্স্য ঋরনে িন্য মযাগারযাগ কৃদষ ব্যািংরকে োরথ মযাগারযাগ।

394 আফািাি, গ্রা :আ িাোিী, মখাকো, 0174891040 ১ ০.৭২ কাপ প দ শ্র চাষ  ৎস্য িীদেরিে সুরযাগ সুদেধা প্রেরঙ্গ।  ৎস্য িীদেরিে ময সুরযাগ সুদোধা পায়।

395
ম াোঃ আোঃ হান্নান, গ্রা : ম া েপুে, মখাকো, 

01966766891
৫ ০.২ কাপ প দ শ্র চাষ  ৎস্য ঋরনে িন্য  ৎু্স্য ঋরনে িন্য মযাগারযাগ কৃদষ ব্যািংরকে োরথ মযাগারযাগ।

396
ম াোঃ  ািাহান ম াল্লা, গ্রা : ম া েপুে, মখাকো, 

01710033471
৩ ০.২৪ কাপ প দ শ্র চাষ প্রি পনী িন্য মকান প্রি পনী তা িানারনা হরে।

397 আইনাি, গ্রা : দ মুদিয়া, মখাকো, 01754741162 ৩ ০.১৩ কাপ প দ শ্র চাষ মিান েম্পরকপ িানরত চাই । মিান েম্পরকপ দেস্তাদেত আরিাচনা কো হরিা।

398
আিতাে মহারেন, গ্রা : াদনকাট, মখাকো, 

01967716650
২ ০.৭২ কাপ প দ শ্র চাষ  াছ েি হরে না। পুকুরে দনয়দ ত খাোে প্ররয়াগ কো

399
শ্রী সুোে কু াে, গ্রা :ক িাপুে, মখাকো, 

01915046627
৪ ২. কাপ প দ শ্র চাষ  ৎস্য ঋরনে িন্য  ৎু্স্য ঋরনে িন্য মযাগারযাগ কৃদষ ব্যািংরকে োরথ মযাগারযাগ।

400 শ্রীদনঘয়া চন্দ্র, গ্রা :দ মুদিয়া, মখাকো, 01767917336 ২ ১.৫ কাপ প দ শ্র চাষ চুন মিওয়া েম্পপরক িানরত চাই।  াছ চাষ চিাকািীন ে রয় প্রদত  তািংর  ২০০ গ্রা  হারে চুন প্ররয়ারগে পো  প মিয়া হয়।

401
অর াে কু াে, গ্রা :উিেশ্যা পুে, মখাকো, 

01717861614
১ ১. কাপ প দ শ্র চাষ চুন মিওয়া েম্পপরক িানরত চাই।  াছ চাষ চিাকািীন ে রয় প্রদত  তািংর  ২০০ গ্রা  হারে চুন প্ররয়ারগে পো  প মিয়া হয়।

402
ম াোঃ আহ ন মহারেন, গ্রা :কাদিেপুে, মখাকো, 

01917615488
২ ০.২৫ কাপ প দ শ্র চাষ  খাদ্য প্ররয়াগ েম্পরকপ িানরত চাই। ম াট িীে ভরেে ৫% হারে দিরন দুই োে খাোে মিওয়াে পো  প মিওয়া হরিা।

403  দিি, গ্রা :েনগ্রা , মখাকো, 01717085877 ২ ০.১৫ কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে খাদ্য প্ররয়াগ কো সুষ  খাোে প্ররয়াগ এেিং ভাি  ারনে মপানা  জুি কেরত হরে।

404 ম াোঃ খায়রুি, গ্রা :ক িাপুে, মখাকো, 0173262437 ১ ০.৩ কাপ প দ শ্র চাষ েেকাদে ময সুযযাগ সুদধধাে িন্য। সুরযাগ সুদেধা আেরি িানারনা হরে।

405 হাদ ি, গ্রা : ে ানথপুে, মখাকো, 01722605333 ২ ০.২ কাপ প দ শ্র চাষ  াছ চাষ েম্পরকপ িানরত চাই  াছ চাষ েম্পরকপ দেস্তাদেত আরিাচনা কো হরিা।

406
ম াোঃোিউদিন, গ্রা : দ মুদিয়া, মখাকো, 

01702456376
২ ০.৮১ কাপ প দ শ্র চাষ  াছ েি হরে না। পুকুরে দনয়দ ত খাোে প্ররয়াগ কো

407
ম াোঃ আেিা  গ্রা োঃ ম া েপুে, মখঅকো, 

কুদষ্টয়া।01713-907244
১ ০.৩ কাপ প দ শ্র চাষ প্রদতদিন  ারছে োকরনা দিরয় দকছু  াছ । পুকুরে প্রদত  তরক 300 গ্রা  চুন দিরত হরে।

408
ম াোঃ ওয়ারিি আিী,গ্রা োঃ পাইকপািা ,মখাকো,কুদষ্টয়া। 

01916-684969
২ ০.৬ কাপ প দ শ্র চাষ  ৎস্য ঋরনে িন্য  ৎু্স্য ঋরনে িন্য মযাগারযাগ কৃদষ ব্যািংরকে োরথ মযাগারযাগ।

409
শ্রী আইন কু াে গ্রা োঃ দেিংঘদেয়া,মখাকো,কুদষ্টয়া।   

01719-017600
৩ ০.৭ কাপ প দ শ্র চাষ  ৎস্য ঋরনে িন্য  ৎু্স্য ঋরনে িন্য মযাগারযাগ কৃদষ ব্যািংরকে োরথ মযাগারযাগ।



410
ম াোঃ ইেিা রপ্রা াদনক, গ্রা  মপাইকপািা ,মখাকো, 

কুদস্টয়া।    01735-458050
৪ ০.৯৬ কাপ প দ শ্র চাষ  ৎস্য ঋরনে িন্য  ৎু্স্য ঋরনে িন্য মযাগারযাগ কৃদষ ব্যািংরকে োরথ মযাগারযাগ।

411
ম াোঃ ম াকাবুি িহারেন ,গ্রা োঃ 

হানে পুে,ঞখাকো,কুদষ্টয়া।    01779706512
২ ০.৫ কাপ প দ শ্র চাষ েেকােী মপানাে িন্য েেকােী মপানাে  াদিকানা পুকুরে ছািা

412
ম াোঃ োদকে ,গ্রা োঃ েনগ্রা , মখাকাো, কুদষ্টয়া।    

01779706512
১ ০.২ কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে োরথ ক্ষত মোগ পুকুরে প্রদত  তরক 300 গ্রা  চুন দিরত হরে।

413
ম াোঃ নিরুি ,গ্রা  মগাোইিাঙ্গী,মখাকো,কুদষ্টয়া। 

01722-470429
১ ০.২ কাপ প দ শ্র চাষ  ৎস্য ঋরনে িন্য  ৎু্স্য ঋরনে িন্য মযাগারযাগ কৃদষ ব্যািংরকে োরথ মযাগারযাগ।

414 ম াোঃ ফিলুি হক গ্রা . দ মুদিয়া,মখাকো,কুদষ্টয়া। ৩ ০.৭ কাপ প দ শ্র চাষ  াছ চাষ দেষরয় িান মত চান  াছ চাষ দেষরয় দেস্কাদেত আরিাচনা

415
ম াোঃ দ পন মহারেন গ্রা োঃ দনদশ ন্তোিীয়া 

মখাকো,কুদষ্টয়া। 017178-852814
১ ১.২ কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে খাদ্য প্ররয়াগ কো  াছ চাষ েম্পরকপ দেস্তাদেত আরিাচনা কো হরিা।

416
আিি মহারেন গ্রা োঃ কাদিেপুে,মখাকো,কুদষ্টয়া।  

01917615488
৫ ১.৮ কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে খাদ্য প্ররয়াগ েম্পরক আরিাচনা। প্রদত দিন ম াট  ারছে 5% হারে েম্নরয় খাদ্য প্ররয়াগ করুন।

417
ম াোঃ দ ঠুন আিী , মহিািপুে,মখাকো,কুদষ্টয়া। 

01920325417
২ ০.৩ কাপ প দ শ্র চাষ  ৎস্য ঋরনে িন্য  ৎু্স্য ঋরনে িন্য মযাগারযাগ কৃদষ ব্যািংরকে োরথ মযাগারযাগ।

418
ম াোঃ কার    ন্ডি. 

চেপািা,মখাকো,কুদষ্টয়া।01776503000
২ ০.৪ কাপ প দ শ্র চাষ  াছ চাষ দেষরয় িান মত চান  াছ দেষরয় েঠিক পো  প মিওয়া হরিা।

419
মুহাম্মি আিী ,গ্রা োঃ দে দ িাপুে ,মখাকো,কুদষ্টয়া। 

01711348482
১০ ২.৫ কাপ প দ শ্র চাষ  ৎস্য ঋরনে িন্য  ৎু্স্য ঋরনে িন্য মযাগারযাগ কৃদষ ব্যািংরকে োরথ মযাগারযাগ।

420
আিাউদিন খান, গ্রা  আেোিীয়া,মখাকো,কুদষ্টয়া। 

01736838506
১ ০.২ কাপ প দ শ্র চাষ  াছ দেষায় আরিাচনা  াছ দেষরয় েঠিক পো  প মিওয়া হরিা।

421
ম াোঃ আদিি, গ্রা োঃ থানাপা,মখাকো,কুদষ্টয়া। 

01728345258
৫ ২.৫ কাপ প দ শ্র চাষ  ৎস্য ঋরনে িন্য  ৎু্স্য ঋরনে িন্য মযাগারযাগ কৃদষ ব্যািংরকে োরথ মযাগারযাগ।

422
প্রিীে কু াে ,গ্রা োঃ ম ািাগাছা, ম রখাকো,কুদষ্টয়া। 

01716954488
১ ০.২ কাপ প দ শ্র চাষ  ৎস্য ঋরণে িন্য  ৎু্স্য ঋরনে িন্য মযাগারযাগ কৃদষ ব্যািংরকে োরথ মযাগারযাগ।

423
ম াোঃ আব্দুি  দিি,গ্রা োঃ 

দেহািীয়া,মখাকো,কুদষ্টয়া।01704417876
৪ ১.১ কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে খাদ্য প্ররয়াগ প প্রদত দিন ম াট  ারছে 5% হারে েম্নরয় খাদ্য প্ররয়াগ করুন।

424
ম াোঃ মিরিায়াে মহারেন, গ্রা োঃ 

দ মুদিয়া,মখাকো,কুদস্টয়া।017774365806
৩ ০.৭ কাপ প দ শ্র চাষ প্ররনািনা ঋরণে িন্য  ৎু্স্য ঋরনে িন্য মযাগারযাগ কৃদষ ব্যািংরকে োরথ মযাগারযাগ।

425
ম াোঃ রুরেি দেশ্বাে .গ্রা োঃ ক িাপুে,মখাকো,কুদষ্টয়া। 

01915049308
৪ ০.৮ কাপ প দ শ্র চাষ  ৎস্য খারত প্ররনািনা ঋরণে িন্য  ৎু্স্য ঋরনে িন্য মযাগারযাগ কৃদষ ব্যািংরকে োরথ মযাগারযাগ।

426
ম াোঃ হারফি গ্রা  দেিংঘদেয়া,মখাকো, 

কুদষ্টয়া।01910914310
১ ০.১৫ কাপ প দ শ্র চাষ  াছ চাষ েম্পরকপ িানরত চাই  াছ চাষ দেষরয় দেস্কাদেত আরিাচনা

427
ম াোঃ আিাদুে েহ ান,গ্রা োঃ 

দেিংঘদিয়া,মখাকো,কুদষ্টয়া।01745056966
৫ ২.২ কাপ প দ শ্র চাষ প্ররনািনা ঋরণে িন্য প্ররনািনা িন্য মেনািী ব্যািংক োরথ মযাগাযগ

428
ম াোঃ ফদেি মহারেন ,গ্রা োঃ পূে 

ম া েপুে,মখাকো,কুদষ্টয়াু্। 01319571256
১ ০.২ কাপ প দ শ্র চাষ  াছ েি হরে না। প্রদত দিন ম াট  ারছে 5% হারে েম্নরয় খাদ্য প্ররয়াগ করুন।

429
ম োোঃ অদনক গ্রা োঃ ম া েপুে,মখাকো,কুদষ্টয়া। 

01703943608
১ ০.২৫ কাপ প দ শ্র চাষ  ৎে ঋণ প্রিান প্ররনািনা িন্য মেনািী ব্যািংক োরথ মযাগাযগ

430
ম াোঃ িাদকে মহারেন,গ্রা োঃ ে ানাথপুে,মখাকো,কুদষ্টয়া। 

0172605333
২ ০.৩ কাপ প দ শ্র চাষ  াছ চাষ দেষরয় িান মত চান  াছ চাষ দেষরয় দেস্কাদেত আরিাচনা

431
ম াোঃ আোঃ কুদ্দুে ,গ্রা োঃ কাদিেপু,থখাকো,কুদষ্টয়া। 

01995447973
৩ ০.৫ কাপ প দ শ্র চাষ খারিে  াছ ধোে োধা প্রেঙ্গ স্থানীয় ভারে ে স্যা ে াধান কো

432
ম াোঃ আিাি ,গ্রা োঃ 

মগাপগ্রা ,মখাকো,কুদষ্টয়া।01716312245
১ ০.১৫ কাপ প দ শ্র চাষ  ৎস্য খারত প্ররনািনা ঋরণে িন্য  ৎস্য িীদেরিে ময সুরযাগ সুদোধা পায়।

433
ম াোঃ আিাি আিী 

,মগাোু্িাঙ্গী,মখাকো,কুদষ্টয়া।01751790308
১ ০.২ কাপ প দ শ্র চাষ  ৎস্য িীদেরিে প্রেরঙ্গ ময মকান েেকােী অনুিান আেরি  ৎস্য িীেত প্রিান

434
মর াোঃ ম াক্তে মহারেন,গ্রা োঃ তারহেপুে, মখাকো,কুদষ্টয়া। 

01735056059
২ ০.৪ কাপ প দ শ্র চাষ  াছ  রম্পরক আরিাচনা পুকুরে প্রদত  তরক 300 গ্রা  চুন দিরত হরে।



435
মর াোঃ আবুি কার   গ্রা োঃ েেইচাো,মখাকো,কুদষ্টয়া। 

01902924118
২ ০.৪ কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে বৃদি ক পুকুরে দনয়দ ত খাোে প্ররয়াগ কো

436
 দেফি ইেিা ,গ্রা োঃ একতােপুে,মখাকো,কুদষ্টয়া। 

01934226032
১ ০.২ কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে গারয় ক্ষত প্রদত  তরক 500 গ্রা  চুন প্ররয়াগ কেরত হরে।

437
মর াোঃ মগািা  ছরোয়াে. গ্রা োঃ েনগ্রা  , মখাকো,কুদষ্টয়া। 

01746371179
১ ০.৩ কাপ প দ শ্র চাষ  াছ প্রদতদিন নথি ভারগ পুকুরে দনয়দ ত খাোে প্ররয়াগ কো

438
আদ রুি  ইেিা , দহিিােট,মখাকো,কুদষ্টয়া। 

01928405756
১ ০.৪ কাপ প দ শ্র চাষ েেকােী মপানাে িন্য অদফরেে োরথ মযাগরযাগ কো

439 মোহাগ গ্রা োঃ াদনকাট,মখাকো,কুদষ্টয়া।01774366380 ২ ০.২ েই মৃরগি প্রকৃদত অদিরিন ক  থাকায়  াছেপাদনে উপে ভারে প্রদত  তরক 500 গ্রা  চুন প্ররয়াগ কেরত হরে।

440
আিা ি মহারেন,গ্রা োঃ কাদিেপুে ,মখাকো,কুদষ্টয়া। 

01745751515
৫ ১.৮

কাপ প দ শ্র 

চাষ,মতিাদপয়া,পাপি পা
অদিরিন ক  থাকায়  াছেপাদনে উপে ভারে

 তািং  প্রদত ২০০ গ্রা  ইউদেয়া এেিং ১০০ গ্রা  টিএেদপ োে মিওয়াে পো  প মিওয়া 

হরিা। ১০ অন্তে অন্তে।

441
ম াোঃ ফিলুে েদ িদগ্রা োঃ 

দ মুদিয়া,মখাকো,কুদষ্টয়া।01769093361
২ ০.৫ কাপ দ শ্র োরয়াফ্লক েম্পরকপ িানরত চাই োরয়াফ্লক েম্পরকপ দেস্তাদেত আরিাচনা কো হরিা।

442
ম াোঃদেোজুি 

ইেিা ,দ মুদেয়া,মখাকো,কুদষ্টয়া।01728227228
৫ ১.৫ পাপিা,মোয়াি, দ িং, মোয়াি  ারছে খাদ্য েম্পরক িানরত চান।

মেনু মপানা  রষে  াধ্যর  ধানী মপানা উপাৎিন করে। মোয়াি  ারছে খাদ্য দহোরে 

ব্যােহাে হয়্

443
আব্দুে ো াি গ্রা , মগাোইিাঙ্গী ,মখাকো, 

কুদষ্টয়া।01727438860
৪ ১.২ কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে খাদ্য প্ররয়াগ েম্পরক আরিাচনা। পুকুরে ম াট  ারছে ওিরনে ৫% িহারে খাদ্য প্ররয়াগ

444
মোয়াদুে েহ ান,গ্রা োঃ মুকদ ি 

পুে,মখাকো,কুদষ্টয়া।01718780734
২ র্ কাপ দ শ্র পুকুরেে পাদন মঘািা এেিং গ্যাে উপদস্থদত প্রদত  তরক 500 গ্রা  চুন প্ররয়াগ কেরত হরে।

445
মর াোঃ আ িাি আিী ,গ্রা  

োদিনাথপুে,মখাকো,কুদস্টয়া। 01913702067
২ ০.৫ কাপ দ শ্র  ারছে খাদ্য প্ররয়াগ েম্পরক আরিাচনা। পুকুরে ম াট  ারছে ওিরনে ৫% িহারে খাদ্য প্ররয়াগ

446
ম খ োইদুি ইেিা ,চকহদেপুে,মখাকো, 

কুদষ্টয়া।01712077840
৪ র্ কাপ দ শ্র  ারছে িাি িাগ এেিং মুতুয প্রদতদিন এক  তক খাোরে 10 দ দি এেিং 5গ্রা  হারে প্ররয়াগ কেরত হরে।

447
ম াোঃ দেোজুি ইেিা ,গ্রা োঃ 

দেিংঘদেয়া,মখাকো,কুদষ্টয়া।01728-227228
৫ ১.৫ পাপিা,মোয়াি, দ িং, পুকুরে অদতদেক্ত শ্যায়িা উপদস্থত প্রকত  তরক 15 গ্রা  হারে তুরত প্ররয়াগ কেরত হরে।

448
আব্দুে ো াি , গ্রা  দেিংঘনেয়া,মখাকো,কুদষ্টয়া।01727-

438860
৪ ১.২৫ কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে খাদ্য প্ররয়াগ েম্পরক আরিাচনা। পুকুরে ম াট  ারছে ওিরনে ৫% িহারে খাদ্য প্ররয়াগ

449
ম াোঃ  া ারুক মহারেন, গ্রা োঃ দ মুদিয়া,মখাকাো,কুদষ্টয়া। 

01722-505882
৬ ২.২ পাপিা,রুই  ারছে খাদ্য প্ররয়াগ েম্পরক আরিাচনা। ডুেন্ত .5 দ দি আকারেে খাোে েন্ধান ে রয় পো  প

450
মর াোঃ দেোজুি ইেিা ,গ্রা োঃ দেিংঘদেয়া, 

মখাকো,কুদষ্টয়া। 01728227228
৫ ১.৫ মোয়াি,পাপিা পুকুরেে পাদনরত অযার াদনয়াে উপদিত গ্রপাে প্রদত  তরক 2 গ্রা  হারে প্ররয়াগ ম কেরত হরে।

451
ম া োয়হান আেীন গ্রা োঃ োদিনাথপুে,মখাকো,কুদষ্টয়া। 

01730972222
২ ০.২ কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে িাি িাগ এেিং মুতুয প্রদত মকদি খাোরেে 10 দ দি এেিং প্রদত মকদিরত 5 গ্রা  হারে প্ররয়াগ কেরত  ু্ে।

452
িয়নাি প্রা াদনক,েরন্তাষপুে ,মখাকো,কুদষ্টয়া। 

01768252816
৩ ০.৫ কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে খাদ্য ও চুন প্ররয়াগ কেরত হরে পুকুরে ম াট  ারছে ওিরনে ৫% িহারে খাদ্য প্ররয়াগ

453
আয়নাি 

মহারেন,দ মুদিয়া,মখাকো,কুদষ্টয়া।01754741162
২ ০.২

কাপ প দ শ্র চাষ, 

মতিাদপয়া
প্রদ ক্ষন অিং  গ্রহণ সুরযাগ অদফরে মভাটাে আইদি কারিে ফরটাকদপ এেিং ম াোইি নম্বে প্রিান।

454
ম াোঃ দিল্লুে েহ ান,গ্রা  

ম া েপুে,মখাকো,কুদষ্টয়া।01718668848
২ ০.৫ কাপ প দ শ্র চাষ পাদনরত  য়িা এেিং গ্যাে উপদস্থদত পুকুরে প্রদত  তরক 300 গ্রা  চুন দিরত হরে।

455
ম াোঃ নিরুি ইেিা , গ্রা োঃ আ োদিয়া, মখাকো, 

কুদষ্টয়া। 01722470429
২ ০.৩ কাপ প দ শ্র চাষ, পাপিা পাদনরত  য়িা এেিং গ্যাে উপদস্থদত পুকুরে প্রদত  তরক 300 গ্রা  চুন দিরত হরে।

456
ম াোঃ আেিা  গ্রা োঃ ম া েপুে, মখঅকো, 

কুদষ্টয়া।01713-907244
২ ০.৫

কাপ প দ শ্র চাষ, 

মতিাদপয়া
 ারছে খাদ্য প্ররয়াগ েম্পরক আরিাচনা। পুকুরে ম াট  ারছে ওিরনে ৫% িহারে খাদ্য প্ররয়াগ

457
ম াোঃ ইেিা  প্রা াদনক, গ্রা  মপাইকপািা ,মখাকো, 

কুদস্টয়া।    01735-458050
৫ ১.৫

 রনারেখ,মতিাদপয়া,

কাপ দ শ্র
 ারছে মপানা প্রাদপ্তে েম্পরক িানরত চান। কুদষ্টয়া েিে অথো চাঁিপুে হযাচাদে োরথ মযাগাযগ

458
ম াোঃ আি ি মহারেন, দে-দ িাপুরে,মখাকো,কুদষ্টয়া। 

01745781515
৮ ২.

পাপিা,কাপ, রনারেখ,

মতিাদপয়া,
ব্যািংক এে প্ররনািনা প্যারকি েম্পরক িনরত চান মেনািী ব্যািংরক োখথ মযাগারযাগ কাো

459
ম াোঃ দেোজুি ইেিা ,গ্রা োঃ 

দেিংঘদেয়া,মখাকো,কুদষ্টয়া।01728-227228
৫ ১.৫ পাপিা, তাোেদহ তাোদেহর ে খাদ্য প্ররয়াগ  েরক িনরত চান .5 দ দি আকারেে খাদ্য েন্ধান ঘনত্ব পুকুরে প্ররয়াগ



460
আব্দুে োিা  গ্রা াোঃ 

মগাোইিাঙ্গী,মখাকো,কুদষ্টয়া।01727438860
৪ ১.২ কাপ প দ শ্র চাষ প্রদ ক্ষন অিং  গ্রহণ সুরযাগ

প্রদ ক্ষরনে িন্য অদফরে মখাি োখরত েো হয় এেিং োরহে ম াট ওিরনে 5 % হারে খাদ্য 

প্ররয়াগ কেরত েিা হয়।

461
আব্দুে ো াি গ্রা , মগাোইিাঙ্গী ,মখাকো, 

কুদষ্টয়া।01727438878
৪ ১.২ কাপ প দ শ্র চাষ  ারছে খাদ্য প্ররয়াগ েম্পরক আরিাচনা। পুকুরে ম াট  ারছে ওিরনে ৫% িহারে খাদ্য প্ররয়াগ

মর্লোর মমোট : ৮৩২ ৩০৬

মমশহরপুর

১
ম া: আফরোিা খাতুন, দপতা: ম া: েদফকুি ইেিা , 

গ্রা : খন্দকােপািা, মপা: ম রহেপুে, 01751543262
2 0.45

কাপ প িাতীয়  ারছে 

দ শ্রচাষ

আধুদনক পিদতরত  াছ চারষে কিারকৌ ি েম্বরন্ধ ধােণা না 

থাকা

কাপ প িাতীয়  ারছে দ শ্রচারষে কিারকৌ ি েম্বরন্ধ ধােণা প্রিান ও প্যারকি দভদিক 

 াছচারষে দিফরিট  প্রিান কো হরিা।

২
েনদিত পাি োদি, দপতা: অনাদিনাথ পাি, গ্রা : 

ম রহেপুে , মপা: ম রহেপুে, ম াোইি:01716682046
1 0.16

কাপ প িাতীয়  ারছে 

দ শ্রচাষ

আধুদনক পিদতরত  াছ চারষে কিারকৌ ি েম্বরন্ধ ধােণা না 

থাকা

কাপ প িাতীয়  ারছে দ শ্রচারষে কিারকৌ ি েম্বরন্ধ ধােণা প্রিান ও প্যারকি দভদিক 

 াছচারষে দিফরিট  প্রিান কো হরিা।

৩
ম া: মোকনুজ্জা ান, দপতা: ম া: দ োজুি ইেিা , গ্রা : 

গহেপুে, মপা: োোদি, ম াোইি:01730171783
1 0.20

কাপ প িাতীয়  ারছে 

দ শ্রচাষ
এযার াদনয়া িদনত ে স্যা সৃদষ্ট হওয়া

 জুি ঘনত্ব কদ রয় মফিা, অরধ পে পাদন অিিেিি কো ও দিওিাইট 200-250 

গ্রা / তািং  প্ররয়ারগে পো  প মিওয়া হরিা

৪
 ম া: ম রহিী হাোন, দপতা: আকেে খান,  : ম াি ােী  

মপা: ম াি ােী, ম াোইি:01815300562
1 0.13

 রনারেি মতিাদপয়া 

চাষ
পুকুরেে পাি আিংদ ক ভাঙ্গা

পুকুরেে পাি  ক্তভারে োধা ও  তািং  প্রদত 1 মকদি হারে চুন প্ররয়ারগে পো  প মিওয়া 

হরিা।

৫
ম া: িাদহি মহারেন, দপতা: ম া: িাদকে খান, গ্রা : 

সুদেিপুে, মপা: উিিপুে, ম াোইি:01875540832
2 7.00 পাঙ্গাে  াছ চাষ  ারছে মিরহ ঘা হওয়া

চুন ও িেণ (1+1=2 মকদি/ তািং  10-12 দিন পেপে 2-3 োে প্ররয়ারগে পো  প 

মিওয়া হরিা।

৬
ম া: আেি আিী, দপতা: ম া: িদ ে উদিন, গ্রা : 

কেকুন্ঠপুে  মপা: উিিপুে, ম াোইি:01913194068
1 0.20

কাপ প িাতীয়  ারছে 

দ শ্রচাষ
মিি ও পাখনা পঁরচ ক্ষরয় োিা হরয় যাওয়া

ো দয়কভারে খাোে েন্ধ োখা ও পটাদ য়া  পােম্যাঙ্গারনট 30 গ্রা / তািং /ফে 

গিগভীেতায় প্ররয়ারগে পো  প মিওয়া হরিা।

৭
ম া: তদেকুি ইেিা  দপতা: ম া: িদিি উিীন গ্রা : 

োিনগে মপা: োোদি ম াোইি:01925345250
1 0.24

কাপ প িাতীয়  ারছে 

দ শ্রচাষ

আধুদনক পিদতরত  াছ চারষে কিারকৌ ি েম্বরন্ধ ধােণা না 

থাকা

কাপ প িাতীয়  ারছে দ শ্রচারষে কিারকৌ ি েম্বরন্ধ ধােণা প্রিান ও প্যারকি দভদিক 

 াছচারষে দিফরিট  প্রিান কো হরিা।

৮ ম াোঃ আরনায়াে, ম রহেপুে মপীেেভা 2 3.00
কাপ প িাতীয়  ারছে 

দ শ্রচাষ
অদতদেক্ত খাোে প্ররয়ারগে  াছ  াো যারে  ারছে  কিদহক ওিরনে  4% হারে খাোে প্ররয়ারগে পো  প মিওয়া হরিা।

৯
ম া: তাইরিি দ য়া দপতা: ম া: িাহান আিী গ্রা : 

 িনািাঙ্গা মপা: আদিিাোি ম াোইি:01925073572
1 0.20

কাপ প িাতীয়  ারছে 

দ শ্রচাষ
মপরট ও আইর ে  দনরচ পাদন ির  চা িা ঘা হওয়া

আক্রান্ত  াছ েদেরয় মফিা, হেো টানা ও চুন 1 দকরিা:/ তািং  প্ররয়ারগে পো  প মিওয়া 

হরিা।

১০
ম া: ফি দ য়া দপতা: মৃত মখাোি  ন্ডি গ্রা :  য়া াদে 

মপা: আ ঝুদপ ম াোইি:01745110338
1 0.16

কাপ প িাতীয়  ারছে 

দ শ্রচাষ
ব্যাঙ ে ব্যাঙাদচে উপদস্হদত

(1) পুকুে িাি দিরয় দঘেরত হরে। (2) পুকুে পারিে চাদেদিরক মকরোদেন ো হাইদেট 

দছটিরয় দিরত হরে।

১১
ম া: আি আদ ন দপতা: ম া:  দেফ উদিন গ্রা : 

োিনগে মপা: োোদি ম াোইি:01760121486
1 0.20

কাপ প িাতীয়  ারছে 

দ শ্রচাষ
 াছ পাদনে উপে দিরয় খাদে খাওয়া

োঁতাে মকরট অথো োঁ /টিরনে হািী দ্বাো দপটিরয় অদিরিন েেেোহ বৃদি কোে পো  প 

মিওয়া হরিা। এছািা তীব্র ে স্যায় োরয়া অি 50 গ্রা /3-6 ফট গি  গভীেতায় প্ররয়ারগে 

পো  প মিওয়া হরিা।
১২

ম া: দফরোজুি ইেিা  দপতা: মৃত েফরছি আিী গ্রা : 

নতুন িেরে পুে মপা: োোদি ম াোইি:01743343016
3 1.50

কাপ প িাতীয়  ারছে 

দ শ্রচাষ
দক পদে াণ খাোে দিরত হরে

 ারছে কিদহক ওিরনে 6% হারে কিদনক 2োে খাোে প্ররয়াগ কেরত হরে। ম ঘিা দিরন 

খাোে প্ররয়াগ কো যারে না।

১৩
ম া: হাদ দুি হক দপতা: মৃত আ: োেী গ্রা : িাঁিাঁ মপা: 

মগাভীপুে ম াোইি:01759700449
1 0.20

কাপ প িাতীয়  ারছে 

দ শ্রচাষ
পাদনে উপে িাি স্তে পিা

ধারনে খি ো কিাপাতা মপদচরয় িদি কতেী করে িাি স্তে উরঠরয় মফিাে পো  প মিওয়া  

হরিা। ইহাছািা ইউদেয়া 100-125 গ্রা / তািং  10-12 দিন পেপে প্ররয়াগ কোে পো  প 

মিওয়া হরিা।
১৪

ম া: িাহাঙ্গীে আি  দপতা: মৃত কদেে আিী খান গ্রা : 

সুদেিপুে মপা: উিিপুে ম াোইি:01828152244
1 0.16

কাপ প িাতীয়  ারছে 

দ শ্রচাষ
পাদন মঘািা

(1) চুন প্ররয়াগ  তািং  প্রদত 1-2 মকদি  (2)অথো দিপো   তািং  প্রদত 1.5-2 মকদি 

(3) দফটকাদে 240-245 গ্রা / তািং /3 মে.দ   গভীেতায়  প্ররয়ারগে প্ররয়ারগে পো  প 

মিওয়া হরিা
১৫

ম া: িা াি মহারেন দপতা: আখতাে আিী গ্রা : 

মেিতিাপািা মপা: আদিিাোি, ম াো:01735503677
1 0.20

কাপ প িাতীয়  ারছে 

দ শ্রচাষ
এযার াদনয়া িদনত ে স্যা সৃদষ্ট হওয়া

 জুি ঘনত্ব কদ রয় মফিা, অরধ পে পাদন অিিেিি কো ও দিওিাইট 200-250 

গ্রা / তািং  প্ররয়ারগে পো  প মিওয়া হরিা

১৬
ম া: িাি  আিাি দপতা: ম া: দফোজুি ইেিা  গ্রা : 

উিিপুে মপা: উিিপুে  ম াোইি:0177396673
1 0.20

কাপ প িাতীয়  ারছে 

দ শ্রচাষ
েকারি  াছ মভরে খাদে খায়

োঁতাে মকরট অথো োঁ /টিরনে হািী দ্বাো দপটিরয় অদিরিন েেেোহ বৃদি কোে পো  প 

মিওয়া হরিা। এছািা তীব্র ে স্যায় োরয়া অি 50 গ্রা /3-6 ফট গি  গভীেতায় প্ররয়ারগে 

পো  প মিওয়া হরিা।
১৭

ম া: আ: েদ ি দপতা: মৃি চারয়ন  ন্ডি গ্রা : আি পুে 

মপা: আদিিাোি ম াোইি:01913924907
1 0.24

কাপ প িাতীয়  ারছে 

দ শ্রচাষ
ফূিকায় িািিাগ হরয় পঁরচ যাওয়া

চুন 1/2দকরিা/ তািং  অথো পটাদ য়া  পােম্যাঙ্গারনট  30 গ্রা / তািং /ফট গি 

গভীেতায় প্ররয়ারগে পো  প মিওয়া হরিা।

১৮
ম া: োর দুি ইেিা  দপতা: ম া: েইে উদিন গ্রা : 

ফরতপুে মপা: মগাভীপুে ম াোইি:01862559232
1 0.20

 রনারেি মতিাদপয়া 

চাষ
মিিপঁচা /ঘা

ক  খেরচ প্রদত  ারে  তািং  প্রদত একোে 500 গ্রা  চুন ও 500 গ্রা  িেণ দিরি ভাি 

ফিাফি পাওয়া যারে।

১৯
ম া: চাঁি আিী দপতা: মৃত ো দছুদিন গ্রা : বুদিরপাতা 

মপা: োিীোকা ম াোইি:01831907482
1 0.40

কাপ প িাতীয়  ারছে 

দ শ্রচাষ
মপরট ও আইর ে  দনরচ পাদন ির  চা িা ঘা হওয়া

আক্রান্ত  াছ েদেরয় মফিা, হেো টানা ও চুন 1 দকরিা/ তািং  প্ররয়ারগে পো  প মিওয়া 

হরিা।

২০
ম া: ছাদেরুি ইেিা  দপতা: মৃত আ:  ান্নান গ্রা : 

হােনাোি মপা: োোদি ম াোইি:01724516221
1 0.80

কাপ প িাতীয়  ারছে 

দ শ্রচাষ
 াছ পাদনে উপে মভরে খাদে খাওয়া

োঁতাে মকরট অথো োঁ /টিরনে হািী দ্বাো দপটিরয় অদিরিন েেেোহ বৃদি কোে পো  প 

মিওয়া হরিা। এছািা তীব্র ে স্যায় োরয়া অি 50 গ্রা /3-6 ফট গি  গভীেতায় প্ররয়ারগে 

পো  প মিওয়া হরিা।
২১

অনন্ত কু াে োহা দপতা: মৃত ফদন ভুষন োহা গ্রা : 

ম রহেপুে মপা: ম রহেপুে ম াোইি:01715452807
1 0.35

কাপ প িাতীয়  ারছে 

দ শ্রচাষ
িাক কাপ প  াছ  াো যাওয়া

দনয়দ ত হেো টানা ও দিরয়ািাইট 200-250 প্রা / তািং  প্ররয়াগ কোে পো  প মিওয়া 

হরিা।



২২
ম া: আবু তারিে দপতা: মৃত আ: আদিি ম ল্লা গ্রা : 

ো িা পুে মপা: ম াি ােী ম াোইি:01740844610
1 0.20

কাপ প িাতীয়  ারছে 

দ শ্রচাষ
ফূিকায় িািিাগ হরয় পঁরচ যাওয়া

চুন 1/2দকরিা/ তািং  অথো পটাদ য়া  পােম্যাঙ্গারনট  30 গ্রা / তািং /ফট গি 

গভীেতায় প্ররয়ারগে পো  প মিওয়া হরিা।

২৩
ম া: আইনাি হক দপতা: মৃত মতারিারম্মি হািরোনা 

গ্রা : আ িহ মপা: আ োফপুে ম াোইি: 

01936671435

1 0.24
কাপ প িাতীয়  ারছে 

দ শ্রচাষ
োে প্ররয়াগ েরত্বও পাদনে েিং েবুি না হওয়া

01। আটা 4 মকদি ও ইউদেয়া 3 মকদি একরে 1 দিন দভদিরয় মেরখ প্ররয়াগ কেেত 

হরে। 2। 30মকদি দিপো  ও 10 মকদি চুন একরে 1দিন দভদিরয় মেরখ প্ররয়ারগে 

পো  প মিওিং া হরিা।
২৪

ম া: আদতকুে েহা ান দপতা: ম া: পাতান  দল্লক গ্রা : 

পাটারপাকা মপা: োোদি ম াোইি:01710033205
1 0.20

কাপ প িাতীয়  ারছে 

দ শ্রচাষ
এযার াদনয়া িদনত ে স্যা সৃদষ্ট হওয়া

 জুি ঘনত্ব কদ রয় মফিা, অরধ পে পাদন অিিেিি কো ও দিওিাইট 200-250 

গ্রা / তািং  প্ররয়ারগে পো  প মিওয়া হরিা

২৫
ম া:  াদহন উদিন দপতা: ম া: আ: েউফ গ্রা : সুদেিপুে 

মপা: উিিপুে ম াোইি:01862559232
1 0.20

কাপ প িাতীয়  ারছে 

দ শ্রচাষ
 াছ পাদনে উপে মভরে খাদে খাওয়া

োঁতাে মকরট অথো োঁ /টিরনে হািী দ্বাো দপটিরয় অদিরিন েেেোহ বৃদি কোে পো  প 

মিওয়া হরিা। এছািা তীব্র ে স্যায়  অদি মগাল্ড 50 গ্রা /3-6 ফট গি  গভীেতায় 

প্ররয়ারগে পো  প মিওয়া হরিা।
২৬

ম া: আরনায়াে মহারেন দপতা: ম া: আ: ছািা  গ্রা : 

উিে াদিকা মপা: নওপািা ম াোইি:01764804098
1 0.20

কাপ প িাতীয়  ারছে 

দ শ্রচাষ
পাদনে উপে িাি স্তে পিা

ধারনে খি ো কিাপাতা মপদচরয় িদি কতেী করে িাি স্তে উরঠরয় মফিাে পো  প মিওয়া  

হরিা। ইহাছািা ইউদেয়া 100-125 গ্রা / তািং  10-12 দিন পেপে প্ররয়াগ কোে পো  প 

মিওয়া হরিা।
২৭

ম া: আ:  ান্নান দপতা: মৃত শুকুে আিী গ্রা : কুতুেপুে 

মপা: উিিপুে ম াোইি:01737914875
1 0.13

কাপ প িাতীয়  ারছে 

দ শ্রচাষ
েক্ষ পাখনা ও আইর ে উপে উকুন হওয়া

সুদ দথয়ন 2-3 দ দি/ তািং  অথো দেপকি প 40 দ দি/ তািং  /5-7 ফট গভীেতায় 

প্ররয়ারগে পো  প মিওয়া হরিা।

২৮
ম া: আ োপুি ইেিা  দপতা: ম া: আদিজুি ইেিা  

গ্রা :ো নপািা  মপা: ম রহেপুে 

ম াোইি:01972818281

1 0.20
কাপ প িাতীয়  ারছে 

দ শ্রচাষ
মৃরগি  ারছে মপট ফরি যাওয়া

আক্রান্ত  াছ েদেরয় মফিা ,দনয়দ ত হেো টানা ও চুন 1 দকরিা/ তািং  প্ররয়াগ ও েি 

 ারছে মক্ষরে পাো 

২৯
ম া: কা াি মহারেন দপতা: মৃত েিে উদিন গ্রা : 

োবুেপািা মপা: উিিপুে ম াোইি:01755908663
1 0.40

কাপ প িাতীয়  ারছে 

দ শ্রচাষ
মিি ও পাখনা পঁরচ ক্ষরয় োিা হরয় যাওয়া

ো দয়কভারে খাোে েন্ধ োখা ও পটাদ য়া  পােম্যাঙ্গারনট 30 গ্রা / তািং /ফে 

গিগভীেতায় প্ররয়ারগে পো  প মিওয়া হরিা।

৩০
ম া: মতাফারজ্জি আিী দপতা: ম া: আবু তারিে গ্রা : 

েঘুনাথপুে মপা: আ ঝুদপ ম াোইি:01816148472
1 0.25

কাপ প িাতীয়  ারছে 

দ শ্রচাষ
ফূিকায় িািিাগ হরয় পঁরচ যাওয়া

চুন 1/2দকরিা/ তািং  অথো পটাদ য়া  পােম্যাঙ্গারনট  30 গ্রা / তািং /ফট গি 

গভীেতায় প্ররয়ারগে পো  প মিওয়া হরিা।

৩১
ম া:  দফ উদিন দেশ্বাে দপতা: ম া: আ: কার   দেশ্বাে 

গ্রা : আ োফপুে মপা: আ োফপুে ম াোইি:
1 0.24

কাপ প িাতীয়  ারছে 

দ শ্রচাষ
এযার াদনয়া িদনত ে স্যা সৃদষ্ট হওয়া

 জুি ঘনত্ব কদ রয় মফিা, অরধ পে পাদন অিিেিি কো ও দিওিাইট 200-250 

গ্রা / তািং  প্ররয়ারগে পো  প মিওয়া হরিা

৩২
ম া: োদ দুি ইেিা  দপতা: ম া: এনামুি হক 

গ্রা :নতুনিেরে পুে মপা: োোদি 

ম াোইি:01774710354

1 0.24
কাপ প িাতীয়  ারছে 

দ শ্রচাষ
 ারছে খারদ্য রুদচে অভাে একুয়ািাই  প্লাে 1 গ্রা /মকদি খারদ্যে োরথ দ দ রয় প্ররয়াগ করুন।

৩৩
ম া: েদেউি ইেিা  দপতা: মৃত আ: আক্কাে  আিী গ্রা : 

শ্যা পুে মপা: আদিিাোি ম াোইি:01985013682
1 0.24

কাপ প িাতীয়  ারছে 

দ শ্রচাষ
 াছ পাদনে উপে মভরে খাদে খাওয়া

োঁতাে মকরট অথো োঁ /টিরনে হািী দ্বাো দপটিরয় অদিরিন েেেোহ বৃদি কোে পো  প 

মিওয়া হরিা। এছািা তীব্র ে স্যায় োরয়া অি 50 গ্রা /3-6 ফট গি  গভীেতায় প্ররয়ারগে 

পো  প মিওয়া হরিা।
৩৪

ম া: ম রহদি হাোন দপতা: ম া: আ: কদে  গ্রা : আ িহ 

মপা: আ োফপুে ম াোইি:01920116404
1 0.24

কাপ প িাতীয়  ারছে 

দ শ্রচাষ
মপরট ও আইর ে  দনরচ পাদন ির  চা িা ঘা হওয়া

আক্রান্ত  াছ েদেরয় মফিা, হেো টানা ও চুন 1 দকরিা:/ তািং  প্ররয়ারগে পো  প মিওয়া 

হরিা।

৩৫
ম া: আ: খারিক দপতা: ম া: আবু েক্কে গ্রা : োোদি 

মপা: োোদি ম াোইি:01989495313
1 0.13

কাপ প িাতীয়  ারছে 

দ শ্রচাষ
মিি ও পাখনা পঁরচ ক্ষরয় োিা হরয় যাওয়া

ো দয়কভারে খাোে েন্ধ োখা ও পটাদ য়া  পােম্যাঙ্গারনট 30 গ্রা / তািং /ফে 

গিগভীেতায় প্ররয়ারগে পো  প মিওয়া হরিা।

৩৬
ম া: মোরহি োনা দপতা: ম া: আ: হাদি  গ্রা : 

সুদেিপপুে মপা: উিিপুে ম াোইি:01734288371
1 0.16

কাপ প িাতীয়  ারছে 

দ শ্রচাষ
োে প্ররয়াগ েরত্বও পাদনে েিং েবুি না হওয়া

01। আটা 4 মকদি ও ইউদেয়া 3 মকদি একরে 1 দিন দভদিরয় মেরখ প্ররয়াগ কেেত 

হরে। 2। 30মকদি দিপো  ও 10 মকদি চুন একরে 1দিন দভদিরয় মেরখ প্ররয়ারগে 

পো  প মিওয়া হরিা।
৩৭

ম া: আরনায়াে মহারেন দপতা: ম া: আ: োিা  গ্রা : 

উিে াদিকা মপা: নওপািা ম াোইি:017648040980
1 0.24

কাপ প িাতীয়  ারছে 

দ শ্রচাষ
 ারছে মিরহ িাি িাগ সৃষ্ট হরয় েক্ত মেে হওয়া অদিরটট্রাোইদিন 70 দ দি গ্রা /মকদি খাদ্য 5-10 দিন প্ররয়ারগে পো  প মিওয়া হরিা।

৩৮
ম া: ফিদ য়া দপতা: মৃত মখাোি  ন্ডি গ্রা :  য়া ােী 

মপা: আ ঝুদপ              ম াোইি: ০১৭২৭৯৬৪৫৯১
1 0.13

কাপ প িাতীয়  ারছে 

দ শ্রচাষ
 াছ দ্রুত বৃদি না হওয়া ইয়ন দফে মগ্রায়াে 2 গ্রা  মকদি খারদ্যে োরথ দ দ রয় প্ররয়ারগে পো  প মিওয়া হরিা।

৩৯
ম া:  দনরুি ইেিা  দপতা: মৃত আক্কাে আিী গ্রা : 

আ োফপুে মপা: আ োফপুে  ম াোইি: 

01718812920

1 0.20
কাপ প িাতীয়  ারছে 

দ শ্রচাষ
এযার াদনয়া িদনত ে স্যা সৃদষ্ট হওয়া

 জুি ঘনত্ব কদ রয় মফিা, অরধ পে পাদন অিিেিি কো ও দিওিাইট 200-250 

গ্রা / তািং  প্ররয়ারগে পো  প মিওয়া হরিা

৪০
ম া:  দনবুি হক খান দপতা: ম া: আ: োজ্জাক খান গ্রা : 

সুদেিপুে মপা: উিিপুে ম াোইি:01812481155
10 0.50

কাপ প িাতীয়  ারছে 

দ শ্রচাষ
  ারছে মপট ফরি যাওয়া

আক্রান্ত  াছ েদেরয় মফিা ,দনয়দ ত হেো টানা ও চুন 1 দকরিা/ তািং  প্ররয়াগ ও েি 

 ারছে মক্ষরে দেদেঞ্জ দিরয় মপট মথরক পাদন মেে করে মফিাে পাো  প মিওয়া হরিা।

৪১
ম া: দ িানুে েহ ান দপতা: ম া: আব্দুি োিাে গ্রা : 

োবুেপািা মপা: উিিপুে ম াোইি:01825055227
1 0.26

কাপ প িাতীয়  ারছে 

দ শ্রচাষ
মিি ও পাখনা পঁরচ ক্ষরয় োিা হরয় যাওয়া

ো দয়কভারে খাোে েন্ধ োখা ও পটাদ য়া  পােম্যাঙ্গারনট 30 গ্রা / তািং /ফে 

গিগভীেতায় প্ররয়ারগে পো  প মিওয়া হরিা।

৪২
ম া: আ োফি ইেিা  দপতা: ম া: আ: গফে 

গ্রা :িাউোদিয়া মপা: ম রহেপুে 

ম াোইি:01715032785

1 0.20
কাপ প িাতীয়  ারছে 

দ শ্রচাষ
 াছ পাদনে উপে মভরে খাদে খাওয়া

োঁতাে মকরট অথো োঁ /টিরনে হািী দ্বাো দপটিরয় অদিরিন েেেোহ বৃদি কোে পো  প 

মিওয়া হরিা। এছািা তীব্র ে স্যায় োরয়া অি 50 গ্রা /3-6 ফট গি  গভীেতায় প্ররয়ারগে 

পো  প মিওয়া হরিা।
৪৩

ম া: আ:  দতন দপতা: মৃত িাউি দেশ্বাে গ্রা : 

কাদিগািংনী মপা: নওয়াপািা ম াোইি:01740195015
1 0.40

কাপ প িাতীয়  ারছে 

দ শ্রচাষ
 ারছে মচারখ ক্ষ হওয়া ও েক্ত ি াট হওয়া

দিরয়ািাইট 300 গ্রা  / তািং  অথো পটাদ য়া  পােম্যাঙ্গারনট 25 গ্রা  / তািং  /ফট 

গি গভীেতায় প্ররয়ারগে পো  প মিওয়া হরিা।

৪৪
ম া: ফিলুি হক দপতা: ম া: ছারয়ন দেশ্বাে গ্রা : 

িাউোদিয়া মপা: উিিপুে ম াোইি:01829611073
1 0.20

কাপ প িাতীয়  ারছে 

দ শ্রচাষ
পুকুরে শ্যাওিা স্তে পিা দেঘা প্রদত 1 দিটাে দেউইি পাদনরত দ দ রয় দছটিরয় মিওয়াে পো  প মিওয়া হরিা।

৪৫
ম া: হাদেবুে েহ ান দপতা: ম া: আ: েদহ  গ্রা : 

ম াি ােী মপা: কাথুিী ম াোইি:01821525121
1 0.30

কাপ প িাতীয়  ারছে 

দ শ্রচাষ
ফূিকায় িািিাগ হরয় পঁরচ যাওয়া

চুন 1/2দকরিা/ তািং  অথো পটাদ য়া  পােম্যাঙ্গারনট  30 গ্রা / তািং /ফট গি 

গভীেতায় প্ররয়ারগে পো  প মিওয়া হরিা।

৪৬
ম া: আ: েদ ি দপতা: মৃত চারয়ন  ন্ডঅ গ্রা :আি পুে 

মপা: আদিিাোি ম াোইি:01913924907
1 0.24

কাপ প িাতীয়  ারছে 

দ শ্রচাষ
পুকুরে শ্যাওিা স্তে পিা দেঘা প্রদত 1 দিটাে দেউইি পাদনরত দ দ রয় দছটিরয় মিওয়াে পো  প মিওয়া হরিা।



৪৭
ম া: েদেউি ইেিা  দপতা: মৃত আ: আক্কাে  আিী গ্রা : 

শ্যা পুে মপা: কাদিগািংনী ম াোইি:01985013682
1 0.24

কাপ প িাতীয়  ারছে 

দ শ্রচাষ
এযার াদনয়া িদনত ে স্যা সৃদষ্ট হওয়া

 জুি ঘনত্ব কদ রয় মফিা, অরধ পে পাদন অিিেিি কো ও দিওিাইট 200-250 

গ্রা / তািং  প্ররয়ারগে পো  প মিওয়া হরিা

৪৮
দ ঠু কু াে হািিাে দপতা: মৃত ি েথ হািিাে গ্রা : 

হািিােপািা মপা: ম রহেপুে ম াোইি:01925631489
1 0.24

কাপ প িাতীয়  ারছে 

দ শ্রচাষ
 ারছে খারদ্য রুদচে অভাে একুয়ািাই  প্লাে 1 গ্রা /মকদি খারদ্যে োরথ দ দ রয় প্ররয়াগ করুন।

৪৯
ম া: েদফকুি ইেিা  দপতা: মৃত িারকে আিী 

গ্রা :ভোনন্দপুে মপা: আ োফপুে 

ম াোইি:01755151328

1 0.24
কাপ প িাতীয়  ারছে 

দ শ্রচাষ
েক্ষ পাখনা ও আইর ে উপে উকুন হওয়া

সুদ দথয়ন 2-3 দ দি/ তািং  অথো দেপকি প 40 দ দি/ তািং  /5-7 ফট গভীেতায় 

প্ররয়ারগে পো  প মিওয়া হরিা।

৫০
ম া: ইোনুি হক দপতা: মৃত ইে াইি মহারেন 

গ্রা :দহজুিী মপা: আ ঝুদপ ম াোইি:01834071241
1 0.20

কাপ প িাতীয়  ারছে 

দ শ্রচাষ
েক্ষ পাখনা ও আইর ে উপে উকুন হওয়া

সুদ দথয়ন 2-3 দ দি/ তািং  অথো দেপকি প 40 দ দি/ তািং  /5-7 ফট গভীেতায় 

প্ররয়ারগে পো  প মিওয়া হরিা।

৫১
ম া: আোঃ কুদ্দুে দপতা: ম া: মিাওয়া েকে গ্রা :যুদগন্দা 

মপা: োোিী ম াোইি:01718251686
1 0.24

কাপ প িাতীয়  ারছে 

দ শ্রচাষ
পাদনরত হাত-পা চুিকারনা দিদচিং পাউিাে 1.5 মকদি দেঘা/5-7 ফট পাদনে গভীেতায় প্ররয়ারগে পাে  প মিওয়া হরিা।

৫২
স্বপন কু াে হািিাে দপতা: মৃত দভকু হািিাে গ্রা : 

ো নপািা মপা:ম রহেপুে ম াোইি:01752715483
1 0.20

কাপ প িাতীয়  ারছে 

দ শ্রচাষ
বৃদষ্টে পে  াছ মভরষ উঠা

োঁতাে মকরট অথো োঁ /টিরনে হািী দ্বাো দপটিরয় অদিরিন েেেোহ বৃদি কোে পো  প 

মিওয়া হরিা। এছািা তীব্র ে স্যায় োরয়া অি 50 গ্রা /3-6 ফট গি  গভীেতায় প্ররয়ারগে 

পো  প মিওয়া হরিা।
৫৩

ম াছা: োহাে োনু দপতা: ম া: আ: ম াদ ন গ্রা : দেিংহাটি 

মপা: োোদি  ম াোইি:01710628194
1 0.16

কাপ প িাতীয়  ারছে 

দ শ্রচাষ
পাদনে উপে েবুি স্তে পিা

োে ও খাদ্য প্ররয়াগ েন্ধ োখা, 10% পাদন অিি েিি কো ও দেিভােকারপ পে (2-

3)টি/ তািং  মপানা পূনোঃ জুি কোে পো  প প্রিান কো হরিা।

৫৪
ম া: ছারিক আিী দপতা: ম া: মৃত মৃোি আিী গ্রা : 

আ োফপুে মপা: আ োফপুে 

ম াোইি:01780818856

1 0.40
কাপ প িাতীয়  ারছে 

দ শ্রচাষ
মপরট ও আইর ে  দনরচ পাদন ির  চা িা ঘা হওয়া

আক্রান্ত  াছ েদেরয় মফিা, হেো টানা ও চুন 1 দকরিা:/ তািং  প্ররয়ারগে পো  প মিওয়া 

হরিা।

৫৫
ম া: নিরুি ইেিা  দপতা: মৃত মগািা  েহ ান গ্রা : 

আ ঝুদপ মপা: আ ঝুদপ ম াোইি:01712308641
1 0.12

কাপ প িাতীয়  ারছে 

দ শ্রচাষ
পাদনে তিায় গ্যাে সৃদষ্ট হওয়া দনয়দ ত হেো টানা ও  তািং  প্রদত 1 মকদি চুন প্ররয়ারগে পো  প মিওয়া হরিা।

৫৬
ম া: োিা  মহারেন দপতা: ম া: আিাউদিন 

গ্রা :পাটরকিরপাতা মপা: োোিী 

ম াোইি:01743935144

1 0.20
কাপ প িাতীয়  ারছে 

দ শ্রচাষ
পাদনে উপে  াছ মভরষ উঠা

োঁতাে মকরট অথো োঁ /টিরনে হািী দ্বাো দপটিরয় অদিরিন েেেোহ বৃদি কোে পো  প 

মিওয়া হরিা। এছািা তীব্র ে স্যায় োরয়া অি 50 গ্রা /3-6 ফট গি  গভীেতায় প্ররয়ারগে 

পো  প মিওয়া হরিা।
৫৭

ম া: িাদফরুি ইেিা  দপতা: ম া: আদিজুি হক গ্রা : 

 রনাহেপুে  মপা: উিিপুে ম াোইি:01712834175
1 0.20

কাপ প িাতীয়  ারছে 

দ শ্রচাষ
মিি ও পাখনা পঁরচ ক্ষরয় োিা হরয় যাওয়া

ো দয়কভারে খাোে েন্ধ োখা ও পটাদ য়া  পােম্যাঙ্গারনট 30 গ্রা / তািং /ফে 

গিগভীেতায় প্ররয়ারগে পো  প মিওয়া হরিা।

৫৮
ম াছা: নাি া খাতুন িিং-  ম া: হাদ দুি গ্রা : 

আ োফপুে মপা: আ োফপুে 

ম াোইি:01745339838

1 0.17
কাপ প িাতীয়  ারছে 

দ শ্রচাষ
 ারছে মিরহ ঘা হওয়া

চুন ও িেণ (1+1)=2মকদি / তািং / ফট গি গভীেতায় 2 েপ্তারহ 2 োে প্ররয়ারগে 

পো  প মিওয়া হরিা।

৫৯
ম া:  দনরুি ইেিা  দপতা: মৃত আক্কাে আিী গ্রা : 

আ োফপুে মপা: আ োফপুে ম াোইি:01718812920
1 0.20

কাপ প িাতীয়  ারছে 

দ শ্রচাষ
োিা  াছ  াো যাওয়া ো দয়ক খাোে প্ররয়াগ েন্ধ োখা ও  জুি ঘনত্ব কদ রয় মফিাে পো  প মিওয়া হরিা।

৬০
ম া: আখতারুি ইেিা  দপতা: ম া: আবুি মহারেন গ্রা : 

আ োফপুে মপা: আ োফপুে ম াোইি:01307014545
1 0.24

কাপ প িাতীয়  ারছে 

দ শ্রচাষ
মিরহ িাি মফাটা িাগ হওয়ায় োটা ও মৃরগি  াছ  াো যাওয়া  তািং  প্রদত 250 গ্রা  চুন এেিং 200 গ্রা  -----দিরি ভাি ফি পাওয়া যারে।

৬১
ম া: িয়নাি আরেদিন দপতা: আ: কারিে গ্রা : 

হাোনাোি মপা: োোদি ম াোইি:01734053221
2 1.10

কাপ প িাতীয়  ারছে 

দ শ্রচাষ
পাদনে উপে িাি স্তে পিা

ধারনে খি ো কিা পাতা প্যাদচরয় িদি কতেী করে  পাদনে উপে মথরক িাি স্তে উঠিরয় 

মফিাে পো  প প্রিান কো হরিা।

৬২
ম া: িা াি আিী দপতা: মৃত োকন  ন্ডি 

গ্রা :পাটরকিরপাতা মপা: োোদি 

ম াোইি:01712382093

1 0.20
কাপ প িাতীয়  ারছে 

দ শ্রচাষ
এযার াদনয়া িদনত ে স্যা সৃদষ্ট হওয়া

 জুি ঘনত্ব কদ রয় মফিা, অরধ পে পাদন অিিেিি কো ও দিওিাইট 200-250 

গ্রা / তািং  প্ররয়ারগে পো  প মিওয়া হরিা

৬৩
হাদেে ম রহেপুে েিে, ম রহেপে 

ম াোইি:01887079436
4 1.50

কাপ প িাতীয়  ারছে 

দ শ্রচাষ
োটা ও দেিভােকারপ পে মেণু েকারি মভরে উঠা

োঁতাে মকরট অথো োঁ /টিরনে হািী দ্বাো দপটিরয় অদিরিন েেেোহ বৃদি কোে পো  প 

মিওয়া হরিা। এছািা তীব্র ে স্যায় োরয়া অি 50 গ্রা /3-6 ফট গি  গভীেতায় প্ররয়ারগে 

পো  প মিওয়া হরিা।
৬৪

ম া: মেিাউি হক দপতা: ম া: এে াি আিী গ্রা : 

আ োফপুে মপা: আ োফপুে 

ম াোইি:01918788986

1 0.20
কাপ প িাতীয়  ারছে 

দ শ্রচাষ
মিি ও পাখনা পঁরচ ক্ষরয় োিা হরয় যাওয়া

ো দয়কভারে খাোে েন্ধ োখা ও পটাদ য়া  পােম্যাঙ্গারনট 30 গ্রা / তািং /ফে 

গিগভীেতায় প্ররয়ারগে পো  প মিওয়া হরিা।

৬৫
ম া: দনিা  উদিন দপতা: তছরি  উু্দিন 

গ্রা :হদেো পে মপা: মগাভীপুে 

ম াোইি:01812188198

1 0.20
কাপ প িাতীয়  ারছে 

দ শ্রচাষ
োটা ও দেিভােকারপ পে মেণু েকারি মভরে উঠা

োঁতাে মকরট অথো োঁ /টিরনে হািী দ্বাো দপটিরয় অদিরিন েেেোহ বৃদি কোে পো  প 

মিওয়া হরিা। এছািা তীব্র ে স্যায় োরয়া অি 50 গ্রা /3-6 ফট গি  গভীেতায় প্ররয়ারগে 

পো  প মিওয়া হরিা।
৬৬

এে এ  খাইরুল্লাহ দপতা: মৃত দিোফত আিী গ্রা : 

 াদিকা মপা: িাদেয়াপুে ম াোইি:01817117852
1 0.16

কাপ প িাতীয়  ারছে 

দ শ্রচাষ
ফূিকায় িািিাগ হরয় পঁরচ যাওয়া

চুন 1/2দকরিা/ তািং  অথো পটাদ য়া  পােম্যাঙ্গারনট  30 গ্রা / তািং /ফট গি 

গভীেতায় প্ররয়ারগে পো  প মিওয়া হরিা।

৬৭
ম া: ম রহদি হাোন দপতা: আরনায়ারুি ইেিা  গ্রা : 

 দল্লকপািা মপা: ম রহেপুে ম াোইি:01711312333
1 0.40

কাপ প িাতীয়  ারছে 

দ শ্রচাষ
োক্ষুরে প্রাদণে আক্র ণ মথরক  াছরক েক্ষা কো

উি দনয়ণ্েরণ চুন ভদত দি  পুকুে পারি পাদখে আক্র ণ মথরক  াছ মক েক্ষা কোে িন্য 

পাদনে উপরে সুতা/িাি মটরন ফাঁি কতেীে পো  প মিওয়া  হরিা।

৬৮
ম া: কা াি হাোন দপতা: ম া: আ:  ারিক গ্রা : 

ম রহেপুে েিোিাে মপা: ম রহেপুে 

ম াোইি:01725336655

1 0.40
কাপ প িাতীয়  ারছে 

দ শ্রচাষ
 াছ পাদনে উপে  মভরে উঠা

োঁতাে মকরট অথো োঁ /টিরনে হািী দ্বাো দপটিরয় অদিরিন েেেোহ বৃদি কোে পো  প 

মিওয়া হরিা। এছািা তীব্র ে স্যায় োরয়া অি 50 গ্রা /3-6 ফট গি  গভীেতায় প্ররয়ারগে 

পো  প মিওয়া হরিা।
৬৯

দ ঠু কু াে হািিাে দপতা: ি েথ হািিাে গ্রা : 

হািিােপািা মপা: ম রহেপুে ম াোইি:01925631489
1 0.35

কাপ প িাতীয়  ারছে 

দ শ্রচাষ
পুকুরে চান্দা  ারছে প্রাদুভ পাে

 দেঘা প্রদত 5-7 ফট গভীেতায় 100 এ  এি হারেে  া পাি প্ররয়াগ কোে পো  প মিওয়া 

হরিা।

৭০
ম া: খাইরুি ইেিা  দপতা: এে এ  ম ায়ারক্কি মহারেন 

গ্রা :  াদিকা মপা: িাদেয়াপুে ম াোইি:01981171313
1 0.35

কাপ প িাতীয়  ারছে 

দ শ্রচাষ
পুকুরে চান্দা  ারছে প্রাদুভ পাে

 দেঘা প্রদত 5-7 ফট গভীেতায় 100 এ  এি হারেে  া পাি প্ররয়াগ কোে পো  প মিওয়া 

হরিা।

৭১
ম া: িাদকে খান দপতা: ম া: নাদি উদিন গ্রা : 

শ্যা পুে মপা: আদিিাোি ম াোইি:01908589007
1 0.12

কাপ প িাতীয়  ারছে 

দ শ্রচাষ
মপরট ও আইর ে  দনরচ পাদন ির  চা িা ঘা হওয়া

আক্রান্ত  াছ েদেরয় মফিা, হেো টানা ও চুন 1 দকরিা:/ তািং  প্ররয়ারগে পো  প মিওয়া 

হরিা।



৭২
ম া: খাইরুি ইেিা  দপতা: এে এ  ম ায়ারক্কি মহারেন 

গ্রা :  াদিকা মপা: িাদেয়াপুে ম াোইি:01981171313
1 0.10

কাপ প িাতীয়  ারছে 

দ শ্রচাষ
পাদনে উপে িাি স্তে পিা

ধারনে খি ো কিাপাতা মপদচরয় িদি কতেী করে িাি স্তে উরঠরয় মফিাে পো  প মিওয়া  

হরিা। ইহাছািা ইউদেয়া 100-125 গ্রা / তািং  10-12 দিন পেপে প্ররয়াগ কোে পো  প 

মিওয়া হরিা।
৭৩

ম া: হা িাে আিী দপতা: ম া: আ:েদহ  আিী গ্রা : 

দ মুি তিা মপা: োোিী ম াোইি:01725179160
1 0.20

কাপ প িাতীয়  ারছে 

দ শ্রচাষ
এযার াদনয়া িদনত ে স্যা সৃদষ্ট হওয়া

 জুি ঘনত্ব কদ রয় মফিা, অরধ পে পাদন অিিেিি কো ও দিওিাইট 200-250 

গ্রা / তািং  প্ররয়ারগে পো  প মিওয়া হরিা

৭৪
ম া: োইয়ান উদিন দপতা: েখদতয়াে  াদিথা 

গ্রা :মগােস্থানপািা মপা: ম রহেপুে 

ম াোইি:01915491268

1 1.40 পাঙ্গাে  াছ চাষ পাদখে আক্র ণ মথরক  াছরক েক্ষা কো
উি দনয়ণ্েরণ চুন ভদত দি  পুকুে পারি পাদখে আক্র ণ মথরক  াছ মক েক্ষা কোে িন্য 

পাদনে উপরে সুতা/িাি মটরন ফাঁি কতেীে পো  প মিওয়া  হরিা।

৭৫
ম া: দেরপানুজ্জা ান দপতা: ম া: মেিাউি হক গ্রা : 

রুেনগে মপা: উিিপুে ম াোইি:01727454055
1 0.20

কাপ প িাতীয়  ারছে 

দ শ্রচাষ
েক্ষ পাখনা ও আইর ে উপে উকুন হওয়া

সুদ দথয়ন 2-3 দ দি/ তািং  অথো দেপকি প 40 দ দি/ তািং  /5-7 ফট গভীেতায় 

প্ররয়ারগে পো  প মিওয়া হরিা।

৭৬
আরনায়াে মহারেন িেরে পুে ম রহেপুে েিে 

ম াোইি:01978740061
8 3.00

কাপ প িাতীয়  ারছে 

দ শ্রচাষ
রুই ও মৃরগি  াছ িাফা িাফা কো পাদনরত এযানরগ্রাভ মিওয়াে পো  প মিওয়া হরিা।

৭৭
ম া: োরনায়াে মহারেন দপতা: ম া: ে িান আিী গ্রা : 

দেিংহাটি মপা: োোদি ম াোইি:01722630618
1 0.16

কাপ প িাতীয়  ারছে 

দ শ্রচাষ
ফূিকায় িািিাগ হরয় পঁরচ যাওয়া

চুন 1/2দকরিা/ তািং  অথো পটাদ য়া  পােম্যাঙ্গারনট  30 গ্রা / তািং /ফট গি 

গভীেতায় প্ররয়ারগে পো  প মিওয়া হরিা।

৭৮
ম া: দেোি আিী দপতা: ম া: েকে  ন্ডি গ্রা : 

মোনাপুে মপা: োোদি ম াোইি:01789230282
1 0.24

কাপ প িাতীয়  ারছে 

দ শ্রচাষ
মিি ও পাখনা পঁরচ ক্ষরয় োিা হরয় যাওয়া

ো দয়কভারে খাোে েন্ধ োখা ও পটাদ য়া  পােম্যাঙ্গারনট 30 গ্রা / তািং /ফে 

গিগভীেতায় প্ররয়ারগে পো  প মিওয়া হরিা।

৭৯
ম াছা: োহাে োনু দপতা: ম া: আ: ম াদ ন গ্রা : দেিংহাটি 

মপা: োোদি ম াোইি:01710628194
1 0.20

কাপ প িাতীয়  ারছে 

দ শ্রচাষ
এযার াদনয়া িদনত ে স্যা সৃদষ্ট হওয়া

 জুি ঘনত্ব কদ রয় মফিা, অরধ পক পাদন অিিেিি কো ও দিওিাইট 200-250 

গ্রা / তািং  প্ররয়ারগে পো  প মিওয়া হরিা

৮০
ম া:কালু মেখ দপতা: নেীে মেখ গ্রা : ো নপািা মপা: 

ম রহেপুে ম াোইি:01928249640
4 2.00

কাপ প িাতীয়  ারছে 

দ শ্রচাষ
পুকুরেে পাদন মঘািা হওয়া

 তক প্রদত 250 গ্রা  চুন প্ররয়ারগে 3দিন পে  তক প্রদত 200 গ্রা  ইউদেয়া ও 200 গ্রা  

টিএেদপ প্ররয়ারগে পো  প মিওয়া হরিা।

৮১
ম া: হাদ দুি ইেিা  দপতা: মৃত আ: োদে গ্রা : িাঁিাঁ 

মপা: মগাভীপুে ম াোইি:01759700449
1 0.20

কাপ প িাতীয়  ারছে 

দ শ্রচাষ
পাদনে উপে িাি স্তে পিা

ধারনে খি ো কিাপাতা মপদচরয় িদি কতেী করে িাি স্তে উরঠরয় মফিাে পো  প মিওয়া  

হরিা। ইহাছািা ইউদেয়া 100-125 গ্রা / তািং  10-12 দিন পেপে প্ররয়াগ কোে পো  প 

মিওয়া হরিা।
৮২ ম া: আ োফ মহারেন ম াোইি:018276585766 5 3.00

কাপ প ও  রনারেি 

মতিাদপয়া দ শ্রচাষ
িাি মফাটা িাগ হরয় রুই  াছ  াো যাওয়া

250 গ্রা  িেণ + 250 গ্রা  চুন মিওয়াে পে ওোি েদিউ ন ম দিদেন দিরি ফিাফি 

পাওয়া যারে।

৮৩
মোভা খাতুন স্বা ী: ম া: দ িানুে েহ ান গ্রা : 

উিে াদিকা মপা: উিিপুে ম াোইি:01757710262
1 0.24

কাপ প িাতীয়  ারছে 

দ শ্রচাষ
মিি ও পাখনা পঁরচ ক্ষরয় োিা হরয় যাওয়া

ো দয়কভারে খাোে েন্ধ োখা ও পটাদ য়া  পােম্যাঙ্গারনট 30 গ্রা / তািং /ফে 

গিগভীেতায় প্ররয়ারগে পো  প মিওয়া হরিা।

৮৪
ম া: মিরিায়াে মহারেন দপতা: েদহ  েকে গ্রা :দ মুি 

তিা  মপা:োোদি ম াোইি:01722414782
1 0.20

কাপ প িাতীয়  ারছে 

দ শ্রচাষ
 াছ পাদনে উপে  মভরে উঠা

োঁতাে মকরট অথো োঁ /টিরনে হািী দ্বাো দপটিরয় অদিরিন েেেোহ বৃদি কোে পো  প 

মিওয়া হরিা। এছািা তীব্র ে স্যায় োরয়া অি 50 গ্রা /3-6 ফট গি  গভীেতায় প্ররয়ারগে 

পো  প মিওয়া হরিা।
৮৫

ম া: মিরিায়াে দেশ্বাে দপতা: ম া: আকতাে আিী 

গ্রা :দহজুিী মপা:আ ঝুদপ ম াোইি:01714651375
4 2.40

কাপ প িাতীয়  ারছে 

দ শ্রচাষ
মপরট ও আইর ে  দনরচ পাদন ির  চা িা ঘা হওয়া

আক্রান্ত  াছ েদেরয় মফিা, হেো টানা ও চুন 1 দকরিা:/ তািং  প্ররয়ারগে পো  প মিওয়া 

হরিা।

৮৬
ম া:  দনরুজ্জা ান দপতা: ম া:  য়নুু্দিন গ্রা : মখাকো 

মপা:আ ঝুদপ ম াোইি:01992925858
1 0.40

কাপ প িাতীয়  ারছে 

দ শ্রচাষ
কাতিা  ারছেবৃদি ক  ও ভাঙ্গা পাি

দেিভাে কাপ প  ারছে মপানা আিংদ ক আহেণ করে কদ রয় মফিা ও পাি ম ো ত করে 

বৃদষ্টে পাদন পুকুরে না পরি তাে ব্যেস্থা গ্রহরণে িন্য পো  প মিওয়া হরিা।

৮৭
ম া:  ান্নান ম াল্লযা গ্রা : হাোনাোি মপা: োোদি 

ম াোইি:01৭২৮৫১৬২২১
১ 0.50

পািংগাে  ারছে 

দ শ্রচাষ
 াছ িাফািাদফ কেরছ।

পাদনরত প্রচুে পদে ারন এযার াদনয়া হওয়াে কােরণ  াছ ছুটাছুটি কেরছ।পাদনরত 500 

গ্রা / তািং  চুন মিওয়াে পে পে খাোে মিওয়াে পো  প মিওয়া হরিা।

৮৮
ম া: োর দুি ইেিা  দপতা: আইনউদিন  ন্ডি 

গ্রা :নতুনিেরে পুে মপা:োোদি 

ম াোইি:01995579679

১ 0.24
কাপ প িাতীয়  ারছে 

দ শ্রচাষ
 াছ পাদনে উপে  মভরে উঠা

োঁতাে মকরট অথো োঁ /টিরনে হািী দ্বাো দপটিরয় অদিরিন েেেোহ বৃদি কোে পো  প 

মিওয়া হরিা। এছািা তীব্র ে স্যায় োরয়া অি 50 গ্রা /3-6 ফট গি  গভীেতায় প্ররয়ারগে 

পো  প মিওয়া হরিা।
123 44.84

৮৯
ম াোঃ  হেীন আিী, দপতা- মগািা  েিানী, গ্রা : 

মগৌদেনগে, মুদিেনগে, ম াো: নিং ০১৭৫৯৫৬১৬৭১
১ ০.১৫ রুই িাতীয় অদত বৃদষ্টে কােরণ  াছ মভরষ যাওয়া পুকুরেে চাদেদিরক মনট ো োর ে মেি দিরয় দঘরে োখাে পো  প প্রিান কো হরিা।

৯০
ম াোঃআোদুি হক, দপতা- আকেে েিপাে, গ্রা : 

মগাপািনগে, মুদিেনগে, ম াো: নিং ০১৭৭০০৪৪৭৭৫
১ ০.২৬ কাপ প-দ শ্রচাষ পুকুরে প্রাকৃদতক খাোে নাই।

প্রদত  তািং  িিায়তরন ৭০গ্রা  ইউদেয়া ও ৭০ গ্রা  টিএেদপ োে পাদনরত দভদিরয় মেরখ 

প্ররয়াগ কেরত পো  প প্রিান কো হরিা।

৯১
ম াোঃ োবুে আিী, দপতা- মৃত েইচ আিী, গ্রা : 

তাোনগে, মুদিেনগে, ম াো: নিং ০১৯১৪১৫৩১৩৭
১ ০.২ কাপ প-দ শ্রচাষ পুকুরে   াছ হা করে খাদে খায়।

পাদনরত োতাে মকরট মঢউরয়ে সৃদষ্ট, ো  দিরয় পাদন মপটারনা এেিং প্রদত  ারে ১ োে হেো 

টানরত পো  প প্রিান কো হরিা।

৯২
ম াোঃ োবুে আিী, দপতা- মৃত েইচ আিী, গ্রা : 

তাোনগে, মুদিেনগে, ম াো: নিং ০১৯১৪১৫৩১৩৮
২ ১.২ কাপ প-দ শ্রচাষ পুকুরে   াছ হা করে খাদে খায়।

পাদনরত োতাে মকরট মঢউরয়ে সৃদষ্ট, ো  দিরয় পাদন মপটারনা এেিং প্রদত  ারে ১ োে হেো 

টানরত পো  প প্রিান কো হরিা।

৯৩
ম াোঃআব্দুি হাদি , দপতা- আব্দুি  দিি, গ্রা : 

 দহষনগে, মুদিেনগে, ম াো: নিং ০১৭১৮৮৭০৫০৩
১ ০.২ কাপ প-দ শ্রচাষ পাদনে মঘািাত্ব দূে কো।

প্রদত  তািং  িিায়তরন ৫০০গ্রা  পাথুরে চুন পেপে ২ েপ্তাহ প্ররয়াগ কেরত পো  প প্রিান 

কো হরিা।

৯৪
ম াোঃআব্দুি হাদি , দপতা- আব্দুি  দিি, গ্রা : 

 দহষনগে, মুদিেনগে, ম াো: নিং ০১৭১৮৮৭০৫০৪
২ ১.২ কাপ প-দ শ্রচাষ পাদনে মঘািাত্ব দূে কো।

প্রদত  তািং  িিায়তরন ৫০০গ্রা  পাথুরে চুন পেপে ২ েপ্তাহ প্ররয়াগ কেরত পো  প প্রিান 

কো হরিা।

৯৫
শ্রী োিক হািিাে, দপতা- শ্রী ভরে  হািিাে, গ্রা : 

মকা েপুে, মুদিেনগে, ম াো: নিং ০১৯৫১২৬৭৫৫৬
১ ০.৩৩ কাপ প-দ শ্রচাষ বৃদস্টে পে পরেই দকছু  াছ  াো যায়। প্রদত  তািং  িিায়তরন ২৫০গ্রা  পাথুরে চুন  প্ররয়াগ কেরত পো  প প্রিান কো হরিা।

                            ম রহেপুে েিে উপরিিা ম াট=



৯৬
ম াোঃআব্দুে োিা , দপতা- ম াোঃ মেিাউি হক, গ্রা : 

পুেন্দেপুে, মুদিেনগে, ম াো: নিং ০১৯২৩৮৭০৭৮৪
১ ০.২  রনারেি মতিাদপয়া পুকুরেে পাদন মঘািা

প্রদত  তািং  ১ মকদি হারে মপািা চুন ো ১.৫ মকদি হারে দিপ া  পাদনরত গুরি   প্ররয়াগ 

কেরত পো  প প্রিান কো হরিা।

৯৭
ম াোঃসু ন আিী, দপতা-  দিেে েহ ান, গ্রা : 

মগৌেীনগে, মুদিেনগে, ম াো: নিং ০১৭৬৩৮৪৬৩৪৫
১ ০.২ কাপ প-দ শ্রচাষ পুকুরে   াছ হা করে খাদে খায়।

পাদনরত োতাে মকরট মঢউরয়ে সৃদষ্ট, ো  দিরয় পাদন মপটারনা এেিং প্রদত  ারে ১ োে হেো 

টানরত পো  প প্রিান কো হরিা।

৯৮
ম াোঃ দনয়া ত আিী, দপতা- েক্কে ম খ, গ্রা : তাোনগে, 

মুদিেনগে, ম াো: নিং ০১৭৩০৯৭২৬৮৫
১ ০.২৪ কাপ প-দ শ্রচাষ পুকুরেে পাি ভাঙ্গা ও অপদেস্কাে।

কাদয়ক পদেশ্রর ে  াধ্যর  পুকুরেে চাদেদিরক মিাপিাি পদেষ্কাে কেরত পো  প মিওয়া 

হরিা।

৯৯
ম াোঃোরহে আিী, দপতা- মৃত ওয়াি আিী, গ্রা : 

মগাপািপুে, মুদিেনগে, ম াো: নিং ০১৭৫২৩১৪১১২
১ ০.৪ কাপ প-দ শ্রচাষ  ারছে গারয় িাি িাগ

প্রদত  তািং  িিা রয় ৫ ফট পাদনে িন্য ৫০ গ্রা  পটাদ য়া পাে ম্যাঙ্গারনট ও ৫০০ গ্রা  

িেন প্ররয়াগ কেরত প্রিান কো হরিা।

১০০
ম াোঃআবু েক্কে, দপতা- আদি  উদিন, গ্রা : মগাপািপুে, 

মুদিেনগে, ম াো: নিং ০১৭২৭৫৮৭৫০৬
১ ০.১৬ কাপ প-দ শ্রচাষ হঠাৎ  াছ পুকুরে ছুটাছুটি করে। প্রদত  তািংর  িিা রয় ২৫০ গ্রা  খাোে িেন  প্ররয়াগ কেরত পো  প প্রিান কো হরিা।

১০১
ম াোঃ োবুে আিী, দপতা- মৃত েইচ আিী, গ্রা : 

তাোনগে, মুদিেনগে, ম াো: নিং ০১৯১৪১৫৩১৩৭
১ ০.২ কাপ প-দ শ্রচাষ  াছ মভাে মেিায় মভরষ উরঠ খাদে খায়।

প্রদত  তািং  িিায়তরন ২৫০গ্রা  পাথুরে চুন ও অদতদেক্ত খাোে প্ররয়াগ েন্ধ কেরত 

পো  প প্রিান কো হরিা।

১০২
ম াোঃআোদুি হক, দপতা- আকেে েিপাে, গ্রা : 

মগাপািনগে, মুদিেনগে, ম াো: নিং ০১৭৭০০৪৪৭৭৫
১ ০.২ কাপ প-দ শ্রচাষ  ারছে গারয় শ্যাওিা পিা।

পাদনে উচ্চতা োিারত হরে এেিং টিএেদপ োে ৫০ গ্রা  হারে প্ররয়াগ কেরত পো  প প্রিান 

কো হরিা।

১০৩
ম াোঃআোঃ ো াি, দপতা- ম া: হারেি আিী, গ্রা : িয়পুে, 

মুদিেনগে, ম াো: নিং ০১৭১০৯৬৬২৪৩
১ ০.৪ কাপ প-দ শ্রচাষ বৃদস্টে পে পরেই দকছু  াছ ভাদষয়া উরঠ।

পাদনরত োতাে মকরট মঢউরয়ে সৃদষ্ট, ো  দিরয় পাদন মপটারনা এেিং প্রদত  ারে ১ োে হেো 

টানরত পো  প প্রিান কো হরিা।

১০৪
শ্রী োিক হািিাে, দপতা- শ্রী ভরে  হািিাে, গ্রা : 

মকা েপুে, মুদিেনগে, ম াো: নিং ০১৯৫১২৬৭৫৫৬
২ ০.৩৩ কাপ প-দ শ্রচাষ পুকুরে পাদন দূদষত। প্রদত  তািং  িিায়তরন ৫০০গ্রা  পাথুরে চুন  প্ররয়াগ কেরত পো  প প্রিান কো হরিা।

১০৫
ম াোঃআোঃ েদ ি, দপতা-মৃত.  দিেে েহ ান, গ্রা : 

িাদেয়াপুে, মুদিেনগে, ম াো: নিং ০১৭৭৮৬২৮৫৮৯
১ ০.২ কাপ প-দ শ্রচাষ পুকুরে প্রাকৃদতক খাোে নাই।

প্রদত  তািং  িিায়তরন ৭০গ্রা  ইউদেয়া ও ৭০ গ্রা  টিএেদপ োে পাদনরত দভদিরয় মেরখ 

প্ররয়াগ কেরত পো  প প্রিান কো হরিা।

১০৬
ম াোঃ  াসুি োনা, দপতা-ম া:  দহদুল্লাহ দেশ্বাে, গ্রা : 

আনন্দোে, মুদিেনগে, ম াো: নিং ০১৭২৮৬০৬৫২৭
১ ০.২ কাপ প-দ শ্রচাষ পুকুরেে চাদেদিরক অপদেস্কাে মিাপ িাি।

কাদয়ক পদেশ্রর ে  াধ্যর  পুকুরেে চাদেদিরক মিাপিাি পদেষ্কাে কেরত পো  প মিওয়া 

হরিা।

১০৭
ম াোঃ  াদ   মেিা, দপতা- মৃত ওয়াি আিী, গ্রা : 

মগাপািপুে, মুদিেনগে, ম াো: নিং ০১৭৪১০৪৭১৫২
১ ০.২৬ কাপ প-দ শ্রচাষ পুকুরেে চাদেদিরক অপদেস্কাে মিাপ িাি।

কাদয়ক পদেশ্রর ে  াধ্যর  পুকুরেে চাদেদিরক মিাপিাি পদেষ্কাে কেরত পো  প মিওয়া 

হরিা।

১০৮
ম াোঃ দ িানুে েহ ান, দপতা- ম া: হায়িাে আিী, গ্রা : 

মগাপািপুে, মুদিেনগে, ম াো: নিং ০১৯৩০৩৩১৫৮৯
১ ০.৪ কাপ প-দ শ্রচাষ েম্পুেক খাোে নাই।

 ারছে কিদহক ওিরনে ৩-৫% হারে েম্পুেক খাোে  প্ররয়াগ কেরত পো  প প্রিান কো 

হরিা।

১০৯
শ্রী দেপন হািিাে, দপতা- শ্রী মিরেন হািিাে, গ্রা : 

মকা েপুে, মুদিেনগে, ম াো: নিং ০১৭২১৬০১০৩৮
১ ০.২ কাপ প-দ শ্রচাষ পুকুরে প্রাকৃদতক খাোে নাই।

প্রদত  তািং  িিায়তরন ৭০গ্রা  ইউদেয়া ও ৭০ গ্রা  টিএেদপ োে পাদনরত দভদিরয় মেরখ 

প্ররয়াগ কেরত পো  প প্রিান কো হরিা।

১১০
ম াোঃ হায়িাে আিী  দেশ্বাে, দপতা- মৃত. িদিি দেশ্বাে, 

গ্রা : তাোনগে, মুদিেনগে, ম াো: নিং ০১৭৫৯৮৭৪৬১৯
১ ০.৩৩ কাপ প-দ শ্রচাষ পুকুরে পাদন দূদষত।

প্রদত  তািং  িিায়তরন ১ মকদি হারে পাথুরে চুন  পাদনরত গুরি প্ররয়াগ কেরত পো  প 

প্রিান কো হরিা।

১১১
ম াোঃ ফিলুি হক, দপতা- মৃত. হযেত আিী, গ্রা : 

িয়পুে, মুদিেনগে, ম াো: নিং ০১৭১০১০৪৩০২
১ ০.২৬ কাপ প-দ শ্রচাষ পুকুরে প্রাকৃদতক খাোে নাই।

প্রদত  তরক ৫ গ্রা  ইউদেয়া ও ৫ গ্রা  টিএেদপ োে পাদনরত দভদিরয় মেরখ প্রদত েপ্তারহ ১ 

োে প্ররয়াগ কেরত পো  প প্রিান কো হরিা।

১১২
ম াোঃ হাদি , দপতা- ম াোঃ আফাি উদিন, গ্রা : 

পুেন্দেপুে, মুদিেনগে, ম াো: নিং ০১৯৪৩২৩৮৭১২
১ ০.১৩ কাপ প-দ শ্রচাষ  াছ মভাে মেিায় মভরষ উরঠ খাদে খায়।

পাদনরত োতাে মকরট মঢউরয়ে সৃদষ্ট, ো  দিরয় পাদন মপটারনা এেিং প্রদত  ারে ১ োে হেো 

টানরত পো  প প্রিান কো হরিা।

১১৩
ম াোঃ মুনছুে আিী, দপতা- মৃত. িাফে আিী, গ্রা : 

 ািপািা, মুদিেনগে, ম াো: নিং ০১৯৩৯৭৩২২৩৬
১ ০.৩ ০  রনারেি,কক  ারছে মপানা মকাথায় পাওয়া যায়। যর ারেে ভারিা মেেেকাদে হযাচাদে মথরক মপানা েিংগ্রহ কো যারে।

১১৪
ম াোঃ িদহরুি ইেিা , দপতা-মৃত. মুক্তাে আিী, গ্রা : 

িাদেয়াপুে, মুদিেনগে, ম াো: নিং ০১৯৩২১৫৩৭৩০
১ ০.১৩ কাপ প-দ শ্রচাষ  ারছে বৃদিে হাে ক ।

 ারছে কিদহক ওিরনে ৩-৫% হারে েম্পুেক খাোে  প্ররয়াগ কেরত পো  প প্রিান কো 

হরিা।

১১৫
ম াোঃ োবুে আিী, দপতা- মৃত েইচ আিী, গ্রা : 

তাোনগে, মুদিেনগে, ম াো: নিং ০১৯১৪১৫৩১৩৭
১ ০.২ কাপ প-দ শ্রচাষ বৃদস্টে পে পরেই দকছু  াছ  াো যায়।

প্রদত  তািং  িিায়তরন ২৫০গ্রা  হারে পাথুরে চুন  প্ররয়াগ কেরত পো  প প্রিান কো 

হরিা।

১১৬
ম াোঃ মেিাউি  দল্লক, দপতা- মৃত েেগুি  দল্লক, গ্রা : 

ো নগে, মুদিেনগে, ম াো: নিং ০১৭৪৫৪৫৩৯৪৮
১ ০.৪ কাপ প-দ শ্রচাষ  মভাে  াছ মভরষ উরঠ খাদে খায়।

পাদনরত োতাে মকরট মঢউরয়ে সৃদষ্ট, ো  দিরয় পাদন মপটারনা এেিং প্রদত  ারে ১ োে হেো 

টানরত পো  প প্রিান কো হরিা।

১১৭
ম াোঃোরহে আিী, দপতা- মৃত ওয়াি আিী, গ্রা : 

মগাপািপুে, মুদিেনগে, ম াো: নিং ০১৭৫২৩১৪১১২
১ ০.৪ কাপ প-দ শ্রচাষ হঠাৎ  াছ পুকুরে ছুটাছুটি করে। প্রদত  তািংর  িিা রয় ২৫০ গ্রা  খাোে িেন  প্ররয়াগ কেরত পো  প প্রিান কো হরিা।

১১৮
ম াোঃআব্দুে োিা , দপতা- ম াোঃ মেিাউি হক, গ্রা : 

পুেন্দেপুে, মুদিেনগে, ম াো: নিং ০১৯২৩৮৭০৭৮৪
১ ০.২  রনারেি মতিাদপয়া েম্পুেক খাোে নাই।

 ারছে কিদহক ওিরনে ৫% হারে েম্পুেক খাোে  প্ররয়াগ কেরত পো  প প্রিান কো 

হরিা।

১১৯
শ্রী দেশু নাথ হািিাে, দপতা- শ্রী খুদিো  হািিাে, গ্রা : 

মকা েপুে, মুদিেনগে, ম াো: নিং ০১৮৭৬৩৪৯১৪১
১ ০.২৬ কাপ প-দ শ্রচাষ পুকুরে দক পদে ান োোয়দনক োে প্ররয়াগ কো য়ায়।

প্রদত  ারে প্রদত  তরক ১০০ গ্রা  ইউদেয়া ও ১০০ গ্রা  টিএেদপ োে পাদনরত দভদিরয় 

মেরখ  প্ররয়াগ কেরত পো  প প্রিান কো হরিা।

১২০
ম াোঃ মুকুি মহারেন, দপতা- মৃত. নুে ইেিা , গ্রা : 

মোনাপুে, মুদিেনগে, ম াো: নিং ০১৭৪৩৩৮৩৭৯৪
১ ০.৪ কাপ প-দ শ্রচাষ পুকুরে   াছ হা করে খাদে খায়।

পাদনরত োতাে মকরট মঢউরয়ে সৃদষ্ট, ো  দিরয় পাদন মপটারনা এেিং প্রদত  ারে ১ োে হেো 

টানরত পো  প প্রিান কো হরিা।



১২১
ম াোঃ ফেহাি মহারেন, দপতা- ম াোঃ আদিজুে েহ ান, 

গ্রা : মোনাপুে, মুদিেনগে,  ম াো: নিং ০১৭৯০৪৫৯১০৮
৪ ৩.৩ কাপ প-দ শ্রচাষ  ৎস্য মেক্টরে ৪% সুরি ঋণ মিয়া মিান েম্পরকপ িানা।

স্থানীয় কৃদষ ব্যািংক,অগ্রনী ব্যািংক,মোনাদি ব্যািংরকে ব্যেস্থাপরকে োরথ আরিাচনা কেরত 

পো  প প্রিান কো হরিা।

১২২
ম াোঃ হায়িাে আিী  দেশ্বাে, দপতা- মৃত. িদিি দেশ্বাে, 

গ্রা : তাোনগে, মুদিেনগে, ম াো: নিং ০১৭৫৯৮৭৪৬১৯
১ ০.৪ কাপ প-দ শ্রচাষ বৃদস্টে পে   াছ ভাদষয়া উরঠ।

োঁ  দপটিরয়/পাদনরত োতাে মকরট মঢউরয়ে সৃদষ্ট, ো  দিরয় পাদন মপটারনা এেিং দিরনে 

মেিায় ১০-১১ টাে ে য় হেো টানরত পো  প প্রিান কো হরিা।

১২৩
ম াোঃ আবুি কার  , দপতা-মৃত. আবুি হার  , গ্রা : 

ো নগে, মুদিেনগে, ম াো: নিং ০১৭৬১৭৫১৫৬৮
১ ০.১৩ কাপ প-দ শ্রচাষ পুকুরেে চাদেদিরক অপদেস্কাে মিাপ িাি।

কাদয়ক পদেশ্রর ে  াধ্যর  পুকুরেে চাদেদিরক মিাপিাি পদেষ্কাে কেরত পো  প মিওয়া 

হরিা।

১২৪
শ্রী দেপন হািিাে, দপতা- শ্রী মিরেন হািিাে, গ্রা : 

মকা েপুে, মুদিেনগে, ম াো: নিং ০১৭২১৬০১০৩৮
১ ০.২৬ কাপ প-দ শ্রচাষ  ারছে গারয় িাি িাগ।

৫ ফট পাদনে গভীেতাে িন্য ৫০ গ্রা / তক পটাদ য়া  পাে-ম্যাঙ্গারনট  ও  ৫০০ গ্রা  

িেণ একরে প্ররয়াগ কেরত পো  প প্রিান কো হরিা।

১২৫
ম াোঃ োিা  ম খ, দপতা-ম াোঃ ওয়াি আিী, গ্রা : 

দেশ্বনাথপুে, মুদিেনগে, ম াো: নিং ০১৭৯৮৯০২৩৯৬
১ ০.২৮ কাপ প-দ শ্রচাষ পুকুরেে পাি ভাঙ্গা ও অপদেস্কাে।

কাদয়ক পদেশ্রর ে  াধ্যর  পুকুরেে চাদেদিরক মিাপিাি পদেষ্কাে কেরত পো  প মিওয়া 

হরিা।

১২৬
ম াোঃআোদুি হক, দপতা- আকেে েিপাে, গ্রা : 

মগাপািনগে, মুদিেনগে, ম াো: নিং ০১৭৭০০৪৪৭৭৫
১ ০.২ কাপ প-দ শ্রচাষ অদত বৃদষ্টে কােরণ  াছ মভরষ যাওয়া পুকুরেে চাদেদিরক মনট ো োর ে মেি দিরয় দঘরে োখাে পো  প প্রিান কো হরিা।

১২৭
ম াোঃ হাদি , দপতা- ম াোঃ আফাি উদিন, গ্রা : 

পুেন্দেপুে, মুদিেনগে, ম াো: নিং ০১৯৪৩২৩৮৭১২
১ ০.১৩ কাপ প-দ শ্রচাষ পুকুরে প্রাকৃদতক খাোে নাই।

প্রদত  তািং  িিায়তরন ৭০গ্রা  ইউদেয়া ও ৭০ গ্রা  টিএেদপ োে প্রদত েপ্তারহ পাদনরত 

দভদিরয় মেরখ প্ররয়াগ কেরত পো  প প্রিান কো হরিা।

১২৮
ম াোঃ  দহে উদিন, দপতা- ইনছান আিী, গ্রা : ভেেপািা, 

মুদিেনগে, ম াো: নিং ০১৭২০১৯৮৬০০
১ ০.১৩ পাঙ্গা েম্পুেক খাোে নাই।

 ারছে কিদহক ওিরনে ৫% হারে েম্পুেক খাোে  দিরন ২ োে প্ররয়াগ কেরত পো  প 

প্রিান কো হরিা।

১২৯
ম াোঃ  াদ   মেিা, দপতা- মৃত ওয়াি আিী, গ্রা : 

মগাপািপুে, মুদিেনগে, ম াো: নিং ০১৭৪১০৪৭১৫২
১ ৪৪.২৮ কাপ প-দ শ্রচাষ  াছ মভরে  াো যায়।

ইদজিন চাদিত মনৌকা দ্বাো পাদন উিপািট কেরত হরে।োদহরেে পাট পঁচা,দূদষত পাদন 

প্ররে  েন্ধ কেরত হরে।

১৩০
ম াোঃ দ িানুে েহ ান, দপতা- ম া: হায়িাে আিী, গ্রা : 

মগাপািপুে, মুদিেনগে, ম াো: নিং ০১৯৩০৩৩১৫৮৯
১ ০.২৬ কাপ প-দ শ্রচাষ পুকুরেে পাদন মঘািারট।

১ মকদি হারে পাথুরেে চুন/ তক যরথষ্ট পদে ান পাদনরত গুদিরয় প্ররয়াগ কেরত পো  প 

প্রিান কো হরিা।

১৩১
ম াোঃ ইউনুচ আিী, দপতা- ম া: নাদি  আিী, গ্রা : 

িয়পুে, মুদিেনগে, ম াো: নিং ০১৭৭৭৫৮১২৬৯
১ ০.২ কাপ প-দ শ্রচাষ মকান িক্ষন ছািাই পুকুরেে দকছু দকছু  াছ  াো য়ায়।

প্রদত  তািংর  িিা রয় ৫ ফট গভীেতাে িন্য ৩০০  গ্রা  খাোে িেন  প্ররয়াগ কেরত 

পো  প প্রিান কো হরিা।

১৩২
ম াোঃ দনয়া ত আিী, দপতা- েক্কে ম খ, গ্রা : তাোনগে, 

মুদিেনগে, ম াো: নিং ০১৭৩০৯৭২৬৮৫
১ ০.২৬ কাপ প-দ শ্রচাষ পুকুরেে পাি ভাঙ্গা ও অপদেস্কাে।

কাদয়ক পদেশ্রর ে  াধ্যর  পুকুরেে চাদেদিরক মিাপিাি পদেষ্কাে এেিং  াটি দিরয়  ক্ত 

করে ম ো ত কেরত পো  প মিওয়া হরিা।

১৩৩
ম াোঃ আোঃ োজ্জাক, দপতা- ে িান আিী, গ্রা : 

েদ কপুে, মুদিেনগে, ম াো: নিং ০১৯৩৭৮৭৪১১৮
১ ০.২ কাপ প-দ শ্রচাষ  ৎস্য মেক্টরে ৪% সুরি ঋণ মিয়া মিান েম্পরকপ িানা।

স্থানীয় কৃদষ ব্যািংক,অগ্রনী ব্যািংক,মোনাদি ব্যািংরকে ব্যেস্থাপরকে োরথ আরিাচনা কেরত 

পো  প প্রিান কো হরিা।

১৩৪
ম াোঃ নাদি  উদিন, দপতা- নারয়ে আিী, গ্রা : 

মগাপািপুে, মুদিেনগে, ম াো: নিং ০১৮৫০৯২৫৩৭৭
১ ০.২ কাপ প-দ শ্রচাষ

অদতদেক্ত োে ও খাোে প্ররয়ারগে ফরি পাদন অদতদেক্ত েবুি 

েণ প ধােণ করেরছ।
৭ দিন খাোে েন্ধ মেরখ খাদ্য পদে ান কদ রয় দিরত পো  প প্রিান কো হরিা।

১৩৫
ম াোঃ কালু খান, দপতা- অদিি খান, গ্রা : োরগায়ান, 

মুদিেনগে, ম াো: নিং ০১৯১০৪৬৬৭৬৩
১ ০.২৬ কাপ প-দ শ্রচাষ  ারছে বৃদিে হাে ক ।

 ারছে কিদহক ওিরনে ৫% হারে েম্পুেক খাোে  দিরন ২ োে প্ররয়াগ কেরত পো  প 

প্রিান কো হরিা।

১৩৬
ম াোঃ  হেীন আিী, দপতা- মগািা  েিানী, গ্রা : 

মগৌদেনগে, মুদিেনগে, ম াো: নিং ০১৭৫৯৫৬১৬৭১
১ ০.১৫ রুই িাতীয় হঠাৎ  াছ পুকুরে ছুটাছুটি করে। প্রদত  তািংর  িিা রয় ২৫০ গ্রা  খাোে িেন  প্ররয়াগ কেরত পো  প প্রিান কো হরিা।

১৩৭
ম াোঃ ম াস্তাদফজুে েহ ান, দপতা- লুৎফে েহ ান, গ্রা : 

মগৌদেনগে, মুদিেনগে, ম াো: নিং ০১৭৮৭৮৯০৯৮৮
১ ০.১৩ কাপ প-দ শ্রচাষ  ারছে  াথা ম াটা হরয় যারে,  েীরেে দিক দচকন হরে।

 ারছে কিদহক ওিরনে ৩-৪% হারে েম্পূেক খাোে প্ররয়াগ কেরত পো  প প্রিান কো 

হরিা।

১৩৮
ম াোঃ হায়িাে আিী  দেশ্বাে, দপতা- মৃত. িদিি দেশ্বাে, 

গ্রা : তাোনগে, মুদিেনগে, ম াো: নিং ০১৭৫৯৮৭৪৬১৯
১ ০.৩৩ কাপ প-দ শ্রচাষ পুকুরে প্রাকৃদতক খাোে নাই।

প্রদত  তািং  িিায়তরন ৫০গ্রা  ইউদেয়া ও ২৫ গ্রা  টিএেদপ োে ও ৫০০ গ্রা  েদেষাে  

কখি  প্রদত েপ্তারহ পাদনরত দভদিরয় মেরখ প্ররয়াগ কেরত পো  প প্রিান কো হরিা।

১৩৯
ম াোঃ দ িানুে েহ ান, দপতা- ম া: হায়িাে আিী, গ্রা : 

 িািনপুে, মুদিেনগে, ম াো: নিং ০১৯৩০৩৩১৫৮৯
১ ০.২৬ কাপ প-দ শ্রচাষ

োে ও খাোে প্ররয়ারগে ফরি পাদন অদতদেক্ত েবুি েণ প ধােণ 

কেরছ।
৭ দিন খাোে েন্ধ মেরখ খাদ্য পদে ান কদ রয় দিরত পো  প প্রিান কো হরিা।

১৪০
ম াোঃ োিা  ম খ, দপতা-ম াোঃ ওয়াি আিী, গ্রা : 

দেশ্বনাথপুে, মুদিেনগে, ম াো: নিং ০১৭৯৮৯০২৩৯৬
১ ০.৪ কাপ প-দ শ্রচাষ  ারছে বৃদিে হাে ক ।

 ারছে কিদহক ওিরনে ৩-৫ % হারে েম্পূেক খাোে এেিং কখি ও চারিে গুিা েি কতদে 

করে প্ররয়াগ কেরত পো  প প্রিান কো হরিা।

১৪১
ম াোঃআবু নাঈ , দপতা- মৃত চাি আিী, গ্রা : 

মগাপািনগে, মুদিেনগে, ম াো: নিং ০১৭২১৯৫৩২৪২
১ ০.২৬ কাপ প-দ শ্রচাষ  ারছে মিরহ োিা িাগ।

প্রদত  তািংর  িিা রয় ৩ ফট গভীেতাে িন্য ২০০-২৫০  গ্রা  খাোে িেন পেপে ২ 

েপ্তাহ প্ররয়াগ কেরত পো  প প্রিান কো হরিা।

১৪২
ম াোঃ  হেীন আিী, দপতা- মগািা  েিানী, গ্রা : 

মগৌদেনগে, মুদিেনগে, ম াো: নিং ০১৭৫৯৫৬১৬৭১
১ ০.১৩ কাপ প-দ শ্রচাষ অদতদেক্ত বৃদষ্টে কােরণ  ারছে পুকুে মভরষ যারে। পুকুরেে চাদেদিরক মনট ো োর ে মেি দিরয় দঘরে োখাে পো  প প্রিান কো হরিা।

১৪৩
ম াোঃ আবুি কার  , দপতা-মৃত. আবুি হার  , গ্রা : 

ো নগে, মুদিেনগে, ম াো: নিং ০১৭৬১৭৫১৫৬৮
১ ০.১৩ কাপ প-দ শ্রচাষ পুকুরে প্রাকৃদতক খাোে নাই।

প্রদত  তািং  িিায়তরন ৫০গ্রা  ইউদেয়া ও ২৫ গ্রা  টিএেদপ োে ও ৫০০ গ্রা  েদেষাে  

কখি  প্রদত েপ্তারহ পাদনরত দভদিরয় মেরখ প্ররয়াগ কেরত পো  প প্রিান কো হরিা।

১৪৪
ম াোঃ আবু েক্কে, দপতা- আদি  উদিন, গ্রা : মগাপািপুে, 

মুদিেনগে, ম াো: নিং ০১৭২৭৫৮৭৫০৬
১ ০.১৬ কাপ প-দ শ্রচাষ পুকুরেে পাদন মঘািা।

১ মকদি হারে পাথুরেে চুন/ তক যরথষ্ট পদে ান পাদনরত গুদিরয় প্ররয়াগ কেরত পো  প 

প্রিান কো হরিা।

১৪৫
ম াোঃ ম াস্তাদক  মহারেন, দপতা- ইেিা  আেী, গ্রা : 

মগাপািনগে, মুদিেনগে, ম াো: নিং ০১৮৩১৫৩৬১২৪
১ ০.২ কাপ প-দ শ্রচাষ

 ারছে  জুি ঘনত্ব মেদ , ারছে বৃদি ক ,দেিভাে  াছ  রে 

য়ারে।

 জুি ঘনত্ব ক ারত হরে। এদেদ ি সুপাে প্রদত মকদি খাোরেে োরথ  ২ গ্রা  দহোরে 

প্ররয়াগ কেরত পো  প প্রিান কো হরিা।



১৪৬
ম াোঃ োবুে আিী, দপতা- মৃত েইচ আিী, গ্রা : 

তাোনগে, মুদিেনগে, ম াো: নিং ০১৯১৪১৫৩১৩৭
১ ০.২৬ কাপ প-দ শ্রচাষ  ারছে বৃদিে হাে ক ।

 ারছে কিদহক ওিরনে ৫% হারে েম্পুেক খাোে  দিরন ২ োে প্ররয়াগ কেরত পো  প 

প্রিান কো হরিা।

১৪৭
ম াোঃ হায়িাে আিী  দেশ্বাে, দপতা- মৃত. িদিি দেশ্বাে, 

গ্রা : তাোনগে, মুদিেনগে, ম াো: নিং ০১৭৫৯৮৭৪৬১৯
১ ০.৪ কাপ প-দ শ্রচাষ পুকুে পারি মিাি ও গাছপািা

কাদয়ক পদেশ্রর ে  াধ্যর  পুকুরেে চাদেদিরক মিাপিাি পদেষ্কাে এেিং  াটি দিরয়  ক্ত 

করে ম ো ত কেরত পো  প মিওয়া হরিা

১৪৮
ম াোঃ কালু খান, দপতা- অদিি খান, গ্রা : োরগায়ান, 

মুদিেনগে, ম াো: নিং ০১৯১০৪৬৬৭৬৩
১ ০.২৬ কাপ প-দ শ্রচাষ প্রাকৃদতক খাদ্য নাই।

প্রদত  তািং  িিায়তরন ৫০গ্রা  ইউদেয়া ও ২৫ গ্রা  টিএেদপ োে ও ৫০০ গ্রা  েদেষাে  

কখি  প্রদত েপ্তারহ পাদনরত দভদিরয় মেরখ প্ররয়াগ কেরত পো  প প্রিান কো হরিা।

১৪৯
ম াোঃ আকেে আিী, দপতা- আয়তুল্লাহ দেশ্বাে, গ্রা : 

ম ানাখািী, মুদিেনগে, ম াো: নিং ০১৮২২৯৮০৭৭৭
১ ০.১৩ কাপ প-দ শ্রচাষ পুকুরেে পাদন মঘািা,  ারছে বৃদি ক ।

প্রদত  তরক ১ মকদি হারে পাথুরেে চুন প্ররয়াগ কেরথ হরে এেিং  ারছে কিদহক ওিরনে 

৫% হারে েম্পুেক খাোে  দিরন ২ োে প্ররয়াগ কেরত পো  প প্রিান কো হরিা।

১৫০
ম াোঃ ফিলুি হক, দপতা- মৃত. হযেত আিী, গ্রা : 

িয়পুে, মুদিেনগে, ম াো: নিং ০১৭১০১০৪৩০২
১ ০.২ কাপ প-দ শ্রচাষ

প্রি পনী পুকুরেে োইনরোি প অপদেস্কাে এ োইনরোি প দনচু 

করে িাগারনা।
োইন মোি প পদেষ্কাে করে ৬ ফট উচু করে িাগারনাে িন্য পো  প প্রিান কো হরিা।

১৫১
ম াোঃ দনয়া ত আিী, দপতা- েক্কে ম খ, গ্রা : তাোনগে, 

মুদিেনগে, ম াো: নিং ০১৭৩০৯৭২৬৮৫
১ ০.২৬ কাপ প-দ শ্রচাষ  াছ হা করে খাদে খায়।

োঁ  দপটিরয়/পাদনরত োতাে মকরট মঢউরয়ে সৃদষ্ট, ো  দিরয় পাদন মপটারনা এেিং দিরনে 

মেিায় ১০-১১ টাে ে য় হেো টানরত পো  প প্রিান কো হরিা।

১৫২
ম াোঃ আব্দুে োিা , দপতা- মেিাউি হক, গ্রা : 

পুেন্দেপুে, মুদিেনগে, ম াো: নিং ০১৯২৩৮৭০৭৮৪
১ ০.২ কাপ প-দ শ্রচাষ পুকুরেে পাদন দুদষত।

৫০০ গ্রা  হারে পাথুরেে চুন/ তক যরথষ্ট পদে ান পাদনরত গুদিরয় প্ররয়াগ কেরত পো  প 

প্রিান কো হরিা।

১৫৩
ম াোঃ দফরোজুে েহ ান, দপতা- ম াোঃ আ ানুল্লাহ, গ্রা : 

মকিােগঞ্জ, মুদিেনগে, ম াো: নিং ০১৭১২৮৬৪২৩১
১ ০.৫ কাপ প-দ শ্রচাষ  ারছে বৃদি ক ।

 জুি ঘনত্ব ক ারত হরে। এদেদ ি সুপাে প্রদত মকদি খাোরেে োরথ  ২ গ্রা  দহোরে 

প্ররয়াগ কেরত পো  প প্রিান কো হরিা।

১৫৪
ম াোঃ আিাে আিী, দপতা- আব্দুি হাদি , গ্রা : 

তাোনগে, মুদিেনগে, ম াো: নিং ০১৭৪২২৭৩৩৭৬
১ ০.২ কাপ প-দ শ্রচাষ পুকুরেে পাি ভাঙ্গা ও অপদেস্কাে।

কাদয়ক পদেশ্রর ে  াধ্যর  পুকুরেে চাদেদিরক মিাপিাি পদেষ্কাে এেিং  াটি দিরয়  ক্ত 

করে ম ো ত কেরত পো  প মিওয়া হরিা

১৫৫
ম াোঃোরহে আিী, দপতা- মৃত ওয়াি আিী, গ্রা : 

মগাপািপুে, মুদিেনগে, ম াো: নিং ০১৭৫২৩১৪১১২
১ ০.২৬ কাপ প-দ শ্রচাষ পুকুরেে পাদন তা ারট ো কািরচ েন প।

পুকুরে  ারছে  জুি ঘনত্ব ক ারত হরে। োে ও খাোে ো দয়ক ভারে েন্ধ োখরত হরে 

এেিং প্রদত  তরক ২৫০ গ্রা  িেণ প্ররয়াগ কেরত পো  প প্রিান কো হরিা।

১৫৬
ম াোঃ  দনরুি ইেিা , দপতা- মৃত আবু েক্কে, গ্রা : 

িয়পুে, মুদিেনগে, ম াো: নিং ০১৯২০৪৫৯৬২২
১ ০.১৩ কাপ প-দ শ্রচাষ পুকুরেে পাদন মঘািা।

১ মকদি হারে পাথুরেে চুন/ তক যরথষ্ট পদে ান পাদনরত গুদিরয় প্ররয়াগ কেরত পো  প 

প্রিান কো হরিা।

১৫৭
ম াোঃ আবুি কার  , দপতা-মৃত. আবুি হার  , গ্রা : 

ো নগে, মুদিেনগে, ম াো: নিং ০১৭৬১৭৫১৫৬৮
১ ১. কাপ প-দ শ্রচাষ  জুি ঘনত্ব মে ী,  ারছে বৃদি ক ।

 জুি ঘনত্ব ক ারত হরে। ইরয়ান দফে মগ্রায়াে প্রদত মকদি খাোরেে োরথ  ২ গ্রা  দহোরে 

প্ররয়াগ কেরত পো  প প্রিান কো হরিা।

১৫৮
ম াোঃ কালু খান, দপতা- অদিি খান, গ্রা : োরগায়ান, 

মুদিেনগে, ম াো: নিং ০১৯১০৪৬৬৭৬৩
১ ০.২৬ কাপ প-দ শ্রচাষ  ারছে গারয় িাি িাি িাগ ো মফাটা।

প্রদত  তািং  িিা রয় ৫০০ গ্রা  হারে পাথুরেে চুন পাদনরত গুদিয়া প্ররয়াগ কেরত প্রিান 

কো হরিা।

১৫৯
ম াোঃ  াসুি োনা, দপতা-ম া:  দহদুল্লাহ দেশ্বাে, গ্রা : 

আনন্দোে, মুদিেনগে, ম াো: নিং ০১৭২৮৬০৬৫২৭
১ ০.২ কাপ প-দ শ্রচাষ  ারছে বৃদিে হাে ক ।

 ারছে কিদহক ওিরনে ৫% হারে েম্পুেক খাোে  দিরন ২ োে প্ররয়াগ কেরত পো  প 

প্রিান কো হরিা।

১৬০
ম াোঃ োিা  ম খ, দপতা-ম াোঃ ওয়াি আিী, গ্রা : 

দেশ্বনাথপুে, মুদিেনগে, ম াো: নিং ০১৭৯৮৯০২৩৯৬
১ ০.২৮ কাপ প-দ শ্রচাষ  ারছে মিরহ িাি িাগ, িাগ দচপরি িাি েরক্তে  ত মেে হয়।

প্রদত  তািং  িিা রয় ৫ ফট পাদনে িন্য ৫০ গ্রা  পটাদ য়া পাে ম্যাঙ্গারনট ও ৫০০ গ্রা  

িেন একরে প্ররয়াগ কেরত প্রিান কো হরিা।

১৬১
ম াোঃ োবুে আিী, দপতা- মৃত েইচ আিী, গ্রা : 

তাোনগে, মুদিেনগে, ম াো: নিং ০১৯১৪১৫৩১৩৭
১ ০.২ কাপ প-দ শ্রচাষ  ারছে বৃদিে হাে ক ।

 ারছে কিদহক ওিরনে ৫% হারে েম্পুেক খাোে  দিরন ২ োে প্ররয়াগ কেরত পো  প 

প্রিান কো হরিা।

১৬২
ম াোঃ ইউনুচ আিী, দপতা- ম া: নাদি  আিী, গ্রা : 

িয়পুে, মুদিেনগে, ম াো: নিং ০১৭৭৭৫৮১২৬৯
১ ০.২ কাপ প-দ শ্রচাষ মকান িক্ষন ছািাই পুকুরেে দকছু দকছু  াছ  াো য়ায়।

প্রদত  তািংর  িিা রয় ৫ ফট গভীেতাে িন্য ৩০০  গ্রা  খাোে িেন  প্ররয়াগ কেরত 

পো  প প্রিান কো হরিা।

৮০ ৬৭.৭২

১৬৩
ম াোঃ মিরিায়াে মহারেন   গ্রা -হািাভাঙ্গা,ইউদনয়ন-

কাদিপুে  ম াোইি নিং-0726-266415
৩ ০ কাপ প দ শ্র  াছ  াো যারে পুকুরেে পাদে পদেস্ক্র োখুন এেিং  তরক 500 গ্রা  চুন ও 250 গ্রা  িেন প্ররয়াগ করুন।

১৬৪
ম াোঃেদিে   গ্রা -হািাভাঙ্গা,ইউদনয়ন-কাদিপুে  

ম াোইি নিং-01704-038887
৩ ০  রনারেি কাপ প দ শ্র  াছ উপরে মভরে আরছ আে খাোে ক  খারে

পুকুরে োতাে মকরট ো োঁ  দিরয় পাদনরত মঢউ কতেী করুন এেিং  জুি ঘনত্ব কদ রয় 

খাোে পদেেতপন করুন।

১৬৫
মগািা  ম াস্তফা   গ্রা -দচৎিা,ইউদনয়ন-ধানরখািা  

ম াোইি নিং-01907-240912
২ ০ কাপ প দ শ্র পুকুরেে পাদন মঘািারট ও রুই িাতীয়  াছ  াো যারে

পুকুরেে পাদে পদেস্ক্র োখুন এেিং  তরক 500 গ্রা  চুন ও েম্পুেক খাদ্য দিরেন কিদহক 

ওিরনে 3-5% হারে।

১৬৬
ম াোঃ আব্দুে  েে  গ্রা - োইপুে,ইউদনয়ন-োইপুে  

ম াোইি নিং-01928-716141
৩ ০ পাঙ্গাে কাপ প দ শ্র  ারছে বৃদি ঠিক  ত হরে না  েম্পুেক খাদ্য দিরেন কিদহক ওিরনে 5% হারে।

১৬৭
মগািা  ফারুক  গ্রা -মিািপুকুদেয়া,ইউদনয়ন-োহােোটি 

ম াোইি নিং-01712-646432
২ ১ কাপ প দ শ্র রুই িাতীয়  ারছে  জুি ঘনত্ব মক ন হরে? প্রদত  তরক 10-15 টি মপানা  জুি কো যারে।

১৬৮
ম াোঃ হিেত আিী  গ্রা - োইপুে,ইউদনয়ন-োইপুে  

ম াোইি নিং-01712-263129
২ ০ নতুন পুকুে  াছ চাষ েম্পরকপ িানরত চাই প্ররয়ািনীয় পো  প প্রিান কো হয়

১৬৯
ম াোঃ ম ফািী নাছদেন  গ্রা - োইপুে,ইউদনয়ন-োইপুে  

ম াোইি নিং-1711-210745
৩ ১ কাপ প দ শ্র রুই িাতীয়  ারছে দক পদে াণ খাোে দিরত হরে।  ারছে ম াট ওিরনে 3-4%হারে খাদ্য প্ররয়াগ কেরত হরে।

মুদিেনগে উপরিিা ম াটোঃ



১৭০
ম াোঃ আদতয়াে েহ ান   গ্রা -চান্দা ােী,ইউদনয়ন-

ধানরখািা  ম াোইি নিং-01932-927314
৭ ২  রনারেি/ কাপ প দ শ্র েম্পূেক খাদূয কতেীে িন্য দক পদে ান আদ রষে প্ররয়ািন। েম্পূেক খাদূয কতেীে িন্য 25-28% আদ রষে প্ররয়ািন।

১৭১
ম াোঃ দফরোি   গ্রা - হিাতিা, ইউদনয়ন-মততুিোদিয়া  

ম াোইি নিং-01710-627698
২ ০ কাপ প দ শ্র  াছচারষ ঋন দনরত চাই। ব্যািংক ঋন মনয়াে িন্য পো  প মিয়া হয।

১৭২
ম াোঃ মিৌিত মহারেন   গ্রা -দনদ পুে, ইউদনয়ন-ো ন্দী,  

ম াোইি নিং-01907-240912
১ ০ কাপ প দ শ্র  াছচারষ প্রদ ক্ষন দনরত চাই।  ৎস্য অদফরেে োরথ মযাগারযাগ োখাে িন্য েিা হয়।

১৭৩
ম াোঃ কা াি মহারেন, গ্রা -মততুিোদিয়া, ইউদনয়ন-

তরতুিোদিয়া, ম াোইি নিং-01759-995930
২ ০ পাঙ্গাে কাপ প দ শ্র পাদনে েিং োিা ী।  াছ মভরে উঠরছ।  তক প্রদত 500 গ্রা  চুন এেিং 100 গ্রা  দফটদকদে প্ররয়াগ করুন।

১৭৪
ম াোঃ  দফজুে েহ ান  ,গ্রা -মিািপুকুদেয়া, ইউদনয়ন-

োহােোটি,  ম াোইি নিং-01712-263129
৩ ১ পাঙ্গাে কাপ প দ শ্র পাঙ্গাে  ারছে মপানা  াো যারে।  তক প্রদত 250 গ্রা  চুন এেিং  জুি ঘনত্ব ক ারত হরে।।

১৭৫
ম াোঃ আ িাি আিী   গ্রা -এিাঙ্গী, ইউদনয়ন-োয়পুে।,  

ম াোইি নিং-01741-188999
২ ০ েই, কাতিা, মৃরগি। েি োইরিে রুই কাতিা  াছ  াো যারে।  পাদন পদেেতপন করুন।েি আকারেে  াছ োিােিাত কুেন।

১৭৬
ম াোঃ আিগে আিী ,গ্রা -জুগীেরগাফা ,ইউদনয়ন- 

মষািটাকা ,  ম াোইি নিং-01772-445462
১ ০ েই, কাতিা, মৃরগি।  ারছে ঘা মিখা যারে। পুকুরেে পাদে পদেস্ক্র োখুন এেিং  তরক 500 গ্রা  চুন ও 250 গ্রা  িেন প্ররয়াগ করুন।

১৭৭
ম াোঃ হাদ দুে েহ ান   গ্রা -আিপািা, 

ইউদনয়নোঃধানরখািা,  ম াোইি নিং-01913-942012
৩ ১ পাঙ্গাে কাপ প দ শ্র  জুি ঘনত্ব দক হরে।

একক চারষে মক্ষরে 100-120 টি এেিং দ শ্র চারষে মক্ষরে 50-60 টি মপানা  জুি কেরত 

হরে প।

১৭৮
ম াোঃ ই োন মহারেন   গ্রা -োঁ োদিয়া, ইউদনয়ন-গািংনী 

,  ম াোইি নিং-01751-318003
১ ০ পদেতযক্ত পুকুে নতুন করে  াছচাষ শুরু কেরত চান। পুকুে প্রস্তুদতে ে য়  তক প্রদত 1.0 মকদি প্ররয়াগ কেরত হরে।

১৭৯
ম াোঃ িাহাঙ্গীে আি    গ্রা -মিািপুকুদেয়া, ইউদনয়ন-

োহােোটি,  ম াোইি নিং-01726-865642
৩ ১

 রনারেি /কাপ প 

দ শ্র/পাঙ্গাে কাপ প 

িাতীয়

প্রদতদিন 2-4 টা করে পাঙ্গাে  াছ  াো যারে গারয় িাি 

মফাট আরছ।
 তক প্রদত 500 গ্রা  চুন এেিং 200 গ্রা  িেন প্ররয়াগ করুন।

১৮০
ম াোঃ মখাকন   গ্রা -মনায়াখািপািা, ইউদনয়ন-আ ঝুদপ।, 

 ম াোইি নিং-01907-240912
৩ ১ পাঙ্গাে কাপ প দ শ্র মেনু মপানাে  জুি ঘনত্ব দক হরে। দেঘা পদত 20-25 হািাে মপানা  জুি কো যারে।

১৮১
ম াোঃ ইে াইি   গ্রা -োু্য়পুে, ইউদনয়ন-োয়পুে।,  

ম াোইি নিং-01907-240912
২ ০ নতুন পুকুে েি িিা রয়  াছ চাষ ব্যােস্থাপনা দক হরে। েি িিা রয় রুই িাতীয়  ারছে োরথ অন্যান্য  ারছে দ শ্রচাষ কো যায়।

১৮২
ম াোঃ আ াদুজ্জা ান  গ্রা -জুগীেরগাফা, ইউদনয়ন-

মেঅিটাকা।  ম াোইি নিং-01753-1375646
৭ ১ পাঙ্গাে কাপ প দ শ্র মৃরগি  ারছ ক্ষতরোগ মিখা যারে।  তক প্রদত 500 গ্রা  চুন এেিং 200 গ্রা  িেন প্ররয়াগ করুন।

১৮৩
ম াোঃ আবু েক্কে   গ্রা -কল্যানপুে, ইউদনয়ন-

মততুিাোদিা,  ম াোইি নিং-01710-916053
৩ ০ পাঙ্গাে কাপ প দ শ্র করয়কটি করে পাঙ্গাে  াছ  াো যারে। োদহরে মথরক পাদন প্ররে  েন্ধ কেরত হরে।

১৮৪
ম াোঃ আিগে আিী   গ্রা -জুদগে মগাফা, ইউদনয়ন-

মষািটাকা,  ম াোইি নিং-01772-445462
১ ০ রুই ,কাতিা,দেিভাে  ারছে  েীরে ঘা মিখা যারে  তক প্রদত 500 গ্রা  চুন এেিং 500 গ্রা  িেন প্ররয়াগ করুন।

১৮৫
ম াোঃ ওয়ারেে আিী গ্রা - মহাগিোদিয়া, ইউদনয়ন-

 টমুিা,  ম াোইি নিং-01738-533029
২ ০

রুই 

,কাতিা,দেিভাে,পাঙ্গা

ে কাপ প দ শ্র।

পাদনে েিং কারিা।  াছ মভরে উঠরছ।  তক প্রদত 500 গ্রা  চুন  প্ররয়াগ করুন।

১৮৬
ম াোঃ মেিাউি,গািংনী মপৌেেভা,  ম াোইি নিং-01796-

456177
২ ০ নতুন চাষী োরয়াফ্লক পিদতরত  াছ চাষ কেরত চাই োরয়াফ্লক েম্পরকপ দেস্তাদেত ধােনা মিওয়া হয়।

১৮৭
ম াল্লা রুরেি আহর ি   গ্রা -োদনয়াপুকুে, ইউদনয়ন-

মষািটাকা,  ম াোইি নিং-01728-109820
৩ ০ নতুন চাষী পাঙ্গাে  ারছে  চাষ কেরত চাই। পাঙ্গাে  াছ চাষ পিদত ও  জুি ঘনত্ব েম্পরকপ দেস্তাদেত আরিাচনা।-

১৮৮
ম াোঃ োইি হাোন  গ্রা - আকেপুে, ইউদনয়ন- টমুিা,  

ম াোইি নিং-001760-493736
২ ০ রুই ,কাতিা,দেিভাে দিরন 2-3টা  াছ  াো যরে।  জুি ঘনত্ব ক ারত হরে এেিং  তক প্রদত 500গ্রা  হারে চুন প্ররয়াগ কেরত হরে।

১৮৯
ম াোঃ দেিন মহারেন   গ্রা - নওপািা, ইউদনয়ন-কাথুিী,  

ম াোইি নিং-01767-075617
২ ০ কাপ প দ শ্র প্রদ ক্ষণ চাই অদফরেে োরথ মযাগারযাগ োখাে িন্য েিা হরিা।

১৯০
ম াোঃ  ােজুি ইেিা   গ্রা - ইকুদি, ইউদনয়ন-োইপুে,  

ম াোইি নিং-01717-912742
1 0.13 কাপ প দ শ্র পাট িাগ মিওয়ায়  াছ  াো যারছছ  তক প্রদত 500 গ্রা  চুন এেিং 500 গ্রা  িেন প্ররয়াগ করুন।

১৯১
ম াোঃ আবু তারহে,গািংনী,মপৌেেভা,  ম াোইি নিং-

01797-450985
2 0.18 রুই ,কাতিা,দেিভাে পটুকুরেে পাদন মঘািা  তক প্রদত 500 গ্রা  চুন  প্ররয়াগ করুন।

১৯২
ম াছাোঃ নাদে া খাতুন    গ্রা -ো ন্দী, ইউদনয়ন-ো ন্দী,  

ম াোইি নিং-01966-060126
1 0.13 নতুন চাষী নতুন করে  াছচাষ শুরু কেরত চান। অদফরেে োরথ মযাগারযাগ োখাে িন্য েিা হরিা।

১৯৩
ম াোঃ িাদকে মহারেন  গ্রা -জুদগন্দা, ইউদনয়ন-ধানরখািা, 

 ম াোইি নিং-01998-314338
1 0.13 কাপ প দ শ্র প্রদ ক্ষণ চাই অদফরেে োরথ মযাগারযাগ োখাে িন্য েিা হরিা।

১৯৪
ম াোঃ মখাকন আিী,মষািটাকা,ইউদনয়ন-মষািটাকা,  

ম াোইি নিং-01727-461134
2 0.74 গুি া পােিা গুি া পােিা  জুি ঘনত্বক েম্পরকপ িানরত চাই  তক প্রদত 500-700 টি মপানা  জুি কোে পো  প মিওয়া হয়



১৯৫
ম াোঃ ম াোঃ ইয়ারুি ইেিা    গ্রা - নওপািা, ইউদনয়ন-

কাথুিী,  ম াোইি নিং- 01728-601501
1 0.16 কাপ প দ শ্র েকারিে দিরক  াছ মভরে খাদে খাই। হেো েটানুন তীব্র ে স্যায়  তক প্রদত 250 গ্রা  হারে অদিরগাল্ড প্ররয়াগ করুন।

১৯৬
ম াোঃআব্দুে েহ ান  গ্রা - োদনয়াপুকুে  ইউদনয়ন-

মষািটাকা,  ম াোইি নিং-01916-275497
1 0.2

কাপ প দ শ্র ও 

 রনারেি মতিাদপয়া
 াছ চক্রাকারে ঘুেরছ। দিওিাইট  তক প্রদত200-250 গ্রা ।

১৯৭
ম াোঃ আিতাে মহারেন   গ্রা -ো ন্দী,ইউদনয়ন-ো ন্দী  

ম াোইি নিং-01731-664438
২ ০ কাপ প দ শ্র  াছ মভরে যাু্রছ। াছ  াো যারে পুকুরেে পাদন পদেেতপন করুি্ এেিং  তরক 500 গ্রা  চুন ও 250 গ্রা  িেন প্ররয়াগ করুন।

১৯৮
ম াোঃআ ারুজ্জা ান   গ্রা -োনঘাট , ইউদনয়ন-মধাািা  

ম াোইি নিং-0101301820049
৩ ১

পাঙ্গাে / রনারেি 

কাপ প/ দ শ্র
 াছ চারষ ঋন দনরত চায়। ব্যািংক ঋন মনয়াে িন্য পো  প মিয়া হয়।

১৯৯
  ামুনুি আি    গ্রা -োদিয়পািা, ইউদনয়ন-ো ন্দী  

ম াোইি নিং-01712-628984
১ ০ কাপ প দ শ্র 3-4 টা করে  াছ  াো যাু্রছ।

পুকুরেে পাদে পদেস্ক্র োখুন এেিং  তরক 500 গ্রা  চুন ও েম্পুেক খাদ্য দিরেন কিদহক 

ওিরনে 3-5% হারে।

২০০
ম াোঃ আউিীন , গ্রা -ম ািাপািা,ইউদনয়ন-োইপুে  

ম াোইি নিং-01726-016255
১ ০ পাঙ্গাে /কাপ প দ শ্র  াছ চারষ ঋন দনরত চায়। ব্যািংক ঋন মনয়াে িন্য পো  প মিয়া হয়।

২০১
আব্দুি  ারিক গ্রা -ো োদিয়া,ইউদনয়ন-গািংনী 

ম াোইি নিং-01920-106855
১ ১ কাপ প দ শ্র  াছ চারষে পিদত েম্পরকপ িানরত চায়।  াছ চারষে প্রয়িনীয় পো  প মিয়া হয়।

২০৩
ম াোঃ আিউিীন আরহ্মি, গ্রা - জুগীেগফা, ইউদনয়ন-

ষািটাকা, ম াোইি নিং-01711-034419
৮ ২

পাঙ্গাে / রনারেি 

কাপ প/ দ শ্র
 াছ মভরে যাু্রছ। াছ  াো যারে পুকুরেে পাদন পদেেতপন করুি্ এেিং  তরক 500 গ্রা  চুন ও 250 গ্রা  িেন প্ররয়াগ করুন।

২০৪
 দফউি ইেিা   গ্রা োঃগাঁিািে, ইউদনয়ন-ধানরখািা 

ম াোইি নিং-01713-917৭৩২
৩ ৩

পাঙ্গাে / রনারেি 

কাপ প/ দ শ্র
মারছর সঠিক বৃা্ক্ষধরত করণীয়। মারছর মমাট ওজরনর 3-4%হারর খায প্ররয়াগ কররত হরব।

২০৫
ওয়াদে  আকো    গ্রা -হািাভাঙ্গা, ইউদনয়ন-কাদিপুে  

ম াোইি নিং-0১৭১৪-৭১১৩৪৭
৩ ০  রনারেি/ কাপ প দ শ্র  জুি ঘনত্ব দক হরে।  তক প্রদত ১৫০-১৬টি জুি কেরত হরে।

২০৬
ম াোঃ ই োন    গ্রা -ো োদিয়া, ইউদনয়ন- গািংনী 

ম াোইি নিং-017৫১-৩১৮০০৩
১ ০ পদেতযক্ত পুকুে নতুন করে  াছচাষ শুরু কেরত চান।  াছ চারষে প্রয়িনীয় পো  প মিয়া হয়।

২০৭
ম াোঃ তদেকুি ইেিা    গ্রা -দচৎিা, ম াোইি নিং-

01907-240912
১ ০ কাপ প দ শ্র  ারছ ক্ষত মিখা যাু্রছ।  তক প্রদত 500 গ্রা  চুন এেিং 200 গ্রা  িেন প্ররয়াগ করুন।

২০৮
ম াোঃ িাহাঙ্গীে আি , গ্রার ািপুকুদেয়া, ইউদনয়ন-

োহােোটি, ম াোইি নিং-017২৬-৮৬৫৬৪২
৩ ০

পাঙ্গাে / রনারেি 

কাপ প/ দ শ্র
 াছ মভরে যাু্রছ। াছ  াো যারে পুকুরেে পাদন পদেেতপন করুি্ এেিং  তরক 500 গ্রা  চুন ও 250 গ্রা  িেন প্ররয়াগ করুন।

২০৯
ম াোঃ  াহফি  ,গ্রা - োনঘাট,  ম াোইি নিং-0১৭১৪-

৯৪৮৩৫৬
১ ০ পাঙ্গাে কাপ প দ শ্র পাদনে েিং কািরচ।  াছ মভরে উঠরছ।  তক প্রদত 500 গ্রা  চুন এেিং 100 গ্রা  দফটদকদে প্ররয়াগ করুন।

২১০ আক ি, গািংনী   ম াোইি নিং-01741-188999 ২ ০ েই, কাতিা, মৃরগি।  াছ মভরে যাু্রছ। াছ  াো যারে পুকুরেে পাদন পদেেতপন করুি্ এেিং  তরক 500 গ্রা  চুন ও 250 গ্রা  িেন প্ররয়াগ করুন।

২১১
ম াোঃ িাগহাঙ্গীে আি , গ্রা -জুগীেরগাফা, ইউদনয়ন-

মষািটাকা।  ম াোইি নিং-017৩৩-৭৫৮৭৫০
১ ০ পাঙ্গাে কাপ প দ শ্র  ারছ খাোে খাু্রছ না। পুকুরেে পাদন পদেেতপন করুি্ এেিং  তরক 500 গ্রা  চুন ও 250 গ্রা  িেন প্ররয়াগ করুন।

২১২
ম াোঃ িাগহাঙ্গীে আি , গ্রা -মচিংগািা, ইউদনয়ন-

মষািটাকা।  ম াোইি নিং-017১৬-১৪৪১৪৩
১ ০ কাপ প দ শ্র চুন ও োে এে  াো দক হরে। পুকুে প্রস্তুদতে ে য়  তক প্রদত 1.0 মকদি প্ররয়াগ কেরত হরে।

২১৩
ম াোঃ আিগে আিী   গ্রা -জুদগে মগাফা, ইউদনয়ন-

মষািটাকা,  ম াোইি নিং-01772-445462
৩ ০

 রনারেি /কাপ প 

দ শ্র/পাঙ্গাে কাপ প 

িাতীয়

 াছ মভরে যাু্রছ। াছ  াো যারে পুকুরেে পাদন পদেেতপন করুি্ এেিং  তরক 500 গ্রা  চুন ও 250 গ্রা  িেন প্ররয়াগ করুন।

২১৪
ম াোঃ  দফকুি ইেিা    গ্রা -মতোইি, ইউদনয়ন-

ো ন্দী।,  ম াোইি নিং-01৭৫৩-৪৩০০৮৭
১ ১

রুই 

,কাতিা,দেিভাে,পাঙ্গা

ে কাপ প দ শ্র।

 াছ মভরে যাু্রছ। াছ  াো যারে পুকুরেে পাদন পদেেতপন করুি্ এেিং  তরক 500 গ্রা  চুন ও 250 গ্রা  িেন প্ররয়াগ করুন।

২১৫
ম াোঃ ইদিয়াে   গ্রা -জুদগে মগাফা, ইউদনয়ন-মষািটাকা,  

ম াোইি নিং-017৫৩-৪৩০০৮৭
১ ০  রনারেি মতিাদপয়া মারছর সঠিক বৃা্ক্ষধরত করণীয়। মারছর মমাট ওজরনর 3-4%হারর খায প্ররয়াগ কররত হরব।

২১৬
ম াোঃ আ োফি ইেিা   গ্রা -জুগীেরগাফা, ইউদনয়ন-

মেঅিটাকা।  ম াোইি নিং-1723-909538
১ ০

রুই 

,কাতিা,দেিভাে,পাঙ্গা

ে কাপ প দ শ্র।

সার প্রয়রগর মাত্া ক্ষক হরব। র্তক প্রক্ষত ১০০ গ্রাম ইউক্ষরয়া ও ৭৫ গ্রাম টিএসক্ষপ প্রয়গ কররত হরব।

২১৭
ম াোঃদেদুযৎ আিী, গ্রা োঃ- খাে হি,ইউদনয়ন-কাথুিী,  

ম াোইি নিং-01961650234
1 0.2

রুই,কাতিা, 

মৃরগি,দেিভাে
পাদন েে আ ানুরুপ  াছ বৃদি হরে না।  তক প্রদত 100গ্রা  ইউদেয়া,50 গ্রা  টিএেদপ গুদিরয় োো পুকুরে দছটিরয় দিন।

২১৮
ম াোঃ ইয়াকুে আিী   গ্রা -  াইি  ােী, ইউদনয়ন-

কাথুিী,  ম াোইি নিং- 01712-531250
1 0.18 কাপ প দ শ্র পুকুরেে পাদন মঘািারট ও   াছ মভরে যারে হেো েটানুন এেিং মেচ দিরয় পাদন োিান।

২১৯
ম াোঃআোঃ গদন  গ্রা - মচিংগািা ইউদনয়ন-মষািটাকা,  

ম াোইি নিং-01716-144143
1 0.15  রনারেি মতিাদপয়া  ারছে েয়ে 3  াে  াছ বৃদি হরে না।  ারছে খাোে পদেেতপন করুন এেিং  ারছে ঘনত্ব কদ রয় দিন।

২২০
ম াোঃ মহিাি উদিন ,গ্রা - োইপুে,ইউদনয়ন- োইপুে,  

ম াোইি নিং-01711-922763
1 0.24

রুই,কাতিা, 

মৃরগি,দেিভাে
দেিভাে কাপ প  াছ   ারি  ারি 2-1 টা  াো যারে।  তক প্রদত 250 গ্রা  চুন  প্ররয়াগ করুন।



২২১
ম াোঃ ওয়ারেে আিী  গ্রা -  মহাগি োদিয়া, ইউদনয়ন-

 টমুিা,  ম াোইি নিং- 01738-533029
2 0.24

রুই,কাতিা, 

মৃরগি,দেিভাে
  াছ   াো যারে।  তক প্রদত 500 গ্রা  চুন  প্ররয়াগ করুনএেিং হেো টানুন।

২২২
ম াোঃ আবু োইি  গ্রা -গাঁিারিাে ইউদনয়ন-মষািটাকা,  

ম াোইি নিং-01920-758657
8 2

 রনারেি পাঙাগাে 

দ শ্র
 াছ চাষী দহরেরে প্রতযায়ন চাই আরেিন কোে িন্য েিা হয়।

২২৩
ম াোঃ আবু েক্কে,গ্রা -গাঁিারিাে,ইউদনয়ন- ধানরখািা  

ম াোইি নিং-01720758657
1 0.2

রুই,কাতিা, 

মৃরগি,দেিভাে
  াছ   াো যারে।  তক প্রদত 1 মকদি হারে চুে প্ররয়াগ করুে।

২২৪
ম াোঃ হাদফজুে েহ ান  গ্রা -মতোইি, ইউদনয়ন-ো ন্দী,  

ম াোইি নিং- 01711-211344
2 0.27

 রনারে ি মতিাদপয়া 

ও কাপ প দ শ্র।
পুকুরেে   াছ মভরে যারে ও  াো যারে। পুকুরে অিরিকন োনারনাে িন্য পুকুরে োতাে মকরট মওঢউ সৃদষ্ট কেরত হরে।

২২৫
ম াোঃ হাদ দুে েহ ান  গ্রা -আিাপিা  ইউদনয়ন-

ধানরখািা,  ম াোইি নিং-01913-942022
3 0.75 পাঙ্গাে কাপ প দ শ্র পাঙ্গাে  ারছে মপানা  দক পদে াণ ছািরত হরে। একক চারষ 100-120টি দ শ্র চারষ 50-630টি হারে  জুি কেরত হরে।

২২৬
ম াোঃ আোঃ ওয়ারহি,গ্রা - কাথুিী,ইউদনয়ন-কাথুিী,  

ম াোইি নিং-01746-669391
1 0.06

কাপ প দ শ্র ও 

 রনারেি মতিাদপয়া
পুকুরেে পাদনে উপরে েবুি স্তে পরিরছ দুে কোে উপায়। ধারনে খি মপদচরয় িদি োদনরয়  পাদনে উপে দিরেেয় টানরত হরে

২২৭
ম াোঃ মেন্টু  গ্রা - োনঘাট, ইউদনয়ন- ধানরখািা,  

ম াোইি নিং- 01301-8260049
2 0.35

 রনারেি কাপ প দ শ্র 

পাঙ্গাে
 ারছে বৃদি হরে না।  ারছে ঘনত্ব ক ারত হরে কিদহক  ওিরনে 3% হারে খাোে দিরত হরে।

২২৮
ম াোঃখাইরুি ইেিা  গ্রা - মিািপুকুদেয়া  ইউদনয়ন-

োহােোটি,  ম াোইি নিং-01916-275497
5 0.5

কাপ প দ শ্র ও 

 রনারেি মতিাদপয়া
 ৎস্য েদ দত গঠন কেরত চাই প্ররয়ািনীয় পো  প প্রিান কো হয়

২২৯
ম াোঃ  দহবুি হকগ্রা  োঁ োদিয়া ,গািংনী 

মপৌেেভা,ম াোইি নিং- 01977-477493
2 0.3

কাপ প দ শ্র ও 

 রনারেি মতিাদপয়া
পাঙ্গাে  ারছে মক্ষরে  জুি ঘনত্ব দক হরে। দ শ্র চারষে মক্ষরে  তরক 50টি  একক চারষ 70-80 টি

২৩০
ম াোঃ মোিাই ান   গ্রা - মষািটাকা, ইউদনয়ন-

মষািটাকা,  ম াোইি নিং- 01783-672264
5 1 কাপ প দ শ্র ও পাঙ্গাে ব্যিংক মিান দনরত চাই প্ররয়ািনীয় পো  প প্রিান কো হয়

২৩১
ম াোঃআোঃ  দহদুি ইেিা  গ্রা -জুগীে মগাফা ইউদনয়ন-

মষািটাকা,  ম াোইি নিং-01725-336539
3 1.15 কাপ প দ শ্র ও পাঙ্গাে পুকুরেে  াছ মভরে যারে পুকুরেে  ারছে  জুি ঘনত্ব ক ারনাে পো  প প্রিান কো হরিা।

২৩২
ম াোঃ আোঃ েদ ি  ,গ্রা -জুগীেরগাফা ,ইউদনয়ন- 

মষািটাকা ,  ম াোইি নিং-01729-376017922763
3 0.35 কাপ প দ শ্র ও পাঙ্গাে  াছ চারষে প্রদ ক্ষণ চাই। প্ররয়ািনীয় পো  প প্রিান কো হয়

২৩৩
ম াোঃ ওকত আিী  গ্রা - োরহেনগে, ইউদনয়ন-

কাদিপুে,  ম াোইি নিং- 01715-267094
1 1 কাপ প দ শ্র ও পাঙ্গাে  াছ চাষী দহরেরে প্রতযায়ন চাই আরেিন কোে িন্য েিা হয়।

২৩৪
ম াোঃ আ োফ  গ্রা -দনতযনন্দপুে, ইউদনয়ন-ধানরখািা,  

ম াোইি নিং-01715-267094
4 3.25 কাপ প দ শ্র ও পাঙ্গাে পুকুরেে  াছ মভরে যারে

পুকুরে 500 গ্রা  হারে চুন প্ররয়াগ ও   ারছে  জুি ঘনত্ব ক ারনাে পো  প প্রিান কো 

হরিা।

২৩৫
দেকা   ন্ডি,গ্রা - দনতযনন্দপুে,ইউদনয়ন- ধানরখািা  

ম াোইি নিং-01763-663697
3 1.8 কাপ প দ শ্র ও পাঙ্গাে োিা  াছ  াো যারে খাোে ক ারনাে পো  প মিওয়া হরিা।

২৩৬
ম াোঃআদেফি ইেিা   গ্রা -মতোইি, ইউদনয়ন-ো ন্দী,  

ম াোইি নিং-01716-287404
2 1.75 কাপ প দ শ্র চাষ পিদত কাপ প দ শ্র চাষ পিদত প্ররয়ািনীয় পো  প প্রিান কো হয়

২৩৭
ম াোঃ মগািা  োকিারয়ন   গ্রা - ইকুদি,  ইউদনয়ন-

োইপুে,  ম াোইি নিং-01719-662250
3 2.35 কাপ প দ শ্র ও পাঙ্গাে পুকুরেে  াছ মভরে যারে

পুকুরে অিরিন োনারনাে িন্য পুকুরে োতাে মকরট মঢউ সৃদষ্ট কেরত হরে এেিং দিওিাইট 

দিরত হরে।

২৩৮
ম াোঃ োরিদুে েহ ান ,গ্রা - কু ােীিাঙ্গা ইউদনয়ন-

 টমুিা,  ম াোইি নিং-01746-669391
2 1.25 কাপ প দ শ্র পুকুরেে  াছ মভরে যারে ও েখাোে  ক  খারে।

পুকুরে অিরিন োনারনাে িন্য পুকুরে োতাে মকরট মঢউ সৃদষ্ট কেরত হরে এেিং দিওিাইট 

দিরত হরে ও খাোে পদেেতপন কেরত হরে।

২৩৯
ম াোঃআি গীে  গ্রা - এিাঙ্গী,  ইউদনয়ন-োইপুে,  

ম াোইি নিং-01787-476547
2 2.75 কাপ প দ শ্র ও পাঙ্গাে  ারছে কানরকা িাি ও গারয় িাি িাগ

পুকুরে অিরিন োনারনাে িন্য পুকুরে োতাে মকরট মঢউ সৃদষ্ট কেরত হরে এেিং চুন প্ররয়াগ 

করুন।।

২৪০
ম াোঃ েদ ে উদিীন ,গ্রা -জুগীেরগাফা ,ইউদনয়ন- 

মষািটাকা ,  ম াোইি নিং-01722-605059
1 1.1

কাপ প দ শ্র ও 

 রনারেি মতিাদপয়া
 আ ানুরুপ  াছ বৃদি হরে না।  ারছে কিদহক ওিরনে 1-3% হারে খাদ্য প্ররয়াগ কেরত হরে।

২৪১
ম াোঃ আহাি আিী,গািংনী মপৌেেভা,  ম াোইি নিং-

01766-341530
1 0.75   রনারেি মতিাদপয়া  ারছ খাোে খারে না এেিং মচাখ মফািা

 তক প্রদত 500 গ্রা  চুন এেিং250 গ্রা  িেন প্ররয়াগ করুন এেিং েিপয পিাথ প প্ররয়াগ েন্ধ 

োখরত হরে।।

২৪২
ম াোঃ িা াি উদিন,গািংনী মপৌেেভা,  ম াোইি নিং-

01711-194533
2 0.5   রনারেি মতিাদপয়া পুকুরেে  াছ মভরে যারে  তক প্রদত250 গ্রা  চুন এেিং250 গ্রা  িেন প্ররয়াগ করুন

২৪৩
ম াোঃইদিয়াছ,গািংনী মপৌেেভা,  ম াোইি নিং-01940-

533839
1 0.64 কাপ প দ শ্র পেিীদে আক্র ন আইভাের দট্রন 1% ৫ দ দি  তািংর  পাদনরত দ দ রয় োো পুকুরে দছটিরয় দিরত হরে।।

২৪৪
ম াোঃ া ী  মেিা,গ্রা োঃ- োহােোটি, ইউদনয়ন - 

োহােোটি  ম াোইি নিং-01795-430850
2 0.75

কাপ প দ শ্র ও 

 রনারেি মতিাদপয়া
 আ ানুরুপ  াছ বৃদি হরে না।  ারছে কিদহক ওিরনে 1-3% হারে খাদ্য প্ররয়াগ কেরত হরে।

২৪৫
ম াোঃহাদ দুি ইেিা   ,গ্রা -মষািটাকা ,ইউদনয়ন- 

মষািটাকা ,  ম াোইি নিং- 01760-780792
3 0.6 কাপ প দ শ্র পুকুরেে  াছ মভরে যারে পুকুরে অিরিন োনারনাে িন্য পুকুরে োতাে মকরট মঢউ সৃদষ্ট কেরত হরে



২৪৬
ম াোঃ  াসুি োনা  ,গ্রা - মষািটাকা,ইউদনয়ন- মষািটাকা 

,  ম াোইি নিং-01716-144143
2 0.45 কাপ প দ শ্র পাদনরত িাি স্তে আে মঘািারট পাদন

খরিে িদি োদনরয় পাদনে উপে দিরয় মটরন উঠিরয় দিরত হরে। এেিং  তরক 500 গ্রা  

করে চুন প্ররয়াগ কেরত হরে।

২৪৭
ম াোঃ আবু োরিহ  ,গ্রা - মষািটাকা,ইউদনয়ন- মষািটাকা 

,  ম াোইি নিং-01960-437846
3 0.65

কাপ প দ শ্র ও 

 রনারেি মতিাদপয়া

পেিীদে আক্র ন পাদনে োোয়দনক গুনাগুন নষ্ট হরয় ে াছ 

 াো যারচ্চ।
আইভাের দট্রন 1% ৫ দ দি  তািংর  পাদনরত দ দ রয় োো পুকুরে দছটিরয় দিরত হরে।।

২৪৮
ম াোঃনুে ম াহাম্মি গ্রা োঃ- কাদিপুে, ইউদনয়ন - কাদিপুে 

 ম াোইি নিং-01766-371518
4 0.8 রুই,কাতিা, মৃরগি, Nh 3 O2 ঘাটদত পুকুরে োতাে মকরট ো োঁ  দিরয় পাদনরত মঢউ কতেী করুন এেিং হেো টানরত হরে।

২৪৯
ম াছাোঃ দফরোিা, গ্রা োঃ- োহােোটি, ইউদনয়ন - 

োহােোটি  ম াোইি নিং-01760-194345
2 0.34 কাপ প দ শ্র  াছ মভরে যাু্রে। পুকুরেে  ারছে  জুি ঘনত্ব ক ারনাে পো  প প্রিান কো হরিা।

88। ম াোঃোি আহরম্মি গ্রা োঃ- কাথুিী, ইউদনয়ন - কাথুিী,  

ম াোইি নিং- 01740-333413
3 0.25 পাঙ্গাে পাঙ্গারেে োরথ কাপ প  ারছে ঘনত্ব মক ন হরে। পাঙ্গাে -50-60টি ও কাপ প- 40-50 টি

২৫০
ম াছাোঃ হাদেনা খাতুন গ্রা োঃ-োইপুে, ইউদনয়ন -োইপুে  

ম াোইি নিং-01948-546834
2 0.35 পাঙ্গাে  রনারেি প্রদ ক্ষণ চাই অদফরেে োরথ মযাগারযাগ োখাে িন্য েিা হরিা।

২৫১
ম াোঃ দিয়ারুি ইেিা    গ্রা -ো ন্দী,ইউদনয়ন-ো ন্দী  

ম াোইি নিং-01741-194458
4 0.75

পাঙ্গাে ,রুই 

কাতিা,মৃরগি
দক ধেরনে খাোে দক পদে ারন মিওয়া হরি  ারছে বৃদি হরে কিদহক ওিরনে 3-5% হাে দিরন 2 োে

২৫২
ম াোঃ আি আিী  গ্রা -ো ন্দী,ইউদনয়ন-ো ন্দী  

ম াোইি নিং-01920728973
3 0.62

পাঙ্গাে  রনারেি 

মতিাদপয়া
 াছ ভােরছ এেিং  ারছে গারয় িাি িাগ পুকুরে অদিরিন পাউিাে  তরক 200-500 গ্রা  দিরত হরে

২৫৩
ম াোঃ েদকবুি ইেিা   গ্রা - কাদিপুে, ইউদনয়ন-

কাদিপুে  ম াোইি নিং-0১728-229495
3 0.56 কাপ প দ শ্র

পেিীদে আক্র ন পাদনে োোয়দনক গুনাগুন নষ্ট হরয় ে াছ 

 াো যারচ্চ।
আইভাের দট্রন 1% ৫ দ দি  তািংর  পাদনরত দ দ রয় োো পুকুরে দছটিরয় দিরত হরে।।

২৫৪
ম াোঃ হাদফজুে েহ ান  গ্রা - োরহেনগন, ইউদনয়ন-

কাদিপুে  ম াোইি নিং-0১৭35-336458
2 0.358 কাপ প দ শ্র পাদনে উপে েবুি স্তে পরিরছ ,ক ারনাে উপায়। ধারনে খি মপদচরয় িদি োদনরয়  পাদনে উপে দিরয় টানরত হরে তুরি দিরত হরে।

২৫৫
ম াোঃ ম াকরেদুে েহ ান   গ্রা - েহিাতিা, ইউদনয়ন-

মেঁতুিোদিয়া, ম াোইি নিং-0১৭45-287101
2 0.37 কাপ প দ শ্র  াছ ভােরছ এেিং  ারছে গারয় িাি িাগ পুকুরে অদিরিন পাউিাে  তরক 200-500 গ্রা  দিরত হরে

২৫৬
ম াোঃ আি ত আিী  গ্রার ািপুকুদেয়া , ইউদনয়ন- 

োহােোটি, ম াোইি নিং-0১৭৮৪-৫৩৬৭৭
২ ০ পাঙ্গাে /কাপ প দ শ্র পাদনে েিং কািরচ।  াছ মভরে উঠরছ।  তক প্রদত 500 গ্রা  চুন এেিং 100 গ্রা  দফটদকদে প্ররয়াগ করুন।

২৫৭
ম াোঃ েিরুি ইেিা , গ্রা -মচিংগািা, ইউদনয়ন-

মষািটাকা।  ম াোইি নিং-017১৬-১৪৪১৪৩
১ ১

পাঙ্গাে / রনারেি 

কাপ প/ দ শ্র
 াছ মভরে যাু্রছ। াছ  াো যারে পুকুরেে পাদন পদেেতপন করুি্ এেিং  তরক 500 গ্রা  চুন ও 250 গ্রা  িেন প্ররয়াগ করুন।

২৫৮
  াহীন   গ্রা -মতোইি, ইউদনয়ন-ো ন্দী  ম াোইি নিং-

01৯২২-১৩৩০১৩
১ ০ কাপ প দ শ্র পুকুরেে পাদন ঘুিারট। পুকুরেে পাদন পদেেতপন করুি্ এেিং  তরক 500 গ্রা  চুন ও 250 গ্রা  িেন প্ররয়াগ করুন।

২৫৯
দেনা খাতুন , গ্রা -ইকুদি, ইউদনয়ন-োইপুে  ম াোইি 

নিং-017৭৪-০১২৫৯২
১ ০ পাঙ্গাে /কাপ প দ শ্র েকারি  াছ মভরে যাু্রছ। াছ  াো যারে পুকুরেে পাদন পদেেতপন করুি্ এেিং  তরক 500 গ্রা  চুন ও 250 গ্রা  িেন প্ররয়াগ করুন।

২৬০
আবু োরয়ি  গ্রা োঃোনঘাট, ইউদনয়ন-ধানরখািা ম াোইি 

নিং-01৭৪৬-৪১২৫৬০
২ ০ কাপ প দ শ্র ৩-৪ টা করে  াছ  াো যারে পুকুরেে পাদন পদেেতপন করুি্ এেিং  তরক 500 গ্রা  চুন ও 250 গ্রা  িেন প্ররয়াগ করুন।

২৬১
ম াোঃ দুিাি আিী গ্রা -গাঁিারিাে, ইউদনয়ন 

ধানরখািা,ম াোইি নিং-01952-556103
1 0.18 কাপ প দ শ্র রুই িাতীয়  ারছে গারয় ক্ষত মোগ। পুকুরেে পাদন পদেেতপন করুি্ এেিং  তরক 500 গ্রা  চুন ও 250 গ্রা  িেন প্ররয়াগ করুন।

২২৩ ৫৭

৪২৬ ১৬৯

(নারায়ন চন্দ্র মন্ডল)

উপপক্ষরচালক

মৎস্য অক্ষধদপ্তর,খুলনা ক্ষবিাগ

খুলনা

                               গাংনী উপরজলা মমাট=

মিিা ম াটোঃ


