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1.  জনাফ শ্রভাহাম্মদ কধরভ উল্লাহ 

অধপস সহায়ক 

ভৎস্য অধধদপ্তয, ভৎস্য বফন যভনা, ঢাকা 

কুধভল্লা  

2.  জনাফ শ্রভাোঃ ভধপজ শ্রহাদসন 

অধপস সহায়ক 

ভৎস্য অধধদপ্তয, ভৎস্য বফন যভনা, ঢাকা 

শ্রগাারগঞ্জ  

3.  জনাফ পাদতভা আক্তায 

অধপস সহায়ক 

ভৎস্য অধধদপ্তয, ভৎস্য বফন যভনা, ঢাকা 

ধসদরট  

4.  শ্রভাছাম্মৎ লুৎফুন নাহায 

অধপস সহায়ক 

ভৎস্য অধধদপ্তয, ভৎস্য বফন যভনা, ঢাকা 

সাতযীযা  

5.  জনাফ শ্রভাহাম্মদ আওরাদ শ্রহাদসন ভ ূঁইয়া 

ভৎস্য ভানধনয়ন্ত্রণ দপ্তয 

সাবায, ঢাকা 

নযধসংদী  

6.  জনাফ শ্রভাোঃ শ্রনাভান উধিন 

অধপস সহায়ক 

ভৎস্য অধধদপ্তয, ভৎস্য বফন যভনা, ঢাকা 

রক্ষ্মীপুয  

7.  জনাফ শ্রভাোঃ ধরটন ধভয়া 

অধপস সহায়ক 

ভৎস্য অধধদপ্তয, ভৎস্য বফন যভনা, ঢাকা 

শ্রনত্রদকাণা  

8.  জনাফ শ্রযাজীনা আক্তায 

অধপস সহায়ক 

ভৎস্য অধধদপ্তয, ভৎস্য বফন যভনা, ঢাকা 

ধসদরট  

9.  জনাফ শ্রভাোঃ শ্রভাখদরছুয যহভান 

অধপস সহায়ক 

ভৎস্য অধধদপ্তয, ভৎস্য বফন যভনা, ঢাকা 

ঢাকা  

10.  জনাফ সাভসুন নাহায ধযক্তা 

অধপস সহায়ক 

ভৎস্য অধধদপ্তয, ভৎস্য বফন যভনা, ঢাকা 

ঢাকা  

11.  জনাফ এ.এইচ.এভ শ্রভাক্তাধদয 

অধপস সহায়ক 

ভৎস্য অধধদপ্তয, ভৎস্য বফন যভনা, ঢাকা 

নাযায়নগঞ্জ  

12.  জনাফ শ্রভাোঃ ধপদযাজ সযদায 

অধপস সহায়ক 

ভৎস্য অধধদপ্তয, ভৎস্য বফন, যভনা, ঢাকা 

ঢাকা  

13.  জনাফ পাহধভনা ইয়াসধভন 

অধপস সহায়ক 

ভৎস্য অধধদপ্তয, ভৎস্য বফন যভনা, ঢাকা 

শ্রনত্রশ্রকাণা  

14.  জনাফ ধফউটি আক্তায 

অধপস সহায়ক 

ভৎস্য অধধদপ্তয, ভৎস্য বফন যভনা, ঢাকা 

ঢাকা  

15.  জনাফ শ্রভাোঃ আব্দুস সারাভ 

অধপস সহায়ক 

চাঁাইনফাফগঞ্জ  
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ভৎস্য অধধদপ্তয, ভৎস্য বফন যভনা, ঢাকা 

16.  জনাফ তাধনয়া হক শ্ররাা 

অধপস সহায়ক 

ভৎস্য অধধদপ্তয, ভৎস্য বফন, যভনা, ঢাকা 

ঢাকা  

17.  জনাব ম া: জাহাঙ্গীর আল  

অফিস সহায়ক 

মজলা  ৎস্য ক মকতমার কাম থারয়, শ্রনত্রদকাণা। 

সুনা গঞ্জ  

18.  জনাব মুক্তা রাণী নন্দী 

অফিস সহায়ক 

সিসনয়য উজজরা ভৎস্য কভ মকতমায কাম মারয়, 

শ্রনত্রদকাণা সদয, মনত্রককাণা। 

মনত্রককাণা।  

19.  জনাব রা চন্দ্র িযকায 

অসপি িহায়ক 

সিসনয়য উজজরা ভৎস্য কভ মকতমায কাম মারয় 

মভাহনগঞ্জ, মনত্রজকাণা 

মনত্রজকাণা  

20.  জনাব শ্রভাোঃ শ্রভাসাধিয আরী খান 

অধপস সহায়ক 

সিসনয়য উজজরা ভৎস্য কভ মকতমায কাম মারয়, 

ফাযাট্টা, ননত্রক াণা। 

শ্রনত্রদকাণা।  

21.  জনাব ম া: আলাফ ন 

অফিস সহায়ক 

উজজরা ভৎস্য কভ মকতমায কাম মারয় 

আটাড়া, মনত্রককাণা। 

মনত্রককাণা।  

22.  জনাব সবীর সরকার 

অফিস সহায়ক 

উপকজলা  ৎস্য ক মকতমার দপ্তর 

খাধরয়াজুযী, শ্রনত্রদকাণা। 

মনত্রজকাণা  

23.  জনাব সজীব চন্দ্র ম াষ 

অফিস সহায়ক 

উপকজলা  ৎস্য ক মকতমা দপ্তর, কল াকান্দা। 

ফকক ারগঞ্জ।  

24.  জনাব ম া: কাজল ফ য়া 

অফিস সহায়ক 

খাভায ব্যফস্থাদকয কাম মারয় 

ভৎস্য ফীজ উৎাদন খাভায 

ননত্রক াণা দয, মনত্রককাণা। 

মনত্রককাণা।  

25.  জনাব হমু খাতুন 

অহপ ায়  

নজরা ভৎস্য দপ্তয, জাভারপুয। 

জাভারপুয  

26.  জনাব নখ দুরার, 

অহপ ায় , 

উকজরা ভৎস্য  দপ্তয, 

নভরান্দ, জাভারপুয। 

জাভারপুয  

27.  শ্রভাছাোঃ শ্রপযদদৌধস শ্রফগভ ঝণ থা 

অধপস সহায়ক, ধসধনয়য উদজরা ভৎস্য দপ্তয, 

শ্রযপুয সদয, শ্রযপুয 

শ্রযপুয  

28.  জনাব শ্রসধরনা শ্রফগভ 

অধপস সহায়ক, ধসধনয়য উদজরা ভৎস্য দপ্তয, 

নকরা, শ্রযপুয 

শ্রযপুয  
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29.  জনাব শ্রভাহাম্মদ আরার শ্রহাদসন 

অধপস সহায়ক, উদজরা ভৎস্য দপ্তয 

ধঝনাইগাতী, শ্রযপুয 

জাভারপুয  

30.  জনাব শ্রভাোঃ আোঃ রধতপ 

অধপস সহায়ক, উদজরা ভৎস্য দপ্তয 

শ্রীফযদী, শ্রযপুয । 

শ্রযপুয  

31.  জনাব শ্রভাোঃ আধতক হাসান মুক্তায 

অধপস সহায়ক 

উধযচারদকয কাম থারয় 

ভৎস্য অধধদপ্তয, যংপুয ধফবাগ, যংপুয 

গাইফান্ধা 

 

32.  জনাব ভহন নদফী যায় 

অহপ ায়  

হহনয়য উকজরা ভৎস্য  ভ ম তমায দপ্তয 

যংপুয দয, যংপুয 

যংপুয 

 

33.  জনাব নভাোঃ আবু ফক্কয হিহি  

অহপ ায়  

উকজরা ভৎস্য  ভ ম তমায দপ্তয 

ীযগািা, যংপুয 

যংপুয 

 

34.  জনাব নভািাোঃ রুহভ আ তায 

অহপ ায়  

উকজরা ভৎস্য  ভ ম তমায দপ্তয 

তাযাগঞ্জ, যংপুয 

যংপুয 

 

35.  জনাব ভয কুভায দত্ত 

অহপ ায়  

উকজরা ভৎস্য  ভ ম তমায দপ্তয 

 াউহনয়া, যংপুয 

যংপুয 

 

36.  জনাব নভাোঃ নুরুজ্জাভান হপকযাজ 

অহপ ায়  

খাভায ব্যফস্থাক য  াম মারয় 

ভৎস্যফীজ উৎাদন খাভায, তাজাট, যংপুয 

যংপুয 

 

37.  জনাব নভািাোঃ যুহথ আক্তায 

অহপ ায়  

নজরা ভৎস্য  ভ ম তমায দপ্তয, গাইফান্ধা 

গাইফান্ধা 

 

38.  জনাব নভাোঃ জহুরুর   খান 

অহপ ায়  

হহনয়য উকজরা ভৎস্য  ভ ম তমায দপ্তয 

নগাহফন্দগঞ্জ, গাইফান্ধা 

গাইফান্ধা 

 

39.  জনাব নভাোঃ হযজ্জাভান 

অহপ ায়  

উকজরা ভৎস্য  ভ ম তমায দপ্তয 

ফুরিহড়, গাইফান্ধা 

গাইফান্ধা 

 

40.  জনাব নভাোঃ তাজুর ইরাভ য ায 

অহপ ায় , 

খাভায ব্যফস্থাক য  াম মারয় 

ভৎস্যফীজ উৎাদন খাভায 

গাইফান্ধা দয, গাইফান্ধা 

গাইফান্ধা 

 

41.  জনাব নভাোঃ ভনজুরুর ইরাভ 

অহপ ায়  
কুহড়গ্রাভ 
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হহনয়য উকজরা ভৎস্য  ভ ম তমায  াম মারয় 

কুহড়গ্রাভ দয, কুহড়গ্রাভ 

42.  জনাব হফউটি খাতুন 

অহপ ায়  

খাভায ব্যফস্থাক য  াম মারয় 

ভৎস্যফীজ উৎাদন খাভায 

রারভহনযাট দয, রারভহনযাট 

কুহড়গ্রাভ 

 

43.  জনাব নভাোঃ নদকরায়ায নাকন 

অহপ ায়  

হহনয়য উনজরা ভৎস্য  ভ ম তমায  াম মারয় 

নীরপাভাযী দয, নীরপাভাযী 

নীরপাভাযী 

 

44.  জনাব নভািাোঃ ভহতনা নফগভ 

অহপ ায়  

নজরা ভৎস্যদ  ভ ম তমায দপ্তয, নীরপাভাযী 

নীরপাভাযী 

 

45.  জনাব নভাোঃ আকনায়ায নাকন 

অহপ ায়  

হহনয়য উকজরা ভৎস্য  ভ ম তমায  াম মারয় 

সয়দপুয, নীরপাভাযী 

হদনাজপুয 

 

46.  জনাব নভাোঃ নভাস্তাহপজুয যভান 

অহপ ায়  

উকজরা ভৎস্য  ভ ম তমায দপ্তয 

হডভরা, নীরপাভাযী 

নীরপাভাযী 

 

47.  জনাব নভািাোঃ নজহভন আক্তায 

অহপ ায়  

নজরা ভৎস্য  ভ ম তমায দপ্তয, হদনাজপুয 

হদনাজপুয 

 

48.  জনাব নভাোঃ আকনায়ারুর ইরাভ 

অহপ ায়  

উকজরা ভৎস্য  ভ ম তমায দপ্তয 

ফুরফাড়ী, হদনাজপুয 

গাইফান্ধা 

 

49.  জনাব জয়ন্ত কুভায যায় 

অহপ ায়  

হহনয়য উকজরা ভৎস্য  ভ ম তমায  াম মারয় 

ীযগঞ্জ, ঠাকুযগাঁও 

ঠাকুযগাঁও 

 

50.  জনাব নভাোঃ যাহ ফ াান 

অহপ ায়  

খাভায ব্যফস্থাক য  াম মারয় 

ভৎস্যফীজ উৎাদন খাভায 

ঠাকুযগাঁও দয, ঠাকুযগাঁও 

ঢা া 

 

51.  জনাব হদহর চন্দ্র যায় 

অহপ ায়  

উকজরা ভৎস্য  ভ ম তমায দপ্তয 

যাণীংক র, ঠাকুযগাঁও 

ঠাকুযগাঁও 

 

52.  জনাব নহজৎ কুভায ারদায 

অহপ ায়  

নজরা ভৎস্য  ভ ম তমায  াম মারয়, ফাকগযাট 

ফাকগযাট  

53.  জনাব নভাোঃ নওকযাজ আরী 

অহপ ায়  

হহনয়য উকজরা ভৎস্য  ভ ম তমায  াম মারয় 

ফাকগযাট  
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পহ যাট, ফানগযাট 

54.  জনাব নভাোঃ হহিকুয যভান 

অহপ ায়  

হহনয়য উকজরা ভৎস্য  ভ ম তমায  াম মারয় 

নভাল্লাাট, ফাকগযাট 

ফাকগযাট  

55.  জনাব সুব্রত কুভায দা 

অহপ ায়  

নজরা ভৎস্য দপ্তয, াতক্ষীযা। 

াতক্ষীযা  

56.  জনাব নভািাোঃ নযাহজনা আক্তায রুকনা 

অহপ ায়  

নজরা ভৎস্য দপ্তয, াতক্ষীযা। 

াতক্ষীযা  

57.  জনাব নভাোঃ আব্দুয যউপ 

অহপ ায়  

হহনয়য উকজরা ভৎস্য দপ্তয 

াতক্ষীযা দয, াতক্ষীযা। 

াতক্ষীযা  

58.  জনাব নভাোঃ জুরহপ ায যভান 

এভ,এর,এ,এ 

হহনয়য উকজরা ভৎস্য দপ্তয 

নদফাটা, াতক্ষীযা। 

াতক্ষীযা  

59.  জনাব নভাোঃ হদুর ইরাভ 

অহপ ায়  

ভৎস্ম ফীজ উৎাদন খাভায 

াতক্ষীযা দয, াতক্ষীযা। 

াতক্ষীযা  

60.  জনাব সুকুভায ভন্ডর 

অহপ ায়  

হহনয়য উকজরা ভৎস্য দপ্তয 

 রাকযায়া, াতক্ষীযা। 

াতক্ষীযা  

61.  জনাব নভাোঃ ইভারুর ইরাভ 

এভ,এর,এ,এ 

হচংহড় চাল প্রদ মনী খাভায 

এল্লাযচয, াতক্ষীযা। 

নভকযপুয  

62.  জনাব হনতযানন্দ অহধ াযী, 

অহপ ায় , 

উকজরা ভৎস্য  ভ ম তমায  াম মারয় 

ফাঘাযাড়া, মকায 

মকায  

63.  জনাব নভাোঃ আব্দু ারাভ, 

অহপ ায় , 

নজরা ভৎস্য দপ্তয, কুহিয়া । 

কুহিয়া  

64.  জনাব যওনআযা স্বপ্না, 

অহপ ায় , 

নজরা ভৎস্য দপ্তয, কুহিয়া । 

কুহিয়া  

65.  জনাব নভাোঃ আাদুর ইরাভ 

অহপ ায় , 

হহনয়য উকজরা ভৎস্য দপ্তয, 

কুহিয়া দয, কুহিয়া । 

কুহিয়া  

66.  জনাব মুোঃ আ ভর নাকন, 

অহপ ায় , 

ভৎস্য ফীজ উৎাদন খাভায, নাড়াদ, কুহিয়া 

কুহিয়া  
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67.  জনাব নভাোঃ াহপজুয যভান, 

যাচাযী এযাকটনকডন্ট, 

ভৎস্য ফীজ উৎাদন খাভায, নাড়াদ, কুহিয়া 

কুহিয়া  

68.  জনাব নভাোঃ নাইমুর নাকন য ায, 

অহপ ায় , 

ভৎস্য ফীজ উৎাদন খাভায, নবড়াভাযা, কুহিয়া 

কুহিয়া  

69.  জনাব নভাোঃ আোঃ ভান্নান 

যাচাযী অাকযটয, যাচাযী অহপাকযয দপ্তয, 

 ারীগঞ্জ, াতক্ষীযা। 

ভন্সীগঞ্জ  

70.  জনাব নভাোঃ আবু জাপয, অহপ ায়  

উহযচারক য  াম মারয় 

ভৎস্য অহধদপ্তয, চট্টগ্রাভ হফবাগ, কুহভল্লা। 

 

ঢা া 

 

71.  জনাফ নভাোঃ নভাপাচ্ছর নাকন, 

অহপ ায়  

নজরা ভৎস্য  ভ ম তমায  াম মারয়, কুহভল্লা। 

 

কুহভল্লা 

 

72.  জনাফ আহিঁ আক্তায 

অহপ ায়  

হহিঁয়য উকজরা ভৎস্য  ভ ম তমায দপ্তয  

আদ ম দয, কুহভল্লা। 

 

ব্রাক্ষণফাহড়য়া 

 

73.  জনাফ নভাোঃ নজরুর ইরাভ 

অহপ ায়  

হহিঁয়য উকজরা ভৎস্য  ভ ম তমায দপ্তয  

রা াভ, কুহভল্লা। 

 

চট্টগ্রাভ 

 

74.  জনাফ নভাোঃ আহতকুয যভান 

অহপ ায়  

হহিঁয়য উকজরা ভৎস্য  ভ ম তমায দপ্তয  

নদহফদ্বায, কুহভল্লা। 

 

ব্রাক্ষণফাহড়য়া 

 

75.  জনাফ নভাোঃ নরা ভান নাকন 

অহপ ায়  

হহিঁয়য উকজরা ভৎস্য  ভ ম তমায দপ্তয 

াটাজাযী, চট্টগ্রাভ। 

 

চট্টগ্রাভ 

 

76.  জনাব হফধান ভহল্ল  

অহপ ায়  

হহনয়য উকজরা ভৎস্য  ভ ম তমায দপ্তয 

টিয়া, চট্টগ্রাভ 

চট্টগ্রাভ  

77.  জনাব হযজন  াহন্ত ফড়ুয়া 

অহপ ায়  

উকজরা ভৎস্য  ভ ম তমায দপ্তয 

নরাাগাড়া, চট্টগ্রাভ 

চট্টগ্রাভ  

78.  জনাব নভাোঃ এনামুর   

অহপ ায়  

হহনয়য উকজরা ভৎস্য  ভ ম তমায দপ্তয 

আকনায়াযা, চট্টগ্রাভ 

চট্টগ্রাভ  

79.  জনাফ নভাোঃ নভাস্তপা য ায 

অহপ ায়  

উহযচারক য দপ্তয 

এপআইহ উহ, চট্টগ্রাভ 

 

কুহভল্লা  
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80.  জনাফ হযক্তা যানী দা 

অহপ ায়  

হহিঁয়য উকজরা ভৎস্য  ভ ম তমায দপ্তয নপনী 

দয, নপনী। 

 

চট্টগ্রাভ 

 

81.  জনাফ নভাোঃ  াভরুর াান 

অহপ ায়  

উকজরা ভৎস্য  ভ ম তমায দপ্তয 

 হফযাট, ননায়াখারী। 

 

রক্ষীপুয 

 

82.  জনাফ নভা: আভজাদুর   

অহপ ায়  

নজরা ভৎস্য  ভ ম তমায দপ্তয 

ব্রাহ্মণফাহড়য়া 

ব্রাহ্মণফাহড়য়া  

83.  জনাফ উকে াহন নাজভা আক্তায 

অহপ ায়  

হহনয়য উকজরা ভৎস্য  ভ ম তায দপ্তয, 

ব্রাহ্মণফাহড়য়া দয, ব্রাহ্মণফাহড়য়া 

ব্রাহ্মণফাহড়য়া  

84.  জনাফ নভা: আব্দুর ভান্নান 

অহপ ায়  

উকজরা ভৎস্য  ভ ম তমায দপ্তয 

যাইর, ব্রাহ্মণফাহড়য়া 

ব্রাহ্মণফাহড়য়া  

85.  জনাফ নভা: জাইয়াদুর ইরাভ 

অহপ ায়  

খাভায ব্যফস্থাক য  াম মারয় 

ভৎস্য ফীজ উৎাদন খাভায 

যাভযাইর, ব্রাহ্মণফাহড়য়া 

ব্রাহ্মণফাহড়য়া  

86.  জনাফ আব্রাাভ াংকখায়া 

অহপ ায়  

নজরা ভৎস্য  ভ ম তমায দপ্তয 

যাংঙ্গাভাটি াফ মতয নজরা। 

যাংঙ্গাভাটি  

87.  জনাব নভাোঃ আযাফুর আরভ 

অহপ ায়  

ম্প্রাযণ  ভ ম তমা (ভৎস্য)-এয দপ্তয 

ভান্দাযী, রক্ষ্মীপুয 

ংযুক্ত: ভৎস্য বফন, ঢা া 

রক্ষ্মীপুয  

88.  জনাব নভাোঃ আকনায়ায নাকন ভূইয়া 

অহপ ায়  

নজরা ভৎস্য  ভ ম তমায দপ্তয, রক্ষ্মীপুয 

রক্ষ্মীপুয  

89.  জনাব নভাোঃ হভযাজ উহিন 

অহপ ায়  

হহনয়য উকজরা ভৎস্য  ভ ম তমায দপ্তয 

যাভগহত, রক্ষ্মীপুয 

রক্ষ্মীপুয  

90.  জনাব জহরুর আরভ 

অহপ ায়  

হহনয়য উকজরা ভৎস্য  ভ ম তমায দপ্তয 

 ভরনগয, রক্ষ্মীপুয 

রক্ষ্মীপুয  

91.  জনাফ নভাোঃ াহনপ 

অহপ ায়  

ভৎস্য প্রজনন ও প্রহক্ষণ ন ন্দ্র 

রক্ষ্মীপুয  



8 

 

ক্র.নং কভ থচাযীয নাভ, ফতথভান দধফ ও কভ থস্থর ধনজ শ্রজরা ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয 

92.  জনাব মভাোঃ জসহরুর ইিরাভ 

অসপি িহায়ক 

উসযচারজকয দপ্তয, 

ভৎস্য অসধদপ্তয, 

ফসযার সফবাগ, ফসযার। 

টুয়াখারী  

93.  জনাব মভাোঃ যাসকবুর আরভ 

অসপি িহায়ক 

সিসনয়য উজজরা ভৎস্য কভ মকতমায দপ্তয, 

াথযঘাটা, ফযগুনা 

সজযাজপুয  

94.  জনাব নভা: আরাউহিন 

অহপ ায়  

ভৎস্য ফীজ উৎাদন খাভায 

নভকহন্দগঞ্জ, ফহযার। 

ফহযার  

95.  জনাব নভা: আবু ফক্কয হহি  

অহপ ায়  

হহনয়য উকজরা ভৎস্য  ভ ম তমায  াম মারয় 

হজরা, ফহযার। 

ফহযার  

96.  জনাব সফধান চন্দ্র মদ, 

অসপি িহায়ক, 

সিসনয়য উজজরা ভৎস্য কভ মকতমায কাম মারয়, 

মবারা িদয, মবারা 

মবারা 

 

97.  জনাব মখাকন চন্দ্র মদ 

অসপি িহায়ক 

সিসনয়য উজজরা ভৎস্য কভ মকতমায কাম মারয়, 

মফাযহানউসিন,মবারা। 

মবারা 

 

98.  জনাব জনাফ মভাোঃ াহীন িম্রাট 

অসপি িহায়ক 

মজরা ভৎস্য দপ্তয, টুয়াখারী। 

ফযগুনা 

 

99.  জনাব জনাফ  সযন যায় 

অসপি িহায়ক 

সিসনয়য উজজরা ভৎস্য দপ্তয, করাাড়া, 

টুয়াখারী। 

টুয়াখারী 

 

100.  জনাফ মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ 

অসপি িহায়ক 

সিসনয়য উজজরা ভৎস্য দপ্তয, ফাউপর, 

টুয়াখারী। 

টুয়াখারী 

 

101.  জনাব নভাোঃ হভজানুয যভান 

অহপ ায়  

হহনয়য উকজরা ভৎস্য  ভ ম তমায দপ্তয 

নাহজযপুয, হকযাজপুয। 

হকযাজপুয  

102.  খান নভাোঃ তহযকুর ইরাভ (সুভন) 

অহপ ায়  

উকজরা ভৎস্য  ভ ম তমায দপ্তয 

ইন্দুয ানী, হকযাজপুয। 

হকযাজপুয  

103.  জনাব নভাােদ দুরার নাকন 

অহপ ায়  

ামুহি  ভৎস্য দপ্তয, 

হফ-ফাড়ীয়া  
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আগ্রাফাদ, চট্টগ্রাভ। 

104.  খন্দ ায অদুদ হভয় 

অহপ ায়  ভৎস্য প্রহক্ষণ এ াকডহভ, 

াবায, ঢা া 

হফ-ফাহড়য়া 
 

105.  জনাব নভা: লুৎপয যভান 

অহপ ায়  ভৎস্য প্রহক্ষণ এ াকডহভ, 

াবায, ঢা া 

ঢা া 
 

106.  জনাব নভা: নাকর যানা, 

হনযাত্তা প্রযী ভৎস্য প্রহক্ষণ এ াকডহভ ,  

াবায, ঢা া 

ঢা া 
 

107.  জনাব নভাোঃ হপকুর ইরাভ 

অহপ ায়  

নজরা ভৎস্য  ভ ম তমায দপ্তয 

হ কাযগঞ্জ। 

হ কাযগঞ্জ  

108.  জনাব নভা: ভারুপ আ ন্দ, 

অহপ ায় , 

হহনয়য উকজরা ভৎস্য  ভ ম তমায  াম মারয়, 

 হযভগঞ্জ, হ কাযগঞ্জ 

হ কাযগঞ্জ  

109.  জনাব অহখর চন্দ্র দা 

অহপ ায়  

উকজরা ভৎস্ম  ভ ম তমায দপ্তয 

ইটনা, হ কাযগঞ্জ। 

হ কাযগঞ্জ  

110.  জনাব পাযানা আক্তায 

অহপ ায়  

ভৎস্যফীজ উৎাদন খাভায 

হ কাযগঞ্জ দয, হ কাযগঞ্জ 

হ কাযগঞ্জ  

111.  জনাব আরী আ ফয 

অহপ ায়  

হহনয়য উকজরা ভৎস্য  ভ ম তমায দপ্তয 

কুহরয়াযচয, হ কাযগঞ্জ। 

হ কাযগঞ্জ  

112.  জনাব নভাোঃ  াজর হভয়া 

অহপ ায়  

উকজরা ভৎস্য  ভ ম তমায দপ্তয 

অস্টগ্রাভ, হ কাযগঞ্জ। 

হ কাযগঞ্জ  

113.  জনাব শ্রভা: এজাবুর হক 

অধপস সহায়ক 

শ্রজরা ভৎস্য কভ থকতথায দপ্তয, ভাদাযীপুয । 

নগাারগঞ্জ  

114.  জনাব ভাহমুদা আক্তায 

ধসধনয়য  উদজরা ভৎস্য কভ থকতথা, 

কারধকধন, ভাদাযীপুয । 

যীয়তপুয  

115.  জনাব নযভা আক্তায,  

অহপ ায় ,  

নজরা ভৎস্য দপ্তয, টাঙ্গাইর। 

টাঙ্গাইর  

116.  জনাব মভাোঃ সযফুয যহভান, 

অসপি িহায়ক, 

সিসনম়য উজজরা ভৎস্য কভ মকতমায কাম মারম়, 

মগাারপুয, টাঙ্গাইর 

জাভারপুয  

117.  জনাব নভাোঃ নফরার নাকন, জাভারপুয  
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অহপ ায় , 

উকজরা ভৎস্য দপ্তয 

ধনফাড়ী, টাঙ্গাইর। 

118.  জনাব নভা: তাহযকুর ইরাভ 

অহপ ায়  

নজরা ভৎস্য  ভ ম তমায  াম মারয়, নাযায়ণগঞ্জ। 

 

নাযায়ণগঞ্জ 

 

119.  জনাব নভাো্: ভাবুফ আরভ সুভন 

অহপ ায়  

হহনয়য উকজরা ভৎস্য  ভ ম তমায  াম মারয়, 

নানাযগাঁ, নাযায়নগঞ্জ 

 

নাযায়ণগঞ্জ 

 

120.  জনাব †gvt gvneyeyi ingvb †gvjøv, 

Awdm mnvqK 

Dc‡Rjv grm¨ Kg©KZv©i `ßi 

†evqvjgvix, dwi`cyi 

dwi`cyi  

121.  জনাব †gvt Avt iv¾vK †kL 

Awdm mnvqK 

Dc‡Rjv grm¨ Kg©KZv©i `ßi, 

fv½v, dwi`cyi 

dwi`cyi  

122.  জনাব ‡gvt kwidzj Dmjvg 

Awdm mnvqK 

Lvgvi e¨e¯’vc‡Ki `ßi 

grm¨ exR Drcv`b Lvgvi, dwi`cyi 

gv¸iv  

123.  জনাব হদ  কুভায গয়ারী 

অহপ ায়  

হ.উকজরা ভৎস্য  ভ ম তমায দপ্তয  াম মারয় 

নগাারগঞ্জ দয, নগাারগঞ্জ। 

নগাারগঞ্জ  

124.  জনাব শ্রসারাইভান 

অধপসসহায়ক 

উদজরাভৎস্য কভ থকতাযকাম থারয় 

ডামুডো, যীয়তপুয। 

যীয়তপুয 

 

125.  শ্রখ শ্রভা: আবুর শ্রহাদসন ভাসুদ 

অধপসসহায়ক 

উদজরা ভৎস্য কভ থকতাযকাম থারয় 

জাধজযা, যীয়তপুয। 

যীয়তপুয 

 

126.  জনাব শ্রভাদ থদা 

অধপস সহায়ক 

উদজরা ভৎস্য কভ থকতায কাম থারয় 

শ্রবদযগঞ্জ, যীয়তপুয। 

 

যীয়তপুয 

 

127.  জনাব নভাোঃ আহযপ নাকন, 

অহপ ায় ,  

উজজরা ভৎস্য কভ মকতমায কাম মারয়,  

নফাফগঞ্জ, ঢাকা। 

ঢা া  

128.  জনাব ম াোঃ হারুন উর র ীদ,  

অফিস সহায়ক , 

উপকজলা  ৎস্য দপ্তর, মদাহার ,ঢাকা। 

সদনাজপুয  

129.  জনাফ দীন ইসরাভ 

অধপস সহায়ক 

ধকদাযগঞ্জ  
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উদজরা ভৎস্য দপ্তয, ধফয়ানীফাজায, ধসদরট 

130.  জনাফ  নাধহদা আক্তায 

অধপস সহায়ক 

ভৎস্যফীজ উৎাদন খাভায 

খাধদভনগয, ধসদরট 

ধসদরট  

131.  জনাফ শ্রভাোঃ ইকফার শ্রহাদসন 

অধপস সহায়ক 

ধসধনয়য উদজরা ভৎস্য দপ্তয, সদয, হধফগঞ্জ 

হধফগঞ্জ  

132.  জনাফ শ্রভাোঃ আধতকুয যহভান 

অধপস সহায়ক 

ভৎস্যফীজ উৎাদন খাভায, াদয়স্তাগঞ্জ, হধফগঞ্জ 

হধফগঞ্জ  

133.  জনাফ শ্রগৌতভ যায় 

অধপস সহায়ক 

উদজরা ভৎস্য দপ্তয, রাখাই, হধফগঞ্জ 

হধফগঞ্জ  

134.  জনাফ সুদফাধ কুভায ধসংহ 

অধপস সহায়ক 

শ্রজরা ভৎস্য দপ্তয, শ্রভৌরবীফাজায 

শ্রভৌরবীফাজায  

135.  জনাফ কদয়ছ আহভদ 

অধপস সহায়ক 

ধসধনয়য উদজরা ভৎস্য দপ্তয 

কুরাউড়া, শ্রভৌরবীফাজায 

ধসদরট  

136.  জনাফ যনজু ধসংহা 

অধপস সহায়ক 

উদজরা ভৎস্য দপ্তয, কভরগঞ্জ, শ্রভৌরবীফাজায 

শ্রভৌরবীফাজায  

137.  জনাব নভাোঃ আযাফুর ইরাভ 

অহপ ায়  

নজরা ভৎস্য দপ্তয, জয়পুযাট 

গাইফান্ধা 

 

138.  জনাব মভাোঃ ভাহমুদুর হািান, 

অসপি িহায়ক, 

উজজরা ভৎস্য দপ্তয, আজেরপুয, জয়পুযহাট 

গাইফান্ধা 

 

139.  জনাব নভাোঃ  াভরুজ্জাভান 

অহপ ায়  

নজরা ভৎস্য  ভ ম তমায  াম মারয়, াফনা 

াফনা  

140.  জনাব নাজমুর আান খান 

অহপ ায়  

উকজরা ভৎস্য দপ্তয, বাঙ্গুড়া, াফনা 

টাঙ্গাইর  

141.  জনাব নভাোঃ হদুর ইরাভ 

অহপ ায়  

হহনয়য উকজরা ভৎস্য দপ্তয, পহযদপুয, াফনা 

াফনা  

142.  জনাব নভাোঃ আব্দুর আরীভ 

খাভায ব্যফস্থাক য  াম মারয় 

ভৎস্যফীজ উৎাদন খাভায, চাটকভায, াফনা 

হযাজগঞ্জ  

143.  জনাব মভাছাোঃ সরস আকতায 

অসপি িহায়ক 

মজরা ভৎস্যোঃ কভ মকতমায কাম মারয়, ফগুড়া। 

ফগুড়া  

144.  জনাব মভাোঃ আব্দুভর হা সরভ ফগুড়া  
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অসপি িহায়ক 

উ জজরা ভৎস্যভ অসপিাজযয কাম মারয়, ধুনট, ফগুড়া। 

145.  জনাব মভাোঃ আাদুর হক 

অসপি িহায়ক 

খাভায ব্যফস্থাজকয কাম মারয় 

ভৎস্যফীজ উৎাদন খাভায, ভারসতনগয, ফগুড়া। 

ফগুড়া  

146.  জনাব মভাোঃ খসরলুয যহভান 

অসপি িহায়ক 

খাভায ব্যফস্থাজকয কাম মারয় 

ভৎস্যফীজ উৎাদন খাভায 

মযপুয, ফগুড়া। 

ফগুড়া  

147.  জনাব এটিএভ আপা  নযজা 

অহপ ায়  

নজরা ভৎস্য  ভ ম তমায দপ্তয, চাঁাইনফাফগঞ্জ 

চাঁাইনফাফগঞ্জ  

148.  জনাব নভাোঃ নভাস্তা  আরী 

অহপ ায়  

হহনয়য উকজরা ভৎস্য  ভ ম তমায দপ্তয 

চাঁাইনফাফগঞ্জ দয, চাঁাইনফাফগঞ্জ 

চাঁাইনফাফগঞ্জ  

149.  জনাব বাস্কয কুভায ফা  

অহপ ায়  

হহনয়য উকজরা ভৎস্য  ভ ম তমায দপ্তয  

হফগঞ্জ, চাঁাইনফাফগঞ্জ 

চাঁাইনফাফগঞ্জ  

150.  জনাব নভাোঃ আহতকুয যভান 

অহপ ায়  

উকজরা ভৎস্য  ভ ম তমায দপ্তয 

নগাভস্তাপুয, চাঁাইনফাফগঞ্জ 

চাঁাইনফাফগঞ্জ  

151.  জনাব নভাোঃ নযজাউর  হযভ 

অহপ ায়  

নজরা ভৎস্য  ভ ম তমায  াম মারয়, হযাজগঞ্জ। 

হযাজগঞ্জ  

152.  জনাব এ, এভ পারু  আকভদ 

অহপ ায়  

হহনয়য উকজরা ভৎস্য  ভ ম তমায  াম মারয়, 

উল্লাাড়া, হযাজগঞ্জ। 

হযাজগঞ্জ  

153.  জনাব নভাোঃ নতৌহদুয যভান 

অহপ ায়  

হনভগািী ভৎস্যচাল প্র ল্প (যাজস্ব) 

যায়গঞ্জ, হযাজগঞ্জ (প্রলকণ: ভৎস্য হডনলাভা 

ইনহস্টটিউট, নফরকুহচ, হযাজগঞ্জ। 

ফাকগযাট 

 

154.  জনাব নভাোঃ নুয এ আরভ 

অহপ ায়  

হনভগািী ভৎস্যচাল প্র ল্প (যাজস্ব) 

যায়গঞ্জ, হযাজগঞ্জ (প্রলকণ: হহনয়য উকজরা 

ভৎস্য  ভ ম তমায াম মারয়, হযাজগঞ্জ দয, 

হযাজগঞ্জ। 

ঢা া 

 

155.  জনাব নভাোঃ আরআহভন 

অহপ ায়  

হযাজগঞ্জ  
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উকজরা ভৎস্ম  ভ ম তমায  াম মারয়,  

নফরকুহচ, হযাজগঞ্জ। 

156.  জনাব মভাোঃ হারুন অয যসদ 

সনযাত্তা প্রহযী 

হযাচাযী কভজেক্স, উল্লাাড়া, সিযাজগঞ্জ। 

ফগুড়া  

157.  জনাব মভাোঃ জহুরুর ইিরাভ 

সনযাত্তা প্রহযী 

হযাচাযী কভজেক্স, উল্লাাড়া, সিযাজগঞ্জ। 

ফগুড়া  

158.  জনাব নভা: আরআহভন নখ 

অহপ ায়  

উকজরা ভৎস্যদপ্তয, তাড়া, হযাজগঞ্জ। 

ঢা া  

159.  জনাব নভাোঃ নগারাভ হ ফহযয়া, 

অহপ ায় , 

নজরা ভৎস্য দপ্তয, নওগাঁ 

নওগাঁ 

 

160.  জনাব রা কুভায, অহপ ায় , 

উকজরা ভৎস্য দপ্তয, 

হনয়াভতপুয, নওগাঁ 

 

নওগাঁ 

 

161.  জনাব নভাোঃ নগারাভ যাব্বানী, 

অহপ ায় , 

হহনয়য উকজরা ভৎস্য দপ্তয, ভান্দা, নওগাঁ 

নওগাঁ 

 

162.  জনাব নভাোঃ াইফুর ইরাভ, 

অহপ ায় , 

হহনয়য উকজরা ভৎস্য দপ্তয, যাণীনগয, নওগাঁ 

নওগাঁ 

 

163.  জনাব নভাোঃ আজাায আরী, 

হহনয়য উকজরা ভৎস্য দপ্তয, আত্রাই, নওগাঁ 
নওগাঁ 

 

164.  জনাব অমৃত কুভায ভন্ডর, অহপ ায় , হহনয়য 

উকজরা ভৎস্য দপ্তয, ভানদফপুয, নওগাঁ 
নওগাঁ 

 

165.  জনাব নভাোঃ ভামুন অয যহদ, 

অহপ ায় , 

উকজরা ভৎস্য দপ্তয, ত্নীতরা, নওগাঁ 

নওগাঁ 

 

166.  জনাব ারভা খাতুন,  

অহপ ায় , 

উকজরা ভৎস্য দপ্তয, নাযা, নওগাঁ 

নওগাঁ 

 

167.  জনাব নভাোঃ আব্দুয যভান, অহপ ায় , 

হহনয়য উকজরা ভৎস্য দপ্তয, 

নওগাঁ দয, নওগাঁ 

নওগাঁ 

 

168.  জনাব আয ন  যতন 

অহপ ায়  

উকজরা ভৎস্য  ভ ম তমায দপ্তয, তাকনায, যাজাী 

যাজাী  

169.  জনাফ নভাোঃ নজক য আরী 

অহপ ায়  

হহনয়য উকজরা ভৎস্য  ভ ম তমায দপ্তয, 

নভানপুয, যাজাী 

যাজাী  

170.  জনাব নভাোঃ াহফর উহিন 

অহপ ায়  

নজরা ভৎস্য  ভ ম তমায  াম মারয়, নাকটায 

কুহড়গ্রাভ  

171.  জনাব নভািাোঃ নপারী খাতুন 

অহপ ায়  

নাকটায  
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হহনয়য উকজরা ভৎস্য  ভ ম তমায  াম মারয়, 

ফড়াইগ্রাভ, নাকটায 

172.  জনাব নভাোঃ আবুর খাকয়য 

অহপ ায়  

উকজরা ভৎস্য  ভ ম তমায  াম মারয়,  

রারপুয, নাকটায 

নাকটায  

173.  জনাব নভাোঃ আরভগীয নাকন 

অহপ ায়  

হহনয়য উকজরা ভৎস্য  ভ ম তমায  াম মারয়, 

গুরুদাপুয, নাকটায 

যংপুয  

174.  জনাফ মভাহাম্মদ আওরাদ মহাজিন ভূঞা 

ল্যাফজযটসয এজটনজেন্ট 

মকায়াসরটি কজরার ল্যাফযটিসয 

নযসিিংদী  

175.  জনাফ নভাোঃ আহজজুর ইরাভ 

অহপ ায়  

হ. উকজরা ভৎস্য দপ্তয 

হচতরভাযী, ফাকগযাট 

নগাারগঞ্জ  

 

 

ফহণ মত  ভ মচাযীগণ  হিউটায মুিাক্ষয গহত যীক্ষায় অংগ্রণ  যকত াযকফন। এ হফলকয় হফস্তাহযত জানকত জনাফ নভাোঃ ভাবুফ 

উর  ,  াযী হযচার  (প্রান-২) [নভাফাইর নং- ০১৭১৪৮৭৩৪৯৭ অথফা ০১৭৬৯৪৫৯০১২] এয াকথ ংহিি অহপ 

প্রধানগণ নমাগাকমাগ  যকফন। 


