
ক্রঃনং  মৎস্য খামারীর নাম, ঠিকানা ও মমাবাইল নম্বর পুকুর/জলাশয়ের

  আেতন (মে:)

মৎস্যচাস 

প্যায়কয়জর ধরণ

আক্রান্ত প্রজাততর 

নাম

মরায়ের সংতিপ্ত তববরণ পরামশ শ মন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

খুলনা

দিঘদলয়া

1

মমাোঃরদিউল ইসলাম, চন্দনীমহল, মসনহাটি, ০১৭৯৭২৯০৩৩৪ ০.১৮ কার্ প দমশ্র চাষ মৃগেল মাছ র্াদনর উর্র উগে মারা যাগে।
মজুি ঘনত্ব কদমগয় শতগক ৫০০গ্রাম চুন ও ১০০ গ্রাম হাগর লিণ প্রগয়াে করগত 

হগি।

2

মমাোঃ জাদকর মহাগসন, ব্রক্ষ্মোতী, দিঘদলয়া, খুলনা, ০.৩৪ কার্ প দমশ্র চাষ রুই, কাতলা, মৃগেল মাছ মারা যাগে, বৃদি কম।
পুকুর র্াগের োগছর ডাল কাটগত হগি। মজুি ঘনত্ব কদমগয় শতগক ৫০০গ্রাম চুন 

ও ১০০ গ্রাম হাগর লিণ প্রগয়াে করগত হগি। অদি এ প্রগয়াে করগত হগি।

3
মমাোঃ আহাি খামারী, হাজীগ্রাম, মসনহাটি, দিঘদলয়া, খুলনা। 

০১৯৯২৬০৪৫৫১
১. কার্ প দমশ্র চাষ রুই, কাতলা, মৃগেল

মাছ মারা যাগে, মৃত মাগছর মজদলটাল 

দিগয় হলুি তরল মির হগে।

শতগক ৫০০ গ্রাম হাগর ডগলামাইট প্রগয়াে করগত হগি। হররা মটগন গ্যাস মির 

করগত হগি। শতগক ০৩টি অদিগজন ট্যািগলট প্রগয়াে করগত হগি।

4

মশখ মমাোঃ আসাদুজ্জামান, র্াদনোদত, দিঘদলয়া, খুলনা। 

০১৭১৭২৮৩৪২৮
০.১৭ কার্ প দমশ্র চাষ

রুই, কাতলা, 

মৃগেল, দমনর কার্ প
মাছ র্াদনর উর্র উগে খাদি খাগে।

পুকুগর ৪০ মকদজ চুন ও ২ মকদজ লিণ মরৌদ্রজ্জল দিগন সকাল মিলা প্রগয়াে করগত 

হগি। দিকাগল মিলা শতগক ০৩ টি ট্যািগলট প্রগয়াে করগত হগি।

কয়রা

5 জাদহি হাসান মসাহাে, দর্তা-আবুল িাসার ঢালী, ৪নং কয়রা, 

কয়রা, খুলনা, ০১৯০৬-১৮২২৯০
০.৪৬

কার্ প জাতীয় মাগছর 

দমশ্র চাষ
স্বরপুটি

প্রদতদিন ৪-৫ টি মগর মেগস ওগে। 

মাগছর োঁগয় ঘাঁ
হররা দিগয় তলার মাটি উগে দিগত হগি এরর্র এদজম্যাি-৩ প্রগয়াে করগত হগি।

6 মমাোঃ ইউনুস মমােল, দর্তা-মমাোঃ ইন্তাজ মমােল, িাদময়া, 

কয়রা, খুলনা, ০১৯৮৫-৫৪৬১৪৪
০.২৬ েলিা-কার্ প দমশ্র চাষ রুই প্রদতদিন ৪-৫ টা রুই মাছ মারা নাোনী দিগয় তলার গ্যাস দিগত হগি এরর্র দজওলাইট প্রগয়াে করগত হগি।

7
আব্দুল কাগির োজী, দর্তা-আব্দুল মদজি ঢালী, উোঃমদিনািাি, 

কয়রা, খুলনা, ০১৯১৫-১১৭১৭২
০.০৩৩

কার্ প জাতীয় মাগছর 

দমশ্র চাষ
দসলোর ও রুই মাছ

প্রদতদিন ৪-৫ টা কগর দসলোর ও রুই 

মাছ মারা যাগে
নাোনী দিগয় তলার গ্যাস দিগত হগি এরর্র দজওলাইট প্রগয়াে করগত হগি।

8 সাদিয়া তািাসসুম, দর্তা-মিগলায়ার মহাগসন মহারাজপুর, 

কয়রা, খুলনা ০১৯৩৪-২৫৪৭৬৪
০.০৩৫

কার্ প জাতীয় মাগছর 

দমশ্র চাষ
রুই মাছ

উকুগনর কারগণ মাগছর োঁগয় ঘা, মাছ 

মারা যাগে।
হররা মটগন দিগত হগি এরর্গর এদজম্যাি-৩ প্রগয়াে করগত হগি।

ডুমুদরয়া

9

আতাউর োজী, মশালোদতয়া, 01963-238455 0.08
দশং মাগছর একক 

চাষ
দশং ক্ষতগরাে

ডগলামাইট চুন 250 গ্রাম/শতাংশ, লিন 250 গ্রাম/শতাংশ, ব্যাকটিসল 

5দমদল/শতাংশ

10

ফজলু রহমান মশখ, টির্না, 01845-946283 0.91 কার্ দমশ্র চাষ রুই কাতলা লাল ক্ষত
ডগলামাইট চুন 250 গ্রাম/শতাংশ, লিন 250 গ্রাম/শতাংশ, ব্যাকটিসল 

5দমদল/শতাংশ

১৫. কার্ শক্রয়মর নামঃ মরাে প্রততয়রাধ ও তনেন্ত্রয়ণ পতরদশ শন ও পরামশ শ প্রদান

সূচয়কর নামঃ পরামম শ প্রদানকৃত মৎস্যচাতস (জন)

লিযমাত্াঃ ৯৮৫ টি

তবভােঃ খুলনা



11

আলাউদিন জিার, খাজুরা, 01986-676273 0.16 র্ািিা একক চাষ র্ািিা মেগস উেগছ
অদি-এ 5গ্রাম/শতাংশ, র্াদনর প্রিাহ ততরী করুন, ডগলামাইট চুন 250 

গ্রাম/শতাংশ প্রগয়াে করুন

12

এজাজ আহগমি, শাহপুর, 01920-363653 3.23 কার্ দমশ্র চাষ রুই কাতলা উকুন
ডগলামাইট চুন 250 গ্রাম/শতাংশ, লিন 250 গ্রাম/শতাংশ, মডদলদিি 

5দমদল/শতাংশ

13

আফগরাজা খানম, রানাই, 01938-898124 0.17 েলিা-কার্ দমশ্র চাষ েলিা মেগস উেগছ ও মারা যাগে
অদি-এ 5গ্রাম/শতাংশ, র্াদনর প্রিাহ ততরী করুন, ডগলামাইট চুন 250 

গ্রাম/শতাংশ প্রগয়াে করুন

14

র্লাশী তিরােী, িেডাঙ্গা, 01915-520262 0.3 েলিা-কার্ দমশ্র চাষ েলিা এগেনা কাটা  যাগে
র্াদন র্দরিতপন করুন, ডগলামাইট চুন 250 গ্রাম/শতাংশ,ব্যাকটিসল 

5দমদল/শতাংশ প্রগয়াে করন

মতরখািা

15 মিারান মশখ, হাদেখাদল, িারাসাত, মতরখািা, খুলনা। 

০১৯০২২৭৮৯৫৭
০.২৬ েলিা কার্ প দমশ্র চাষ রুই ও েলিা দচংদে রুই ও েলিা দচংদে মারা যাগে। গ্যাগসাদনল 2 গ্রা. প্রদত শতাংগশ ও দজও প্রাইম ১০০ গ্রা. প্রদত শতাংগশ

16 সজল কাদন্ত দিশ্বাস, কেদরয়া র্াতলা, মতরখািা,খুলনা। 

01717250427
0.21 কার্ প জাতীয় কাতলা ও পুটি মাছ

ক্ষত মরাগে কাতলা ও পুটি মাছ মারা 

যাগে।
মাইগরাদনল ২ গ্রা. প্রদত শতাংগশ ও দজও প্রাইম ১০০ গ্রা প্রদত শতাংগশ

17

অনািী অদিকারী, দিদর আজেো, আজেো, মতরখািা, খুলনা। 0.33 কার্ প জাতীয় কার্ প জাতীয় মাছ মারা  যাগে প্রদত শতাংগশ ১৫০ গ্রা, দজও প্রাইম ও অদিগমার ১০ গ্রা. প্রদত শতাংগশ প্রগয়াে।

18 তর্তী ব্যার্ারী, দিদর আজেো, আজেো, মতরখািা, খুলনা। 

01856867463
0.42 কার্ প জাতীয়

দসলোর কার্ প ও 

পুটি মাছ
মাগছর োগয় লাল িাে টিমগস ২ গ্রা. প্রদত শতাংগশ ও দজও প্রাইম ১০০ গ্রা. প্রদত শতাংগশ।

19 িকদতয়ার মশখ, নয়ািারাসাত, মকালার্াটোতী, মতরখািা, 

খুলনা।01725474714
0.26 মরণু মর্ানা

রুু্ই মাগছর মরণু 

মর্ানা
মর্ানা দূি পল ও মারা যাগে

দর্এইচ দড প্রদত শতাংগশ 2দমদল. দজও প্রাইম ১০০ গ্রা. প্রদত শতাংগশ ও 

অদিগমার ১০ গ্রা, প্রদত শতাংগশ  প্রগয়াে।

িাগকার্

20 কৃষ্ণর্ি মন্ডল, দর্তাোঃ মোর্াল চন্দ্র মনডল , গ্রামোঃ িাজুয়া, 

ইউোঃ িাজুয়া 01405136344
0.13 কার্ প দমশ্র রুই, কাতলা মুগেল

মাগছর োগয় ক্ষত, মাগছর অস্বাোদিক 

চলাগফরা
র্ন্ডগকয়ার 50-60গ্রাম/শতক, দজওলাইট 150গ্রাম/শতক

21 মিিাশীষ মন্ডল, দর্তাোঃ েগিন্দ্রনাথ মন্ডল , গ্রামোঃ উত্তর 

িাদনশান্তা , ইউোঃ িাদনশান্তা 01611016705
0.20 েলিা কার্ প েলিা দচংদে মখালস র্াোগেনা ইউদরয়া200গ্রাম/শতক,  দজওলাইট 150গ্রাম/শতক, কৃদিম খািার

22 সুজন মন্ডল, দর্তাোঃ সুদজত মন্ডল , গ্রামোঃ হদরণটানা , ইউোঃ 

তকলাশেঞ্জ 01712712891
0.14 কার্ প দমশ্র রুই, মুগেল

মাছ সকাল দিকাল খাদি খাগে, 

প্রদতদিন 1-2 টা মারা যাগে
ইগকাদরচ 100গ্রাম/শতক, র্ন্ডগকয়ার 75-80গ্রাম/ শতক, হররা টানগত হগি

23 শংকর মন্ডল, দর্োঃ েিগতাষ মন্ডল, গ্রাোঃ তকলাশেঞ্জ, 

ইউোঃককলাশেঞ্জ 01924187181
0.15 েলিা কার্ প েলিা দচংদের মখালস নরম দজওলাইট 150গ্রাম/শতক, কযালদসয়াম সমৃি কৃদিম খািার

ফুলতলা

24 কুমাগরশ োইন, ডাকাদতয়া, ফুলতলা, খুলনা, 

01963338615
0.12 েলিা কার্ প দমশ্র দচংদে এিং কার্ প

সকাগল দচংদে এিং কার্ প র্াদনগত 

োসগছ এিং দচংদে কূগল চগল আগস।
মসাদডয়াম র্ারকাি পগনট 40 গ্রাম/শতক হাগর প্রগয়াহ করগত হগি।

25 দজ.এম দসরাজুল ইসলাম, MCSK, ফুলতলা, 

01914066032
0.5 কার্ প দমশ্র কার্ প মাগছর োগয় উকুন 10 দমদল/শতক আরগুগলি দিকাগল ব্যিহার করগত হগি।

26

মমা: জাহাঙ্গীর কিীর, রাদের্াো, ফুলতলা, 01627388900 0.25 কার্ প দমশ্র কার্ প
মাগছর মচাখ ফুগল মির হওয়া, মলজ ও 

র্াখনায় রক্তক্ষরণ এিং খািাগর অনীহা

অযাকটিে বুস্ট 4 গ্রাম হাগর প্রদত মকদজ খািাগর দমদশগয় সপ্তাগহ 3-4 দিন 

খাওয়াগত হগি।



িটিয়াঘাটা

27 অদসম মদিক, দর্তা- দকরন মদিক, জযখালী, িটিয়াঘাটা, 

খুরনা। মমািা-01724719204
0.3 কার্ প দমশ্র চাস রুই, কাতলা

 মাছ মারা যাগে? অযাগমাদনয়া-1.0 

দর্এইচ-7.8
1. অযাগমাদনল-8দমদল/শতক 2. দজওলাইট-200/শতক

28 সন্জয় ইজারিার, দর্তা-মহানন্দ ইজারিার, দকসমত-ফুলতলা, 

িটিয়াঘাটা, খুলনা। মমািা- 01773828758
0.2 কার্ প দমশ্র চাস রুই, কাতলা

 মাছ মারা যাগে? অযাগমাদনয়া-1.0 

দর্এইচ-7.6

1. অযাগমাদনল-8দমদল/শতক 2. দজওলাইট-200/শতক 3. অদিগলার-

25টি/শতক

29 সগতযন রায় বুনারািাি,িটিয়াঘাটা, খুলনা। মমািা-

01955487617
0.25 কার্ প দমশ্র চাস রুই, কাতলা

 মাছ মারা যাগে? অযাগমাদনয়া-0.25 

দর্এইচ-8.3
1. অযারগুলাস দকলার (5+2)দমদল/শতক ২. সগয়র মপ্রা-10দমদল/শতক

রুর্সা

30 িলা িােচী, দর্তা- তারার্ি িােচী, সাং- িলটী, 

01937277276
0.2 েলিা কার্ প দমশ্র েলিা েলিার এগেনা কাটা চুন 250 গ্রাম প্রদত শতগক গুগল দিন

31 প্রদুযৎ দিশ্বাস, দর্তা- দনম পল দিশ্বাস, সাং- িান্দাখাল, 

01735285212
0.4 েলিা কার্ প দমশ্র েলিা েলিার দেল কাগলা চুন 250 গ্রাম প্রদত শতগক গুগল দিন। সপ্তাহ অন্ত পুনোঃ

32
মমাোঃ শদহি, দর্তা- আরমান, সাং- দতলক, 01939924258 0.25 েলিা কার্ প দমশ্র রুই কাতলা সািা মাছ মারা যাগে চুন শতক প্রদত 250 গ্রাম লিন শতক প্রদত 200গ্রাম গুগল দিন

র্াইকোছা

33 মমাোঃ দমলন দিশ্বাস, গ্রামোঃ মোর্ালপুর, 

০১৯৮০০৩৫০২৭
১.৫ বােদা-কাপ শ বােদা ওজন কম ও বৃদি কম খাদ্য প্রগয়াে করগত িলা হয়।

34 মমাোঃ মরজাউল দিশ্বাস, মেিাটি, েিাইপুর, 

০১৯৬০০১২৭৮১
০.২ বােদা-কাপ শ বােদা

মরা যাগে

মাটিগত গ্যাস
দিঘাগত ৩ মকদজ হাগর ডগলামাইট প্রগয়াে করগত িলা হয়।

35

মমাঃ মাতেম তবশ্বাস, েদাইপুর, ০১৯৩৯১০৬৪৫৪ ০.১৩ বােদা বােদা র্াদনগত গ্যাস ও মশওলা পঁচা
মশওলা পঁচা তুগল মফলগত হগি। দিঘাগত ৩ মকদজ হাগর ডগলামাইট 

প্রগয়াে করগত হগি।

36

মমাঃ রেমান তবশ্বাস, কতপলমুতন, ০১৭৪৬১১৯৮৬৬ ০.২ কাপ শ মপানা কাপ শ মপানা মর্ানার বৃদি কম পুদিকর খাদ্য প্রগয়াে করগত িলা হয়।

37 সঞ্জয় মন্ডল, িাইনিাদেয়া, ০১৯৩১০৩৮৭৯৩ ০.৫০ 

 

বােদা-কাপ শ কাপ শ বৃদি কম পুদিকর খাদ্য প্রগয়াে করগত িলা হয়।

38

সঞ্জয় মন্ডল, িাইনিাদেয়া, ০১৯৩১০৩৮৭৯৩ ০.২ বােদা-কাপ শ বােদা মাটি মত গ্যাস
দিঘাগত ৩ মকদজ হাগর চুন এিং সগয়ল মপ্রািাগয়াটিক প্রগয়াে করগত 

িলা হয়।

39 অপু তিরােী, র্াদরশামাদর ০ কার্ প দমশ্রচাষ কার্ প বৃদি কম ও মজুি ঘনত্ব মিদশ মজুি ঘনত্ব কমাগত িলা হয়।

১৪.১৫
বাগেরহাট

১
মমগহিী হাসান, দর্তা- শামছুল হক, গ্রাম- উিয়পুর, 

০১৭১২৮৬২৩১৭
০

কার্ প জাতীয় 

মাগছর চাষ
কাতলা ক্ষতগরাে

প্রদত শতগক ৩০০ গ্রাম হাগর র্াথুগর চুন র্াদনগত গুগল দছটিগয় দিগত হগি 

এিং ১৫ দমদনট র্গর শতগক ১০০ গ্রাম হাগর লিন সরাসদর দছটিগয় দিগত 

হগি।

২
মমাোঃ আসলাম মমািা, দর্তা- মমাোঃ খদলর মমািা, গ্রাম- 

কাহারপুর, ০১৭২২৫২৩৪৪৭
০ কার্ প- েলিা কাতলা ও মৃগেল ক্ষতগরাে

প্রদত শতগক ২৫০ গ্রাম হাগর র্াথুগর চুন র্াদনগত গুগল দছটিগয় দিগত হগি 

এিং ১৫ দমদনট র্গর শতগক ১২৫ গ্রাম হাগর লিন সরাসদর দছটিগয় দিগত 

হগি।

মমাল্লাোট



৩
মমাোঃ দসরাজুল ইসলাম, ইউদর্ সিস্য, উিয়পুর ইউদর্, 

০১৭২৪৮৪৮৯৮৮
১ কার্ প - েলিা কার্ প ক্ষতগরাে

প্রদত শতগক ২৫০ গ্রাম হাগর ডগলামাইট চুন র্াদনগত গুগল দছটিগয় দিগত 

হগি এিং ১৫ দমদনট র্গর শতগক ১৫০ গ্রাম হাগর লিন সরাসদর দছটিগয় 

দিগত হগি।

৪
মোর্াল চন্দ্র েদ্র, দর্তা- নারায়ন েদ্র, গ্রাম- মমগহরপুর, 

০১৮৭৫৭০৯৫২৯
০ কার্ প- েলিা দচংদে এগেনা র্চা মরাে

োরম্যাি মেশাল প্রদত শথগক ২ দমদল র্াদনগত গুগল ছাটাগত হগি এিং 

ঐ দিন খাদ্য িন্ধ থাকগি। ১ দিন র্গর খাগদ্যর সাগথ দস-দকউর ম্যাি ও 

মজল িাইণ্ড দমদশগয় খাওয়াগত হগি ৩-৫ দিন।

৫
ওিায়দুিাহ, দর্তা- অদলউিাহ, গ্রাম- মকািাদলয়া, 

০১৬২৪৭৬৫০০৫
০ কার্ প- েলিা দসলোরকার্ প ক্ষতগরাে

প্রদত শতগক ২০০ গ্রাম হাগর ডগলামাইট চুন র্াদনগত গুগল দছটিগয় দিগত 

হগি এিং ১৫ দমদনট র্গর শতগক ১০০ গ্রাম হাগর লিন সরাসদর দছটিগয় 

দিগত হগি।.

৬
সুদপ্রয়া দিশ্বাস, দর্তা- েঙ্গাির দিশ্বাস,  গ্রাম- উত্তর 

মাটিয়ারোদত, ০১৯৯২৫১৪৯৪১
১ কার্ প- েলিা দসলোরকার্ প ক্ষতগরাে

প্রদত শতগক ২৫০ গ্রাম হাগর ডগলামাইট চুন র্াদনগত গুগল দছটিগয় দিগত 

হগি এিং ১৫ দমদনট র্গর শতগক ১০০ গ্রাম হাগর লিন সরাসদর দছটিগয় 

দিগত হগি।

১
িািল চন্দ্র মিউেী, দর্তা- দিিান চন্দ্র, গ্রাম-িানসাের, 

০১৭৩৫৩০০৭৯১
০ কার্ প- েলিা কাতলা ক্ষতগরাে

প্রদত শতগক ২৫০ গ্রাম হাগর র্াথুগর চুন র্াদনগত গুগল দছটিগয় দিগত হগি 

এিং ১৫ দমদনট র্গর শতগক ১০০ গ্রাম হাগর লিন সরাসদর দছটিগয় দিগত 

হগি।

২
মমাোঃ জাহাঙ্গীর মহাগসন, দর্তা- ইউনুচ আলী, গ্রাম- 

মসানাতলা, ০১৭৫১৮৩৪০১১
১ কাঁকো কাঁকো কাঁকো মারা যাওয়া

সম্পুন প র্াদন র্দরিতপন কগর প্রদত শতগক ২৫০ গ্রাম হাগর র্াথুগর চুন 

র্াদনগত গুগল দছটিগয় দিগত হগি

৩
মমাোঃ আলম মদিক, দর্তা- মমাজাহার মদিক, গ্রাম- 

মসানাতলা ০১৭৩২০১৭৬৩৭
০ কার্ প - েলিা কার্ প ক্ষতগরাে

প্রদত শতগক ২৫০ গ্রাম হাগর ডগলামাইট চুন র্াদনগত গুগল দছটিগয় দিগত 

হগি এিং ১৫ দমদনট র্গর শতগক ১৫০ গ্রাম হাগর লিন সরাসদর দছটিগয় 

দিগত হগি।

৪
লাইদল কাঞ্চন, স্বামী-মমাোঃ কাঞ্চন, গ্রাম- মি. রাজাপুর, 

০১৯১০৮৬৪৩২৩
০ কার্ প- েলিা দসলোরকার্ প োগয় লাল িাে

প্রদত শতগক ২৫ গ্রাম হাগর র্টাদশয়াম র্ারম্যঙ্গাগনট র্াদনগত গুগল 

দছটিগয় দিগত হগি  এিং শতগক ২৫০ গ্রাম হাগর র্াথুগর চুন র্াদনগত গুগল 

দছটিগয় দিগত হগি

১ মমাোঃ ওয়াদলউর রহমান, সুলতানপুর, ০১৭৯৭২২৪২০১ ১.১  কার্ প দমশ্র চাষ রুই, কাতলা, মৃগেল মাগছ উকুন হগয়গছ। শতক প্রদত ৩ দমদল হাগর এদসম্যাি দিগত হগি ( ৩ ফুট র্াদনর জন্য)

২ মমাোঃ আলআদমন মশখ, মকশরোদত, ০১৯৩৬৭৫১৮৬১ ০.৪৮  কার্ প দমশ্র চাষ
রুই, কাতলা, 

মৃগেল, দশং
দশং মাছ মারা যাগে। দজওলাইট ১০ মকদজ গুগল দিগত হগি।িাজাগরর দশং মাগছর খািার দিগত হগি।

৩ রদিউল নকীি, মকািলা, ০১৩১৬০৭৭৬৯৮ ০.৪  কার্ প দমশ্র চাষ রুই, কাতলা, মৃগেল মাগছ ক্ষত মরাে হগয়গছ। ৫০ মকদজ চুন,৫০ মকদজ লিন দিগত হগি।

৪ আবুল হাসান, মেরা, ০১৯৯৩২১২৯০৭ ০.০৬  কার্ প দমশ্র চাষ
রুই, কাতলা, 

মৃগেল, িাটা, েলিা
েলিা দচংদের এগেনা র্গে যাগে। ২০ মকদজ চুন,২০ মকদজ লিন, দজওলাইট ৫ মকদজ দিগত হগি।

উপগেলাাঃ শরণগ ালা

বাগেরহাট সদর



৫ রনদজত দিশ্বাস,িেচািপুর, ০১৯১৩২২০২৮৭ ০.৪  কার্ প দমশ্র চাষ
রুই, কাতলা, 

মৃগেল, িাটা, েলিা
েলিা দচংদের ফুলকা কাগলা হগয় মেগছ।

সামদয়কোগি খািার প্রগয়াে িন্ধ করগত হগি।হররা টানগত হগি।র্াদন র্াোগত 

হগি।৩৫ মকদজ চুন দিগত হগি।

৬ মসদলম মহাগসন, িাগিাখাদল,০১৯১৬১৫০১১৮ ০.৫০  কার্ প দমশ্র চাষ
রুই, কাতলা, 

মৃগেল, িাটা, েলিা
েলিা দচংদের এগেনা র্গে যাগে। ২০ মকদজ চুন,২০ মকদজ লিন, দজওলাইট ৫ মকদজ দিগত হগি।

কচুয়া

১
শ্রীিাম িাস, দর্তা-জয়গিি িাস, গ্রাম -িািাল, িািাল, 

০১৮১১১০৯১১
০

কার্ প জাতীয় 

মাগছর চাষ
কাতলা ক্ষতগরাে

প্রদত শতগক ৩০০ গ্রাম হাগর র্াথুগর চুন র্াদনগত গুগল দছটিগয় দিগত হগি 

এিং ১৫ দমদনট র্গর শতগক ১০০ গ্রাম হাগর লিন সরাসদর দছটিগয় দিগত 

হগি।

২
মাসুি মশখ, দর্তা- তফাজ্ঝল মশখ, গ্রাম-মদঘয়া, মদঘয়া, 

০১৭৮২৮৭৫০০০
০ কার্ প- েলিা কাতলা ও মৃগেল ক্ষতগরাে

প্রদত শতগক ২৫০ গ্রাম হাগর র্াথুগর চুন র্াদনগত গুগল দছটিগয় দিগত হগি 

এিং ১৫ দমদনট র্গর শতগক ১২৫ গ্রাম হাগর লিন সরাসদর দছটিগয় দিগত 

হগি।

৩
মমাসা: দরদজয়া মিেম, স্বামী -মকবুল মশখ, গ্রাম- 

মজািাদয়, েজাদলয়া, ০১৯২১৬৭০২৮৬
০ কার্ প - েলিা কার্ প ক্ষতগরাে

প্রদত শতগক ২৫০ গ্রাম হাগর ডগলামাইট চুন র্াদনগত গুগল দছটিগয় দিগত 

হগি এিং ১৫ দমদনট র্গর শতগক ১৫০ গ্রাম হাগর লিন সরাসদর দছটিগয় 

দিগত হগি।

৪
মগনারঞ্জন র্রামাদনক, দর্তা-কাদমদন র্রামাদনক, গ্রাম- 

মোর্ালপুর, মোর্ালপুর, ০১৯২১২২৩০১৪
০ কার্ প- েলিা দচংদে এগেনা র্চা মরাে

োরম্যাি মেশাল প্রদত শথগক ২ দমদল র্াদনগত গুগল ছাটাগত হগি এিং 

ঐ দিন খাদ্য িন্ধ থাকগি। ১ দিন র্গর খাগদ্যর সাগথ দস-দকউর ম্যাি ও 

মজল িাইণ্ড দমদশগয় খাওয়াগত হগি ৩-৫ দিন।

১ ০৪ টি

১
মমাোঃ মাহাতাি উদিন, গ্রাম- র্দিম 

সরাদলয়া,01911654024
০.২৬ কার্ প- েলিা মৃগেল মাগছর োগয় উকুন

প্রদত শতগক 500গ্রাম হাগর র্াথুগর চুন র্াদনগত গুগল দছটিগয় দিগত হগি 

এিং সপ্তাগহ 1 িার 0.8 দর্দর্এম হাগর সুদমদথয়ন প্রগয়াে

২
মমাোঃ ইদলয়াছ খান, গ্রাম-চর 

মহােলাবুদনয়া,01776429421
০.১৩ কার্ প- েলিা দসলোরকার্ প মেগস মাছ মারা যাগে মজুি ঘনত্ব কমাগত হগি। সন্ধযা ও মোর মিলায় র্াদনগত িাশঁ দর্টাগত হগি

৩
মমাোঃ আলাদমন , গ্রাম-র্দিম 

খাউদলয়া,01743135601
০.৮০ কার্ প - েলিা েলিা দচংদে দচংদে মারা যাগে

আোছা োগলা োগি র্দরষ্কার করগত হগি এিং প্রদত শতগক ২৫০ গ্রাম 

হাগর ডগলামাইট চুন র্াদনগত গুগল দছটিগয় দিগত হগি

৪ সুিীর কুমার রায় ,গ্রাম-দমদিডাংো,01746370324 ২.৪৫ দচংদে দচংদে দচংদের মিহ েঞ্জ এর মত
প্রদত শতগক 400 গ্রাম হাগর ডগলামাইট চুন র্াদনগত গুগল দছটিগয় দিগত 

হগি এিং আদমষ সমৃি খািার প্রগযাে করগত হগি

শ্রীিাস সরকার,গ্রাম-মদহষচরণী,01792468147 ০.২৫ মতলাদর্য়া
মগনাগসি 

মতলাদর্য়া
আঁইশ উগে যাগে

শতাংশ প্রদত 1 মকদজ লিন এিং 10 গ্রাম র্টাদশয়াম র্ার ম্যাোগনট 

প্রগয়াে করগত হগি।

৪
ওহাি আলী দশকিার , গ্রাম-

মদহষচরণী,01783633356
০.৮৭ িােিা দচংদে িােিা দচংদে দচংদের মলগজ র্াদন জগম

র্াদন র্দরিতপন কগর শতগক 300 গ্রাম হাগর ডগলামাইট চুন র্াদনগত গুগল 

দছটিগয় দিগত হগি এিং আদমষ সমৃি খািার প্রগযাে করগত হগি

৪.৭৬

উর্গজলা মমাট

মমাগরলেঞ্জ

উর্গজলা মমাট



০১।
সঞ্জয় রায়, ঠিকানাোঃ বুদেরডাঙ্গা, দিেরাজ, মমাংলা, 

িাগেরহাট। মমািাইল নম্বর- 01929522808
0.80

িােিা, েলিা দমশ্র 

চাষ
িােিা

িােিা দচংদে মারা যাগে। সি দচংদে 

েঞ্জ হগয় মেগছ।
অদফস

০২।
মজযাদতম পয় রায়, ঠিকানাোঃ দিেরাজ, বুদেরডাঙ্গা, মমাংলা, 

িাগেরহাট। মমািাইল নম্বর- 01929522808
0.26

রুই, কাতলা দমশ্র 

চাষ
রুই রুই মাগছর োগয় লালগচ ক্ষতগরাে মাে

০৩।
        প্রিীর্ হালিার,     ঠিকানাোঃ মাছমারা, মমাংলা, 

িাগেরহাট। মমািাইল নম্বর- 01842806958
0.80

িােিা, েলিা দমশ্র 

চাষ
িােিা

িােিা দচংদে মারা যাগে। সি দচংদে 

েঞ্জ হগয় মেগছ।
অদফস

০৪।
        অনুর্ম ঢালী,      ঠিকানাোঃ চাঁর্ো, মমাংলা, িাগেরহাট। 

মমািাইল নম্বর- 01993281153
15 শতক

েলিা, িােিা দমশ্র 

চাষ
েলিা

েলিা দচংদে মারা যাগে এিং িাঁদে 

মকগট র্গে যাগে।
অদফস

১ দলপ্টন রায়, িলিা, ০১৭১২৯৪৩০৬১ ০ কার্ প দমশ্র চাষ কাতলা ক্ষত মরাে
শতক প্রদত ১ মকদজ চুন এিং ১ মকদজ লিন ৫ ফুট েেীরতায় 

সপ্তাগহ ১ িার

১ আসাবুর রহমান, মতলীখালী ১ কার্ প নাস পারী কার্ প জাতীয় মাছ মাগছর উকুন
সুদমদতয়ন ২-৩ দম.গ্রা. প্রদত শতগক দিগত হগি।

দডর্টাগরি ৬ দম.গ্রা. ৫-৭ দিন র্র র্র দিগত হগি।

১
মারুফ দিিা

মোদিন্দপুর মাদ্রাসা

০১৭২৮৩৭২২৬৬

১ মতলাদর্য়া চাষ মতলাদর্য়া মাগছর োগয় ঘা
শতক প্রদত ১ মকদজ চুন এিং ১ মকদজ লিন ৫ ফুট েেীরতায় 

সপ্তাগহ ১ িার

২ নাসদরন আক্তার, আিাঘাট মেৌরম্ভা, ০১৬৮২১২৮৫৬২ ০ কার্ প দমশ্র চাষ কাতলা
কালিাউগসর মেক, েলিা মেগস 

ওগে
িাগয়া এযাগকায়া প্রগয়াে করগত হগিঅ, হররা টানগত হগি।

এনামুর মুদি, িদন প, মেৌরম্ভা, ০১৭১৬৬০০০০২৯ ০ কার্ প দমশ্র চাষ রুই ক্ষত মরাে
শতক প্রদত ১ মকদজ চুন এিং ১ মকদজ লিন ৫ ফুট েেীরতায় 

সপ্তাগহ ১ িার

৩ জাদকর মহাগসন, কার্াস ডাঙ্গা, মেৌরম্ভা, ০১৯৭২৪৪৯০২৯ ০ তক, দশং, মাগুর মাগুর ক্ষত মরাে
শতক প্রদত ১ মকদজ চুন এিং ১ মকদজ লিন ৫ ফুট েেীরতায় 

সপ্তাগহ ১ িার

১ ওদহদুজ্জামান, গ্রামোঃ কলাতলা, মমাোঃ ০১৮২৩৩৯০৯৭৭ ৪.৫ কার্ প-েলিা রুই, কাতলা ক্ষত মরাে চুন-২৫০ গ্রাম/শতক ও লিন-২০০ গ্রাম/শতক

২ িীন ইসলাম, গ্রামোঃ দহজলা, মমাোঃ ০১৯৮২৬৭২৮৭৫ ০.১৩ কার্ প-েলিা রুই, কাতলা ও পুটি ক্ষত মরাে চুন-২৫০ গ্রাম/শতক ও লিন-২০০ গ্রাম/শতক

৩ দর্নাক মন্ডল, গ্রামোঃ িাখরেঞ্জ, মমাোঃ ০১৮৩৪৯১৪৪২৬ ০.৫২ কার্ প-েলিা দচংদে এগেনা খগস র্ো ডগলামাইট-২৫০ গ্রাম/শতক ও মরনামাইদসন-৫ গ্রাম/মকদজ দফড

৪ নাইম খা, গ্রামোঃ দহজলা, মমাোঃ ০১৭১২৪৬৫৫৮৪ ০.৬
গ্রাস কার্ প, পুটি, রুই, 

কাতলা

গ্রাস কার্ প, পুটি, 

রুই, কাতলা
ক্ষত মরাে চুন-২৫০ গ্রাম/শতক ও লিন-২০০ গ্রাম/শতক

উর্গজলা

 মমাটোঃ
৫.৭৫

১
কানাই লাল মজুমদার, তপং-মোয়দব মজুমদার, 

কলকতলো, ফতকরোট,  01833686648
0.8 কার্ পেলিা েলিা দচংদের িাদে কাটা

শতগক 250 গ্রাম চুন প্রগয়াে, মজুি ঘনত্ব কমাগনা, প্রদত মকদজ খািগরর সাগথ 5 

গ্রাম প্রিাগয়াটিক প্রগয়াে করগত হগি

২
আতবদ মোয়সন মসাোে, তপং- শতেদুল ইসলাম, 

বাতেরতদো, ফতকরোট, 01935659665
0.2 কার্ প দমশ্রচাষ কার্ প জাতীয় মাছ রুই মাগছ ক্ষত মরাে শতগক 500 গ্রাম চুন ও 500 গ্রাম লিন প্রগয়াে করগত হগি।

মমাংলা

রামপাল

চিতলমারী

ফচিরহাট



৩
এনায়েত মুতি, তপং-আঃ ছাত্তার মুতি, দতিণ মবদকাটা, 

রামপাল, 01911197211
1.6 কার্ প দমশ্রচাষ কার্ প জাতীয় মাছ

রুই মাগছর ফুলকা র্চা ও দূি পল হগয় 

মারা যাওয়া

320 মকদজ চুন আর খাগদ্যর সাগথ 2 গ্রাম হাগর অদিগটিাসাইদিন প্রদত মকদজ 

খািাগরর সাগথ 5/6 দিন প্রগয়াে করগত হগি।

৪
মশখ জাতেদুল ইসলাম, তপং-মশখ আব্দুল কতরম, 

ব্রহ্মনরাকতদো, ফতকরোট,  01748930830
1.98 কার্ পেলিা রুই ও মৃগেল মাগছর উকুন 20 গ্রাম দেতাগো র্দরমান মত র্াদনর সাগথ দমদশগয় প্রদত 50 শতগক দিগত হগি।

৫
মমাঃ মশখ শতেদুল ইসলাম, তপং- মমাঃ ইব্রাতেম মশখ, 

মছাট বাতেরতদো, ফতকরোট,  01716778689
0.24 কার্ পদমশ্র িাটা মাছ মর্ট ফুগল যাওয়া

আর্াতত খািার প্রগয়াে িন্ধ রাখাগত হগি, মাগছর ঘনত্ব কমাগত হগি, প্রদত শতগক 

250 গ্রাম চুন ও 250 হাগর লিন প্রগয়াে করগত হগি।

৬
মমাঃ শামসুর মশখ, তপং-মৃত ততমজ উতিন মশখ, মভাে 

প:পাড়া, ফতকরোট, 01788991875
0.3 কার্ পেলিা মৃগেল ও থাইপুটি ক্ষত মরাে শতগক 500 গ্রাম চুন ও 500 গ্রাম লিন প্রগয়াে করগত হগি।

৭
প্রতাপ রাে, তপং-প্রফুল্ল কুমার রাে, নলধা, ফতকরোট, 

01860882588
1.2 কার্ পেলিা েলিা দচংদে েলিা দচংদের োগয় সবুজাে মশওলা প্রদত শতগক ইগয়ান মগ্রাথ র্াউডার 2 দমদল কগর প্রগয়াে করগত হগি।

সাতক্ষীরা

1 মমাোঃ মমাখতাছারুল ইসলাম, র্ায়রা ডাঙ্গা, দশিপুর, সির, 

সাতক্ষীরা। ০১৭২৫০০৩২৪৬
0.66 কার্ প-েলিা দমশ্ররচাষ মৃগেল মাগছর শরীগর উঁকুন

পুকুগর মপ্রদথত যািতীয় িাঁগশর কদঞ্চ ও ডালর্ালা তুগল মরাগি শুদকগয় মফলুন, 

দিঘা প্রদত ৫ মকদজ হাগর চুন ও ওরাল১০০ দমদল. প্রগয়াে করুন।

2 মমাোঃ আব্দুল মদজি,  মিিনের, লািসা, সির, সাতক্ষীরা। 

০১৭১২৯৯৭৯১৮
0.40 কার্ প দমশ্ররচাষ

দমরর কার্ প ও 

মৃগেল
মাগছর শরীগর মোলাকার িাে ও ঘাযুক্ত

মজুি ঘনত্ব র্রামশ পমত রাখুন, দিঘা প্রদত ৫ মকদজ দজওলাইট এিং ২৫০ গ্রাম 

র্টাদশয়াম র্ারমাঙ্গাগনট প্রগয়াে করুন।

3 মমাোঃ শওকত মহাগসন, র্রানিহ, দশিপুর, সির, সাতক্ষীরা। 

০১৭১৯৬৮৩৯০৩
0.93 কার্ প দমশ্ররচাষ রুই, কাদলিাউশ মাগছর শরীগর মোলাকার িাে ও ঘাযুক্ত

র্াদনর েেীরতা র্রামশ পমত বৃদি করুন।। মরাগির সময় হররা/জাল টানুন, দিঘা 

প্রদত চুন ১০ মকদজ ও লিন ১০ মকদজ হাগর প্রগয়াে করুন।র্রামশ পমত সুষম খািার 

প্রগয়াে করুন।
4 মমাোঃ আবু হাসান, দমরেীডাঙ্গা, তিকারী, সির, সাতক্ষীরা। 

০১৭৪৫৪৪৯৯৪২
0.53 কার্ প দমশ্ররচাষ দসলোর ও মৃগেল

মাগছর শরীগর মোলাকার িাে ও ঘাযুক্ত। 

র্ায়ুর্থ লালাযুক্ত ও মফালাোি।

মোির প্রগয়াে িন্ধ রাখুন, মরাগির সময় হররা/জাল টানুন, দিঘা প্রদত চুন ১০ মকদজ 

ও লিন ১০ মকদজ হাগর প্রগয়াে করুন।র্রামশ পমত সুষম খািার প্রগয়াে করুন।

5 মমাোঃ আব্দুল আদলম,  মাছগখালা, ব্রহ্মরাজপুর, সির, 

সাতক্ষীরা। ০১৭১১৩৫৪৭৬৩
5.50 কার্ প-েলিা দমশ্ররচাষ রুই, কাতলা

মাগছর শরীগর মোলাকার িাে ও ঘাযুক্ত 

এিং উঁকুন রগয়গছ।

পুকুগর মপ্রদথত যািতীয় িাঁগশর কদঞ্চ ও ডালর্ালা তুগল মরাগি শুদকগয় মফলুন, 

অগন্যর পুকুগর ব্যিহৃত জাল োগলাোগি মরাগি না শুদকগয় মঘগর ব্যিহার করগিন 

না, মরাগির সময় হররা/জাল টানুন,দিঘা প্রদত ১০ মকদজ হাগর চুন ও ১০ মকদজ 

6
মমাোঃ ইকিাল মহাগসন, , তালতলা, লািসা, সির, সাতক্ষীরা। 

০১৭৬৭৪১৫৩০২
1.52 কার্ প দমশ্ররচাষ রুই, কাতলা, মৃগেল

মাগছর র্াখনার মোোয় এিং মর্গটর 

নীগচ লাল মোলাকার ঘাযুক্ত

মরাগির সময় জাল/হররা টানুন, খািার প্রগয়াে র্রামশ পমত কদমগয় দিন, দিঘা 

প্রদত ৭ মকদজ হাগর চুন ও ১০ মকদজ লিন প্রগয়াে করুন।

0.00

7
মমাঃ আলাতমন, তপতা: রাজ্জাক সরদার, সাং: মনোলপুর, 

তালা, সাতিীরা,
০ পাঙ্গাস পাঙ্গাস মায়ছর োয়ে ঘা

চুন ৫০০ গ্রাম, লবন ৫০০ গ্রাম শতক প্রতত, খাবায়রর সায়ে মরনামাইতসন তমতশয়ে 

প্রয়োে

8
রতফকুল ইসলাম, সাং: োজরাকাটি, তালা, সাতিীরা, 

০১৯৫৪৯৬২০২৩
০ কাপ শ জাতীে কাপ শ জাতীে পাখনা পচা

চুন ২৫০ গ্রাম, লবন ২৫০ গ্রাম শতক প্রতত, খাবায়রর সায়ে টিময়সন ৩ গ্গ্গ্রাম 

শতক প্রতত, তমতশয়ে প্রয়োে

9
েয়জন্দ্রনাে মন্ডল, সাং: মাদরা, তালা, সাতিীরা, 

০১৭৯৬১৭১৮২৬
০ কাপ শ জাতীে কাপ শ জাতীে মায়ছর োয়ে ঘা

চুন ৫০০ গ্রাম, লবন ৫০০ গ্রাম শতক প্রতত, খাবায়রর সায়ে মরনামাইতসন তমতশয়ে 

প্রয়োে

10
রাজীব মোয়সন রাজু, সাং: মুড়াোছা, তালা, সাতিীরা, 

০১৭২০৫৩৭৪৮৮
১ কাপ শ জাতীে কাপ শ জাতীে মাছ মারা র্ায়ে

চুন ৫০০ গ্রাম, লবন ৫০০ গ্রাম শতক প্রতত, খাবায়রর সায়ে মরনামাইতসন তমতশয়ে 

প্রয়োে

11
মমাঃ কাজী মতন, সাং: মেল্লাপাড়া, তালা, সাতিীরা, 

০১৭১০০২৯২৩৫
০.৪১ কাপ শ জাতীে কাপ শ জাতীে মাছ মারা র্ায়ে

চুন ৫০০ গ্রাম, লবন ৫০০ গ্রাম শতক প্রতত, খাবায়রর সায়ে মরনামাইতসন তমতশয়ে 

প্রয়োে

উর্গজলা মমাটোঃ

উর্গজলাোঃ তালা



1.80

12
ইসমাইল মহাগসন, দর্তাোঃ ইব্রাহীম সরিার, গ্রাোঃ শ্রীর্দতপুর, 

মমািাইলোঃ ০১৭১০৬১৫৬২০
০.২ কার্ প -দমশ্র কাতলা-রুই

কাতলা মাছ মারা যাগে এিং রুই 

মাগছর োগয় লাল ক্ষত মিখা যাগে
তাগক শতাংগশ  ০৭ গ্রাম হাগর টিমগসন দিগত িলা হল ।

13
হাদফজুল ইসলাম, দর্তাোঃ ওয়াগজি মমািা , গ্রামোঃ িাটরা, 

ইউদনয়নোঃ জালালািাি, মমািাোঃ ০১৭৬১৭০৩১২৬
০.৬ কার্ প -দমশ্র রুই

রুই মাছ মারা যাগে এিং র্াদনর রঙ 

োঢ় নীল

তাগক শতাংগশ  ০৭ গ্রাম হাগর টিমগসন  এিং ২৫০ গ্রাম দজগয়ালাইট দিগত িলা 

হল ।

14
সদঞ্জত দিশ্বাস, দর্তাোঃ মেৌরর্ি দিশ্বাস, গ্রাোঃ ওফাপুর, 

কলাগরায়া, মমািাইলোঃ ০১৭৩৯ ৪১৮০৪৬
০.১৬ দশং-মাগুর চাষ দশং-মাগুর মাছ মারা যাগে

তাগক শতাংগশ ৩০০ গ্রাম দজগয়ালাইট এিং ০৭ গ্রাম হাগর টিমগসন দিগত িলা 

হল ।

0.96

15
আজদমর, দর্তাোঃ মরহুম মোলাম, গ্রামোঃ মাঝর্ারুদলয়া, 

০১৯১০৭৩৩২৩৩
০.১৩  কার্ প জাতীয় মাছ রুই, কাতলা মৃগে মাগছন োগয় ক্ষত মরাে মিখা যাগে চুন ২০ মকদজ ও লিন ২০ মকদজ দিঘা প্রদত

16 মমাোঃ রুহুল কুদ্দুস, দর্তাোঃ মমাোঃ ইসমাইল , গ্রামোঃ মিিহাটা ০.৪১ দচংদে মাছ দচংদে মাছ দচংদে মাছ মারা যাগে দিদচং ৩০০ গ্রাম ও দফটদকদর ১০০ গ্রাম দিঘা প্রদত

17
মমাোঃ আবু হাসান, দর্তাোঃ মমাোঃ মমাকগছি আলী, গ্রামোঃ 

িেহুলা, ০১৭২৯৩১১১৭৪
০.১৩  কার্ প জাতীয় মাছ রুই, কাতলা মৃগে মাগছর োগয় উকুন মিখা যাগে চুন ২০ মকদজ ও লিন ২০ মকদজ দিঘা প্রদত

18
মমশ চন্দ্র স্বণ পকার, দর্তাোঃ মাদনক লাল স্বণ, গ্রামোঃ মিদিশহর, 

০১৭১৪৬৭১৯৫৩
০.৬৫  কার্ প জাতীয় মাছ রুই, কাতলা মৃগে মাগছন োগয় ক্ষত মরাে মিখা যাগে চুন ১০ মকদজ ও লিন ২০ মকদজ দিঘা প্রদত

19
মমাোঃ সাগহি আলী, দর্তাোঃ মমাোঃ ইনসাক আলী, গ্রামোঃ 

মিিহাটা, ০১৯৫৬৯৬৫৬৩৪
০.১২  কার্ প জাতীয় মাছ রুই, কাতলা মৃগে মাগছর োগয় উকুন মিখা যাগে দজওলাইট ৫মকদজ ও এদসগমক ৫০ এমএল দিঘা প্রদত

20
মমাোঃ আব্দুস সবুর, দর্তাোঃ মমাোঃ মৃত নওয়াি আলী আলী, 

গ্রামোঃ দচগনডাঙ্গা, ০১৭০৪৯৩৭৬৯২
১.১৩  কার্ প জাতীয় মাছ রুই, কাতলা মৃগে মাগছন োগয় ক্ষত মরাে মিখা যাগে চুন ১০ মকদজ ও লিন ২০ মকদজ দিঘা প্রদত

21
মমাোঃ এনাম মহাগসন, দর্তাোঃ মৃত কাগছদুর রহমান, গ্রামোঃ 

মিিহাটা, ০১৯১৭৮৬৪৭৫৩
০.৫১  কার্ প জাতীয় মাছ রুই, কাতলা মৃগে মাগছর োগয় উকুন মিখা যাগে চুন ১০ মকদজ ও লিন ২০ মকদজ দিঘা প্রদত

1.76

22
মমা: মোলাম ফারুক, গ্রাম: চরিাহ, মর্া: মথুগরশপুর, ইউ: 

মথুগরশপুর, ০১৭৪৭৫২৪৯৪০
০.৮১ িােিা দচংদে িােিা দচংদে দচংদে িাগর এগস মারা যাগে।

শতক প্রদত ১০ মকদজ দফটদকদর এিং ১০ মকদজ দিদচং র্াউডার র্াদনগত গুগল 

সন্ধযার সময় দছটিগয় প্রগয়াে করগত হগি। িােিার দর্ এল োল কগর নাদস পং কগর 

মঘগর মজুি করগত হগি এিং র্াদনর েেীরতা ৩-৫ ফুট রাখগত হগি।

23
মগনারঞ্জন সরিার,  গ্রাম: মনংেী, মর্া: জহুরনের, ইউ: 

কৃষ্ণনের, ০১৭৯৪-৪৯৬৯৪৮
1.5 িােিা দচংদে িােিা দচংদে দচংদে মারা যাগে।

এযাগমাদনয়া গ্যাগসর র্দরমান মিদশ হওয়ায় দচংদে মারা যাগে তাই প্রদত শতক 

জলায়তন ও ৩-৬ ফুট েেীরতার জন্য Gas Nil ৩ এমদজ র্াদনগত গুগল 

প্রগয়াে করগত হগি।

উর্গজলাোঃ মিিহাটা

উর্গজলা মমাটোঃ

উর্গজলাোঃ কাদলেঞ্জ

উর্গজলা মমাটোঃ

উর্গজলাোঃ কলাগরায়া

উর্গজলা মমাটোঃ



24
মমা: মদনরুল ইসলাম, গ্রাম: মহৎপুর, মর্া: কাদলেঞ্জ, ইউ: 

কুশুদলয়া, ০১৮৬১৩৯৬১৫৭
0.81 কার্ প ও িােিা দচংদে

কার্ প ও িােিা 

দচংদে
মাছ মারা যাগে।

র্াদনর দর্ এইচ কম এিং এযাগমাদনয়া গ্যাগসর র্দরমান মিদশ হওয়ায় মাছ মারা 

যাগে তাই প্রদত শতক এ ৩০০ গ্রাম র্াথুগর চুন র্াদনগত গুগল প্রগয়াে করগত হগি। 

মাগছর ঘনত্ব কমাগত হগি, মাগঝ মাগঝ হররা টানগত হগি।

3.12

25
সনদজত িাশ,  দর্তাোঃ শ্রীকান্ত িাশ , গ্রামোঃ শিিলপুর,  

01740 600398
1.33 কার্ প দমশ্র রুই, মুগেল মাগছর োগয় উকুন দিঘা প্রদত 100 গ্রাম সুদমদথয়ন প্রগয়াে করগত হগি।

26
আনারুল ইসলাম, দর্তাোঃ মমগছর আলী, গ্রামোঃ আশাশুদন, 

01906 355514
0.40 কার্ প দমশ্র মৃগেল মাগছর োগয় ক্ষত

প্রদত শতগক 250 গ্রাম চুন, 250 গ্রাম লিন ও30 গ্রাম র্টাদশয়াম র্ার 

ম্যাঙ্গাগনট দিগত হগি।

27
অনল কুমার মন্ডল, দর্তাোঃ কালীর্ি মন্ডল, গ্রামোঃ তুয়ারডাঙ্গা, 

01720 590285
0.26 কার্ প দমশ্র রুই, মুগেল মাগছর োগয় উকুন

দিঘা প্রদত 100 গ্রাম সুদমদথয়ন প্রগয়াে করগত হগি অথিা আরগুগলি 4 দম.গ্রাম 

প্রদত শতগক সকাল দিকাল সরাসদর মে করগত হগি।

1.99

28
দনহার রঞ্জন োগয়ন, মেটখালী, রমজাননের, 01725-

668059
1 কার্ প-দমশ্র চাষ রুই মাগছর োগয় উঁকুন

পুকুগর জাল টানগিন, 04 দমদল. সুদমদথয়ন/শতক/ফুট র্াদনর জন্য প্রগয়াে 

করগিন।

29 িাির আলী, শংকরকাঠি, কাদশমােী, 01405-003608 0.13 কার্ প-দমশ্র চাষ রুই, কাতলা
মোরগিলায় মাছ মারা যায়, মাগছর 

োগয়  ঘাঁ ও ক্ষত,

দিরয়গযাগ্য মাছ আহরণ কগর দিরয় কগর মজুি ঘনত্ব কমান, শতক প্রদত 250 

গ্রাম চুন ও লিণ প্রগয়াে করুন, 02 দিন র্গর  শতক প্রদত 50 গ্রাম র্টাশ প্রগয়াে 

করুন, প্রাকুদতক খাদ্য বৃদির জন্য শতক প্রদত 150 গ্রাম ইউদরয়া ও 100 গ্রাম 

30 আব্দুল কাগির, শ্রীফলকাঠি, ঈশ্বরীপুর, 01736-555821 0.12 েলিা-কার্ প দমশ্র চাষ েলিা েলিা এর এগেনা খগস র্েগছ

শতাংগশ 250 গ্রাম র্াথুগর চুন, 05 গ্রাম হাগর টিমগসন প্রগয়াে করুন, প্রাকৃদতক 

খাদ্য বৃদির জন্য দিঘা প্রদত 01 মকদজ র্াদলশ, 01 মকদজ দিঁটাগুে, 50 গ্রাম ঈস্ট 

র্াউডার প্রগয়াে করুন

31 হাজী মুদজির রহমান, কাদশমােী, 01713-925790 0.4
িােিা-কার্ প দমশ্র 

চাষ
িােিা ও মতলাদর্য়া

িােিা দুই একটি কগর মারা যাগে, 

মতলাদর্য়ার োগয় ঘাঁ ও ক্ষত

শতক প্রদত 250 গ্রাম চুন ও লিণ প্রগয়াে করুন, 02 দিন র্গর  শতক প্রদত 50 

গ্রাম র্টাশ প্রগয়াে করুন, প্রাকুদতক খাদ্য বৃদির জন্য শতক প্রদত 150 গ্রাম 

ইউদরয়া ও 100 গ্রাম টি.এস.দর্ প্রগয়াে করুন

32 মমাোঃ মমাস্তাদফজুর রহমান, িািঘাটা, শ্যামনের 0.16 কার্ প-দমশ্র চাষ রুই, কাতলা রুই, কাতলা মারা যাগে

বৃদির কারগণ দর্ এইচ কগম মেগছ। মাটিগত গ্যাস হগয়গছ, অদিগজন ঘাটদত, 

রাগতর মিলায় 250 গ্রাম অদিগজন র্াউডার র্র র্র দুই দিন প্রগয়াে করুন, জাল 

মটগন গ্যাস অর্সারণ করুন, র্াথুগর চুন শতক প্রদত 205 গ্রাম হাগর প্রগয়াে করুন।

1.81

11.44

যগশার

১
মমা: মদহউিীন দর্ং- মসাগলমান গ্রাম- কাজীপুর মমািা- 

০১৯৩৩৫৬১৫৮৯
০.২৫ কার্ প দশং দমশ্র দশংমাছ োগয় লাল িাে হগয় মাছ মারা যাগে শতগক ২৫০ গ্রাম চুন ও 100 গ্রাম লিন এিং ২ এমএল দেরম্যাি প্রগয়াে করুন

২
সালমা ইয়াসদমন স্বা- দলটন  গ্রাম-োতুদেয়া মমািা- 

০১৯১৪৮৩২১২০
০.১৬ র্ািিা কার্ প দমশ্র র্ািিা

অযাগমাদনয়া গ্যাস বৃদির কারগন মাছ 

মারা যাগে
উক্ত পুকুগর ১০০ এমএল  অযাগমাদনল প্রগয়াে করুন

উর্গজলা মমাটোঃ

উর্গজলাোঃ শ্যামনের

উর্গজলা মমাটোঃ

মজলা মমাটোঃ

উর্গজলা মমাটোঃ

উর্গজলাোঃ আশাশুদন



৩
দসরাজুল ইস: দর্ং- আসমত  আলী গ্রাম- নওয়ার্াো মমািা: 

০১৭১২৯৭৯০৫৪
০.১৩ দশং কার্ প দমশ্র দশং ক্ষত মরাে মিখা মেগছ র্াদন র্দরিতপন করুন এিং শতগক ২৫০ গ্রাম চুন ও ১০০ গ্রাম লিন দিগিন

৪
মমা: তদরকুল ইস: দর্ং- জাহাঙােীর মমালদলক গ্রাম- মমািারক 

কাটি মমািা-০১৯১৭২২৭৪২৫
১,০০ কার্ প দমশ্র গুলশা মাছ ঘুগর ঘুগর মারা যাগে

শতক প্রদত  ১০০ গ্রাম র্টাশ ও ২ গ্রাম মপ্রািাগয়াটিক এিং প্রদতগকদজ খািাগর ৩ 

গ্রাম প্রগয়াে করুন

৫
সাজ্জাি মহাগসন দর্ং- মনসুর আলী গ্রাম- রুদ্রপুর মমািা- 

০১৭৭৫৯৩৯২২২
১,০ তক দশং কার্ প দমশ্র তক মাছ মাছ মেগস উেগছ কািায় দুে পন্ধ

শতগক ২৫০ গ্রাম চুন দিগিন এিং িাগয়াএযাকুয়া প্রদত শতগক ২ দমদল হাগর 

প্রগয়াে করুন

৬ এনামুল হক িাবু, আমডাঙ্গা, সুন্দলী; ০১৭১১৮২৬৫৬০ ১.১  কার্ প দমশ্র চাষ রুই, কাতলা, মৃগেল এংকর ওয়াম প, শরীগর লাল িাে
শতক প্রদত ২০০ গ্রাম চুন, ২০০ গ্রাম লিন ব্যিহার করগি। ১ দিন র্র শতক প্রদত 

১ দমদল হাগর মর্দরটিি দিগত হগি ( ৩ ফুট র্াদনর জন্য)

৭ দজয়াউল হক টিগটা, মোদর্নাথপুর, শুেোরা; ০১৭১৬৯৫৩২০৯ ০.৪৮  কার্ প দমশ্র চাষ রুই, কাতলা, মৃগেল উকুুঁন শতক প্রদত ৩ দমদল হাগর এদসম্যাি দিগত হগি ( ৩ ফুট র্াদনর জন্য)

৮ মমা. আক্তার মদিক, রানাোতী, শুেোরা; 01715782225 2.83  কার্ প দমশ্র চাষ রুই, কাতলা, মৃগেল এংকর ওয়াম প মলগে শরীগর ক্ষত সৃদি
শতক প্রদত ২০০ গ্রাম চুন, ২০০ গ্রাম লিন ব্যিহার করগি। ১ দিন র্র শতক প্রদত 

১ দমদল হাগর মর্দরটিি দিগত হগি ( ৩ ফুট র্াদনর জন্য)

৯ আবু সাগলহ, মখালাোঙ্গা, মপ্রমিাে, অেয়নের, যগশার। ০.০৬  কার্ প দমশ্র চাষ
রুই, কাতলা, 

মৃগেল, িাটা
উকুুঁন শতক প্রদত ১ দমদল হাগর মর্দরটিি দিগত হগি ( ৩ ফুট র্াদনর জন্য)

১০
মমাোঃ রদফকুল ইসলাম, দর্তা: আব্দুল আদজজ, সাং: ইন্তা, 

০১৭৬৭৪৮৯৪৪৭
০.২ দশং-মাগুর মাগুর মলগজর দর্ছগনর অংগশ ঘাঁ ১০গ্রাম র্টাশ/শতক এিং ২ দিন র্র লিণ২০০গ্রাম/শতক প্রদত প্রগয়াে করুন

১১
মমাোঃ মদহদুল ইসলাম, দর্তা: আোঃ মাদজি, সাং-ছুটিপুর, 

০১৭৩৪৫৭৯৬৬৩
০.১৬ কার্ প দমশ্র দসলোর

মাগছর োগয় উকুন হগয়গছ, এিং ফুলকা 

র্গচ যাগে
১০০ দমদল /একর দকট দিনাশ প্রগয়াে করুন

১২
মমাোঃহাসানুজ্জামান, দর্তাোঃ লুৎফর রহামান, সাং- আটদলয়া, 

০১৭১৩৯০৬৩১৭
০.২৭ কার্ প দমশ্র মৃগেল

মাগছর পুে র্াখনা এিং পৃষ্ঠ র্াখনা ঘা 

হগয়গছ
১০গ্রাম র্টাশ/শতক এিং ২ দিন র্র লিণ২০০গ্রাম/শতক প্রদত প্রগয়াে করুন

১৩
মমা: শাতেনুজ্জামান, েতরণায়পাতা,  শাশ শা. মমাবাইল-০১৯৭৪-

৭৭৭৯৭০
০.২৪ কার্ প দমশ্র রুই মাছ মারা যাগে, অদিগজন স্বল্পতা

১. হররা মটগন দনগচর গ্যাস অর্সারণ করগত হগি। ২. র্াদনর রং স্বে 

সবুজ করার জন্য র্দরদমত সার প্রগয়াে।৩. শতাংশ প্রদত ১০০-১৫০ গ্রাম 

লিণ প্রগয়াে এিং ১৫-২০ গ্রাম দচদন প্রগয়াে। ৪. দনয়দমত মাদসক র্দরচয পা 

(দলফগলগট িদণ পত)।

_

১৪ কালাম রাড়ীপুকুর, শাশ শা মমাবাইল- ০১৭২৬-৮৪৩৫৬১ 0.2 কার্ প দমশ্র পুটি ুঁ মাছ
মাছ োসগছ এিং মারা যাগে। 

অদিগজন স্বল্পতা

১. তাৎক্ষদনক অদিগজন সরিরাহ করা, ঔষি (ট্যািগলট) ব্যিহার করা। 

২.  হররা মটগন দনগচর গ্যাস অর্সারণ করগত হগি। ৩. দচদন প্রগয়াে 

শতাংশ প্রদত ১৫-২০ গ্রাম অথিা দচটাগুে ৩০-৫০ গ্রাম। ৪. র্াদনর রং 

স্বে সবুজ িজায় রাখা। ৫. দনয়দমত চুন ও লিণ প্রগয়াে।

_

১৫
মমা: রােোন,  শালয়কাণা, তিতে, শাশ শা। মমাবাইল- ০১৭৪০-

৮৪৮৮১১
০.২৬ কার্ প দমশ্র মৃগেল উকুন সমস্যা

১. মজুি ঘনত্ব কমাগত হগি। ২. সাইর্ার মমথদরন ০.৪ml/ ফুট/ 

শতাংশ। ৩. দনয়দমত র্দরচয পা করগত হগি। ৪. দনয়দমত চুন, লিণ 

ও দচদন প্রগয়াে।

_

১৬
মকরামত োজী, পােরঘাটা, পাঁতজো মকশবপুর, ০১৭১২-

৭৬৪৬১২
54.41

কার্ প জাতীয় মাছ 

চাষ
রুই, দসলোর, মাগছর োগয় লাল ক্ষত শতগক ৫০০ গ্রাম কগর চুন এিং ৫০০ গ্রাম কগর লিন দছটিগয় দিন



১৭ মুনছুর মমাল্যা, মবততয়খালা, ০১৭১৮-৬০৭৯৩৩ ৩.১০ রুই, কাতলা, মৃগেল কার্ প জাতীয় ক্ষত মরাে
শতগক ৫০০ গ্রাম কগর চুন এিং ৫০০ গ্রাম কগর লিন দছটিগয় দিন, িে মাছ গুলা 

দিরয় কগরদিন

১৮ মমা: রাজু আেয়েদ, ফয়তপুর, ভান্ডারয়খালা, ০১৭৩৯-১০৬৪১৭ ৩.৯
কাপ শ জাতীে মাছ 

চাষ

রুই, মৃয়েল, 

তসলভার, গ্রাসকাপ শ
িত মরাে শতয়ক ৫০০ গ্রাম কয়র চুন এবং ৫০০ গ্রাম কয়র লবন তছটিয়ে তদন

১৯ আঃ রউফ, বােিাঙ্গা, ০১৯৪৩৭৬০১১৩ ০ কাপ শ-েলদা তমশ্র কাপ শ মায়ছর শরীয়র উকুন এতসম্যাক- ১০০ তম.তল./তবঘা

২০ ইসমাইল মোয়সন, শ্যামকূড়, ০১৭২৫৫৫৮০৪৬ ১ কাপ শ নাস শাতর কাপ শ োয়ে লাল দাে ম্যাতিক্স- ১০ মকতজ, মরনামাইতসন ১০ গ্রাম/ মকতজ খাবার

২১ রেমত উল্লাে, েতরেরনের, ০১৭৬০০৮৭১৯১ ২১ কাপ শ তমশ্র কাপ শ অ্যায়মাতনো জতনত সমস্যা মাইয়ক্রাতনল- ১০০ তম.তল/তবঘা, ইয়কাতরচ- ৩ মকতজ/তবঘা, চুন- ১০ মকতজ/তবঘা

২২ মোলাম রব্বানী, তবজেরামপুর, ০১৭২৯৭১২২৫৬ ০ কাপ শ তমশ্র কাপ শ মায়ছর শরীয়র উকুন এতসম্যাক- ১০০ তম.তল./তবঘা, মাইয়ক্রাতনল- ১০০ তম.তল/তবঘা,

২৩ রতবউল ইসলাম, মতণরামপুর, ০১৭১৮৫৫৪১২১ ০ কাপ শ তমশ্র কাপ শ মায়ছর িত মরাে
এতসম্যাক- ১০০ তম.তল./তবঘা, মাইয়ক্রাতনল- ১০০ তম.তল/তবঘা, ইয়কাতরচ- ৩ 

মকতজ/তবঘা, চুন- ১০ মকতজ/তবঘা

২৪ তায়রক উজ জামান ২ কাপ শ তমশ্র পাবদা ও সরপুটি িঁ মায়ছর শরীয়র িত ও উকুন মরাে *মায়ছর ঘনত্ব কমায়না,উকুয়নর জন্য অ্যাতসম্যাক ১ তমতল/শতক/ফুট

ফুলসারা *তনেতমত চুন ও লবন ব্যবোর করা

১৭৪২৫২৮২৭০

২৫ মমাঃ বদরুতিন ১ কাপ শ তমশ্র মৃয়েল, রুই, সরপুটি মলজ ও পাখনা পচা মরাে ও োয়ে িত *টিময়সন একুো ৩গ্রাম/শতক পাতনয়ত তছটিয়ে তদয়ত েয়ব

ধুতলোনী
*প্রতত মায়স চুন ২৫০ গ্রাম/শতাংয়শ এবং ১৫ তমতনট পর লবন ১০০গ্রাম/শতাংশ 

সরাসতর তছটিয়ে তদয়ত েয়ব

১৭৪৬৯২৭৬৪৩

২৬
মমাঃ মান্নাফ মোয়সন, গ্রামঃ োেড়া, ইউতনেনঃ ধলগ্রাম, 

০১৭১৬৩২০৭৯১
১ কাপ শ তমশ্র রুই, কমন কাপ শ

মায়ছর মদয়ে পাখনার মোড়াে লালয়চ 

দাে

েররা টানা, আক্রান্ত মাছ সতরয়ে মফয়ল প্রতত শতয়ক ১ মকতজ চুন এবং  ৩০ গ্রাম 

পটাতশোম পারম্যাংোয়নট মদো

২৭
মমাঃ মতনররুজ্জামান মতনর, ষাইটখালী, বাঘারপাড়া, র্য়শার, 

01712-362427
০ কাপ শ তমশ্র মৃয়েল মায়ছর োয়ে িত মরাে প্রতত শতয়ক চুন ও লবন (১+১) মকতজ এবং ৩০ গ্রাম পটাতশোম পারম্যাংোয়নট

২৮
শ্যামলী রানী, মসয়কন্দারপুর, বন্দতবলা, বাঘারপাড়া, র্য়শার, 

০১৭৮৩৮১১৩৫৫
০ কাপ শ তমশ্র

তসলভার কাপ শ ও 

কাতল
মায়ছর মপট মফালা েররা টানা, আক্রান্ত মাছ সতরয়ে মফয়ল প্রতত শতয়ক ১ মকতজ চুন মদো -

নড়াইল

১
মমাঃ জাতেদুল ইসলাম,গ্রামঃ নারানপুর, শাোবাদ, নড়াইল 

সদর, নড়াইল
০

তশং ও কাপ শ জাতীে 

মাছ চাষ।
তশং তশং মায়ছর োয়ে ঘা মদখা র্ায়ে। প্রতত শতাংয়শ 3-4 গ্রাম কয়র  Timsen ও 400 গ্রাম কয়র লবন তদয়ত েয়ব

২
মমাঃ শােতরোর খাতলদ,গ্রামঃ কুলস্বর; ইউতনেনঃ ভদ্রতবলা; 

নড়াইল সদর, নড়াইল;
০

কাপ শ জাতীে মাছ 

চাষ।
রুই

রুই জাতীে মায়ছর োয়ে ঘাঁ এবং লাল 

লাল ফুটকা মদখা র্ায়ে।

প্রতত শতাংয়শ 500 গ্রাম চুন ও 500 গ্রাম লবন তদয়ত েয়ব সপ্তায়ে 3 বার। 

পরবতীয়ত জীবানুনাশক ব্যবোর করয়ত েয়ব।

৩
রতবন কুমার তবশ্বাস,গ্রামঃ চরতবলা, শাোবাদ, নড়াইল সদর, 

নড়াইল
০

তশং জাতীে মাছ 

চাষ।
তশং

তশং মায়ছর োয়ে ঘা এবং মাছ মারা 

র্ায়ে।
প্রতত শতাংয়শ 3-4 গ্রাম কয়র  Timsen ও 400 গ্রাম কয়র লবন তদয়ত েয়ব

৪
মশখ ইজাজুল মোয়সন, গ্রামঃ পাচুতড়ো, িাকঃ োট পাচুতড়ো, 

মলাোেড়া, নড়াইল। মমাবাঃ01742176768
০ কাপ শ তমশ্র রুই িত মরাে

প্রতত শতয়ক এক মকতজ োয়র চুন প্রয়োে পরবতী ২ তদন পর প্রতত শতয়ক 1 

মকতজ োয়র লবন প্রয়োে করয়ত েয়ব।

মজলা মমাট



৫
মশখ সুমন আলম, গ্রাম ও িাকঃ কুমড়ী, মলাোেড়া, নড়াইল, 

মমাবাঃ 01983233304
০ কাপ শ তমশ্র কাতলা িত মরাে

প্রতত শতয়ক এক মকতজ োয়র চুন প্রয়োে পরবতী ২ তদন পর প্রতত শতয়ক 1 

মকতজ োয়র লবন প্রয়োে করয়ত েয়ব।

৬
তমন্টু তশকদার, গ্রামঃ কাঞ্চনপুর, িাকঃরােগ্রাম, মলাোেড়া, 

নড়াইল, মমাবাঃ 01725032134
কাপ শ তমশ্র িত মরাে

প্রতত শতয়ক এক মকতজ োয়র চুন প্রয়োে পরবতী ২ তদন পর প্রতত শতয়ক 1 

মকতজ োয়র লবন প্রয়োে করয়ত েয়ব।

১ রুই ও পুটি

৭
মমাঃ মকরামত মমাল্যা, তপতাঃ আব্দুল বায়রক মমাল্যা, মাউলী, 

কাতলো, নড়াইল।
০ কাপ© তমশ্র রুই মাছ

মাছ মভয়স মাছ মারা র্ায়ে 

(অ্তক্সয়জয়নর স্বল্পতা)

শতক প্রতত ২৫০ গ্রাম তজওলাইট এবং ২০ গ্রাম কয়র অ্তক্সয়মার মদবার পরামশ শ 

মদওো েে।

৮
মমাঃ োসান উতিন, তপতাঃ রাজ্জাক মমাল্যা, সালামাবাদ, 

কাতলো, নড়াইল, মমাবাঃ ০১৭১৩-৯১৬৭৬৭
০ কাপ© তমশ্র রুই মাছ মলজ পচা ও পাখনা পচা

সামতেক সমে খাবার প্রদান বন্ধ কয়র শতক প্রতত ১ ফুট পাতনর জন্য ৩০ গ্রাম 

পটাতশোম পারম্যাঙ্গয়নট প্রয়োয়ের পরামশ শ মদওো েে।

৯
মমাঃ মুতজবর মশখ, তপতাঃ ফাতেম মশখ, জেনের , কাতলো, 

নড়াইল, মমাবাঃ ০১৭০৮-০৩৬২৮০
০ কাপ© তমশ্র রুই মাছ মলজ পচা ও পাখনা পচা

সামতেক সমে খাবার প্রদান বন্ধ কয়র শতক প্রতত ১ ফুট পাতনর জন্য ৩০ গ্রাম 

পটাতশোম পারম্যাঙ্গয়নট প্রয়োয়ের পরামশ শ মদওো েে।

১০
অ্তভতজত বড়মন, তপতাঃ তবষ্ণু পদ বড়মন, বড়কাতলো, 

কাতলো, নড়াইল, মমাবাঃ ০১৭৮৫-৯৭২৮৪৩
০ কাপ© তমশ্র রুই মাছ

মাছ মভয়স মাছ মারা র্ায়ে 

(অ্তক্সয়জয়নর স্বল্পতা)

শতক প্রতত ২৫০ গ্রাম তজওলাইট এবং ২০ গ্রাম কয়র অ্তক্সয়মার মদবার পরামশ শ 

মদওো েে।

০

মাগুরা

১

মমাঃ তরপন মোয়সন, তপতাঃ আময়জদ খান, গ্রামঃ 

লষ্কারপুর,জেদল,মাগুরা সদর, মাগুরা, মমাবা 

01739499148

০ কাপ শ তমশ্র
কাতলা, তসলভার 

কাপ শ
মায়ছর িত মরাে

চুন ও লবণ (১+১) মকতজ =২ মকতজ /শতয়ক সপ্তায়ে ২ বার কয়র ২ সপ্তাে, 

পটাতশোম পারম্যাঙ্গায়নট ২৫-৩০ গ্রাম/শতক োয়র প্রয়োে করয়ত েয়ব

২

সাধন রাে তপতাঃ সুয়বাদ রাে গ্রামঃ 

তায়ড়ারা,মোপালগ্রাম,মাগুরা সদর,মাগুরা, 

মমাবাইলঃ01749495816

০ কাপ শ তমশ্র
সরপুটি, তসলভার 

কাপ শ
মায়ছর মপট মফালা মরাে

আক্রান্ত মায়ছর মপট মেয়ক তসতরন্ঞ্জ এর মাধ্যয়ম পাতন মবর করয়ত েয়ব, শতয়ক ১ 

মকতজ োয়র চুন প্রয়োে করয়ত েয়ব।

৩

সজে কুমার তবশ্বাস, তপতাঃ আনন্দ মমােন তবশ্বাস, গ্রামঃ 

নলদাে, আঠায়রাখাদা, মাগুরা সদর, মাগুরা মমাবাইলঃ 

01768145595

০ কাপ শ তমশ্র
কাতলা, তসলভার 

কাপ শ
অ্পুতিজতনত মরাে তভটাতমন সমৃদ্ধ সুষম খাবার মদয়ের ওজয়নর ৫% োয়র প্রয়োে করয়ত েয়ব।

৪

মমাঃ োসানুর রেমান তপতাঃ আতনসুর রেমান গ্রামঃ 

কাতদরাবাদ,মাগুরা মপৌরসভা,মাগুরা সদর, মাগুরা  মমাবাইলঃ 

01858363054

০ কাপ শ তমশ্র
সরপুটি, তসলভার 

কাপ শ  কাতলা
মায়ছর উকুন

2-3 তমতল/শতক োয়র সুতমতেেন ৫-৭ তদন পর পর ৩ বার ব্যবোর করয়ত েয়ব, 

তনেতমত পাতন পরীিা কয়র পাতনর গুনাগুন ভায়লা রাখয়ত েয়ব

উপয়জলা

 মমাটঃ
4 জন ১

১
মমাঃ রাতশদুল মমাল্যা, তপতা: মৃত মোলাম কাওসার মমাল্যা, 

কাজলী মোেলিাঙ্গা, সব্দালপুর, ০১৭২০-২৬৩২২৯
১ কাপ শ তমশ্রচাষ  কাতলা, রুই ক) িতয়রাে।

ক) ১ মকতজ/শতক চুন ও লবণ প্রয়োে করুন, খ) ৩৬ গ্রাম/শতক/ফুট পটাতশোম 

পারম্যাঙ্গায়নট প্রয়োে করুন।

উপয়জলা মমাটঃ

মজলা মমাট

উপয়জলাঃ     শ্রীপুর



২
খতলফা খাজা আেয়েদ, তপতা: মৃত আব্দুল খায়লক, 

মোপালপুর, শ্রীপুর, ০১৮৬১-৩৭৮৯০০
০

কাপ শ তমশ্রচাষ ও 

মতলাতপো
মতলাতপো ক) মায়ছর োয়ে লালদাে। ক) মতলাতপো মাছ তবতক্র কয়র তদন। খ) ১ মকতজ/শতক চুন ও লবণ প্রয়োে করুন।

৩
মমাঃ রুয়বল মোয়সন, আর, এস, এয়গ্রা ফাম শ তলতময়টি, 

মততুলবাড়ী, েয়েশপুর, ০১৬৪১-১১১১১৭
০

মতলাতপো ও 

রুইজাতীে মায়ছর 

চাষ

মতলাতপো ও রুই, 

মৃয়েল

ক) িততকর এযায়মাতনো মাত্া ৫.০ 

েওোে সমস্ত মাছ মারা মেয়ছ।

ক) োঁয়সর খামার ও মায়ছর খামার আলাদাভায়ব রাখয়ত েয়ব এবং োঁয়সর তবষ্ঠা 

মর্ন মকায়নাভায়বই মায়ছর খামায়র না পয়ড়।

ে) পুকুর শুতকয়ে ৬ ইতঞ্চর মবতশ কাঁদা তুয়ল মফলুন এবং পরবতী পরাময়শ শর জন্য 

মৎস্য অ্তফয়স মর্াোয়র্াে করুন।

৪ মমাঃ নাজমুল কতরম, খামারপাড়া, শ্রীয়কাল, ০১৮১৭-১৪২৫৭৯

বায়োফ্লক 

োইজ=(১০×৬) 

ফুট

তশং মায়ছর চাষ তশং মাছ ক) লাল ফুটকী মরাে। ক) পাতন পতরবতশন করুন ।

খ) ৩৬ গ্রাম/শতক/ফুট পটাতশোম পারম্যাঙ্গায়নট প্রয়োে করুন।

৫
তব,এম,তমছরুল আলম, চরয়োোলপাড়া, শ্রীপুর, ০১৭৫৬-

৬০৭৬৭২
০ কাপ শ তমশ্রচাষ রাজপু িঁটি ক) এযায়মাতনোজতনত সমস্যা। ক) সকাল ১০-১১ টাে মরৌয়দ্রর সমে েররা টানুন।

খ) ৫০০ গ্রাম/শতক োয়র চুন প্রয়োে করুন।

 ে) ০.৭ গ্রাম/শতক/ফুট োয়র Pond Care ১৫ তদন অ্ন্তর ২ বার প্রয়োে 

করুন।

উপয়জলা

 মমাটঃ
               ০৫ জন ১

১ কুমায়রশ তবশ্বাস, বাতেরমতল্লকা, 01756779628 ০ কাপ শ তমশ্র রুই, কাতল, মৃেয়ল প্রতত তদন 5-6 টি মাছ মারা র্ায়ে।
এতসআই চুন-35 মকতজ, লবণ-35 মকতজ, প্যায়োতনল-400এমএল, পন্ডোি-

10 মকতজ

২ মমাঃ আবুল কায়সম, ছেঘতরো, 01713921489 ০ কাপ শ তমশ্র সকল প্রজাতত প্রতত তদন 5-6 টি মাছ মারা র্ায়ে।
পুকুর েয়ত মমেেতন োছ তুয়ল তদয়ত েয়ব, নতুন পাতন তদয়ত েয়ব, শতয়ক 300 

গ্রাম োয়র পাতন তদয়ত েয়ব।

৩ মমাঃ জব্বর মমাল্যা, তালখতড়, 01736167261 ১ কাপ শ তমশ্র
তসলভারকাপ শ,পুটি,মৃ

মেল মাছ
প্রতত তদন 3-4 টি মাছ মারা র্ায়ে।

এতসআই চুন-50 মকতজ, লবণ-50 মকতজ, প্যায়োতনল-1000এমএল, পন্ডোি-

20 মকতজ

৪ মমাঃ মুতজবর রেমান, আড়পাড়া, 01931997932 ০ কাপ শ তমশ্র সকল প্রজাতত প্রতত তদন 3-4 টি মাছ মারা র্ায়ে। এতসআই চুন-25 মকতজ, পন্ডোি-10 মকতজ

২উপয়জলা মমাটঃ

উপয়জলাঃ     মেেদপুর

উপয়জলাঃ     শাতলখা



১ মমা মরজাউল কতরম গ্রাম-ফুলবাতড় ০১৭১০০৩৯৩৫২ ০ কাপ শ তমশ্র মৃয়েল মলয়জ সাদা সাদা দাে পাতন বৃতদ্ধ করুন

২ মমাঃ মতনরুল ইসলাম গ্রাম-মমৌশা ০১৬৩৬৯৭১২০৩ ০ কাপ শ তমশ্র কাতলা ফুলকাে লাল লাল দাে শতাংয়শ ১ মকতজ োয়র চুন প্রয়োে করার পরামশ শ মদো েে

৩ মমাঃ তমজানুর রেমান গ্রাম-ফলতশো ০১৭২১৮৩৭১১৪ ০ কাপ শ তমশ্র োই সরপ িঁটি মলয়জ লাল লাল ঘা শতাংয়শ ১ মকতজ োয়র চুন প্রয়োে করার পরামশ শ মদো েে

৪ অ্ন্তর কুমার রাজবংশী গ্রাম-বাজার রাধানের ০ কাপ শ তমশ্র তসলভার কাপ শ মঠায়ট লাল ঘা শতাংয়শ ১ মকতজ োয়র চুন প্রয়োে করার পরামশ শ মদো েে

৫ মেব্বত মোয়সন গ্রাম-চরপাচুতরো ০১৯৫০১৫৮৭৩৯ ০ কাপ শ তমশ্র তসলভার কাপ শ োয়ে ঘা শতাংয়শ ১ মকতজ োয়র চুন প্রয়োে করার পরামশ শ মদো েে

৬ মমাঃ মোলাম ফকীর গ্রাম কুমরুল তপতা বলাই ফকীর ০ কাপ শ তমশ্র োই সরপ িঁটি বুয়ক লাল লাল ঘা শতাংয়শ ১ মকতজ োয়র চুন প্রয়োে করার পরামশ শ মদো েে

উপয়জলা

 মমাটঃ
6 জন ২

মজলা 

মমাট
19 জন ৬

তিনাইদে

১
মমাঃ শতরফুল ইসলাম, ভুটিোরোতত, মপৌরসভা, 

০১৭২১১১২১৮৪
০

পাংোস কাপ শ তমশ্র 

চাষ
পাংোস ও তসলভার

পাংোস এর নাভীয়ত লাল দাে, 

তসলভায়রর কানয়কার তনয়চ লাল দাে

পটাতশোম পারম্যাঙ্গানাইট ১৬ গ্রাম/ শতাংশ। এসকামাইতসন প্রতত মকতজ 

খাবায়রর সায়ে ১ গ্রাম কয়র ৭ তদন।

২
মমাঃ মময়েদী োসান বাতি,রাতিোরয়পাতা, সাধুোটি, 

০১৭৬০৬৬৯০০৮
২

কাপ শ জাতীে মায়ছর 

বাতনতজযক চাষ 

(কাপ শ ফযায়টতনং)

রই, কাতলা, 

তসলভার

মায়ছর মদয়ে লারতনো এবং উঁকুন মদখা 

তেয়েয়ছ

এতসতমক ১% ওরাল সলুশন ১০০ তমতল/৩৩ শতাংশ ১০ তদন অ্ন্তর অ্ন্তর ২ মিাজ 

এছাড়া ১৫ তদন পর বায়োোট ৮ গ্রাম/শতাংশ

৩ লাল্টু মন্ডল, মকালা েতলধানী, ০১৭৪৯৪৪৮২১৪ ১
কাপ শ মতলাতপো 

তমশ্র চাষ

মতলাতপো ও 

তসলভার এবং 

কাতলা

মায়ছর মদয়ে লারতনো এবং উঁকুন মদখা 

তেয়েয়ছ

এতসতমক ১% ওরাল সলুশন ১০০ তমতল/৩৩ শতাংশ ১০ তদন অ্ন্তর অ্ন্তর ২ মিাজ 

এছাড়া ১৫ তদন পর বায়োোট ৮ গ্রাম/শতাংশ

৪
এতবএম জাকাতরো মতন, খড়াশুনী, নলিাঙ্গা, তিনাইদে, 

০১৯১৪২৭৭১৯৭
০

কাপ শ জাতীে মায়ছর 

বাতনতজযক চাষ 

(কাপ শ ফযায়টতনং)

রই, কাতলা, 

তসলভার, মৃয়েল
মপয়টর তনয়চ দাে এবং লারতনো রয়েয়ছ

এতসতমক ১% ওরাল সলুশন ১০০ তমতল/৩৩ শতাংশ ১০ তদন অ্ন্তর অ্ন্তর ২ মিাজ 

এছাড়া ১৫ তদন পর বায়োোট ৮ গ্রাম/শতাংশ এবং এসকামাইতসন প্রতত মকতজ 

খাবায়রর সায়ে ১ গ্রাম কয়র ৭ তদন।

৫ মমাঃ রাজু আেয়েদ, মোতবন্দপুর,সাধুোটি, ০১৭২৭৯০৩৫১৩ ১

কাপ শ জাতীে মায়ছর 

বাতনতজযক চাষ 

(কাপ শ ফযায়টতনং)

তসলভার, রুই, 

মৃয়েল, কাতলা 

এছাড়া িত মরাে 

রয়েয়ছ

মপয়টর তনয়চ দাে এবং লারতনো রয়েয়ছ

এতসতমক ১% ওরাল সলুশন ১০০ তমতল/৩৩ শতাংশ ১০ তদন অ্ন্তর অ্ন্তর ২ মিাজ 

এছাড়া ১৫ তদন পর বায়োোট ৮ গ্রাম/শতাংশ এবং এসকামাইতসন প্রতত মকতজ 

খাবায়রর সায়ে ১ গ্রাম কয়র ৭ তদন।

৬ বাবুল মোয়সন, খড়াশুতন, নলিাঙ্গা,০১৮২১৭৩০১৩৫৮ ২

কাপ শ জাতীে মায়ছর 

বাতনতজযক চাষ 

(কাপ শ ফযায়টতনং)

তসলভার, রুই, 

মৃয়েল, কাতলা 

এছাড়া িত মরাে 

রয়েয়ছ

মপয়টর তনয়চ দাে এবং লারতনো রয়েয়ছ

এতসতমক ১% ওরাল সলুশন ১০০ তমতল/৩৩ শতাংশ ১০ তদন অ্ন্তর অ্ন্তর ২ মিাজ 

এছাড়া ১৫ তদন পর বায়োোট ৮ গ্রাম/শতাংশ এবং এসকামাইতসন প্রতত মকতজ 

খাবায়রর সায়ে ১ গ্রাম কয়র ৭ তদন।

৭
মমাঃ তজোউর রেমান, বাজারয়োপালপুর, মধুোটি, 

০১৭১২৯৮৯৭৪৪
৫

কাপ শ জাতীে মায়ছর 

বাতনতজযক চাষ 

(কাপ শ ফযায়টতনং)

তসলভার, রুই, 

মৃয়েল, কাতলা 

এছাড়া িত মরাে 

রয়েয়ছ

িত মরাে এবং চান্দা মায়ছর আতধকয আরগ্লুতসস ২৫০ তমঃতলঃ/ একর ৩ তদন পর বায়োোট ৮ গ্রাম/শতাংশ

তবভাে মমাট



৮ জাতেদুল ইসলাম, বদনপুর, কাতলচরণপুর, ০১৯৪০৫২৩০২৬ ০ কাপ শ তমশ্র চাষ রুই, কাতলা
রুই, কাতলা মায়ছর িত মরাে এবং 

অ্যায়মাতনোর আতধকয
ম্যাতিক্স ৪ মকতজ/৩৩ শতাংশ, বায়োোট ৮ গ্রাম/শতাংশ

৯
মমাঃ কদর আলী লাভলু, রাতিোরয়পাতা, সাধুোটি, 

০১৭১৫২৬৭০১৩
৫

কাপ শ মতলাতপো 

তমশ্র চাষ

রুই, কাতলা, 

মৃয়েল, তসলভার
মপয়টর তনয়চ দাে এবং লারতনো রয়েয়ছ

এতসতমক ১% ওরাল সলুশন ১০০ তমতল/৩৩ শতাংশ ১০ তদন অ্ন্তর অ্ন্তর ২ মিাজ 

এছাড়া ১৫ তদন পর বায়োোট ৮ গ্রাম/শতাংশ এবং এসকামাইতসন প্রতত মকতজ 

খাবায়রর সায়ে ১ গ্রাম কয়র ৭ তদন।

১০ মমাঃ সাইফুল ইসলাম, বাদপুকুতরো,সাোন্না, ০১৯১৭১৭৩১৫৯ ৪

কাপ শ জাতীে মায়ছর 

বাতনতজযক চাষ 

(কাপ শ ফযায়টতনং)

তসলভার, রুই, 

মৃয়েল, কাতলা 

এছাড়া িত মরাে 

রয়েয়ছ

মপয়টর তনয়চ দাে এবং লারতনো রয়েয়ছ

এতসতমক ১% ওরাল সলুশন ১০০ তমতল/৩৩ শতাংশ ১০ তদন অ্ন্তর অ্ন্তর ২ মিাজ 

এছাড়া ১৫ তদন পর বায়োোট ৮ গ্রাম/শতাংশ এবং এসকামাইতসন প্রতত মকতজ 

খাবায়রর সায়ে ১ গ্রাম কয়র ৭ তদন।

১১
মমাঃ সতেদুজ্জামান সাঈদ, পানামী, েতরশংকরপুর, 

০১৯৯৫৬১৬২৭৬
২

কাপ শ জাতীে মায়ছর 

বাতনতজযক চাষ 

(কাপ শ ফযায়টতনং)

তসলভার, রুই, 

মৃয়েল, কাতলা 

এছাড়া িত মরাে 

রয়েয়ছ

মপয়টর তনয়চ দাে এবং লারতনো রয়েয়ছ

এতসতমক ১% ওরাল সলুশন ১০০ তমতল/৩৩ শতাংশ ১০ তদন অ্ন্তর অ্ন্তর ২ মিাজ 

এছাড়া ১৫ তদন পর বায়োোট ৮ গ্রাম/শতাংশ এবং এসকামাইতসন প্রতত মকতজ 

খাবায়রর সায়ে ১ গ্রাম কয়র ৭ তদন।

১২ মমাঃ মতনরুজ্জামান, ভুটিোরোতী, মপৌরসভা, ০১৭১৭৬৬৫৭৪৬ ১

কাপ শ জাতীে মায়ছর 

বাতনতজযক চাষ 

(কাপ শ ফযায়টতনং)

তসলভার, রুই, 

মৃয়েল, কাতলা 

এছাড়া িত মরাে 

রয়েয়ছ

মপয়টর তনয়চ দাে এবং লারতনো রয়েয়ছ

এতসতমক ১% ওরাল সলুশন ১০০ তমতল/৩৩ শতাংশ ১০ তদন অ্ন্তর অ্ন্তর ২ মিাজ 

এছাড়া ১৫ তদন পর বায়োোট ৮ গ্রাম/শতাংশ এবং এসকামাইতসন প্রতত মকতজ 

খাবায়রর সায়ে ১ গ্রাম কয়র ৭ তদন।

তিনাইদ

ে সদর 

উপয়জলা

 মমাট

৩

১ োতববুর রেমান তপতা- রােোন, গ্রাম- বাবরা ০১৮৩৭৬২৩৪৩৯ ০
কাপ শ জাতীে মায়ছর 

তমশ্র চাষ
তসলভার, রুই মাছ ভাসয়ছ অ্তফস

২ নামস- মমাস্তফা আলী, তপতা- রুহুল আতমন, ০১৭৯৮৪২৪৪৪০ ০
কাপ শ জাতীে মায়ছর 

তমশ্র চাষ
মৃয়েল, কমন মাছ মারা র্ায়ে অ্তফস

৩ নাম- মমা: ফজল রে৯মান, গ্রাম- সুন্দরপুর, ০১৭১৬১৬৯২৫০ ০
কাপ শ জাতীে মায়ছর 

তমশ্র চাষ
কাতলা, তসলভার মাছ মারা র্ায়ে অ্তফস

৪ নাম- মমা: োতববুর রেমান, গ্রাম- বাবরা, ০১৮৩৭৬২৩৪৩৯ ০
কাপ শ জাতীে মায়ছর 

তমশ্র চাষ

কাতল, 

তসলভার,কাপ শ

মাছ মভয়সয়ভয়স মারা

র্ায়ে
অ্তফস

৫
নাম- মমা: নাঈম মনািল তপতা- নাতসর উিীন গ্রাম- 

মোয়দবপুর, ০১৯১৭৪১৮৬৮৪
০

কাপ শ জাতীে মায়ছর 

তমশ্র চাষ ---
পাতনয়ত লাল স্তর অ্তফস

কাতলেজ

 

উপয়জলা

 মমাট

১



১
তমজানুর রেমান, বতেরোতছ, মকাটচাঁদপুর, তিনাইদে, মমাবা: 

01924-401210
০

মতলাতপো, মৃয়েল, 

তসলভার, রই, 

কাতলা

তসলভার, মৃয়েল মৃয়েল ও তসলভার মারা র্ায়ে মজুদ ঘনত্ব কমায়ত েয়ব। শতক প্রতত 250 গ্রাম চুন ও 250 গ্রাম লবণ তদন

২
তমজানুর রেমান, বলাবাড়ীো, মকাটচাঁদপুর, তিনাইদে, মমাবা: 

01712-090641
০ রুই জাতীে মাছ তসলভার, মৃয়েল মাছ মারা র্ায়ে শতক প্রতত 250 গ্রাম চুন ও 250 গ্রাম লবণ আলাদাভায়ব প্রয়োে করুন

১

১
পতরমল োলদার, তপতা তনতযপদ োলদার, গ্রাম: নস্তী, মমাবা: 

01743548436
০  কাপ শ তমশ্র মৃয়েল মাছ মারা র্ায়ে

শতাংয়শ 250 গ্রাম োয়র চুন গুতলয়ে ঠান্ডা কয়র পুকুয়র তছটিয়ে মদওোর পরামশ শ 

মদওো েয়লা

          

জুলাই/২০

২
মমা: জুয়েল রানা, তপতা মৃত শতেদুল, গ্রাম: র্াদবপুর, মমাবা: 

01731567526
৬  কাপ শ তমশ্র তসলভার কাপ শ

মাছ মারা র্ায়ে, পাখনা ও ফুলকা পচা 

মরাে

2.5% লবন 2-3 তমতনট বা 2-4 তপতপএম পটাশ পার ম্যাঙ্গায়নট মদ্রবয়ন 

1তমতনট মোসল করাইো মাছ মছয়ড় তদয়ত েয়ব

            

 ঐ

৩
তনতযপদ োলদার, সভাপতত নস্তীর বাওড়, মমাবা: 

01724239840
৬০  কাপ শ তমশ্র

কাপ শ ও মদতশ 

প্রজাতী

বাতেয়রর পাতন বাওয়ড় প্রয়বশ কয়র পাতন 

দূতষত েয়ে মাছ মারা র্ায়ে

শতাংয়শ 200 গ্রাম োয়র চুন ও 200 গ্রাম লবন একতদন পর একতদন প্রয়োে 

করার পরামশ শ মদওো েয়লা

        

আেস্ট/২০

৪
মমা: আয়নাোর পারয়ভজ, তপতা নুরুল েক, গ্রাম: পান্তাপাড়া, 

মমাবা: 01911633670
০  কাপ শ তমশ্র মৃয়েল মায়ছর োয়ে লাল দাে

প্রতত শতাংয়শ 250 গ্রাম োয়র চুন ও 200 গ্রাম লবন প্রয়োে করার পরামশ শ 

মদওো েয়লা

        

মসয়েম্বর/

২০

৫
মমা: আক্তারুজ্জামান, তপতা মৃত মতাফায়জ্জল োজী, গ্রাম: 

পান্তাপাড়া, মমাবা: 01741104409
০  কাপ শ তমশ্র রুই মায়ছর মলয়জ লাল দাে

প্রতত শতয়ক 200 গ্রাম লবন ও 10 তলটার পাতনয়ত 1 গ্রাম পটাশ তমতশয়ে 

প্রয়োে করার পরামশ শ মদওো েয়লা

            

  ঐ

৬৭

১
আতজজ মন্ডল, তপতা: মতজবুর রেমান, গ্রাম: পােরািাঙ্গা , 

েতরণাকুন্ডু, মমাবা: ০১৬২৭৪৮৫৪৫১
১  কাপ শ তমশ্র তসলভার কাপ শ মাছ মভয়স র্াওর্া পাতনয়ত মেউ মদওোর পরামশ শ

২
মমাঃ নুরুল ইসলাম,  তপতা: জায়কর মন্ডল, গ্রাম: েতরশপুর, 

েতরণাকুন্ডু, মমাবা: ০১৭৭১১৭২৮৫১
০  কাপ শ তমশ্র রুই মাছ মারা র্ায়ে েররা মটয়ন শতয়ক ৫০০ গ্রাম োয়র চুন প্রয়োে করুন

৩
কাজল তমো, তপতা: মমাফায়জ্জল, গ্রাম: ভালতক, েতরণাকুন্ডু, 

মমাবা: ০১৮৩৫১৮১৮৩৩
০ তশং মাছ তশং মাছ পাতনর মঘালা, মাছ মারা র্ায়ে শতয়ক ৫০০ গ্রাম োয়র চুন প্রয়োে করুন

৪
আকাশ আেয়মদ, তপতা: আ: রাজ্জাক, গ্রাম: আদশ শ আন্দুতলো, 

েতরণাকুন্ডু, মমাবা: ০১৭১৫৮৬০৮১৬
১ তশং মাছ পাতনর মঘালা ,মাছ মারা র্ায়ে শতয়ক ৫০০ গ্রাম োয়র চুন প্রয়োে করুন

৩

১
মমাঃ আয়নাোর মোয়সন, গ্রাম-সাতোছী, মপৌরসভা- শশলকুপা, 

মমাবাইল-01716-400507
০

রুই,মৃয়েল কাতলা 

ও তসলভার কাপ শ
তসলভার ও মৃয়েল

মায়ছর োয়ে লাল দাে এবং পাতন োয়ড়া 

সবুজ।
প্রতত শতয়ক ২০০ গ্রাম চুন ও ১৫০ গ্রাম োয়র লবন সারা পুকুয়র তদয়ত বলা েয়লা।

২
মমাঃ তাইজাল মোয়সন, গ্রাম পাইকপাড়া, ইউতপ- ময়নােরপুর, 

মমাবাইল-01920-396727
১

রুই,মৃয়েল কাতলা 

ও তসলভার কাপ শ
মৃয়েল মায়ছর োয়ে সাদা সুতার মত প্রতত শতয়ক ১ তম:তল: োয়র Deletix মদোর পরামশ শ মদো েয়লা।

৩
তবষ্ণু পদ তবশ্বাস, গ্রাম-আড়ুোপাড়া, মমাবাইল -01781-

775416
১

রুই,মৃয়েল কাতলা 

ও তসলভার কাপ শ
রুই ও মৃয়েল

মায়ছর োয়ে সাদা সাদা সুতার মত 

মদখা র্াে এবং শক্ত তকছুর সায়ে ো 

ঘয়স।

প্রতত শতয়ক ১ তম:তল: োয়র Deletix মদোর পরামশ শ মদো েয়লা।

২

৭৬ ৩৩ টি

চুোিাঙ্গা

মকাটচাঁদপুর উপয়জলা মমাট

ময়েশপুর উপয়জলা মমাট

েতরণাকুন্ডু উপয়জলা মমাট

উপয়জলা মমাটঃ

মজলা মমাট



১ মমাঃ তেোস উিীন, বড় বাজার, চুোিাঙ্গা ০.৪০ কাপ শ তমশ্র রুই মায়ছর োয়ে লাল দাে শতক প্রতত ৫০০ গ্রাম চুন ৫০০ গ্রাম োয়র লবণ মদোর  পরামশ শ মদো েয়লা

২
মমাঃ আশাদুল, সভাপতত, পাকতশর তবল, েয়েরপুর, চুর্ািাঙ্গা 

সদর, চুর্ািাঙ্গা 01717-965391
২৯.০০ কাপ শ তমশ্র রুই ও মৃয়েল মায়ছর োয়ে লাল দাে শতক প্রতত ৫০০ গ্রাম চুন ৫০০ গ্রাম োয়র লবণ মদোর  পরামশ শ মদো েয়লা

২৯.৪০

0

0

১ মমা: আ: আলীম, গ্রাম: জয়রামপুর, মমািা: 01960229535 ০.২ কার্ প দমশ্রচাষ রুই,মৃগেল, 01। মাগছর মিগহ উকুন।
01। দডর্টাগরি 30 গ্রাম প্রদত শতগক 5-7 দিন র্রর্র ৩ িার মিওয়ার র্রামশ প 

প্রিান।

2
মমা: হারুন অর রদশি         গ্রাম: চদন্ডপুর     মমািা: 

01759921808
০.২ কার্ প দমশ্রচাষ রুই,মৃগেল,

01। মাগছর মিগহ লাল িাে এিং 2/1 

টি মাছ মারা যাগে।

01। মাগছর মজুি ঘনত্ব কমাগত হগি এিং প্রদত শতক জলাশগয় 12 গ্রাম হাগর 

দিদচং র্াওডার প্রগয়াগের র্রামশ প প্রিান।

3
মোলাম রহমান      গ্রাম: বুইদচতলা    মমািা: 

01728447688
৫২.০ কার্ প দমশ্রচাষ রুই

01। মাগছর মিগহ লাল িাে, হালকা 

র্াদন জগম আগছ এিং দকছু মাছ মারা 

যাগে।

01। প্রদত শতক জলাশগয় 500 গ্রাম হাগর ও ৫00 গ্রাম হাগর লিণ সমস্ত 

জলাশগয় দছটিগয় মিওয়ার র্রামশ প প্রিান।

৫২.৪

1 মমাোঃ আদশক ইকিাল, মেিামাদর, নােিাহ 01717805632 0.9  কপার্ দমশ্র  রুই, মৃগেল মাগছর োগয় উকুন মিখা দিগয়গছ। সুদমদথয়ন 3-5 দমোঃগ্রাম 7 দিন র্র র্র 3 িার।

2
মমাোঃ ইমিাদুল হক দহগমল, ডাগমাশ, মিলোদছ 

01796171712
2 কার্ প দমশ্র রুই, কাতলা, মৃগেল

মাগছর মিগহ হালকা লাল ফুটদক িাে 

মিখা যাগে।

প্রদত শতগক 500 গ্রাম হাগর চুন এিং 25-35 গ্রাম র্টাদশয়াম র্ার ম্যাঙ্গাগনট 

প্রগয়াে করগত হগি।

3 মমাোঃ আনারুল ইসলাম, দশিপুর, খাদিমপুর 01985164942 0.4 কার্ প দমশ্র রুই, কাতলা, মৃগেল মাগছর োগয় উকুন মিখা দিগয়গছ। সুদমদথয়ন 3-5 দমোঃগ্রাম 7 দিন র্র র্র 3 িার।

3.3

85.1

কুদিয়া

১ মমাঃআলী মোয়সন গ্রাম: মতবাড়ীো,কুমারখালী, কুতিো। 

০১৭১৮৮৫১৮০৫

০.১৩৩ কাপ শ তমশ্র চাষ মৃয়েল , তসলভার 

কাপ শ, রুই

অ্যায়মাতনো জতনত সমস্যাা্। প্রতত তবঘায়ত ১০০ তমতল ইউকা-প্লাস মদওোর পরামশ শ মদো েয়লা।

২ মমাঃআলী মোয়সন গ্রাম: পু, চড়াইয়কাল; ইউতপ: 

নন্দলালপুর,কুমারখালী, কুতিো। ০১৯২০৭৭৩৪২৭

০.২৪২ কাপ শ তমশ্র চাষ মৃয়েল , তসলভার 

কাপ শ,

অ্যায়মাতনো জতনত সমস্যাা্। প্রতত তবঘায়ত ১০০ তমতল ইউকা-প্লাস মদওোর পরামশ শ মদো েয়লা।

৩ মমাঃআব্বাস উতিন গ্রাম, : নসদরপুর; ইউতপ: 

নন্দলালপুর,কুমারখালী, কুতিো। ০১৭২১৭৪৯৭৩৮

০.১৩ কাপ শ তমশ্র চাষ মৃয়েল , তসলভার 

কাপ শ,

মায়ছর োয়ে উকুন শতাংয়শ ২৫০ গ্রাম োয়র পাথুয়র চুন প্রয়োয়ের পরামশ শ মদওো েে।

৪ মমাোঃ মহলাল উিীন           দর্তা- কালাচাি দময়া        গ্রাম-

দিঘলকাদন্দ       01935516369

0.55 দসলোর কার্ প মাছ মারা যাগে

৫ মমাোঃ রদিউল ইসলাম         দর্তা- মৃত  নজরুল ইসলাম গ্রাম-

দকগশারীনের       01734483582

0.4 র্াঙ্গাস মাছ মারা যাগে

৬ মমাোঃ সাদজদুর রহমান  দর্তা- লুতফর রহমান   গ্রাম-কার্ে 

মর্াো     01719475180

0.33 র্াঙ্গাস মাছ মারা যাগে

৭ মমাোঃ সজীি উিীন      দর্তা- মমাোঃ সুলাইমান মন্ডল গ্রাম- 

আিািাদেয়া     01715148035

0.25 দসলোর ও মৃগেল মাছ মারা যাগে

চুোিাঙ্গা সদর উপয়জলার মমাট:

জীবননের উপয়জলার মমাট

দামুড়হুদা উপয়জলার মমাট:

আলমিাঙ্গা উপয়জলার মমাট:

মজলার মমাট:



৮ মমাোঃ সাঈি মাহমুি  দর্তা-মৃত আতাউল হক গ্রাম-মিৌলতপুর   

 01725645076

0.6 দসলোর মাছ মারা যাগে

৯ মমাোঃদমনারুল ইসলাম     দর্তা- মমাোঃ ইসানুল মন্ডল  গ্রাম- 

মসানাইকুদন্ড     01738122200

0.45 দসলোর মাছ মারা যাগে

১০ মমাোঃ আোঃ রদহম দর্তা- মতাফাগজ্জল মহাগসন, গ্রাম- 

দশতলাইর্াো, 01831829232

1.5 মৃগেল মাছ মারা যাগে

১১ মমাোঃআমজাি মহাগসন 01767166925 0.5 কার্ প দমশ্র চাষ দসলোর কার্ প দসলোর কার্ প মাগছর মিগহ লাল ফুটদক 

িাে

প্রদত শতগক1/2 মকদজ লিন ও 1/2 মকদজ চুন প্রগয়াগের র্রামশ প

১২ মমাোঃ হারুন আর রদশি  01736736900 0.2 রুই,কাতল, মৃগেল 

মাগছর দমশ্র চাষ

রুই, কাতলা মাগছর মিগহ উকুন সুদমথন প্রদত শতগক 2-3 দমদল প্রদত ফুট েদেরতায় প্রগয়াগের র্রামশ প

১৩ রুহুল আদমন 01717657966 0.63 দসলোর,রুই,কাতল, 

মৃগেল, ও িাটা 

মাগছর  দমশ্র চাষ

দসলোর োগয় ক্ষতর কারগন মাছ মারা যাগে 

।
প্রদত শতগক 500গ্রাম চুন এিং 500গ্রাম লিন প্রগয়াগের র্রামশ প প্রিান করা 

হগলা  এিং  মজুত ঘনত্ব হ্রাস ।

১৪ এম এ মান্নান  , হদরপুর  01777225280 0.22 দসলোর,রুই,কাতল, 

মৃগেল,গ্রাসকার্ প ও 

িাটা মাগছর  দমশ্র 

চাষ

দসলোর কার্ প লাল ফুটদক দিদচং র্াওডার 150 গ্রাম/শতক/ফুট হাগর প্রগয়াে এিং মজুত ঘনত্ব হ্রাস ।

১৫ শদহদুল ইসলাম, ঝাউদিয়া  01729504574 0.35 রুই,কাতল, মৃগেল ও 

সরপুটি মাগছর দমশ্র 

চাষ ।

সরপুটি মর্ট মফালা চান ১ মকদজ/শতক মিওয়ার জন্য িলা হল। হররা টানার জন্য িলা হগলা, ( 

দনয়দমত )।

১৬ মসাহান , মজলাখানার পুকুর  01915008109 0.45 রুই,মৃগেল িাটা 

মাগছর দমশ্র চাষ

রুই , মৃগেল লাল ফুটদক চান ১ মকদজ/শতক প্রগয়াগের  জন্য িলা হল এিং মজুত ঘনত্ব হ্রাস ও হররা 

টানার জন্য র্রামশ প প্রিান করা হগলা।

১৭ মমাোঃ মনামান  ,  িটকতল  01782320893 0.25 দসলোর,রুই,কাতল, 

মৃগেল,গ্রাসকার্ প ও 

িাটা মাগছর  দমশ্র 

চাষ

রুই,মৃগেল, দসলোর মাছ মারা যাগে মাগছর ঘনত্ব কমাগত হগি, শতক প্রদত 1/2 মকদজ হাগর র্াথুগর চুন র্গয়াে করার 

র্রামশ প প্রিান ।

১৮ মমাোঃ আব্দুর রাজ্জাক (রাজা)জেশ্বর, জুদনয়ািহ, 

মেোমারা, 01718532536

০.১৩ রুই, কাতলা, 

গ্রাসকার্ প, 

দসলোরকার্ প, 

দমররকার্ প,জার্াদন,রু

ই স্বরপুটি

কমনকার্ প,রুই,কা

তলা

ক্ষতগরাে ২০ দল. র্াদনগত ১ চামচ র্টাশ দিগয় মাছ মোসল করগত িলা হগলা।

১৯ মমাোঃ রাজু আহগমি,মোলার্নের, মমাকাদরমপুর, 

01645531792

৯,৩৫ রুই, কাতলা, গ্রাসকার্ প, 

দসলোরকার্ প, 

দমররকার্ প,জার্াদন,রুই 

স্বরপুটি

স্বরপুটি, 

কমনকার্ প

ক্ষতগরাে চুন-২০০গ্রাম/শতক লিন-২৫০গ্রাম/শতক জাল মটগন মাছ কাগছ এন 

র্টাশ দিগয় মছগে দিগত হগি।

২০ মমাোঃ সাইদুর রহমান নঁওিা মক্ষদমরদিয়াে মেোমারা, 

কুদিয়া 01732070418

০.১৪ রুই জাতীয় মাছ - ক্ষতগরাে প্রদতগরাগি র্রমশ প শতক প্রদত ২০০গ্রাম হাগর চুন ও লিন দিগত িলা হগলা।



২১ মমাোঃ শাজাহান আলী,মোর্ীনাথপুর,মেোমারা, কুদিয়া 

01729508134

০.২ রুই জাতীয় মাছ ও 

মগনাগসি মতলাদর্য়া

- ক্ষতগরাে ক্ষতগরাে প্রদতগরাগির জন্য আদিন মাগসর মশগষর দিগক ৫০০ গ্রাম কগর 

চুন/শতক দিগত িলা হগলা।

২২ মমাঃ তবপ্লব, তপতাঃ মমাঃ কতলমতিন, ধুবইল, তমরপুর, 

কুতিো। মমাবাইলঃ ০১৭৩৮৫৫১৩৬৪৪

০.২ রুই জাতীে রুই, মৃয়েল মায়ছর িতয়রাে প্রতত শতয়ক ১ মকতজ চুন ও ৫০০ গ্রাম লবন প্রয়োে ২ সপ্তায়ে ২ বার এবং 

পটাশাইোম পারম্যাংোয়নট ২৪-৩৫ গ্রাম/শতক/ফুট তেসায়ব প্রয়োে করয়ত েয়ব।

২ সপ্তাে 

পয়র 

মদখা 

করয়ত ২৩ মমাঃ জাতেদুল ইসলাম, তপতাঃ আঃ খায়লক, তমরপুর, 

বাসস্টযান্ড, তমরপুর, কুতিো। মমাবাইলঃ ০১৭৬০২৪৬৪১৬

০.৩৩ কাপ শ জাতীে রুই, মৃয়েল, 

তসলভার কাপ শ

মায়ছর পাখনা পচা/ফুলকা পচা মরাে একুো মাইতসন (১.৫ গ্রাম/মকতজ) খাবায়রর সায়ে তমতশয়ে ০৭ তদন খাওোয়ত েয়ব 

এবং প্রতত শতয়ক ১ মকতজ চুন ও ৫০০ গ্রাম লবন ২ সপ্তায়ে ২ বার প্রয়োে করয়ত 

েয়ব।

২ সপ্তাে 

পয়র 

মদখা 

করয়ত ২৪ মমাঃ শতফদুল ইসলাম, মাতলোদ, তমরপুর, কুতিো। মমাবাইলঃ 

০১৯১৫৮৯৪২২৪

০.৩ কাপ শ তমশ্রচাষ কাপ শ জাতীে মায়ছর িতয়রাে এসকামাইতসন ২ গ্রাম/১ মকতজ খাবায়রর সায়ে তমতশয়ে ৭ তদন পরপর খাওোয়ত 

েয়ব

১ সপ্তাে 

পয়র 

মদখা 

করয়ত ২৫ মমাঃআব্দুল রাজ্জাক গ্রাম: মাতলগ্রাম,মখাকসা, কুতিো। ০১৯১৭-

৬২৬৮৩১

০.২৫ কাপ শ তমশ্র চাষ মৃয়েল , তসলভার 

কাপ শ, রুই

মাছ সকায়ল ভায়স ও িত মরাে প্রতত শতয়ক ২৫০ গ্রাম চুন এবং ২৫০ গ্রাম লবন

২৬ োয়রজ রতফকুল গ্রামঃ মকামরয়ভাে,মখাকসা,কুতিো।০১৯১০-

৯১৪৩১০

০.২ কাপ শ তমশ্র চাষ মৃয়েল , তসলভার 

কাপ শ,

মায়ছর িত মরাে প্রতত শতয়ক ২৫০ গ্রাম চুন এবং ২৫০ গ্রাম লবন

২৭ নাতেদ মোয়সন নেন গ্রামঃ মোপগ্রাম,মখাকসা.কুতিো। ০১৭৪৫-

৯৪১৯৫১

০.২২ কাপ শ তমশ্র চাষ মৃয়েল , তসলভার 

কাপ শ,

মায়ছর িত মরাে প্রতত শতয়ক ২৫০ গ্রাম চুন এবং ২৫০ গ্রাম লবন

২৮ মমাোঃআমজাি মহাগসন 01767166925 0.5 কার্ প দমশ্র চাষ দসলোর কার্ প দসলোর কার্ প মাগছর মিগহ লাল ফুটদক 

িাে

প্রদত শতগক1/2 মকদজ লিন ও 1/2 মকদজ চুন প্রগয়াগের র্রামশ প

জেলার জমাট ৯.৬৫৫
জমগহরপুর

1 মমাোঃ শাদহন আলম, দর্তা : মৃত : িির উদিন, গ্রাম : িাবুর 

র্াো, মর্াি : উজলপুর, মমগহরপুর সির, মমগহরপুর, 01846-

720905

0.24 কার্ প দমশ্রচাষ দসলোর  ও  মৃগেল মিগহ লাল িাে মাছ ও িাগে টির্ দিগল 

রক্ত মির হওয়া।

দিদচং র্াউডার ১২ গ্রাম/শতাংশ/ফুট েে েেীরতায় প্রগয়াগের র্রামশ প মিওয়া 

হগলা।

2 মমাোঃ  ইসরাদফল মহাগসন, দর্তা : মমাোঃ হযরত আলী, গ্রাম : 

ফগতপুর, মর্াি : মোেীপুর, মমগহরপুর সির, মমগহরপুর, 

01812-481067

0.20 কার্ প দমশ্রচাষ রুই, মৃগেল  ও  

গ্রাস প কার্ প

ফুলকায় লাল িাে হগয় পঁগচ যাওয়া। র্টাদসয়াম র্ার ম্যাঙ্গাগনট 30 গ্রাম/শতক/ফুট েে েেীরতায় প্রগয়াগের র্রামশ প 

মিওয়া হগলা।

3 মমাোঃ ইমিাদুদল হক, দর্তা : মমাোঃ এনায়ার মহাগসন, গ্রাম : 

দসংহাটি,  মর্াি : িারাদি, মমগহরপুর সির, মমগহরপুর, 

01936-555629

0.24 কার্ প দমশ্রচাষ পু ুঁটি পু ুঁটি মাগছর লাল িাে চুন ও লিণ (500+500 ) গ্রাম= ১ মকদজ/শতাংশ/৫ ফুট েেীরতায়  প্রগয়াগের  

র্রামশ প মিওয়া হগলা।

4 মমাোঃ সাদিরুল ইসলাম, দর্তা : মৃত : আব্দুল মান্নান মমািা, 

গ্রাম : হাসানািাি, মর্াি : িারাদি, মমগহরপুর সির, মমগহরপুর, 

01724-516221

0.20 কার্ প দমশ্রচাষ রুই ও মৃগেল র্ায়ু র্থ ও র্াখনার মোো ফযাকাগস 

হগয় যাওয়া

ফরমাদলন ২০ দর্দর্এম/শতাংগশ প্রগয়াগের র্রামশ প মিওয়া হগলা

5 মমাোঃ তাগলবুল ইসলাম, দর্তা : মৃত : আিম আলী, গ্রাম : 

কাোলগর্াতা, মর্াি : দর্গরাজপুর, মমগহরপুর সির, মমগহরপুর, 

01724-787539

2.00 কার্ প জাতীয় মাগছর 

মর্ানাচাষ

িাটা মাছ িাটা মাগছর োগয় মফাটা মফাটা লাল 

িাে/ ক্ষত িাে

চুন ও লিণ (500+250 ) গ্রাম= 750 গ্রাম/শতাংশ/৫ ফুট েেীরতায়  প্রগয়াগের 

 র্রামশ প মিওয়া হগলা।

মমগহরপুর সির উর্গজলা মমাটোঃ 2.88



৬ মমাোঃ শদহদুল ইসলাম, দর্তা- রদহদুল ইসলাম, গ্রামোঃ 

মোর্ালপুর, মুদজিনের, মমািা: নং ০১৮২৯২০৮৫৯২

১০. কার্ প-জাতীয় রুই, মৃগেল , 

দসলোর

মলজ ও র্াখনা পঁচা মরাে দিগলর র্াদনগত শতাংশ প্রদত ১ ফুট র্াদনর েেীরতার জন্য ২৫ গ্রাম র্টাদশয়াম 

র্ার ম্যাঙ্গাগনট প্রগয়াে করার জন্য র্রামশ প প্রিান করা হগলা।

৭ মমাোঃ দমজানুর রহমান, দর্তা- মমাোঃ হায়িার আলী, গ্রামোঃ 

মহাজনপুর, মুদজিনের, মমািা: নং ০১৯৩০৩৩১৫৮৯

০.২ কার্ প-জাতীয় রুই, মৃগেল , 

দসলোর

মলজ ও র্াখনায় লাল রং িাে মিখা যায় 

এিং র্াখনা দছগে সািা হগত মিখা যায়।

পুকুগরর র্াদনগত শতাংশ প্রদত ১ ফুট র্াদনর েেীরতার জন্য ২৫ গ্রাম হাগর 

র্টাদশয়াম র্ার ম্যাঙ্গাগনট প্রগয়াে করার জন্য র্রামশ প প্রিান করা হগলা।

৮ মমাোঃ কালু খান, দর্তা- অদলল খান, গ্রাম: িাগোয়ান, 

মুদজিনের, মমািা: নং ০১৯১০৪৬৬৭৬৩

০.২৬ কার্ প-জাতীয় মৃগেল মাগছর মিগহ ক্ষত প্রদত শতাংশ ২৫০ গ্রাম হাগর র্াথুগর চুন র্াদনগত গুদলগয় সমস্ত জলাশগয় দছটাইয়া 

মিওয়ার র্র ১০-১৫ দমদনট র্গর প্রদত শতাংগশ ১০০ গ্রাম হাগর লিন সরাসদর 

প্রগয়াে করার জন্য র্রামশ প প্রিান করা হগলা।

মুদজিনের উর্গজলা মমাটোঃ 10.46

৯

মমাোঃ আবু িক্কর, গ্রামোঃোঁোগডাি ইউদনয়নোঃ িানগখালা 

মমািাইল নং- 01717-706777

0.2 কার্ প দমশ্র দসলোর কার্ প মাগছর োগয় লাল িাে ও মাছ মারা 

যাগে।

মজুি ঘনত্ব কদমগয় লিণ,চুন ও ঔষি প্রগয়াে।

১০

মমাোঃ আলমেীর, গ্রামোঃএলাঙ্গী ইউদনয়নোঃরাইপুর মমািাইল নং-

 01787-476547

2.75 র্াঙ্গাস কার্ প দমশ্র রুই মাগছর োগয় লাল িাে ও র্রজীিীর 

অরমনএর ফগল আইশ ক্ষয় হওয়া।

মজুি ঘনত্ব কদমগয় র্রজীদি দনয়ন্ত্রণ ও িংশ দিস্তার মরাগি ঔষি প্রগয়াে করগত 

হগি।

১১

মমাোঃ হাদফজুর রহমান, গ্রামোঃসাগহি নের ইউদনয়নোঃকাজীপুর 

মমািাইল নং- 01787-476547

0.24 কার্ প দমশ্র দসলোর কার্ প ক্ষতগরাে মজুি ঘনত্ব কদমগয় লিণ,চুন ও ঔষি প্রগয়াে।

উর্র্দরচালক

মৎস্য অদিিপ্তর,খুলনা দিোে

খুলনা

( নারায়ন চন্দ্র মন্ডল )


