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মৎস� বাতা�
���পুরা িন যত হকবা খাই টংনাই রক ন �মাবাইল ককদুক বাই �ডালুই 

কাহাম িব�টমাির িরমািন �সব ।

মুঙ িতসানািন 

লামা:

নরক  িন  �মাবাইল  ককদুক বাই  রাং  নাংয়া ন  কক  সাই  মা�াই �সৗক 

১৮০০ -১০২ -৩১৪১  অ কল  খাইিদ �তই  নরক  িন  সাক  িন  ফলক  

�(িডেটলস)  �তই হকবা  িন  ফলক িরিদ।

সুক্�বুই সাই মা�া মুচঙ  �খ  আিরমুং  িন  নগকতর, �ল�ুছরা , �

আগরতলা  িন িবিতমাির সইআমজকমুঙ বাই  কু�ংিদ ।   

বুবাক নাইমুঙ:  ককদুক বাই গদ�ালজাক 

�হকবা- িব�টমারী িরমািন িবিসংেতাই আ িরনাই  

�হকবার  রক ন নাঙকুকমা জরা অ নাঙকুকমা 

ককঠম  িরওই চবানািন। � �

সামুঙবুতাঙ থাইনগ:  প��ম ��পুরা, �খায়াই, 

িসপাহীজলা �তই �গামিত। হাইফােনা, �তই কুবুিন  

�হাংকর  িন মুচঙজাক হকবার রক ব অ সামুঙবুতাঙ অ �

মুঙ �টসাই মা�াই।

�সাব সাব মুঙ �টসাই মা�াই: আিরমুং, হকবা, এবা 

মালমাটা বাই �গাদালজাক ককঠম নাহারনা �

�মুচঙজাক যত হকবার রক ন মুঙ  �টসাই  মা�াই।  �

িফয়াবা িবিন থািন �মাবাইল  ককদুক  তঙনা না�নাই।

মুঙ িতসামািন �সব কাহাম 

�িনিন হকবা, আিরমুং, এবা 

মালমাটা বাই �গাদালজাক 

�কেব�মুং ন টওই এেলমকু�ং �

রক িন থািন কাহাম �ডালমুং 

য়াচাক মা�াই। 

·�নাঙ �য সাজাকনায় অ সাব�াইব 

খাই অ, আ সাজাকনায় িন 

এেলমকু�ং  রক  বাই ( আিরমুঙ 
�িন এেলম / হকবা িন এেলম / 

মালমাটা িন এেলম) রাং  নাংয়া  ন  

�তই  সাকিন কক  বাই ন  কক  

সালাই  মা�াই  �তই  �কাটাল -

কাহাম  রাইদা  ন য়াচাক  মা�াই।

�নরক িন হক,আ �তই মালমাটা 

িন �জসা ফােনা �কেব�মুং 

তে� ককদুক অ�াপ িন 

িবিসংত� ই িবিন মাংিপিল ন 

এেলম কু�ং রক ন রহরই  

মা�াই  �তই  আবিন  �ডালমুং  

নাহার  মা�াই।

 

নরক বাংলা  এবা  ককবরক  

কাইনুই  কক  বাই  ন 

নাঙকুকমা  কক �কাচারমুঙ 

(সুই�ং �তই খরাং ) রক ব 

য়াচাক মা�াই।

রাং নাংয়া �সৗক অ কল খাওই 
�নরক  �তই কুবুিন হকবার রক 

বাই  সাকিন  কাহাম  

ওয়ানসুকফান এবা  িসমাির 

নাহার �তই  িরওই মা�াই।

িফ�  �কা-অিডে� নটর  (সলা 

কু�ংিরনাই ) রকিন িবিসংত� ই  
�ব নরক  সাকিন  হক, আ �তই  

মালমাটা  িন  �ববাক 

�কেব�মুং রক  িন মাংিফিল 

রহর মা�াই �তই  �ডালমুঙ  

নাহার  মা�াই

সাইমানিরমুং সুয়ারমুঙ 

আিরমুঙ

��পুরা  পািলজাক তৃংমািন আ িন ডাল, �বরাম 

�মেথবমং, আ �খা�াইিরমা �মেথবমং, আ িন 

চামািন �মেথবমং,  আেছা��াম- �থামং  �ত 

�মেথবমং, আ �ত আ িন �সানামজাক মােনাই 

িন হািত, �পািখিরনী ত�ই �মেথেবমং, নাইেথাক 

গাপিন (রঙ) নী আ িরমং ।

মালমাটা  �হকবা/ থাইিরমুঙ 
�তই  কুবুিন 

�সব কাহাম 
মুসুক, ওয়াক, টক, পুন �তই তাখুম এরিরমুঙ, 

নাইকলমুঙ এবা  সাকহাময়া   �মেথফমুং  

রাইদা,  হা�ট অ  ফালনািন  রাইদা।

 ��পুরা িন ডালিবডাল বুথাই কাইনািন এবা বরক 

ন নাইকল নািন রাইদা নাহার মা�াই।

বুচলুই ,   আচাইজাক  বুচলুই  বুফাং , � �

ফাসঁ , য়ংসা কুকসা িন  বীিথ , খামপার অ 

টাঙজাকমা  মােনাই,  সাকহাময়া 

�মেথপমুং  �তই  হক� বা  িন  িগলামা   

সামুংবুতাং িন  ককঠম ব নাহার মা�াই। ।�

রাং নাংয়া �সৗক: ১৮০০-১০২-৩১৪১  

মৎস� বাতা�  
���পুরা িন যত হকবা খাই টংনাই রক ন 

�মাবাইল ককদুক বাই �ডালুই 

কাহাম িব�টমাির িরমািন �সব ।

এবা 



�বুমুং িতসাজাকয়া  হকবার রক 

বাহাই  �খ কক খরাং খাইনাই

িনিন  ককদুক বাই  রাং  

নাংয়া  �সৗক ১৮০০ -১০২ -

৩১৪১  অ  কল  খাইিদ ।

বাংলা  কক  িন  বা�ই  ২ 

িসনিদ ।

এেলমকু�ং  বাই  কক  

সায়ই িনিন  বুমুং  িতসানা  

বা�ই  ১  িসনিদ ।

·িচিন  এেলম কু�ং  রক  

বাই  কক  সাওই   সাকিন  

�তই  খামপার  িন  ফলক  

িরিদ । �নাঙ ব  সাজাকনায়  

অ  রাইদা  নাং,  আ র   

সাব�াইব  খাই  িদ  – 

�আিরমুঙ, মালমাটা, হকবা, 

থাইিরমুঙ। 

মুঙ িতসাবাইমা  য়াকওল  

িনিন  �মাবাইল  অ  কাইসা 

এসএমএস ফাইনাই।

তাবুক  �নাঙ িনিন বুমুং 

িতসাজাক �সৗক  বাই  কল  

খাই  মা�াই।  

িনিন  মুং  �টসাজাক  �সৗক বাই  রাং  নাঙয়াঐ ন কক  সাই  মা�াই  
�সৗক  ১৮০০ -১০২ -৩১৪১ অ  কল  খাইিদ 

�নাঙ �য সাজাকনায়  িন িব�টমাির নাংগ আ সাজাকনায় িন এেলম 
কু�ং বাই কক সানােখ সাজাক �সৗক ন িসনিদ

িব�টমাির  মানমািন  য়াকওল বকমুং  িরিদ - চাজাক  �খ  ১ িসনিদ , 
চাজাকিলয়া �খ ২ িসনিদ ।

�তই কুবুিন সুয়ারমুঙ

িনিন মুঙ িতসাজাক  �সৗক  বাই রাং নাংয়াওই ন কক সাই মা�াই 
�সৗক ১৮০০ -১০২ -৩১৪১ ও কল খাইিদ। 

 কুবুিন সুয়ারমুঙ িন বা�ই ৯ িসনিদ

লাইথাংজাক  িব�মাির ন খুনািদ

এেলম �কৗরং রক বাই লাইথাংজাক কাইথাম ককসালাইমা ন �খানা না �খ 
১ িসনিদ ।

খুনািদ / কাহাম লাম ন টংমারীিদ

িনিন কাহাম লাম ন খুননা এবা টংমাির িরনা বা�ই ২ িসনিদ 

�হকবার রক িন কাহম খা�ার লাম ন খুনা না �খ ১ িসনিদ ।

�িনিন সাকিন খা�ার িন কাহাম লাম �না টংমাির িরওই �ত কুবুিন হকবার �রাক 

�না �কােপার খাইনা �খ ২ িসনিদ ।

অ�াডভাইসাির ল�াব, কেলজ অফ্ িফশাির, িস. এ. ইউ (ই�ল), 
�ল�ুছড়া, আগরতলা- ৭৯৯২১০'

�বুমুং িতসাজাক হকবার  রক

বাহাই �খ িবিতমাির মা�াই

আিরমুং িন এেলম কুরউং বাই �কাক সানা িহনেক ১ িসনিদ ।

মালমাতা িন এেলম কুরউং বাই �কাক সানা িহনেক ২ িসনিদ ।

�হকবা িন এেলম কুরউং বাই �কাক সানা িহনেক ৩ িসনিদ ।
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িনিন মংু �সাজাক ককডুক �সৗক �তই িসিনমংু  �সৗক সাই মানিদ:

 নুং   এবা    �সৗক অ িমসড কল িরিদ।  ০২২ -৪০৪৬ -৩১৪৬ ০২২ -৬৮৫২ -৩১৪৬
লিগ লিগ ন মৎস� বাতা�  অ িনিন মুং �টসাজাক ককদুক �সৗক �তই িসিনমুং �সৗক িন কাইসা এস এম এস মা�াই।
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