
 

মৎস্য অধিদপ্তরেে                                                        (২০১৯-

২০২০ ও ২০২০-২০২১ অর্ থবছে)  

 

ক্রধমক

নং 

নাম, পদবীওকম থস্থল জন্মতাধেখ ৫৯ বছে পূতীে 

তাধেখ 

ধপ আে এল 

গমরনে তাধেখ 

1.  জনাব মমাোঃ আওলাদ ম ারেন 

অধিে ে ায়ক 

মৎস্য অধিদপ্তে, মৎস্য ভবন, ঢাকা 

০১ -০০- ১৯৬০ ৩০ ০- ৬-২০১৯ ০১ ০- ০-২০১৯ 

2.  জনাব মমাোঃ ইউনুে আলী ধময়া 

অধিে ে কােী কাম কধিউটাে মুদ্রাক্ষধেক 

মৎস্য অধিদপ্তে, মৎস্য ভবন, ঢাকা 

০৮-০০-১৯৬০ ০০ -০০-  ২০১৯ ০৮ -০০-  ২০১৯ 

3.  জনাব মমাোঃ েজব আলী 

অধিে ে কােী কাম কধিউটাে মুদ্রাক্ষধেক 

উপরজলা মৎস্য দপ্তে, জীবননগে, চুয়াডাঙ্গা 

০৮/০০/১৯৬০ ০০/০০/২০১৯ ০৮/০০/২০১৯ 

4.  জনাব শ্রী জীবন কৃষ্ণ েেকাে 

মক্ষত্রে কােী 

উপরজলা মৎস্য দপ্তে কাউধনয়া, েংপুে 

১০/০০/৬০ ০৯/০০/২০১৯ ১০/০০/২০১৯ 

5.  জনাব এে এম নুরুল হুদা 

ল্যাব এরটনরডন্ট  

মকায়াধলটি কররাল ল্যাবরেটধে, খুলনা 

১২/০০/১৯৬০ ১১/০০/২০১৯ ১২/০০/২০১৯ 

6.  জনাব মমাোঃ আশোফুল আলম 

অধিেে কােী-কাম-কধিউটােঅপারেটে 

উপরজলা মৎস্য কম থকতথাে দপ্তে, ধবেল, ধদনাজপুে 

১৫/০০/১৯৬০ ১৪/০০/২০১৯ ১৫/০০/২০১৯ 

7.  জনাব ধজএম আধনছুে ে মান 

মক্ষত্র ে কােী 

উপরজলা মৎস্য দপ্তে, শ্যামনগে, োতক্ষীো  

২৫/০০/১৯৬০ ২৪/০০/২০১৯ ২৩/০০/২০১৯ 

8.  জনাব মমাোঃআোঃবারেক ধময়া 

মক্ষত্রে কােী 

উপরজলা মৎস্য    , মদলদুয়াে, টাঙ্গাইল 

০১/০৮/১৯৬০ ৩০/০০/২০১৯ ০১/০৮/২০১৯ 

9.  জনাব ধনম থল চন্দ্র োয় 

 অধিে ে কােী কাম-কধিউটাে অপারেটে  

মজলা মৎস্য কম থকতথাে দপ্তে, বেগুনা 

০৩/৮/১৯৬০ ০২/৮/২০১৯ ০৩/৮/২০১৯ 

10.  জনাব মমাোঃ মমাখরলছুে ে মান 

 যাচােী পধেচায়ক 

মজলা মৎস্য কম থকতথাে দপ্তে, বেগুনা  

১২/০৮/১৯৬০ ১১/০৮/২০১৯ ১২/০৮/২০১৯ 

11.  জনাব এমএ তার ে পাটওয়ােী 

মজলা মৎস্য কম থকতথাে দপ্তে,কুধমল্লা 

১৫/০৮/১৯৬০ ১৪/৮/২০১৯ ১৫/৮/২০১৯ 

12.  জনাব োমকৃষ্ণপাল 

অধিে ে কােী কাম কধিউটাে মুদ্রাক্ষধেক  

উপরজলা মৎস্য দপ্তে, আটপাড়া, মনত্ররকাণা 

 

২২/০৮/১৯৬০ ২১/০৮/২০১৯ ২২/০৮/২০১৯ 



 

ক্রধমক

নং 

নাম, পদবীওকম থস্থল জন্মতাধেখ ৫৯ বছে পূতীে 

তাধেখ 

ধপ আে এল 

গমরনে তাধেখ 

13.  জনাব শামীম আ ম্মদ 

মক্ষত্রে কােী 

মৎস্যবীজ উৎপাদন খামাে  

নারচাল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ 

০১/০৯/১৯৬০ ৩১/০৮/২০১৯ ০১/০৯/২০১৯ 

14.  জনাব মমা: নজরুল ইেলাম 

অধিে ে কােী কাম কধিউটাে মুদ্রাক্ষধেক 

উপধেচালরকে কার্ থালয় , মৎস্যঅধিদপ্তে  

োজশা ী ধবভাগ, োজশা ী 

০২/০৯/১৯৬০ ০১/০৯/২০১৯ ০২/০৯/২০১৯ 

15.  জনাব মমাোঃ আবুল বাশাে খধলিা 

কুকরমট 

োমুধদ্রক মৎস্য জধেপ ব্যবস্থাপ   ইউধনট, চট্টগ্রাম 

০৩/০৯/১৯৬০ ০২/০৯/২০১৯ ০৩/০৯/২০১৯ 

16.  জনাব মমাোঃ মগালাম কধবে 

গরবষণাগাে পধেচােক 

োমুধদ্রক মৎস্য জধেপ ব্যবস্থাপ   ইউধনট, চট্টগ্রাম 

১৩/০৯/১৯৬০ ১২/০৯/২০১৯ ১৩/০৯/২০১৯ 

17.  জনাব মমাোঃ আব্দুল খারলক  াওলাদাে 

অধিে ে ায়ক  

ধে: উপরজলা মৎস্য কম থকতথাে দপ্তে 

বাবুগঞ্জ, বধেশাল 

১৯/০৯/১৯৬০ ১৮/০৯/২০১৯ ১৯/০৯/২০১৯ 

18.  জনাব এে এম জহুরুল  ইেলাম 

অধিে ে কােী কাম-কধিউটাে অপারেটে 

ধে: উপরজলা মৎস্য কম থকতথাে দপ্তে, মদৌলতখান, 

মভালা 

২৩/৯/১৯৬০ ২২/৯/২০১৯ ২৩/৯/২০১৯ 

19.  জনাব মমাোঃ ো াব উধিন 

ধ োব েক্ষক 

উপপধেচালরকে কার্ থালয়, মৎস্য অধিদপ্তে, 

ময়মনধেং  ধবভাগ 

০১-১০-১৯৬০ধি. ৩০-৯-২০১৯ধি. ০১-১০-২০১৯ধি. 

20.  জনাব মশখ আব্দুল অদুদ 

মক্ষত্র ে কােী 

ধেধনয়ে উপরজলা মৎস্য কম থকতথাে দপ্তে, মতেখাদা, 

খুলনা 

০৫/১০/১৯৬০ ০৪/১০/২০১৯ ০৫/১০/২০১৯ 

21.  জনাব মমাোঃ নাধজম উধিন 

মৎস্যবীজ উৎপাদন খামাে 

ফুলপুে, ময়মনধেং  

১২/১০/১৯৬০ ১১/১০/২০১৯ ১২/১০/২০১৯ 

22.  মমা: জয়নাল আরবদীন 

পাি অপারেটে 

মৎস্যবীজ উৎপাদন খামাে, ধকরশােগঞ্জ 

৩০/১০/১৯৬০ ২৯/১০/২০১৯ ৩০/১০/২০১৯ 

23.  মমাো: মের না মবগম 

অধিে ে ায়ক 

মজলা মৎস্য কম থকতথাে কার্ থালয়, নড়াইল 

 

০১-১১-১৯৬০ 

 

৩১-১০-২০১৯ 

 

০১-১১-২০১৯ 



 

ক্রধমক

নং 

নাম, পদবীওকম থস্থল জন্মতাধেখ ৫৯ বছে পূতীে 

তাধেখ 

ধপ আে এল 

গমরনে তাধেখ 

24.  জনাব মমাোঃ আলী আ রমদ 

অধিে ে ায়ক 

              মৎস্য কম থকতথাে দপ্তে, 

নাধেেনগে, ব্রাহ্মণবাধড়য়া 

০১/১১/১৯৬০ ৩১/১০/২০১৯ ০১/১১/২০১৯ 

25.  জনাব অিীে েঞ্জন ধমত্র 

মক্ষত্র ে কাধে 

ধেধনয়ে উপরজলা মৎস্য কম থকতথাে কার্ থালয়, 

ঝালকাঠি েদে, ঝালকাঠি 

০৩/১১/১৯৬০ধি: ০২/১১/২০১৯ধি: ০৩/১১/২০১৯ 

26.  জনাব মমাোঃ মতািারেল ম ারেন  

অধিে ে ায়ক , উপরজলা মৎস্য দপ্তে, কালুখালী, 

োজবাধড়  

০৬/১১/১৯৬০ ০৫/১১/২০১৯ ০৬/১১/২০১৯ 

27.  জনাব মমা: আোদুোমান  

মক্ষত্রে কােী 

উপরজলা মৎস্য কম থকতথাে দপ্তে, ধমেপুে, কুধিয়া 

 

১২/১১/১৯৬০ 

 

১১/১১/২০১৯ 

 

১২/১১/২০১৯ 

28.  জনাব মমাোঃ মখরলছুে ে মান 

অধিে ে কােী কাম কধিউটাে মুদ্রাক্ষধেক   

উপরজলা মৎস্য দপ্তে, আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা  

২৫/১১/১৯৬০ ২৪/১১/২০১৯ ২৫/১১/২০১৯ 

29.  জনাব মমাোঃ জাধকে ম ারেন 

অধিে ে কােী কাম-কধিউটাে মুদ্রাক্ষধেক 

উপরজলা মৎস্য দপ্তে, ধেংগাইে,  মাধনকগঞ্জ 

৩০/১১/১৯৬০ ৩১/১০/২০১৯ ৩০/১০/২০১৯ 

30.  জনাব মমাোঃ আবুল কালাম 

অধিে ে ায়ক 

উপরজলা মৎস্য দপ্তে, ফুলবাড়ীয়া, ময়মনধেং  

০১/১২/১৯৬০ ৩০/১১/২০১৯ ০১/১২/২০১৯ 

31.  জনাব মমা: শা জা ান আলী 

অধিেে ায়ক 

মৎস্যবীজ উৎপাদন খামাে, মমলান্দ , জামালপুে 

০১/১২/১৯৬০ ৩০/১১/২০১৯ ০১/১২/২০১৯ 

32.  জনাব মমা: আবু ইধিে আ রমদ 

মক্ষত্র ে কােী 

উপরজলা মৎস্য কম থকতথাে দপ্তে,মদা াে 

০৮/১২/১৯৬০ ০০/১২/২০১৯ ০৮/১২/২০১৯ 

33.  জনাব মমা: েধিকুলইেলাম 

দক্ষ ধিোেম্যান  

বলু ে বাওড়, মকাটচাঁদপুে, ধঝনাইদ  

১৯/১২/১৯৬০ ১৮/১২/২০১৯ ১৯/১২/২০১৯ 

34.  জনাব মগাপাল ধবশ্বাে 

প্রিান ে কাধে 

মজলা মৎস্য কম থকতথাে দপ্তে, বান্দেবান 

২৫/১২/৬০ ২৪/১২/২০১৯ ২৫/১২/২০১৯ 

35.  জনাব মমাোঃআব্দুল গফুে 

মক্ষত্রে কােী 

উপরজলা মৎস্য কম থকতথাে দপ্তে, কাধল াধত, 

টাঙ্গাইল 

৩০/১২/১৯৬০ ২৯/১২/২০১৯ ৩০/১২/২০১৯ 



 

ক্রধমক

নং 

নাম, পদবীওকম থস্থল জন্মতাধেখ ৫৯ বছে পূতীে 

তাধেখ 

ধপ আে এল 

গমরনে তাধেখ 

36.  জনাব মমাোঃ আবু ইউসুি 

মৎস্য েম্প্রোঃ সুপােভাইজাে  

মৎস্য প্রজনন ও প্রধশক্ষণ মকন্দ্র, োয়পুে, লক্ষীপুে। 

৩১/১২/৬০ ৩০/১২/১৯ ৩১/১২/১৯ 

37. জনাব মমাোঃ আব্দুল  াধলম 

অধিে ে কােী কাম কধিউটাে মুদ্রাক্ষধেক 

উপরজলা মৎস্য দপ্তে, শা জাদপুে, ধেোজগঞ্জ। 

৩১/১২/১৯৬০ ৩০/১২/২০১৯ ৩১/১২/২০১৯ 

38.  জনাব মমাোঃ মরনায়ারুল ইেলাম 

মক্ষত্রে কােী 

উপরজলা মৎস্য দপ্তে , শাজা ানপুে,বগুড়া 

৩১/১২/১৯৬০ ৩০/১২/২০১৯ ৩১/১২/২০১৯ 

39.  জনাব মমাোঃ মমাশােেি ম ারেন আকন্দ 

অধিে ে কােী-কাম-কধিউটাে মুদ্রাক্ষধেক 

উপরজলা মৎস্য কম থকতথাে কার্ থালয়, কালীগঞ্জ, 

গাজীপুে 

৩১/১২/১৯৬০ ৩০/১২/২০১৯ ৩১/১২/২০১৯ 

40.  জনাব মমাোঃ মমাখরলছুে ে মান  

অধিে ে কােী কাম কধিউটাে অপারেটে 

উপরজলা মৎস্য দপ্তে, মবলাব, নেধেংদী 

৩১/১২/১৯৬০ ৩০/১২/২০১৯ ৩১/১২/২০১৯ 

41.  জনাব মমাোঃ ইউসুি আলী পারটায়ােী 

োঁটধলধপকাে 

মৎস্য অধিদপ্তে, মৎস্য ভবন, ঢাকা 

৩১/১২/১৯৬০ ৩০/১২/২০১৯ 

৩১/১২/২০১৯ 

42.  জনাব মমা াম্মদ ইঊছুি  

মক্ষত্রে কােী 

ধেধনয়ে উপরজলা মৎস্য অধিে , েদে, মনায়াখালী 

৩১/১২/১৯৬০ ৩০/১২/২০১৯ ৩১/১২/২০১৯ 

43.  জনাব মমাোঃ মমাবােক আলী 

অধিে ে ায়ক  

ধেধনয়ে উপরজলা মৎস্য দপ্তে , নধন্দগ্রাম, বগুড়া 

৩১/১২/১৯৬০ ৩০/১২/২০১৯ 

৩১/১২/২০১৯ 

44.  জনাব মমাোঃ  ারুন-অে-েশীদ 

অধিে ে ায়ক 

উপরজলা মৎস্য কম থকতথাে দপ্তে, মমর ধন্দগঞ্জ,  

বধেশাল 

৩১/১২/১৯৬০ ৩০/১২/২০১৯ 

৩১/১২/২০১৯ 

45.  জনাব মমাোঃ আবদুল জাব্বাে  

অধিে ে ায়ক 

মৎস্যবীজ উৎপাদন খামাে, চাধন্দনা, কুধমল্লা 

৩১/১২/১৯৬০ ৩০/১২/২০১৯ ৩১/১২/২০১৯ 

46.  জনাব মমাোঃ জহুরুল ইেলাম 

অধিে ে ায়ক 

মৎস্যবীজ উৎপাদন খামাে , জাংগাধলয়া, কুধমল্লা 

০১/০১/১৯৬১ ৩১/১২/২০১৯ ০১/০১/২০২০ 

47.  জনাব মমাোঃ শধ দুল্লা  

অধিে ে কােী 

উপরজলা মৎস্য দপ্তে, টংধগবাড়ী, মুধিগঞ্জ 

০১/০১/১৯৬১ ৩১/১২/২০১৯ ০১/০১/২০২০ 

48.  জনাব মমাোঃ ইধদ্রসুে ে মান       

মক্ষত্র ে কােী 

০১-০১-১৯৬১ ৩১-১২-২০১৯ ০১/০১/২০২০ 



 

ক্রধমক

নং 

নাম, পদবীওকম থস্থল জন্মতাধেখ ৫৯ বছে পূতীে 

তাধেখ 

ধপ আে এল 

গমরনে তাধেখ 

উপরজলা মৎস্য দপ্তে, মুকসুদপুে, মগাপালগঞ্জ 

49.  জনাব এেএম আধনছুেে মান 

মক্ষত্রে কােী 

উপরজলা মৎস্য দপ্তে, মািবপুে,  ধবগঞ্জ 

০১-০১-১৯৬১ ৩১-১২-২০১৯ ০১/০১/২০২০ 

50.  জনাব আব্দুল আওয়াল ম ারেন 

অধিে ে কােী কাম কধিউটাে  মুদ্রাক্ষধেক 

 ধেধনয়ে উপরজলা মৎস্য কম থকতথাে দপ্তে, ধমজথাপুে, 

টাঙ্গাইল  

০১-০১-১৯৬১ ৩১-১২-২০১৯ ০১/০১/২০২০ 

51.  জনাব মমাোঃ আব্দুল ওয়াদুদ  

মক্ষত্র ে কােী 

উপরজলা মৎস্য দপ্তে, িনবাড়ী, টাঙ্গাইল 

০১-০১-১৯৬১ ৩১-১২-২০১৯ ০১/০১/২০২০ 

52.  জনাব মমাোঃ ধেোজুল ইেলাম মগালন্দাজ 

মক্ষত্রে কােী  

মৎস্যবীজ উৎপাদন খামাে, নান্দাইল, ময়মনধেং  

০১-০১-১৯৬১ ৩১-১২-২০১৯ ০১/০১/২০২০ 

53.  জনাব মীে কারেম ভূইয়া  

অধিে ে কােী কাম কধিউটাে মুদ্রাক্ষধেক 

মৎস্য অধিদপ্তে, মৎস্য ভবন, ঢাকা 

০১-০১-১৯৬১ ৩১-১২-২০১৯ ০১/০১/২০২০ 

54.  জনাব মনজুে কারদে 

প্রিান ে কােী 

মজলা মৎস্য অধিে, মনায়াখালী 

০১-০১-১৯৬১ ৩১-১২-২০১৯ ০১/০১/২০২০ 

55.  জনাব মমাোঃ জহুরুল ইেলাম 

অধিে ে ায়ক 

মৎস্যবীজ উৎপাদন খামাে জাংগাধলয়া, কুধমল্লা 

০১-০১-১৯৬১ ৩১-১২-২০১৯ ০১/০১/২০২০ 

56.  জনাব শওকত আলী 

গাড়ী চালক 

মৎস্য অধিদপ্তে, মৎস্য ভবন, ঢাকা 

০১-০১-১৯৬১ ৩১-১২-২০১৯ ০১/০১/২০২০ 

57.  জনাব মমাোঃ আধনসুল  ক  

ডুরেরকটিং মমধশন অপারেটে 

মৎস্য অধিদপ্তে, মৎস্য ভবন, ঢাকা 

০১-০১-১৯৬১ ৩১-১২-২০১৯ ০১/০১/২০২০ 

58.  জনাব মমাোঃআব্দুেোোক  

অধিে ে ায়ক  

উপরজলা মৎস্য অধিে, মোনাইমুড়ী, মনায়াখালী 

০১-০১-১৯৬১ ৩১-১২-২০১৯ ০১/০১/২০২০ 

59.  জনাব মমাোঃ শওকত ম ারেন মুজমদাে 

পাি অপারেটে  

মৎস্যবীজ উৎপাদন খামাে, কচুয়া, চাঁদপুে 

০১-০১-১৯৬১ ৩১-১২-২০১৯ ০১/০১/২০২০ 

60.  জনাব মমাোঃ েধশদ 

অধিে ে ায়ক 

উপরজলা মৎস্য কমকতথাে দপ্তে, িধেদগঞ্জ, চাঁদপুে 

০১-০১-১৯৬১ ৩১-১২-২০১৯ ০১/০১/২০২০ 

61.  জনাব মশখ মমাোঃ মেজাউল কধেম 

িরটাকধপ অপারেটে  

০১-০১-১৯৬১ ৩১-১২-২০১৯ ০১/০১/২০২০ 



 

ক্রধমক

নং 

নাম, পদবীওকম থস্থল জন্মতাধেখ ৫৯ বছে পূতীে 

তাধেখ 

ধপ আে এল 

গমরনে তাধেখ 

মৎস্য প্রজনন ও প্রধশক্ষণ মকন্দ্র, োয়পুে, লক্ষীপুে 

62.  জনাব মমা: মুনছুে আলী 

পাচক  

মৎস্য প্রধশক্ষণ মকন্দ্র, মকাটচাঁদপুে, ধঝনাইদ  

০২/০১/১৯৬১ ০১/১/২০২০ ০২/০১/২০২০ 

63.  জনাব উরমজা মবগম 

ধ োব েক্ষক 

মজলা মৎস্য দপ্তে, ঠাকুেগাঁও 

০২/০১/১৯৬১ ০১/১/২০২০ ০২/০১/২০২০ 

64.  জনাব মদালন কুমাে দাশ 

অধিে ে াকধে কাম কধিোঃ অপারেটে  

উপরজলা মৎস্য কতথকতথাে দপ্তে , চন্দনাইশ, চট্ট্রগাম 

৩/০১/১৯৬১ ০২/০১/২০২০ ০৩/০১/২০২০ 

65.  জনাব মমা: আশোফুল  ক 

প্রিান ে কােী 

মজলা মৎস্য দপ্তে, ঠাকুেগাঁও 

০৩/০১/১৯৬১ ০৩/০১/২০২০ ০৩/০১/২০২০ 

66.  জনাব মমাোঃ িরয়জ আ ম্মদ 

ধিশােম্যান 

োমুধদ্রক মৎস্য জধেপ ব্যবস্থাপনা ইউধনট, চট্টগ্রাম 

০৪/০১/১৯৬১ ০৩/০১/২০২০ ০৪/০১/২০২০ 

67.  জনাব মমাোঃ ধেয়াজুল  ক 

অধিে ে কােী কাম কধিউটাে মুদ্রাক্ষধেক 

ধেধনয়ে উপরজলা মৎস্য কম থকতথাে কার্ থালয়, 

মগায়ালন্দ, োজবাধড় 

০৮/০১/১৯৬১ ০০/০১/২০২০ ০৮/০১/২০২০ 

68.  জনাব মমাোঃ আইয়ুবুে ে মান 

মটােধকপাে 

মৎস্য অধিদপ্তে, মৎস্য ভবন, ঢাকা 

১০-০১-১৯৬১ ০৯ -০১-  ২০২০ ১০ -০১-  ২০২০ 

69.  জনাব মমাোঃ  ইে াকধময়া 

প্রিান ে কােী 

োমুধদ্রক মৎস্য জধেপ ব্যবস্থাপনা ইউধনট, চট্টগ্রাম 

১২/০১/১৯৬১ ১১/০১/২০২০ ১২/০১/২০২০ 

70.  জনাব মমাোঃ আব্দুল মান্নান 

অধিে ে কােী কাম কধিউটাে অপারেটে 

মজলা মৎস্য কম থকতথাে কার্ থালয়, ঝালকাঠি 

১৩/০১/১৯৬১ ১২/০১/২০২০ ১৩/০১/২০২০ 

71.  জনাব েধঞ্জত কুমাে দাে 

অধিে ে কােী কাম কধিউটাে অপারেটে 

 মজলা মৎস্য দপ্তে, নেধেংদী 

০৩/০২/১৯৬১ ০২/০২/২০২০ ০৩/০২/২০২০ 

72.  জনাব মমাোঃ আব্দুল মারলক 

অধিে ে কােী কাম-কধিউটাে অপারেটে 

ধে: উপরজলা মৎস্য কম থকতথাে দপ্তে, মদৌলতখান, 

মভালা 

০৩/০২/১৯৬১ ০২/০২/২০২০ ০৩/০২/২০২০ 

73. জনাব মমাোঃ আধজজুল  ক, 

মক্ষত্রে কােী 

ধেধনয়ে উপরজলা মৎস্য কম থকতথাে দপ্তে েদে, 

ময়মনধেং  

০০/০২/১৯৬১ ০৬/০২/২০২০ ০০/০২/২০২০ 



 

ক্রধমক

নং 

নাম, পদবীওকম থস্থল জন্মতাধেখ ৫৯ বছে পূতীে 

তাধেখ 

ধপ আে এল 

গমরনে তাধেখ 

74.  জনাব মমাোঃ মমাজারম্মল  ক 

মক্ষত্র ে কােী উপরজলা মৎস্য দপ্তে, নাোয়ণগঞ্জ 

েদে, নাোয়নগঞ্জ  

০৯/০২/১৯৬১ ০৮/০২/২০২০ ০৯/০২/২০২০ 

75.  জনাব মমা: মকােবান আলী 

অধিে ে ায়ক 

ধেধনয়ে উপরজলা মৎস্য কম থকতথাে দপ্তে, বড়াইগ্রাম, 

নারটাে 

১০/০২/১৯৬১ ০৯/০২/২০২০ ১০/০২/২০২০ 

76.  জনাব মমা: এমদাদুল  ক 

অধিে ে কােী কাম কধিউটাে মুদ্রাক্ষধেক 

মজলা মৎস্য দপ্তে, েংপুে 

১৫/০২/১৯৬১ ১৪/০২/২০২০ ১৫/০২/২০২০ 

77.  জনাব মদবাশীষ ম াষ 

মক্ষত্র ে কােী 

ধেধনয়ে উপরজলা মৎস্য কম থকতথাে কার্ থালয়, পবা, 

োজশা ী 

২০/০২/১৯৬১ ১৯/০২/২০২০ ২০/০২/২০২০ 

78.  জনাব মমাোঃ মমাস্তাধিজুে ে মান 

অধিে ে কাধে কাম কধিোঃ মুদ্রাক্ষধেক 

ধেধনোঃ উপোঃ মৎস্য কম থকতথাে দপ্তে, মতলব (উোঃ), 

চাঁদপুে 

২৫/০২/১৯৬১ ২৪/০২/২০২০ ২৫/০২/২০২০ 

79.  জনাব মমাোঃ আলতাি ম ারেন ধেধিকী 

মক্ষত্রে কােী 

ধেধনয়ে উপরজলা মৎস্য কম থকতথাে দপ্তে 

মমৌলভীবাজােেদে, মমৌলভীবাজাে। 

০১ -০৩- ১৯৬১ ২৯-০২-২০২০ ০১/০৩/২০২০ 

80.  জনাব মমাোঃ শা জা ান আলম ধময়া 

িরটাকধপ অপারেটে 

মৎস্য অধিদপ্তে, মৎস্য ভবন, ঢাকা 

০১ -০৩- ১৯৬১ ২৯-০২-২০২০ ০১/০৩/২০২০ 

81.  জনাব মমা: আিজালর ারেন 

পািচালক  

মৎস্যবীজ উৎপাদন খামাে, েদে, োজশা ী 

০৪/০৩/১৯৬১ ০৩/০৩/১৯২০ ০৪/০৩/১৯২০ 

82.  জনাব মমা: ধেোজুল ইেলাম 

অধিে ে কাধে কাম কধিউটাে মুদ্রাক্ষধেক  

ধেধনয়ে উপরজলা মৎস্য কম থকতথাে দপ্তে 

েদে, নারটাে 

০৪/০৩/১৯৬১ ০৩/০৩/১৯২০ ০৪/০৩/১৯২০ 

83.  জনাব মশখ আব্দুল  াধমদ 

মক্ষত্র ে কােী 

ধেধনয়ে উপরজলা মৎস্য কম থকতথাে দপ্তে 

মদব াটা, োতক্ষীো 

০৫/০৩/১৯৬১ ০৪/০৩/২০২০ ০৫/০৩/২০২০ 

84.  জনাব এরকএম মধ উধিন 

অধিে ে াকধে কাম কধিোঃ অপারেটে  

উপরজলা মৎস্য কম থকতথাে দপ্তে 

োমু,কক্সবাজাে 

০৯/০৩/১৯৬১ ০৮/০৩/২০২০ ০৯/০৩/২০২০ 



 

ক্রধমক

নং 

নাম, পদবীওকম থস্থল জন্মতাধেখ ৫৯ বছে পূতীে 

তাধেখ 

ধপ আে এল 

গমরনে তাধেখ 

85.  জনাব মশখ আব্দুল  াধমদ 

মক্ষত্র ে কােী 

উপরজলা মৎস্য দপ্তে, মদব াটা , োতক্ষীো 

০৫-০৩-১৯৬১ ০৪-০৩-২০২০ ০৫-০৩-২০২০ 

86.  জনাব মমাোঃ তাজুল ইেলাম 

মডক যান্ড, 

োমুধদ্রক মৎস্য জধেপ ব্যবস্থাপনা ইউধনট, চট্টগ্রাম 

১৫/০৩/১৯৬১ ১৪/০৩/২০২০ ১৫/০৩/২০২০ 

87.  জনাব মমাোঃ েধিক উধিন 

মক্ষত্র ে কাধে 

ধেধনয়ে উপরজলা মৎস্যকম থকতথাে কার্ থালয়, 

মদধবদ্বাে, কুধমল্লা 

৩০-০৩-১৯৬১ ২৯-০৩-২০২০ ৩০-০৩-২০২০ 

88. জনাব মমাোঃ আছমত আলী 

অধিে ে ায়ক 

উপরজলা মৎস্য কম থকতথাে দপ্তে, আলিাডাঙ্গা, 

িধেদপুে  

০১/৪/১৯৬১ ৩১/৩/২০২০ ০১/০৪/২০২০ 

89.  জনাব মমাোঃ েধিকুল ইেলাম 

অধিে ে ায়ক 

মৎস্য অধিদপ্তে, মৎস্য ভবন, ঢাকা 

০৩/০৪/১৯৬১ ০২/০২/২০২০ ০৩/০২/২০২০ 

90.  জনাব খন্দকাে মশরুে এলা ী 

অধিে ে কােী -কাম-মুদ্রাক্ষধেক 

মৎস্য বীজ উৎপাদন খামাে, মাগুো েদে, মাগুো  

০৫-০৪-১৯৬১ ০৪-০৪-২০২০ ০৫-০৪-২০২০ 

91.  জনাব মমাোঃ ওয়াজ উধিন, 

অধিে ে কােী কাম কধিউটাে অপারেটে 

ধেধনয়ে উপরজলা মৎস্য কম থকতথাে কার্ থালয়, 

কুধলয়ােচে, ধকরশােগঞ্জ। 

০৬/০৪/১৯৬১ ০৫/০৪/২০২০ ০৬/০৪/২০২০ 

92.  জনাব মমা: আব্দুল মান্নান 

অধিে ে ায়ক 

মৎস্য বীজ উৎপাদন খামাে, টাঙ্গাইল েদে, 

টাঙ্গাইল  

১২/৪/১৯৬১ ১১/৪/২০২০ ১২/৪/২০২০ 

93.  জনাব মমা: িজলুল  ক 

মক্ষত্র ে কােী 

ধেধনয়ে উপরজলা মৎস্য কম থকতথাে দপ্তে, মভড়ামাো, 

কুধিয়া। 

 

১৫/০৪/১৯৬১ 

 

১৪/০৪/২০২০ 

 

১৫/০৪/২০২০ 

94.  জনাব এরকএম আব্দুে োমাদ 

মক্ষত্র ে কােী 

উপরজলা মৎস্য দপ্তে, শা জাদপুে, ধেোজগঞ্জ 

৩০/০৪/১৯৬১ ২৯/০৪/২০২০ ৩০/০৪/২০২০ 

95.  জনাব মমাোঃআব্দুল কাধদে প্রিান 

মক্ষত্র ে কােী 

ধেধনয়ে উপরজলা মৎস্য দপ্তে, পাঁচধবধব, জয়পুে াট 

২০/০৫/১৯৬১ ১৯/০৫/২০২১ ২০/০৫/২০২১ 

96.  জনাব মমাোঃ ছারদক পােরভজ 

উচ্চমান ে কােী (ধনোঃরবোঃ) 

মৎস্য অধিদপ্তে, মৎস্য ভবন, ঢাকা 

৩১ -০৫- ১৯৬১ ৩০ -০৫-  ২০২০ ৩০ -০৫-  ২০২০ 



 

ক্রধমক

নং 

নাম, পদবীওকম থস্থল জন্মতাধেখ ৫৯ বছে পূতীে 

তাধেখ 

ধপ আে এল 

গমরনে তাধেখ 

97.  জনাব মমাোঃশ  ীদুোমান 

অধিে ে কােী কাম কধিউটাে মুদ্রাক্ষধেক 

উপরজলা মৎস্য দপ্তে, কাধজপুে, ধেোজগঞ্জ 

০১.০৬.১৯৬১ ৩১.০৫.২০২০ ৩১.০৫.২০২০ 

98.  জনাব মমাোঃ ওয়াধলয়াে ে মান 

অধিে ে কােী -কাম-মুদ্রাক্ষধেক 

উপরজলা মৎস্য দপ্তে, ম ম্মদপুে, মাগুো  

১১-০৬-১৯৬১ ১০-০৬-২০২০ ১১-০৬-২০২০ 

99.  জনাব  াধববুে ে মান 

মক্ষত্র ে কাধে 

ধেধনয়ে উপরজলা মৎস্য কম থকতথাে কার্ থালয়, নড়াইল 

েদে, নড়াইল 

১৩-০৬-১৯৬১ ১২-০৬-২০২০ ১৩-০৬-২০২০ 

100.  জনাব মমাোঃ জধ ে উধিন মমাল্যা 

অধিে ে ায়ক 

উপরজলা মৎস্য কম থকতথাে কার্ থালয়, মলা াগড়া, 

নড়াইল 

 

১৫-০৬-১৯৬১ 

 

১৪-০৬-২০১৯ 

 

১৫-০৬-২০১৯ 

101.  জনাব মমাোঃ আনোরুল আলম 

অধিে ে ায়ক 

ধেধনয়ে উপরজলা মৎস্য কম থকতথাে দপ্তে, িধেদপুে, 

পাবনা 

২০/০৬/১৯৬১ ১৯/০৬/২০২০ ২০/০৬/২০২০ 

102.  জনাব মমাোঃ আব্দুে মোব ান 

অধিে ে ায়ক 

উপরজলা মৎস্য অধিে, মেনবাগ, মনায়াখালী 

২৫/০৬/১৯৬১ ২৪/০৬/২০২০ ২৫/০৬/২০২০ 

103.  জনাব মমাোঃজা াঙ্গীেআলম  

মক্ষত্র ে কােী 

ধেধনয়ে উপরজলা মৎস্য দপ্তে, উল্লাপাড়া, 

ধেোজগঞ্জ। 

৩০/০৬/১৯৬১ ২৯/০৬/২০২০ ৩০/০৬/২০২০ 

104.  জনাব মমাোঃ আিোে উধিন েেকাে  

মক্ষত্র ে কােী  

ধেধনয়ে উপরজলা মৎস্য কম থকতথাে দপ্তে, মধুখালী, 

িধেদপুে 

৩০/৬/১৯৬১ ২৯/৬/২১২০ ৩০/৬/২১২০ 

105.  জনাব মমাোঃ ওমে আলী              

অধিে ে ায়ক 

উপরজলা মৎস্য কম থকতথাে কার্ থালয়, কাধলয়াককে, 

গাজীপুে 

০১/০০/১৯৬১ ৩০/০৬/২০২০ ০১/০০/২০২০ 

106.  জনাব মমাোঃ আব্দুল মধতন মন্ডল 

ডেধমটেী এরটনরডন্ট 

উত্তে-পধিম মৎস্য েম্প্রোেণ প্রকল্প (োজস্ব), 

পাবতীপুে, ধদনাজপুে 

০৫/০০/১৯৬১ ০৪/০০/২০২০ ০৫/০০/২০২০ 

107.  জনাব ধশেীন না াে 

মক্ষত্র ে কােী 

ধেধনয়ে উপরজলা মৎস্য কম থকতথাে দপ্তে, কুধিয়া 

 

১৫/০০/১৯৬১ 

 

১৪/০০/২০২০ 

 

১৫/০০/২০২০ 



 

ক্রধমক

নং 

নাম, পদবীওকম থস্থল জন্মতাধেখ ৫৯ বছে পূতীে 

তাধেখ 

ধপ আে এল 

গমরনে তাধেখ 

েদে,কুধিয়া 

108.  জনাব মমাোঃ আমজাদ ম ারেন ধমধজ 

মমকাধনক 

োমুধদ্রক মৎস্য জধেপ ব্যবস্থাপনা ইউধনট, চট্টগ্রাম 

১৬/০০/১৯৬১ ১৫/০০/২০২০ 

 

 

১৬/০০/২০২০ 

 

 

109.  জনাব মমাোঃ আব্দুল আধজজ 

অধিে ে কােী কাম কধিউটাে অপারেটে  

মৎস্যবীজ উৎপাদন খামাে, োতক্ষীো 

১০/০০/১৯৬১ ১৬/০০/২০২০ ১০/০০/২০২০ 

110.  জনাব মমাোঃসুলতান কধেম 

অধিে ে কােী কাম কধিউটাে মুদ্রাক্ষধেক 

মজলা মৎস্য দপ্তে, নীলিামােী 

২৯/০০/১৯৬১ ২৮/০০/২০২০ ২৯/০০/২০২০ 

111.  জনাব মমা: তধমজ উধিন আকন্দ  

মক্ষত্র ে কাধে 

ধেধনয়ে উপরজলা মৎস্য কম থকতথাে কার্ থালয় 

কটিয়াদী, ধকরশােগঞ্জ 

০১/০৮/১৯৬১ ৩১/০০/২০২০ ০১/০৮/২০২০ 

112.  জনাব আেশাদ উল্লা  

খামাে ব্যবস্থাপরকে দপ্তে 

জাংগাধলয়া, কুধমল্লা 

০১/৮/১৯৬১ ৩১/০০/২০২০ ০১/০৮/২০২০ 

113.  জনাব মমাোঃ জালাল উধিন 

অধিেে ায়ক 

মৎস্যবীজ উৎপাদন খামাে, মগৌেীপুে, ময়মনধেং  

০৬/০৮/১৯৬১ ০৫/০৮/২০২০ ০৬/০৮/২০২০ 

114.  জনাব ধনেঞ্জন কুমাে েেকাে 

অধিে ে কােী কাম কধিউটাে মুদ্রাক্ষধেক 

উপরজলা মৎস্য দপ্তে, তাড়াশ, ধেোজগঞ্জ 

১৫/০৮/১৯৬১ ১৪/০৮/২০২০ ১৫/০৮/২০২০ 

115.  জনাব মমা াোঃ আব্দুে োোক 

মক্ষত্র ে কােী  

উপরজলা মৎস্য দপ্তে 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা 

২১/০৮/১৯৬১ ২০/০৮/২০২০ ২১/০৮/২০২০ 

116.  জনাব মমাোঃ আবুবক্কে ধেধিক 

অধিে ে ায়ক 

মজলা মৎস্য দপ্তে ,মাগুো 

০৪-০৯-১৯৬১ ০৩-০৯-২০২০ ০৪-০৯-২০২০ 

117.  জনাব মমাোঃ আরবদ আলী মমাল্লা,  

অধিে ে কােী কাম কধিউটাে মুদ্রাক্ষধেক 

উপরজলা মৎস্য দপ্তে 

মকাটালীপাড়া, মগাপালগঞ্জ 

১৩-০৯-১৯৬১ ১২-০৯-২০২০ ১৩-০৯-২০২০ 

118.  জনাব মমা: আব্দুে োোক 

ক্লাকথ কাম কযাধশয়াে 

মৎস্য প্রধশক্ষণরকন্দ্র, মকাটচাঁদপুে, ধঝনাইদ  

১০/১০/১৯৬১ ০৯/১০/২০২০ ১০/১০/২০২০ 

119.  জনাব মেখ ইউছুি আলী 

ধ োব েক্ষক (ধন.মব.) 

মজলা মৎস্য কম থকতথাে দপ্তে, বারগে াট 

১১/১০/১৯৬১ ১০/১০/২০২০ ১১/১০/২০২০ 



 

ক্রধমক

নং 

নাম, পদবীওকম থস্থল জন্মতাধেখ ৫৯ বছে পূতীে 

তাধেখ 

ধপ আে এল 

গমরনে তাধেখ 

120.  জনাব মমাোঃ আ োনুল  ক 

মক্ষত্র ে কােী 

উপরজলা মৎস্য দপ্তে, তাড়াশ, ধেোজগঞ্জ 

১৫/১০/১৯৬১ ১৪/১০/২০২০ ১৫/১০/২০২০ 

121.  জনাব মমাোঃ আব্দুে ছালাম 

ল্যাব এরটনরডন্ট  

মকায়াধলটি কররাল ল্যাবরেটধে, খুলনা 

১৮/১০/১৯৬১ ১০/১০/২০২০ ১৮/১০/২০২০ 

122.  জনাব মমাোঃ মবলাল ম ারেন 

মকয়ােরটকাে 

মৎস্য প্রজনন ও প্রধশক্ষণ মকন্দ্র 

োয়পুে, লক্ষীপুে। 

২২/১০/১৯৬১ ২১/১০/২১ ২২/১০/২১ 

123.  জনাব মমা: শধেফুল ইেলাম 

ওয়াচম্যান 

মজথাদবাওড়, মচৌগাছা, র্রশাে 

০১/১১/১৯৬১ ৩১/১০/২০২০ ০১/১১/২০২০ 

124.  জনাব মমাোঃ আবুল  ারশম 

অধিে ে ায়ক 

মৎস্যবীজ উৎপাদন খামাে, মােকান্দা, ময়মনধেং  

১০/১১/১৯৬১ ০৯/১১/২০২০ ১০/১১/২০২০ 

125.  জনাব মমা:  াধিজুে ে মান 

অধিে ে কােী কাম কধিউটাে অপারেটে, 

ধেধনয়ে উপরজলা মৎস্য কম থকতথাে কার্ থালয়, 

কটিয়াদী, ধকরশােগঞ্জ 

১১/১১/১৯৬১ ১০/১১/২০২০ ১১/১১/২০২০ 

126.  জনাব মমাোঃ আবুল কালাম 

ল্যাবরেটেী এযারটনরডন্ট 

োমুধদ্রক মৎস্য জধেপ ব্যবস্থাপনা ইউধনট,কক্সবাজাে 

৩০/১১/১৯৬১ ২৯/১১/২০২০ ৩০/১১/২০২০ 

127.  জনাব মমাোঃ ধলয়াকত আলী 

মক্ষত্র ে কােী 

মৎস্যবীজ উৎপাদন খামাে োতক্ষীো 

০১/১২/১৯৬১ ৩০/১১/২০২০ ০১/১২/২০২০ 

128.  জনাব মমাোঃ আোঃ গফুে  াওদাে 

অধিে ে ায়ক 

মৎস্যবীজ উৎপাদন খামাে, মাগুো েদে, মাগুো 

০১-১২-১৯৬১ ৩০-১১-২০২০ 

 

০১/১২/২০২০ 

129.  জনাব মমাোঃ মইন উধিন মমাল্লা 

মক্ষত্র ে কােী 

ধেধনয়ে উপরজলা মৎস্য কম থকতথাে দপ্তে, েদে, 

নেধেংদী 

০১-১২-১৯৬১ ৩০-১১-২০২০ 

 

০১/১২/২০২০ 

130.  জনাব মমা: ধজয়া উধিন 

ধ োব েক্ষক 

কাপ থ  যাচাধে কমরেক্স 

কটিয়াদী, ধকরশােগঞ্জ 

১০/১২/১৯৬১ ১৬/১২/২০২০ ১০/১২/২০২০ 

131.  জনাব মমাোঃ আবুল কালাম আজাদ 

অধিেে ায়ক 

উপরজলা মৎস্য দপ্তে, শ্রীপুে, মাগুো 

১৯-১২-১৯৬১ ১৮-১২-২০২০ ১৯-১২-২০২০ 



 

ক্রধমক

নং 

নাম, পদবীওকম থস্থল জন্মতাধেখ ৫৯ বছে পূতীে 

তাধেখ 

ধপ আে এল 

গমরনে তাধেখ 

132.  জনাব নকুল মেন 

অধিেে কােী কাম কধিউটাে অপারেটে 

মৎস্য বীজ উৎপাদন খামাে, বাগ াটা, নেধেংদী 

৩১-১২-১৯৬১ ৩০-১২-২০২০ ৩১-১২-২০২০ 

133.  জনাব মমাোঃ নূরুল ইেলাম 

মক্ষত্র ে কােী 

মৎস্যবীজ উৎপাদন খামাে, ফুলপুে, ময়মনধেং  

৩১-১২-১৯৬১ ৩০-১২-২০২০ ৩১-১২-২০২০ 

134.  জনাব মমাোঃ খধললুে ে মান 

ট্রাকচালক 

োমুধদ্রক মৎস্য জধেপ ব্যবস্থাপনা ইউধনট, চট্টগ্রাম 

৩১-১২-১৯৬১ ৩০-১২-২০২০ ৩১-১২-২০২০ 

135.  জনাব মমা: আব্দুল বাধেক 

মক্ষত্রে কােী 

ধেধনয়ে উপরজলা মৎস্য কম থকতথাে কার্ থালয়, 

মকশবপুে, র্রশাে 

 

০১/০১/১৯৬২ 

 

৩১/১২/২০২০ 

 

০১/০১/২০২১ 

136.  জনাব নাধগ থে বানু 

প্রিানে কােী 

মৎস্যঅধিদপ্তে, মৎস্যভবন, েমনা, ঢাকা 

 

০১/০১/১৯৬২ 

 

৩১/১২/২০২০ 

০১/০১/২০২১ 

137.  জনাব মমাোঃ আব্দুে েধশদ 

অধিে ে ায়ক 

উপরজলা মৎস্য কম থকতথাে কার্ থালয়  োটুধেয়া, 

মাধনকগঞ্জ 

০১/০১/১৯৬২ ৩১-১২-২০২০ ০১/০১/২০২১ 

138.  জনাব মমা: আব্দুল মধজদ ধময়া 

ধ োবেক্ষক 

মজলা মৎস্য দপ্তে, েংপুে 

০১/০১/১৯৬২ ৩১/১২/২০২০ ০১/০১/২০২১ 

139.  জনাব মমাোঃ খায়রুল ইেলাম 

অধিে ে কােী-কাম-কধিউটাে অপারেটে 

উত্তে-পধিম মৎস্য েম্প্রোেণ প্রকল্প (োজস্ব), 

পাবতীপুে, ধদনাজপুে 

০১/০১/১৯৬২ ৩১/১২/২০২০ ০১/০১/২০২১ 

140.  জনাব মমাোঃ োখাওয়াত ম ারেন 

মক্ষত্র ে কােী 

উপরজলা মৎস্য দপ্তে, মডামাে, নীলিামােী। 

০১/০১/১৯৬২ ৩১/১২/২০২০ ০১/০১/২০২১ 

141.  জনাব মমা: োইদুে ে মান  

মক্ষত্র ে কােী 

মৎে বীজ উৎপাদন খামাে, টাঙ্গাইল েদে, টাঙ্গাইল  

০১/০১/১৯৬২ ৩১/১২/২০২০ ০১/০১/২০২১ 

142.  জনাব মমাোঃ কাধদে ম ারেন 

অধিে ে ায়ক 

ধেধনয়ে উপরজলা মৎস্য কম থকতথাে দপ্তে টাঙ্গাইল 

েদে, টাঙ্গাইল  

০১/০১/১৯৬২ ৩১/১২/২০২০ ০১/০১/২০২১ 

143.  জনাব মমাোঃ জধ রুল  ক 

 যাচােী এরটনরডন্ট 

মৎস্য বীজ উৎপাদন খামাে , জীবননগে, চুয়াডাঙ্গা। 

০১/০১/১৯৬২ ৩১/১২/২০২০ 

০১/০১/২০২১ 



 

ক্রধমক

নং 

নাম, পদবীওকম থস্থল জন্মতাধেখ ৫৯ বছে পূতীে 

তাধেখ 

ধপ আে এল 

গমরনে তাধেখ 

144.  জনাব মমাোঃ আবদুল  াধমদ 

ধ োব েক্ষক 

মজলা মৎস্য কমকতথাে দপ্তে,  চাঁদপুে 

০১/০১/১৯৬২ ৩১/১২/২০২০ ০১/০১/২০২১ 

145.  জনাব মমাোঃ আধমে ম ারেন 

ট্টাক চালক 

উপপধেচালরকে কার্ থালয়, মৎস্য অধিদপ্তে, চট্টগ্রাম 

ধবভাগ, কুধমল্লা 

০১/০১/১৯৬২ ৩১/১২/২০২০ ০১/০১/২০২১ 

146.  জনাব শংকে চন্দ্র েন্নযােী 

ধ োবেক্ষক 

মজলা মৎস্য দপ্তে, মাধনকগঞ্জ  

০৪/০১/১৯৬২ ০৩/০১/২০২১ ০৪/০১/২০২১ 

147.  মমাোঃআকোমআলী 

অধিেে ায়ক 

মজলামৎস্যকম থকতথােদপ্তে, ধদনাজপুে 

০৮/০১/১৯৬২ ০০/০১/২০২১ ০৮/০১/২০২১ 

148.  জনাব মমাোঃ আব্দুল বাধেক 

অধিে ে ায়ক 

োমুধদ্রক মৎস্য দপ্তে, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম 

 

১২/০১/১৯৬২ 

 

১১/০১/২০২১ 

 

১২/০১/২০২১ 

149.  জনাব তাজুল ইেলাম 

মক্ষত্রে কােী 

 উপরজলা মৎস্য কম থকতথাে দপ্তে, মদৌলতখান, মভালা 

২৬/০১/১৯৬২ ২৫/০১/২০২১ ২৬/০১/২০২১ 

150.  জনাব মমাোঃ জার দুল  ক 

অধিে ে কােী-কাম-কধিউটাে মুদ্রাক্ষধেক 

উপরজলা মৎস্য দপ্তে, ফুলছধড়, গাইবান্ধা 

০১/০২/১৯৬২ ৩১/০১/২০২১ ০১/০২/২০২১ 

151.  জনাব মমাোঃ আোঃ  ক 

পািচালক 

মৎস্যবীজ উৎপাদন খামাে, শমু্ভগঞ্জ, ময়মনধেং  

০১/০২/১৯৬২ ৩১/০১/২০২১ ০১/০২/২০২১ 

152.  জনাব মমাোঃ মধ দ ম ারেন 

অধিে ে ায়ক 

উপরজলা মৎস্য দপ্তে, আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা 

০১/০২/১৯৬২ ৩১/০১/২০২১ 

০১/০২/২০২১ 

153.  জনাব মমাোঃ কারয়রদ ধমল্লাত 

প্রশােধনক কম থকতথা (ধনজ মবতরন) 

োমুধদ্রক মৎস্য জধেপ ব্যবস্থাপনা ইউধনট, চট্টগ্রাম 

০১/০২/১৯৬২ ৩১/০১/২০২১ 

০১/০২/২০২১ 

154.  জনাব মমাোঃ আবুল কালাম আজাদ 

তথ্য েংগ্র  ে কােী 

োমুধদ্রক মৎস্য জধেপ ব্যবস্থাপ নাইউধনট, চট্টগ্রাম 

০১/০২/১৯৬২ ৩১/০১/২০২১ 

০১/০২/২০২১ 

155.  জনাব মমা: জধেম উধিন 

মক্ষত্রে কােী 

ধেধনয়ে উপরজলা মৎস্য কম থকতথাে কার্ থালয়, 

মকন্দুয়া, মনত্ররকাণা 

০২/০২/১৯৬২ ০১/০২/২০২১ ০২/০২/২০২১ 

156.  জনাব মমাোঃ মমাকরলছাে ে মান 

অধিে ে ায়ক 

০২/০২/১৯৬২ ০১/০২/২০২১ ০২/০২/২০২১ 



 

ক্রধমক

নং 

নাম, পদবীওকম থস্থল জন্মতাধেখ ৫৯ বছে পূতীে 

তাধেখ 

ধপ আে এল 

গমরনে তাধেখ 

ধেধনয়ে উপরজলা মৎস্য কম থকতথাে দপ্তে, মগাদাগাড়ী, 

োজশা ী। 

157.  জনাব মমাোঃ রুহুল আধমন 

মিাে ধকপাে 

মকায়াধলটি কররাল ল্যাবরেটধে, খুলনা 

০৩/০২/১৯৬২ ০২/০২/২০২১ ০৩/০২/২০২১ 

158.  জনাব মমাোঃেধিকুলইেলাম 

অধিে ে কােী –কাম-কধিউটাে মুদ্রাক্ষধেক 

মজলা মৎস্য কম থকতথাে দপ্তে, মমর েপুে 

১১/০২/১৯৬২ ১০/০২/২০২১ ১১/০২/২০২১ 

159.  জনাব মমা: ধগয়াে উধিন আ রমদ 

অধিে ে কােী-কাম-কধিউটাে মূদ্রাক্ষধেক 

উপরজলা মৎস্য দপ্তে, োকজে, মাদােীপুে 

১২-০২-১৯৬২ ১১-০২-২০২১ ১২-০২-২০২১ 

160.  জনাব মমাোঃ আবু ছাইদ ধময়া, 

অধিে ে কােী কাম-কধিউটাে মুদ্রাক্ষধেক 

উপরজলা মৎস্য কম থকতথাে কার্ থালয়  মদৌলতপুে, 

মাধনকগঞ্জ 

১৫/০২/১৯৬২ ১৪-০২-২০২১ ১৫-০২-২০২১ 

161.  জনাব আবুল কারশম 

অধিে ে ায়ক 

উপরজলা মৎস্য কমকতথােদ দপ্তে, োমগড়, 

খাগড়াছধড় 

১৫/০২/৬২ ১৪/০১/২১ ১৫/০১/২১ 

162.  জনাব মমা: েধিফুল ইেলাম 

ওয়াচম্যান 

মবড়রগাধবন্দপুে বাওড়, মচৌগাছা, র্রশাে। 

০১/৩/১৯৬২ ২৮/২/২০২১ ০১/০৩/২০২১ 

163.  জনাব মমা: জার দুল বােী 

মক্ষত্র ে কােী 

উপরজলা মৎস্য দপ্তে, পীেগাছা, েংপুে 

০১/০৩/৬২ ২৮/০২/২০২১ ০১/০৩/২০২১ 

164.  জনাব সুধমত্রা োণী 

ধ োব েক্ষক 

মজলা মৎস্য কম থকতথাে দপ্তে, গাইবান্ধা 

০১-০৩-১৯৬২ ২৮/০২/২০২১ ০১/০৩/২০২১ 

165.  জনাব মমা: মধমন উধিন 

অধিে ে কােী-কাম- কধিউটাে মূদ্রাক্ষধেক 

ধেধনয়ে উপরজলা মৎস্য দপ্তে, েদে, মাদােীপুে  

০১-০৩-১৯৬২ ২৮/০২/২০২১ ০১/০৩/২০২১ 

166.  জনাব কাজী মমােরলমা আখতাে 

অধিে ে কােী-কাম-কধিউটাে মুদ্রাক্ষধেক 

মজলা মৎস্য কম থকতথাে দপ্তে, খুলনা 

০২/০৩/১৯৬২ ০১/০৩/২০২১ ০২/০৩/২০২১ 

167.  জনাব মমাোঃ শাজা ান আলী  

অধিে ে কােী-কাম-কধিউটাে মুদ্রাক্ষধেক 

খামাে ব্যবস্থাপরকে কার্ থালয়, েদে, োজশা ী  

০৩/০৩/১৯৬২ ০২/০৩/১৯২১ ০৩/০৩/১৯২১ 

168.  জনাব মমা াম্মদ আলী   

ধ োব েক্ষক 

মজলা মৎস্য কম থকতথাে দপ্তে, োজবাধড় 

০৫/০৩/১৯৬২ ০৪/০৩/২০২১ ০৫/০৩/২০২১ 



 

ক্রধমক

নং 

নাম, পদবীওকম থস্থল জন্মতাধেখ ৫৯ বছে পূতীে 

তাধেখ 

ধপ আে এল 

গমরনে তাধেখ 

169.  জনাব মমাোঃ মলাকমান ম ারেন 

প্রিান ে কােী 

মজলা মৎস্য কম থকতথাে দপ্তে, , ময়মনধেং  

০৫/০৩/১৯৬২ ০৪/০৩/২০২১ ০৫/০৩/২০২১ 

170.  জনাব মমাোঃ তাজউধিন 

মক্ষত্র ে কােী 

ধেধনয়ে উপরজলা মৎস্য কম থকতথাে দপ্তে, মরনা েদী, 

নেধেংদী 

১০/০৩/১৯৬২ ০৯/০৩/২০২১ ১০/০৩/২০২১ 

171.  জনাব এে,এম,মধতয়াে ে মান 

অধিে ে কােী কাম কধিউটাে মুদ্রাক্ষধেক 

উপরজলা মৎস্য কম থকতথাে দপ্তে, মর শপুে,ধঝনাইদ   

১৩/০৩/১৯৬২ ১২/০৩/২০২১ ১৩/০৩/২০২১ 

172.  জনাব মমাোঃ আধতয়াে ে মান 

মক্ষত্র ে কােী 

উপরজলা মৎস্য কম থকতথাে দপ্তে, মর শপুে, ধঝনাইদ  

১৫/০৩/১৯৬২ ১৪/০৩/২০২১ ১৫/০৩/২০২১ 

173.  জনাব মমাোঃ শা াজাদাধময়া 

অধিেে ায়ক 

উপরজলা মৎস্য দপ্তে, মািবপুে,  ধবগঞ্জ 

 

১৫/০৩/১৯৬২ 

 

১৪/০৩/২০২১ 

 

১৫/০৩/২০২১ 

174.  জনাব মমাোঃ শধ দুল ইেলাম 

ইরলকধট্রধশয়ান 

উত্তে-পধিম মৎস্য েম্প্রোেণ প্রকল্প (োজস্ব), 

পাবতীপুে, ধদনাজপুে 

২৩/৩/১৯৬২ ২২/০৩/২০২১ ২৩/০৩/২০২১ 

175.  জনাব মমাোঃ মধজবুে ে মান 

মক্ষত্র ে কােী 

ধেধনয়ে উপরজলা মৎস্য কম থকতথাে দপ্তে, নারচাল, 

চাঁপাইনবাবগঞ্জ 

০১/০৪/১৯৬২ ৩১/০৩/২০২১ ০১/০৪/২০২১ 

176.  জনাব মমা: আবুল  াধেম 

অধিে ে কােী কাম কধিউটাে অপারেটে, 

উপরজলা মৎস্য কম থকতথাে কার্ থালয়, ইটনা, 

ধকরশােগঞ্জ।  

০২.০৪.১৯৬২ ০১.০৪.২০২১ ০২.০৪.২০২১ 

177.  জনাব মমা াম্মদ আব্দুল লধতি 

পাি অপারেটে 

খামাে ব্যবস্থাপরক েদপ্তে, পটিয়া, চট্টগ্রাম 

১৪/০৪/১৯৬২ ১৩/০৪/২০২১ ১৪/০৪/২০২১ 

178.  জনাব মমাোঃ এমদাদুল  ক 

অধিে ে ায়ক 

উপরজলা মৎস্য দপ্তে, মডামাে, নীলিামােী। 

২৩/০৪/১৯৬২ ২২/০৪/২০২১ ২৩/০৪/২০২১ 

179.  জনাব মমাোঃ োমছুল  ক 

মক্ষত্র ে কাধে 

ধেধনোঃ উপরজলা মৎস্য কমকতথাে দপ্তে, মতলব (উোঃ) 

চাঁদপুে 

৩০/০৪/১৯৬২ ২৯/০৪/২০২১ ৩০/০৪/২০২১ 



 

ক্রধমক

নং 

নাম, পদবীওকম থস্থল জন্মতাধেখ ৫৯ বছে পূতীে 

তাধেখ 

ধপ আে এল 

গমরনে তাধেখ 

180.  
জনাব মমা: আলাউধিন 

মক্ষত্র ে কােী 

উপরজলা মৎস্য দপ্তে , তাড়াইল, ধকরশােগঞ্জ 

০৮/০৫/১৯৬২ ০০/০৫/২১ ০৮/০৫/২১ 

181.  জনাব মমাোঃ মেরকন্দাে মমাল্যা 

অধিে ে কাধে কাম কধিউটাে মুদ্রাক্ষধেক 

মজলা মৎস্য কম থকতথাে কার্ থালয়, নড়াইল 

 

১৫-০৫-১৯৬২ 

 

১৪-০৫-২০২১ 

 

১৫-০৫-২০২১ 

182.  জানব মমা: নাধেেউধিন 

মটাপাে 

োমুধদ্রক মৎস্য জধেপ ব্যবস্থাপনা ইউধনট, চট্টগ্রাম 

 

২২-০৫-১৯৬২ 

 

২১-০৫-২০২১ 

 

২২-০৫-২০২১ 

183.  জনাব মমাোঃ কধিল উধিন 

অধিে ে ায়ক 

মৎস্যবীজ উৎপাদন খামাে, শমু্ভগঞ্জ, ময়মনধেং । 

 

২৩-০৫-১৯৬২ 

 

২২-০৫-২০২১ 

 

২৩-০৫-২০২১ 

184.  জনাব  াোিন চন্দ্র মদ 

অধিে ে ায়ক 

মজলা মৎস্য কমকতথাে দপ্তে, বান্দেবান  

০১/০৬/৬২ ৩১/০৫/২১ ০১/০৬/২১ 

185.  জনাব মমা াোঃ শধিকুল ইেলাম 

ধ োবেক্ষক 

মজলা মৎস্য কম থকতথাে দপ্তে, চাঁপাইনবাবগঞ্জ 

০৯/০৬/১৯৬২ 

 

 

০৮/০৬/২০২১ 

 

০৯/০৬/২০২১ 

 

186.  জনাব মমাোঃ মতলুবে ে মান েেকাে 

ধেধনয়ে  উপরজলা মৎস্য কম থকতথা েদপ্তে, 

পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা 

১৯/০৬/১৯৬২ ১৮/০৬/২০২১ 

 

১৯/০৬/২০২১ 

 

187.  জনাব মমা:  ায়দাে আলী 

মক্ষত্র ে কােী 

ধেধনয়ে উপরজলা মৎস্য কম থকতথাে কার্ থালয়, র্রশাে 

েদে, র্রশাে 

২০/০৬/১৯৬২ ১৯/০৬/২০২১ 

 

২০/০৬/২০২১ 

 

188.  জনাব হৃদয় কুমাে ম াষ 

অধিে ে কােী কাম কধিউটাে মুদ্রাক্ষধেক 

মজলা মৎস্য কম থকতথাে দপ্তে, োজশা ী 

৩০/০৬/১৯৬২ ২৯/০৬/২০২১ 

 

৩০/০৬/২০২১ 

 

189.  জনাব সেয়দ োধকবুল মইন 

ধেধনয়ে িরটা আটিি 

োমুধদ্রক মৎস্য জধেপ ব্যবস্থাপনা ইউধনট, চট্টগ্রাম 

৩০/০৬/১৯৬২ ২৯/০৬/২০২১ 

 

৩০/০৬/২০২১ 

 

 

 


