
িমক নং ফলেভাগী চািষর নাম, কানা ও 
মাবাইল ন র

জলাশেয়র 
আয়তন 
( হ.)

দশনীর 
সং া 
( )

মািলকানার 
ধরণ 

(িনজ /িলজ)

দশনী ােকেজর 
নাম (চাষ পদি )

বইজলাইন উৎপাদন 
( ম.টন/
হ.)

ড়া  
উৎপাদন
( ম.টন/
হ.)

অেথর উৎস
(রাজ /

ক /
অ া )

ম

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

১ - 0 0 0 0 0 0 0
র িনবাচন 
চলেছ

২ - 0 0 0 0 0 0 0 -

৩

মাঃ আ ল কািদর সজন, ামঃ 
আিজজ র, ডাকঃ তালতলা বাজার, 

উপেজলাঃ বালাগ ,  জলাঃ িসেলট মাবাঃ 
০১৭৪৭১৪৭৮২৫

০.২৪৩ ১ িনজ কাপ িম চাষ 0.78 অ া

৪ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

বতমান 
মােস 

দশনী খামার 
ািপত হয় িন

৫ ০ 0 0 0 0 0 0 0 -

৬ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০
হান 

িনবাচেনর
 কাজ চলেছ

৭ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

দশনী ান 
( র) 

িনবাচেনর 
কাজ চলেছ

৮ ০ 0 0 0 0 0 0 0

বািষক কমস াদন ি  ২০২০-২১ এ অ  কায মস েহর িবপরীেত মাণেকর ছক

িবভােগর নামঃ িসেলট

১. কায েমর নামঃ দশনী মৎ  খামার াপন 
চেকর নামঃ ািপত দশনী খামার ( হ র)

ল মা াঃ

জলার নামঃ িসেলট



৯ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

১০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

১১ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

দশনী মৎ  
খামার 

াপেনর জ  
চাষী 

িনবাচেনর 
কাজ চলেছ

0.243 1 0.78 0

১২ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

কায ম 
এখেনা  
হয় িন।

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

১৩ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

১৪ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

কায ম 
এখেনা  
হয় িন।

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০
0.243 1 0.78 0

( মাঃ িজ র রহমান)
উপপিরচালক

মৎ  অিধদ র, িসেলট িবভাগ, িসেলট
ফান -০৮২১-৭২৬১৩০

িসেলট িবভােগর মাট=

জলার নামঃ নামগ

জলার নামঃ হিবগ

জলার নামঃ মৗলভীবাজার

িসেলট জলার মাট=

নামগ  জলার মাট=

হিবগ  জলার মাট=

মৗলভীবাজার জলার মাট=

১৪/১০/২০২০ ি ঃ



 ই- মইল: ddsylhet @fisheries.gov.bd

mailto:@fisheries.gov.bd


িমক নং দলপিত/ চািষর নাম, 
কানা ও মাবাইল ন র

জলাশেয়র নাম জলাশেয়র মাট 
আয়তন ( হ.)

উ য়ন ত 
জলাশেয়র আয়তন 

( হ.)

মািলকানার 
ধরন (সরকাির/

বসরকাির)

বইজলাইন 
উৎপাদন 
( ম.টন/ হ.)

ড়া  উৎপাদন
( ম.টন/
হ.)

অেথর উৎস(রাজ /
ক /

অ া )

ম

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

- ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০
কায ম  
হয় িন

কায ম এখেনা  
হয় িন।

১ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

কায ম এখেনা  
হয় িন।

( মাঃ িজ র রহমান)
উপপিরচালক

মৎ  অিধদ র, িসেলট িবভাগ, িসেলট
ফান -০৮২১-৭২৬১৩০

 ই- মইল: ddsylhet @fisheries.gov.bd

জলার নামঃ নামগ

জলার নামঃ হিবগ

জলার নামঃ মৗলভীবাজার

বািষক কমস াদন ি  ২০২০-২১ এ অ  কায মস েহর িবপরীেত মাণেকর ছক
২. কায েমর নামঃ মৎ  আবা ল উ য়ন 

চেকর নামঃ উ য়ন ত এলাকা ( হ র)
ল মা াঃ

িবভােগর নামঃ িসেলট

জলার নামঃ িসেলট

১৪/১০/২০২০ ি ঃ

mailto:@fisheries.gov.bd


িমক নং ফলেভাগী চািষর নাম, 
কানা ও মাবাইল ন র

জলাশেয়র 
নাম

জলাশেয়র 
মাট 

আয়তন ( হ.)

উ য়ন ত 
জলাশেয়র 

আয়তন
( হ.)

মািলকানার 
ধরণ 

(সরকাির/
বসরকাির)

নাসািরর 
জলায়তন 
( হ.)

ম দ ত 
র র 

পিরমাণ 
( কিজ)

জলাশেয় 
অব  
পানার 

পিরমাণ 
( ম.টন)

ফলেভাগীর
 সং া (জন)

বইজলাইন 
উৎপাদন 
( ম.টন/
হ.)

ড়া  
উৎপাদন
( ম.টন/
হ.)

অেথর উৎস
(রাজ /

ক /
অ া )

ম

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

১

স জ িময়া, িপতাঃ মহরম 
িময়া, ামঃ শ র, ডাকঃ 
বালাগ , উপেজলাঃ বালাগ ,  
জলাঃ িসেলট, মাবাঃ 

০১৭৪৭৯১৫৫৬৪

িকয়া 
উ খাল

২৬০ - সরকাির 0.5 - - ১৩০০ -

২ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০
কায ম এখেনা 

 হয় িন।

৩ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০
কায ম এখেনা 

 হয় িন।

বািষক কমস াদন ি  ২০২০-২১ এ অ  কায মস েহর িবপরীেত মাণেকর ছক
৩. কায েমর নামঃ িবল নাসারী াপন
চেকর নামঃ উ য়ন ত এলাকা ( হ র)

ল মা াঃ
িবভােগর নামঃ

জলার নামঃ িসেলট

জলার নামঃ নামগ

জলার নামঃ হিবগ

জলার নামঃ মৗলভীবাজার



৪ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০
কায ম এখেনা 

 হয় িন।

( মাঃ িজ র রহমান)
উপপিরচালক

মৎ  অিধদ র, িসেলট িবভাগ, িসেলট
ফান -০৮২১-৭২৬১৩০

 ই- মইল: ddsylhet @fisheries.gov.bd

১৪/১০/২০২০ ি ঃ

mailto:@fisheries.gov.bd


িমক নং জলাশেয়র নাম ও কানা জলাশেয়র 
মাট আয়তন 

( হ.)

মািলকানার 
ধরণ (সরকাির/
বসরকাির)

অব  পানার 
পিরমাণ ( কিজ)

অব  পানার 
সং া (ল )

ফলেভাগীর 
সং া (জন)

বইজলাইন 
উৎপাদন 
( ম.টন/ হ.)

ড়া  
উৎপাদন
( ম.টন/ হ.)

অেথর উৎস
(রাজ / 

ক / 
অ া )

ম

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

 উপেজলা পিরষদ র, িসেলট সদর, 
িসেলট

0.24 সরকারী 45.00 0.01000 50 4.5

রাজ
নয়ািবল উ া প জলমহাল ও িরয়া 
িবল

57.14 সরকারী 334.00 0.12000 350 800.0

রাজ

২

বড়িবল কািশত খ য়া িবল       
আমৈতল াম সংল                
ইউিনয়ন-রামপাশা, িব নাথ, িসেলট।

১৫.০০ সরকাির ১৬৭.০০ ০.০৫৮৫ ৪০০ ৯.০০ রাজ

৩

িবল বন হাওড় (বড় গাপাট খাল)    
কািশম র াম সংল                
ইউিনয়ন-দশঘর, িব নাথ, িসেলট।

১৭.০০ সরকাির ১৬৭.০০ ০.০৫৮৫ 250 10.20 রাজ

১৫১ কিজ ০.০২২৬৫ - রাজ

209 কিজ ০.০৩৩৪৫ - অ া

উপেজলা পিরষদ র
গালাপগ ,িসেলট

০.৪১ সরকারী 58.0 ০.০২ ৫০ ০.৯ ১.৪ রাজ

বাঘা হাওর জলমহাল
গালাপগ , িসেলট

২৭.৬৫ সরকারী 280.0 ০.১১২ ৩০০ ২২.৬৫ ২৮.২৯ রাজ

বািষক কমস াদন ি  ২০২০-২১ এ অ  কায মস েহর িবপরীেত মাণেকর ছক
৪. কায েমর নামঃ উ ু  জলাশেয় পানামাছ অব করণ 

চেকর নামঃ উ য়ন ত এলাকা ( হ র)
ল মা াঃ

িবভােগর নামঃ

জলার নামঃ িসেলট

১

মাইজাইল হাওর ও সং  াবন িম, 
ব ও পি ম গৗির র ইউিনয়ন, 

বালাগ , িসেলট।

213.36 সরকাির ৩৪০০ ০.৭৫

০.৮ - রাজ

৪

১৯০০

৫

৮৮.৬৭ সরকাির ১৪০ কিজ 0.02100চাতল ফাটা চাতল িবল ও সং  াবন, 
নারায়ন র ও ব িনয়া, বালাগ , 
িসেলট।



বড় গাং, ইউিনয়ন: িনজপাট, ডাকঘর: 
জ া র, উপেজলা: জ া র, িসেলট।

৫২.৩ সরকারী 49.0 0.01225 500 0.373 ০ রাজ

ধামরী ীজ সংল  জলসহাল, ইউিনয়ন: 
দরব , ডাকঘর: দরব  বাজার, 
উপেজলা: জ া র, িসেলট।

৩০. সরকারী 200.0 0.09 250 0.44 ০ রাজ

মধার হাওর, ইউিনয়ন: দরব  ও 
ফেতহ র, ডাকঘর: দরব  বাজার ও 
হির র বাজার, উপেজলা: জ া র, 
িসেলট।

৭৬. সরকারী 151.0 0.06795 350 0.44 ০ রাজ

৭

চাতল ঢা য়া জলমহাল ও সংল  
াবন িম, াম- ফিরদ র, ইউ/িপ- ২নং 

মাইজগ ও
৭৬.৬২ সরকাির ২৫৩.১৬৫ ০.০৮৮৬ ৩০০ ০.৪৫ রাজ

িনয়া কামা া িবল,চারখাই ৭৬. সরকারী 200.0 0.1 120 31.7 রাজ
নয়ািবল, ড়ারবাজার ৪.১ সরকারী 134.0 0.0 40 1.8 রাজ

৯ ল াং নদী জলমহাল 18.8 সরকাির 269.00 0.09 100 6.96 রাজ
১০ ল ড়া সংল  গায়াইন নদী 100 সরকাির 286.00 0.09 480 39.18 0 রাজ

রমা নদী সংল  বায়ম র 
াবন িম

10 সরকাির 155.10 0.10 1000 5.6 রাজ

ািত ািনক র 1.75 সরকাির ও 
বসরকাির

100.00 0.07 300 3.3 রাজ

বড় সাতিবলা ছাট সাতিবলা প 
জলমহাল

িপয়াইন মরানদী ( নঃখনন ত 
অংশ)

গায়ালা হাওর

১৩
বাদাউরা িবল, মৗজা- ককান, নাদাম 

র, উ গপাল গ ও,
২০.৭৭ সরকাির 334.00 0.12 450 0.90

০ রাজ
লাম িবল, সাদী র ইউ িপ ৫০ সরকাির 150.00 0.3750 600 49.7 ০ রাজ

বানাইয়ার হাওড়, উমর র ইউ িপ ৪০ সরকাির 100.00 0.2500 400 39.7 ০ রাজ
জাফার খাল, ঊসমান র ইউ িপ ৬.৫ সরকাির 84.00 0.2100 200 6.5 ০ রাজ

৬

৮

১১

১৫৭৮.১ সরকাির রাজ

১২

১৪

300.0 ০.১২ 2000 0.3



2560.41 3816.265 2.11913 13790 1036.108 29.69

১৫ দখার হাওর গািব র ল ণ  
ইউিনয়ন নামগ  সদর, নামগ ।

500.20 সরকাির 50 0.01 415 0.35 রাজ

১৬ করচার হাওর সংল  গজািরয়া নদী। 
গৗরারং, নামগ  সদর, নামগ ।

32.70 সরকাির 253 0.01 280 9.81 রাজ

১৭ উপেজলা পিরষদ জােম মসিজদ র, 
িদরাই, নামগ

0.41 সরকাির 40 0.014 1500 4.00 রাজ

১৮ ব ইর নদী জলমহাল, িদরাই 65.18 সরকাির 235 0.08225 0 9.81 রাজ

১৯ করচার হাওর, িব র র 1350.00 সরকাির 50 0.019 150 0 রাজ

২০ করচার হাওর, িব র র 1350.00 সরকাির 251 0.096 300 0

২১ উপেজলা কমে  র, তািহর র 1.00 সরকাির 40 0.014 রাজ

২২ বৗলাই নদী, তািহর র 0.00 সরকাির 307 0.1074 0 0 0 রাজ

২৩ উপেজলা পিরষদ র, ধমপাশা, 
নামগ ।

0.30 সরকাির 20 0.008 0 3.5 0 রাজ

২৪ টগার হাওর, পাই র  অংশ, ধমপাশা, 
নামগ ।

1200 সরকাির 280 0.075 550 0.8 0 রাজ

২৫ নেটর খাল, ছাতক, নামগ 50 সরকাির 30 0.015 1200 0 0 রাজ

২৬ িশ য়া প য়া িবল ও তৎসংল  
াবন িম, ছাতক

307 সরকাির 307 0.10745 500 0.80 0 রাজ

২৭ রমা নদী, জামালগ  ব ধ বাজার, 
জামালগ

30 সরকাির 250 0.047 600 0.43 0 রাজ

২৮ ছ য়ার হাওর, সাচনা বাজার, জামালগ 28 সরকাির 158 0.3476 380 0.84 0 রাজ

২৯ উপেজলা পিরষদ র, দি ণ নামগ । 17 সরকাির 15 0.750 60 3 0 রাজ

জলার নামঃ নামগ
িসেলট জলার মাট=



৩০ দখার হাওর, জয়কলস, দি ণ নামগ । 500 সরকাির 278 0.097 600 0.5 0 রাজ

৩১ িম অিফস সংল  াবন িম, 
দায়ারাবাজার, নামগ

1.00 সরকাির 25 0.01 70 0 0 রাজ

৩২ বে হাির িবল, দায়ারাবাজার, নামগ 15.78 সরকাির 140 0.0532 1500 0.72 0 রাজ

৩৩ কন াই িবল, দায়ারাবাজার 42.10 সরকাির 104 0.039252 1300.00 0.88 0.00 রাজ

৩৪ মইয়ার হাওর, জগ াথ র 850 সরকাির 405 0.1215 425 0 0 রাজ

৩৫ দাড়াইন নদী, শা া 0.1 সরকাির 237 0.01 50

6340.77 3475.00 2.03 9880.00 35.44 0.00

৩৬ লাকরার ীজ সংল  নদী, লাকরা। ৫ সরকারী ১০০ 0.03 ৮২০ 0.8 রাজ

৩৭ বেল রী নদী, রািজউড়া 3.36 ঐ ৩০ 0.009 ২৭০ 0.82 রাজ

৩৮ তিলখাল নদী, রািজউড়া ৩ ঐ ৪০ 0.012 ৪৫৫ 0.85 রাজ

৩৯
জলা শাসেকর ডাক-বাংেলা র, 

হিবগ
0.25 ঐ

৩০
0.009 ৬৫ 3.5 রাজ

৪০ িলশ পােরর ডাক বাংেলা, হিবগ 0.5 ঐ ৩০ 0.009 ২০৫ 3.7 রাজ

৪১ িপ.  আই, হিবগ 0.4 ঐ ২৫ 0.008 ১৭০ 3.6 রাজ

৪২ উপেজলা পিরষদ র, হিবগ  সদর 0.3 ঐ ৫০ 0.015 ২৫০ 3.9 রাজ

৪৩ এন.এস.আই বাংেলা র, হিবগ । 0.05 ঐ ১০ 0.003 ৪০ 3.2 রাজ

৪৪
উপপিরচালক, িষ স সারণ, হিবগ 0.07 ঐ

9
0.0027 ৯০ 3.6 রাজ

৪৫ িবজনা নদী, দবপাড়া ইউিনয়ন ৯৫ সরকারী ২৩৪ 0.07 ১৮৫০ 190 রাজ

৪৬ িবজনা নদী, দবপাড়া ইউিনয়ন 9.06 ঐ ৫০ 0.015 ৬০০ 16.76 রাজ

৪৭ উপেজলা পিরষদ র , নবীগ 1.1 ঐ ৫০ 0.015 ৫০ 1.9 রাজ

৪৮ ার হাওর ও সংল  াবন িম। ৫৩০ সরকারী ৩৩৪ ০.১ ২৫০০ ৪৩৪.৭ ০ রাজ

৪৯ ি য়া রী হাওর ৫০০ সরকারী ২০০ ০.০৩৬ ৮৪০ ০.৯৪৮ রাজ

৫০ করা ী নদী ৩৩.৫ ঐ ১৩৪ ০.০২৪ ৪৭০ ০.৭৫১ রাজ

৫১

উপেজলা পিরষদ র, না ঘাট।

০.৪ সরকারী
৩০

০.০১৫ ১০০ ১ রাজ

জলার নামঃ হিবগ
নামগ  জলার উপেমাট=



৫২

উপেজলা পিরষেদর িপছেনর 
উ র াশ র, না ঘাট। ০.৩ সরকারী

২০
০.০১২ ২০০ ১ রাজ

৫৩

সহকারী কিমশনার ( িম) 
অিফেসর র, না ঘাট। ০.২ সরকারী

২১
০.০১২ ১০০ ১ রাজ

৫৪

না ঘাট মেডল থানার র, 
না ঘাট। ০.৬ সরকারী

১০
০.০১ ১০০ ১ রাজ

৫৫

না ঘাট সরকারী কেলজ র , 
না ঘাট। ০.৫ সরকারী

৩৪
০.০২ ১০০ ১ রাজ

৫৬

না ঘাট সরকারী হাসপাতাল 
র, না ঘাট। ০.৪ সরকারী

৪০
০.০৩ ১০০ ১ রাজ

৫৭

গাবরখলা মরানদী, ১ নং 
গাজী র ইউিনয়ন, না ঘাট। ০.৬ সরকারী

১০
০.০৩ ৫০০ ১ রাজ

৫৮

জাম লা লক, দওরগ ছ 
ইউিনয়ন, না ঘাট। সরকারী

২০
০.০২ ২০০ ১ রাজ

৫৯

দমদিময়া িবল, ২ নং 
আহ দাবাদ ইউিনয়ন, না ঘাট।

০.৬ সরকারী

১০

০.০১ ১০০ ১ রাজ

৬০

গাগাউড়া হািফিজয়া মা াসার 
র , না ঘাট পৗরসভা, 

না ঘাট। ০.০৬ সরকারী

২৪

০.০১৫ ১০০ ১ রাজ

৬১

বাদশারগ ও জােম মসিজদ র, 
১০ নং িমরািশ ইউিনয়ন ০.০৭ সরকারী

২০
০.০১২ ১০০ ১ রাজ

৬২

পীেররগ ও জােম মসিজদ র, 
১০ নং িমরািশ ইউিনয়ন ০.৫ সরকারী

৩০
০.০৩ ১০০ ১ রাজ

৬৩

সা য়া রী উ  িব ালয় র, 
সা য়া রী ইউিনয়ন, না ঘাট। ০.৭ সরকারী ৫০ ০.০২ ১০০ ১

রাজ



৬৪

পীেররগ ও হােফিজয়া মা াসা 
র, িমরািশ ইউিনয়ন, 

না ঘাট। ০.৭ সরকারী

৪৫

০.০৩ ১০০ ১ রাজ

৬৫ খাি  নদী, ৮নং া ইউিনয়ন 175.00 সরকারী ২৩৪ ০.১০২ ১৮৩ ০.১৮১ রাজ

৬৬ উপেজলা পিরষদ র,মাধব র ০.৬৭ ঐ ৫০ ০.০২৩ ১৪ ২.৪৭ রাজ

৬৭
সহকারী কিমশনার( িমএর র, 

জগদীশ র,
0.61 ঐ

৫০
০.০২ ১৩ ২.৪৬ রাজ

৬৮ র া  বাজার সংল  াবন িম ১৫০ বসরকাির) ৪০০ ০.১২ ১১০০ ০.৫ রাজ

৬৯ তাং নদী, শােয় াগ ৫০০ ৩৩৪

৭০ িশবপাশার হাওর ২১৪ সরকাির ৩৩৪.০০০ ০.১৬৭ ০.০১৫ ০.২৮০ ০ রাজ

৭১
২২২৮ ৩০৯২ ১ ১১৯৮৫ ৬৮৪ ০

৭১ পিলতা িবল (ব ) 43.72 বসরকারী 75 0.0075 ৩৪৫ 524.64 রাজ

৭২ জলা শাসেকর বাংেলা র 0.1 সরকারী 10 0.001 ৪৭ 1.2 রাজ

৭৩ জলা পিরষদ র 0.15 সরকারী 10 0.001 ২৫ 1.8 রাজ

৭৪ মেডল থানা র, সদর, মৗলভীবাজার। 0.15 সরকারী 15 0.003 ২৮ 1.8 রাজ

৭৫ সহকারী জেজর বাংেলা 0.25 সরকারী 20 0.002 ২৮ 2.75 রাজ

৭৬ উপেজলা পিরষদ র, সদর, মৗলভীবাজার 0.28 সরকারী 60 0.006 ৩৪ 3.08 রাজ

৭৭ িগয়াসনগর তহিশল র 0.4 সরকারী 24 0.0024 ১৫০ 4.8 রাজ

৭৮ আ ায়ন ক  র, সদর, মৗলভীবাজার 0.15 সরকারী 15 0.003 ১৪৫ 1.8 রাজ

৭৯ িলশ পােরর বাংেলা র 0.1 ািত ািনক 10 0.001 ৬৫ 1.2 রাজ

৮০ িষ গেভষণা ইনি উট, আকবর র 0.2 ািত ািনক 15 0.003 ৪৫ 1.8 রাজ

৮১ ািজে ট কেলানী র 0.15 সরকারী 20 0.004 ২১ 1.8 রাজ

৮২ একা না ইউিনয়ন পিরষদ র 0.2 সরকারী 20 0.004 48 2.8 রাজ

৮৩ রাডার শন র, বাংলােদশ িবমান বািহনী 0.15 সরকারী 25 0.0375 135 2.4 রাজ

৮৪ উ র লােয়ম মা াসা র, একা না 0.2 সরকারী 15 0.005 23 1.8 রাজ

৮৫
উপেজললা পিরষদ

র, বড়েলখা 0.14 সরকারী 20 0.0104 450 0.85 রাজ

৮৬
উপেজলা মি াট র
বড়েলখা 0.15 সরকারী 12 0.00624 65 0.78 রাজ

৮৭ বড়েলখা থানা র 0.17 সরকারী 12 0.00624 155 0.65 রাজ

জলার নামঃ মৗলভীবাজার
হিবগ  জলার উপেমাট



৮৮ উপেজলা িনবাহী অিফসার,প র 0.15 সরকারী 12 0.00624 13 0.55 রাজ

৮৯

উ ব ঠা েরর
আখড়া, 
পািখওয়ালা

0.08 বসরকারী 10 0.052 225 0.85 রাজ

৯০ উ র গায়ালী জােম মসিজদ 0.09 বসরকারী 10 0.052 48 0.66 রাজ

৯১
জনাব আেনায়ার উি েনর বািড়র র, 
বড়েলখা 0.1 বসরকারী 10 0.052 13 0.58 রাজ

৯২
পি ম পািখয়ালা লা মসিজদ র, বড়েলখা

0.16 বসরকারী 12 0.00624 150 0.79 রাজ

৯৩
বািলচড়া মসিজদ র, বড়েলখা, 
মৗলভীবাজার 0.12 বসরকারী 10 0.052 125 0.34 রাজ

৯৪
দি ণভাগ উ র ইউিনয়ন পিরষদ র, 
বড়েলখা 0.1 বসরকারী 10 0.052 158 0.37 রাজ

৯৫ জফর র আ য়ন ক 0.13 ািত ািনক 12 0.00624 250 0.75 রাজ

৯৬

ব জফর র 
জােম মসিজদ 

র, বড়েলখা,
0.15 বসরকারী 10 0.052 85 0.6 রাজ

৯৭
ভা া িবল, 
বড়েলখা, 7.58 সরকারী 50 0.026 550 9.69 রাজ

৯৮ ম  ামতলা জােম মসিজদ র, বড়েলখা, 0.9 ািত ািনক 10 0.052 35 0.24 রাজ

৯৯

মাননীয় ম ী
 মেহাদেয়র
 র

0.15 বসরকারী 15 0.078 15 0.45 রাজ

১০০ বড়েলখা সরকারী কেলজ র 0.9 সরকারী 12 0.00624 150 0.25 রাজ

১০১ কারার াম সরকারী র 0.12 সরকারী 10 0.052 65 0.43 রাজ

১০২ মা াপাড়া জােম মসিজদ র 0.7 বসরকারী 10 0.052 25 0.35 রাজ

১০৩ আিদেত র মহাল সরকারী র, বড়েলখা, 0.15 বসরকারী 12 0.00624 15 0.65 রাজ

১০৪
মা াপাড়া মাহা িদয়া ন ন জােম মসিজদ 

র। 0.8 বসরকারী 10 0.052 23 0.48 রাজ

১০৫
ছােলহ আহমদ েয়েলর বািড়র র, 
বড়েলখা 0.12 বসরকারী 10 0.052 50 0.85 রাজ

১০৬
ছােলহ আহমদ েয়েলর বািড়র র, 
বড়েলখা 0.9 বসরকারী 10 0.052 12 0.55 রাজ

১০৭ জাহাি র আলেমর ােমর র, বড়েলখা, 0.13 বসরকারী 10 0.052 13 0.38 রাজ

১০৮ জােব ল ইসলােমর ােমর র, বড়েলখা, 0.1 বসরকারী 10 0.052 14 0.38 রাজ

১০৯ রাতন বড়েলখা সরকারী র, বড়েলখা, 0.8 সরকারী 10 0.052 17 0.87 রাজ



১১০ দােসরবাজার কেলজ র, বড়েলখা, 0.1 সরকারী 10 0.052 150 0.65 রাজ

১১১ ম  িডমাই জােম মসিজদ র, বড়েলখা 0.6 বসরকারী 10 0.052 20 0.45 রাজ

১১২ উপেজলা পিরষদ র, লাউড়া
0.72 সরকারী 46 0.018 150 0.0058 রাজ

১১৩ লাউড়া িম অিফেসর র
0.1 সরকারী 18 0.0072 30 0.0009 রাজ

১১৪ থানা কমে ে র র, লাউড়া
0.08 সরকারী 14 0.0056 150 0.0023 রাজ

১১৫ হ কালচার র , লাউড়া
0.08 সরকারী 12 0.0048 18 0.0012 রাজ

১১৬ হাসপাতােলর র, লাউড়া
0.12 সরকারী 14 0.0056 100 0.0024 রাজ

১১৭ হযরত আ  রায়রা(রা) জােম মসিজেদর র
0.1 বসরকারী 12 0.0048 50 0.0045 রাজ

১১৮ খািদমপাড়া জােম মসিজেদর র
0.09 বসরকারী 10 0.004 50 0.0023 রাজ

১১৯ গৗড়করণ বায় ল আমান জােম মসিজেদর র
0.03 বসরকারী 8 0.0032 50 0.0021 রাজ

১২০ িসংহনাদ কাজী খ কার মাজার সংল  র
0.04 বসরকারী 8 0.0032 40 0.0025 রাজ

১২১ পাচপীর জালাই মাকাম র
0.04 বসরকারী 8 0.0032 25 0.0045 রাজ

১২২ ম  িহংগািজয়া মহাজনবাড়ী জােম মসিজদ র
0.11 বসরকারী 10 0.004 50 0.0013 রাজ

১২৩ প রবাজার জােম মসিজেদর র
0.04 বসরকারী 8 0.0032 40 0.0011 রাজ

১২৪ পি ম িমনারমহল জােম মসিজেদর র
0.04 বসরকারী 8 0.0032 50 0.0026 রাজ

১২৫ বাগা রা জােম মসিজেদর র
0.08 বসরকারী 10 0.004 40 0.0087 রাজ

১২৬ বা হাল মাকাম লা জােম মসিজেদর র
0.09 বসরকারী 8 0.0032 30 0.006 রাজ

১২৭ কটারেকানা জােময়া হাসাইিনয়া মা াসা র
0.03 বসরকারী 8 0.0032 40 0.0024 রাজ

১২৮ স র র নয়াগাও ৩নং জােম মসিজেদর র
0.64 বসরকারী 16 0.0064 30 0.0024 রাজ

১২৯ রিবরবাজার দা স াহ মা াসা র
0.12 বসরকারী 10 0.004 60 0.008 রাজ

১৩০ কমধা মন র র জােম মসিজদ কার
0.4 বসরকারী 14 0.0056 100 0.003 রাজ

১৩১ লাউড়া মহা শ ানঘাট র, পরীনগর
0.1 বসরকারী 10 0.004 40 0.0006 রাজ

১৩২ িগয়াসনগর দািখল মা াসা র
0.11 বসরকারী 10 0.004 40 0.0075 রাজ

১৩৩ গণিকয়া দািখল মা াসা র
0.06 বসরকারী 10 0.004 100 0.0085 রাজ

১৩৪ বন িবভােগর র, লাউড়া
0.04 বসরকারী 8 0.0032 30 0.0036 রাজ

১৩৫ লাল র জােম মসিজেদর র
0.08 বসরকারী 10 0.004 50 0.0045 রাজ

১৩৬ দি ণ ল র র বায় ল আমান জােম মসিজেদর র
0.08 বসরকারী 10 0.004 14 0.0069 রাজ

১৩৭ বাবিনয়া হািসম র িনজািময়া আিলয়া মা াসা র
0.12 বসরকারী 10 0.004 50 0.0078 রাজ

১৩৮ কমধা জােময়া টাইেটল মা াসার র
0.13 বসরকারী 12 0.0048 80 0.005 রাজ

১৩৯ হািজ র বািলকা উ  িব ালয় র
0.08 বসরকারী 12 0.0048 40 0.0025 রাজ

১৪০ বাই া িবল 100 সরকাির 334 0.1336 300 1.25 রাজ



১৪১ কাউয়ািদঘী হাওর সংল  নয়া মা ড়া িবল ২৫.৯ সরকাির ২৫৮.৩৪ ০.০৯০৭৫ ১২০০ ১৯.৪ রাজ

১৪২ াসমহল আ য়ন ক  র ০.১৬ সরকাির ২৫ ০.০০৮৭৫ ৯০ ০.৫ রাজ

১৪৩ উপেজলা িম অিফস র ০.০৮ সরকাির ২৫ ০.০০৮৭৫ ২৫ ০.৩ রাজ

১৪৪ উপেজলা া  কমে  র ০.২৬ সরকাির 25 ০.০০৮৭৫ ৩৫ ০.৪২ রাজ

১৪৫ উপেজলা পিরষদ র,কমলগ 0.5 সরকাির 180 0.0296 100 0.5 রাজ

১৪৬ মা র ছাড়া র 0.2 সরকাির 17 0.00204 120 0.05 রাজ

১৪৭ গাইনা জলাশয় 60 সরকাির 120 0.144 300 0.7 রাজ

১৪৮ কমলগ  থানা র 0.15 সরকাির 17 0.00204 50 0.05 রাজ

১৪৯

হাকা িক হাওর
ািত ািনক
 র

1620 সরকাির 335 0.12 1400 802 রাজ

1872.79 2343.34 1.80396 9197 1403.391 0
13001.59 12726.61 7.01 44852.02 3158.76 29.69

( মাঃ িজ র রহমান)
উপপিরচালক

মৎ  অিধদ র, িসেলট িবভাগ, িসেলট
ফান -০৮২১-৭২৬১৩০

 ই- মইল: ddsylhet @fisheries.gov.bd

মৗলভীবাজার জলার উপেমাট=
িসেলট িবভােগর মাট=

১৪/১০/২০২০ ি ঃ

mailto:@fisheries.gov.bd


িমক নং পরামশ হণকারীর নাম, কানা ও 
মাবাইল ন র

েরর 
সং া ( )

র/ 
খামােরর 
আয়তন ( হ.)

মৎ চাষ 
ােকেজর 
ধরন

সম ার সংি  
িববরণ

পরামশ ম

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

1
নামঃ মা: দােলায়ার হােসন  

কানাঃ দলইপাড়া, িসেলট সদর  
মাবাঃ 01716072638

1 0.24 তলািপয়া ি াটার দওয়া 
হেয়েছ । পরবতীেত 
িক করণীয়

বতমােন মােছর গড় ওজন 13 াম। 2 
িদন  পর হেত াটার খা  দওয়া জ  
বলা হল ।

2
নামঃ ফিত                  কানাঃ 

িশঘাট          -
1 0.6 কাপ িম  িপ এইচ 7.5 250 াম িহিসেব িত শতেক ন েয়াগ 

।

3
নামঃ মহিসন আহমদ          

কানাঃ হাড়পারা,দাসপাড়া    মাবাঃ 
01887885107

1 0.13 কাপ খাবার েয়াগ এর 
িনয়ম

 খল 10 কিজ এর সােথ িতিদন ান 
েয়াগ

4
নামঃ ারা কমাে া          কানাঃ 
জালালাবাদ, বেট র  মাবাঃ 
01769183247

1 0.8 তলািপয়া পািনেত দ দ 20 কিজ িজওলাইট েয়াগ  ও হররা টানা

5
নামঃ হাজী িদেলায়ার হােসন  

কানাঃ খািদমপাড়া            মাবাঃ 
01971830723

1 0.5 ন ন ন ন ের মাছচাষ 
স েক পরামশ

 েয়াজনীয় পরামশ দওয়া হল ।

6
নামঃ র আনসারী              

কানাঃ মাড়গাও            মাবাঃ 
01715747286

1 0.12 কাপ মাছ মারা যাে  । িপ 
এইচ 7.2

খাবার ব  । শতক িত 250 াম হার 
ন েয়াগ ।

7
নামঃ মা াক রাজা            

কানাঃ ম মদারী, িসেলট । মাবাঃ 
01711320665

1 0.24 কাপ িম পািনর সম া । িপ 
এইচ 6.8

ন 300 াম শতক িত  । খল 
িতিদন 500 াম ।

বািষক কমস াদন ি  ২০২০-২১ এ অ  কায মস েহর িবপরীেত মাণেকর ছক

িবভােগর নামঃ

জলার নামঃ িসেলট

৫. কায েমর নামঃ মৎ চািষ , মৎ জীবী এবং উে া ােক পরামশ দান এবং মৎ  খামার পিরদশন 
চেকর নামঃ পরামশ দান ত ফলেভাগী (জন)

ল মা াঃ



8
নামঃ মা: ল আিমন       কানাঃ 
খািদমপাড়া            
মাবাঃ01712972376

1 0.3 কাপ িম মাছ মারা যাে  । ন 300 াম শতক িত  ।  ি িচং 
পাউডার  250 াম েয়াগ ।

9
নামঃ ফখ ল ইসলাম          

কানাঃকাি রপথ,সােহববাজার  
মাবাঃ 01726835635

1 0.14 তলািপয়া িক পিরমাণ খা   
িদেত হেব

মােছর ওজেনর 10% হাের নাসারী  
খাবার দওয়ার পরামশ দওয়া হল ।

10
নামঃই ািহম আলী             কানাঃ 
ফেতহ র              মাবাঃ 
01778898881

1 0.52 কাপ ব ার সময় মাছ 
চােষ করণীয় িক?

ভালভােব ন ং করেত হেব । এবং িত 
শতেক 250 াম হাের ন েয়াগ করেত 
হেব ।

11
নামঃ ফজ র রহমান         কানাঃ 
ফেতহ র সদর    মাবাঃ 
01723430476

1 0.3 কাপ ঋন িনেত আ হী সংি  ংক এ যাগােযাগ করার জ  
পরামশ দওয়া হল

12
নামঃআফছর িময়া              

কানাঃ শাহ র , সদর       মাবাঃ 
01739173978

1 0.15 কাপ িম ভাল পানা কাথায় 
পাওয়া যােব?

 সরকারী খামার সদর / গালাপগ  এ 
যাগােযাগ করার জ  বলা হল ।

13
নামঃ র আনসারী           কানাঃ 
পিলয়া

1 0.2 কাপ িম িত কিজ মােছর 
জ  িক হাের খাবার 
িদেত হেব ?

 মােছর মাট ওজেনর 5% হাের খাবার 
িদেত হেব ।

14
নামঃ মা: জয় ল            কানাঃ  
দলইপাড়া, িসেলট সদর   মাবাঃ 
01774425711

1 0.14  িম মােছর গােয় লালেছ 
দাগ

িত শতেক 250 াম হাের ন হাের 
েয়াগ করার জ  বলা হল

15
নামঃ আ ল মিতন          

কানাঃিবিবদাইল, দ. রমা       
মাবাঃ 01718320310

1 0.08 --- কাপ জাতীয় পানা 
ম েদর জ  িক 
করণীয়

িত শতেক কাতলা 5 , িসলভার 10 
, ই 10 , েগল 7,  10  ম দ 

করার জ  বলা হল

16

নামঃ িরা কমাে া         কানাঃ 
জালালাবাদ          মাবাঃ 
01769183247

1 0.8 তলািপয়া ও 
কাপ

েরর পািন 
অিতির  স জ । 
ইিতমে  িজওলাইট 

েয়াগ করা হেয়েছ

1. ন ন পািন সংেযাজন 2.এরাটর ি  
করা 3. এেকায়া ািজক 20 কিজ 
রােদর সময় েয়াগ করা

17
নামঃই ািহম আলী           কানাঃ 
ফেতহ র            মাবাঃ 
01778898881

1 0.3 তলািপয়া ব ার সময় মাছ 
চােষ করণীয় িক?

িত শতেক 1/2 কিজ হাের ন েয়াগ



18
নামঃ  মা: সাম ল ইসলাম   

কানাঃ েকরবাজার        মাবাঃ 
01721039315

1 পানা ম েদর েব 
িক করণীয় ?

1. 30 কিজ ন িছ েয় েয়াগ , 2. 5 
িদন পর ইউিরয়া ও  এসিপ 6 কিজ 
কের েয়াগ ।

19
নামঃ ফখ ল ইসলাম        

কানাঃকাি রপথ,সােহববাজার  
মাবাঃ 01726835635

1 0.14 তলািপয়া িক পিরমাণ খা   
িদেত হেব?

মােছর ওজেনর 10% হাের  খাবার 
দওয়ার পরামশ দওয়া হল।  হররা 

টানার জ  বলা হল ।

20
নামঃ  মা: নািফউর ইসলাম  

কানাঃ শাহপরান, সদর   মাবাঃ 
01729274115

1 0.04 িনাই বােয়া ক এর উপর 
িশ ন িনেত চায় ।

েয়াজনীয় পরামশ দান করা হল

21
নামঃ মা: ওিহদ উি ন    কানাঃ 
সানাতলা, সদর িসেলট মাবাঃ 

0171583441

1 0.14 ই জাতীয় মাছ চােষর িশ ন 
িনেত চায়

িশ নাথ  িনব ন ফরেম রন কের রাখা 
হল

22
নামঃ জয় ল আহমদ        কানাঃ 
দিলইপাড়া, িসেলট সদরেমাবাঃ 
01714425711

1 0.25 ই জাতীয় 1. ের মাছ ভেস 
থােক 2. সর র 
পট লা

1.পা  কের পািন িদেত বলা হল 2. 
খাবার ব  থাকেব

23
নামঃ এসিপ বাংেলা র  কানাঃ 
ব র, িসেলট         মাবাঃ 
01721589896

2 0.24 ই জাতীয় বতমােন িক পিরমান 
খা  িদেত হেব?

1. ছাট ের 5 কিজ ও বড় ের 10 
কিজ ন িলেয় েয়াগ 2. িফড মােছর 

ওজেনর 4% িহেসেব েবলা েয়াগ

24
নামঃ মা: ফখ   ইসলাম  

কানাঃখািদমনগর ,িসেলট    
মাবাঃ01726835635

2 0.2 ই জাতীয় মাছ চােষর সরকারী 
অ দান িনেত চায়

েয়াজনীয় পরামশ দওয়া হল । 

25
নামঃ   মা: শািহন            কানাঃ 
মাঘলাবাজার,দ. রমা ,িসেলট         

             মাবাঃ01712833760

৫ ০.৬ রাতন ে ের 
ন নভােব মাছ চাষ 
করেত িক করণীয়?

াথিমক পরামশ  দওয়া হল ।

26
নামঃ মা: আলমগীর         কানাঃ 
খািদমপাড়া          মাবাঃ 
01762226666

1 0.25 কাপ ন ন িক  পানা 
ম দ করেত চায়

মৎ  খামাের যাগােযাগ করার জ  বলা 
হল

27
নামঃ মা: নাজ ল হক        

কানাঃ িশবগ , িসেলট     মাবাঃ 
01733535838

বােয়া ক এর উপর 
িশ ন িনেত চায় ।

েয়াজনীয় পরামশ দওয়া হল 



28
নামঃ হািফজ হাসান            

কানাঃ উপশহর               মাবাঃ 
01712356490

বােয়া ক এর উপর 
িশ ন িনেত চায় ।

েয়াজনীয় পরামশ দওয়া হল 

29
নামঃ নািফউর রহমান       কানাঃ  
শাহপরান , িসেলট  মাবাঃ 
01629274115

1 0.15 মলা রাতন ে ের 
ন নভােব মাছ চাষ 
করেত িক করণীয়?

েয়াজনীয় পরামশ দওয়া হল 

30
নামঃ সায়মন আহমদ          

কানাঃ খািদমপাড়া          মাবাঃ 
01720491998

বােয়া ক এর উপর 
িশ ন িনেত চায় ।

েয়াজনীয় পরামশ দওয়া হল

31
নামঃ মা: িনজাম উি ন       

কানাঃ িসেলট িস            
মাবাঃ01711304853

বােয়া ক এর উপর 
িশ ন িনেত চায় ।

েয়াজনীয় পরামশ দওয়া হল

32
নামঃ লােয়ক আহমদ         কানাঃ 
েকরবাজার        মাবাঃ 

01719168252

1 0.12 কাপ মােছর খাবার 
েয়ােগর িনয়ম

েয়াজনীয় পরামশ দওয়া হল

33
নামঃ র মা: আনসারী        

কানাঃ  ইসলামাবাদ          
মাবাঃ01715747286

1 0.13 কাপ জাতীয় ব ার পরবত  
করণীয় িক?

ি িচং পাউডার , ন ও পটাশ দাবার 
পরামশ দওয় হল ।

34
নামঃ শামীম আহমদ       কানাঃ 
ইসলামাবাদ        মাবাঃ 
01714855280

1 0.12 কাপ জাতীয় পািনর সম া এবং 
রং ঘালা

ন েয়ােগর পরামশ দওয় হল ।

35
নামঃ বিশর আহমদ         কানাঃ 
খািদমনগর       মাবাঃ 
01716469228

2 0.13 িশং মাছ খািব খায় েয়াজনীয় পরামশ দওয়া হল

36
নামঃ জােবদ আহমদ    কানাঃ 
খািদমনগর        মাবাঃ 
01721107615

1 0.12 কাপ জাতীয় খাবার েয়াগ এর িনয়ম েয়াজনীয় পরামশ দওয়া হল

37
নামঃ  মা: লাকমান আলী    

কানাঃ পীেরর বাজার         মাবাঃ 
01710262244

0 0.12 ন ন র র উপর িশ ন 
িনেত চায়

িশ নাথ  িনব ন ফরেম রন কের রাখা 
হল



38
নামঃ িসি ক আহমদ          

কানাঃ েকরবাজার        মাবাঃ 
01739466935

1 0.25 ন ন িশং মােছর চাষ 
িবষেয় পরামশ িনেত 
চায়

েয়াজনীয় পরামশ দওয়া হল

39
নামঃ জন আহমদ          কানাঃ 
লামাকািজ             মাবাঃ 
01758997116

ন ন বােয়া ক এর উপর 
িশ ন িনেত চায় ।

েয়াজনীয় পরামশ দওয়া হল

40
নামঃ আ ল ওয়ািকল           

কানাঃ  খািদমপাড়া     মাবাঃ 
01775660368

1 0.12 কাপ জাতীয় পািনর সম া ন 500 াম/ শতক , ইউিরয়া 100 াম/ 
শতক

41
নামঃ সয়দ শাহ র         কানাঃ  
হা রা, খািদমপাড়া  মাবাঃ 
01771849861

1 0.4 ই জাতীয় অ ােমািনয়া সম া ন 500 াম/ শতক , লবন 200 াম/ 
শতক

42

নামঃবিশর আহেমদ      কানাঃ 
পাটানগাও মাবাঃ ০১৭১৬৪৬৯২২৮

২ ০.২ িশং ব ার পািনেত 
ের েবশ কেরেছ 

, িক করনীয় ?

শতক িত ১৫০ াম ন এবং ১৫০ াম 
হাের লবন িদেত হেব ।

43
নামঃ রািশদ আলী          

কানাঃিশ লকাি        মাবাঃ 
০১৯৪১৯২১৯৫০

মত জীবী ত য়ন 
িনেয় চায় ।

জেল িনব ন কাড সহ তািলয়া জমা 
দওয়ার জ   বলা হল

44

নামঃআ ল কালাম         কানাঃ  
কাি গাও, িসেলট সদর                  
 মাবাঃ ০১৭৫৩৩৪৫৬

৪ ০.৬৮  কাপ জাতীয় ব ার পািনেত 
েরর মাছ ভেস 

গেছ । িকভােব 
াংক লান নওয়া 

যায়

িনকতবতী িষ াংেকর সােথ 
যাগােযাগ করেত বলা হল

45
নামঃরাজীব সরকার       কানাঃ 
মজর লা,সদর            
মাবাঃ০১৭৫০৭০৮১৫৩

১ ০.১৩ ন ন র িত স েক 
জানেত চায়

 ন ১ কিজ/শতক, ইউিরয়া ১০০ াম, 
এসিপ ১০০/ াম

46
নামঃই ািহম আলী         কানাঃ 
ফেতহ র , সদর িসেলট ।               
মাবাঃ ০১৭৭৭৩৬৬৬৭৯২

২ ০.৪১ িম চাষ ব ার পেরর 
মাছচােষর করনীয়

 ন ৫০০ াম /শতক, লবন/২৫০ াম 
এবং  িনয়িমত হররা টানার পরামশ



47
নামঃ লাল িময়া           

কানাঃ ি কর           মাবাঃ 
০১৭২৪০৭৩৩৪২

১ ০.১২  িম চাষ পািনর িপ এইচ ৬.৫ ন ৫০০ াম /শতক, িনয়িমত হররা 
টানার পরামশ

48
নামঃ েশদা বগম         কানাঃ 
ল কর, িসেলট   মাবাঃ 

০১৭৯৫৩৬৯৫২৮

২ ০.৩  িম চাষ িশ ন িনেত চায় িশ ন ববত  ফরেম রন কের রাখা 
হল ।

49
নামঃ মাঃ শােহদ আহেমদ    

কানাঃ ল কর, িসেলট   মাবাঃ 
০১৭৮৯৯৩৭৬৯৭৯

১ ০.১৬  নাই িকভােব াংক লান 
নওয়া যায় ?

িনকতবতী িষ াংেকর সােথ 
যাগােযাগ করেত বলা হল

50
নামঃ র আনসাির       কানাঃ  
খািদমপাড়া    মাবাঃ 
০১৭১৫৭৪৭২৮৬

১ ০.১৬  কাপ জাতীয় মাছ  খাবার কম খায় 
িক করণীয় ?

ায়জনীয় পরামশ দওয়া হল

51
নামঃ আিম ল হক       

কানাঃেমাগলগাও          মাবাঃ 
০১৭২৮৪১২২৪৩

১ ০.১৩ িম াস জিনত সম া হররা টানার  পাশাপািশ ন ন  পািন

52
নামঃেবলাল আহেমদ     কানাঃ 
খািদ গর         মাবাঃ 
01712558935

১ ০.১৫  কাপ জাতীয় ঋন িনেত চায় আেবদন করার জ  বলা হল

53
নামঃ খাজা িময়া            কানাঃ 
েকরবাজার   মাবাঃ 

০১৭১৮৬০৪১০১

তলািপয়া পািনেত খাচার 
িবয়েয় জানেত 
চেয়েছ

েয়াজনীয়  পরামশ দওয়া হল

54
নামঃেমা আির ল হক   

কানাঃ িশঘাট             মাবাঃ 
০১৭১৬৭৮২৭৬১

১ ০.৮  িম জাতীয় ের পাংগাস মাছ 
মারা যাে

পািন পির া করা হল । পাশাপািশ 
িজওলাইট ৬ কিজ এবং এিমিনল ৭০ 
এম এল দবার পরামশ  দওয়া  হল

55
নামঃ ারা কমা         কানাঃ 
জালালাবাদ      মাবাঃ 
০১৭৬৯১৮৩২৪৭

১ ০.৭২ তলািপয়া 
এবং কাপ

অিতির  জাল 
টানারকেয়ক  মাছ 
মারা  যাে

১ কিজ পটাশ এবং ৯০ কিজ লবন 
িছও েয় দবার পরামশ দওয়া হল

56
নামঃ মা িসি র রহমান  কানাঃ 
বারহানাবাদ   মাবাঃ 

০১৩০১০৭৭৮৭৭

২ ০.১৬ িম   এ ািনয়া াস 
জিনত সম া

েয়াজনীয়  পরামশ দওয়া হল



57
নামঃ মা ইমরান            

কানাঃিসেলট সদর      মাবাঃ 
০১৭২১৫২০৮১২

১ ০.১ পাবদা মােছর লনা লক 
ি  কম

খাবার ি  করার পরামশ দওয়া হল

58
নামঃ ছ িময়া            কানাঃ 
আিলনগর          মাবাঃ 
০১৭৫৯৬১০২৪৬

মৎ জীবী ত য়ন 
িনেত চায়

আইিড কাড সহ তািলকা দওয়ার জ  
বলা হল

59
নামঃ িম   িব াস        কানাঃ  
আিলনগর       
মাবাঃ০১৭২৪২৬৯৪৫১

মৎ জীবী ত য়ন 
িনেত চায়

আইিড কাড সহ তািলকা দওয়ার জ  
বলা হল

60
নামঃ শখ নািসর উি ন        

কানাঃ  জ রকাি        মাবাঃ 
০১৭১৫২৭৪৪৮৮

১ ০.৩৬ কাপ িম িক  মাছ মারা যাে ১। ন ন পািন সংযজন ২। ১.৫ কিজ 
পটাশ  এবং ৪৫ কিজ লবন দওয়ার জ  
বলা হল

61
নামঃেমা ইসমাইল         কানাঃ 
জয়া া র           
মাবাঃ০১৯৬৬৬৩৪০৯০

১ ০.৪ ন ন ভােব র 
ত করেত চায়

েয়াজনীয়  পরামশ দওয়া হল

62
নামঃ   পারেভজ           কানাঃ  
লামাহা াই, দি ন রমা                
      মাবাঃ ০১৭১২৮০৯৯৪২

১ ০.০৮ ই  জাতীয় 
িম চাষ

াস জিনত সম া ২৫০ াম অি এ  েয়াগ

63
নামঃ িলটন দাস           কানাঃ 
িসেলট সদর     মাবাঃ 
০১৭৩৯৯৪৬৪১০

বােয়া ক এর উপর 
িশ ন িনেত চায়

সময় মত জানােনা হেব

64
নামঃ  খিলল আহমদ     কানাঃ 
লামাবাজার     মাবাঃ 
০১৬২৩৮৯৮৭৮৯

বােয়া ক এর উপর 
িশ ন িনেত চায়

সময় মত জানােনা হেব

65
নামঃতােয়ফ আহেমদ    

কানাঃশাহপরান          মাবাঃ 
০১৬২৯২৭৪১১৫

১ ০.২৫  কাপ জাতীয় ের ওলার 
পিরমান বিশ

৩০০ াম/শতক  ন িদেত হেব

66
নামঃ সয়দ রােকয়া      কানাঃ 
খািদমপাড়া       মাবাঃ 
০১৭১৯২৭০০৭০

১ ০.০৪  নাই মেছর পানা ছাড়া 
িবষেয় এ জানেত  
চায়

েয়াজনীয়  পরামশ দওয়া হল



67
নামঃ শাইিরয়ার আহেমদ    কানাঃ 
িশবগ            মাবাঃ 
০১৮১৮১৮৭২৩৮

বােয়া ক এর উপর 
িশ ন িনেত চায়

সময় মত জানােনা হেব

68
নামঃ পিপ দাশ    কানাঃ িশবগ , 
মাবাঃ ০১৭৩৯৯৪৬৪১০

0 0 0 বােয়া ক এর উপর 
িশ ন িনেত চায়

সময় মত জানােনা হেব

69

অিলউর রহমান, িপতা- আই র রহমান, 
াম- আলা র, ডাক-কািলগ  বাজার, 
দওকলস, িব নাথ, িসেলট।                

     মাবা: 01735117547

1 0.18 কাপ িম  চাষ মাছ মারা যায়। িত শতাংেশ 1 কিজ ন ও 1 কিজ লবণ 
েয়াগ করেত পরামশ দান করা হয়।

70

হাজী মা: মতিসর আলী, িপতা- হ হাজী 
জ র উ াহ, াম-দশঘর, ডাক-
দশঘর,িব নাথ, িসেলট।    
01718671909

1 0.06 তলািপয়া মােছর ি  কম। িনয়িমত ের স ক পিরমােণ মােছর 
স রক খা  েয়াগ করেত পরামশ দয়া 
হয়।

71

জিহর আলী, িপতা- ত কাছা িময়া, াম-
সারইল, ডাক-দশঘর, িব নাথ, িসেলট। 
01720037596

1 0.06 মাছ চাষ নাই মােছর চােষর ি  িক 
করেত হেব।

ের রা েস মাছ দমন করত: িত 
শতাংেশ 1 কিজ হাের ন েয়ােগর 1 স াহ 
পর ের যত ক স ব বড় আকােরর পানা 
ম দ কের।

72

শােহদ আহমদ িশ , িপতা- ত মকরম 
আলী, াম- ভাগসাইল, ডাক- ভাগসাইল, 
িব নাথ, িসেলট। 01728786008

3 0.26 ই জাতীয় 
মাছ

মােছর ি  কম। ের মােছর ম দ ঘন  কিমেয় স ক 
পিরমােণ স রক খা  েয়াগ করার পরামশ 
দয়া হয়।

73

মা: আ ল কালাম, িপতা- ত আ র 
রহমান, াম- রান িসরাজ র, ডাক-
িব নাথ, িব নাথ, িসেলট। 
01777507648

2 0.1 চাষ নাই ভাল জােতর পানামাছ 
কাথায় পাওয়া যােব।

মৎ  বীজ উৎপাদন খামার খািদম 
নগর/ গালাপগ , িসেলট-এ যাগােযাগ করেত 
পরামশ দয়া হয়।

74

মা: শাহাব উি ন (সা ল), িপতা- ত 
ওয়ািতর আলী, াম-পি ম চ শীল 
কাপ, ডাক-িব নাথ, িব নাথ, িসেলট। 
01711904065

2 0.36 চাষ নাই ন নভােব মাছ চাষ 
করেত িক করা 
দরকার।

েরর আগাছা পির ার/রা েস মাছ দমন 
করত: িত শতাংেশ 1 কিজ ন ও 1 কিজ 
লবণ েয়াগ করার 1 স াহ পর যত  স ব 
বড় আকােরর পানা মাছ ম দ করেত 
পরামশ দয়া হয়।



75

আিজ র রহমান, িপতা- ত হল 
আিমন, াম ধিলপাড়, ডাক-আমৈতল, 
রামপাশা, িব নাথ, িসেলট। 
01736193431

1 0.3 িম  চাষ াংক ঋেণর েয়াজন াংক ঋেণর জ  ানীয় াংেক যাগােযাগ 
করেত বলা হয় এবং াংক ঋেণর জ  

েয়াজেন মৎ  অিফস থেক ত ায়ন প  
দয়া হেব মেম পরামশ দয়া হয়।

76

সােমল আহমদ, িপতা- ত হাজী ইরশাদ 
আলী, াম-উ র দৗলত র, ডাক-
দৗলত র, দৗলত র, িব নাথ, িসেলট। 

01703025778

1 0.4 ই জাতীয় 
মাছ

মাছ ত ি র জ  
িক দরকার

ের ম দ ত মােছর স ক পিরমাণ িনণয় 
কের 5% হাের স রক খা  িনয়িমত 

িতিদন 2 বলা েয়াগ করেত পরামশ দয়া 
হয়।

77

মা: মাশারফ আলী (মশারফ), িপতা-
ত আ ল গ র, াম- বরাগীরগ ও, 

ডাক- বরাগীরগ ও, িব নাথ, িসেলট। 
01719132849

2 0.14 ই জাতীয় 
মাছ

িশ ণ (দীঘেময়াদী) 
দরকার

মৎ  অিধদ ের মৎ  চাষীেদর জ  দীঘ 
ময়াদী িশ েণর আেয়াজন হেল অব ই 

চাষীর তািলকায় নাম রণ করা হেব বেল 
পরামশ দয়া হয়।

78

ৎফর রহমান নায়াব, িপতা-হািব র 
রহমান, াম-আলমনগর, ডাক- বতসাি  
অলংকারী, িব নাথ, িসেলট। 
0173479797

1 0.36 বতমােন মাছ 
নাই

ের পানা মাছ 
ছাড়ার েব িক করেত 
হেব এবং ভাল জােতর 
পানা মাছ কাথায় 

পাওয়া যােব।

েরর আগাছা পির ার/রা েস মাছ দমন 
করত: িত শতাংেশ 1 কিজ হাের ন 

েয়ােগর 1 স াহ পর পানাম মাছ ম দ করা 
ভাল এবং ভালা জােতর পানার জ  মৎ  
অিধদ েরর আওতাধীন মৎ  বীজ উৎপাদন 
খামার খািদম নগর/ গালাপগ , িসেলট-এ 
যাগােযাগ করার পরামশ দযা হয়।

79

মা: দওয়ান আলী,  িপতা- ত কািছম 
আলী, াম-দি ণ মওলা, ডাক-িব নাথ, 
িব নাথ, িসেলট। 01712717138

1 0.03 ই জাতীয় 
মাছ

মাছেক িক খাবার 
িদেত হেব?

চােলর ঁড়া, সিরষার খল পিরমাণ মত 
একে  িমিশেয় মােছর স রক খা  িহসােব 

েয়াগ করার পরামশ দয়া হয়।

80

ফরেদৗস আহমদ, িপতা- ত হাজী 
আ ল মা ন, রানগ ও, রামপাশা, 
িব নাথ, িসেলট। 01720849114

1 0.12 ই জাতীয় 
মাছ ম দ 
4000  
পানা মাছ

মােছর ি  কম। ের মােছর ম দ ঘন  কিমেয় স ক 
পিরমােণ িদেন 2 বার স রক খা  েয়াগ 
করা পরামশ দয়া হয়।

81

মা: শাহিরয়ার, িপতা- মা: ইউ ছ িময়া, 
াম- ি রগ ও, ডাক- বতসাি  

অলংকারী, িব নাথ, িসেলট। 
01703489570

2 0.18 মাছ চাষ নাই ন নভােব মাছ চাষ 
করেত চাই।

েরর পােড়র গােছর ডাল েট 
িদেয়/ েরর আগাছা পির ার কের এবং 
রা েস মাছ দমন করেত পরামশ দয়া হয়।



82

শাহ আজমল ইসলাম (রাজন), িপতা- ত 
শাহ ময়াদ উ াহ, াম-বড় রমা (বড় 
বাড়ী), িব নাথ, িসেলট। 
01841250577

2 0.11 মাছ চাষ নাই ভাল জােতর বড় 
পানামাছ কাথায় 

পাওয়া যােব।

 মৎ  বীজ উৎপাদন খামার খািদম 
নগর/ গালাপগ , িসেলট-এ যাগােযাগ করেত 
পরামশ দয়া হয়।

83

 মা: জাহা ীর িময়া, িপতা-আ র িময়া, 
াম-দ  পািন র, ডাক-িব নাথ, 

িব নাথ, িসেলট। 01715643676

4 0.62 ই জাতীয় 
মাছ

মাছ বড় হয় না। ের মােছর ম দ ঘন  কিমেয় িনয়িমত 
স ক পিরমােণ ের স রক খা  েয়াগ 
করেত পরামশ দয়া হয়।

84

 মা: জয়নাল আহমদ, িপতা-হা র 
রশীদ, াম- িশ লতলা, ডাক-রামধানা, 
িব নাথ, িসেলট। 01775385464

2 0.19 মাছ চাষ নাই মােছর পানার দরকার।  মৎ  বীজ উৎপাদন খামার খািদম 
নগর/ গালাপগ , িসেলট-এ যাগােযাগ করেত 
পরামশ দয়া হয়।

85

 মা: উমর আলী, িপতা- ত আল হা  
চা  আলী, াম-ছি শ, ডাক-হাবড়া 
বাজার, দৗলত র, িব নাথ, িসেলট।

1 0.36 ই জাতীয় 
মাছ

মাছ পািনর উপর ভেস 
গেছ এবং 2/1  মাছ 

মারা যায়।

িত শতাংেশ 1 কিজ হাের ন েয়াগ 
করেত পরামশ দয়া হয়।

86

 মা: সািদ র রহমান, িপতা-িল  িময়া, 
াম- চৗ রী গ ও, ডাক- িব নাথ, 

িব নাথ, িসেলট। 01761465658

1 0.1 মাছ চাষ নাই েরর আগাছা পির ার/রা েস মাছ দমন 
করত: িত শতাংেশ 1 কিজ ন ও 1 কিজ 
লবণ েয়াগ করার 1 স াহ পর স ক 
পিরমােণ মােছর পানা  ম দ করেত পরামশ 
দয়া হয়।

87

 মা: আরশ আলী, িপতা- ত ম আলী, 
াম-কামাল র, ডাক-রামধানা 

অলংকারী, িব নাথ, িসেলট। 
01715110241

5 0.98 ই জাতীয় 
মাছ

ব ার পািনেত র 
পাড় েব মাছ বিরেয় 
গেছ।

সরকাির কান িত রণ দয়া হেল তািলকায় 
নাম দয়া হেব এবং বতমােন র পােড় 
জাল িদেয় শ ভােব  দেয় বড়া িদেত 
পরামশ দয়া হয়।

88

 মা: দেলায়ার হােসন, িপতা- ত 
ত ছ আলী, াম-শাখারী কানা, ডাক-
ি রগ ও, লামাকাজী, িব নাথ, িসেলট। 

01793815886

1 24 ই জাতীয় 
মাছ

াংক ঋেণর েয়াজন  ানীয় াংেক যাগােযাগ করেত বলা হয় 
এবং েয়াজেন মৎ  অিফস থেক ত ায়ন 
প  দয়া হেব মেম পরামশ দয়া হয়।

89

মা: শা র আলী, িপতা- ত িসে ক 
আলী, াম-দতা, ডাক- কািলগ  বাজার, 
দওকলস, িব নাথ, িসেলট। 

01719425339

1 0.02 মাছ চাষ নাই ভাল পানা কাতায় 
পাওয়া যােব।

 মৎ  বীজ উৎপাদন খামার খািদম 
নগর/ গালাপগ , িসেলট-এ যাগােযাগ করেত 
পরামশ দয়া হয়।



90

মা: িহ র রহমান, িপতা- ত হািবব 
উ াহ, াম- ধাপাখলা, ডাক-কািলগ  
বাজার, দওকলস, িব নাথ, িসেলট। 
01318784029

1 0.18 মাছ চাষ নাই রা েস মাছ দমেনর 
জ  িক েয়াগ করেত 
হেব।

 রা েস মাছ দমেনর জ  রােটনন পাউডার 
েয়াগ করেত পরামশ দয়া হয়।

91

মা: শিফ ল ইসলাম, িপতা- ত উ ার 
আলী, াম-ভা পাড়া, ডাক-িসংেঘরকাছ 
বাজার, িব নাথ, িসেলট। 
01716754084

1 3 কাপ ও 
তলািপয়া 

িম  চাষ

মােছর ি  কম। িনয়িমত স ক পিরমােণ িদেন 2 বার 
স রক খা  েয়াগ করেত পরামশ দয়া 
হয়।

92
আর ম আলী, িপতা-রিফজ আলী, াম-
দ পািন র, ডাক- িব নাথ, িব নাথ, 
িসেলট। 01716927141

1 0.05 পা াস েরর পািন ঘালা  িত শতাংেশ 1 কিজ হাের ন েয়াগ 
করেত পরামশ দয়া হয়।

93

মা: জাহা ীর িময়া, িপতা- ত আ র 
আলী, াম-দ পািন র, ডাক-িব নাথ, 
িব নাথ, িসেলট। 01715643676

1 0.24  কাপ জাতীয় 
মাছ

মােছর ি  কম। েরর আগাছা পির ার করত: িনয়িমত 
স ক পিরমােণ িদেন 2 বার স রক খা  

েয়াগ করেত পরামশ দয়া হয়।

94

ফজ র রহমান, িপতা-হাজী সাইম 
উ াহ, াম-দ পািন র, ডাক-িব নাথ, 
িব নাথ, িসেলট। 01710361216

1 0.18 কাপ জাতীয় 
মাছ

মাছ পািনর উপর ভেস 
খািব খায়।

 িত শতাংেশ 1 কিজ হাের ন েয়াগ 
করেত পরামশ দয়া হয়।

95

মা: ল হক, িপতা- মা: আ ল 
খািলক, , াম- ধাপাখলা, ডাক-কািলগ  
বাজার, দওকলস, িব নাথ, িসেলট। 
01741974995

1 0.14 মােছর পানার ি  
কম।

ের মােছর পানার ম দ ঘন  কিমেয় 
িনয়িমত িদেন 2 বার স রক খা  েয়াগ 
করেত পরামশ দয়া হয়।

96

মা: েহল িময়া, িপতা-আ াস আলী, 
াম-চড়চ ী, ডাক-হাবড়া বাজার, 

িব নাথ, িসেলট। 01758424914

1 0.09 কাপ জাতীয় 
মাছ

মাছ পািনর উপর ভেস 
গেছ এবং 2/1  মাছ 

মারা যায়।

িত শতাংেশ 1 কিজ হাের ন েয়াগ 
করেত পরামশ দয়া হয়।

97

হািব র রহমান নামান, িপতা- ত 
হািফজ আ ল বারী, াম-তািতেকান 
(ইসলাম র), ডাক-নািজর বাজার, 
িব নাথ, িসেলট। 01711065117

1 0.12 ই জাতীয় 
মাছ

েরর পািন ঘালা  িত শতাংেশ 1 কিজ হাের ন েয়াগ 
করেত পরামশ দয়া হয়। পরামশ



98

মা: ৎফর রহমান, িপতা- ত মা: 
আছ র আলী, াম-ধমদা, ডাক-নািজর 
বাজার, িব নাথ, িসেলট। 
01743849569

1 0.25 নাসারী পানা মােছর পানার ি  
কম।

 িনয়িমত িদেন 2 বার নাসারী খা  ের 
েয়াগ করেত পরামশ দয়া হয়।

99
মা: আ ল হক, িপতা- মা: আ ল 

কালাম, াম-ইলােমর গ ও, ডাক-
িব নাথ, িব নাথ, িসেলট।

1 0.1 ই জাতীয় 
মাছ

মােছর ি  কম।  িনয়িমত িদেন 2 বার মােছর স রক খা  
েয়াগ করেত পরামশ দয়া হয়।

100
মা ন রশীদ, িপতা-  সাদ বাউল চ , 
াম-রাজনগর, িব নাথ, িসেলট।    

01725586168

1 0.28 ই জাতীয় 
মাছ

েরর পািন ঘালা  িত শতাংেশ 1 কিজ হাের ন েয়াগ 
করেত পরামশ দয়া হয়। পরামশ

101

মা: আ ল হাসান, িপতা-আ ল জিলল, 
াম- চৗ রী গ ও, ডাক-িব নাথ, 

িব নাথ, িসেলট। 01717952896

1 0.11 ই জাতীয় 
মাছ

মােছর ি  কম।  িনয়িমত িদেন 2 বার মােছর স রক খা  
েয়াগ করেত পরামশ দয়া হয়।

102

মা: হাসমত আলী, িপতা- ত মজর 
আলী, াম-রাজ মাহা দ র, ডাক-
িব নাথ, িব নাথ, িসেলট। 
01312403667

1 0.06 ই জাতীয় 
মাছ

েরর পািনেত স জ 
র

িত শতাংেশ 1 কিজ হাের ন েয়াগ 
করেত পরামশ দয়া হয়। পরামশ

103
র আলী, িপতা-আলী আহমদ, াম-

দ পািন র, ডাক-িব নাথ, িব নাথ, 
িসেলট। 01722380583

1 0.02 পা াস পািন ঘালা  েরর পােড়র গােছর ডাল েট িদেয় িত 
শতাংেশ 1 কিজ হাের ন েয়াগ করেত 
পরামশ দয়া হয়।

104

মা: এনাম হােসন, িপতা- মা: আিজ র 
রহমান, াম-ধিলপাড়া, ডাক-আমৈতল 
বাজার, রামপাশা, িব নাথ, িসেলট। 
01732735483

1 0.98 মাছ চাষ নাই মাছ চােষর জ  র 
িত িকভােব করেত 

হেব।

েরর আগাছা পির ার/রা েস মা িনধন 
করত: িত শতাংেশ 1 কিজ হাের ন 

েয়াগ কের 1 স াহ পর যত বড় স ব পানা 
ম দ করেত পরামশ দয়া হয়। পরামশ

105

মাঃ রােশ ল হক                         
িপতা-হাজী আ ল ছা ার,              
াম-জগদীশ র,ডাকঘর-মীেরর বাজার, 
দৗলত র, িব নাথ, িসেলট।                

 01727367431

0 0 মাছ চাষ নাই বােয়া ক প িতেত 
মাছ চােষর িশ ণ 
দরকার

বােয়া ক প িতেত মাছ চােষর িশ ণ এর 
আেয়াজন করা হেল মাবাইেলর মা েম 
জানােনা হেব মেম পরামশ দয়া হয়।
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দেলায়ার হােসন (িল  িময়া), িপতা-
ত আ ফ িময়া, াম-চড়চ ী, ডাক-

হাবড়া বাজার, দৗলত র, িব নাথ, 
িসেলট। 01712702943

1 0.18 মাছ চাষ নাই ের 5 জন 
অংশীদার এবং ের 
ক রী পানা ভিত। 
অংশীদারেক কারেণ 
মাছ চাষ করা যায় না।

ের সকল অংশীদারেদর সােথ এক সে  
বেস আেলাচনার মা েম মাছ চাষ িবষেয় 
একমত হেয় েরর ক রীপান পির ার 
করত: রা েস মাছ দমনকের ন েয়াগ 
করার পর মােছর পানা ম দ করেত পরামশ 
দয়া হয়। পরামশ

107

শহীদ আহমদ, িপতা- ত এখলাছ িময়া, 
াম- তাপ র, ডাক-সৎ র মা াসা, 

খাজাি , িব নাথ, িসেলট। 
01712496728

2 0.42 ই জাতীয় 
মাছ

মােছর ি  কম।  িনয়িমত িদেন 2 বার মােছর স রক খা  
েয়াগ করেত পরামশ দয়া হয়

108

কাঠর আহমদ, িপতা- ত আই ব আলী, 
াম-জ ািগর আলী, ডাক-পরগনার 

বাজার, লামাকাজী, িব নাথ, িসেলট। 
01754066170

1 0.12 ই জাতীয় 
মাছ

মাছ ের ভেস 
গেছ।

িত শতাংেশ 1 কিজ হাের ন েয়াগ 
করেত পরামশ দয়া হয়। পরামশ

109

আেনায়ার হাসাইন, িপতা-হাজী আলাউর 
রহমান, াম-দশঘর নায়াগ ও, িব নাথ, 
িসেলট। 01737612192

1 0.13 ই জাতীয় 
মাছ

েরর পািন  ঘালা 
এবং মােছ দাগ।

িত শতাংেশ 1 কিজ হাের ন এবং 1 কিজ 
হাের লবণ েয়াগ করেত পরামশ দয়া হয়।

110

অিজত র ন চ , িপতা- ত যতী  
মার চ , াম-উ র বড় রমা, ডাক-

পনাউ াহ বাজার, অলংকারী, িব নাথ, 
িসেলট। 01731812505

1 0.08 ই জাতীয় 
মাছ

ব ায় র েব মাছ 
ভেস গেছ।

েরর পাড় ভাসেল িত শতাংেশ 1 কিজ 
হাের ন েয়াগ কের নরায় মােছর বড় 
আকােরর পানা ম দ করেত পরামশ দয়া 
হয়। পরামশ

111

মা: বােয়র, িপতা- রানা িময়া, াম-
য়াগমহল, ডাক-পরগনা বাজার, 

িব নাথ, িসেলট। 01718912783

4 0.22 ই জাতীয় 
মাছ

জাল টেন মাছ ের 
পািনেত ছাড়ার পর 
লজ চা রাগ দখা 

িদেয়েছ এবং 
লাফালািফ কের মাছ 
মারা যায়।

সামিয়কভােব খাবার ব  রাখা 30 াম 
পটািসয়াম পার া ােনট িত শতাংেশ 

েয়াগ করেত পরামশ দয়া হয়। পরামশ

112

মা: সিহ র রহমান, িপতা- ত চর ম 
আলী, াম- হােসন র, ডাক-
ইসলামাবাদ, িব নাথ, িসেলট। 
01711910339

3 1.43 ই জাতীয় 
মাছ

ব ায় েরর মাছ 
ভেস গেছ।

েরর পাড় ব ার পািন  হেল িত 
শতাংেশ 1 কিজ হাের ন েয়াগ কের 

নরায় পানা ম দ করেত পরামশ দয়া হয়। 
পরামশ
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মা: আ ল জিলল, িপতা- ত আ ল 

গ র, াম- নাযাগ ও, ডাক-দশঘর, 
িব নাথ, িসেলট। 01748673989

1 0.35 ই জাতীয় 
মাছ

মাছ বড় হয় না। িনয়িমত স ক পিরমােণ িদেন 2 বার মােছর 
স রক খা  েয়াগ করেত পরামশ দয়া হয়

114

মা: আইন উি ন, িপতা- ত হাসমত 
উ াহ, াম-ব ভ র, ডাক-বাইশঘর, 
িব নাথ, িসেলট। 01731739730

1 0.08 ই জাতীয় 
মাছ

েরর পািন ঘালা 
এবং মাছ পািনর উপর 
ভেস গেছ।

িত শতাংেশ 1 কিজ হাের ন েয়াগ 
করেত পরামশ দয়া হয়।

115

জ র আলী, িপতা- ত ঠা রধন আলী, 
াম-ব ভ র, ডাক-বাইশঘর, দশঘর, 

িব নাথ, িসেলট। 01752160905

1 0.12 ই জাতীয় 
মাছ

মাছ ের ভেস 
থােক এবং 2/1  মারা 
যায়।

িত শতাংেশ 1 কিজ হাের ন েয়াগ 
করেত পরামশ দয়া হয়।

116

মা: মেনায়ার হােসন, িপতা- ত আ ল 
আলীম, াম-চা বড়াং, ডাক-বাইশঘর, 
দশঘর, িব নাথ, িসেলট।

1 0.67 ই জাতীয় 
মাছ

আেগ ের মােছর 
পানা ম দ িছল। 

ন ন কের 200  
পানা  ছাড়েল সব 

কয়  মারা যায়।

িত শতাংেশ 1 কিজ হাের ন েয়াগ 
েয়াগ কের তারপর নরায় আবার পানা 

ম দ করেতপরামশ দয়া হয়।

117
মা: নািজম উি ীন, িপতা- ত মসক র 

আলী, াম- লাহার ল, ডাক-দশঘর, 
িব নাথ, িসেলট।

1 0.08 ই জাতীয় 
মাছ

মােছর ি  কম। ের মােছর ঘন  কিমেয় িনয়িমত িদেন 2 
বার স রক খা  েয়াগ করেত পরামশ 
দয়া হয়।

118

কাম ামান, িপতা-শিফ ামান, াম-
ছাট রমা, ডাক-কামালবাজার, 

অলংকারী, িব নাথ, িসেলট। 
01743761667

2 0.1 ই জাতীয় 
মাছ ও 
তলািপয়া

মাছ চাষ িবষেয় 
িশ ণ দরকার।

িশ েণর আেয়াজন করা হেল জানােনা হেব 
মেম পরামশ দয়া হয়।

119

মা: শািহ ল ইসলাম, িপতা- মা: 
আফতাব আলী, াম-জয়নগর, ডাক-
রাজগ  বাজার, িব নাথ, িসেলট। 
01715142983

1 0.04 ই জাতীয় 
মাছ

মাছ বড় হয় না। িনয়িমত স ক পিরমােণ িদেন 2 বার মােছর 
স রক খা  েয়াগ করেত পরামশ দয়া হয়

120

মা: িনজাম উি ন, িপতা- মা: ইউ ছ 
আলী, াম-ভাটাপাড়া, ডাক-রাজগ  
বাজার, খাজাি , িব নাথ, িসেলট। 
01720303423

1 0.04 ই জাতীয় 
মাছ

মাছ বড় হয় না। িনয়িমত স ক পিরমােণ িদেন 2 বার মােছর 
স রক খা  েয়াগ করেত পরামশ দয়া হয়
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মা: র  িময়া, িপতা- মা: সনিজদ 
িময়া, াম-সদর র (কািল রী), ডাক-
বািগচা বাজার, দওকলস, িব নাথ, 
িসেলট।

2 0.26 ই জাতীয় 
মাছ

ের কারবানীর 
গ র র  দওয়ার 
কারেণ পািনেত লাল 
আবরণ পেড়েছ।

িত শতাংেশ 1 কিজ হাের ন েয়াগ 
করেত পরামশ দয়া হয়।

122

মা: কামাল উি ন, িপতা- ত ত র 
আলী, াম- রানগ ও, ডাক-িবশঘর, 
রামাপাশা, িব নাথ, িসেলট। 
01740518905

3 0.18 ই জাতীয় 
মাছ

মােছর ি  কম। িত শতাংেশ 1 কিজ হাের ন েয়াগ 
করত: স ক পিরমােণ স রক খা  েয়াগ 
করেত পরামশ দয়া হয়।

123

মা: আিজর উি ন, িপতা-জয়নাল 
আেবদীন ( স ম ার), াম- রানগ ও, 
ডাক-িবশঘর, রামপাশা, িব নাথ, িসেলট।

1 0.1 ই জাতীয় 
মাছ

মােছর ি  কম। িনয়িমত িদেন 2 বার মাছেক স রক খা  
েয়াগ করেত পরামশ দয়া হয়।

124

মা: েবল খান, িপতা- ত এেলমান 
খান, াম-মাইজগ ও, ডাক- দওকলস, 
িব নাথ, িসেলট। 01749863933

2 0.21 ই জাতীয় 
মাছ

াংক ঋেণর েয়াজন। াংক ঋণ াি েত সহেযাগীতা করা হেব 
মেম পরামশ দয়া হয়।

125

মা: সায়হাম িসকদার, িপতা- মা: আ ল 
হা ান িসকদার, াম-আ পাড়া, ডাক-
দওকলস, িব নাথ, িসেলট। 

01710443589

2 0.13 ই জাতীয় 
মাছ

াংক ঋেণর েয়াজন। াংক ঋণ াি েত সহেযাগীতা করা হেব 
মেম পরামশ দয়া হয়।

126

জািকর হােসন, িপতা- আনছার আলী, 
াম-িশ লতলা, রামধানা, অলংকারী, 

িব নাথ, িসেলট। 01766810153

1 0.05 ই জাতীয় 
মাছ

পািনর উপর স জ র। িত শতাংেশ 1 কিজ হাের ন েয়াগ 
করেত পরামশ দয়া হয়।

127
মা: আলাল িময়া, িপতা-শ র আলী, 
াম-ব ভ র, ডাক-বাইশঘর, দশঘর, 

িব নাথ, িসেলট। 01759603056

4 0.5 ই জাতীয় 
মাছ

িক খাবার িদেত হেব। টকী মােছর ড়ঁা, চােল ঁড়া ও খল েয়াগ 
করেত পরামশ দয়া হয়।

128
মা: স ল িময়া, িপতা-আ র আলী, 
াম- শেখরগ ও, ডাক-অলংকারী, 

িব নাথ, িসেলট। 01771875504

1 0.08 ই জাতীয় 
মাছ

মােছর ি  কম। িনয়িমত িদেন 2 বার মাছেক স রক খা  
েয়াগ করেত পরামশ দয়া হয়।

129
মা কিফল উি ন, িপতা- ত আ ল 

মজি ল, াম-ধিলপাড়া, আমৈতল, 
িব নাথ, িসেলট। 01757264871

1 0.12 ই জাতীয় 
মাছ

মাছ পািনর উপর ভােস। প ের িত শতাংেশ 1 কিজ হাের ন 
েয়াগ করেত পরামশ দয়া হয়।



130

মা: দ  িময়া, িপতা- ত র হােসন, 
াম-করপাড়া, ডাক-িসংেগরকাছ, 
দওকলস, িব নাথ, িসেলট। 

01727928975

5 2.79 ই জাতীয় 
মােছর নাসারী

ব ায় পানা ভেস 
গেছ

ের বতমােন য পিরমাণ পানা ম দ আেছ 
িনয়িমত স হাের স ক পিরমাণ স রক 
নাসাির খা  েয়াগ করেত পরামশ দয়া হয়

131
জিহর আলী, িপতা- ত কাছা িময়া, াম-
হা ইল, ডাক-দশঘর,  িব নাথ, িসেলট। 
01720037596

1 0.06 ই জাতীয় 
মাছ

পানার ি  কম িনয়িমত িদেন 2 বার মাছেক স রক খা  
েয়াগ করেত পরামশ দয়া হয়

132

মাহা দ জসীম উ ীন, িপতা- ত আরব 
উ াহ, াম-কাি গ ও, দওকলস,  
িব নাথ, িসেলট। 01771876715

2 0.23 তলািপয়া 
একক চাষ

মাছ বড় হয় না। ের িত শতাংেশ 500 াম হাের ন 
েয়াগ করত: িনয়িমত িদেন 2 বার মাছেক 

স রক খা  েয়াগ করেত পরামশ দয়া হয়

133

মা াক আহমদ, িপতা- ত আ ল 
জ ার, াম- অলংকারী, ডাক- 
অলংকারী,  িব নাথ, িসেলট। 
01711485159

2 0.24 ই জাতীয় 
মাছ

মাছ েরর উপের 
ভেস খািব খায়।

ের িত শতাংেশ 1 কিজ হাের ন 
েয়াগ করেত পরামশ দয়া হয়।

134
ময় ল আহমদ, িপতা- ত আ ল জ ার, 
ডাক-অলংকারী,  িব নাথ, িসেলট। 
01718100140

2 0.21 ই জাতীয় 
মাছ

াংক ঋণ েয়াজন। াংক ঋণ াি েত সহেযাগীতা করা হেব 
মেম পরামশ দয়া হয়।

135

মা: খাকন িময়া, িপতা- মা: বশারত 
আলী, াম-দি ণ মওলা, ডাক-িব নাথ,  
িব নাথ, িসেলট। 01749347498

2 0.15 ই জাতীয় 
মাছ

াংক ঋণ েয়াজন। াংক ঋণ াি েত সহেযাগীতা করা হেব 
মেম পরামশ দয়া হয়।

136

মা: ম র আলী, িপতা-তফ ল আলী, 
াম-শহীদ েলমান নগর, ডাক-কামাল 

বাজার, খাজাি , িব নাথ, িসেলট। 
01715109733

3 0.13 ই জাতীয় 
মাছ

েরর পািন ঘালা। ের িত শতাংেশ 1 কিজ হাের ন ও 1 
কিজ লবণ েয়াগ করেত পরামশ দয়া হয়।

137
মা: দবর আলী, িপতা- ত িসে ক 

আলী, াম ও ডাক- দৗলত র,  
িব নাথ, িসেলট। 01721534309

1 0.18 ই জাতীয় 
মাছ

ের 2/1  কের মাছ 
মারা যায়।

ের িত শতাংেশ 1 কিজ হাের ন ও 1 
কিজ লবণ েয়াগ করেত পরামশ দয়া হয়।



138

মা াক আহমদ, িপতা- ত আ ল 
জ ার, াম ও ডাক- অলংকারী,  
িব নাথ, িসেলট। 01711485159

2 0.22 ই জাতীয় 
মাছ

েরর পািন ঘালা 
এবং মােছর ি  কম।

েরর পােড়র গােছর ডাল েট িদেয় িত 
শতাংেশ 1 কিজ হাের ন েয়াগ করত: 
িনয়িমত িদেন 2 বার মাছেক স রক খা  

েয়াগ করেত পরামশ দয়া হয়

139

মা: আ ল কিবর শাহী, িপতা- মা: 
আ ল হা ান, াম-আ পাড়া, ডাক-
দওকলস,  িব নাথ, 

িসেলট।01723708186

1 0.08 ই জাতীয় 
মাছ

াংক ঋেণর েয়াজন। াংক ঋণ াি র জ  ানীয় াংেক 
যাগােযাগ করেত বলা হয় এবং েয়াজেন 
াংক ঋণ াি েত সহেযাগীতা করা হেব 

মেম পরামশ দয়া হয়।

140

ইকবাল হােসন, িপতা- ত হাজী 
আসিকর িময়া, াম ও ডাক- ভাগসাইল,  
িব নাথ, িসেলট। 01711966864

1 0.03 ই জাতীয় 
মাছ ও পা াস

েরর পািন ঘালা। িত শতাংেশ 1 কিজ হাের ন েয়াগ 
করেত পরামশ দয়া হয়।

141

মা: রিফজ আলী, িপতা- ত আ র 
রিহম, াম-সতমান র, ডাক- দওকলস,  
িব নাথ, িসেলট। 01711311461

1 0.36 মাছ চাষ নাই র ন ন করার জ  
পরামশ

েরর পাড় ভাল কের মরামত করত: 
রা েস মাছ িনধন করার পর িত শতাংেশ 1 
কিজ হাের ন ও 1 কিজ লবণ েয়াগ 

করেত পরামশ দয়া হয়।

142

মা: জািহ ল ইসলাম, িপতা- ত আিজর 
আলী, াম-আলী র, ডাক-কািলগ  
বাজার,  িব নাথ, িসেলট। 
01712376953

1 0.08 ই জাতীয় 
মাছ

েরর পািন ঘালা িত শতাংেশ 1 কিজ হাের ন েয়াগ 
করেত পরামশ দয়া হয়।

143

মা: সাই ল হক, িপতা- ত হাজী 
িকত, াম-খাসজান  ডাক- দওকলস,  

িব নাথ, িসেলট।01714528000

1 0.06 পা াস পানা 1 স াহ আেগ 
ম দ করা হেয়েছ। 
পািনর উপর স জ র।

িত শতাংেশ 2-3  িসলভার কাপ ম দ 
করেত পরামশ দয়া হয়।

144
রিফক আলী, িপতা- ত রজম উ াহ, 
াম- ি র গ ও, ডাক-িব নাথ,  

িব নাথ, িসেলট। 01759860309

1 0.07 ই জাতীয় 
মাছ

মাছ মারা যায়। ের িত শতাংেশ 1 কিজ হাের ন ও 1 
কিজ লবণ েয়াগ করেত পরামশ দয়া হয়।

145

র আহমদ, িপতা- ত আ ল তিলব, 
াম-সািদরগ ও, ডাক-িব নাথ,  

িব নাথ, িসেলট। 01785809477

1 0.02 চাষ নাই ন ন কের মাছ চাষ 
করার জ  িক করেত 
হেব।

েরর আগাছা পির ার করার পর রােটন 
েয়াগ কের রা েস মাছ িনধন করার পর 
িত শতাংেশ 35-40  বড় আকােরর ই 

জাতীয় মােছর পানা ম দ করেত পরামশ 
দয়া হয়



146

মা: জসীম উি ন, িপতা- ত আরব 
উ াহ, াম-কাি গ ও, ডাক- দওকলস,  
িব নাথ, িসেলট। 01771876715

1 0.18 ই জাতীয় 
মাছ

মাছ মারা যায়। ের িত শতাংেশ 1 কিজ হাের ন ও 1 
কিজ লবণ েয়াগ করেত পরামশ দয়া হয়।

147

মা: আিজ র রহমান, িপতা- ত ল 
আিমন, াম-ধিলপাড়া, ডাক-আমৈতল,  
িব নাথ, িসেলট। 01736193431

1 0.3 চাষ নাই িকভােব মাছ চাষ 
করেল লাভবান হওয়া 
যােব।

েরর আগাছা পির ার করার পর  রা েস 
মাছ িনধন করার পর িত শতাংেশ 1 কিজ 
হাের ন েয়াগ করার 7 িদন পর বড় 
আকােরর 35-40  বড় আকােরর ই জাতীয় 
মােছর পানা ম দ করেত পরামশ দয়া হয়।

148

মা: রােসল আহমদ, িপতা- ত রাব 
আলী, াম-কামাল র, ডাক-রামধানা, 
অলংকারী,  িব নাথ, িসেলট। 
01712331641

3 0.19 ই জাতীয় 
মাছ

ের স জ শওলা 
বিশ।

কাপড় িদেয় টেন েরর শওলা পির ার 
কের উ েয় িত শতাংেশ 1 কিজ হাের ন 

েয়াগ করেত পরামশ দয়া হয়।

149

কালী ন ন চৗ রী িপতা- ত েপশ 
চা  চৗ রী, াম-জানাইয়া, ডাক-
িব নাথ,  িব নাথ, িসেলট। 
01715162730

2 0.18 ই জাতীয় 
মাছ

াং ঋণ েয়াজন। াংক ঋণ াি েত সহেযাগীতা করা হেব 
মেম পরামশ দয়া হয়।

150

মা: সাই ল হক, িপতা- ত হাজী আ ল 
িকত, াম-খামজান, ডাক দওকলস, 

িব নাথ, িসেলট। 01714528000

1 0.06 পা াস েরর পািনর রং 
কােলা।

ের িত শতাংেশ 1 কিজ হাের ন ও 1 
কিজ লবণ েয়াগ করেত পরামশ দয়া হয়।

151

মা: মা ম আহেমদ, িপতা-ফেয়জ আলী 
ম ার, াম-লালেটক, ডাক-কামাল র, 

অলংকারী, িব নাথ, িসেলট। 
01726638076

1 0.012 ই জাতীয় 
মাছ

ের মাছ মারা যায়। ের িত শতাংেশ 1 কিজ হাের ন 
েয়াগ করেত পরামশ দয়া হয়।

152

মা: িরয়াজ উি ন,, িপতা- কায়াজ 
আলী, াম-লামার চক, ডাক-রামপাশা, 
িব নাথ, িসেলট। 01749774498

1 0.06 ই জাতীয় 
মাছ ও 
তলািপয়া 

ম দ 7000

মােছর ি  কম এবং 
মাথা ের ের মারা 
যায়।

ের মােছর ঘন  কিমেয় আগাছা পির ার 
করার পর িত শতাংেশ 1 কিজ হাের ন 

েয়াগ করেত পরামশ দয়া হয়। এবং িদেন 
2 বার স রক খাবার িদেত পরামশ দয়া 
হয়।



153

আািজ র রহমান আউয়াল, িপতা- ত 
হাজী আ ল নাফ, াম-মাধব র, ডাক-
কামালবাজার, খাজাি , িব নাথ, 
িসেলট। 01718605192

3 0.54 ই জাতীয় 
মাছ

মােছর ি  কম। ের িত শতাংেশ 500 াম হাের ন 
েয়াগ করত িদেন 2 বার স রক খাবার 

িদেত পারমশ দয়া হয়।

154

মা: রা  িময়া, িপতা- আেনায়ার আলী, 
াম-মজিলস র, ডাক- দওকলস, 

িব নাথ, িসেলট। 01785920811

2 0.12 ই জাতীয় 
মাছ

েরর পািন ঘালা। ের আগাছা পির ার করত: িত শতাংেশ 
1 কিজ হাের ন েয়াগ করেত পরামশ দয়া 
হয়।

155

কিবর  আহমদ, িপতা-আরশ আলী, াম-
গাকাপন, ডাক-হাবড়া বাজার, 
দৗলত র, িব নাথ, িসেলট। 

01715932145

1 0.06 ই জাতীয় 
মাছ

মাছ পািনর উপর ভেস 
গেছ এবং মাছ মারা 

যায়।

েরর মােছর ম দ ঘন  কিমেয় িত 
শতাংেশ 1 কিজ হাের ন ও 1 কিজ লবণ 

েয়াগ করেত পরামশ দয়া হয়।

156

মা: আ র রব, িপতা- ত আ র 
রা াক, াম- ীপব , ডাকঘর-রাজাগ  
বাজার, খাজা ী, িব নাথ, িসেলট। 
01782608509

2 0.18 ই জাতীয় 
মাছ

মােছর ি  কম। ের িত শতাংেশ 500 াম হাের ন 
েয়াগ করত িদেন 2 বার স রক খাবার 

িদেত পারমশ দয়া হয়।

157

মা: সােহল িময়া, িপতা- ত হাজী 
আ ল জ ার, াম-বড় িদরারাই, ডাক-
নািজর বাজার, িব নাথ, িসেলট। 
01710664231

1 0.36 ই জাতীয় 
মাছ

2/1  কের মাছ মারা 
যায়।

িত শতাংেশ 1 কিজ হাের ন েয়াগ 
করেত পরামশ দয়া হয়।

158

মওলানা ফয় র রহমান, িপতা- ত হাজী 
মনফর আলী, াম-কািরেকান, ডাক-
িব নাথ, িব নাথ, িসেলট। 
01712747923

2 0.5 ই জাতীয় 
মাছ

2/1  কের মাছ মারা 
যায়।

ের আগাছা পির ার করত: িত শতাংেশ 
1 কিজ হাের ন েয়াগ করেত পরামশ দয়া 
হয়।

159
র আহমদ, িপতা, তরাব আলী, াম-

চৗ রীর গ ও, ডাক-িব নাথ, িব নাথ, 
িসেলট। 01785809477

1 0.12 মাছ চাষ নাই রা েস মাছ দমেনর 
জ  িক েয়াগ করেত 
হেব।

রােটনন পাউডার েয়াগ করেত পরামশ 
দয়া হয়

160

আলউর রহমান, িপতা-আজমান আলী, 
াম-িসংেগকাছ পি মগ ও, ডাক-

িসংেগর কাছ বাজার, দৗলত র, 
িব নাথ, িসেলট। 01773045551

1 0.12 ই জাতীয় 
মাছ

মাছ পািনর উপর ভেস 
গেছ এবং 2/1  মাছ 

মারা যায়।

িত শতাংেশ 1 কিজ হাের ন েয়াগ 
করেত পরামশ দয়া হয়।
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মা: মা ন িময়া, িপতা, মা: িহ র 
রহমান, াম-কািল রী, ডাক-বািগচা 
বাজার, দওকলস, িব নাথ, িসেলট।   
01940321806

5 0.29 ই জাতীয় 
মাছ

0.12 হ েরর ের 
বািণিজ কভােব মাছ 
করেত চাই।

বতমােন েরর ম দ ত মাছ িনধন কের 
ভালভােব র ত কের অিধক ঘনে  
ন ন কের মােছর পানা ম দ করত: 
িনয়িমত িদেন 2 বার স রক খাবার িদেত 
পারমশ দয়া হয়।

162

মাঃ ফজ  িময়া
িপতা- মাঃ শিফক িময়া
কায় ঘাট, বেগীির র
বালাগ , িসেলট, মাবা-01718-
866222

01 0.20 কাপ নাসারী ভার বলা 
পানা পািনর

 উপের ভােস

জালেটেন পানা অ  সরােনার জ  
বলা হেলা।

163

মাঃ মাহ র রহমান
জালালাল র, দওয়ানবাজার, 
বালাগ  িসেলট
মাবাইল-01722-170378

01 0.2 ধানে েত 
মাছচাষ

কাপ জাতীয় পানার 
স ান কেরন

জলা নাসারী িসেলট ও ব াপক সদর 
মৎ  খামাের যাগােযাগ করার জ  বলা 
হয।

164

মাঃ রােহদ আহমদ
আেনায়ার র দওয়ানবাজার
বালাগ , িসেলট।
মাবাঃ-01766-932080

01 0.13 পাংগাসচাষ মােছর ি থ কম জালেটেন মােছর ি  ন নায়ন কের 
খাবার বাড়ােনার পরামশ দওয়া হেলা।

165
মাঃ আজম আলী , মাবারক র, 
বায়াল র বাজার, বালাগ , িসেলট
মাবা-01715-003338

01 0.27 কাপ নাসারী ভার বলা 
পানা পািনর

 উপের ভােস

জ রী জাল টেন পানা অ  সরােনার 
জ  বলা হেলা।

166

মাঃ ল ইসলাস তা কদার, িপতা-
হাজী আক ছ আলী তা দার, 
টাহারঘর কািশত 

বেগৗির র, বালাগ , িসেলট।
মাবা-01715-465646

02 0.36 কাপ িম চাষ কাপ জাতীয় পানার 
স ান কেরন

জলা নাসারী িসেলট ও ব াপক সদর 
মৎ  খামাের যাগােযাগ করার জ  বলা 
হয।

167

মাঃ বাদশা িময়া, িপতা- ত-নাইম 
উি ন
াম-কায় ঘাটচক, বেগৗির র, 

বালাগ , িসেলট। মাবা-01723-
338977

01 0.12 ই জাতীয় 
মাছচাষ

র িত ও 
াংক ঋণ হণ 

সং া

র িতর ধাপ স হ আেলাচনা ও 
াংক ঋেণ াি র েয়াজনী পরামশ 

দান করা হয়।
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মাঃ  িময়া, িপতা- মাঃ আ াস 
িময়া
াম-িসংরােকানা, বায়াল র, 

বালাগ , িসেলট।
 মাবা-01741-616744

01 0.06 ই জাতীয় 
মাছচাষ

র িত ও 
াংক ঋণ হণ 

সং া

র িত ও াংক ঋণ হণ সং া

169

মাঃ সােহল আহমদ,িপতা- মাঃ আঃ 
মািনক, াম-কায় ঘাট, পাঃ 
সিলমাবাদ, ব গৗির র, বালাগ , 

িসেলট
মাবা-01732-668370

01 0.42 কাপ িম চাষ ের বড় আকােরর 
মাছ রেয়েছ ও 

াংক ঋণ পেত 
আ হী

জাল টেন বড় আকােরর মাছ েলা 
বাজাের িবি  করার জ  এবং াংক 
পাওয়ার জ  েয়াজনীয় পরামশ দান 
করা হয়।

170

তাকিমনা আ ার িপয়া, িপতা- ত-
কািছম উ াহ, াম-করচারপার, 
বালাগ , িসেলট
মাবা-01746-465854

01 0.06 ই জাতীয় 
মাছচাষ

 র স সারণ, 
িশ ণ হণ ও  
াংক ঋণ পেত 

আ হী

র স সারণ, াংক ঋণ পাওয়ার 
েয়াজনীয় পরামশসহ মাছচােষর িশ ণ 
হেণর পরামশ দান করা হয়।

171

মাঃ আকবর হাসাইন, িপতা-ইি স 
আলী াম- আতাসন, পি ম 
গৗির র, বালাগ , িসেলট। মাবা-

01766-218696

02 0.182 কাপ নাসারী র  পানা ি  ও 
িব েয়র পরামশ চান

 পানা ি র জ  িনয়িমত খাবার েয়াগ 
এবং িব েয়র জ  7/10  পানা সমান 
1 কিজ করার পরামশসহ অ া  
চাষীেদর সম য় করার জ  বলা হেলা।

172

শামীম আহেমদ, িপতা- ত 
আ ল হািসম, াম-জালাল র, ব 
গৗির র, বালাগ , িসেলট, 
মাবা-01712-940519

01 0.12 ই জাতীয় 
মােছর 
িম চাষ

পািন িক টা গালা  থােক েরর পািনেত রা া করার ছাই,ধােনর 
খড়, কলাগােছর করা েরর পািনেত 
েয়াগসহ িত শতাংশ জলাশেয়র জ  

500 াম হাের ন েয়াগ করার জ  
বলা হেলা।

173

 অনন  িব াশ, িপতা- ত-
ইশানরাম িব াস, াম-মিহশাশী 
পি ম গৗির র, বালাগ , িসেলট,
 মাবা-01719-772802

01 0.06 কাপ নাসারী পানা মােছর ি কম জাল টেন মােছর ি  পর েব ণকের 
স রক খাবার বাড়ােনার  পরামশ দান 

করা হয়।
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মাঃ আহমদ আলী, িপতা- ত-হািরছ 
আলী, াম-চরেবাথা, 4নংওয়াড, 
ইউ/িপ-বালাগ , িসেলট
মাবা-01792576815

01 0.16  মলা মােছর 
চাষ

খা  েয়াগ শতাংশ িত 500 াম হাের ন েয়াগ 
ও সােরর মা াসহ ভাসমান খাবার 
িনয়িমত েয়ােগর জ  বলা হয়।

175

মাঃ স ল আলী, িপতা- ত- সয়দ 
আেনায়ার আলী
াম-হাসাম র, বালাগ , িসেলট

 মাবা-01729-597040

01 0.72 কাপ জাতীয় 
মােছর 
িম চাষ

মােছর ি  কম মাছ ি  করার জ  
িনয়িমত খাবার েয়ােগর জ  পরামশ 

দান করা হয়

176

জািকর আহমদ, িপতা- ত-আঃ রিশদ
াম-আিজজ র, পি ম গৗির র, 

বালাগ , িসেলট
মাবা-01751-231583

01 0.12 কাপ জাতীয় 
মােছর 
িম চাষ

বতমােন মাছ ি র 
জ  করণীয় িক

মাছ ি  করার জ  
িনয়িমত খাবার েয়ােগর জ  পরামশ 

দান করা হয়

177

তাইব উ াহ, িপতা- ত-বারাম উ াহ
াম-কািশ র, বালাগ , িসেলট
মাবা-01719-895134

01 0.28 কাপ জাতীয় 
মােছর 
িম চাষ

মােছর ি  কম মাছ ি  করার জ  
িনয়িমত খাবার েয়ােগর জ  পরামশ 

দান করা হয়

178

মাঃ নাজ ল ইসলাম, িপতা-বিশর 
িময়া
াম- নায়াপাতন, বালাগ , িসেলট
মাবা-01735-192841

01 0.28 কাপ জাতীয় 
মােছর 
িম চাষ

মােছর ি  কম ঐ

179

মাঃ মিনর িময়া, িপতা- মাঃ তািহর 
উ াহ, াম-রিশদ র, বালাগ , 
িসেলট
মাবা-01716-394689

01 1.21 কাপ জাতীয় 
মােছর 
িম চাষ

মােছর ি  কম মাছ ি  করার জ  
িনয়িমত খাবার েয়ােগর জ  পরামশ 

দান করা হয়

180

মাঃ িসরা ল ইসলাম, িপতা-হাজী 
মাঃ উবােয়র, াম- সিলমাবাদ, 
বেগৗির র, বালাগ , িসেলট।
মাবা-01717-257834

01 0.25 কাপ নাসারী পানা মােছর ঘন  বশী অি েজন ি র জ  পািন স ালন অি  
এ

েয়াগসহ পাইেপর মা েম অি েজন 
েয়াগ এর পরামশ দয়া হয়



181
জাহা ীর িময়া, িপতা-আপাজ িময়া
াম-করচারপার, বালাগ , িসেলট
মাবা-01767-503580

01 0.20 কাপ জাতীয় 
মােছর 
িম চাষ

পািন ঘালা জাল টেন মােছর অব া পযেব ণ কের 
িত শতাংেশ 500 াম হাের 
ন েয়ােগর জ  বলা হেলা।

182

শািহন আহেমদ, িপতা- ত-ইয়ািছন 
উ াহ, াম-িকে  জালাল র, 
বালাগ
িসেলট, মাবা-01717-0211163

01 0.12 কাপ জাতীয় 
মােছর 
িম চাষ

মােছর ি  কম মাছ ি  করার জ  
িনয়িমত খাবার েয়ােগর জ  পরামশ 

দান করা হয়

183

মাঃ কামাল হােসন, িপতা-  িময়া
াম-কায় ঘাট, সিলমাবাদ, বালাগ

িসেলট, মাবা-01795-119040

01 0.06 কাপ জাতীয় 
মােছর 
িম চাষ

মােছর ওজন কম মাছ ওজন ি  করার জ  
িনয়িমত খাবার েয়ােগর জ  পরামশ 

দান করা হয়

184

মীজা মই ল ইসলাম, িপতা-হা ী 
িমজা মাঃ িসি ক, ব সিলমাবাদ, 
পাঃ সিলমাবাদ রগৗির র, 

বালাগ , িসেলট। মাবা-01712-
441175

01 0.22 কাপ জাতীয় 
মােছর 
িম চাষ

মােছর ি  কম মাছ ি  করার জ  
িনয়িমত খাবার েয়ােগর জ  পরামশ 

দান করা হয়

185

মাঃ র উি ন ল, িপতা- ত-
আ াহ িময়া, রাধােকানা, বালাগ ,
িসেলট।

01 1.52 কাপ জাতীয় 
মােছর সােথ 

তলািপয়া 
মােছর 
িম চাষ

মােছর ঘন  বশী জাল টেন বড় আকাের মাছ েলা বাজাের 
িবি  অথবা অ  ের ানা েরর জ  

পরামশ দয়া হেলা।

186

শশাংক চ  দব, িপতা- ত- নীল 
চ  দাস, াম-গািলম র, পাঃ 
ম খ, বালাগ , িসেলট। মাবাঃ-
01732593507

01 0.13 কাপ জাতীয় 
মােছর সােথ 

তলািপয়া 
মােছর 
িম চাষ

পাড় আগাছা  ও 
পািন 

পােড়র আগাছা দমন করেত হেব এবং 
িত শতাংেশ 100 াম ইউিরয়া 50 াম 

এসিপ েয়াগ করেত হেব িনয়িমত 
মাট মােছর ওজেনর 5 ভাগ হাের 
স রক খা  েয়াগ করেত হেব।



187

িব ৎ দাস, িপতা-িবজন মার দাস, 
াম-গািলম র, পাঃ ম খ, 

বালাগ , িসেলট। মাবাঃ-
01799253672

1 0.08 কাপ জাতীয় 
মােছর 

মৎ চাষ

পািনর উপর স জ র খা  ও সার েয়াগ আপাতত ব  রাখেত 
হেব িক  িদন পর আবার িনয়িম খা  

িদেত হেব।

188

মাঃ ইউ ছ আলী, িপতা- ত-মিফজ 
আলী, াম- লতান র, পাঃ 
দওয়ানবাজার, বালাগ , িসেলট। 
মাবা-01749-317050

02 0.20 কাপ জাতীয় 
মােছর 

মৎ চাষ

মােছর ি  কম ও 
মােছর ঘন  বশী

মােছর ম ত ঘন  কমােত হেব এবং 
িনয়িমত খা  েয়াগ করেত হেব।

189

মাঃ আ ল কািদর সজন, িপতা- ত
আ ল বারী, াম-আিজজ র বাজার, 
পি ম গৗির র, বালাগ , িসেলট।
মাবা-01747-147825

01 0.24 কাপ জাতীয় 
মােছর 

মৎ চাষ

কম সমেয় িকভােব
ই জাতীয় মাছ ি  

করা যায়

স রক খা  েয়ােগর মা েম মােছর 
ি  করেত হেব মেম পরামশ দান করা 

হয়।

190

মাঃ মাশািহদ আলী, িপতা-আঃ
বারী, নবীনগর, উপেজলা কমে
বালাগ , িসেলট।
 মাবাঃ01754-194291

01 0.32 ই জাতীয় 
মােছর

 িম চাষ

মােছর ম ত ঘন  
বশী

পািনর উপর স জ 
র

মাছ কমােনা, খা  
েয়াগ ব  রাখা ও পািনর পিরমাণ ি  

করার পরামশ দান করা হেলা।

191

মাঃ কােশম অিফক, াম- িপয়া
বালাগ , িসেলট। 
মাবা-01716-526316

01 1.45 ই জাতীয় 
মােছর

 িম চাষ

মােছর ম ত ঘন  
বশী

েয়াজন মাতােবক 
খা  

েয়াগ হয়না, মােছর 
ি  কম।

মােছর ম ত ঘন  কমােত হেব পিরিমত 
ও িনয়িমত খা  েয়াগ করেত হেব। 

খা  ত ও েয়াগ প িত িব ািরত 
মৗিখকভােব বলা হেলা।



192

মীজা খাই ল ইসলাম, িপতা-হা ী 
িমজা মাঃ িসরা ল ইসলাম, ব 
সিলমাবাদ, পাঃ সিলমাবাদ ব 

গৗির র, বালাগ , িসেলট।
 মাবা-01774-724222

01 0.21 ই জাতীয় 
মােছর

 িম চাষ

মােছর ম ত ঘন  
বশী

পািন ।

মােছর ঘন  কমােত হেব এবং িত 
শতাংেশ 100 াম ইউিরয়া 50 াম 
এসিপ েয়াগ করেত হেব িনয়িমত 
মাট মােছর ওজেনর 5 ভাগ হাের 
স রক খা  েয়াগ করেত হেব।

193

মীজা আ র শহীদ, িপতা- িমজা 
মশাহীদ আলী, ব সিলমাবাদ, পাঃ 
সিলমাবাদ ব গৗির র, বালাগ , 

িসেলট।
 মাবা-01715-236420

01 0.12 কাপ নাসারী পািন ঘন স জ ও 
পানার ি  কম

স রক ব  রাখেত হেব।
জ রী ভােব অি েজন সরবরাহ করেত 
হেব।

194

মীজা মাঃ আিতক, িপতা- ত- মাঃ
কলাই, াম- ব সিলমাবাদ, 
বালাগ , িসেলট।
মাবা-01740-338764

01 0.12 ই জাতীয় 
মােছর

 িম চাষ

মােছর ম ত ঘন  
বশী

িনয়িমত খা  েয়াগ 
নয়।

বড় আকােরর মাছ জ রী
িভি েত অ  সরােত হেব িত শতাংেশ 
20-25  হাের পানা ম ত করেত হেব। 

মােছর মাট ওজেনর 5 ভাগ হাের 
স রক খা  েয়াগ করেত হেব।

195

কিবর আহমদ, িপতা-এিতম আলী
াম-নিশওর র, বালাগ , িসেলট।
মাবা-01771-851994

01 0.12 ই জাতীয় 
মােছর

 িম চাষ

মােছর ম ত ঘন  
বশী

অিনয়িমত খা  
েয়াগ ।

মােছর ম ত ঘন  কমােত হেব, বড় 
আকােরর পানা রেখ ছাট আকােরর 
পানা অ  সরােত হেব।  মােছর মাট 
ওজেনর 5 ভাগ হাের স রক খা  

েয়াগ করেত হেব।

196

শংকর র ন দাস, িপতা-রি ত মার
দাস, াম-গািলম র, পাঃ ম র খ
বালাগ , িসেলট।
মাবাইল-01716-488770

01 0.08 ই জাতীয় 
মােছর

 িম চাষ

েরর পািন মােছর ঘন  কমােত হেব এবং িত 
শতাংেশ 100 াম ইউিরয়া 50 াম 
এসিপ েয়াগ করেত হেব িনয়িমত 
মাট মােছর ওজেনর 5 ভাগ হাের 
স রক খা  েয়াগ করেত হেব।



197

মাঃ নাজ ল হক, িপতা-হাজী কাদীম 
উ াহ, াম- সানা র, বালাগ , 
িসেলট। মাবা-01720-531952

01 0.13 তলািপয়া 
মােছর

 িম চাষ

েরর পািন  ও 
পাড় আগাছা

র পােড়র আগাছা পির ার কের িদেয় 
র িনয়িমত খা  েয়াগ করেত হেব।

198

ামল চ  দাস, িপতা-ধীের  
মমার দাস, াম-থানা কমে , 

বালাগ ,
িসেলট। মাবা-01713-816969

01 0.20 কাপ নাসারী পািন ঘন স জ ও 
পানার ি  কম

স রক খা  ব  রাখেত হেব। িক  মাছ 
অ  সরােত হেব।

199

অমল দাস, িপতা- ত- অেশাক দাস
াম-বড়চর ইলাশ র, বালাগ

িসেলট। মাবা-01771-812067

01 0.36কাপ জাতীয় মােছর চাষ েরর পািন  
মােছর ি  কম

মােছর ম ত ঘন  কমােত হেব এবং 
িত শতাংেশ 100 াম ইউিরয়া 50 াম 

এসিপ েয়াগ করেত হেব িনয়িমত 
মাট মােছর ওজেনর 5 ভাগ হাের 
স রক খা  েয়াগ করেত হেব।

200

মাঃ শাহ জাহান, িপতা- মাঃ 
মা ার িময়া, াম-রাধােকানা, 

বালাগ
িসেলট। মাবা-01711-736211

02 1.58 কাপ জাতীয় 
মােছর চাষ
িম চাষ

েরর পািন  
মােছর ি  কম

মােছর ম ত ঘন  কমােত হেব এবং 
িত শতাংেশ 100 াম ইউিরয়া 50 াম 

এসিপ েয়াগ করেত হেব িনয়িমত 
মাট মােছর ওজেনর 5 ভাগ হাের 
স রক খা  েয়াগ করেত হেব।

201

সািকর আহেম, িপতা- হােসন আহমদ
াম- িজনার র, বায়াল র বাজার

বালাগ , িসেলট।
মাবা-

01 0.18 পাংগাস মােছর চাষ পািন হালকা 
মােছর ি  

লনা লকভােব কম

মােছর ম ত ঘন  কমােত হেব এবং 
িত শতাংেশ 100 াম ইউিরয়া 50 াম 

এসিপ েয়াগ করেত হেব িনয়িমত 
মাট মােছর ওজেনর 5 থেক 10 ভাগ 

হাের স রক খা  েয়াগ করেত হেব।

202

মাঃ আ ল কালাম, িপতা- ত-আিত 
উ াহ, াম-দি ণ হাসাম র
বালাগ , িসেলট। মাবা-01720-
183532

01 1.90 কাপ জাতীয় 
মােছর চাষ
িম চাষ

পািন স জ মােছর 
ি  কম

মােছর ম ত ঘন  কমােত হেব এবং 
িত শতাংেশ 100 াম ইউিরয়া 50 াম 

এসিপ েয়াগ করেত হেব ।



203

মিতন বাদশাহ, িপতা- ত-ছম  িময়া
াম-আতাসন, ডাক-বাংলাবাজার

বালাগ ,  িসেলট।
মাবা-01720-183532

01 1.80 কাপ জাতীয় 
মােছর চাষ
িম চাষ

পািন  মােছর 
ি  কম

মােছর ম ত ঘন  কমােত হেব এবং 
িত শতাংেশ 100 াম ইউিরয়া 50 াম 

এসিপ েয়াগ করেত হেব িনয়িমত 
মাট মােছর ওজেনর 5 থেক 10 ভাগ 

হাের স রক খা  েয়াগ করেত হেব।

204

মাঃ আিম ল ইসলাম েয়ল, িপতা-
আ র রা াক, াম-নল র, পাঃ
তালতলা, বালাগ , িসেলট
মাবা-0177-588592

01 1.20 কাপ জাতীয় 
মােছর চাষ
িম চাষ

 মােছর 
ি  কম

মােছর ম ত ঘন  কমােত হেব এবং 
িত শতাংেশ 100 াম ইউিরয়া 50 াম 

এসিপ েয়াগ করেত হেব । 

205

মাঃ বদ ামান, িপতা-হাজী-বািতর
িময়া, াম-বািনগ ও, বালাগ , 
িসেলট।
মাবা-01718-420068

01 0.24 তলািপয়া 
মােছর

 িম চাষ

 মােছর 
ি  কম

িনয়িমত খা  েয়াগ 
করেত হেব।

206

মাঃ ফজ  িময়া, িপতা- মাঃ শিফক
িময়া, াম-কা র, বালাগ , িসেলট
মাবা-01718-866222

01 0.20 কাপ নাসারী বড় আ িতর পানা 
মাছ ম ত রেয়েছ।

জ রী িভি েত বড় আ িতর পানা 
সরােনা অথবা বাজাের িব য় করার জ  

পরামশ দওয়া হেলা।

207

মাঃ কমর উি ন, াম-জামাল র
দওয়ান বাজার, বালাগ , িসেলট।
মাবা-01741-885916

01 0.12 ই জাতীয় 
মােছর

 িম চাষ

পািন  মােছর 
ি  কম

া িতক উৎপাদন করা জ রী সজ  
িত শতাংেশ 100 াম ইউিরয়া 50 াম 

এসিপ েয়াগ করেত হেব িনয়িমত  
স রক খা  েয়াগ করেত হেব।

208
অন  িব াস, াম-মিহসাসী, পি ম
গৗির র, বালাগ , িসেলট।

 মাবা-01719-772802

01 2.50 ই জাতীয় 
মােছর

 িম চাষ

 মােছর 
ি  কম ঐ

209

মাঃ শাহ আলম, িপতা- ত আরব 
আলী, াম- সিলমাবাদ, বালাগ , 
িসেলট। মাব-01718-09678

01 0.10 ই জাতীয় 
মােছর

 িম চাষ

মৎ চাষ িবষয়ক 
িশ ণ

 হেণ আ হী

আগামী মােস িশ েণ
অংশ হেণর জ  পরামশ

দওয়া হেলা।



210

মাঃ জােহ র রহমান, িপতা-আঃ
রিশদ, াম- হা দ র, 
দওয়ানবাজার, বালাগ , িসেলট
মাবা-01738-476926

01 0.18 ই জাতীয় 
মােছর

 িম চাষ

মৎ চাষ স েক 
জানেত
চান

মাছচােষর েয়াজনীয় 
পরামশ দওয়া হয় এবং 

আগামী মােস িশ েণ অংশ হেণর বলা 
হেলা।

211

মাঃ আম ছ িময়া, িপতা- ত- র 
িময়া, াম- হা দ র, দওয়ান 
বাজার, বালাগ , িসেলট। মাবাইল-
01721-837715

01 0.69 ই জাতীয় 
মােছর

 িম চাষ

 মােছর 
ি  কম ও পািন 

া িতক উৎপাদন করা জ রী সজ  
িত শতাংেশ 100 াম ইউিরয়া 50 াম 

এসিপ েয়াগ করেত হেব িনয়িমত  
স রক খা  েয়াগ করেত হেব।

212

মীজা খাই ল ইসলাম, িপতা-হা ী 
িমজা মাঃ িসরা ল ইসলাম, ব 
সিলমাবাদ, পাঃ সিলমাবাদ ব 

গৗির র, বালাগ , িসেলট।
 মাবা-01774-724222

01 0.21 ই জাতীয় 
মােছর

 িম চাষ

মােছর ম ত ঘন  
বশী

পািন ।

মােছর ঘন  কমােত হেব এবং িত 
শতাংেশ 100 াম ইউিরয়া 50 াম 
এসিপ েয়াগ করেত হেব িনয়িমত 
মাট মােছর ওজেনর 5 ভাগ হাের 
স রক খা  েয়াগ করেত হেব।

213

মাঃ কােশম অিফক, াম- িপয়া
বালাগ , িসেলট। 
মাবা-01716-526316

01 1.45 ই জাতীয় 
মােছর

 িম চাষ

মােছর ম ত ঘন  
বশী

েয়াজন মাতােবক 
খা  

েয়াগ হয়না, মােছর 
ি  কম।

মােছর ম ত ঘন  কমােত হেব পিরিমত 
ও িনয়িমত খা  েয়াগ করেত হেব। 

খা  ত ও েয়াগ প িত িব ািরত 
মৗিখকভােব বলা হেলা।

214

মীজা আ র শহীদ, িপতা- িমজা 
মশাহীদ আলী, ব সিলমাবাদ, পাঃ 
সিলমাবাদ ব গৗির র, বালাগ , 

িসেলট।
 মাবা-01715-236420

01 0.12 কাপ নাসারী পািন ঘন স জ ও 
পানার ি  কম

স রক খা  ব  রাখেত হেব।
জ রী ভােব অি েজন সরবরাহ করেত 
হেব।



215

শংকর র ন দাস, িপতা- ত নীল 
চ  দাস, াম-গািলম র, পাঃ 
ম র খ, ব পলন র
বালাগ , িসেলট।
মাবাইল-01732-593507

01 0.13 ই জাতীয় 
মােছর

 িম চাষ

েরর পাড় 
আগাছা

 ও পািন 

মােছর ঘন  কমােত হেব এবং িত 
শতাংেশ 100 াম ইউিরয়া 50 াম 
এসিপ েয়াগ করেত হেব িনয়িমত 
মাট মােছর ওজেনর 5 ভাগ হাের 
স রক খা  েয়াগ করেত হেব।

216

মাঃ ইউ ছ আলী, িপতা- ত-মিফজ 
আলী, াম- লতান র, পাঃ 
দওয়ানবাজার, বালাগ , িসেলট। 
মাবা-01749-317050

02 0.20 কাপ জাতীয় 
মােছর 

মৎ চাষ

মােছর ি  কম ও 
মােছর ঘন  বশী

মােছর ম ত ঘন  কমােত হেব এবং 
িনয়িমত খা  েয়াগ করেত হেব।

217

মাঃ ফজ  িময়া
িপতা- মাঃ শিফক িময়া
কায় ঘাট, বেগীির র
বালাগ , িসেলট, মাবা-01718-
866222

01 0.20 কাপ নাসারী ভার বলা 
পানা পািনর

 উপের ভােস

ম ত ঘন  কমােত
হেব িত শতাংেশ 100 াম ইউিরয়া, 50 

াম এসিপ েয়াগ করেত হেব। মাট 
মােছর ওজেনর 5 ভাগ হাের িনয়িমত 

স রক খাদৗ েয়াগ করেত হেব।

218

মাঃ আজম আলী, াম- মাবারক র
বায়া র বাজার, বালাগ , িসেলট
মাবা-01715-003338

03 2.50 কাপ জাতীয় 
মােছর 

মৎ চাষ

পািন  মােছর 
ম ত ঘন  বশী

ম ত ঘন  কমােত
হেব িত শতাংেশ 100 াম ইউিরয়া, 50 

াম এসিপ েয়াগ করেত হেব। মাট 
মােছর ওজেনর 5 ভাগ হাের িনয়িমত 

স রক খাদৗ েয়াগ করেত হেব।

219

শামীম আহেমদ, িপতা- ত 
আ ল হািসম, াম-জালাল র, ব 
গৗির র, বালাগ , িসেলট, 
মাবা-01712-940519

01 0.12 ই জাতীয় 
মােছর 
িম চাষ

পািন  ও পানা 
ম ত 

ঘন  বশী

ম ত ঘন  কমােত
হেব িত শতাংেশ 100 াম ইউিরয়া, 50 

াম এসিপ েয়াগ করেত হেব। মাট 
মােছর ওজেনর 5 ভাগ হাের িনয়িমত 

স রক খাদৗ েয়াগ করেত হেব।



220

মীজা খাই ল ইসলাম, িপতা-হা ী 
িমজা মাঃ িসরা ল ইসলাম, ব 
সিলমাবাদ, পাঃ সিলমাবাদ ব 

গৗির র, বালাগ , িসেলট।
 মাবা-01774-724222

01 0.21 ই জাতীয় 
মােছর

 িম চাষ

মােছর ম ত ঘন  
বশী

পািন ।

মােছর ঘন  কমােত হেব এবং িত 
শতাংেশ 100 াম ইউিরয়া 50 াম 
এসিপ েয়াগ করেত হেব িনয়িমত 
মাট মােছর ওজেনর 5 ভাগ হাের 
স রক খা  েয়াগ করেত হেব।

221

মীজা আ র শহীদ, িপতা- িমজা 
মশাহীদ আলী, ব সিলমাবাদ, পাঃ 
সিলমাবাদ ব গৗির র, বালাগ , 

িসেলট।
 মাবা-01715-236420

01 0.12 কাপ নাসারী পািন ঘন স জ ও 
পানার ি  কম

স রক  খা  ব  রাখেত হেব। জ রী 
ভােব অি েজন সরবরাহ করেত হেব।

222

িব ৎ দাস, িপতা-িবজন মার দাস, 
াম-গািলম র, পাঃ ম খ, 

বালাগ , িসেলট। মাবাঃ-
01799253672

1 0.08 কাপ জাতীয় 
মােছর 

মৎ চাষ

পািনর উপর স জ র খা  ও সার েয়াগ আপাতত ব  রাখেত 
হেব িক  িদন পর আবার িনয়িম খা  

িদেত হেব।

223

মাঃ ইউ ছ আলী, িপতা- ত-মিফজ 
আলী, াম- লতান র, পাঃ 
দওয়ানবাজার, বালাগ , িসেলট। 
মাবা-01749-317050

02 0.20 কাপ জাতীয় 
মােছর 

মৎ চাষ

মােছর ি  কম ও 
মােছর ঘন  বশী

মােছর ঘন  কমােত হেব এবং িত 
শতাংেশ 100 াম ইউিরয়া 50 াম 
এসিপ েয়াগ করেত হেব িনয়িমত 
মাট মােছর ওজেনর 5 ভাগ হাের 
স রক খা  েয়াগ করেত হেব।

224

মাঃ আ ল কািদর সজন, িপতা- ত
আ ল বারী, াম-আিজজ র বাজার, 
পি ম গৗির র, বালাগ , িসেলট।
মাবা-01747-147825

01 0.24 কাপ জাতীয় 
মােছর 

মৎ চাষ

কম সমেয় িকভােব
ই জাতীয় মাছ ি  

করা যায়

মিশেনর মা েম অি েজন সরবরাহ 
করেত হেব এবং িত শতাংেশ 100 াম 
ইউিরয়া 50 াম এসিপ েয়াগ করেত 
হেব িনয়িমত মাট মােছর ওজেনর 5 
ভাগ হাের স রক খা  েয়াগ করেত 

হেব।



225

শংকর র ন দাস, িপতা- ত নীল 
চ  দাস, াম-গািলম র, পাঃ 
ম র খ, ব পলন র
বালাগ , িসেলট।
মাবাইল-01732-593507

01 0.13 ই জাতীয় 
মােছর

 িম চাষ

মােছর ি  কম
 ও পািন 

মােছর ঘন  কমােত হেব এবং িত 
শতাংেশ 100 াম ইউিরয়া 50 াম 
এসিপ েয়াগ করেত হেব িনয়িমত 
মাট মােছর ওজেনর 5 ভাগ হাের 
স রক খা  েয়াগ করেত হেব।

226

সািকর আহেম, িপতা- হােসন আহমদ
াম- িজনার র, বায়াল র বাজার

বালাগ , িসেলট।
মাবা-

01 0.18 পাংগাস মােছর চাষ পািন হালকা 
মােছর ি  

লনা লকভােব কম

মােছর ম ত ঘন  কমােত হেব এবং 
িত শতাংেশ 100 াম ইউিরয়া 50 াম 

এসিপ েয়াগ করেত হেব িনয়িমত 
মাট মােছর ওজেনর 5 থেক 10 ভাগ 

হাের স রক খা  েয়াগ করেত হেব।

227

মাঃ শাহ জাহান, িপতা- মাঃ 
মা ার িময়া, াম-রাধােকানা, 

বালাগ
িসেলট। মাবা-01711-736211

02 1.58 কাপ জাতীয় 
মােছর চাষ
িম চাষ

েরর পািন  
মােছর ি  কম

মােছর ম ত ঘন  কমােত হেব এবং 
িত শতাংেশ 100 াম ইউিরয়া 50 াম 

এসিপ েয়াগ করেত হেব িনয়িমত 
মাট মােছর ওজেনর 5 ভাগ হাের 
স রক খা  েয়াগ করেত হেব।

228
নািসর উি ন, লবািড়, গালাপগ
01721-474341

২ ০.২৪ কাপ িম  
চাষ

ন ন মাছ চাষ 
করেত আ হী

স কভােব পরামশ দান করা হেলা

229
শাহজাহান ওমর,ঢাকাদ: গালাপগ
01737-234684

১ ০.১৮ ঐ মােছর গােয় লালেচ 
দাগ

িত শতেক ১ কিজ ন ও ১ কিজ লবণ 
বহােরর পরামশ দান করা হেলা

230
কেয়ছ আহমদ,দ: বাঘা, গালাপগ
01711-012769

২ ০.৪৮ ঐ পািনর রং কালেচ থেম ন ও পের সার েয়ােগর পরামশ 
দয়া হেলা

231
রজাউল কিরম,রায়গড়, গালাপগ

01712-302868
০ ০ বােয়া ক প িতেত 

মাছ চাষ করেত চান
েয়াজনীয় পরামশ দয়া হেলা

232
ফারহান মা দ,দ রাইল, গালাপগ
01710-715060

২ ০.২ কাপ িম  
চাষ

পািনর রং স জ হয় 
না

থেম ন ও পের সার েয়ােগর পরামশ 
দয়া হেলা

233
মািহ আহমদ,বােদপাশা, গালাপগ
01727-825691

২ ০.৪৮ তলািপয়া ন ন মাছ চাষ 
করেত আ হী

েয়াজনীয় পরামশ দয়া হেলা



234
সািকল আহমদ,ল ীপাশা, গালাপগ
01917-010361

১ ০.২১ তলািপয়া ন ন মাছ চাষ 
করেত আ হী

েয়াজনীয় পরামশ দয়া হেলা

235
আফছার আহমদ,দ রাইল, গালাপগ
01716-238562

২ ০.১৮ তলািপয়া মাছ কমেতা 
খাবার খায় না

ন ও িজওলাইট েয়ােগর পরামশ দয়া 
হেলা

236
আ ল মা ান,ল ীপাশা, গালাপগ
01715-274825

১ ০.০৮ কাপ িম  
চাষ

মােছর খাে র 
পিরমাণ িনণয় করা 

েয়াজন

স রক খাবার েয়ােগর মা া স েক 
পরামশ দয়া হেলা

237
িচ  র ন 
িব াস,শরীফগ , গালাপগ
01715-831063

২ ০.৫২ কাপ িম  
চাষ

ন ন মাছ চাষ 
করেত আ হী

েয়াজনীয় পরামশ দয়া হেলা

238
ইবা র রহমান,ঝগঝাপ, গালাপগ
01742-976164

২ ০.০৯ কাপ িম  
চাষ

পািনর রং স জ হয় 
না

থেম ন ও পের সার েয়ােগর পরামশ 
দয়া হেলা

239
আলিম উি ন, লসাই , গালাপগ জ
01737-504580

২ ০.১৮ ঐ পািনর রং কালেচ
থেম ন ও পের সার েয়ােগর পরামশ 

দয়া হেলা

240
নাইম উ াহ,ল ণাব , গালাপগ
01726-656431

১ ০.০৮ ঐ
মােছর গােয় লালেচ 

দাগ
িত শতেক ১ কিজ ন ও ১ কিজ লবণ 

বহােরর পরামশ দান করা হেলা

241
আ ল হাসনাত,বাঘা, গালাপগ
01712-940197

২ ০.১২ ঐ মাছ বড় হয় না
ন েয়াগসহ স রক খা  দােনর 

পরামশ দয়া হেলা

242
শরীফ উি ন, ল ীপাশা, গালাপগ
01726-356923

১ ০.০৪
তলািপয়া
পাংগাস

পেটর মে  লাল 
দাগ

ন ও লবণ েয়ােগর পরামশ দয়া হেলা

243
শাহজাহান ওমর, ল ীপাশা, 
গালাপগ

01716-238562
২ ০.১২

কাপ িম  
চাষ পািনর রং কালেচ

থেম ন ও পের সার েয়ােগর পরামশ 
দয়া হেলা

244
নাজ ল ইসলাম,দ রাইল, গালাপগ
01812-409127

১ ০.০৪ ঐ
পািনেত গ  ও 

কালেচ
ন েয়ােগর পরামশ দয়া হেলা

245
ল আিমন, বাগলা, গালাপগ

01715-358762
১ ০.৩ ঐ

পািনর রং স জ হয় 
না

থেম ন ও পের সার েয়ােগর পরামশ 
দয়া হেলা



246
আ ার হােসন,ইয়া ল, গালাপগ
01766-709708

১ ০.০৬ ঐ
মােছর গােয় লালেচ 

দাগ
িত শতেক ১ কিজ ন ও ১ কিজ লবণ 

বহােরর পরামশ দান করা হেলা

247
িফেরাজ আলী, নায়াই 
দ:ভাগ, গালাপগ
01814-487214

১ ০.১২ ঐ
মােছর গােয় লালেচ 

দাগ
িত শতেক ১ কিজ ন ও ১ কিজ লবণ 

বহােরর পরামশ দান করা হেলা

248
আ ল আিজজ,রণেকলী, গালাপগ
01712-940381

১ ০.০৬ ঐ পািনর রং কালেচ
থেম ন ও পের সার েয়ােগর পরামশ 

দয়া হেলা

249
রমান আলী,ঢাকাদ:, গালাপগ

01812-409127
২ ০.১২ ঐ ভাল জােতর পানার 

স ান
সরকারী খামার হেত সং েহর পরামশ 

দান করা হেলা

250
কামাল হােসন, বাঘা, গালাপগ
01553-495812

১ ০.১২ ঐ ভাল জােতর পানার 
স ান

সরকারী খামার হেত সং েহর পরামশ 
দান করা হেলা

251
ফািহম 
হােসন,জা ালহাটা, গালাপগ

01728-550904

২ ০.০১৮ ঐ পািন ঘালা ন েয়ােগর পরামশ দয়া হেলা

252
মন আহমদ,ল ণাব , গালাপগ

01718-768862
১ ০.০৬ কাপ িম  

চাষ
পািনর রং কালেচ

থেম ন ও পের সার েয়ােগর পরামশ 
দয়া হেলা

253 জিহর আহমদ, লসাই , গালাপগ
01553-495812

২ ০.১২ ঐ পািন ঘালা ন েয়ােগর পরামশ দয়া হেলা

254
সাইফ উি ন,িশলঘাট, গালাপগ
01759-488069

১ ০.০৭ ঐ ভাল জােতর পানার 
স ান

সরকারী খামার হেত সং েহর পরামশ 
দান করা হেলা

255
ছািলক আহমদ,ভােদ র, গালাপগ
01731-394372

১ ০.১৮ ঐ মােছর গােয় লালেচ 
দাগ

িত শতেক ১ কিজ ন ও ১ কিজ লবণ 
বহােরর পরামশ দান করা হেলা

256 আলমগীর হােসন,িশলঘাট, গালাপগ
01716-238562

১ ০.১৮ ঐ ন ন মাছ চাষ 
করেত আ হী

েয়াজনীয় পরামশ দয়া হেলা

257
কামরান আহমদ, পালপাড়া, 
গালাপগ

01917-010361

১ ০.০৮ তলািপয়া ন ন মাছ চাষ 
করেত আ হী

েয়াজনীয় পরামশ দয়া হেলা

258 কামরান আহমদ,রণেকলী, গালাপগ
01737-504580

০ ০ বােয়া ক প িতেত 
মাছ চাষ করেত চান

েয়াজনীয় পরামশ দয়া হেলা



259
আ ল মা ান,ল ীপাশা, গালাপগ
01715-274825

১ ০.০৮ কাপ িম  
চাষ

মােছর গােয় লালেচ 
দাগ

িত শতেক ১ কিজ ন ও ১ কিজ লবণ 
বহােরর পরামশ দান করা হেলা

260
মিহ উি ন, বারেকাট, গালাপগ
01738-116420

১ ০.০৬ তলািপয়া
পাংগাস

ন ন মাছ চাষ 
করেত আ হী

েয়াজনীয় পরামশ দয়া হেলা

261
িচ র ন িব াস,কািদ র, গালাপগ
01715-831063

২ ০.২৪ কাপ িম  
চাষ

মাছ ভেস ওেঠ অি েজন বাড়ােনার পরামশ দয়া হেলা

262
মাহ দ হােসন,ঢাকা দ:, গালাপগ
01716-721903

২ ০.১২ পাংগাস মাছ বড় হয় না ন েয়াগসহ স রক খা  দােনর 
পরামশ দয়া হেলা

263
র উি ন, কািনশাইল, গালাপগ

01553-495812
৩ ০.৩৮ কাপ িম  

চাষ
পািনেত গ  ও 

কালেচ
থেম ন ও পের সার েয়ােগর পরামশ 

দয়া হেলা

264
নজ ল ইসলাম, রপাড়া, গালাপগ
01799-353458

৩ ০.৩৮ ঐ ভাল জােতর পানার 
স ান

সরকারী খামার হেত সং েহর পরামশ 
দান করা হেলা

265
আলী আহমদ, শখ র, গালাপগ
01770-511042

১ ০.০৮ ঐ
পািনর রং স জ হয় 

না
থেম ন ও পের সার েয়ােগর পরামশ 

দয়া হেলা

266
ফািতর 
আলী,বখিতয়ারঘাট, গালাপগ
01740-110310

১ ০.১২ ঐ
রা েস মাছ দমন 

স েক জানেত চান
পািন িকেয় বা রােটনন েয়ােগর 

পরামশ দয়া হেলা

267 রােসল আহমদ, ল নাব , গালাপগ
01751-232036

১ ০.০৮
পািনর রং স জ হয় 

না

থেম ন ও পের সার েয়ােগর পরামশ 
দয়া হেলা

268 সিফ ল ইসলাম, রসতী, গালাপগ
01752-288558

১ ০.১২ ঐ
পািনেত গ  ও 

কালেচ
থেম ন ও পের সার েয়ােগর পরামশ 

দয়া হেলা

269
পারেভজ 
আহমদ,ল নাব , গালাপগ
01749-925515

১ ০.০৮ ঐ
মাছ বড় হয় না

ন েয়াগসহ স রক খা  দােনর 
পরামশ দয়া হেলা

270
মাহ দ হােসন,ঢাকাদ:, গালাপগ
01716-238562

২ ০.১২ ঐ
পািনর রং স জ 

করেত চান
থেম ন ও পের সার েয়ােগর পরামশ 

দয়া হেলা

271
িরহাব আহেমদ,ভােদ র, গালাপগ
01714-674664

১ ০.০৬ ঐ পািন ঘালা ও গ
ন েয়ােগর পরামশ দয়া হেলা

272
আলা উি ন,রণেকলী, গালাপগ
01724-794893

২ ০.৪৮
কাপ িম  

চাষ
মােঝ মােঝ মাছ 

মারা যায়
ন ও িজওলাইট েয়ােগর পরামশ দয়া 

হেলা



273
আিজর উি ন, রায়গড়, গালাপগ
01777-613177

০ ০
তলািপয়া
পাংগাস

খাবার দবার িনয়ম 
জানেত চান

েয়াজনীয় পরামশ দয়া হেলা

274
আেয়শা বগম, চ র র, গালাপগ
01734-346650

১ ০.০০৮ পাংগাস
পািন কালেচ হেয় 

যায়
ন ও িজওলাইট েয়ােগর পরামশ দয়া 

হেলা

275
আিম ল হক, লবািড়, গালাপগ
01725-558735

১ ০.১ িশং,মা র
খা  স েক 
জানেত চান

েয়াজনীয় পরামশ দয়া হেলা

276
জােহদ আহমদ, শর র, গালাপগ
01742-106623

১ ০.০৩
কাপ িম  

চাষ
ছাট মাছ অপসারন 

করেত চান
জাল টেন বা রােটনন েয়ােগর পরামশ 

দয়া হেলা

277
 আহমদ,লালনগর, গালাপগ

01846-810654
১ ০.০৯ ঐ

মােছর গােয় লালেচ 
দাগ

িত শতেক ১ কিজ ন ও ১ কিজ লবণ 
বহােরর পরামশ দান করা হেলা

278 বলাল আহমদ,ল ণাব , গালাপগ
01301-726571

১ ০.০৬ ঐ
খা  স েক 
জানেত চান

েয়াজনীয় পরামশ দয়া হেলা

279
হলাল আহমদ, ম র, গালাপগ

01757-293600
৩ ০.৫৫ ঐ

ভাল জােতর পানার 
স ান

সরকারী খামার হেত সং েহর পরামশ 
দান করা হেলা

280
সয়দ আ  

বকর,কদমর ল, গালাপগ
01712-566346

৩ ০.৮১ িশং,মা র
িশং, মা র চাষ 

করেত চান
েয়াজনীয় পরামশ দয়া হেলা

281
আলীম উি ন,বাগলা, গালাপগ
01749-656969

১ ০.০৮
কাপ িম  

চাষ
মাছ মারা যায়

ন ও িজওলাইট েয়ােগর পরামশ দয়া 
হেলা

282 আ ল কালাম,কদম র ল, গালাপগ
01712-566346

৪ ০.৭৪ ঐ
পািনেত স জ 

াওলা জেম
অপসারেনর পরামশ দয়া হেলা

283
 আহমদ,লালনগর, গালাপগ

01846-810654
১ ০.০৯ ঐ

পািনেত স জ 
াওলা জেম

অপসারেনর পরামশ দয়া হেলা

284
সািকব 
হাসাইন,কািনশাইল, গালাপগ

01712-875229
১ ০.০৩ ঐ

ন ন মাছ চাষ 
করেত আ হী

েয়াজনীয় পরামশ দয়া হেলা

285
সালমান, হাজী র, গালাপগ
01721-594328

২ ০.৪৯ ঐ
ন ন মাছ চাষ 
করেত আ হী

েয়াজনীয় পরামশ দয়া হেলা

286
রায়হান আহমদ,দ রাইল, গালাপগ
01988-484297

১ ০.১২ ঐ
ন ন মাছ চাষ 
করেত আ হী

েয়াজনীয় পরামশ দয়া হেলা



287 কাউছার আহমদ,ভােদ র, গালাপগ
01722-727289

০ ০
বােয়া ক করেত 

আ হী
েয়াজনীয় পরামশ দয়া হেলা

289 শামীম আহমদ,মাইজভাগ, গালাপগ
01788-468568

১ ০.০২ ঐ
ন ন মাছ চাষ 
করেত আ হী

েয়াজনীয় পরামশ দয়া হেলা

290
নািজম উি ন,পিলতাপর, গালাপগ
01711-301079

২ ০.২৪ ঐ
বািণিজ ক মাছ চাষ 

করেত আ হী
েয়াজনীয় পরামশ দয়া হেলা

291
আ ল কািদর, বস র, গালাপগ
01772-254099

১ ০.০৮ তলািপয়া
ন ন মাছ চাষ 
করেত আ হী

েয়াজনীয় পরামশ দয়া হেলা

292
নািজম উি ন,খাটকাই, গালাপগ
01717-611036

০ ০
বােয়া ক করেত 

আ হী
েয়াজনীয় পরামশ দয়া হেলা

293

মাঃ হলাল, াম: মা তহা , ডাকঘর: 
জ া র, ইউিনয়ন: িনজপাট, জ া র, 

িসেলট। ০১৯১২-৮৯১৪৫৪

১ ০.৭ কাপ িম মাছ বাড়েছনা এবং 
খাবার কম খায়

 দিনক ইউিরয়া-০৫ াম/শতাংশ, এসিপ-
০৩ াম/শতাংশ েয়াগ। ব  খাবার ২-৩% 

েযাগ এবং িভটািমন-১০ াম/শতাংশ।

294

মাঃ রােসল আহমদ, াম: ল ী সাদ, 
ডাকঘর: চ ল, ইউিনয়ন: দরব , 
জ া র, িসেলট। ০১৭১৩-৮০০৮৮১

১ ০.১২ কাপ িম  ও 
তলািপয়া

মােছ লাল দাগ ও ত ন-৫০০ াম ও লবণ ৫০০ াম/শতাংশ হাের 
আলাদা েল েয়াগ করেত হেব।

295

গালাম খােলক, াম: ল ী সাদ উ র, 
ডাকঘর: চ ল, ইউিনয়ন: দরব , 
জ া র, িসেলট। ০১৭৭৫-৫০৯৭৭৮

১ ০.১৭ কাপ িম িসলভার কাপ মারা 
যাে

ন-২৫০ াম ও লবণ ২৫০ াম/শতাংশ হাের 
আলাদা েল এবং অি -এ -১০ াম/শতাংশ  

েয়াগ করেত হেব।

296

আফতাব উি ন, াম: কহাইঘর, 
ডাকঘর: হির র, ইউিনয়ন: িচকনা ল, 

জ া র, িসেলট। ০১৭৪৯-৩১৫৯৩০

১ ০.১৯ কাপ িম িসলভার কাপ মারা 
যাে

ন-২৫০ াম ও লবণ ২৫০ াম/শতাংশ হাের 
আলাদা েল এবং অি -এ -১০ াম/শতাংশ  

েয়াগ করেত হেব।

297

খেল র রহমান, াম: নয়ােখল, 
ডাকঘর: জ া র, ইউিনয়ন: জ া র, 

জ া র, িসেলট। ০১৭৪৪-৪৭৬২৬০

২ ০.৪১ কাপ িম  ও 
তলািপয়া

মাছ বাড়েছনা এবং 
পািন স জ নয়

আগাছা অপসারণ, দিনক ইউিরয়া-০৫ 
াম/শতাংশ, এসিপ-০৩ াম/শতাংশ 

েয়াগ। ব  খাবার ২-৩% েযাগ এবং 
িভটািমন-১০ াম/শতাংশ।



298

নািছর উি ন, াম: চা াইন, ডাকঘর: 
দরব , ইউিনয়ন: দরব , জ া র, 

িসেলট। ০১৭১২-৮৫৪১২৫

৩ ০.৪ কাপ িম  ও 
তলািপয়া

পািন ঘালা এবং 
মােছর ি  কম

ন-২৫০ াম ও লবণ ২৫০ াম/শতাংশ হাের 
আলাদা েল   েয়াগ করেত হেব।  দিনক 

ইউিরয়া-০৫ াম/শতাংশ, এসিপ-
০৩ াম/শতাংশ েয়াগ। ব  খাবার ২-৩% 

েযাগ এবং িভটািমন-১০ াম/শতাংশ।

299

আ ল স, াম: চা াইন, ডাকঘর: 
দরব , ইউিনয়ন: দরব , জ া র, 

িসেলট। ০১৭৪৭-১৪৭৫৫৮

২ ০.৪ কাপ িম  ও 
পা াস

মাছ মারা যাে ন-২৫০ াম ও লবণ ২৫০ াম/শতাংশ হাের 
আলাদা েল এবং অি -এ -১০ াম/শতাংশ  

েয়াগ করেত হেব। ঘন  কমােত হেব।

300

মাঃ শােহদ আহমদ, াম: ডৗিডক, 
ডাকঘর: জ া র, ইউিনয়ন: িনজপাট, 

জ া র, িসেলট। ০১৭৭০-২৭৬০১৯

১ ০.১ কাপ িম মােছ গােয় ত        পটািশয়াম- ০২ াম/শতাংশ       ন- 
২৫০ াম/শতাংশ,  লবণ-  ২৫০ াম/শতাংশ 

আলদা েল েয়াগ করেত হেব

301

মাঃ সাি র আহমদ, াম: া র, 
ডাকঘর: জ া র, ইউিনয়ন: জ া র, 

জ া র, িসেলট। ০১৯১৭-২০১৪৯০

১ ০.১৫ কাপ িম মােছ গােয় ত        পটািশয়াম- ০২ াম/শতাংশ          . 
ন- ২৫০ াম/শতাংশ,  লবণ-  

২৫০ াম/শতাংশ আলদা েল েয়াগ করেত 
হেব

302
জািহ ল হাসান, াম: গদনা, ডাকঘর: 
দরব , ইউিনয়ন: দরব , জ া র, 

িসেলট। ০১৯১৮-০১৬১৬৮

০ ০. বােয়া ক প িতেত 
মাছচাষ

বেয়া ক স েক পরামশ  এবং হ া  নাট 
দান করা হয়।

303

িমনারা বগম, াম: সন াম, ডাকঘর: 
দরব , ইউিনয়ন: দরব , জ া র, 

িসেলট। ০১৯৬৫-০০৯১০৭

১ ০.১১ কাপ িম  ও 
তলািপয়া

মাছ বাড়েছনা  দিনক ইউিরয়া-০৫ াম/শতাংশ, এসিপ-
০৩ াম/শতাংশ েয়াগ। ব  খাবার ২-৩% 

েযাগ এবং িভটািমন-১০ াম/শতাংশ।

304

আজমল আহমদ, াম: িভি েখল, 
ডাকঘর: জ া র, ইউিনয়ন: জ া র, 

জ া র, িসেলট। ০১৭৭০-২৭৬০১৯

১ ০.৩ কাপ িম  ও 
তলািপয়া

মাছ বাড়েছনা  দিনক ইউিরয়া-০৫ াম/শতাংশ, এসিপ-
০৩ াম/শতাংশ েয়াগ। ব  খাবার ২-৩% 

েযাগ এবং িভটািমন-১০ াম/শতাংশ।

305

মাঃ আলী আহমদ, াম: িডিবর হাওর, 
ডাকঘর: জ া র, ইউিনয়ন: িনজপাট, 

জ া র, িসেলট। ০১৭২৬-৮৪৫১২৮

১ ০.২ কাপ িম মােছর ি  কম, পািন 
কােলা ও গ

     ন- ২৫০ াম/শতাংশ,  লবণ-  
২৫০ াম/শতাংশ আলদা েল েয়াগ করেত 

হেব ব  খাবার ২-৩% েযাগ এবং 
িভটািমন-১০ াম/শতাংশ।
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মাঃ মাবারক হােসন, াম: সািরঘাট, 
ডাকঘর: জ া র, ইউিনয়ন: িনজপাট, 

জ া র, িসেলট। ০১৭১৫-১৯৫৫৩১

০ ০. বােয়া ক প িতেত 
মাছচাষ

বেয়া ক স েক পরামশ  এবং হ া  নাট 
দান করা হয়।

307

শাহাদাৎ হােসন, াম: গৗরীশংকর, 
ডাকঘর: জ া র, ইউিনয়ন: িনজপাট, 

জ া র, িসেলট। ০১৭৬৮-১৫০৬৬৪

১ ০.১৫ কাপ িম  ও 
তলািপয়া

মাছ বাড়েছনা  দিনক ইউিরয়া-০৫ াম/শতাংশ, এসিপ-
০৩ াম/শতাংশ েয়াগ। ব  খাবার ২-৩% 

েযাগ এবং িভটািমন-১০ াম/শতাংশ।

308

বা ল আহমদ, াম: উজানীনগর, 
ডাকঘর: জ া র, ইউিনয়ন: িনজপাট, 

জ া র, িসেলট। ০১৭৭৯-৫৮৬৩২১

১ ০.১৯ কাপ িম  ও 
তলািপয়া

মাছ বাড়েছনা  দিনক ইউিরয়া-০৫ াম/শতাংশ, এসিপ-
০৩ াম/শতাংশ েয়াগ। ব  খাবার ২-৩% 

েযাগ এবং িভটািমন-১০ াম/শতাংশ।

309

মা: তািহর চৗ রী, াম: িনজপাট 
নাহা , ডাকঘর: জ া র, ইউিনয়ন: 
িনজপাট, জ া র, িসেলট। ০১৭১৬-

১২৮৩৭৮

৫ ১.১৪ কাপ িম  ও 
তলািপয়া

 পািন কােলা ও 
গ , মােছর ি  

কম

     ন- ২৫০ াম/শতাংশ,  লবণ-  
২৫০ াম/শতাংশ আলদা েল েয়াগ করেত 

হেব, ােসােন -১৫০ াম/শতাংশ, ব  
খাবার ২-৩% েযাগ এবং িভটািমন-

১০ াম/শতাংশ।

310

মাঃ আলাউি ন, াম: িডিবর হাওর, 
ডাকঘর: জ া র, ইউিনয়ন: িনজপাট, 

জ া র, িসেলট। ০১৭১৫-০৯৭২৭১

১ ০.২ কাপ িম  ও 
তলািপয়া

 পািন কােলা ও 
গ , মােছর ি  

কম

     ন- ২৫০ াম/শতাংশ,  লবণ-  
২৫০ াম/শতাংশ আলদা েল েয়াগ করেত 

হেব, ােসােন -১৫০ াম/শতাংশ, ব  
খাবার ২-৩% েযাগ এবং িভটািমন-

১০ াম/শতাংশ।

311

মা: রিবউল, াম: িনজপাট 
পািনয়ারাহা , ডাকঘর: জ া র, 

ইউিনয়ন: িনজপাট, জ া র, িসেলট। 
০১৭৬১-৫০৯৯৯২

১ ০.৩৭ কাপ িম , 
তলািপয়া ও 

পা াস

মােছর 
ণগতমানস  খা  

ত

ািণজ এবং উি দ উৎেসর সম েয় ৩০% 
া ন স  খা  েতর েয়াজনীয় 

পরামশ দান করা হয়।

312

মা: নািদ ল ইসলাম, াম: ল ী সাদ, 
ডাকঘর: জ া র, ইউিনয়ন: িনজপাট, 

জ া র, িসেলট। ০১৭২১-১০৭৬৮০

৫ ১.১৫ কাপ িম  ও 
তলািপয়া

া িতক খাে র 
ঘাটিত

আগাছা অপসারণ, দিনক ইউিরয়া-০৫ 
াম/শতাংশ, এসিপ-০৩ াম/শতাংশ 

েয়াগ।
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মা: আলমগীর হােসন, াম: ল ী সাদ 
ব, ডাকঘর: দরব , ইউিনয়ন: দরব , 
জ া র, িসেলট। ০১৭৪৯-৭৭৭৫২০

০ ০. বােয়া ক প িতেত 
মাছচাষ

বেয়া ক স েক পরামশ  এবং হ া  নাট 
দান করা হয়।

314
মা: আ ল মা ান, াম: মহালীখলা, 
ডাকঘর: দরব , ইউিনয়ন: দরব , 
জ া র, িসেলট। ০১৭২৪-৬১৫৪২৪

১ ০.১৫ কাপ িম ন ন চাষী র িত, পানা মাছ ম দ, খা  ত ও 
েয়াগ স েক পরামশ দান এবং িলফেলট 

িবতরন করা হয়।

315

মা: সাম ামান, াম: ল ী সাদ, 
ডাকঘর: দরব , ইউিনয়ন: দরব , 
জ া র, িসেলট। ০১৭১৭-২৩৩৭২২

১ ০.১৯ কাপ িম মাছ বাড়েছনা  দিনক ইউিরয়া-০৫ াম/শতাংশ, এসিপ-
০৩ াম/শতাংশ েয়াগ। স রক খা  ২-

৩% েযাগ এবং িভটািমন-১০ াম/শতাংশ। 
ম দ ঘন  ৫০-৬০ /শতাংশ

316
মা: আ ল জিলল, াম: গদনা, ডাকঘর: 

দরব , ইউিনয়ন: দরব , জ া র, 
িসেলট। ০১৯২৩-১৬৯৪৩৪

০ ০. বােয়া ক প িতেত 
মাছচাষ

বেয়া ক স েক পরামশ  এবং হ া  নাট 
দান করা হয়।

317

মা: আ ল মিতন, াম: িদঘীরপাড়, 
ডাকঘর: দরব , ইউিনয়ন: দরব , 
জ া র, িসেলট। ০১৭১৩-৮০৫১৬৩

১ ০.১২ কাপ িম  ও 
তলািপয়া

মাছ পািনেত ভেস 
উেঠ, খািব খায়

মােছর ম দ ঘন - ৪০-৫০ /শতাংশ,আগাছা 
অপসারণ, অি -এ-১০ াম/শতাংশ এবং 

শতাংশ িত ১৫০ াম ন , ১৫০ াম লবণ 
আলাদা েল েয়াগ করেত হেব।

318

খেল র রহমান, াম: নয়ােখল, 
ডাকঘর: জ া র, ইউিনয়ন: জ া র, 

জ া র, িসেলট। ০১৭৪৪-৪৭৬২৬০

২ ০.৪১ কাপ িম  ও 
তলািপয়া

িসলভার কাপ মারা 
যাে

ন-২৫০ াম ও লবণ ২৫০ াম/শতাংশ হাের 
আলাদা েল এবং অি -এ -১০ াম/শতাংশ  

েয়াগ করেত হেব।

319

মা: তাফা ল হােসন, াম: নয়ােখল, 
ডাকঘর: জ া র, ইউিনয়ন: জ া র, 

জ া র, িসেলট। ০১৭১৫-০৫৫৭৫৯

১ ০.১৬ কাপ িম পািন ঘালা এবং 
মােছর ি  কম

ন-২৫০ াম ও লবণ ২৫০ াম/শতাংশ হাের 
আলাদা েল   েয়াগ করেত হেব।  দিনক 

ইউিরয়া-০৫ াম/শতাংশ, এসিপ-
০৩ াম/শতাংশ েয়াগ। ব  খাবার ২-৩% 

েযাগ এবং িভটািমন-১০ াম/শতাংশ।
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 আ স সা ার, াম: বাং, ডাকঘর: 
দরব , ইউিনয়ন: চািরকাটা, জ া র, 

িসেলট। ০১৭৯০-৫৩৪৯৩১

১ ০.২ কাপ িম মােছ গােয় ত ও মাছ 
মারা যাে ।

       পটািশয়াম- ০২ াম/শতাংশ          . 
ন- ২৫০ াম/শতাংশ,  লবণ-  

২৫০ াম/শতাংশ আলদা েল েয়াগ করেত 
হেব

321

মাঃ েবল আহমদ, াম: িবড়াখাই, 
ডাকঘর: জ া র, ইউিনয়ন: জ া র, 

জ া র, িসেলট। ০১৯১৭-৮৪৭৭৩৩

১ ০.১১ কাপ িম মােছ গােয় ত ও মাছ 
মারা যাে ।

       পটািশয়াম- ০২ াম/শতাংশ          . 
ন- ৫০০ াম/শতাংশ,  লবণ-  

৫০০ াম/শতাংশ আলদা েল েয়াগ করেত 
হেব

322

 মা: তির ল, াম: িভি েখল, ডাকঘর: 
চ ল বাজার, ইউিনয়ন: চািরকাটা, 
জ া র, িসেলট। ০১৭২৮-৩৩৫৭১১

১ ০.১৫ কাপ িম মাছ পািনেত ভেস 
উেঠ, খািব খায়

মােছর ম দ ঘন - ৪০-৫০ /শতাংশ,আগাছা 
অপসারণ, অি -এ-১০ াম/শতাংশ এবং 

শতাংশ িত ১৫০ াম ন , ১৫০ াম লবণ 
আলাদা েল েয়াগ করেত হেব।

323

মাঃ আেনায়ার হােসন, াম: িবড়াখাই, 
ডাকঘর: জ া র, ইউিনয়ন: জ া র, 

জ া র, িসেলট। ০১৭৩৫-৫৪৯৩৭৬

২ ০.৪৭ কাপ িম  ও 
তলািপয়া

পািন ঘালা এবং 
মােছর ি  কম

ন-২৫০ াম ও লবণ ২৫০ াম/শতাংশ হাের 
আলাদা েল   েয়াগ করেত হেব।  দিনক 

ইউিরয়া-০৫ াম/শতাংশ, এসিপ-
০৩ াম/শতাংশ েয়াগ। ব  খাবার ২-৩% 

েযাগ এবং িভটািমন-১০ াম/শতাংশ।

324

মা: সন আহমদ, াম: সািরঘাট িপ, 
ডাকঘর: জ া র, ইউিনয়ন: িনজপাট, 
জ া র, িসেলট। ০১৭৩২-৮৩৫৬৩০

১ ০.১৬ কাপ িম মােছ গােয় ত ও মাছ 
মারা যাে ।

       পটািশয়াম- ০২ াম/শতাংশ          . 
ন- ৫০০ াম/শতাংশ,  লবণ-  

৫০০ াম/শতাংশ আলদা েল এবংঅি -এ-
১০ াম/শতাংশ  েয়াগ করেত হেব,

325

মা: সাই র রহমান, াম: হ  মােঝর 
ল, ডাকঘর: হির র, ইউিনয়ন: 

ফেতহ র, জ া র, িসেলট। ০১৭১৭-
৫৮৯৪৮৩

১ ০.৪৫ কাপ িম  মাছ মারা যাে ।        পটািশয়াম- ০২ াম/শতাংশ          . 
ন- ২৫০ াম/শতাংশ,  লবণ-  

২৫০ াম/শতাংশ আলদা েল এবংঅি -এ-
১০ াম/শতাংশ  েয়াগ করেত হেব,

326

মা: আ র রব, াম: ল ী সাদ হাওর, 
ডাকঘর: জ া র, ইউিনয়ন: িনজপাট, 

জ া র, িসেলট। ০১৭৮০-৬৯৩২৯৫

১ ০.১১ কাপ িম  মাছ মারা যাে ।        পটািশয়াম- ০২ াম/শতাংশ          . 
ন- ২৫০ াম/শতাংশ,  লবণ-  

২৫০ াম/শতাংশ আলদা েল এবংঅি -এ-
১০ াম/শতাংশ  েয়াগ করেত হেব,



327

মাঃ সাি র আহমদ, াম: আসামপাড়া, 
ডাকঘর: জ া র, ইউিনয়ন: জ া র, 

জ া র, িসেলট। ০১৭৬৮-২৪৭২৪৪

১ ০.১৫ কাপ িম  ও 
তলািপয়া

মাছ বাড়েছনা  ম দ ঘন  ৫০-৬০ /শতাংশ, দিনক 
ইউিরয়া-০৫ াম/শতাংশ, এসিপ-

০৩ াম/শতাংশ েয়াগ। স রক খা  ২-
৩% েযাগ এবং িভটািমন-১০ াম/শতাংশ।

328

মা: উসমান গিন, াম: কা র, ডাকঘর: 
দরব , ইউিনয়ন: দরব , জ া র, 

িসেলট। ০১৭৫২-৫৭২৫৩৪

১ ০.১৬ কাপ িম মাছ বাড়েছনা  ম দ ঘন  ৫০-৬০ /শতাংশ, দিনক 
ইউিরয়া-০৫ াম/শতাংশ, এসিপ-

০৩ াম/শতাংশ েয়াগ। স রক খা  ২-
৩% েযাগ এবং িভটািমন-১০ াম/শতাংশ।

329

মা: িহ ল আলম, াম: কড় াম, 
ডাকঘর: দরব , ইউিনয়ন: দরব , 
জ া র, িসেলট। ০১৩১৬-৫৮২২৫

১ ০.১৫ কাপ িম মাছ পািনেত ভেস 
উেঠ, খািব খায় ও 
মােছর ি  কম

মােছর ম দ ঘন - ৪০-৫০ /শতাংশ,আগাছা 
অপসারণ, অি -এ-১০ াম/শতাংশ এবং 

শতাংশ িত ১৫০ াম ন , ১৫০ াম লবণ 
আলাদা েল েয়াগ করেত হেব।  দিনক 

ইউিরয়া-০৫ াম/শতাংশ, এসিপ-
০৩ াম/শতাংশ েয়াগ। ব  খাবার ২-৩% 

েযাগ এবং িভটািমন-১০ াম/শতাংশ।

330

মাঃ আিলম উি ন, াম: আসামপাড়া, 
ডাকঘর: জ া র, ইউিনয়ন: জ া র, 

জ া র, িসেলট।

১ ০.১৫ কাপ িম  ও 
তলািপয়া

 মাছ মারা যাে ।        পটািশয়াম- ০২ াম/শতাংশ          . 
ন- ২৫০ াম/শতাংশ,  লবণ-  

২৫০ াম/শতাংশ আলদা েল এবংঅি -এ-
১০ াম/শতাংশ  েয়াগ করেত হেব।

331

মা: েলমান, াম: িনজপাট মা তহা , 
ডাকঘর: জ া র, ইউিনয়ন: িনজপাট, 

জ া র, িসেলট। ০১৭১২-১৫০৫৪৬

১ ০.০৯ কাপ িম  ও 
তলািপয়া

মাছ পািনেত ভেস 
উেঠ, খািব খায়

মােছর ম দ ঘন - ৪০-৫০ /শতাংশ,আগাছা 
অপসারণ, অি -এ-১০ াম/শতাংশ এবং 

শতাংশ িত ১৫০ াম ন , ১৫০ াম লবণ 
আলাদা েল েয়াগ করেত হেব।

332

মা: িবজন চ , াম: িনজপাট ডৗিডক, 
ডাকঘর: জ া র, ইউিনয়ন: িনজপাট, 

জ া র, িসেলট। ০১৭১৫-০৪৯৭৫৯

১ ০.০৮ কাপ িম  ও 
তলািপয়া

মাছ পািনেত ভেস 
উেঠ, খািব খায়

মােছর ম দ ঘন - ৪০-৫০ /শতাংশ,আগাছা 
অপসারণ, অি -এ-১০ াম/শতাংশ এবং 

শতাংশ িত ১৫০ াম ন , ১৫০ াম লবণ 
আলাদা েল েয়াগ করেত হেব।



333

মাঃ ল মা বগম, াম: মাকামবািড়, 
ডাকঘর: জ া র, ইউিনয়ন: জ া র, 

জ া র, িসেলট। ০১৭৪৪-৪৭৬২৬০

১ ০.০৭ কাপ িম  ও 
তলািপয়া

মাছ পািনেত ভেস 
উেঠ, খািব খায়

মােছর ম দ ঘন - ৪০-৫০ /শতাংশ,আগাছা 
অপসারণ, অি -এ-১০ াম/শতাংশ এবং 

শতাংশ িত ১৫০ াম ন , ১৫০ াম লবণ 
আলাদা েল েয়াগ করেত হেব।

334

 কিবর আহমদ, াম: বাং, ডাকঘর: 
দরব , ইউিনয়ন: চািরকাটা, জ া র, 

িসেলট। ০১৭৪০-৯১৮০২১

১ ০.৪২ কাপ িম  ও 
তলািপয়া

মােছ গােয় লাল দাগ ও 
ত

       পটািশয়াম- ০২ াম/শতাংশ          . 
ন- ৫০০ াম/শতাংশ,  লবণ-  

৫০০ াম/শতাংশ আলদা েল েয়াগ করেত 
হেব।

335
আশা র রহমান, াম- িপঠাই কর, 

পাঃ ফ গ , মাবাঃ ০১৭২৯-৯২৩৫৫৯
১ ০.২৪ কাপ িম চাষ

মােছর ত ি র জ  
করণীয়

র ািপড া ০.৫ াম/ কিজ খাে র সােথ 
িমিশেয় েয়াগ করেত হেব।

336
মা ক িময়া, াম- মনর ক, পাঃ 
ফ গ , মাবাঃ ০১৭৬২-১৪৭০১৩

১ ০.১৪ পা াস চাষ
পা ােসর মাথা ফাটা 

রাগ
িভটািমন িস স  খা  েয়াগ করেত হেব ।

337
িশপ  িময়া, াম- আটঘর, পাঃ 

ফ গ , মাবাঃ ০১৭১২-৭৮৯০৫১০
১ ০.২ কাপ িম চাষ মাছ মারা যাে

শতাংশ িত ১/২ কিজ ন ও ১/২ কিজ 
লবণ েয়াগ করেত হেব ।

338
মাঃ জয়নাল আেবিদন, াম- আটঘর, 

পাঃ ফ গ , মাবাঃ ০১৭১১-৩০০৭২৯
১ ০.২৫ কাপ িম চাষ মােছর ি  কম

অিতির  ম দ ত মাছ অ  সিরেয় 
ফলেত হেব। িনয়িমত সার ও পিরমাণমত 

খাবার েয়াগ করেত হেব।

339
িজলাল িময়া, াম- মি ক র, পাঃ 
ফ গ , মাবাঃ ০১৭৪১-২২৩০০৫

১ ০.১৬ কাপ িম চাষ অি েজন তা/ঘাটিত
৫ াম/শতাংশ হাের ের অি  এ েয়াগ 

করেত হেব

340
মাহ ব খান, াম- মাগল র, পাঃ 
ফ গ , মাবাঃ ০১৭১২-৩১৮১৫৫

১ ০.১৩ কাপ িম চাষ
মােছর খা  

েয়াগমা া জানেত 
ই ক

মােছর দহ ওজেনর ৫% হাের খা  েয়াগ 
করেত হেব

341
নাম উি ন, াম- আটঘর, পাঃ 

ফ গ , মাবাঃ ০১৭১৪-৯৫৫৫৭৭
২ ০.২৮ কাপ নাসাির ধানীেপানা গণনা প িত

ছাট ছাকিন  বা েত পানা ভের পািতেল 
অ  পািনেত িনেয় সাবধােন ৩-৪ বার েণ 
তার গড় বর কের ঐ গড় সং াই হেব ঐ 

বা র ধানীর পিরমাণ।

342
কািদর খান, াম- মাগল র, পাঃ 
ফ গ , মাবাঃ ০১৭১৯-২৩৩৩৭৯

১ ০.০৮ কাপ িম চাষ অি েজন তা/ঘাটিত
৫ াম/শতাংশ হাের ের অি  এ েয়াগ 

করেত হেব

343
েহল আহমদ, াম- ধারণ গাজী র, 

পাঃ ফ গ , মাবাঃ ০১৭১০-৭১৪৮৮৩
১ ০.০৩ কাপ িম চাষ

মােছর খািব খাওয়া 
রাগ

সাতার ক টা, হররা টানা, ব শ িদেয় েরর 
পািন িপ েয় ঢউেয়র ি , ৩০০ 
াম/শতাংশ হাের িজেয়ালাইট েয়াগ।



344
নািসর উি ন, াম- ইলাশ র, পাঃ 
ফ গ , মাবাঃ ০১৭১২-৫৪০১৬৪

১ ০.০৭ কাপ িম চাষ রা েস ািণর আ মণ

উদ িনয় েণ ন ভিত িডম র পােড় 
বহার, ক কড়া িনয় েণ ক ালিসয়াম 

কাবাইড াবেলট অথবা বাে র ছাই বহার 
করা যেত পাের।

345
জব ল হােসন চৗঃ, াম- আিশঘর, পা-

 িধি র, মাবাঃ ০১৭১২-১৯৪৪৯৫
১ ০.২৪ কাপ িম চাষ

মােছর ম দ ঘন  
বিশ, গােয় লাল দাগ

অিতির  ম দ ত মাছ অ  সিরেয় 
ফলেত হেব। ১ কিজ/শতাংশ হাের ন 

েয়াগ ।

346
মাঃ ছ িময়া, াম- ইলাশ র, পাঃ 

ফ গ , মাবাঃ ০১৭১০-২১০৭৪৪
১ ০.২৬ কাপ িম চাষ

মােছর খা  েয়াগ 
মা া

মােছর দহ ওজেনর ৫% হাের স রক খা  
েয়াগ করেত হেব ।

347
ামান, াম- ইলাশ র, পাঃ 

ফ গ , মাবাঃ ০১৭৫২-৫৪৬৬৫১
১ ০.২৪ কাপ িম চাষ

পযা  পিরমােণ 
া িতক খাে র 

উৎপাদন অ াহত 
রাখার জ  িনয়িমত 
সার েয়াগ প িত।

িত ৭-১০ িদন অ র শতাংশ িত খল ২০০ 
াম, ইউিরয়া ১০০ াম, এসিপ ১০০ াম 

েয়াগ

348
গালাম িকবিরয়া, াম ও পাঃ দনারাম, 

মাবাঃ ০১৭১২-৩৭৬৭১৩
১ ০.১১ কাপ িম চাষ

ি র পর মাছ ভেস 
উপের উঠা

ব শ িপটােনা, স তার কাটা, শতাংশ িত ১ 
কিজ হাের ন েয়াগ

349
ল ইনলাম পংিক, াম- িখলপাড়া, 

পাঃ ফ গ , মাবাঃ ০১৭১৮-৯৮০৬৬৫
১ ০.১ কাপ িম চাষ পািন কালেচ বণ ধারণ

শতাংশ িত ২৫০ াম িহেসেব র খাবার 
লবণ েয়াগ

350
শখ শাহাদাত হােসন, াম- ক য়াবহর, 

পাঃ সারকারখানা, মা্বাঃ ০১৭২৪-
০৩১৮২৩

১ ০.১৭ কাপ িম চাষ
ের পািনর উপর 

স জ র
সামিয়কভােব ের সার ও খা  েয়াগ 
ব । ১ কিজ/শতাংশ হাের ন েয়াগ।

351
িসরা ল ইসলাম, াম- হা ভা া, পাঃ 
সারকারখানা, মাবাঃ ০১৭৭৭-৫০৪৪৮৪

১ ০.১৩ কাপ িম চাষ
ের পািনর উপর 

লাল র
শতাংশ িত ১০০-১২৫ াম ইউিরয়া ১০-১২ 

িদন পর পর ২/৩ বার িছ েয় দয়া।

352
মশরফ আলী, াম-কমধা, পাঃ 

সারকারখানা, মাবাঃ ০১৭১৫-৫৭৪৬৪১
১ ০.০৭ কাপ নাসাির

ধানীেপানার আকার ও 
ম দ ঘন

১.৫-২ স.িম., শতাংশ িত ৫০০-৬০০  
এর বিশ ম দ করা উিচত নয়।

353
মাঃ আ ল মা ান, াম- আিশঘর, পাঃ 

িধ র, মাবাঃ ০১৭২৭-৩৬৩২৪৮
১ ০.১৩

তলািপয়ার 
চাষ

েরর পািন ঘালােট
৩০০ াম/শতাংশ হাের ের িজেয়ালাইট 

েয়াগ।



354
শাম ল ইসলাম, াম- ব র, পাঃ 

ফ গ , মাঃ ০১৭১২-৫০৩৮৫০
১ ০.১২ কাপ িম চাষ পানা জীবা করণ

১  বালিত/পািতেলর মে  ১০ িলটার পািন 
িনেয় তার মে  ১ চা চামচ পটািশযাম পার 
া ােনট বা ২০০ াম খাবার লবেণর মে  

পানা েলােক গাসল কিরেয় ের ছাড়েত 
হেব।

355
রা  িময়া, াম- গ া র, পাঃ ফ গ , 

মাবাঃ ০১৭৪৬-৬৩৫২৫৮
১ ০.০৫ কাপ িম চাষ

মাছ আংিশক 
আহরেণর সময়

যিদ ১০ স.িম. এর উপর পানা ম দ করা 
যায় তেব কাপ জাতীয় মাছ ৪-৬ মােস ২০০-
৫০০ াম হেত পাের। এেদর ওজেন ২০০-
৩০০ াম পৗছার পর  আংিশক মাছ ধরার 

ব া করা ভােলা।

356
গালাম মওলা, াম- পাঠান চক, পাঃ 

র া হাজীগ , মাবাঃ ০১৭১১-০০০৯৪৬
১ ০.১৬ কাপ িম চাষ ের স জ র

সার ও খা  েয়াগ সামিয়কভােব ব , স ব 
হেল পািন অদল-বদল, িসলভার কােপর 
ম দ, ১ কিজ/শতাংশ হাের ন েয়াগ।

357
নজ ল ইসলাম, াম- ইলাশ র, পাঃ 

ফ গ , মাবাঃ ০১৭১৮-৬০৬০২৯
১ ০.০৮ কাপ িম চাষ অি েজন তা/ঘাটিত

সাতার ক টা, হররা টানা, ব শ িদেয় েরর 
পািন িপ েয় ঢউেয়র ি , ৩০০ 
াম/শতাংশ হাের িজেয়ালাইট েয়াগ।

358
র িময়া, াম- আটঘর, পা- ফ গ , 

মাবাঃ ০১৭৫০-৮৯৫৮৪৮
১ ০.৩২

তলািপয়ার 
চাষ

ম দ পরবতী সােরর 
েয়াগমা া

িতিদন শতাংশ িত কে া  ৩০০-৪০০ 
াম, ইউিরয়া ৪-৫ াম, এসিপ ৩ াম 

েয়াগ।

359
অিভনয় িব াস, াম- বারহাল, পাঃ 
ফ গ , মাবাঃ ০১৭৯১-৫৪০৩৬০

১ ০.০৫ কাপ িম চাষ
মােছর ম দ ঘন  
বিশ, েরর পািন 

ঘালােট।

অিতির  মাছ অ  সিরেয় ের মােছর 
ম দ ঘন  কমােত হেব।  ের ১ 

কিজ/শতাংশ হাের ন েয়াগ ।

360
িমজা ল ইসলাম, াম- ব র, পাঃ 

ফ গ , মাবাঃ ০১৭২১২-৩২৪৯৩০
১ ০.১৬ কাপ িম চাষ

েরর পািন তামােট 
বণ ধারণ

ের মােছর ম দ ঘন  কিমেয় িদেত হেব, 
সার ও খা  েয়াগ সামিয়কভােব ব । িত 

শতেক ২৫০ াম িহেসেব লবণ েয়াগ ।

361
আ াহ আল মা ন, াম- পি ম 
মি ক র, পাঃ ফ গ , মাবাঃ 

০১৭১১-৯৬৭২৪৭
১ ০.৩২

মেনােস  
তলািপয়া

মােছর খাবােরর মা া
মােছর শরীেরর ওজেনর ৮%-১% হাের িদেন 
২ বার খাবার েয়াগ। িপেলট খাবার েরর 

িবিভ  জায়গায় িছ েয় িদেত হেব।



362
েয়ব আহমদ, াম- কােয় াম, পাঃ 
ফ গ , মাবাঃ ০১৭১৬-৬৮০০১৭

১ ০.৪৫ কাপ িম চাষ
মােছর খািব খাওয়া 

রাগ

সাতার ক টা, হররা টানা, ব শ িদেয় েরর 
পািন িপ েয় ঢউেয়র ি , ৩০০ 
াম/শতাংশ হাের িজেয়ালাইট েয়াগ।

363
মাঃ নাজ ল হােসন, াম- মাইজগ ও, 
পাঃ ফ গ , মাবাঃ ০১৭১২-৯৬৬৮২১

১ ০.২ কাপ নাসাির
নাসাির ের পািনর 

ণা ণ ও রং ক 
রাখা।

৫০০ াম/ শতাংশ হাের িম  পািনেত েল 
ের িছ েয় িদেত হেব।

364
শিলফ আহমদ, াম- কােয় াম, পাঃ 

ফ গ , মাবাঃ ০১৭১৯-৮১৯৭০৭
১ ০.০৬ কাপ িম চাষ

মােছর খা  েয়াগ 
মা া

মােছর দহ ওজেনর ৫% হাের খা  েয়াগ 
করেত হেব

365
আ ল ওেয়স ( পন), াম- প র, পাঃ 

ফ গ , মাবাঃ ০১৭১২-৭১৬৩৮৮
১ ০.১৮ কাপ িম চাষ

েরর িবষা তায় 
(িবষ/িবষা  াবেলট) 

েয়ােগ করণীয়।

শতাংশ িত ৫-৬ কিজ কে া  অথবা 
গাবর সারা ের িছ েয় দয়া, শতাংশ 

িত ১ কিজ হাের ন েয়াগ। থমিদন ব 
িদেক হররা টানেল পেরর িদন পি ম িদেক 

হররা টানা। এভােব ৮-১০ িদন।

366
অিন  িব াস, াম- গয়াসী, পাঃ 
ফ গ , মাবাঃ ০১৭৭২-২৮০৮২২

১ ০.০৫
তলািপয়ার 

চাষ
পািনর উপর স জ র

সার ও খা  েয়াগ সামিয়কভােব ব , 
১ কিজ/শতাংশ হাের ন েয়াগ।

367
জািকর হােসন, াম- ফিকরপাড়া, পাঃ 
র া হাজীগ , মাবাঃ ০১৭৯০-৯৭২৯৫৭

১ ০.৩৬ কাপ িম চাষ
পািনর উপর স জ র, 

মাছ মারা যাে

সার ও খা  েয়াগ সামিয়কভােব ব , স ব 
হেল কমপে  ১০% পািন অদল-বদল, 

িসলভার কােপর ম দ, ১ কিজ/শতাংশ হাের 
ন েয়াগ।

368
মাঃ রািহম, াম- রানবাজার, পাঃ 

সারকারখানা, মাবাঃ ০১৭১৭-৭৪২৮৯২
১ ০.০৮ কাপ িম চাষ েরর পািন ঘালােট

৩০০ াম/শতাংশ হাের ের িজেয়ালাইট 
েয়াগ।

369
মাঃ দািহ ল কিরম রানা, াম- র র, 
পাঃ ফ গ , মাবাঃ ০১৭১১-৩১৬৯২৬

১ ০.১৩
মেনােস  
তলািপয়া

মােছর ত ি র জ  
করণীয়

০.৫ াম/ কিজ হাের র ািপড া খাে র 
সােথ িমিশেয় েয়াগ করেত হেব।

370
মাঃ মিফ র রহমান, াম- মিহদ র, 
পাঃ র া হাজীগ , মাবাঃ ০১৭৫৯-

৪৯২০১১
১ ০.২৬ পা াস চাষ মােছর ি  কম

িত কিজ খাবােরর সােথ ১-২ াম 
িভটািম  এফ এেকায়া ি িময়াম িমিশেয় 

খাওয়ােত হেব।



371
আ ল কাই ম খান, াম- 

শিরফগ , পাঃ ফ গ , মাবাঃ 
০১৭৩০-২৫৩৬৬৮

৩ ০.৬ কাপ িম চাষ
ই জাতীয় মােছর 

ম দ ঘন

িত শতাংেশ ১০-১৫ স.িম. আকােরর ৬  
কাতলা, ১০  িসলভার/িবগহ াড, ১০  ই, 
৪  েগল, ৫  কমন কাপ, ৩  াস কাপ, 
৬  র ঁ , মাট ৪৪  পানা ছাড়া যােব।

372
িশ  িময়া, াম- কটাল র, পাঃ র া 

হাজীগ , মাবাঃ ০১৯৯৯-১৯৮৯৫৮
১ ০.১৬

মেনােস  
তলািপয়ার 

চাষ

পা ােসর সােথ কাপ 
জাতীয় মােছর 

িম চােষ ম দ ঘন ।

িম চােষ িত শতাংেশ ৫০-৬০  পা াস, 
৮-১০  ই, ১২-১৫  িসলভার কাপ, ৩০-
৩৫  মেনােস  তলািপয়া ম দ করা যেত 

পাের।

373
আিমন উি ন, াম- লামা গ া র, পাঃ 

ফ গ , মাবাঃ ০১৭৩২-২৬৯৮৫৩
১ ০.১৫ কাপ িম চাষ

সামিয়ক অি েজন 
ঘাটিত মাকােবলার 

উপায়

পিনর উপিরভােগ ঢউ ি  কের বা পািন 
আে ািলত কের, সাতার কেট বা বা  

িপ েয় বা হাত িদেয় পািন িছ েয়, পা  
িদেয় ন ন পািন সরবরাহ কের ।

374
 আহমদ, াম- ধারণ িমজা র, পাঃ 
ফ গ , মাবাঃ ০১৭২৫-৩৪৮৯১৪

১ ০.৩
মেনােস  

তলািপয়া চাষ

মােছর ম দ ঘন  
বিশ, মােছর খািব 

খাওয়া

অ  সিরেয় মােছর ম দ ঘন  কমােত 
হেব। ৫ াম/শতাংশ হাের ের অি  এ 

েয়াগ করেত হেব।

375
শািহন আহমদ, াম+ পাঃ িধি র, 

মাবাঃ ০১৭১৬-৯৬৯৫৪৯
১ ০.১২ কাপ িম চাষ েরর পািন ঘালােট

িত শতাংম জলায়তেন ১ কিজ হাের ন 
েয়াগ করেত হেব।

376
পংিক িময়া, াম- পাঠানচক, পাঃ র া 

হাজীগ , মাবাঃ ০১৭৩২-১৪৬০১৩
১ ০.৩৬ কাপ িম চাষ

কত  ই জাতীয় 
মােছর পানা ছাড়া 

যােব

িত শতাংেশ ১০-১৫ স.িম. আকােরর ৬  
কাতলা, ১০  িসলভার/িবগহ াড, ১০  ই, 
৪  েগল, ৫  কমন কাপ, ৩  াস কাপ, 
৬  র ঁ , মাট ৪৪  পানা ছাড়া যােব।

377
অিহদ আহমদ চৗঃ, াম- প র উ র 

লা, পাঃ ফ গ , মাবাঃ ০১৭৯৪-
৯৩৬৩৯৯

১ ০.০৮ কাপ িম চাষ
মােছর খাদ  েয়াগ 

মা া
মােছর দহ ওজেনর ৫% হাের ের 

স রক খা  েয়াগ করেত হেব।

378
মিতউর রহমান, াম- ফিরদ র, পাঃ 

সারকারখানা, মাবাঃ ০১৭৩৩-৬২৮২৫৯
১ ০.১২ কাপ িম চাষ মােচর খািব খাওয়া

অ  সিরেয় মােছর ম দ ঘন  কমােত 
হেব। ৫ াম/শতাংশ হাের ের অি  এ 

েয়াগ করেত হেব।

379
আেনায়ার হােসন, াম- কটাল র 

ডি পাড়া, পাঃ র া হাজীগ , মাবাঃ 
০১৭০১-৩৭৫২৩৮

১ ০.১২ কাপ িম চাষ
মাছ পািনর উপর ভেস 
খািব খায়, মাছ মরেত 

 কেরেছ।

পািনেত স তার কাটা, ব শ ারা পািনর উপের 
পটােনা, হররা টেন তলার াস বর কের 
দয়া। ের শতাংশ িত ১ কিজ হাের ন 

দয়া যেত পাের।



380
অ দা দাস, াম- িদন র, পাঃ 
ফ গ , মাবাঃ ০১৭১৬-৯২৫২৬

১ ০.০৭ কাপ িম চাষ
লজ ও পাখনায় লাল 
রংেয়র ত িচ

িত হিজ খাবােরর সােথ ৫০-৭৫ িমিল াম 
হাের অি  সি ন ২০ বা রানামাইিসন ২ স 

স াহ েয়াগ।

381
জাহানারা বগম, াম- কটাল র 

ডি পাড়া, পাঃ া হাজীগ , মাবাঃ 
০১৭১৮-৬৭২৯০৭

১ ০.০৬ কাপ িম চাষ
মাছ ২-১ টা কের মারা 

যাওয়া
শতাংশ িত ৫ ট পািনর জ  ৫০০ াম ন 

ও ৫০০ াম লবণ েয়াগ ।

382
মাঃ আনা িময়া, াম- ইসলাম র, পাঃ 

ফ গ , মাবাঃ ০১৭৪১-৭৮১৭৭১
১ ০.১৪ কাপ িম চাষ

মােছর ম দ ঘন  
বিশ, মাছ মারা যাে

মাছ অ  সিরেয় র হেত মােছর ম দ 
ঘন  কমােত হেব। ের শতাংশ িত ১ 

কিজ হাের ন েয়াগ।

383
মাঃ ইসলাম উি ন, াম- কটাল র 

কানাপাড়া, পাঃ র া হাজীগ , মাবাঃ 
০১৭১৫-০১৭৯৭৩

১ ০.১৮ কাপ িম চাষ
মােছর ম দ ঘন  
বিশ, মােছর ি  কম

র হেত মাছ অ  সিরেয় ম দ ঘন  
কমােত হেব। িনয়িমত ও পিরমাণমত ের 

সার ও খা  েয়াগ।

384
ছেমদ আলী, াম- বাঘমারা, পাঃ 
ফ গ , মাবাঃ ০১৭৭০-৩০৫৭২৬

১ ০.০৭ কাপ িম চাষ েরর পািন ঘালােট
ের ৩০০ াম/শতাংশ হাের িজেয়ালাইট 

েয়াগ।

385
আ র রহমান, াম+ পাঃ দনারাম, 

মাবাঃ ০১৭৭৭-৩১৭০১১
১ ০.০৮ কাপ িম চাষ ের মাছ মারা যাে

ের শতাংশ িত ১/২ কিজ ন ও ১/২ 
কিজ লবণ েয়াগ করেত হেব।

386
শখ িশপন আহমদ িশ , াম- উ র 
আিশঘর, পাঃ িধি র, মািবাঃ 

০১৭৩৯-৫০০৭৮৯
১ ০.৩ কাপ িম চাষ

ের মােছর খা  
েয়াগ মা া

মােছর দহ ওজেনর ৫% হাের ের খা  
েয়াগ।

387
আরমােনােসন, িপতা- মিজর উ্িদন, াম-
 পাতলা, পৗরসভা,িবয়ানীবাজার , 
িসেলট। মাবা: ০১৭৫২০৬১২৫১

১ ০.০৮ কাপ িম  চাষ খা  ব াপনা
মােছর ওজেনর ৩% হাের িপেলট  খা   

েয়াগ করেত পরামশ দয়া হয়।

388

সাজন আহমদ, িপতা-সিমর আলী , াম-
শখলাল, মািথউড়া,িবয়ানীবাজার , 

িসেলট। মাবা: ০১৭৯৯০০১৯১২

৩ ০.৪৮ কাপ িম  চাষ মাছ মারা যােচছ।        
         লাল দাগ আেছ ।

মেসন- ৩ াম িত শতক               ন- 
৫০০ াম িত শতক                 অি েমার- 
৩ াম িত শতক

389
জািমল রহমান, িপতা-আ ল হােসন, 
াম-ফেত র , পৗরসভা । 

০১৭২৬৫৬২২১৩

২ ০.৪ কাপ িম  চাষ খা  ব াপনা মােছর ওজেনর ৩% হাের িপেলট  খা   
েয়াগ করেত পরামশ দয়া হয়।

390
আশরা ল হক, িপতা: আ ল র          
  াম: ধরা, পৗরসভা, ০১৭২৪৩৮২৭২০

১ ০.২ কাপ িম  চাষ মাছ মারা যাে           
          মাছ খািব খায় 
।

 ন- ৫০০ াম িত শতক ।               
অি েমার- ৩ াম িত শতক ।



391

আই ল হােসন ,িপতা: ম ফা উি ন, 
াম: কসভা, পৗরসভা,িবয়ানীবাজার , 

িসেলট। মাবা:01৭১৫৪৪২৯৩১

১ ০.০৮ কাপ িম  চাষ পানা ম দ ও খা  
ব াপনা

কাপিম  ৩০-৩৫  শতেক ম দ করেত 
হেব ।

392
ফখর উি ন, িপতা: আ ল 
জ ার, াম: মা া র,িবয়ানীবাজার , 
িসেলট। মাবা:০১৭১১৯১৩১৭৭

২ ০.২ র  , কাপ 
িম  চাষ

সার ব াপনা           
         খা  ব াপনা

মােছর ওজেনর 12% হাের খা   েয়াগ 
করেত পরামশ দয়া হয়।         ইউিরয়া 
, এসিপ, খল বহার

393
আ ার হােসন,িপতা: ইমাদ আলী, 
াম:কসবা, পৗরসভা,িবয়ানীবাজার , 

িসেলট। মাবা:০১৭৯২৬৮৭০০৯

১ ০.১৮ কাপ িম  চাষ খা  ব াপনা          
      পািন লালেচ রং

মােছর ওজেনর ৩% হাের িপেলট  খা   
েয়াগ করেত পরামশ দয়া হয়।  ইউিরয়া 

, এসিপ, খল বহার

394
িগয়াস উি ন, িপতা: ইয়া র আলী, 
কসবা, পৗরসভা,িবয়ানীবাজার , িসেলট। 
মাবা:০১৮১৪৫১২৬১

১ ০.১৮ কাপ িম  চাষ মাছ মারা যােচছ ,  
পািনেত মাছ ভােস,

অি েমার ২৫০ াম,    াসিনল ১০০ াম, 
িজওেপল ৭ কিজ ।

395
হািব র রহমান, লাউঝারী, 

ড়ারবাজার,িবয়ানীবাজার , িসেলট। 
মাবা:০১৭৪৯৫৭৬৪৯২

১ ০.৩৬ কাপ িম  
চাষ,  পা াস

খা  ব াপনা, সার 
ব াপনা,

মােছর ওজেনর ৫% হাের িপেলট  খা   
েয়াগ করেত পরামশ দয়া হয়।ইউিরয়া 

, এসিপ, খল বহার ।

396
আশফা র রহমান, িপতা: মিতউর 
রহমান, াম: পাতন,িবয়ানীবাজার , 
িসেলট। মাবা:০১৭১০২৬৩৩৮৮

১ ০.০৬ কাপ িম  চাষ মাছ মারা যাে , মােছ 
লালে  দাগ ।

অি েমার -১২৫ াম,  মাইে ািনল 
১০০এমএল

397
আলী হােসন, াম: 
খাশা,, পৗরসভা,িবয়ানীবাজার , িসেলট। 
মাবা:০১৮৫৩৪৬১৩২৭

২ ১.৩৭ কাপ িম  
চাষ,  র

খা  ব াপনা, সার 
ব াপনা,

মােছর ওজেনর ৩% হাের িপেলট  খা   
েয়াগ করেত পরামশ দয়া হয়।ইউিরয়া 

, এসিপ, খল বহার

398
আ ল মািলক, িপতা: তর জ আলী, 
াম:দাসউড়া,িতলপাড়া,িবয়ানীবাজার , 

িসেলট।

৪ ০.৫ কাপ িম  চাষ খা  ব াপনা মােছর ওজেনর ৩% হাের িপেলট  খা   
েয়াগ করেত পরামশ দয়া হয়।

399
নািজম উি ন,  আখিলছ আলী, াম: 
খিশর উ র , ড়ারবাজার,

৩ ১.৩৩ কাপ িম  চাষ খা  ব াপনা, সার 
ব াপনা,

মােছর ওজেনর ৩% হাের িপেলট  খা   
েয়াগ করেত পরামশ দয়া হয়।  ইউিরয়া 

, এসিপ, খল বহার

400
কিফল উি ন,িপতা: হর জ আলী, 

খিশর, ড়ার বাজার, 01794349046
১ ০ কাপ িম  চাষ লান/ঋন িনেত 

চায়, খাদ  
ব ব াপনা

ব াংেকর সােথ যাগােযাগ 
ক ন, মােছর একজেনর 3% 
হাের িপেলট খাবার দন

401
মাঃ আফাজ উি ন, াম: দাসউরা, 

01723095285
1 0.06

কাপ িম  চাষ মাছ মারা যাে  লাল 
দাগ আেছ

অি  মার, াসিনল



402
মাঃ আরমান হােসন, িপতা: িজর 

উি ন, পাতললা 01752061251
1 7.8

কাপ িম  চাষ
খা  ব াপনা

মােছর ওজেনর 6% 2 বার খা  দন 
িতিদন।

403
মাঃ হািব র রহমান, িপতা: জয়ফর 

আলী, লাউঝাড়ী, 01749576492
1 0.36 কাপ িম  চাষ H20- PH পরী া, 

খা  ব াপনা
িনয়িমত িদেন 2 বার িপেলট খাবার দন 

ব াপনা মেত।

404
মাঃ িরয়াজ আহমদ, িপতা: মাঃ 

ফা ক উি ন, ফেত র, 
01858327399

2 0.8 কাপ িম  চাষ মােছর গােয় লাল 
দাগ, মাছ ভােস মারা 
যাে

অি েমার, াসিনল, িজওেপল

405
মাঃ কাম ামান মন, িপতা: 

ইমিতয়াজ আলী, াম: িনজ 
মাহা দ র, 01717846955

2 0.04 কাপ িম  চাষ মাছ মারা যাে । 
খা  ব াপনা। 
পানা ম দ।

দিহক ওজেনর 3% হাের িতিদন 
ইবার িপেলট খা  সরবরাহ

406
মাঃ দেলায়ার খান, িপতা: আ ল 

হা ান খান, াম: নয়া াম, পৗরসভা, 
01715720111

1 0.12 কাপ িম  চাষ খা  ব াপনা, 
পানা ম দ

শতাংেশ 40-50  হাের পানা ম দ।

407
মাঃ িরয়াজ আহমদ, িপতা: মা: 

ফা ক উি ন, াম: ফেতহ র, 
01858327399

1 0.04 কাপ িম  চাষ মাছ মারা যাে , 
মাছ ভােস

অি েমার, ােসিনল িদেবন পিরমান মত

408
মাঃ সিজ ল ইসলাম, িপতা: ল 

ইসলাম, াম: পাতলা, 
01747512506

1 0.06 কাপ িম  চাষ মাছ মারা যাে , 
খা  ব াপনা

অি েমার, ন শতাংেশ 500 াম,

409
িমজা র রহমান, িপতা: ময়ন ীন, 
গাম: জল প পাটলী, 
01819567670

3 0.14 কাপ িম  চাষ চাষ ব াপনা। ন, সার, পান, ম দ ও খা , ব াপনা 
স েক জানােনা

410
মাঃ জােবল হক, িপতা: আ ল হক, 
াম: পাতলা, 01785051112

2        0.97     
  .36 

কাপ িম  চাষ মাছ মারা যাে । 
পািনেত ভােস।

অি েমার। ােসািনল

411

ল ইসলাম রা , িপতা: ত. 
ছায়াব আলী, াম: িনজ 
মাহা দ র, আলী নগর, 

01726768211

2 0.18 কাপ িম  চাষ িশ ণ িনেত চায়। িশ ন এক সময় জানােনা হেব।



412
েপ  মার দাস, িপতা: র রাম 

দাস, াম: সােন র, িতলপাড়া, 
01720909569

1 ০ কাপ িম  চাষ িশ ণ িনেত চায়। িশ ন এক সময় জানােনা হেব।

413
মাঃ মাহ ল হাসান, িপতা: িফেরাজ 

আলী, াম: শওলা, 
01770319688

1 0.048 পানা ম দ ও খা  
ব াপনা

শতাংেশ 40-50  হাের পানা ম দ।

414
মাঃ হািব র রহমান, িপতা: আিত র 

রহমান, াম: মািথউরা পি মপাড়
1 0.052 মােছর ি  কম। 

ম দ ঘন ।
িনয়িমত িপেলট খা  িদেত হেব।

415
আ  ব র িসি ক, িপতা: িসরাজ 
উি ন, াম: বািল া, 
01777635559

1 0.012 পািন পরী া পািনর PH 6.0, শতাংেশ 500 াম 
হাের ন েয়াগ

416
হলাল উি ন, িপতা: ত. সফর 

আলী, াম: লামা িনধন র, ম া র, 
01638399000

1 0.04 মাছ ভােলরা। মাছ 
মারা যাে ।

অি েমার 50 াম, াসিনল 30 াম

417

আশরা ামান রােসল, িপতা: 
মা ক আহমদ, াম: দি ণ ভাগ, 
শওলা, 01715509691

1 0.36 মাছ মারা যাে । 
মােছর গােয় লাল 
দাগ। মােছর খ 
খালা

মেসন, ন, অি েমার

418
শিরফ উি ন, িপতা: লাকমান 
উি ন, াম: ািদয়া, 
01307977855

1 0.24 মাছ ভােস (খািব 
খায়)

াসিনল 150 াম, অি েমার 300 াম

419
বলােয়ত হােসন, িপতা: সমছ ীন, 
াম: ফেতহ র, 01727616050

1 0.04 পািন ঘালা, মাছ 
মারা যাে

পা ের ন 500 াম হাের, লবন 200 
াম িত শতক।

420
মাঃ জয়নাল আেবদীন, িপতা: 

িনজাম উি ন, াম: সারপার, 
01720377908

1 0.68 মাছ ভােস, মাছ 
মা◌া যাে , লাল 
দাগ আেগ।

অি েমার, ােসািনল, লবণ

421
আ ল কালাম, িপতা: মিহ ল 
ইসলাম, াম: ফেতহ র, 
01854265448

1 0.08 মাছ মারা যাে । 
মাছ ভােস।

অি েমার, ােসিনল

422
ৎ র রহমান, িপতা: খিলল উি ন, 
াম: িবলবাড়, িতলপাড়া,

2 0.12 খা  ব াপনা দিহক ওজেনর 3-4% হাের িপেলট খা  
িদেত হেব।



423
ফখর ইসলাম, িপতা: মক ল আলী, 
াম: দউল াম, 01715417299

1 0.12 মাছ চাষ করেত চায় মাছ চাষ ব াপনা িব ািরত িঝেয় 
দওয়া হেয়েছ।

424
হাসাইন বা ল, িপতা: ত আ ল 

কাই ম, াম: পাতন, 
01819138457

1 0.15 মাছ মারা যাে । 
মােছর খ খালা।

অি েমার 200 াম। ন 500 াম 
শংতাশ।

425
িজলাল উি ন, িপতা: তমিছর আলী, 
াম: রা াঘিড়

1 0.06 মাছ মারা যাে । 
লাল দাগ আেছ। খ 
খালা।

মাইে ািনল 100, অি েমার- 150 াম

426
কাজল আহমদ, িপতা: নিজর উি ন, 
াম: বড়েদশ, 01759039491

2 0.2 খা  ব াপনা। 
সার ব াপনা।

ইউিরয়া- 150 াম, TSP- 100 gm,

427
জােহ র রহমান, িপতা: ইজা র 
রহমান, াম: ািদয়া, 
01720377860

1 0.14 খা  ব াপনা। ইউিরয়া- 150 াম, TSP- 100 gm,

428
মাঃ শাহাব উি ন, িপতা: আিজর 

উি ন, াম: ািদয়া, 
0178975136

1 0.04 মাছ মারা যাে । 
পািনেত গ  আেছ।

ােসািনল 30 াম। অি েমার- 50 াম।

429
নজ ল ইসলাম, িপতা: মিনর, আলী, 
খাশা, 01714727971

2 0.38 মাছ চাষ ব াপনা। 
ভাল পানা পেত 
চায়।

চাষ ব াপনা স েক বলা হেয়েছ। 
গালাপগ  বা খািদম সরকাির মৎ  
যাগােযাগ করেত।

430
মা ম আহমদ িপতা: আিজর উি ন, 
াম: মা রা, 01726786345

1 0.1 সার ব াপনা ইউিরয়া- 150 াম, TSP- 100 gm,

431
রাহান উি ন, িপতা: আ ল আিজজ, 
াম: মা ড়া, 01715142785

1 0.12 মাছ মারা যাে । 
মােছর পাখনা চা।

মাইে ািনল , লবণ 200 াম িত শতক

432
তাতা িময়া, িপতা: আমীন আলী, 
াম: বাড়ই াম, 01820603016

3 1.3 িশ ণ িনেত চায়। িশ ণ এেল জানােনা হেব। পানা চাষ 
ব াপনা স েক িঝেয় দওয়া হল।

433
মা া ল ইসলাম চৗ:, িপতা: ন ল 

ইসলাম চৗ:, াম: বাহা র র, 
01774126722

1 0.48 মাছ মারা যাে । খ 
খালা।

অি েমার 5 াম িত শতক, ন- 500 
াম িত শতক

434
আফতাব উি ন, িপতা: জায়াদ আলী, 
াম: করপাড়া, 01776505955

1 0.15 িশ ণ িনেত চায়। িশ ণ হেল জানােনা হেব।



435
আ াস আহমদ, িপতা: হােসন িময়া, 
াম: তরাদল, 01763764530

1 0.18 মাছ মারা যাে । 
লাল দাগ আেছ।

মাইে ািনল 200 াম, অি েমার 350 
াম, লবণ 200 াম িত শতক

436
চ ন দও, িপতা: ত চির  দ , 
াম: পাতলা, 01715143034

1 0.12 মাছ মারা যাে । খ 
খালা।

অি েমার 150 াম, ন 500 াম শতক

437
আ ল গিণ িপতা: ত আ ল বারী, 
াম: দি ণ িড়য়া, বাগ, 

01711983965

1 0.15 এ ােরটর িকনেত 
চান।

এ ােরটর িবে তার না ার দওয়া হল।

438

মমতাজ, ামী-আ: র , াম-.এলাবাজ 
ডাক-থানা বাজার,জিকগ , িসেলট।       
    মাবা: 017৫৪৭৭৬৬৭৭

1 ০.০৮ কাপ িম  চাষ 1। মাছ ভােষ। 1। বাশ িদেয় সম  েরর পািন িপ েয় 
িদেবন । সাতার কাটেবন। অি েমার াবেলট 
 250 িজএম িবকাল 5.00 টার পর িদেবন।

439

আ: মানাফখান, িপতা-আক স আলী, 
াম-পাঠানচক, ডাক-থানা 

বাজার।জিকগ , িসেলট    
017৩২৫২০৩০৩

1 ০.১২ কাপ িম  চাষ 1। মাছ চ াকাের 
ের। 

2। ম দ ঘন  বশী। 
3। মাছ ছাড়ার আেগ 
ন দনিন।

1। ম দ ঘন  কমােবন।  
2। 50% পািন পিরবতন করেবন। 
3। িজওলাইট শতেক 200-250 াম 

েয়াগ করেবন।

440

কাম ামান, িপতা-আ: র, াম-
ম দও, ডাক-র,জিকগ  , িসেলট। 
017০৬৫৩২৫০৬

1 ০.০৪ তলািপয়া , 
 েগল ,িশং

পািনর উপিরভােগ দ 
দ াস দখা যায়।

1। পািন পিরবতন করেবন। 
2। জাল ও হররা টানেবন।
3। তী  সম ায় ােসি  200-250 াম 
একর 3-6 ট গভীরতায় িজওলাইট িদেবন।

441

জাে ল হক,  িপতা-আ র রিশদ াম-
গ  দও ডাক-িবর জিকগ , িসেলট।     
      মাবা: 01৩১০৮৭৪৯৭৮

১ ০.০৫ মাছ নাই। 1। ম দ ববত  
ব াপনা ও ম দ 

কালীন ব া এবং 
ম দ পরবত  

ব াপনা িবষয় 
জানেতেছন।

1। আগাছা পির ার, পাড় ও তলা মরামত 
করেবন। 
2। রা েস মাছ রী করেবন। 
3। শতেক 1 কিজ কের ন ও সার েয়াগ 
করেবন। 
4। ম দ কালীন িত শতেক 3-5 ইিন  
সাইেজর ই জাতীয় পানা 40-60  হাের 
ম দ করেবন।



442

মাসেল উি ন, িপতা-আ: রিশদ, াম-
িনয়া ল, ডাক- ি  বাজার।জিকগ , 
িসেলট    017২১৩১৭২৪৩

২ ০.১৬ সর , 
িমে ল, 
তলািপয়া

1। পািন ঘালােট।
2। মােছর ি  কম।

1। িত শতেক 1িকেলা ন েয়াগ করেবন। 
2। ধােনর খড় 1.2 িকেলা/শতাংশ / ইউিরয়া 
1.50 াম েয়াগ করেবন।

443

আ: বািছত চৗ রী, িপতা: ছািলক 
আহমদ াম- খাজা র,  ডাক- 
সানাসার।  জিকগ , িসেলট    

01731725334

3 0.59 ই, কাতলা, 
িম া, সর , 
াসকাপ, 

িসলভার

1। মাছ পািনর উপের  
কের ভেস উেঠ। 
2। হা কের খািব খায়।

1। সাতার কাটেবন। 
2। ের পািন টউ িদেয় আে ািলত 
করেবন। 
3। এিসআইও  200-250 াম েয়াগ 
করেবন। 

444

এনাম আহমদ, িপতা: হািরছ িময়া, াম- 
পলাশ র, ডাক, বালাউট, জিকগ , 
িসেলট 01706928734

2 0.4 মাছ নাই। চাষ প িত িবষয় 
জানেত চান।

1।  আগাছা পির ার, পাড় ও তলা মরামত 
করেবন। 
2। রা েস মাছ রী করেবন। 
3। শতেক 1 কিজ কের ন ও সার েয়াগ 
করেবন। 
4। ম দ কালীন িত শতেক 3-5 ইিন  
সাইেজর ই জাতীয় পানা 40-60  হাের 
ম দ করেবন।

445

কাম ামান,িপতা: আ: ছালাম, াম-
ব আন র,ডাক: জিকগ , িসেলট    

01732217683

1 0.05 ই,কাতলা, 
িমে ল , কই , 
িশং

কাগ জাতীয় মােছর 
িম  চাষ জানেত চান।

1। েরর পাড় ও তলা মরামত , আগাছা 
পির ার, রা েস চাষ র করণ। ন ও সার 

েয়াগ । িত শতেক 3-4 ইি  সাইেজর ই 
জাতীয় মাছ 50-60 মাছ ম দ করেবন। 
স ক খা  দিনক 5% হাের িদেবন।

446

মাহ দ ল হাসান, িপতা: মিতয়ার 
রহমান, াম: পাঠানচক, ডাক: 
থানাবাজার, জিকগ , িসেলট। মাবা; 
01714347330

1 0.14 সর , 
েগল,িবগেহড

, িসলভার 
কাপ

1। মাছ পািনর 
উপিরভােগ ভেস উেঠ। 
2। হা কের খািব খায়।

1। সাতার কাটেবন। 
2। ের পািন টউ িদেয় আে ািলত 
করেবন। 
3। এিসআইও  200-250 াম েয়াগ 
করেবন।



447

আফজাল হােসন,িপতা: ািদর 
চৗ রী, াম-উ র ল, ডাক-

বারঠা রী।জিকগ , িসেলট। মাবা: 
01744645890

3 0.36 ই, কাতলা, 
িসলভার কাপ

1। মােছর মাথা মাটা 
ও লছ িচকন হেয় 
যায়। 
2। মােছর াফ হয় 
না।

1। মােছর ওজেনর 3-5% খাবার িদেবন। 
ের খা  তরী জ  সার েয়াগ করেবন।  

3। িজিপ িফস িত কিজ খাে র সােথ 20-
25 াম 10 িদন খাওয়া বন।

448

জয়নাল আেবিদন, িপতা: র উি ন, াম-
জালাল র, ডাক-ঈদগাহবাজার, 
জিকগ , িসেলট। মাবা: 
01744645890

1 0.59 কাতলা, 
েগল , 

িসলভার , 
তলািপয়া , 

সর

1। দেহর িবিভ  
অংশ ত দখা যায়।

1। ন ও লবণ েয়াগ 1+1 কিজ/শতক/ 
5 ট গড় গভীরতায় স ােহ ই বার েয়াগ 
করেবন।

449

কিবর হােসন, িপতা: মা. মানািময়া, 
াম-িনলা র র, ডাক-বালাউট, 

জিকগ , িসেলট। মাবা: 
01765207276

1 0.16 মাছ নাই। 1। ের মােছর 
ম দ সং াও মােছর 
খা  িবষয়ক জানেত 
চান।

1। ম দ কালীন িত শতেক 3-5 ইি  
সাইেজর পানা 40-60  হাের ম দ 
করেবন। 10 িম পািন 1 ট লবণ িদেয় 10-
15 সেক  রেখ শাধন করেবন।
3। 3-5% হাের খা  েয়াগ করেবন।

450

হািনফ উি ন,িপতা: তােহর আলী, াম-
গ য়া, ডাক-গ ারচক, জিকগ , 

িসেলট। মাবা: 01715466902

3 0.4 ই, কাতলা, 
িসলভার কাপ

1। মােছর া িতক 
এবংস রক খা  
জানেত চান

1। িত শতেক 250-300 হাের ন েয়াগ 
করেবন। 
2। 5-7 িদেন পের ইউিরয়া 150-200 াম 
িপএসিপ 50-75 াম হাের িত শতেক েল 

েয়াগ করেবন। 
3। মােছর ওজেনর 3-4% িনয়িমত খাবার 

েয়াগ করেবন।

451

সিলম আহমদ,িপতা: মিতউর রহমান, 
াম-হাজারী চক, ডাক-থানাবাজার, 

জিকগ , িসেলট। মাবা: 
01739004512

2 0.12 িসলভার , 
ই, কাতলা, 
তলািপয়া

1। পািন ঘালােট 
2। মাছ বড় হয় না।

1। িত শতেক 500 াম হাের ন 
েয়াগ করেবন

2। িফটকারী 24-45 াম শতেক েয়াগ 
করেবন। 
3। মােছর খাে র সােথ িফসিভট 1-2 
কিজ 100 কিজ খাবােরর সােথ িম  

কের খাওয়ােবন।



452

মা. আ স শিহদ, িপতা: আ ল লিতফ, 
াম-উ র ল, ডাক-বারঠা রী, 

জিকগ , িসেলট। মাবা: 
01754809748

3 1.2 বাউস , 
তলািপয়া , 
েগল , ই

1। ম দ ঘন  
বিশ 

2। মােছর দহ লাল 
দাগ বিশ দখা যায়।

1। ম দ ঘন  কমােবন।  
2। ন েয়াগ করেবন 1 িকেলা াম 
হাের/শতাংেশ পটািশয়াম 25-36 াম 
হাের/শতাংশ / ট গভীরতায় েয়াগ 
করেবন। 

453

মা. বদ ল হক, িপতা: আ স র, 
াম-মাদারখাল, ডাক: দগাহ বাজার, 

জিকগ , িসেলট। মাবা: 
01311201565

4 0.58 প াশ, 
সর , 
কাপ, ই

মাছ পািনর উপের  
কের ভেস উেঠ। হা 
কের খািব খায়।

1। সাতার কাটেবন। 
2। ের পািন টউ িদেয় আে ািলত 
করেবন। 
3। তী  সম া অি ে া 200-500 াম 
একের 3-6 ট গভীরতায় েয়াগ 
করেবন।

454

মা. মাক ল হক, িপতা; সা া র 
রহমান, াম-হাজারী চক, ডাক-
া ণ াম, জিকগ , িসেলট। মাবা: 

017997172737

1 0.04 িশং, মা র 1। মাছ মারা যায়।
2। অিতির  খা  
তলািনেত জেম 
আেছ। 
3। ম দ ঘন  
বিশ।

1। ম দ ঘন  কমােবন। 
2। 50% পািন পিরবতন করেবন। 
3। িজওলাইট/ মগািজও াস 250 কের 
শতেক েয়াগ করেবন।

455

শাহাদাত হােসন, িপতা: হাজী মা. আ: 
রিশদ, াম- গ য়া, ডাক-থানাবাজার, 
জিকগ , িসেলট। মাবা: 
01726997985

1 0.36 ই, েগল, 
িসলভার, 
সর

1। পািন ঘালােট 
2। বষায় রা া 
কাদা েয় রেত 
পেড়।

1। শতেক 1 কিজ কের ন েয়াগ 
করেবন। 
2। িফটিকির 24-45 াম/শতাংশ/ ট 
গভীরতায় ইউিরয়ার 150 াম েয়াগ 
করেবন।

456

জিসম উি ন, িপতা: আ: ছালাম, াম-
ইলাবাজ, ডাক-থানাবাজার, জিকগ , 
িসেলট। মাবা: 01759491001

1 0.24 তলািপয়া, 
িসলভার, ই

1। পািন ঘালােট 
2। মােছর াফ কম

1। িত শতেক 0.50 কিজ কের ন 
িদেবন। 5-7 িদন পের ইউিরয়া/ এসিপ 
সার েয়াগ করেবন। 
3। িনয়িমত খা  করেবন।



457

মাহ ল হাসান, িপতা: মিতয়ার রহমান, 
াম-পাঠানচক, ডাক-থানাবাজার, 

জিকগ , িসেলট। মাবা: 
01714347330

1 0.2 সর , 
েগল, কাপ

1। পািনর উপেরর 
ভেস বড়ায় 

2। পািন কালেচ

1। ন েয়াগ করেবন। শতেক 200 
াম কের। 

2। এিস আই ও  েয়াগ করেবন 500 
াম

3। িজওলাইট 15 কিজ কের েয়াগ 
করেবন।

458

ছাি র আহমদ, িপতা: সইফ আলী খান, 
াম-পাঠান চক, ডাক-থানাবাজার, 

জিকগ , িসেলট। মাবা: 
01794256609

1 0.12 িসলভার, 
েগল , 

সর

মাছ বড় হয় না পািন পরী া কের দখা গেছ িপএইচ 
7.5, িডও = 6.5 তাপমা া 29িডি  
পাওয়া গেছ। 
1। িনয়িমত খাবার েয়াগ করেবন। 
2। মােছর খাে র সােথ িভটািমন 
ি িম  1% েয়াগ করেবন। 

459

তােরক আহমদ, িপতা: ফলাজ আলী, 
াম-শ িড়, ডাক-জিকগ , জিকগ , 

িসেলট। মাবা: 01786746325

1 0.04 ই, কাতলা, 
াসকাপ

মাছ ভেস বড়া, 
খািব খায়

পািন পরী া কের দখা গেছ িপএইচ 
6.7, িডও = 3.80  পাওয়া গেছ।
1। হররা টানেবন। 
2। বাশ িদেয় িপ েয় অি েজন সরবরাহ 
বাড়ােবন। 
3। এিস আই ও  250 াম িবকাল 
5.00 টার পর েয়াগ করেবন।

460

মা. ইয়াছিমন আলী, িপতা; মছ র 
আলী, াম-মাদারখাল, ডাক-ঈদগাহ 
বাজার, জিকগ , িসেলট। মাবা: 
01780834229

2 0.16 ঘিনয়া , 
কাতলা , 
ই, েগল

মাছ পািনর উপির 
ভােগ খািব খাে ।

পািন পরী া কের দখা গেছ িপএইচ 
6.8, িডও = 4.8 , আেমািনয়া= 0.004
1। 50% পািন পিরবতন করেবন। 
2। অি েজন সরবরাহ বাড়ােবন। 
3। হররা টানেবন। 
4। এিস অ  েয়াগ করেবন।



461

আকরাম আলী, িপতা: হযরত আলী, াম-
দি ণ মাদারখাল, ডাক-ঈদগাহবাজার, 
জিকগ , িসেলট। মাবা: 
01726860501

5 1.13 িসলভার , 
েগল , 

সর , ই

মাছ বড় হয় না পািন পরী া কের দখা গেছ িপএইচ 
7.5, িডও = 5.5 িপিপএম। 
1। ন েয়াগ করেবন। শতেক 200 
াম কের। 

2। িত শতেক 150 াম ইউিরয়া সার 
েয়াগ করেবন। িপএসিপ 80-85 াম 
েয়াগ করেবন। 

3। িনয়িমত স রক খা  েয়াগ 
করেবন।

462

আ াব উি ন, িপতা: হাজী িছি ক আলী, 
াম-শ িড়, ডাক-জিকগ , জিকগ , 

িসেলট। মাবা: 01715747248

1 0.12 াসকাপ, 
তলািপয়া, 
েগল

পািন ঘালােট পািন পরী া কের দখা গেছ িপএইচ 
6.8, িডও = 2.3 , অ ােলািনয়া=0.01 
পাওয়া গেছ।
1। শতেক 1 কিজ হাের ন েয়াগ 
করেবন। 
2। ধােনর খড় 1-2 িকেলা শতেক 
িভিজেয় রাখেবন। 
3। ইউিরয়া 150 াম এসিপ 75 াম 

েয়াগ করেবন। গাবর 5 কিজ শতেক 
েয়াগ করেবন।

463

েত  িব াস, িপতা: খিল র রহমান, 
াম- কছির, ডাক-জিকগ , জিকগ , 

িসেলট। মাবা: 01766568773

1 0.1 ই, স  
কািলবাউস

মােছর বড় হয় না পািন পরী া কের দখা গেছ িপএইচ 
7.5, িডও = 6.1 তাপমা া 29িডি  
পাওয়া গেছ।
1। ন েয়াগ করেবন। শতেক 200 
াম কের। 

2। িনয়িমত সকাল িবকাল খা  েয়াগ 
করেবন। 
3। িনয়িমত স রক খা  েয়াগ 
করেবন।



464

সােলহ আহমদ, িপতা: আ: মা ান, াম-
মাইজকাি , ডাক-জিকগ , জিকগ , 
িসেলট। মাবা: 01716847780

3 0.33 তলািপয়া, 
পা স , 
িসলভার , 
কাতলা

মাছ পািনর উপর 
ভােস, খািব খায়
2। স জ র দখা 
যায়।

পািন পরী া কের দখা গেছ িপএইচ 
7.5, িডও = 6.1, িডএস= 87,  
তাপমা া 29িডি  পাওয়া গেছ।
1। হররা টানেবন। 
2। বাশ িদেয় িপ েয় অি েজন সরবরাহ 
বাড়ােবন। 
3। এিস আই ও  250 াম িবকাল 
5.00 টার পর েয়াগ করেবন।

465

িমজা র রহমান, িপতা: কামাল উি ন, 
াম-মাইজকাি , ডাক-জিকগ , 

জিকগ , িসেলট। মাবা: 
01865975224

2 0.16 সর , 
কািলবাউস, 
ই, েগল

1। ম দ ঘন  
বশী, ের 
া িতক খা  নই।

পািন পরী া কের দখা গেছ িপএইচ 
7.5, িডও = 6.4, িডএস= 78,  
তাপমা া 29িডি  পাওয়া গেছ।1। ম দ 
ঘন  কমােবন। 
2। শতেক 200-250 াম হাের ন 

েযাগ করেবন। 
3। 3। ইউিরয়া 150 াম এসিপ 75 
াম েয়াগ করেবন। গাবর 5 কিজ 

শতেক েয়াগ করেবন।

466

জালাল উি ন, িপতা: ব আলী, াম-
শ িড়, ডাক-জিকগ , জিকগ , 
িসেলট। মাবা: 01717849707

1 0.06 িসলভার, 
ই, েগল , 

সর

 পািন উপেরভােগ 
লাল র দখা যায়। 
2। মােছ বড় হয় না।

পািন পরী া কের দখা গেছ িপএইচ 
7.8, িডও = 6.9 , িডএস= 87, 
অ ােমািনয়া =0.02তাপমা া 29িডি  
পাওয়া গেছ।
1। ধােনর খড় বা কলা পাতা পিছেয় 
দিড় তরী কের লাল ার উ েয় 

লেবন। 
2। িত শতেক 100-125 াম ইউিরয়া 
2-3বার 10-12 িদন অ র েয়াগ 
করেবন। 
3। 100 াম িফটকারী েয়াগ করেবন।



467

জািমল আহমদ, িপতা: আয়াজ আলী, 
াম-শ িড়, ডাক-জিকগ , জিকগ , 

িসেলট। মাবা: 01711736143

3 0.12 কাতলা, 
াসকাপ, 
ই, েগল

1। ম দ ঘন  
বশী, 

2। পািনর 
উপিরভােগ দ দ 

ি

পািন পরী া কের দখা গেছ িপএইচ 
6.5, িডও = 5.9, িডএস= 80, 
অ ােমািনয়া= 0.05, তাপমা া 29িডি  
পাওয়া গেছ।
1। পািন পিরবতন করেবন।
2। জাল ও হররা টানেবন। 
3। ােসািন  200-250 াম একেরর 
3-6 ট গভীরতায় েয়াগ করেবন।

468

মাও: আ স সালাম, িপতা: সামই িময়া, 
াম- শখপাড়া, ডাক-ঈদগাহ বাজার, 

জিকগ , িসেলট। মাবা:

3 0.08 পা াস, 
তলািপয়া

1। উপেরর পািন রং 
কালেচ
2। মােছর গােয় 
হালকা লাল দাগ 
দখা যায়।

1। ন েয়াগ করেবন। 
2। প ি ন 100 এমএল 3-4 িলটার 
পািনর সােথ িমিশেয় িদেবন। 
3। মেসন েয়াগ করেবন। 50 াম।

469

মা. আ ল গ র, িপতা: মা. রইছ 
আলী, াম-মাদারখাল, ডাক-ঈদগাহ 
বাজার, জিকগ , িসেলট। মাবা: 
01775101601

3 0.18 তলািপয়া, 
সর , 
েগল, 

পা াস

1। মাথা বড় দহ 
ছাট

2। মােছর াফ কম

1। িত শতেক 250-300 াম ন 
েয়াগ করেবন। 

2। িত শতেক এসিপ 70 াম 
ইউিরয়া েয়াগ করেবন। 
3। িনয়িমত খাবার করেবন। 
4। িফসিভট 100 কিজ খাে র সােথ 1-
2 কিজ িমিশেয় েয়াগ করেবন।

470

মা. আ র রহমান, িপতা: হাজী আ: 
গ র, াম- গ য়া, ডাক-গ ারজল, 
জিকগ , িসেলট। মাবা: 
01726699327

2 0.24 ই, বাউস, 
তলািপয়া, 
েগল

পািনর উপিরভােগ 
দ দ ি

1। হররা টানেবন। 
2। পািন পিরবতন করেবন।
3। তী্  সম ায় ােসািন  েয়াগ 
করেবন। 200-400 াম। 3-6 ট 
গভীরতায় ।

471

আ র রিহম,িপতা: হাজী গ র, াম-
গ য়া, ডাক-গ ারজল, জিকগ , 

িসেলট। মাবা: 01715196454

2 0.16 ই, েগল 
,কাতলা,

1। পািন ঘালােট
2। মােছর ি  কম।

1। ন েয়াগ করেবন।
2। িফটকারী 240-245 াম শতাংেশ 

ট গভীরতায় েয়াগ করেবন।
3। ইউিরয়া সার েয়াগ করেবন শতেক 
150 াম।



472

মা. খিল র রহমান, িপতা: মা. হািব র 
রহমান, াম-পি মবন, ডাক-
থানাবাজার, জিকগ , িসেলট। মাবা: 
01727741562

1 0.05 কাতলা, 
কারিফউ, 
সর , 
াসকাপ

1। মাছ মারা যায়।
2। ের পািনর 
রং কালেচ
3। মাছ ভােস।

1। ন িতন কিজ েয়াগ করেবন।   
2। িজও িম  5 কিজ েয়াগ করেবন।
3। এিস আই ও  250 াম েয়াগ 
করেবন।

473

কামাল উি ন, িপতা: আ স সাবাহান, 
াম-মা্িজকাি , ডাক-জিকগ , 

জিকগ , িসেলট। মাবা: 
01747941899

2 0.16 তলািপয়া , 
সর , 
াসকাপ

1। মােছর াফ কম
2। েরর 

া িতক খা  নই।

1। িত শতেক 250-300 াম ন 
েয়াগ করেবন। 

2। িত শতেক এসিপ 70 াম 
ইউিরয়া েয়াগ করেবন। 
3। িনয়িমত খাবার করেবন। 
4। িফসিভট 100 কিজ খাে র সােথ 1-
2 কিজ িমিশেয় েয়াগ করেবন।

474

আ র রহমান, িপতা: ট  ি◌িময়া, াম-
গ য়া, ডাক- গ ারজল, জিকগ , 

িসেলট।

1 0.05 বাউস, 
েগল, ই

1। মাছ মারা যায়।
2। ের পািনর 
রং কালেচ

1। ন িদেবন শতেক .50 কিজ। 
1। মাইে ািনল 100 এমএল 5 িলটার 
পািনর সােথ িমিশেয় সম  ের িছ েয় 
িদেবন। 

475

মা. েবল আহমদ. িপতা: হাজী হািরচ 
আলী, াম-গ দ , ডাক-জিকগ , 
জিকগ , িসেলট। মাবা: 
01723958220

2 0.18 ই, স  
, েগল

পািনর উপেরর লাল 
র দখা যায়।

1। ধােনর খড় বা কলা পাতা পিছেয় 
দিড় তরী কের লাল ার উ েয় 

লেবন। 
2। িত শতেক 100-125 াম ইউিরয়া 
2-3বার 10-12 িদন অ র েয়াগ 
করেবন। 
3। 100 াম িফটকারী েয়াগ করেবন।

476

বােয়র আহমদ,িপতা: আ ল কিরম, 
াম: ইসলাম র, ডাক-, ইদগাহবাজার, 

িসেলট। মাবা: 01813080419

2 0.17 ঘিনয়া, 
সর , 
াসকাপ, 
েগল

1। ম দ ঘন  বিশ
2। মাছ চ াকাের 
ের

1। ম দ ঘন  কমােবন। 
2। শতেক 200-250 াম হাের ন 

েযাগ করেবন। 
3। 50% পািন পিরবতন করেবন। 
4। শতেক 200 াম হাের িজওলাইট 

েয়াগ করেবন।



477

আ শ সালাম,িপতা: মাবারক আলী, 
াম-ভরণ লতান র, ডাক-থানাবাজার, 

জিকগ , িসেলট। মাবা: 
01729808603

1 0.04 িসলভার, 
কাতলা, 
েগল , ই

1। মাছ পািনর 
ভেস উেঠ

2। হা কের খািব 
খায়।

1। হররা টানেবন। 
2। বাশ িদেয় িপ েয় অি েজন সরবরাহ 
বাড়ােবন। 
3। অি  এ  250 াম িবকাল 5.00 
টার পর েয়াগ করেবন।

478

রনিজতা িব াস, িপতা: ব ন িব াস, 
াম- িদিকরপাড়, ডাক-জিকগ , 

জিকগ , িসেলট। মাবা:

1 0.34 সর , 
কাতলা, ই, 
েগল, 
াসকাপ

1। পািনর রং 
লালেচ।
2। মাছ খািব খায়, 
রেত রেত মারা 

যায়।

1। এিস আই অ  500 াম সম  ের 
িছ েয় িদেবন। 
2। িজওলাইট 15 কিজ কের েয়াগ 
করেবন।

479

এমাদ উি ন, িপতা: আ ল গিণ, াম-
পীরনগর, ডাক-জিকগ , জিকগ , 
িসেলট। মাবা: 01780834128

1 1.6 াসকাপ, 
ই, কাতলা, 

িবে ট

1। মােছর াফ কম
2। ম দ ঘন  বশী

1। ম দ ঘন  াস করেবন।
2। মাচছ ওজেনর 3-5% খাবার েয়াগ 
করেবন।
3। িভসিভট 100 কিজ খাে র সােথ 1 
কিজ িমিশেয় েয়াগ করেবন।

480

মাসেলহ উি ন, িপতা: হাজী আ: রিশদ, 
াম-িনয়া ল, ডাক- ি পাড়া, জিকগ , 

িসেলট। মাবা: 01721317243

2 0.17 সর , 
তলািপয়া, 
েগল, 
াসকাপ

1। মােছর াফ 
কম। 
2। েরর 

া িতক খা  নই।

1। শতেক 250-300 াম ন েয়াগ 
করেবন। ন েয়াগ পর 5-7 িদন পর 
ইউিরয়া 150-200 াম এসিপ 70-80 
াম কের েয়াগ করেবন। 

2। মােছর খা  সােথ 250 াম 
িফসিভট িম  কের খাওয়ােবন।

481

নামান উি ন, িপতা: তাবারক হােসন, 
াম-উ র খলাছড়া, ডাক-খলাছড়া, 

জিকগ , িসেলট। মাবা: 
01727600535

1 0.32 েগল, 
সর , 
তলািপয়া

1। পািন ঘালােট।
2। অিতির  
কাদার উপি ত।

1। শতেক 1 কিজ কেরেছন েয়াগ 
করেবন। 
2। িফটিকির 24-45 াম শতাংশ/ ট 
গভীরতায় ইউিরয়া সার 150 াম 
শতাংেশ েয়াগ করেবন।

482

দেলায়ার হােসন, িপতা: ফয় র 
রহমান, াম-উ র আ , ডাক- ি পাড়া, 
জিকগ , িসেলট। মাবা: 
01778553656

1 0.13 েগল, 
কাতলা, 
সর , 
তলািপয়া, 
ই

1। মাছ ভােস. 
রেত রেত মারা 

যায়।

1। 10 কিজ িজওলাইট েয়াগ করেবন।
2। হররা টানেবন। 
3। এিসআইঅ  250 াম কের 4 িদন 
িদেবন।
4। িতন থেক চার িদন পের শতেক 
আধা কিজ কের লবণ িদেবন।



483

আল আমীন আহমদ, িপতা: নছার 
আলী,, াম-দ: িবপক, ডাক- িবর , 
জিকগ , িসেলট। মাবা: 
01796571472

1 0.04 তলািপয়া  1। মােছর াফ 
কম। 
2। দিনক মােছর 
ওজেনর খা  েয়াগ 
িবষয় জানেত চান। 

1। মােছর ওজেনর 5% হাের খা  
েয়াগ করেবন। 

2। িনয়িমত খা  েয়াগ করেবন। 
3।িফসিভট 100 কিজ খাে র সােথ 1-
2 কিজ িমিশেয় েয়াগ করেবন।

484

মন আহমদ, িপতা: িসরা ল ইসলাম, 
াম-পলাশ র, ডাক-বালাউট, জিকগ , 

িসেলট। মাবা: 01753113552

4 1.34 তলািপয়া, 
ই, েগল, 
াসকাপ

1। মােছর গােয় 
লাল দাগ।
2। িবগেহড মােছ 
লাল দাগ।
3। চা া কাটা মাছ 
আেছ।

1। শতেক আধা 0.50 কিজ লবণ ও ন 
েয়াগ করেবন। 

2। িবঘা িত 1 কিজ িজককাড 
েয়াগ করেবন।

485

ফখ ল আলম, িপতা: আ স ার, 
াম-গ দ , ডাক-জিকগ , জিকগ , 

িসেলট। মাবা: 01713816804

1 0.08 েগল, 
ঘিনয়া, ই, 
েগল

1। মাছ মারা যায় 
2-4 কের িতিদন।
2। ের র 
পাতা পেড় । 
3। আেলা পেড় না।

1। মগািজও াস শতেক 200 াম কের 
িদেবন। 
2। এিস আই অ  250 াম িদেবন। 
3। প ি ন 100 এমএল চার িলটার 
পািনর সােথ িমিশেয় েয়াগ করেবন।

486

তাফােয়ল আহমদ, িপতা: ফজ র 
রহমান, াম-কসকনক র, ডাক-
া ণ াম, জিকগ , িসেলট। মাবা: 

01740901034

1 0.07 িবে ড , 
কাতলা, ই, 
েগল, 
তলািপয়া

1। মাছ ভােস।
2। ের া িতক 
খা  নাই। 
3। মাছ বড় হয় না।

1। এিস আই অ  250 াম সম  ের 
িছ েয় িদেবন। 
2। ের ন েয়াগ করেবন শতেক 
200 াম কের। 
3। মােছর ওজেনর িভি েত িনয়িমত 
খা  েয়াগ করেবন। 

487

মাহ ল হাসান খান, িপতা: মিতউর 
রহমান, াম-পাঠানচক, ডাক-
থানাবাজার, জিকগ , িসেলট। মাবা: 
01714347330

1 0.24 ই, কাতলা, 
িসলভার, 
তলািপয়া, 
াসকাপ

 পািনর উপিরভাগ 
লাল র

1। ধােনর খড় বা কলা পাতা পিছেয় 
দিড় তরী কের লাল ার উ েয় 

লেবন। 
2। িত শতেক 100-125 াম ইউিরয়া 
2-3বার 10-12 িদন অ র েয়াগ 
করেবন। 
3। 100 াম িফটকারী েয়াগ করেবন।



488

গালাম মাহ ব, িপতা: মঈ ল ইসলাম 
াম-িনলা র র, ডাক-বালাউট, 

জিকগ , িসেলট। মাবা: 
01741108596

2 0.17 ই, বাউস, 
েগল, 

িসলভার

1। মােছর ঘন  
বশী

2। মােছর াথ 
কম।

1। মােছর ম দ ঘন  কমােবন।
2। স রক খা  খল, গেমর িস, 
চাউেলর  ড়া, িফসিভট 100 কিজ 
খাে র সােথ েয়াগ করেবন। 

489

হা ন অর রিশদ, িপতা: আ: বাির,  াম-
িনয়া ল, ডাক- ি পাড়া, জিকগ , 
িসেলট। মাবা: 01733149569

2 0.36 াসকাপ, 
িসলভার, 
কাতলা, ই

1। মাছ বড় হয় না। 
2। া িতক ও 
স রক খা  

েয়ােগর িবষয় 
জানেত চান।

1। িত শতেক 250 াম হাের ন 
েয়াগ করেবন। 

2। 5-7 িদন পর 1.50 াম ইউিরয়া 
এসিপ 50-75 াম পািনেত িমিশেয় 

িভিজেয় িছ েয় েয়াগ করেবন। 
3। স রক খা  িহসােব খল, গেমর 

িস, চাউেলর ড়া িনয়িমত েয়াগ 
করেবন।

490

মা. আ ল আহাদ, িপতা: গালাম 
র ানী াম- সানা র, ডাক-সড়েকর 
বাজার, জিকগ , িসেলট। 
মাবা:01726784812

3 0.85 সর , 
কা উ, 
তলািপয়া, 
ই, েগল

1। ম দ ঘন  বশী
2। মাছ বড় হয় না।
3। ডাল পালা ছায়া 
পেড়।

1। েরর পােড়র গাছ পালঅর ডাল 
কেট পির ার কের। 

2। শতেক পের ইউিরয়া 150-200 াম 
এসিপ 50-75 াম পিরমান শতেক 

সম  েরর িছ েয় িদেবন।

491

আ ল আিজজ, িপতা: হাজী মাহ ব 
আহমদ, াম- রহান র, ডাক-বারহাল, 
জিকগ , িসেলট। 
মাবা:01736209582

3 0.8 েগল, 
বাউস, ই, 
িসলভার 
কাপ, প াশ

1। মাছ মারা যায়।
2। ের জলজ 
আগাছা রেয়েছ।

1। েরর জলজ আগাছা পির ার 
করেবন। 
2। িত শতেক 500 াম ন , 500 াম 
লবণ েয়াগ করেবন। 
3।

492

কাি  দাস, ি  মার দাস,  াম-
গদাধর, ডাক-িবর , জিকগ , িসেলট। 
মাবা: 01718021682

2 0.59 ই, েগল, 
িসলভার, 
সর

1। মাছ বড় হয় না। 
2। া িতক খা  
নই। 

3। মাছ ছাড়ার 
আেগ ন দওয়া 
হয়িন।

1। িত শতেক 250 াম হাের ন 
েয়াগ করেবন। 

2। 5-7 িদন পর 1.50 াম ইউিরয়া 
এসিপ 50-75 াম পািনেত িমিশেয় 

িভিজেয় িছ েয় েয়াগ করেবন। 
3। স রক খা  িহসােব খল, গেমর 

িস, চাউেলর ড়া িনয়িমত েয়াগ 
করেবন।



493

হািব র রহমান, মক স আলী, াম-
পীেররচক, ডাক-জিকগ , জিকগ , 
িসেলট। মাবা: 01704733803

1 1.6 কাতলা, ই, 
েগল, িনয়া

1। মাছ মারা যায় 1-
2 টা কের। 
2। খা  ন মােঝ 
মে

1। ন ও লবণ 500 াম কের। 

494

মা. কিবর আহমদ, িপতা: মাবারক 
আলী, াম-মাদারখাল, ডাক-ঈদগাহ 
বাজার, জিকগ , িসেলট। মাবা: 
01702526288

5 0.92 ই, েগল , 
সর , 
কার

1। ম দ ঘন  
বশী। 

2। মাছ পািনর 
উপেরর ভােগ ভেস 
বড়ায়।

1। পািনেরর উপিরভােগ বাশ িদেয় 
িপ েয় পািন আে ািলত করেবন। 
2। তী  অি  এ 250-300 াম েয়াগ 
করেবন।

495

জাহানারা বগম, া: ম  িময়া, াম-
হালঘাট, ডাক-থানাবাজার, জিকগ , 
িসেলট। মাবা: 01706532335

1 0.06 াসকাপ, 
েগল , ই, 

কাতলা

1। ম দ ঘন  বশী
2। মাছ মারা যায়।
3। মাছ ভােস।

1। হররা টানেবন।
2। িজওলাইট িদেবন 200 াম কের 
শতেক। 
3। এিস আই অ  250 াম িদেবন ।

496

মা. িছি র রহমান, িপতা: আ: ছা ার 
াম- গাপীর চক, ডাক-জিকগ , 

জিকগ , িসেলট। মাবা: 
01753737550

1 0.24 সর , ই, 
েগল, 

প াস

1। মােছর াফ 
কম। 
2। েরর েযর 
আেলা পেড় না। 
3। র পােড় 
গাছপালা আেছ।

1। গাছপালা িন েড় িদেবন। 
2। ের শতেক 250 াম হাের ন 

েয়াগ করেবন। 
3। স রক খা  েয়াগ করেবন।

497

সিমক আহমদ, িপতা: আ ল হাকীম, 
াম-বারঠা রী, ডাক-বারঠা রী, 

জিকগ , িসেলট। মাবা: 
01743513957

2 0.36 ই, েগল 
,সর , 
িবগেহড, ল
লািপয়া

1। মাছ ভােস খািব 
খায়। 2। ন দনিন 
মাছ ছাড়ার আেগ।

1। ন িদেবন শতেক 250 াম। 
2। সম  েরর পািন বাশ িদেয় 
িপ েয় আে িলত করেবন। 
3। এিস আই অ  1 কিজ েয়াগ 
করেবন।



498

মা. ফয় ল ইসলমা, িপতা: আখিল র 
রহমান, াম-নওয়া াম, ডাক-জিকগ , 
জিকগ , িসেলট। মাবা: 
01722640511

1 0.16 ই, কাতলা, 
প াশ, তলা
িপয়া

1। া িতক খা  
নই। 

2। মাছ বড় হয় না। 
3। ন দনিন মাছ 
ছাড়ার আেগ।

1। িত শতেক 250 াম হাের ন 
েয়াগ করেবন। 

2। 5-7 িদন পর 1.50 াম ইউিরয়া 
এসিপ 50-75 াম পািনেত িমিশেয় 

িভিজেয় িছ েয় েয়াগ করেবন। 
3। স রক খা  িহসােব খল, গেমর 

িস, চাউেলর ড়া িনয়িমত েয়াগ 
করেবন।

499

সিলম আহমদ, িপতা: রহাল উি ন,  
াম-আন র, ডাক-জিকগ , জিকগ , 

িসেলট। মাবা: 0172943287

1 0.17 ই, েগল, 
তলািপয়া, 

সর

পািনর উপিরভােগ 
স জ র 

1। সার ও খা  েয়াগ ব  রাখেবন।
2। 10% পািন অদল বদল কের িদেবন। 
3। িসলভার কাপ পানা 2-3 শতাংশ 

েয়াগ করেবন।
4। এ ােকায়া ি ন 1/2 িলটার একের 
চার থেক 4-6 ট গভীরতায় েয়াগ 
করেব

500

মিহ র রহমান, িপতা: হাজী হািব র  
রহমান, াম-নাি , ডাক-বােদওরাইল, 
জিকগ , িসেলট। মাবা: 
01876033410

3 0.25 ই, 
তলািপয়া 
েগল

1। মাছ মারা যায়। 
2। মাছ ভােস। 
3। মােছর গােয় 
লাল দাগ 1-2 মারা 
যায়।

1। অি েমার 250 াম েয়াগ করেবন।
2। প ি ন 100 এমএল 4 িলটার 
পািনেত িমিশেয় সম  ের িছ েয় 
িদেবন। 
3। শতেক 250 াম ন ও 250 াম 
লবন েয়াগ করেবন।

501

ইবা র রহমান, িপতা: মখ ছ আলী,  
াম-িবপক, ডাক-িবর , জিকগ , 

িসেলট। মাবা: 01730171750

1 0.08 সর , 
েগল, কাপ

1। পািন কালেচ
2। েরর 

া িতক খা  নই। 
3। মাছ বড় হয় না।

1। িজওলাইট িদেবন 10 কিজ । 
2। ের ইউিরয়া সার 150 াম, 

এসিপ 70 াম শতেক িদেবন ।  
3। িনয়িমত খা  েয়াগ করেবন মােছর 
ওজেনর 3-5%।



502

আ শ ছালাম, িপতা: আলাউি ন,  াম-
দ. িবপক, ডাক-িবর , জিকগ , 
িসেলট। মাবা:

1 0.06 প াস, ই, 
কাতলা, 
েগল

1। মােছর ম দ 
ঘন  বশী। 
2। েরর পােড় 
ঝাপ ঝাড় রেযেছ। 

3। মােছর ভােস।

1। মােছর ম দ ঘন  কমােবন।
2। েরর পােড়র ঝাপ, ঝাড় পির ার 
করেবন। 
3। েরর অি েজন সরবরাহ 
বাড়ােবন। 

503

মা. সিফক উি ন চৗ. িপতা: ম িজর 
আলী চৗ,  াম-এওলাসার, ডাক-
বােদেদওরাউল, জিকগ , িসেলট। 
মাবা: 01734963106

3 1.13 িসলভার, 
েগল, ই, 

সর , 
কাতলা

1। ম দ ঘন  
বশী। 

2। মাছ পািনর 
উপেরর ভােগ ভেস 
বড়ায়।

1। হররা টানেবন। 
2। পািন পিরবতন করেবন।
3। তী্  সম ায় অি  এ 2 কিজ 

েয়াগ করেবন।

504

শাম ল হক, িপতা: আছাব আলী,  াম-
মাদারখাল, ডাক-ঈদগাহ বাজার, 
জিকগ , িসেলট। মাবা:

1 0.36 কািলবাউস, 
ই, কাতলা, 
েগল, 

সর

পািনর উপিরভােগ 
দ দ ি

1। হররা টানেবন। 
2। পািন পিরবতন করেবন।
3। তী্  সম ায় ােসািন  েয়াগ 
করেবন। 200-400 াম। 3-6 ট 
গভীরতায় ।

505

আ স সালাম, িপতা: সমই িময়া,  াম-
শখপাড়া, ডাক-ঈদগাহ বাজার, জিকগ , 

িসেলট। মাবা: 01731764147

3 0.08 পা াস, ই, 
কাপ, েগল

মাছ বড় হয় না 1। ন েয়াগ করেবন 1 কিজ শতেক । 
5 িদন পর 
2। ইউিরয়া 150-200 এসিপ 50-75 
াম।

506

মা. জামাল উি ন, িপতা: মা. আ শ 
লিতফ,  াম-মািনক র, ডাক-
থানাবাজার, জিকগ , িসেলট। মাবা: 
01780855953

1 0.06 াসকাপ, 
সর , 
িবগেহড

1। মাছ পািনর 
উপিরভােগ ভেস 
উেঠ। 
2। হা কের খািব 
খায়।

1। সাতার কাটেবন, বাশ িদেয় পািনেত 
িপটােবন। 
2। অি েজন সরবরাহ বাড়ােনা।

507

মা. আ স ছালাম, িপতা: বশাই িময়া,  
াম- কানা াম, ডাক-শাহগলী, জিকগ , 

িসেলট। মাবা: 01720237064

1 0.16 ই, কাতলা, 
সর , 
াসকাপ

1। ন দয়া হেয়েছ 
1 মাস আেগ
2। মােছর ি  কম।

1। িনয়িমত খা  েয়াজ  
2। সার িদেবন 5 কিজ ইউিরয়া, 5 
কিজ এসিপ

3। 15 িদন পের 15 কিজ ন ও লবণ 
েয়াগ করেবন।



508

মা. আজাদ উি ন, িপতা: আ ল 
আহাদ,  াম-উ র আইয়র, ডাক-
ি পাড়া, জিকগ , িসেলট। মাবা: 

01761465771

1 0.13 ই, কাতলা, 
েগল,

1। মাছ পািনর 
উপিরভােগ ভােস 

র 12.00 টা পয

1। বা  িদেয় পািন িপ েয় িদেবন সম  
েরর পািন। 

2। অি েজন সরবরাহ বাড়ােবন
3। এিস অ  250 াম াবেলট েয়াগ 
করেবন।

509

মা. বদ ল ইসলাম, িপতা: আ ল হক,  
াম-চাির াম, ডাক-আট াম, জিকগ , 

িসেলট। মাবা: 01737863521

1 0.12 প াস 1। মােছর ি  কম
2। খা  িবষেয় 
জানেত চান ।

1। মােছর ঘন  কমােত হেব। 
2। িনয়িমত খাবার িদেত হেব। 
3। বাজােরর প ােসর জ  রিডিফড 
খাওয়ােত হেব।

510

এরশাদ আলী, ামঃ কভাগ, 
ইউিনয়নঃ তায়া ল, 01304280875

3 0.66 কাপ িম চাষ 
ও মেনােস  
তলািপয়া

ব ায় ও কেরানা 
ভাইরােস িত

িষ াংক হেত  ঋণ হণ  ন ন কের 
মাছচাষ করার পরামশ।

511

আ  কাওছার, ামঃ কিচ, ইউিনয়নঃ 
ল ড়া, 01713814849

1 0.13 কাপ িম চাষ 
ও মেনােস  
তলািপয়া

ব ায়  িত ন ন কের র ত কের মাছচাষ   
করার পরামশ।

512
ইশরাক আলী, ামঃ মা কাপা, 
ইউিনয়নঃ ম র, 01908008140

1 0.1 কাপ িম চাষ ব ায়  িত ন ন কের র ত কের মাছচাষ   
করার পরামশ।

513
আ ল িহত, ামঃ বহর, ইউিনয়নঃ 
ন ীরগাও, 01716766846

1 0.12 কাপ িম চাষ ব ায়  িত াংক হেত  ঋণ হণ  ন ন কের মাছচাষ 
করার পরামশ।

514

মাঃ সিলম আহমদ, ামঃ নায়াপাড়া, 
ইউিনয়নঃ তায়া ল, 01710686859

3 2.2 কাপ িম চাষ 
, তলািপয়া ও 
পা াস চাষ

ব ায় ও কেরানা 
ভাইরােস িত

িষ াংক হেত  ঋণ হণ  ন ন কের 
মাছচাষ করার পরামশ।

515
সমিছর আলী, ামঃ নয়ােখল, ইউিনয়নঃ 
পি ম জাফলং, 01758044088

1 0.4 0 ন ন মাছ চাষ ন ন মাছ চাষ িবষেয় িব ািরত পরামশ 
দান।

516

বােয়র আহমদ, ামঃ কালাইউরা, 
ইউিনয়নঃ পি ম জাফলং, 
01706555859

0 0.27 মেনােস  
তলািপয়া

মােছর খা  দান মােছর ওজেনর 4-5% হাের দিনক ২ বার 
কের স রক খাবার দােনর পরামশ।



517

মাঃ জিহর উি ন, ামঃ ব িদঘীর 
পার, ইউিনয়নঃ আলীরগাও, 01304-
315290,

4 2.13 কাপ িম চাষ 
ও মেনােস  
তলািপয়া

ব ায় ও কেরানা 
ভাইরােস িত

িষ াংক হেত  ঋণ হণ  ন ন কের 
মাছচাষ করার পরামশ।

518

আ ল মনাফ, ামঃ ফনাইেকানা, 
ইউিনয়নঃ পি ম জাফলং, 
01755045210

4 0.57 কাপ িম চাষ 
ও মেনােস  
তলািপয়া

মােছর ত রাগ এবং 
1-2 টা কের মাছ মারা 
যায়

শতেক 500 াম হাের ন ও লবণ েয়ােগর 
পরামশ।

519
মাঃ আ ল মনাফ, ামঃ দমদমা হাওর, 

ইউিনয়নঃ ম র, 01754046175
1 0.18 কাপ িম চাষ ব ায়  িত ন ন কের র ত কের মাছচাষ   

করার পরামশ।

520

মাঃ এনা ল হক, ামঃ শাহা র, 
ইউিনয়নঃ তায়া ল, 01727191980

3 0.8 কাপ িম চাষ 
ও মেনােস  
তলািপয়া

ব ায়  িত

েরর পাড় মরামত কের ন ন কের র 
ত কের মাছচাষ   করার পরামশ।

521
আ ল কিরম, ামঃ িনহাইন, ইউিনয়নঃ 
ডৗবাড়ী, 01727192065

1 0.2 কাপ িম চাষ ব ায়  িত

েরর পাড় মরামত কের ন ন কের র 
ত কের মাছচাষ   করার পরামশ।

522

মাতাব আহমদ, ামঃ গাসাইন র, 
ইউিনয়নঃ ফেতহ র, 01787594184

1 0.16 কাপ িম চাষ মােছর খাবার দান মােছর ওজেনর 4-5% হাের দিনক ২ বার 
কের স রক খাবার দােনর পরামশ।

523

কােশম আহমদ, ামঃ কাশ, ইউিনয়ন 
আলীরগাও, 01731751519

1 0.24 কাপ িম চাষ 
ও মেনােস  
তলািপয়া

পািনর িপ এইচ কম (5.0শতেক 300 াম হাের ন েয়ােগর পরামশ।

524

মাঃ আ াহ, ামঃ রাউত াম, 
ইউিনয়ন আলীরগাও, 01710446094

1 0.27 কাপ িম চাষ 
ও মেনােস  
তলািপয়া

পািনর উপের স জ 
র, মাছ 1-2 টা কের 

মারা যায়।

শতেক 500 াম হাের ন েয়ােগর পরামশ।



525

মাঃ নািজম উি ন, ামঃ নয়ােখল, 
ইউিনয়নঃ পি ম জাফলং, 
01758044088

2 0.47 কাপ িম চাষ 
ও মেনােস  
তলািপয়া

ব ায় ও কেরানা 
ভাইরােস িত

িষ াংক হেত ঋণ হণ  ন ন কের 
মাছচাষ করার পরামশ।

526
মাঃ হাসান, ামঃ আসামপাড়া, 

ইউিনয়নঃ ব জাফলং, 
01715993639

1 0.2 কাপ িম চাষ 1-2 টা কের মারা যায় শতেক 500 াম হাের ন ও লবণ েয়ােগর 
পরামশ।

527
মাঃ আ র রব, ামঃ লােখর পাড়, 

ইউিনয়নঃ ব জাফলং,
01723988662

1 0.2 কাপ িম চাষ মােছর ি  কম মােছর ওজেনর 4-5% হাের দিনক ২ বার 
কের স রক খাবার দােনর পরামশ।

528
মাঃ বদ ল ইসলাম
ামঃ নয়ামা ,  ইউিনয়ন আলীরগাও

2 0.5 কাপ িম চাষ েরর পািন হালকা 
ঘালােট

শতেক 500 াম হাের ন েয়ােগর পরামশ।

529
জাকািরয়া আহমদ, ামঃ দা, ইউিনয়ন 
আলীরগাও, 01626904067

2 0.2 কাপ িম চাষ মাছ কমত বড় হে  
না

মােছেক দিনক ২ বার কের স রক খাবার 
দােনর পরামশ।

530

মাঃ এনা ল হক, ামঃ শাহা র, 
ইউিনয়নঃ তায়া ল, 01727191980

5 1.2 কাপ িম চাষ 
, তলািপয়া ও 
পা াস চাষ

মােছর খাবার দান মােছর ওজেনর 4-5% হাের দিনক ২ বার 
কের স রক খাবার দােনর পরামশ।

531

মাঃ সাহাব উি ন, ামঃ রহা, ইউিনয়নঃ 
ডৗবাড়ী, 01724073584

1 0.1 কাপ িম চাষ 
ও মেনােস  
তলািপয়া

মাছ অিতির  ম দ ও 
মাছ কমত খাবার 
খায়না।

মােছর ম দ ঘন  কমােনা ও পিরিমত খাবার 
দােনর পরামশ

532

মাঃ সােহদ আহমদ, ামঃ রাউত াম, 
ইউিনয়ন আলীরগাও, 01745378964

1 0.26 কাপ িম চাষ 
ও মেনােস  
তলািপয়া

পািনর উপের স জ র খাবার েয়াগ ব  রাখা এবং শতেক 500 
াম হাের ন েয়ােগর পরামশ।

533
খিল র রহমান, ামঃ ণানগর উ র, 
ইউিনয়নঃ আলীরগাও, 01731974146

2 0.16 0 ন ন মাছ চাষ ন ন মাছ চাষ িবষেয় িব ািরত পরামশ 
দান।



534

মাঃ আসা ামান (আসাদ), ামঃ 
ঘাষ াম, ইউিনয়নঃ ডৗবাড়ী,

01743920309

3 0.4 কাপ িম চাষ 
ও মেনােস  
তলািপয়া

পািনর িপ এইচ কম 
(5.2)

শতেক 500 াম হাের ন েয়ােগর পরামশ।

535
দেলায়ার হােসন, ামঃ সাংিকভা া 

হাওর, ইউিনয়নঃ ব জাফলং,
01714330129

2 0.5 0 ন ন মাছ চাষ ন ন মাছ চাষ িবষেয় িব ািরত পরামশ 
দান।

536
আ ল মা ান, ামঃ ণানগর, ইউিনয়নঃ 
আলীরগাও, 01759335976

1 0.1 কাপ িম চাষ েরর পািন হালকা 
ঘালেট

শতেক 500 াম হাের ন েয়ােগর পরামশ।

537

মাঃ শাহজাহান, ামঃ ভীতর ল, 
ইউিনয়নঃ ম র, 01315960256

1 0.27 কাপ িম চাষ ব ায়  িত েরর পাড় মরামত কের ন ন কের র 
ত কের মাছচাষ   করার পরামশ।

538

মাঃ জামাল উি ন, ামঃ মিহষেখর, 
ইউিনয়নঃ ফেতহ র, 01757848777

5 1.06 কাপ িম চাষ 
ও মেনােস  
তলািপয়া

কেরানায় িত  ও 
াংক ঋণ িনেত আ হী

িষ াংক হেত ঋণ হণ কের মাছচাষ 
করার পরামশ।

539
আ ল আিজজ, ামঃ গায়াইন, 
ইউিনয়নঃ পি ম জাফলং, 
01306532771

3 0.69 কাপ িম চাষ মৎ  চাষ িবষেয় 
িশ ণ িনেত আ হী

মাছ চাষ িবষেয় পরামশ দান এবং িশ েণ 
নাম অ করণ।

540

মাঃ তয় র রহমান, ামঃ লামা মকা, 
ইউিনয়নঃ ডৗবাড়ী, 01719990674

2 0.32 কাপ িম চাষ 
ও মেনােস  
তলািপয়া

মােছর লাল টিক 
রাগ

মােছর ম দ ঘন  কমােনা এবং শতেক 25-
30 হাের পটািশয়াম পার া ােনট েয়ােগর 
পরামশ।

541

মাঃ ামান, ামঃ গারা াম, 
ইউিনয়নঃ ম র, 01719230237

5 3.23 কাপ িম চাষ 
ও মেনােস  
তলািপয়া

ব ায় ও কেরানা 
ভাইরােস িত

িষ াংক হেত ঋণ হণ  ন ন কের 
মাছচাষ করার পরামশ।

542

মাঃ ল ইসলাম, ামঃ খাইরাই, 
ইউিনয়নঃ আলীরগ ও, 01749658560

2 0.73 কাপ িম চাষ 
ও মেনােস  
তলািপয়া

কেরানা ভাইরােস 
িত

িষ াংক হেত ঋণ হণ কের মাছচাষ 
করার পরামশ।



543

জয়নাল আেবদীন, ামঃ মনাইকাি , 
ইউিনয়নঃ পি ম জাফলং,
01759183762

2 0.3 কাপ িম চাষ 
ও মেনােস  
তলািপয়া

মাছ মারা 1-২ টা কের মােছর ম দ ঘন  কমােনা এবং শতেক 500 
াম হাের লবণ েয়ােগর পরামশ।

543

আ ল মনাফ, ামঃ ফনাইেকানা, 
ইউিনয়নঃ পি ম জাফলং,
01755045210

2 0.2 কাপ িম চাষ 
তলািপয়া ও 

পা াস চাষ

খ হা করা অব ায় 
মাছ মারা যায়।

সাতার কেট বা বাশ িদেয় পািনেত িপ েয় 
অি েজন সরবরাহ বাড়ােনা।

544
আিমর হােসন, ামঃ লা , ইউিনয়নঃ 
পি ম জাফলং, 01714486276

4 0.8 িশং, মা র ও 
কাপ িম চাষ

িজ সম া াংক হেত  ঋণ হণ  নকের মাছচাষ করার 
পরামশ।

545

ফেয়জ আহমদ, ামঃ বৗল াম, 
ইউিনয়নঃ তায়া ল, 01712-402057

1 0.2 কাপ িম চাষ 
ও মেনােস  
তলািপয়া

মােছর ত রাগ শতেক 04 াম হাের মেসন েয়ােগর 
পরামশ।

546

মাঃ হািব র রহমান, ামঃ দওয়ার 
াম, ইউিনয়নঃ পি ম জাফলং, 

01704046667

2 0.6 কাপ িম চাষ 
ও মেনােস  
তলািপয়া

মােছর খাবার দান মােছর ওজেনর 4-5% হাের দিনক ২ বার 
কের স রক খাবার দােনর পরামশ।

547
আলী আহমদ, ামঃ ফেতহ র ২য় খ , 
ইউিনয়নঃ ফেতহ র, 01719239548

1 0.05 মেনােস  
তলািপয়া

েরর পািন হালকা 
ঘালােট

মােছর ম দ ঘন  কমােনা এবং শতেক 500 
াম হাের ন েয়ােগর পরামশ।

548

হলাল উি ন,  ামঃ গাসাইন র, 
ইউিনয়নঃ ফেতহ র, 01729132246

1 0.13 কাপ িম চাষ ের া িতক খাবার 
কম

শতেক ১00 াম হাের ইউিরয়া ও এিপ সার 
েয়ােগর পরামশ

549
খােলদ আহেমদ

নি পাড়া, কানাইঘাট, িসেলট
01710263450

1 0.08 কাপ িম
মাছ বােড় কম, ভেস 

থােক
মােছর ওজেনর 5% হাের খাবার িদেত হেব।

550
ছাইয়ান আহমদ

ছাট ফৗদ, কানাইঘাট, িসেলট
01781356457

1 0.07 কাপ িম পািনর রং ঘাল ন 1 কিজ/শতক িদেত হেব।



551
রা  আহমদ

নি পাড়া, কানাইঘাট, িসেলট
01710263450

1 0.16 কাপ িম
েরর তলেদেশ 
বিশ কাদা।

৪-৬ ইি ছর বশী ক দা েল ফলেত হেব।

552
আ ল ফজল

নি পাড়া, কানাইঘাট, িসেলট
01738140442

১ ০
মেনােস  
তলািপয়া

মাছ ভেস থােক
মােছর ঘন  কমােত হেব, অি লাইফ 300 

াম/একর িদেত হেব।

553
শািমম আহমদ

কউ  হাওড়, কানাইঘাট, িসেলট। 
01644725539

1 0.16 কাপ িম পািনেত গ িজওলাইট 300 াম/শতক িদেত হেব।

554
আ র রিহম

বাউরভাগ,  কানাইঘাট, িসেলট। 
01721484892

1 0.27 কাপ িম পািনর রং ঘালা ন 1 কিজ/শতক িদেত হেব।

555
আিশক উি ন

বাউরভাগ, কানাইঘাট, িসেলট। 
01715396743

1 0.16 কাপ িম ক ির পানা বশী কািয়ক ম িদেয় েল ফলেত হেব।

556
শাহাব উি ন

নয়া াম, কানাইঘাট, িসেলট। 
01733669860

1 0.315 কাপ িম
মােছর ি  সে াস 

জনক নয়
মােছর ওজেনর 5% হাের খাবার িদেত হেব।

557
শািহন আহমদ

নছগড়া, কানাইঘাট, িসেলট।
01773034240

1 0.19 কাপ িম পািনর রং ঘালা ন 1 কিজ/শতক িদেত হেব।

558
জামাল উি ন

বাউরবাগ 2য় , কানাইঘাট, িসেলট।
01736671524

1 0.18 কাপ িম
মােছর ি  সে াস 

জনক নয়
মােছর ওজেনর 5% হাের খাবার িদেত হেব।

559
আশরা ল হক

দাবারনীর, কানাইঘাট, িসেলট।
01715570926

1 0.202 কাপ িম মাছ ভেস থােক অি েগা  200 াম/ িবঘা

560
খােলদ আহেমদ

চিড়পাড়া, কানাইঘাট, িসেলট।
01742231734

1 0.133 কা্প িম
মােছর ি  সে াস 

জনক নয়
মােছর ওজেনর 5% হাের খাবার িদেত হেব।



561
আলী আহমদ

বা া, কানাইঘাট, িসেলট।
01531185568

1 0.064 কাপ িম া িত খা  কম হয়।

ইউিরয়া-200 াম,
সিপ-100 াম

এমিপও-50 াম/ শতেক 
িত 15 িদন অ র অ র েরর িদেত হেব।

562
মাঃ ছয় াহ

লখাইর াম, কানাইঘাট, িসেলট।
01785474545

1 0.24 কাপ িম
মােছর গােয় ঘা, মাছ 
ভেস থােক, খাবার 

খায় না

অ ােমািনল 3 াম/ শতেক এবং মেসন 2 
িম.িল./ শতেক ১ম ডাজ 7 িদনপর মেসন 

2িম.িল./ শতেক 2য় ডাজ।

563
আ ল স

ডারপাড়, কানাইঘাট, িসেলট।
017155229258

1 0.22 কাপ িম পািনেত আগাছা বশী কািয়ক ম ার আগাছা পির ার করেত হেব।

564
আ র রিহম

বাউরভাগ, কানাইঘাট, িসেলট।
01721484892

1 0.24 কাপ িম পািনেত গ িজওলাইট 300 াম/শতক িদেত হেব।

565
আিশক উি ন

বাউরভাগ ২য় খ , কানাইঘাট, িসেলট।
01721484892

1 0.21 কাপ িম মাছ বড় হে  না মােছর ওজেনর 5% হাের খাবার িদেত হেব।

566
শাহাব উি ন

নয়া াম, কানাইঘাট, িসেলট।
01733669860

1 0.4 কাপ িম মাছ ভেস থােক
ের িত শতাংেশ 0.5 কজী কের ন ও 

লবন িদেত হেব।

567
শািহন আহমদ

নছড়া, কানাইঘাট, িসেলট।
01773038280

1 0.05 কাপ িম পািনর রং ঘালা ন 1 কিজ/শতক িদেত হেব।

568
জালাল উি ন

বাউরভাগ, কানাইঘাট, িসেলট।
01736671524

1 0.2 কাপ িম
মােছর ি  সে াস 

জনক নয়
মােছর ঘন  কমােত হেব, মােছর ওজেনর 

5% হাের খাবার িদেত হেব।

569
আলমগীর হােসন

আসামপাড়া, কানাইঘাট, িসেলট।
01781535277

1 0.1 কাপ িম পািনেত গ  বশী িজওলাইট 250 াম/শতক িদেত হেব।

570
িকবিরয়া আলম

আগেফৗদ, কানাইঘাট, িসেলট।
01762503336

1 0.11 কাপ িম ের বশী আগাছা কািয়ক ম ারা আগাছা পির ার করেত হেব।



571
বা ল আহমদ

আগেফৗদ, কানাইঘাট, িসেলট।
01968170594

1 0.12 কাপ িম ন ন চািষ কাপ মাছ চােষর পরামশ দয়া হেলা।

572
নািহদ হাসান ল ল

বড়েদেশ, কানাইঘাট, িসেলট।
01700506230

১ ০ কাপ িম মােছর গােয় লাল দাগ
অি ে াসাইি ন 50 াম/শতক ও লবন 

500 াম/শতক িদেত হেব।

573
িকবিরয়া িময়া

বড়ই াম, কানাইঘাট, িসেলট।
01814115621

1 0.02 কাপ িম পািনর উপর লাল র
খেড়র দিড় িদেয় র েল ফেল র ন বাটা 

২ কিজ/শতক িদেত হেব।

574
হাসান আহমদ

দপন াম, কানাইঘাট, িসেলট। 
01727957784

1 0.03 কাপ িম তন চািষ কাপ মাছ চােষর পরামশ দয়া হেলা।

575
মা ফ বগম

চািড়পাড়, কানাইঘাট, িসেলট।
01721335794

1 0.016
মেনােস  
তলািপয়া

তন চািষ
মেনােস  তলািপয়া চাষ করার পরামশ ও 

িলফেলট দয়া হেলা।

576
শাহিরন বগম

ফেয়জ আহমদ, কানাইঘাট, িসেলট।
01720438214

1 0.02
মেনােস  
তলািপয়া

মােছর ি  হে  না।
িনয়িমত মােছর ওজেনর 5% হাের 30% 

আিমষ  খা  িদেত হেব।

577
শাহাব উি ন

চিড়পাড়া, কানাইঘাট, িসেলট।
01760932360

1 0.8 কাপ িম মােছর লজ পাচা
পটািসয়াম পারেম ােনট শতেক 25 াম 

িদেত হেব।

578
মাহা দ আলী

পা মা , কানাইঘাট, িসেলট।
017922522998

1 0.121
মেনােস  
তলািপয়া

ন ন চািষ
মেনােস  তলািপয়া চাষ করার পরামশ ও 

িলফেলট দয়া হেলা।

579
আ ল জিলল

ভািড়ির মা , কানাইঘাট, িসেলট। 
01723028972

2 0.242 কাপ িম মােছর ি  হে  না।
িনয়িমত মােছর ওজেনর 5% হাের 30% 

আিমষ  খা  িদেত হেব।

580
িমজান আহমদ

চিড়পাড়া, কানাইঘাট, িসেলট।
01723988929

1 0.101 কাপ িম পািনর রং ঘালা
ের িত শতাংেশ 0.5 কিজ কের ন ও 

লবন িদেত হেব।

581
িশহাব আহমদ

পা মা , কানাইঘাট, িসেলট।
01779278628

1 0.04 কাপ িম মােছর ত রাগ
পটািসয়াম পারেম ােনট শতেক 25 াম 

িদেত হেব।



582
আশরা ল হক

বাবাধরপীর, কানাইঘাট, িসৈলট
01715570926

1 0.202 কাপ িম
মােছর সে াষ জন ি  

হে  না।
িনয়িমত মােছর ওজেনর 5% হাের 30% 

আিমষ  খা  িদেত হেব।

583
শিরফ উি ন

ছাটেদশ, কানাইঘাট, িসৈলট
0178476740

1 0.25 কাপ িম ন ন চািষ কাপ মাছ চােষর পরামশ দয়া হেলা।

584
ফাতহ মাস রা জসিমন

চিড়পাড়া
01718183284

1 0.13 কাপ িম পািন ঘালা ন 1 কিজ/শতক িদেত হেব।

585
আশরা ল চৗ

নারাইন র
01711385435

1 0.13
মেনােস  
তলািপয়া

ন ন চািষ
ব ািনক প িত মেনােস  চােষর পরামশ 

দয়া হেলা।

586
আিজ র রহমান

নি পাড়া
01711383521

1 0.26 কাপ িম
মােছর ি  কম ও মাছ 

ভােস

ঘন  কমােত হেব ও ের মােছর মাট 
ওজেনর 5% হাের িনিদ  ই বলা কের 

খাবার িদেত হেব।

587
রা  আহমদ
নি পাড়া

01713833288
১ ০.১৩ কাপ িম পািনর উপর স জ র খেড়র দিড় িদেয় র উ েয় ফলেত হেব।

588
শািমম আহমদ

কউ  হাওর
01644725539

1 0.12 কাপ িম
মাছ মারা যাে , গােয় 

দাগ নাই
অি েগা  200 াম/ িবঘা

অ ােমািনল-2 িম.িল / শতেক

589
ফয়সল আহমদ

তালবািড়
01731400324

1 0.25 কাপ িম পািনেত গ  বিশ িজওলাইট 250 াম/শতেক িদেত হেব।

590
মা ক চৗ রী

তালাবিড়
01740617560

1 0.24 কাপ িম মােছর ত রাগ
পটািসয়াম পারে ােনট 35 াম/শতক/ ট 

িদেত হেব।

591
মািনক আহমদ

তালবািড়
01779736169

1 0.03 কাপ িম
মােছর ি  সে াষ 

জনক নয়।
মােছর ওজেনর 5% হাের 30%আিমষ  

খাবার িদেত হেব।

592
বদ ল চৗ রী

তালবািড়
01779736169

1 0.78 কাপ িম পািন ঘালা িত শতেক 1 কজী কের ন িদেত হেব



593
হলাল উি ন

ব াম
01737701934

1 0.014 কাপ িম মােছর লজ পচ
পটািসয়াম পারে ােনট 35 াম/শতক/ ট 

িদেত হেব।

594
সালাউি ন
 িহল র

01737701934
1 0.06 কাপ িম পািনর উপর লাল র খেড়র দিড় িদেয় র উ েয় ফলেত হেব।

595
হাজী আ াহ

ব াম
01753821138

1 0.7 কাপ িম মােছর ্ি  হে  না।
মােছর ওজেনর 5% হাের 30%আিমষ  

খাবার িদেত হেব।

596
লাল আহেমদ

ব াম
01733915828

1 0.4 কাপ িম মােছর লজ পচ
পটািসয়াম পারে ােনট 35 াম/শতক/ ট 

িদেত হেব।

597
জাকািরয়া

ব াম
01715856779

1 0.9 কাপ িম মােছর ি  হে  না।
মােছর ওজেনর 5% হাের 30%আিমষ  

খাবার িদেত হেব।

598
মা ম আহমদ

ব াম
013010766789

1 0.7 কাপ িম মাছ ভেস থাক। অি লাইফ 250 াম/শতক িদেত হেব।

599
রিময়া

বাউরভাগ
01720450199

1 0.16 কাপ িম পািনেত লাল র খেড়র দিড় িদেয় র উ েয় ফলেত হেব।

600
রাউজ িময়া
বাউরভাগ

01759862563
1 0.4 কাপ িম মােছর লজ পচ

পটািসয়াম পারে ােনট 35 াম/শতক/ ট 
িদেত হেব।

601
মঈন উি ন
বাউরভাগ

01766910987
1 0.4 কাপ িম পািনেত গ  বিশ িজওলাইট 250 াম/শতেক িদেত হেব।

602
আিমনা বগম

বাউরভাগ
0196368269

1 0.3 কাপ িম পািনেত গ  বিশ িজওলাইট 250 াম/শতেক িদেত হেব।

603
ছ ল আলম
বাউরভাগ

017417146921
1 0.4 কাপ িম পািনর উপর স জ র খেড়র দিড় িদেয় র উ েয় ফলেত হেব।



604
িসি র রহমান, াম: 

ণাছগাম।  মাবাইল: 
০১৭১০৭০৬১৮৭

২ ০.৩০
কাপ 

িম চাষ
মাছ খািব খায় ও 

ঘনঘন ভােস
ের ােসােন  ৪ াম/শতেক 

িজওলাইেটর সােখ  িমিশেয় িদন।

605
ব উি ন, াম: ণাছগাম।  

মাবাইল: ০১৭১১৪৪৪৭৬৬
২ ০.৫০

কাপ 
িম চাষ

মােছর ি  কম 
হে

ি স  খাবার পিরিমত িদন।

606
রিহম উি ন, াম: 
লামািডি বাড়ী।  
মাবাইল:০১৭১৮২৫১১৬৮

৪ ১.০০
কাপ 

িম চাষ
২/১  মাছ মারা 
যায়, ত আেছ

৩ াম/শতেক মেসন েয়াগ ক ন।

607
বা ল  িময়া, াম: খােয়রগ ও।  
মাবাইল: ০১৭১২২৬৫৬৬৪

৪ ১.৫০
কাপ 

িম চাষ
পািনেত অিতির  

শওলা
প েকয়ার ৭৫ াম/শতেক িদন

608
আল আিমন, াম: উ র 
জাংগাইল।  মাবাইল: 
০১৭১৬০৭৩০৩৯

১ ০.২২
তলািপয়া 
একক চাষ

ন ন 
র ত কের মা  ও পািনর 

পিরেবশ ক করত: চাষ  কেরন।

609
মা: নায়াব আলী, াম: 

কাঠালবাড়ী।  মাবাইল: 
০১৭১১৫৮০০২০

১ ০.২০
কাপ 

িম চাষ
২/১  মাছ মারা 
যায়, ত আেছ

৩ াম/শতেক মেসন েয়াগ ক ন।

610
মা: িমলন িময়া, াম: পা য়া।  
মাবাইল: ০১৭২২২১৬১২৫

১ ৩.০০
কাপ 

িম চাষ
মােছর ি  কম 

হে
ি স  খাবার পিরিমত িদন।

611
মা: িদলাল িময়া, াম: 
কা ানী ।  মাবাইল: 

০১৭৩৫৫০৬২৫২
১ ০.২৫

কাপ 
িম চাষ

ন ন 
র ত কের মা  ও পািনর 

পিরেবশ ক করত: চাষ  কেরন।

612
রাধাকা  মাহ , াম: জীবন র।  
মাবাইল: ০১৭৮১৬৫৫৩৮৪

১ ০.১৮
কাপ 

িম চাষ
ঋণ সহায়তা 

েয়াজন
সহায়তার আ াস দওয়া হেলা।

613
মিতলাল মাহ , াম: জীবন র।  
মাবাইল: ০১৭১৭১৩৪০৬৮

১ ০.১৩
তলািপয়া 
একক চাষ

খাবােরর লনায় 
ি  কম

েরর পিরেবশ ও মােছর সা  
পরী া ক ন।



614
মা: উসমান গিণ, াম: 

কাঠালবাড়ী।  মাবাইল: 
০১৯১৮৮৮৪৮১৯

১ ০.১২
তলািপয়া 
একক চাষ

ন ন 
র ত কের মা  ও পািনর 

পিরেবশ ক করত: চাষ  কেরন।

615
রিহম উি ন, াম: 
লামািডি বাড়ী।  
মাবাইল:০১৭১৮২৫১১৬৮

৪ 1.00
কাপ 

িম চাষ
ি  কম হে ি স  খাবার পিরিমত িদন।

616
বা ল  িময়া, াম: খােয়রগ ও।  
মাবাইল: ০১৭১২২৬৫৬৬৪

৪ ১.৫
কাপ 

িম চাষ
২/১  মাছ মারা 
যায়, ত আেছ

৩ াম/শতেক মেসন েয়াগ ক ন।

617
শিফ ল ইসলাম, াম: খাগাইল।  
মাবাইল: ০১৭২৬৩৮৩৫৩০

১ ০.১২
কাপ 

িম চাষ

মাছ খািব খায় ও  
ঘাের ঘাের মারা 

যায়
বােয়াি ন ২-৩িমিল/শতেক

618
িগয়াস উি ন, াম: ণাছগাম।  
মাবাইল: ০১৭২৮৫৭৬৭৫৩  

১ ০.২২
তলািপয়া 
একক চাষ

পািনেত অিতির  
শওলা

প েকয়ার ৭৫ াম/শতেক িদন

619
মা: শাহজাহান, াম: লা খািল।  
মাবাইল: ০১৭৮৪৫০৮৯৪০  

১ ০.৩
কাপ 

িম চাষ
ঋণ সহায়তা 

েয়াজন
সহায়তার আ াস দওয়া হেলা।

620
িসি র রহমান, াম: 

ণাছগাম।  মাবাইল: 
০১৭১০৭০৬১৮৭

২ ০.৩
কাপ 

িম চাষ
মােছর ি  কম 

হে
ি স  খাবার পিরিমত িদন।

621
শাম ল ইসলাম, াম: 
ঢালারপাড়।  মাবাইল: 
০১৭১৬৫৬২৭০৪

১ ০.২০
কাপ 

িম চাষ
২/১  মাছ মারা 
যায়, ত আেছ

৩ াম/শতেক মেসন েয়াগ ক ন।

622
শামস উি ন, াম: খাগাইল।  
মাবাইল: ০১৭১৪৪৫৬৪৯০

৮ ৫.৫০
কাপ ও 

তলািপয়া  
িম চাষ

ঋণ সহায়তা 
েয়াজন

সহায়তার আ াস দওয়া হেলা।

623
ছমক আলী, াম: রাজারখাল।  
মাবাইল: ০১৭১৪৭০৪৮৩২ 

২ ১.০০
তলািপয়া 
ও কাপ 
িম চাষ

মােছর ি  কম 
হে

ি স  খাবার পিরিমত িদন।



624
মা: িজ র রহমান, াম: 
িড়ডহর।  মাবাইল: 

০১৭১৮৭৯০২৭৩
১ ০.০৯

কাপ 
িম চাষ

িসজনাল চাষ করা
বড় সাইেজর পানা ও স রক 
খাবারসহ যথাযথ ব াপনা।

625
মা: শিরফ উি ন, াম: 

বাগারপার।  মাবাইল: 
০১৪০৩৩৫৭৫৮২

২ ০.৫০

কাপ ও 
তলািপয়া 
একক ও 
িম চাষ

২/১  মাছ মারা 
যায়, ত আেছ

৩ াম/শতেক মেসন েয়াগ ক ন।

626
মা: হােজরা িবিব, াম: 

ঢালারপাড়।  মাবাইল: 
০১৭৫৬৫৯৬১৩৮

১ ০.০৯
তলািপয়া 
একক চাষ

ন ন 
র ত কের মা  ও পািনর 

পিরেবশ ক করত: চাষ  কেরন।

627
মা: নায়াব আলী, াম: 

কাঠালবাড়ী।  মাবাইল: 
০১৭১১৫৮০০২০

১ ০.২০
কাপ 

িম চাষ
মােছর ি  কম 

হে
ি স  খাবার পিরিমত িদন।

628
িব িজৎ দাস, াম: ণাছগাম।  
মাবাইল: ০১৭৩২৫৮৮১৪০

১ ০.২০

কাপ ও 
তলািপয়া 
একক ও 
িম চাষ

২/১  মাছ মারা 
যায়, ত আেছ

৩ াম/শতেক মেসন েয়াগ ক ন।

629
আ াম উি ন, াম: ণাছগাম।  
মাবাইল: ০১৭০৩৫৬৯৮৪৩ 

১ ০.১০
তলািপয়া 
একক চাষ

ন ন 
র ত কের মা  ও পািনর 

পিরেবশ ক করত: চাষ  কেরন।

630
মা: মাজাি র, াম: তিলখাল।  
মাবাইল: ০১৪০৯৮১৮০২৬

১ ০.১৮
কাপ 

িম চাষ
ঋণ সহায়তা 

েয়াজন
সহায়তার আ াস দওয়া হেলা।

631
ইিত তা কদার, াম: 
জালালাবাদ।  মাবাইল: 
০১৭১২৮৮৪৮৩৪ 

৪ ৩.৫০

কাপ ও 
তলািপয়া 
একক ও 
িম চাষ

মােছর ি  কম 
হে

ি স  খাবার পিরিমত িদন।



632
মা: ফই র রহমান, াম: 

দলইরগ ও।  মাবাইল: 
০১৭৭৭৯৭৪০২৩

১ ০.১৬
কাপ 

িম চাষ
ন ন 

র ত কের মা  ও পািনর 
পিরেবশ ক করত: চাষ  কেরন।

633
ইমাদ উি ন, াম: খাগাইল।  
মাবাইল: ০১৭১১৪৪৪৭৬৬

৮ ৫.৫

কাপ ও 
তলািপয়া 
একক ও 
িম চাষ

উৎপাদন 
আশা প হে না

 মা  ও পািনর পিরেবশ ক ক ন ও 
মােছর সা  পরী া ক ন।

634
আফতাব উি ন, শানাম র, জালাল 

র, ০১৭৬৬৯০৮৬৯৯
৪ ০.৪৮৫ কাপ িম  চাষ পানার স ান মৎ  বীজ উৎপাদন খামার, খািদম নগর, 

িসেলট এ যাগােযাগ করার জ  বলা হয়

635 শািহন, বরই কাি , ০১৭০৫২৬৬১৭৬ ২ ০.২৩ ০ িশ ণ হেণ আ হী সময় মেতা জানােনা হেব

636
জলক দবনাথ, দাউদ র, 
০১৭৪২৪৯৪১২২

১ ০.০৬ ০ র িত স েক 
জানেত চায়

র িত স েক জানােনা হেলা

637
আ ল আিলম, িনজ িসলাম, 
০১৭৬২২২০৫৯০

২ ০.৩২ কাপ িম  চাষ মাছ মারা যাে KMNO4 িদেত হেব

638
আফতা ন বগম, ম লাল, িসলাম, 
০১৭২৯৫৬২৩৪৩

১ ০.২ কাপ িম  চাষ র িত স েক 
জানেত চায়

র িত স েক জানােনা হেলা

639
মখেল র রহমান,  র, মা ার গ ও, 
০১৭৪৬৮৬৮০১৭

১ ০.৩২ কাপ িম  চাষ মাছ মারা যাে KMNO4 িদেত হেব

640
নাহার খানম, ধাপা কাি , মাগলা 
বাজার, ০১৭১০৭০৭৪৪৫

১ ০.১৪ কাপ িম  চাষ পািন ঘালা শতক িত ২০০ াম ন িদেত বলা হয়

641
মাহা ব বখত, লা গ ও, িসলাম, 
০১৭১৬৮৮২৮৩৪

১ ০.০৬ ০ পানার স ান মৎ  বীজ উৎপাদন খামার, খািদম নগর, 
িসেলট এ যাগােযাগ করার জ  বলা হয়

642
জািহ র রাহমান, দৗলত র, দাউদ র ১ ০.২৪ িশ ণ হেণ আ হী সময় মেতা জানােনা হেব

643
িরপন আরা, িসলাম, ০১৭৪২১১০২০০ ১ ০.১৬ ০ র িত স েক 

জানেত চায়
র িত স েক জানােনা হেলা

644
বাদল আহমদ, ক খালা, দাউদ র, 
০১৭১২৭৮৪৫৩৫

১ ০.২৭ কাপ িম  চাষ মাছ মারা যাে KMNO4 িদেত হেব

645
কািজ বােয়র, িসলাম, ০১৬২৪১৯৬১৪৩ ৩ ০.৪১ কাপ িম  চাষ র িত স েক 

জানেত চায়
র িত স েক জানােনা হেলা

646
ল আিমন, আিকল র, িসলাম, 

০১৭৩১১৪৭৮২৫
১ ০.০৯ মেনােস  

তলািপয়া
মােছর ি  না হওয়া পিরিমেতা হাের খাওয়ার দান করেত হেব



647
হােসন আহেমদ, রায় খািয়ল, জালাল র ১ ০.১২ কাপ িম  চাষ মােছর ি  না হওয়া পিরিমেতা হাের খাওয়ার দান করেত হেব

648
আ ল মািলক, বড় চক, জালাল র, ০১৭৪৬৬৬৭৯৯২২ ০.২৬ কাপ িম  চাষ মৎ  ঋণ হেণ আ হী সংি  াংেক যাগােযােগর পরামশ দওয়া 

হেলা

649
আ ল হােসন, মাহা দ র, িসলাম, ০১৭৪৩৪৮৬৩৪০ ০ ০ এফআইিড স েক 

জানেত চান
েয়াজনীয় ত  দয়া হয়

650
গালজার আহমদ, চাই, 

০১৭১৯৯৫০৫৬৩
১ ০.০৬৪ কাপ িম  চাষ খাবার দােনর িনয়ম জানেত আ হীেয়াজনীয় ত  দয়া হয়

651
গলজার হােসন, বােনশর র, 
০১৭১৮০২৯৪৪৬

১ ০.১২ মেনােস  তলািপয়ািশ ণ হেণ আ হী সময় মেতা জানােনা হেব

652
আ ল কা ম, সমস র, 
০১৭১৮৮৭১০৩৯

৩ ০.৫৫ পানার স ান মৎ  বীজ উৎপাদন খামার, খািদম নগর, 
িসেলট এ যাগােযাগ করার জ  বলা হয়

653
ুর আিল, মহা া  র, 

০১৭১৬৪৬৫২৮০
২ ০.৫২ কাপ িম  চাষপািনর রঙ কালেচ শতক িত ২০০ াম ন িদেত বলা হয়

654 িহরন িময়া, খাল খ,০১৭১২২৯০৫২৮ ০ ০ - িশ ণ হেণ আ হী সময় মেতা জানােনা হেব

655 কায়ািল  িফশ িফডস ০ ০ ০ লাইেস  িনব ন স েক জানেত চায়েয়াজনীয় ত  দয়া হয়

656 আমান  িফশ িফডস ০ ০ ০ লাইেস  িনব ন স েক জানেত চায়েয়াজনীয় ত  দয়া হয়
657 কাজী ফাম ০ ০ লাইেস  িনব ন স েক জানেত চায়েয়াজনীয় ত  দয়া হয়
658 এ িস আই িফশ িফড ০ ০ লাইেস  িনব ন স েক জানেত চায়েয়াজনীয় ত  দয়া হয়

659
ল হক কােয়স, মি র খালা, 

০১৭৬৬৭০৬৫৫০
১ ০.০৮ িশ ণ হেণ আ হী সময় মেতা জানােনা হেব

660
রাজন দবনাথ,  র, 
০১৭৩৩৭৫২৫০২

০ ০ িশ ণ হেণ আ হী সময় মেতা জানােনা হেব

661
সােহদ আহেমদ, ইসলাম র, 
০১৭২৬০০৮৯৫৮

৬ ১.৬ িশ ণ হেণ আ হী সময় মেতা জানােনা হেব

662
িজব আহমদ, ইলাশ র, 

০১৭২৫২৯৯৬৫৮
১ ১.৬ পািন ঘালা শতক িত ২০০ াম ন িদেত বলা হয়

663
ফয় ল হােসন, লিদ, ০১৭৪৪৫৯৩৯৩৫ ৪ ২.১৮ পািন ঘালা শতক িত ২০০ াম ন িদেত বলা হয়

664
হােসন আহমদ, রায়খািয়ল, 

০১৭১৭৯২৫৮৫৫
১ ০.১২ খাবার দােনর িনয়ম জানেত আ হীেয়াজনীয় ত  দয়া হয়

665
সািমম আহমদ, ব র, 
০১৭৫৩৭৬৩২৩৭

১ ০ িশ ণ হেণ আ হী সময় মেতা জানােনা হেব



666
আ  বকর, কিরম র, ০১৬৩০৩৬৬৬৮৪ ১ ০.১২ খাবার দােনর িনয়ম জানেত আ হীেয়াজনীয় ত  দয়া হয়

667
সায় ল ইসলাম, আজমত র, 
০১৭২০৪৯২৪৫৬

২ ০.১২ দশনী পেত আ হী বরা  আসেল দওয়া হেব

668
লাকমান আহমদ, আজমত র, 

০১৭১২৮৫২৪০৯
২ ০.২৪ িশ ণ হেণ আ হী সময় মেতা জানােনা হেব

669
সােয়ব আহমদ, দাবাদ, 

০১৭১১৫৭৬৭৬৫
১ ০.০৪ মাছ ভেস যায় অি  এ িদেত বলা হয়

670
এনা ল হক, নাম র, ০১৭১৫০০২৮২৩ ৭ ৩. মৎ  ঋণ হেণ আ হী সংি  াংেক যাগােযােগর পরামশ দওয়া 

হেলা

671
মাঃ আলাউি ন, ল ী র, 

০১৭১২৫৭৩৪৬৫
০ ০ িশ ণ হেণ আ হী সময় মেতা জানােনা হেব

672
তজ ুল আিল, রাম র, 
০১৭৫৬৮৯৮৩৬৩

১ ০.১৪ র িত স েক জানেত চায়র িত স েক জানােনা হেলা

673
মাহ র রহমান, খালা গ ও, 
০১৭৬৩৭০১৪০৪

১ ০.১২ পানার স ান মৎ  বীজ উৎপাদন খামার, খািদম নগর, 
িসেলট এ যাগােযাগ করার জ  বলা হয়

674
সাহাব উি ন, িসকা ার র, 
০১৭৫৬৩৮৫৭২০

১ ০.০৫ খাবার দােনর িনয়ম জানেত আ হীেয়াজনীয় ত  দয়া হয়

675
 িময়া, বােনশর র, ০১৭০৯২৪৮৪৯৬ ১ ০.১২ পানার স ান মৎ  বীজ উৎপাদন খামার, খািদম নগর, 

িসেলট এ যাগােযাগ করার জ  বলা হয়

676
রাজিবর আহমদ, ছ ল র, 
০১৩০৪০২১৪২০

২ ০.০৬ মৎ  ঋণ হেণ আ হী সংি  াংেক যাগােযােগর পরামশ দওয়া 
হেলা

677
িমসবাহ আহমদ, ছ ল র, 
০১৭২৪৯০৬২৭০

২ ০.১২ িশ ণ হেণ আ হী সময় মেতা জানােনা হেব

678
িলটন দাস, খলার গ ও, ০১৭৫৬১৮০৭৭১ ১ ০.১৮ পািন ঘালা শতক িত ২০০ াম ন িদেত বলা হয়

679
মাঃ সােহদ, বরই কাি , 

০১৭১১২৭১৩৬৯
২ ০.৪ িশ ণ হেণ আ হী সময় মেতা জানােনা হেব

680
মািনক িময়া, ধরম র, ০১৭৪১৫৮৫৩৫৪ ১ ০.১৪ খাবার দােনর িনয়ম জানেত আ হীেয়াজনীয় ত  দয়া হয়

681
আ র আিল, লালার গ ও, 
০১৭৪১২৩৬৫৩৮

১ ০.২৮ িশ ণ হেণ আ হী সময় মেতা জানােনা হেব



682
িহত আহমদ, বলিদ, ০১৭১৬৬৮৯৯৪৬ ১ ০.০১৪ খাবার দােনর িনয়ম জানেত আ হীেয়াজনীয় ত  দয়া হয়

683
মাঃ তফর রহমান, বরই কাি , 

০১৭১২৫১৬৪৮০
২ ০.১ পািনর িপএইচ কম ন িদেত বলা হয়

684

মাঃ ওয়ােসল িময়া
িপতাঃ ত আ ল জিলল
ামঃ লামা ইসব র

ইউিনয়নঃ উমর র
মাবাঃ 01780-916343

2 0.8 - ন ন কের মাছ চাষ 
স েক জানেত আ হী।

এ িবষেয় েয়াজনীয় পরামশ দান করা 
হেলা।

685

মাঃ িজ র রহমান
িপতাঃ ত তয়ব আলী
ামঃ ব িসরাজনগর

ইউিনয়নঃ া বাজার
মাবাঃ 01675-222142 

1 0.08 কাপ-িম চাষ মােছর ম দ ঘন  
জানেত চান।

শতেক 50  পানা ম দ করেত বলা হেলা।

686

মাঃ  লতান
িপতাঃ নিজর উি ন
ামঃ আটগাও

ইউিনয়নঃ উছমান র 
মাবাঃ01712-162478

3 0.8 কাপ-িম চাষ মােছর ি  কম। িনয়িমত ও স ক পিরমােন ষম খাবার 
দওয়ার জ  বলা হেলা।

687

মাঃ আ ল কালাম আজাদ
ামঃ গাপাল র

ইউিনয়নঃ উছমান র
মাবাঃ 01734-080296

1 0.13 কাপ-িম চাষ পািন ঘালােট ও মাছ 
মারা যায়।

শতেক 500 াম হাের ন িদেত বলা হেলা।



688

মাঃ শােহ র রহমান
িপতাঃ ক  িময়া
ামঃ লামাপাড়া

ইউিনয়নঃ উছমান র
মাবাঃ 01738-572649

1 0.12 কাপ-িম চাষ ের শওলা ও 
জলজ আগাছা স েক 
জানেত চেয়েছন।

শওলা িব িন িদেয় উ েয় ফলা েত েয়াগ 
এবং আগাছা দমন করেত বলা হেলা।

689

মাঃ খস  িময়া 
িপতাঃ হাজী মাশারফ আলী
ামঃ রাউতখাই

ইউিনয়নঃ উছমান র
মাবাঃ 01716-833016

1 0.1 - মাছচাষ স েক 
জানেত আ হী।

এ িবষেয় েয়াজনীয় পরামশ দান করা 
হেলা।

690

মাঃ আিশ র রহমান
িপতাঃ ত এলাইছ িময়া
ামঃ থানাগাও

ইউিনয়নঃউছমান র
মাবাঃ 01728-896694

1 0.12 কাপ-িম চাষ মােছর ম দ ঘন  
জানেত আ হী।

শতেক 50  পানা ম দ করেত বলা হেলা।

691

মাঃ স দ মার দব
িপতাঃ সেত মার দব
ামঃ মা হািন

ইউিনয়নঃ উমর র
মাবাঃ 01718-791179

2 0.4 কাপ-িম চাষ ের অ ােমািনয়া 
হওয়ায় মাছ মারা যায়।

রৗে র সময় হররা টানেত বলা হয় ও 1 
কিজ হাের ন িদেত বলা হয়।

692

মাঃ আ  সােহদ 
িপতাঃ আিশ র রহমান
ামঃ য়া

ইউিনয়নঃ দয়ািমর
মাবাঃ 01951-565078

1 0.2 কাপ-িম চাষ মােছর খাবার দওয়া 
স েক জানেত আ হী

মােছর দেহর ওজেনর 5% হাের সকাল 
িবকাল 2 বাের খাবার িদেত বলা হয়।



693

মাঃ রােহল িময়া
িপতাঃ বা িময়া
ামঃ খািদম র 

ইউিনয়নঃ উমর র
মাবাঃ 01724-236612

1 0.13 পা াসচাষ মােছর ি  কম। িনয়িমত ও স ক পিরমােন ষম খাবার 
দওয়ার জ  বলা হেলা।

694

মাঃ জাকািরয়া বখত
িপতাঃ আজাদ বখত
ামঃ বিসরাজনগর

ইউিনয়নঃ াবাজার
মাবাঃ 01715-388527

1 0.12 কাপ-িম চাষ ের াওলা ও পািন 
ঘালা।

াওলা েল ফলেত বলা হয় ও শতেক 
500 াম হাের ন িদেত বলা হয়।

695

মাঃ শািমম আহমদ
িপতাঃ মাখন চৗ রী
ামঃ িনজ া

ইউিনয়নঃ াবাজার
মাবাঃ 01796-644604

1 0.05 কাপ-িম চাষ মােছর ঘন  বিশ 
ফেল মােছর ি  কম।

শতেক 300 াম হাের লবন িদেত বলা হয়।

696

মাঃ এবা র রহমান 
িপতাঃ মাস র রহমান 
ামঃেহােসন নমিক

ইউিনয়নঃ দয়ািমর
মাবাঃ 01714-331630

2 0.34 কাপ-িম চাষ মােছর গােয় লাল দাগ 
পিরলি ত হে ।

িনয়িমত ও স ক পিরমােন ষম খাবার 
দওয়ার জ  বলা হেলা। শতেক 200 াম 

হাের লবন িদেত বলা হয়।

697

মাঃ রহান আলী
িপতাঃ সাবহান আলী
ামঃ বড় ইসব র 

ইউিনয়নঃ উমর র
মাবাঃ 01714-674897

1 0.13 কাপ-িম চাষ মােছর ি  কম। র িত স েক ভাল ভােব িঝেয় বলা 
হেলা।



698

মাঃ শািহ র রহমান       
িপতাঃ িফেরাজ িময়া
ামঃ গিদয়ার চর

ইউিনয়নঃ গায়ালাবাজার
মাবাঃ  01712-734655

2 0.6 কাপ-িম চাষ বােশর পাতা পেড় 
পািন ন  হেয়েছ ও 
জলজ আগাছা জে েছ।

িনয়িমত ও স ক পিরমােন ষম খাবার 
দওয়ার জ  বলা হেলা। শতেক 200 াম 

হাের লবন িদেত বলা হয়।

699

মাঃ   আ ল কাই ম    
িপতাঃ মাহ দ আলী
ামঃ আটগাও

ইউিনয়নঃ উছমান র
মাবাঃ  01745-671517

1 0.1 কাপ-িম চাষ ভােরর িদেক মাছ 
ভেস উেঠ।

াওলা েল ফলেত বলা হল , িনয়িমত ও 
স ক পিরমােন ষম খাবার দওয়ার জ  
বলা হেলা। শতেক 200 াম হাের লবন 
িদেত বলা হয়।

700

মাঃ   ব ল ষণ    
িপতাঃ লিলত মাহন
ামঃ ইসব র 

ইউিনয়নঃ গায়ালাবাজার
মাবাঃ  01734-847518

1 0.08 - মােছর ম দ ঘন  
স েক আ হী।

250 াম অি এ  িদেত বলা হয়।

701

মাঃ শাহানারা বগম      
ামঃ হিলম র

ইউিনয়নঃ গায়ালাবাজার
মাবাঃ  01743-439514

2 0.11 কাপ-িম চাষ ের াওলা ও পািন 
ঘালা।

250 াম অি এ  ও শতেক 500 াম হাের 
ন িদেত বলা হয়।

702

মাঃ   আলা উি ন    
িপতাঃ সালা উি ন
ামঃ বকিশ র

ইউিনয়নঃ পি ম পলন র
মাবাঃ 01749-043465 

1 0.08 কাপ-িম চাষ মাছ খািব খায় ও পািন 
ঘালা।

মােছর দেহর ওজেনর 5% হাের ভাসমান 
খাবার সকাল িবকাল 2 বাের ভাগ কের  
িদেত বলা হয়।

703

মাঃ  র ইসলাম      
ামঃ গল কাপন

ইউিনয়নঃ পি ম পলন র
মাবাঃ 01301-724737 

1 0.28 কাপ-িম চাষ মােছর খাবার দওয়া 
স েক জানেত আ হী

এ িবষেয় েয়াজনীয় পরামশ দান করা 
হেলা।



704

মাঃ রি ত মার ধর        
ামঃ লামা গা র িক

ইউিনয়নঃ সািদ র
মাবাঃ  01757-702273

1 0.15 কাপ-িম চাষ মােছর খাবার দওয়া 
স েক জানেত আ হী

শতেক 500 াম হাের ন িদেত বলা হেলা।

705

মাঃ  আিজর উি ন     
ামঃ হি র

ইউিনয়নঃ তাজ র
মাবাঃ  01819-568430

4 1.02 কাপ-িম চাষ পািন ঘালােট ও মাছ 
মারা যায়।

250 াম অি এ  ও শতেক 500 াম হাের 
ন িদেত বলা হয়।

706

মাঃ   শােয়ব খান    
িপতাঃ মর ম ফয় র রহমান 
ামঃ িসক র র

ইউিনয়নঃ উমর র
মাবাঃ  01754-187300

1 0.06 কাপ-িম চাষ অি েজন তা ও 
পািন ঘালা।

শতেক 500 াম হাের ন িদেত বলা হয়।

707

মাঃ  বলাল আহমদ     
িপতাঃ বারক আলী
ামঃ া ণ াম

ইউিনয়নঃ গায়ালাবাজার
মাবাঃ  01720-236762

1 0.07 কাপ-িম চাষ মােছ লাল দাগ দখা 
যায়।

শতেক 300 াম হাের লবন িদেত বলা হয়।

708

মাঃ  দেলায়ার হােসন     
িপতাঃ ছাইম উ াহ
ামঃ সি খলা

ইউিনয়নঃ সািদ র
মাবাঃ  01732-725502

3 0.06 কাপ-িম চাষ মােছর ি  কম ও 
লাল দাগ দখা যায়।

িনয়িমত ও স ক পিরমােন ষম খাবার 
দওয়ার জ  বলা হেলা। শতেক 200 াম 

হাের লবন িদেত বলা হয়।

709

মাঃ   আলা উি ন    
ামঃ পি ম িসরাজনগর

ইউিনয়নঃ া
মাবাঃ  01727-278123

1 0.6 কাপ-িম চাষ র িত স েক 
জানেত চান।

র িত স েক ভাল ভােব িঝেয় বলা 
হেলা।



710

মাঃ   আ স সালাম    
িপতাঃ আ ল িকদ
ামঃ িলয়ারব

ইউিনয়নঃ তাজ র
মাবাঃ  01740-617969

1 0.03 - মােছর ি  কম ও 
লাল দাগ দখা যায়।

িনয়িমত ও স ক পিরমােন ষম খাবার 
দওয়ার জ  বলা হেলা। শতেক 200 াম 

হাের লবন িদেত বলা হয়।

711

মাঃ  আিম র রহমান     
িপতাঃ আজা র রহমান
ামঃ পাচপাড়া

ইউিনয়নঃতাজ র
মাবাঃ  01710-444586

1 0.05 কাপ-িম চাষ ের াওলা বিশ ও 
মােছর ি  কম।

াওলা েল ফলেত বলা হল , িনয়িমত ও 
স ক পিরমােন ষম খাবার দওয়ার জ  
বলা হেলা। শতেক 200 াম হাের লবন 
িদেত বলা হয়।

712

মাঃ  শিফ ল ইসলাম     
িপতাঃ ত আ াহ
ামঃ থম পাশা

ইউিনয়নঃ া বাজার
মাবাঃ   01725-478686

1 0.08 কাপ-িম চাষ অি েজন তা 250 াম অি এ  িদেত বলা হয়।

713

মাঃ   মনর আলী    
িপতাঃ জ আলী
ামঃ বািজত র

ইউিনয়নঃ উছমান র
মাবাঃ  01715-642630

2 0.04 কাপ-িম চাষ অি েজন তা ও 
পািন ঘালা।

250 াম অি এ  ও শতেক 500 াম হাের 
ন িদেত বলা হয়।

714

মাঃ ময়না িময়া      
িপতাঃ ত রিফক িময়া
ামঃ রাউতখাই

ইউিনয়নঃ উছমান র
মাবাঃ  01731-873036

1 0.12 কাপ-িম চাষ মােছর খাবার দওয়া 
স েক জানেত আ হী

মােছর দেহর ওজেনর 5% হাের ভাসমান 
খাবার সকাল িবকাল 2 বাের ভাগ কের  
িদেত বলা হয়।



715

মাঃ   জালাল উি ন    
িপতাঃ ছয় া
ামঃ বিসরাজনগর

ইউিনয়নঃ াবাজার
মাবাঃ  01747-917429

1 0.08 কাপ-িম চাষ ন ন কের মাছ চাষ 
স েক জানেত আ হী।

এ িবষেয় েয়াজনীয় পরামশ দান করা 
হেলা।

926 250.135

716
েজশ রায়, াম-- হািশম র, ইউ/িপ-

চরনারচর, মাবাইল নং- ০১৭৯৭-
৭২২৬৪৫

১ ০.১৯ কাপ  িম  চাষ মাছ পািনর উপর ভেস 
থােক

১। স তার কাটা, বাশ িদেয় পািন িপটােনা।, 
২। অি েগা  ২০০ াম, ৩। িজওলাইট ১০ 
কিজ।

717

আছিকর িময়া, াম-কািলনগর, ইউ/িপ- 
রাজানগর

১ ০.৬ কাপ নাসাির র  চাষ ১।আগাছা পির ার, পাড় ও তলা মরামত।, 
২। রােটনন পাউডার১৮ াম/ ট/শতক, ৩। 
ন ১ কিজ/শতক,ইউিরয়া সার ১৫০ 
াম/শতক, এসিপ ৫০ াম/শতক।, ৪। র  

ছাড়া ও খাবার েয়াগ

718

মা: ক ক িময়া, াম- ম র, ইউ/িপ- 
রাজানগর, মাবাইল নং- ০১৭৬৫-
৪৮৮৭১০

১ ০.২২ কাপ  িম  চাষ ন নভােব মাছ চাষ ১। আগাছা পির ার, পাড় ওতলা মরামত, 
রােটনন েয়াগ। 

২।ইউিরয়া১৫০, এসিপ৬০ াম/শতক। ৩।২৫-
৩০ /শতক হাের পানা ম দ ও স রক 
খা  েয়াগ।

719
আিমর উি ন, াম-উ র িরয়ার পাড়, 
ইউ/িপ- ল , মাবাইল নং- ০১৭৩৬-
২৯১৫৪২

১ ০.৩৭ কাপ  িম  চাষ মাছ মারা যাে ১। ন ২০০ াম/শতক, ২।
িজওলাইট২০০ াম/শতক, ৩।পলগাড ৫-৬
এম.এল./শতক

720

মা: আ ল হক, াম-পাথািরয়া, ইউ/িপ-
ভা পাড়া, মাবাইল নং-০১৭৭২-৪৯৬০০১

১ ০.২ কাপ  িম  চাষ পািন ঘালা ১। ন ১ কিজ/শতক, ২। িজপসাম-১.৫
কিজ/শতক, ৩।িফটিকির ২৪০ াম/শতক,

৪। ইউিরয়া ১৫০ াম, এসিপ ৭৫ াম/শতক

721
িনয়ামত আলী, াম-কািদর র ইউ/িপ-
তাড়ল, মাবাইল নং- ০১৭২০-৮৪৯৫৬০

১ ০.৪৯ কাপ  িম  চাষ পট ফালা ১। আ া  মাছ সিরেয় ফলা, ২।হররা টানা, 
৩। ন ১ কিজ/শতক, ৪।বড় মােছর ে  
িসির  িদেয় পািন বর করা।

জলার নামঃ নামগ
িসেলট জলার উপেমাট=



722
মা: আলী আহমদ, াম- মকসদ র, 

ইউ/িপ- কিরম র, মাবাইল নং-০১৭৪১-
৫০১২৪৯

১ ০.১৩ কাপ  িম  চাষ মাছ মারা যাে ১। িজওলাইট ২০০ াম/শতক, ২। 
মেসন৮০ াম/শতক

723
জ আলী, াম-জিকনগর,    ইউ/িপ- 

রাজানগর, মাবাইল নং- ০১৭২৬-
৭০০১৯২

১ ০.২৫ কাপ  িম  চাষ মােছ লাল দাগ ১। ি িচং পাউডার ১২ াম/শতক, ২। ন ১ 
কিজ/শতক, ৩। ৩।পটািশয়াম 

পার া ােনট ২৪ াম/শতক

724
আলী র, াম- বাগবাড়ী, িদরাই 
পৗরসভা, মাবাইল নং-০১৭২৯-৪৭২৪৪৫

১ ০.৩৭ কাপ  িম  চাষ মাছ মারা যাে ১। িজওলাইট ২৫০ াম/শতক, ২। পলগাড ৫ 
এম.এল/শতক, ৩। লবন ১/২ কিজ/শতক

725
মা: আ ল হক, াম-পাথািরয়া, ইউ/িপ-

ভা পাড়া, মাবাইল নং-০১৭৭২-৪৯৬০০১
১ ০.২ কাপ  িম  চাষ মাছ মারা যাে ১। িজওলাইট ২৫০ াম/শতক

726
মা: িজ  িময়া, াম-হািতয়া,   ইউ/িপ- 
ল , মাবাইল নং- ০১৭৩১-৫৩৪০৩৭

১ ১.৭ কাপ  িম  চাষ মাছ মারা যাে ১। ন ১ কিজ/শতক, ২। পলগাড ৫ 
এম.এল/শতক

727
ল িময়া, াম- বাগবাড়ী, িদরাই 

পৗরসভা, মাবাইল নং-
১ ০.২৯ কাপ  িম  চাষ মাছ মারা যাে ১। িজওলাইট ২৫০ াম/শতক, ২। ােসােন  

ওয়াই াস ৫ এম.এল/শতক

728
দেলায়ার হােসন, াম- ভরারগাও, 

িদরাই পৗরসভা, ০১৭২৫-১১০১২৯
১ ০.৯৭ কাপ  িম  চাষ মােছ উ ন ১। িমিথয়ন ২-৩ িম. াম/শতক

729
আজিকর িময়া, াম-কািলনগর, ইউ/িপ- 
রাজানগর, মাবাইল নং- ০১৭৩২-
০২৭৮৩৬

১ ০.১১ কাপ  িম  চাষ দ দ উঠা ১। পািন পিরবতন, ২। ােসােন  ২০০-
৪০০ াম/শতক

730
িম  দাস, াম-কালধর,  ইউ/িপ- 
জগদল, মাবাইল নং-০১৭১৩২৯৮৫৩৪

১ ০.৪৯ কাপ  িম  চাষ মাছ মারা যাে ১। ন ১ কিজ/শতক, ২। লবন ১/২ 
কিজ/শতক

731
মিনর আহমদ, াম- চি র, িদরাই 
পৗরসভা, মাবাইল নং-০১৭৪৪-৫৪৯৬৮৫

১ ০.৮ কাপ  িম  চাষ মাছ চ াকাের ঘাের ১।ম দ ঘন  কমােনা, ২। পািন পিরবতন, 
৩।িজওলাইট ২০০ াম, লবন১ কিজ/শতক

732
সােদক িময়া, ামঃ মা লী, মাবাইল 
নং-

1 0.25 কাপ  িম  চাষ মাছ মারা যাে ১। ন-60 কিজ, ২। লবণ -30 কিজ, 
৩। মেসন -50 াম

733
রন  িময়া, ামঃ উ র চা র, 
কিরম র

1 0.61 কাপ  িম  চাষ মাছ মারা যাে ১। ন-60 কিজ, ২। মেসন -100 াম



734
দেলায়ার হােসন, ামঃ ভরারগাও, 

িদরাই পৗরসভা, মাবাইল নং-01728-
187792

1 0.73 কাপ  িম  চাষ মাছ মারা যাে ১। িমিথয়ন-2-3 িমিল, ২। িডপটাের -
6 াম/শতক

735
মিন ামান, ামঃ আ য়ার র, িদরাই 
পৗরসভা, মাবাইল নং-01710-

447390

1 0.61 কাপ  িম  চাষ মাছ মারা যাে ১। ন-1 কিজ/শতক, ২। পলগাড-5 
এমএল/শতক

736
র  িময়া, াম: উ র চ দ র,ইউিপ: 
কিরম র

1 0.49 িসেলভার, 
ই, কাতলা, 
েগল

িসলভার কাপ 
মারা যায়

ন 60 কিজ শতাংেশ মেসন 100 াম 
বািল বা পািনর সােথ িমেশেয় েয়াগ

737
শাহাব উি ন, াম-মাইিত, ইউ/িপ-
চরনারচর, মাবাইল নং-01730-
178478

১ 0.17 কাপ  িম  চাষ পািনর উপর দ দ উেঠ ১। পািন পিরবতন, ২।হররা টানা, ৩। 
গেসােন  -400 াম বািলর সােথ েয়াগ।

738
বাস তা কদার াম- হাজারী র, 

ইউ/িপ- সর ল, মাবাইল নং-01738-
521978

১ ০.৪৮ কাপ  িম  চাষ মােছ উ ন ১। পািনর িপইছ-6.5, ২। িডেলা -
6 াম/শতক,

739
মাঃ রজাউল কিরম, াম- রাতন 

কণগাও,    ইউ/িপ- কিরম র, মাবাইল 
নং- 01728-977567

১ 0.65 কাপ  িম  চাষ মাছ মারা যাে ১। ন 1 কিজ/শতক, ২। লবন ১/২ কিজ 
শতক

740
িব ব কাি  দাস, াম- দ াম, 
ইউ/িপঃভা পাড়া, মাবাইল নং-

১ 0.15 মেনােস  
তলািপয়া

পািনর উপর লাল র ১। পািনর pH - 6.5, ২। ধােনর খর, 
কলাপাতা, ািচেয় লাল র উঠােনা। ৩। 
100-200 াম কের ইউিরয়া

741
খাই ল ইসলাম াম-চি র, িদরাই 
পৗরসভা, মাবাইল নং-01724-

112230

১ ০.২৪ কাপ  িম  চাষ মাছ পািনর উপর ভেস 
উেঠ

১। অি েগা  200-500 াম একর, ২। 
চইন টানা, 3। পািন পিরবতন

742
ফা ক আহমদ, াম-রাজা র,   িদরাই 
পৗরসভা, মাবাইল নং- 01725-

545094

১ 0.16 কাপ  িম  চাষ পািন ঘালা ১। ন ১ কিজ/শতক, ২। ইউিরয়া-
150/শতক, 3। এসিপ -75 াম শতক

743
আঃ বািতন াম- উ র চা র, ইউ/িপ- 
কিরম র, মাবাইল নং-01733-
726204

১ ০.0.45 কাপ  িম  চাষ মােছ উ ন ১।িডেল  6 াম/শতক, ২। 5-7 িদন 
পরপর িতন বার

744
আিত র রহমান, াম- কামরা ীজ, 
ইউ/িপ- জগদল, 01718-284133

১ 0.6 কাপ  িম  চাষ পািন ঘালা ১। ন ১ কিজ/শতক, ২। িজপসাম -105 
াম/শতক, 3। িফটিকির -240 াম /শতক, 

4। ইউিরয়া-200 াম



745
েবর আলী, াম-রাজা র, িদরাই 

পৗরসভা, মাবাইল নং- 01716-
136773

১ 0.5 কাপ  িম  চাষ মাছ মারা যাে ১। িজওলাইট -100 াম/শতক, ২। ফলগাড - 
5 াম/শতক-3।পটাশ -5 াম/শতক

746
বা ল িময়া, াম-জগ চর,  ইউ/িপ- 
রাজানগর, মাবাইল নং-01716-
968987

১ 0.36 কাপ  িম  চাষ মাছ পািনর উপর ভেস 
থােক

১। মােছর ঘন  কমােনা, ২। জাল ও ধির 
টানা, ৩। পাের ডাল পাতা কেট দওয়া

747
আেনায়ার িময়া, াম- কজাউরা, ইউ/িপ-
 রাজানগর, মাবাইল নং-01737-
355956

১ ০.৭ কাপ  িম  চাষ পািন ঘালা ১। ন ১ কিজ/শতক, ২। ইউিরয়া-200/শতক

748
আিমর উি ন , ামঃ রিফনগর, ইউ/িপ- 
রিফনগর, মাবাইল নং-01774-
750560

1 0.45 কাপ  িম  চাষ মাছ মারা যাে ১। িজওলাইট -100 াম/শতক, ২। ফলগাড - 
5 াম/শতক-3।পািন পিরবতন

749
িসিজল িময়া ামঃ নগদী র, ইউ/িপ- 
জগদল, মাবাইল নং-01710-343390

1 0.42 কাপ  িম  চাষ পািন ঘালা ১। ন ১ কিজ/শতক, ২। ইউিরয়া-200/শতক

750
ইসব আলী, ামঃ র ারচর, ইউ/িপ- 
রাজানগর, মাবাইল নং-01730-
178478

1 0.8 কাপ  িম  চাষ মাছ মারা যাে ১। িজওলাইট -250 াম/শতক, ২। মেসন-
3 াম/শতক

751
রিফক িময়া, ামঃ নগদী র, ইউ/িপ- 
জগদল, মাবাইল নং-01712-079482

1 0.4 কাপ  িম  চাষ মাছ পািনর উপর ভেস 
থােক

১। মােছর ঘন  কমােনা, ২। জাল ও ধির 
টানা, 4। অি েগা  -5 াম /শতক

752
আজিকর িময়া, াম-কািলননগর, ইউ/িপ-
রাজানগর, মাবাইল নং-01732-
027836

১ 0.2 কাপ  িম  চাষ মাছ চ াকাের রেত 
থােক

১। মােছর ঘন  কমােনা, ২। িজওলাইট-
200 াম/শতক, 3। পািন পিরবতন

753
অিধর ধর াম- িচতিলয়া, ইউ/িপ- 
সর ল,  মাবাইল নং-

১ 0.15 কাপ  িম  চাষ লজ ও পাখনা চা ১। সামিয়ক ভােব খাবার দান ব  করা। 
২।পটািসয়াম 24-36 াম/শতক

754
মায়ন কিবর, াম-তলবাউসী, ইউ/িপ- 

তাড়ল, মাবাইল নং- 01782-768831
১ 0.2 কাপ  িম  চাষ মােছর গােয় লাল দাগ ১। ন 1 কিজ/শতক ২। লবন ১/২ কিজ 

শতক 3।পটাশ-24 াম/শতক

755
মাঃ ওয়ািক র রহমান াম- চি , 

ইউ/িপঃভা পাড়া, মাবাইল নং-
১ 0.15 মেনােস  

তলািপয়া
মাছ মারা যাে ১। িজওলাইট -200 াম/শতক, ২। ফলগাড - 

5 াম/শতক, 3।লবন ১/২ কিজ শতক।



756
আিমর হােসন, াম-সািকত র, ইউ/িপ- 
কিরম র, মাবাইল নং-01714-
330294

১ ০.৩৫ কাপ  িম  চাষ পািনর উপর লাল র ১। পািনর PH  পরী া করা, 2।পািন 
বদলােনা, 3। ইউিরয়া100-200 াম/শতক

757
ইকবাল হােসন াম-উেমদনগর,   
ইউ/িপ- রাজানগর, মাবাইল নং- 
01746-080964

১ 0.5 কাপ  িম  চাষ মাছ মারা যাে ১। িজওলাইট -200 াম/শতক, ২। ফলগাড - 
5 াম/শতক, 3। মােছর ঘন  কমােনা।

758
মাঃ হল আমীন াম- রাতন কণগাও, 

ইউ/িপ- কিরম র, মাবাইল নং-01753-
5657737

১ 2.02 কাপ  িম  চাষ মাছ মারা যাে ১। িজওলাইট -200 াম/শতক, ২। ফলগাড - 
5 াম/শতক, 3।লবন ১/২ কিজ শতক।

759
আমজদ, াম- জানগর, িদরাই পৗরসভা ১ 0.8 কাপ  িম  চাষ পািন ঘালা ১। ন ১ কিজ/শতক, ২। িজপসাম -105 

াম/শতক, 3। িফটিকির -240 াম /শতক

760
রনধীর িব াস, াম-ক াণী, ইউ/িপ- 
সর ল, মাবাইল নং- 01716-
136773

১ 0.36 কাপ  িম  চাষ মাছ পািনর উপর ভেস 
থােক

১। মােছর ঘন  কমােনা, ২। জাল ও ধির 
টানা, ৩। পাের ডাল পাতা কেট দওয়া

761
রিফক িময়া, াম-নগদী র,  ইউ/িপ- 
জগদল, মাবাইল নং-

১ 0.8 কাপ  িম  চাষ মােছ উ ন ১।িডেল  6 াম/শতক, ২। 5-7 িদন 
পরপর িতন বার

762
হল আিমন াম- রাজা র, িদরাই 
পৗরসভা, মাবাইল নং-01720-

145825

১ 0.2 কাপ  িম  চাষ দেহ লাল দাগ ১। ি িচং পাউটার 12 াম /শতক, ২।  ন 
১ কিজ/শতক, 3।পটাশ-24 াম/শতক

763
ফয়সল চৗ রী , ামঃ রিফনগর, িদরাই 
পৗরসভা, মাবাইল নং-01724-

273874

1 0.6 কাপ  িম  চাষ লজ ও পাখনা পচা ১। সামিয়ক ভােব খাবার দান ব  করা। 
২।পটািসয়াম 24-36 াম/শতক

764
মায়ন কিবর, াম-তলবাউসী, ইউ/িপ- 

তাড়ল, মাবাইল নং- 01782-768831
1 0.6 কাপ  িম  চাষ মাছ মারা যাে ১। পািন পিরবতন, ২। অি ে াড 5 

াম/শতক

765
অিবনাষ তা কদার, ামঃ এলং রী, 
ইউ/িপ- চরনারচর, মাবাইল নং-01713-
818230

1 0.3 কাপ  িম  চাষ ন ন মাছ চাষ ১। র কােনা ২। আগাছা পির ার, 3। ন 
১ কিজ/শতক

766
মাঃ আই ব িময়া, ামঃ ামারচর, 

ইউ/িপ- চরনারচর, মাবাইল নং-01713-
938209

1 0.5 কাপ  িম  চাষ মাছ পািনর উপর ভেস 
থােক

১। মােছর ঘন  কমােনা, ২। জাল ও ধির 
টানা, ৩। অি েগা  -5 াম /শতক



767
মাঃ জ আলী, াম- জিকনগর,  

ইউ/িপ-রাজানগর, মাবাইল নং-01726-
700192

১ 0.26 কাপ  িম  চাষ মাছ চ াকাের রেত 
থােক

১। মােছর ঘন  কমােনা, ২। িজওলাইট-
200 াম/শতক, 3। পািন পিরবতন

768
আজিকর িময়া, াম- কালীনগর,  ইউ/িপ-
রাজানগর, মাবাইল নং-01732-
027836

১ 0.16 কাপ  িম  চাষ মাছ পািনর উপর ভেস 
থােক

১। মােছর ঘন  কমােনা, ২। জাল ও ধির টানা 
৩। অি েগা  -5 াম /শতক

769
কাজী আ ল মিতন াম- ভা পাড়া, 
ইউ/িপ- ভা পাড়া, মাবাইল নং-
01738-521978

১ 0.16 কাপ  িম  চাষ মাছ মারা যাে ১। িজওলাইট -250 াম/শতক, ২। মেসন-
3 াম/শতক

770
মারজান আহ দ, াম-শরীফ র, ইউ/িপ-
 ভা পাড়া, মাবাইল নং- 01729-
472158

১ 0.6 কাপ  িম  চাষ পািনর উপর দ দ উেঠ ১। পািন পিরবতন ২।হররা টানা ৩। 
ােসােন  -200 াম /শতক 4।িজওলাইট -

100 াম/শতক

771
মাঃ েলমান াম- হিরনগর, 

ইউ/িপঃরাজানগর, মাবাইল নং-01771-
050625

১ 0.45 কাপ  িম  চাষ পািনর উপর লাল র ১। ধােনর খর, কলাপাতা, ািচেয় লাল র 
উঠােনা। 2। ইউিরয়া-100 াম/শতক

772
মাঃ আ ার াম- রাতন কণগাও, 

ইউ/িপ- কিরম র, মাবাইল নং-01719-
240157

১ ০.১৮ কাপ  িম  চাষ মােছ উ ন ১। িমিথয়ন ১ িম.িল/শতক

773
লবাশী দাস াম- মঘনা, ইউ/িপ- 

রিফনগর, মাবাইল নং- 01725-
545094

১ 0.35 কাপ  িম  চাষ লকায় লাল দাগ ১। ন ১ কিজ/শতক 2।পটাশ-24 াম/শতক

774
আন  িময়া, াম- মক দ র, ইউ/িপ- 
কিরম র, মাবাইল নং-01712-
416395

১ 0.25 কাপ  িম  চাষ পািন ঘালা ১। ন ১ কিজ/শতক, ২। িজপসাম -105 
াম/শতক,3। িফটিকির -240 াম /শতক

775
ওলাই িময়া, াম- জা িলয়া, ইউ/িপ- 
সর ল, মাবাইল নং- 01719-225907

১ 0.18 কাপ  িম  চাষ মােছর গােয় লাল দাগ ১। ন ১ কিজ/শতক, ২। িজপসাম -105 
াম/শতক, 3। িফটিকির -240 াম /শতক

776
িদেগ  দাস, াম-িচতিলয়া, ইউ/িপ- 
সর ল, মাবাইল নং- 01716-468991

১ 0.75 কাপ  িম  চাষ মাছ মারা যাে ১। িজওলাইট -200 াম/শতক ২। মেসন-3 
াম/শতক 3। লবন -500 াম/শতক

777
মাঃ মহিসন, াম- াম,  ইউ/িপ- 

রাজানগর, মাবাইল নং-01776-
063922

১ 0.2 পা াস ও 
কতলা

মাছ মারা যাে ১। ন 20 কিজ/শতক ২। লবন -10 
কিজ/শতক 3। মেসন-50 াম/শতক



778
সিফ উি ন, াম- রাতন কনগাও, 
ইউ/িপ- কিরম র, মাবাইল নং-01751-
125101

১ ০.৪ কাপ  িম  চাষ পািনর উপর দ দ উেঠ ১। পািন পিরবতন ২।হররা টানা             ৩। 
ােসােন  -200 াম /শতক

779
মাঃ আঃ তািহদ, জগ াথ র, 
নামগ

017776763705

1 0.06 কাপিম মাছ ভােস এবং
খািব খায়

300 াম/ শতক
 হাের বা  অ  েয়াগ করেবন।

780
মাঃ নছা র িময়া

01731984228
2 0.15 কাপিম িসলভার কাপ 

মারা যায়
200 াম/িবঘা হাের 
ভাইের  েয়াগ করেবন

781
আ ল কালাম
01781859091

1 0.07 কই মােছর 
চাষ প িত 
জানেত চান

ক মােছর চাষ 
প িত আেলাচনা 
করা হইল

782

আিশ র রহমান
01742028043

4 1.2 কাপিম েরর পািন 
কাল বণ ধারণ 
কেরেছ মাছমারা যায়

েরর তলার কাদা 
অপসারন করেত হেব
জব সার েয়াগ 

ব  রাখেত হেব

783
জিরপ িময়া
01714986983

2 0.25 কাপিম মৎ  ঋণ 
পেত ই ক

ানীয় িষ াংেক 
যাগােযাগ কিরেয় 
দওয়া হল

784
িজ  িময়া
01761583003

1 0.12 কাপিম েরর পািন গালা 1 কিজ /শতক হাের 
ন েযাগ ও ধােনর 

খড় েয়াগ করেত হেব

785
আ  জাফর
01714753361

1 0.08 কাপিম িশং মাছ চাষ 
করেত চান

িশং মােছর চাষ 
প িত আেলাচনা 
করা হইল

786
িলটন িময়া
01783950880

2 0.19 কাপিম মাছ চােষর প িত
জানেত চান

মােছর চাষ 
প িত আেলাচনা 
করা হইল

787
েবল িময়া

01715597870
3 1 কাপিম মাছ চােষর প িত

ও ব াপনা 
জানেত চান

মাছ চােষর প িত
ও ব াপনা আেলাচনা 
করা হইল



788
মাঃ আলমগীর

01716280050
5 1.5 কাপিম ব ায় িত  

হওয়ায় ঋণ পেত 
চান

কািভড/19 েনাদনা
ঋণ এর জ  াংেক
 পাঠােনা হল

789
মাঃ জােহদ

01720804662
3 0.61 কাপিম পাবদা লসা ও

তলািপয়ার চাষ 
করেত চান

েয়াজনীয় পরামশ 
দান করা হল

790
আল আিমন
01742994458

7 3.34 কাপিম িবগেহড মােছ 
কত রাগ হেয়েছ

প  লাইফ 5 কিজ /একর/
3 ট গভীরতা, খাবােরর সােথ
টরামাইিসন েয়াগ করেবন।

791
তির ল ইসলাম
01740370659

3 0.97 কাপিম িবগেহড মােছ 
কত রাগ হেয়েছ

প  লাইফ 5 কিজ /একর/
3 ট গভীরতা, খাবােরর সােথ
টরামাইিসন েয়াগ করেবন।

792
আখ ল কিরম
01712082837

1 0.18 কাপিম মােছর ি  
ভাল হে না

পিরমাণ মত া ন 
খাবার িদেত হেব।

793
আ ল রহমান
01797323119

1 0.12 কাপিম কািল বাউস মাছ 
মারা যাে

শতক িত 500 াম 
হাের ন েয়াগ করেত হেব

794
জামাল আহমদ
01726240510

2 0.15 কাপিম ব ায় িত  
হওয়ায় ঋণ পেত 
চান

কািভড/19 েনাদনা
ঋণ এর জ  াংেক
 পাঠােনা হল

795
 আছিকর িময়া
01759723223

4 1.49 কাপিম মােছর ি  
ভাল হে না

পিরমাণ মত া ন 
খাবার িদেত হেব।

796
মাঃ িরজন িময়া

01717929970
2 0.36 কাপিম িশ ণ িনেত চান নাম কানা তািলকা

  করা হল

797
িজ  িময়া
01716709765

3 0.5 কাপিম ের মাছ মারা 
যাে

মাইে ািনল ও টরামাইিসন
েয়ােগর পরামশ দওয়া হল

798
িরপন িময়া
01749928647

2 0.2 কাপিম িশ ণ িনেত চান/
ের মাছ ভােস

নাম কানা তািলকা
  করা হল ের হররা টানেবন

799
িসরা ল ইসলাম
01772592981

1 0.15 কাপিম িত িদন 1/2 টা 
মাছ মারা যাে

ন-300 াম, লবন-200/
শতেক েয়াগ করেত হেব



800

সাহা ীর খান
01719373170

2 0.26 কাপিম িবশ িদেয় ের 
মাছ 
মারা হেয়েছ

িবেশর পরী  করার য  পািত 
উপেজলায় নাই র

িকেয় ন ন ভােব 
মাছ চাষ করেত পরামশ দয়া হল

801

ই ািহম খিলল
01741518266

1 0.12 পা াস ও
কাপিম

মােছর মাথায় লাল 
দাগ
ও চাখ গালা

500 াম ন/শতক, 25 াম 
পটািশয়াম পারেমগােনট িদেত হেব
খাবােরর সােথ 10 াম / কিজ 
রনামাইিসন িদেত হেব

802

আ ল হক
01712791504

1 0.97 কাপিম মাছ বােশ িত িদন 
1/2 টা 
মাছ মারা যাে

ন-300 াম, লবন-200/
শতেক েয়াগ করেত হেব 
অি -এ েয়াগ
করেবন

803
মা ন আহেমদ

01770907425
1 0.15 কাপিম ব ায় িত  

হওয়ায় ঋণ পেত 
চান

কািভড/19 েনাদনা
ঋণ এর জ  াংেক
 পাঠােনা হল

804

আনহার আলী
01771223675

1 0.12 পা াস ও
কাপিম

মাছ মারা যায় 
পািনর রং কেলা

ন-300 াম, লবন-200/
শতেক েয়াগ করেত হেব 
অি -এ েয়াগ
করেবন

805
ইমাদ িময়া
01317868130

1 0.18 পা াস ও
কাপিম

মাছ মারা যায় 
খাবার খায়না

িজওলাইট 10 কিজ সারা 
ের িছটাইয়া িদেবন

806
মাঃ সা  িময়া

01721510587
2 0.12 কাপিম মাছ মারা যায় 

পািনর রং গাঢ স জ
খাবার িক  িদন ব  রাখেবন
িসলভার কােপর পানা ম দ করেবন
হররা টানেবন

807

মা: সিলম উি ন
ই ািহম র, রমা, সদর, নামগ
০১৭১৬৯২৫১৯২ ০১ ০.৩৩

কাপজাতীয় 
মােছর 
িম চাষ

ব ায় 
িত তার জ  

াংক ঋেণর 
আেবদন

কেরানা েনাদনার জ  পািরশ সহ 
ত য়নপ  দান এবং াংেক 

যাগােযাগ করার পরামশ



808

মা: হযরত আলী
বােদসাদক র, মা াপাড়া
০১৭২৯৯৮৩৩৮৮ ০১ ০.৪২

কাপজাতীয় 
মােছর 
িম চাষ

ব ায় 
িত তার জ  

াংক ঋেণর 
আেবদন

কেরানা েনাদনার জ  পািরশ সহ 
ত য়নপ  দান এবং াংেক 

যাগােযাগ করার পরামশ

809

মা: সাই ল ইসলাম 
অিচ র, গৗরারং
০১৭৫৬৪৭৮৪১৮ ০১ ০.২৮

কাপজাতীয় 
মােছর 
িম চাষ

ব ায় 
িত তার জ  

াংক ঋেণর 
আেবদন

কেরানা েনাদনার জ  পািরশ সহ 
ত য়নপ  দান এবং াংেক 

যাগােযাগ করার পরামশ

810

মা: জাবােয়র আহ দ
বমাউ র, মাহন র
০১৭২৬৯২৫৬১৬

০২ ০.৭১
কাপজাতীয় 

মােছর 
িম চাষ

মাছ মারা যাে , 
পািনর রং কালেচ 

হেয় গেছ

িত শতেক ১/২ হাের ন েয়াগ 
করেত হেব।

811

মা: আজাদ িময়া
গিন র, পৗরসভা
০১৭৫৯৬৯৬৫৯১ ০১ ০.২৮

কাপজাতীয় 
মােছর 
িম চাষ

ব ায় 
িত তার জ  

াংক ঋেণর 
আেবদন

কেরানা েনাদনার জ  পািরশ সহ 
ত য়নপ  দান এবং াংেক 

যাগােযাগ করার পরামশ

812

মা: আিসক িময়া
গৗরারং, গৗরারং

০১৩০৭৫১২১০৭
০২ ০.১২১

কাপজাতীয় 
মােছর 
িম চাষ

খাবার েয়াগ 
স েক জানেত 

আ হী

মােছর মাট ওজেনর ২-৩% হাের 
খা  েয়াগ করেত হেব।

813

নািসর িময়া
রহমত র, মান র
০১৭২০৮৪৯৭৩১

০১ ০.২১১
কাপজাতীয় 

মােছর 
িম চাষ

েরর পািনর 
উপের স জ র 

পেড়েছ

িক  িদন খা  ও সার েয়াগ করা 
যােব না এবং িসলভারকােপর পানা 

ম দ করেত হেব।

814

মা: বা ল হােসন
কালী র, পৗরসভা
০১৯১৯৪৮৬৭৯৭

০১ ০.১০
কাপজাতীয় 

মােছর 
িম চাষ

িশ ণ িনেত 
আ হী

িশ েণর সময় অবগত করা হেব

815

ওয়ািসম িময়া
লাল র, গৗরারং
০১৭৩৫২৪৯১৮৪

০১ ০.১৩২
কাপজাতীয় 

মােছর 
িম চাষ

মােছর দিহক 
ি র জ

মােছর ওজন পিরমান কের িতিদন 
স ক সমেয় খামার েয়াগ করেত 

হেব।



816

আ: খােলক 
ভরবহা , নারায়নতলা

০১৭৫৯৮৮১১৮০
০১ ০.১৭২

কাপজাতীয় 
মােছর 
িম চাষ

িশ ণ িনেত 
আ হী

িশ েণর সময় অবগত করা হেব

817

মা: এখলা র রহমান
সিলম র, রমা

০১৯২৯৫৪৫৯৩৯
০১ ০.৪৫

কাপজাতীয় 
মােছর 
িম চাষ

িক  মাছ মারা 
যাে

ের  িত শতাংেশ ২০০ াম হাের 
িজওলাইট েয়াগ করেত হেব

818

বিশর আহে দ
েলরগ ও, ল ণ

০১৭১৭৬৭৯১৭৯
০২ ০.৩২

কাপজাতীয় 
মােছর 
িম চাষ

উ ত ি েত 
মাছ চাষ করেত 

আ হী

র স কভােব ত কের িত 
শতাংেশ ৪০-৫০  বড় সাইজ 
আকােরর পানা ছাড়েত হেব।

819

মাহ ব আলম
জগাইরগ ও, গৗরারং
০১৭৩৭৯১৩৭৩০ ০১ ০.২৫

কাপজাতীয় 
মােছর 
িম চাষ

বােয়া ক প িদেত 
িব ািরত আেলাচনা

বােয়া ক প িত স েক আেলাচনা 
ও িশ ণ হেণর পরামশ দান 

করা হেলা।

820

রসনা বগম 
ইকবালনগর, পৗরসভা
০১৭৬০৯৯০৯৩৫

০১ ০.৪০
কাপজাতীয় 

মােছর 
িম চাষ

িশ ণ িনেত 
আ হী

ফান ন ের পরবত েত িশ ণ এর 
সময় আপনােক জানােনা হেব পরামশ 

দান

821

ইসরাইল িময়া
হা য়ারঘাট, রমা
০১৯৪৭৭৬০৪৭২

০১ ০.১৫
কাপজাতীয় 

মােছর 
িম চাষ

মােছর ঘন  
জানেত চায়

িত শতাংেশ ৪০/৫০  পানা ম দ 
করেত হেব

822

মা: হািফ র রহমান
া ণগ ও, রবাননগর

০১৩০৩৩৭৩৮১
০১ ০.১৬

কাপজাতীয় 
মােছর 
িম চাষ

ব ায় িত  
হওয়ায় িক সাহা  

পােবন
াংেক যাগােযাগ ক ন

823

মা: আলমগীর
দামপাড়া, গৗরারং
০১৭১০৩৬৮৮০৬

০১ ০.২০
কাপজাতীয় 

মােছর 
িম চাষ

শাল মাছচাষ 
করেত আ হী

ভাল জােতর পানা সং েহ এবং র 
ভাল ভােব ত কের েজ েন চাষ 

করেত হেব।

824

মা: আ ল বাশার
সিলমপ , রমা

০১৩০৮৩৪৫০৯০
০১ ০.১৫

কাপজাতীয় 
মােছর 
িম চাষ

মাছ মারা যাে  
এবং ভেস থােক

অি েজেনর ঘাটিত অেনক সময় মাছ 
ভেস যায় জাল অথবা দরা টানেত 

হেব।



825

খােল ামান
জানীগ ও, ল ণ
০১৭৭৬৫৮৯৪১০ ০২ ০.৭৫

কাপজাতীয় 
মােছর 
িম চাষ

ধানে েত মাছচাষ 
করেত আ হী 
িশ ণ িনেত 

আ হী

িশ েণর সময় অবগত করা হেব

826

হািমদা বগম 
ইকবালনগর, পৗরসভা
০১৭৩৯৫৩৫৬০৩

০১ ০.১৩
কাপজাতীয় 

মােছর 
িম চাষ

মােছর ঘন  
জানেত চায়

িত শতাংেশ ৪০/৫০  পানা ম দ 
করেত হেব

827

মা: এনা ল হক
জানীগ ও, ল ণ
০১৭৭১৭১৮১৪৩

০১ ০.৯০
কাপজাতীয় 

মােছর 
িম চাষ

াংক লান এর 
জ  আেলাচনা

যেকান াংেকর সােথ যাগােযাগ 
করেবন

828

মা: শাহ আলম
সয়দ র, রমা

০১৮৩৫৫০৬১৭৪
০১ ০.১৫

কাপজাতীয় 
মােছর 
িম চাষ

৩/৪ িদন ধের 
ের মাছ মারা 

যাে

মােছর পিরমান বশী মাছ কমােত 
হেব এবং ন েয়াগ করেত হেব

829

মা: রওশন আলী
হািমল র, রবাননগর
০১৯৫৪৮৩১১৭০

০১ ০.২৪
কাপজাতীয় 

মােছর 
িম চাষ

খাবার িক পিরমান 
িদেত হেব জানেত 

চায়

মােছর মাট ওজেনর ৫-৬% হাের 
খা  েয়াগ করেত হেব।

830

আ: মােলক
জানীগ ও, ল ণ
০১৭২৪৩৯২৩৭৫ ০১ ০.৯০

কাপজাতীয় 
মােছর 
িম চাষ

েরর িত 
িবষয় জানেত চায়

থমত েরর চার পাে  পির ার 
করেত হেব এবং রা েস মাছ মের 

ফলেত হেব তার িত শতেক ১ 
কিজ হাের ন েয়াগ করেত হেব।

831

সফর আলী
ন য়া, গৗরারং
০১৭৭৯৩৯১২০০ ০১ ০.২৫

তলািপয়া 
ও 

কাপজাতীয় 
মােছর 
িম চাষ

ের াস হে
ের হররা অথবা জাল টানেত হেব 

বশী কের



832

মা: েয়ল িময়া
ওেয়জখালী, পৗরসভা
০১৭৭২৩৫৬৫১০ ০১ ০.৫০

কাপজাতীয় 
মােছর 
িম চাষ

ব ায় য় িতরর 
জ  াংক ঋেণর 

জ  আেবদন

কেরানা েনাদনার জ  পািরশ সহ 
ত য়নপ  দান এবং াংেক 

যাগােযাগ করর জ  পরামশ দান 
করা হেলা।

833

মা: খ  িময়া
ওেয়জখালী, পৗরসভা
০১৭২২৬৭২২৯৩

০১ ০.৮০
কাপজাতীয় 

মােছর 
িম চাষ

ঐ ঐ

834

মা: আলমগীর হােসন
ভা শােপলা, গৗরারং
০১৭১৮০২১০৩৯ ০১ ০.৪০

তলািপয়া 
ও 

কাপজাতীয় 
মােছর 
িম চাষ

ঐ ঐ

835

ের আলম
বাহা র র, ল ণ
মাবাইল নাই

০১ ০.৮০
কাপজাতীয় 

মােছর 
িম চাষ

ঐ ঐ

836

মা: ইি ছ আলী
হা য়ারগ ও, ল ণ ,
০১৭৩৯৭৪৩২৪৪

০১ ০.৭৫
কাপজাতীয় 

মােছর 
িম চাষ

ঐ ঐ

837

রিফ িময়া
লাল র, গৗরারং
০১৯৩৭৫২৮৭৩২

০১ ০.১২১
কাপজাতীয় 

মােছর 
িম চাষ

ব ায় মাছ বড় 
হেয় যাে

অিত ত জাল িদেয় বড় িদেত হেব 
এবং পািন কমেল পাড় মরামত 

করেত হেব।

838

ৎফা বগম
ভরবহা , জাহা ীরনগর

০১৭৩৮১১৭৪০৩
০১ ০.৭০

কাপজাতীয় 
মােছর 
িম চাষ

মাছ মারা যাে  
এবং ভেস থােক

মােছর ঘন  কমােত হেব এবং 
িজওলাইট িদেত হেব

839

হািব র রহমান
র র, রবাননগর

০১৭২০৪৪৪৬২৯
০১ ০.১১

কাপজাতীয় 
মােছর 
িম চাষ

জেল িনব ন 
স েক জানেত 

চায়

িনব েনর জ  আেবদন ি য়া বণনা 
করা হয়।



840

শামীম আহে দ
মাহন র, মাহন র

০১৭২৫৩৮৫৫৪৯
০১ ০.২০

কাপজাতীয় 
মােছর 
িম চাষ

ব ায় মাছ ভেস 
গেছ

েরর পাড় ভালভােব মরামত কের 
এবং জাল িদেয়  ঘরাউ কের মােছর 

পানা ছাড়েত হেব।

841

আ: আহাদ
গৗরারং, গৗরারং

০১৭১৬৭৪৭৫৬৫
০১ ০.৩১

কাপজাতীয় 
মােছর 
িম চাষ

ের কান সময় 
খামার েয়াগ 

করেত হয়

িতিদন যেকান এক সময় খাবার 
েয়াগ করেত হেব এবং সকাল ১১-

১২ টার মে  িদেল ভাল হয়

842

িলয়াকত আলী
নারায়ন লা, জাহা ীরনগর
০১৭৮১৫৬২২৮৪

০১ ০.১২
কাপজাতীয় 

মােছর 
িম চাষ

ের পািন 
ঘালােট

িত শতেক ১/২ কিজ হাের ন 
েয়াগ করেত হেব।

843

িসরাজ িময়া 
উ র আরিপননগর, পৗরসভা
মাবাইল নাই

০১ ০.১২
কাপজাতীয় 

মােছর 
িম চাষ

জেল িনব ন 
স েক জানেত 

চায়

িনব েনর জ  আেবদন ি য়া বণনা 
করা হয়।

844

েবল আহমদ
েকরবাজার, গৗরারং

০১৭০৯০২৬৪০০
০২ ০.২০

কাপজাতীয় 
মােছর 
িম চাষ

ব ায় মাছ ভেস 
গেছ

ন ন কের েরর পাড় মরামত করা 
এবং নট িদেয় বড়া িদেত হেব।

845

মা: নসর আলী
র র, গৗরারং

০১৬১৪৬৮৭৭৮৫
০১ ০.১৬

কাপজাতীয় 
মােছর 
িম চাষ

েরর পািনেত 
াস/অ ােমািনয়া

িত শতেক ১/২ কিজ হাের ন 
েয়াগ করেত হেব।

846

আকবর আলী
দামনগর, মাহন র
০১৭২৬২৫১০৪১

০১ ০.১২
কাপজাতীয় 

মােছর 
িম চাষ

মাছ মারা যাে
মােছর ঘন  কমােত হেব এবং 

িজওলাইট িদেত হেব

847

র আহমদ
উজানরামনগর, মাহন র
০১৭৬৬৩০৪৮৯২

০১ ০.০৮
কাপজাতীয় 

মােছর 
িম চাষ

িশ ণ িনেত 
আ হী

িশ েণর সময় অবগত করা হেব



848

নয়নতারা
লাল র, গৗরারং
০১৭৪৫৩৬১৩১৬ ০১ ০.১২১

তলািপয়া 
ও 

কাপজাতীয় 
মােছর 
িম চাষ

মাছ মারা যাে

ের হররা অথবা জাল টানেত হেব 
বশী কের

849

মা: শাম  জামাল
উজাননগর, মাহন র
মাবাইল নাই ০১ ০.১৬

কাপজাতীয় 
মােছর 
পানা চাষ

ব ায় য় িতরর 
জ  াংক ঋেণর 

জ  আেবদন

কেরানা েনাদনার জ  পািরশ সহ 
ত য়নপ  দান এবং াংেক 

যাগােযাগ করর জ  পরামশ দান 
করা হেলা।

850

মা: হােফজা খা ন
রহমত র, মাহন র
মাবাইল নাই

০১ ০.১২
কাপজাতীয় 

মােছর 
িম চাষ

ঐ ঐ

851

ল আিমন
হাসনবাহার, রবাননগর
০১৭১০৩৮২৬৬৮

০১ ০.১৬
কাপজাতীয় 

মােছর 
িম চাষ

মাছ মারা যাে  
লাল দাগ

িত শতাংেশ ১ কিজ কের ন এবং 
লবণ িদেত হেব

852

আ: মা ান
ভষারপাড়, রমা

০১৭৫৩২৮৬৩৬৭
০১ ০.১২

কাপজাতীয় 
মােছর 
িম চাষ

িশ ণ িনেত 
আ হী

পরবত েত আপনােক জানােনা হেব 
এবং িশ েণ অংশ হেণর জ  

পরামশ দান করা হেলা

853

িশহাব িময়া
ই ািহম র, রমা
০১৭৮৪২৫৪২১৯

০১ ০.১৬
কাপজাতীয় 

মােছর 
িম চাষ

মােছর ওজন ি  
হয় না

খাবােরর পিরমান বাড়ােত হেব এবং 
িতিদন খাবার েয়াগ করেত হেব 

স ক সময়

854

লতান আহমদ
ওেয়জখালী, পৗরসভা
০১৩১৬৫৬১২০৫ ০১ ০.১২

কাপজাতীয় 
মােছর 
িম চাষ

ের িক িক 
জােতর মাচ চাষ 

করা যায়

যসব জািতর মাছচাষ করা যায় তা 
বণনা করা হেলা। তাছাড়া চাষীর 

ি গত পছে র উপর অেনকটা 
িনভর কের।

855

অ  মার দাম
নৗকাখালী, মাহন র

০১৭২৭০৩৪৭১৮
০১ ০.১১৩

কাপজাতীয় 
মােছর 
িম চাষ

মাছ মারা যাে
ের মােছর ঘন  বশী তাই মাছ 

মারা যাে  অিত ত বড় সাইেজর মাছ 
সড়ােত হেব।



856

মা: ইউ ছ িময়া
প: সােহবনগর, রমা
০১৭৭১৮৭২৪৪০

০১ ০.১২
কাপজাতীয় 

মােছর 
িম চাষ

মােছ তেরাগ 
দখা িদেয়েছ

িত শতেক ১ কিজ ন ও লবণ 
িদেত হেব।

857

মা: মা ার হােসন
সিলম র, রমা

০১৯৩৩২৭০৭৯৪
০২ ০.৭২৮

কাপজাতীয় 
মােছর 
িম চাষ

িশ ণ িনেত 
আ হী

িশ েণর সময় অবগত করা হেব

858

মা: আতাউর রহমান
ছননগর, কাঠইর

০১৭৫৬৪৬১২১৮
০১ ০.০৪

কাপজাতীয় 
মােছর 
িম চাষ

েরর মাছ ভেস 
যায়

অিত ি র ফেলর অি েজন ঘাটিত 
পরার কারেন মাছ ভেস যাে । 

পািনেত অি েজন ি  করেত হেব

859

মা: আ: ছা ার
বড়াজািল, গৗরারং

০১৭৭৭১৪৩৯২৪
০১ ০.০৮০

কাপজাতীয় 
মােছর 
িম চাষ

মাছ বড় হয় না
িতিদন মােছর ওজন অ পােত 

খাবার েয়াগ করেত হেব

860

মা: রােশদ 
কলাইয়া, কাঠইর
০১৭১৯৮৩৯৫৫০

০১ ০.১২
কাপজাতীয় 

মােছর 
িম চাষ

মৎ জীিব 
সিমিতর সদ  

হেত চায়

যাচাই বাচাই কের মৎ জীিব 
সিমিতর সদ  করা যেত পাের

861

মা: হােসন আলী
লাল র, গৗরারং
মাবাইল নাই ০৯ ৩.৫১

তলািপয়া, 
পা াস ও 
কাপজাতীয় 

মােছর 
িম চাষ

িক পিরমান মাছ 
চাড়েত হেব এবং 

িক জািত

র পিরদশন কের এবং পািন 
পরী া িনরী া কের িক জােতর 
মাছচাষ করা যায় তা ই জাতীয় 

মাছচােষর পরামশ দান করা হেলা।

862

এনা ল হক
জানীগ ও, ল ণ
০১৭৭১৭১৮১৪৩ ০১ ০.১৬

কাপজাতীয় 
মােছর 
িম চাষ

েরর পািন 
ঘালা হেয় থােক

েরর বািহের পািন যােত না েক 
খয়াল করেত হেব এবং িত শতেক 

১ কিজ হাের ন েয়াগ করেত হেব।

863

নারায়ন বমন
মাইজবাড়ী, পৗরসভা
মাবাইল নাই

০১ ০.১২
কাপজাতীয় 

মােছর 
িম চাষ

িক পিরমান খাবার 
িদেত হেব

েরর মােছর ওজন অ পােত খাবার 
েয়াগ করেত হেব। কম পে  ৫% 

হাের



864

মা: ইমদা র রহমান
ন ন শাখাইিত, কাঠইর
০১৭৫৬৯২২১৮৫

০১ ০.১২
কাপজাতীয় 

মােছর 
িম চাষ

াংেক লান, ঋণ 
নওয়ার জ  
আেলাচনা

ত য়ন সহকাের াংক ঋণ পাওয়ার 
জ  পািরশ করা হেলা।

865

হাজী ম র আলী
উজানরামনগর, মাহন র
০১৭১৬৪০৬৬২১

০১ ০.১১
কাপজাতীয় 

মােছর 
িম চাষ

মাছ মারা যাে িজওলাইট ও মেসন িদেত হেব

866

হলাল িময়া
ভষেবড়, মাহন র 

০১৭৪৩০৭৬৫৩৯ ০১ ০.১৪

ক ও 
কাপজাতীয় 

মােছর 
িম চাষ

মাছ মারা যাে  
এবং ভেস থােক

মােছর ঘন  কমােত হেব এবং 
িজওলাইট িদেত হেব মেসন িদেত 

হেব এবং অি েজন এর ব া করেত 
হেব

867

শাহীন িময়া
রারবন, মাহন র

০১৭৯৪৯১৮০০১
০০ ০০

কাপজাতীয় 
মােছর 
িম চাষ

FID কাড করেত 
আ হী

সময়মত আপনােক অবগত করা হেব

868

মই ল ইসলাম
বড়পাড়া, পৗরসভা
০১৪০২৭৪৬৩০৬

০১ ০.১২
কাপজাতীয় 

মােছর 
িম চাষ

মাছচাষ করেত 
আ হী

িশ েণর সময় অবগত করা হেব

869

রিন 
ই ািহম র, রমা
০১৭১২৪৯০৩৯১

০১ ০.১০
কাপজাতীয় 

মােছর 
িম চাষ

খামার করেত চান
র পিরদশন কের িকভােব করা 

আপনােক পরামশ দওয়া হেব।

870

মা: হািফ র রহমান
া ণগ ও, রবাননগর

০১৩০৩৩৭৩৮১১
০১ ০.০৬

কাপজাতীয় 
মােছর 
িম চাষ

ব ায় িত  
হওয়ায় িক সাহা  

পােবন

াংেক যাগােযাগ করার জ  বলা 
হেলা

871

ন
ওেয়জখালী, পৗরসভা
০১৭৬৫৩৬০০৩১

০১ ০.২২
কাপজাতীয় 

মােছর 
িম চাষ

মাছ মারা যাে িজওলাইট ও মেসন িদেত হেব

872
িসরাজ িময়া, ামঃকলাগাও, ইউিপ-

র ঊ র, তািহর র, নামগ  
।০1724283137

১ ০.১৮ কাপ িম
সর  মােছর খাবার 
িক িদেত হেব স 
িবষেয় জানা নই।

সর  মােছর জ  খাবার িহেসেব পা পানা 
, িদপানা ইত ািদ িদেত হেব।



873
আ ল কিরম, ামঃচারাগাও, ইউিপঃ  

র (ঊ),  ০1745184112
১ ০.২ কাপ িম

েরর পািন টলটেল 
পির ার অথাৎ 

া িতক খাে র 
অভাব।

ের পিরমাণ মত জব ও অৈজব সার স ক 
িনয়েম েয়ােগর পরামশ দান করা হয়।

874
মিফজ উি ন, ামঃ জ ল বাড়ী, 
ইউিপঃ  র (ঊ), ০1722791730

১ ০.০৮ কাপ িম
েরর পািন ঘালা বা 

ঘালা  সম া।

ের ২০০-২৫০g িত শতেক এ য়া লাইম 
স ক িনয়েম  েয়ােগর পরামশ দান করা 
হয়।

875
ফেয়জ আহমদ, ামঃ লালঘাট, ইউিপঃ  

র (ঊ), ০1721622682
১ ০.২ কাপ িম

েরর পািন পরী া 
কের pH  মান কম 
পাওয়া যায়

ের িত শতাংেশ ১ কিজ হাের পা ের 
ন (caco3) স ক িনয়েম  েয়ােগর 

পরামশ দান করা হয়।

876
শাম র রহমান, ামঃ রানঘাট, ইউিপঃ 
বড়দল উঃ, ০1731486740

১ ০.১৪ কাপ িম
মােছর ি  

লনা লকভােব কম।

ের া িতক খাে র পাশাপািশ স রক 
খা  (খইল, ড়া)  স ক িনয়েম  েয়ােগর 
পরামশ দান করা হয়।

877
তৗিফক িময়া, ামঃ সানা র, ইউিপঃ 

বাদাঘাট, ০1728629968
১ ০.১২ কাপ িম

পািনর অি েজন 
পরী া কের মা া কম 
পাওয়া যায়।

বােয়া অ  িত একের ৩০০ াম হাের  
স ক িনয়েম  েয়ােগর পরামশ দান করা 
হয়।

878
আিত র রহমান, ামঃ নাগর র, 
ইউিপঃ বাদাঘাট, ০1724881964

১ ০.০৮ কাপ িম

েরর পািন টলটেল 
পির ার অথাৎ 

া িতক খাে র 
অভাব।

ের পিরমান মত মা ায় ইউিরয়া , এস 
িপ খল  স ক িনয়েম  েয়ােগর পরামশ 

দান করা হয়।

879
আ ল মিতন, ামঃ া নগাও, ইউিপঃ 
বড়দল উঃ, ০1731906739

১ ০.১২ কাপ িম

েরর পািন পরী া 
কের NH3 ােসর 
পিরমান বিশ পাওয়া 
যায়

ের িত িবঘায় ৩-৫ ট পািনর জ  
মােস ২ বার প  ি ন( ১০০ml) স ক 
িনয়েম  েয়ােগর পরামশ দান করা হয়।

880
মাঃ স জ িময়া, ামঃ লাহা ড়া, 

ইউিপঃ বািল ির, ০1737459594
১ ০.০৪ কাপ িম

তলািপয়া পানার ি  
লনা লক ভােব কম।

কায়ািল  িফেডর তির ভাসমান খাবার 
পিরমান মত েয়ােগর  পরামশ দান করা 
হয়।

881
হািরছ িময়া, ামঃ আেনায়ার র, 
ইউিপঃ বািল ির, ০1711041231

১ ০.১২ কাপ িম
াস কােপর দিহক  
ি  কম।

খাবার িহেসেব ঘাস, কলঅিম লতা, কলাপাতা 
, আ  শাক ইত ািদ  েয়ােগর  পরামশ দান 
করা হয়।

882
শখ ফিরদ, ামঃনাগর র, ইউিপ-

বাদাঘাট, 01749495310
১ ০.১২ কাপ িম

লজ ও পাখনা  পচা 
রাগ।

েরর মাছ েলােক ২.৫% লবন পািনর 
বেন ২-৩ িমিনট গাসল করােনার পরামশ 
দান।



883
রিফক িময়া, ামঃনাগর র, 
ইউিপঃবাদাঘাট, ০1760171566

১ ০.১ কাপ িম
পািনর উ[পর স জ 

র।

িত শতেক ৩-৪  িসলভার কাপ ম দ 
করার মা েম জিবক ভােব িনয় ন করার 
পরামশ।

884
আ ল িকত, ামঃমারালা,  ইউিপঃ  

র(দ), ০1738350792
১ ০.১২ কাপ িম পািনর উপর লাল হয়।

ধােনর খড় বা কলাপাতা পিচেয় দিড় বািনেয় 
পািনর উপর টেন েল ফলার পরামশ।

885
মিন  তা কদার, ামঃমহজম র, 
ইউিপঃ  র (দ), ০1746729373

১ ০.১২ কাপ িম
ডাড়া সােপ পানা মাছ 
খেয় ফেল।

বাতেলর িভতর কাি ক এিসড ভের খ 
খােল েরর চারপােশ কাদায় রাখা হেল 

সােপর দমন ব  করা যায়।

886
আ ল বাশার, ামঃকলাগাও, ইউিপঃ  

র(ঊ), ০1760171566
১ ০.১৬ কাপ িম

েরর সািবক 
পিরি িত ভােলা।

িনয়িমত ম রক খাবার ও সার েয়াগ।

887
ফজ র রহমান, ামঃকলাগাও, 
ইউিপঃ  র (ঊ), ০1712373110

১ ০.১৬ কাপ িম পািনর ঘালােত সম া
েরর িত শতাংশ ১-২ কিজ  হাের ন বা 

িজপসাম েয়াগ করার পরামশ দান।

889
পব  িময়া, ামঃ রান ঘাট, 
ইউিপঃবড়দল (ঊ), 01760171566

১ ০.১৩ কাপ িম
এেমািনয়া ােসর 
মা া বিশ।

দ ঘন  কমােনা,খা  েয়াগ ব  রাখা 
অথবা াথিমক অব ায় ৬০% ি িচং 
পাঊডার ০.৫ িপিপএম মা ায় েয়াগ

890
িলয়াকত, ামঃ া ন গাও, ইউিপঃ 
বড়দল (ঊ), ০1868543449

১ ০.১৪ কাপ িম পািনর িপএস মা া কম
িত শতাংেশ ৩-৬ ট পািনর জ  এ য়া 

লাইম ২০০ াম হাের েয়াগ।

991
আ ল আিজজ, ামঃকািল র, 
ইউিপঃবাদাঘাট, ০1715496906

১ ০.৪ কাপ িম ম দ ঘন  অিতির ঘন  কমােনার পরামশ।

992
ফখ ল আলম, ামঃআেনায়ার র, 
ইউিপঃবািল ির,  ০1712373110

১ ০.৪ কাপ িম
ের া িতক 

খাে র অভাব
ের িত শতাংেশ ৩-৫ ট পািনর জ  

১০০ াম হাের বনেবাড েয়াগ পরামশ।

993
হািব র রহমান, ামঃবাদলার পাড়, 
ইউিপ-বাদাঘাট, ০1749495310

১ ০.১২ কাপ িম মাছ খািব খা
OXY A একর িত ৫০০ াম বািল অথবা 
পািনর সােথ পরামশ দান।

994
পব  িময়া, ামঃ রানঘাট, 
ইউিপঃবড়দল (ঊ), ০1307702365

১ ০.১ কাপ িম
পািনর উ[পর স জ 

র।

িত শতেক ৩-৪  িসলভার কাপ ম দ 
করার মা েম জিবক ভােব িনয় ন করার 
পরামশ।

995
আ ল শহীদ. ামঃেসানা র, 
ইউিপঃবাদাঘাট, ০1728648969

১ ০.১২ কাপ িম
ম দ পরবত   সার 

েয়াগ

িত শতেক খল ১৫০ াম ইউিরয়া ৫ াম 
এি  ৩ াম হাের িতিদন িনয়িমত ের 
েয়ােগর পরামশ।



996
নীল রিব দাস, ামঃেসানা র, 

ইউিপঃবাদাঘাট, ০1788531343
১ ০.১২ কাপ িম

ডাড়া সােপ পানা মাছ 
খেয় ফেল।

বাতেলর িভতর কাি ক এিসড ভের খ 
খােল েরর চারপােশ কাদায় রাখা হেল 

সােপর দমন ব  করা যায়।

997
হাজী তফর রহমান, ামঃেসানা র, 
ইউিপঃবাদাঘাট, ০1722230176

১ ০.১৬ কাপ িম
েরর সািবক 

পিরি িত ভােলা।
িনয়িমত ম রক খাবার ও সার েয়াগ।

998
বােয়র আিতক, ামঃ রানঘাট, 

ইউিপঃবড়দল ঊঃ, ০1716395335
১ ০.১৬ কাপ িম পািনর ঘালােত সম া

েরর িত শতাংশ ১-২ কিজ  হাের ন বা 
িজপসাম েয়াগ করার পরামশ দান।

999
শাহ জাহান, ামঃ রান ঘাট, 
ইউিপঃবড়দল (ঊ), ০1760171566

১ ০.১৩ কাপ িম
েরর পািন টলটেল 

পির ার অভাব
িত শতেক ১৫০ াম খল ,৫ াম ইউিরয়া 

ও ৩ াম এওস িপ িতিদন েয়াগ

1000
আ ল র, ামঃ া ন গাও, ইউিপঃ 
বড়দল (ঊ), ০1868543449

১ ০.১৪ কাপ িম পািনর ঘালা
িত শতাংেশ ৩-৬ ট পািনর জ  এ য়া 

লাইম ২০০ াম হাের েয়াগ।

1001
হািব র রহমান, ামঃনাগর র, 
ইউিপঃবাদাঘাট, ০1715496906

১ ০.৪ কাপ িম ম দ ঘন  অিতির ঘন  কমােনার পরামশ।

1002

নামঃ িজহাদ আহ দ
কানাঃ িজবদাড়া, দি ণ নামগ

মাবাইলঃ 01738141208
2 0.47

তলািপয়া ও 
কাপ িম

ন ন চাষী
মাছ চাষ স েক াথিমক আেলাচনা করা 
হয় এবং িশ ন এর সময় অবগত করা হেব

1003

নামঃ মাঃ শিহ র রহমান
কানাঃ নায়াখালী

মাবাইলঃ 01770277591
1 0.13 কাপ িম ন ন চাষী

মাছ চাষ স েক াথিমক আেলাচনা করা 
হয় এবং িশ ন এর সময় অবগত করা হেব

1004
নামঃ আফেরাজ িময়া

কানাঃ বরম র
মাবাইলঃ01716767677

2 0.137 কাপ িম পািন অিধক ঘালােট
ের িত শতাংেশ 0.5 কজী কের ন  

িদেত হেব।

1005

নামঃ ছা ীর হােসন
কানাঃবীরগ ও

মাবাইলঃ01713811888
২ ০ কাপ িম ের স হয়

িশকল টানেত হেব, অি েগা  200 াম/ 
িবঘা িদেত হেব



1006

নামঃ বদ ল ইসলাম
কানাঃ আ াপাড়া

মাবাইলঃ 01719575033
2 0.31 কাপ িম

িশ ন িনেত আ হী 
ও ন ন উে া া

মাছ চাষ স েক াথিমক আেলাচনা করা 
হয় এবং িশ ন এর সময় অবগত করা হেব

1007

নামঃ তাফা ল হােসন
কানাঃ জয়কলস

মাবাইলঃ 01716825541
1 0.14 কাপ িম

িশ ন িনেত আ হী 
ও ন ন উে া া

মাছ চাষ স েক াথিমক আেলাচনা করা 
হয় এবং িশ ন এর সময় অবগত করা হেব

1008

নামঃ জাহা ীর আলম
কানাঃ িশ লবাগ

মাবাইলঃ 01307511636
1 0.21

তলািপয়া ও 
কাপ িম

ের স হয়
িশকল টানেত হেব, অি েগা  200 াম/ 

িবঘা িদেত হেব

1009

নামঃ আসা ামান
কানাঃ জয়কলস

মাবাইলঃ 01713804598
2 0.172

তলািপয়া ও 
কাপ িম

মাছ বড় হে না
মােছর ঘন  কমােত হেব, মােছর ওজেনর 

5% হাের খাবার িদেত হেব।

1010

নামঃ বাদশা িময়া
কানাঃ ামনগ ও

মাবাইলঃ 01712987143
1 0.327 কাপ িম াংক ঋণ িনেত আ হী  েয়াজনীয় পরামশ  দওয়া হেলা।

1011
নামঃ কাি র আলী 

কানাঃগিনগ ,পাথািরয়া 
মাবাইলঃ০১৭৮১৫৫২৬৬১

2 0.327
কাপ িম  ও 

তলািপয়

মােছর গােয় ঘা, মাছ 
ভেস থােক, খাবার 

খায় না

অ ােমািনল 3 াম/শতেক এবং মেসন 2 
িম.িল./শতেক ১ম ডাজ

7 িদন পর মেসন 2িম.িল./শতেক
2য় ডাজ।

1012

নামঃ ধী  তা কদার
কানাঃ জয়কলস

মাবাইলঃ 01747097481
2 0.19 কাপ িম

মাছ চাষ স েক 
জানেত চান

র অ সাের শতাংেশ 6-7 ইি  30  পানা 
িদেত হেব।

1013

নামঃ িদলন আহ দ
কানাঃ ংিরয়া

মাবাইলঃ 01721482962
2 0.23

মেনােস  
তলািপয়া 

ওকাপ িম

র িত ও মাছ 
চাষ স েক জানেত 

আ হী

মাছ চাষ স েক াথিমক আেলাচনা করা 
হয় এবং িশ ন এর সময় অবগত করা হেব 
, র অ সাের শতাংেশ 6-7 ইি  30  পানা 

িদেত হেব।



1014

নামঃ তৗিহ ামান
কানাঃ দরগাপাশা

মাবাইলঃ 01744303766
3 0.57

কাপ িম ও 
তলািপয়া

মােছর লজ চা

ইউিরয়া-200 াম,
সিপ-100 াম

এমিপও-50 াম/ শতেক 
িত 15 িদন অ র অ র েরর িদেত হেব।

1015

নামঃ ামল চৗ রী
কানাঃ দরগাপাশা

মাবাইলঃ 01741046775
2 0.13 কাপ িম েরর পািন ঘালােট

ের িত শতাংেশ 0.5 কজী কের ন  
িদেত হেব।

1016

নামঃ শাম ন র
কানাঃ পাথািরয়া

মাবাইলঃ 01727053461
1 0.2 কাপ িম মাছ বর হেয় যাে খা  ও েরর চারপােশ বড়া িদেত হেব

1017

নামঃ আসক আলী
কানাঃ পাথািরয়া

মাবাইলঃ 01745341681
1 0.21

মেনােস  
তলািপয়া ও 
কাপ িম

ের স হয়
িশকল টানেত হেব, অি েগা  200 াম/ 

িবঘা িদেত হেব

1018

নামঃ নজ ল হােসন
কানাঃ িপঠা ই

মাবাইলঃ 01712316605
2 0.321 কাপ িম ন ন চাষী

মাছ চাষ স েক াথিমক আেলাচনা করা 
হয় এবং িশ ন এর সময় অবগত করা হেব

1019

নামঃ কেয়ছ আহ দ
কানাঃ কাঠইর

মাবাইলঃ 01791731476
1 0.137 কাপ িম পািন অিধক ঘালােট

ের িত শতাংেশ 0.5 কজী কের ন  
িদেত হেব।

1020

নামঃ মাঃ মিতউর রহমান
কানাঃ িশ লবাগ

মাবাইলঃ 01745260690
2  বেয়াফ  

াংিক
0.321 কাপ িম ের অি েজন কম

িশকল টানেত হেব, অি েগা  200 াম/ 
িবঘা িদেত হেব

1021

নামঃ বাস এধর
কানাঃ শএুমদন

মাবাইলঃ 01738726528
1 0.216 কাপ িম ন ন চাষী

মাছ চাষ স েক াথিমক আেলাচনা করা 
হয় এবং িশ ন এর সময় অবগত করা হেব



1022

নামঃ সজীব দাস
কানাঃ তঘািরয়া

মাবাইলঃ 01764784878
1 0.271 কাপ িম

মােছর ম দ ঘন  ও 
জািত

র অ সাের শতাংেশ 6-7 ইি  30  পানা 
িদেত হেব।

1023

নামঃ কা ীর আলী
কানাঃ গিণগ

মাবাইলঃ 01781552661
১ ০ কাপ িম ন ন চাষী

মাছ চাষ স েক াথিমক আেলাচনা করা 
হয় এবং িশ ন এর সময় অবগত করা হেব

1024

নামঃ নজ ল ইসলাম
কানাঃ িশ লব ক

মাবাইলঃ 01724073795
2 0.07

কাপ িম  
ওেতলািপয়া

মাছ খািব খায়
িশকল টানেত হেব, অি েগা  200 াম/ 

িবঘা িদেত হেব।

1025

নামঃ মাঃ ইমন
কানাঃ লাল র

মাবাইলঃ 01749001772
1 0.27 কাপ িম ন ন চাষী

মাছ চাষ স েক াথিমক আেলাচনা করা 
হয় এবং িশ ন এর সময় অবগত করা হেব

1026

নামঃ সয় র রহমান
কানাঃ ইনাতনগর

মাবাইলঃ 01790554628
2 0.172 কাপ িম মােছর লেজ ঘ

ের িত শতাংেশ 0.5 কজী কের ন ও 
লবন িদেত হেব।

1027

নামঃ ল ইসলাম
কানাঃ আ াপাড়া

মাবাইলঃ 01721544765
0 0.08 কাপ িম পািনেত লাল লাল র

িত শতেক ২ ml হাের ডাইেন ট েয়াগ 
করেত হেব

1028

নামঃ সেনআরা বগম
কানাঃ ংিবয়া

মাবাইলঃ 01729471290
1 0.135 কাপ িম ন ন চাষী

মাছ চাষ স েক াথিমক আেলাচনা করা 
হয় এবং িশ ন এর সময় অবগত করা হেব

1029

নামঃ মাঃ সাই র রহমান
কানাঃ জয়কলস

মাবাইলঃ 01743626871
2 0.13 কাপ িম পািন ঘালােট

ের িত শতাংেশ 0.5 কজী কের ন  
িদেত হেব।



1030

নামঃ তাফা ল হােসন
কানাঃ নায়াখালী বাজার

মাবাইলঃ 01716825541
1 0.05 কাপ িম মাছ বড় হে না

ের মােছর মাট ওজেনর 5% হাের িনিদ  
ই বলা কের খাবার িদেত হেব।

1031

নামঃ মাঃ মিতউর রহমান 
কানাঃ নাি য়া

মাবাইলঃ 01745260699
1 0.352 কাপ িম াংক ঋণ িনেত চান েয়াজনীয় পরামশ দান

1032

নামঃ আলী আহ দ
কানাঃ আ াপাড়া

মাবাইলঃ 01719575061
0.26 0.21 কাপ িম পািনর িপএইচ কম

ের িত শতাংেশ 0.5 কজী কের ন  
িদেত হেব।

1033

নামঃ আঃ হাই
কানাঃ শাি গ  বাজার

মাবাইলঃ 01722292104
1 0.13 কাপ িম ন ন চাষী

মাছ চাষ স েক াথিমক আেলাচনা করা 
হয় এবং িশ ন এর সময় অবগত করা হেব

1034

নামঃ নজ ল দা
কানাঃ িশ লবাক

মাবাইলঃ 01718320347
1 0.51 কাপ িম

FID কাড করেত 
আ হী

সময়মত অবগত করা হেব

1035

নামঃ আঃ সা ার
কানাঃ মাহা দ র

মাবাইলঃ 01732767283
1 0.09 কাপ িম ের অি েজন কম অি েগা  200 াম/ িবঘা

1036

নামঃ মাঃ আজহা ল ইসলাম
কানাঃ দরগা র

মাবাইলঃ 01752069195
1 0.321 কাপ িম মােছর লেজ ঘ

ের িত শতাংেশ 0.5 কজী কের ন ও 
লবন িদেত হেব।

1037

নামঃ শিহ র রহমান
কানাঃ নায়াখালী বাজার

মাবাইলঃ 01770277591
1 0.121 কাপ িম

মােছর ম দ ঘন  ও 
জািত

র অ সাের শতাংেশ 6-7 ইি  30  পানা 
িদেত হেব।



1038

নামঃ সয়দ আহ দ
কানাঃ তয়হািল

মাবাইলঃ 01750427607
2 0.21 কাপ িম মাছ খািব খায়

িশকল টানেত হেব, অি েগা  200 াম/ 
িবঘা িদেত হেব

1039

নামঃ ইমন চৗ রী 
কানাঃ লাল র

মাবাইলঃ 01749001772
1 0.13 কাপ িম

ের িতক খা  
নাই

ের মােছর মাট ওজেনর 5% হাের িনিদ  
ই বলা কের খাবার িদেত হেব।

1040

নামঃ  িময়া
কানাঃ কাঠিরয়া

মাবাইলঃ 01763338230
1 0.17 কাপ িম পািন ঘালােট

ের িত শতাংেশ 0.5 কজী কের ন  
িদেত হেব।

1041

নামঃ মাঃ আঃ আলীম
কানাঃ ামনগ ও

মাবাইলঃ 017194224417
1 0.121 কাপ িম ন ন চাষী

মাছ চাষ স েক াথিমক আেলাচনা করা 
হয় এবং িশ ন এর সময় অবগত করা হেব

1042

নামঃ সরক চ ব ী
কানাঃ শ মদন

মাবাইলঃ 01746863362
1 0.213 কাপ িম পািন ঘালােট

ের িত শতাংেশ 0.5 কজী কের ন  
িদেত হেব।

1043

নামঃ মাঃ সািমর উ ীন
কানাঃ হিরনগর

মাবাইলঃ 01786226523
1 0.09 কাপ িম

FID কাড করেত 
আ হী

সময়মত অবগত করা হেব

1044

নামঃ মা আঃ হােসন
কানাঃ কাঠািলয়া

মাবাইলঃ 01759869237
1 0.23 কাপ িম পািনর িপএইচ কম

ের িত শতাংেশ 0.5 কজী কের ন  
িদেত হেব।

1045

নামঃ সিহ ামান
কানাঃ দরগাপাশা

মাবাইলঃ 01744303766
2 0.12 কাপ িম ের াস

িশকল টানেত হেব, অি েগা  200 াম/ 
িবঘা িদেত হেব



1046

নামঃ আজাদ িময়া
কানাঃধন র

মাবাইলঃ 017729482440
1 0.13 কাপ িম মােছর ত রাগ

িত শতেক ন 250g এবং লবন 100g 
হাের িদেত হেব

1047

নামঃ আলী আহ দ
কানাঃ পি ম পাগলা 

মাবাইলঃ ০১৭১২৩২৮৫৮৯
2 3 কাপ িম পািন ঘালােট

ের িত শতাংেশ 0.5 কজী কের ন  
িদেত হেব।

1048

নামঃ ইমরান আহ দ 
কানাঃ পাগলা বাজার

মাবাইলঃ ০১৭৬০০৭৭৬৩৯
1 0.27 কাপ িম

বােয়া ক পি েত মাছ 
চাষ করেত আ হী

বােয়ফ  প িতেত মাছ চােষ েয়াজনীয় 
পরামশ ও িলফেলট দওয়া হেলা।

1049

নামঃ মিজনা বগম
কানাঃ সদর র

মাবাইলঃ
1 0.17 কাপ িম ন ন চাষী

মাছ চাষ স েক াথিমক আেলাচনা করা 
হয় এবং িশ ন এর সময় অবগত করা হেব

1050

নামঃ ইিলয়াছ আলী
কানাঃ িশ লবাগ

মাবাইলঃ ০১৭২০৪৫৮৫৪৩
১ ০.২৭ কাপ িম পািন ঘালােট

ের িত শতাংেশ 0.5 কজী কের ন  
িদেত হেব।

1051

নামঃ িদলন আহ দ
কানাঃ ংিরয়া

মাবাইলঃ ০১৭২১৪৮২৯৬২
2 0.23 কাপ িম ন ন চাষী

মাছ চাষ স েক াথিমক আেলাচনা করা 
হয় এবং িশ ন এর সময় অবগত করা হেব

1052

নামঃ ইবা র রহমান 
কানাঃ কাম পাদলং

মাবাইলঃ ০১৭৪৮০০৬১৮৩
1 0.13 কাপ িম

FID কাড ও িশ ন 
িনেত আ হী

সময়মত অবগত করা হেব

1053

নামঃ মাঃ সাম ল ইসলাম 
কানাঃ াখাই

মাবাইলঃ ০১৭১৬৬২৩৯৮৮
1 0.27 কাপ িম াংক ঋণ িনেত আ হী েয়াজনীয় পরামশ দান



1054

নামঃ ফারহানা বগম
কানাঃ সদর র

মাবাইলঃ 
1 0.142 কাপ িম ন ন চাষী

মাছ চাষ স েক াথিমক আেলাচনা করা 
হয় এবং িশ ন এর সময় অবগত করা হেব

1055

নামঃ সাই র রহমান
কানাঃ জয়কলস

মাবাইলঃ 
1 0.13

কাপ িম  ও 
তলািপয়া

ন ন চাষী
মাছ চাষ স েক াথিমক আেলাচনা করা 
হয় এবং িশ ন এর সময় অবগত করা হেব

1056

নামঃ িজত ানাজী
কানাঃ মািনক র

মাবাইলঃ ০১৩১৫৯৯৯৩৬৭
7 0.51 কাপ িম পািনেত লাল র পের

িত শতেক ডাইেন ট 2.5ml হাের ের 
 কের িদেত হেব।

1057

নামঃ আঃ মা ান
কানাঃ চান র

মাবাইলঃ ০১৭৪৩২৬২৫৪৮
1 0.12 কাপ িম ন ন চাষী

মাছ চাষ স েক াথিমক আেলাচনা করা 
হয় এবং িশ ন এর সময় অবগত করা হেব

1058

নামঃ কেয়স আহ দ
কানাঃ কাঠইর

মাবাইলঃ ০১৭৯১৭৩১৪৭৬
4 0.271 কাপ িম মাছ বড় হে না

ের মােছর মাট ওজেনর 5% হাের িনিদ  
ই বলা কের খাবার িদেত হেব।

1059
আইন উি ন, ি ক র, ছাতক, 

নামগ । ০1736987511
১ ০.২৭

মেনা স  
তলািপয়া

মােছর ি  কম
মােস ১ বার ন নায়ন কের িতিদন ২ 
বলা ৫% হাের খাবার দয়ার পরামশ

1060
জাবােয়র আহমদ, ম লী ভাগ, 

ছাতক, নামগ
১ ০.২৩

ই, কাতল, 
েগল, 

িসলভার

উৎপাদন বাড়ােত 
আ হী

বড় পানা ম দ, িতিদন ২ বলা ৫% 
হাের খাবার ও মােস ১ বার ন নায়েনর 
পরামশ

1061
নািজর উি ন, কপলা, জাউয়া বাজার, 
ছাতক, নামগ । ০1790873739

১ ০.১৫ -
ন ন ভােব চাষ 
করেত চায়

র েতর যাবতীয় পরামশ

1062
কিবর আহমদ, আ ারীগ ও, ছাতক, 

নামগ  ০১৭২০৬৭০৪০৩
১ ০.২৩ -

নরায় মাছ চাষ  
করেত চায়

র ত, পাড় মরামত, ন ও সার 
েয়াগ এর পরামশ

1063
িমলন আহমদ, বড়কাপন, ছাতক, 

নামগ  । ০1733735539
২ ০.৩১

ই, কাতল, 
েগল, 

িসলভার

মাছ চােষ লাভ হে  
না

ভােলা মােনর বড় পানা ম দ, িনয়িমত 
৫% হাের ষম খাবার েয়াগ



1064
িদলাল িময়া, বািল কাি , ছাতক, 

নামগ । ০1715525149
৫ ০.৬

ই, কাতল, 
েগল, 

িসলভার
মাছ বড় হে  না

মাছ আংিশক আহরন কের ম দ ঘন  
কমান, ভােলা মােনর বড় পানা ম দ, 
িনয়িমত ৫% হাের ষম খাবার েয়াগ

1065
শাম র রাহমান, রাজারগ ও, ছাতক, 

নামগ । 1715335214
৫ ৭.০২

ই, কাতল, 
েগল, 

িসলভার

পানা িকভােব ম দ 
করব

৫’-৭’ সাইেজর বা আেরা বড় পানা 
শতাংশ িত ২০-৩০  ম েদর পরামশ

1066
মািনক িময়া, নাদাম র,  রমা উ র, 
ছাতক, নামগ । ০1721213118

২ ০.৩৫
মেনা স  
তলািপয়া

খাবােরর মা া 
জানেত চায়

িত ১০০ কিজ মােছর জ  ৫ কিজ 
খাবার ০২ বলায়

1067
নহাস, বনগ ও ইসলাম র, ছাতক, 
নামগ । ০1731438393

৩ ০.৩
াসকাপ 

িসলভার 
কাতলা

মাছ ি  কম হে
মােছর ঘন  বিশ জাল টেন ম দ ঘন  
কমােনার পরামশ, িনয়িমত ৫% হাের 

ষম খাবার েয়াগ

1068
িজ র রহমান, সাং মেহর র, 

ছাতক, নামগ । ০1715051873
১ ০.৩২ কাপ িম

পািনর রং লালেচ ও 
মাছ ভেস থােক

কলা গােছর কেনা রবা বা শািড় িদেয় 
অিতির  াংকটন টেন পির ার করার 
পরামশ ও ন েয়াগ করার পরামশ । 
ম দ ঘন  কমােনার পরামশ

1069
ম র আহমদ, া, ছাতক, 

নামগ । ০1710043330
১ ০.১৮

কাপ িম  
চাষ

খামােরর িনয়ম 
জানেত চায়

ওজন অ পােত ৫% হাের খাবার 
েয়ােগর পরামশ

1070
নেবা  দাস, রমা দঃ, ছাতক, 

নামগ । ০1710043330
১ ০.১৬

মেনা স  
তলািপয়া

মােছর গােয় ত দাগ
শতাংশ িত শতাংেশ ১ কিজ ন, ১ 
কিজ লবন েয়ােগর পরামশ

1071
দােলায়ার হােসন, রজাউরা ছাতক, 
নামগ । ০1716029858

১ ০.০৯
মেনা স  
তলািপয়া

মাছ বােড় কম
মাট ওজেনর ৫%হাের ২ বলা ষম 

খাবার েয়ােগর পরামশ

1072
মাঃ মা ািমল আলী সাং সওতর 

পাড়া, ছাতক, নামগ । 
০1732727273

৪ ০.৬৪

কাপ ও 
মেনােস  
তলািপয়া  

িম চাষ

সার িকভােব েয়াগ 
করেব তা পানেত চায়

িত শতেক ১০০ াম ইউিরয়ার এবং 
১০০ াম  এস িপ েয়াগ করার পরামশ

1073
মাঃ বাদশা িময়া, িস া, ইউিপঃ 

কালা কা, ছাতক, নামগ
১ ০.১৮

ন ন ভােব 
চাষ আ হী

পািন ঘালােট শতক িত ১ কিজ ন েয়ােগর পরামশ

1074
কিবর আহমদ, ামঃ আ ারীগ ও,  
ছাতক, নামগ  । ০1720670403

১ ০.৩২
ই, কাতল, 
েগল 
তলািপয়া

খািব খায় ও মাছ 
মারা যায়

শতক িত ৭০ াম কের ন েয়াগ 
ওম দ ঘন  কমােনার পরামশ



1075
ম র আহমদ, ামঃ া,  ছাতক, 

নামগ । ০1715002736
১ ০.২

কাপ িম  
চাষ

মাছ বড় হে  না
মােছর ওজেনর অ পােত ২-৩% খাবার 

িতিদন সকােল ও িবকােল দওয়ার 
পরামশ দওয়া হয়।

1076
মাঃ জ আলী, িপয়া রাজগ ও, 

ছাতক, নামগ ।
১ ০.৩৫

ই, কাতল, 
েগল 
া কাপ

 েরর পািন ঘালা
িত শতেক ১ কিজ হাের কিল ন িলেয় 

ঠা া কের দওয়ার পরামশ দওয়া হয়

1077
ফিরদ আহমদ, িপতাঃ জােবদ আলী,  
ামঃ ছনখাইড়, নায়ারাই, ছাতক, 
নামগ । ০1712091123

১ ০.২৩
ই, কাতল, 
েগল, 
তলািপয়া

মাছ চাষ স েক 
িশ ন হন করেত 

আ হী

িশ ন এর েযাগ আসেল পরবত েত 
জানােনা হইেব।

1078

সাই র রহমান, মাধব র, ছাতক, 
নামগ । ০1790715141

১ ০.২২  কাপ িম
পািন ঘালা, মাছ 
ি  পায় কম ও 

খাবার কম খায়

শতক িত ৫০০ াম ন েয়াগ ও 
ন নায়েনর মা েম মােছর ওজন জেন 

িতিদন মাট ওজেনর ৫% হাের খা  
িনয়িমত েয়ােগর পরামশ দয়া হয়।

1079
হািসন িময়া, ম লীেভাগ, ছাতক, 

নামগ । ০1712164414
৭ ০.৯৬

কাপ িম  
চাষ 
তলািপয়া

পািন ঘালােট ও 
মাছ খািব খায়

শতক িত ৫০০ াম ন দয়া, সাতার 
কাটা বা পািনেত ঢউ ি র পরামশ

1080
িনজাম উি ন, ভাতগ ও,  ছাতক, 

নামগ । ০1723298268
৩ ০.৩৯

ই, কাতল, 
গিনয়া

মাছ মারা যাে  
ঘন  বিশ

মােছর ঘন  ােসর পরামশ ও ন নায়েনর 
পরামশ

1081
ফিরদ আহমদ, িপতাঃ জােবদ আলী, 
 ছনখাইড়, নায়ারাই, 
০1712091123

১ ০.২৪ কাপ িম
ন ন ভােব মাছ চাষ 
করেত চায়

র ত, বা েস মাছ বীকরণ, ন ও 
ার েয়ােগর পরামশ

1082
সাম র রাহমান, রাজারগ ও 
নায়ারাই, ছাতক, নামগ । 

০1715644331
৩ ০.৪৫

িম  চাষ ও 
তলািপয়া

মাছ ভেস খািব খায় 
ও মারা যায়

ম দ ঘন  কমােনা ও  শতক িত ৩০০ 
াম ন েয়ােগর পরামশ, পািনর না ণ 

পরী া করােনার পরামশ

1083
জয় ি ন, রাজারগ ও নায়ারাই,  
ছাতক, নামগ । ০1720670403

১ ০.২৫
কাপ িম  
চাষ

মাছ ি  কম হে  
ও মারা যাে

পািনর না ণ পরী া, ম দ ঘন  
কমােনার পরামশ ও মাট ওজেনর ৫% 
হাের ২ বলা খাবার েয়ােগর পরামশ

1084
কিবর আহমদ,  আ ারীগ ও, ছাতক, 

নামগ । ০1720670403
১ ০.২৫

কাপ িম  
চাষ

সকাল বলা মাছ 
ভেস ওেঠ

পািনেত ঢউেয়র ি  করা, িত শতেক 
৩৫ াম কের পটািশয়াম পার াঙােনট 

েয়াগ করা



1085
িমলন আহমদ, সাং বড় কাপন, 
পাউরা বাজার, ০1733735579

২ ০.৩১
কাপ িম  
চাষ

মােছর ি  কম হে
িনয়িমত খাবার েয়াগ ১০০ কিজ মােছর 
জ  িতিদন  বলায় ৫ কিজ খা  

েয়াগ

1086
িদলাল িময়া, সাং বািলকাি , ছাতক, 

নামগ । ০1715525149
৫ ৬.৩১

কাপ 
তলািপয়া 

িম  চাষ

তলািপয়ার দিহক 
ি  কম

 র থেক মাছ স ণ কের আহরন 
কের শতাংেশ ২৫০-৩০০   মেনােস  
পানা ম দ করার পরামশ

1087
সাম র রহমান, সাং রাজারগ ও 
নায়ারাই,

৫ ৭.০২
কাপ িম  
চাষ

পানা িকভােব ম দ 
করেত হেব

বড় সাইেজর ই,কাতলা, েগল 
িসলভােরর পানা শাধন কের খাপ খাইেয় 
ছাড়ার পরামশ

1088
আ ল কালাম, সাং সাইদ পাড়া,  
ছাতক, নামগ । ০1983308756

২ ০.৭
কাপ িম  
চাষ 
তলািপয়া

মাছ পািনেত ভেস 
ও খািব খায়

হররা টানার পরামশ, পািনেত ঢউ ি র,  
ইক অি েজন শতাংেশ ২০ াম হাের 
েয়াগ করার পরামশ

1089
মাঃ মািনক িময়া, নাদাম র,  রমা 

উ র, ছাতক, নামগ । 
০1721213118

২ ০.৩৫
কাপ িম  
চাষ 
তলািপয়া

মােছর গােয় লালেচ 
দাগ

শতাংেশ ১ কিজ হাের ন ও লবন দয়া, 
আ া  মাছ হাপায় আলাদা রেখ 
পটািশয়াম পার াঙােনট এর ২% বেণ 
িনয়িমত গাসল করােনার পরামশ দয়া 
হেলা।

1090
লহাস িময়া, বনগ ও ইসলাম র,  

ছাতক, নামগ । ০1731438393
৩ ০.৩৫

াসকাপ 
িসলভার কাপ

মােছর ি  কম হে
মােছর ঘন  বিশ তাই জাল টেন মাছ 
ধের কিমেয় দওয়া, িনয়িমত ষম খাবার 
মাট ওজেনর ৫% হাের েয়াগ

1091
মাও: মন র আহমদ, সাং া,  
রমা উ র, ছাতক, নামগ । 

০1715002736
১ ০.২

কাপ িম  
র  চাষ

খাবার েয়ােগর 
িনয়ম জানেত চায়

িডম িস  কের েয়াগ ও পের খল ও 
আটার সােথ িমিলেয় েয়াগ করা

1092
নেগ  দাস, রমা দি ন,ছাতক, 

নামগ । 1710043300
১ ০.১৬

মেনােস  
তলািপয়া

মােছর গােয় ত দাগ
শতাংল িত ১/২ কিজ ন ও ২৫০ 
কিজ লবন েয়াগ

1093
দেলায়ার হােসন, সাং রপাউড়া, 

ছাতক, নামগ । ০1716029858
১ ০.১

মেনােস  
তলািপয়া

তলািপয়া ের 
টাপা পানার আিধক

িনয়িমত জালেটেন টাপা পানা উ েয় 
পির ার করা

1094
সাম রন রহমান, সাং রাজারগ ও,  
নায়ারাই, ছাতক, নামগ । 

০1725110469
২ ০.৫২

কািপও 
েগল ই 
তলািপয়া

সকাল বলা মাছ 
ভেস যায় ও খািব 

খায়

পািনর সােথ পটািশয়াম পার াঙােনট 
িমিশেয় সারা ের িছ েয় দওয়া, 
স তিড়েয় বা ব শ িপ েয় পািনেত ঢউ 

ি  করা



1095
জয় িতন, মি ক র, ছাতক, 

নামগ । ০1736987511
১ ১.১৯

কািপও 
েগল ই 
তলািপয়া

তলািপয়া ি  কম 
হে

মােছর ঘন  কমােনা, মেনােস  পানা 
ম দ করা, িনয়িমত ষম খাবার মাট 
ওজেনর ৫% হাের েয়াগ

1096
আই ি ন, মি ক র, ছাতক, 

নামগ । ০1736987511
১ ১.১৯

কািপও 
েগল ই 
তলািপয়া

পািন ঘালােট শতাংশ িত ১/২ কিজ ন েয়াগ করা

1097
মাঃ সািকল িময়া, ইসলাম র,  

ছাতক, নামগ
১ ০.১৩  তলািপয়া পািন ঘালা

শতাংশ িত ১/২ কিজ হাের ন 
েয়ােগর পরামশ

1098
মাঃ সানী, ছলা আফজালালাবাদ, 

ছাতক, নামগ  ০1731030478
১ ০.২

িসলভার, 
েগল, 

মাছ ভােস, খািব খায়

পািনর সােথ পটািশয়াম পার াঙােনট 
িমিশেয় সারা ের িছ েয় দওয়া, 
স তিড়েয় বা ব শ িপ েয় পািনেত ঢউ 

ি  করা

1099
মাওঃ সাম ল হক, সাং চান র,  
জাউয়া বাজার, ছাতক, নামগ  
০1721423174

২ ০.৩
ন ন কের পানা 
মাছ ম দ করেত 
চায়

পাড় মরামত ও আগাছা পির ার করা, 
ন ১ কিজ/শতক

1100
িজ র রহমান, সাং মাহন র, উ র 
রমা, ছাতক, নামগ । 

০1715051873
১ ০.০৮

খাসকাপ, 
সর , 
কািপ ও 
তলািপয়া

পািনর রং লালেচ ও 
মাছ ভােস

হররা টানা, ােসািনল ৫০ াম শতক 
েয়াগ, স তিড়েয় বা ব শ িপ েয় পািনেত 
ঢউ ি  করা

1101
মাঃ আ ল খােলক, সাং কালা কা,  

ছাতক, নামগ । ০1779902274
১ ০.১ -

সকাল বলা মাছ 
ভেস ওেঠ

পািনেত ঢউেয়র ি  করা, পািনর সােথ 
পটািশয়াম পার াঙােনট িমিশেয় সারা 

ের িছ েয় দওয়া

1102
কিবর আহেমদ, সাং আ ারীগ ও, 
ছাতক, নামগ । 1720670403

১ ০.২৮ #REF!
সকাল বলা মাছ 
ভেস ওেঠ। মাছ 

খািব খায় ।

মােছর ঘন  বিশ তাই মাছ আংিশক 
আহরন কের কমােনা। পািনর সােথ 
পটািশয়াম পার াঙােনট িমিশেয় সারা 

ের িছ েয় দওয়া, স তিড়েয় বা ব শ 
িপ েয় পািনেত ঢউ ি  করা।

1103
মাঃ বােয়র, সাং ম লীেভাগ 

,ছাতক, পৗরসভা, ছাতক, নামগ  
০1719524862

১ ০.২৮
ই কাতলা 
েগল 

িসলভার
মােছর ি  কম হে

মােছর ঘন  বিশ তাই মাছ আংিশক 
আহরণ কের, িনয়িমত ৫% হাের খাবার 

েয়াগ



1104
মাঃ মািনক িময়া, নাদাম র, রমা 

উ র, ছাতক, নামগ
১ ০.৪

ই কাতলা, 
েগল 

িসলভার

মােছর গােয় ত 
দাগ দখা যায়

পটািশয়াম েয়াগ করা লবন৫০০ াম / 
শতক েয়াগ করা

1105
েমল আহমদ, সাং গািব র, 
সেদর গ ও, ছাতক, নামগ

১ ০.৪
কািপও 
কাতলা ই

 পানা ব ায় 
ভািসেয় িনেয় গেছ

িত শতেক ৫০  কের ভাল মােনর বড় 
পানা ম দ করা। পাড়  কের মরামত 

করা, পাড় নট িদেয় ঘরাও করা

1106
আ স সিহদ, সাং ছলা, ছাতক, 

নামগ । ০1711040344
২ ০.৯

কাপ িম  
চাষ

মাছ ভেস ও মাছ 
মারা যায়

িত শতেক ২০০ াম কের ন েয়াগ 
করা

1107
মাঃ ফা ক িময়া, থিরিদচর, 

চরমহ া, ছাতক, নামগ । 
০1778737572

১ ০.৪৫
কাপ িম  
চাষ

মােছর গােয় ত 
রাগ

িত শতেক ১ কিজ হাের ন ও ১ কিজ 
হাের লবন েয়াগ করা

1108

সাই র রহমান, মাধব র, কালা কা, 
ছাতক, নামগ । 1790715141

১ ০.১৮ ই কাতলা 
েগল

মােছর গােয় লালেচ 
দাগ, মাছ মারা যায়

িত শতেক ১ কিজ হাের ন ও ১ কিজ 
হাের লবন েয়াগ করা, আ া  মাছ 
আলাদা কের হাপায় রেখ িতিদন সকাল-
িবকাল ২% পটািশয়াম পার াঙােনট 
িমি ত জেল ২ িমিনট গাসল কেরােনা

1109

মা: আজাদ িময়া সাং-িদঘলী, 
ছাতক, নামগ । 
01799621898

১ ০.০৯ মেনােস  
তলািপয়া

া িতক খাবার 
কম, সার েয়াগ 
কের িনয়ম জানেত 
চায়।

িত শতাংেশ 100 াম ইউিরয়া ও 
এসিপ 50 াম েয়ােগর পরামশ।

1110

মািনক িময়া, নাদাম র,  রমা 
উ র, ছাতক, নামগ । 
০1721213118

১ ০.১১ মেনােস  
তলািপয়া

মাছ ি  কম ও 
মাছ খাবার কম 
খায়।

মােছর ঘন  েয়ােগর পরামশ

1111

মা: জয় ি ন রাজারগ ও, 
নায়ারাই, ছাতক 01725110469

১ ০.৮১ কাপ িম  
চাষ

মাছ ভেস ভেস 
খািব খায়

পািনেত ঢউেয়র ি  ও অি -এ 
েয়ােগর পরামশ।



1112

কিবর আহমদ আ ারীগ ও, ছাতক, 
নামগ । 01720670403

১ ০.১৯ ্ই, 
কাতলা, 
েগল, 

িসলভার 
কাপ

সকােল মাছ ভেস 
উেঠ ও খািব খায়

শতক িত 5 াম অি -এ েয়ােগর 
পরামশ।

1113
িখিজর আহমদ দৗলত র, ছাতক, 
01734116030

১ ০.০৯ কাপ 
িম চাষ

মাছ কম ি  পায় িত শতক 100 কিজ মােছর জ  5 
কিজ খাবােরর পরামশ।

1114

সাই র রহমান মাধব র, 
কালা কা, ছাতক 01790715141

১ ০.১১ কাপ 
িম চাষ

পািনর রং পির ার 
 ও খাবার কম

শতক িত 100 াম ইউিরয়া 
েয়ােগর পরামশ

1115

মািনক িময়া, নাদাম র,  রমা 
উ র, ছাতক, নামগ । 
০1721213118

১ 0.10 কাপ 
িম চাষ

মাছ বড় হয় না ও 
খািব খায়

5% হাের খাবােরর পরামশ ও 
ঢউেয়র ি র পরামশ।

1116

সাম ল হক     সাং চান র, 
জাইয়া বাজার 01721213118

২ ০.১৮ িসলভার, 
েগল, 

সর

মাছ আহরণ কের 
ন নভােব মাছ 
চাষ করেত চায়

রা েস মাছ রীকরা,শতক িত 1 
কিজ ন েয়ােগর পরামশ।

1117
কািজম হােসন, সাং-বাগবাড়ী, 
ছাতক,  01725299286

১ 0.20 মােছর ি  কম িতিদন 100 কিজ মােছর জ  
খাবার েয়াগ করা।

1118

আই ি ন, মি ক র, ছাতক, 
নামগ । ০1736987511

২ ০.২২ মেনােস  
তলািপয়া

মােছর ি  কম 
হেচছ।

পনার বয়স অ পােত 10 স ােহ-
15% 2য় স ােহ 10% 3য় স ােহ 
5%

1119

মা: শািহন িময়া সাং- চচান 
জাউয়া বাজার, ছাতক 
01723236382

২ ০.২৯ কাপ িম  
চাষ

পািনেত দ দ 
াস দখা যাে ।

হররা টানা ােসািলন েয়ােগর 
পরামশ।

1120

মা: বা ল িময়া, সাং- ব রাম র 
কালা কা, ছাতক 0172229431

১ ০.১৬ মাছ ভােস ও খািব 
খায়

মােছর ঘন  কমােনার পরামশ 
7 াম/শতক অি -এ েয়াগ করা



1121

মা: ফজ  িময়া, সাং-ছনখাইড়, 
নায়ারাই, ছাতক 

01731539025

১ ০.৬৮ কাপ িম  
চাষ

মােছর গােয় 
লালেচ দাগ

পটািশয়াম পার া ােনট িত 
শতেক 25 াম কের েয়াগ করা।

1122
মা: আ স সািহদ সাং- ছলা, 

ছাতক 01711-040344
২ 0.70 মাছ ভােস ও খািব 

খায়
অি  এ 5 াম/শতেক েয়াগ, 
পািনেত ঢউেয়র ি  করা।

1123

মা: আ ল খােলক সাং-
কালা কা, ছাতক 
01779902274

১ 0.08 পািনর রং লালেচ 
িতর

হররা টানা, ােসািনল 
05 াম/শতেক েয়াগ করা।

1124
রজাউল কিরম, সাং-জা য়া, 

ইসলাম র, ছাতক 01758231134
৫ ১.০১

মেনােস  
তলািপয়া ও 

কাপ িম

তলািপয়া মােছর 
ি  কম

িত 100 কিজ মােছর জ  5 কিজ 
কের খাবার েয়াগ করা।

1125
কাউসার িময়া া, রমা উ র 
ছাতক,  নামগ  01703776307

১ ৪.৩২
মাছ ভাস ও 
খািব খায়

মাছ ভাস ও খািব 
খায়

মােছর ঘন  কমােনার পরামশ। অি -এ 
5 াম/শতক েয়াগ করার পরাম

1126
মাশািহদ আলী সাং-চরমহ া, 

ছাতক, নামগ  01726498463
১ ০.৩৩

কাপ িম  
চাষ

পািনর রং লালেচ 
িতর

হরার টানা, ােসািলন 5 াম/শতক 
েয়াগ করা।

1127
মা: জােবদ িময়া সাং-বড় কাপন 

জাউয়া বাজার, ছাতক 
01746462100

১ ০.২৯
কাপ িম  
চাষ

মােছর গােয় ত 
রাগ দখা যােচছ।

পটািশয়াম পার া ােনট শতেক িত 
শতেক 25 াম কের েয়াগ করা।

1128
আসকর আলী, সাং া, রমা উ র, 
ছাতক 01732454903

১ ০.২৯
পানা মাছ মারা 

যায়। ভােস ও খািব 
খায়।

অি -এ 5 াম/শতক পািনেত ঢউেয়র 
ি  করা।

1129

মন আহেমদ,        াম: 
ইসলাম র, ধমপাশা 
01712330256

4 1.22 পাবদা, 
লশা

মােছর গােয় লাল 
দাগ

শতাংেশ ৫০০ াম ন ও ৫০০ াম 
লবণ েয়াগ করেত হেব।

1130
মা: উ ল িময়া ধমপাশা, 

01719591920
2 0.40 ইজাতীয় 

মাছ
মাছ বড় হয় না স রক খাবার েয়ােগর পরামশ

1131
আ ল মা ান আহ দ র, ধমপাশা 1 0.30 ইজাতীয় 

মাছ
মােছর গােয় ত 

রাগ
শতাংেশ ৫০০ াম ন ও পটাশ 

েয়াগ

1132
মা: হলাল িময়া, িবংলী গড়া, 

01761526896
1 0.20 ইজাতীয় 

মাছ
মােছর গােয় ত 

রাগ
শতাংেশ ৫০০ াম ন ও পটাশ 

েয়াগ



1133
ম  িময়া, মউহাির, ধমপাশা 2 0.40 িশং ও 

মা র
মােছর গােয় ত 

রাগ
শতাংেশ ৫০০ াম ন ও পটাশ 

েয়াগ

1134
মা: সাজল িময়া, রিকয়ার র, 

ধমপাশা 01799406887
2 0.50 ইজাতীয় 

মাছ
মাছ ভেস উেঠ 2 ােকট মেসন েয়ােগর পরামশ

1135
হাজী মা দ িময়া, নওবার 
01754737396

1 0.25 ইজাতীয় 
মাছ

মাছ ভেস উেঠ 2 ােকট মেসন েয়ােগর পরামশ

1136
হােফজ স জ িময়া জামালপর, 
ধমপাশা 01725064700

1 0.10 পা াশ মাছ মােছর গােয় লাল 
দাগ

িজওলাইট েয়ােগর পরামশ

1137
মা: জজ িময়া, নায়াবন, 

ধমপাশা  0178603285
1 0.12 ই জাতীয় 

মাছ
মােছর গােয় লাল 
দাগ

শতাংেশ ৫০০ াম লবণ েয়ােগর 
পরামশ

1138
আল মা ন, গাবী, ধমপাশা, 
01739941641

2 0.60 ই জাতীয় 
মাছ

মােছর গােয় লাল 
দাগ

শতাংেশ ৫০০ াম লবণ েয়ােগর 
পরামশ

1139
শাখাওয়াত হােসন, বনগ ও, 
ধমপাশা  01733282603

1 0.90 ই জাতীয় 
মাছ

মােছর গােয় লাল 
দাগ

অি  এ েয়ােগর পরামশ

1140
গালাম িকবিরয়া, সয়দ র, 

ধমপাশা 01728-099465
1 0.20 ই জাতীয় 

মাছ
মাছ খাবার খায়না অি  এ েয়ােগর পরামশ

1141

িহরা িময়া, জামাল র, ধমপাশা  
01716354087

1 1.00 তলািপয়া 
ও 

কাপজাতীয় 
মােছর 
িম চাষ

মাছ মারা যােচছ ঘন  কমােনার পরামশ

1142

মা: খেয়র িময়া, খেয়রিদরবর, 
ধমপাশা 01732317565

1 0.08 তলািপয়া 
ও 

কাপজাতীয় 
মােছর 
িম চাষ

মাছ মারা যােচছ ঘন  কমােনার পরামশ

1143
আ র রা াক, খেয়রিদরবর, 
ধমপাশা 01717415401

4 1.50 ই জাতীয় 
মাছ

মাছ খাবার খায়না শতাংেশ ৫০০ াম ন ও মেসন 
েয়ােহর পরামশ



1144

মা: ই ািহম,          াম: 
গাছতলা, ধমপাশা 
01745816943

1 0.30 ই জাতীয় 
মাছ

েরর পািন ঘালা িজওলাইট 2 ােকট েয়ােগর 
পরামশ

1145
কামাল িময়া, রাধানগর, ধমপাশা 
01712168306

1 0.12 পাবদা, 
লশা

গােয় লাল দাগ শতাংেশ ২৫০ াম হাের লবণ 
েয়ােগর পরামশ

1146
মা: ের আলম, রাধানগর, 

ধমপাশা 01757-544312
1 0.08 ঐ মাছ বড় হয় না স রক খাবার েয়ােগর পরামশ

1147
মা: বা  িময়া, মহদী র 

01728519994
1 0.20 পা াশ মাছ মাছ বড় হয় না স রক খাবার েয়ােগর পরামশ

1148
মা: হািসম, খেয়রিদবর, ধমপাশা 

 01732317565
2 0.40 ই জাতীয় 

মাছ
সর ঁ  মারা যােচছ মেসন েয়ােগর পরামশ

1149

সােলমান িময়া বিড়কাি , 
ধমপাশা 01716-033740

1 0.10 ই জাতীয় 
মাছ

সর ঁ  ও িসলভার 
মারা যােচছ

অি -এ েয়াগ

1150
র আহ দ, বিড়কাি , ধমপাশা 

01824-033980
1 0.05 ই জাতীয় 

মাছ
মাছ বড় হয় না খল, ড়া েয়াগ

1151
আ: ছালাম, ফািকয়াম, ধমপাশা  
01716351884

2 1.10 ই জাতীয় 
মাছ

মাছ বড় হয় না খল, ড়া েয়াগ

1152
আ ল বাশার, ভাটক র, ধমপাশা 
01754-816733

2 0.50 পাবদা মাছ মােছর গােয় লাল 
দাগ

লবণ ও ন েয়ােগর পরামশ

1153
শাহজাহান, সয়দ র, ধমপশা,     
       01711-968125

1 0.20 ই জাতীয় 
মাছ

মােছর গােয় লাল 
দাগ

লবণ ও ন েয়ােগর পরামশ

1154
মা: স জ িময়া, ধমপাশা 

01792317565
1 0.08 ই জাতীয় 

মাছ
খািব খাওয়া অি -এ েয়াগ

1155
আ: হা ান,       জাগিরয়া, 
ধ:মপাশা  01716251884

1 0.05 ই জাতীয় 
মাছ

খািব খাওয়া ন েয়াগ

1156
আ ল বাশার, 01754816733 1 0.05 ই জাতীয় 

মাছ
মােছর গােয় লাল 
দাগ

ন ও লবণ েয়াগ



1157
কামাল িময়া, রাধানগর, ধমপাশা 
01712168306

2 0.07 ই জাতীয় 
মাছ

সকাল বলা ভেস 
উঠা

অি -এ েয়াগ

1158
মা দ িময়া, ম নগর, ধমপাশা 
01712168306

1 0.25 ই জাতীয় 
মাছ

গােয় লাল দাগ মেসন েয়ােগর পরামশ

1159
স জ িময়া, জামাল র, ধমপাশা  
01723-064700

1 0.10 ই জাতীয় 
মাছ

খাবার খায়না মেসন ও অি -এ েয়ােগর পরামশ

1160

হলাল িময়া
ভষেবড়, মাহন র, ধমপাশা 

০১৭৪৩০৭৬৫৩৯

1 0.20 ই জাতীয় 
মাছ

ত রাগ ন ও লবণ েয়াগ

1161
জজ িময়া, ধমপাশা 01786-
032851

1 0.12 ই জাতীয় 
মাছ

খািব খাওয়া অি -এ েয়াগ

1162
আল মা ন, গাবী, ধমপাশা, 
01739941641

2 0.60 ই জাতীয় 
মাছ

খািব খাওয়া অি -এ দান

1163
গালাম িকবিরয়া, সয়দ র, 

ধমপাশা 01728-099465
1 0.20 ই জাতীয় 

মাছ
ত রাগ ন ও লবণ েয়াগ

1164

নািজর হােসন, িপতা: ত িগয়াস 
উি ন , সমরািনকা , 
দাহািলয়া, দায়ারাবাজার 

০১৭৭৫৫৭১২৩৫

৩ ০.৩২ কাপ িম ি  াভািবক মােছর খা  ব াপনা িনেয় 
আেলাচনা করা হয়।

1165

সাহান উি ন, িপতা: শাম ল 
ইসলাম, রামনগর, দায়ারাবাজার, 
০১৭১২৪৮৭৬৩৭

৪ ০.৮ তলািপয়া 
ও 
কাপজাতীয় 
মােছর 
িম চাষ

খামার পিরদশন লবণ ও ন েয়ােগর পরামশ

1166

ফয় র রহমান, িপতা: বাই 
িময়া, দাহািলয়া, দায়ারাবাজার 
০১৭৭২২৩২০৭১

২ ০.৪ কাপ 
িম চাষ

ব ায় স ণ মাছ 
ভেস যাওয়ায় 

আিথক িতর 
স ুিখন।

র পিতত না রেখ ন: পানা 
ম দ এবং  েদ ঋণ াি  িবষেয় 
আেবদন করার পরামশ দান।



1167

খারেশদ আলম, িপতা: হাজী আ. 
সালাম, াম: উ রগ ও, 
বাংলাবাজার, দায়ারাবাজার 
০১৭২৬০১৮৯৯৭

৩ ১.২৩ ই, 
কাতলা, 
েগল, 

ঘিনয়া, 
বাটা, 
কািলবাউস, 
সর ঁ

ব ায় িত  
সহজ শেত ঋণ 
পাওয়ার আেবদন

েয়াজনীয় পরামশ 
দান করা হল

1168

মা: ইসরাইল আলী, িপতা: 
িসরাজ উি ন, পাইকপাড়া, বাংলা 
বাজার, দায়ারাবাজার 
০১৭৫৫২০১১৭৪

১ ০.৬৫ তলািপয়া ব ায় িত । 
সহজ শেত ঋণ 
পাওয়া যােব িকনা।

অেপ া ত কম সাইেজর পানা ম দ 
এবং পিরচযার িবষেয় আেলাচনা করা 
হয়।

1169

এখলা র রহমান, িপতা: আ: বারী 
াম: খাইরগ ও, বাংলাবাজার, 
দায়ারাবাজার ০১৭২২৩৮১০৪১

২ ০.৩৮  তলািপয়া 
ও কাপ 
িম চাষ

ি  াভািবক মােছর খা  ব াপনা িনেয় 
আেলাচনা করা হয়।

1170

মা ন িময়া, িপতা: মছিরর আলী, 
জ ল , দায়ারাবাজার, 
০১৭১৬৪৬৮৯৭৬

৫ ২.৫ তলািপয়া 
ও কাপ 
িম চাষ

ব ায় স ণ মাছ 
ভেস যাওয়ায়  
েদ ঋণ পাওয়ার 
জ  আেবদন।

ন: পানা ম দ ও খা  সরবরাহ 
িনি ত করার পরামশ দান।  

েদ ঋণ াি র িবষেয় পরামম দান।

1171

আ. গ র িপতা: ত েলমান 
িময়া উ রগ ও,       বাংলা 
বাজার, দায়ারাবাজার 
০১৭৪৭০৩০৯২৭

১ ০.১২ াসকাপ, 
ই,  েগল, 
ঁ , কািপও

ব ায় িত । 
অত:পর ন:ম দ।

অিতির  ম দ। ন ই ধােপ 
পিরিমত পিরমােণ দয়া। খাবার 

সরবরাহ িনি তকরণ।

1172

কামাল হােসন, িপতা: অিজ উ া। 
কা ন র, দাহািলয়া, 
দায়ারাবাজার।  ০১৭৪০৯৮৬৭৭৮

৫ ১.৫ তলািপয়া 
ও কাপ 
িম চাষ

ব ায় আংিশক 
িত । ি  
াভািবক।

মােছর খা  ব াপনা িনেয় 
আেলাচনা করা হয়।



1173

আিমর উি ন, িপতা: ই ািহম 
আলী রামনগর, 
আিছরনগর,বা াগ ও, 
দায়ারাবাজার ০১৭০১৪৫৭৮৯৬

২ ০.৫২ তলািপয়া 
ও কাপ 
িম চাষ

ি  াভািবক র পিরদশন ও সািবক িবষেয় 
আেলাচনা করা হয়। অেপ া ত বড় 
মাছ েলার িবষেয় পরামশ দান।

1174

আসকর আলী, িপতা: ত: িনজাম 
উি ন, াম: পালইছড়া, 
বাংলাবাজার, দায়ারাবাজার, 
০১৭২৬৬২২৭০৩

২ ০.৫৮ তলািপয়া ি  াভািবক।  মােছর খা  
ব াপনার িবষেয় আেলাচনা করা 

হয়।

1175

ল ইসলাম, িপতা: আ. হািমদ 
আজম র, দায়ারাবাজার 
০১৯২১২৪৪৪৯৫

২ ২.৩২ তলািপয়া ব ায় স ণ মাছ 
ভেস যাওয়ায় 

আিথক িতর 
স ুিখন।

র পিতত না রেখ িম  চােষর 
আওতায় আনার পরামশ দান।

1176

নজ ল ইসলাম, িপতা: ত 
সানাফর আলী, বািজত র, 
দায়ারাবাজার ০১৭১৮০০৭১২৭

৫ ২.০২ তলািপয়া 
ও পা াস 
িম  চাষ

ব ায় িত । 
 েদ ঋণ 

াি র আেবদন।

অেপ া ত বড় সাইেজর পানা ম দ 
এবং খাবার িনয়িমত করণ। ঋণ 

াি র িবষেয় সহেযািগতা করার 
আ াস দান।

1177

জালাল উি ন িপতা: ত, আ. 
গিণ, াম: রান নগর, 
পা পারগ ও, দায়ারাবাজার 
০১৭৪০২৬২৪৬০

৩ ০.২৪ তলািপয়া 
ও িম চাষ

ব ায় িত । ন: পানা ম দ এবং মােছর খাবার 
িনয়িমত েয়ােগর পরামশ দান।

1178

আ ল কালাম, িপতা: িসকা ার 
আলী, বাংলাবাজার, 
দায়ারাবাজার,

১ ০.০৪ কািপও, 
তলািপয়া, 

াসকাপ

মাছ ভেস উেঠ অিতির  ম দ ঘন । িনয়িমত 
খাবার েয়াগ ও পিরিমত পিরমােণ 
ন েযােগর পরামশ দান।



1179

আ ল কিরম, িপতা: ত িছি ক 
আলী। আবছরনগর, পা ারগ ও, 
দায়ারাবাজার, ০১৭১৬৩২২৮২৬

১ ০.৪ তলািপয়া, 
ই, 

কািপও, 
েগল, 

িসলভারকা
প, সর ঁ , 
ঘিনয়া

১-২ টা কের 
িতিদন , 

ঘিনয়া, েগল 
মারা যােচছ।

অিতির  মাছ কমােনা। এবং 
পিরিমত পিরমােণ ন েয়াগ।

1180

েয়ল আহমদ িপতা: আ ল 
হাসন াম: কালাপিশ। 

নরিসং র, দায়ারাবাজার, 
০১৭৯১৫৬৬৬৮২

৩ ১.৬৮ তলািপয়া 
ও কাপ িম

মােছর ি  
াভািবক

মােছর খা  ব াপনা িনেয় 
আেলাচনা করা হয়।

1181

ইয়া ব আলী, িপতা: ইসমাইল 
ি , বড়খাল, বাংলাবাজার, 
দায়ারাবাজার ০১৭৪০৯১৮১৮৪

২ ০.৫২ কাপ িম ব ায় আংিশক 
িত ।

ি  াভািবক।  মােছর খা  িনয়িমত 
েয়ােগর পরামশ দান।

1182

মা শাহজাহান, িপতা: হাজী 
আ ল হােসন., াম: লাগ ও, 

রমা, দায়ারাবাজার,  
০১৮৭৪৯৮৭৫৯৬

২ ০.৮ িম  চাষ ব ায় ভেস 
যাওয়ায়া আিথক 
সংকেট পের 
িবধায় মােছর খা  
সরবরােহ সম া 
হে । ঋণ াি র 
িবষেয় আেলাচনা

মােছর খা  ব াপনা িনেয় 
আেলাচনা করা হয়। অত:পর ঋণ 

াি র িবষেয় পরামশ দান করা হয়।

1183

মা: সােহল িময়া িপতা: হাজী 
ইসকা ার আলী াম: বিড়গ ও, 
দাহািলয়া, ০১৭৯০৬১১৮২৫

১ ০.৭২ পা াস ও 
কাপ 
িম চাষ

ি  াভািবক। 
ঋণ াি র জ  
আেবদন।

ঋণ াি র িবষেয় েয়াজনীয় পরামশ 
দান করা হয়।



1184

দােলায়ার হােসন, িপতা; জিমর 
উি ন। াম: কা াগ ও, 
দাহািলয়া, দায়ারাবাজার 

০১৯২২৬৯৩১৩৯

৩ ০.৫৫ কাপ 
িম চাষ

অিনয়িমত খাবার 
েয়াগ, তাই 

মােছর ি  
াভািবক নয়। 

আিথক 
সহেযািগতার জ  
আেবদন।

িনয়িমত খা  েয়ােগর পরামশ 
দান। িবেশষ েণাদনায় েদ ঋণ 
াি র আেবদেনর পরামশ দান।

1185

রােস  দাস িপতা: রিব দাস, 
পানাইল, দাহািলয়া, 
০১৭১২৩৫৭৫৯৯

৪ ০.৯৩ তলািপয়া 
ও কাপ িম

মােছর ি  
াভািবক।

মােছর খা  ব াপনা িনেয় 
আেলাচনা করা হয়। অেপ া ত 
বড়মাছ েলা িব য় কের ন: ম েদর 
পরামশ দান করা হয়।

1186

সাধন িময়া,     িপতা: লাল িময়া, 
বািজত র, সদর, দায়ারাবাজার 
০১৭৭৩২৩০৩২৫

৩ ০.২ কী কী জািতর 
মাছ চষ করেবন

িব ািরত আােলাচনা হয়। অত:পর 
তােক েয়াজনীয় পরামশ দান করা 
হয়।

1187

আফজাল হােসন, িপতা: আ ল 
মা ান াম: জীবন র, 
দাহািলয়া, দায়ারাবজার

১ ১.৬১ কাপ িম ব ায় িত । 
অত:পর পানা 

ন:ম দ।

বড় সাইেজর পানা ম েদর পরামশ 
দান করা হয়।  েদ ঋণ পাওয়ার 

িবষেয় েয়াজনীয় পরামশ দান।

1188

আ া ামান িপতা: ত সাবাজ 
আলী, াম: উছন র, সদর, 
দায়ারাবাজার ০১৭১২৪০৩৮৬৮

১ ১.৬১ তলািপয়া 
ও ্ই 
জাতীয় 
মােছর 
িম চাষ

ব ায় িত । 
অত:পর পানা 
ম দ।

মােছর খা  ব াপনা িনেয় 
আেলাচনা করা হয়। পাড় মরামেতর 
জ  িপআইও অিফেস বরা  চাওয়া 
হেয়েছ।

1189

মা: ল ইসলাম িপতা: ত 
ইি স আলী, পাইকপাড়া 
বাংলাবাজার, ০১৭১০২৬৯২৪৭

৪ ১.৪২ কাপ 
িম চাষ

ছাট সাইেজর 
পানা ম দ। 

কাি ত পিরমােণ 
বাড়েছ না

অপে া ত বড় সাইেজর পানা 
ম েদর পরামশ দান। খাবার 
িনয়িমত েয়ােগর পরামশ দান।



1190

আ ল কািদর, াম: ভবানী র, 
দাহািলয়া, দায়ারাবাজার 

০১৭২৩৬৩৪২০৯

৫ 1.10 তলািপয়া 
ও কাপ 
জাতীয় মাছ

তলািপয়া, ই ও 
েগল ভেস উেঠ 

খািব খায়। খাবার 
খায় না

অি -এ পিরমাণমত, িজওলাইট 
েয়ােগর পরামশ দান।

1191

কিবর আহেম রতন,  িপতা: 
ফেয়জ উি ন, আজব , 
দায়ারাবাজার। ০১৭৮৭৩৬২৬৯৫

৫ 2.50 তলািপয়া 
ও কাপ 
জাতীয় মাছ

ব ায় িত  
অত:পর পানা 
ম দ।

ি  াভািবক। মােছর খা  
ব াপনা িনেয় আেলাচনা করা হয়।

1192

আ র রহমান, িপতা: মা: আ, 
সালাম, বািশছড়া, বাংলাবাজার, 
০১৭৩১৬৪৮৫৫৩

২ 0.43 কাপ 
িম চাষ

ব ায় ভেস 
যাওয়ায় পরবত েত 
ম দ। ি  

াভািবক।

পিরমাণমত েয়ােগর পরামশ দান। 
খাবার িনয়িমত দয়ার ও পরামশ 

দান।

1193

নবীর হােসন তােয়ফ, িপতা: 
িগয়াস উি ন। াম: 

মারিনকাি , দাহািলয়া 
০১৩১২৬৪৬১৩৬

৩ 0.32 কাপ িম ব ায় িত  
অত:পর পানা 
ম দ।

পিরিমত পিরমােণ ন েয়াগ ও খা  
িনয়িমত করেণর পরামশ দান।

1194

আমীর উি ন িপতা: ত ই ািহম 
আলী, াম: রামনগর, গলা, 
০১৭০১৪৫৭৯৮৬

২ 0.60 ই জাতীয় 
মাছ

ি  াভািবক। খা  ব াপনা িনেয় 
আেলাচনা করা হয়।

1195

েয়ল আহমদ িপতা: আ ল 
হাসন াম: কালাপিশ। 

নরিসং র, দায়ারাবাজার, 
০১৭৯১৫৬৬৬৮২

৩ 1.68 িম  চাষ ি  াভািবক। 
 েদ ঋণ 

াি র জ  
আেবদন।

মােছর খা  ব াপনা িনেয় 
আেলাচনা করা হয়। ঋেণর াপাের 

েয়াজনীয় পরামশ দান।

1196

মা: বাহার উি ন িপতা: ইছবর 
আলী, াম ম ল , দাহািলয়া, 
দায়ারাবাজার। ০১৭৪৪২৬৮৬১৫

২ 0.80 তলািপয়া 
ও কাপ 
িম চাষ

মাছ আশা প বড় 
হে  না্

মােছর খা  ব াপনা িনেয় 
আেলচনা করা হয়।



1197

আ র রিহম, আলী র, রমা, 
দায়ারাবাজার, ০১৭২৪৫১৫৭৭৩

৪ 13.50 তলািপয়া 
ও ্ই 
জাতীয় 
মােছর 
িম চাষ

মাছ ব ায় মাছ 
ভেস যাওয়ায়া 

আিথক িতর 
স ুিখন।

র পিরদশন ও আিথক িবষেয় 
আেলাচনা করা হয়।

1198

মা: আ ল কালম, িপতা: আ ল 
মা ান, কাঠালবিড় দায়ারাবাজার 
০১৭১৬৫৬৩৯০৫

১ 0.12 াসকাপ, 
সর ঁ , 
কািপও 
িসলভার 

কাপ

মাছ ভেস উেঠ 
বাড়েছ না।

মােছর খা  ব াপনা িনেয় 
আেেলাচনা ও অ া  পরামশ দান 

করা হয়।

1199

মা: ফলান িময়া, িপতা: িগয়াস 
উি ন, াম: উ র গ ও, 
বাংলাবাজার দায়ারাবাজার 
০১৭৫২৩৪৭৬০৪

২ 0.48 বাংলা মাছ মাছ ভেস যাওয়ায় 
অত:পর ম দ 
কেরেছন। আিথক 
সহেযািগতা 
পাওয়ার িবষেয় 
পরামশ

েয়াজনীয় পরামশ দান করা হয়।

1200

দেলায়ার হােসন, িপতা: র 
মাহা দ পালইছড়া বাংলাবাজার, 
দায়ারাবাজার, ০১৭৪৬৪৬২০৪১

১ 0.06 াস কাপ পিতত 
র/কীভােব 

এবং কীকী 
জািতর মাছ চাষ 

করা যােব এ 
িবষেয় পরামশ

িব ািরত আােলাচনা হয়। অত:পর 
কাপ িম চােষর পরামশ দান করা 
হয়।

1201

মা: খস  পারেভজ, িপতা: 
আবীর হােসন, বাংলাবাজার, 
দায়ারাবাজার ০১৭৪৬৭২৮১১৪

৩ 1.13 বাংলা মাছ াস কাপ মারা 
যায়। িজওলাইট ও 
অি -এ েয়াগ 
করা হয়।

খা  ব াপনা িনেয় আেলাচনা করা 
হয়।



1202

হাজী নছর উি ন, িপতা: আলকাছ 
আলী, আংসাং রাজন র, 
দাহািলয়া, দায়ারাবাজার, 

০১৭২৬৯২৫৬০৬

১ 0.08 কাপ িম ব ায় িত  
অত:পর পানা 
ম দ।

খাবার িনয়িমত েয়ােগর পরামশ 
দান

1203

মা: িজয়াউল হক, িপতা: ত: 
ল ইসলাম, কা াগ ও, বাগলা, 

দায়ারাবাজার, ০১৭৬২০২০৯৩৩

১ 0.06 কাপ 
িম চাষ

পানা মাছ মারা 
যাে ।

অিতির  পানা ানা র বা িব েয়র 
পরামশ দান ও বািহর থেক পািন 
ঢাকােনার ব া করা।

1204

িবজন তা কদার, িপতা: ষণ 
তা কদার, রা ারগ ও, 
দায়ারাবাজার, ০১৭৬২৪০৮৮৪০

৪ 0.40 কাপ িম ব ায় পানামাছ 
ভেস যাওয়ায় 

র পিতত 
রেয়েছ। পানা 

াি র সহেযািগতা।

র পিতত না রেখ চােষর আওতায় 
আনাসহ েয়াজনীয় পরামশ দান 
করা হয়।

1205

েয়ল  আহেমদ, িপতা: রাজন 
আহেমদ। পরেম র র, 
বাংলাবাজার, দায়ারাবাজার, 
০১৬১৬০২৮৫৩৫

৩ 1.15 পাংগাস ও 
তলািপয়া 

ও কাপ 
িম চাষ

  ি  াভািবক। ২ 
টা কের মাছ মারা 
যােচছ িতিদন। 
ক ােরািলন, অি -
এ, মাইে ািলন 

েয়াগ করা হয়।

মােছর খা  েযােগর ব া িনেয় 
আেলাচনা করা হয়।

1206

এমদা ল হক চৗ রী, িপতা: 
আ ল কালাম আজাদ চৗ রী, 
(বীর ি েযা া), চৗ রীপাড়া, 
ল ী র, দায়ারাবাজার ০১৭১১ 
৯৮৫২৮৯

৭ 4.00 কাপ 
িম চাষ

ব খী খাবার 
েয়াগ করা। এবং 

েদ ঋণ 
াি র িবষেয় 

আেলাচনা।

েয়াজনীয় পরামশ দান করা হয়।



1207

রিফ ল ইসলাম, িপতা: ত ল 
ইসলাম, আ রীগ ও, 
দায়ারাবাজার ০১৭২৪৯৬৮২৪৭

১ 0.02 সর , 
কািপও 
াসকাপ 

(৪০০০ 
পানা)

মাছ মারা যােচছ। অিতির  ম দ। ২৫০-৩০০ পানা 
রেখ অ  ানা র বা িব েয়র 

পরামশ

1208

মা: আেশক আলী িপতা: দরেবশ 
আলী টংরা লা রমা, 
দায়ারাবাজার ০১৭১৫

১ 2.43 তলািপয়া 
ও কাপ 
িম  চাষ

আিথক 
সহেযািগতা,  

েদ ঋণ াি র 
িবেষেয় পরামশ।

েেয়াজনীয় পরামশসহ আেবদনখানা 
সংি  াংেক রণ করা হেয়েছ।

1209

আেয়শা খা ন ামী: এরিতছ 
িময়া, (বীর ি েযা া) 
বাংলাবাজার, দায়ারাবাজার

১ 0.12 কাপ 
িম চাষ

ি  াভািবক। মােছর খা  
ব াপনা িনেয় আেলাচনা করা হয়।

1210

ওয়া দ ইঁয়া, িপতা: আমীর 
উি ন ইয়া। আিছর নগর, 
দাহািলয়া, দায়ারাবাজার 

০১৭৩১১৯২৬৪৯

২ 0.20 তলািপয়া 
ও কাপ 
িম চাষ

েরর মাছ বড় 
হয় না। এবং  

েদ ঋণ া র 
জ  আেবদন।

গাবর ও সার েয়াগ কেরন। মােছর 
খাবার একদম েয়াগ করেবন না। 
স রক খাবার দােন েয়াজনীয় 
পরামশ দান।

1211

মা: কিবর িময়া াম: মা দনগর, 
শা া, নামগ । ০১৭১৮৪৫২৪৭৮

২ 0.70 ই জাতীয় 
মাছ চাষ

মাছ পািনেত ভেস 
যায়

ের  ব শ িদেয় িপ েয় ঢউেয়র 
ি  কের ােসর ভাব র করেত 

হেব।

1212

চয়ন চৗ রী াম: মরা, শা া, 
নামগ  ০১৭২১৫৩৩৫৯২

২ 0.85 কাপ 
জাতীয় মাছ 
চাষ

মােছর য় রাগ 
দখা িদেয়েছ।

িত শতেক ৫০০ াম ন ও ৫০০ 
াম লবণ দােনর জ  পরামশ 
দান করা হয়।

1213

িমিহর কাি  দাস, াম: তাপ র 
শা া, নামগ । ০১৭১১৩৬৮৩৩২

৩ 1.00 ই জাতীয় 
মাছ চাষ

মাছ বড় হেচছ না িতিদন পিরমাণমত সকাল-িবকাল 
খাবার ও মােঝমে  জালটান দয়ার 
পরামশ দান করা হয়।

1214

মা: মা দ িময়া, াম: উজানগ ও 
শা া,  নামগ  ০১৭১১৩৬৮৩৩২

৩ 1.03 ই জাতীয় 
মাছ চাষ

েরর পািন লাল 
হেয় গেছ

ন ও গাবর দােনর জ  বলা হয়।



1215

িব ব মার দাস, াম- জয় র, 
শা া,  নামগ । ০১৭৩২২৩৮৫৭৬

২ 0.95 কাপ 
জাতীয় মাছ 
চাষ

মােছর য় রাগ 
দখা িদেয়েছ।

িত শতেক ৫০০ াম ন ও ৫০০ 
াম লবণ দােনর জ  পরামশ 
দান করা হয়।

1216

মিন  চ  দাস াম: তাপ র 
শা া, নামগ । 
০১৭৪৩৩৩৮২৬২

১ 0.50 কাপ 
জাতীয় মাছ 
চাষ

পািন স জ হে  না ন  ও গাবর দােনর জ  পরামশ 
দান করা হেলা।

1217

মিত  চ  দাস, াম: শাসখাই, 
শা া, নামগ ।

২ 0.75 কাপ 
জাতীয় মাছ 
চাষ

পািন স জ হে  না ন  ও গাবর দােনর জ  পরামশ 
দান করা হেলা।

1218

নব ীপ দাস, াম: তাপ র, 
শা া, নামগ ।

২ 0.75 কাপ 
জাতীয় মাছ 
চাষ

পািন স জ হে  না ন  ও গাবর দােনর জ  পরামশ 
দান করা হেলা।

1219

বীনা রাণী দাস াম: িবল র, 
শা া, নামগ

২ 0.60 ই জাতীয় 
মাছ চাষ

মােছর ত রাগ 
দখা িদেয়েছ।

িত শতেক ৫০০ াম ন ও ৫০০ 
াম লবণ দােনর জ  পরামশ 
দান করা হয়।

1220

কাম ল ইসলমা াম: মদা, 
শা া, নামগ । ০১৭৭৮৮৯০৯৭৭

২ 0.60 ই জাতীয় 
মাছ চাষ

পািন স জ হে  না ন ও গাবর দােনর জ  বলা হয়।

1221

 র ন চৗ রী াম: শাসখাই 
শা া, নামগ । 
০১৭১৩৯৩৮৩২৮

৫ 1.80 ই জাতীয় 
মাছ চাষ

মােছর ত রাগ 
দখা িদেয়েছ।

িত শতেক ৫০০ াম ন ও ৫০০ 
াম লবণ দােনর জ  পরামশ 
দান করা হয়।

1222

সিব ী রাণী দাস াম: সাউেধর , 
শা া, নামগ  ০১৭৭৮৮৯০৯৮৮

২ 0.65 ই জাতীয় 
মাছ চাষ

মাছ বড় হে  না িতিদন সকাল ও িবকাল খাবার 
দােনর জ  পরামশ দান করা

1223

একলাছ িময়া াম: মদা, শা া, 
নামগ

২ 0.65 কাপ 
জাতীয় মাছ 
চাষ

মাছ পািনেত ভেস 
যাে ।

ের ব শ িদেয় িপ েয় ঢউেয়র ি  
কের াস র করেত হেব।



1224

সরজীবন দাস াম: 
সরস র,শা া, নামগ  
০১৭১৩৮০৩৪০৪

২ ০,৭০ কাপ 
জাতীয় মাছ 
চাষ

মাছ বড় হে  না িতিদন সকাল ও িবকাল খাবার 
দােনর জ  পরামশ দান করা

1225
িমলপম সরকার, াম: সাউেধর  
শা া, নামগ

৩ 1.00 ই জাতীয় 
মাছ চাষ

পািন স জ হে  না ন ও গাবর দােনর জ  বলা হয়।

1226
ধরণী ব ব াম: মাছা র, শা া, 

নামগ
২ 0.60 ই জাতীয় 

মাছ চাষ
মাছ বড় হে  না িতিদন সকাল ও িবকাল খাবার 

দােনর জ  পরামশ দান করা

1227
মা: কাজল িময়া াম: মদা 

শা া, নামগ
২ 1.20 ই জাতীয় 

মাছ চাষ
মাছ বড় হে  না িতিদন  িবকাল খাবার দােনর জ  

পরামশ দান করা

1228
পি ত ব  াম: মছা র< শা া, 

নামগ
২ 0.80 ই জাতীয় 

মাছ চাষ
েরর পািনর রং 

স জ হেচছ না
ন ও  গাবর দােনর জ  বলা হয়।

1229

মা: উছান আলী াম: 
ফয় াহ র শা া, নামগ

২ 0.75 কাপ 
জাতীয় মাছ 
চাষ

মােছর য় রাগ 
দখা িদেয়েছ।

িত শতেক ৫০০ াম ন ও ৫০০ 
াম লবণ দােনর জ  পরামশ 
দান করা হয়।

1230

মা: ন ি ন াম দৗলত র, 
শা া, নামগ ।

২ 0.60 কাপ 
জাতীয় মাছ 
চাষ

েরর পািন 
স জ হেচছ না

ন ও সার দােনর জ  পরামশ 
দান করা হয়।

1231

মা: কাজল িময়া াম: মদা 
শা া, নামগ  ০১৭৩৫১০৪৪৪৯

২ 1.20 ই জাতীয় 
মাছ চাষ

মাছ বড় হেচছ না িতিদন িনয়িমত সকাল-িবকাল 
খাবার দােনর জ  পরামশ দান 
করা হয়।

1232

মা সিলম িময়া াম: লভ র, 
শা া, নামগ  ০১৭২০৬৫১৪৫০

৪ 2.60 কাপ 
জাতীয় মাছ 
চাষ

মােছর গােয় ত 
রাগ

িত শতেক ৫০০ াম ন ও ৫০০ 
াম লবণ দােনর জ  পরামশ 
দান করা হয়।

1233
রিত কা  দাস াম: তাপ র, 
শা া, নামগ ।

২ 0.60 ই জাতীয় 
মাছ চাষ

পািন লালা হেয় 
যাে

ন ও গাবর দােনর জ  বলা হয়।

1234

আয়াত আলী, াম ফয় া র, 
শা া, নামগ

২ 0.80 ই জাতীয় 
মাছ চাষ

মােছর য় রাগ 
দখা িদেয়েছ।

িত শতেক ৫০০ াম ন ও ৫০০ 
াম লবণ দােনর জ  পরামশ 
দান করা হয়।



1235

মা: মা দ িময়া, াম: জানগ ও 
শা া,  নামগ  ০১৭১১৩৬৮৩৩২

৩ 1.00 কাপ 
জাতীয় মাছ 
চাষ

পািন স জ হে  না ন ও গাবর দােনর জ  বলা হয়।

1236

িনিখল চ  দাস াম: সােধর  
শা া, নামগ

২ 0.75 কাপ 
জাতীয় মাছ 
চাষ

পািন স জ হে  না ন ও গাবর দােনর জ  বলা হয়।

1237

অ ল দাস, াম: 
আ া য়া,শা া, নামগ  
০১৯৬৫৪০৯০১৮

২ 0.80 কাপ 
জাতীয় মাছ 
চাষ

মাছ পািনেত ভেস 
যােচছ

ের ব শ িদেয় িপ েয় ঢউেয়র ি  
কের াস র করেত হেব।

1238

সরজীবন দাস াম: 
সরস র,শা া, নামগ  
০১৭১৩৮০৩৪০৪

২ 0.70 ই জাতীয় 
মাছ চাষ

পািন স জ হে  না ন ও গাবর দােনর জ  বলা হয়।

1239

রনিজত চ বত  াম: সাউেধর  
শা া, নামগ  ০১৯২৩২৩৫৯৬৭

৩ 0.90 ই জাতীয় 
মাছ চাষ

মাছ পািনেত ভেস 
যাে েছ

ের ব শ িদেয় িপ েয় ঢউেয়র ি  
কের াস র করেত হেব।

1240

ধরণী ব ব াম: মাছা র, শা া, 
নামগ

২ 0.65 কাপ 
জাতীয় মাছ 
চাষ

পািন স জ হে  না ন ও গাবর দােনর জ  বলা হয়।

1241

মা: রিমজ উি ন, িপতা: ত 
মেহর উি ন, াম: ফনারব ক, 

জামালগ    ০১৭১০৯৮৪৭৫০

১ ০.০৫ ই, 
কাতলা, 
 েগল, 
কািলবাউস, 
ঘিনয়া

সকােলর িদেক 
মাছ পািনেত ভেস 
উেঠ

পািনেত অি েজেনর অভাব হেত 
পাের। ব শ িপ েয় পািন ট কের 
িদেত হেব।

1242

র মাহা দ, িপতা: ত লাল 
িময়া। াম; শরীফ র , জামালগ

1 0.26 পা াস পািনেত াস ি  
হেয়েছ।

ের হররা টেন কাদার াস র 
করেত হেব। িত শতাংেশ ১ কিজ 
কের িজপসাম েয়াগ করেত হেব।



1243

মাছা: হােজরা, ামী: মা ার 
আলী, াম: মাজারী, জামালগ  
০১৩১৪৯০৪২১৮

১ ০.১৩ ই, 
কাতলা, 
 েগল, 
কািলবাউস

পািনেত অিতির  
স জ াওলা

িত শতাংেশ ১০ িপিপএম েঁত 
িদেত হেব। কলাপাতা বা পাতলা 
কাপড় দিড় তরী কের উপেরর 

াওলা উ েয় ফলেত হেব।

1244

ফিরদ আহেমদ, িপতা: লালিময়া 
াম: হলইয়া, জামালগ  

০১৭১২১৫৬২৮০

১ ০.২৪ ক চাষ ি র পর পািন 
অিতির  ঘালােট 
হেয় িগেয়ছ।

ের িত শতাংেশ ১ কিজ কের 
ন েয়াগ করেত হেব।

1245

উ ম মার িপতা: রােজ  মার, 
াম: কামলাবাজ, জামালগ  

০১৭১৭৩৯১৯২৯

১ ০.৩৩ ই, 
কাতলা, 
 েগল, 
কািলবাউস

মােছর গােয় ঘা 
হেয় মাছ মারা 
যাে ।

িত শতাংেশ ১ কিজ ন ও ১ কিজ 
লবণ ২ স ােহ ২ বার েয়াগ করেত 
হেব।

1246

মা: কালা িময়া, িপতা: ত আ  
িময়া, াম: রাজাবাজ, জামালগ

1 ০.৩৩ ই, 
কাতলা, 
 েগল, 
কািলবাউস

মােছর পাখনা ও 
লজ পেচ খেস 

পড়েছ।

সামিয়ক ভােব খাবার েয়াগ ব  
করেত হেব।

1247

রহমত আলী িপতা: ত আ: 
জিলল। াম: ফনারব ক, 
জামালগ  ০১৯১২৩৯১৪৬৯

১ ০.৩৫ পা াস েরর পািনত 
অিতির  শবাল 
এর র

খাবার েয়াগ সামিয়কভােব ব  রাখা। 
িত শতাংেশ ১০-১২ াম হাের েঁত 
েয়াগ।

1248

মা: কামাল হেসন, াম: 
ভীমখািল , জামালগ  
০১৭৪১৭১১৩৭৪

১ 0.40 ই, 
কাতলা, 
 েগল, 
কািলবাউস

কান কার ল ণ 
ছাড়াই মাছ মারা 
যাে ।

িত শতাংেশ 5-7 ট পািনেত ২৫০-
৩০০ াম লবণ েল েয়াগ করেত 
হেব।

1249

আ র ওয়া দ, িপতা: আির াহ, 
 াম: মািনগ ও, জামালগ  
০১৩১৫৯৬০৭৩৭

১ 0.30 মেনােস  
তলািপয়া

ের পািন ঘালা িত শতাংেশ ১ কিজ হাের ন 
েয়াগ করেত হেব।



1250

মা: সাম ল িময়া, িপতাধ সফর 
আলী, াম: রাজা র, জামালগ , 
০১৯২৯৯৫৫৯৪০

১ 0.30 মেনােস  
তলািপয়া

মাছ খািব খায় সাতার কেট বা পািনেত ব শ িপ েয় 
পািন ওলট পালট কের িদেত হেব।

1251

মিজবর রহমান, িপতা: মক ল 
হােসন, াম: দ. লি র, 

জামালগ  ০১৯১১১১৯২১৫

১ 0.33 ই, 
কাতলা, 
 েগল, 
কািলবাউস

েরর পািনর 
িপএইচ কেম যাে

িত শতাংেশ 1 কিজ কের ন 
েয়াগ করেত হেব।

1252

মা: ফয় ল হক াম: রাম র, 
জামালগ  ০১৭৭২৪৮২১৫১

১ 0.70 ের ই জাতীয় 
মাছ চাষ করার 
পরামশ দান

র িত, ন, সার, েয়াগিবিধ। 
মােছর পানা ম েদর িনয়মাবিল, 

ের খা  য়ােগর িনয়মাবলী, ম দ 
পরবত  ব াপনার িবষেয় পরামশ।

1253

স জ রায় িপতা: ত পন রায়, 
াম: রিহম র ০১৭১২৭২৮৭৬৭

১ 0.29 পা াস ের াস ি  
হেয়েছ

ের হররা টেন কাদার াস র 
করেত হেব। িত শতাংেশ ১ কিজ 
কের িজপসাম েয়াগ করেত হেব। 

িত শতাংেশ 1 কিজ হাের িজপসাম 
েয়াগ করেত হেব।

1254

আ: ছা ার, িপতা: আহাদ উ াহ, 
াম: ফেতহ র, জামালগ  

০১৭২৯৬৫৮১১২

১ 0.22 কাপ িম  
চাষ

প ের রা েস মাছ 
র করার উপায় 

জানেত হেব।

জাল টেন রা েস মাছ েল ফলা। 
িত শতাংেশ/ ট পািনর গভীরতার 

জ  ২৫-৩০ াম রােটনন েয়াগ 
করেত হেব।

1255

আ: আউয়াল, িপতা: অিলউ াহ, 
াম: কা াগ ও সাচনা বাজার

1 0.15 নাসাির র  পানার ের 
হ সেপাকা দমেনর 
উপায়

জাল টেন রা েস মাছ েল ফলা। 
িত শতাংেশ/ ট পািনর গভীরতার 

জ  ২৫-৩০ াম রােটনন েয়াগ 
করেত হেব।



1256

আিজ ল ইসলাম িপতা: ত 
ওকাইফ আলী, াম: মষাকঘাট, 
জামালগ   ০১৭৪২১৮০৭৫৫

১ 0.28 কাপ িম  
চাষ

ের লাল 
শওলার র

কলাপাতা বা পাতলা কাপড় িদেয় দিড় 
তির কের েল ফলা। িতশতাংেশ 

১০-১২ িপিপ এর েঁত েয়াগ করা

1257

সােহল আহেমদ িপতা: আ: 
আিজজ, াম: েলর হাট, 
০১৭৩৪৭৫৮৮৮৪

1 0.20 িশং মা র িবষা  ােসর 
উপি িত

িত শতাংেশ 1 কিজ হাের িজওলাইট 
েয়াগ করেত হেব।

1258

মা: জামাল হােসন, াম: 
ভীমখালী, জামালগ  
০১৭৪১৭১১৩৭৪

1 0.28 কাপ িম  
চাষ

ব ার পািন েবশ 
করার ফেল পািনত 
িষত পদােথর 

উপি িত

িত শতাংেশ 1 কিজ কের ন 
েয়াগ করেত হেব।

1259
মাছা: জাহানারা বগম, 

জামালগ
1 0.24 কাপ িম  

চাষ
পািন অিতির  
ঘালােট

িত শতাংেশ 1 কিজ কের ন 
েয়াগ করেত হেব।

1260

আ: রিহম, িপতা: আয়াত আলী, 
াম: সাচনা, 01711912297

1 0.20 িশং, মা র মােছর ি  কম ম দ ঘন  কমােত হেব। পিরিমত 
পিরমাণ স রক খাবার েয়াগ 
করেত হেব।

1261

মা: আলী হােসন, িপতা: আ ল 
মিজদ, াম: কািলগ ও 
০১৭১১৮৭২৯৫১

1 0.18 কাপ িম  
চাষ

ের রা েস মাছ 
েবশ করেছ

ের 25-30 াম/শতাংশ/ ট 
রােটনন েয়াগ। র িকেয় 

রা েস মাছ িনধন।

1262

মা: রতন াম: কামলাবাজ, 
জামালগ  ০১৭৪১১৬৭২১৪

1 0.20 ের িশং, মা র 
মাছ চাষ স েক 
জানেত চাওয়া।

র িত, ন, সার, েয়াগ রা েস 
ও অবাি ত মাছ রীকরণ। পানা 
ম দ, ঘন , খা  েয়াগ ও ম দ 
পরবত  ব াপনা

1263

মা ক িময়া িপতা: সানা িময়া 
াম: সরম র, 

০১৭১৬968895

1 0.25 ই, 
কাতলা, 
 েগল, 
কািলবাউস

ের পািনর 
িপএইচ বেড় 
পািনর ঘন  
বেড়েছ।

ত লঁ েল পািনেত িছ েয় দয়া বা 
সাজনা গােছর ডাল পািনেত িবেয় 
রাখেত হেব।



1264

সােহব আলী িপতা: কােসম আলী, 
াম: কলকত খ , ইউিনয়ন: 

ভীমখালী, জামালগ

1 0.18 পা াস েরর পািনেত 
শওলার র

খাবার েয়াগ সামিয়কভােব ব  রাখা। 
িত শতাংেশ ১০-১২ াম হাের েঁত 

বা িফটিকির েয়াগ করেত হেব।

1265

রিহমা বগম ামী: নায়াজ 
আলী, াম: কলকতখ , জামালগ

1 0.18 কাপ িম  
চাষ

ের া িতক 
খা র অভার

ের িত শতাংেশ ১ কিজ কের 
ন েয়াগ করেত হেব। 2-3িদন পর 

100-150 াম ইউিরয়া, 50-75 াম 
এসিপ ও েরর গাছ পির ার

1266

খািদজা বগম, ামী: র 
মাহা দ াম: মািন ও 

০১৭১২৫৯১৯৯৩

1 0.21 পা াস মােছর ি  কম ম দ ঘন  কমােত হেব। পিরিমত 
পিরমাণ স রক খাবার েয়াগ 
করেত হেব।

1267

রিহমা বগম ামী: ৎফর আলী। 
াম: নয়াহালট। 01721-712191

1 0.31 ই, 
কাতলা, 
 েগল, 
কািলবাউস

ি র পর পািন 
ঘালােট হেয় 

িগেয়ছ।

িত শতাংেশ 1 কিজ ন য়াগ 
করেত হেব

1268

মা: জািহদ িময়া িপতা: আিরজ 
িময়া, াম: নয়া কেদর র

1 0.15 ই, 
কাতলা, 
 েগল, 
কািলবাউস

অিতির  াওলা কেয়ক  িসলভার কাপ মােছর পানা 
ছাড় যেত পাের। িত শতাংেশ 10-
12 িপিপএম েঁত েয়াগ

1269

মা: তয় র রহমান িপতা: মা: 
জসীম উি ন াম: মাহ দ র 
01732663159

1 0.23 ই, 
কাতলা, 
 েগল, 
কািলবাউস

র া িতক 
খাে র অভাব

িত শতাংেশ ের 100-150 াম 
ইউিরয়া, এসিপ 500 াম সিরষার 
খল েয়াগ করেত হেব।

1270

মা: আলী আহমদ িপতা: চরাগ 
আলী, াম: হাসনাবাজ, 
জামালগ  01731-976995

1 0.23 ই, 
কাতলা, 
 েগল, 
কািলবাউস

মােছর শরীের ঘা 
হেয়েছ।

িত শতাংেশ 1 কিজ ন এবং 8-10 
ের 100-150 াম ইউিরয়া, 

এসিপ 500 াম সিরষার খল 
েয়াগ করেত হেব।



1271

ম আলী, িপতা: আই ব আল, 
াম: সাচনা বাজার 01729-

191470

1 0.21 ই, 
কাতলা, 
 েগল, 
কািলবাউস

ব ার পািন েবশ 
করার ফেল পািনত 
িষত পদােথর 

উপি িত

িত শতাংেশ 1 কিজ হাের 
িজওলাইট েয়াগ

1272

আ ল িময়া িপতা: ইউ ফ আলী 
াম: ্গা র

1 0.29 ই, 
কাতলা, 
 েগল, 
কািলবাউস

েরর পািনেত 
দ দ উেঠ

পািন পিরবতন করেত হেব। 
ডাল/হয়রা টেন কাদার াস ওলঠ 
পালঠ কের িদেত হেব। ােসােন  
200-500 াম/একর/3-630 
পািনেত

1273

ফেয়জ আহমদ,িপতা: 
রিফ ল, াম: চানদ র 
01723066855

1 0.26 কাপ িম  
চাষ

পািনেত লাল র 
এবং মাছ ভেস 
ওঠা

লাল র েল ফলা এবং অি জন 
ি র পরামশ

1274

ইসহাক িময়া,িপতা: ইি স 
আলী, াম:সাচনা,0174892898
2

1 0.40 কাপ িম  
ও 
তলািপয়া

পািন ঘাল ও 
দ দ াস

ন েয়াগ ও িজওলাইট বহার করা

1275

কালাচাদ তাং,িপতা: আহ াদ 
তাং, াম: 
রাজাবাদ,01739969300

1 0.16 কাপ িম মােছ ভেস  উঠা জাল টানা ও াস উঠবেলট বহার 
করা

1276

েরল িময়া,িপতা: বাি  
িময়া, াম: 
মািনয়াগাও,01717217329

1 0.33 কাপ িম িসলভার মােছর 
আইশ লালেচ

চা া মােছর সং া বাসােনা

1277

বাচন িময়া,িপতা: রইছ 
উি ন, াম: 
হাসনাবাজ,01712898724

1 0.20 মেনােস  
তলািপয়া

র িত ও 
অ া

র িত স েক ধারণা দয়া

1278

মা: জামাল,িপতা: জিসম উি ন, 
াম: মািনগাও,0174174374

1 0.41 পািনেত লাল র লাল র সািরেয় ন েয়াগ ব া



1279

েবল িময়া,িপতা: আ: হয়ছ, াম: 
মািনগাও,01717074615

1 0.28 কাপ িম মাছ ভেস উঠা অি েজন ি র  পরামশ

1280
দীপক র ন.িপতা: মেনার ন 
দাস,র াবাজ,01754910552

1 0.16 কাপ িম মাছ ভেস উঠা অি েজন ি র  পরামশ

1281

আ: স,িপতা: আ: 
রহমান, াম: 
লভ র,01721114902

1 1.22 কাপ িম পািন ঘেল ন েয়াগ করা

1282

বগম, ামী: জামাল হােসন, াম: 
মািনগাও,01721228391

1 0.06 কাপ িম মাছ ভেস উঠা অি েজন াবেলট বহার করা

1283

রািজনা বগম, ামী: আ: 
হােসন, াম: 

সাচনা,01300306083

1 0.3 কাপ িম েরর পািন ঘালা ন েয়াগ করা

1284

এমরান তাং, মাবারক 
হােসন, াম: 

ল াকাবা,01752525464

1 0.37 পা াস ি  কম যথাযথ খা  েয়াগ ও ম দ ঘন  
কমােনা

1285

আ: স,িপতা: আ: রেমল, াম: 
লভ র,01715185080

1 1.22 কাপ িম দ দ আবরেণ 
াস হওয়া

িজওলাইট বহা করা

1286
আ ল িময়া িপতা:ইউ ফ আলী 
াম: লভ র

1 0.29 কাপ িম েরর পািন ঘালা ন েয়াগ করা

1287

আ: ছা ার, িপতা: আ: আহমদ 
াম: ফেতহ র, জামালগ  

01767258112

1 0.25 কাপ িম পািনর বালার ি  
পাওয়া

ন েয়ােগর পরামশ দান



1288

মাঃ আ র রিহম, ন ন লগ ও, 
পলাশ, িব র র, নামগ । 
০১৭১৪২৬৮৬৪২৫

১ ০.৩৬ কাপ িম চাষ িশ ণ ও াংক 
ঋণ দরকার

পরবত েত আপনােক জানােনা হেব এবং 
স মাতােবক িশ েণ অংশ হেণর 

জ  পরামশ দান করা হেলা। িষ 
াংক, িব র র শাখায় যাগােযাগ 

করার জ  বলা হেলা।

1289

মাঃ শাহজালাল, ন ন লগ ও, 
পলাশ, িব র র, 

নামগ ।িব র র, নামগ । 
০১৭৬৩৮৭৬৩৯৬

২ ০.৫২ কাপ িম িশ ণ ও াংক 
ঋণ দরকার

পরবত েত আপনােক জানােনা হেব এবং 
স মাতােবক িশ েণ অংশ হেণর 

জ  পরামশ দান করা হেলা। িষ 
াংক, িব র র শাখায় যাগােযাগ 

করার জ  বলা হেলা।

1290
মাঃ রিফ ল ইসলাম, ন ন লগ ও, 

পলাশ, িব র র, নামগ । 
০১৭৭৬৩৩৮৬৭০

১ ০.১২ কাপিম পািন কালেচ বেণর ন ২৫০ি াম/শতাংেশ েয়াগ ক ন

1291

মাঃ মা ার হােসন, গালগ ও, 
ধন র, ০১৭২৬৩৭৭২৯০

২ ০.৪২ কাপিম ি র পর মাছ ভেস 
ওেঠ

ব শ িপ েয়/ স তার কেট পািনেত 
অি েজন সরবরাহ বাড়ােত হেব। 
িবঘা িত অি েগা  ৩০০ াম হাের 

েয়াগ করেত হেব।

1292
মাঃ ইি স িময়া, ন ন লগ ও, 

পলাশ, িব র র, নামগ । 
০১৩০৭১৩৩৬৬২

১ ৩.১৮ কাপিম লাল টিক িত কিজ খাবােরর সােথ ৭৫ িমিল াম 
অি েট াসাইি ন ২ স াহ পয  েয়াগ 
করেত হেব।

1293
মাঃ আলী ওসমান, দীঘলবায, 

পলাশ, িব র র, নামগ ।
১ ০.১২ কাপিম মােছর ি  কম া ন স  ষম খা  মােছর মাট 

ওজেনর ৪-৫% হাের িনয়িমত েয়াগ 
করেত হেব।

1294
লতান নািসর উি ন, লগ ও, 

পলাশ, িব র র, নামগ । 
০১৭১৮৬০১৩৯৮

১ ০.৫১ কাপিম িপএইচ এর মান কম শতাংেশ ১ কিজ হাের ন দয়ার পরামশ 
দয়া হেলা।

1295
আঃ মাতােলব, গালগ ও, ধন র, 
িব র র, নামগ   
০১৯১১৬১৫৬৯১।

১ ০.৯ কাপিম পািনর উপর অিধক 
স জ র

িবঘা িত ১ িলটার হাের সীউইড েয়াগ 
করেত হেব।

1296
কামাল উি ন, গালগ ও, ধন র, 
িব র র, নামগ । 
০১৭৩৩৬৭০১৯৮

৩ ১.১২ কাপিম মােছর ি  কম মােছর ম দ ঘন  কমােত হেব। মােছর 
মাট ওজেনর ৪-৫% হাের খাবার েয়াগ 

করেত হেব।



1297
মাঃ আঃ জ ার, ন ন লগ ও, 

পলাশ, িব র র, নামগ । 
০১৭৯২৫৩৮৭৭৭

১ ০.১২ কাপিম হ সেপাকা িবঘা িত ৫ ট পািনর জ  ৪০ এমএল 
হাের িরপকড পরপর ৩ স াহ েয়াগ 
করেত হেব।

1298
িমজা র রহমান, লগ ও, ধন র, 
িব র র, নামগ । 
০১৭৩৯৫৭২৮৯৭

১ ০.৩২ কাপিম মাছ খা  কম খাে এ া য়াজাইম াস ১ াম/ কিজ খাে র 
সােথ েয়াগ করেত হেব।

1299
আ ল কালাম, লগ ও, ধন র, 
িব র র, নামগ । 
০১৭১৬৮৩৫৩৬১

১ ০.১২ কাপিম লাল র এ য়ানািরশ এন ৯০ াম/শতাংেশ অ  
পািনেত িলেয় িছ েয় িদেত হেব।

1300
গালাম র ানী, দীঘলবায, 

ধন র,িব র র, নামগ । 
০১৭৮১৮৪১৬৭৫

১ ০.৪২ কাপিম িপএইচ এর মান কম শতাংেশ ১ কিজ হাের ন পািনেত িলেয় 
ঠা া কের েয়াগ করেত হেব

1301
মাঃ সা  িময়া, দীঘলবায, 

ধন র,িব র র, নামগ । 
০১৯৬১৩৮৪৪২৪৪৯৯

১ ০.১৩ পা াস েরর পািন 
অত ািধক স জ

পিরিমত খা  েয়াগ করেত হেব। ৫০০-
১০০০ াম ওজেনর িসলভার কাপ 
শতাংেশ ৫  কের ছাড়েত হেব।

1302
গালাম মা ফা, লগ ও, 

ধন র,িব র র, নামগ ।
১ ১.১২ কাপ িম  

চাষ
িপএইচ এর মান কম শতাংেশ ০.২৫ কিজ হাের ন পািনেত 

িলেয় ঠা া কের েয়াগ করেত হেব

1303
মাঃ জিসম উি ন, লগ ও, 

ধন র,িব র র, নামগ । 
০১৮২৯২৩০১৯৫

১ ০.১ কাপ িম  
চাষ

িপএইচ এর মান কম শতাংেশ ০.২৫ কিজ হাের ন পািনেত 
িলেয় ঠা া কের েয়াগ করেত হেব

1304
অিহ ল ইসলাম, লগ ও, 
পলাশ,িব র র, নামগ । 
০১৭৫৬১২৭৩৭২

১ ০.৯ কাপ িম  
চাষ

মােছর ম দ ঘন  ও 
জািত

উপেরর ের ১২  কাতলা, ০৮  
িসলভার, মােঝর ের ২০  ই ও িনেচর 

ের ১২  কমন কাপ, ০৮  েগল

1305

রহমত আলী, লগ ও, 
ধন র,িব র র, নামগ । 
০১৮৫১৬১২৭৩৫

১ ০.০৮ পা াস-কাপ 
িম  চাষ

িপএইচ এর মান কম 
ও পািনেত া িতক 
খাবার কম

ন ২৫০ি াম/শতাংেশ েয়াগ ক ন। 
া িতক খাবার ি র জ  শতাংেশ ১০০ 
াম ইউিরয়া, ১৫০ াম িডএিপ েয়াগ 

করেত হেব।

1306
মাঃ আিশক র, ম রকাি , 
লকাবাদ, িব র র, নামগ । 

০১৮৫৯৪৯৫৩৩১

১ ০.৫৩ কাপ িম  
চাষ

পািনেত িকভােব 
া িতক খাবার 
তির করেবা

া িতক খাবার ি র জ  শতাংেশ ১০০ 
াম ইউিরয়া, ১৫০ াম িডএিপ মােস ১ 

বার েয়াগ করেবন।



1307
 ম  িময়া, দীঘলবায, পলাশ, 
িব র র, নামগ । 
০১৭৫৫৮৫৮৫৪৫

১ ০.১২ কাপ িম  
চাষ

পািনেত িকভােব 
া িতক খাবার 
তির করেবা

া িতক খাবার ি র জ  শতাংেশ ১০০ 
াম ইউিরয়া, ১৫০ াম িডএিপ মােস ১ 

বার েয়াগ করেবন।

1308

মাঃ সাই ল আলম, ব লগ ও, 
ধন র, িব র র, নামগ । 
০১৭১১০১৫৪৫৪

৪ ২.৫ পা াস-কাপ 
িম  চাষ

িপএইচ কম, াস 
অিধক

শতাংেশ ০.২৫০ কিজ হাের ন েয়াগ 
করেত হেব। ন েয়ােগর ৭ িদন পর 
িজওলাইট শতাংেশ ১০০ াম হের েয়াগ 
করেবন। মােস অ ত ১ বার হররা 
টানেবন।

1309
মাঃ আিজ ল হক, লতারগ ও, 
লকাবাদ, িব র র, নামগ । 

০১৭৫২৫৯৯০৭৮

১ ০.৪২ তলািপয়া, 
সর ঁ

ন ন র িকভােব 
ত করেবা

র িতর িনয়ম-কা ন িব ািরত 
আেলাচনা করা হেলা।

1310
মাঃ সােহল িময়া, িময়ারচর, 

বাদাঘাট, বাদাঘাট দঃ, িব র র, 
নামগ । ০১৭৭৫০৪০২১৪

১ ০.২৫ কাপ িম সকাল বলা মাছ 
ভােস

২৫০ াম/শতাংেশ ন, িজওলাইট গা  ১ 
কিজ একের েয়াগ করার পরামশ দয়া 

হেলা।

1311

মাঃ দীন ইসলাম, বস র, দঃ 
বাদাঘাট, িব র র, নামগ । 
০১৭৪২৯০৯৫৭৭

১ ০.০৩২ কাপ িম  মাছ ভােস, খাবার 
কম খায়, মারা যায়

ম দ ঘন  কমােবন। পািন নাড়াচাড়া 
কের বাতােসর অি েজন িমশােবন। িত 
মােস ২০০ াম/শতক ন িদেবন, ইউিরয়া 
১০০ াম ও িডএিপ ১৫০ াম হাের েয়াগ 
করেবন।

1312
মাঃ হািফজ উি ন, ছাতারেকানা, 

ধন র, িব র র, নামগ । 
০১৭২৬৬৬৪৭২৮

৪ ০.৮৩ কাপ িম িশ ণ দরকার পরবত  িশ েণ আপনােক  ডাকা হেব।

1314
মাঃ আিশ র রহমান, ইসলাম র, 

ধন র, িব র র, নামগ । 
০১৭১৭৯১৮৪৯৩

১ ০.১০১ কাপ িম লাল টিক ের ৮ কিজ ন ও ৪ কিজ লবন 
িদেবন

1315

এমদা ল হক, ি খলা, পলাশ, 
িব র র, নামগ । 
০১৭৮০৪১১১৩৬

১ ০.০৬ কাপ িম মাছ ভােস, মারা যায় িশকল টানেবন, ব শ িদেয় পািনেত 
িপটােবন, সাতার কাটেত পােরন, 
অি েজন াবেলট শতেক ২ াম হাের 

েয়াগ করেবন।



1316

ইমরান েসন, মনেবগ, দঃ বাদাঘাট, 
িব র র, নামগ । 
০১৭৩৯৭১৭১১৪

১ ০.১২ পা াস-কাপ 
িম

মাছ মারা যাে , 
লাল দাগ

িত শতেক ১ কিজ হাের ন ও ১ কিজ 
হাের লবন েয়াগ করা। আ া  মাছ 
হাপায় রেখ িতিদন ০২ বার ০৭ িদন 
২% হাের কপার সালেফট িমশােনা 
পািনেত গাসল করােবন।

1317

শামীম আহেমদ, বস র, ফেত র, 
িব র র, নামগ । 
০১৭১২৭০৪২৭৩

১ ১.৬ পাবদা, িশং, তলািপয়াতলািপয়া মাছ 
ঘাের, মারা যায়

িক  পািন পিরবতন করা যেত পাের। 
থাবার েয়াগ সামিয়কভােব কমােত হেব। 

িত শতেক ১/২ কিজ হাের ন  েয়াগ 
করেবন।

1318
মাঃ কামাল উি ন, লগ ও, ধন র, 

িব র র, নামগ । 
০১৭৩৩৬৭০১৯৬

১ ০.১২ কাপ িম অিতির  শওলা শতাংশ িত ৩০০ াম হাের ন েয়াগ 
করেবন।

1319
রহমত আলী, লগ ও, 
ধন র,িব র র, নামগ । 
০১৮৫১৬১২৭৩৫

১ ০.১৩ কাপ িম পািনর িপএইচ কম িত শতাংেশ ৫০০ াম হাের ন েয়াগ 
করেবন।

1320
লতান নািসর উি ন, লগ ও, 

পলাশ, িব র র, নামগ । 
০১৭১৮৬০১৩৯৮

১ ০.১১ কাপ িম পািনর িপএইচ কম িত শতাংেশ ৫০০ াম হাের ন েয়াগ 
করেবন।

1321

মাঃ হািফজ িময়া, িগাজীরগ ও, 
পলাশ, িব র র, নামগ । 
০১৭৬২৬২৩৯০৯

১ ০.০৫৭ পা াস 
তলািপয়া 

কমন কাপ

অি েজন ঘাটিতর 
জ  মাছ মারা যাে

ম দ ঘন  কমােত হেব, সাতার কেট বা 
ব শ িপ েয় পািন নাড়াচাড়া করেত হেব। 

ায়ী সমাধােনর জ  এেরটর বহার 
করেত পােরন।

1322

িবকাশ চ  রায়, ভা পাড়া, দঃ 
বাদাঘাট, িব র র, নামগ । 
০১৭৫৪৭৭৭২২৫

১ ০.১৬ কাপ িম অি েজন ঘাটিতর 
জ  মাছ মারা যাে

ম দ ঘন  কমােত হেব, সাতার কেট বা 
ব শ িপ েয় পািন নাড়াচাড়া করেত হেব। 

ায়ী সমাধােনর জ  এেরটর বহার 
করেত পােরন।

1323
রিফ ল ইসলাম, ন ন লগ ও, 
পলাশ, িব র র, নামগ । 
০১৭৭৬৩৩৮৬৭০

১ ০.১২ কাপ িম িপএইচ কম িত শতাংেশ ০.২৫০ কিজ হাের ন 
েয়াগ করেবন,  এবং ১০০ াম হাের 

িজওলাইট গা  িদেবন।

৬৩৩ ২২৫

জলার নামঃ হিবগ

নামগ  জলার উপেমাট=



1324
মা: আকবর হােসন, াম: 

িশয়ালদািড়য়া, ইউ/িপ: 3নং তঘিরয়া, 
মাবা: 01732812161

1 0.29 কাপ িম া িত খা  তির 1। ন-30 কিচ, 2। ইউিরয়া-14 কিজ, 
.এস.িপ: 7 কিজ।

1325

তা ল ইসলাম শাহীন, াম: দি ণ 
চরহা য়া, ইউ/িপ: ল র র, মাবা: 
01718222807

1 1.6 ঐ  পািন ঘালা, ম দ 
ঘন  বিশ

1। ম দ ঘন  কমােত হেব।2। ন-200 
কিজ

1326
হাজী আ ল মা ান, াম: তৈতয়া, 
গাপায়া, 01744499117

1 0.08 ঐ মাছ মারা যায়। 1। ন-8 কিজ, 2। লবন-4 কিজ।

1327
হাজী আ ল মা ান, াম: তৈতয়া, 
গাপায়া, 01744499117

1 0.08 ঐ মাছ মারা যায়। 1। ন-8 কিজ, 2। লবন-4 কিজ।

1328
মা: নজ ল ইসলাম. াম: বনগাও, 

ল র র, হিবগ জ সদর, হিবগ ।
1 0.2 ঐ পািন ভাল রাখার জ  

পরামশ।
1। ন-20 কিজ, 2। ইউিরয়া: 8 কিজ, 

.এস.িপ-4 কিচ

1329
মােশদ কামাল, াম: তঘিরয়া, ইউ/িপ: 
তঘিরয়া, হিবগ  01717533165

1 ঐ বােয়া ক প িতেত 
মাছচােষয়র জ  
পরামশ।

পরবত েত িনেদশনা পেল যাগােযাগ করা 
হেব। কাপ জাতীয় মােছর চাষপ িতর পরামশ 
দওয়া হল।

1330
কাম ল হাসান, ি াম: ফিকরাবাদ, ৫নং 
গাপায়া 01739403684

1 0.06 ঐ াসকাপ ও সর ট মাছ 
মারা যায়।

1। ন-8 কিজ, লবন-6 কিজ।

131
ধাং  দব, াম:িকাজীরগাও, 

শােয় াগ , 01713902635
1 0.15 ঐ মাছচােষর জ  

পরামশ।
র ত, পানা ছাড়া ও খাে  েয়ােগর 

পরামশ  দওয়া হল।

1332
রাজধর িময়া, াম: বিকেটকা, 1নং 
লাকরা, 01744142776

1 2 ঐ মাছচােষর জ  
িশ ণ ও পরামশ।

ঐ

1334
রা ানী খান, াম: িলয়াখার, 5নং 
গাপায়া, 01725866933

1 0.1 ঐ মাছচােষর জ  
পরামশ।

র ত, পানা ছাড়া ও খাে  েয়ােগর 
পরামশ  দওয়া হল।

1335
তৗিহদ িময়া, াম: তঘিরয়া, 

01717876600
1 0.05 ঐ মাছ ভেস থােক এবং 

মারা যায়।
ম দ ঘন  কমােত হেব। অি  এ-40 াম।

1336
আলী আকবর, াম: যা কণপাড়া, 
বািনয়াচং, হিবগ , 01740541058

2 2.2 মাছচােষর জ  
পরামশ।

র ত, পানা ছাড়া ও খাে  েয়ােগর 
পরামশ  দওয়া হল।

1337
মা: িহ র রহমান, াম: িরিচ, ইউ/িপ: 

িরিচ, 01788892866
1 0.9 ঐ মাছ মারা যায়। ন-100 কিজ

1338
আর  িময়া, িপয়া িড়, ইউ/িপ: 
ম রী, বািনয়াচং, হিবগ  
01728189821

2 2.8 ঐ মাছচােষর জ  
পরামশ।

র ত, পানা ছাড়া ও খাে  েয়ােগর 
পরামশ  দওয়া হল।



1339
মা: ব উি ন, াম: উেমদনগর, 

হিবগ  পৗরসভা, 01677361126
1 0.2 ঐ বােয়া ক প িতেত 

মাছচােষয়র জ  
পরামশ।

পরবত েত িনেদশনা পেল যাগােযাগ করা 
হেব। কাপ জাতীয় মােছর চাষপ িতর পরামশ 
দওয়া হল।

1340
মা: তা ল ইসলাম, াম: ব ার র. 

ইউ/িপ: সাতকাপন, বা বল, হিবগ  
01648668884

1 0.65 ঐ মােছর গােয় লাল দাগ ন-60 কিজ,লবণ-60 কিজ

1341
মা ক চৗ রী, ইউ/িপ: খাগাউড়া, 
বািনয়াচং, হিবগ , 01307488017

2 2.67 ঐ মােছর গােয় লাল দাগ ন-150 কিজ,লবণ-150 কিজ

1342
রা  দাস, াম: কাি গাও, বািনয়াচং, 
হিবগ  01777560608

1 0.72 ঐ মােছ মারা যায়, মােছর 
ম দ ঘন  বিশ।

ম দ ঘন  কমােত হেব। ন-70 কিজ, 
লবন-40 কিজ

1343
আলী আহেমদ, াম: করা, বািনয়াচং, 
হিবগ  01724060040

1 0.17 ঐ মাছ ভেস থােক এবং 
মারা যায়।

ডালপালা কেট িদেত হেব। ােসােন -100 
াম

1344
সাি র উ াহ, াম: উ কাি , ইউ/িপ: 
7নং উবাহাটা, না ঘাট, হিবগ  
01792556462

1 0.14 ঐ মাছচােষর জ  
পরামশ।

র ত, পানা ছাড়া ও খাে  েয়ােগর 
পরামশ  দওয়া হল।

1345
মা: িদার আলী, াম: ব লা, ইউ/িপ: 

5নং গাপায়া, 01720830965
1 0.22 ঐ মােছর গােয় লাল দাগ ন-30 কিজ,লবণ-30 কিজ

1346
মা: মন িময়া, াম: বড় ব লা, ৫নং 
গাপায়া, 01728734472

1 0.4 ঐ মােছর গােয় লাল দাগ ন-50 কিজ,লবণ-50 কিজ

1347
িজত রায়, আ া র, ইউ/িপ: 
তঘিরয়া, 01703964148

1 0.4 ঐ মাছ মারা যায়। ন-40 কিজ, ইউিরয়া-10 কিজ, .এস.িপ-
10 কিজ।

1348
কাজী কাম ল ইসলাম, উিজর র, 
খাগাউড়া, বািনয়াচং, হিবগঘ  
01763813183

1 2.8 ঐ মাছ মারা যায় এবং 
লাল দাগ।

ন-150 কিজ।

1349
মা: শাহাজান িময়া, িদঘলবাক, গাপায়া, 

01747270512
1 0.09 ঐ মােছর গােয় লাল দাগ ন-10 কিজ,লবণ-10 কিজ

1350
ফজ র কিরম, াম: 2নং পল, হিবগ  
পৗরসভা, 01716095856

1 0.2 ঐ া িতক খাে র 
ঘাটিত। পািন ।

ন-20 কিজ, ইউিরয়া-৫ কিজ, ি◌এস.িপ-
5 িকজ।

1351
মা: জব  িময়া, াম: আন র, ইউ/িপ: 
গাপায়া, 01722027753

1 0.15 ঐ মােছ মারা যায়, মােছর 
ম দ ঘন  বিশ।

অি এ-100 াম, িজওলাইট-5 কিজ।

1352
শাহাজাহান িময়া, রাজনগর, হিবগ  
সদর, 01719314584

1 0.4 ঐ মাছ ভেস থােক এবং 
মারা যায়।

অি এ-100 াম, িজওলাইট-10 কিজ।

1353
জিসম উি ন, াম: িরিচ, ইউ/িপ: 2নং 
িরিচ, 01722769118

1 0.42 ঐ া িতক খাবার কম। ন-30 কিজ, ইউিরয়া-20 কিজ, 
ি◌এস.িপ-10 কিজ।



1354
আল আমীন ফয়সল, াম: মাহন র, 
হিবগ  পৗরসভা, 01711910163

1 0.45 ঐ া িতক খাবার কম। ন-30 কিজ, ইউিরয়া-20 কিজ, 
ি◌এস.িপ-10 কিজ।

1355
মা: আ ল রব, াম: িলয়াখাল, 
গাপায়া, 01738716303

1 0.09 ঐ মাছচােষর জ  
পরামশ।

র ত, পানা ছাড়া ও খাে  েয়ােগর 
পরামশ  দওয়া হল।

1356
মা: ◌াইশ র রহমান, াম: ব 

কাটাখালী, ৯নং িনজাম র, 
01759609135

1 1.9 ঐ ের খাে র 
উপি িত কম।

ন-125 কিজ, ইউিরয়া-60 কিজ, 
ি◌এস.িপ-30 কিজ।

1357
িছি ক িময়া, াম: ফেত র, করা, 
বািনয়াচং, হিবগ , 01777816932

1 3.55 ঐ মােছর গােয় লাল দাগ 1।লবন-150 কিজ

1358
আ  তােহর , াম: প চ পািড়য়া, 3 নঙ 
তঘিরয়া ইউ/িপ,01764453351

1 1.13 ঐ মােছর খা  স েক 
পরামশ

ন-90 কিজ, ইউিরযা -40 কিজ,  এস িপ-
20, িত মােস েয়াগ করেত হেব এবং 

েত ক িদন 20 কিজ খল , ড়া, িষ 
1359

মাঃ মাজাে ল হক , শত খ, 
বািনয়াচং, হিবগ জ, 01733975537

1 0.4 ঐ মােছর গােয় লাল লাল 
দাগ এবং মাছ মারা 
যায় ।

ন-40 কিজ,  লবণ- 20 কিজ, খা  েয়াগ 
ব  রাখেত হেব

1360
মাঃ সিলম, াম: পি ম ভাৈদ, 
গাপায়া ইউ/িপ  01737968879

1 0.14 ঐ তলািপয়া মাছ করার 
জ  পরামশ

র ত, পানা ছাড়া ও খাে  েয়ােগর 
পরামশ সহ েয়াজনীয় সকল পরামশ দান 
করা হল।

1361
  অিজত পাল, াম: চ ী র , 
নবীগ ,০১৭৪১৯৯৭২৭৮

১ ০.৩২ ঐ মাছ ভেস থােক এবং 
মারা যায় এবং মােছর 

ন- ৪০ কিজ, লবণ -২০ কিজ

1362
িফেরাজ মাহ দ াম: পল 
০১৭১৫৯০৯৫৮৩

১ ০.৪ ঐ মাছ ভেস থােক এবং 
মারা যায়

অি  এ-১৫০ াম, িজ ও লাইট-৫ কিজ

1363
ঝরণা আ ার , লাকড়া, 
০১৭৭০৩১৯৮২১

১ ০.১৪ ঐ মাছচােষর জ  
পরামশ।

র ত, পানা ছাড়া ও খাে  েয়ােগর 
পরামশ  দওয়া হল।

1364
েবল িময়া , াম : তৈতয়া, ৫ নং 
গাপায়া ,০১৭১২৩৩১৯৩৬

১ ঐ মৎ জীবীেদর 
ত য়েণর জে  

পরামশ

েয়াজনীয় পরামশ দান করা হেলা।

1365
এখলাছ চৗ রী, াম: জাত র, 
বািনয়াচং, হিবগ ।01306847354

1 0.4 ঐ মাছচােষর জ  
পরামশ।

র ত, পানা ছাড়া ও খাে  েয়ােগর 
পরামশ  দওয়া হল।

1366
মা াক আহে দ, াম: জাত র, 

বািনয়াচং, হিবগ ।01743318676
1 0.24 ঐ িবগেহড এবং সর  

মাছ মারা যায়।
1। ন-30 কিজ, 2।লবন-15 কিজ।

1367
শখ আ ল মা ান, তঘিরয়া, হিবগ , 

01726379506
1 0.14 ঐ মাছ ভেস থােক এবং 

মারা যায়।
1। অি  এ-500 াম, িজওলাইট-5 কিজ।

1368
মা: আ ল হািমদ, াম: রায়ধর, 
গাপায়া, 01727464275

1 0.19 ঐ মাছ ভেস থােক এবং 
মারা যায় এবং মােছর 

ন- 20 কিজ, লবণ -২০ কিজ

1369
েশদ আলী, াম: সানাবই, 6নং 

রািজউড়া, 01731460243
1 0.1 ঐ মােছর ম দ ঘন  

বিশ। মাছ ভেস 
মােঝর ম দ ঘন  কমােত হেব।অি  এ-50 
াম, িজ ও লাইট-৫ কিজ



1370
শখ মা: আঃ গ র, াম: সাংরাই, ইউ, 

মাবা: ০১৭৬৪৭৩৫৩১৩

1 ০.১৮ কাপ িম তরািপয়া আিধক র সচ/মারসাল বহার  েয়ােগর 
পরামশ  দওয়া হল।

1371
মাঃিজ ল হক, ামঃসদরঘাট, 
মাঃ০১৭২০০৪৮০৬৪

৫ ২. ঐ  পািন ঘালা, ম দ 
ঘন  বিশ

1। ম দ ঘন  কমােত হেব।2। শতেক ন 
িত শতেক-৫০০ াম।

1372
মাঃ আ ল মাসা র নবীগ  পৗরসভা, 

নবীগ  , মাঃ ০১৯২১০৪৮৯৩৮
1 ০.২ ঐ মােছ লাল দাগ ৫০০ াম হাের ন িত শতেক ও ভাইের  

বহার করার পরামশ দওয়া হল।

1373
মা:ওযািহ র রহমান. াম: হািলতলা, 
মাঃ ০১৭৭২০৮৭৬৫৩

1 0.2 ঐ মাছ খািব খায়, PH 
কম

৫০০ াম হাের ন িত শতেক ও 
OXIGOLD বহার করার পরামশ 
দওয়া হল।

1374
আ ল আওয়াল ামঃ করগাও মাঃ 
০১৭২২৫০৬৮২০

1 ০.১৫ ঐ মাছ মারা যায় িজওলাইট বহার করার পরামশ ।

1375
আলী আহ দ, ামঃ মা ারকাি , মাঃ 
০১৭৪৮৬২৫৭৮৯

1 ৪. ঐ মাছ মারা যায় িজওলাইট বহার করার পরামশ ।

1376
ইকবাল আহ দ বলাল,নবীগ  
পৗরসভা,নবীগ  মাঃ০১৭৪৭৯৫৫৮২৩

1 ০.০৮ ঐ পািনর PH বশী ন েয়ােগর পরামশ  দওয়া হল।

1377
আলী হােসন ামঃ 
সালামত র, মাঃ০১৭২৭৭২৩৩৯৫

1 ০.১৫ ঐ মাছ খািব খায় OXIGOLD বহার করার পরামশ 
দওয়া হল।

1378
িদলদার িময়া ামঃ গা র, মাঃ 
০১৭৯৪৭৪০৪৯

1 ০.৫ ঐ মােছর ি  কম । ভাল মােনর FEED ও খা  েয়ােগর 
পরামশ  দওয়া হল।

1379
সি জত িব াস, ামঃ চরগাও মাঃ 
০১৭২১৮৭৬৭৮৪

1 ০.৬৪ ঐ অ ােমািনয়া বশী ৫০০ াম হাের ন িত শতেক ও লবণ  
বহার করার পরামশ দওয়া হল।

1380
িমজা েসন, ামঃ 
সানা র, মাঃ০১৭৬৩৫০২৪৬৭

1 ০.১৪ ঐ মাছ মারা যায় িজওলাইট বহার করার পরামশ ।

1381
মাঃ জািকর হােসন, ামঃ রাম র মাঃ 

01765056565
1 0.13 ঐ পািনর উপের লাল র ইউিরয়া িত শতেক 100 গাম হাের েয়াগ 

করার পরামশ ।

1382
জ আলী , ামঃ শলা, মাঃ 

01763365154
1 0.25 ঐ পািন ঘালা ১০০ াম হাের ন িত শতেক বহার করার 

পরামশ দওয়া হল।

1383
আ ল সামাদ , ামঃসমরগাও 
মাঃ01735892025

1 0.18 ঐ মােছর ি  কম । ভাল মােনর FEED ও খা  েয়ােগর 
পরামশ  দওয়া হল।

1384
িরপন িব াস ামঃ দ গাম 
মাঃ01736889544

1 0.2 ঐ পািনেত দ দ উেঠ ােসােন  েয়ােগর পরামশ  দওয়া হল।



1385
ইিলয়াস িময়া ামঃ জা র 
মাঃ01765766989

1 0.16 ঐ মাছ মারা যায় িজওলাইট বহার করার পরামশ ।

1386
আ ল র ামঃ মাহ দ র মাঃ 
01739378086

1 0.44 ঐ মাছ খািব খায় OXIGOLD বহার করার পরামশ 
দওয়া হল।

1387
সাহব আলী ামঃ রনীগাও  মাঃ 
01737285202

1 0.16 ঐ মােছর গােয় লাল দাগ ৫০০ াম হাের ন িত শতেক ও ভাইের  
বহার করার পরামশ দওয়া হল।

1388
আ ল আিলম ামঃ নায়াগাও মাঃ 
01732951918

1 0.22 ঐ মাছ মারা যায় িজওলাইট বহার করার পরামশ ।

1389
পংকজ দব, ামঃ রানীগাও মাঃ 
01761041102

1 0.17 পািনেত অ ােমািনয়া 
াস বশী

ােসানীল েয়ােগর পরামশ  দওয়া হল।

1390
ফজ  িময়া ামঃ িজটকা, মাঃ 
01776538897

1 15 ঐ পািন ঘালা ৫০০ াম হাের ন িত শতেক বহার করার 
পরামশ দওয়া হল।

1391
কামাল িময়া ামঃ উ কাি  মাঃ 
01754661387

1 15 মাছ মারা যায় িজওলাইট বহার করার পরামশ ।

1392
কংকন দাসস ামঃ পা জারই মাঃ 
01758278378

1 0.1 পািনেত অ ােমািনয়া 
াস বশী

ােসানীল েয়ােগর পরামশ  দওয়া হল।

1393
আই ব হােসন ামঃ 
ইনাতগ , মাঃ01718400688

1 0.2 লকা পচা রাগ িজওলাইট ও পটাশ বহার করার পরামশ ।

1394
রােহল আহ দ ামঃ দীঘলবাক 
মাঃ01719349428

1 0.25 ঐ ের চা া মােছর 
আিধক

র সচ/মারসাল বহার  েয়ােগর 
পরামশ  দওয়া হল।

1395
মাহ র রহমান ামঃ করগাও 
মাঃ01719239506

1 0.35 ঐ পািন ঘালা িজওলাইট বহার করার পরামশ ।

1396
মাঃ আলমগীর হােসন ামঃ ি র, 
মাঃ01763080084

1 0.52 ঐ মাছ মারা যায় ৫০০ াম হাের ন িত শতেক ও লবণ  
বহার করার পরামশ দওয়া হল।

1397
ফখ ল ইসলাম ামঃ জািহদ র, মাঃ 
01742757127

1 0.18 ঐ মাছ মারা যায় ৫০০ াম হাের ন িত শতেক ও লবণ  
বহার করার পরামশ দওয়া হল।

1398
মাসনল আহ দ , ামঃ মত র 
মাঃ01706200312

1 1.21 ঐ মাছ মারা যায় িজওলাইট বহার করার পরামশ ।

1399
মাঃ শাম ি ন আহ দ ামঃ নায়াগাও 

ছক, মাঃ 01727631195
1 0.1 ঐ মাছ ভেস খােক OXIGOLD বহার করার পরামশ 

দওয়া হল।

1400
কংকন দাসস ামঃ পা জারই মাঃ 
01758278378

1 0.08 মােছ লাল দাগ ৫০০ াম হাের ন িত শতেক ও লবণ  
বহার করার পরামশ দওয়া হল।

1401
েয়ল আহ দ ামঃ খইখাই 

মাঃ01715720784
3 1.45 মােছর খা  স েক 

জানেত চাই
ACI গাদেরজ এর খাবার বহার করার 
পরামশ



1402
সাহব আলী ামঃ সদরঘাট   মাঃ 
01715137372

1 0.1 মােছর খা  স েক 
জানেত চাই

ACI গাদেরজ এর খাবার বহার করার 
পরামশ

1403
কাচা িময়া ামঃ পা জারাই, মাঃ 
01755336612

1 0.17 মােছ লাল দাগ ৫০০ াম হাের ন িত শতেক বহার করার 
পরামশ দওয়া হল।

1404
তাই ল ইসলাম ামঃ মত র মাঃ 
01789018142

1 0.16 মাছ খািব খায় OXIGOLD বহার করার পরামশ 
দওয়া হল

1405
মাঃ আলমগীর হােসন ামঃ ি র, 
মাঃ01763080084

1 0.52 ঐ মাছ মারা যায় ৫০০ াম হাের ন িত শতেক ও লবণ  
বহার করার পরামশ দওয়া হল।

1406
ফখ ল ইসলাম ামঃ জািহদ র, মাঃ 
01742757127

1 0.18 ঐ মাছ মারা যায় ৫০০ াম হাের ন িত শতেক ও লবণ  
বহার করার পরামশ দওয়া হল।

1407
মাসনল আহ দ , ামঃ মত র 
মাঃ01706200312

1 1.21 ঐ মাছ মারা যায় িজওলাইট বহার করার পরামশ ।

1408
মাঃ শাম ি ন আহ দ ামঃ নায়াগাও 

ছক, মাঃ 01727631195
1 0.1 ঐ মাছ ভেস খােক OXIGOLD বহার করার পরামশ 

দওয়া হল।

1409
কংকন দাসস ামঃ পা জারই মাঃ 
01758278378

1 0.08 মােছ লাল দাগ ৫০০ াম হাের ন িত শতেক ও লবণ  
বহার করার পরামশ দওয়া হল।

1410
েয়ল আহ দ ামঃ খইখাই 

মাঃ01715720784
3 1.45 মােছর খা  স েক 

জানেত চাই
ACI গাদেরজ এর খাবার বহার করার 
পরামশ

1411
সাহব আলী ামঃ সদরঘাট   মাঃ 
01715137372

1 0.1 মােছর খা  স েক 
জানেত চাই

ACI গাদেরজ এর খাবার বহার করার 
পরামশ

1412
কাচা িময়া ামঃ পা জারাই, মাঃ 
01755336612

1 0.17 মােছ লাল দাগ ৫০০ াম হাের ন িত শতেক বহার করার 
পরামশ দওয়া হল।

1413
তাই ল ইসলাম ামঃ মত র মাঃ 
01789018142

1 0.16 মাছ খািব খায় OXIGOLD বহার করার পরামশ 
দওয়া হল

1414
স িময়া ামঃ মত র , মাঃ 

01316209142
2 0.67 মােছর গােয় ত িত শতেক 25 াম হের পার া ােনট ও 

250 াম িজওলাইট বহার করার পরামশ ।

1415
আঃ সালাম ামঃ িতিমর র মাঃ 
01925368569

1 0.16 মােছর গােয় লাল দাগ ৫০০ াম হাের ন িত শতেক ও ভাইের  
বহার করার পরামশ দওয়া হল।

1416
মাঃ তাফা ল ামঃ গা র মাঃ 

01966135627
1 0.2 মাছ মারা যায় ও ভেস 

থােক
৫০০ াম হাের ন িত শতেক ও 
OXIGOLD বহার করার পরামশ 
দওয়া হল।



1417
আ র িময়া ামঃ খইখাই মাঃ 
01778570394

1 0.18 মােছর গােয় ত িত শতেক 25 াম হের পার া ােনট ও 
250 াম িজওলাইট বহার করার পরামশ ।

1418
িস মিন সরকার ামঃ ল ী র মাঃ 
01302901561

1 0.17 ঐ মাছ হা কের মারা যায় OXIGOLD বহার করার পরামশ 
দওয়া হল।

1419
এসিপ এর র , ামঃ সদরাবাদ মাঃ 
01817021131

3 1 ঐ পািন পরী া র পিরদশন কের েয়াজনীয় পরামশ দান

1420
আিজর উি ন ামঃ রায়া র মাঃ 
01737401959

1 0.18 ঐ মােছর গােয় ত া- এসিপএল িত শতেক 100-150 িমিল 
বহার করার পরামশ ।

1421
জিসম , ামঃ ক র  মাঃ 
01735531505

2 0.28 ঐ মাছ মারা যায় ৫০০ াম হাের ন িত শতেক ও লবণ  
বহার করার পরামশ দওয়া হল

1422
জয় রায় ামঃআলী র 
মাঃ01722687203

1 0.22 ঐ মাছ মারা যায় ৫০০ াম হাের ন িত শতেক ও লবণ  
বহার করার পরামশ দওয়া হল

1423
মা  িময়া ামঃ মাই গাও মাঃ 
01760540207

1 0.15 ঐ মাছ হা কের মারা যায়  OXIGOLD বহার করার পরামশ 
দওয়া হল।

1424
িমজা র রহমান ামঃ গা র মাঃ 
01735358534

5 0.9 ঐ মােছর গােয় ত া- এসিপএল িত শতেক 100-150 িমিল 
বহার করার পরামশ ।

1425
সয়দ আহ দ ামঃ শর র মাঃ 

01722033256
2 0.05 ঐ মাছ মারা যায় ৫০০ াম হাের ন িত শতেক ও লবণ  

বহার করার পরামশ দওয়া হল

1426
জনাব আলী ামঃ দ াম মাঃ 
01747844446

1 0.2 ঐ মাছ মারা যায় ৫০০ াম হাের ন িত শতেক ও লবণ  
বহার করার পরামশ দওয়া হল

1427
আজমান িময়া ামঃ িতিমর র মাঃ 
01758360146

1 17 ঐ মাছ মারা যায় ৫০০ াম হাের ন িত শতেক ও লবণ  
বহার করার পরামশ দওয়া হল

1428
আবাব িময়া ামঃ গাল বা মাঃ 
01721397090

9 0.8 ঐ মাছ ঘা আেছ া- এসিপএল িত শতেক 100-150 িমিল 
বহার করার পরামশ ।

1429
সাি জত িব াস াঃ চরগাও মাঃ 
01721876784

1 0.11 ঐ মাছ ভেস খােক OXIGOLD বহার করার পরামশ 
দওয়া হল

1430
সয়দ মা ি র হােসন ামঃ গাল বা 
মাঃ 01742793704

1 0.2 ঐ মাছ মারা যা া- এসিপএল িত শতেক 100-150 িমিল 
বহার করার পরামশ ।

1431
ফজ  িময়া , ামঃ িজটকা মাঃ 
01776538897

1 0.18 ঐ পািন ঘালা ৫০০ াম হাের ন িত শতেক বহার করার 
পরামশ দওয়া হল

1432
আলা আহ দ ামঃ মা ারকাি  মাঃ 
017486257789

1 4 ঐ মােছ লাল দাগ ৫০০ াম হাের ন িত শতেক ও ভাইের   
বহার করার পরামশ দওয়া হল।

1433
মা: সালা্ উি ন , াম: েন র, 

ইউ/িপ:লাখাই, মাবাইল:০১৭২২২৯২৭১২
1 ০.২১ কাপ িম িতিদন ২/৩  মাছ 

মারা যা  মােছ লাল 
দাগ আেছ ।

ের ন -২৫ কিজ ও লবন ২৫ কিজ 
িদেত বলা হয় ।



1434
মা: রায়হান উি ন ( ম ার) াম: বাৈম, 

ইউ/িপ:লাখাই, 
মাবাইল:০১৯১৯২০৬৩৯২

1 ০.৭২ ঐ  মাছ ভেস যায়। িজওলাইট ৫০ কিজ,অি  ২ ।

1435
মা: বিদউল আলম কাজল , াম: পি ম 

া ইউ/িপ: া, 
মাবাইল:০১৭১৫১৫৮৯৭৬

1 ২.০২ ঐ মাছ ম েদর আেগ কী 
করনীয়

েয়াজনীয় পরামশ িঝেয় দওয়া হয়।

1436
মা: ফজ ল হক , াম: বাৈম  বাৈম 
মাবাইল:০১৭১৯৩৩৩৮০৩

1 ০.৪ ঐ কাপ জাতীয় ছাট মাছ 
কখন িবি  করব

ছাট মাছ পানা িহসােব িবি  করেত পােরন।

1437
মা: িজাি ল িময়া , াম: ভািদকারা  

বাৈম মাবাইল:০১৭৮৭৫৯৩৩৯১
1 ০.৭২ ঐ কী মাছ ম দ করব । বড় মাছ িত শতাংেশ ১০-২০  িমাছ ম দ 

করেবন।

1438
বা  িময়া, াম: তঘিরয়া, িড়য়াউক 
মাবাইল:০১৭২১৬০৯৮৫৩

1 ০.৩২ ধান ণেত মাছ 
চাষ

ব ায় িত হওয়া 
স াবনা িক করণীয়

জাল সট রাখা,থা  িনয়িমত দওয়া,পাড় 
মরামত করা

1439
মা: সাহাগ তা কদার, 
াম: ব নাই, া ০১৭১০৩২৫৯27

৬ ৪.৩৯ কাপ িম মৎ জীিব সিমিতর 
িতনজন সদে র 
আইিড কাড নাই 

সিমিতর সভা কের িতনজন সদ  বাদ িদেয় 
ন ন মৎ জীিব কাডধারী সদ  অ  
করেত হেব

1440
শচী  চ  দাস. াম:মাদনা, া 
০১746208834

1 2 ঐ সিমিতর কেয়কজন 
সদ  ত করণীয় িক

ত সদ  বাদ িদেয় ন ন মৎ জী্িব কাড 
ধারী সদ  সভা কের অ থ করেত 
হেব।তারপর অিডট করেত হেব।

1441
মা: রএ আলম, াম:িজ া, 
মাড়াকির 01310300489

1 0.14 পা স িম  
চাষ

মাছ ছাট বড় হেয় 
গেছ করণীয় িক

 িতিদন 4-5% হাের খা  িদেত 
হেব।ন নায়ন কের জানােত বিল।তারপর 
খা  পিরমাণ বেল িদব।

1442
মা:আ ল বাশার, াম:বাৈম, বাৈম 

01922213736
৫ 1.25 কাপ িম র পাড় েব গেছ। 

সরকাির অ দান পাব 
িক

পােড় নট াপন করেত বিল। সরকাির 
।অ দান আসেল জানােনা হেব।

1443
নিজর িময়া, াম:বাৈম, বাৈম 
01966821650

২ 0.24 ঐ  েরর পািন ঘাল ের 30 কিজ ন িদেত বিল

1444
মা: মাজাি ল িময়া, াম:ভািদকার, 

বাৈম 01789593391
১ 0.3 ঐ 1/2  মাছ মারা যায় ন 40 কিজ আর অি  500 াম িদেত বিল

1445
র হক, াম: িজ া, ইউিপ: 

মাড়াকির, মাবা: ০১৭৯১৬৩৫৩৯৪
১ ০.২ ঐ মাছ পািনেত ভােস 

,মারা যায় ।
অি  500 াম িদেত বিল

1446
মা: খাই ি ন , াম: িজ া, ইউিপ: 
মাড়াকির, মাবা: ০১৭32988239

১ ০.১৬ ঐ েরর পািনর রং 
ঘালা

২০ কিজ ন িদেত বিল ।

1447
মা: িলয়াকত আলী , াম: মনৈতল, 

ইউিপ: করাব, মাবা: ০১৭৩৫৬১৩৯৬০
১ ০.৩৬ ঐ মাছ মারা যায় ও ভােস ন 40 কিজ আর অি  500 াম িদেত বিল

1448
মা: ই ািহম াম: বাৈম ,ইউিপ: বাৈম ১ ০.৪ ঐ মাছ পািনেত ভােস 

,মারা যায় ।
ন ৫0 কিজ আর লবন 50 কিজ িদেত বিল



1449 মা: ই ািহম াম: বাৈম ,ইউিপ: বাৈম ১ ০.৪ ঐ মাছ পািনেত ভােস , অি  ১ কিজ িদেত বিল

1450
মা: িজাি ল িময়া , াম: ভািদকারা  

বাৈম মাবাইল:০১৭৮৭৫৯৩৩৯১
১ ০.৪৫ ঐ মাছ মারা যায় ও ভােস ৫৫ কিজ ন িদেত বিল ।

1451

মা: ল ইসলাম , াম: িশব র  ইউিপ: 
লাখাই মাবাইল:01728805385

১ ৩. ঐ মাছ পািনেত ভােস 
,মারা যায় ।

ন ১৫০ কিজ আর অি  ৩ কিজ  িদেত বিল

1452
মাসেলহ উি ন সাদী, াম: বাৈম 

,ইউিপ: বাৈম , মাবা: 01710942308
৩ ২.৫ ঐ েরর পািনর রং 

ঘালা
১২০ কিজ ন িদেত বিল ।

1453
খস  তা কদার,, াম: ব িহতনসী   
ইউিপ: লাখাই, মাবা: 01918579758

২ ৫. ঐ মাছ মারা যায় ও মােছ 
লাল দাগ আেছ

ন ২৫0 কিজ আর লবন ২50 কিজ িদেত 
বিল

1454
মা: খাই ি ন , াম: িজ া, ইউিপ: 
মাড়াকির, মাবা: ০১৭32988239

১ ০.২৪ ঐ মাছ পািনেত ভােস 
,মারা যায় ।

ন ৩০ কিজ আর অি  ২৫০ াম িদেত বিল

1455
মা: শাহজাহান মীর , াম: ধম র, 

ইউিপ: িড়য়াউক মাবা: 
০1903390165

১ ২. ঐ েরর পািনর রং 
ঘালা

১০০ কিজ ন িদেত বিল ।

1456
মা: িলয়াকত আলী , াম: মনৈতল, 

ইউিপ: করাব, মাবা: ০১৭৩৫৬১৩৯৬০
১ ০.৩৬ ঐ 1/2  মাছ মারা যায় ৫০ কিজ ন িদেত বিল ।

1457
হলাদ দাস,, াম: ব িহতনসী   

ইউিপ: লাখাই, মাবা: 01918579758
১ ০.৩৬ এ মাছ পািনেত ভােস 

,মারা যায়
ন ২০ কিজ আর অি  ২৫০ াম িদেত বিল

1458
বা  িময়া, াম: তঘিরয়া, িড়য়াউক 
মাবাইল:০১৭২১৬০৯৮৫৩

১ ০.১৪ ধানে েত 
মাছ চাষ

মােছর খাবার দওয়ার 
পরামশ চাওয়া হয় ।

মােছর ওজেনর ৫% হাের খাবার িদেত বলা 
হয়

1459
শারিমন আ ার , াম: িজ া, ইউিপ: 
মাড়াকির, মাবা: ০১৭62502245

১ ০.১২ কাপ িম  চাষ মাছ পািনেত ভােস 
,মারা যায়

ন ২০ কিজ আর অি  ২৫০ াম িদেত বিল

1460
কাম র হাসান , াম: িড়য়াউক,ইউিপ:  
িড়য়াউক মাবাইল:০১৭43179959

১ ০.৪৮ ঐ 1/2  মাছ মারা যায় ন ৬০ কিজ আর লবন ৬0 কিজ িদেত বিল

1461
কাম র হাসান , াম:: তঘিরয়া,ইউিপ:  
িড়য়াউক মাবাইল:০১৭76548474

১ ০.২৮ ঐ মাছ পািনেত ভােস 
,িসলভার মারা যায়

ন ৩০ কিজ আর অি  ৫০০ াম িদেত বিল

1462
তােহর িময়া , াম: সালিদঘা, ইউিপ:  
িড়য়াউক

১ ০.০৬ ঐ সর  মারা যায । ৭ কিজ ন িদেত বিল ।

1463
েবল আহেমদ , াম::করাব,ইউিপ:  

করাব মাবাইল:01783834505
১ ০.১২ ঐ মাছ মারা যায় ১৫ কিজ ন িদেত বিল ।

1464
আদম আলী , াম: আমা া র,   ইউিপ: 
লাখাই,:

১ ০.৬ ঐ মাছ মারা যায় ত 
রাগ আেছ ।

ন ৮০ কিজ আর লবন ৮0 কিজ িদেত বিল



1465
কাউছার আহেমদ  , াম: সালিদঘা, 
ইউিপ:  িড়য়াউক মাবা: 
01760628939

১ ০.১২ ঐ মাছ মারা যায় ত 
রাগ আেছ ।

ন ১৫  কিজ আর লবন ১৫ কিজ িদেত বিল

1466
আবীদ আলী , াম: িন র,   ইউিপ: 
করাব

১ ০.২ ঐ 1/2  মাছ মারা যায় িজওলাইট ১০ কিজ আর অি  ৫০০ াম 
িদেত বিল

1467
শনা বগম , াম: িড়য়াউক,ইউিপ:  
িড়য়াউক

১ ০.২৮ ঐ ের চা া মাছ বিশ ২৫০ িম.িল. আর ি ন ১ বাতল িদেত বিল ।

1468 ল িময়া , াম: পি ম া ১ ০.৩৬ ঐ 1/2  মাছ মারা যায় িজওলাইট ৩০ কিজ  িদেত বিল ।

1469
িবংরাজ িময়া  , াম:: তঘিরয়া,ইউিপ:  
িড়য়াউক মাবাইল:০১915695350

১ ০.৩২ ঐ িসলভার ও  মাছ 
মারা যায

ি িচং পাওডার ১৫ কিজ , ৫/৭ িদন পর ন 
৫০ কিজ আর লবন ৫০ কিজ িদেত বিল

1470
মা: রাদরানা, াম: বাৈমপিশ।চম 

,ইউিপ: বাৈম , মাবা: 01919368432
১ ০.৬ ঐ মাছ মারা যায় মােছ 

লাল দাগ আেছ ।
ন ৮০ কিজ আর লবন ৮0 কিজ িদেত বিল

1471
মা: রাদরানা, াম: পি ম া 

,ইউিপ: া , মাবা: 01711356611
১ ১.৯৬ ঐ মাছ পািনেত ভােস 

,মারা যায়
ন ২৫ কিজ আর অি  ২৫০ াম িদেত বিল

1472
মা: কাউছার অহেমদ , াম: মনৈতল, 

ইউিপ: করাব, মাবা: ০1760629303
১ ০.২৪ ঐ মাছ পািনেত ভােস 

,মারা যায়
িজওিরচ - ৫ কিজ, অি  িরচ ৫০০ াম 
িদেত বিল ।

1473
মা: িমজা র রহমান , াম: িসং াম, 

ইউিপ: করাব, মাবা: 0179366125
১ ০.১২ পা াস চাষ মাছ বড় হয় না । িনয়িমত খা  িদেত বিল । সকাের ১০ 

কিজ,িবকােল ১০ কিজ িদেত বিল ।

1474
মা: ই ািহম াম: বাৈম ,ইউিপ: বাৈম ১ ০.৩৮ কাপ িম  চাষ িসলভার  মাছ মারা যায ন ৫০ কিজ আর লবন ৩৫ কিজ িদেত বিল 

ও ি িচং পাওডার ২০ কিজ ।

1475
মা: ফজ ল হক , াম: িনি র  করাব 
মাবাইল:01719333803

১ ০.২৮ ঐ িতিদন মাছ মারা যায় ন ৩৫ কিজ আর লবন ৩৫ কিজ িদেত বিল

1476
সােলমান িময়া  , াম:: তঘিরয়া,ইউিপ:  
িড়য়াউক

১ ০.১২ ঐ মাছ মারা যায় িজওলাইট ১০ কিজ  িদেত বিল ।

1477
শাহা র িময়া , াম: রািঢ়শাল, ইউিপ: 
করাব,

১ ০.৩৬ ঐ মাছ পািনেত ভােস 
,মারা যায়

িজওলাইট ২০ কিজ  িদেত বিল ।ওঅি  ১ 
কিজ ।

1478
মা: িন ল ইসলাম , াম: মান র, 

ইউিপ: মাড়াকির,
১ ০.২ তলািপয়া চাষ মাছ মারা যায় মােছ 

লাল দাগ আেছ ।
ন ২৫ কিজ আর লবন ২৫ কিজ িদেত বিল

1779
মা: আ ল কালাম , াম: িন র ইউিপ: 

করাব, মাবা: 01706199217
১ ০.৩৪ কাপ িম  চাষ মাছ মারা যায় মােছ 

লাল দাগ আেছ
ন ৫০ কিজ আর লবন ৫০ কিজ িদেত বিল

1480
সালাহউি ন াম: েন র  িড়য়াউক 
মাবাইল:01722292712

১ ০.২১ ঐ িসলভার  মাছ মারা যায ন ২৫ কিজ আর লবন ২৫ কিজ িদেত বিল



1481
মা: িমলন িময়া  , াম: লবািড়য়া , 

ইউিপ: মাড়াকির 01749573725
১ ০.১৩ ঐ চা া আেছ াসেকা লাইস ি ন ২০০ িম.িল.

1482 মা: রায়হান উি ন ( ম ার) াম: বাৈম, 
ইউ/িপ:লাখাই, মাবাইল:০১৯১৯২০৬৩৯২

১ ০.৮ ঐ মাছ পািনেত ভােস 
,মারা যায়

ন ১০০ কিজ আর লবন ১০০ কিজ িদেত 
বিল

1483
মা: হলাল িময়া, াম: িশ িলয়াম, 

লামাতাসী, মাবা: ০১৭০৭৬৮০৬৮৪
১ ০.০৯ কাপ িম চাষ েরর পািন িক টা 

ময়লা
িত শতাংেশ ১ কিজ হাের ন েয়াগ

1484 মা: ছােদক িময়া, াম: 
আিদত র, মাবা:  1712808295

০ ০ -- বােয়া ক প িতেত 
মাছ চােষ আ হী

বােয়া ক প িতেত মাছ চােষর াপাের 
সাধারণ ধারণা দান করা হয়

1485
পলাশ সরকার,িপতা: পেরশ সরকার, 
াম: জািরয়া, ০১৭২৩৭৩৩১৫৪

১ ০.২ র  চাষ েরর পািনেত লাল 
র আেছ

পাতলা কাপড় িদেয় লাল র উঠােত হেব 
এবং শতাংেশ ২০০ াম হাের ইউিরয়া সার 

েয়াগ
1486

মা: তািহর িময়া, াম: গলী,  মাবাইল 
: 1712690102

১ ০.২ কাপ িম চাষ র পােড় গাছপালা 
বিশ

গােছর ডালপালা ছাটাই করার পরামশ ও 
িনয়িমত খাবার দওয়ার পরামশ

1487 মা: ল আিমন , াম: রাজা র, মাবা: 
০১৭১৫০৯২৩৩৭

১ ০.১৭ র  চাষ পানা মােছর ি  কম পানামাছ কাটাই করেত হেব এবং িনয়িমত ২ 
বলা খাবার িদেত হেব

1488
মা: বা  িময়া, াম: ভােদ র, মাবা:    

০1733798896
১ ০.০৯ কাপ িম চাষ পািনেত জ ক বিশ িত শতাংেশ ২ কিজ হাের ন েয়ােগর 

পরামশ

1489
মা: আ ার িময়া  ,িপতা: জইন উি ন 

, াম; কলস, মাবা: ০১৭৫৩৮২৩৪৯৪
১ ০.০৮ কাপ িম চাষ েরর পািন ন িত শতাংেশ ১ কিজ হাের ন েয়ােগর 

পরামশ

1490
রা  আহেমদ, াম: ভােদ র, মাবা: 
০১৭১২৬৩৯৬৪৮

১ ০.১৪ কাপ িম চাষ েরর া িতক 
খাবার কম

িত শতাংেশ ১৫০ াম হাের ইউিরয়া ও ৭৫ 
াম হাের এসিপ এবং ২৫০ াম হাের খল 

1491
মা: আ: মিতন ,িপতা: ত আ: হািলম, 
াম: ন ন র মাবা: ০১৭১৭২৮১২৬৫

১ ০.১২ কাপ িম চাষ েরর া িতক 
খাবার কম

িত শতাংেশ ১৫০ াম হাের ইউিরয়া ও ৭৫ 
াম হাের এসিপ এবং ২৫০ াম হাের খল 
েয়াগ

1492
মা: বাদল িময়া, াম: গলী, মাবা: 

০১৭১৮৫৩৯১৩৮
১ ০.২৮ কাপ িম চাষ র পােড় গাছপালা 

বিশ
গােছর ডালপালা ছাটাই করার পরামশ ও 
িনয়িমত খাবার দওয়ার পরামশ

1493
মা: সাই ল ইসলাম, িপতা: ত আ: 

মােজদ, মাবা: ০১৬১৪৭৯৯৬৮৯
১ ০.০৫ মাছ ম দ 

করা হয় নাই
র পােড় গাছপালা 

বিশ
গােছর ডালপালা ছাটাই করার পরামশ ও 
িনয়িমত খাবার দওয়ার পরামশ

1494
মা: রািজব িময়া, িপতা: আ: মাতািলব , 
াম: ব ভােদ র, মাবা: 

০১৭৯১৬১৬৭৭৪

১ ০.২ মাছ ম দ 
করা হয় নাই

িকভােব মাছ চাষ 
করেল বিশ উৎপাদন 
হেব

ব ািনক প িতেত মাছ চােষর পরামশ 
দান করা হয়

1495
মা: ওয়ািহদ,  াম: তকলী , মাবা: 

০১৭৮৮৬৯৬৯৭০
১ ০.০৪ কাপ িম চাষ ের লাল র পাতলা কাপড় িদেয় লাল র উঠােত হেব 

এবং শতাংেশ ২০০ াম হাের ইউিরয়া সার 
েয়াগ

1496
মা: হািব র রহমান, িপতা: মক র 

রহমান, াম: সায়াইয়া, মাবা: 
০১৭৪৮৫২৯১৫৬

১ ০.০৫ কাপ িম চাষ ব ার পািনেত র 
েব গেছ, করনীয়

শতাংেশ ১ কিজ হাের ন, আধা কিজ হাের 
লবণ ও নরায় মাছ চােষর পরামশ

অিফস



1497
ম  তা কদার, াম: সাতপািরয়া, মাবা: 
-

১ ০.০৪ দশী িশং, 
মা র

িক িক খাবার িদেত 
হেব

িনয়িমত িপেলট খাবার িদেত হেব অিফস

1498
মিতউর রহমান, াম: হাজী র,  মাবা: 
০১৭৫১২০১২৮৫

২ ০.১৮ র  চাষ পানার ি  কম নাসাির খাবার , অথবা সিরষার খল িনয়িমত 
২-৩ বার েয়াগ, পানা কাটাই

অিফস

1499
মাঃ ইউ ছ িময়া, াম: সাতকাপন, 
মাবা: ০১৭১৯৮৯২৪৩৬

১ ০ কাপ িম চাষ পািনেতহ াস, মাছ 
মারা যাে

১০ কিজ িজওলাইট েয়াগ অিফস

1500
আলমগীর হােসন, াম: মািনক র, 
মাবা: ০১৭৫৯২২৯৮০০

১ ১. কাপ িম চাষ পািনর গভীরতা বিশ, 
মােছর ি  কম

স ােহ ইউিরয়া ১২ কিজ, এসিপ ৮ কিজ 
ও ৮০ কিজ সিরষার খল

অিফস

1501
মা: তােলব আলী, াম: দি ণ ানঘাট, 
মাবা: ০১৭৫০২৩৮৪১৪

১ ০.১৪ কাপ িম চাষ মােছর ি  কম িনয়িমত ২ বলা স রক খাবার দওয়ার 
পরামশ

1502
মা: ফয় র রহমান, াম: উ র ানঘাট, 
মাবা: ০১৭৫৪৬৭৩৫১০

১ ০.১৫ কাপ িম চাষ মােছর ি  কম িনয়িমত ২ বলা স রক খাবার দওয়ার 
পরামশ

1503
মা: হলাল আহেমদ, াম: হাজী র, 
মাবা:

১ ০.১৪ কাপ িম চাষ পািন বিশ স জ সার ও খাবার দওয়া ব  রাখা, শতাংেশ ৪-৫ 
 িসলভার এর পানা ম দ করা

1504
মাঃ খােলক িময়া, াম: অ য়া, মাবা: 

০১৭৪২৯০৫৫৭০
১ ০.১২ কাপ িম চাষ মােছর ি  কম, ম দ 

ঘন  বিশ
মােছর ম দ ঘন  কমােত হেব, িনয়িমত ২ 
বলা স রক খাবার েয়াগ করা

1505
মা: অিল িময়া, াম: অ য়া, মাবা: 

০১৭২০৩২৯১১৬
২ ০.৬ কাপ িম চাষ মােছর ি  কম, ম দ 

ঘন  বিশ
মােছর ম দ ঘন  কমােত হেব, িনয়িমত ২ 
বলা স রক খাবার েয়াগ করা

1506
িমসবাহ উি ন, াম: সাতকাপন, মাবা: 
০১৭৮৭১৬৪০৮০

১ ০.৩ কাপ িম চাষ র পােড় গাছপালা 
বিশ, ম দ ঘন  বিশ

গােছর ডালপালা ছাটাই করার পরামশ , ম দ 
ঘন  কমােনাও িনয়িমত খাবার দওয়ার 
পরামশ

1507
মা: হািব র রহমান, িপতা: মক র 

রহমান, াম: সায়াইয়া, মাবা: 
০১৭৪৮৫২৯১৫৬

১ ০.০৫ কাপ িম চাষ ব ার পািনেত র 
েব গেছ, মাছ ভেস 

থােক

িত শতাংেশ ১৫০ াম হাের ইউিরয়া ও ৭৫ 
াম হাের এসিপ এবং ৫০০ াম হাের খল 
েয়াগ ও িজওলাইট েয়াগ

1508
মা: আ: হািমদ, াম: দি ণ গকাি , 
মাবা: ০১৩১৪৭৮৯৪৬৩

১ ০.০৫ কাপ িম চাষ গােছর পাতা পেড় গােছর ডালপালা ছাটাই করার পরামশ

1509
মা: হােফজ ওয়ািরছ, াম: দাির র, 
মাবা: ০১৭১২৩৫৩১০২

১ ০.১ কাপ িম চাষ সকাল বলা মাছ ভেস 
ওেঠ, ২-৪টা কের মের 
যায়

হররা টানা, িজওলাইট ২২০ াম হাের েয়াগ

1510
মা: মা ন , াম: ানঘাট, মাবা: 

০১৩১৮৫৮২০৯৪
১ ০.৪২ কাপ িম চাষ মাছ মারা যাে , গােয় 

লাল
৫০০ াম হাের লবণ, ৫০০ াম হাের ন ও 
১০ াম হাের পটািশয়াম পার া ােনট

1511
মা: মাবারক আলী, াম: লাহাখলা, 
মাবা: ০১৭২২৫৮০০৭৭

১ ০.২ কাপ িম চাষ পািনর িপএইচ কম, 
মােছর র ি  কম

শতাংেশ ২৫০ াম হাের ন, মাছেক িনয়িমত 
২ বলা খাবার েয়াগ



1512
িসরাজ িময়া, াম: া িক, মাবাইল 
নং: -

২ ০.২ কাপ িম চাষ মােছর ি  কম, র 
পােড় গাছপালা আেছ

মােছর ম দ ঘন  কমােত হেব, িনয়িমত ২ 
বলা স রক খাবার েয়াগ করা, গাছপালা 

ছাটাই করা

1513
গৗউছ িময়া, াম: র ল র , মাবা: 

০১৭৭৮৪৫৩০৬৮
১ ০.২ কাপ িম চাষ ব ার পািনেত র 

েব গেছ, মছেক 
িকভােব ধের রাখা যােব

চারিদেক জাল িদেয় বড়া দওয়া, গভির 
অংেশ ডালপালা িদেয় আ াদন ি  করা

1514

মা: কাছন িময়া, াম: দাহর র, 
মাবা: -

১ ০.১২ কাপ িম চাষ ব ার পািনেত 
িত , করনীয় 

স েক পরামশ

পািন কেম গেল শতাংেশ ৫০০ াম হাের 
ন, ৫০০ াম হাের লবণ ও জাল টানা এবং 
নরায় পানামাছ ম েদর পরামশ

1515
হা ন িময়া, াম: মািনক র, মাবা: 
০১৭০৩৭২৮৬৮০

১ ০.৪ কাপ িম চাষ ব ার পািনেত 
িত , করনীয় 

স েক পরামশ

পািন কেম গেল শতাংেশ ৫০০ াম হাের 
ন, ৫০০ াম হাের লবণ ও জাল টানা এবং 
নরায় পানামাছ ম েদর পরামশ

1516
মা: ইসমাইল িময়া, াম: র ল র, 
মাবা: ০১৭৯৬৬৫৯৬৫৪

১ ০.১৩ কাপ িম চাষ পািনেত াস ি  , 
মাছ ভেস ওেঠ

হররা টানা, িজওলাইট ২২০ াম হাের েয়াগ

1517

মা: আ: আহাদ,  াম: সারং র, মাবা: 
০১৭৮৭১৫৭৯০৪

১ ০.৩২ কাপ িম চাষ ব ার পািনেত 
িত , আিথক 

সহায়তা

পািন কেম গেল শতাংেশ ৫০০ াম হাের 
ন, ৫০০ াম হাের লবণ ও জাল টানা এবং 
নরায় পানামাছ ম েদর পরামশ ও শতকরা 

৪ ভাগ হাের িষ াংেকর ঋণ হণ

1518

িজ  িময়া, াম: সারাং র, মাবা: - ১ ০.২৫ কাপ িম চাষ ব ার পািনেত 
িত , আিথক 

সহায়তা

পািন কেম গেল শতাংেশ ৫০০ াম হাের 
ন, ৫০০ াম হাের লবণ ও জাল টানা এবং 
নরায় পানামাছ ম েদর পরামশ ও শতকরা 

৪ ভাগ হাের িষ াংেকর ঋণ হণ

1519
মা: শাহী ল আলম, াম: উ: ানঘাট, 
মাবা: ০১৭১২৮৬০২৫৫

১ ০.১৪ কাপ িম চাষ পািনেত াস ি  , 
মাছ ভেস ওেঠ

হররা টানা, িজওলাইট ২২০ াম হাের েয়াগ

1520
মা: আ: আিজজ, াম: লাহাখলা, মাবা: 

০১৭১২৯৯৯৪৭৯
১ ০.১২ কাপ িম চাষ  মাছ ভেস ওেঠ, 

সর  মাছ মারা যায
হররা টানা, িজওলাইট ২২০ াম হাের েয়াগ 
ও অি  এ ২৫০ াম েয়াগ

1521

মা: আ: র াক, াম: সায়াইয়া, 
মাবা: -

১ ০.৩ কাপ িম চাষ ব ার পািনেত 
িত , আিথক 

সহায়তা

পািন কেম গেল শতাংেশ ৫০০ াম হাের 
ন, ৫০০ াম হাের লবণ ও জাল টানা এবং 
নরায় পানামাছ ম েদর পরামশ ও শতকরা 

৪ ভাগ হাের িষ াংেকর ঋণ হণ



1522

মা: উ ার আলী, াম: সাতকাপন, 
মাবা: ০১৭৭১২৮৯০২

১ ০.২৮ কাপ িম চাষ ব ার পািনেত েব 
যায়, নট িদেয় বড়া 
িদেলও মাছ ভেস যায়

জাল টেন মােছর ম দ পযেব ণ, নরায় 
মাছ চােষর জ  র তকরণ ও ঋণ 
হেণর পরামশ

1523

মাসািহদ আলী, াম: দাহর র, মাবা: 
-

১ ০.০৮ কাপ িম চাষ ব ার পািনেত 
িত , আিথক 

সহায়তা

পািন কেম গেল শতাংেশ ৫০০ াম হাের 
ন, ৫০০ াম হাের লবণ ও জাল টানা এবং 
নরায় পানামাছ ম েদর পরামশ ও শতকরা 

৪ ভাগ হাের িষ াংেকর ঋণ হণ

1524

মা: ইছহাক আলী, াম: রাজা র, মাবা: 
-

৩ ৪.৩ কাপ িম চাষ ব ার পািনেত েব 
যায়, নট িদেয় বড়া 
িদেলও মাছ ভেস 
যায়, আিথক সহায়তা

জাল টেন মােছর ম দ পযেব ণ, নরায় 
মাছ চােষর জ  র তকরণ ও ঋণ 
হেণর পরামশ

1525

িমনাহর আলী, াম: দাহর র, মাবা: - ১ ০.২৮ কাপ িম চাষ ব ার পািনেত 
িত , আিথক 

সহায়তা

পািন কেম গেল শতাংেশ ৫০০ াম হাের 
ন, ৫০০ াম হাের লবণ ও জাল টানা এবং 
নরায় পানামাছ ম েদর পরামশ ও শতকরা 

৪ ভাগ হাের িষ াংেকর ঋণ হণ

1526
মা: আ: মােলক, াম: ি ড়া, মাবা: 

০১৭৪৩৩৩৪৬৯১
১ ০.১ কাপ িম চাষ  মাছ ভেস ওেঠ হররা টানা, পািনেত ঢউ ি  এবং শতাংশ 

িত ২২০ াম হাের িজওলাইট

1527

রািজব িময়া, াম: ব ভােদ র, মাবা: 
০১৭৯১৬১৬৭৭৪

১ ০.২ কাপ িম চাষ মােছর ি  কম, র 
পােড় গাছপালা আেছ

মােছর ম দ ঘন  কমােত হেব, িনয়িমত ২ 
বলা স রক খাবার েয়াগ করা, গাছপালা 

ছাটাই করা

1528

মা: আ: ওয়ািহদ, াম: তকশী, মাবা: 
০১৭৮৮৬৯৬৯৭০

১ ০.০৪ কাপ িম চাষ ের লাল র পাতলা কাপড় িদেয় লাল র উঠােত হেব 
এবং শতাংেশ ২০০ াম হাের ইউিরয়া সার 

েয়াগ

1529
মা: আ ার িময়া  ,িপতা: জইন উি ন 

, াম; কলস, মাবা: ০১৭৫৩৮২৩৪৯৪
১ ০.০৮ কাপ িম চাষ পািনর রঙ কােলা িত শতাংেশ ১ কিজ হাের ন েয়াগ

1530
সিজ র রহমান, াম: উ: বাঐ, মাবা: 
০১৭৫৪৬৬০৬২৫

১ ০.৪ র  চাষ 
করেবন

ভােলা র  কাথায় 
পাওয়া যায়

সরকাির হ াচাির , িশ, নবীগ  হেত র  
সং েহর পরামশ



1531

মা: তা ল ইসলাম, াম: বলরাম র, 
মাবা: ০১৭৩২৫০১৬১৩

১ ০.২৮ ের 
পানামাছ 

ম দ করেবন

িক পিরমাণ পানা 
ছাড়া যােব

শতাংেশ ৩০-৩৫  হাের পানা ম েদর 
পরামশ

1532
মা: পারেভজ িময়া, াম: ভােদ র, 
মাবা: ০১৭৪২৭৬২৮৯৯

২ ০.৪৫ কাপ িম চাষ সকাল বলা মাছ ভেস 
ওেঠ, খািব খায়

হররা টানা, িজওলাইট ২২০ াম হাের েয়াগ 
এবং অি  এ ৫-১০ াম হাের

1533
শাহাজান িময়া, াম: মািনক র, মাবা: 
০১৭৪৭৯২৬২৫৫

১ ০.৪ কাপ িম চাষ ব ার পািনেত 
িত , করনীয় 

স েক পরামশ

পািন কেম গেল শতাংেশ ৫০০ াম হাের 
ন, ৫০০ াম হাের লবণ ও জাল টানা এবং 
নরায় পানামাছ ম েদর পরামশ

1534
মা; ল ইসলাম, াম: রাম র, 
মাবাইল : ০১৭৪৮০৯৪৬৫০

২ ০.৩২ কাপ িম চাষ েরর পািন স জ, সার ও খাবার দওয়া ব  রাখা, শতাংেশ ৪-৫ 
 িসলভার এর পানা ম দ করা

1535
হা র রশীদ, াম: দশকাহনীয়া, মাবা: 
০১৭৩৪৮২৫৬৭৩

২ ০.৩৪ কাপ িম চাষ মাছ মারা যাে , খাবার দওয়া ব  রাখা, শতাংেশ ২৫০ াম 
হাের িজওলাইট, পািনেত ঢউ ি

1536
মা: কাম ল ইসলাম, াম: আশাতলা, 
মাবা: ০১৭২০০৪৮৭১৭

১ ০.২ কাপ িম চাষ েরর পািন স জ, 
মােছর ম দ বিশ

সার ও খাবার দওয়া ব  রাখা, শতাংেশ ৪-৫ 
 িসলভার এর পানা ম দ করা

1537
মা: ফয়ছল আহেমদ, াম: অ তা, 
মাবা: ০১৭৪৫৫০৩০৯০

১ ০.১৬ কাপ িম চাষ ের চা  মাছ, খা  
খেয় ফেল

জাল টেন চা  মাছ ধের ফলেত হেব

1538
মা: আ: আহাদ াম: সারাং র, মাবা: - ১ ০.৫৪ কাপ িম চাষ ব ার পািনেত েব 

যায়, মাছ মারা যাে
শতাংেশ ৫০০ াম হাের ন, ৫০০ াম হাের 
লবণ ও  পটািশয়াম ১০ াম হাের েয়াগ

1539
মা: তয়ব আলী, াম: ব ার র, মাবা: 

-
১ ০.৪৮ কাপ িম চাষ ব ার পািনেত েব 

যায়, মাছ মারা যাে
শতাংেশ ৫০০ াম হাের ন, ৫০০ াম হাের 
লবণ ও  পটািশয়াম ১০ াম হাের েয়াগ

1540

মা: ইউ ছ আলী, াম: ব ার র, 
মাবা: ০১৭৪৫০২২৩৪৮

১ ০.১ কাপ িম চাষ পািন ঘালা, পািনেত 
খাবার কম

শতাংেশ ১ কিজ হাের ন, ১০০ াম হাের 
এসিপ ও ২৫০ াম হাের খল দওয়ার 

পরামশ

1541
সাই ল ইসলাম াম: সায়াইয়া, মাবা: 
০১৭১৫৫৭৫৭৫৪

১ ০.০৪ কাপ িম চাষ মাছ বড় হে  না িনয়িমত ২ বলা স রক খাবার দওয়ার 
পরামশ , ম দ ঘন  কমােনা

1542
শাহ আেনায়ার কামাল, াম: সাতকাপন, 
মাবাইল: ০১৭৮২০৮৬৪৫৪

১ ০.১৮ কাপ িম চাষ পািনেত াস ি  , 
মাছ ভেস ওেঠ

হররা টানা, িজওলাইট ২২০ াম হাের েয়াগ 
ও অি  এ ২৫০ াম েয়াগ

1543
শাহ িহ র রহমান, াম: মািনক র, 
মাবা: ০১৭৯৬৪৫৪৪৬৪

১ ০.৩৬ র  চাষ পানামাছ বড় হে  না জাল টেন পানামােছর ি র হার পযেব ণ , 
ন নায়ন, পিরমাণ িনধারণ ও সই অ সাের 
মােছর দহ ওজেনর ৫-৭% হাের িনয়িমত ২ 



1544 সািমউল, দওরগাছ, ০১৭১২২৮০৮০৭ ১ ০.৫ আধািনিবড় রাগ িজওলাইট

1545 িমজান, িমরািশ, ০১৭২৪৩৪৩১৪৬ ২ ০.৬ আধািনিবড় রাগ পিভেডান
1546 আেনায়ার, ০১৭১৭১৪০৬৯৩ ২ ০.৪ আধািনিবড় রাগ প েকয়ার
1547 শিরফ, পীেররগাছ, ০১৭১১৭০৩০০৪ ৩ ০.৫ আধািনিবড় রাগ ও িস
1548 খিলল, গাজী র, ০১৮৬৬৯৯৩৬৬৭ ২ ০.৩ আধািনিবড় রাগ এিজন
1549 আ াস, গাজী র, ০১৭৬৮৩২০০১০ ৩ ০.৬ আধািনিবড় রাগ িজও াইম
1550 আলমা দ, িমরািশ, ০১৭১২৮২৭৪৮৫ ২ ০.৫ আধািনিবড় রাগ অি েকয়ার
1551 আলকাচ, ০১৭১১৯২২৩১৭ ১ ০.৫ আধািনিবড় রাগ িজওলাইট
1552 মািনক, পাইকপাড়া, ০১৭৪১৫৯৯২৮০ ৩ ০.৪ আধািনিবড় রাগ পিভেডান
1553 মাশতাক, গাজী র, ০১৭১২৩২০৬০৯ ২ ০.৩ আধািনিবড় রাগ প েকয়ার
1554 ফজ ল, উসমান র, ০১৭৮১০৯৭৬৬৩ ২ ০.৪ আধািনিবড় রাগ ও িস
1555 আিশক, গাজী র, ০১৭৭৪০০০৩৪১ ৩ ০.৪ আধািনিবড় রাগ এিজন
1556 ইিলয়াস, গাজী র, ০১৭৩২৮৫৬০০৮ ১ ০.২ আধািনিবড় রাগ িজও াইম
1557 শাহআলম, শানেখালা, ০১৭১০৯৩৩৭৩১ ২ ০.৩ আধািনিবড় রাগ অি েকয়ার
1558 আিমন, পাইকপাড়া, ০১৭৭৮৪১৫৩৯৫ ১ ০.৪ আধািনিবড় রাগ িজওলাইট
1559 বিশর, লা রগাছ, ০১৭১২৩৫৬১৭৪ ২ ০.৫ আধািনিবড় রাগ পিভেডান
1560 আসাদ,আহমদাবাদ, ০১৭২৬০১৬৪৮৮ ১ ০.৫ আধািনিবড় রাগ প েকয়ার
1561 নাইদ, তাউিশ, ০১৭১২৪৩০৩০৪ ২ ০.৪ আধািনিবড় রাগ ও িস
1562 নয়ন, িমরািশ, ০১৭৫৬৯২০৫৬০ ২ ০.৩ আধািনিবড় রাগ এিজন
1563 মা ন কিবর, িমরািশ, ০১৭১৯০০২০৫৮ ১ ০.২ আধািনিবড় রাগ িজও াইম
1564 সািমউল, দওরগাছ, ০১৭১২২৮০৮০৭ ১ ০.৫ আধািনিবড় রাগ িজওলাইট
1565 িমজান, িমরািশ, ০১৭২৪৩৪৩১৪৬ ২ ০.৬ আধািনিবড় রাগ পিভেডান
1566 আেনায়ার, ০১৭১৭১৪০৬৯৩ ২ ০.৪ আধািনিবড় রাগ প েকয়ার
1567 শিরফ, পীেররগাছ, ০১৭১১৭০৩০০৪ ৩ ০.৫ আধািনিবড় রাগ ও িস
1568 খিলল, গাজী র, ০১৮৬৬৯৯৩৬৬৭ ২ ০.৩ আধািনিবড় রাগ এিজন
1569 আ াস, গাজী র, ০১৭৬৮৩২০০১০ ৩ ০.৬ আধািনিবড় রাগ িজও াইম
1570 আলমা দ, িমরািশ, ০১৭১২৮২৭৪৮৫ ২ ০.৫ আধািনিবড় রাগ অি েকয়ার
1571 আলকাচ, ০১৭১১৯২২৩১৭ ১ ০.৫ আধািনিবড় রাগ িজওলাইট
1572 মািনক, পাইকপাড়া, ০১৭৪১৫৯৯২৮০ ৩ ০.৪ আধািনিবড় রাগ পিভেডান
1573 মাশতাক, গাজী র, ০১৭১২৩২০৬০৯ ২ ০.৩ আধািনিবড় রাগ প েকয়ার
1574 ফজ ল, উসমান র, ০১৭৮১০৯৭৬৬৩ ২ ০.৪ আধািনিবড় রাগ ও িস



1575 আিশক, গাজী র, ০১৭৭৪০০০৩৪১ ৩ ০.৪ আধািনিবড় রাগ এিজন
1576 ইিলয়াস, গাজী র, ০১৭৩২৮৫৬০০৮ ১ ০.২ আধািনিবড় রাগ িজও াইম
1577 শাহআলম, শানেখালা, ০১৭১০৯৩৩৭৩১ ২ ০.৩ আধািনিবড় রাগ অি েকয়ার
1578 আিমন, পাইকপাড়া, ০১৭৭৮৪১৫৩৯৫ ১ ০.৪ আধািনিবড় রাগ িজওলাইট
1579 বিশর, লা রগাছ, ০১৭১২৩৫৬১৭৪ ২ ০.৫ আধািনিবড় রাগ পিভেডান
1580 আসাদ,আহমদাবাদ, ০১৭২৬০১৬৪৮৮ ১ ০.৫ আধািনিবড় রাগ প েকয়ার
1581 নাইদ, তাউিশ, ০১৭১২৪৩০৩০৪ ২ ০.৪ আধািনিবড় রাগ ও িস
1582 নয়ন, িমরািশ, ০১৭৫৬৯২০৫৬০ ২ ০.৩ আধািনিবড় রাগ এিজন
1583 মা ন কিবর, িমরািশ, ০১৭১৯০০২০৫৮ ১ ০.২ আধািনিবড় রাগ িজও াইম
1584 সািমউল, দওরগাছ, ০১৭১২২৮০৮০৭ ১ ০.৫ আধািনিবড় রাগ িজওলাইট
1585 িমজান, িমরািশ, ০১৭২৪৩৪৩১৪৬ ২ ০.৬ আধািনিবড় রাগ পিভেডান
1586 আেনায়ার, ০১৭১৭১৪০৬৯৩ ২ ০.৪ আধািনিবড় রাগ প েকয়ার
1587 শিরফ, পীেররগাছ, ০১৭১১৭০৩০০৪ ৩ ০.৫ আধািনিবড় রাগ ও িস
1588 খিলল, গাজী র, ০১৮৬৬৯৯৩৬৬৭ ২ ০.৩ আধািনিবড় রাগ এিজন
1589 আ াস, গাজী র, ০১৭৬৮৩২০০১০ ৩ ০.৬ আধািনিবড় রাগ িজও াইম
1590 আলমা দ, িমরািশ, ০১৭১২৮২৭৪৮৫ ২ ০.৫ আধািনিবড় রাগ অি েকয়ার

1591 আলকাচ, ০১৭১১৯২২৩১৭ ১ ০.৫ আধািনিবড় রাগ িজওলাইট
1592 মািনক, পাইকপাড়া, ০১৭৪১৫৯৯২৮০ ৩ ০.৪ আধািনিবড় রাগ পিভেডান
1593 মাশতাক, গাজী র, ০১৭১২৩২০৬০৯ ২ ০.৩ আধািনিবড় রাগ প েকয়ার
1594 ফজ ল, উসমান র, ০১৭৮১০৯৭৬৬৩ ২ ০.৪ আধািনিবড় রাগ ও িস
1595 আিশক, গাজী র, ০১৭৭৪০০০৩৪১ ৩ ০.৪ আধািনিবড় রাগ এিজন
1596 ইিলয়াস, গাজী র, ০১৭৩২৮৫৬০০৮ ১ ০.২ আধািনিবড় রাগ িজও াইম
1597 শাহআলম, শানেখালা, ০১৭১০৯৩৩৭৩১ ২ ০.৩ আধািনিবড় রাগ অি েকয়ার
1598 আিমন, পাইকপাড়া, ০১৭৭৮৪১৫৩৯৫ ১ ০.৪ আধািনিবড় রাগ িজওলাইট
1599 বিশর, লা রগাছ, ০১৭১২৩৫৬১৭৪ ২ ০.৫ আধািনিবড় রাগ পিভেডান
1600 আসাদ,আহমদাবাদ, ০১৭২৬০১৬৪৮৮ ১ ০.৫ আধািনিবড় রাগ প েকয়ার
1601 নাইদ, তাউিশ, ০১৭১২৪৩০৩০৪ ২ ০.৪ আধািনিবড় রাগ ও িস
1602 নয়ন, িমরািশ, ০১৭৫৬৯২০৫৬০ ২ ০.৩ আধািনিবড় রাগ এিজন
1603 মা ন কিবর, িমরািশ, ০১৭১৯০০২০৫৮ ১ ০.২ আধািনিবড় রাগ িজও াইম
1604 আব স সালাম, পাচগাও, ০১৭১৯৩৭৩৩৩১ ১ ০.২ আধািনিবড় রাগ এিজন
1605 ফিরদ, সা য়া রী, ০১৭১৬৭৮৪২৯৫ ১ ০.২ আধািনিবড় রাগ প েকয়ার



1606
মাঃ আ র রিহম, ামঃ কমল র 

01735375295
1 0.08  কাপ জাতীয় 

মােছর িম  চাষ
েরর মাছ পাকায়  মের 

ফেল
শতাংেশ  7-10 াম  হাের  িমিথয়ন েয়ােগর পরামশ 

দওয়া হেলা

1607
মাঃ সা  িময়া, ামঃহা য়াপাড়া 

01788905408
1 0.16 ঐ দশনী চািষর সােথ ফােন 

যাগােগাগ
চািষেক িনয়িমত ও পিরমনমত খাবার েয়ােগর পরামশ 

দওয়া হেলা

1608

সাহাগ সরকার, ামঃ গা র 
01705332640

3 1.02 ঐ িশ ণ িনেত চাষ এবং 
মৎ জীিব হেত আ হী ও 

মােছর খাবার স েক 
জানেত চায়

৪০ কিজ মােছর জ  ১.৫-২.০ কিজ হাের খাবার 
েয়ােগর পরামশ দওয়া হেলা

1609
আঃ রিশদ, ামঃ ম র,বহরা 
01736314804

1 0.52 ঐ ২/৪  মাছ িতিদন মারা যায় শতাংেশ ৩-৫ াম হাের মেসন েয়ােগর পরামশ 
দওয়া হেলা

1610
মাঃ আির র রহমান, ামঃ ম ল র 

01721967680
1 0.27 ঐ ব ািনক প িতেত মাছ চাষ 

করেত চায়
র ত ও পানামােছ ম েদর পিরমানসহ  িব ািরত 

কাগেজ িলেখ দওয়া হেলা।

1611
মাঃ ছােদক িময়া, ামঃ আ উড়া 

01787151746
1 0.91 ঐ িতিদন 4/5  মাছ মারা যায় শতাংেশ ৩-৫ াম হাের মেসন েয়ােগর পরামশ দওয়া 

হেলা

1612
মাঃ শিফ ল ইসলাম(জয়নাল) ামঃ 

য়া 01772025918
1 0.39 ঐ ব ািনক প িতেত মাছ চাষ 

করেত চায়
র ত ও পানামােছ ম েদর পিরমানসহ  িব ািরত 

কাগেজ িলেখ দওয়া হেলা।

1613

মাঃ বা  ম ার, ামঃ রাইখলা 
01710994012

1 0.64 ঐ বষার সময় ের জাল 
দওয়া িছল ক বা কারা জাল 
কেট দওয়ায় েরর সম  

মাছ বািহর হেয় 
িগেয়েছ। িতকার চায়

সামািজক ভােব মীমাংসা/ কােট মামলা করার জ  
পরামশ দওয়া হেলা।

1614
মাঃ বাদশা িময়া, ামঃউ র 
রমা01818796571

2 0.22 ঐ ের খাবার েয়াগ স েক 
জানেত চায়।

৪০ কিজ মােছর জ  ১.৫-২.০ কিজ হাের খাবার 
েয়ােগর পরামশ দওয়া হেলা

1615
শখ মাঃ শিরফ িময়া, ামঃ রাইখলা 

01738632387
1 0.27 ঐ সরকাির অ দােনর জ  

সহেযাগীতা চায়
সংি  এলাকার াংেকর সােথ যাগােযােগর জ  বলা 
হেলা। এ াপাের সািবক সহেযাগীতা করা হেব।

1616
মাঃ নািজ ল ইসলাম, ামঃ অিল র 

01776141524
1 0.22 ঐ ব ািনক প িতেত মাছ চাষ 

করেত চায়
র ত ও পানামােছ ম েদর পিরমানসহ  িব ািরত 

কাগেজ িলেখ দওয়া হেলা।

1617
মাঃ আিশ র রহমান, ামঃ মাধব র 

01721907323
5 0.85 ঐ ব ার পািন ের কানায়  

কানায়  ভের িগেয়েছ।
নট জাল িদেয় েরর চার পােশ নট জাল াপেনর 

জ  বলা হেলা।

1618
মাঃ আঃ ম াফ, ামঃ কািশম র 

01719802425
2 0.52 ঐ ঋণ িনেত আ হী সংি  এলাকার াংেকর সােথ যাগােযােগর জ  বলা 

হেলা। এ াপাের সািবক সহেযাগীতা করা হেব।

1619
মাঃ ওবায় ল ইসলাম, ামঃমনতলা 

01760811713
1 0.16 ঐ মাছ পািনেত ভেস থােক 

এবং মারা যায়
শতাংেশ  3-5 াম  হাের  ােসািলন েয়ােগর পরামশ 

দওয়া হেলা

1620
মাঃ ফিরদ িময়া, ামঃ রাজনগর 

01934575816
1 0.18 ঐ িতিদন সকােল মাছ  ভেস 

যায়।
পিরমাণ মত অি -এ েয়ােগর পরামশ দওয়া হেলা।

1621
মাঃ বা  িময়া, ামঃ হিরতলা 

01748603306
1 0.44 ঐ িতিদন 2/4  মাছ  মারা 

যায়।
পিরমানমত একিম স িজওলাইট েয়ােগর পরামশ দওয়া 
হেলা।



1622
মেতাষ সাহাজী, ামঃ উ ল র 

01724877527
2 0.67 ঐ িতিদন 2/4  মাছ  মারা 

যায়।
পিরমানমত একিম স িজওলাইট েয়ােগর পরামশ দওয়া 
হেলা।

1623
মাঃ েবল িময়া, ামঃ বাঘা রা 

01725728866
2 0.43 ঐ িতিদন 2/4  মাছ  মারা 

যায়।
পিরমানমত একিম স িজওলাইট েয়ােগর পরামশ দওয়া 
হেলা।

1624 িমজা র রহমান, ামঃ রাইখলা 1 0.22 ঐ িতিদন সকােল মাছ  ভেস 
যায়।

পিরমাণ মত অি -এ েয়ােগর পরামশ দওয়া হেলা।

1625

মাঃ দৗলত আলী, ামঃ রাজনগর 
01729349593

1 0.13 ঐ বষার সময় ের জাল 
দওয়া িছল ক বা কারা জাল 
কেট দওয়ায় েরর সম  

মাছ বািহর হেয় 
িগেয়েছ। িতকার চায়

সামািজক ভােব মীমাংসা/ কােট মামলা করার জ  
পরামশ দওয়া হেলা।

1626
সিলম আহ দ,   ামঃিঘলাতলী 

01710160362
1 0.25 ঐ সর  ও  কািপও  মাছ  

মারা যায়।
পিরমানমত একিম স িজওলাইট েয়ােগর পরামশ দওয়া 
হেলা।

1627
মাঃ নাই ল ইসলাম, ামঃ লশী র  

01775956558
1 0.15 ঐ ব ািনক প িতেত মাছ চাষ 

করেত চায়
র ত ও পানামােছ ম েদর পিরমানসহ  িব ািরত 

কাগেজ িলেখ দওয়া হেলা।

1628
শখ আজহার উি ন, ামঃ আ উড়া 

01751103466
2 0.57 ঐ ব ািনক প িতেত মাছ চাষ 

করেত চায়
র ত ও পানামােছ ম েদর পিরমানসহ  িব ািরত 

কাগেজ িলেখ দওয়া হেলা।

1629
মাঃ নািজ ল ইসলাম, ামঃ অিল র 

01776141524
1 0.22 ঐ ের খাবার েয়াগ স েক 

জানেত চায়।
৪০ কিজ মােছর জ  ১.৫-২.০ কিজ হাের খাবার 

েয়ােগর পরামশ দওয়া হেলা

1630
বাহা উি ন, ামঃ এি য়ার র 
01727668821

1 0.66 ঐ িতিদন  7/8  মাছ  মারা 
যায়।

পিরমানমত একিম স িজওলাইট েয়ােগর পরামশ দওয়া 
হেলা।

1631
মাঃ আ ল আিজজ, ামঃ লা্হাইদ 

01719266778
1 0.15 ঐ িতিদন  2/4  মাছ  মারা 

যায়।
পিরমানমত একিম স িজওলাইট েয়ােগর পরামশ দওয়া 
হেলা।

1632
মাঃ আ র রিশদ, ামঃ ম র 

01736314804
1 0.45 ঐ িতিদন   মাছ  মারা যায়। পিরমানমত একিম স িজওলাইট েয়ােগর পরামশ দওয়া 

হেলা।

1633
মাঃ জামাল খান, ামঃ দঃ বরগ 

01753144765
1 2.00 ঐ ঋণ িনেত আ হী র  পিরদশন কের ত য়ন প  দান করা হেলা।

1634

মাঃ অিলউ াহ, ামঃ িবজয়নগর 
01720950250

4 1.57 কাপ জাতীয় 
মােসর সােথ 
মেনােস  ও 

পা াস

ঋণ িনেত আ হী র  পিরদশন কের ত য়ন প  দান করা হেলা।

1635
মাঃ মাতািকন চৗ রী, ামঃ আ উড়া 

01711330781
12 4.00  কাপ জাতীয় 

মােছর িম  চাষ
ের খাবার েয়াগ স েক 

জানেত চায়।
৪০ কিজ মােছর জ  ১.৫-২.০ কিজ হাের খাবার 

েয়ােগর পরামশ দওয়া হেলা

1636
মাঃ ফখর উি ন, ামঃ গানগর  

01767943617
5 1.85 ঐ িসলভার  মাছ  মারা যায়। শতাংশ িত 1 কিজ ন ও 1 কিজ লবন  েয়ােগর 

পরামশ দওয়া হেলা।



1637
মাঃ িশ  িময়া, ামঃ উ রিশক 

01731096516
2 0.34 ঐ িতিদন 2/1  সর    মাছ 

 মারা যায়।
পিরমানমত একিম স িজওলাইট েয়ােগর পরামশ দওয়া 
হেলা।

1638
মাঃ সয়দ িময়া, মঃ িজরশাহী 

01746048712
1 0.10 ঐ িতিদন 4/5  িসলভার  মাছ 

 মারা যায়।
শতাংশ িত 1 কিজ ন ও 1 কিজ লবন  েয়ােগর 
পরামশ দওয়া হেলা।

1639
মাঃ বা  িময়া, ামঃ হিরতলা 

01748603306
1 0.44 ঐ িতিদন 2/1    মাছ  মারা 

যায়।
পিরমানমত একিম স িজওলাইট েয়ােগর পরামশ দওয়া 
হেলা।

1640
মাঃ ছিলম িময়া, ামঃ এি য়ার র 

01726005297
1 0.23 কােপর সােথ 

মেনােস  
তলািপয়া

িতিদন 2/1    মাছ  মারা 
যায়।

পিরমানমত একিম স িজওলাইট েয়ােগর পরামশ দওয়া 
হেলা।

1641
আঃ ওহা দ চৗ রী, ামঃ বাখরনগর 
01719501183

1 0.11  কাপ জাতীয় 
মােছর িম  চাষ

ের খাবার েয়াগ স েক 
জানেত চায়।

৪০ কিজ মােছর জ  ১.৫-২.০ কিজ হাের খাবার 
েয়ােগর পরামশ দওয়া হেলা

1642
জ  ম মদার, ামঃ সমরা 
01716163262

1 0.47 ঐ ব ািনক প িতেত মাছ চাষ 
করেত চায়

র ত ও পানামােছ ম েদর পিরমানসহ  িব ািরত 
কাগেজ িলেখ দওয়া হেলা।

1643
মাঃ তাফােয়ল আহ দ, ামঃ বােন র 

01719434056
1 2.12 ঐ িতিদন  মাছ  ভেস যায়। পিরমাণ মত অি -এ েয়ােগর পরামশ দওয়া হেলা।

1644

কািজ আ র নািছর, ামঃ গািপনাথ র 
01713802884

1 0.29 পা াস ও কাপ 
জাতীয় মােছর 

িম  চাষ

ঋণ িনেত আ হী র  পিরদশন কের ত য়ন প  দান করা হেলা।

1645
ওবায় ল ইসলাম, ামঃ মনতলা 
01760811713

3 0.36  কাপ জাতীয় 
মােছর িম  চাষ

িতিদন 2/1    মাছ  মারা 
যায়।

পিরমানমত একিম স িজওলাইট েয়ােগর পরামশ দওয়া 
হেলা।

1646
মাঃ আ ল রিশদ, ামঃ ম র 

01736314804
1 0.52 ঐ ের চ ামাছ হেয়েছ। 

িতকার জানেত চায়।
পিরমানমত এ য়া ািজক কাড েয়ােগর পরামশ দওয়া 
হেলা।

1647
মাঃ ফজ র রহমান, ামঃ ছািতয়াইন 

01715358138
1 0.43 ঐ ের র পিরমােন 

াওলা হেয়েছ। িতকার 
জানেত চায়

পিরমানমত িফটকাির/প  কয়ার েয়ােগর পরামশ 
দওয়া হেলা।

1648
নারায়ন দবনাথ, ামঃ মৗজ র 
01793299070

1 0.40 কােপর সােথ 
মেনােস  
তলািপয়া

ের র পিরমােন 
াওলা হেয়েছ। িতকার 

জানেত চায়

পিরমানমত িফটকাির/প  কয়ার েয়ােগর পরামশ 
দওয়া হেলা।

1649
সনিজত দাস, ামঃ আ উড়া, 
01745716410

1 4.10  কাপ জাতীয় 
মােছর িম  চাষ

িতিদন  ই, েগল, ঘিনয়া   
মাছ  মারা যায়।

পিরমানমত একিম স িজওলাইট েয়ােগর পরামশ দওয়া 
হেলা।

1650
মাঃ জাহা ীর িময়া, ামঃ ইটােখালা 

01745339314
1 0.36 কােপর সােথ 

মেনােস  
তলািপয়া

ের খালা মলদার, 
িতিদন মাছ ভেস যায়।

শতাংশ িত 1 কিজ হাের  ন   েয়ােগর পরামশ দওয়া 
হেলা।



1651
মাঃ জা  িময়া, ামঃ িকফাত নগর 

01726570857
1 0.10  কাপ জাতীয় 

মােছর িম  চাষ
েরর  মারা যায় শতাংেশ  3-5 াম  হাের  ােসািলন েয়ােগর পরামশ 

দওয়া হেলা

1652
কািজ িমজা র রহমান, ামঃ বলঘর 
01723876094

1 0.00 বােয়া গ বােয়া গ প িতেত মাছ চাষ 
করেত আ হী

েয়াজনমিত সবা দওয়ার আ াস দওয়া হয়।

1653
ওবায় ল ইসলাম, ামঃ মনতলা 
01760811713

1 0.14 কােপর সােথ 
মেনােস  
তলািপয়া

িতিদন   মাছ  মারা যায়। পিরমানমত প গাড  েয়ােগর পরামশ দওয়া হেলা।

1654
মাঃ জয়নাল আেবদীন, ামঃ বহরা 

01711908775
4 1.13 ঐ িতিদন 2/3   মাছ  মারা 

যায়।
পিরমানমত প গাড  েয়ােগর পরামশ দওয়া হেলা।

1655
মাঃ আিশ র রহমান, ামঃ বােন র 

01734856102
1 0.29  কাপ জাতীয় 

মােছর িম  চাষ
েরর পািনেত াওলার 

পিরমান কম।
িত শতাংেশ ৮০ াম হাের প গাড েয়ােগর পরামশ 
দওয়া হেলা।

1656
মাঃ মন  িময়া, ামঃ খা রা 

01745455281
1 1.09 ঐ িতিদন  িসলভার ও বাটা   

মাছ  মারা যায়।
পিরমানমত একিম স িজওলাইট েয়ােগর পরামশ দওয়া 
হেলা।

1657
দীপক দবনাথ, ামঃ িখলগ ও 
01760695409

1 0.38 ঐ িতিদন   4/5  িসলভার 
মাছ  মারা যায়।

পিরমানমত প গাড  েয়ােগর পরামশ দওয়া হেলা।

1658 সয়দ িময়া, ামঃ বহরা 01746048712 1 0.10 ঐ িতিদন  ২/৪  িসলভার ও 
সর   মাছ মারা যায়

শতাংেশ ৩-৫ াম হাের মেসন েয়ােগর পরামশ 
দওয়া হেলা

1659
মাঃ শিফ ল ইসলাম, ামঃ য়া 

01772025918
1 0.40 ঐ িতিদন   সর ির, 

িসলভার, ই,কািপও  মাছ  
মারা যায়।

পিরমানমত প গাড  েয়ােগর পরামশ দওয়া হেলা।

1660
মাঃ জ িময়া, ামঃ বােন র 

01703204376
1 0.23 ঐ মােছ তেরাগ দখা িদয়ােছ। 

িতকার জানেত চায়।
পিরমানমত ােথিলন বহােরর পরামশ দওয়া হেলা।

1661

আহসা ামান ওসমান, ামঃ চত র 
01714688289

1 2.40 ঐ িতিদন   সর ির, িসলভার, 
বাটা, ই,কািপও  মাছ  মারা 
যায়।

পিরমানমত প গাড  েয়ােগর পরামশ দওয়া হেলা।

1662
িনয়াজ মহউি ন, ামঃ হিবব র 
01716348244

1 0.09 ঐ মােছ খাবার হণ কের না । িতেকিজ খাবােরর সােথ 5 াম নািভও াস িমিশেয় 
েয়ােগর পরামশ

1663
ওেমদ আলী, ামঃ সা চাইল 
01782539344

1 0.24 ঐ িতিদন  4/5   মাছ  মারা 
যায়।

পিরমানমত প গাড  েয়ােগর পরামশ দওয়া হেলা।

1664
রায়ধন সরকার, ামঃ িদঘীরপাড়  
01752758254

1 0.52 ঐ েরর পািন ঘালােট। পিরমানমত িফটকাির েয়ােগর পরামশ দওয়া হেলা।

1665
মাঃ হলাল উি ন, মঃ রাদ র 

01791512169
1 0.19 ঐ ের খাবার েয়াগ স েক 

জানেত চায়।
৪০ কিজ মােছর জ  ১.৫-২.০ কিজ হাের খাবার 

েয়ােগর পরামশ দওয়া হেলা



1666
বদ ল আলম, ামঃ ধমঘর 01719108363 1 0.11 ঐ িতিদন 2/1    মাছ  মারা 

যায়।
পিরমানমত ােথিলন বহােরর পরামশ দওয়া হেলা।

1667
মাঃ নাই ল ইসলাম, ামঃ লশী র  

01775956558
1 0.14 ঐ ের র পিরমােন 

াওলা হেয়েছ। িতকার 
জানেত চায়

পিরমানমত িফটকাির/প  কয়ার েয়ােগর পরামশ 
দওয়া হেলা।

1668
মাঃ নাজ ল হক, ামঃ বাঘা রা 

01798768302
1 0.08 ঐ মােছর শরীের চাপটা পরা ও 

অ াভািবক ভােব মাছ রেত 
থােক

শতাংশ িত  এিসেমক 1% ওরাল সিলউশন পিরমানমত  
েয়ােগর পরামশ দওয়া হেলা।

1669
মাঃ ছামাদ খ ন, ামঃ লতান র 

01756469188
1 0.33 ঐ পািনর রং কালেচ, িসলভার 

মাছ মারা যায়।
পিরমানমত প গাড  েয়ােগর পরামশ দওয়া হেলা।

1670
অ ন আলী, াম:জা কণপাড়া, ইউ/িপ: 
3নং বািনয়াচং, মাবা: 01749861381

1 0.8 কাপ িম মােছর লাল দাগ 
রাগ,মাছ মারা যায়

1। ন-100 কিজ, লবন-50 কিজ

1671
আল  িময়া, াম:খাগাউড়া, ইউ/িপ: 
খাগাউড়া, মাবা: 01745610107

1 0.16 ঐ  মাছ ভেস থােক 1। অি এ দওয়ার পরামশ দওয়া হয়।

1672
মাঃ রমজান িময়া, াম: খাগাউড়া, 

ইউ/িপ: খাগাউড়া, 01772025099
1 0.42 ঐ মােছর রাগ যন না 

হয় স জ  পরামশ
1।ম দ ঘন  কম এবং িত মােস শতক 

িত 500 াম ন েয়ােগর পরামশ

1673
ন র িময়া. াম:মজিলশ র, 

01714363847
1 0.3 ঐ পািন অিতির  স জ 1। খা /সার েয়াগ সামিয়ক ব  রাখেত 

হেব।100 াম হাের এ ােকায়াি ন িদেত হেব।

1674
ফয়সাল মা দ, াম: মজিলশ র, 
01713805061

1 0.65 ঐ এ ােমািনয়া জিনত 
সম া

শতক িত 200 াম হাের িজওলাই 
েয়ােগর পরামশ।

1675
মাঃ আহা দ আলী, াম: শরীফখািন, 

01722340070
1 0.2 ঐ ের াস হয় 1। েরর আশপাশ গাছপালা কাটেত হেব 

এবং হররা টানেত হেব

1676
স ল উ া, াম:শরীফখানী, 

01715554387
1 0.45 ঐ পানা মাছ বােড় কেম পানা মাছ অ  ের ম দ এবং  িনয়িমত 

খাবার দান করেত হেব।

1677
আ ব আলী, াম: শরীফখানী 
01726380316

1 0.24 ঐ উপের স জ র জেম 
গেছ

খা /সার েয়াগ সামিয়ক ব  রাখেত 
হেব।100 াম হাের এ ােকায়াি ন িদেত হেব।

1678
মাঃ জািকর াম: 
দৗলত র,01746221340

1 0.12 ঐ েরর পািন ঘালা 1।ম দ ঘন  কম এবং িত মােস শতক 
িত 500 াম ন েয়ােগর পরামশ

1679
মিনর িময়া, াম: মহ তখানী, 
01717876600

1 0.45 ঐ মাছ ভেস থােক এবং 
মারা যায়।

ম দ ঘন  কমােত হেব। অি  এ- েয়াগ 
করেত হেব।

1680
অিজত দাস, াম:কাখালী, 
01796411167

1 0.45 ঐ মােছ ত রাগ খাবার 
খায় না

ন 50 কিজ লবন 30 কিজ



1681
ি য়েতাষ 
াঃিহলালনগর,01759933793

1 0.08 ঐ পাখনা পচা রাগ দখা 
িদেয়েছ

সামিয়ক খাবার ব  রাখা এবং পটাশ েয়াগ 
করার পরামশ দয়া হয়।

1682
িদদার িময়া, ামঃ 
মজিলশ র,01929871454

1 0.39 ঐ ের অিতির  াস 
হয়

1। েরর আশপাশ গাছপালা কাটেত হেব 
এবং হররা টানেত হেব

1683
মাঃ কালা িময়া, ামঃ 

খাগাউড়া,01772025099
1 0.42 ঐ বড় আকােরর মাছ 

উৎপাদেনর পরামশ 
চান।

500/600 াম ওজেনর পানা িত শতেক 
20  হাের ম দ কের িনয়িমত খা  দান

1684
কাজী আ ব আলী, ামঃ পি মবাগ, 1 0.32 ঐ েরর পািন ঘালা 1।ম দ ঘন  কম এবং িত মােস শতক 

িত 500 াম ন েয়ােগর পরামশ

1685 সানাহর িময়া, ামঃপি ম বাগ, মাবা-
০১৮৩৮৪৪৭০১২

1 ০.১৬ ঐ ের অিতির  াস 
হয়

1। েরর আশপাশ গাছপালা কাটেত হেব 
এবং হররা টানেত হেব

1686
মা াক আহমদ, াম- দৗলত র, মাবা- 

০১৭৩৭-২৮৫৪৪৮
১ ০.১৪ ঐ মাছ ভেস থােক এবং 

মারা যায়।
ম দ ঘন  কমােত হেব। অি  এ- েয়াগ 
করেত হেব।

1687
সােয়ব আহমদ, াম- 

রামগ ,01642688983
1 0.17 ঐ পািনেত িপএইচ কম শতক িত 1 কিজ হাের ন েয়ােগর 

পরামশ দয়া হয়।

1688
রাসিমনা আ ার, ামঃ মহ তখানী , 1 0.3 ঐ মাছ কম বােড় মােছর ম দ ঘন  কমােত হেব এবং িনয়িমত 

খা  েয়াগ।

1689
ছা ার িময়া, ামঃ পি মবাগ 1 0.17 ঐ অিতির  াস 1। েরর আশপাশ গাছপালা কাটেত হেব 

এবং হররা টানেত হেব

1690
মাঃ শািহন িময়া, ামঃ 

রােয়রপাড়া,01738996070
1 0.25 ঐ মাছ বড় হয় না মােছর ম দ ঘন  কমােত হেব এবং িনয়িমত 

খা  েয়াগ।

1691
িসরা ল ইসলাম, ামঃ 
কাটখাল,01762227566

1 0.13 ঐ পািনেত িপএইচ কম শতক িত 1 কিজ হাের ন েয়ােগর 
পরামশ দয়া হয়।

1692
জিমর আলী, ামঃ 
দড়ওয়া,0174348992৮

1 0.2 ঐ রা েস ািণর আ মন উদ িনয় েন ন ভিত িডম র পােড় 
াবহার করা।পািখর আ মন তেক র ার 

1693
কন িময়া, ামঃমাদাির লা 1 0.12 ঐ  মাছ ভেস থােক 1। েরর আশপাশ গাছপালা কাটেত হেব 

এবং হররা টানেত হেব

1694
আ াব আলী, ামঃ 
শরীফখানী,01726380136

1 0.21 ঐ মাছ বড় হয় না মােছর ম দ ঘন  কমােত হেব এবং িনয়িমত 
খা  েয়াগ।

1695
মাঃ সিলম খ  ামঃ 

আ ড়া,01735655753
1 0.69 ঐ পাখনা পচা রাগ দখা 

িদেয়েছ
সামিয়ক খাবার ব  রাখা এবং পটাশ েয়াগ 
করার পরামশ দয়া হয়।

1696
রতন দাস, ামঃ কিরমনগর 1 0.45 ঐ মাছ বড় হয় না মােছর ম দ ঘন  কমােত হেব এবং িনয়িমত 

খা  েয়াগ।



1697
শামীম আনছারী, ামঃ উ র সা র 1 0.12 ঐ এ ােমািনয়া জিনত 

সম া
শতক িত 200 াম হাের িজওলাই 

েয়ােগর পরামশ।

1698
শাম ল হক, ামঃআ ড়া 1 0.13 ঐ ের অিতির  াস 

হয়
1। েরর আশপাশ গাছপালা কাটেত হেব 
এবং হররা টানেত হেব

1699
আিবদ িময়া, ামঃউ র সা র 1 0.13 ঐ মাছ বড় হয় না মােছর ম দ ঘন  কমােত হেব এবং িনয়িমত 

খা  েয়াগ।

1700
ল  িময়া , ামঃকাটাখালী, 

01739317324
1 0.15 ঐ পািন অিতির  স জ 1। খা /সার েয়াগ সামিয়ক ব  রাখেত 

হেব।100 াম হাের এ ােকায়াি ন িদেত হেব।

1701
কায়ছার আহেমদ, ামঃ দ পাড়া, 
01749286626

1 0.13 ঐ  মাছ ভেস থােক 1। েরর আশপাশ গাছপালা কাটেত হেব 
এবং হররা টানেত হেব

1702
কাই ম িময়া, ামঃকাটখাল, 
01743489924

1 0.15 ঐ মাছ বড় হয় না মােছর ম দ ঘন  কমােত হেব এবং িনয়িমত 
খা  েয়াগ।

1703
ল িময়া, ামঃ 

শরীফখানী,01755491759
1 0.14 ঐ মাছ সকােল ভােস অি েগা  দওয়ার পরামশ দয়া হয়

1704
আল  িময়া, াম:খাগাউড়া, ইউ/িপ: 
খাগাউড়া, মাবা: 01745610107

1 0.16 ঐ মাছ ভেস থােক এবং 
মারা যায়।

অি েগা  দওয়ার পরামশ দয়া হয়

1705
মাঃ রমজান িময়া, াম: খাগাউড়া, 

ইউ/িপ: খাগাউড়া, 01772025099
1 0.18 ঐ মােছর রাগ যন না 

হয় স জ  পরামশ
1।ম দ ঘন  কম এবং িত মােস শতক 

িত 500 াম ন েয়ােগর পরামশ

1706
মাঃ কালা িময়া, ামঃ 

খাগাউড়া,01772025099
1 0.25 ঐ বড় আকােরর মাছ 

উৎপাদেনর পরামশ 
চান।

500/600 াম ওজেনর পানা িত শতেক 
20  হাের ম দ কের িনয়িমত খা  দান

1707
কাজী আ ব আলী, ামঃ পি মবাগ, 1 0.15 ঐ পািন ঘালা দখা িদেছ ন 15 কিজ,িতন পর শতক িত 100 াম 

হাের ইউিরয়া এসিপ েয়াগ করেত হেব।

1708 আলািমন ঠা র, ামঃচানপাড়া 1 0.18 ঐ অি েজন অভাব দখা 
িদেয়েছ

অি েগা  দওয়ার পরামশ দয়া হয়

1709
শরী ল, ামঃচানপাড়া,01763941587 1 0.21 ঐ অি েজন অভাব দখা 

িদেয়েছ
অি েগা  দওয়ার পরামশ দয়া হয়

1710
িদদার িময়া, ামঃ 
মজিলশ র,0728674821

1 0.42 ঐ ের অিতির  াস 
হয়

ােসািন  দওয়ার পরামশ দয়া হয়

1711
ি য়েতাষ াঃিহলালনগর, 
017599337936

1 0.16 ঐ পাখনা পচা রাগ দখা 
িদেয়েছ

সামিয়ক খাবার ব  রাখা এবং পটাশ েয়াগ 
করার পরামশ দয়া হয়।

1712
মনফর আলী, ামঃ 
িবজয়নগর,01765013258

1 0.8 ঐ েগল মাছ মারা যায় ােসািন  ও ন দওয়ার পরামশ দয়া হয়

1713
স জ িময়া, মাঃমহ তখানী, 
01785658286

1 0.45 ঐ মােজমে  াস হয় পািন পিরবতন ক ন এবং বিশ সম া হেল 
ােসািন  দয়ার পরামশ দয়া হয়



1714
শহীদ উ াহ, ামঃযা াপাশা 1 ঐ মাছ বড় হয় না মােছর ম দ ঘন  কমােত হেব এবং িনয়িমত 

খা  েয়াগ।

1715
মাঃ হা ান িময়া, ামঃ যা াপাশা 1 0.13 ঐ অি েজন অভাব দখা 

িদেয়েছ
অি েগা  দওয়ার পরামশ দয়া হয়

1716
মিহ র রহমান,. ামঃ 

কামাখানী,01733317729
1 0.18 ঐ পািন ঘন স জ খা /সার েয়াগ সামিয়ক ব  রাখেত 

হেব।100 াম হাের এ ােকায়াি ন িদেত হেব।

1717
মিনর িময়া, াম: মহ তখানী, 

01717876600
1 0.25 ঐ মাছ ভেস থােক এবং 

মারা যায়।
অি েগা  দওয়ার পরামশ দয়া হয়

1718
স ল ঠা র 

, ামঃশরীফখানী,01736541868
1 0.16 ঐ মাছ বড় করেত চান িত শতেক 20  হাের 500/600 াম 

আকােরর পানা ম দ ও িনয়িমত খাবার 
েয়াগ

1719
মাঃ ফয়জ উ া, ামঃ 

যা াপাশা,01728826770
1 0.51 ঐ মাছ বােড় কম মােছর ম দ ঘন  কমােত হেব এবং িনয়িমত 

খা  েয়াগ।

1720
মাঃ মিজ র িময়া 

, ামঃ েরাজপাড়া,01819661888
1 2.1 ঐ মাছ ভেস থােক এবং 

মারা যায়।
অি েগা  দওয়ার পরামশ দয়া হয়

1721
তারাব আলী, ামঃ জা কনপাড়া, 1 ০.৩ ঐ পািন ঘালা দখা িদেছ শতক িত 500 াম হাের ন েয়াগ এবং 

3-5 িদন পর 100 াম হাের ইউিরয়া ও 
এসিপ েয়াগ করেত হেব।

1722
মাঃ রহমত আলী, িপতা- ছমত আলী, 

কামাল র

০.৯ 0.29 কাপ িম া িতক খা  তির 1। ন-২0 কিচ, 2। ইউিরয়া-1২ কিজ, 
.এস.িপ: ৬ কিজ।

1723
িদপংকর রায়, মা দ র, কাকাইলেছও 1 ০.৩৫ কাপ িম  পািন ঘালা, ম দ 

ঘন  বিশ
1। ম দ ঘন  কমােত হেব।2। ন-১৬0 
কিজ

1724
ছমত আলী, কামাল র 1 ০.৯ ঐ মাছ মারা যায়। 1। ন-8 কিজ, 2। লবন-4 কিজ।

1725
তপন চৗ রী, িশবপামা, 
০১৭১৬৬৬৫৬৮৪

1 ০.৪ কাপ িম পািন ভাল রাখার জ  
পরামশ।

1। ন-20 কিজ, 2। ইউিরয়া: ৪ কিজ, 
.এস.িপ-4 কিচ

1726
মাঃ িলটন আলী, িশবপাশা, 

০১৭২৪১৫৫১৩৬
1 ০.০৯

ঐ
বােয়া ক প িতেত 
মাছচােষয়র জ  
পরামশ।

পরবত েত িনেদশনা পেল যাগােযাগ করা 
হেব। কাপ জাতীয় মােছর চাষপ িতর পরামশ 

1727
িলটন িময়া, িশবপাশা, ০১৭২৪-১৫৫১৩৬ 1 ০.৪

ঐ
াসকাপ ও সর ট মাছ 

মারা যায়।
1। ন-8 কিজ, লবন-6 কিজ।

1728
ের  দাস, িপংমনী  দাস,কাটাখািল, 

০১৭৪৫৫৫০১৪৮
১. ০.৫

ঐ
মাছচােষর জ  
পরামশ।

র ত, পানা ছাড়া ও খাে  েয়ােগর 
পরামশ  দওয়া হল।



1729
অি নী দাস,িপং ত-িবন  দাস, াম-
রিনয়া, ০১৭১৮৮৬৬৫৭০

1 ০.৬
ঐ

মাছচােষর জ  
িশ ণ ও পরামশ।

ঐ

1730
মাঃ ইসমাইল উি ন, িপং মাঃসফল 

আলী, াম-শংকমহল, ০১৭৫৪৬৭৪৩২৯
1 ০.৭৫

ঐ

মাছচােষর জ  
পরামশ।

র ত, পানা ছাড়া ও খাে  েয়ােগর 
পরামশ  দওয়া হল।

1731
মাঃ জামাল িময়া, াম-িবরাট, 

০১৭৫৮৩৬৬২২২
1 ০.৪

ঐ
মাছ ভেস থােক এবং 
মারা যায়।

ম দ ঘন  কমােত হেব। অি  এ-40 াম।

1732
আঃ হািরছ ফয়সল, িপতা আঃ হািমদ, 
াম-পি মবাক, ০১৭১৪২৯২৮৩৪

৩ ১.৬৬
ঐ

উ ত ি েত মাছ 
চাষ করেত চায়

পরামশ দয়া হল।

1733 চয়ন রায়, িবরাট, ০১৭১২-৩১০৮৩৯ ২ ০.৫৫ ঐ ের ক িরপানা ও 
খা  কম

ক িরপানা পির ার করা ও সার ও খল 
ের দয়ার পরামশ দয়া হয়।

1734
মাঃ তদিবর িময়া, নবীনগর, 

০১৭৬৬৩৬২২৩১
১ ১.২৫

ঐ
পািনেত াস আেছ িত শতাংেশ ২৫০ াম কের িজওলাইট 

িছ েয় িদেত হেব।

1735
মাঃ হলাল িময়া, জল খা, 

০১৭৪৬১৬৩৭৯০
১ ০.৪৯ ঐ পািন ভাল রাখার জ  

পরামশ।
ইউেকএ াস ৩ বাতল িছ েয় দয়া।

1736
মেনািজত রায়, িপং মেনাজ রায়,িবরাট, 
০১৭১২০৭১৭৮৬

৪ ০.৮১ ঐ া িতক খাবার কম িনয়িমত খাবার িদেত হেব।

1737
ফল িময়া, িবরাট, ০১৭৭২-১৯২২০০ ১ ০.৩ ঐ পািন সাদা, া িতক 

খাবার কম
উপ  পরামশ দয়া হেয়েছ।

1738
উ ম রায়, িপং িচ  রায়, িবরাট ১ ০.২ ঐ ক িরপানা আেছ। উপ  পরামশ দয়া হেয়েছ।

1739
মশক আলী,িপং-আ র মাহ দ, িবরাট, 
০১৭১৪৭২৬৮৪২

১ ০.৪৫ ঐ মাছ ি  পাে  না উপ  পরামশ দয়া হেয়েছ।

1740 ফয়সল িময়া, িবরাট, ০১৭২৫০৭৬৯৪৩ ১ ০.২৮ ঐ ের টাপা পানা 
আেছ, পােড় ডালপালা 

উপ  পরামশ দয়া হেয়েছ।

1741
বা ল চ  গাপ, িপং-ি িত  গাপ, 
াম-পা িলপাড়া, ০১৭৪০০২২৭৭০

১
০.০.২৫

ঐ মাছ মারা যায়। উপ  পরামশ দয়া হেয়েছ।

1742
পারভীন আ ার, িপ য়ারকাি , 
বদল র, ০১৭৮৫২১৯৪০৫

২ ০.৩৪ ঐ মাছ মারা যায়, লালেচ 
দাগ

উপ  পরামশ দয়া হেয়েছ।

1743 িদপক তা কদার, িপং-দীেপশ, সাং 
পাহাড় র, বদল র, ০১৭৩১৪৫৮৯৭৬

১ ০.৩২ ঐ মাছ বােড় না। উপ  পরামশ দয়া হেয়েছ।

1744 তপন চৗ রী, িশবপামা, 
০১৭১৬৬৬৫৬৮৪

১ ০.২৪ ঐ েরর পািন কােলা উপ  পরামশ দয়া হেয়েছ।

1745 রহমত আলী, ছমত আলী, কামাল র ১ ০.০৯ ঐ পািনেত াস আেছ উপ  পরামশ দয়া হেয়েছ।

1746 িলটন িময়া, িশবপাশা, ০১৭২৪-১৫৫১৩৬ ১ ০.২৩ ঐ মাছ ি  পাে  না উপ  পরামশ দয়া হেয়েছ।

1747 চয়ন রায়, িবরাট, ০১৭১২-৩১০৮৩৯ ২ ০.৭৫ ঐ ের ক িরপানা ও 
খা  কম

উপ  পরামশ দয়া হেয়েছ।



1748
মাঃ হলাল িময়া, জল খা, 

০১৭৪৬১৬৩৭৯০
১ ০.৫১ ঐ পািনেত াস আেছ ও 

মাছ মারা যায়।
উপ  পরামশ দয়া হেয়েছ।

1749
মাঃ জামাল িময়া, াম-িবরাট, 

০১৭৫৮৩৬৬২২২
১ ০.২৪ ঐ পািনেত াস ও মাছ 

মারা যায়।
উপ  পরামশ দয়া হেয়েছ।

1750
মেনািজত রায়,িপং মেনাজ রায়, িবরাট,, 
০১৭১২০৭১৭৮৬

৪ ০.৮৫ ঐ া িতক খা  কম, 
কান খা  ও সার 

উপ  পরামশ দয়া হেয়েছ।

1751
মাঃ তদিবর িময়া, নবীনগর, 

০১৭৬৬৩৬২২৩১
১ ১.১৫ ঐ পািনেত াস হয়। উপ  পরামশ দয়া হেয়েছ।

1752
রা  িময়া, িপং ক  িময়া, ইলামনগর, 
০১৭৫৯২৮৮৪১৯

১ ০.৪ ঐ মােছর ি  হয় না। উপ  পরামশ দয়া হেয়েছ।

1753
কিবর হােসন, িপং-পলাশ িময়া, াম-
িহলালনগর, ০১৭৩২৫০৩১৩৩

১ ০.১৫ ঐ র িতর জ  
পরামশ

উপ  পরামশ দয়া হেয়েছ।

1754
কাজল িময়া,িপং -সিফউ াহ, াম-
র ল র,কাকাইলেছও, ০১৭১৫৪৭১৫৯৪

১ ০.৩৩ ঐ পািন ঘালা উপ  পরামশ দয়া হেয়েছ।

1755
সয়দ ছািমউল,িপং- সয়দ আজহার, াম-

পি মবাক, িশবপাশা,  ০১৭২১৫০৯৪৯১
১ ০.১৪ ঐ মাছ মারা যায় উপ  পরামশ দয়া হেয়েছ।

1756
মাঃ দীন ইসলাম, িপং-জয়ধর আলী 
ইয়া, র ল র, ০১৭৪৫৬১০১৮০

১ ০.৯ ঐ পািন ঘালা উপ  পরামশ দয়া হেয়েছ।

1757
হািজ আশরাফ উি ন,িপং -আঃ 
আিজজ, আন র, কাকাইলেছও, 
০১৩০৫৬৬৬১২৫

২ ০.৫৫ ঐ পািন েঘালা উপ  পরামশ দয়া হেয়েছ।

1758
মাঃ হািব ল িময়া,িপংেমাঃ র আলী, 

িবরাট, ০১৭২৪৪২৮৯৯৩
২ ০.২৫ ঐ মাছ মের। পািন ি  ও ন েয়াগ করেত হেব।

1759
মাঃ রাকন িময়া, িপং -মিজদ, াম-

ফেত র, পৗরসভা
২ ০.৪ ঐ ন ন র িত উপ  পরামশ দয়া হেয়েছ।

1760
বারহান ইঁয়া,িপ: :আ:মিতন, াম-

জগ াথ র, ০১৭১১৯৩৮৬৭০
১ ০.১৫ ঐ পািন েঘালা থােক। উপ  পরামশ দয়া হেয়েছ।

1761 অলক রায়,িপং অি ন রায়,মা দ র ১ ০.৪১ ঐ মােছর ি  হয় না। উপ  পরামশ দয়া হেয়েছ।

1762
আিল মক ল তা কদার, িপং আলম 
উ াহ তা কদার, কদমতারা, িশবপাশা, 
০১৭১৪৮৬৭৯৮৬

১ ০.১৬ ঐ মাছ বিশ ও ি  হয় 
না।

উপ  পরামশ দয়া হেয়েছ।



1763
িজয়াউর রহমান, িপং-ডাঃআহ দ, াম-
িশবপাশা, ০১৭২০৫৯৫৮১৯

১ ০.১ ঐ মাছ বােড় না। উপ  পরামশ দয়া হেয়েছ।

1764
েবল ইয়া, িপং আশরাফ উি ন, সাং-

শরীফ র, ০১৭৮৫৭০৯৭৯২
১ ০.১১ ঐ মাছ বােড় না। উপ  পরামশ দয়া হেয়েছ।

1765 আ র রহমান, মাকামবািড়, পৗরসভা ১ ০.২৮ ঐ ন ন র িত উপ  পরামশ দয়া হেয়েছ।

1766
দ  িময়া,িপং সিফক িময়া,কদমতারা

১ ০.২২ ঐ মাছ বড় হয় না। উপ  পরামশ দয়া হেয়েছ।

1767
শািহ র িময়া,িপং-িদদার িময়া, 
যশিকেশাির ১ ০.১৮ ঐ পািন েঘালা, মােছর ঘন  বিশউপ  পরামশ দয়া হেয়েছ।

1768
মিতউর িময়া, িপং-িমলন িময়া, 
িশবপাশা ১ ০.২৬ ঐ ন ন র িত উপ  পরামশ দয়া হেয়েছ।

৫৯৫ ২৫৯

1769

মা: আজমল িময়া,
 াম: রায় , সদর

, মৗৈভীবাজার
০১৭৫৬২৪০৪৫০

০১ ০.১৪১ কাপ িম পািন ঘালা
শতদক িত ১
 কিজ হাের ন

 িদেত হেব।

1770
মা: িসতার িময়া, াম: লালা র, সদর, 
মৗৈভীবাজার

০১৭১৯২২৪৫৫৪

1

0.15

কাপ িম
মাছ পািনেত

 ভােস

িজওলাইট
200 া/শতেক+

লবণ
 200 াম/শতেক

 িদেবন।

1771

আং রা বগম, ামঃ স াসী, সদর, 
মৗৈভীবাজার

০১৭৩৪৯০৪৫৫৪
1

0.06

কাপ িম

বােয়া এ য়া- ২৫ িমিল/ ট/শতক
িজওলাইট ২০০ া/শতক+ লবণ 
২০০ াম/শতেক িদেবন।

1772

গাউ ল ইসলাম, 
াম: আখাইল ড়া

, সদর, মৗৈভীবাজার
 ০১৭১২৩৭৫২৬৬

1

0.18

তলািপয়া ম দ ঘন

িত শতেক 
২৫০-৩০০ 
পানা ম দ

 করেবন।

জলার নামঃ মৗলভীবাজার
হিবগ  জলার উপেমাট=



1773

েয়ল আহমদ, 
াম: ি িপয়া, 

কনক র, সদর,
 মৗৈভীবাজার
 ০১৭১৯৪৪৮৪৩১

1

0

কাপ িম মাছ বােড় না

ইয়ন িফস ায়ার
-০.২৫ া/৫ কিজ
 খাবােরর সােথ
 িমশােয় েয়াগ 
করেবন।

1774

হাজী আর দ আলী,
 াশঃ চান র, 
খিলল র, সদর,
 মৗৈভীবাজার। 
০১৭৭২০৯৫৬৮৭

1

0.12

কাপ িম
মাছ পািনর 

উপর ভেস উেট।

নাফেকা িজও 
গা  ২০০ া/

শতক+ লবণ ২০০ াম
/শতেক িদেবন।

1775

শিফ আহমদ,
 াম: রায় , 
একা না, সদর,
 মৗৈভীবাজার। 
০১৭১১০৫১০৩৭

1

0.08

কাপ িম
পািনেত া িতক
 খা র অভাব।

ইউিরয়া-২০০ া/শতক,
 খল-২০০ া/শতক।

1776

মক ল িময়া, 
ামঃ সাতবাক, 

কাগাবলা, সদর, 
মৗৈভীবাজার। 

০১৭০১৮০০৪১০

1

1.4

কাপ িম
পািনর উপর 
গাঢ় লাল র।

া া  এ য়া
 ৬ িমিল/ ট/
শতেক  
করেবন।

1777

আিজ িময়া, 
াম: বানগাও, 

একা না, সদর,
 মৗৈভীবাজার।
 ০১৭৬০১৮১২৬৭

1

0.121

কাপ িম
র পােড়র

চারপােশ আগাছা

চারপােশর আগাছা 
পির ার করেত 
হেব।

1778

ফািহম িময়া,
 াম: দািময়া, 
কনক র, সদর,
 মৗৈভীবাজার। 
০১৬২১৫০৮৪৯০

1

1.21

কাপ িম
মাছ অিভরাম 

টা  কের।

বােয়া এ য়া- ২৫ িমিল/ ট/শতক
িজওলাইট ২০০ া/শতক+ লবণ 
২০০ াম/শতেক িদেবন।



1779

জাকািরয়া খান,
 াম:সািড়য়া, সদর,
 মৗৈভীবাজার। 
০১৭৫৬২৩৩০৪৪

1

0.82

কাপ িম
মােছর গােয় 
লালেচ দাগ।

পটাশ পাউডার
-২৫ া/শতক ,
 িজওলাইট ২০০ া
/শতক+ লবণ 
২০০ াম/শতেক 
িদেবন।

1780

মাঃ কেয়ছ িময়া,
 াম: অলহা, 
আমৈতল, সদর,
 মৗৈভীবাজার।
 ০১৭৪৯৮৬৩০৭১

1

0.133

কাপ িম মাছ বড় হয় না।

মােছর ঘন  
কিমেয় িনয়িমত খাবার িদেত হেব।

1781

শীতল  চৗঃ
 াম: মাসকাি ,
, মৗৈভীবাজার।
 ০১৭১৯৭৪১৭৪২

1

0.18

কাপ িম
মাছ পািনর 
উপর ভােস।

হররা টানেত হেব,
 ন ২০০ া/শতেক
 িদেত হেব।

1782

রােহনা বগম, 
ামঃ সা হা ,

 মন খ,সদর,
 মৗ ভীবাজার, 
০১৭৯৭৪২১০৩৬

1

0.133

পা াস
মাছ বড় হয় 

না। মােছর ঘন  কিমেয় 
িনয়িমত খাবার 
িদেত হেব।

1783

রা  আহমদ,
ামঃ আিনেকিলবড়, 

িগয়াসনগর, সদর,
 মৗ ভীবাজার,
০১৭৮৬৬১৮৭৪৬

1

0.33

তলািপয়া মাছ বড় হয় না। হররা টানেত হেব,
 ন ২০০ া/শতেক 
িদেত হেব।

1784
মাঃ মািনক িময়া, ামঃ সািরয়া, 

সদর, মৗ ভীবাজার,
1

0.133
কাপ িম খাবার কম খায়

খাবােরর সােথ vit-c ৫ া/ কিজ খাবাের 
সােথ িমশােয় িদেবন।

1785

িমত পাল, 
ামঃ দািময়া, 

কনক র, সদর
, মৗ ভীবাজার
,০১৬৭৮৩৫৫৬৩৩

1

0.113

কাপ িম
মাছ চ াকাের

 ঘাের।

বােয়া এ য়া ২৫
 িমিল/শতক+ ন
 ২০০ া/শতেক
 েয়াগ করেবন।



1786
সালমা বগম,
 ামঃমাইজপাড়া, 
সদর, মৗ ভীবাজার

1

0.182

কাপ িম পািনেত গ ।
এ য়া ি নার 

াস-৮িমিল/ ট/
 শতেক  িদেবন।

1787
লাকমান িময়া,

 ামঃ আকবর র,
 সদর, মৗ ভীবাজার

1

0.161

কাপ িম গাড় স জ র
ঘনেনট িদেয় 
স জ র েল
 ফলেত হেব।

1788

ইমরান িময়া,
াম; কাি গাও, 

আখাইল ড়া, 
সদর, মৗ ভীবাজার 
০১৭২৩৭৪৩৫০৯

1

0.121

কাপ িম
মােছ পিস 

রাগ দখা
 িদেয়িছ।

মেসন- ৩ া/শতক ,
 িজওলাইট ২০০ া/শতক
+ লবণ ২০০ াম/ 
শতেক  িদেবন।

1789

মন হক, 
ামঃ পা িলয়া,
মা ফা র, সদর 
মৗ ভীবাজার।

1

0.072 কাপ িম

মােছর খাবার
 েয়াগ 
েক জানেত 

চান

ম দ ত মােছর 
দিহক ওজেনর

 ৫% খাবার ২বার 
িদেবন।

1790

জামান আহমদ,
 াম: মিলকসরাই, 
সদর মৗ ভীবাজার।
০১৭১৮৩১৬২৭২

১.

0.12 তলািপয়া

পািন পির ার।

ইউিলয়া- ২০০ 
াম + .এস.িপ

-১৫০ াম শতক িত 
িদেত হেব।

1791

অিনমা রানী দব, 
াম: িনিধরমহল, 

একা না, 
সদর মৗ ভীবাজার। 
০১৭১৩৮১৬১৭৩

1

০.১৫ কাপিম

মাছ বড় হয় না। ইয়ন িফস ায়ার- ৫ া/ কিজ খাবােরর সােথ 
িমশােয় িদেবন।

1792

মাঃ খিল র রহমান, 
বাঘারাই, খিলর র, 
সদর মৗ ভীবাজার। 
০১৮১৯৫৭৪৩৭৮

1

0.24

কাপ িম মাছ বড় হয় না।

মাছেক িনয়িমত খাবার িদেত হেব।

1793

মাঃ ইমরান হােসন,
 াম: কাি গাও, 
সদর মৗ ভীবাজার। 
০১৭১৪৫১৯৩৩১

1

0.12 কাপিম

পািনর রং
লালেচ ও গ

িজওলাইট  ২০০ াম/শতেক িদেবন।



1794

ামল চ , াম: আটগাও, অলহা, সদর 
মৗ ভীবাজার।

০১৭৪০৯৩০৪১৬
1

0.28 কাপিম

খা  েয়াগ 
েক জানেত
চান

মাট ম দ ত মােছর দিহক ওজেনর 5% 
খাবার িদেত হেব।

1795

মা: অিল, াম: চ ন র, খিলল র,সদর 
মৗ ভীবাজার।

০১৭৩৮০৪৩৬৩৬
1

0.15 কাপিম

মােছর রাগ
 িতেরাধ

িত ১৫ িদন অ র অ র ৫০০ াম/শতক 
িত ন েয়াগ করেত হেব।

1796

আ ল হািকম , 
াম: সনকাপন, 

আমৈতল, সদর
 মৗ ভীবাজার।
 ০১৭০৪৩০৮৮৪৮

1

0.121 তলািপয়া

মাছ খািব খায়

হররা টানেত হেব।

1797

জয়  মার ধর,
 াম: লালবাগ, 
সদর মৗ ভীবাজার। 
০১৭২৪৯২৭৬০৫

1

0.133 পা াস

পািনেত দ দ

ন 500 াম/শতেক েয়াগ করেত হেব।

1798

িসতল  চৗ রী, 
মাসকাি , সদর,
মৗলভীবাজার,

 ০১৭১৯৭৪১৭৪২

1

0.141 কাপ িম

পািন ঘালা শতক িত ১ কিজ হাের ন েয়াগ করেত 
বলা হেয়েছ

1799
অেশাক ঘাস, জবল, 
সদর, মৗলভীবাজার, 
০১৭২০৫৮৩৫৬৩

1

0.15 কাপ িম

মােছর পািনর
উপের ভেস 

উেঠ

িজওলাইট ২০০ া./শতক ও লবণ 
২০০ া./শতক িদেবন

1800
অিল িময়া,চান র,
সদর, মৗলভীবাজার,
০১৭৩৮০৪৩৬৩৬

1

0.06 কাপ িম

মাছ মারা যায়
বােয়া-২৫িমিল/শতক িদেবন

1801
জিসম িময়া,হামরেকানা,
 সদর, মৗলভীবাজার,
০১৮১৯৫৪০২৮৮

1

0.18 তলািপয়া

ম দ ঘন

শতক িত ২৫০-৩০০  পানা ম দ করেবন



1802

ভল িময়া,
রায় , সদর
, মৗলভীবাজার,
 ০১৭৫৭৭০০৮৭১

1

0.12 তলািপয়া

পািন ঘালা

০.২৫০ কিজ/শতক ন িদেবন

1803

আ ল মিতন, 
ক য়া, সদর,
মৗলভীবাজার, 

০১৭১৮২৫১৪২৩

2

0.28 কাপ িম

পািন কালেচ
 হেয়েছ

.৫ কিজ/শতা্ংশ ন িদেবন

1804

দেলায়ার হােসন,
 বকা ড়া, সদর,
মৗলভীবাজার, 

০১৭৩৫৯৫৭৪৯৯

1

0.15 কাপ িম

মাছ পািনর উপের 
ভেস উেঠ

িজওলাইট ২০০ া./শতক ও লবণ 
২০০ া./শতক িদেবন

1805

িশপন আহমদ, 
অলহা, সদর,
মৗলভীবাজার, 

০১৭২৫১৭৭১০০

1

0.06 কাপ িম

মাছ মারা যায়

বােয়া-২৫িমিল/শতক িদেবন

1806

ছা িময়া,
 লা য়া, 
সদর, মৗলভীবাজার,
 ০১৭৯৫৮২৯৪৫০

1

0.18 তলািপয়া

ম দ ঘন

শতক িত ২৫০-৩০০  পানা ম দ করেবন

1807

মা: জােবদ িময়া,
সাতহাল, সদর,
মৗলভীবাজার, 

০১৬৪৪১৬৭৪৬৯

1

0.8 তলািপয়া

ম দ ঘ

শতক িত ২৫০-৩০০  পানা ম দ করেবন

1808

মিফ র রহমান,
বিলয়ারভাগ, সদর,
মৗলভীবাজার,

 ০১৭৪০৫৯০৮৯৪

1

0.12 তলািপয়া

পািন ঘালা

0.250 কিজ/শতেক ন িদেবন।

1809

বদ ল ইসলাম,
গধাদরভাগ, সদর,
 মৗলভীবাজার, 
০১৭১৭৫৪১০৩১

1

0.18 তলািপয়া

ম দ ঘন

শতক িত ২৫০-৩০০  পানা ম দ করেবন



1810

আ ার িময়া, 
মা ফা র, সদর,

 মৗলভীবাজার,
 ০১৭১৪৯১৬৭৪৮

1

0.12 তলািপয়া

পািন ঘালা

০.২৫০ কিজ/শতক ন িদেবন

1811

িহলাল িময়া, 
মা ফা র, সদর,

 মৗলভীবাজার, 
০১৭৬১২১৭৩০৬

2

0.28 কাপ িম

পািন কালেচ
 হেয়েছ

.৫ কিজ/শতা্ংশ ন িদেবন

1812

খােল র রহমান,
 আকবর র, সদর,
 মৗলভীবাজার,
০১৭৪০৮০০৫১৫

1

0.15 কাপ িম

মাছ পািনর উপের 
ভেস উেঠ

িজওলাইট ২০০ া./শতক ও লবণ 
২০০ া./শতক িদেবন

1813

িলয়াকত আলী
,সাতবাক,সদর, 
মৗলভীবাজা

০১৭৭৩৩১১৫০৪

1

0.06 কাপিম

মাছ মারা যায়

বােয়া-২৫িমিল/শতক িদেবন

1814

মক ল িময়া,
বীরগাও,সদর, 
মৗলভীবাজা  

০১৭০১৮০০৪১০

1

0.18 তলািপয়া

ম দ ঘন

ইউিলয়া- ২০০ 
াম + .এস.িপ

-১৫০ াম শতক িত 
িদেত হেব।

1815

আ  সােয়ম, 
মি ক সরাই,
 সদর, মৗলভীবাজা  
০১৭২৪০৫৯১০৬

1

0.18 তলািপয়া

ম দ ঘন

ইউিলয়া- ২০০ 
াম + .এস.িপ

-১৫০ াম শতক িত 
িদেত হেব।

1816

কয়ছর আহেমদ,
িনেতশর,সদর,
 মৗলভীবাজা
০১৭৯৯২০৬৪৮১

1

০.১৫ কাপিম

মাছ বড় হয় না। ইয়ন িফস ায়ার- ৫ া/ কিজ খাবােরর সােথ 
িমশােয় িদেবন।

1817

আ ল মিজদ,
বািলকাি ,সদর,
 মৗলভীবাজার,
০১৭১৫৬৩৩৬৩৭

1

0.24

কাপ িম মাছ বড় হয় না।

মাছেক িনয়িমত খাবার িদেত হেব।



1818

আশদউ াহ,
চান র,সদর,
মৗলভীবাজার,

০১৭১৬৫৩৮৯৫২

1

০.১৫ কাপিম

মাছ বড় হয় না। ইয়ন িফস ায়ার- ৫ া/ কিজ খাবােরর সােথ 
িমশােয় িদেবন।

1819

জািহদ আলী,
খিলল র,
সদর,
 মৗলভীবাজার,
০১৭১৫৫০৩৬১৫

1

০.১৫ কাপিম

মাছ বড় হয় না। ইয়ন িফস ায়ার- ৫ া/ কিজ খাবােরর সােথ 
িমশােয় িদেবন।

1820

েয়ল িময়া,
খিলল র, 
সদর, মৗলভীবাজার,
০১৩১৬০০৩৭৯১

1

০.১৫ কাপিম

মাছ বড় হয় না। খাবােরর সােথ vit-c ৫ া/ কিজ খাবাের 
সােথ িমশােয় িদেবন।

1821

য়াল িময়া,
আলা র,সদর,
 মৗলভীবাজার,
০১৭৬৪৪০৪২১৫

1

0.24

কাপ িম মাছ বড় হয় না।

মাছেক িনয়িমত খাবার িদেত হেব।

1822

জয়নাল িময়া,
আলা ইর,সদর,
 মৗলভীবাজার,
০১৭১৭৬৮২৪৪৬

1

0.06 কাপিম

মাছ মারা যায়

বােয়া-২৫িমিল/শতক িদেবন

1823

জিসম িময়া,
হামরেকানা,সদর,
 মৗলভীবাজার,
০১৮১৯৫৪০২৮৮

০১ ০.১৪১ কাপ িম পািন ঘালা
শতদক িত ১
 কিজ হাের ন

 িদেত হেব।

1824 আশফাক উি ন
, মা ফা র,সদর, 
মৗলভীবাজার,০১৭৪১৮৮০৯৯০

1

0.15

কাপ িম
মাছ পািনেত

 ভােস

িজওলাইট
200 া/শতেক+

লবণ
 200 াম/শতেক

 িদেবন।



1825

কামাল হােসন,
জবল,

সদর, মৗলভীবাজার,
০১৭৪৪১৪০৬৯২

1

0.06

কাপ িম

বােয়া এ য়া- ২৫ িমিল/ ট/শতক
িজওলাইট ২০০ া/শতক+ লবণ 
২০০ াম/শতেক িদেবন।

1826
শােয়ব িময়া,গদাধরভাগ,সদর,
মৗলভীবাজার,০১৭১৪৭৫২৯৮৮ ০১ ০.১৪১ কাপ িম পািন ঘালা

শতদক িত ১
 কিজ হাের ন

 িদেত হেব।

1827 অ রব দব,রায়ি ,
সদর, মৗলভীবাজার,
০১৭১৭৬১৬৩৫২

1

0.15

কাপ িম
মাছ পািনেত

 ভােস

িজওলাইট
200 া/শতেক+

লবণ
 200 াম/শতেক

 িদেবন।

1828

দীপ চ  মালাকার,
 াম: লা য়া, খিলল র,
 সদর মৗ ভীবাজার।
 ০১৭৫৯৮৬৬০৮৪

1

0.06

কাপ িম

বােয়া এ য়া- ২৫ িমিল/ ট/শতক
িজওলাইট ২০০ া/শতক+ লবণ 
২০০ াম/শতেক িদেবন।

1829

রন ন পাল,
 াম: লা য়া, 
খিলল র, সদর
 মৗ ভীবাজার।
০১৭২০৪৩৯৮০৫

০১ ০.১৪১ কাপ িম পািন ঘালা
শতদক িত ১
 কিজ হাের ন

 িদেত হেব।

1830
মাঃ দেলায়ার হােসন,

 াম: লা য়া, 
সদর মৗ ভীবাজার।
০১৭১২৩২৫৬৪১

1

0.15

কাপ িম
মাছ পািনেত

 ভােস

িজওলাইট
200 া/শতেক+

লবণ
 200 াম/শতেক

 িদেবন।

1831

আিজ িময়া, 
ামঃ বানগ ও, 

একা না, সদর
 মৗ ভীবাজার। ০১৭৬০১৮১২৬৭

1

0.06

কাপ িম

বােয়া এ য়া- ২৫ িমিল/ ট/শতক
িজওলাইট ২০০ া/শতক+ লবণ 
২০০ াম/শতেক িদেবন।



1832
মাঃ আ াহ, াম: রায় , একা না, 

সদর মৗ ভীবাজার। ০১৭১৭৯০৯৭৭৯ ০১ ০.১৪১ কাপ িম পািন ঘালা
শতদক িত ১
 কিজ হাের ন

 িদেত হেব।

1833

িবজয় সরকার, 
াম: বাহা র র, 

ম খ, সদর
 মৗ ভীবাজার। 
০১৭২৮৬৩৪৫৫০

1

0.15

কাপ িম
মাছ পািনেত

 ভােস

িজওলাইট
200 া/শতেক+

লবণ
 200 াম/শতেক

 িদেবন।

1834

িল  িময়া,
 াম: লা য়া,
 খিলল র, সদর
 মৗ ভীবাজার।
০১৭৯৮৫৭৮৪২৮

1

0.06

কাপ িম বােয়া এ য়া- ২৫ িমিল/ ট/শতক
িজওলাইট ২০০ া/শতক+ লবণ 
২০০ াম/শতেক িদেবন।

1835

আ ল ছালাম, 
াম: খিলল র, 

সদর মৗ ভীবাজার।
 ০১৭৫৪৪৭৬৭৩৪

1

0.15 কাপ িম

মাছ পািনর উপের 
ভেস উেঠ

িজওলাইট ২০০ া./শতক ও লবণ 
২০০ া./শতক িদেবন

1836

আ ল ওয়ািহদ, 
াম: চান র,

 খিলল র, সদর 
মৗ ভীবাজার।

 ০১৭৮০৫৬৯৭২৬

1

0.06 কাপিম

মাছ মারা যায়

বােয়া-২৫িমিল/শতক িদেবন

1837

আিসক িময়া,
 াম: গারারাই, 
সদর মৗ ভীবাজার।
০১৭২০-৮৩১২১৮

1

0.15 কাপ িম

মাছ পািনর উপের 
ভেস উেঠ

িজওলাইট ২০০ া./শতক ও লবণ 
২০০ া./শতক িদেবন

1838

মাঃ দেলায়ার হােসন,
 াম: লা য়া, সদর
 মৗ ভীবাজার।
০১৭১২৩২৫৬৪১

1

0.06 কাপিম

মাছ মারা যায়

বােয়া-২৫িমিল/শতক িদেবন



1939

শীল চ  দাস, 
াম: জবল,

 মা ফা র, সদর
 মৗ ভীবাজার। 
০১৭১৮৪৭৩১৮৯

1

0.2 কাপ িম

মাছ চাষ স েক 
জানেত চান

ইউিলয়া- ২০০ 
াম + .এস.িপ

-১৫০ াম শতক িত 
িদেত হেব।

1840

আ ল মন র েবল, 
াম: িনেত র,

 িগয়াসনগর,
সদর মৗ ভীবাজার। 
০১৭৫১১২৪৭০৫

1

0.15 কাপ িম

মাছ পািনর উপের 
ভেস উেঠ

িজওলাইট ২০০ া./শতক ও লবণ 
২০০ া./শতক িদেবন

1841

সাই ল ইসলাম, 
াম: উ র ধলবাগ, 

কামাল র, সদর
 মৗ ভীবাজার। 
০১৬৩৯৮৫৯৪৫৭

1

0.06 কাপিম

মাছ মারা যায়

বােয়া-২৫িমিল/শতক িদেবন

1842

মাতােহর হােসন,
উমর র,সদর 
মৗ ভীবাজার।

০১৭২০৩০২৯৬৩

1

0.2 কাপ িম

মাছ চাষ স েক 
জানেত চান

ইউিলয়া- ২০০ 
াম + .এস.িপ

-১৫০ াম শতক িত 
িদেত হেব।

1843

মা: আিরফ হােসন,
িগয়াসনগর, সদর
 মৗ ভীবাজার।
০১৭৪৬৪৬৩০৬৪

1

0.09 কাপ িম

লাল দাগ

মেসন ৩ াম/শতেক িদেবন।

1844

িব ল দবনাথ,
গািব র,সদর

 মৗ ভীবাজার।
০১৭১১৩১৬৭৭৮

1

0.02 কাপ িম

মাছ মারা যাে

িজওলাইট ২০০ া/শ+ লবণ ২০০ 
া/শতক+ মেসন- ৩ াম/শতেক িদেবন।



1845

সািদক আহমদ, মা ফা র,সদর 
মৗ ভীবাজার।

০১৭১১১৩৭৩০৭
1

0.24 কাপ িম

মাছ বড় হয় না।

ইয়ন িফস ায়ার- ৫ া/ কিজ খাবােরর সােথ 
িমশােয় িদেবন।

1846

শিহ ল ইসলাম,মাসকাি ,সদর 
মৗ ভীবাজার।

০১৭৪২৯১৩৮০১
1

0.13 কাপ িম

মাছ বড় হয় না।

অ া য়া ি নার াস- ০.৫ া/শতেক েয়াগ 
করেবন।

1847

মা ন িময়া, ি ম র,সদর 
মৗ ভীবাজার।

০১৭২১৯০৭০৯৬
1

0.18 কাপ িম

পািন ঘালা

ন-১ কিজ/শতেক িদেবন।

1848

ৎ র রহমান, সা হা , ম খ, সদর 
মৗ ভীবাজার।

০১৭২৬৮৬০১৮৬
1

0.121 কাপ িম

শওলা র

ঘন নট িদেয় শওলা র েল ফলেত 
হেব।

1849

ইনা ল কিবর, 
ধরকাপন, সদর
 মৗ ভীবাজার। 
০১৭২৬৬৭১৭৯৭৭

1

0.12 কাপ িম

মাছ মারাযাে

িজওলাইট ২০০ া/শ+ লবণ ২০০ া/শতক+ 
মেসন- ৩ াম/শতেক িদেবন।

1850

হাজী আর দ আলী, 
াম চান র, খিলল র,

 সদর, মৗলভীবাজার।
 ০১৭৭২০৯৫৬৮৭

1

0.04 তলািপয়া

মাছ পািনর 
উপর ভােস।

ন ২০০ াম/শতক+ লবণ ২০০ াম/শতেক 
িদেবন।

1851

মাঃ ল িময়া, 
ামঃ খিলল র, সদর,

 মৗলভীবাজার।
 ০১৭৬৪৪০৪২১৫

1

0.16 কাপ িম

পািনর রং ঘালা

ন-১ কিজ/শতেক িদেবন।

1852

মাঃ েয়ব িময়া, 
ামঃ লা য়া, সদর,

 মৗলভীবাজার। 
০১৩১৬০০৩৭৯১

1

0.07 কাপ িম

পািনর উপর 
গাঢ় লাল র।

া া  এ য়া ৬ িমিল/ ট/শতেক  
করেবন।



1853

মাঃ আনছার উি ন, 
াম: হামরেকানা,

 সদর, মৗলভীবাজার।
০১৭১৪৯৭৭১৪৯

1

0.11 কাপ িম

মাছ বড় হয় না।

মাছেক িনয়িমত খাবার িদেবন।

1854

মিফ র রহমান, 
বিলয়ারভাগ, চাদনীঘাট, 
সদর, মৗলভীবাজার।
 ০১৭৪০৫৯০৮৯৪

1

0.1 তলািপয়া

পািনর রংেঘালা

ন ২০০ াম/শতক+ লবণ ২০০ াম/শতেক 
িদেবন।

1855
বদ ল ইসলাম, গদাধরভাগ, সদর, 
মৗলভীবাজার। ০১৭১৭৫৪১০৩১ 1

0.2 কাপ িম

ধানে েত মাছ
চাষ স েক
জানেত চান

চাষীেক ঐ স েক িব ািরত বলা হল।

1856
আ ার িময়া,
 মা ফা র, সদর,
 মৗলভীবাজার।

1

0.08 কাপ িম

মাছ মারা যায়
ও পািন কােলা

ন ২০০ াম/শতক+ লবণ ২০০ াম/শতেক 
িদেবন।

1857
ইনা ল কিবর, ধরকাপন, সদর 
মৗ ভীবাজার। ০১৭২৬৬৭১৭৯৭৭ 1

0.11 কাপ িম

খা  েয়াগ 
েক জানেত
চান

মােছর দিহক ওজেনর ৫% খাবার িদেত 
হেব।

1858

মাঃ আ াস আলী, ামঃ শ র র, 
উপেজলাঃবড়েলখা, জলা 

মৗলভীবাজার, 
মাবাঃ০১৬৮৪৫৭০৯২৮

১

৪৫ কাপ িম মােছর পিরমান বিশ িক  মাছ অ  জায়গায় ানা র করেত 
হেব/িবি  করেত হেব।

1859

মাঃ মিতয়র রহমান ামঃ অিফস 
বাজার উপেজলাঃ বড়েলখা  জলাঃ 
মৗলভীবাজার মাবাঃ০১৭৯৬১৭০৯৪১ ১

৪০ কাপ িম মাছ মারা যায় েরর পািন ও কাদা ভােলাভােব 
নাড়াচাড়া কের িত শতেক ৫০০ াম ন 
পািনেত িভিজেয় রৗৈ র সময় পাতলা 

কের ের িছ েয় িদেত হেব।

1860

এনা ল হক, মাঃ লসা, উপেজলাঃ 
বড়েলখা, জলাঃ মৗলভীবাজার। 

মাবাঃ০১৭৭৬৬২৮৬৫৭ ১

৯৯ িম  চাষ মাছ বড় হয় না িক  মাছ অ  জায়গায় ানা র করেত 
হেব/িবি  করেত হেব।

1861
িরপন চ  নাথ, ামঃ লসা মাবাঃ 

০১৭৪৫৭১০৫৬৮
১

১৫ কাপ িম মােছর গােয় লাল 
দাগ

ের িত শতেক ৫০০ াম লবণ িদেত 
হেব।

1862
মাহাতাব হােসন, ামঃ মারশাইল 

বাগান, মাবাঃ ০১৭১২৭২৪৯৪৭
২

৫০০ কাপ িম ন ন ভােব মাছ চাষ র িত , উ ত পানা ম দ ও খা  
েয়াগ।



1863

মাঃ ইকবাল হােসন, ামঃ 
িরকাি , উপেজলাঃ বড়েলখা 

জলাঃ মৗলভীবাজার 
মাবাঃ০১৭০০৫১০৯৭৫

১

৩০ কাপ িম মাছ মারা যায় েরর পািন ও কাদা ভােলাভােব 
নাড়াচাড়া কের িত শতেক ৫০০ াম ন 
পািনেত িভিজেয় রৗৈ র সময় পাতলা 

কের ের িছ েয় িদেত হেব।

1864

আ  সােলহ, ামঃ ক ঠাল 
তলী,উপেজলাঃ বড়েলখা, জলাঃ 

মৗলভীবাজার 
মাবাঃ০১৭১২৩৩১৮৫২

৬

২০০ কাপ িম লেক মাছ চাষ উ ত মােনর  সবল পানা ছাড়েত হেব

1865
আ ল লিতফ, াম: কাঠালতলী, 

উপেজলা বড়েলখা, জলা: 
মৗলভীবাজার

১
৯০ িম  চাষ পািন ঘালােট িত শতেক ৫০০ াম ন েয়াগ করেত 

হেব

1866
তািজব উি ন, াম: কিবরা, 
উপেজলা বড়েলখা, জলা 

মৗলভীবাজার, 1725856737
১

১০৫ কাপ িম মােছ লাল দাগ িত শতেক  ৫০০ াম ন ও ৫০০ াম 
লবণ িদেত হেব

1867
ছােয়দ আহমদ, াম: গ ারজল, 

উপেজলা বড়েলখা, জলা 
মৗলভীবাজার, 1715793260

১
৩৯ কাপ িম মাছ মারা যাে িত শতেক ৫০০ াম ন েয়াগ করেত 

হেব

1868
মা: শাহজাহান, াম: মাইজ াম, 

উপেজলা বড়েলখা, জলা 
মৗলভীবাজার, 1788340581

১
১২ কাপ িম মাছ উপের ভােস িত শতেক ৫০০ াম ন েয়াগ করেত 

হেব

1869
িরিসকা  দাস, াম: ব 

গগড়া,উপেজলা বড়েলখা, জলা 
মৗলভীবাজার, 1788340581

১
১৫ কাপ িম মাছ মারা যাে িত শতেক ৫০০ াম ন েয়াগ করেত 

হেব

1870

িমত দাস, াম: ব গগড়া, 
উপেজলা; বড়েলখা, জলা 

মৗলভীবাজার, 
মাবাইল০১৭৩২০৬৮৬৮৬

১

৩৩ কাপ িম মাছ মারা যাে িত শতেক ৫০০ াম ন েয়াগ করেত 
হেব

1871
আ াস আ ী, াম: ব শংকর র, 

দােসরবাজার, বড়েলখা, 
মৗলভীবাজার, 1684570928

১
৪৫ ১৬ মােছ লাল দাগ িত শতেক  ৫০০ াম ন ও ৫০০ াম 

লবণ িদেত হেব



1872
মিতউর রহমান, াম: অিফসবাজার, 

বড়েলখা, মৗলভীবাজার,  
1796170941

১
৪০ কাপ িম মাছ মারা যাে িত শতেক ৫০০ াম ন েয়াগ করেত 

হেব

1873

এনা ল হক, মাঃ লসা, উপেজলাঃ 
বড়েলখা, জলাঃ মৗলভীবাজার। 

মাবাঃ০১৭৭৬৬২৮৬৫৭ ১

১ একর কাপ িম  
চাষ করেত 

আ হী

ন নভােব মাছ চােষ 
আ হী

র িত উ ত পানা ম দ ও খা  
েয়াগ

1874
িরপন চ  নাথ, ামঃ লসা, 

বড়েলখা, মৗলভীবাজার মাবাঃ 
০১৭৪৫৭১০৫৬৮

১
১৫ কাপ িম মাছ মারা যাে িত শতেক ৫০০ াম ন েয়াগ করেত 

হেব

1875
মাহতাব হােসন, মারশাইল চা 
বাগান, বড়েলখা, মৗলভীবাজার, 

1712724947
১

৫০০ - মােছর খাবার 
িকভােব দওয়া হয়

২.৫% মােছর উৎপাদন হাের খাবার িদেত 
হেব

1876
রিবউল ইসলাম, াম: রা াউ , 

বড়েলকা, মৗলভীবাজার, 
1711447332

৩২ কাপ িম মােছর র ের ি  
কম

মােছর পিরমান অ সাের খাবার িদেত 
হেব এবং পানামাছ কমােত হেব

1877
রােহল আহমদ, াম: দি ণভাগ, 

বড়েেলা, মৗলভীবাজার,
১

১৫ - েরর পািন গাঢ় 
স জ

৮০ াম েথ ের িদেত হেব

1878
চ া লাল দব, িনজ দি ণভাগ,

১
২০ তলািপয়া মাছ ভেস যাে পািন ও মা  নাড়াচাড়া কের শতেক ৫০০ 

াম ন িদেত হেব

1879
হািফজ উি ন, াম: ভালারকাি , 

জানগর, বড়েলখা, 
1782152398

১
২৮ কাপ িম পািনেত গ বািহেরর পািন ব  করেত হেব এবং 

শতেক ৫০০ াম ন িদেত হেব

1880
আ ল খােয়র, াম: লঘা , 

দােসরবাজার, বড়েলখা, 
মৗলভীবাজার, 1736609346

১
৩২ কাপ মাছ মারা যাে িত শতেক ৫০০ াম ন েয়াগ করেত 

হেব

1881
হািফ র রহমান, াম: শংকর র, 

দােসরবাজার, বড়েলখা, 
মৗলভীবাজার, 1717468049

১
১৮ - র  চাষ করেত 

ই ক
র ত কের সরকারী হ াচারী থেক 
র  সং হ করার পরামশ দওয়া হয়

1882
মা: কামরান চৗ রী, ময়র বড়েলখা 

পৗরসভা
১

১০ কাপ মাছ ভেস যাে পািন ও মা  নাড়াচাড়া কের শতেক ৫০০ 
াম ন িদেত হেব



1883
আ ক আহমদ, াম: আের াবাদ, 

দি ণভাগ, বড়েলখা, মৗলভীবাজার, 
1737863731

১
১৫ কাপ পািনর উপর লাল র িত শতেক ১৫০ াম ইউিরয়া এসিপ 

১০০ াম িদেত হেব

1884
শামস উি ন, াম: সফর র, 

দি ণভাগ, বড়েলখা, মৗলভীবাজার, 
1715057080

১
১৫ মাছ ভেস যাে পািন ও মা  নাড়াচাড়া কের শতেক ৫০০ 

াম ন িদেত হেব

1885
জািকর আহমদ, াম: আের াবাদ, 

বড়েলখা, মৗলভীবাজার, 
1748337426

১
১৫ তলািপয়া তলািপয় চাষ 

স েক ধারনা
র িত, নট িফ ং, িত শতেক 

৫০  তলািপয়া িদেত হেব

1886
মিজর উি ন, াম: দি ণভাগ, 

বড়েলখা, মৗলভীবাজার, 
1701441248

১
২৭০ কাপ িম মাছ মারা যাে িত শতেক ৫০০ াম ন েয়াগ করেত 

হেব

1887
জািহদ হাসান, াম: েছ ল, 

বড়েলখা, মৗলভীবাজার, ০১৭১৪-
৩৬৩৬৬১

১
২৮ কাপ িম মাছ মারা যাে িত শতেক ৫০০ াম ন েয়াগ করেত 

হেব

1888
মিজর উি ন, াম: দি ণভাগ, 

বড়েলখা, মৗলভীবাজার, 
1701441248

১
৩২ তলািপয়া মাছ মারা যাে িত শতেক ৫০০ াম ন েয়াগ করেত 

হেব

1889
আ  িফয়ান, াম: কার ি , 

বড়েলখা, মৗলভীবাজার ১
৩০ কাপ িম মােছর খাে  যয়াগ 

িকভােব করেত হয়
মােছর গড় ওজেনর ২৫% এর িভি  কের 

িদেত হেব

1890
ইসলাম উি ন, াম: মাইজ াম, 

বড়েলকা, মৗলভীবাজার, 
1889441775

১
১.৫ কাপ িম মাছ চাষ স েক 

ধারনা
র ত, ভােলা পানা ম দ

1891
ছােলহ আহমদ াম: মাইজ াম 

দােসরবাজারবড়েলখা, মৗলভীবাজার 
1719334750

১
১ একর কাপ িম মাছ চাষ স েক 

ধারনা
র ত, ভােলা পানা ম দ

1892
িরং  দাস, াম:বািগরপাড়, 

দােসরবাজার বড়েলখা, 
মৗলভীবাজার 1737276989

১
৪ িশং মাছ 

চাষ করেত 
আ হী

িশং মাছ চাষ করেত 
আ হী

র ত, ভােলা পানা ম দ করেত 
হেব

1893
ঠা রমিন িব াস দােসরবাজার 

1835124043
১

৪৫ কাপ িম পািনেত শওলা পািনেত ১০০ াম কাচ মইলকা িদেত হেব



1894
িব ৎ র ন দাস, াম: গগড়া, 

তািলম র
১

৪৫ কাপ িম মাছ মারা যাে িত শতেক ৫০০ াম ন েয়াগ করেত 
হেব

1895
মা র রশীদ, াম: কছরী ল, 

বড়েলখা, মৗলভীবাজার, 
1713808912

১
১৫ কাপ িম মাছ মারা যাে িত শতেক ৫০০ াম ন েয়াগ করেত 

হেব

1896
জািমল আহমদ, াম: প য়া, 

বড়েলখা, মৗলভীবাজার, 
1772233501

১
৫ কাপ িম মাছ মারা যাে িত শতেক ৫০০ াম ন েয়াগ করেত 

হেব

1897
কা ন দব, াম: নয়া াম, বড়েলখা, 
মৗলভীবাজার, 1778298230 ১

১০০ কাপ িম মাছ চাষ করেত 
ই ক

র িত ও ভােলা পানা ের িদেত 
হেব

1898
র  িময়া, াম: শখপাড়া, বড়েলকা, 
মৗলভীবাজার, 1818409530 ১

২২ কাপ িম মাছ বড় হয়না পানামাছ কমােত হেব এবং খাবার িদেত 
হেব।

1899
বদ ল ইসলাম, গদাধরভাগ, সদর, 

মৗলভীবাজার। ০১৭১৭৫৪১০৩১
১

২০ কাপ িম মাছ মারা যাে িত শতেক ৫০০ াম ন েয়াগ করেত 
হেব

1900
মা. তাজ উি ন , িময়া, া ণ 

বাজার, মাবাইল: 01716927587 ৬
১.৫ ই,কাতলা,

গল মাছচাষ
িপএইচ: ৭.৩,মােছর  
গােয় লাল দাগ

শতেক ৫০০ াম ন,৫০০ াম লবন েয়ােগর 
পরামশ

1901
মাঃ সােরায়ার , রশাই,কমধা, 

1775095729 ২
০.০৩ মেনােস  

তলািপয়া
িতিদন সকােল মাছ 
ভেস ওেঠ

হররা টেন শতেক ৩০০ াম িজওলাইট 
েয়াগ করার পরামশ

1902
মাঃ ওবায় র রহমান, লা র,ভােটরা 

1715052491 ১
০.০৯ মেনােস  

তলািপয়া
িতিদন সকােল মাছ 
ভেস ওেঠ

হররা টেন শতেক ৩০০ াম িজওলাইট 
েয়াগ করার পরামশ

1903
মাঃ ফয় ল হক, িথমপাশা, 

০১753631458 ১
০.১ ই,কাতলা,

গল মাছচাষ
মােছর  গােয় লাল দাগ শতেক ৫০০ াম ন,৫০০ াম লবন েয়ােগর 

পরামশ

1904
মাঃ আ স সিহদ,দাউদ র,হািজ র, 

1720831598 ৪

০.৮৯ ই,কাতলা,
গল মােছর 
পানা চাষ

সকােল মােছর পানা 
ভেস ওেঠ /খািব খায়

হররা টেন শতেক ৩০০ াম িজওলাইট 
েয়াগ করার পরামশ

1905
মাঃ চরাগ আলী ,মেনারাজ, িথমপাশা, 
মাবা: 01710291290 ২

০.০৫ ই,কাতলা,
গল মাছচাষ

মােছর  গােয় লাল দাগ শতেক ৫০০ াম ন,৫০০ াম লবন েয়ােগর 
পরামশ

1906
তাফা ল,মা াসাবাজার, া ণবাজার, 
মাবাইল: 01716604681 ২

০.০৪ মেনােস  
তলািপয়া

িপএইচ:৬.৮, িতিদন 
সকােল মাছ ভেস ওেঠ

হররা টেন শতেক ৩০০ াম িজওলাইট 
েয়াগ করার পরামশ



1907
মাঃ খয় ল ইসলাম,ছকাপন,কািদ র, 
মাবা: 01767546594 ১

০.০৬ ই,কাতলা,
গল মাছচাষ

এেমািনয়া:০.৫,িপএইচ:
 ৭.৮মােছর গােয় লাল 
দাগ, লজ পচ

হররা টেন শতেক ২৫০ াম িজওলাইট 
েয়াগ করার পরামশ

1908
সয়দ আফতা রআলী,মা রা, লাউড়া 
পৗরসভা,01770160906 ৩

০.৭ ই,কাতলা,
গল মােছর 
পানা চাষ

মােছর  গােয় লাল দাগ শতেক ৫০০ াম ন,৫০০ াম লবন েয়ােগর 
পরামশ

1909
ওয়ািহদ খান রিন, চৗ রীবাজার, 
1723483761 ২

০.৪ ই,কাতলা,
গল মাছচাষ

িপএইচ:৬.৫, িতিদন 
সকােল মাছ ভেস ওেঠ

হররা টেন শতেক ২৫০ াম িজওলাইট 
েয়াগ করার পরামশ

1910

মাঃ সাই র রহমান চৗ রী ,মা রা

৬

১.০৬ তলািপয়া, দ
শীয় 
ই,কাতলা,
গল মাছচাষ

এক  ের লজ পচ  
মাছ দখেত পাওয়া 
যাে

শতেক ৫০০ াম লবণ ৫০০ াম িজওলাইট 
েয়ােগর পরামশ

1911
মাঃ মা ফা কামাল, র, 

1711065296 2

0.2 মেনােস  
তলািপয়া

িপএইচ:৬.৮, িতিদন 
সকােল মাছ ভেস ওেঠ

হররা টেন শতেক ৩০০ াম িজওলাইট 
েয়াগ করার পরামশ

1912
মাঃ ওয়ািহদ, িময়া, া ণবাজার, 

01745-508344 ১
০.১ ই,কাতলা,

গল মাছচাষ
মােছর  গােয় লাল দাগ শতেক ৫০০ াম ন,৫০০ াম লবন েয়ােগর 

পরামশ

1913
মাঃ শািহন আহেমদ, লাল র,রাউৎগাও, 

01798-976760 2
0.25 ই,কাতলা,

গল মাছচাষ
মােছর  গােয় লাল দাগ শতেক ৫০০ াম ন,৫০০ াম লবন েয়ােগর 

পরামশ

1914
আ ছ ছ র, রাউৎগাও, 01749-
742396 1

0.1 মেনােস  
তলািপয়া

িপএইচ:৬.৮, িতিদন 
সকােল মাছ ভেস ওেঠ

হররা টেন শতেক ৩০০ াম িজওলাইট 
েয়াগ করার পরামশ

1915
মাঃ আ ল মতিলব, কােনহাত, 
কিশমইল, 01721-907907 1

0.18 ই,কাতলা,
গল মাছচাষ

মােছর  গােয় লাল দাগ শতেক ৫০০ াম ন,৫০০ াম লবন েয়ােগর 
পরামশ

1916
নািজম হােসন আজাদ, রাউৎগাও, 
01726-794979 1

0.09 ই,কাতলা,
গল মাছচাষ

মােছর  গােয় লাল দাগ শতেক ৫০০ াম ন,৫০০ াম লবন েয়ােগর 
পরামশ

1917
মাঃ আমজাদ হােসন, তাবী, লাউড়া, 

173803260 2
0.35 ই,কাতলা,

গল মাছচাষ
মােছর  গােয় লাল দাগ শতেক ৫০০ াম ন,৫০০ াম লবন েয়ােগর 

পরামশ

1918

মাঃ আ স সিহদ, দাউদ র, হািজ র, 
01720-831598

3

0.6 ই,কাতলা,
গল ও 
র েপানা চাষ

মােছর  গােয় লাল দাগ শতেক ৫০০ াম ন,৫০০ াম লবন েয়ােগর 
পরামশ



1919
মা ফা কামাল চৗ রী, র, 

বা ণবাজার, 01711-065296 2

0.2 মেনােস  
তলািপয়া

িপএইচ:৬.৮, িতিদন 
সকােল মাছ ভেস ওেঠ

হররা টেন শতেক ৩০০ াম িজওলাইট 
েয়াগ করার পরামশ

1920

মাঃ আ  খােয়র চৗ রী, পাইকপাড়া, 
হািজ র, 01718-013932

3

0.15 ই,কাতলা,
গল ও 
র েপানা চাষ

মােছর  গােয় লাল দাগ শতেক ৫০০ াম ন,৫০০ াম লবন েয়ােগর 
পরামশ

1921
হািছনা আ ার, বাগা রা, লাউড়া

2

0.21 মেনােস  
তলািপয়া

িপএইচ:৬.৮, িতিদন 
সকােল মাছ ভেস ওেঠ

হররা টেন শতেক ৩০০ াম িজওলাইট 
েয়াগ করার পরামশ

1922
মাঃ শািকল আহমদ, লাউড়া 
পৗরসভা, 01757-098993 4

0.32 ই,কাতলা,
গল মাছচাষ

মােছর  গােয় লাল দাগ শতেক ৫০০ াম ন,৫০০ াম লবন েয়ােগর 
পরামশ

1923
মাঃ ফয় ল হক, শািলকা, িথমপাশা, 

01753-220279 1
0.1 ই,কাতলা,

গল মাছচাষ
মােছর  গােয় লাল দাগ শতেক ৫০০ াম ন,৫০০ াম লবন েয়ােগর 

পরামশ

1924

মাঃ খিল র রহমান, শরীফ র, 01710-
359397

2

0.12 ই,কাতলা,
গল ও 
র েপানা চাষ

মােছর  গােয় লাল দাগ শতেক ৫০০ াম ন,৫০০ াম লবন েয়ােগর 
পরামশ

1925
মাঃ জাহা ীর আলম, র, 

রাউৎগাও, 01710-528488 2
0.21 ই,কাতলা,

গল মাছচাষ
মােছর  গােয় লাল দাগ শতেক ৫০০ াম ন,৫০০ াম লবন েয়ােগর 

পরামশ

1926
মাঃ আ ল িকত, হািজ র, 

কাউকাপন, 01716-871320 2
0.41 ই,কাতলা,

গল মাছচাষ
মােছর  গােয় লাল দাগ শতেক ৫০০ াম ন,৫০০ াম লবন েয়ােগর 

পরামশ

1927
মাঃ হাসাইন, বােদ কিশমইল, 

01733-920892 1

0.05 মেনােস  
তলািপয়া

িপএইচ:৬.৮, িতিদন 
সকােল মাছ ভেস ওেঠ

হররা টেন শতেক ৩০০ াম িজওলাইট 
েয়াগ করার পরামশ

1928
মাঃ হাছা ামান, হািজ র, 01731-

140222 1
1 ই,কাতলা,

গল মাছচাষ
মােছর  গােয় লাল দাগ শতেক ৫০০ াম ন,৫০০ াম লবন েয়ােগর 

পরামশ

1229
শােহল আহেমদ, গাজী র, লাউড়া, 
01316-553314 1

0.04 ই,কাতলা,
গল মাছচাষ

মােছর  গােয় লাল দাগ শতেক ৫০০ াম ন,৫০০ াম লবন েয়ােগর 
পরামশ

1930

মাঃ আ ল হা ান, িগয়াসনগর,01729-
179399

3

0.49 ই,কাতলা,
গল ও 
র েপানা চাষ

মােছর  গােয় লাল দাগ শতেক ৫০০ াম ন,৫০০ াম লবন েয়ােগর 
পরামশ



1931
মাঃ িসরা ল ইসলাম, 01798-

303443 1
0.09 ই,কাতলা,

গল মাছচাষ
মােছর  গােয় লাল দাগ শতেক ৫০০ াম ন,৫০০ াম লবন েয়ােগর 

পরামশ

1932
না বগম, িহ ািজয়া, া ণবাজার, 

1754192107 1
0.09 ই,কাতলা,

গল মাছচাষ
মােছর  গােয় লাল দাগ শতেক ৫০০ াম ন,৫০০ াম লবন েয়ােগর 

পরামশ

1933
মাঃ আহছান, নতন, রাউৎগাও 01720-

670659 1
1.21 ই,কাতলা,

গল মাছচাষ
মােছর  গােয় লাল দাগ শতেক ৫০০ াম ন,৫০০ াম লবন েয়ােগর 

পরামশ

1934
মাঃ সাই ল ইসলাম, ল র র, লাউড়া 

01310-541426 1
0.08 ই,কাতলা,

গল মাছচাষ
মােছর  গােয় লাল দাগ শতেক ৫০০ াম ন,৫০০ াম লবন েয়ােগর 

পরামশ

1935
মাঃ খয় ল ইসলাম, কিশমইল 

01767-546594 1
0.02 ই,কাতলা,

গল মাছচাষ
মােছর  গােয় লাল দাগ শতেক ৫০০ াম ন,৫০০ াম লবন েয়ােগর 

পরামশ

1936
হািছনা আ ার ডিল, বাগা রা, লাউড়া 
01715-310258 2

0.21 মেনােস  
তলািপয়া

িপএইচ:৬.৮, িতিদন 
সকােল মাছ ভেস ওেঠ

হররা টেন শতেক ৩০০ াম িজওলাইট 
েয়াগ করার পরামশ

1937

মাঃ বা ল িময়া, লয়ারহাই, জয়চ ী 
01752-966136

1

0.09 ই,কাতলা,
গল ও 
র েপানা চাষ

মােছর  গােয় লাল দাগ শতেক ৫০০ াম ন,৫০০ াম লবন েয়ােগর 
পরামশ

1938
আ ল খােয়র চৗ রী, পাইকপাড়া, 
হািজ র 01718-013932 1

0.16 িশং, মা র 
মােছর চাষ

খাে  অিনহা খাে র সােথ এ য়ািমন িমিশেয় েয়াগ

1939
শামীম উি ন আহমদ, তাবী 01726-
239296 1

0.16 ই,কাতলা,
গল মাছচাষ

মােছর  গােয় লাল দাগ শতেক ৫০০ াম ন,৫০০ াম লবন েয়ােগর 
পরামশ

1940
মাঃ ওয়ািহ র রহমান, ভাটরা 

01715-052491 1
0.08 ই,কাতলা,

গল মাছচাষ
মােছর  গােয় লাল দাগ শতেক ৫০০ াম ন,৫০০ াম লবন েয়ােগর 

পরামশ

1941
নজ ল ইসলাম, কিশমইল 01740-
971098 1

0.12 ই,কাতলা,
গল মাছচাষ

মােছর  গােয় লাল দাগ শতেক ৫০০ াম ন,৫০০ াম লবন েয়ােগর 
পরামশ

1942
এবা র রহমান, কাইরচক, কিশমইল 
01726-448721 1

0.2 ই,কাতলা,
গল মাছচাষ

মােছর  গােয় লাল দাগ শতেক ৫০০ াম ন,৫০০ াম লবন েয়ােগর 
পরামশ

1943
মাঃ হাসাইন, বােদ কিশমইল 

01733-920892 1

0.05 মেনােস  
তলািপয়া

িপএইচ:৬.৮, িতিদন 
সকােল মাছ ভেস ওেঠ

হররা টেন শতেক ৩০০ াম িজওলাইট 
েয়াগ করার পরামশ

1944
মাঃ হাছা ামান, হািজ র 01731-

140222 1
1 ই,কাতলা,

গল মাছচাষ
মােছর  গােয় লাল দাগ শতেক ৫০০ াম ন,৫০০ াম লবন েয়ােগর 

পরামশ



1945
শােহল আহেমদ, গাজী র, লাউড়া 
01316-553314 1

0.04 ই,কাতলা,
গল মাছচাষ

মােছর  গােয় লাল দাগ শতেক ৫০০ াম ন,৫০০ াম লবন েয়ােগর 
পরামশ

1946
মাঃ ফয় ল হক, িথমপাশা 

753631458 ১
০.১ ই,কাতলা,

গল মাছচাষ
মােছর  গােয় লাল দাগ শতেক ৫০০ াম ন,৫০০ াম লবন েয়ােগর 

পরামশ

1947
মাঃ আ স সিহদ,দাউদ র,হািজ র 

1720831598 ৪

০.৮৯ ই,কাতলা,
গল মােছর 
পানা চাষ

সকােল মােছর পানা 
ভেস ওেঠ /খািব খায়

হররা টেন শতেক ৩০০ াম িজওলাইট 
েয়াগ করার পরামশ

1948
মাঃ চরাগ আলী ,মেনারাজ, িথমপাশা, 
মাবা: 01710291290 ২

০.০৫ ই,কাতলা,
গল মাছচাষ

মােছর  গােয় লাল দাগ শতেক ৫০০ াম ন,৫০০ াম লবন েয়ােগর 
পরামশ

1949
তাফা ল,মা াসাবাজার, া ণবাজার 
মাবাইল: 01716604681 ২

০.০৪ মেনােস  
তলািপয়া

িপএইচ:৬.৮, িতিদন 
সকােল মাছ ভেস ওেঠ

হররা টেন শতেক ৩০০ াম িজওলাইট 
েয়াগ করার পরামশ

1950
মা: ল িময়া পােরর টং 01714-

705470 1
0.12 কাপ িম অি েজন তা 100 াম অি -এ েয়ােগর পরামশ দান।

1951
সকত রায় লালবাগ 01763-877069

1
0.32 কাপ িম িপএইচ কম শতেক 01 কিজ ন দােনর পরামশ দান।

1952
অজয় দাস খিলল র 01314-925391

4

0.13 কাপ িম র িত শতেক ন 01 কিজ ইউিরয়া 200 াম 
এসিপ-100 াম খল-500 াম েয়ােগর 

পরামশ দান।

1953
হা ন িময়া উ র ভাড়াউড়া 
1740840048 4

3.64 কাপ 
িম , তলািপয়া
, পা াস

িঁজর অভাব িষ াংক ম ল শাখায় যাগােযাগ করার 
জ  পরামশ দওয়া হেলা।

1954
আ ছ ছামাদ দ:ভাড়াউড়া,01723-
480553 1

0.07 কাপ িম , 
তলািপয়া

খাবার িনধারণ িতিদন 06 কিজ িপেলট খা  েয়ােগর 
পরামশ দান।

1955
জয় ম পাল ভীমশী 1735193247

1
0.36 কাপ িম খাবার িনধারণ মােছর ওজেনর 3% হাের খা  েয়ােগর 

পরামশ দান করা হেলা।

1956
িমলন শীল আমরাইল চা বাগান 01713-
801597 01

0.1 কাপ িম াস সম া 100 াম অি এ 100 াম াসনীল 
েয়ােগর পরামশ দওয়া হেলা।

1957
শংকর দব  উ:ভাড়াউড়া 1710040630

1
0.06 কাপ িম শওলা অিধক খাবার ব  রাখার পরামশ দান করা হেলা।

1958
মন িম সাতগ ও চা বাগান 01719-

373498 1
0.18 কাপ িম পািন ঘালা ের 12 কিজ ন েয়ােগর পরামশ দওয়া 

হেলা



1959
ইমন ধর কালা র 01749-659051

1
0.02 কাপ িম মাছ মারা যায় 100 াম অি এ দওয়ার পরামশ দান।

1960
স ওয়ািসম রাজা র 1727562289

1

0.18 কাপ িম র িত শতেক ন 01 কিজ ইউিরয়া 200 াম 
এসিপ-100 াম েয়ােগর পরামশ দান।

1961
জিরন উি ন খাির ামা 01926-
873990 1

0.49 কাপ িম অি েজন কম 50 াম অি েজন ড়া 3 িদন পরপর িদেবন।

1962
মা: সাই ল িময়া নায়াগ ও 01745-

879877 1
0.14 কাপ িম খাবার িনধারণ িতিদন 05 কিজ খাবার দােনর পরামশ

1963
মা: িপয়ার আল প: ভাড়াউড়া, 01720-

272468 3
0.28 কাপ িম র  িনধারণ 30 শতেক 01 কিজ র  ছাড়ার পরামশ 

দান।

1964
মা: আলাউি ন িস রখান 01712-

722774 1
0.19 কাপ নাসারী িফড িনধারণ কাপ নাসারী পাউডার িফড 4 বার/িদেন দান 

করেবন।

1965
শামীম িময়া ব না 01755-203729

1
0.43 কাপ িম ের NH3 বিশ প েকয়ার িচটা েড়র সােথ দােনর পরামশ।

1966
আলী ইমাম হাজী র 01712-543154

1
1.5 কাপ িম খাবার িনধারণ মােছর ওজেনর 3% হাের খা  েয়ােগর 

পরামশ দান।

1967
িরং  দব নওয়াগ ও 01723-905560

1
0.12 কাপ িম ঋণ পেত চান মৎ  খােত সরকােরর েণাদনা স েক 

অবগতকরণ ও ঋণ হণ স েক পরামশ

1968
দীপ করী সাতগাও 01713-809956

2
0.13 কাপ িম পািন ঘালা 10 কিজ ন েয়ােগর পরামশ

1969 অজয় দব রভীপাড়া 1711445202 1 0.02 কাপ িম অি েজন মা া কম অি  এ 200 াম 02 বার কের 03 িদন

1970
অজয় দাস খিলল র 01314-925391

1
0.13 কাপ িম র িত র িত েক পরামশ দান করা হয়।

1971
শখ আলমগীর িমশন রাড 

1782477868 2

0.6 কাপ িম র িত শতেক ন 01 কিজ ইউিরয়া 200 াম 
এসিপ-100 াম েয়ােগর পরামশ দান।

1972
পাথ গৗড় জালািলয়া রাড 01739-
022049 1

0.12 পা াস, কাপ 
িম

অ ােমািনয়া বিশ পািন পিরবতন করার পরামশ দান।

1973
রি ত িব াস কালা র 01733-
222637 1

0.1 কাপ িম মাছ চােষর পরামশ র িত, পানা ম দ, খাবার পিরমাণসহ 
পরামশ দান করা হেলা।

1974
মা ন আ ার কালা র ম ল

1
0.06 তলািপয়া মাছ পািনেত ভােস শতেক 05 াম কের অি  এ েয়াগ করার 

জ  পরামশ দান করা হেলা।



1975
শা  দাশ  স জবাগ 01715-

073092 1
0.12 তলািপা, 

কাপ িম
রাতন র ন, 

লবণ েয়ােগর মা া
শতাংেশ 01 কিজ ন ও 00.500 কিজ 
লবণ েয়ােগর পরামশ দান।

1976
জয় ন পাল বৗলািশর 01735-
193247 1

0.4 কাপ িম খাবার পিরমাণ মােছর ওজেনর 3% হাের খা  িদেবন

1977
গাবতী গড় ভাড়াউড়া চা বাগান 01723-

215520 1
0.12 কাপ িম খাবােরর পিরমাণ 05 কিজ খাবার েয়ােগর পরামশ দান।

1978
রমজান িময়া ম ল 01726-661107

0.1
0.04 তলািপয়া খাবার িনধারণ দিনক 04 কিজ িপেলট খাবার েয়ােগর 

পরামশ দান করা হেলা।

1979
বা  সাদ দাশ ভাড়াউড় 01648-
702683 4

0.18 কাপ িম , 
তলািপয়া

িক খাবার দান করব িপেলট খা  02 বলা দওয়ার পরামশ দান 
করাহেলা।

1980
শাওন পািশ বাশা 01721-520110

1
0.08 কাপ িম ঋণ েনাদনা মৎ  খােত ঋণ েনাদনা সরকােরর েক 

অবগতকরণ।

1981
অজয় দব রভীপাড়া  01711-445205

1
0.02 কাপ িম পািনিপএইচ-2 ন 500 াম/শতেক েয়ােগর পরামশ।

1982
আবজান িময়া আিশে াণ 01725-
781059 1

0.1 কাপ িম াস সম া 100 াম অি এ ও 100 াম াস িনল 
েয়ােগর জ  বালা হেলা।

1983
রশনা ত তী িশববািড় 01302-640293

1
0.12 কাপ িম িক পিরমাণ খাবার 

দেব
িতিদন 10 কিজ খাবার ই বার দান 

করার পরামশ দান করা হেলা।

1984
িনিশকা  চ বত  বৗলাশীর 01714-
725220 1

0.13 কাপ নাসাির খাবার পিরমাণ িতিদন 5 কিজ খাবার দওয়ার পরামশ 
দান করা হেলা।

1985
মলয় দ  নবীর 01716-815873

1
0.13 কাপ িম মােছর খাবার পিরমাণ িতিদন 05 কিজ কের খা  িদন।

1986
বলরাম স ওতাল িশববািড় 01785-
064795 1

0.06 কাপ িম শওরারপিরমাণ বিশ খাবার ব  রাখার পরামশ দান করা হেলা।

1987
জিরন উি ন খাির ামা 01926-
873990 1

0.04 তলািপয়া স জ র র েল নওয়ার পরামশ দান ও 10 াম 
ি িচং পাউডার েয়ােগর পরামশ

1988
মা: সালাউি ন প:ভাড়াউড়া 01712-

425402 1
0.2 পা াস খাে র পিরমাণ 3% হাের খা  দওয়ার পরামশ দান করা 

হেলা।

1989
শা  দব প:ভাড়াউড়া 01716-

081790 1
0.05 কাপ িম খাবােরর পিরমাণ িতিদন 02 কিজ কের খাবার দওয়ার 

পরামশ দওয়া হেলা।

1990
আন  িসংহ কািকয়াছড়া 01774-
217232 1

0.08 কাপ িম পািন ঘালা শতেক 250 াম ন েয়ােগর পরামশ দান 
করা হেলা।



1991
জািহদ হাসান ভরববাজার 01712-
974498 1

0.13 কাপ িম খা  পিরমাণ িতদিন 05 কিজ খাবার েয়ােগর পরামশ।

1992
রােসল িময়া নায়াগ ও 01711-393446

1
0.02 কাপ িম পািন স জ হে  না 02 কিজ এসিপ ও 01 কিজ ইউিরয়া 

েয়াগ

1993
সাজন দ ভীমসী 01712-317865

1
0.1 কাপ িম র িত ন 01 কিজ, ইউিরয়া-200 াম ও 

এসিপ100 াম েয়ােগর পরামশ।

1994
বলরামস ওতাল িশববািড় 01785-
064795 1

0.06 কাপ িম এআইএফ-2 অ দান 
িকত

েয়াজনীয় ত  , স য় জমারকরণ, 
র েলশন এবং াব পাঠােন,র 

পরামম দান।

1995
মাছা: ফােতমা কালা র 1744224516

1

0.15 কাপ িম মাছ মারা যাে িত শতেক 500গাম ন 500 াম লবণ 
সম  ের িছ েয় দবার পরামশ দান 
করা হেলা।

1996
অজয় মার রভীপাড়া 1711445205

1
0.04 কাপ িম মােছর খা  িনধারণ মােছর মাট ওজেনর 2% হাের স রক 

খা  দওয়ার পরামশ দান।

1997
ছািদ র রহমান ব না 01747-927399

1

0.5 কাপ িম মাছ মারা যাে িত শতেক 500গাম ন 500 াম লবণ 
সম  ের িছ েয় দবার পরামশ দান 
করা হেলা।

1998
রশনা ত তী িশববািড় 01302-640293

1
0.12 কাপ িম া টন বিশ সাময়িক খাবার ব  ও অিতির  স জ র 

েল ফলার পরামশ দান।

1999
গাবতী গড় ভাড়াউড়া 01723-215520

1
0.1 কাপ িম িক পিরমাণ ন, লবণ 

িদেবন
শতাংেশ 500 াম ন ও 250 াম লবণ 

েয়ােগর পরামশ পদান করা হেলা।

2000
মন ত তী িশববািড় 01792-382733

1
0.08 কাপ িম পােড় আগাছা বিশ পােড়র আগাছা ও ঝাপঝাড় পির ার করার 

পরামশ দান করা হেলা।

2001
রােসল িময়া নায়াগ ও  01782-
331575 1

0.14 কাপ িম মাছ বড় হে  না মােছর ওজেনর 3% স রক খা  
খাওয়ােনার পরামশ দান করা হেলা।

2002
মা ক আহেমদ বৗলািশর 01715-
379964 1

0.2 তলািপয়া, 
কাপ িম

ন ও লবণ এরপিরমাণ শতাংেশ 250 াম কের ন ও লবণ 
েয়ােগর পরামম দান

2003
আলী ইমাম হাজী র 01712-543154

1
0.5 কাপ িম অি েজন সম া িত শতেক 05 াম অি  এ েয়ােগর 

পরামম দান

2004
মা: রােসল িময়া নওয়াগ ও 01711-

394446 1
0.02 কাপ িম পািন স জ হে  না 2 কিজ এসিপ 01 কিজ ইউিরয়া েয়ােগর 

পরামশ দান ।

2005
জিরন উি ন খাির ামা 01926-
873990 1

0.04 কাপ িম  ও 
তলািপয়া

ঘন স জ র খা  দওয়া ব  ও স জ র েল ফলার 
জ  পরামশ দান করাহেলা।



2006
আিমর হামজা প:ভাড়াউড়া 01711-
237948 1

0.15 কাপ িম হালকা লাল র শতেক 100 াম কের ইউিরয়া েয়ােগর 
পরামশ দান করা হেলা্

2007
মন িম সাতগ ও চা বাগান 01719-

373498 1
0.12 কাপ িম খারােরর পিরমাণ মােছর মাট ওজেনর 5% হাের স রক 

খা  েয়ােগর পরামশ দান।

2008
রিন শাপলাবাগ 01712-282299

02  াংক
20,000 িল. তলািপয়া খাবােরর পিরমাণ মােছর মাট ওজেনর 5% হাের খাবার 

দওয়ার পরামশ দান

2009
নারায়ন িম মাকিড়ছড়া চা বাগান 
01737-353950 1

0.1 কাপ িম স জ র খা  েয়াগ ব  ও স জ র েল ফলার 
পরামশ দান ।

2010
রশনা ত তী িশববািড় 01302-640293

1
0.12 কাপ িম খাবােরর পিরমাণ মােছর মাট ওজেনর 3.5% হাের খাবার 

দওয়ার পরামশ দান

2011
মা: ল আিমন খিলল র 01713-

811337 1
0.15 কাপ িম লাল র শতেক 100 াম কের ইউিরয়া েয়ােগর 

পরামশ দান করা হেলা্

2012
লক দব স জবাগ 01723-791614

1

0.2 কাপ িম অি েজন জিনত সম া 05 াম কের অি এ িত শতেক পািনর 
সােথ িলেয় িরর পািনেত িছ েয় 
দওয়ার পরামশ দান।

2013
শংকর দাশ গ ব র 01718-

222680 1
0.23 মেনােস  

তলািপয়া
ঘন স জ র খাবার ব  রাখার পরামশ দান।

2014
িনিশকা  চ বত  বৗলািশর 01714-
725220 1

0.23 কাপ নাসাির খাবােরর পিরমাণ িতিদন 05 কিজ খাবার 02 বলায় 
দওয়ার পরামশ দান।

2015
মা: সালাউি ন প:ভাড়াউড়া 01712-

425402 1
0.22 পা াস চাষ পািন ঘালােট শতেক 500 াম ন েযােগর পরামশ দান।

2016
শখ বািড় মা াসা ভরবগ  বাজার 

01759-613940 1
0.8 তলািপয়া 

িম  চাষ
মাছ মারা যায়। অি েগা  500 াম কের পর পর িতন িদন 

দওয়ার পরামশ দান।

2017
মাহ ল হাসান রানা কিরয়া

1

0.04 তলািপয়া চাষ অ ােমািনয়া জিনত 
সম া

ন নকের পািন বািহর থেক িনেয় আসার 
জ  এবং মাছ অ  সিরেয় দওয়ার 
পরামশ।

2018
মলয় ষণ দ  নবীর 01716-
815873 1

0.13 কাপ িম খাবােরর পিরমাণ 3% হাের খা  দওয়ার পরামম দান।

2019
মা: আলী ইমাম হাজী র 01712-

543154 5
2 কাপ িম খা  িনধারণ মােছর মাট ওজেনর 3% হাের স রক 

খা  েয়ােগর জ  পরামশ দান



2020

ফয়সল আহমদ,িপতা- দলা িময়া, াম: 
গয়গড়, ডাক: রাজনগর 
1712233458 ১

০.০৬ ই জাতীয় 
মােছর চাষ

মােছ লাল দাগ ( , 
েগল)

শতাংেশ ২৫০ াম হাের ন ১ম স ােহ। ২য় 
স ােহ ২৫০ াম হাের লবণ ও ২ াম হাের 
পটাশ পািনেত েল দওয়া পরামশ দওয়া 

হয়।

2021

মা: ছায়াদ আলী িপতা- মা: ফজল 
িময়া, াম: নয়া লা, ডাক: ন য়ার খ 

০১৭৪০৬২০৩৩৮ ২

১.৯৪ ই জাতীয় 
মােছর চাষ

মাছ মের যায় ও র 
গােয় লাল দাগ।

শতাংেশ ২৫০ াম হাের ন ১ম স ােহ। ২য় 
স ােহ ২৫০ াম হাের লবণ ও ২ াম হাের 
পটাশ পািনেত েল দওয়া পরামশ দওয়া 

হয়।

2022

র ানী িময়া, িপতা- ত আলকাছ িময়া, 
াম: কািজরহাট,ডাক:কিরম ার  

1749223776 ১

০.১ ই জাতীয় 
মােছর চাষ

েরর পািন ঘালা শতাংেশ ২৫০ াম হাের ন দওয়ার পরামশ 
দওয়া হয়।

2023
মা র রিশদ, িপতা- মা: মা ফা িময়া, 

াম: কিরম র, ডাক: কিরম র 
1726699137

১

০.১২ ই জাতীয় 
মােছর চাষ

মােছর মে  রাগ 
দখা িদেয়েছ।

শতাংেশ পটাশ ১৫০ াম হাের। লবণ ৫ কিজ 
িদেত হেব। ৩িদন পর সমপিরমান আবার 

িদেত হেব।

2024

আছকান িময়া, িপতা- ত মাশারফ 
িময়া, াম: বািলগ ও, ডাক: ি বাজার 

1711484820 ১

০.১ ই জাতীয় 
মােছর চাষ ও 
িশং, মা র 

চাষ।

িশং ও মা েরর খাবার 
িক িদেব জানেত চায়।

ভাসমান িফড বাে  দওয়ার পরামশ দওয়া 
হয়।

2025
মা: আকবর আলী তা কদার, িপতা- 
ত মিনর িময়া, াম: মেদিন মহল, 

ডাক: মেদিন মহল ০১৭৩৯৮৮৫৫৩৫
৩

০.৪৯ ই জাতীয় 
মােছর চাষ

মাছ বড় হয় না। িনয়িমত স রক খবার দওয়ার পরামশ 
দওয়া হয়।

2026

মা: ছােলক আহমদ, িপতা- জমেসদ 
িময়া, াম: মেদিন মহল, 

ডাক: মেদিনমহল 1712693456 ৩

০.২৮ তলািপয়া 
চাষ।

মাছ বড় হয় না। িনয়িমত ভাসমান স রক খবার দওয়ার 
পরামশ দওয়া হয়।

2027
বােয়র আহমদ, িপতা- হা ন অর 

রিশদ, াম: মেদিন মহল, ডাক: 
মেদিন মহল 1722226109

১

০.২২ ই জাতীয় 
মােছর চাষ

মাছ বড় হয় না। িনয়িমত স রক খবার দওয়ার পরামশ 
দওয়া হয়।

2028
মা: নিজর িময়া, িপতা- ত আছকন 

উ া, াম: একাম , ডাক: ভা ারহাট 
1726975522

১

০.১২ ই জাতীয় 
মােছর চাষ

ই, েগল ও  
মারা যায়।

youka 100ml,Timsen 
50gm+৫ কিজ লবণ ও oxygold-
250gm িদেত পরামশ দওয়া হয়।



2029

মা: মিতন িময়া, িপতা- আলাব িময়া, 
াম: গয়াস র, ডাক: কিরম র 

1799747844 ১

০.৮ ই জাতীয় 
মােছর চাষ

মাছ বড় হয় না। ম দ ঘন  বিশ। শতাংেশ ৩০  মাছ রেখ 
বািক মাছ অ  সরােনার এবং িনয়িমত 

স রক খবার দওয়ার পরামশ দওয়া হয়।

2030
শািমম আহমদ, িপতা- ল হক, াম: 

ঘড়গ ও, ডাক: ঘড়গ ও 
1723575191

১

০.১২ ই জাতীয় 
মােছর চাষ

মাছ বড় হয় না। িনয়িমত স রক খবার দওয়ার পরামশ 
দওয়া হয়।

2031
স িময়া, িপতা- ত ইসমাইল উ া, 
াম: কািজরহাট, ডাক: কিরম র 

1713801870
১

০.১ ই জাতীয় 
মােছর চাষ

মাছ মারা যায়। youka 100ml,Timsen 
50gm+৫ কিজ লবণ ও oxygold-
250gm িদেত পরামশ দওয়া হয়।

2032
ই ল হাসান, িপতা- মা: ময় ল 

ইসলাম, াম: ঘড়গ ও, ডাক: ঘড়গ ও 
1715655834

১

০.১৭ ই জাতীয় 
মােছর চাষ

ের পািন ঘালা। শতাংেশ ২৫০ াম হাের ন দওয়ার পরামশ 
দওয়া হয়।

2033
মা: আসা ামান খান, িপতা-ওয়ািশদ 

খান, াম: আ য়া, 
ডাক:ভা ারহাট1730250866

১

০.১৮ তলািপয়া 
চাষ।

মাছ বড় হয় না। সকাল, িবকাল ৪ কিজ হাের ভাসমান খবার 
দওয়ার পরামশ দওয়া হয়।

2034
ল িময়া, িপতা-ফাসক িময়া, াম: 
কািজরহাট,ডাক: কিরম র  

1770466183
১

০.০৮ ই জাতীয় 
মােছর চাষ

মাছ বড় হয় না। িনয়িমত স রক খবার দওয়ার পরামশ 
দওয়া হয়।

2035
েবল আহমদ, িপতা- ধ িময়া, াম: 

গয়গড়,ডাক: রাজনগর ০১৭১২৯৮৭৩৭৫ ২

০.৬২ ই জাতীয় 
মােছর চাষ

মাছ বড় হয় নাও মাছ 
ভেস উেঠ।

েরর পািন ব শ িদেয় িপটােনার পরামশ ও 
পিরমানমেতা স রক খাবার দওয়ার 

পরামশ দওয়া হয়।

2036
মা: ম  িময়া, িপতা- ত আছলম উ া, 

াম: কািজরহাট, ডাক: কিরম র 
1735441450

২

০.২ ই জাতীয় 
মােছর চাষ

েরর পািন ঘালা। শতাংেশ ২৫০ াম হাের ন দওয়ার পরামশ 
দওয়া হয়।

2037
 দ, িপতা- অিজত দ, াম: 
কািশ র, ডাক: তারাপাশা 

০১৭৬৩২৬৯৩৯৯
১

০.০২ পাংগাশ মাছ ভেস থােক, খায় 
না, পািন ঘালা।

ন ২০ কিজ,িজওলাইট ১০ কিজ youka 
100ml, দওয়ার পরামশ দওয়া হয়।

2038
রেশদ আহমদ, িপতা- আ ল মিজদ, 

াম: বড় কাপন, ডাক: 
ুরনগর০১৭৩৫৯৫৭৩৫৪

৫

০.৩৬ ই জাতীয় 
মােছর চাষ

মাছ বড় হয়না, ভেস 
থােক।

ন ৮০ কিজ ও িনয়িমত খাবার দওয়ার 
পরামশ দওয়া হয়।



2039
এনাম আহমদ চৗ রী, াম: বতা া, 

ডাক: ফিত র -১৭৭১৭৭২০১০ ১

০.৭৩ ই জাতীয় 
মােছর চাষ

পানা ধরার সােথ 
সােথ পানা মারা যায়।

পানা ধরার ২িদন আেগ থেক খাবার দওয়া 
যােবনা। গাবর/সার দওয়ার ২০িদন পর 

পানা ধরেত হেব।

2040
তািনম খান, িপতা- িমিছর খান, াম: 

ডলা, ডাক: ভা ার হাট ০১৭৮৫৭৬৬০২৬ ১

০.০৫ ই জাতীয় 
মােছর চাষ

ােস মাছ মারা যায়, 
গােছর পাতা পেড়।

ন ১০ কিজ, লবণ ১ কিজ, পটাশ ১০০ াম, 
িজওলাইট ২ কিজ। লবণ ও পটাশ একসােথ 

িছটােত হেব।

2041
মা: আলী সাইন, িপতা- মা: আ: 

বািরক, াম: রামভ র, ডাক: টংরা 
1761192726

১

০.০৬ ই জাতীয় 
মােছর চাষ

পািন গ  কের। ন ১০ কিজ, িজওলাইট ৩ কিজ। মেসন 
৫০ াম ১ম ২৫ াম, ৩িদন পর ২৫ াম িদেত 

হেব।

2042
মা: মা ার খান, াম: খার পাড়া, 

ডাক: রাজনগর 1727393076 ১

০.০৮ ই জাতীয় 
মােছর চাষ

মাছ মারা যায়। ন ৭ কিজ, িজওলাইট ৪ কিজ। মেসন 
২৫ াম+লবণ ১ কিজ। ৩িদন পর 

মেসন২৫ াম+লবণ ১ কিজ িদেত হেব।

2043
2044

2045
ফজল আলী, িপতা- মাহ দ আলী, াম: 

মেদিন মহল, ডাক: মেদিন মহল 
1743389467

১

০.০৩ ই জাতীয় 
মােছর চাষ

মাছ মারা যায়। শতাংেশ ২৫০ াম হাের ন,িজওলাইট 
৪ কিজ, মেসন২৫ াম+লবণ ১ কিজ। ৩িদন 

পর মেসন২৫ াম+লবণ ১ কিজ।

2046
মা: িসি ক িময়া, িপতা- সািথর িময়া, 

াম: একা স ষ, ডাক: টংরা 
০১৭৫৩১১৮১২৬

১

০.১২ ই জাতীয় 
মােছর চাষ

সকল মাছ ভােস, আর 
মােছ ত রাগ।

শতাংেশ ২৫০ াম হাের ন ও ১ াম হাের 
পটাশ দওয়ার পরামশ দওয়া হয়।মরা মাছ 

মা িত েত ফলার পরামশ।

2047
আিব র রহমান, িপতা-ইসরাইল িময়া, 

াম: তারাপাশা,ডাক: কামারচাক 
০১৭০৬৮৮৬৩১১

২

০.৪৩ ই জাতীয় 
মােছর চাষ

মাছেক িক খাবার 
িদেব, পািন ঘালা।

ন ৫০ কিজ। ৪০ কিজ মােছর জে  ১ কিজ 
খাবার দওয়ার পরামশ দওয়া হয়।

2048
মা: ছািবর িময়া, িপতা- মা: িনজাম 

উি ন, াম: মনগর,ডাক: কদমহাটা 
1732747678

১

০.৫৯ ই জাতীয় 
মােছর চাষ

ঋেণর জে  আেবদন 
কেরেছন।

ানীয় জনতা াংক, িষ াংেক 
যাগােযােগর পরামশ দওয়া হয়।

2049
র  িময়া, াম: কিন াম, ডাক: 

রাজনগর ০১৭১৩৮০০৭৯৩ ৩
১.১ নাসার কাতলার ছাট পানা 

মারা যায়।
কাতেলর পানা ছাটাই কের অন  লালন 

পালেনর পরামশ দওয়া হয়।

2050
মা: মা ক িময়া, াম: ঘড়গ ও, ডাক: 

ঘড়গ ও ০১৭২২৮৩৭০০১ ১

০.৩৩ পানা চাষী। পানা মারা যায়। িজওলাইট ২০০ াম,পটাশ ৪ াম, লবণ 
১০০ াম, ন ২০০ াম শতাংেশ দওয়ার 

পরামশ দওয়া হয়।

২
১.২১ -------- বােয়া ক করেবন 

িকভােব,লাভজনক 
িকনা, র করেবন 

বােয়া ক বতমােন ায়ােল আেছ। এখেনা 
লাভজনক না। তেব না করা ভােলা।১  বড় 

র চােষর জে , ১  নাসািরর জে  

আ ল গাফফার, িপতা- আ: খািলক 
াম: মেদিন মহল,ডাক: মেদিন 

মহল০১৭১৬৮৮৫৭৩২



2051
মা: সাম িময়া, িপতা- ত বািসক িময়া, 

াম: গয়াস র,ডাক: কিরম র 
1739174661

১

০.০৬ ই জাতীয় 
মােছর চাষ

ি গেহড মারা যায়। বিশ খাবার দওয়া হয়, ের াস হেয়েছ। 
খাবার ব  রাখার পরামশ দওয়া হয়।

2052

মা: য়াইব আহমদ, িপতা- ফয় র 
রহমান, াম: কারাই কানা, ডাক: 

কামারচাক ০১৭৪২৭৯৫৭১৮ ১

০.০৯ ই জাতীয় 
মােছর চাষ

মাছ বড় হয়না, ম দ 
ঘন  বিশ। র 
পােড় গাছ আেছ।

শতাংেশ ৩০  পানা রেখ বািক পানা অন  
সরােত বলা হয়। গােছর ডাল কাটা ও 

িনয়িমত খাবার দওয়ার পরামশ দওয়া হয়।

2053
আজমল হােসন, িপতা- িম ত আলী, 

াম: ঘড়গ ও, ডাক: রাজনগর 
০১৭৪৭১৪৯৮৬১

১

০.৩৬ ই জাতীয় 
মােছর পানা

পানা মারা যায়। youka 100ml,Timsen 60gm ও 
১০ কিজ লবণিদেত পরামশ দওয়া হয়।

2054
মিতন িময়া, িপতা- আলাব িময়া, াম: 

গয়াস র,ডাক: কিরম র ০১৭৯৯৭৪৭৮৪৪ ১

০.১২ ই জাতীয় 
মােছর চাষ

মাছ মারা যায়। শতাংেশ ২৫০ াম হাের ন ও লবণ দওয়ার 
পরামশ দওয়া হয়।

2055
নজ ল ইসলাম, িপতা- ত মবি র 

আলী, াম: তরাপাশা, ডাক: তারাপাশা 
০১৭১৬০৭৩৪৬৭

১

০.১২ তলািপয়া চাষ মাছ বড় হয়না। িনয়িমত ই বলা স রক খাবার দওয়ার 
পরামশ দওয়া হয়।

2056
আিলম আল িনম, িপতা- মা: যািহদ 

উি ন, াম: কামারচাক, ডাক: 
কামারচাক ০১৭৪৮৩০৮২৯৬

১

০.৬৯ ই জাতীয় 
মােছর চাষ

মাছ বড় হয়না। িনয়িমত ই বলা স রক খাবার দওয়ার 
পরামশ দওয়া হয়।

2057
হা ন উর রিশদ, িপতা- হাজী রিফক 

িময়া, াম: আব া র, ডাক: 
মাকামবাজার ০১৭০১৩৮৫৩৭৫

১

০.৩৬ ই জাতীয় 
মাছ ও ক 
মাছ চাষ

ক মাছেক িক খাবার 
িদেব।

ক মাছেক ভাসমান স রক খাবার দওয়ার 
পরামশ দওয়া হয়।

2058
মা: আউয়াল, িপতা- হাজী বােরক, াম: 

আলীচরগ ও, ডাক: কিরম র 
০১৭২৭০৩৬২৯৬

১

০.১৮ ই জাতীয় 
মােছর চাষ

খাবার িক িদেব। িনয়িমত ই বলা স রক খাবার দওয়ার 
পরামশ দওয়া হয়।

2059
ি কা  বালাকার, িপতা- মিন  

বালাকার, াম: পারচ  
০১৭১৪৯৮০৫৭২

১

০.০৬ ই জাতীয় 
মােছর চাষ

সকােল ও িবকােল 
মাছ ভােস।

শতাংেশ ৩ াম হাের অি েয় পািনেত েল 
দওয়ার পরামশ দওয়া হয়।

2060

জিহর িময়া, িপতা- আ: জ ার, াম: 
প চা র, ডাক: কামারচাক 

০১৭২৮৩৬৩১৩২ ১

০.১ ই জাতীয় 
মােছর চাষ

মাছ একসােথ মারা 
যায়।

শতাংেশ ২৫০ াম হাের ন, িজওলাইট 
১০ কিজ, মেসন ২০ াম+লবণ ২ কিজ। 
৩িদন পর মেসন ২০ াম+লবণ ২ কিজ 

দওয়ার পরামশ দওয়া হয়।



2061
মা: আ র রিহম, িপতা-ছতাই িময়া, 

াম: কালীগ ও, ডাক: কিরম র 
০১৭৪৩৯২০৫৩৪

২

০.১৮ ই জাতীয় 
মােছর 

িম চাষ।

িতিদন সকােল মাছ 
ভােস, মাছ বড় হয়না।

ের মাছ কমােয় সকােল পািন ট িদেয় 
িছটােত বলা হয়। িনয়িমত ই বলা খাবার 

িদেত বলা হয়।

2062
স জ িময়া, িপতা-ওয়ািতর িময়া, াম: 

পেথর গ ও, ডাক: কিরম র 
০১৭১৪২৯২৯৩৭

১

০.১ ই জাতীয় 
মােছর 

িম চাষ।

 মােছর গােয় দাগ 
দখা যায়।

শতাংেশ ২০০ াম হাের ন ও লবণ দওয়ার 
পরামশ দওয়া হয়।

2063

মা: জািকর হােসন, িপতা- র আলী, 
াম: পি মভাগ, ডাক প চগ ও 

০১৭১৪৬২৯৭৯৬ ১

০.১২ ই জাতীয় 
মােছর 

িম চাষ।

মাছ মারা যায়। শতাংেশ ২০০ াম হাের ন, মেসন 
২০ াম+লবণ ২ কিজ। ৩িদন পর একই 

পিরমার আবার দওয়ার পরামশ দওয়া হয়।

2064
ছােলহা বগম, ামী- ময় ল আলী, াম: 

িময়ার পাড়া, ডাক:কিরম র 
০১৭২৬৪৪৭২৩৩

২

০,১৬ ই জাতীয় 
মােছর 

িম চাষ।

মাছ ভেস উেঠ, মাছ 
বড় হয়না, িক খাবার 

দওয়া যায়।

ের সকালেবলা ব শ ও ট িদেয় পািন 
িছটােত ও িদেন ২বার স রক খাবার িদেত 

বলা হয়।

2065
লকাস িময়া, িপতা- আিনছ িময়া, াম: 

মেদিন মহল, ডাক: মেদিন মহল 
০১৭২৩৩৫২৬৪৬

১

০.০৮ ই জাতীয় 
মােছর 

িম চাষ।

মাছ বড় হয়না। মােছর ঘন  কমােয় িনয়িমত স রক খাবার 
দওয়ার পরামশ দওয়া হয়।

2066
আফতাব আহমদ, িপতা-নওয়াব উ াহ, 

াম: মশাজান, ডাক:কামারচাক 
০১৭৬০০৮৫২৬৮

১

০.১ ই জাতীয় 
মােছর 

িম চাষ।

িসলভার ও কাতল 
মারা যায়।

িজওলাইট ৫ কিজ, ইউকা ১০০ িমিল ও 
মেসন ৫০ াম দওয়ার পরামশ দওয়া হয়।

2067
আ: মািলক খান,িপতা- ত হায়দার খান, 

ম: সালন, ডাক: টংরা 
০১৭৮৪৬৩৩৮৭০

২

০.২ ই জাতীয় 
মােছর 

িম চাষ।

মাছ ভেস উেঠ খািব 
খায়,মাছ বড় হয়না।

ের ট িদেয় পািন িছটােত ও ৫০০ াম 
অি েগা  িদেত বলা হয়।

2068
স জ িময়া, িপতা-এয়ািতর িময়া, াম: 

পেথরগ ও, ডাক: কিরম র 
০১৭১৪২৯২৯৩৭

১

০.০৭ ই জাতীয় 
মােছর 

িম চাষ।

ের পািন ঘালা, 
ন ন র।

শতাংেশ ২৫০ ম হাের ন দওয়ার পরামশ 
দওয়া হয়।

2069
হলাল উি ন, িপতা- ত খারেশদ 

িময়া, াম: পি মভাগ, ডাক: প চগ ও 
০১৭২৬৬১৯৬৪০

১

০.০৮ ই জাতীয় 
মােছর 

িম চাষ।

ের পািন অিতির  
স জ ও সওয়া ভেস 

উেঠ।

বাইেরর পািন কেত না দওয়া এবং খ  
দওয়া ব  করেত বলা হয়।

2070
মা: না  িময়া, িপতা- ত হািতম িময়া, 

াম: রামভ র, ডাক: টংরা 
০১৭৬৩৯৬৪৮৮৮

১

০.১২ ই জাতীয় 
মােছর 

িম চাষ।

মাছ বড় হয়না, ম দ 
ঘন  বিশ।

শতাংেশ ৩০  কের মাছ রেখ বািক মাছ 
অ  সরােনা ও িনয়িমত স রক খাবার 

দওয়ার পরামশ দওয়া হয়।



2071

আলী আমজদ, িপতা- মাঃ মাহন িময়া, 
াম- িবছইনকীিত, ডাক-মন রনগর, 

রাজনগর 1741015688 ১

০.৮১ ই জাতীয় 
মােছর িম  

চাষ

ের এমলাইম 
বহার করা যােব 

িকনা

ের শতেক ২৫ াম দড়মাস পর পর এবং 
খাবার ২% হাের িনয়িমত শীত আসার ব 

পয  িদেত পরামশ দয়া হেলা।

2072
মজিমল বকস, িপতা- ওয়াহাব বকস, 

াম- ভবানী র, ডাক-কিন াম 
1753165524

১

০.১২ ই জাতীয় 
মােছর িম  

চাষ

পািন ঘালা থােক ও 
মাছ বড় হয় না।

ের শতেক ৫০০ াম হাের ন ও ৫০ াম 
হাের ইউিরয়া সার  এবং িনয়িমত খা  িদেত 

বলা হেলা।

2073
শ র আলী, িপতা- বাহার আলী, াম ও 

ডাক- মেদনীমহল, রাজনগর 
1779164404

১

০.১২ ই জাতীয় 
মােছর িম  

চাষ

মাছ বড় হয় না িনয়িমত িদেন ইবার স রক খা  িদেত 
পরামশ দয়া হেলা।

2074
মাঃ ল ইসলাম, িপতা- ইমাম 

উি ন, াম-পি মভাগ, ডাক-প চগ ও, 
রাজনগর। ০১৭৯৯৪৫৯৫৭৭৫

১

০.০৬ ই জাতীয় 
মােছর িম  

চাষ

পািন ঘালা থােক ও 
মাছ বড় হয় না।

ের শতেক ৫০০ াম হাের ন ও ৫০ াম 
হাের ইউিরয়া সার  এবং িনয়িমত খা  িদেত 

বলা হেলা।

2075
মাঃ  িময়া, িপতা-আঃ মিতন 

েশদ, াম- ডফলউড়া, ডাক- টংরা,  
1788543150

১

০.০৯ তলািপয়া মাছ মাছ বড় হয় না ের সকােল ৩ কিজ ও িবকােল ৩ কিজ 
হাের ভাসমান িফড িদেত পরামশ দয়া হেলা।

2076
ন  দব, িপতা- ত নিলনী দব, াম- 

বড়দল, ডাক-ইে র, রাজনগর 
1775768043

১

০.১৬ ই জাতীয় 
মােছর িম  

চাষ

মাছ বড় হয় না, 
সকােল মাছ ভেস উেঠ

সকােল েরর পািন ইট িদেয় িছটােত 
এবং িনয়িমত খা  িদেত পরামশ দয়া হেলা।

2077
আলমত খান, িপতা- ত িনয়ামত খান, 
াম- চ দভাগ, ডাক- ইে র,  ০১৭৫৯-

৩৩১৫৫৮
১

০.০৯ তলািপয়া মাছ িক খাবার এবং 
কত  দয়া যায় 

জানেত চান।

িতিদন সকাল িবকাল ২ কিজ কের মাট ৪ 
কিজ িফড িদেত পরামশ দয়া হেলা।

2078

রািবয়া বগম, ামী- মাঃ ইমানী িময়া, 
াম-মশাজান, ডাক- তারাপাশা, 
রাজনগর। ০১৭৫২৫৫৫৯৩৬ ১

০.১২ ই জাতীয় 
মােছর িম  

চাষ

ন ন র, পািন 
ঘালা থােক

ের শতাংেশ ১ কিজ হাের ন ও ১০০ 
াম হাের ইউিরয়া সার িদেত পরামশ দয়া 

হেলা।

2079
ইমরান আহমদ, িপতা-শাহ মছকন আলী, 

াম- উ র ভাগ, ডাক- ইে র, 
রাজনগর,০১৭১৯-৩৩৩০৬২

২

০.২৪ বতমােন 
কান মাছ নাই

ন ন কের মাছ চাষ 
করেত আ হী

র েতর আেলাচনা করা হেলা এবং 
শতেক ৫-৬ ইি  আকােরর ৩০  পানা 

িদেত পরামশ দয়া হেলা।

2080
িডপ  িময়া, িপতা-মইন উি ন, াম-
আিমর র, ডাক-প চগ ও, রাজনগর, 

০১৭২৮-৩৪৮৩৭০
১

০.১২ ই জাতীয় 
মােছর িম  

চাষ

মাছ বড় হয় না, মাছ 
মারা যায়

মােছর ম দ ঘন  কমােয় শতাংেশ ৩০  
পানা রেখ িনয়িমত খা  িদেত পরামশ 

দয়া হেলা।



2081
এমদা ল হক ( চৗ রী) 
1717801811 ৩

০.১৪ কা  িম  চাষ হ াচারী করেবন 
িকভােব

মৗলভীবাজার এর সরকাির হ াচারী ও 
ম ল বসরকাির হ াচারী  ও যাগােযাগ

2082
আিন র রহমান 1913549829

২
০.০৬ কা  িম  চাষ মাছ চাষ িবষয়ক 

পরাম
ন ৫০০ াম সার ইউিরযা ১৫০ এসিপ 

১৭৫ াম

2083
রি জত দবনাথ 171527370

১
০.২৪ ধান েত 

মাছ চাষ
মাছ বড় হে  না িতিদন ২.৫ কিজ খাবার েয়াগ করার জ  

বলা হেলা

2084
সােহব আলী 1724744062

১
০.১ কা  িম  চাষ মাছ ভােস িত শতেক ১ কিজ কের ন েয়াগ করেবন

2085
িপ ষ কাি  রায়  1724928017

১
০.০৫ কা  িম  চাষ া  েয়াগ খইল ড়া িমিশেয়

2086
জাবােয়র আহেমদ  1711911591

১
১. কা  িম  চাষ মাছ ি  হে  না মােছর দিহক ওজেনর ৩% হাের খা  

েয়াগ করেত বলা হেলা

2087
িবিজিব ধলাই ক া  
1769613540 ৩

০.৪ কা  িম  চাষ সরকারী পনা পেত 
চাই

বরা  এেল যাগেযাগ করেবন

2088
আ স শিহদ 1793379441

১
০.০২৮ কা  িম  চাষ পদ নী পেত চাই িনজ অথায়েন চাষ চািলেয় যেত এবং িষ 

াংেকর সােথ যাগােযাগ করেবন

2089
ামল মালাকার 1720086835

১
১.২১ কা  িম  চাষ মাছ ভেস উেট িত শতেক ১ কিজ ন

2090
সােহল আহেমদ  1791832700

১
০.০৩২ কা  িম  চাষ সরকাির অেনাদান 

পেত চাই
িষ াংেক যাগােযাগ করেবন

2091
আলি র হােসন  1731712671

১
০.১৮ তলািপয়া ম ত ঘন  জানেত 

চাই
খইল ড়া িমিশেয়

2092
রিফক িময়া  1779707104

২
০.১৮ কা  িম  চাষ িত শতেক ১৫  

পনা ম ত করেবন
মােছর দিহক ওজেনর ৩% হাের খা  

েয়াগ করেত বলা হেলা

2093
ামল মালাকার  1712008635

১
০.২৪ কা  িম  চাষ মােছর ওজন ২% 

খা  দান
বরা  এেল যাগেযাগ করেবন

2094
রাজন আেবিদন  1714806550

১
০.২২ কা  িম  চাষ মাছ ভােস িত শতেক ১ কিজ কের ন েয়াগ করেবন

2095
রােকল আনসাির 1710174300

১
০.২৬ কা  িম  চাষ া  েয়াগ খইল ড়া িমিশেয়

2096
আ ল খােলক

১
০.০৪ ই েগল মাছ হা করা অব ায় 

মারা যায়
সাতার কাঠা ও বাশ ফটা করেত বলা হেয়েছ



2097
 আহেমদ  177153526

২
০.৩৪ কা  িম  চাষ ের স জ হ  

পরেছ
ের িসলবার কাপ মাছ চাড়েত হেব ও 

স জ হ র েল ফলেত হেব

2098
যােবর আিলী 1715109439

২
০.৩৪ কা  িম  চাষ পািণ ঘালা হেয় পড়েচ ের ৫০০ াম /শতেক ন খইল েয়াগ 

করেত হেব

2099
 আহেমদ  177153526

২
০.০৬ তলািপয়া, 

ই েগল
ের স জ হ  

পড়েছ
েত ২৪-২৫ াম শতেক েয়াগ করেত হেব

2100
ছােয়ম তা কদার 1713800961

২
০.০৯ কা  িম  চাষ ের স জ হ  

পড়েছ
ম ত ঘন  কিমেয় আনেত হেব

2101
আ ল আলী 1309162041

৩
০.০৮ কা  িম  চাষ হ াচারী করেবন 

িকভােব
মৗলভীবাজার এর সরকাির হ াচারী ও 
ম ল বসরকাির হ াচারী  ও যাগােযাগ

2102
িদপ িসংহ 1752383644

২
০.০৬ কা  িম  চাষ মাছ চাষ িবষয়ক 

পরাম
ন ৫০০ াম সার ইউিরযা ১৫০ এসিপ 

১৭৫ াম

2103
আ ল মােলক 174616073

১
০.২৪ ধান েত 

মাছ চাষ
মাছ বড় হে  না িতিদন ২.৫ কিজ খাবার েয়াগ করার জ  

বলা হেলা

2104
শহীদ িময়া  1795474169

১
০.১ কা  িম  চাষ মাছ ভােস িত শতেক ১ কিজ কের ন েয়াগ করেবন

2105
আ ল আলী 1309162041

১
০.০৫ কা  িম  চাষ া  েয়াগ খইল ড়া িমিশেয়

2106
আ ল িময়া  1799372067

১
০.১২ মাছ ভেস 

উেঠ
পািণ ঘালা হেয় পড়েচ ের ৫০০ াম /শতেক ন খইল েয়াগ 

করেত হেব

2107
র জ িময়া  17193498888

১
০.১৩ কা  িম  চাষ ের স জ হ  

পড়েছ
েত ২৪-২৫ াম শতেক েয়াগ করেত হেব

2108
আ র রউফ 1727732930

১
০.৫ কা  িম  চাষ ের স জ হ  

পড়েছ
ম ত ঘন  কিমেয় আনেত হেব

2109
বা ল  1712332119

১
০.০৭ ই েগল মাছ হা করা অব ায় 

মারা যায়
সাতার কাঠা ও বাশ ফটা করেত বলা হেয়েছ

2110
2111

2112
শিফ র রহমান 1723084212

১
০.০৭ কা  িম  চাষ পািণ ঘালা হেয় পড়েচ ের ৫০০ াম /শতেক ন খইল েয়াগ 

করেত হেব

2113
অিণবান িসংহ 1645607334

১
০.১২ কা  িম  চাষ মাছ বড় হে  না িতিদন ২.৫ কিজ খাবার েয়াগ করার জ  

বলা হেলা

হািরস িময়া
১

০.০৯ কা  িম  চাষ ের স জ হ  
পরেছ

ের িসলবার কাপ মাছ চাড়েত হেব ও 
স জ হ র েল ফলেত হেব



2114
িমজা র রহমান 1714142927

১
০.৩২ কা  িম  চাষ মাছ ভােস িত শতেক ১ কিজ কের ন েয়াগ করেবন

2115
কমাল হােসন  1731712326

১
০.০০৮ কা  িম  চাষ া  েয়াগ খইল ড়া িমিশেয়

৪৩৫ ২৭১২
২৫৮৯ ৩৪৪৭

( মাঃ িজ র রহমান)
উপপিরচালক

মৎ  অিধদ র, িসেলট িবভাগ, িসেলট
ফান -০৮২১-৭২৬১৩০

 ই- মইল: ddsylhet @fisheries.gov.bd

মৗলভীবাজার জলার  উপেমাট=
িসেলট িবভােগর মাট=

১৪/১০/২০২০ ি ঃ

mailto:@fisheries.gov.bd
































































































































































































































































































































































































































ক াটাগ
ির-১

ক াটাগ
ির-২

ক াটাগ
ির-৩

ক াটাগ
ির-৪

ক াটাগ
ির-৫

ক াটাগ
ির-৬

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪

1 ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০
কায ম 

এখেনা  
হয় িন। -

2 ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০
কায ম 

এখেনা  
হয় িন।

৩ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০
কায ম 

এখেনা  
হয় িন।

4
মা: ফরহাদ িসি কী, 
মিতগ , ম ল, 
01714-106734

াক িফশ 
হ াচাির, 
মিতগ , 

ম ল

- 3 - - - -
02/2012, 

তািরখ: 
09/09/12ি .

7/14/2020 কাপ িম 3000 2400

বািষক কমস াদন ি  ২০২০-২১ এ অ  কায মস েহর িবপরীেত মাণেকর ছক
৬. কায েমর নামঃ মৎ  হ াচাির িনব ন ও নবায়ন

চেকর নামঃ িনব ন/ নবায়ন ত হ াচাির (সং া)
ল মা াঃ

িবভােগর নামঃ
জািত

জলার নামঃ িসেলট

বাৎসিরক 
র  

উৎপাদন 
মতা 

( কিজ)

বাৎসিরক 
ত র  

উৎপাদন 
মতা ( কিজ)

ম ব

জলার নামঃ নামগ

জলার নামঃ হিবগ

জলার নামঃ মৗলভীবাজার

হ াচাির ক াটাগিরিমক নং হ াচাির মািলেকর 
নাম, কানা ও 

মাবাইল ন র

িত ােনর 
নাম ও 

কানা

িনব ন নং 
ও  তািরখ

নবায়েনর 
তািরখ



5
মা: ফরহাদ িসি কী, 
মিতগ , ম ল, 
01714-106734

াক িফশ 
হ াচাির, 
মিতগ , 

ম ল

- - - ৪ - -

03/2012, 
তািরখ: 

09/12/2012
ি .

7/14/2020
মেনােস  
তলািপয়া

5000 3500

6
আহসান খান চৗ রী, 
াণ প, বা া, ঢাকা। 
01704-132059

িসলভান এে া 
িফশ হ াচাির, 

রাজা র, 
ম ল

- - ৪ - - - 09/2018;
14/07/2020

ি
মেনােস  
তলািপয়া

5000 3000

7
আহসান খান চৗ রী, 
াণ প, বা া, ঢাকা। 
01704-132059

িসলভান এে া 
িফশ হ াচাির, 

রাজা র, 
ম ল

- 3 - - - -
তািরখ:07/05

/2018ি .
14/07/2020

ি .
কাপ িম 8000 5000

( মাঃ িজ র রহমান)
উপপিরচালক

মৎ  অিধদ র, িসেলট িবভাগ, িসেলট
ফান -০৮২১-৭২৬১৩০

 ই- মইল: ddsylhet @fisheries.gov.bd

ল মা া 
অিজত 
হেয়েছ।

১৪/১০/২০২০ ি ঃ

mailto:@fisheries.gov.bd


িমক নং ফলেভাগী/
ব াপনা 

কিম র 
দলপিতর 
নাম কানা 
ও মাবা নং

জলাশেয়র 
নাম ও  

কানা

অভয়া েম
র মাট 
আয়তন 
( হ.)

অভয়া ম 
িত ার সন

অভয়া েমর  
সােথ সং  
জলাশেয়র 

নাম

ফলেভাগীর 
সং া (জন)

নরািবভাব
 ঘেটেছ 
এমন 

জািতর 
নাম

ম

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯

কায ম 
এখেনা  

হয় িন।

কায ম 
এখেনা  

হয় িন।

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

কায ম 
এখেনা  

হয় িন।

বািষক কমস াদন ি  ২০২০-২১ এ অ  কায মস েহর িবপরীেত মাণেকর ছক
৮. কায েমর নামঃ মােছর অভয়া ম াপন ও র ণােব ণ

চেকর নামঃ ব াপনার  আওতাধীন  অভয়া ম (সং া)
ল মা াঃ

জলার নামঃ িসেলট

( মাঃ িজ র রহমান)
উপপিরচালক

মৎ  অিধদ র, িসেলট িবভাগ, িসেলট
ফান -০৮২১-৭২৬১৩০

 ই- মইল: ddsylhet @fisheries.gov.bd

জলার নামঃ নামগ

জলার নামঃ হিবগ

জলার নামঃ মৗলভীবাজার

িবভােগর নামঃ

১৪/১০/২০২০ ি ঃ

mailto:@fisheries.gov.bd


িসেলট িবভােগর কায ম এখেনা  হয় িন। 

১১. কায েমর নামঃ এসিপএফ (SPF) িচংিড় পানা উৎপাদন/সরবরাহ 
সূচেকর নামঃ উৎপাদন/সরবরাহকৃত এসিপএফ িচংিড় পানা ( কা )

মাণকঃ রিজ ােরর ান কিপ, পানা উৎপাদন/সরবরাহ স িকত ত য়ন প ।

( মাঃ িজ র রহমান)
উপপিরচালক

মৎ  অিধদ র, িসেলট িবভাগ, িসেলট
ফান -০৮২১-৭২৬১৩০

 ই- মইল: ddsylhet @fisheries.gov.bd

১৪/১০/২০২০ ি ঃ

mailto:@fisheries.gov.bd


নাম দান সং া 
(জন)

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

PH -6.5
DO-    4.5     (িপিপএম)

NH3-         0    (িপিপএম)

অ া - পািন ঘালা

PH -7.1
DO-    5.0     (িপিপএম)

NH3-         0.05    (িপিপএম)

অ া - পািন ঘালা

PH -7.2
DO-    5.1     (িপিপএম)

NH3-         0.05    (িপিপএম)

অ া - পািনেত গ  ও ঘালা, 
শওলা আেছ।

PH - 6.3

DO-    80     (িপিপএম)

বািষক কমস াদন ি  ২০২০-২১ এ অ  কায মস েহর িবপরীেত মাণেকর ছক
১৩. কায েমর নামঃ বছর াপী িবেশষ মৎ  সবা দান ( িত মােস এক )

চেকর নামঃ পািনর ন না পরী ণ বক দান ত পরামশ ও অবিহতকরণ ত মৎ  িবষয়ক এ াপস (সং া)
ল মা াঃ

িবভােগর নামঃ
ম

জলার নামঃ িসেলট

অ াপস অবিহতকরণিমক নং পরামশ হণকারীর নাম, 
কানা ও মাবাইল ন র

ন নার উৎস সং হীত ন নায় া  জলাশেয়র 
ভৗত রাসায়িনক ণা েণর িববরণ

দান ত 
পরামশ

মাঃ ল আিমন, হা রা, 
িসেলট সদর, িসেলট        

01712972376

েরর পািন িত শতেক 
500 াম 
ন ও 10 

াম অি  এ 
েয়াগ 

মৎ  
পরামশ 
প িত

৫

মাঃ ইকবাল হােসন 
শামীম, ইসলামাবাদ, 

িসেলট সদর, িসেলট        
01712855280

ঐ িত শতেক 
250 াম 
ন ও 10 

াম অি  এ 
েয়াগ 

মৎ  
পরামশ 
প িত

4

মাঃ রিহম উি ন, 
খািদমপাড়া, িসেলট সদর, 

িসেলট        
01777543173

ঐ ের 3-4 
 িদন খা  
েয়াগ ব  

রাখেত হেব। 
িত শতেক 
250 াম 

মৎ  
পরামশ 
প িত

6

মাঃ আ ার হােসন         
  িপতা- ত আ ল 
মাতােলব     াম-

মৎ চািষর 
র

িত 
শতাংেশ 

এক কিজ 

Fisheri
es 

Advice 

৩



NH3-    0.3  (িপিপএম)

অ া -

PH - 6.9

DO-    70     (িপিপএম)

NH3-    0.24  (িপিপএম)

অ া -

PH - 6.3

DO-    75     (িপিপএম)

NH3-    0.3  (িপিপএম)

অ া -

PH -
DO-         (িপিপএম)

NH3-             (িপিপএম)

অ া -
PH               
DO-           (িপিপএম)
NH3-         (িপিপএম)
অ া -

PH -
DO-         (িপিপএম)

NH3-             (িপিপএম)

অ া -

মাতােলব     াম-
িপঠাকর,                
ডাকঘর- বতসাি             
          িব নাথ, িসেলট।   
           01718-361573

এক কিজ 
হাের ন 

েয়াগ 
করার 

পরামশ দয়া 
হয়।

Advice 
Techniq

ue 
(FAT)

ফরেদৗস আহমদ রােসল    
   িপতা- ত হাজী আ ল 
মজীদ াম- রানগ ও,       
         ডাকঘর-িবশঘর      
            ইউিনয়ন-
রামপাশা                    
িব নাথ, িসেলট।        
01720849114

মৎ চািষর 
র

িত 
শতাংেশ 1 
কিজ  ন 

ও ১ কিজ 
লবণ েয়াগ 

করার 
পরামশ দয়া 

হয়।

Fisheries 
Advice 

Technique 
 (FAT)

৪

মাঃ আ  তােলব             
  িপতা- ত হাজী আ ল 
মাতািলব াম-
চ রীরগ ও,                

ডাকঘর-িব নাথ              
    িব নাথ, িসেলট।        
01732221863

মৎ চািষর 
র

িত 
শতাংেশ 

এক কিজ 
হাের ন 

েয়াগ 
করার 

পরামশ দয়া 
হয়।

Fisheries 
Advice 

Technique 
 (FAT)

৫

চলিত মােস 
উ  কায ম 

বা বািয়ত হয় িন



PH - ৭.৩
DO-   ৬.৪ (িপিপএম)

NH3-      ০.০২৩  (িপিপএম)

অ া - Temp 30 Degree

PH - ৭.০

DO-   ৬.৪      (িপিপএম)

NH3-      ০.০২       (িপিপএম)

অ া - Temp 28 Degree

PH - ৬.0
DO- ৫.৫০   (িপিপএম)

NH3-  - ০.০৫      (িপিপএম)

অ া -তাপমা া- ২৮ িডি  স.

PH -8.1
DO- 6.8        (িপিপএম)

NH3- 0.1            (িপিপএম)

অ া - তাপমা া 29িডি  
সলিসয়াস
আয়তন: 0.20

তা: 13 “
PH -6.8
DO- 5.00         (িপিপএম)

NH3-0.16             (িপিপএম)

অ া - তাপমা া 29িডি  
সলিসয়াস, তা 15 “ 

আয়তন 0.28 হ:

PH -
DO-         (িপিপএম)

NH3-             (িপিপএম)

অ া -

মাঃ িজ র রহমান, াম- 
কটাল র,   পাঃ র া 

হাজীগ ,        মাবাঃ      
০১৭৫২-২২৮৫৮৯

র

ন েয়াগ 
শতাংশ িত 
৫০০ াম। 

ের 
পিরমাণমত 

মৎ  পরামশ ৫

আ ল কামাল, াম- 
মাইজগ ও,            পাঃ 

ফ গ ,    মাবাঃ 
০১৭৪০-৫৮২৩৮৯

র

ের ন 
েয়াগ 

শতাংশ িত 
১ কিজ। ৫০ 

াম/শতক 
িহেসেব িম  
পািনেত েল 

ের িছ েয় 

মৎ  পরামশ ৫

জােবল,              িপতা: 
আ ল হক মাতা: আিছয়া 
বগম াম: পাতলা, 

ডাক: িবয়ানীবাজার 
পৗরসভা, 01785051112

চাষীর 
েরর পািন

িত সতাংশ 
500 াম 
ন িদেবন।

মৎস চাষ ৪

ইমরান আহমদ
িপতা: সওকত আলী, াম: 

দ: মাদারখাল, ডাক: 
ঈদগাহবাজার, ইউিনয়ন: 

খলাছড়া, জিকগ , 
িসেলট। মাবা; 

01719653273

চাষীর র 1। েরর 
পােড়র 
আগাছা 
পির ার 
করেবন।

2। মােঝ 
মােঝ ের 

মৎ  চাষ ২

সিলম আহমদ, িপতা: 
আছ র আলী, াম: পি ম 
আন র, ডাক: জিকগ , 
জিকগ  পৗরসভা।  মাবা: 

01727273363

চাষীর র 1। ন 
িদেবন শতেক 

500 াম। 
2। ের 
ভাল ভােব 
জাল অথবা 

হররা 

মৎ  চাষ ৩

০ ০ ০



PH - 
DO-      (িপিপএম)

NH3-        (িপিপএম)

অ া -

PH - 
DO-       (িপিপএম)
NH3-        (িপিপএম)

অ া -

PH - 6.8
DO-   4 (িপিপএম)
NH3-  2.5 (িপিপএম)

অ া -

PH - 7.4
DO-   4 (িপিপএম)
NH3-  1.0 (িপিপএম)

অ া -

PH - 7.2
DO-   4 (িপিপএম)
NH3- ০.4 (িপিপএম)

অ া -

PH - ৭.০
DO-         (িপিপএম)
NH3-             (িপিপএম)

অ া -

PH - ৭.৫
DO-         (িপিপএম)
NH3-             (িপিপএম)

ইসলাম উি ন            
িমজার াম     
01746866450

র অ ােমািনয়া 
রীকরেণর 

িনিম  
অ ােমািনল 
২িম.িল./শ

মৎ  
পরামশ 
সবা দান

২

আ র রহমান              
  িমজার াম              
01737758488

র মাছেক ২ 
বলা 

মােছর 
ওজেনর 
৫% হাের 

মৎ  
পরামশ 
সবা দান

২

ছািলম আহমদ            
মঈনা   
01723914846

র মাছেক ২ 
বলা 

মােছর 
ওজেনর 
৫% হাের 

মৎ  
পরামশ 
সবা দান

১

আল মা দ, পা য়া, 
পি ম ইসলাম র, 
০১৭১২-০৩৯৬৩৬

র

.১. শতাংশ 
িত ২৫০ 
াম পাথর 
ন বহার 

করা যেত 
ফির ল ইসলাম, 
েকরগ ও, পি ম 

ইসলাম র, ০১৭৩৫-
৬২৮০৫০

র

১. শতাংশ 
িত ২০০ 
াম কের 

লবন 

মৎ  
পরামশ

২



অ া -

PH - ৭.৫
DO-         (িপিপএম)
NH3-             (িপিপএম)

অ া -

PH - ৬.৬

DO-  ৪.৫       (িপিপএম)

NH3-             (িপিপএম)

অ া -
আিল আহেমদ জন, ামঃ 

রাম র, ০১৭৫৩৮৮২৫০
PH - ৬.৩, DO-  ৪.৫, শতক িত ২০০ FAT ৩

PH – ৭.৫
DO-    ৫     (িপিপএম)

NH3-       ০   (িপিপএম)

অ া - মােছর গােয় লাল দাগ

PH – ৭
DO-    ৫.৫     (িপিপএম)

NH3-       ০   (িপিপএম)

অ া - পািনেত শওলা ও ঘালা

PH - ৭.৫
DO-   ৫      (িপিপএম)

NH3-       ০      (িপিপএম)

অ া -

মা: তফসীর আলী PH -6.8

জলার নামঃ নামগ
1 েরর পািন 

ও মা
া িতক 

খাবার তরীর 
মৎ  

পরামশক 
1

৬২৮০৫০ লবন 
পািনেত 

িজ র রহমান, 
িড়ডহর, তিলখাল, 

০১৭১৮-৭৯০২৭৩
জলাশয়

শতাংশ 
িত ২০০ 
াম চােলর 
ঁড়া, ২০০ 
াম খল 

আ িনক 
পধিতেত 
মাছ চাষ

৩

মাঃ মািনক িময়া, ামঃ 
ধরম র, ০১৭৪১৫৮৫৩৫৪

েরর পািন শতক িত 
২০০ াম 
ন দওয়ার 
পরামশ 
দওয়া হয়

FAT ৫

হাজী আিজর উি ন
ামঃ হি র 

ইউিপঃ সাদী র
০১৮১৯৫৬৮৪৩০

র শতেক ৫০০ 
াম কের 

ন ও ২০০ 
াম কের 
লবণ 

মৎ  
পরামশ সবা 

দান প িত

১

আ র রিকব
ামঃ থম পাশা
ইউিপঃ া

০১৭৪৯৯৮৮১২৩

র শতেক ৫০০ 
াম কের 

ন ও ২০০ 
াম কের 
লবণ 
দওয়ার 

িফশ  অ াপ ১

স দ মার দব
ামঃ মা হানী

ইউিপঃ উমর র
০১৭১৮৭৯১১৭৯

র শতেক ৫০০ 
াম কের 

ন ও 
শওলা েল 

ফলার 

মৎ  
পরামশ সবা 

দান প িত

২



িপতা: ও ার আলী DO-   4.5      (িপিপএম)
লাল র NH3-      1.2       (িপিপএম)

গৗরারং, নামগ  সদর 
01704774775

অ া -

মাছা: জােহদা বগম PH -৫.২
রাবার বাড়ী DO-   ৪.৭      (িপিপএম)
ল ণ NH3-      ১.৩       (িপিপএম)

1719052734 অ া -

মা মন িময়া PH -৫.২
িপতা: মা: িশয়ার আলী DO-   ৪.৭      (িপিপএম)

হাছননগর, পৗরসভা NH3-      ১.৩       (িপিপএম)

1716231837 অ া -

PH -৭.২
DO-   ৫.৮      (িপিপএম)

NH3- ০.০২  (িপিপএম)

অ া -

PH -৫.৮
DO-   ৪.৫      (িপিপএম)

NH3-      ০.০২    (িপিপএম)

অ া -

PH -৭.৯
DO-   ৪.৫      (িপিপএম)

NH3-       (িপিপএম)

অ া -

PH -৭.৯
DO-   ৪.৫      (িপিপএম)

NH3-       (িপিপএম)

অ া -

PH -৭.২০ 58 নামগ  এে াফাম            
পাগলা: দ. নামগ । 

েরর পািন িনয়িমত 
পিরিমত 

মােছর ডা.

2

7 জনাব মা ন িময়া                
  িপতা: মদিরছ আলী           
     াম: জ ল ,              
           ইউিপ: মা ারগ ও 
দায়ারাবাজার 01716-

েরর পািন িনয়িমত 
পিরিমত 
পিরমাণ 

ষমখা  
এবং 

মৎ  
পরামশক 

এ াপস

3

6 জনাব কামাল হােসন           
   িপতা: অিজ উ াহ,            
     াম: কা ন র              
    উপেজলা: দাহািলয়া, 
দয়ারাবাজার  

েরর পািন িনয়িমত 
পিরিমত 
পিরমাণ 

ষমখা  
এবং 

মৎ  
পরামশক 

এ াপস

5 শখ মা: মারসািলন াম: 
ইসলাম র, ইউিনয়ন: 
রানীগ , জগ াথ র।

েরর পািন ের 1 
কিজ/শতক 

হাের ন 
পেয়াগ ক ন। 
                  

মৎ  
পরামশক 

এ াপস

5

4 মা: আ ল হািকম              
    াম: ইনাতনগর, 
জগ াথ র মাবাইল: 
01715777847

েরর পািন মাছেক 
পিরিমত 
মা ায় খাবার 

েয়াগ ক ন। 
মােস অ ত 1 
বার ন নায়ন 
কের মােছর 

মৎ  
পরামশক 

এ াপস

ও মা খাবার তরীর 
জ  সার 

েয়াগ এবং 
মােছর স ক 
ি র জ  

পরামশক 
এ াপস

2 েরর  পািন িত শতাংেশ 
200 াম 
হাের 
িজওলাইট 

দান করার 

মৎ  
পরামশক 

এ াপস

1

3 েরর পািন মােছর 
ম েদর ঘন  
কমােত হেব 
ি◌এবং 
স কভােব 

মৎ  
পরামশক 

এ াপস

1

10



DO-   ৬.৫০      (িপিপএম)

NH3-       (িপিপএম)

অ া -

PH -৭.৬০
DO-   ৬.৫০      (িপিপএম)

NH3-       (িপিপএম)

অ া -

PH -৬.৫
DO-   ৪.০    (িপিপএম)

NH3-       (িপিপএম)

অ া -

PH -৮.৩
DO-   ৫.৭    (িপিপএম)

NH3-   ০.০০৯    (িপিপএম)

অ া -

PH -৮.৩
DO-   ৫.৭    (িপিপএম)

NH3-   ০.০০৯    (িপিপএম)

অ া -

PH -
DO-      (িপিপএম)

NH3-       (িপিপএম)

অ া -

PH -৬.৫
DO-  ৬.০    (িপিপএম)

NH3-       (িপিপএম)

অ া -

PH -৬.৫
DO-  ৬.০    (িপিপএম)

NH3-       (িপিপএম)

1

15 মা: আজহা ল ইলসাম, 
সািদর র, ভা পাড়া, িদরাই, 

নামগ  । 01715-206919

েরর পািন ন 
িতশতাংেশ-

1 কিজ। লবণ 
৫০০ াম 

মৎ  পরামশ 
এ াপস

1

14 আবাস তা কদার,               
   াম: হাজারী র               
    ইউিপ: সরম ল, িদরাই। 
01738-521978

েরর পািন িসভারকাপ 
মাছ  মারা 
যাে ।

মৎ  পরামশ 
এ াপস

1

13 মা: ল আিমন,                
   াম: রাতন কণগ ও 
ইউিপ: কিরম র, িদরাই। 
01728977567

েরর পািন িসভারকাপ 
মাছ  মারা 
যাে ।

মৎ  পরামশ 
এ াপস

1

12 আ ল ওয়া দ, িপতা: 
আির ্ াহ াম: মািনগ ও 
01315960737

েরর পািন িত শতাংেশ 
200 াম 
হাের ন 

েয়াগ।

মৎ  পরামশ 
এ াপস

10

11 মা: জামাল হােসন, াম: 
মািনগ ও, ইউিনয়ন: 
ভীমখািল, 01741711374

েরর পািন শতাংেশ 
৩০০ াম 
হাের ন  ও 
১০০ াম 
হাের এসিপ 

মৎ  পরামশ 
এ াপস

1

10 মই ল ইসলাম                
বীরগ ও, দি ণ নামগ । 
017112115565

েরর পািন ন 500 
াম/শতেক 

TSP সার 
িহেসেব 
100 াম/শত

মৎ  পরামশ 
এ াপস

9 মা: সাই র রহমান সাগর, 
াম: জয়কলস                

দি ণ নামগ ।            
01743-626871

েরর  পািন িনয়িমত 
ষমখা  
দান করেত 

বলা হয়।

        চািষ 
বাতা ও        
Dr. Fish

5

পাগলা: দ. নামগ । 
01715747548

পিরিমত 
পিরমাণ 

ষমখা  
এবং 

িতমােস 



অ া -

PH -৬.৫
DO-  ৬.০    (িপিপএম)

NH3-       (িপিপএম)

অ া -

PH -৭.৫
DO-  ৫.৫    (িপিপএম)

NH3-       (িপিপএম)

অ া -

PH -৬.৫
DO-  ৬.০    (িপিপএম)

NH3-       (িপিপএম)

অ া -

PH -৭.৪
DO-  ৫.০    (িপিপএম)

NH3-       (িপিপএম)

অ া -

PH -৭.০০
DO-  ৬.০    (িপিপএম)

NH3-       (িপিপএম)

অ া -

PH -৬.৫
DO-  ৫.০    (িপিপএম)

NH3-       (িপিপএম)

অ া -

PH -৬.2
DO-   (িপিপএম)

NH3-       (িপিপএম)

অ া -

PH -৩,০
DO-     (িপিপএম)

1

23 মা ার হােসন, াম: 
গালগ ও ইউিপ: ধন র, 

িব র র

েরর পািন 200 াম 
হােব িত 
শতাংেশ ন 

মৎ  পরামশ 
এ াপস

1

22 মা: রিফ ল ইসলাম াম: 
ন ন লগ ও ইউিপ: পলাশ, 
িব র র। 
01776338670

েরর পািন 200 াম 
হােব িত 
শতাংেশ ন 

য়ােগর জ  
বলা হেলা।

মৎ  পরামশ 
এ াপস

1

21 মা: হািব র রহমান াম: 
মা লী শা া, নামগ ্। 
০১৭৪৫৯০৯২৭০

েরর পািন িতিদন 
িনয়িমত 
সকাল িবকাল 
খাবার 

দােনর জ  

মৎ  পরামশ 
এ াপস

1

20 রি ত মার  াম: ভড়াডহর 
শা া, নাম । 
০১৬২৬৫৬২৭১৯

েরর পািন িত শতাংেশ 
500 াম ন 
ও ৫০০ াম 
লবণ দােনর 
জ  বলা 

মৎ  পরামশ 
এ াপস

1

19  র ন চৗ রী, াম: 
শাসখাই শা া, নামগ ্ 
০১৭১৩৯৩৮৩২৮

েরর পািন িত শতাংেশ 
500 াম ন 
ও ৫০০ াম 
লবণ দােনর 
জ  বলা 

মৎ  পরামশ 
এ াপস

1

18 চয়ন চৗ রী, াম: মরা 
শা া, নামগ । 
01721533592

েরর পািন িতিদন 
িনয়িমত 
সকাল িবকাল 
খাবার 

দােনর জ  

মৎ  পরামশ 
এ াপস

1

17 সাহরাব আলী, াম: মদা 
শা া, নামগ । 
01775348909

েরর পািন িত শতাংেশ 
500 াম ন 
ও ৫০০ াম 
লবণ দােনর 
জ  বলা 

মৎ  পরামশ 
এ াপস

1

16 মা: স জ িময়া, াম: 
খেয়রিদরবর, ধমপাশা

েরর পািন ের ৫০০ 
াম ন, ও 

২৫০ াম 
লবণ েয়াগ 
করেত হেব।

মৎ  পরামশ 
এ াপস

৫০০ াম 
শতাংেশ 



NH3-       (িপিপএম)

অ া -

PH -৭,৫
DO-  ৫   (িপিপএম)

NH3 -০.২০   (িপিপএম)

অ া -

PH -৮,০
DO-  ৫   (িপিপএম)

NH3-  ০..২০     (িপিপএম)

অ া -

PH-৫.০০
NH3-০.৫
০

০
PH-৫.০০
NH3-০.৫
০
০
PH-৫.০০
NH3-০.৫
০

০

PH -৭.৪,৭.৫
DO- ৫        (িপিপএম)

NH4-0.24,০.২৫
অ া -

2

25 মা: িজ র রহমান             
দালার বাজার, ছাতক          

       01715021035

েরর পািন িত শতাংেশ 
এক কিজ ন 
ও লবণ 

েয়াগ ক ন।

মৎ  পরামশ 
এ াপস

1

24 মা: জসীম উি ন,        
ল ীবাউড়, নায়ারাই, ছাতক  
01795327664

েরর পািন িনিদ  
িসএফিস 
অ যায়ী ই 
বলা খাবার 
েয়াগ 

মৎ  পরামশ 
এ াপস

িব র র শতাংেশ ন 
এবং চার 
প চিদন পর 

জলার নামঃ হিবগ

মা: মাজাে ল হক িপতা 
সাধন িময়া াম-ভািদকারা 
০১৭৮৭৫৯৩৩৯১ ২. হা ন 
িময়া, াম: 
িড়য়াউক,01716224534

র

িনয়িমত 
খাবার 
দওয়ার 

পরামশ 
দওয়া হয়

নাই নাই

মাঃ কাওসার িময়া , ামঃ 
দিরয়া র, 9 নং িনজাম র 
ইউ/িপ,01719374098

র 1। ন- 20 
কিজ,     ন 
দয়ার 5/7 

িদন পর সার 
িদেত হেব      
       2। 

Fish 
advice

1

মাঃ আিজ ল হক , ৬নং 
িশ ইউ/িপ, মাঃ 

01715142721

০ ০ ০ ০র

মাঃশিফক িময়া , ৫ নং 
আউসকাি  মাঃ 

01817021131

র িত শতেক 
৫০০ াম 
হাের ন 

েয়াগ  
করার 
পরামশ

০ ০



PH - ৬.৫

DO-  ৬       (িপিপএম)

NH3-  ০.০২িম. া /িল.          (িপিপএম)

অ া - তাপমা া- ৩২ িড ী স.

PH - ৭.৪

DO-    ৭     (িপিপএম)

NH3-   ০.০২ িম া/িল.          (িপিপএম)

অ া - তাপমা া- ৩০ িড ী স.

PH - ৭.৫

DO-  ৬.৫   (িপিপএম)

NH3-  ০.৫    (িপিপএম)

অ া -

PH - ৮.০

DO-  ৫.৫  (িপিপএম)

NH3-  ০.৫  (িপিপএম)

অ া -

মাঃ আল আিমন PH – ৮.২
ামঃ কািনয়া DO-   ৫.৫ (িপিপএম)

একা না, সদর, মৗলভীবাজার। NH3-   ০.১ (িপিপএম)
১৭১২৬৮৫৬৬৮ অ া -

PH – 7.২আশরা যযামান আিবদ
ামঃ বরমান

চাষীর র 
পাড়

িজওলাইট 
২০০ াম/শত

চাষীর র 
পাড়

ের 
৫০০গ/

শতাংশ হাের
 ন েয়াগ 

করেত

জলার নামঃ মৗলভীবাজার

মাঃ ফিরদ িময়া, াম: 
িচিচরেকাট, মাবাইল 
নং: ০১৭৫৪৮৩৯১৮২

েরর 
পািন

িত শতেক 
২০০ াম 
হাের 
িজওলাইট 

েয়ােগর 
পরামশ

মৎ  পরামশ 
সবা দান 

প িত

১

শতাংেশ ১৫০ 
াম হাের 

িজওলাইট 
েয়ােগর 

পরামশ

মৎ  পরামশ 
সবা দান 

প িত

১

তা ল ইসলাম, গাজী র 
ইউিনয়ন, ০১৭৪২৮৭০৩৫২

েরর পািন

গেসািনল তা ল ইসলাম ১

১

আিশ র রহমান, াম: 
বা বল, মাবাইল নং: 
০১৭২২৪৬৩১৭১ েরর 

পািন

রজব আলী,  শানখলা 
ইউিনয়ন, ০১৭২০৯৫১১২৩

েরর পািন

এিজন রজব আলী



DO-   4.5    (িপিপএম)
NH3-         ০.5(িপিপএম
অ া -
PH – 8.২
DO-   4.5    (িপিপএম)
NH3-         ০.5(িপিপএম)
অ া -
PH – 6.5
DO-   4.5    (িপিপএম)
NH3-    ০.25(িপিপএম)
অ া -
PH – 6.2

DO-   4.5    (িপিপএম)
NH3- ০.25(িপিপএম)
অ া -
PH – 6.3

DO-   5   (িপিপএম)
NH3-         ০.25(িপিপএম)
অ া -
PH – 7.2

DO-   4 (িপিপএম)
NH3-         ০.25(িপিপএম)
অ া -
PH – 6.5

DO-   43.8(িপিপএম)
NH3-    ০.26(িপিপএম)
অ া -
PH – 7.5

DO-   3.22(িপিপএম)
NH3-         ০.22(িপিপএম)
অ া -

মাঃ রিফ ল ইসলাম, 
িপতা- ত মা: 

আলাউি ন, াম: 
কািজরহাট, ডাক: 

কিরম র, রাজনগর 

চাষীর র 
পাড়

ন িত 
শতেক 

৫০০ াম ও 
িজওলাইট 
১০০ াম।

মাঃ ম  িময়া, িপতা- ত 
আছলম উ া, াম: 
কািজরহাট,ডাক: 

কিরম র,রাজনগর 
০১৭৩৫৬১৪৫০৩

চাষীর র 
পাড়

িত শতেক 
250 াম 

ন , 03 
এমএল  
াসনীল, 

শখ বািড় মা াসা, 
ভরব বাজার,

01759-613940

চাষীর র 
পাড়

িত শতেক 
250 াম 
ন েয়ােগর 

পরামশ পদান

ামঃ বরমান
একা না, সদর, 

মৗলভীবাজার
০১৭১৫০১৯৯০১

পাড় ২০০ াম/শত
ক।

িচটা ড়-
২০০ াম/শত

মিন ল ইসলাম ইমন
একা না, সদর, 

মৗলভীবাজার
০১৭১৫০১৯৯০১

চাষীর র 
পাড়

৩ % হাের
 খাবার 

েয়াগ 
করেত হেব

রিজত দাস
জ েরাড 

01741-368760

চাষীর র 
পাড়

িত শতেক 
250 াম 
ন েয়ােগর 

পরামশ পদান

িহেরা িময়া,
নয়াগ ও

01712-903033

চাষীর র 
পাড়

িত শতেক 
250 াম 
ন েয়ােগর 

পরামশ পদান

মাঃ আলম িময়া, িপতা-
ত আল  িময়া, াম: 

কাটা রী, ডাক: রাজনগর, 
রাজনগর 

 ০১৭১৭৭২৩৮৪১

চাষীর র 
পাড়

ন িত 
শতেক 

৫০০ াম ও 
িজওলাইট 
২০০ াম।



( মাঃ িজ র রহমান)
উপপিরচালক

মৎ  অিধদ র, িসেলট িবভাগ, িসেলট
ফান -০৮২১-৭২৬১৩০

 ই- মইল: ddsylhet @fisheries.gov.bd

১৪/১০/২০২০ ি ঃ

mailto:@fisheries.gov.bd


ষ নারী মাট

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ কায ম এখেনা  হয় 
িন।

কায ম এখেনা  হয় 
িন।

১ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

কায ম এখেনা  হয় 
িন।

বািষক কমস াদন ি  ২০২০-২১ এ অ  কায মস েহর িবপরীেত মাণেকর ছক

চেকর নামঃ স ৃ  ফলেভাগী (জন)
ল মা াঃ

িবভােগর নামঃ

জলার নামঃ িসেলট

ম

১৪. কায েমর নামঃ মৎ  আবাস ল উ য়ন ও ব াপনায় ফলেভাগী স ৃ করণ 

( মাঃ িজ র রহমান)
উপপিরচালক

মৎ  অিধদ র, িসেলট িবভাগ, িসেলট
ফান -০৮২১-৭২৬১৩০

 ই- মইল: ddsylhet @fisheries.gov.bd

জলার নামঃ নামগ

জলার নামঃ হিবগ

জলার নামঃ মৗলভীবাজার

ফলেভাগীর সং া (জন)িমক নং অভী  দল/ 
সিমিতর নাম

দলপিতর 
নাম, কানা 
ও মাবাইল 

ন র

জলাশেয়র 
নাম ও 
অব ান

উ য়ন ত 
জলাশেয়র 
আয়তন  ( 

হ.)

অেথর উৎস
(রাজ / ক

/অ া )

১৪/১০/২০২০ ি ঃ

mailto:@fisheries.gov.bd


ষ নারী মাট

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

1

কার পািন স দ 
ব াপনা কে র 

আওতায় মৎ  ও মাছ চাষ 
ব াপনা িবষয়ক িশ ণ।

মা. মাছেলহ উি ন, িপতা: আসই আলী, সাং: 
কছরী, মাবা: 0176009965

3 LGED ১ ০ ১ কার পািন 
স দ ব াপনা 

ক  (LGED) 
ও পািন উ য়ন  
বাড

2

কার পািন স দ 
ব াপনা কে র 

আওতায় মৎ  ও মাছ চাষ 
ব াপনা িবষয়ক িশ ণ।

মা. ছিমর আলী, িপ: রহমত আলী, সাং : ম দ , 
ডাক: জিকগ , মাবা: 01856961738

3 LGED ১ ০ ১ কার পািন 
স দ ব াপনা 

ক  (LGED) 
ও পািন উ য়ন  
বাড

3

কার পািন স দ 
ব াপনা কে র 

আওতায় মৎ  ও মাছ চাষ 
ব াপনা িবষয়ক িশ ণ।

নজ ল ,িপ: মহীউি ন , সাং মাইজকাি , ডাক: 
জিকগ , মাবা: 01726806849

3 LGED ১ ০ ১ কার পািন 
স দ ব াপনা 

ক  (LGED) 
ও পািন উ য়ন  
বাড

4

কার পািন স দ 
ব াপনা কে র 

আওতায় মৎ  ও মাছ চাষ 
ব াপনা িবষয়ক িশ ণ।

হােসন আহমদ, িপতা: ফা াহ, সাং: হাই াব , 
ডাক: জিকগ , মাবা: 01715642099

3 LGED ১ ০ ১ কার পািন 
স দ ব াপনা 

ক  (LGED) 
ও পািন উ য়ন  
বাড

বািষক কমস াদন ি  ২০২০-২১ এ অ  কায মস েহর িবপরীেত মাণেকর ছক
১৫. কায েমর নামঃ মৎ চািষ, মৎ জীবী ও অ া  ফলেভাগীেদর িশ ণ দান

চেকর নামঃ িশ ণ া  ফলেভাগী (জন)
ল মা াঃ

িবভােগর নামঃ
অংশ হণকারীর সং া (জন) অেথর উৎস

(রাজ / ক / 
অ া )

ম

জলার নামঃ িসেলট

িমক নং িশ েণর িবষয় িশ ণাথ র নাম, কানা ও মাবাইল ন র িশ েণর 
ময়াদ

বা বায়নকারী দ র/ 
সং া



5

কার পািন স দ 
ব াপনা কে র 

আওতায় মৎ  ও মাছ চাষ 
ব াপনা িবষয়ক িশ ণ।

মা: িশহাব উি ন, িপতা: আ ল মািলক, সাং 
কছরী, ডাক: জিকগ , মাবা: 01728410972

3 LGED ১ ০ ১ কার পািন 
স দ ব াপনা 

ক  (LGED) 
ও পািন উ য়ন  
বাড

6

কার পািন স দ 
ব াপনা কে র 

আওতায় মৎ  ও মাছ চাষ 
ব াপনা িবষয়ক িশ ণ।

এম.জািকর হােসন, িপতা: আ ল কািদর , সাং 
আলমনগর, ডাক: জিকগ , মাবা: 

01660016439

3 LGED

১ ০ ১

কার পািন 
স দ ব াপনা 

ক  (LGED) 
ও পািন উ য়ন  
বাড

7

কার পািন স দ 
ব াপনা কে র 

আওতায় মৎ  ও মাছ চাষ 
ব াপনা িবষয়ক িশ ণ।

ইকবাল আহমদ, িপতা: আ ল মািলক, াম: 
কছরী, ডাক; জিকগ , মাবা; 01759440600

3 LGED

১ ০ ১

কার পািন 
স দ ব াপনা 

ক  (LGED) 
ও পািন উ য়ন  
বাড

8

কার পািন স দ 
ব াপনা কে র 

আওতায় মৎ  ও মাছ চাষ 
ব াপনা িবষয়ক িশ ণ।

হাজী আ ল কািদর, িপ: টই িময়া, াম: 
িখলসদর র, ডাক: জিকগ , মাবা: 

01635525290

3 LGED

১ ০ ১

কার পািন 
স দ ব াপনা 

ক  (LGED) 
ও পািন উ য়ন  
বাড

9

কার পািন স দ 
ব াপনা কে র 

আওতায় মৎ  ও মাছ চাষ 
ব াপনা িবষয়ক িশ ণ।

নািজম উি ন, িপতা: মাখেলছ , াম িবেলরব , 
ডাক: জিকগ , মাবা: 01724757570

3 LGED

১ ০ ১

কার পািন 
স দ ব াপনা 

ক  (LGED) 
ও পািন উ য়ন  
বাড

10

কার পািন স দ 
ব াপনা কে র 

আওতায় মৎ  ও মাছ চাষ 
ব াপনা িবষয়ক িশ ণ।

েনদ আহমদ, িপতা; আব ল মিতন, াম: 
মাইজকাি , মাবা: 01708968400

3 LGED

১ ০ ১

কার পািন 
স দ ব াপনা 

ক  (LGED) 
ও পািন উ য়ন  
বাড



11

কার পািন স দ 
ব াপনা কে র 

আওতায় মৎ  ও মাছ চাষ 
ব াপনা িবষয়ক িশ ণ।

মা. শহীদউ ামান, িপতা: আ ল আিজজ, াম: 
কছরী, ডাক: জিকগ , মাবা: 01714069422

3 LGED

১ ০ ১

কার পািন 
স দ ব াপনা 

ক  (LGED) 
ও পািন উ য়ন  
বাড

12

কার পািন স দ 
ব াপনা কে র 

আওতায় মৎ  ও মাছ চাষ 
ব াপনা িবষয়ক িশ ণ।

মাখেল র রহমান, িপতা: ািকম আল, সাং: 
গন দ , ডাক: জিকগ , মাবা: 

0173002902230

3 LGED

১ ০ ১

কার পািন 
স দ ব াপনা 

ক  (LGED) 
ও পািন উ য়ন  
বাড

13

কার পািন স দ 
ব াপনা কে র 

আওতায় মৎ  ও মাছ চাষ 
ব াপনা িবষয়ক িশ ণ।

হা ন অর রিশদ, িপতা; মা; সা র, াম: 
লামার াম, ডাক: রতনগ , মাব: 

01766567402

3 LGED

১ ০ ১

কার পািন 
স দ ব াপনা 

ক  (LGED) 
ও পািন উ য়ন  
বাড

14

কার পািন স দ 
ব াপনা কে র 

আওতায় মৎ  ও মাছ চাষ 
ব াপনা িবষয়ক িশ ণ।

মা. ছাি র আহমদ, িপতা; মা ািকম আলী, াম: 
রতন র, ডাক: রতনগ , মাবা: 01773223983

3 LGED

১ ০ ১

কার পািন 
স দ ব াপনা 

ক  (LGED) 
ও পািন উ য়ন  
বাড

15

কার পািন স দ 
ব াপনা কে র 

আওতায় মৎ  ও মাছ চাষ 
ব াপনা িবষয়ক িশ ণ।

আ ল হািলম, িপতা; খিল র রহমান, াম: 
িমন র, ডাক: জিকগ , মাবা: 01772608889

3 LGED

১ ০ ১

কার পািন 
স দ ব াপনা 

ক  (LGED) 
ও পািন উ য়ন  
বাড

16

কার পািন স দ 
ব াপনা কে র 

আওতায় মৎ  ও মাছ চাষ 
ব াপনা িবষয়ক িশ ণ।

মার র আহমদ,িপতা: খিল র রহমান, াম; 
কছরী ,ডাক : জিকগ , মাবা: 01958417661

3 LGED

১ ০ ১

কার পািন 
স দ ব াপনা 

ক  (LGED) 
ও পািন উ য়ন  
বাড



17

কার পািন স দ 
ব াপনা কে র 

আওতায় মৎ  ও মাছ চাষ 
ব াপনা িবষয়ক িশ ণ।

আ ল মািনক , িপ: ফয়াজ আল, াম: কছরী, 
ডাক জিকগ   মাবা; 01732097954

3 LGED

১ ০ ১

কার পািন 
স দ ব াপনা 

ক  (LGED) 
ও পািন উ য়ন  
বাড

18

কার পািন স দ 
ব াপনা কে র 

আওতায় মৎ  ও মাছ চাষ 
ব াপনা িবষয়ক িশ ণ।

বা  রানী রায়, া: িদিলপ িব াস, াম হািম , 
ডাক: জিকগ , মাবা: 01719664538

3 LGED

০ ১ ১

কার পািন 
স দ ব াপনা 

ক  (LGED) 
ও পািন উ য়ন  
বাড

19

কার পািন স দ 
ব াপনা কে র 

আওতায় মৎ  ও মাছ চাষ 
ব াপনা িবষয়ক িশ ণ।

িদপালী রানী, িপ: হিরপদ দাস, াম: হাসনাবাদ, 
ডাক: জিকগ , মাবা: 01706439671

3 LGED

০ ১ ১

কার পািন 
স দ ব াপনা 

ক  (LGED) 
ও পািন উ য়ন  
বাড

20

কার পািন স দ 
ব াপনা কে র 

আওতায় মৎ  ও মাছ চাষ 
ব াপনা িবষয়ক িশ ণ।

উবায় র রহমান, িপা: সা র চৗ রী, াম: 
িপেররচক, ডাক: জিকগ , মাবা: 

01718388313

৩

LGED

১ ০ ১

কার পািন 
স দ ব াপনা 

ক  (LGED) 
ও পািন উ য়ন  
বাড

২১   ড এ ােকায়াকালচার 
াক স এ  ড সফ

িবকাশ র ন রায়
বাড়ী জগ াথ র 01732286966

01 িদন উপেজলা মৎ  দ র 
জগ াথ র

1 1 রাজ

২২   ঐ মাঃ রিন িময়া
বাড়ী জগ াথ র 01719839771

01 িদন উপেজলা মৎ  দ র 
জগ াথ র

1 2 রাজ

২৩   ঐ কাউছার আহেমদ
বাড়ী জগ াথ র 01836134961

01 িদন উপেজলা মৎ  দ র 
জগ াথ র

1 3 রাজ

২৪   ঐ সৗিমক ভ াচায
বাড়ী জগ াথ র   01742279988

01 িদন উপেজলা মৎ  দ র 
জগ াথ র

1 4 রাজ

২৫   ঐ গৗতম দব
বাড়ী জগ াথ র 01312085531

01 িদন উপেজলা মৎ  দ র 
জগ াথ র

1 5 রাজ

জলার নামঃ নামগ



২৬   ঐ অ না দাস
বাড়ী জগ াথ র 01712543287

01 িদন উপেজলা মৎ  দ র 
জগ াথ র

1 6 রাজ

২৭   ঐ ত য় বিণক জয়
বাড়ী জগ াথ র 01312056289

01 িদন উপেজলা মৎ  দ র 
জগ াথ র

1 7 রাজ

২৮   ঐ পারিমতা বিণক জয়া
বাড়ী জগ াথ র 01732269838

01 িদন উপেজলা মৎ  দ র 
জগ াথ র

1 8 রাজ

২৯   ঐ মাঃ ইমন আহেমদ
বাড়ী জগ াথ র  01720401341

01 িদন উপেজলা মৎ  দ র 
জগ াথ র

1 9 রাজ

৩০   ঐ মাহ র রহমান
বাড়ী জগ াথ র 01749840511

01 িদন উপেজলা মৎ  দ র 
জগ াথ র

1 10 রাজ

৩১   ঐ কিবর িময়া
বাড়ী জগ াথ র 01715235743

01 িদন উপেজলা মৎ  দ র 
জগ াথ র

1 11 রাজ

৩২   ঐ র া দব
বাড়ী জগ াথ র 01715235743

01 িদন উপেজলা মৎ  দ র 
জগ াথ র

1 12 রাজ

৩৩   ঐ া রানী বিনক
বাড়ী জগ াথ র 01797323321

01 িদন উপেজলা মৎ  দ র 
জগ াথ র

1 13 রাজ

৩৪   ঐ মালিত দবনাথ
বাড়ী জগ াথ র 01730980498

01 িদন উপেজলা মৎ  দ র 
জগ াথ র

1 14 রাজ

৩৫   ঐ রিবউল ইসলাম
অপসা  01741120146

01 িদন উপেজলা মৎ  দ র 
জগ াথ র

1 15 রাজ

৩৬   ঐ শরা িছি কা
বাড়ী জগ াথ র 01701139614

01 িদন উপেজলা মৎ  দ র 
জগ াথ র

1 16 রাজ

৩৭   ঐ েলমান আহমদ
বাড়ী জগ াথ র 01701139614

01 িদন উপেজলা মৎ  দ র 
জগ াথ র

1 17 রাজ

৩৮   ঐ আ ল রহমান
হাছন ফােতমা র 01797323119

01 িদন উপেজলা মৎ  দ র 
জগ াথ র

1 18 রাজ

৩৯   ঐ সােলহ আহমদ
িতলক 01712488150

01 িদন উপেজলা মৎ  দ র 
জগ াথ র

1 19 রাজ

৪০   ঐ জািকর হােসন
শ র র 01712177898

01 িদন উপেজলা মৎ  দ র 
জগ াথ র

1 20 রাজ



৪১ লশা, পাবদা ও টংরা 
মােছর সােথ কাপজাতীয় 
মােছর িম চাষ

আলা িময়া
সাচায়ানী 01735139983

01 িদন উপেজলা মৎ  দ র 
জগ াথ র

1 1 রাজ

৪২   ঐ জম  িময়া
সাচায়ানী 01750510993

01 িদন উপেজলা মৎ  দ র 
জগ াথ র

1 2 রাজ

৪৩   ঐ শা  ল আলম
সাচায়ানী 01767411344

01 িদন উপেজলা মৎ  দ র 
জগ াথ র

1 3 রাজ

৪৪   ঐ ধণ য় দবনাথ
ইছগ ও 01724692463

01 িদন উপেজলা মৎ  দ র 
জগ াথ র

1 4 রাজ

৪৫   ঐ ক না দবী
ইছগ ও 01310628405

01 িদন উপেজলা মৎ  দ র 
জগ াথ র

1 5 রাজ

৪৬   ঐ েলখা দবী
সদাবাদ 01744626105

01 িদন উপেজলা মৎ  দ র 
জগ াথ র

1 6 রাজ

৪৭   ঐ চ লা ধর
চংগাইয়া 01741340412

01 িদন উপেজলা মৎ  দ র 
জগ াথ র

1 7 রাজ

৪৮   ঐ  রাশনা বগম
ঘাষগ ও 01741340412

01 িদন উপেজলা মৎ  দ র 
জগ াথ র

1 8 রাজ

৪৯   ঐ মাঃ আ ল হা ান
সাচায়ানী 01720527332

01 িদন উপেজলা মৎ  দ র 
জগ াথ র

1 9 রাজ

৫০   ঐ মাঃ শািহন িময়া
সাচায়ানী 01719163867

01 িদন উপেজলা মৎ  দ র 
জগ াথ র

1 10 রাজ

৫১   ঐ শাহজাহান িময়া
ঘাষগ ও 01301760305

01 িদন উপেজলা মৎ  দ র 
জগ াথ র

1 11 রাজ

৫২   ঐ েয়ল আহমদ
য়ারগ ও 01712322044

01 িদন উপেজলা মৎ  দ র 
জগ াথ র

1 12 রাজ

৫৩   ঐ েশদ আহমদ চৗঃ
ঘাষগ ও 01763624306

01 িদন উপেজলা মৎ  দ র 
জগ াথ র

1 13 রাজ

৫৪   ঐ য়াইব আহমদ চৗঃ
ঘাষগ ও 01318540254

01 িদন উপেজলা মৎ  দ র 
জগ াথ র

1 14 রাজ

৫৫   ঐ েনদ আহমদ চৗঃ
সাচায়ানী 01724798144

01 িদন উপেজলা মৎ  দ র 
জগ াথ র

1 15 রাজ



৫৬   ঐ জােবদ আহমদ
সাচায়ানী 01723917563

01 িদন উপেজলা মৎ  দ র 
জগ াথ র

1 16 রাজ

৫৭   ঐ মাঃ েহল আহমদ
সাচায়ানী 01754304944

01 িদন উপেজলা মৎ  দ র 
জগ াথ র

1 17 রাজ

৫৮   ঐ বিশর িময়া
সাচায়ানী 01715987781

01 িদন উপেজলা মৎ  দ র 
জগ াথ র

1 18 রাজ

৫৯   ঐ জািকর হােসন
ইসলাম র 01716813605

01 িদন উপেজলা মৎ  দ র 
জগ াথ র

1 19 রাজ

৬০   ঐ ইকবাল হােসন
সাচায়ানী 01704069751

01 িদন উপেজলা মৎ  দ র 
জগ াথ র

1 20 রাজ

৬১ কাপজাতীয় মােছর 
িম চাষ

মাঃ ইয়াওর খান
রিতয়ারপাড়া 01744144090

01 িদন উপেজলা মৎ  দ র 
জগ াথ র

1 1 রাজ

৬২   ঐ মাঃ রত িময়া
রিতয়ারপাড়া 01752157975

01 িদন উপেজলা মৎ  দ র 
জগ াথ র

1 2 রাজ

৬৩   ঐ মাঃ জাহা ীর খান
রিতয়ারপাড়া 01712453286

01 িদন উপেজলা মৎ  দ র 
জগ াথ র

1 3 রাজ

৬৪   ঐ মাঃ সাজাদ খান
রিতয়ারপাড়া 01712194324

01 িদন উপেজলা মৎ  দ র 
জগ াথ র

1 4 রাজ

৬৫   ঐ জামাল আহেমদ
শাসনহিব 01726240510

01 িদন উপেজলা মৎ  দ র 
জগ াথ র

1 5 রাজ

৬৬   ঐ সালমা বগম
বািলকাি  01733727798

01 িদন উপেজলা মৎ  দ র 
জগ াথ র

1 6 রাজ

৬৭   ঐ নাহিরন আ ার
পাইলগ ও 01703842285

01 িদন উপেজলা মৎ  দ র 
জগ াথ র

1 7 রাজ

৬৮   ঐ মাঃ আদিরছ আলী
দি ণ পাইলগ ও 01319922710

01 িদন উপেজলা মৎ  দ র 
জগ াথ র

1 8 রাজ

৬৯   ঐ মাঃ সাপত আলী
দি ণ পাইলগ ও 01763876847

01 িদন উপেজলা মৎ  দ র 
জগ াথ র

1 9 রাজ

৭০   ঐ মাঃ এলকাছ িময়া
শাসনহিব 01723288401

01 িদন উপেজলা মৎ  দ র 
জগ াথ র

1 10 রাজ

৭১   ঐ সাই র রহমান
দি ণ পাইলগ ও 01775834477

01 িদন উপেজলা মৎ  দ র 
জগ াথ র

1 11 রাজ



৭২   ঐ আ ল কািদর
পাইলগ ও 01736164564

01 িদন উপেজলা মৎ  দ র 
জগ াথ র

1 12 রাজ

৭৩   ঐ লতা র রহমান
পাইলগ ও 01710309707

01 িদন উপেজলা মৎ  দ র 
জগ াথ র

1 13 রাজ

৭৪   ঐ জাহা ীর আলম
হাছন ফােতমা র 01721107226

01 িদন উপেজলা মৎ  দ র 
জগ াথ র

1 14 রাজ

৭৫   ঐ আশরাফ আলী
জগ াথ র 01717682588

01 িদন উপেজলা মৎ  দ র 
জগ াথ র

1 15 রাজ

৭৬   ঐ মাঃ জািহদ িময়া
তঘিরয়া 01719855905

01 িদন উপেজলা মৎ  দ র 
জগ াথ র

1 16 রাজ

৭৭   ঐ মাঃ হািব র রহামন
তঘিরয়া 01719045134

01 িদন উপেজলা মৎ  দ র 
জগ াথ র

1 17 রাজ

৭৮   ঐ মাঃ আ ল আহাদ
নাতন র 01721484274

01 িদন উপেজলা মৎ  দ র 
জগ াথ র

1 18 রাজ

৭৯   ঐ নেগ  দাস
মা ার গ ও 01718903452

01 িদন উপেজলা মৎ  দ র 
জগ াথ র

1 19 রাজ

৮০   ঐ অমর দাস
কলকিলয়া 01715377824

01 িদন উপেজলা মৎ  দ র 
জগ াথ র

1 20 রাজ

৮১

  ড এ ােকায়াকালচার 
াক স এ  ড সফ

রািজব তা কদার
ামঃ চান র, ইউিনয়ন: সাচনা বাজার, 

জামালগ
01775670783

01 িদন উপেজলা মৎ  
কমকতার দ র, 

জামালগ , নামগ

১ ১ রাজ

৮২   ঐ গয়চান িব াস
ামঃ চান র, ইউিনয়ন: সাচনা বাজার

01748006284

01 িদন উপেজলা মৎ  
কমকতার দ র, 

জামালগ , নামগ

১ 2

৮৩   ঐ চ লা রানী তা কদার
ামঃ চান র, ইউিনয়ন: সাচনা বাজার

01749975672

01 িদন উপেজলা মৎ  
কমকতার দ র, 

জামালগ , নামগ

১ 3 রাজ

৮৪   ঐ চ না রানী তা কদা
ামঃ চান র, ইউিনয়ন: সাচনা বাজার

01314741967

01 িদন উপেজলা মৎ  
কমকতার দ র, 

জামালগ , নামগ

১ 4 রাজ



৮৫   ঐ ববী তা কদার
ামঃ চান র, ইউিনয়ন: সাচনা বাজার

01963814763

01 িদন উপেজলা মৎ  
কমকতার দ র, 

জামালগ , নামগ

১ 5 রাজ

৮৬   ঐ শচী  দাশ
ামঃ হিরহর র, ইউিনয়ন: সাচনা বাজার

01725857579

01 িদন উপেজলা মৎ  
কমকতার দ র, 

জামালগ , নামগ

১ 6 রাজ

৮৭   ঐ মা: চা ালী িময়া
ামঃ হিরহর র, ইউিনয়ন: সাচনা বাজার

01308247865

01 িদন উপেজলা মৎ  
কমকতার দ র, 

জামালগ , নামগ

১ 7 রাজ

৮৮   ঐ িমরা রাণী ধর
ামঃ হিরহর র, ইউিনয়ন: সাচনা বাজার

01783952886

01 িদন উপেজলা মৎ  
কমকতার দ র, 

জামালগ , নামগ

১ 8 রাজ

৮৯   ঐ ছািদয়া বগম
ামঃ হিরহর র, ইউিনয়ন: সাচনা বাজার

01756593764

01 িদন উপেজলা মৎ  
কমকতার দ র, 

জামালগ , নামগ

১ 9 রাজ

৯০   ঐ রেহনা বগম
ামঃ হিরহর র, ইউিনয়ন: সাচনা বাজার

01798034970

01 িদন উপেজলা মৎ  
কমকতার দ র, 

জামালগ , নামগ

১ 10 রাজ

৯১   ঐ মা: আ ল আহাদ
াম: তিলয়া, ইউিনয়ন: জামালগ  সদর

01 িদন উপেজলা মৎ  
কমকতার দ র, 

জামালগ , নামগ

১ 11 রাজ

৯২   ঐ মা: রজব আলী
াম: রাম র, ইউিনয়ন: ফনারবাক

01 িদন উপেজলা মৎ  
কমকতার দ র, 

জামালগ , নামগ

১ 12 রাজ

৯৩   ঐ আল িফ রােসল
াম: রাম র, ইউিনয়ন: ফনারবাক

01774983850

01 িদন উপেজলা মৎ  
কমকতার দ র, 

জামালগ , নামগ

১ 13 রাজ

৯৪   ঐ মাঃ হা ন িময়া
াম: সরম র, ডাক: সরম র

এনআইড নং: 9015081764955

01 িদন উপেজলা মৎ  
কমকতার দ র, 

জামালগ , নামগ

১ 14 রাজ



৯৫   ঐ মা: দেলায়ার হােসন
াম:দি ণ কামলাবাজ, ইউিনয়ন:জামালগ

01846172693

01 িদন উপেজলা মৎ  
কমকতার দ র, 

জামালগ , নামগ

১ 15 রাজ

৯৬   ঐ আ: াফ িময়া
াম: চান র

01798012636

01 িদন উপেজলা মৎ  
কমকতার দ র, 

জামালগ , নামগ

১ 16 রাজ

৯৭   ঐ মা: জামাল হােসন
াম: মািনগাও, ইউিনয়ন: ভীমখালী

01741711374

01 িদন উপেজলা মৎ  
কমকতার দ র, 

জামালগ , নামগ

১ 17 রাজ

৯৮   ঐ রিবউল হাসান
াম: মািনগাও, ইউিনয়ন: ভীমখালী

এনআইিড নং: 9015027734406

01 িদন উপেজলা মৎ  
কমকতার দ র, 

জামালগ , নামগ

১ 18 রাজ

৯৯   ঐ মা: আফাজ উি ন
িপতা: মা: আিজর উি ন

াম: মািনগাও, ইউিনয়ন: ভীমখালী

01 িদন উপেজলা মৎ  
কমকতার দ র, 

জামালগ , নামগ

১ 19

১০০   ঐ মা: আিমর হােসন
িপতা: িগয়াস উি ন

াম; মািনগাও, ইউিনয়ন: ভীমখালী

01 িদন উপেজলা মৎ  
কমকতার দ র, 

জামালগ , নামগ

১ 20

১০১

া স ত উপােয় মােছর 
টকী তরী ও সংর ণ

মা: বাহাউি ন
িপতা: মা: মাবারক আলী

াম: জামালগ
01771432987

01 িদন উপেজলা মৎ  
কমকতার দ র, 

জামালগ , নামগ

১ ১ রাজ

১০২   ঐ মা: তাফা ল হােসন
িপতা: ফাই ল ইসলাম

াম: দ. কামলাবাজ, ইউিনয়ন: জামালগ
এনআইিড: 19999015067000185

01 িদন উপেজলা মৎ  
কমকতার দ র, 

জামালগ , নামগ

১ 2 রাজ

১০৩   ঐ মা: আ  ছােয়দ
িপতা: ত পসকার িময়া

াম: দ. কামলাবাজ, ইউিনয়ন: জামালগ
এনআইিড: 9015067719830

01 িদন উপেজলা মৎ  
কমকতার দ র, 

জামালগ , নামগ

১ 3 রাজ



১০৪   ঐ এনা ল হক
িপতা: আিম ল হক

াম: ভা লাল র, ইউিনয়ন: ফনারবাক
এনআইিড: 2801038544

01 িদন উপেজলা মৎ  
কমকতার দ র, 

জামালগ , নামগ

১ 4 রাজ

১০৫   ঐ মাঃ হা ন িময়া
াম: সরম র, ডাক: সরম র

এনআইড নং: 9015081764955

01 িদন উপেজলা মৎ  
কমকতার দ র, 

জামালগ , নামগ

১ 5 রাজ

১০৬   ঐ মা: জালাল িময়া
াম: দ. কামলাবাজ, ইউিনয়ন: জামালগ

01731512769

01 িদন উপেজলা মৎ  
কমকতার দ র, 

জামালগ , নামগ

১ 6 রাজ

১০৭   ঐ মা: শাহাদাত হােসন
াম: দ. কামলাবাজ, ইউিনয়ন: জামালগ

01751335465

01 িদন উপেজলা মৎ  
কমকতার দ র, 

জামালগ , নামগ

১ 7 রাজ

১০৮   ঐ মা: ফজ ল হক
িপতা: ত আ স সা ার

াম: রাম র, ইউিনয়ন: ফনারবাক

01 িদন উপেজলা মৎ  
কমকতার দ র, 

জামালগ , নামগ

১ 8 রাজ

১০৯   ঐ মা: আ ল খািলক
িপতা: ত আ ল জ ার

াম: শাহা র, ইউিনয়ন: ভীমখালী

01 িদন উপেজলা মৎ  
কমকতার দ র, 

জামালগ , নামগ

১ 9 রাজ

১১০   ঐ আিমর হােসন
িপতা : ত হাজী সয় া

াম: মািনগাও, ইউিনয়ন: ভীমখালী

01 িদন উপেজলা মৎ  
কমকতার দ র, 

জামালগ , নামগ

১ 10 রাজ

১১১   ঐ মা: ফিরদ িময়া চী রী
িপতা: ত র নবী চৗ রী

াম: শাহা র, ইউিনয়ন: ভীমখালী

01 িদন উপেজলা মৎ  
কমকতার দ র, 

জামালগ , নামগ

১ 11 রাজ

১১২   ঐ মা: আই র রহমান চৗ রী
িপতা: আ র র চৗ রী

াম: শাহা র, ইউিনয়ন: ভীমখালী

01 িদন উপেজলা মৎ  
কমকতার দ র, 

জামালগ , নামগ

১ 12 রাজ

১১৩   ঐ মা: তানভীর
িপতা: মা: িজ র রহমান

মা: শাহা র, ইউিনয়ন: ভীমখালী

01 িদন উপেজলা মৎ  
কমকতার দ র, 

জামালগ , নামগ

১ 13 রাজ



১১৪   ঐ মা: আকাশ রহমান ইকবাল
িপতা: মা: আ স ছালাম

াম: শাহা র, ইউিনয়ন: ভীমখালী

01 িদন উপেজলা মৎ  
কমকতার দ র, 

জামালগ , নামগ

১ 14 রাজ

১১৫   ঐ মা: হােজরা 
ামী: মা ার আলী

াম: মাজারী
01314904218

01 িদন উপেজলা মৎ  
কমকতার দ র, 

জামালগ , নামগ

১ 15 রাজ

১১৬   ঐ রিহমা বগম
ামী: নায়াজ আলী
াম: কলকত খা

01721-712191

01 িদন উপেজলা মৎ  
কমকতার দ র, 

জামালগ , নামগ

১ 16 রাজ

১১৭   ঐ খািদজা বগম
ামী: র মাহা দ
াম: কলকত খা

01 িদন উপেজলা মৎ  
কমকতার দ র, 

জামালগ , নামগ

১ 17 রাজ

১১৮   ঐ বগম
াম: মািনগাও

01721228391

01 িদন উপেজলা মৎ  
কমকতার দ র, 

জামালগ , নামগ

১ 18 রাজ

১১৯   ঐ রািজনা বগম
াম: সাচনা

01300306083

01 িদন উপেজলা মৎ  
কমকতার দ র, 

জামালগ , নামগ

১ 19 রাজ

১২০   ঐ আ ল স
াম: লভ র

01721114902

01 িদন উপেজলা মৎ  
কমকতার দ র, 

জামালগ , নামগ

১ 20 রাজ

১২১ লশা,পাবদা, টংরা্  
মােছর সােথ কাপ 

জাতীয় মােছর িম  চাষ

নামঃেমাঃ এবা র রহমান
কানাঃজয়কলস

মাবাইলঃ01773492901

০১ িদন উপেজলা মৎ  
দ র,দি ণ 

নামগ

১ ০ ১ রাজ

১২২ লশা,পাবদা, টংরা্  
মােছর সােথ কাপ 

জাতীয় মােছর িম  চাষ

নামঃ িজত ানাজী
কানাঃজয়কলস

মাবাইলঃ 01315999367

০১ িদন উপেজলা মৎ  
দ র,দি ণ 

নামগ

১ ০ ২ রাজ



১২৩ লশা,পাবদা, টংরা্  
মােছর সােথ কাপ 

জাতীয় মােছর িম  চাষ

নামঃ কাি র আলী
কানাঃ গিণগ

মাবাইলঃ01781552661

০১ িদন উপেজলা মৎ  
দ র,দি ণ 

নামগ

১ ০ ৩ রাজ

১২৪ লশা,পাবদা, টংরা্  
মােছর সােথ কাপ 

জাতীয় মােছর িম  চাষ

নামঃ ধী  তা কদার
কানাঃজয়কলস

মাবাইলঃ017447097481

১ িদন উপেজলা মৎ  
দ র,দি ণ 

নামগ

১ ০ ৪ রাজ

১২৫ লশা,পাবদা, টংরা্  
মােছর সােথ কাপ 

জাতীয় মােছর িম  চাষ

নামঃসাই র রহমান
কানাঃজয়কলস

মাবাইলঃ01743626871

১ িদন উপেজলা মৎ  
দ র,দি ণ 

নামগ

১ ০ ৫ রাজ

১২৬ লশা,পাবদা, টংরা্  
মােছর সােথ কাপ 

জাতীয় মােছর িম  চাষ

নামঃরথী  ধর
কানাঃ ামনগ ও

মাবাইলঃ 01795923912

১ িদন উপেজলা মৎ  
দ র,দি ণ 

নামগ

১ ০ ৬ রাজ

১২৭ লশা,পাবদা, টংরা্  
মােছর সােথ কাপ 

জাতীয় মােছর িম  চাষ

নামঃ কেয়স িময়া
কানাঃ কাঠইর

মাবাইলঃ 01791731476

১ িদন উপেজলা মৎ  
দ র,দি ণ 

নামগ

১ ০ ৭ রাজ

১২৮ লশা,পাবদা, টংরা্  
মােছর সােথ কাপ 

জাতীয় মােছর িম  চাষ

নামঃ আই ব আলী
কানাঃ বীরগ ও

মাবাইলঃ

১ িদন উপেজলা মৎ  
দ র,দি ণ 

নামগ

১ ০ ৮ রাজ

১২৯ লশা,পাবদা, টংরা্  
মােছর সােথ কাপ 

জাতীয় মােছর িম  চাষ

নামঃ কালাম িময়া 
কানাঃ হিরনগর

মাবাইলঃ 01738453612

১ িদন উপেজলা মৎ  
দ র,দি ণ 

নামগ

১ ০ ৯ রাজ

১৩০ লশা,পাবদা, টংরা্  
মােছর সােথ কাপ 

জাতীয় মােছর িম  চাষ

নামঃ সজীব আহে দ
কানাঃ শ মদন

মাবাইলঃ 01781445302

১ িদন উপেজলা মৎ  
দ র,দি ণ 

নামগ

১ ০ ১০ রাজ



১৩১ লশা,পাবদা, টংরা্  
মােছর সােথ কাপ 

জাতীয় মােছর িম  চাষ

নামঃ ইমরান আহমদ
কানাঃ কাম পাদলং

মাবাইলঃ 01760077639

১ িদন উপেজলা মৎ  
দ র,দি ণ 

নামগ

১ ০ ১১ রাজ

১৩২ লশা,পাবদা, টংরা্  
মােছর সােথ কাপ 

জাতীয় মােছর িম  চাষ

নামঃ ফারজানা আ ার
কানাঃ সদর র

মাবাইলঃ

১ িদন উপেজলা মৎ  
দ র,দি ণ 

নামগ

০ ১ ১২ রাজ

১৩৩ লশা,পাবদা, টংরা্  
মােছর সােথ কাপ 

জাতীয় মােছর িম  চাষ

নামঃ ফারহানা বগম
কানাঃ সদর র

মাবাইলঃ

১ িদন উপেজলা মৎ  
দ র,দি ণ 

নামগ

০ ১ ১৩ রাজ

১৩৪ লশা,পাবদা, টংরা্  
মােছর সােথ কাপ 

জাতীয় মােছর িম  চাষ

নামঃ মিজনা বগম
কানাঃ সদর র

মাবাইলঃ

১ িদন উপেজলা মৎ  
দ র,দি ণ 

নামগ

০ ১ ১৪ রাজ

১৩৫ লশা,পাবদা, টংরা্  
মােছর সােথ কাপ 

জাতীয় মােছর িম  চাষ

নামঃ র ন
কানাঃ শ মদন

মাবাইলঃ 01795439356

১ িদন উপেজলা মৎ  
দ র,দি ণ 

নামগ

১ ০ ১৫ রাজ

১৩৬ লশা,পাবদা, টংরা্  
মােছর সােথ কাপ 

জাতীয় মােছর িম  চাষ

নামঃ ইকরাম আহমদ
কানাঃ পসী

মাবাইলঃ 

১ িদন উপেজলা মৎ  
দ র,দি ণ 

নামগ

১ ০ ১৬ রাজ

১৩৭ লশা,পাবদা, টংরা্  
মােছর সােথ কাপ 

জাতীয় মােছর িম  চাষ

নামঃ ধী  তা কদার
কানাঃ জয়কলস

মাবাইলঃ 01747097481

১ িদন উপেজলা মৎ  
দ র,দি ণ 

নামগ

১ ০ ১৭ রাজ



১৩৮ লশা,পাবদা, টংরা্  
মােছর সােথ কাপ 

জাতীয় মােছর িম  চাষ

নামঃ রিবউল হােসন
কানাঃ জয়কলস

মাবাইলঃ 01723691832

১ িদন উপেজলা মৎ  
দ র,দি ণ 

নামগ

১ ০ ১৮ রাজ

১৩৯ লশা,পাবদা, টংরা্  
মােছর সােথ কাপ 

জাতীয় মােছর িম  চাষ

নামঃ বদ ল ইসলাম
কানাঃ আ াপাড়া

মাবাইলঃ 01719575033

১ িদন উপেজলা মৎ  
দ র,দি ণ 

নামগ

১ ০ ১৯ রাজ

১৪০ লশা,পাবদা, টংরা্  
মােছর সােথ কাপ 

জাতীয় মােছর িম  চাষ

নামঃ আফেরাজ িময়া
কানাঃ দরগাপাশা

মাবাইলঃ 01716767627

১ িদন উপেজলা মৎ  
দ র,দি ণ 

নামগ

১ ০ ২০ রাজ

১৪১ ড এ য়াকালচার 
াক স এ া  ড 

সফ

নামঃ আিজ র রহমান
কানাঃ কাম পাদলং

মাবাইলঃ 

১ িদন উপেজলা মৎ  
দ র,দি ণ 

নামগ

১ ০ ১ রাজ

১৪২ ড এ য়াকালচার 
াক স এ া  ড 

সফ

নামঃ মাঃ হািফ র িময়া
কানাঃ উজানীগ ও

মাবাইলঃ

১ িদন উপেজলা মৎ  
দ র,দি ণ 

নামগ

১ ০ ২ রাজ

১৪৩ ড এ য়াকালচার 
াক স এ া  ড 

সফ

নামঃ আঃ কাই ম
কানাঃ উজানীগ ও

মাবাইলঃ

১ িদন উপেজলা মৎ  
দ র,দি ণ 

নামগ

১ ০ ৩ রাজ

১৪৪ ড এ য়াকালচার 
াক স এ া  ড 

সফ

নামঃ দীলীপ শরমা
কানাঃ মািনক র

মাবাইলঃ

১ িদন উপেজলা মৎ  
দ র,দি ণ 

নামগ

১ ০ ৪ রাজ



১৪৫ ড এ য়াকালচার 
াক স এ া  ড 

সফ

নামঃ তফ ল হােসন 
কানাঃ নায়াখালী

মাবাইলঃ01716825541

১ িদন উপেজলা মৎ  
দ র,দি ণ 

নামগ

১ ০ ৫ রাজ

১৪৬ ড এ য়াকালচার 
াক স এ া  ড 

সফ

নামঃ মাঃ র িময়া
কানাঃ উজানীগ ও

মাবাইলঃ

১ িদন উপেজলা মৎ  
দ র,দি ণ 

নামগ

১ ০ ৬ রাজ

১৪৭ ড এ য়াকালচার 
াক স এ া  ড 

সফ

নামঃ ল ইসলাম
কানাঃ উজানীগ ও

মাবাইলঃ 01721544765

১ িদন উপেজলা মৎ  
দ র,দি ণ 

নামগ

১ ০ ৭ রাজ

১৪৮ ড এ য়াকালচার 
াক স এ া  ড 

সফ

নামঃ আিজ র রহমান
কানাঃ উজানীগ ও

মাবাইলঃ

১ িদন উপেজলা মৎ  
দ র,দি ণ 

নামগ

১ ০ ৮ রাজ

১৪৯ ড এ য়াকালচার 
াক স এ া  ড 

সফ

নামঃ হা র রশীদ
কানাঃ উজানীগ ও

মাবাইলঃ

১ িদন উপেজলা মৎ  
দ র,দি ণ 

নামগ

১ ০ ৯ রাজ

১৫০ ড এ য়াকালচার 
াক স এ া  ড 

সফ

নামঃ শিহ র রহমান
কানাঃ নায়াখানী

মাবাইলঃ 01770277591

১ িদন উপেজলা মৎ  
দ র,দি ণ 

নামগ

১ ০ ১০ রাজ

১৫১ ড এ য়াকালচার 
াক স এ া  ড 

সফ

নামঃ িলটন িময়া
কানাঃ দরগাপাড়া

মাবাইলঃ 01745402846

১ িদন উপেজলা মৎ  
দ র,দি ণ 

নামগ

১ ০ ১১ রাজ



১৫২ ড এ য়াকালচার 
াক স এ া  ড 

সফ

নামঃ আঃ ছ
কানাঃ দরগাপাড়া

মাবাইলঃ

১ িদন উপেজলা মৎ  
দ র,দি ণ 

নামগ

১ ০ ১২ রাজ

১৫৩ ড এ য়াকালচার 
াক স এ া  ড 

সফ

নামঃ আঃ বািরক
কানাঃ তহিরয়া

মাবাইলঃ 

১ িদন উপেজলা মৎ  
দ র,দি ণ 

নামগ

১ ০ ১৩ রাজ

১৫৪ ড এ য়াকালচার 
াক স এ া  ড 

সফ

নামঃ আঃ মিজদ
কানাঃ তহিরয়া

মাবাইলঃ 

১ িদন উপেজলা মৎ  
দ র,দি ণ 

নামগ

১ ০ ১৪ রাজ

১৫৫ ড এ য়াকালচার 
াক স এ া  ড 

সফ

নামঃ আঃ আউয়াল
কানাঃ কমিড়আইল

মাবাইলঃ

১ িদন উপেজলা মৎ  
দ র,দি ণ 

নামগ

১ ০ ১৫ রাজ

১৫৬ ড এ য়াকালচার 
াক স এ া  ড 

সফ

নামঃফক ামান
কানাঃ আমিরয়া

মাবাইলঃ 01727854656

১ িদন উপেজলা মৎ  
দ র,দি ণ 

নামগ

১ ০ ১৬ রাজ

১৫৭ ড এ য়াকালচার 
াক স এ া  ড 

সফ

নামঃ আজাদ িময়া
কানাঃ ধন র

মাবাইলঃ 0172948240

১ িদন উপেজলা মৎ  
দ র,দি ণ 

নামগ

১ ০ ১৭ রাজ

১৫৮ ড এ য়াকালচার 
াক স এ া  ড 

সফ

নামঃ ফেয়জ িময়া 
কানাঃ ইনাতনগর

মাবাইলঃ 01758230565

১ িদন উপেজলা মৎ  
দ র,দি ণ 

নামগ

১ ০ ১৮ রাজ



১৫৯ ড এ য়াকালচার 
াক স এ া  ড 

সফ

নামঃ শিফ র রহমান
কানাঃ জয়কলস

মাবাইলঃ

১ িদন উপেজলা মৎ  
দ র,দি ণ 

নামগ

১ ০ ১৯ রাজ

১৬০ ড এ য়াকালচার 
াক স এ া  ড 

সফ

নামঃ সািকব আহমদ
কানাঃ শ মদন

মাবাইলঃ 01760104878

১ িদন উপেজলা মৎ  
দ র,দি ণ 

নামগ

১ ০ ২০ রাজ

১৬১ াবন িমেত পেন 
মাছ চাষ

নামঃ জন িময়া
কানাঃ তহিরয়া

মাবাইলঃ

১ িদন উপেজলা মৎ  
দ র,দি ণ 

নামগ

১ ০ ১ রাজ

১৬২ াবন িমেত পেন 
মাছ চাষ

নামঃ রণধীর চ মািনকগ
মাবাইলঃ

১ িদন উপেজলা মৎ  
দ র,দি ণ 

নামগ

১ ০ ২ রাজ

১৬৩ াবন িমেত পেন 
মাছ চাষ

নামঃ সিলম িময়া
কানাঃ মিড়আইল 

মাবাইলঃ 01763006656

১ িদন উপেজলা মৎ  
দ র,দি ণ 

নামগ

১ ০ ৩ রাজ

১৬৪ াবন িমেত পেন 
মাছ চাষ

নামঃ মাঃ  হিব র রহমান
কানাঃ  তহিকয়া

মাবাইলঃ

১ িদন উপেজলা মৎ  
দ র,দি ণ 

নামগ

১ ০ ৪ রাজ

১৬৫ াবন িমেত পেন 
মাছ চাষ

নামঃ মাঃ আলাউি ন
কানাঃ  তহিকয়া

মাবাইলঃ

১ িদন উপেজলা মৎ  
দ র,দি ণ 

নামগ

১ ০ ৫ রাজ

১৬৬ াবন িমেত পেন 
মাছ চাষ

নামঃ সােলহ আহ দ
কানাঃ গিননগর

মাবাইলঃ

১ িদন উপেজলা মৎ  
দ র,দি ণ 

নামগ

১ ০ ৬ রাজ



১৬৭ াবন িমেত পেন 
মাছ চাষ

নামঃ আঃ ওয়াহাব
কানাঃ পাথািরয়া

মাবাইলঃ

১ িদন উপেজলা মৎ  
দ র,দি ণ 

নামগ

১ ০ ৭ রাজ

১৬৮ াবন িমেত পেন 
মাছ চাষ

নামঃ আঃ হাসান
কানাঃ মিড়ববআআইঈল

মাবাইলঃ

১ িদন উপেজলা মৎ  
দ র,দি ণ 

নামগ

১ ০ ৮ রাজ

১৬৯ াবন িমেত পেন 
মাছ চাষ

নামঃ মখ  িময়া
কানাঃ তহিকয়া

মাবাইলঃ

১ িদন উপেজলা মৎ  
দ র,দি ণ 

নামগ

১ ০ ৯ রাজ

১৭০ াবন িমেত পেন 
মাছ চাষ

নামঃ র আলম
কানাঃ তহিকয়া

মাবাইলঃ০১৭২৬৬০৯৪৫৯

১ িদন উপেজলা মৎ  
দ র,দি ণ 

নামগ

১ ০ ১০ রাজ

১৭১ াবন িমেত পেন 
মাছ চাষ

নামঃ ম  িময়া
কানাঃ তহিকয়া

মাবাইলঃ

১ িদন উপেজলা মৎ  
দ র,দি ণ 

নামগ

১ ০ ১১ রাজ

১৭২ াবন িমেত পেন 
মাছ চাষ

নামঃ আ াহ
কানাঃ তহিকয়া

মাবাইলঃ

১ িদন উপেজলা মৎ  
দ র,দি ণ 

নামগ

১ ০ ১২ রাজ

১৭৩ াবন িমেত পেন 
মাছ চাষ

নামঃ মাঃ শাহ আলম
কানাঃ তহিকয়া

মাবাইলঃ

১ িদন উপেজলা মৎ  
দ র,দি ণ 

নামগ

১ ০ ১৩ রাজ

১৭৪ াবন িমেত পেন 
মাছ চাষ

নামঃ আরজ আলী
কানাঃ তহিকয়া

মাবাইলঃ

১ িদন উপেজলা মৎ  
দ র,দি ণ 

নামগ

১ ০ ১৪ রাজ

১৭৫ াবন িমেত পেন 
মাছ চাষ

নামঃ িম  মার
কানাঃ তহিকয়া

মাবাইলঃ ০১৯৪৬১৫০৮৬৫

১ িদন উপেজলা মৎ  
দ র,দি ণ 

নামগ

১ ০ ১৫ রাজ



১৭৬ াবন িমেত পেন 
মাছ চাষ

নামঃ কা  চ
কানাঃ তহিকয়া

মাবাইলঃ ০১৭৭১৯৪২৪৮৮

১ িদন উপেজলা মৎ  
দ র,দি ণ 

নামগ

১ ০ ১৬ রাজ

১৭৭ াবন িমেত পেন 
মাছ চাষ

নামঃ আ ল ছ
কানাঃ তহিকয়া

মাবাইলঃ

১ িদন উপেজলা মৎ  
দ র,দি ণ 

নামগ

১ ০ ১৭ রাজ

১৭৮ াবন িমেত পেন 
মাছ চাষ

নামঃ মাঃ িসরাজ িময়া
কানাঃ তহিকয়া

মাবাইলঃ

১ িদন উপেজলা মৎ  
দ র,দি ণ 

নামগ

১ ০ ১৮ রাজ

১৭৯ াবন িমেত পেন 
মাছ চাষ

নামঃ ইমান হােসন
কানাঃ তহিরয়া

মাবাইলঃ 01301759975

১ িদন উপেজলা মৎ  
দ র,দি ণ 

নামগ

১ ০ ১৯ রাজ

১৮০ াবন িমেত পেন 
মাছ চাষ

নামঃ রমজান আলী
কানাঃৈসদাবাদ

মাবাইলঃ 01741481752

১ িদন উপেজলা মৎ  
দ র,দি ণ 

নামগ

১ ০ ২০ রাজ

১৮১ লশা,পাবদা, টংরা্  
মােছর সােথ কাপ জাতীয় 
মােছর িম  চাষ

কাম ল আলম, মি ক র, পলাশ, িব র র, 
নামগ ।

১ িদন উপেজলা মৎ  দ র, 
িব র র, নামগ

১ ০ ১ রাজ

১৮২ ঐ মাঃ আ ল মােলক, ইসলাম র, ধন র, 
িব র র, নামগ ।

১ িদন উপেজলা মৎ  দ র, 
িব র র, নামগ

১ ০ ২ রাজ

১৮৩ ঐ দীন ইসলাম, বস র, বাদাঘাট দি ণ, 
িব র র, নামগ ।

১ িদন উপেজলা মৎ  দ র, 
িব র র, নামগ

১ ০ ৩ রাজ

১৮৪ ঐ আ র রিহম, উসমান র, দি ণ বাদাঘাট, 
িব র র, নামগ ।

১ িদন উপেজলা মৎ  দ র, 
িব র র, নামগ

১ ০ ৪ রাজ

১৮৫ ঐ আ ল অিজদ, জানগ ও, দি ণ বাদাঘাট, 
িব র র, নামগ ।

১ িদন উপেজলা মৎ  দ র, 
িব র র, নামগ

১ ০ ৫ রাজ

১৮৬ ঐ মাহা ব আলম, ধন র, ধন র, িব র র, 
নামগ ।

১ িদন উপেজলা মৎ  দ র, 
িব র র, নামগ

১ ০ ৬ রাজ



১৮৭ ঐ বদর উি ন, কািছরগ ও, পলাশ, িব র র, 
নামগ ।

১ িদন উপেজলা মৎ  দ র, 
িব র র, নামগ

১ ০ ৭ রাজ

১৮৯ ঐ সাই ল ইসলাম পাঠান, ইসলাম র, ধন র, 
িব র র, নামগ ।

১ িদন উপেজলা মৎ  দ র, 
িব র র, নামগ

১ ০ ৮ রাজ

১৯০ ঐ আিমর উি ন, ইসলাম র, ধন র, িব র র, 
নামগ ।

১ িদন উপেজলা মৎ  দ র, 
িব র র, নামগ

১ ০ ৯ রাজ

১৯১ ঐ মাঃ আল আিমন ইসলাম র, ধন র, 
িব র র, নামগ ।

১ িদন উপেজলা মৎ  দ র, 
িব র র, নামগ

১ ০ ১০ রাজ

১৯২ ঐ জ ল িময়া, ইসলাম র, ধন র, িব র র, 
নামগ ।

১ িদন উপেজলা মৎ  দ র, 
িব র র, নামগ

১ ০ ১১ রাজ

১৯৩ ঐ আ ল হািসম, ইসলাম র, ধন র, িব র র, 
নামগ ।

১ িদন উপেজলা মৎ  দ র, 
িব র র, নামগ

১ ০ ১২ রাজ

১৯৪ ঐ আ বকর িসি ক, দশঘর, পলাশ, িব র র, 
নামগ ।

১ িদন উপেজলা মৎ  দ র, 
িব র র, নামগ

১ ০ ১৩ রাজ

১৯৫ ঐ মাঃ জামাল উি ন, ইসলাম র, ধন র, 
িব র র, নামগ ।

১ িদন উপেজলা মৎ  দ র, 
িব র র, নামগ

১ ০ ১৪ রাজ

১৯৬ ঐ জ িময়া, ইসলাম র, ধন র, িব র র, 
নামগ ।

১ িদন উপেজলা মৎ  দ র, 
িব র র, নামগ

১ ০ ১৫ রাজ

১৯৭ ঐ মিফজ উি ন, ইসলাম র, ধন র, িব র র, 
নামগ ।

১ িদন উপেজলা মৎ  দ র, 
িব র র, নামগ

১ ০ ১৬ রাজ

১৯৮ ঐ মহরম আলী, ইসলাম র, ধন র, িব র র, 
নামগ ।

১ িদন উপেজলা মৎ  দ র, 
িব র র, নামগ

১ ০ ১৭ রাজ

১৯৯ ঐ আ ল হািসম, ইসলাম র, ধন র, িব র র, 
নামগ ।

১ িদন উপেজলা মৎ  দ র, 
িব র র, নামগ

১ ০ ১৮ রাজ

২০০ ঐ আ ল বােতন, ইসলাম র, ধন র, িব র র, 
নামগ ।

১ িদন উপেজলা মৎ  দ র, 
িব র র, নামগ

১ ০ ১৯ রাজ

২০১ ঐ আ বকর িসি ক, ধন র, ধন র, িব র র, 
নামগ ।

১ িদন উপেজলা মৎ  দ র, 
িব র র, নামগ

১ ০ ২০ রাজ



২০২ পেন মাছ চাষ  িদিলপ িব াস, ল ী র, ফেত র, িব র র, 
নামগ ।

২ িদন উপেজলা মৎ  দ র, 
িব র র, নামগ

১ ০ ১ রাজ

২০৩ ঐ ভরত িব াস, ল ী র, ফেত র, িব র র, 
নামগ ।

৩ িদন উপেজলা মৎ  দ র, 
িব র র, নামগ

১ ০ ২ রাজ

২০৪ ঐ রণিজৎ িব াস, ল ী র, ফেত র, িব র র, 
নামগ ।

৩ িদন উপেজলা মৎ  দ র, 
িব র র, নামগ

১ ০ ৩ রাজ

২০৫ ঐ  যতী  িব াস, ল ী র, ফেত র, িব র র, 
নামগ ।

৪ িদন উপেজলা মৎ  দ র, 
িব র র, নামগ

১ ০ ৪ রাজ

২০৬ ঐ কালীচরণ িব াস, ল ী র, ফেত র, 
িব র র, নামগ ।

৫ িদন উপেজলা মৎ  দ র, 
িব র র, নামগ

১ ০ ৫ রাজ

২০৭ ঐ শচী  িব াস, ল ী র, ফেত র, িব র র, 
নামগ ।

৬ িদন উপেজলা মৎ  দ র, 
িব র র, নামগ

১ ০ ৬ রাজ

২০৮ ঐ িগিরশ িব াস, ল ী র, ফেত র, িব র র, 
নামগ ।

৭ িদন উপেজলা মৎ  দ র, 
িব র র, নামগ

১ ০ ৭ রাজ

২০৯ ঐ ি য়লাল িব াস, ল ী র, ফেত র, 
িব র র, নামগ ।

৮ িদন উপেজলা মৎ  দ র, 
িব র র, নামগ

১ ০ ৮ রাজ

২১০ ঐ চরণ িব াস, ল ী র, ফেত র, 
িব র র, নামগ ।

৯ িদন উপেজলা মৎ  দ র, 
িব র র, নামগ

১ ০ ৯ রাজ

২১১ ঐ অিনল িব াস, ল ী র, ফেত র, িব র র, 
নামগ ।

১০ িদন উপেজলা মৎ  দ র, 
িব র র, নামগ

১ ০ ১০ রাজ

২১২ ঐ খলাল িব াস, ল ী র, ফেত র, িব র র, 
নামগ ।

১১ িদন উপেজলা মৎ  দ র, 
িব র র, নামগ

১ ০ ১১ রাজ

২১৩ ঐ রাধান  িব াস, ল ী র, ফেত র, 
িব র র, নামগ ।

১২ িদন উপেজলা মৎ  দ র, 
িব র র, নামগ

১ ০ ১২ রাজ

২১৪ ঐ ফিন  িব াস, ল ী র, ফেত র, িব র র, 
নামগ ।

১৩ িদন উপেজলা মৎ  দ র, 
িব র র, নামগ

১ ০ ১৩ রাজ

২১৫ ঐ িবকাশ িব াস, ল ী র, ফেত র, িব র র, 
নামগ ।

১৪ িদন উপেজলা মৎ  দ র, 
িব র র, নামগ

১ ০ ১৪ রাজ



২১৬ ঐ অ ন িব াস, ল ী র, ফেত র, িব র র, 
নামগ ।

১৫ িদন উপেজলা মৎ  দ র, 
িব র র, নামগ

১ ০ ১৫ রাজ

২১৭ ঐ েপ  িব াস, ল ী র, ফেত র, িব র র, 
নামগ ।

১৬ িদন উপেজলা মৎ  দ র, 
িব র র, নামগ

১ ০ ১৬ রাজ

২১৮ ঐ েজশ িব াস, ল ী র, ফেত র, িব র র, 
নামগ ।

১৭ িদন উপেজলা মৎ  দ র, 
িব র র, নামগ

১ ০ ১৭ রাজ

২১৯ ঐ িনিশকা  িব াস, ল ী র, ফেত র, 
িব র র, নামগ ।

১৮ িদন উপেজলা মৎ  দ র, 
িব র র, নামগ

১ ০ ১৮ রাজ

২২০ ঐ সে াষ িব াস, ল ী র, ফেত র, িব র র, 
নামগ ।

১৯ িদন উপেজলা মৎ  দ র, 
িব র র, নামগ

১ ০ ১৯ রাজ

২০০ ঐ রাম িব াস, ল ী র, ফেত র, িব র র, 
নামগ ।

২০ িদন উপেজলা মৎ  দ র, 
িব র র, নামগ

১ ০ ২০ রাজ

201

ড এে য়াকালচার 
াক স এ  ড সফ  

এবং

মা: আরব আলী িপতা ত আ াস আলী াম 
মান র ০১৭৮৪৮৭৯০১৬

১ িদন উপেজলা মৎ  দ র, 
লাখাই

২৬ ১৪ ৪০ রাজ

202

ঐ মাছ: শারিমন আ ার িপতা- মা: নিজর িময়া 
াম মান র ০১৯৩৪১৯১০৪৬

203

ঐ িরপা আ ার িপতা মা: িজ র রহমান াম 
ভর িণ ০১৭৪৩২২৩০৩৬

204

ঐ মাছা: নখেলছ বগম ামী মা: কাউছার িময়া 
াম ভর িণ ০১৭৬৩৯০৩৬৫৪

205
ঐ হপী দবনাথ িপতা িচ র ন দবনাথ াম 

বাৈম ০১৬১০৫০০০৩৪

206
ঐ ি য়বালা দবনাথ ামী আ েতাষ দবনাথ াম 

বাৈম ০১৭৪৮৭৬৬৬৭১

জলার নামঃ হিবগ



207

ঐ  মা: মাজাি ল িপতা সাধন িময়া াম 
ভািদকারা ০১৭৮৭৫৯৩৩৯১

208
ঐ মা: খাই ি ন িপতা ছন িময়া াম মান র 

০১৭৩২৯৮৮২৩৯

209

ঐ পী ষ কাি  দাশ িপতা ায়ারী মাহন দাস 
াম ভবানী র ০১৭৭৫১৮২৯৯৪

210

ঐ মা: আ: মা ািদর চৗ রী িপতা আ: সিহদ 
চৗ রী াম কা হারা ০১৭২৬১০৫৬৩০

211 ঐ মা: রায়হান উি ন িপতা ত কদমআলী

212

ঐ শাহএেকএম মাছেলহউি  িপতা মা: 
ইমদা ল হক িড়য়াউক ০১৭১০৯৪২৩০৮

213

িরজবা আ ার িপতা ফা ক আহেমদ াম 
িড়য়াউক ০১৭৯৬৯৪৮৫১১

214

মা: ছােলহ আহেমদ িপতা তয়ব আলী াম 
িড়য়াউক ০১৭২৭১৭৪৬৮৮

215

ফিরদ আহেমদ িপতা ত জাফর আলী াম 
ফিরদ র ০১৭৭২১১০০৩৭

216
মা: সাহাই উি ন িপতা মা: শাহাব উি ন 

াম েন র ০১৭২২২৯২৭১২

217

নািজম উি ন িপতা িলয়াকত আলী াম 
মাড়াকির ০১৭১১১৭৬২৭৩



218

পিরেতাষ দাস িপতা ের  চ  দাস াম ব 
জন াম ০১৭১৯৪৯৬৭৬৯

219

গল চ  দাস িপতা ত অন  লাল দাস াম 
ব জন াম ০১৯১৬০১৪৭২৫

220
ফজ ল কিরম িপতা িসি ক আলী াম 

বাৈম০১৭১৯৩৩৩৮০৩

221
লসা পাবদা টংড়া 

মােছর সােথ কাপ জাতীয় 
মােছর িম চাষ

রাদ িময়া িপতা অিহ ল ইসলাম াম বাৈম 
০১৯১৯৩৬৮৪৩২

222
ঐ মাছা: আছমা বগম ামী মা: মাজাি ল 

িময়া াম ভািদকারা ০১৮৫০৬৩৪২০৬

223

ঐ মা: আিমর উি ন িপতা হাজী মক দ আলী 
াম িন র ০১৭৯৫৮৮২৮৫১

224
ঐ মা: সাহাগ িপতা মা: মি  িময়া াম ব নাই 

০১৭১০৩২৫৯২৭

225

ঐ মা: নজ ল ইসলাম িপতা ত সািজদ িময়া 
াম ব া ০১৭৩৬৫২৮৯৪৫

226

ঐ স জ আলী িপতা ত আলতাব আলী াম 
কা হারা ০১৯১৮২৬৮৯৬২

227

ঐ মাছা: ফােতমা বগম ামী মা: আতাউর 
রহমান াম িড়য়াউক ০১৯৪০৩৮৭৬৯০

228

ঐ মাছা: অ ফা বগম িপতা মা: জ  িময়া াম 
িড়য়াউক ০১৩০৩১০৫২৯২



229
ঐ মাছা: জিরনা চৗ রী িপতা মা তা  িময়া 

াম িড়য়াউক ০১৯১৯৬৯৪৫২৫

230
ঐ মা: লা  িময়া িপতা মাবারক হােসন াম 

িড়য়াউক ০১৯৩৭০২৯৮৩৭

231
ঐ মাঃ ফয়সল আলম চৗ রী িপতা মাঃ িসি ক 

আলী াম িড়য়াউক ০১৯২৪০৪০৭২৭

232
ঐ মা: েহল চৗ রী িপতা আ: হক াম 

িড়য়াউক ০১৯৬১৫২৮৬২৩

233
ঐ পিরেতাষ দবনাথ িপতা আেশােতাষ দবনাথ 

াম বাৈম ০১৭৪৩৭২৭৯০৯

234 ঐ মা: ল আিমন িপতা আ র রউফ াম বাৈম

235
ঐ অ ফা আ ার ামী মা: দরেবশ উি ন পন 

াম িড়য়াউক ০১৯২৪০৪০৭২৭

236
ঐ ফারহানা আ ার িপতা আ ার হাসাইন াম 

বাৈম ০১৭৪১৬১০৯৪৫

237 ঐ ির  বগম ামী মা: জােহদ িময়া াম বাৈম

238
ঐ মা: ছা র আলী িপতা মা: আ াস আলী 

াম া ০১৭৭৮৪০৪৬১৭

239
ঐ মাছা: রহানা বগম ামী ৎ র রহমান াম 

বাৈম ০১৯৯৭৭৯৮৫১০

240
ঐ মা: িলয়াকত আলী,িপতা: আ র শ র াম: 

মনৈতল,01735613960

জলার নামঃ মৗলভীবাজার



247

Fisheries 
Program 

ManagemenTrai
ning

দীেপ  মার দাস , মাতািলব িময়া 
ছােদক িময়া ,িনমাই দাশ
িব ল ব ,যেত  দাস 
কাউছ িময়া, মদা মালাকার
অমল কাি  দাস, মার মালাকার
িমরজান িবিব, মা া র রহমান 
সায়রা বগম ,িশি  রানী দাস
আঃ ম ান,িশপন চ  দাশ 
মাঃ ছ িময়া,সিফক আলী 

মসিফক আলী,ম  িশল 
ইযরাইল আলী,ই াহীম আলী
আঃ শহীদ,না  িময়া 
িশি  বগম,ছােলহা বগম 
হেলনা বগম, মাছাঃ রাকসানা 

01710-042973
উিম বগম,01754-177176
মাছাঃ সিলনা বগম,01710-916254

তাহিমনা বগম ,01401-919640
িজ আ ার,শািমনা বগম

মা মা বগম, মানা বগম 
নাজমা আ ার ,িলিপ বগম 
িজ আ ার,আিফয়া বগম 
মাঃ রাব িময়া,01716-993438
মা ফা ম জ আলী,01714-456066
রজাউল কিরম ,01716-073837

নাজ ল হাসান,01711-311534
মাঃ রিফক িময়া,01715-141777

িমিহর িসংহ,01719-012903
িমলন িসংহ,01782-243742
িদপালী ম ল,01789-618961
িশলা িসনহা ,01636-914853

ভা িসনহা ,01782-243742

- - ২৩ ৪১ ৬৪ অ া

( মাঃ িজ র রহমান)
১৪/১০/২০২০ ি ঃ



উপপিরচালক
মৎ  অিধদ র, িসেলট িবভাগ, িসেলট

ফান -০৮২১-৭২৬১৩০
 ই- মইল: ddsylhet @fisheries.gov.bd

mailto:@fisheries.gov.bd


ষ নারী মাট

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

বািষক কমস াদন ি  ২০২০-২১ এ অ  কায মস েহর িবপরীেত মাণেকর ছক
১৬. কায েমর নামঃ মৎ জীবীেদর িবক  কমসং ান ি

চেকর নামঃ স ৃ  ফলেভাগী (জন)
ল মা াঃ

িবভােগর নামঃ

( মাঃ িজ র রহমান)
উপপিরচালক

মৎ  অিধদ র, িসেলট িবভাগ, িসেলট
ফান -০৮২১-৭২৬১৩০

 ই- মইল: ddsylhet @fisheries.gov.bd

জলার নামঃ মৗলভীবাজার

অংশ হণকারীর সং া (জন) অেথর উৎস
(রাজ / 

ক / 
অ া )

ম

জলার নামঃ িসেলট

জলার নামঃ নামগ

জলার নামঃ হিবগ

িমক নং অভী  দল/ 
সিমিতর নাম 
(যিদ থােক)

ফলেভাগীর 
নাম, কানা ও 

মাবাইল ন র

িবতরণ ত 
উপকরেণর 

নাম

িবতরণ ত 
উপকরেণর 
পিরমাণ ( )

১৪/১০/২০২০ ি ঃ

mailto:@fisheries.gov.bd


িমক নং মৎ  খামারীর নাম, কানা ও মাবাইল 
ন র

র/ জলাশেয়র 
আয়তন ( হ.)

মৎ চাষ 
ােকেজর ধরন

আ া  জািতর নাম রােগর সংি  িববরণ ম

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

1

মাঃ িহন িময়া                           িপতা-
আবদাল িময়া                       াম-
কানারাই, ডাকঘর- দওকলস িব নাথ, 

িসেলট                      01303077627

0.36 কাপ িম চাষ িসলভার কাপ কেটিরয়া সং মণ
িত শতাংেশ 1 কিজ ন ও 1 কিজ 

লবণ েয়াগ পরামশ দওয়া হয়

2

িসরাজ উি ন িপতা- ত ারী মনফর আলী    
           াম- চেতননগর, ডাকঘর-লামা 
েকর বাজার, ইউিনয়ন- ৗলত র       

িব নাথ, িসেলট                      
01727392808

2.42 কাপ িম চাষ সর ঁ লাল টিক মােছর ম দ ঘন  কিমেয় িত 
শতাংেশ ১ কিজ ন এবং ১২ াম 

ি িচং পাউডার েয়াগ করেত পরামশ 
দওয়া হয়

3

কমেল  চৗ রী                             িপতা-
ত েপশ চ  চৗ রী              াম-

জনাইয়া ম লা, ডাকঘর-িব নাথ  িব নাথ, 
িসেলট                      01711857867

0.28 কাপ িম চাষ কাতলা আর লাস সং মণ িত শতাংেশ ১ ট গভীরতায় 2-3 
িমিল িমিথয়ন েয়াগ পরামশ দওয়া 

হয়

4

আিমর আহমদ                            িপতা-
চমক আলী                         াম-

অলংকারী, ডাকঘর ও ইউিনয়ন-অলংকারী, 
িব নাথ, িসেলট                 

01731825674

0.10 কাপ িম চাষ কাতলা আর লাস সং মণ িত শতাংেশ ১ ট গভীরতায় 2-3 
িমিল িমিথয়ন েয়াগ পরামশ দওয়া 

হয়

5

ি নী িব াস, াম: লামনী াম,  ডাকঘর: 
জ া র,ইউিনয়ন: জ া র, উপেজলা: 

জ া র, জলা: িসেলট। ০১৭৫৬-৯৭০৫৮৬

৩.৫ কাপ জাতীয় মােছর 
িম চাষ

িসলভার কাপ ও 
র

মােছর গােয় লাল দাগ ও 
ত

 পটািশয়াম-০২ াম/শতাংশ, ন- 
১৫০ াম/শতাংশ,  লবণ-  

১৫০ াম/শতাংশ আলদা েল েয়াগ 
করেত হেব।

বািষক কমস াদন ি  ২০২০-২১ এ অ  কায মস েহর িবপরীেত মাণেকর ছক
১৭. কায েমর নামঃ রাগ িতেরাধ ও িনয় েণ পিরদশন ও পরামশ দান 

চেকর নামঃ পরামশ দান ত মৎ চািষ (জন)
ল মা াঃ

িবভােগর নামঃ

জলার নামঃ িসেলট



6
িগয়াস উি ন,কসভা, পৗরসভা,িবয়ানীবাজার 

,০১৮১৮৪৫১২৬১
০.১৮ কাপিম সর

েগল
মােছর গােয় লাল দাগ মাইে ািনল ,লবন বহার

7
আিম ল এহসান শােহদ, 
মািথউড়া,০১৭১১৩৯৯৯৪

০.৭৩ কাপিম সর
িসলভার

মােছর লেজ দাগ মাইে ািনল ,লবন বহার

8
মাঃ র য়ান আহেমদ         
স েফৗদ    01799213592

০.২০ কাপ িম চাষ কা  মাছ মােছর গােয় লাল দাগ মেসন:                ১ম ডাজ-
৮০ াম/িবঘা ২য় ডাজ-৫০ াম/িবঘা

9
মিহ র রহমান   

িমজার াম   01723914846
০.৪০ কাপ িম চাষ ই, েগল মােছর উ ন আর েল :           িমিল/শতক/ ট

10

আ ল কিরম    
লাই    01714483325

০.১ কাপ িম চাষ ই, সর 1.মােছর গােয় লাল 
দাগ 2. মাছ ভেস 

থােক

পটািশয়াম পার া ােনট- 50 
াম/শতাংশ         অি েট াসাইি ন- 70 

িমিল াম/ িত কিজ খাবার

11

মাঃ ই ািহম, পা য়া, পি ম 
ইসলাম র, ০১৭২৮-৪৫০১৭৬

০.৭৩ তলািপয়া, কাপ 
িম চাষ

তলািপয়ামােছর গােয় ত এবং লাল দাগ, দিনক ১০ শতাংশ িত ১৫ াম পটাশ 
পািনেত িলেয় সারা ের িছ েয় 

িদেবন। ১ স াহ পর 
Pondcare- শতাংশ িত ২ 

াম কের িনেদশনা মাতােবক 
বহার করেবন।

12

আফজাল হােসন, পা য়া, পি ম 
ইসলাম র, ০১৭১৮-৫৩৭৬৪১

১.৬ তলািপয়া, কাপ 
িম চাষ

তলািপয়া মােছর খাবার হণ 
কেম গেছ, ১-২  

কের মাছ মারা 
যােছ, মাছ মােঝ 

মােঝ লাফায়

Aqua Magic Card- িত 
শতাংেশ ২০-২৫ ml কের পািনেত 

বহার করেবন। লবন ২৫০ াম/ 
শতাংশ পািনেত িলেয় সারা 

ের িছ েয় িদেবন।

13
মাছাঃ িরপন আরা বগম ০.১৫ কাপ িম  চাষ ই, েগল, কাতলা শরীের লাল েতর 

ি  হেয়েছ
িত শতাংেশ এক কিজ হাের ন 

েয়াগ করেত হেব

14
নািসর উি ন আহেমদ ২.৪৯ কাপ িম  চাষ ই, ি গেহড মােছর গ েয় লালেচ 

দাগ দখা যায়
িত শতাংেশ হ ফ কিজ হাের ন 

েয়াগ করেত হেব



15

স দ মার দব
ামঃ মা হানী

ইউিপঃ উমর র
০১৭১৮৭৯১১৭৯

০.৫ কাপ িম ই, কাতলা মােছর গােয় লাল ত শতেক ৫০০ াম কের ন ও ২০০ াম 
কের লবণ দওয়ার পরামশ দওয়া হয়

16
মা: ন িময়া                ওেয়জ থালী       
           নামগ  পৗরসভা,       নামগ  

সদর
0.25 কাপ িম চাষ ই, কাতলা, েগল

মােছর শরীের লালদাগ 
থাকায় মাছ মারা যায়।

ম দ এর ঘন  কমােনা ও িজওলাইট 
েয়াগ করেত হেব।

17
জয় হির িব াস, াম কাি রগ ও ইউিনয়ন: 

গৗরারং, নামগ  সদর, নামগ ।
0.50 কাপ িম চাষ ই, কাতলা, েগল মােছর পাখনা পচা রাগ

ম দ এর ঘন  কমােনা ও িজওলাইট 
েয়াগ করেত হেব।

18
মা: আ ল আিজজ            াম: কািল র,  

              ইউিপ: বাদাঘাট তািহর র 
01716805301

0.40 কাপ িম চাষ ই, কাতলা, পাংগাস লজ ও পাঝনা পচা রাগ মােছর ম েদর ঘন  কমােত হেব।

19
মাহা দ আলী                   াম: চারাগ ও 

ইউিপ: র (উ র), তািহর র। 
01752538088

0.12 কাপ িম চাষ
ই, কাতলা, েগল, 
কািপও, সর ঁ

মােছর ত রাগ মােছর ম েদর ঘন  কমােত হেব।

20
মা: আ র রা াক            াম: 

খেয়রিদরবর,         ধমপাশা, নামগ । 
01717415401

0.8 কাপ িম চাষ
ই, কাতলা, েগল, 
কািপও, সর ঁ

সর ঁ র গােয় লালদাগ মােছর ম েদর ঘন  কমােত হেব।

21
র আহ দ                       াম: 

বিবকাি , ধমপাশা  01924033981
0.05 ই জাতীয় মাছ

ই, কাতলা, েগল, 
কািপও, সর ঁ

সকাল বলায় খািব 
খাওয়া

অি -এ দান

22
আ ল হািসম                    াম: 

খেয়রািদরচর ধমপাশা 01732317565
0.04 ই জাতীয় মাছ

ই, কাতলা, েগল, 
কািপও, সর ঁ

সকাল বলায় খািব 
খাওয়া

ল ও লবণ দান

23
কিবর আহেমদ াম: আ ারীগ ও ইউিপ: 

ছাতক সদর, ছাতক, নামগ  
01720670403

0.32 কাপ িম চাষ
ই, কাতলা, েগল, 
াসকাপ, তলািপয়া, 

পা াস
লালেচ দাগ ই, কাতলা

24
আলী র,                           াম বাগবাড়ী  

                  িদরাই পৗরসভা, িদরাই। 
01729472445

0.37
ই ও কাপ জাতীয় 

িম  চাষ
ই, কাতলা, েগল, 

িসলভারকাপ, াসকাপ
িসলভারকাপ মাছ মারা 

যায়।
ম দ এর ঘন  কমােনা ও িজওলাইট 

েয়াগ করেত হেব।

জলার নামঃ নামগ



25
বাস দাস,                        াম: 

হাজারী র ইউিপ: সরম ল, িদরাই 
01738521978

1.00
ই জাতীয় মাছ, 

েগল, িসলভার কাপ
িসলভারকাপ, েগল, 

াসকাপ
মােছর গ েয় ন ল ও লবণ দান

26
মা: জামাল হােসন             াম: মািনগ ও, 

ভীমখালী, জামালগ   01741711374
0.5 কাপ িম চাষ সর ঁ মােছর শরীের ঘ  হওয়া ল ও লবণ দান

27
আ ল ওয়া দ                         িপতা: 
আির াহ                  াম: মািনগ ও, 

জামালগ  01315960737
0.3 মেনােস  তলািপয়া মেনােস  তলািপয়া

মাছ মারা যাওয়া ও 
মােছর শরীের ঘ  হওয়া

ল ও লবণ দান

28
সাই ল আলম                  িপতা: মা ন 

রশীদ,           াম: জ ল  ইউিনয়ন: 
দাহািলয়া, দায়ারাবাজার 01643803825

0.03 কাপ িম চাষ িসলভারকাপ, েগল, তরাগ ল ও লবণ দান

29
আ ল হািকম                   ইনাত নগর,  

জগ াথ র। 01715777847
0.3 কাপ িম চাষ িসলভার কাপ মাছ মারা যাওয়া ল ও লবণ দান

30
মা: আনহার িময়া, সাহারপাড়া জগ র 

01715097040
0.08 কাপ িম চাষ েগল, সর ঁ মােছর ত রাহ ল ও লবণ দান

31
মা: তারাব আলী, াম: কাটাখারী, ইউ/িপ: 

6নং রািজউড়া 01735880748
0.1 কাপ িম চাষ

ই, কাতলা, েগল, 
কািলবাউস ইত ািদ।

মােছর গােয় লাল দাগ ও 
মাছ মারা যায়।

1। ন-5 কিজ, 2। লবন-5 কিজ

32
মাঃ তা ল ইসলাম, ামঃ ব ার র, 

বা বল , হিবগ ।
১ কাপ িম চাষ

ই, কাতলা,সর , 
েগল, কািলবাউস 

ইত ািদ।

মােছর গােয় লাল দাগ ও 
মাছ মারা যায়।

1। ন-50 কিজ, 2। লবন-50 কিজ

33
হােফজ মাজে ল হক, াম: শত খা, 
বািনয়াচং, হিবগ  01733975537

0.4 ঐ ঐ
পািন ঘালা ও মােছর 
গােয় লাল দাগ

1। ন-40 কিজ, 2। পটাশ-1.5 কিজ

34
মা: আ ল হািমদ, াম: রায়ধর, ইউিপ: 

5নং গাপায়া, হিবগ  সদর 01727464275
0.2 ঐ ঐ

মােছর গােয় লাল দাগ ও 
মাছ মারা যায়।

1। ন-20 কিজ, 2। লবন: 20 কিজ, 
3। হররা টানেবন।

35 নামান, না ঘাট ইউিনয়ন, ০১৭২৭২৯৯৩১৭ ০.৪ আধািনিবড় ই ত রনামাইিসন
36 রাশন আলী, রানীগাও ইউিনয়ন, ০১৭২৬৩৪৭১৯৭ ০.৩ আধািনিবড় কাতল ত স
37 সাই ি ন, গাজী র ইউিনয়ন, ০১৭১২১৭৭০৫৪ ০.৩২ আধািনিবড় তলািপয়া ত এিজন

জলার নামঃ হিবগ



38

মাঃ জ িময়া
ামঃ বােন র

01703204374
০.২৩ কাপ িম চাষ

সর , েগল

ত রাগ
শতাংশ িত  2-3িমিল াম  হাের  

ােথািলন বহােরর পরামশ দওয়া 
হেলা।

39
শাহ  িময়া, াম: ন ীপাড়া, ইউ/িপ: ১নং 

বািনয়াচং 017৩৮৯৪৩৯০১
০.৫৬ কাপ িম চাষ

ই, কাতলা, েগল, 
কািলবাউস ইত ািদ।

মােছর গােয় লাল দাগ ও 
মাছ মারা যায়।

1। ন-৭০ কিজ, 2। লবন-৩5 কিজ

40
মাঃ ছােয়ব আলী, ামঃ শরীফখানী, 
বািনয়াচং, মাবা- ০১৭১২-৮৭৬৮৬৭

১ কাপ িম চাষ
ই, কাতলা,সর , 
েগল, কািলবাউস 

ইত ািদ।

মােছর গােয় ত রাগ ও 
মাছ মারা যায়।

1। ন-৭0 কিজ, 2। লবন-৩৫ কিজ

মাঃ সাই র রহমান, লাউড়া, পৗরসভা
0175098993 ১.২ তলািপয়া, ই,কাতলা ই লেজ পচন

শতেক ৫০০ াম লবণ ও ৫০০ াম ন  
েয়াগ

নতন , লাউড়া
০১৭৪৪১১১০৬৬ ০.০৫ েগল মা র

পানা হালকা হেয় 
পািনেত  ভেস 
থােক/ ’এক  মরেছ

পিরমাণ মেতা

মাঃ আ স সিহদ
হািজ র

01720831598
০.২০ িশং,মা র কাতল

র র গােয় সাদা সাদা 
দাগ

িসে ািভট ও ও িভটািমন িস েয়ােগর 
পরামশ

আ ল আলী, গািব র, ০১৩০৯১৬২০১৪ ০.২০ - কাপ িম ত রাগ
ন, লবন শতেক ৫০০ াম, মেসন 

শতেক ২ াম

( মাঃ িজ র রহমান)
উপপিরচালক

মৎ  অিধদ র, িসেলট িবভাগ, িসেলট
ফান -০৮২১-৭২৬১৩০

 ই- মইল: ddsylhet @fisheries.gov.bd

জলার নামঃ মৗলভীবাজার

১৪/১০/২০২০ ি ঃ

mailto:@fisheries.gov.bd











