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২

পি.পি.আর. ররোগ প্রপিররোধ ও
পিয়ন্ত্ররে শিভোগ টিকো প্রদোি
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গ্রুিপভপিক ঘোস চোরের র্োধ্যরর্
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স্বোস্থ্যসম্মি ও অপধক লোভেিক
র্োাংস ও দুগ্ধ উৎিোদি
প্রোপিক কৃেরকর রদোররগোড়োয় গোভী
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েিসরচিিিো বৃপির র্োধ্যরর্ িশু
িোলিকোরীরদর সাংক্রোর্ক ররোগ
প্রপিররোধ ও পিয়ন্ত্রে (িড়কো)
রসলফ জুয গোইড
রর্োটোিোেোকররে গবোপদিশুর
রহলথ কোড ম চোলু
প্রাডিসম্পদদর মটকসই উন্নয়ন এবং
তথ্য মসবা
প্রোপে স্বোস্থ্য ব্যবস্থ্োিিোয় রদোর
রগোড়োয় পড-ওয়োপর্মাং ও টিকোদোি
কো মক্রর্
তৃিমূল ি মোরয় টিকো প্রদোি কর্ীর
র্োধ্যরর্ গবোপদপ্রোপে ও হাঁস-মুরপগর
টিকো প্রদোি রসবোসহেীকরে

উদ্ভাবরকর নাি, পদবী, মিাবাইল ও
ইরিইল
ি. সসয়দ আলী আহসান
সহকামর পমরচালক (এল/আর)
প্রামিসম্পদ অমিদপ্তর, ঢাকা।
মিাবাইল নং 01715-156911
িা. মমা. হাডিজুর রহমান
রেলো প্রোপেসম্পদ কর্মকিমো
ডিনাইদহ।
মিাবাইল নং 01719-272101
ডো. কোিোই লোল স্বে মকোর
রেলো প্রোপেসম্পদ কর্মকিমো, র্োগুরো।
মিাবাইল নং 01712-167061
ডো: রর্োহোম্মদ ররয়োজুল হক
রেলো প্রোপেসম্পদ কর্মকিমো
ডো. রর্োোঃ আবু সোঈদ সরকোর
উিরেলো প্রোপেসম্পদ কর্মকিমো
রগৌপরপুর, র্য়র্িপসাংহ
মিাবাইল নং 01711-707710
ডোোঃ রর্োসোোঃ শোর্ীর্ িোহোর
অপিপরক্ত রেলো প্রোপেসম্পদ কর্মকিমো
ডো. রর্োোঃ েপসর্ উপিি
রডপুটি পকউররটর
ডোোঃ রর্োোঃ শপহদুল্লোহ
উিরেলো প্রোপেসম্পদ কর্মকিমো
িা. মমাোঃ মমাখদলছুর রহমান
ডিএস, মেলা প্রাডি হাসপাতাল,
গােীপুর,
মিাবাইল নং ০১৭১১১৮৯৮৯৫
রর্োোঃ ফরহোদ রহোরসি
উিরেলো প্রোপেসম্পদ কর্মকিমো

িা. নূরুল্লাহ মমা. আহসান
মজলা প্রামিসম্পদ কর্মকিমো
রোেবোড়ী
মিাবাইল নং 01712-751816
গ্রাম ডিডিক গবাডদপশু ও হাঁস- িা. মমাোঃ আব্দুল মডেদ
মুরডগর মরাগ প্রডতদরাধ ও ডিডকৎসা উপদেলা প্রাডিসম্পদ কমমকতমা
মসবায় প্রডিসম্পদ মসবা কযাম্প
তাদনার, রােশাহী
মিাবাইল নং 01712-021720
েনগদির মদারদগাড়ায় প্রাডি
িা. এ.ডব.এম সাইফুজ্জামান
স্বাস্থ্যদসবা মপৌছাদনা
মেলা প্রাডিসম্পদ কমমকতমা
মমৌলিীবাোর
মিাবাইল নং 01819-828662
হাঁস-মুরগীর টিকোবীে পবিরে
Wv. সসয়দ আলিোফ রহোরসি
সহেীকরে
উিরেলো প্রোপেসম্পদ কর্মকিমো
আর্িলী, বরগুিো
মিাবাইল নং 01759-448347
ডিডেটাল পদ্ধডত ব্যবহাদরর
িা. পলাি সরকার
মাধ্যদম কৃডিম প্রেনন কার্ মক্রম
রভরটপরিোপর সোেমি
সহডেকরি প্রকল্প
বাদকরগঞ্জ, বডরশাল
মিাবাইল নং 01721-010791

পাইলটং এলাকা

দপ্তর/সংস্থা

মগাপালগঞ্জ মজলার কামিয়ানী
এবং গাজীপুর সদর
উপরজলায়

প্রামিসম্পদ
অমিদপ্তর

যরিার মজলার মিকরগাছা
এবং মিনাইদহ মজলার সদর
উপরজলা
িাগুরা সদর

চন্দিোইশ, চট্টগ্রোর্
র্য়র্িপসাংহ রেলোর রগৌপরপুর
উিরেলো

িওগাঁ সদর
রাংপুর পচপড়য়োখোিো ও
বিননোদন উদ্যোন
সপরেোবোড়ী, েোর্োলপুর
গাজীপুর সদর উপরজলা

ধর্মিোশো, সুিোর্গঞ্জ

রোেবোড়ী সদর, রোেবোড়ী
রাজিাহী মজলার তারনার
উপরজলা
মমৌলিীবাোর মেলার সদর
উপদেলা
বরগুিো রেলোর আর্িলী
উপরজলা

বডরশাল মজলার বাদকরগঞ্জ
উপদেলা

