
1. D™¢vebx D‡`¨v‡Mi wk‡ivbvg: র্যাপিড পিড টেস্ট (RFT)    

2. mgm¨vejx: 

 স্বশরীরর আসরে হয়   

 পিজ হারে আরেদি করা 

 ে্াাংরক োকা জমাদাি 

 অপিরস এরস পররিােট  সাংগ্রহ কররে হরে 

3. mgvavb/M„nxZ Kvh©µg:  

মাছ চাষের সম্ভাব্য অর্থনৈতিক ও পুতিগি উপকাতরিার তিকগুষ া আজ সব্থজৈস্বীকৃি।  সাম্প্রতিককাষ  দিষে মাছ 

চাষের ব্যাপক প্রসার ঘষেষছ এব্ং দসই সাষর্ সমূ্পরক খাষিযর চাতিিাও বৃ্তি দপষেষছ।  আধুতৈক মাছ চাষে খািয প্রষোগ 

একটি অিযাব্েযকীে তব্েে।  প্রাতিক চােী দর্ষক উষিযাক্তা সব্াই মাছ চাষে তব্তিন্ন ধরষের খাব্ার ব্যব্িার করষছ।  এ 

অব্স্থাে মাছ চাে  ািজৈক করার  ক্ষ্যষক সামষৈ দরষখ এব্ং সঠিক পুতিসম্পন্ন মাছ তিতরষি ব্াং াষিে মৎসয গষব্েো 

ইৈতিটিউে (তব্এফআরআই) উষিযাক্তা ও মৎসয চােীষির সরব্রািকৃি খাষিযর খািযমাৈ পরীক্ষ্া কষর র্াষক।  ব্িথ মাষৈ 

দে পিতিষি তব্এফআরআই দসব্া প্রিাৈ কষর দসই পিতিষি চােীষির দব্তে সমে এব্ং অষর্থর প্রষোজৈ।  এ দপ্রতক্ষ্ষি 

সঠিক সমষে কম খরষচ চােীরা োষি মৎসযখািয গুেমাে পরীক্ষ্া করষি পাষর দসই জৈযই এই পিতিটি গ্রিে করা িষেষছ 

| 

4. eY©bv (Qwemn) 

     D™¢vebx D‡`¨v‡Mi jÿ¨: পিরে উপিপিে সমস্া সমাধারির জি্ D‡`¨v‡Mটি গ্রহি করা হরয়রে 

 স্বশরীরর আসা   

 পিজ হারে আরেদি করা 

 পিরজ ে্াাংরক োকা জমাদাি 

 অপিরস এরস পররিােট  সাংগ্রহ কররে হরে 



                                     

                        

পিত্রঃ পিড পিউট্রিশাি ল্্ারে ে্েহৃে পেপিন্ন ইকুইিরমন্টস 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. mgvavb c×wZ (cÖ‡mm g¨vc) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. প্রে্াপশে িল্ািল্ (TCV++): 

 সময় িরি যাোয়াে 

আইপডয়া োস্তোয়রির আরে (টেইজল্াইি 
স্টাপড হরে প্রাপ্ত িল্ািরল্র  পিপিরে) 

েথ্্ প্রাপপ্ত =২ পদি েথ্্ প্রাপপ্ত =১০০/-  েথ্্ প্রাপপ্ত = 
১পদি  

যাোয়াে =১ পদি  যাোয়াে =৫০০/-  টসো আরেদি 
=১-২ পদি  

সাপিট স িাজট  (রাজস্ব 
ে্পেে) = ২০০/-  

অরিক্ষা ও টসো প্রাপপ্ত 
= ১০ পদি  

িাোর = ২০০/-  হাল্িাোদ েথ্্ 
=১ পদি  

টমাোইল্ = ১০০/-  টমাে= ৪ পদি  

সঙ্গীর িরি =২০০/- 

টমাে =১৩০০/- 

আইপডয়া োস্তোয়রির িরর ৩পদি   ০ োকা   ০ পদি  

আইপডয়া োস্তোয়রির িরল্ টসোগ্রপহোর 
প্রে্াপশে টেপিপিে 

১০ পদি   ১৩০০/-     
৪ পদি  
 

 

we¯ÍvwiZ Z_¨ mn bgybv  
(250 MÖvg) WvK/ Kzwiqv‡ii gva¨‡g †cÖiY 

ïiæ 

UDC/ ‡gvevBj e¨vswKs Gi gva¨‡g wba©vwiZ wd cÖ`vb 

‡kl 

ৈমুৈা we‡køl‡Yi djvdj †gvevBj/B‡gBj G cÖ`vb 



প্রয়য়োজনীয় বোরতোাঃ 

স্যোম্পল বোয়ু ননয়রোধক প্যোয়কয়ে পোঠোয়ত হয়ব 

ঠিকোনো, ওজন, প্রস্তুনতর তোনরখ প্যোয়কয়ের গোয়য় নলখয়ত হয়ব 

কোরখোনোর স্যোম্পল এর সময় পুয়রো বস্তো পোঠোয়ত হয়ব 

 

 

 

7. উদ্ভােরকর িামঃ 

িাম: টমাঃ আপশকুর রহমাি  
িদেী: বেজ্ঞাপিক কমটকেট া  
কমটস্থল্: ব্াং াষিে মৎসয গষব্েো Bbw÷wUDU, স্বাদুপাতৈ দকন্দ্র, ময়মিপসাংহ 
টমাোইল্: ০১৭১২১২৭০৭৪ 
ইরমইল্: apu.m1989@gmail.com 
 


