
কৃষিষিদ কাজী শামস আফর াজ ২৪ সসরেম্ব  ২০১৯ ষি. তাষ রে মৎস্য অষিদপ্ত  িাাংলারদশ এ  মহাপষ চালক 

ষহরসরি স াগদান কর ন। ষতষন ১৭ নরেম্ব  ২০২০ ষি. তাষ রে সেড-১ পরদ পরদান্নষত সপরেরেন। ষতষন ১ 

জানুোষ  ২০২১ ষি. তাষ ে সেরক ০১ (এক) িের   জন্য চুষিষেষিক ষনরোগ প্রাপ্ত হরে িততমারন মৎস্য 

অষিদপ্তর  মহাপষ চালক ষহসারি কম ত ত আরেন। এ  পূরি ত ষতষন অত্র অষিদপ্তর   পষ চালক (অেযন্ত ীণ মৎস্য) 

ষহরসরি দাষেত্ব পালন কর ন।  

কৃষিষিদ কাজী শামস আফর াজ ষিষসএস (মৎস্য) কযাডার   একজন সদস্য। ষতষন ১৯৮৪ সারল  ষনেষমত ব্যারচ 

ষিষসএস (মৎস্য) কযাডার  উপরজলা মৎস্য কম তকততা ষহরসরি মৎস্য অষিদপ্তর  স াগদান কর ন। সুদীর্ ত চাকষ  

জীিরন ষতষন মৎস্য অষিদপ্তর   উপরজলা মৎস্য কম তকততা, প্রষশক্ষক, ষসষনে  উপরজলা মৎস্য কম তকততা, সহকা ী 

পষ চালক, সজলা মৎস্য কম তকততা, উপপষ চালক, পষ চালক (অেযন্ত ীণ মৎস্য) ষহরসরি সফলতা ও দক্ষতা  সারে 

তাঁ  দাষেত্ব পালন কর ন। 

ষতষন  াজশাহী স কাষ  িাষলকা উচ্চ ষিদ্যালে সেরক ১৯৭৬ সারল এসএসষস, স কাষ  ষনউ গে. ষডেী করলজ 

সেরক ১৯৭৮ সারল এইচএসষস এিাং ১৯৭৮-৭৯ সসশরন িাাংলারদশ কৃষি ষিশ্বষিদ্যালে এ  মাৎস্য ষিজ্ঞান অনুিরদ 

েষতত হরে ১৯৮২-৮৩ সারল ষিএসষস ষফশাষ জ (সম্মান) ষডেী অজতন কর ন। প িতীরত ষতষন এমষিএ ষডেী অজতন 

কর ন। 

তাঁ  ষলষেত মৎস্য প্রযুষি ষিিেক জনষপ্রে প্রিন্ধ ষিষেন্ন জাতীে পষত্রকা ও সাংকলরন প্রকাষশত হে। ষতষন 

স কাষ  দাষেত্ব পালরন  অাংশ ষহরসরি ষিষেন্ন ষশক্ষা ও প্রষশক্ষরণ অাংশেহরণ  জন্য যুি াজয, োইল্যান্ডসহ 

ষিষেন্ন সদশ ভ্রমন কর ন এিাং ষিষেন্ন কনফার ন্স ও ওোকতশরপ সদরশ  প্রষতষনষিত্ব কর ন। ষতষন কৃষিষিদ 

ইন্সটিটিউশন িাাংলারদশ এ  আজীিন সদস্য এিাং িঙ্গিন্ধু ষফশাষ জ পষ িদ, ষিষসএস (মৎস্য) কযাডা  

এরসাষসরেশন, িাাংলারদশ কৃষি ষিশ্বষিদ্যালে এযালামনাই এরসাষসরেশন ও ষিষসএস সফা াম-৮৪, ষিষসএস উইরমন 

সনইওোকত এ  সদস্য। 

কাজী শামস আফর াজ ১৯৬২ সারল  ০১ জানুোষ   াজশাহী শহর    াজপাড়া োনা  কাজীহাটা নামক স্থারন 

জন্ম েহণ কর ন। ষতষন ষপতা-মাতা  ৫ম সন্তান। ব্যষিগত জীিরন ষতষন ষিিাষহতা এিাং এক পুত্র ও এক কন্যা 

সন্তারন  জননী।  


