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২০১৯-২০২০ ও ২০২০-২০২১ অর্ থবছর মৎস্য অধিদপ্তররর               

        কম থকর্থা            (অরটাবর/২০১৯ হালনাগাদ) 

 

ক) ১ম শ্রেধির  কযাডার কম থকর্থা 

ক্রধমক

নং 

নাম, পদবী ও কম থস্থল 

 

জন্মর্াধরখ ৫৯ বছর 

পূর্ীর র্াধরখ 

ধপ আর এল 

গমরনর র্াধরখ 

1.  জনাব ড. শ্রেখ েধিকুর রহমান 

ক োয়োলিটি অ্যোসুরেন্স ম্যোরেজোে 

ক োয়োলিটি অ্যোসুরেন্স ম্যোরেজোরেে  োর্ যোিয় 

ক োয়োলিটি  ররোি ল্যোবরেটলে, খুিেো। 

০৫/১০/১৯৬০ ০৪/১০/২০১৯ 

 

০৫/১০/২০১৯ 

2.  জনাব শ্রমাোঃ অধলয়ুর রহমান 

উপপধরচালক 

মৎস্য অধিদপ্তর, বধরোলধবভাগ, বধরোল 

১১/১০/১৯৬০ ১০/১০/২০১৯ ১১/১০/২০১৯ 

3.  ড.শ্রমা: আবুল হাছানার্  

উপপধরচালক (সামুধিক)  

ও 

পধরচালক (সামুধিক) (চ.দা.) 

 সামুধিক মৎস্য দপ্তর আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম 

 

১৬/১০/১৯৬০ 

 

১৫/১০/২০১৯ 

 

১৬/১০/২০১৯ 

4.  জানব শ্রমাহাোঃ বজলুর রেীদ 

উপপধরচালক  

মৎস্য অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম ধবভাগ, কুধমল্লা  

২৪/১০/১৯৬০ ২৩/১০/২০১৯ ২৪/১০/২০১৯ 

5.  জনাব এনারের্ শ্রহারসন শ্রচৌধুরী                  

 শ্রজলা মৎস্য কম থকর্থা, নারােিগঞ্জ 

শ্রজলা মৎস্য কম থকর্থার কার্ থালে, নারােিগঞ্জ 

২৭/১০/১৯৬০ ২৬/১০/২০১৯ ২৭/১০/২০১৯ 

6.  জনাব শ্রমাোঃ আক্তার উধিন 

ধসধনের সহকারী পধরচালক  

শ্রজলা মৎস্য কম থকর্থার দপ্তর, র্রোর 

১১/১১/১৯৬০ ১০/১১/২০১৯ 

 

১১/১১/২০১৯ 

7.  জনাব শ্রমাোঃ আবদুল কুদ্দুস আকন্দ 

ধিধিপাল 

 মৎস্য িধেক্ষি ইিটিটিউট, চাঁদপুর  

২২/১২/১৯৬০ ২১/১২/২০১৯ ২২/১২/২০১৯ 

8.  জনাব কাধজ ইকবাল আজম 

উপপধরচালক (অর্ থ ও পধরকল্পনা) 

ও 

িিান ববজ্ঞাধনক কম থকর্থা 

 (মৎস্য পধরকল্পনা ও জধরপ) (অ.দা.)  

মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা ধবভাগ, ঢাকা  

৩১/১২/১৯৬০ 

 

৩০/১২/২০১৯ 

 

৩১/১২/২০১৯ 

 

9.  জনাব সুলর্ান আহরমদ 

উপপধরচালক 

মৎস্যঅধিদপ্তর, ধসরলট ধবভাগ, ধসরলট 

 

৩১/১২/১৯৬০ 

 

৩০/১২/২০১৯ 

 

৩১/১২/২০১৯ 
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ক্রধমক

নং 

নাম, পদবী ও কম থস্থল 

 

জন্মর্াধরখ ৫৯ বছর 

পূর্ীর র্াধরখ 

ধপ আর এল 

গমরনর র্াধরখ 

10.  জনাব হাসান শ্রিররদৌস সরকার 

উপপধরচালক 

মৎস্য অধিদপ্তর, রাজোহী ধবভাগ, রাজোহী 

৩১/১২/১৯৬০ 

 

৩০/১২/২০১৯ 

 

৩১/১২/২০১৯ 

 

11.  জনাব শ্রমাোঃ আধমনুল ইসলাম 

পধরচালক  (অ.দা.)  

মৎস্য িধেক্ষি একারডধম, সাভার, ঢাকা 

 

০১/০১/১৯৬১ ৩১/১২/২০১৯ ০১/০১/২০২০ 

12.  জনাব হররন্দ্রনার্ সরকার 

বৃহত্তর র্রোর শ্রজলাে মৎস্য চাষ উন্নেন িকল্প 

র্রোর 

০১/০১/১৯৬১ ৩১/১২/২০১৯ ০১/০১/২০২০ 

13.  জনাব শ্রমাোঃ আব্দুল লধর্ি 

ধসধনের সহকারী পধরচালক 

শ্রজলা মৎস্য কম থকর্থার দপ্তর, ধদনাজপুর 

০১/০১/১৯৬১ ৩১/১২/২০১৯ ০১/০১/২০২০ 

14.  জনাব শ্রমাোঃ আব্দুল জধলল ধমো 

উপপধরচালক (ধরজাভ থ) 

মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা ধবভাগ, ঢাকা 

০৬/০১/১৯৬১ ০৫/০১/২০২০ ০৬/০১/২০২০ 

15.  জনাব শ্রমাোঃ ছরওোর জাহাঙ্গীর 

ধসধনের সহকারী পধরচালক  

শ্রজলা মৎস্য কর্কর্থার দপ্তর, রাংগামাটি 

১২/০১/১৯৬১ ১১/০১/২০২০ ১২/০১/২০২০ 

16.  জনাব রিধজৎ কুমার পাল 

উপপধরচালক 

মৎস্য অধিদপ্তর, খুলনা ধবভাগ, খুলনা 

১৫/০১/১৯৬১ ১৪/০১/২০২০ ১৫/০১/২০২০ 

17.  জনাব শ্রমাোঃ সধিকুর রহমান 

অধ্যক্ষ 

মৎস্য ধডরলামা ইিটিটিউট, চাঁদপুর 

০৫/০২/১৯৬১ ০৪/০২/২০২০ ০৫/০২/২০২০ 

18.  ড. শ্রমাোঃ ধজল্লুর রহমান 

লকউপপধরচা  (মৎস্য চাষ)  

মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা 

২০/০২/১৯৬১ ১৯/০২/২০২০ ২০/০২/২০২০ 

19.  জনাব শ্রমাোঃ আব্দুস সালাম 

ধিধিপাল 

মৎস্য ধডরলামা ইিটিটিউট, ধসরাজগঞ্জ  

০১/০৩/১৯৬১ ২৯/০২/২০২০ ০১/০৩/২০২০ 

20.  জনাব শ্রমাোঃ রধিকুল ইসলাম 

ধসধনের সহকারী পধরচালক 

 শ্রজলা মৎস্য কম থকর্থার কার্ থালে, শ্রমরহরপুর  

(সংযুক্ত মৎস্য ভবন, ঢাকা)  

০১/০৩/১৯৬১ ২৯/০২/২০২০ ০১/০৩/২০২০ 

21.  জনাব অমল কাধি রাে 

ধসধনের সহকারী পধরচালক 

শ্রজলা মৎস্য কম থকর্থার দপ্তর, বারগরহাট 

 

০২/০৫/১৯৬১ ০১/০৫/২০২০ ০২/০৫/২০২০ 
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ক্রধমক

নং 

নাম, পদবী ও কম থস্থল 

 

জন্মর্াধরখ ৫৯ বছর 

পূর্ীর র্াধরখ 

ধপ আর এল 

গমরনর র্াধরখ 

22.  জনাব শ্রমা: োমীম হােদার 

উপপধরচালক (ধচংধি),  

মৎস্যঅধিদপ্তর, মৎস্যভবন, রমনা, ঢাকা 

০১/০৬/১৯৬১ ৩১/০৫/২০২০ 

 

০১/০৬/২০২০ 

23.  জনাব শ্রমা: রমজান আলী  

অধর্ধরক্ত মহাপধরচালক (চ.দা.)  

ও 

িিান ববজ্ঞাধনক কম থকর্থা  

(মৎস্য পধরদে থন ও মান ধনেন্ত্রি)    

মৎস্যঅধিদপ্তর, মৎস্যভবন, রমনা, ঢাকা 

০৯/০৯/১৯৬১ ০৮/০৯/২০২০ 

 

 

 

০৯/০৯/২০২০ 

24.  জনাব শ্রমাোঃ লধর্ফুর রহমান 

উপপলেচোি                                                         

মৎস্য অ্লিদপ্তে, েংপুে লবভোগ, েংপুে 

২৬/০৯/১৯৬১ ২৫/০৯/২০২০ 

 

২৬/০৯/২০২০ 

25.  শ্রমা: আব্দুল মধজদ 

          

          ,                

         

০১/১০/১৯৬১ ৩০/০৯/২০২০ ০১/১০/২০২০  

26.  জনাবরমা: ধমজানুর রহমান 

উপপধরচালক (ধিল্ড সাধভ থস)  

মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা 

০৩/১১/১৯৬১ ০২/১১/২০২০ ০৩/১১/২০২০ 

27.  জনাব আবুল খারের শ্রমাোঃ শ্রমাখরলছুর রহমান 

শ্রজলা মৎস্য কমকর্থা 

শ্রজলা মৎস্য কমকর্থা          , খাগিাছধি 

২৫/১২/১৯৬১ ২৪/১২/২০২০ ২৫/১২/২০২০ 

28.  জনাব শ্রমাহাোঃ ওবাইদুল্লাহ্ 

শ্রজলা মৎস্য দপ্তর, নওগাঁ 
৩১/১২/১৯৬১ ৩০/১২/২০২০ ৩১/১২/২০২০ 

29.  কাজী োমস আিররাজ 

মহাপধরচালক 

মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা 

০১/০১/১৯৬২ ৩১/১২/২০২০   ০১/০১/২০২১ 

30.  জনাব শ্রমা: ধসরাজুর রহমান 

িকল্প পধরচালক, ব্রুডব্াংক স্থাপন িকল্প  

(৩ে পর্ থাে) 

মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা 

০৩/০১/১৯৬২ ০২/০১/২০২১ ০৩/০১/২০২১ 

31.  জনাব রওেন আরা শ্রবগম 

ধসধনের সহকারী পধরচালক 

শ্রজলা মৎস্য কম থকর্থার কার্ থালে, রংপুর  

১৮/০১/১৯৬২ ১৭/০১/২০২১ ১৮/০১/২০২১ 

32.  জনাব েঙ্কর রঞ্জন দাে 

ধিধিপাল 

মৎস্য ধডরলামা ইিটিটিউট, ধকরোরগঞ্জ  

১২/০২/১৯৬২ ১১/০২/২০২১ ১২/০২/২০২১ 

33.  জনাব নারােন চন্দ্র মন্ডল 

শ্রজলা মৎস্য কম থকর্থা 

শ্রজলা মৎস্য কম থকর্থার কার্ থালে, শ্রগাপালগঞ্জ 

১৭/০২/১৯৬২ ১৬/০২/২০২১ ১৭/০২/২০২১ 
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ক্রধমক

নং 

নাম, পদবী ও কম থস্থল 

 

জন্মর্াধরখ ৫৯ বছর 

পূর্ীর র্াধরখ 

ধপ আর এল 

গমরনর র্াধরখ 

34.  জনাব আ,ক,ম, েধিক-উজ-জামান 

উপপধরচালক (ধন.রব) 

মৎস্য পধরদে থন ও মানধনেন্ত্রি দপ্তর, চট্টগ্রাম  

 

০১/০৩/১৯৬২ 

 

২৮/০২/২০২১ 

 

০১/০৩/২০২১ 

35.  জনাব শ্রমাোঃ মধমনুল হক 

শ্রজলা মৎস্য কম থকর্থা 

শ্রজলা মৎস্য কম থকর্থার কার্ থালে , চট্টগ্রাম 

০৮/০৪/১৯৬২ ০৭/০৪/২০২১ ০৮/০৪/২০২১ 

36.  
জনাব শ্রমাোঃ শ্রমাোরি শ্রহারসন 

শ্রজলা মৎস্য কম থকর্থ 

শ্রজলা মৎস্য কম থকর্থার কার্ থালে, ধপররাজপুর  

০১/০৫/১৯৬২ ৩০/০৪/২০২১ ০১/০৫/২০২১ 

37. জনাব িীধর্ষ কুমার মধল্লক 

উপপধরচালক 

মৎস্য পধরদে থন ও মানধনেন্ত্রন, খুলনা 

০৭/০৫/১৯৬২ ০৬/০৫/২০২১ ০৭/০৫/২০২১ 

38.  জনাব শ্রমাোঃ নুরুল ইসলাম 

শ্রজলা মৎস্য কম থকর্থা 

শ্রজলা মৎস্য কম থকর্থার কার্ থালে, টাঙ্গাইল 

৩০/০৬/১৯৬২ ২৯/৬/২০২১ ৩০/৬/২০২১ 

 

খ)   ১ম শ্রেধির  ননকযাডার                    

 

ক্রধমক

নং 

নাম, পদবী ও কম থস্থল জন্ম র্াধরখ ৫৯ বছর পূর্ীর 

র্াধরখ 

ধপ আর এল 

গমরনর র্াধরখ 

1.  জনাব র্পন কুমার সাহা 

খামার ব্বস্থাপক 

মৎস্যবীজ উৎপাদন খামার, সদর, ধপররাজপুর 

০১/১০/১৯৬০ ৩০/০৯/২০১৯ ০১/১০/২০১৯ 

2.  জনাব হাধসনা আক্তার 

সহকারী পধরচালক 

শ্রজলা মৎস্য কম থকর্থার দপ্তর, মেমনধসংহ 

১৪/০৪/১৯৬১ 

 

১৩/০৪/২০২০ 

 

১৪/০৪/২০২০ 

 

3.  জনাব র্পনকুমার দাস 

খামার ব্বস্থাপক 

মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার  

বসেদপুর, নীলিামারী 

০৯/০৫/১৯৬১ 

 

০৮/০৫/২০২০ 

 

০৯/০৫/২০২০ 

 

4.  জনাব শ্রমাোঃ শ্রগালাম শ্রমাস্তিা 

পধরদে থক 

মৎস্য পধরদে থন ও মানধনেন্ত্রন, খুলনা 

০৫/০৬/১৯৬১ ০৪/০৬/২০২০ ০৫/০৬/২০২০ 

5.  জনাব শ্রমাহাম্মদ জাির আহরমদ 

মৎস্য চাষ িরকৌেলী 

উপপধরচালরকর কার্ থালে 

মৎস্য অধিদপ্তর ,চট্টগ্রাম ধবভাগ, কুধমল্লা 

২৫/১০/১৯৬১ ২৪/১০/২০২০ ২৫/১০/২০২০ 
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ক্রধমক

নং 

নাম, পদবী ও কম থস্থল জন্ম র্াধরখ ৫৯ বছর পূর্ীর 

র্াধরখ 

ধপ আর এল 

গমরনর র্াধরখ 

6.  জনাব মুহোঃ মনসুর আহরমদ 

সহকারী িরকৌেলী (ধন.রব.)  

মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা 

 

০২/০৮/১৯৬১ 

 

০১/০৮/২০২০ 

 

০২/০৮/২০২০ 

7.  শ্রমাোঃ আবদুল বাররক 

সহকারী িিান 

মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা  

০১/১১/১৯৬১ ৩১/১০/২০২০ ০১/১১/২০২০  

8.  জনাব শ্রমা: এমদাদুল হক 

বাওি ব্বস্থাপক (ধন.রব.) 

শ্রবিরগাধবন্দপুর বাওি, শ্রচৌগাছা, র্রোর 

 

৩০/১২/১৯৬১ 

 

২৯/১২/২০২০ 

 

৩০/১২/২০২০ 

9.  জনাব শ্রমা: র্ারলবুল ইসলাম 

অধ্যক্ষ 

মৎস্য িধেক্ষি ও সম্প্রসারি শ্রকন্দ্র, িধরদপুর 

০১/১/১৯৬২ ৩১/১২/২০২০ ০১/০১/২০২১ 

10.  জনাব শ্রমা: ধসরাজুল ইসলাম 

িধেক্ষক 

মৎস্য িধেক্ষি ও সম্প্রসারি শ্রকন্দ্র, িধরদপুর 

০২/০৩/১৯৬২ ০১/০৩/২০২১ ০২/০৩/২০২১ 

11.  জনাব সধবর্া শ্রদবী 

ববজ্ঞাধনক কম থকর্থা 

উপপধরচালরকর কার্ থালে 

মৎস্য অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম ধবভাগ, কুধমল্লা 

৩০/০৬/১৯৬২ ২৯/০৬/২০২১ ৩০/০৬/২০২১ 

  

 

গ)  ২ে শ্রেধির কম থকর্থা  

ক্রধমক

নং 

নাম, পদবী ও কম থস্থল জন্ম র্াধরখ ৫৯ বছর পূর্ীর 

র্াধরখ 

ধপ আর এল 

গমরনর র্াধরখ 

1.  জনাব উধচর্মে চাকমা 

সহকারী মৎস্য কম থকর্থা 

উপরজলা মৎস্য দপ্তর, লধক্ষছধি, খাগিাছধি 

১৭/১০/৬০ ১৬/১০/১৯ ১৭/১০/১৯ 

2.  জনাব আবুল কালাম আজাদ 

উপরজলা মৎস্য কম থকর্থা (চ:দা:) 

 উধজরপুর, বধরোল 

২২/১০/১৯৬০ ২১/১০/২০১৯ ২২/১০/২০১৯ 

3.  জনাব শ্রমাোঃ োমসুলহক  

সহকারী মৎস্য কম থকর্থা 

উপরজলা মৎস্য দপ্তর , শ্রডামার, নীলিামারী 

৩০/১১/১৯৬০ 

 

২৯/১১/২০১৯ 

 

৩০/১১/২০১৯ 

 

4.  জাধকর আহরমদ বাবুল 

সহকারী মৎস্য কম থকর্থা 

উপরজলা মৎস্য দপ্তর , সাভার, ঢাকা  

১০/১২/১৯৬০ ০৯/১২/২০১৯ ১০/১২/২০১৯ 
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ক্রধমক

নং 

নাম, পদবী ও কম থস্থল জন্ম র্াধরখ ৫৯ বছর পূর্ীর 

র্াধরখ 

ধপ আর এল 

গমরনর র্াধরখ 

5.  জনাব কাজী শ্রমার্াহার শ্রহারসন 

উপসহকারী িরকৌেলী 

মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা  

৩০/১২/১৯৬০ ২৯/১২/২০১৯ ৩০/১২/২০১৯ 

6.  জনাব ধনম থল কুমার শ্র াষ 

সহকারী  মৎস্য কম থকর্থা  

র্ালা, সার্ক্ষীরা 

০১/০১/১৯৬১ ৩১/১২/২০১৯ ০১/০১/২০২০ 

7.  জনাব অরুন চন্দ্র মজুমদার 

মৎস্য জরীপ কম থকর্থা 

শ্রজলা মৎস্য অধিস, শ্রনাোখালী 

০২/০২/১৯৬১ ০১/০২/১৯২০ ০২/০২/২০২০ 

8.  জনাব শ্রমাোঃ জেনাল আরবদীন  

উপ-সহকারী িরকৌেলী  

মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা 

২৮-০২-১৯৬১ ২৭ -০২-২০২০ ২৮ -০২-২০২০ 

9.  জনাব জসীম উধিন আকন্দ 

উপসহকারী িরকৌেলী 

শ্রজলা মৎস্য কম থকর্থার দপ্তর, মেমনধসংহ 

০১/০৫/১৯৬১ ৩০/০৪/২০২০ ০১/০৫/২০২০ 

10.  জনাব শ্রমা: শ্রমাজারম্মল হক 

সহকারী মৎস্য কম থকর্থা  

উপরজলা মৎস্য দপ্তর, গলাধচপা, পটুোখালী 

২২/৫/১৯৬১ ২১/৫/২০২০ ২২/৫/২০২০ 

11.  জনাব কাজী  মধিজুলহক 

পধরসংখ্যান কম থকর্থা (ধনজরবর্রন)  

মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা 

০১/০৬/১৯৬১ ৩১/০৫/২০২০ ০১/০৬/২০২০ 

12.  জনাব শ্রমাোঃ সধিকুল ইসলাম  

সহকাধর মৎস্য কমকর্থা 

উপরজলা মৎস্য দপ্তর, বুধিচং, কুধমল্লা 

০১/০৬/১৯৬১ ৩১/০৫/২০২০ ০১/০৬/২০২০ 

13.  জনাব শ্রমা: আরনাোরুজ্জামান 

সহকারী মৎস্য কম থকর্থা 

উপরজলা মৎস্য দপ্তর , পুঠিো, রাজোহী 

০৭/০৮/১৯৬১ ০৬/৮/১২০২০ ০৭/৮/১২০২০ 

14.  জনাব শ্রমা: মুিাজ্জল হক 

উপ সহকাধর িরকৌেলী  

কাপ থ হযাচাধর কমরলক্স, কটিোদী, ধকরোরগঞ্জ 

০১/০৯/১৯৬১ ৩১/০৮/২০২০ ০১/০৯/২০২০ 

15.  জনাব ধচত্তরঞ্জনপাল 

সহকারী মৎস্য কম থকর্থা 

ধসধনের উপরজলা মৎস্য কম থকর্থার দপ্তর, 

ডুমুধরো, খুলনা 

২৬/১০/১৯৬১ ২৫/১০/২০২০ ২৬/১০/২০২০ 

16.  জনাব শ্রমা: লুৎির রহমান 

সহকারী মৎস্য কম থকর্থা 

ধসধনের উপরজলা মৎস্য কম থকর্থার কার্ থালে, 

ধিকরগাছা, র্রোর 

০৪/১১/১৯৬১ ০৩/১১/২০২০ ০৪/১১/২০২০ 
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ক্রধমক

নং 

নাম, পদবী ও কম থস্থল জন্ম র্াধরখ ৫৯ বছর পূর্ীর 

র্াধরখ 

ধপ আর এল 

গমরনর র্াধরখ 

17.  জনাব ধদলীপ কুমার ধবশ্বাস 

সহকারী মৎস্য কমকর্থা 

উপরজলা মৎস্য কমকর্থার দপ্তর,  

নাধনোরচর, রাংগামাটি 

০১/১২/১৯৬১ ৩০/১১/২০২০ ০১/১২/২০২০ 

18.  জনাব ভরবে চন্দ্র রাে 

মৎস্যচাষ িককেলী (ধনোঃরবোঃ) 

উপপধরচালরকর কার্ থালে  

মৎস্য অধিদপ্তর, রংপুর ধবভাগ, রংপুর 

৩১/১২/১৯৬১ ৩০/১২/২০২০ ৩১/১২/২০২০ 

19.  জনাব শ্রমাহাম্মদ শ্রসধলম শ্রচৌধুরী 

মৎস্য জধরপ কম থকর্থ  

শ্রজলা মৎস্য কম থকর্থার কার্ থালে, মাধনকগঞ্জ  

০১/০১/১৯৬২ ৩১/১২/২০২০ ০১/০১/২০২১ 

20.  জনাব শ্রমা: হাধববুর রহমান আকন 

মৎস্যচাষ িককেলী (ধনোঃরবোঃ) 

উপপধরচালরকর কার্ থালে 

মৎস্য অধিদপ্তর, বধরোলধবভাগ, বধরোল 

০১/০১/১৯৬২ ৩১/১২/২০২০ ০১/০১/২০২১ 

21.  জনাব উত্তম কুমার ভি 

মৎস্য জরীপ কম থকর্থা 

শ্রজলা মৎস্য দপ্তর, মাদারীপুর 

০১/০১/১৯৬২ ৩১/১২/২০২০ ০১/০১/২০২১ 

22.  জনাব শ্রমা: আবু ইউসুি 

সহকারী মৎস্য কম থকর্থা 

ধস: উপরজলা মৎস্য কম থকর্থার দপ্তর, 

শ্রকরানীগঞ্জ, ঢাকা  

০৩/০১/১৯৬২ ০২/০১/২০২১ ০৩/০১/২০২১ 

23.  জনাব শ্রমা: শ্রগালাম রসুল 

উপসহকারী িরকৌেলী  

শ্রজলা মৎস্য দপ্তর, ধসরাজগঞ্জ 

১০/০২/১৯৬২ ০৯/০২/২০২১ ১০/০২/২০২১ 

24.  জনাব শ্রমাোঃ কামাল পাো 

সহকারী মৎস্য কম থকর্থা 

ধসধনের উপরজলা মৎস্য কম থকর্থার কার্ থালে, 

র্ারাকান্দা, মেমনধসংহ  

১১/০২/১৯৬২ ১০/০২/২০২১ ১১/০২/২০২১  

25.  জনাব শ্রমা: সুলর্ান মাহমুদ 

সহকার মৎস্য কম থকর্থা 

ধসধনের উপরজলা মৎস্য কম থকর্থার দপ্তর, 

টাঙ্গাইল সদর, টাঙ্গাইল  

১৬/০২/১৯৬২  ১৫/০২/২০২১ ১৬/০২/২০২১ 

26.  জনাব শ্রমাোঃ ইোধকন আলী শ্রসখ 

সহকারী মৎস্য কম থকর্থা 

 ধস.উ.ম.ক.দপ্তর, শ্রমারিলগঞ্জ, বারগরহাট। 

০১/৩/১৯৬২ ২৮/০২/২০২১ ০১/০৩/২০২১ 

27.  জনাব শ্রমা: আধজজুল হক 

সহকারী মৎস্য কম থকর্থা  

উপরজলা মৎস্য কম থকর্থার কার্ থালে 

০১/৩/১৯৬২ ২৮/০২/২০২১ ০১/০৩/২০২১ 
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ক্রধমক

নং 

নাম, পদবী ও কম থস্থল জন্ম র্াধরখ ৫৯ বছর পূর্ীর 

র্াধরখ 

ধপ আর এল 

গমরনর র্াধরখ 

বা ারপািা, র্রোর 

28.  জনাব উপানন্দয কুমার ববদ্য 

সহকারী মৎস্য কম থকর্থা 

উপরজলা মৎস্য কম থকর্থার দপ্তর, হধরনাকুন্ডু, 

ধিনাইদহ 

১১/০৩/১৯৬২ ১০/০৩/২০২১ ১১/০৩/২০২১ 

 

 

  


