
মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা এবং আওতাধীন দপ্তরসমূহে কর্ মরত কর্ মকতমাহদর কহ্ মাহরট সসর্ নম্বর 

ক্রসর্ক 

নং 

শাখা  কর্ মকতমার নার্ ্দসি ও কর্ মস্থল কহ্ মাহরট সসর্ নম্বর 

1.  র্ো্সরচালহকর 

দপ্তর 

কাজী শামস আফররাজ মহাপধরচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলারদশ ০১৭৬৯৪৫৯০০০ 

2.  মমাোঃ মঈনুল ইসলাম সহকারী পধরচালক ও স্টাফ অধফসার, মহাপধরচালরকর দপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা 

 

০১৭৬৯৪৫৯০০1  

3.  মর্াোঃসসরাজুর রের্ান অধিধরক্ত মহাপধরচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা ০১৭৬৯৪৫৯০০2 

4.  শংকর রঞ্জন দাশ ্সরচালক (সরজার্ ম), মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা ০১৭৬৯৪৫৯০০৩ 

5.  মর্াোঃসসরাজুর রের্ান ্সরচালক (অর্যন্তরীণ ), মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা ০১৭৬৯৪৫৯০০৪ 

6.  র্ৎস্য ্সরদশ মন 

ও র্ানসনয়ন্ত্রণ 

শাখা 

মমাোঃ ইউসুফ খান প্রিান ববজ্ঞাধনক কম মকিমা, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা ০১৭৬৯৪৫৯০০৫ 

7.  ড. মমাোঃ হুমায়ুন কধবর 

খান 

ধসধনয়র সহকারী পধরচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা ০১৭৬৯৪৫৯০০৬ 

8.  মমাোঃ ধসরাজুল ইসলাম ধসধনয়র সহকারী পধরচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা ০১৭৬৯৪৫৯০০৭ 

9.  ড. মমাহাম্মদ মাকসুদুল 

হক ভ ূঁইয়া 

ধসধনয়র সহকারী পধরচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা ০১৭৬৯৪৫৯০০৮ 

10.  ড. সুবন মা মফররদৌস সহকারী পধরচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা ০১৭৬৯৪৫৯০০৯ 

11.  প্রশাসন-১ শাখা মমাহাোঃ আধিয়ার রহমান উপপধরচালক (প্রশাসন), মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা ০১৭৬৯৪৫৯৯৯৯ 

12.  এস এম আবুল বাসার সহকারী পধরচালক, প্রশাসন-১, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা ০১৭৬৯৪৫৯০১0 

13.  মবগম ইসফাি আরা ধমশু সহকারী পধরচালক,  মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্যভবন, ঢাকা ০১৭৬৯৪৫৯০১১ 

14.  প্রশাসন-২ শাখা মমাোঃ মাহবুব উল হক সহকারী পধরচালক, প্রশাসন-২, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা ০১৭৬৯৪৫৯০১২ 

15.  অসিট শাখা শার্ীর্ আরা মিগর্ উ্্সরচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা ০১৭৬৯৪৫৯০১৩ 

16.  তাছসলর্া আকতার সেকারী ্সরচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা ০১৭৬৯৪৫৯০১৪ 

17.  র্ৎস্যচাষ শাখা আধজজুল হক উপপধরচালক (মৎস্যচাষ), মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা ০১৭৬৯৪৫৯০১৫ 

18.  সরকার মুহাম্মদ রধফকুল 

আলম 

মজলা মৎস্য কম মকিমা (ধরজাভ ম), মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা ০১৭৬৯৪৫৯০১৬ 

19.  মুহা: নওরশর আলী সহকারী পধরচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা ০১৭৬৯৪৫৯০১৭ 

20.  ফারহানা জাহান উপরজলা মৎস্য কম মকিমা (ধরজাভ ম),মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা ০১৭৬৯৪৫৯০১৮ 

21.  সম্প্রসারণ শাখা মমাোঃ জুরয়ল মশখ প্রিান মৎস্য সম্প্রসারণ কম মকিমা, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা  ০১৭৬৯৪৫৯০১৯ 

22.  সালমা নূর-ই-ইসলামী সহকারী পধরচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা ০১৭৬৯৪৫৯০২০ 

23.  সুদীপ্ত সর্শ্র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা (সরজার্ ম), র্ৎস্য অসধদপ্তর, র্ৎস্য র্িন, ঢাকা ০১৭৬৯৪৫৯০২১ 

24.  জলর্োল শাখা উরম্ম কুলসুম মফররদৌসী মজলা মৎস্য কম মকিমা (ধরজাভ ম), মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা  ০১৭৬৯৪৫৯০২২ 

25.  রুবানা মফররদৌসী সহকারী পধরচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা ০১৭৬৯৪৫৯০২৩ 

26.  মমা: মিাফারয়ল আলম 

লস্কর 

উপরজলা মৎস্য কম মকিমা (ধরজাভ ম), মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা  ০১৭৬৯৪৫৯০২৪ 

27.  সর্ন্বয় শাখা ধশল্পী মদ মজলা মৎস্য কম মকিমা (ধরজাভ ম), মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা  ০১৭৬৯৪৫৯০২৫ 

28.  এধলজ ফারজানা সহকারী পধরচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা  ০১৭৬৯৪৫৯০২৬ 

29.  সচংসি শাখা  মমাোঃ ধজয়া হায়দার মচৌধুরী উপপধরচালক (ধচংধি), মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা ০১৭৬৯৪৫৯০২৭ 



ক্রসর্ক 

নং 

শাখা  কর্ মকতমার নার্ ্দসি ও কর্ মস্থল কহ্ মাহরট সসর্ নম্বর 

30.  মমাসাোঃ শামসুননাহার গরবষনা কম মকিমা, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা ০১৭৬৯৪৫৯০২৮ 

31.  সনধজি বাড়ি উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা ০১৭৬৯৪৫৯০২৯ 

32.  িাহজট শাখা শবনম মমাস্তারী সহকারী পধরচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা ০১৭৬৯৪৫৯০৩০ 

33.  মর্াোঃ সাইফুল ইসলার্ সহকারী পধরচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা ০১৭৬৯৪৫৯০৩১ 

34.  আইধরন ধসদ্দীকা উপরজলা মৎস্য কম মকিমা (ধরজাভ ম), মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা ০১৭৬৯৪৫৯০৩২ 

35.  নুরুল আক্তার িাহজট এণ্ড একাউন্টস অসিসার, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা ০১৭৬৯৪৫৯০৩৩ 

36.  মসিা ও 

সরিরাে শাখা 

মমাহাম্মদ আধজবুর রহমান সহকারী পধরচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা  ০১৭৬৯৪৫৯০৩৪ 

37.  মর্াছাোঃ ইসরনা মর্ৌসুর্ী সহকারী পধরচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা ০১৭৬৯৪৫৯০৩৫ 

38.  র্াসজময়া কিীর উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা (সরজার্ ম), মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা  ০১৭৬৯৪৫৯০৩৬ 

39.  ইসলশ 

ব্যিস্থা্না শাখা  

মাসুদ আরা মধম উপ প্রিান, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা ০১৭৬৯৪৫৯০৩৭ 

40.  িম্ময় কুমার দাশ উপরজলা মৎস্য কম মকিমা (ধরজাভ ম), মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা  ০১৭৬৯৪৫৯০৩৮ 

41.  আইসসটি শাখা র্াসুদা খানর্ উপপ্রিান, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা  ০১৭৬৯৪৫৯০৩৯ 

42.  সািন চন্দ্র সরকার সহকারী পধরচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা ০১৭৬৯৪৫৯০৪০ 

43.  মমাোঃ বধদউল আলম সুফল উপরজলা মৎস্য কম মকিমা (ধরজাভ ম), মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা  ০১৭৬৯৪৫৯০৪১ 

44.  মমাহাম্মদ ইকবাল মহারসন মপ্রাগ্রামার, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা  ০১৭৬৯৪৫৯০৪২ 

45.   সসহের্ এনাসলে, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা ০১৭৬৯৪৫৯০৪৩ 

46.  ্সরকল্পনা ও 

জসর্ শাখা 

 প্রধান বিজ্ঞাসনক কর্ মকতমা, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা  ০১৭৬৯৪৫৯০৪৪ 

47.  খাহলদা খানর্ মচৌধুরী  সেকারী প্রধান, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা  ০১৭৬৯৪৫৯০৪৫ 

48.  আিসা নূর        বিজ্ঞাসনক কর্ মকতমা, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা ০১৭৬৯৪৫৯০৪৬ 

49.  কার্রুন্নাোর   ্সরসংখ্যান কর্ মকতমা, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা  ০১৭৬৯৪৫৯০৪৭ 

50.  প্রসশক্ষণ শাখা মধনকা দাস সহকারী পধরচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা  ০১৭৬৯৪৫৯০৪৮ 

51.  শামীমা আকিার সহকারী পধরচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা  ০১৭৬৯৪৫৯০৪৯ 

52.  উজ্জল কুমার রায় উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা  ০১৭৬৯৪৫৯০৫০ 

53.  প্রকল্প িাস্তিায়ন 

শাখা  

মমাোঃ আব্দুর মরজ্জাক উপপ্রিান, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা ০১৭৬৯৪৫৯০৫১ 

54.  মমাোঃ মাগফুর রহমান সহকারী পধরচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা ০১৭৬৯৪৫৯০৫২ 

55.  নাসধরন জাহান সহকারী পধরচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা ০১৭৬৯৪৫৯০৫৩ 

56.  তা্সী র্সরয়র্ মিগর্ িাহজট অসিসার, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্যভবন, ঢাকা ০১৭৬৯৪৫৯০৫৪ 

57.   মরনায়ারা মবগম উর্ধ্মিন ববজ্ঞাধনক কম মকিমা, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা ০১৭৬৯৪৫৯০৫৫ 

58.  সিল্ড সাসর্ মস 

শাখা 

 উ্্সরচালক, সিল্ড সাসর্ মস, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা ০১৭৬৯৪৫৯০৫৬ 

59.  প্রহকৌশল শাখা মর্াোঃ জাসকর মোহসন তত্তািধায়ক প্রহকৌশলী, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা  ০১৭৬৯৪৫৯০৫৭ 

60.  মর্াোঃ আলীমুজ্জার্ান 

মচৌধুরী 

সনি মােী প্রহকৌশলী, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা  ০১৭৬৯৪৫৯০৫৮ 

61.   সনি মােী প্রহকৌশলী, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা ০১৭৬৯৪৫৯০৫৯ 



ক্রসর্ক 

নং 

শাখা  কর্ মকতমার নার্ ্দসি ও কর্ মস্থল কহ্ মাহরট সসর্ নম্বর 

62.  সরকার তাসরকুল আলর্ সনি মােী প্রহকৌশলী, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা  ০১৭৬৯৪৫৯০৬০ 

63.  শসেদুল ইসলার্ সনি মােী প্রহকৌশলী, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা  ০১৭৬৯৪৫৯০৬১ 

64.  মর্াোঃ আসর্নুল ইসলার্ সেকারী প্রহকৌশলী, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা ০১৭৬৯৪৫৯০৬২ 

65.  আবুল মোহসন সেকারী প্রহকৌশলী, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা ০১৭৬৯৪৫৯০৬৩ 

66.  মেলাল উসিন আোম্মদ সেকারী প্রহকৌশলী, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা ০১৭৬৯৪৫৯০৬৪ 

67.  মর্াোঃ শােজাোন আলী সেকারী প্রহকৌশলী, প্রহকৌশল শাখা, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা ০১৭৬৯৪৫৯০৬৫ 

68.  মর্াোঃ সার্ছুল আলর্ সেকারী প্রহকৌশলী, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা ০১৭৬৯৪৫৯০৬৬ 

69.  ক্ষুদ্রঋণ শাখা আবুল কালাম আজাদ সহকারী মৎস্য কম মকিমা, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা  ০১৭৬৯৪৫৯০৬৭ 

70.  কল্যাণ শাখা মুোম্মাদ র্সনরুল ইসলার্ সেকারী ্সরচালক (কল্যাণ কর্ মকতমা), মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা ০১৭৬৯৪৫৯০৬৮ 

71.  নাজমুন নাোর বিজ্ঞাসনক কর্ মকতমা, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা ০১৭৬৯৪৫৯০৬৯ 

72.  সলগ্যাল শাখা ি. মর্াোঃ রসিকুল ইসলার্ সেকারী ্সরচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা ০১৭৬৯৪৫৯০৭০ 

73.  জনাি মদিাশীষ দাস র্ান্ডার ও সংগ্রে কর্ মকতমা, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা ০১৭৬৯৪৫৯০৭১ 

74.  মর্াোঃ আসাদুজ্জার্ান বিজ্ঞাসনক কর্ মকতমা, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা ০১৭৬৯৪৫৯০৭২ 

75.  সামুসদ্রক শাখা 

 

 উপপ্রিান (সামুধিক), মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা ০১৭৬৯৪৫৯০৭৩ 

76.  শওকি কধবর মচৌধুরী সহকারী পধরচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা ০১৭৬৯৪৫৯০৭৪ 

77.  সজনাত জাোন িণ মালী উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা (সরজার্ ম), মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা  ০১৭৬৯৪৫৯০৭৫ 

78.  সরকার ধফররাজ আহরমদ 

(মুকুল) 

সহকারী প্রিান, সামুধিক শাখা, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা  ০১৭৬৯৪৫৯০৭৬ 

79.  মিাসসয়ার শাখা িাহতর্া আক্তার ্ান্না  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা (সরজার্ ম),মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা ০১৭৬৯৪৫৯০৭৭ 

80.  লাইরেরী শাখা ধনলুফা সুলিানা ধহসাবরক্ষণ কম মকিমা, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা ০১৭৬৯৪৫৯০৭৮ 

81.  ্সরকল্পনা শাখা  মমাোঃ হাসান আহরম্মদ  উপপধরচালক (অর্ ম ও পধরকল্পনা), মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা ০১৭৬৯৪৫৯০৭৯ 

82.   মজলা মৎস্য কম মকিমা (ধরজাভ ম),মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা ০১৭৬৯৪৫৯০৮০ 

83.  মমাোঃ মুখরলসুর রহমান ধসধনয়র সহকারী পধরচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা ০১৭৬৯৪৫৯০৮১ 

84.  শায়লা আকিার উর্ধ্মিন ববজ্ঞাধনক কম মকিমা, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা  ০১৭৬৯৪৫৯০৮২ 

85.  আকধলমা আক্তার সহকারী পধরচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা  ০১৭৬৯৪৫৯০৮৩ 

86.  মমাছাোঃ ছালমা আক্তার সহকারী পধরচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা  ০১৭৬৯৪৫৯০৮৪ 

87.  সমীর কুমার সরকার সহকারী পধরচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা ০১৭৬৯৪৫৯০৮৫ 

88.  মর্াোঃ ইউসুি আলী উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা (সরজার্ ম), র্ৎস্য অসধদপ্তর, র্ৎস্য র্িন, ঢাকা ০১৭৬৯৪৫৯০৮৬ 

89.  র্ৎস্য ্সরদশ মন 

ও র্ানসনয়ন্ত্রণ 

শাখা 

মমাোঃ ইউসুফ খান উপপধরচালক, মৎস্য পধরদশ মন ও মানধনয়ন্ত্রণ, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা ০১৭৬৯৪৫৯২৮২ 

90.  সুধজি কুমার চাটাজ্জী মজলা মৎস্য কম মকিমা (ধরজাভ ম), মৎস্য পধরদশ মন ও মানধনয়ন্ত্রণ, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা ০১৭৬৯৪৫৯২৮৩ 

91.  মর্াোঃ সর্জানুর রের্ান মৎস্য পধরদশ মন ও মানধনয়ন্ত্রণ কম মকিমা, মৎস্য পধরদশ মন ও মানধনয়ন্ত্রণ, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা ০১৭৬৯৪৫৯২৮৪ 

 



র্ৎস্য অসধদপ্তারাধীন িাস্তিাসয়ত প্রকহল্প কর্ মরত কর্ মকতমাহদর কহ্ মাহরট সসর্ নম্বর 

ক্রসর্ক 

নং 

কর্ মকতমার নার্ ্দসি কর্ মস্থল কহ্ মাহরট সসর্ নম্বর 

1.  খোঃ র্াহ বুবুল েক প্রকল্প ্সরচালক সাসহটইহনিল মকাোল এন্ড মর্সরন সিশাসরজ প্রহজক্ট (এসসসএর্এিস্), র্ৎস্য অসধদপ্তর, 

র্ৎস্য র্িন, রর্না, ঢাকা 

0১৭৬৯৪৫৯০৮৭ 

2.  সিপ্লি দাস উ্্প্রকল্প ্সরচালক সাসহটইহনিল মকাোল এন্ড মর্সরন সিশাসরজ প্রহজক্ট (এসসসএর্এিস্), র্ৎস্য অসধদপ্তর, 

র্ৎস্য র্িন, রর্না, ঢাকা 

0১৭৬৯৪৫৯০৮৮ 

3.  ি. মুোম্মদ তানর্ীর মোহসন মচৌধুরী উ্্প্রকল্প ্সরচালক সাসহটইহনিল মকাোল এন্ড মর্সরন সিশাসরজ প্রহজক্ট (এসসসএর্এিস্),র্ৎস্য অসধদপ্তর, 

র্ৎস্য র্িন, রর্না, ঢাকা 

0১৭৬৯৪৫৯০৮৯ 

4.  র্সনষ কুর্ার র্ন্ডল উ্্প্রকল্প ্সরচালক সাসহটইহনিল মকাোল এন্ড মর্সরন সিশাসরজ প্রহজক্ট (এসসসএর্এিস্),র্ৎস্য অসধদপ্তর, 

র্ৎস্য র্িন, রর্না, ঢাকা 

0১৭৬৯৪৫৯০৯০ 

5.  মর্াোম্মদ োসিবুর রের্ান প্রকল্প ্সরচালক ইউসনয়ন ্র্ মাহয় র্ৎস্য চাষ প্রযুসক্ত মসিা সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় ্র্ায়), র্ৎস্য অসধদপ্তর, 

র্ৎস্য র্িন, রর্না, ঢাকা 

0১৭৬৯৪৫৯০৯১ 

6.  অসজত কুর্ার ্াল উ্্প্রকল্প ্সরচালক ইউসনয়ন ্র্ মাহয় র্ৎস্য চাষ প্রযুসক্ত মসিা সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় ্র্ায়), র্ৎস্য অসধদপ্তর, 

র্ৎস্য র্িন, রর্না, ঢাকা 

0১৭৬৯৪৫৯০৯২ 

7.  ি. মুোম্মদ আিদুল্লাে আল িারুক উ্্প্রকল্প ্সরচালক ইউসনয়ন ্র্ মাহয় র্ৎস্য চাষ প্রযুসক্ত মসিা সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় ্র্ায়), র্ৎস্য অসধদপ্তর, 

র্ৎস্য র্িন, রর্না, ঢাকা 

0১৭৬৯৪৫৯০৯৩ 

8.  এস. এর্. র্সনরুজ্জার্ান ্সরচালক ন্যাশনাল এসগ্রকালচারাল মটকহনালসজ মপ্রাগ্রার্- মিজ II প্রহজক্ট (এনএটিস্-২), র্ৎস্য 

অসধদপ্তর, র্ৎস্য র্িন, রর্না, ঢাকা 

0১৭৬৯৪৫৯০৯৪ 

9.  মর্াোঃ র্েসসন সসসনয়র সেকারী ্সরচালক ন্যাশনাল এসগ্রকালচারাল মটকহনালসজ মপ্রাগ্রার্- মিজ II প্রহজক্ট (এনএটিস্-২), র্ৎস্য 

অসধদপ্তর, র্ৎস্য র্িন, রর্না, ঢাকা 

0১৭৬৯৪৫৯০৯৫ 

10.  মশখ র্সনরুল ইসলার্ সসসনয়র সেকারী ্সরচালক ন্যাশনাল এসগ্রকালচারাল মটকহনালসজ মপ্রাগ্রার্- মিজ II প্রহজক্ট (এনএটিস্-২), র্ৎস্য 

অসধদপ্তর, র্ৎস্য র্িন, রর্না, ঢাকা 

0১৭৬৯৪৫৯০৯৬ 

11.  মর্াোঃ আলীমুজ্জার্ান মচৌধুরী প্রকল্প ্সরচালক জলাশয় সংষ্কাহরর র্াধ্যহর্ র্ৎস্য উৎ্াদন বৃসি প্রকল্প, র্ৎস্য অসধদপ্তর, র্ৎস্য র্িন, 

রর্না, ঢাকা 

0১৭৬৯৪৫৯০৯৭ 

12.  সি. এর্. মর্াস্তিা কার্াল সসসনয়র সেকারী ্সরচালক জলাশয় সংষ্কাহরর র্াধ্যহর্ র্ৎস্য উৎ্াদন বৃসি প্রকল্প, র্ৎস্য অসধদপ্তর, র্ৎস্য র্িন, 

রর্না, ঢাকা 

0১৭৬৯৪৫৯০৯৮ 

13.  মর্াোোঃ আতাইর রের্ান খাঁন প্রকল্প ্সরচালক রংপুর সির্াহগ র্ৎস্য উন্নয়ন প্রকল্প, রংপুর 0১৭৬৯৪৫৯০৯৯ 

14.  মর্াোঃ আব্দুস সাত্তার প্রকল্প ্সরচালক বৃেত্তর কুসর্ল্লা মজলায় র্ৎস্য উন্নয়ন প্রকল্প, কুসর্ল্লা 0১৭৬৯৪৫৯১০০ 

15.  মর্াোঃ কার্রুল োসান প্রকল্প ্সরচালক রাজশােী সির্াহগ র্ৎস্যসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প, রাজশােী 0১৭৬৯৪৫৯১০১ 

16.  মর্াোম্মদ ইয়াসছন প্রকল্প ্সরচালক ্াি মতয অঞ্চহল র্ৎস্য সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প, রাঙ্গার্াটি 0১৭৬৯৪৫৯১০২ 



ঢাকা সির্াগ, ঢাকা 

ক্রসর্ক নং সির্াগ ্দসি ও কর্ মস্থল কহ্ মাহরট সসর্ নম্বর 

1.  ঢাকা  উ্্সরচালক, উ্্সরচালহকর দপ্তর, ঢাকা সির্াগ, ঢাকা ০১৭৬৯৪৫৯১৫০ 

2.  সসসনয়র সেকারী ্সরচালক, উ্্সরচালহকর দপ্তর, ঢাকা সির্াগ, ঢাকা ০১৭৬৯৪৫৯১৫১ 

3.  সেকারী ্সরচালক, উ্্সরচালহকর দপ্তর, ঢাকা সির্াগ, ঢাকা ০১৭৬৯৪৫৯১৫২ 

 

ক্রসর্ক নং মজলা ্দসি ও কর্ মস্থল কহ্ মাহরট সসর্ নম্বর 

4.  ঢাকা  মজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, মজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, ঢাকা ০১৭৬৯৪৫৯১৫৩ 

5.  সসসনয়র সেকারী ্সরচালক, মজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, ঢাকা ০১৭৬৯৪৫৯১৫৪ 

6.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, সার্ার, ঢাকা ০১৭৬৯৪৫৯১৫৫ 

7.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, ধার্রাই, ঢাকা ০১৭৬৯৪৫৯১৫৬ 

8.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, মকরানীগঞ্জ, ঢাকা ০১৭৬৯৪৫৯১৫৭ 

9.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, নিািগঞ্জ, ঢাকা ০১৭৬৯৪৫৯১৫৮ 

10.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, মদাোর, ঢাকা ০১৭৬৯৪৫৯১৫৯ 

11.  সিসাসরজ মকায়াহরন্টাইন অসিসার, ের্রত শােজালাল আন্তজমাসতক সির্ানিন্দর, সির্ানিন্দর থানা, ঢাকা ০১৭৬৯৪৫৯২৭৯ 

12.  সম্প্রসারণ কর্ মকতমা,সর্সন্বত র্ৎস্য উন্নয়ন প্রকল্প (রাজস্ব), উ্প্রকল্প-৩, র্ৎস্য অসধদপ্তর, র্ৎস্য র্িন, উত্তরা ঢাকা ০১৭৬৯৪৫৯২৮১ 

13.  মকায়াসলটি অযাসুহরন্স ম্যাহনজার, মকায়াসলটি কহরাল ল্যািহরটসর, র্ৎস্য অসধদপ্তর, ঢাকা। ০১৭৬৯৪৫৯২৮৫ 

14.    পধরচালক, মৎস্য প্রধশক্ষণ একারডধম, সাভার, ঢাকা ০১৭৬৯৪৫৯২৮৮ 

15.  উ্্সরচালক, মৎস্য প্রধশক্ষণ একারডধম, সাভার, ঢাকা ০১৭৬৯৪৫৯২৮৯ 

16.  র্াদারীপুর  মজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, মজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, র্াদারীপুর ০১৭৬৯৪৫৯২৭২ 

17.  সিসিয়র িহকারী পসরচালক, মজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, র্াদারীপুর ০১৭৬৯৪৫৯২৭৩ 

18.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, র্াদারীপুর সদর ০১৭৬৯৪৫৯২৭৪ 

19.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, কালসকসন, র্াদারীপুর  ০১৭৬৯৪৫৯২৭৫ 

20.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, রাজজর, র্াদারীপুর ০১৭৬৯৪৫৯২৭৬ 

21.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, সশিচর, র্াদারীপুর ০১৭৬৯৪৫৯২৭৭ 

22.  খার্ার ব্যিস্থা্ক, র্ৎস্য িীজ উৎ্াদন খার্ার, র্াদারীপুর সদর, র্াদারীপুর ০১৭৬৯৪৫৯২৭৮ 

23.  গাজীপুর মজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, মজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, গাজীপুর ০১৭৬৯৪৫৯১৬০ 

24.  সসসনয়র সেকারী ্সরচালক, মজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, গাজীপুর ০১৭৬৯৪৫৯১৬১ 

25.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, গাজীপুর সদর, গাজীপুর ০১৭৬৯৪৫৯১৬২ 

26.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, শ্রীপুর, গাজীপুর ০১৭৬৯৪৫৯১৬৩ 

27.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, কা্াসসয়া, গাজীপুর ০১৭৬৯৪৫৯১৬৪ 



ক্রসর্ক নং মজলা ্দসি ও কর্ মস্থল কহ্ মাহরট সসর্ নম্বর 

28.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, কালীগঞ্জ, গাজীপুর ০১৭৬৯৪৫৯১৬৫ 

29.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, কাসলয়াজকর, গাজীপুর ০১৭৬৯৪৫৯১৬৬ 

30.  খার্ার ব্যিস্থা্ক, র্ৎস্য িীজ উৎ্াদন খার্ার, মিাি ম িাজার, গাজীপুর। ০১৭৬৯৪৫৯১৬৭ 

31.  র্াসনকগঞ্জ  জেলা মৎস্য কম মকর্মা, জেলা মৎস্য কার্ মালয়, মাসিকগঞ্জ ০১৭৬৯৪৫৯১৬৮ 

32.  সিসিয়র িহকারী পসরচালক, জেলা মৎস্য কার্ মালয়, মাসিকগঞ্জ ০১৭৬৯৪৫৯১৬৯ 

33.  সিসিয়র উপজেলা মৎস্য কম মকর্মা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, মাসিকগঞ্জ িদর, মাসিকগঞ্জ ০১৭৬৯৪৫৯১৭০ 

34.  সিসিয়র উপজেলা মৎস্য কম মকর্মা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, সিিংগাইর, মাসিকগঞ্জ ০১৭৬৯৪৫৯১৭১ 

35.  সিসিয়র উপজেলা মৎস্য কম মকর্মা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, সিওর, মাসিকগঞ্জ ০১৭৬৯৪৫৯১৭২ 

36.  উপজেলা মৎস্য কম মকর্মা, উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, জদৌলর্পুর, মাসিকগঞ্জ ০১৭৬৯৪৫৯১৭৩ 

37.  উপজেলা মৎস্য কম মকর্মা, উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, িাটুসরয়া, মাসিকগঞ্জ ০১৭৬৯৪৫৯১৭৪ 

38.  উপজেলা মৎস্য কম মকর্মা, উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, হসররামপুর, মাসিকগঞ্জ ০১৭৬৯৪৫৯১৭৫ 

39.  সিসিয়র উপজেলা মৎস্য কম মকর্মা, সিসিয়র উপজেলা মৎস্য দপ্তর, সিবালয়, মাসিকগঞ্জ। ০১৭৬৯৪৫৯১৭৬ 

40.  খামার ব্যবস্থাপক, মৎস্য বীে উৎপাদি খামার, মাসিকগঞ্জ িদর, মাসিকগঞ্জ ০১৭৬৯৪৫৯১৭৭ 

41.  নারায়ণগঞ্জ মজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, মজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার দপ্তর, নারায়ণগঞ্জ ০১৭৬৯৪৫৯১৭৮ 

42.  সসসনয়র সেকারী ্সরচালক, মজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার দপ্তর, নারায়ণগঞ্জ ০১৭৬৯৪৫৯১৭৯ 

43.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, সদর, নারায়ণগঞ্জ ০১৭৬৯৪৫৯১৮০ 

44.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, মসানারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ ০১৭৬৯৪৫৯১৮১ 

45.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, আিাইোজার, নারায়ণগঞ্জ ০১৭৬৯৪৫৯১৮২ 

46.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, রূ্গঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ০১৭৬৯৪৫৯১৮৩ 

47.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, িন্দর, নারায়ণগঞ্জ ০১৭৬৯৪৫৯১৮৪ 

48.  টাঙ্গাইল  জেলা মৎস্য কম মকর্মা, জেলা মৎস্য কম মকর্মার কার্ মালয়, টাঙ্গাইল  ০১৭৬৯৪৫৯১৮৫ 

49.  সিসিয়র িহকারী পসরচাল ক, জেলা মৎস্য কম মকর্মার কার্ মালয়, টাঙ্গাইল ০১৭৬৯৪৫৯১৮৬ 

50.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, টাঙ্গাইল সদর, টাঙ্গাইল ০১৭৬৯৪৫৯১৮৭ 

51.  সিসিয়র উপজেলা মৎস্য কম মকর্মা, সিসিয়র উপজেলা মৎস্য কম মকর্মার কার্ মালয়, সমেমাপুর, টাঙ্গাইল ০১৭৬৯৪৫৯১৮৮ 

52.  সিসিয়র উপজেলা মৎস্য কম মকর্মা, সিসিয়র উপজেলা মৎস্য কম মকর্মার কার্ মালয়, জদলদুয়ার, টাঙ্গাইল ০১৭৬৯৪৫৯১৮৯ 

53.  সিসিয়র উপজেলা মৎস্য কম মকর্মা, সিসিয়র উপজেলা মৎস্য কম মকর্মার কার্ মালয়, জগাপালপুর, টাঙ্গাইল ০১৭৬৯৪৫৯১৯০ 

54.  সিসিয়র উপজেলা মৎস্য কম মকর্মা, সিসিয়র উপজেলা মৎস্য কম মকর্মার কার্ মালয়, মধুপুর, টাঙ্গাইল ০১৭৬৯৪৫৯১৯১ 

55.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, সসখপুর, টাঙ্গাইল ০১৭৬৯৪৫৯১৯২ 

56.  উপজেলা মৎস্য কম মকর্মা, উপজেলা মৎস্য কম মকর্মার কার্ মালয়, বািাইল, টাঙ্গাইল ০১৭৬৯৪৫৯১৯৩ 

57.  উপজেলা মৎস্য কম মকর্মা, উপজেলা মৎস্য কম মকর্মার কার্ মালয়, ভূঞাপুর, টাঙ্গাইল ০১৭৬৯৪৫৯১৯৪ 

58.  উপজেলা মৎস্য কম মকর্মা, উপজেলা মৎস্য  কম মকর্মার কার্ মালয়, কাসলহাসর্, টাঙ্গাইল ০১৭৬৯৪৫৯১৯৫ 

59.  উপজেলা মৎস্য কম মকর্মা, উপজেলা মৎস্য কম মকর্মার কার্ মালয়, িাটাইল, টাঙ্গাইল ০১৭৬৯৪৫৯১৯৬ 
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60.  উপজেলা মৎস্য কম মকর্মা, উপজেলা মৎস্য কম মকর্মার কার্ মালয়, ধিবাসি, টাঙ্গাইল ০১৭৬৯৪৫৯১৯৭ 

61.  উপজেলা মৎস্য কম মকর্মা, উপজেলা মৎস্য কম মকর্মার কার্ মালয়, িাগরপুর, টাঙ্গাইল ০১৭৬৯৪৫৯১৯৮ 

62.  খামার ব্যাবস্থাপক, র্ৎস্য িীজ উৎ্াদন খার্ার, টাঙ্গাইল সদর, টাঙ্গাইল ০১৭৬৯৪৫৯১৯৯ 

63.  িসরদপুর মজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, জেলা মৎস্য কম মকর্মার কার্ মালয়, িসরদপুর ০১৭৬৯৪৫৯২০০ 

64.  সিসিয়র িহকারী পসরচালক, জেলা মৎস্য কম মকর্মার কার্ মালয়, িসরদপুর ০১৭৬৯৪৫৯২০১ 

65.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতা, সিসিয়র উপজেলা মৎস্য কম মকর্মার কার্ মালয়, িসরদপুর সদর, িসরদপুর ০১৭৬৯৪৫৯২০২ 

66.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সিসিয়র উপজেলা মৎস্য কম মকর্মার কার্ মালয়, র্ধুখালী, িসরদপুর ০১৭৬৯৪৫৯২০৩ 

67.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উপজেলা মৎস্য কম মকর্মার কার্ মালয়, সালথা, িসরদপুর ০১৭৬৯৪৫৯২০৪ 

68.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উপজেলা মৎস্য কম মকর্মার কার্ মালয়, নগরকান্দা, িসরদপুর ০১৭৬৯৪৫৯২০৫ 

69.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উপজেলা মৎস্য কম মকর্মার কার্ মালয়, আলিািাঙ্গা, িসরদপুর ০১৭৬৯৪৫৯২০৬ 

70.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উপজেলা মৎস্য কম মকর্মার কার্ মালয়, র্াঙ্গা, িসরদপুর ০১৭৬৯৪৫৯২০৭ 

71.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উপজেলা মৎস্য কম মকর্মার কার্ মালয়, সদরপুর, িসরদপুর ০১৭৬৯৪৫৯২০৮ 

72.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উপজেলা মৎস্য কম মকর্মার কার্ মালয়, চরর্দ্রাসন, িসরদপুর ০১৭৬৯৪৫৯২০৯ 

73.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উপজেলা মৎস্য কম মকর্মার কার্ মালয়, মিায়ালর্ারী, িসরদপুর ০১৭৬৯৪৫৯২১০ 

74.  খার্ার ব্যিস্থা্ক, র্ৎস্য িীজ উৎ্াদন খার্ার, িসরদপুর, িসরদপুর ০১৭৬৯৪৫৯২১১ 

75.  অধ্যক্ষ, র্ৎস প্রসশক্ষণ ও সম্প্রসারণ মকন্দ্র, িসরদপুর ০১৭৬৯৪৫৯২৯০ 

76.  সকহশারগঞ্জ  জেলা মৎস্য কম মকর্মা, জেলা মৎস্য কম মকর্মার কার্ মালয়, সকজিারগঞ্জ ০১৭৬৯৪৫৯২১২ 

77.  সিসিয়র িহকারী পসরচালক, জেলা মৎস্য কম মকর্মার কার্ মালয়, সকহশারগঞ্জ ০১৭৬৯৪৫৯২১৩ 

78.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্জেলা মৎস্য কম মকর্মার কার্ মালয়, সদর, সকহশারগঞ্জ  ০১৭৬৯৪৫৯২১৪ 

79.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্জেলা মৎস্য কম মকর্মার কার্ মালয়, কসরমগঞ্জ, সকজিারগঞ্জ  ০১৭৬৯৪৫৯২১৫ 

80.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্জেলা মৎস্য কম মকর্মার কার্ মালয়, সর্ঠার্ইন, সকহশারগঞ্জ  ০১৭৬৯৪৫৯২১৬ 

81.  সিসিয়র উপজেলা মৎস্য কম মকর্মা, সসসনয়র উ্জেলা মৎস্য কম মকর্মার কার্ মালয়, বর্রি, সকহশারগঞ্জ  ০১৭৬৯৪৫৯২১৭ 

82.  সিসিয়র উপজেলা মৎস্য কম মকর্মা, সসসনয়র উ্জেলা মৎস্য কম মকর্মার কার্ মালয়, কুসলয়ারচর, সকহশারগঞ্জ  ০১৭৬৯৪৫৯২১৮ 

83.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্জেলা মৎস্য কম মকর্মার কার্ মালয়, িাসজতপুর, সকহশারগঞ্জ  ০১৭৬৯৪৫৯২১৯ 

84.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, কটিয়াদী, সকহশারগঞ্জ  ০১৭৬৯৪৫৯২২০ 

85.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, তািাইল, সকহশারগঞ্জ  ০১৭৬৯৪৫৯২২১ 

86.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, ইটনা, সকহশারগঞ্জ  ০১৭৬৯৪৫৯২২২ 

87.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, সনকলী, সকহশারগঞ্জ  ০১৭৬৯৪৫৯২২৩ 

88.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, অষ্টগ্রার্, সকহশারগঞ্জ  ০১৭৬৯৪৫৯২২৪ 

89.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, ্াকুসন্দয়া, সকহশারগঞ্জ  ০১৭৬৯৪৫৯২২৫ 

90.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, মোহসনপুর, সকহশারগঞ্জ  ০১৭৬৯৪৫৯২২৬ 

91.  খার্ার ব্যিস্থা্ক, র্ৎস্য িীজ উৎ্াদন খার্ার, সদর, সকহশারগঞ্জ ০১৭৬৯৪৫৯২২৭ 



ক্রসর্ক নং মজলা ্দসি ও কর্ মস্থল কহ্ মাহরট সসর্ নম্বর 

92.  েযাচাসর কর্ মকতমা, কা্ ম েযাচারী কর্হপ্লক্স, কটিয়াদী, সকহশারগঞ্জ  ০১৭৬৯৪৫৯২৮০ 

93.  অধ্যক্ষ, র্ৎস্য সিহপ্লার্া ইন্সটিটিউট, সকহশারগঞ্জ ০১৭৬৯৪৫৯২৮৭ 

94.  মুন্সীগঞ্জ  মজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, জেলা মৎস্য কম মকর্মার কার্ মালয়, মুন্সীগঞ্জ  ০১৭৬৯৪৫৯২২৮ 

95.  সিসিয়র িহকারী পসরচালক, জেলা মৎস্য কম মকর্মার কার্ মালয়, মুন্সীগঞ্জ ০১৭৬৯৪৫৯২২৯ 

96.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, সদর, মুন্সীগঞ্জ ০১৭৬৯৪৫৯২৩০ 

97.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, সসরাজসদখান, মুন্সীগঞ্জ ০১৭৬৯৪৫৯২৩১ 

98.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, শ্রীনগর, মুন্সীগঞ্জ  ০১৭৬৯৪৫৯২৩২ 

99.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, মলৌেজং, মুন্সীগঞ্জ ০১৭৬৯৪৫৯২৩৩ 

100.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, গজাসরয়া, মুন্সীগঞ্জ ০১৭৬৯৪৫৯২৩৪ 

101.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, টংসগিািী, মুন্সীগঞ্জ ০১৭৬৯৪৫৯২৩৫ 

102.  খার্ার ব্যিস্থা্ক, র্ৎস্য িীজ উৎ্াদন খার্ার, সদর, মুন্সীগঞ্জ ০১৭৬৯৪৫৯২৩৬ 

103.  মগা্ালগঞ্জ  মজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, জেলা মৎস্য কম মকর্মার কার্ মালয়, মগা্ালগঞ্জ ০১৭৬৯৪৫৯২৩৭ 

104.  সিসিয়র িহকারী পসরচালক, জেলা মৎস্য কম মকর্মার কার্ মালয়, মগা্ালগঞ্জ ০১৭৬৯৪৫৯২৩৮ 

105.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, মগা্ালগঞ্জ সদর, মগা্ালগঞ্জ ০১৭৬৯৪৫৯২৩৯ 

106.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, মকাটালী্ািা, মগা্ালগঞ্জ ০১৭৬৯৪৫৯২৪০ 

107.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, টুসঙ্গ্ািা, মগা্ালগঞ্জ ০১৭৬৯৪৫৯২৪১ 

108.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, মুকসুদপুর, মগা্ালগঞ্জ ০১৭৬৯৪৫৯২৪২ 

109.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, কাসশয়ানী, মগা্ালগঞ্জ ০১৭৬৯৪৫৯২৪৩ 

110.  খার্ার ব্যিস্থা্ক, র্ৎস্য িীজ উৎ্াদন খার্ার, মগা্ালগঞ্জ ০১৭৬৯৪৫৯২৪৪ 

111.  ধপ্রধিপাল, মৎস্য ধডরলামা ইনধস্টটিউট, মগাপালগঞ্জ ০১৭৬৯৪৫৯২৮৬ 

112.  শরীয়তপুর  মজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, জেলা মৎস্য কম মকর্মার কার্ মালয়, শরীয়তপুর ০১৭৬৯৪৫৯২৪৫ 

113.  সসসনয়র সেকারী ্সরচালক, জেলা মৎস্য কম মকর্মার কার্ মালয়, শরীয়তপুর ০১৭৬৯৪৫৯২৪৬ 

114.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, সদর, শরীয়তপুর ০১৭৬৯৪৫৯২৪৭ 

115.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, মর্দরগঞ্জ, শরীয়তপুর  ০১৭৬৯৪৫৯২৪৮ 

116.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, নসিয়া, শরীয়তপুর  ০১৭৬৯৪৫৯২৪৯ 

117.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, জাসজরা, শরীয়তপুর  ০১৭৬৯৪৫৯২৫০ 

118.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, মগাসাইরোট, শরীয়তপুর  ০১৭৬৯৪৫৯২৫১ 

119.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, িামুিযা, শরীয়তপুর  ০১৭৬৯৪৫৯২৫২ 

120.  খার্ার ব্যিস্থা্ক, র্ৎস্যিীজ উৎ্াদন খার্ার, মগাসাইরোট, শরীয়তপুর   ০১৭৬৯৪৫৯২৫৩ 

121.  নরসসংদী  মজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, জেলা মৎস্য কম মকর্মার কার্ মালয়, নরসসংদী ০১৭৬৯৪৫৯২৫৪ 

122.  সিসিয়র িহকারী পসরচালক, জেলা মৎস্য কম মকর্মার কার্ মালয়, নরসসংদী ০১৭৬৯৪৫৯২৫৫ 

123.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, সদর, নরসসংদী ০১৭৬৯৪৫৯২৫৬ 



ক্রসর্ক নং মজলা ্দসি ও কর্ মস্থল কহ্ মাহরট সসর্ নম্বর 

124.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, রায়পুরা, নরসসংদী ০১৭৬৯৪৫৯২৫৭ 

125.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, র্হনােরদী, নরসসংদী ০১৭৬৯৪৫৯২৫৮ 

126.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, মিলাি, নরসসংদী ০১৭৬৯৪৫৯২৫৯ 

127.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, ্লাশ, নরসসংদী ০১৭৬৯৪৫৯২৬০ 

128.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, সশিপুর, নরসসংদী ০১৭৬৯৪৫৯২৬১ 

129.  খার্ার ব্যিস্থা্ক, র্ৎস্য িীজ উৎ্াদন খার্ার, িাগোটা, নরসসংদী   ০১৭৬৯৪৫৯২৬২ 

130.  রাজিািী  জেলা মৎস্য কম মকর্মা, মজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, রােবািী ০১৭৬৯৪৫৯২৬৩ 

131.  সিসিয়র িহকারী পসরচালক, মজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, রােবািী ০১৭৬৯৪৫৯২৬৪ 

132.  সিসিয়র উপজেলা মৎস্য কম মকর্মা, সিসিয়র উপজেলা মৎস্য কম মকর্মার কার্ মালয়, জগায়ালন্দ, রােবািী ০১৭৬৯৪৫৯২৬৫ 

133.  সিসিয়র উপজেলা মৎস্য কম মকর্মা, সিসিয়র উপজেলা মৎস্য কম মকর্মার কার্ মালয়, িদর, রােবািী ০১৭৬৯৪৫৯২৬৬ 

134.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উপজেলা মৎস্য কম মকর্মার কার্ মালয়, পািংিা, রােবািী ০১৭৬৯৪৫৯২৬৭ 

135.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উপজেলা মৎস্য কম মকর্মার কার্ মালয়, কালুখালী, রােবািী ০১৭৬৯৪৫৯২৬৮ 

136.  সিসিয়র উপজেলা মৎস্য কম মকর্মা, উপজেলা মৎস্য কম মকর্মার কার্ মালয়, বাসলয়াকাসন্দ, রােবািী ০১৭৬৯৪৫৯২৬৯ 

137.  খামার ব্যবস্থাপক, মৎস্য বীে উৎপাদি খামার, রােবািী িদর, রােবািী ০১৭৬৯৪৫৯২৭০ 

138.  খার্ার ব্যিস্থা্ক, মৎস্য বীে উৎপাদি খামার, বাসলয়াকাসন্দ, রােবািী ০১৭৬৯৪৫৯২৭১ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



চট্টগ্রার্ সির্াগ, চট্টগ্রার্ 

ক্রসর্ক নং সির্াগ ্দসি ও কর্ মস্থল কহ্ মাহরট সসর্ নম্বর 

1.  চট্টগ্রার্ উপপধরচালক, উপপধরচালরকর কার্ মালয়, চট্টগ্রাম ধবভাগ, কুধমল্লা ০১৭৬৯৪৫৯২৯১ 

2.  ধসধনয়র সহকারী পধরচালক, উপপধরচালরকর কার্ মালয়, চট্টগ্রাম ধবভাগ, কুধমল্লা ০১৭৬৯৪৫৯২৯২ 

3.  সেকারী ্সরচালক, উপপধরচালরকর কার্ মালয়, চট্টগ্রাম ধবভাগ, কুধমল্লা ০১৭৬৯৪৫৯২৯৩ 

                                                               

ক্রসর্ক নং মজলা ্দসি ও কর্ মস্থল কহ্ মাহরট সসর্ নম্বর 

4.  চাঁদপুর 

 

 

 

 

 

 

মজলা মৎস্য কম মকিমা, মজলা মৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, চাঁদপুর  ০১৭৬৯৪৫৯২৯৪ 

5.  সসসনয়র সেকারী ্সরচালক, মজলা মৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, চাঁদপুর ০১৭৬৯৪৫৯২৯৫ 

6.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর ০১৭৬৯৪৫৯২৯৬ 

7.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, কচুয়া, চাঁদপুর ০১৭৬৯৪৫৯২৯৭ 

8.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, মিলব উত্তর, চাঁদপুর ০১৭৬৯৪৫৯২৯৮ 

9.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর ০১৭৬৯৪৫৯২৯৯ 

10.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, ফধরদগঞ্জ, চাঁদপুর ০১৭৬৯৪৫৯৩০০ 

11.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, শাহরাধস্ত, চাঁদপুর ০১৭৬৯৪৫৯৩০১ 

12.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়,  মিলব দধক্ষণ, চাঁদপুর ০১৭৬৯৪৫৯৩০২ 

13.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, হাইমচর, চাঁদপুর ০১৭৬৯৪৫৯৩০৩ 

14.  খামার ব্যবস্থাপক, মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, কচুয়া, চাঁদপুর ০১৭৬৯৪৫৯৩০৪ 

15.  অধ্যক্ষ, মৎস্য ধডরলামা ইিটিটিউট, চাঁদপুর ০১৭৬৯৪৫৯৪৪৪ 

16.  অধ্যক্ষ, মৎস্য প্রধশক্ষণ ইিটিটিউট, চাঁদপুর ০১৭৬৯৪৫৯৪৪৫ 

17.  মনায়াখালী মজলা মৎস্য কম মকিমা, মজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, মনায়াখালী ০১৭৬৯৪৫৯৩০৫ 

18.  সসসনয়র সেকারী ্সরচালক, মজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, মনায়াখালী ০১৭৬৯৪৫৯৩০৬ 

19.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, সদর, মনায়াখালী ০১৭৬৯৪৫৯৩০৭ 

20.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, মবগমগঞ্জ, মনায়াখালী ০১৭৬৯৪৫৯৩০৮ 

21.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, মসানাইমুিী, মনায়াখালী ০১৭৬৯৪৫৯৩০৯ 

22.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, চাটধখল, মনায়াখালী ০১৭৬৯৪৫৯৩১০ 

23.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, মসনবাগ, মনায়াখালী ০১৭৬৯৪৫৯৩১১ 

24.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, মকাম্পানীগঞ্জ, মনায়াখালী ০১৭৬৯৪৫৯৩১২ 

25.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা,  উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, কধবরহাট, মনায়াখালী ০১৭৬৯৪৫৯৩১৩ 

26.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা,  উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, সুবণ মচর, মনায়াখালী ০১৭৬৯৪৫৯৩১৪ 

27.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, হাধিয়া, মনায়াখালী। ০১৭৬৯৪৫৯৩১৫ 
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28.  খামার ব্যবস্থাপক, মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, মচৌমুহনী, মনায়াখালী ০১৭৬৯৪৫৯৩১৬ 

29.  মিনী মজলা মৎস্য কম মকিমা, মজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, মফনী ০১৭৬৯৪৫৯৩১৭ 

30.  সসসনয়র সেকারী ্সরচালক,  মজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, মফনী ০১৭৬৯৪৫৯৩১৮ 

31.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, মসানাগাজী, মফনী ০১৭৬৯৪৫৯৩১৯ 

32.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, দাগনভ ূঁঞা, মফনী ০১৭৬৯৪৫৯৩২০ 

33.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, ফুলগাজী, মফনী ০১৭৬৯৪৫৯৩২১ 

34.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, মফনী সদর, মফনী ০১৭৬৯৪৫৯৩২২ 

35.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, পরশুরাম, মফনী ০১৭৬৯৪৫৯৩২৩ 

36.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়,  ছাগলনাইয়া, মফনী ০১৭৬৯৪৫৯৩২৪ 

37.   খামার ব্যবস্থাপক, মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, মসানাগাজী, মফনী ০১৭৬৯৪৫৯৩২৫ 

38.  খামার ব্যবস্থাপক, মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, ছাগলনাইয়া, মফনী ০১৭৬৯৪৫৯৩২৬ 

39.  খামার ব্যবস্থাপক, মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, মফনী সদর, মফনী ০১৭৬৯৪৫৯৩২৭ 

40.  খাগিাছসি 

্াি মতয মজলা 

মজলা মৎস্য কম মকিমা, মজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, খাগিাছধি পাব মিয মজলা ০১৭৬৯৪৫৯৩২৮ 

41.  ধসধনয়র সহকারী পধরচালক, মজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, খাগিাছধি পাব মিয মজলা ০১৭৬৯৪৫৯৩২৯ 

42.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, খাগিাছধি সদর ০১৭৬৯৪৫৯৩৩০ 

43.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা,  উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, গুইমারা, খাগিাছধি ০১৭৬৯৪৫৯৩৩১ 

44.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, মাটিরাঙ্গা, খাগিাছধি ০১৭৬৯৪৫৯৩৩২ 

45.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, রামগি, খাগিাছধি ০১৭৬৯৪৫৯৩৩৩ 

46.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, দীধিনালা, খাগিাছধি ০১৭৬৯৪৫৯৩৩৪ 

47.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, পানছধি, খাগিাছধি ০১৭৬৯৪৫৯৩৩৫ 

48.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, মহালছধি, খাগিাছধি ০১৭৬৯৪৫৯৩৩৬ 

49.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, মাধনকছধি, খাগিাছধি ০১৭৬৯৪৫৯৩৩৭ 

50.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, লক্ষীছধি, খাগিাছধি ০১৭৬৯৪৫৯৩৩৮ 

51.  কক্সিাজার মজলা মৎস্য কম মকিমা, মজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, কক্সবাজার  ০১৭৬৯৪৫৯৩৩৯ 

52.  সসসনয়র সেকারী ্সরচালক,  মজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, কক্সবাজার ০১৭৬৯৪৫৯৩৪০ 

53.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, সদর, কক্সবাজার  ০১৭৬৯৪৫৯৩৪১ 

54.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, মরহশখালী, কক্সবাজার ০১৭৬৯৪৫৯৩৪২ 

55.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, চকধরয়া, কক্সবাজার ০১৭৬৯৪৫৯৩৪৩ 

56.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, মপকুয়া, কক্সবাজার ০১৭৬৯৪৫৯৩৪৪ 

57.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, উধখয়া, কক্সবাজার ০১৭৬৯৪৫৯৩৪৫ 

58.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, রামু, কক্সবাজার ০১৭৬৯৪৫৯৩৪৬ 

59.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, কুতুবধদয়া, কক্সবাজার  ০১৭৬৯৪৫৯৩৪৭ 
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60.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, মটকনাফ, কক্সবাজার ০১৭৬৯৪৫৯৩৪৮ 

61.  সিসাসরজ মকায়াহরন্টাইন অসিসার, মটকনাি স্থলিন্দর, কক্সিাজার ০১৭৬৯৪৫৯৪৩৪ 

62.  সেকারী ্সরচালক, সচংসি চাষ প্রদ মশনী খার্ার ও প্রসশক্ষণ মকন্দ্র, মটকনাি, কক্সিাজার  ০১৭৬৯৪৫৯৪৩৫ 

63.  প্রকল্প ব্যিস্থা্ক, প্রকল্প ব্যিস্থা্হকর কার্ মালয়, সচংসি চাষ উন্নয়ন (এসিসি), কক্সিাজার  ০১৭৬৯৪৫৯৪৩৬ 

64.  আঞ্চধলক মৎস্য কম মকিমা, আঞ্চধলক মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, সচংসি চাষ সম্প্রসারণ, র্ৎস্য অসধদপ্তর, কক্সবাজার ০১৭৬৯৪৫৯৪৩৭ 

65.  রাঙ্গামাটি মজলা মৎস্য কম মকিমা, মজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, রাঙ্গামাটি ০১৭৬৯৪৫৯৩৪৯ 

66.  সসসনয়র সেকারী ্সরচালক, মজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, রাঙ্গামাটি ০১৭৬৯৪৫৯৩৫০ 

67.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, রাঙ্গামাটি সদর, রাঙ্গামাটি ০১৭৬৯৪৫৯৩৫১ 

68.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, কাউখালী, রাঙ্গামাটি ০১৭৬৯৪৫৯৩৫২ 

69.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, কাপ্তাই, রাঙ্গামাটি  ০১৭৬৯৪৫৯৩৫৩ 

70.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, রাজস্থলী, রাঙ্গামাটি ০১৭৬৯৪৫৯৩৫৪ 

71.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, নাধনয়ারচর, রাঙ্গামাটি ০১৭৬৯৪৫৯৩৫৫ 

72.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, জুরাছধি, রাঙ্গামাটি ০১৭৬৯৪৫৯৩৫৬ 

73.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, বািাইছধি, রাঙ্গামাটি ০১৭৬৯৪৫৯৩৫৭ 

74.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, লংগদু, রাঙ্গামাটি ০১৭৬৯৪৫৯৩৫৮ 

75.  োহ্মণবাধিয়া মজলা মৎস্য কম মকিমা, মজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, োহ্মণবাধিয়া ০১৭৬৯৪৫৯৩৫৯ 

76.  সসসনয়র সেকারী ্সরচালক, মজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, োহ্মণবাধিয়া  ০১৭৬৯৪৫৯৩৬০ 

77.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, সদর, োহ্মণবাধিয়া ০১৭৬৯৪৫৯৩৬১ 

78.   ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, নবীনগর, োহ্মণবাধিয়া ০১৭৬৯৪৫৯৩৬২ 

79.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, নাধসর নগর, োহ্মণবাধিয়া ০১৭৬৯৪৫৯৩৬৩ 

80.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, আখাউিা, োহ্মণবাধিয়া ০১৭৬৯৪৫৯৩৬৪ 

81.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, বাঞ্ছারামপুর, োহ্মণবাধিয়া ০১৭৬৯৪৫৯৩৬৫ 

82.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, কসবা, োহ্মণবাধিয়া ০১৭৬৯৪৫৯৩৬৬ 

83.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, সরাইল, োহ্মণবাধিয়া ০১৭৬৯৪৫৯৩৬৭ 

84.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, আশুগঞ্জ, োহ্মণবাধিয়া। ০১৭৬৯৪৫৯৩৬৮ 

85.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, ধবজয়নগর, োহ্মণবাধিয়া ০১৭৬৯৪৫৯৩৬৯ 

86.  খামার ব্যবস্থাপক, মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, রার্রাইল, োহ্মণবাধিয়া  ০১৭৬৯৪৫৯৩৭০ 

87.  সিসাসরজ মকায়াহরন্টাইন অসিসার, আখাউিা স্থলিন্দর, ব্রাহ্মণিাসিয়া, চট্টগ্রাম ০১৭৬৯৪৫৯৪৩২ 

88.  সিসাসরজ মকায়াহরন্টাইন অসিসার, কসিা স্থলিন্দর, ব্রাহ্মণিাসিয়া, চট্টগ্রাম ০১৭৬৯৪৫৯৪৩৩ 

89.  চট্টগ্রাম 

 

মজলা মৎস্য কম মকিমা, মজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, চট্টগ্রাম ০১৭৬৯৪৫৯৩৭১ 

90.  সসসনয়র সেকারী ্সরচালক, মজলা উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, চট্টগ্রাম ০১৭৬৯৪৫৯৩৭২ 

91.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, আরনায়ারা, চট্টগ্রাম ০১৭৬৯৪৫৯৩৭৩ 



ক্রসর্ক নং মজলা ্দসি ও কর্ মস্থল কহ্ মাহরট সসর্ নম্বর 

92.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, মীরসরাই, চট্টগ্রাম ০১৭৬৯৪৫৯৩৭৪ 

93.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, সীিাকুণ্ড, চট্টগ্রাম ০১৭৬৯৪৫৯৩৭৫ 

94.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম ০১৭৬৯৪৫৯৩৭৬ 

95.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, ফটিকছধি, চট্টগ্রাম ০১৭৬৯৪৫৯৩৭৭ 

96.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, রাঙ্গুধনয়া, চট্টগ্রাম ০১৭৬৯৪৫৯৩৭৮ 

97.  উপরজলা মৎস্য কমমকমিা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, সািকাধনয়া, চট্টগ্রাম ০১৭৬৯৪৫৯৩৭৯ 

98.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, মলাহাগািা, চট্টগ্রাম  ০১৭৬৯৪৫৯৩৮০ 

99.  উপরজলা মৎস্য কর্ মকতমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, মবায়ালখালী, চট্টগ্রাম ০১৭৬৯৪৫৯৩৮১ 

100.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কমমকমিা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, রাউজান, চট্টগ্রাম ০১৭৬৯৪৫৯৩৮২ 

101.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, পটিয়া, চট্টগ্রাম ০১৭৬৯৪৫৯৩৮৩ 

102.  উপরজলা মৎস্য কম মকিা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম ০১৭৬৯৪৫৯৩৮৪ 

103.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার দপ্তর উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম ০১৭৬৯৪৫৯৩৮৫ 

104.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, বাশঁখালী, চট্টগ্রাম ০১৭৬৯৪৫৯৩৮৬ 

105.   উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, কণ মফুলী, চট্টগ্রাম ০১৭৬৯৪৫৯৩৮৭ 

106.  খামার ব্যবস্থাপক, মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, পটিয়া, চট্টগ্রাম ০১৭৬৯৪৫৯৩৮৮ 

107.  খামার ব্যবস্থাপক, মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, মীরসরাই, চট্টগ্রাম ০১৭৬৯৪৫৯৩৮৯ 

108.  সিসাসরজ মকায়াহরন্টাইন অসিসার, শাে আর্ানত আন্তজমাসতক সির্ানিন্দর, চট্টগ্রাম ০১৭৬৯৪৫৯৪৩০ 

109.  ধফসাধরজ মকায়াররন্টাইন অধফসার, ধফসাধরজ মকায়াররন্টাইন অধফসাররর কার্ মালয়, চট্টগ্রাম সমুি বন্দর, চট্টগ্রাম ০১৭৬৯৪৫৯৪৩১ 

110.  বান্দরবান 

পাব মিয মজলা 

মজলা মৎস্য কম মকিমা, মজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, বান্দরবান পাব মিয মজলা ০১৭৬৯৪৫৯৩৯০ 

111.  সসসনয়র সেকারী ্সরচালক, মজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, বান্দরবান পাব মিয মজলা ০১৭৬৯৪৫৯৩৯১ 

112.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, বান্দরবান সদর, বান্দরবান ০১৭৬৯৪৫৯৩৯২ 

113.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, লামা, বান্দরবান ০১৭৬৯৪৫৯৩৯৩ 

114.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, আধলকদম, বান্দরবান  ০১৭৬৯৪৫৯৩৯৪ 

115.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, মরায়াংছধি, বান্দরবান  ০১৭৬৯৪৫৯৩৯৫ 

116.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, নাইক্ষযংছধি, বান্দরবান ০১৭৬৯৪৫৯৩৯৬ 

117.  লক্ষ্মীপুর মজলা মৎস্য কম মকিমা, মজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, লক্ষ্মীপুর। ০১৭৬৯৪৫৯৩৯৭ 

118.  সসসনয়র সেকারী ্সরচালক, মজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, লক্ষ্মীপুর। ০১৭৬৯৪৫৯৩৯৮ 

119.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, লক্ষ্মীপুর সদর, লক্ষ্মীপুর  ০১৭৬৯৪৫৯৩৯৯ 

120.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, রামগধি, লক্ষ্মীপুর ০১৭৬৯৪৫৯৪০০ 

121.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, কমলনগর, লক্ষ্মীপুর ০১৭৬৯৪৫৯৪০১ 

122.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর ০১৭৬৯৪৫৯৪০২ 

123.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, রামগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর ০১৭৬৯৪৫৯৪০৩ 



ক্রসর্ক নং মজলা ্দসি ও কর্ মস্থল কহ্ মাহরট সসর্ নম্বর 

124.  খামার ব্যবস্থাপক, মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার মান্দাধর, লক্ষ্মীপুর ০১৭৬৯৪৫৯৪০৪ 

125.  উর্দ্মিন ববজ্ঞাধনক কম মকিমা, মৎস্য প্রজনন ও প্রধশক্ষণ মকন্দ্র, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর ০১৭৬৯৪৫৯৪৪৬ 

126.  কুসর্ল্লা মজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, মজলা র্ৎস্য কমর্কমতার কার্ মালয়, কুসর্ল্লা ০১৭৬৯৪৫৯৪০৫ 

127.  সসসনয়র সেকারী ্সরচালক, মজলা র্ৎস্য কমর্কমতার কার্ মালয়, কুসর্ল্লা ০১৭৬৯৪৫৯৪০৬ 

128.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, আদশ ম সদর, কুধমল্লা  ০১৭৬৯৪৫৯৪০৭ 

129.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, চাধন্দনা, কুধমল্লা  ০১৭৬৯৪৫৯৪০৮ 

130.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, দাউদকাধন্দ, কুধমল্লা  ০১৭৬৯৪৫৯৪০৯ 

131.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, মচৌদ্দগ্রাম, কুধমল্লা ০১৭৬৯৪৫৯৪১০ 

132.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, মুরাদনগর, কুধমল্লা  ০১৭৬৯৪৫৯৪১১ 

133.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, বুধিচং, কুধমল্লা ০১৭৬৯৪৫৯৪১২ 

134.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, লাকসামা, কুধমল্লা ০১৭৬৯৪৫৯৪১৩ 

135.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, মদধবদ্বার, কুধমল্লা ০১৭৬৯৪৫৯৪১৪ 

136.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, সদর দধক্ষণ, কুধমল্লা ০১৭৬৯৪৫৯৪১৫ 

137.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, মরনাহরগঞ্জ, কুধমল্লা ০১৭৬৯৪৫৯৪১৬ 

138.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, োহ্মণপািা, কুধমল্লা ০১৭৬৯৪৫৯৪১৭ 

139.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, মহামনা, কুধমল্লা ০১৭৬৯৪৫৯৪১৮ 

140.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, ধিিাস, কুধমল্লা ০১৭৬৯৪৫৯৪১৯ 

141.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, বরুিা, কুধমল্লা ০১৭৬৯৪৫৯৪২০ 

142.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, মমিনা, কুধমল্লা ০১৭৬৯৪৫৯৪২১ 

143.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, নাংগলরকাট, কুধমল্লা ০১৭৬৯৪৫৯৪২২ 

144.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, লালমাই, কুধমল্লা ০১৭৬৯৪৫৯৪২৩ 

145.  খার্ার ব্যিস্থা্ক, র্ৎস্য িীজ উৎ্াদন খার্ার, জাংগাসলয়া, কুসর্ল্লা  ০১৭৬৯৪৫৯৪২৪ 

146.  খার্ার ব্যিস্থা্ক, র্ৎস্য িীজ উৎ্াদন খার্ার, লাকসার্, কুসর্ল্লা ০১৭৬৯৪৫৯৪২৫ 

147.  খার্ার ব্যিস্থা্ক, র্ৎস্য িীজ উৎ্াদন খার্ার, মদসিদ্বার, কুসর্ল্লা ০১৭৬৯৪৫৯৪২৬ 

148.  খার্ার ব্যিস্থা্ক, র্ৎস্য িীজ উৎ্াদন খার্ার, মচৌিগ্রার্, কুসর্ল্লা ০১৭৬৯৪৫৯৪২৭ 

149.  খার্ার ব্যিস্থা্ক, র্ৎস্য িীজ উৎ্াদন খার্ার, চাসন্দনা, কুসর্ল্লা ০১৭৬৯৪৫৯৪২৮ 

150.  খার্ার ব্যিস্থা্ক, র্ৎস্য িীজ উৎ্াদন খার্ার, বুসিচং, কুসর্ল্লা ০১৭৬৯৪৫৯৪২৯ 

  

 

 



সামুসদ্রক র্ৎস্য দপ্তর, আগ্রািাদ, চট্টগ্রার্ দপ্তর  

 

ক্রসর্ক নং সির্াগ/হজলা ্দসি ও কর্ মস্থল কহ্ মাহরট সসর্ নম্বর 

151.  চট্টগ্রার্ ্সরচালক (সামুসদ্রক), সামুসদ্রক র্ৎস্য দপ্তর, আগ্রািাদ, চট্টগ্রার্  ০১৭৬৯৪৫৯৪৩৮ 

152.  উ্্সরচালক, সামুসদ্রক র্ৎস্য দপ্তর, আগ্রািাদ, চট্টগ্রার্ ০১৭৬৯৪৫৯৪৩৯ 

 

সামুসদ্রক র্ৎস্য জসর্ ব্যিস্থা্না ইউসনট, চট্টগ্রার্  

 

ক্রসর্ক নং সির্াগ/হজলা ্দসি ও কর্ মস্থল কহ্ মাহরট সসর্ নম্বর 

153.  চট্টগ্রার্ প্রিান ববজ্ঞাধনক কম মকিমা, সামুসদ্রক র্ৎস্য জধরপ ব্যবস্থাপনা ইউধনট, চট্টগ্রাম ০১৭৬৯৪৫৯৪৪০ 

154.  স্কীপার (আর ধভ মীন সন্ধানী), সামুসদ্রক র্ৎস্য জধরপ ব্যবস্থাপনা ইউধনট, চট্টগ্রাম ০১৭৬৯৪৫৯৪৪১ 

 

র্ৎস্য ্সরদশ মন ও র্ানসনয়ন্ত্রণ দপ্তর, চট্টগ্রার্  

ক্রসর্ক নং সির্াগ/হজলা ্দসি ও কর্ মস্থল কহ্ মাহরট সসর্ নম্বর 

155.  চট্টগ্রার্ উপপধরচালক, মৎস্য পধরদশ মন ও মান ধনয়ন্ত্রণ, চট্টগ্রাম ০১৭৬৯৪৫৯৪৪২ 

 

মকায়াসলটি কহরাল ল্যািহরটসর, র্ৎস্য ্সরদশ মন ও র্ানসনয়ন্ত্রণ, চট্টগ্রার্  

 

ক্রসর্ক নং সির্াগ/হজলা ্দসি ও কর্ মস্থল কহ্ মাহরট সসর্ নম্বর 

156.  চট্টগ্রার্ মকায়াধলটি অযাসুররি ম্যারনজার, মকায়াধলটি কররাল ল্যাবররটধর, মৎস্য অধিদপ্তর, চট্রগ্রাম ০১৭৬৯৪৫৯৪৪৩ 

 

 

 

 

 



খুলনা ধবভাগ, খুলনা 

ক্রসর্ক নং সির্াগ ্দসি ও কর্ মস্থল কহ্ মাহরট সসর্ নম্বর 

1.  খুলনা উপপধরচালক, উপপধরচালরকর কার্ মালয়, মৎস্য অধিদপ্তর, খুলনা ধবভাগ, খুলনা ০১৭৬৯৪৫৯৪৪৭ 

2.  সসসনয়র সেকারী ্সরচালক, উপপধরচালরকর কার্ মালয়, মৎস্য অধিদপ্তর, খুলনা ধবভাগ, খুলনা ০১৭৬৯৪৫৯৪৪৮ 

3.  সেকারী ্সরচালক, উপপধরচালরকর কার্ মালয়, মৎস্য অধিদপ্তর, খুলনা ধবভাগ, খুলনা ০১৭৬৯৪৫৯৪৪৯ 

 

ক্রসর্ক নং মজলা ্দসি ও কর্ মস্থল কহ্ মাহরট সসর্ নম্বর 

4.  খুলনা মজলা মৎস্য কম মকিমা, মজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, খুলনা ০১৭৬৯৪৫৯৪৫০ 

5.  সসসনয়র সেকারী ্সরচালক, মজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, খুলনা ০১৭৬৯৪৫৯৪৫১ 

6.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, ধদিধলয়া, খুলনা ০১৭৬৯৪৫৯৪৫২ 

7.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, দারকাপ, খুলনা ০১৭৬৯৪৫৯৪৫৩ 

8.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, বটিয়ািাটা, খুলনা ০১৭৬৯৪৫৯৪৫৪ 

9.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, পাইকগাছা, খুলনা ০১৭৬৯৪৫৯৪৫৫ 

10.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, ডুমুধরয়া, খুলনা ০১৭৬৯৪৫৯৪৫৬ 

11.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, ফুলিলা, খুলনা ০১৭৬৯৪৫৯৪৫৭ 

12.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, রূপসা, খুলনা ০১৭৬৯৪৫৯৪৫৮ 

13.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, মিরখাদা, খুলনা ০১৭৬৯৪৫৯৪৫৯ 

14.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা,  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, কয়রা, খুলনা ০১৭৬৯৪৫৯৪৬০ 

15.  খামার ব্যবস্থাপক, মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, ডুমুধরয়া, খুলনা ০১৭৬৯৪৫৯৪৬১ 

16.  খামার ব্যবস্থাপক, মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, সদর, খুলনা ০১৭৬৯৪৫৯৪৬২ 

17.  প্রকল্প পধরচালক, মপাল্ডার প্রকল্প, খুলনা ধবভাগ, খুলনা। ০১৭৬৯৪৫৯৫৫০ 

18.  ইন্সপপক্টর, সার্ভ িপেন্স চেক চপাষ্ট, খুেনা র্সটি, খুেনা ০১৭৬৯৪৫৯৫৬১ 

19.  সািক্ষীরা মজলা মৎস্য কম মকিমা, মজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, সািক্ষীরা ০১৭৬৯৪৫৯৪৬৩ 

20.  সসসনয়র সেকারী ্সরচালক, মজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, সািক্ষীরা ০১৭৬৯৪৫৯৪৬৪ 

21.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, সািক্ষীরা সদর, সািক্ষীরা ০১৭৬৯৪৫৯৪৬৫ 

22.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, িালা, সািক্ষীরা ০১৭৬৯৪৫৯৪৬৬ 

23.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, কলাররায়া, সািক্ষীরা ০১৭৬৯৪৫৯৪৬৭ 

24.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, মদবহাটা, সািক্ষীরা ০১৭৬৯৪৫৯৪৬৮ 

25.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, কাধলগঞ্জ, সািক্ষীরা ০১৭৬৯৪৫৯৪৬৯ 

26.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, আশাশুধন, সািক্ষীরা ০১৭৬৯৪৫৯৪৭০ 

27.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, শ্যামনগর, সািক্ষীরা ০১৭৬৯৪৫৯৪৭১ 



ক্রসর্ক নং মজলা ্দসি ও কর্ মস্থল কহ্ মাহরট সসর্ নম্বর 

28.  খামার ব্যবস্থাপক, মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, সািক্ষীরা সদর, সািক্ষীরা ০১৭৬৯৪৫৯৪৭২ 

29.  খামার ব্যবস্থাপক, মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, সধখপুর, মদবহাটা, সািক্ষীরা ০১৭৬৯৪৫৯৪৭৩ 

30.  ধফশাধরজ মকায়াররনটাইন অধফসার, মভামরা স্থল বন্দর, সািক্ষীরা সদর, সািক্ষীরা ০১৭৬৯৪৫৯৫৪৬ 

31.  উর্দ্মিন ববজ্ঞাধনক কম মকিমা, ধচংধি চাষ প্রদশ মনী খামার, এল্লারচর, সািক্ষীরা ০১৭৬৯৪৫৯৫৫৬ 

32.  খামার ব্যবস্থাপক, প্রদশ মণী খামার ও প্রধশক্ষণ মকন্দ্র, কাধলগঞ্জ, সািক্ষীরা ০১৭৬৯৪৫৯৫৫৭ 

33.  েযাচাসর অসিসার, েযাচাসর ইউসনট, সচংসি চাষ সম্প্রসারণ মকন্দ্র, কাসলগঞ্জ, সাতক্ষীরা ০১৭৬৯৪৫৯৫৫৮ 

34.  আঞ্চধলক মৎস্য কম মকিমা, আঞ্চধলক মৎস্য কম মকিমার দপ্তর, কাধলগঞ্জ, সািক্ষীরা ০১৭৬৯৪৫৯৫৫৯ 

35.  িাহগরোট মজলা মৎস্য কম মকিমা, মজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, বারগরহাট ০১৭৬৯৪৫৯৪৭৪ 

36.  সসসনয়র সেকারী ্সরচালক, মজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, বারগরহাট ০১৭৬৯৪৫৯৪৭৫ 

37.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, বারগরহাট সদর, বারগরহাট ০১৭৬৯৪৫৯৪৭৬ 

38.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, ফধকরহাট, বারগরহাট ০১৭৬৯৪৫৯৪৭৭ 

39.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, রামপাল, বারগরহাট ০১৭৬৯৪৫৯৪৭৮ 

40.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, কচুয়া, বারগরহাট ০১৭৬৯৪৫৯৪৭৯ 

41.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, ধচিলমারী, বারগরহাট ০১৭৬৯৪৫৯৪৮০ 

42.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য  কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, মমাংলা, বারগরহাট ০১৭৬৯৪৫৯৪৮১ 

43.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, মমাল্লাহাট, িামগরহাট ০১৭৬৯৪৫৯৪৮২ 

44.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, মমাররলগঞ্জ, বারগরহাট ০১৭৬৯৪৫৯৪৮৩ 

45.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, শরণরখালা, বারগরহাট ০১৭৬৯৪৫৯৪৮৪ 

46.  খামার ব্যবস্থাপক, মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, বারগরহাট  ০১৭৬৯৪৫৯৪৮৫ 

47.  ধফশাধরজ মকায়াররনটাইন অধফসার, মংলা সমুি বন্দর, মংলা, বারগরহাট ০১৭৬৯৪৫৯৫৪৭ 

48.  র্হশার মজলা  মৎস্য কম মকিমা, মজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, র্রশার ০১৭৬৯৪৫৯৪৮৬ 

49.  সসসনয়র সেকারী ্সরচালক, মজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, র্রশার ০১৭৬৯৪৫৯৪৮৭ 

50.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, র্রশার সদর, র্রশার ০১৭৬৯৪৫৯৪৮৮ 

51.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, ধিকরগাছা, র্রশার ০১৭৬৯৪৫৯৪৮৯ 

52.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, অভয়নগর, র্রশার ০১৭৬৯৪৫৯৪৯০ 

53.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, মধনরামপুর, র্রশার। ০১৭৬৯৪৫৯৪৯১ 

54.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, মকশবপুর, র্রশার। ০১৭৬৯৪৫৯৪৯২ 

55.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, শাশ মা, র্রশার ০১৭৬৯৪৫৯৪৯৩ 

56.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, মচৌগাছা, র্রশার ০১৭৬৯৪৫৯৪৯৪ 

57.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, বািারপািা, র্রশার ০১৭৬৯৪৫৯৪৯৫ 

58.  খামার ব্যবস্থাপক, মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, র্রশার সদর, র্রশার। ০১৭৬৯৪৫৯৪৯৬ 

59.  খামার ব্যবস্থাপক, মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, ধিকরগাছা, র্রশার। ০১৭৬৯৪৫৯৪৯৭ 



ক্রসর্ক নং মজলা ্দসি ও কর্ মস্থল কহ্ মাহরট সসর্ নম্বর 

60.  খামার ব্যবস্থাপক, মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, বাগআঁচিা, শাশ মা, র্রশার। ০১৭৬৯৪৫৯৪৯৮ 

61.  ধফশাধরজ মকায়াররনটাইন অধফসার, মবনারপাল স্থল বন্দর  শাশ মা, র্রশার ০১৭৬৯৪৫৯৫৪৮ 

62.  ইপন্সপপক্টর, মৎস্য পর্রদর্ িন ও মান র্নয়ন্ত্রণ দপ্তর, র্ার্ িা, যপর্ার ০১৭৬৯৪৫৯৫৬০ 

63.  প্রকল্প ্সরচালক, িাওি র্ৎস্য উন্নয়ন প্রকল্প (রাজস্ব), র্হশার ০১৭৬৯৪৫৯৫৬২ 

64.  িাওি ব্যিস্থা্ক,  র্জমাদ িাওি, মচৌগাছা, র্হশার ০১৭৬৯৪৫৯৫৬৪ 

65.  িাওি ব্যিস্থা্ক, মিিহগাসিন্দপুর িাওি, মচৌগাছা, র্হশার ০১৭৬৯৪৫৯৫৬৫ 

66.  নিাইল মজলা মৎস্য কম মকিমা, মজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, নিাইল ০১৭৬৯৪৫৯৪৯৯ 

67.  সসসনয়র সেকারী ্সরচালক, মজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, নিাইল ০১৭৬৯৪৫৯৫০০ 

68.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, নিাইল সদর, নিাইল। ০১৭৬৯৪৫৯৫০১ 

69.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, মলাহাগিা,নিাইল ০১৭৬৯৪৫৯৫০২ 

70.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, কাধলয়া, নিাইল ০১৭৬৯৪৫৯৫০৩ 

71.  খামার ব্যবস্থাপক, মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, নিাইল ০১৭৬৯৪৫৯৫০৪ 

72.  র্াগুরা মজলা মৎস্য কম মকিমা, মজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, মাগুরা ০১৭৬৯৪৫৯৫০৫ 

73.  সসসনয়র সেকারী ্সরচালক মজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, মাগুরা ০১৭৬৯৪৫৯৫০৬ 

74.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, মাগুরা সদর, মাগুরা ০১৭৬৯৪৫৯৫০৭ 

75.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, শাধলখা, মাগুরা ০১৭৬৯৪৫৯৫০৮ 

76.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, শ্রীপুর, মাগুরা ০১৭৬৯৪৫৯৫০৯ 

77.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, মহম্মদপুর, মাগুরা ০১৭৬৯৪৫৯৫১০ 

78.  খামার ব্যবস্থাপক, মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, মাগুরা সদর, মাগুরা ০১৭৬৯৪৫৯৫১১ 

79.  সিনাইদে মজলা মৎস্য কম মকিমা, মজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, ধিনাইদহ ০১৭৬৯৪৫৯৫১২ 

80.  সসসনয়র সেকারী ্সরচালক, মজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, ধিনাইদহ ০১৭৬৯৪৫৯৫১৩ 

81.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, সদর, সিনাইদে ০১৭৬৯৪৫৯৫১৪ 

82.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, কালীগঞ্জ, সিনাইদে ০১৭৬৯৪৫৯৫১৫ 

83.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, মকাটচাঁদপুর, সিনাইদে ০১৭৬৯৪৫৯৫১৬ 

84.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উ্হজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, র্হেশপুর, সিনাইদে ০১৭৬৯৪৫৯৫১৭ 

85.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উ্হজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, েসরণাকুন্ডু, সিনাইদে ০১৭৬৯৪৫৯৫১৮ 

86.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উ্হজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, বশলকু্া, সিনাইদে ০১৭৬৯৪৫৯৫১৯ 

87.  খার্ার ব্যিস্থা্ক, র্ৎস্য িীজ উৎ্াদন খার্ার, সিনাইদে সদর, সিনাইদে ০১৭৬৯৪৫৯৫২০ 

88.  েযাচাসর ম্যাহনজার, মকন্দ্রীয় র্ৎস্য েযাচাসর কর্হপ্লক্স, মকাটচাঁদপুর, সিনাইদে ০১৭৬৯৪৫৯৫৪৯ 

89.  প্রসশক্ষণ কর্ মকতমা, র্ৎস্য প্রসশক্ষণ মকন্দ্র, মকাটচাঁদপুর, সিনাইদে ০১৭৬৯৪৫৯৫৫৫ 

90.  িাওি ব্যিস্থা্ক, িলুের িাওি, মকাটচাদপুর, সিনাইদে ০১৭৬৯৪৫৯৫৬৩ 

91.  িাওি ব্যিস্থা্ক, জয়সদয়া িাওি, মকাটচাদপুর, সিনাইদে ০১৭৬৯৪৫৯৫৬৬ 



ক্রসর্ক নং মজলা ্দসি ও কর্ মস্থল কহ্ মাহরট সসর্ নম্বর 

92.  িাওি ব্যিস্থা্ক, িহতপুর িাওি, র্হেশপুর, সিনাইদে ০১৭৬৯৪৫৯৫৬৭ 

93.  িাওি ব্যিস্থা্ক, কাঠগিা িাওি, র্হেশপুর, সিনাইদে ০১৭৬৯৪৫৯৫৬৮ 

94.  কুসষ্টয়া মজলা মৎস্য কম মকিমা, মজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, কুধিয়া ০১৭৬৯৪৫৯৫২১ 

95.  সসসনয়র সেকারী ্সরচালক, মজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, কুধিয়া ০১৭৬৯৪৫৯৫২২ 

96.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, কুধিয়া সদর, কুধিয়া ০১৭৬৯৪৫৯৫২৩ 

97.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, কুমারখালী, কুধিয়া ০১৭৬৯৪৫৯৫২৪ 

98.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, মভিামারা, কুধিয়া ০১৭৬৯৪৫৯৫২৫ 

99.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, মখাকসা, কুধিয়া ০১৭৬৯৪৫৯৫২৬ 

100.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, ধমরপুর, কুধিয়া ০১৭৬৯৪৫৯৫২৭ 

101.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, মদৌলিপুর, কুধিয়া ০১৭৬৯৪৫৯৫২৮ 

102.  খামার ব্যবস্থাপক, মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, কুধিয়া সদর, কুধিয়া ০১৭৬৯৪৫৯৫২৯ 

103.  খামার ব্যবস্থাপক, মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, মপািাদহ, কুধিয়া ০১৭৬৯৪৫৯৫৩০ 

104.  খামার ব্যবস্থাপক, মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, মভিামারা, কুধিয়া ০১৭৬৯৪৫৯৫৩১ 

105.  মর্হেরপুর মজলা মৎস্য কম মকিমা, মজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, মমরহরপুর ০১৭৬৯৪৫৯৫৩২ 

106.  সসসনয়র সেকারী ্সরচালক, মজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, মমরহরপুর ০১৭৬৯৪৫৯৫৩৩ 

107.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, মমরহরপুর সদর, মমরহরপুর ০১৭৬৯৪৫৯৫৩৪ 

108.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, মুধজবনগর, মমরহরপুর ০১৭৬৯৪৫৯৫৩৫ 

109.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, গাংনী, মমরহরপুর। ০১৭৬৯৪৫৯৫৩৬ 

110.  খামার ব্যবস্থাপক, মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, মমরহরপুর সদর, মমরহরপুর। ০১৭৬৯৪৫৯৫৩৭ 

111.  চুয়ািাঙ্গা মজলা মৎস্য কম মকিমা, মজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, চুয়াডাঙ্গা ০১৭৬৯৪৫৯৫৩৮ 

112.  সসসনয়র সেকারী ্সরচালক, মজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, চুয়াডাঙ্গা ০১৭৬৯৪৫৯৫৩৯ 

113.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, চুয়াডাঙ্গা সদর, চুয়াডাঙ্গা ০১৭৬৯৪৫৯৫৪০ 

114.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা ০১৭৬৯৪৫৯৫৪১ 

115.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, দামুিহুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৭৬৯৪৫৯৫৪২ 

116.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা ০১৭৬৯৪৫৯৫৪৩ 

117.  খামার ব্যবস্থাপক, মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, চুয়াডাঙ্গা সদর, চুয়াডাঙ্গা ০১৭৬৯৪৫৯৫৪৪ 

118.  খামার ব্যবস্থাপক, মৎস্যবীজ উৎ্াদন খার্ার, জীিননগর, চুয়ািাঙ্গা ০১৭৬৯৪৫৯৫৪৫ 

 

 

 



র্ৎস্য ্সরদশ মন ও র্ানসনয়ন্ত্রণ দপ্তর, খুলনা 

ক্রসর্ক নং মজলা ্দসি ও কর্ মস্থল কহ্ মাহরট সসর্ নম্বর 

119.  খুলনা  উপপধরচালক, মৎস্য পধরদশ মন ও মানধনয়ন্ত্রণ, খুলনা ০১৭৬৯৪৫৯৫৫১ 

 

র্ৎস্য ্সরদশ মন ও র্ানসনয়ন্ত্রণ ল্যািহরটসর, খুলনা 

ক্রসর্ক নং মজলা ্দসি ও কর্ মস্থল কহ্ মাহরট সসর্ নম্বর 

120.  খুলনা  মৎস্য পধরদশ মন ও মানধনয়ন্ত্রণ কম মকিমা, মকায়াধলটি অযাসুররি ম্যারনজাররর কার্ মালয়, মকায়াধলটি কররাল ল্যাব, খুলনা ০১৭৬৯৪৫৯৫৫২ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



বধরশাল ধবভাগ, বধরশাল 

ক্রসর্ক নং সির্াগ ্দসি ও কর্ মস্থল কহ্ মাহরট সসর্ নম্বর 

1.  িসরশাল  উপপসরচালক, উ্্সরচালহকর কার্ মালয়, িসরশাল সির্াগ, িসরশাল ০১৭৬৯৪৫৯৫৬৯ 

2.  সসসনয়র সেকারী ্সরচালক, উ্্সরচালহকর কার্ মালয়, িসরশাল সির্াগ, িসরশাল ০১৭৬৯৪৫৯৫৭০ 

3.  িহকারী পসরচালক, উ্্সরচালহকর কার্ মালয়, িসরশাল সির্াগ, িসরশাল ০১৭৬৯৪৫৯৫৭১ 
 

ক্রসর্ক নং মজলা ্দসি ও কর্ মস্থল কহ্ মাহরট সসর্ নম্বর 

4.  মর্ালা  মজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, মজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, মর্ালা ০১৭৬৯৪৫৯৫৭২ 

5.  সসসনয়র সেকারী ্সরচালক, মজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, মর্ালা ০১৭৬৯৪৫৯৫৭৩ 

6.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, মর্ালা সদর, মর্ালা। ০১৭৬৯৪৫৯৫৭৪ 

7.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, মদৌলতখান, মর্ালা ০১৭৬৯৪৫৯৫৭৫ 

8.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, মিারোনউসিন, মর্ালা ০১৭৬৯৪৫৯৫৭৬ 

9.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, িজুমধদ্দন, মভালা ০১৭৬৯৪৫৯৫৭৭ 

10.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, লালরমাহন, মভালা ০১৭৬৯৪৫৯৫৭৮ 

11.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, চরিযাশন, মর্ালা ০১৭৬৯৪৫৯৫৭৯ 

12.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, র্নপুরা, মর্ালা ০১৭৬৯৪৫৯৫৮০ 

13.  খার্ার ব্যিস্থা্ক, র্ৎস্য িীজ উৎ্াদন খার্ার, মর্ালা সদর, মর্ালা  ০১৭৬৯৪৫৯৫৮১ 

14.  িরগুনা  মজলা মৎস্য কম মকিমা, মজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, বরগুনা ০১৭৬৯৪৫৯৫৮২ 

15.  সসসনয়র সেকারী ্সরচালক, মজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, বরগুনা ০১৭৬৯৪৫৯৫৮৩ 

16.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, সদর, বরগুনা ০১৭৬৯৪৫৯৫৮৪ 

17.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, আমিলী, বরগুনা ০১৭৬৯৪৫৯৫৮৫ 

18.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, পার্রিাটা, বরগুনা ০১৭৬৯৪৫৯৫৮৬ 

19.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, মবিাগী, বরগুনা ০১৭৬৯৪৫৯৫৮৭ 

20.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, িালিলী, বরগুনা ০১৭৬৯৪৫৯৫৮৮ 

21.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, বামনা, বরগুনা ০১৭৬৯৪৫৯৫৮৯ 

22.  খামার ব্যবস্থাপক, মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, সদর, বরগুনা ০১৭৬৯৪৫৯৫৯০ 

23.  িসরশাল  মজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, মজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, িসরশাল ০১৭৬৯৪৫৯৫৯১ 

24.  সসসনয়র সেকারী ্সরচালক, মজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, িসরশাল ০১৭৬৯৪৫৯৫৯২ 

25.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, িসরশাল সদর, িসরশাল ০১৭৬৯৪৫৯৫৯৩ 

26.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, মুলাদী, িসরশাল ০১৭৬৯৪৫৯৫৯৪ 

27.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, িাবুগঞ্জ ,িসরশাল ০১৭৬৯৪৫৯৫৯৫ 

28.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, সেজলা, িসরশাল ০১৭৬৯৪৫৯৫৯৬ 



ক্রসর্ক নং মজলা ্দসি ও কর্ মস্থল কহ্ মাহরট সসর্ নম্বর 

29.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, আজগলিািা, িসরশাল ০১৭৬৯৪৫৯৫৯৭ 

30.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, িানারী্ািা, িসরশাল ০১৭৬৯৪৫৯৫৯৮ 

31.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, িাহকরগঞ্জ, িসরশাল ০১৭৬৯৪৫৯৫৯৯ 

32.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, মর্হেসন্দগঞ্জ, িসরশাল ০১৭৬৯৪৫৯৬০০ 

33.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, মগৌরনদী, িসরশাল ০১৭৬৯৪৫৯৬০১ 

34.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, উসজরপুর, িসরশাল ০১৭৬৯৪৫৯৬০২ 

35.  খার্ার ব্যিস্ো্ক, র্ৎস্য িীজ উৎ্াদন খার্ার (িার্রাইল), উসজরপুর, িসরশাল ০১৭৬৯৪৫৯৬০৩ 

36.  খার্ার ব্যিস্ো্ক, র্ৎস্য িীজ উৎ্াদন খার্ার, মগৌরনদী, িসরশাল ০১৭৬৯৪৫৯৬০৪ 

37.  খার্ার ব্যিস্ো্ক, র্ৎস্য িীজ উৎ্াদন খার্ার, মর্হেসন্দগঞ্জ, িসরশাল ০১৭৬৯৪৫৯৬০৫ 

38.  খার্ার ব্যিস্ো্ক, র্ৎস্য িীজ উৎ্াদন খার্ার, িসরশাল সদর (কাসশপুর), িসরশাল ০১৭৬৯৪৫৯৬০৬ 

39.  িালকাঠি মজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, মজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, িালকাঠি ০১৭৬৯৪৫৯৬০৭ 

40.  সসসনয়র সেকারী ্সরচালক, মজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, িালকাঠি ০১৭৬৯৪৫৯৬০৮ 

41.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, সদর, িালকাঠি ০১৭৬৯৪৫৯৬০৯ 

42.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা,  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, নলসছটি, িালকাঠি ০১৭৬৯৪৫৯৬১০ 

43.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, রাজাপুর, িালকাঠি ০১৭৬৯৪৫৯৬১১ 

44.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, কাঠাসলয়া, িালকাঠি ০১৭৬৯৪৫৯৬১২ 

45.  খার্ার ব্যিস্থা্ক, র্ৎস্য িীজ উৎ্াদন খার্ার, িালকাঠি সদর, িালকাঠি ০১৭৬৯৪৫৯৬১৩ 

46.  ্টুয়াখালী মজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, ্টুয়াখালী ০১৭৬৯৪৫৯৬১৪ 

47.  সসসনয়র সেকারী ্সরচালক,  মজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, ্টুয়াখালী ০১৭৬৯৪৫৯৬১৫ 

48.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, ্টুয়াখালী সদর, ্টুয়াখালী  ০১৭৬৯৪৫৯৬১৬ 

49.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, কলা্ািা, ্টুয়াখালী  ০১৭৬৯৪৫৯৬১৭ 

50.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, িাউিল, ্টুয়াখালী  ০১৭৬৯৪৫৯৬১৮ 

51.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, গলাসচ্া, ্টুয়াখালী  ০১৭৬৯৪৫৯৬১৯ 

52.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, সর্জমাগঞ্জ, ্টুয়াখালী  ০১৭৬৯৪৫৯৬২০ 

53.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, দশসর্না, ্টুয়াখালী  ০১৭৬৯৪৫৯৬২১ 

54.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, দুর্সক, ্টুয়াখালী  ০১৭৬৯৪৫৯৬২২ 

55.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, রাঙ্গািালী, ্টুয়াখালী  ০১৭৬৯৪৫৯৬২৩ 

56.  খার্ার ব্যিস্থা্ক, র্ৎস্য িীজ উৎ্াদন খার্ার, সদর, ্টুয়াখালী  ০১৭৬৯৪৫৯৬২৪ 

57.  স্হরাজপুর মজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, মজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, স্হরাজপুর ০১৭৬৯৪৫৯৬২৫ 

58.  সসসনয়র সেকারী ্সরচালক, মজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, স্হরাজপুর ০১৭৬৯৪৫৯৬২৬ 

59.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, স্হরাজপুর সদর, স্হরাজপুর  ০১৭৬৯৪৫৯৬২৭ 

60.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, র্ঠিাসিয়া, স্হরাজপুর  ০১৭৬৯৪৫৯৬২৮ 



ক্রসর্ক নং মজলা ্দসি ও কর্ মস্থল কহ্ মাহরট সসর্ নম্বর 

61.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, র্ান্ডাসরয়া, স্হরাজপুর  ০১৭৬৯৪৫৯৬২৯ 

62.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, নাসজরপুর, স্হরাজপুর  ০১৭৬৯৪৫৯৬৩০ 

63.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, মনছারািাদ, স্হরাজপুর  ০১৭৬৯৪৫৯৬৩১ 

64.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, কাউখালী, স্হরাজপুর  ০১৭৬৯৪৫৯৬৩২ 

65.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, ইন্দুরকানী, স্হরাজপুর  ০১৭৬৯৪৫৯৬৩৩ 

66.  খার্ার ব্যিস্থা্ক, র্ৎস্য িীজ উৎ্াদন খার্ার, স্হরাজপুর সদর ০১৭৬৯৪৫৯৬৩৪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



রাজশাহী ধবভাগ, রাজশাহী 

ক্রসর্ক নং সির্াগ ্দসি ও কর্ মস্থল কহ্ মাহরট সসর্ নম্বর 

1.  রাজশােী উ্্সরচালক, উ্্সরচালহকর কার্ মালয়, র্ৎস্য অসধদপ্তর, রাজশােী সির্াগ, রাজশােী ০১৭৬৯৪৫৯৬৩৫ 

2.  সসসনয়র সেকারী ্সরচালক, উ্্সরচালহকর কার্ মালয়, র্ৎস্য অসধদপ্তর, রাজশােী সির্াগ, রাজশােী ০১৭৬৯৪৫৯৬৩৬ 

3.  সেকারী ্সরচালক, উ্্সরচালহকর কার্ মালয়, র্ৎস্য অসধদপ্তর, রাজশােী সির্াগ, রাজশােী ০১৭৬৯৪৫৯৬৩৭ 

 

ক্রসর্ক নং মজলা ্দসি ও কর্ মস্থল কহ্ মাহরট সসর্ নম্বর 

4.  রাজশােী মজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, মজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, রাজশােী ০১৭৬৯৪৫৯৬৩৮ 

5.  সসসনয়র সেকারী ্সরচালক, মজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, রাজশােী ০১৭৬৯৪৫৯৬৩৯ 

6.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, ্িা, রাজশােী ০১৭৬৯৪৫৯৬৪০ 

7.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, পুঠিয়া, রাজশােী ০১৭৬৯৪৫৯৬৪১ 

8.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, মগাদাগািী, রাজশােী ০১৭৬৯৪৫৯৬৪২ 

9.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, চারঘাট, রাজশােী ০১৭৬৯৪৫৯৬৪৩ 

10.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, মর্ােনপুর, রাজশােী ০১৭৬৯৪৫৯৬৪৪ 

11.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, িাঘা, রাজশােী ০১৭৬৯৪৫৯৬৪৫ 

12.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, তাহনার, রাজশােী ০১৭৬৯৪৫৯৬৪৬ 

13.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, িাগর্ারা, রাজশােী ০১৭৬৯৪৫৯৬৪৭ 

14.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, দূগ মাপুর, রাজশােী ০১৭৬৯৪৫৯৬৪৮ 

15.  খার্ার ব্যিস্ো্ক, র্ৎস্য িীজ উৎ্াদন খার্ার, সদর, রাজশােী ০১৭৬৯৪৫৯৬৪৯ 

16.  খার্ার ব্যিস্ো্ক, র্ৎস্য িীজ উৎ্াদন খার্ার, পুঠিয়া, রাজশােী ০১৭৬৯৪৫৯৬৫০ 

17.  চাঁ্াইনিািগঞ্জ মজলা র্ৎস্য অসিসার, মজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, চাঁ্াইনিািগঞ্জ ০১৭৬৯৪৫৯৬৫১ 

18.  সসসনয়র সেকারী ্সরচালক, মজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, চাঁ্াইনিািগঞ্জ ০১৭৬৯৪৫৯৬৫২ 

19.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, সদর, চাঁ্াইনিািগঞ্জ ০১৭৬৯৪৫৯৬৫৩ 

20.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা,  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, সশিগঞ্জ, চাঁ্াইনিািগঞ্জ ০১৭৬৯৪৫৯৬৫৪ 

21.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, নাহচাল, চাঁ্াইনিািগঞ্জ ০১৭৬৯৪৫৯৬৫৫ 

22.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, মগার্স্তাপুর ০১৭৬৯৪৫৯৬৫৬ 

23.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, মর্ালাোট, চাঁ্াইনিািগঞ্জ ০১৭৬৯৪৫৯৬৫৭ 

24.  খার্ার ব্যিস্থা্ক, র্ৎস্য িীজ উৎ্াদন খার্ার, নাহচাল, চাঁ্াইনিািগঞ্জ ০১৭৬৯৪৫৯৬৫৮ 

25.  খার্ার ব্যিস্থা্ক, র্ৎস্য িীজ উৎ্াদন খার্ার, আর্নুরা, চাঁ্াইনিািগঞ্জ ০১৭৬৯৪৫৯৬৫৯ 

26.  ধফসাধরজ মকায়াররন্টাইন অধফসার, মসানা র্সসজদ স্থলিন্দর, সশিগঞ্জ, চাঁ্াইনিািগঞ্জ, রাজশােী ০১৭৬৯৪৫৯৭৩৭ 

27.  নাহটার মজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, মজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, নাহটার ০১৭৬৯৪৫৯৬৬০ 

28.  সসসনয়র সেকারী ্সরচালক, মজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, নাহটার ০১৭৬৯৪৫৯৬৬১ 



ক্রসর্ক নং মজলা ্দসি ও কর্ মস্থল কহ্ মাহরট সসর্ নম্বর 

29.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, সদর, নাহটার ০১৭৬৯৪৫৯৬৬২ 

30.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, সসংিা, নাহটার ০১৭৬৯৪৫৯৬৬৩ 

31.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, গুরুদাসপুর, নাহটার ০১৭৬৯৪৫৯৬৬৪ 

32.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, িিাইগ্রার্, নাহটার ০১৭৬৯৪৫৯৬৬৫ 

33.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, লালপুর, নাহটার  ০১৭৬৯৪৫৯৬৬৬ 

34.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, নলিাঙ্গা, নাহটার ০১৭৬৯৪৫৯৬৬৭ 

35.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, িাগাসত্ািা, নাহটার ০১৭৬৯৪৫৯৬৬৮ 

36.  খার্ার ব্যিস্থা্ক, র্ৎস্য িীজ উৎ্াদন খার্ার, নাহটার সদর, নাহটার ০১৭৬৯৪৫৯৬৬৯ 

37.  খার্ার ব্যিস্থা্ক, র্ৎস্য িীজ উৎ্াদন খার্ার, কারিালা, িিাইগ্রার্, নাহটার ০১৭৬৯৪৫৯৬৭০ 

38.  খার্ার ব্যিস্থা্ক, র্ৎস্য িীজ উৎ্াদন খার্ার, িিাইগ্রার্, নাহটার ০১৭৬৯৪৫৯৬৭১ 

39.  নওগাঁ মজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, মজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, নওগাঁ ০১৭৬৯৪৫৯৬৭২ 

40.  সসসনয়র সেকারী ্সরচালক, মজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, নওগাঁ ০১৭৬৯৪৫৯৬৭৩ 

41.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, নওগাঁ সদর, নওগাঁ ০১৭৬৯৪৫৯৬৭৪ 

42.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, রানীনগর, নওগাঁ ০১৭৬৯৪৫৯৬৭৫ 

43.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, ধামুরোট, নওগাঁ ০১৭৬৯৪৫৯৬৭৬ 

44.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, র্ান্দা, নওগাঁ ০১৭৬৯৪৫৯৬৭৭ 

45.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, আত্রাই, নওগাঁ ০১৭৬৯৪৫৯৬৭৮ 

46.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, র্োহদিপুর, নওগাঁ ০১৭৬৯৪৫৯৬৭৯ 

47.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, ্ত্নীতলা, নওগাঁ ০১৭৬৯৪৫৯৬৮০ 

48.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, সা্াোর, নওগাঁ  ০১৭৬৯৪৫৯৬৮১ 

49.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, সনয়ার্তপুর, নওগাঁ ০১৭৬৯৪৫৯৬৮২ 

50.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, ম্ারশা, নওগাঁ ০১৭৬৯৪৫৯৬৮৩ 

51.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, িদলগাসছ, নওগাঁ ০১৭৬৯৪৫৯৬৮৪ 

52.  খার্ার ব্যিস্থা্ক, র্ৎস্য িীজ উৎ্াদন খার্ার, নওগাঁ সদর, নওগাঁ ০১৭৬৯৪৫৯৬৮৫ 

53.  ্ািনা মজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, মজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, ্ািনা ০১৭৬৯৪৫৯৬৮৬ 

54.  সসসনয়র সেকারী ্সরচালক, মজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, ্ািনা ০১৭৬৯৪৫৯৬৮৭ 

55.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, ্ািনা সদর, ্ািনা ০১৭৬৯৪৫৯৬৮৮ 

56.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, ঈশ্বরদী, ্ািনা ০১৭৬৯৪৫৯৬৮৯ 

57.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, আটঘসরয়া, ্ািনা ০১৭৬৯৪৫৯৬৯০ 

58.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, চাটহর্াের, ্ািনা ০১৭৬৯৪৫৯৬৯১ 

59.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, র্াঙ্গুিা, ্ািনা ০১৭৬৯৪৫৯৬৯২ 

60.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, িসরদপুর, ্ািনা ০১৭৬৯৪৫৯৬৯৩ 



ক্রসর্ক নং মজলা ্দসি ও কর্ মস্থল কহ্ মাহরট সসর্ নম্বর 

61.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, মিিা, ্ািনা ০১৭৬৯৪৫৯৬৯৪ 

62.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, সুজানগর, ্ািনা ০১৭৬৯৪৫৯৬৯৫ 

63.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, সাঁসথয়া, ্ািনা ০১৭৬৯৪৫৯৬৯৬ 

64.  খার্ার ব্যিস্থা্ক, র্ৎস্য িীজ উৎ্াদন খার্ার, ্ািনা সদর, ্ািনা ০১৭৬৯৪৫৯৬৯৭ 

65.  খার্ার ব্যিস্থা্ক, র্ৎস্য িীজ উৎ্াদন খার্ার, ঈশ্বরদী, ্ািনা ০১৭৬৯৪৫৯৬৯৮ 

66.  খার্ার ব্যিস্থা্ক, র্ৎস্য িীজ উৎ্াদন খার্ার, চাটহর্াের, ্ািনা ০১৭৬৯৪৫৯৬৯৯ 

67.  সসরাজগঞ্জ মজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, মজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, সসরাজগঞ্জ ০১৭৬৯৪৫৯৭০০ 

68.  সসসনয়র সেকারী ্সরচালক, মজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, সসরাজগঞ্জ ০১৭৬৯৪৫৯৭০১ 

69.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, সসরাজগঞ্জ সদর, সসরাজগঞ্জ ০১৭৬৯৪৫৯৭০২ 

70.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য অসিসার, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, উল্লা্ািা, সসরাজগঞ্জ ০১৭৬৯৪৫৯৭০৩ 

71.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, রায়গঞ্জ, সসরাজগঞ্জ ০১৭৬৯৪৫৯৭০৪ 

72.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, শােজাদপুর, সসরাজগঞ্জ ০১৭৬৯৪৫৯৭০৫ 

73.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, তািাশ, সসরাজগঞ্জ। ০১৭৬৯৪৫৯৭০৬ 

74.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, মিলকুসচ, সসরাজগঞ্জ। ০১৭৬৯৪৫৯৭০৭ 

75.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, কার্ারখন্দ, সসরাজগঞ্জ। ০১৭৬৯৪৫৯৭০৮ 

76.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, কাসজপুর, সসরাজগঞ্জ। ০১৭৬৯৪৫৯৭০৯ 

77.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, মচৌোলী, সসরাজগঞ্জ ০১৭৬৯৪৫৯৭১০ 

78.  প্রকল্প র্ৎস্য সম্প্রসারণ কর্ মকতমা, প্রকল্প র্ৎস্য সম্প্রসারণ কর্ মকতমার দপ্তর, হযাচারী কমরলক্স, উল্লাপািা, 

সসরাজগঞ্জ। 

০১৭৬৯৪৫৯৭১১ 

79.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, ও দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কর্ মকতমা,  সনর্গাসছ র্ৎস্যচাষ প্রকল্প কার্ মালয় (রাজস্ব) রায়গঞ্জ, 

সসরাজগঞ্জ 

০১৭৬৯৪৫৯৭৩৮ 

80.  অধ্যক্ষ, র্ৎস্য সিহপ্লার্া ইনসেটিউট, সসরাজগঞ্জ ০১৭৬৯৪৫৯৭৩৯ 

81.  িগুিা মজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, মজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, িগুিা ০১৭৬৯৪৫৯৭১২ 

82.  সসসনয়র সেকারী ্সরচালক, মজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, িগুিা ০১৭৬৯৪৫৯৭১৩ 

83.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, িগুিা সদর ০১৭৬৯৪৫৯৭১৪ 

84.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, মশরপুর, িগুিা ০১৭৬৯৪৫৯৭১৫ 

85.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, কাোলু ০১৭৬৯৪৫৯৭১৬ 

86.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, আদর্দীসঘ, িগুিা ০১৭৬৯৪৫৯৭১৭ 

87.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, নন্দীগ্রার্, িগুিা ০১৭৬৯৪৫৯৭১৮ 

88.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, শাজাোনপুর, িগুিা ০১৭৬৯৪৫৯৭১৯ 

89.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, দু্চাঁসচয়া, িগুিা ০১৭৬৯৪৫৯৭২০ 

90.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, গািতলী, িগুিা ০১৭৬৯৪৫৯৭২১ 

91.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, সশিগঞ্জ, িগুিা ০১৭৬৯৪৫৯৭২২ 

92.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, ধুনট, িগুিা ০১৭৬৯৪৫৯৭২৩ 



ক্রসর্ক নং মজলা ্দসি ও কর্ মস্থল কহ্ মাহরট সসর্ নম্বর 

93.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, মসানাতলা, িগুিা ০১৭৬৯৪৫৯৭২৪ 

94.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, সাসরয়াকাসন্দ, িগুিা ০১৭৬৯৪৫৯৭২৫ 

95.  খার্ার ব্যিস্থা্ক, র্ৎস্য িীজ উৎ্াদন খার্ার, র্ালসত নগর, িগুিা ০১৭৬৯৪৫৯৭২৬ 

96.  খার্ার ব্যিস্থা্ক, র্ৎস্য িীজ উৎ্াদন খার্ার মশরপুর, িগুিা ০১৭৬৯৪৫৯৭২৭ 

97.  জয়পুরোট মজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, মজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, জয়পুরোট ০১৭৬৯৪৫৯৭২৮ 

98.  সসসনয়র সেকারী ্সরচালক, মজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, জয়পুরোট ০১৭৬৯৪৫৯৭২৯ 

99.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, জয়পুরোট সদর, জয়পুরোট ০১৭৬৯৪৫৯৭৩০ 

100.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, ্াঁচসিসি, জয়পুরোট ০১৭৬৯৪৫৯৭৩১ 

101.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, কালাই, জয়পুরোট ০১৭৬৯৪৫৯৭৩২ 

102.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, আহেলপুর, জয়পুরোট ০১৭৬৯৪৫৯৭৩৩ 

103.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, মক্ষতলাল, জয়পুরোট ০১৭৬৯৪৫৯৭৩৪ 

104.  খার্ার ব্যিস্থা্ক, র্ৎস্য িীজ উৎ্াদন খার্ার, মক্ষতলাল, জয়পুরোট ০১৭৬৯৪৫৯৭৩৫ 

105.  খার্ার ব্যিস্থা্ক, র্ৎস্য িীজ উৎ্াদন খার্ার, ্াঁচসিসি, জয়পুরোট  ০১৭৬৯৪৫৯৭৩৬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



রংপুর ধবভাগ, রংপুর 

ক্রসর্ক নং সির্াগ/হজলা ্দসি ও কর্ মস্থল কহ্ মাহরট সসর্ নম্বর 

92.  রংপুর উপপধরচালক, উপপধরচালরকর কার্ মালয়, মৎস্য অধিদপ্তর, রংপুর ধবভাগ, রংপুর  ০১৭৬৯৪৫৯৭৪০ 

93.  ধসধনয়র সহকারী পধরচালক, উপপধরচালরকর কার্ মালয়, মৎস্য অধিদপ্তর, রংপুর ধবভাগ, রংপুর  ০১৭৬৯৪৫৯৭৪১ 

94.  সহকারী পধরচালক, উপপধরচালরকর কার্ মালয়, মৎস্য অধিদপ্তর, রংপুর ধবভাগ, রংপুর  ০১৭৬৯৪৫৯৭৪২ 

 

ক্রসর্ক নং মজলা ্দসি ও কর্ মস্থল কহ্ মাহরট সসর্ নম্বর 

4.  গাইিান্ধা মজলা মৎস্য কম মকিমা, মজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, গাইবান্ধা ০১৭৬৯৪৫৯৭৪৩ 

5.  সসসনয়র সেকারী ্সরচালক, মজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, গাইবান্ধা ০১৭৬৯৪৫৯৭৪৪ 

6.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, গাইবান্ধা সদর, গাইবান্ধা ০১৭৬৯৪৫৯৭৪৫ 

7.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, পলাশবািী, গাইবান্ধা ০১৭৬৯৪৫৯৭৪৬ 

8.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, মগাধবন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা ০১৭৬৯৪৫৯৭৪৭ 

9.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, সাদুল্লাপুর, গাইবান্ধা ০১৭৬৯৪৫৯৭৪৮ 

10.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, ফুলছধি, গাইবান্ধা ০১৭৬৯৪৫৯৭৪৯ 

11.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, সািাটা, গাইবান্ধা ০১৭৬৯৪৫৯৭৫০ 

12.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, সসসনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা ০১৭৬৯৪৫৯৭৫১ 

13.  খামার ব্যবস্থাপক, মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, মগাধবন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা ০১৭৬৯৪৫৯৭৫২ 

14.  খামার ব্যবস্থাপক, মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, গাইবান্ধা সদর, গাইবান্ধা ০১৭৬৯৪৫৯৭৫৩ 

15.  কুধিগ্রাম মজলা মৎস্য কম মকিমা, মজলা মৎস্য কার্ মালয়, কুধিগ্রাম ০১৭৬৯৪৫৯৭৫৪ 

16.  সসসনয়র সেকারী ্সরচালক, মজলা মৎস্য কার্ মালয়, কুধিগ্রাম ০১৭৬৯৪৫৯৭৫৫ 

17.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, কুধিগ্রাম সদর, কুধিগ্রাম ০১৭৬৯৪৫৯৭৫৬ 

18.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, উধলপুর, কুধিগ্রাম ০১৭৬৯৪৫৯৭৫৭ 

19.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, নারগশ্বরী, কুধিগ্রাম ০১৭৬৯৪৫৯৭৫৮ 

20.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, ভরুঙ্গামারী, কুধিগ্রাম ০১৭৬৯৪৫৯৭৫৯ 

21.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, ফুলবািী, কুধিগ্রাম ০১৭৬৯৪৫৯৭৬০ 

22.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, রাজারহাট, কুধিগ্রাম ০১৭৬৯৪৫৯৭৬১ 

23.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, ধচলমারী, কুধিগ্রাম ০১৭৬৯৪৫৯৭৬২ 

24.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, মরৌমারী, কুধিগ্রাম ০১৭৬৯৪৫৯৭৬৩ 

25.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, চর রাধজবপুর, কুধিগ্রাম ০১৭৬৯৪৫৯৭৬৪ 

26.  খামার ব্যবস্থাপক, মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, কুধিগ্রাম সদর, কুধিগ্রাম ০১৭৬৯৪৫৯৭৬৫ 

27.  লালমধনরহাট মজলা মৎস্য কম মকিমা, মজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, লালমধনরহাট ০১৭৬৯৪৫৯৭৬৬ 

28.  সসসনয়র সেকারী ্সরচালক, মজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, লালমধনরহাট ০১৭৬৯৪৫৯৭৬৭ 



ক্রসর্ক নং মজলা ্দসি ও কর্ মস্থল কহ্ মাহরট সসর্ নম্বর 

29.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, সদর, লালমধনরহাট ০১৭৬৯৪৫৯৭৬৮ 

30.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, কালীগঞ্জ, লালমধনরহাট ০১৭৬৯৪৫৯৭৬৯ 

31.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, আধদিমারী, লালমধনরহাট ০১৭৬৯৪৫৯৭৭০ 

32.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, হািীবান্ধা, লালমধনরহাট ০১৭৬৯৪৫৯৭৭১ 

33.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, পাটগ্রাম, লালমধনরহাট ০১৭৬৯৪৫৯৭৭২ 

34.  খামার ব্যবস্থাপক, মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, সদর, লালমধনরহাট ০১৭৬৯৪৫৯৭৭৩ 

35.  সিসাসরজ মকায়াহরন্টাইন অসিসার, বুসির্াসর স্থল িন্দর, বুসির্াসর, ্াটগ্রার্, লালর্সনরোট ০১৭৬৯৪৫৯৮৩২ 

36.  নীলফামারী 

  

মজলা মৎস্য কম মকিমা, মজলা মৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, নীলফামারী ০১৭৬৯৪৫৯৭৭৪ 

37.  সসসনয়র সেকারী ্সরচালক, মজলা মৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, নীলফামারী ০১৭৬৯৪৫৯৭৭৫ 

38.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, সদর, নীলফামারী ০১৭৬৯৪৫৯৭৭৬ 

39.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, বসয়দপুর, নীলফামারী ০১৭৬৯৪৫৯৭৭৭ 

40.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, মডামার, নীলফামারী ০১৭৬৯৪৫৯৭৭৮ 

41.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, ধডমলা, নীলফামারী ০১৭৬৯৪৫৯৭৭৯ 

42.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, জলঢাকা, নীলফামারী ০১৭৬৯৪৫৯৭৮০ 

43.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, ধকরশারগঞ্জ, নীলফামারী ০১৭৬৯৪৫৯৭৮১ 

44.  খামার ব্যবস্থাপক, মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, সদর, নীলফামারী ০১৭৬৯৪৫৯৭৮২ 

45.  খামার ব্যবস্থাপক, মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, বসয়দপুর, নীলফামারী ০১৭৬৯৪৫৯৭৮৩ 

46.  সিসাসরজ মকায়াহরন্টাইন অসিসার, সচলাোটি স্থলিন্দর, সচলাোটি, মিার্ার, নীলিার্াসর। ০১৭৬৯৪৫৯৮৩৪ 

47.  ঠাকুরগাঁও মজলা মৎস্য  কম মকিমা, মজলা মৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, ঠাকুরগাঁও ০১৭৬৯৪৫৯৭৮৪ 

48.  ধসধনয়র সহকারী পধরচালক, মজলা মৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, ঠাকুরগাঁও ০১৭৬৯৪৫৯৭৮৫ 

49.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, সদর, ঠাকুরগাঁও ০১৭৬৯৪৫৯৭৮৬ 

50.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও ০১৭৬৯৪৫৯৭৮৭ 

51.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, রাণীশংড়কল, ঠাকুরগাঁও ০১৭৬৯৪৫৯৭৮৮ 

52.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, হধরপুর, ঠাকুরগাঁও ০১৭৬৯৪৫৯৭৮৯ 

53.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, বাধলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও ০১৭৬৯৪৫৯৭৯০ 

54.  খামার ব্যবস্থাপক, মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, সদর, ঠাকুরগাঁও ০১৭৬৯৪৫৯৭৯১ 

55.  পঞ্চগি মজলা মৎস্য  কম মকিমা, মজলা মৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, পঞ্চগি ০১৭৬৯৪৫৯৭৯২ 

56.  সসসনয়র সেকারী ্সরচালক, মজলা মৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, পঞ্চগি ০১৭৬৯৪৫৯৭৯৩ 

57.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, পঞ্চগি, সদর, পঞ্চগি ০১৭৬৯৪৫৯৭৯৪ 

58.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, মবাদা, পঞ্চগি ০১৭৬৯৪৫৯৭৯৫ 

59.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা , উপরজলা মৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, মদবীগঞ্জ, পঞ্চগি ০১৭৬৯৪৫৯৭৯৬ 

60.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, আরটায়ারী, পঞ্চগি ০১৭৬৯৪৫৯৭৯৭ 



ক্রসর্ক নং মজলা ্দসি ও কর্ মস্থল কহ্ মাহরট সসর্ নম্বর 

61.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, মিতুধলয়া, পঞ্চগি ০১৭৬৯৪৫৯৭৯৮ 

62.  ধদনাজপুর মজলা মৎস্য কম মকিমা, মজলা মৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, ধদনাজপুর ০১৭৬৯৪৫৯৭৯৯ 

63.  সসসনয়র সেকারী ্সরচালক, মজলা মৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, ধদনাজপুর ০১৭৬৯৪৫৯৮০০ 

64.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, সদর, ধদনাজপুর ০১৭৬৯৪৫৯৮০১ 

65.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, পাব মিীপুর, ধদনাজপুর ০১৭৬৯৪৫৯৮০২ 

66.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, বীরগঞ্জ, ধদনাজপুর ০১৭৬৯৪৫৯৮০৩ 

67.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, ধবরল, ধদনাজপুর ০১৭৬৯৪৫৯৮০৪ 

68.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, ধবরামপুর, ধদনাজপুর ০১৭৬৯৪৫৯৮০৫ 

69.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, খানসামা, ধদনাজপুর ০১৭৬৯৪৫৯৮০৬ 

70.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, হাধকমপুর, ধদনাজপুর ০১৭৬৯৪৫৯৮০৭ 

71.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, কাহাররাল, ধদনাজপুর ০১৭৬৯৪৫৯৮০৮ 

72.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, মবাচাগঞ্জ, ধদনাজপুর ০১৭৬৯৪৫৯৮০৯ 

73.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, মিািািাট, ধদনাজপুর ০১৭৬৯৪৫৯৮১০ 

74.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, নবাবগঞ্জ, ধদনাজপুর ০১৭৬৯৪৫৯৮১১ 

75.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, ফুলবািী, ধদনাজপুর ০১৭৬৯৪৫৯৮১২ 

76.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, ধচধররবন্দর, ধদনাজপুর ০১৭৬৯৪৫৯৮১৩ 

77.  খামার ব্যবস্থাপক, মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, পুলহাট সদর, পুলহাট, ধদনাজপুর ০১৭৬৯৪৫৯৮১৪ 

78.  খামার ব্যবস্থাপক, মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, পাব মিীপুর, ধদনাজপুর ০১৭৬৯৪৫৯৮১৫ 

79.  খামার ব্যবস্থাপক, মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, বীরগঞ্জ, ধদনাজপুর ০১৭৬৯৪৫৯৮১৬ 

80.  খামার ব্যবস্থাপক, মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, কাহাররাল, ধদনাজপুর ০১৭৬৯৪৫৯৮১৭ 

81.  খামার ব্যবস্থাপক, মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, মসিাবগঞ্জ, ধদনাজপুর ০১৭৬৯৪৫৯৮১৮ 

82.  খামার ব্যবস্থাপক, চরকাই মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, ধবরামপুর, ধদনাজপুর ০১৭৬৯৪৫৯৮১৯ 

83.  ধফসাধরজ মকায়াররন্টাইন অধফসার, ধফসাধরজ মকায়াররন্টাইন অধফসাররর কার্ালয়, ধহধল স্থলবন্দর, হাধকমপুর, ধদনাজপুর ০১৭৬৯৪৫৯৮৩৩ 

84.  খার্ার ব্যিস্থা্ক, মৎস্য প্রজনন ও প্রধশক্ষণ মকন্দ্র, পাব মিীপুর, ধদনাজপুর ০১৭৬৯৪৫৯৮৩৫ 

85.  রংপুর মজলা মৎস্য কম মকিমা, মজলা র্ৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, রংপুর ০১৭৬৯৪৫৯৮২০ 

86.  ধসধনয়র সহকারী পধরচালক, মজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, রংপুর ০১৭৬৯৪৫৯৮২১ 

87.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, সদর, রংপুর ০১৭৬৯৪৫৯৮২২ 

88.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, ধমঠাপুকুর, রংপুর ০১৭৬৯৪৫৯৮২৩ 

89.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, পীরগঞ্জ, রংপুর ০১৭৬৯৪৫৯৮২৪ 

90.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, বদরগঞ্জ, রংপুর ০১৭৬৯৪৫৯৮২৫ 

91.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, গংগাচিা, রংপুর ০১৭৬৯৪৫৯৮২৬ 

92.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, পীরগাছা, রংপুর ০১৭৬৯৪৫৯৮২৭ 



ক্রসর্ক নং মজলা ্দসি ও কর্ মস্থল কহ্ মাহরট সসর্ নম্বর 

93.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, িারাগঞ্জ, রংপুর ০১৭৬৯৪৫৯৮২৮ 

94.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, কাউধনয়া, রংপুর ০১৭৬৯৪৫৯৮২৯ 

95.  খামার ব্যবস্থাপক, মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, িাজহাট, রংপুর ০১৭৬৯৪৫৯৮৩০ 

96.  খামার ব্যবস্থাপক, মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, শঠিবািী, রংপুর ০১৭৬৯৪৫৯৮৩১ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ধসরলট ধবভাগ, ধসরলট 

ক্রসর্ক নং সির্াগ ্দসি ও কর্ মস্থল কহ্ মাহরট সসর্ নম্বর 

1.  সসহলট উপপধরচালক, উপপধরচালরকর কার্ মালয়, মৎস্য অধিদপ্তর, ধসরলট ধবভাগ, ধসরলট ০১৭৬৯৪৫৯৮৩৬ 

2.  ধসধনয়র সহকারী পধরচালক,  উপপধরচালরকর কার্ মালয়, মৎস্য অধিদপ্তর, ধসরলট ধবভাগ, ধসরলট ০১৭৬৯৪৫৯৮৩৭ 

3.  সেকারী ্সরচালক, উপপধরচালরকর কার্ মালয়, মৎস্য অধিদপ্তর, ধসরলট ধবভাগ, ধসরলট ০১৭৬৯৪৫৯৮৩৮ 

 

ক্রসর্ক নং মজলা ্দসি ও কর্ মস্থল কহ্ মাহরট সসর্ নম্বর 

4.  সসহলট মজলা মৎস্য কম মকিমা, মজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, ধসরলট ০১৭৬৯৪৫৯৮৩৯ 

5.  সসসনয়র সেকারী ্সরচালক, মজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, ধসরলট ০১৭৬৯৪৫৯৮৪০ 

6.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, ধসরলট সদর, ধসরলট  ০১৭৬৯৪৫৯৮৪১ 

7.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, ধবশ্বনার্, ধসরলট ০১৭৬৯৪৫৯৮৪২ 

8.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, মগালাপগঞ্জ, ধসরলট  ০১৭৬৯৪৫৯৮৪৩ 

9.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, বালাগঞ্জ, ধসরলট  ০১৭৬৯৪৫৯৮৪৪ 

10.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, বজন্তাপুর, ধসরলট  ০১৭৬৯৪৫৯৮৪৫ 

11.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, মফঞ্চুগঞ্জ, ধসরলট ০১৭৬৯৪৫৯৮৪৬ 

12.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, জধকগঞ্জ, ধসরলট ০১৭৬৯৪৫৯৮৪৭ 

13.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, ধবয়ানীবাজার, ধসরলট ০১৭৬৯৪৫৯৮৪৮ 

14.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, মগায়াইনিাট, ধসরলট ০১৭৬৯৪৫৯৮৪৯ 

15.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা,  উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, কানাইিাট, ধসরলট  ০১৭৬৯৪৫৯৮৫০ 

16.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, মকাম্পানীগঞ্জ, ধসরলট ০১৭৬৯৪৫৯৮৫১ 

17.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, দধক্ষণ সুরমা, ধসরলট ০১৭৬৯৪৫৯৮৫২ 

18.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, ওসমানীনগর, ধসরলট ০১৭৬৯৪৫৯৮৫৩ 

19.  খামার ব্যবস্থাপক, মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, খাধদমনগর, ধসরলট ০১৭৬৯৪৫৯৮৫৪ 

20.  খামার ব্যবস্থাপক, মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, মগালাপগঞ্জ, ধসরলট ০১৭৬৯৪৫৯৮৫৫ 

21.  ধফসাধরজ মকায়াররন্টাইন অধফসার, ওসমানী আন্তরজাধিক ধবমানবন্দর, ধসরলট ০১৭৬৯৪৫৯৮৯১ 

22.  ধফসাধরজ মকায়াররন্টাইন অধফসার, িামাধবল স্থলবন্দর, মগায়াইনিাট ধসরলট ০১৭৬৯৪৫৯৮৯২ 

23.  ধফসাধরজ মকায়াররন্টাইন অধফসার, সুিারকাধন্দ স্থলবন্দর, ধবয়ানীধবাজার, ধসরলট ০১৭৬৯৪৫৯৮৯৩ 

24.  সুনার্গঞ্জ মজলা মৎস্য কম মকিমা, মজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, সুনামগঞ্জ ০১৭৬৯৪৫৯৮৫৬ 

25.  সসসনয়র সেকারী ্সরচালক, মজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, সুনামগঞ্জ ০১৭৬৯৪৫৯৮৫৭ 

26.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, সুনামগঞ্জ সদর, সুনামগঞ্জ ০১৭৬৯৪৫৯৮৫৮ 

27.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, ছািক, সুনামগঞ্জ ০১৭৬৯৪৫৯৮৫৯ 

28.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, ধদরাই, সুনামগঞ্জ ০১৭৬৯৪৫৯৮৬০ 



ক্রসর্ক নং মজলা ্দসি ও কর্ মস্থল কহ্ মাহরট সসর্ নম্বর 

29.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, শাল্লা, সুনামগঞ্জ ০১৭৬৯৪৫৯৮৬১ 

30.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, িম মপাশা, সুনামগঞ্জ ০১৭৬৯৪৫৯৮৬২ 

31.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা,  উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, িাধহরপুর, সুনামগঞ্জ ০১৭৬৯৪৫৯৮৬৩ 

32.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, জামালগঞ্জ, সুনামগঞ্জ ০১৭৬৯৪৫৯৮৬৪ 

33.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, ধবশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ ০১৭৬৯৪৫৯৮৬৫ 

34.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, দধক্ষণ সুনামগঞ্জ, সুনামগঞ্জ ০১৭৬৯৪৫৯৮৬৬ 

35.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার দপ্তর, জগন্নার্পুর, সুনামগঞ্জ ০১৭৬৯৪৫৯৮৬৭ 

36.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, মদায়ারাবাজার, সুনামগঞ্জ ০১৭৬৯৪৫৯৮৬৮ 

37.  হযাচাধর অধফসার, কাপ ম হযাচাধর কমরলক্স, শাধন্তগঞ্জ, সুনামগঞ্জ ০১৭৬৯৪৫৯৮৯৪ 

38.  েসিগঞ্জ মজলা মৎস্য কম মকিমা, মজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, হধবগঞ্জ ০১৭৬৯৪৫৯৮৬৯ 

39.  সসসনয়র সেকারী ্সরচালক, মজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, হধবগঞ্জ ০১৭৬৯৪৫৯৮৭০ 

40.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, হধবগঞ্জ সদর, হধবগঞ্জ ০১৭৬৯৪৫৯৮৭১ 

41.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, বাধনয়াচং, হধবগঞ্জ ০১৭৬৯৪৫৯৮৭২ 

42.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, নবীগঞ্জ, হধবগঞ্জ ০১৭৬৯৪৫৯৮৭৩ 

43.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, চুনারুিাট, হধবগঞ্জ ০১৭৬৯৪৫৯৮৭৪ 

44.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, মািবপুর, হধবগঞ্জ ০১৭৬৯৪৫৯৮৭৫ 

45.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, লাখাই, হধবগঞ্জ ০১৭৬৯৪৫৯৮৭৬ 

46.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, বাহুবল, হধবগঞ্জ  ০১৭৬৯৪৫৯৮৭৭ 

47.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, শারয়স্থাগঞ্জ, হধবগঞ্জ ০১৭৬৯৪৫৯৮৭৮ 

48.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, আজধমরীগঞ্জ, হধবগঞ্জ। ০১৭৬৯৪৫৯৮৭৯ 

49.  খামার ব্যবস্থাপক, মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, শারয়স্থাগঞ্জ, হধবগঞ্জ। ০১৭৬৯৪৫৯৮৮০ 

50.  হযাচাধর অধফসার, কাপ ম হযাচাধর কমরলক্স, কুধশ ম, নবীগঞ্জ, হধবগঞ্জ                                                                                  ০১৭৬৯৪৫৯৮৯৫ 

51.  মর্ৌলর্ীিাজার মজলা মৎস্য কম মকিমা, মজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, মমৌলভীবাজার ০১৭৬৯৪৫৯৮৮১ 

52.  সসসনয়র সেকারী ্সরচালক, মজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, মমৌলভীবাজার ০১৭৬৯৪৫৯৮৮২ 

53.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, সদর, মমৌলভীবাজার ০১৭৬৯৪৫৯৮৮৩ 

54.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, কুলাউিা, মমৌলভীবাজার ০১৭৬৯৪৫৯৮৮৪ 

55.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, বিরলখা, মমৌলভীবাজার ০১৭৬৯৪৫৯৮৮৫ 

56.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, রাজনগর, মমৌলভীবাজার ০১৭৬৯৪৫৯৮৮৬ 

57.  ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমা, ধসধনয়র উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, শ্রীমঙ্গল, মমৌলভীবাজার ০১৭৬৯৪৫৯৮৮৭ 

58.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, কমলগঞ্জ, মমৌলভীবাজার ০১৭৬৯৪৫৯৮৮৮ 

59.  উপরজলা মৎস্য কম মকিমা উপরজলা মৎস্য কম মকিমার কার্ মালয়, জুিী, মমৌলভীবাজার ০১৭৬৯৪৫৯৮৮৯ 

60.  খামার ব্যবস্থাপক , মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, সদর, মমৌলভীবাজার। ০১৭৬৯৪৫৯৮৯০ 



র্য়র্নসসংে সির্াগ, র্য়র্নসসংে 

ক্রসর্ক নং সির্াগ/হজলা ্দসি ও কর্ মস্থল কহ্ মাহরট সসর্ নম্বর 

1.  র্য়র্নসসংে  উ্্সরচালক, উ্্সরচালহকর কার্ মালয়, র্য়র্নসসংে সির্াগ, র্য়র্নসসংে ০১৭৬৯৪৫৯৮৯৬ 

2.  ধসধনয়র সহকারী পধরচালক, উ্্সরচালহকর কার্ মালয়, র্য়র্নসসংে সির্াগ, র্য়র্নসসংে ০১৭৬৯৪৫৯৮৯৭ 

3.  সেকারী ্সরচালক, উ্্সরচালহকর কার্ মালয়, র্য়র্নসসংে সির্াগ, র্য়র্নসসংে ০১৭৬৯৪৫৯৮৯৮ 

 

ক্রসর্ক নং মজলা ্দসি ও কর্ মস্থল কহ্ মাহরট সসর্ নম্বর 

4.  র্য়র্নসসংে মজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, মজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার দপ্তর, র্য়র্নসসংে ০১৭৬৯৪৫৯৮৯৯ 

5.  সসসনয়র সেকারী ্সরচালক, মজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার দপ্তর, র্য়র্নসসংে ০১৭৬৯৪৫৯৯০০ 

6.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, র্য়র্নসসংে সদর, র্য়র্নসসংে ০১৭৬৯৪৫৯৯০১ 

7.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, ফুলপুর, র্য়র্নসসংে ০১৭৬৯৪৫৯৯০২ 

8.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, সত্রশাল, র্য়র্নসসংে ০১৭৬৯৪৫৯৯০৩ 

9.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, ঈশ্বরগঞ্জ, র্য়র্নসসংে ০১৭৬৯৪৫৯৯০৪ 

10.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, মগৌরীপুর, র্য়র্নসসংে ০১৭৬৯৪৫৯৯০৫ 

11.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, নান্দাইল, র্য়র্নসসংে ০১৭৬৯৪৫৯৯০৬ 

12.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, ফুলিাসিয়া, র্য়র্নসসংে ০১৭৬৯৪৫৯৯০৭ 

13.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, মুক্তাগাছা, র্য়র্নসসংে ০১৭৬৯৪৫৯৯০৮ 

14.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, গিরগাঁও, র্য়র্নসসংে ০১৭৬৯৪৫৯৯০৯ 

15.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, র্ালুকা, র্য়র্নসসংে ০১৭৬৯৪৫৯৯১০ 

16.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, োলুয়াঘাট, র্য়র্নসসংে  ০১৭৬৯৪৫৯৯১১ 

17.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, মধািাউিা, র্য়র্নসসংে ০১৭৬৯৪৫৯৯১২ 

18.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, তারাকান্দা, র্য়র্নসসংে ০১৭৬৯৪৫৯৯১৩ 

19.  খার্ার ব্যিস্থা্ক, র্ৎস্য িীজ উৎ্াদন খার্ার, ঈশ্বরগঞ্জ, র্য়র্নসসংে ০১৭৬৯৪৫৯৯১৪ 

20.  খার্ার ব্যিস্থা্ক, র্ৎস্য িীজ উৎ্াদন খার্ার, শমূ্ভগঞ্জ, র্য়র্নসসংে ০১৭৬৯৪৫৯৯১৫ 

21.  খার্ার ব্যিস্থা্ক, র্ৎস্য িীজ উৎ্াদন খার্ার, ফুলপুর, র্য়র্নসসংে ০১৭৬৯৪৫৯৯১৬ 

22.  খার্ার ব্যিস্থা্ক, র্ৎস্য িীজ উৎ্াদন খার্ার, র্াসকান্দা, র্য়র্নসসংে ০১৭৬৯৪৫৯৯১৭ 

23.  খার্ার ব্যিস্থা্ক, র্ৎস্য িীজ উৎ্াদন খার্ার, নান্দাইল, র্য়র্নসসংে ০১৭৬৯৪৫৯৯১৮ 

24.  খার্ার ব্যিস্থা্ক, র্ৎস্য িীজ উৎ্াদন খার্ার, সত্রশাল, র্য়র্নসসংে ০১৭৬৯৪৫৯৯১৯ 

25.  খার্ার ব্যিস্থা্ক, র্ৎস্য িীজ উৎ্াদন খার্ার, মগৌরীপুর, র্য়র্নসসংে ০১৭৬৯৪৫৯৯২০ 

26.  মনত্রহকাণা মজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, মজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার দপ্তর, মনত্রহকাণা ০১৭৬৯৪৫৯৯২১ 

27.  সসসনয়র সেকারী ্সরচালক, মজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার দপ্তর, মনত্রহকাণা ০১৭৬৯৪৫৯৯২২ 



ক্রসর্ক নং মজলা ্দসি ও কর্ মস্থল কহ্ মাহরট সসর্ নম্বর 

28.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, মনত্রহকাণা সদর, মনত্রহকাণা ০১৭৬৯৪৫৯৯২৩ 

29.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, িারোট্টা, মনত্রহকাণা ০১৭৬৯৪৫৯৯২৪ 

30.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, মকন্দুয়া, মনত্রহকাণা ০১৭৬৯৪৫৯৯২৫ 

31.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, মর্ােনগঞ্জ, মনত্রহকাণা ০১৭৬৯৪৫৯৯২৬ 

32.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, আট্ািা, মনত্রহকাণা ০১৭৬৯৪৫৯৯২৭ 

33.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, কলর্াকান্দা, মনত্রহকাণা ০১৭৬৯৪৫৯৯২৮ 

34.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, পূি মধলা, মনত্রহকাণা ০১৭৬৯৪৫৯৯২৯ 

35.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, দুগ মাপুর, মনত্রহকাণা ০১৭৬৯৪৫৯৯৩০ 

36.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, র্দন, মনত্রহকাণা ০১৭৬৯৪৫৯৯৩১ 

37.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, খাসলয়াজুসি, মনত্রহকাণা ০১৭৬৯৪৫৯৯৩২ 

38.  খার্ার ব্যিস্থা্ক, র্ৎস্য িীজ উৎ্াদন খার্ার, মনত্রহকাণা সদর, মনত্রহকাণা ০১৭৬৯৪৫৯৯৩৩ 

39.  খার্ার ব্যিস্থা্ক, র্ৎস্য িীজ উৎ্াদন খার্ার, দুগ মাপুর, মনত্রহকাণা ০১৭৬৯৪৫৯৯৩৪ 

40.  জার্ালপুর মজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, মজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার দপ্তর, জার্ালপুর ০১৭৬৯৪৫৯৯৩৫ 

41.  সসসনয়র সেকারী ্সরচালক, মজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার দপ্তর, জার্ালপুর ০১৭৬৯৪৫৯৯৩৬ 

42.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, সদর, জার্ালপুর ০১৭৬৯৪৫৯৯৩৭ 

43.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, ইসলার্পুর, জার্ালপুর ০১৭৬৯৪৫৯৯৩৮ 

44.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, সসরষািািী, জার্ালপুর ০১৭৬৯৪৫৯৯৩৯ 

45.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, র্াদারগঞ্জ, জার্ালপুর ০১৭৬৯৪৫৯৯৪০ 

46.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, মর্লান্দে, জার্ালপুর ০১৭৬৯৪৫৯৯৪১ 

47.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার  কার্ মালয়, িকশীগঞ্জ, জার্ালপুর ০১৭৬৯৪৫৯৯৪২ 

48.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, মদওয়ানগঞ্জ, জার্ালপুর ০১৭৬৯৪৫৯৯৪৩ 

49.  খার্ার ব্যিস্থা্ক, র্ৎস্য িীজ উৎ্াদন খার্ার, জার্ালপুর সদর, জার্ালপুর ০১৭৬৯৪৫৯৯৪৪ 

50.  খার্ার ব্যিস্থা্ক, র্ৎস্য িীজ উৎ্াদন খার্ার, মর্লান্দে, জার্ালপুর ০১৭৬৯৪৫৯৯৪৫ 

51.  মশরপুর মজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, মজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, মশরপুর ০১৭৬৯৪৫৯৯৪৬ 

52.  সসসনয়র সেকারী ্সরচালক, মজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, মশরপুর ০১৭৬৯৪৫৯৯৪৭ 

53.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, মশরপুর সদর, মশরপুর ০১৭৬৯৪৫৯৯৪৮ 

54.  সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, সসসনয়র উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, নকলা, মশরপুর ০১৭৬৯৪৫৯৯৪৯ 

55.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, নাসলতািািী, মশরপুর ০১৭৬৯৪৫৯৯৫০ 

56.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, সিনাইগাতী, মশরপুর ০১৭৬৯৪৫৯৯৫১ 

57.  উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমা, উ্হজলা র্ৎস্য কর্ মকতমার কার্ মালয়, শ্রীিরদী, মশরপুর ০১৭৬৯৪৫৯৯৫২ 

58.  সিশাসরজ মকায়াহরন্টাইন কর্ মকতমা, সিশাসরজ মকায়াহরন্টাইন কর্ মকতমার কার্ মালয়, নাকুগাঁও স্থলিন্দর, নাকুগাঁও, মশরপুর ০১৭৬৯৪৫৯৯৫৩ 

 


