
 

মৎস্য অধিদপ্তরেে                       ২য় শ্রেধিে কম মকর্মা           (২০১৯-২০২০ 

ও ২০২০-২০২১ অর্ মবছে)  

ক্রধমক

নং 

নাম, পদবী ও কম মস্থল জন্ম র্াধেখ ৫৯ বছে পূর্ীে 

র্াধেখ 

ধপ আে এল 

গমরনে র্াধেখ 

1.  জনাব শ্রমা: আব্দুল মাবুদ 

সহকােী হযাচােী কম মকর্মা  

জয়ধদয়া বাওড়, শ্রকাটচাঁদপুে, ধিনাইদহ 

১৩/৮/১৯৬০ ১২/৮/২০১৯ ১৩/৮/২০১৯ 

2.  জনাব শ্রমা: মাহবুব আলম সেকাে 

সহকােী মৎস্য কম মকর্মা  

উপরজলা মৎস্য দপ্তে, পীেগাছা, েংপুে 

১৮/০৯/৬০ ১৭/০৯/২০১৯ ১৮/০৯/২০১৯ 

3.  জনাব উধচর্ময় চাকমা 

সহকােী মৎস্য কম মকর্মা 

উপরজলা মৎস্য দপ্তে, লধিছধড়, খাগড়াছধড় 

১৭/১০/৬০ ১৬/১০/১৯ ১৭/১০/১৯ 

4.  জনাব আবুল কালাম আজাদ 

উপরজলা মৎস্য কম মকর্মা (চ:দা:) 

 উধজেপুে, বধেশাল 

২২/১০/১৯৬০ ২১/১০/২০১৯ ২২/১০/২০১৯ 

5.  জনাব শ্রমাোঃ শামসুলহক  

সহকােী মৎস্য কম মকর্মা 

উপরজলা মৎস্য দপ্তে , শ্র ামাে, নীলফামােী 

৩০/১১/১৯৬০ 

 

২৯/১১/২০১৯ 

 

৩০/১১/২০১৯ 

 

6.  জাধকে আহরমদ বাবুল 

সহকােী মৎস্য কম মকর্মা 

উপরজলা মৎস্য দপ্তে , সাভাে, ঢাকা  

১০/১২/১৯৬০ ০৯/১২/২০১৯ ১০/১২/২০১৯ 

7.  জনাব কাজী শ্রমার্াহাে শ্রহারসন 

উপসহকােী ররকহশলী 

মৎস্য অধিদপ্তে, মৎস্য ভবন, ঢাকা  

৩০/১২/১৯৬০ ২৯/১২/২০১৯ ৩০/১২/২০১৯ 

8.  জনাব ধনম মল কুমাে শ্র াষ 

সহকােী  মৎস্য কম মকর্মা  

র্ালা, সার্িীো 

০১/০১/১৯৬১ ৩১/১২/২০১৯ ০১/০১/২০২০ 

9.  জনাব অরুন চন্দ্র মজুমদাে 

মৎস্য জেীপ কম মকর্মা 

শ্রজলা মৎস্য অধফস, শ্রনায়াখালী 

০২/০২/১৯৬১ ০১/০২/১৯২০ ০২/০২/২০২০ 

10.  জনাব শ্রমাোঃ জয়নাল আরবদীন  

উপ-সহকােী ররকহশলী  

মৎস্য অধিদপ্তে, মৎস্য ভবন, ঢাকা 

২৮-০২-১৯৬১ ২৭ -০২-২০২০ ২৮ -০২-২০২০ 

11.  জনাব জসীম উধিন আকন্দ 

উপসহকােী ররকহশলী 

শ্রজলা মৎস্যকম মকর্মাে দপ্তে, ময়মনধসংহ 

০১/০৫/১৯৬১ ৩০/০৪/২০২০ ০১/০৫/২০২০ 

12.  জনাব শ্রমা: শ্রমাজারেল হক 

সহকােী মৎস্য কম মকর্মা  

উপরজলা মৎস্য দপ্তে, গলাধচপা, পটুয়াখালী 

২২/৫/১৯৬১ ২১/৫/২০২০ ২২/৫/২০২০ 



 

ক্রধমক

নং 

নাম, পদবী ও কম মস্থল জন্ম র্াধেখ ৫৯ বছে পূর্ীে 

র্াধেখ 

ধপ আে এল 

গমরনে র্াধেখ 

13.  জনাব কাজী  মধফজুলহক 

পধেসংখ্যান কম মকর্মা (ধনজরবর্রন)  

মৎস্য অধিদপ্তে, মৎস্য ভবন, ঢাকা 

০১/০৬/১৯৬১ ৩১/০৫/২০২০ ০১/০৬/২০২০ 

14.  জনাব শ্রমাোঃ সধফকুল ইসলাম  

সহকাধে মৎস্য কমকর্মা 

উপরজলা মৎস্য দপ্তে, বুধড়চং, কুধমল্লা 

০১/০৬/১৯৬১ ৩১/০৫/২০২০ ০১/০৬/২০২০ 

15.  জনাব শ্রমা: আরনায়ারুজ্জামান 

সহকােী মৎস্য কম মকর্মা 

উপরজলা মৎস্য দপ্তে , পুঠিয়া, োজশাহী 

০৭/০৮/১৯৬১ ০৬/৮/১২০২০ ০৭/৮/১২০২০ 

16.  জনাব শ্রমা: মুফাজ্জল হক 

উপ সহকাধে ররকহশলী  

কাপ ম হযাচাধে কমরেক্স, কটিয়াদী, ধকরশােগঞ্জ 

০১/০৯/১৯৬১ ৩১/০৮/২০২০ ০১/০৯/২০২০ 

17.  জনাব ধচত্তেঞ্জনপাল 

সহকােী মৎস্য কম মকর্মা 

ধসধনয়ে উপরজলা মৎস্য কম মকর্মাে দপ্তে, 

ডুমুধেয়া, খুলনা 

২৬/১০/১৯৬১ ২৫/১০/২০২০ ২৬/১০/২০২০ 

18.  জনাব শ্রমা: লুৎফেেহমান 

সহকােী মৎস্য কম মকর্মা 

ধসধনয়ে উপরজলা মৎস্য কম মকর্মাে কার্ মালয়, 

ধিকেগাছা, র্রশাে 

০৪/১১/১৯৬১ ০৩/১১/২০২০ ০৪/১১/২০২০ 

19.  জনাব ধদলীপ কুমাে ধবশ্বাস 

সহকােী মৎস্য কমকর্মা 

উপরজলা মৎস্য কমকর্মাে দপ্তে, নাধনয়ােচে, 

োংগামাটি 

০১/১২/১৯৬১ ৩০/১১/২০২০ ০১/১২/২০২০ 

20.  জনাব ভরবশ চন্দ্র োয় 

মৎস্যচাষ রককশলী (ধনোঃরবোঃ) 

উপপধেচালরকে কার্ মালয়  

মৎস্য অধিদপ্তে, েংপুে ধবভাগ, েংপুে 

৩১/১২/১৯৬১ ৩০/১২/২০২০ ৩১/১২/২০২০ 

21.  জনাব শ্রমাহােদ শ্রসধলম শ্রচহধুেী 

মৎস্য জধেপ কম মকর্ম  

শ্রজলা মৎস্য কম মকর্মাে কার্ মালয়, মাধনকগঞ্জ  

০১/০১/১৯৬২ ৩১/১২/২০২০ ০১/০১/২০২১ 

22.  জনাব শ্রমা: হাধববুে েহমান আকন 

মৎস্যচাষ রককশলী (ধনোঃরবোঃ) 

উপপধেচালরকে কার্ মালয় 

মৎস্য অধিদপ্তে, বধেশালধবভাগ, বধেশাল 

০১/০১/১৯৬২ ৩১/১২/২০২০ ০১/০১/২০২১ 

23.  জনাব উত্তম কুমাে ভদ্র 

মৎস্য জেীপ কম মকর্মা 

শ্রজলা মৎস্য দপ্তে, মাদােীপুে 

০১/০১/১৯৬২ ৩১/১২/২০২০ ০১/০১/২০২১ 



 

ক্রধমক

নং 

নাম, পদবী ও কম মস্থল জন্ম র্াধেখ ৫৯ বছে পূর্ীে 

র্াধেখ 

ধপ আে এল 

গমরনে র্াধেখ 

24.  জনাব শ্রমা: আবু ইউসুফ 

সহকােী মৎস্য কম মকর্মা 

ধস: উপরজলা মৎস্য কম মকর্মাে দপ্তে, 

শ্রকোনীগঞ্জ, ঢাকা  

০৩/০১/১৯৬২ ০২/০১/২০২১ ০৩/০১/২০২১ 

25.  জনাব শ্রমা: শ্রগালাম েসুল 

উপসহকােী ররকহশলী  

শ্রজলা মৎস্য দপ্তে, ধসোজগঞ্জ 

১০/০২/১৯৬২ ০৯/০২/২০২১ ১০/০২/২০২১ 

26.  জনাব শ্রমাোঃ কামাল পাশা 

সহকােী মৎস্য কম মকর্মা 

ধসধনয়ে উপরজলা মৎস্য কম মকর্মাে কার্ মালয়, 

ধিশাল, ময়মনধসংহ। 

১১/০২/১৯৬২ ১০/০২/২০২০ ১১/০২/২০২০ 

27.  জনাব শ্রমা: সুলর্ান মাহমুদ 

সহকাে মৎস্য কম মকর্মা 

ধসধনয়ে উপরজলা মৎস্য কম মকর্মাে 

দপ্তে,টাঙ্গাইল । 

১৬/০২/১৯৬২ ১৫/০২/২০২১ ১৬/০২/২০২১ 

28.  জনাব শ্রমাোঃ ইয়াধকন আলী শ্রসখ 

সহকােী মৎস্য কম মকর্মা 

 ধস.উ.ম.ক.দপ্তে, শ্রমারড়লগঞ্জ, বারগেহাট। 

০১/৩/১৯৬২ ২৮/০২/২০২১ ০১/০৩/২০২১ 

29.  জনাব শ্রমা: আধজজুল হক 

উপরজলা মৎস্য কম মকর্মাে কার্ মালয় 

বা ােপাড়া, র্রশাে 

০১/৩/১৯৬২ ২৮/০২/২০২১ ০১/০৩/২০২১ 

30.  জনাব উপানন্দয কুমাে ববদ্য 

সহকােী মৎস্য কম মকর্মা 

উপরজলা মৎস্য কম মকর্মাে দপ্তে, হধেনাকুন্ডু, 

ধিনাইদহ 

১১/০৩/১৯৬২ ১০/০৩/২০২১ ১১/০৩/২০২১ 

 

 


