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িবষয়: অবসরঅবসর  উ রউ র  ছুিটেতছুিটেত ( (িপআরএলিপআরএল) ) এএ  গমনকারীগমনকারী  কমকতাকমকতা//কমচারীেদরকমচারীেদর  খসড়াখসড়া  তািলকাতািলকা  কাশকাশ।।

২০১৯-২০২০ ও ২০২০-২০২১ অথবছের মৎ  অিধদ েরর অবসর উ র ছিুট (িপআরএল) এ গমনকারী
কমকতা/কমচারীেদর খসড়া তািলকা মৎ  অিধদ েরর ওেয়বসাইেট কাশ করা হেলা। 
বিণত তািলকায় কােরা নাম অ ভূ  না হেয় থাকেল বা কান কার তথ গত ভুল পিরলি ত হেল প  জািরর ০৭
(সাত) কমিদবেসর মেধ  সফট কিপ ওয়াড ফেম (িনকশ ট, ট সাইজ ১২) ই- মইেল    
 )kollanofficerdof@gmail.com) এবং হাড কিপ সরাসির কল াণ কমকতা, ম নং-৫০৬, মৎ
অিধদ র, মৎ  ভবন, রমনা, ঢাকা-১০০০, মাবাইল-০১৮১৬৭১২৬২২ িঠকানায় রেণর জ  িনেদশ েম
অ েরাধ করা হেলা।
 
কক) ) নামনাম  অ ভূি রঅ ভূি র  ছকঃছকঃ  
জ  তািরখ ০১/০৭/১৯৬০ ি ঃ হেত ৩০/০৬/১৯৬২ পয  তািলকায় অ ভূ  হেবন

ঃ নং নাম, 
পদবী ও 
কম ল 

নী
 (১ম/২

য়/
 ৩য়/৪থ

)

ক াডার/ 
নন 

ক াডার

জ  
তািরখ

৫৯ 
বছর 
পূতীর 
তািরখ

ািত া
িনক 
েপর 

নাম 

িপআরএল গমেনর 
তািরেখ মলূ বতন 

(টাকা) 

ল া া ট 
এর পিরমান 

(টাকা) 

মাবাইল 
ন র ও 
ইেমইল 

ম
ব

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১
 

খখ) ) ভুলভুল  সংেশাধেনরসংেশাধেনর  ছকঃছকঃ  
ঃ নং ভুল তথ  ( পজ ন র ও িমক নং 

উে খসহ) 
সিঠক তথ   ম ব  

১৩-৬-২০১৯

মাঃ রমজান আলী
উপপিরচালক

ফান: ৯৫৬৯৩৫৫
ফ া : ৯৫৬৭২১৭

ইেমইল: ramjandof@gmail.com
১



সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মহাপিরচালক, মৎ  অিধদ র
২) অিতির  মহাপিরচালক/পিরচালক (অভ রীণ মৎ )/ ধান ব ািনক কমকতা (মৎ  পিরদশণ ও
মানিনয় ণ)/ ধান ব ািনক কমকতা (পিরক না ও জিরপ), মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন, ঢাকা।
৩) পিরচালক, মৎ  িশ ণ একােডিম, সাভার, ঢাকা/পিরচালক (সামিু ক), সামিু ক মৎ  দ র,
আ াবাদ, চ াম
৪) উপপিরচালক ( শাসন)/(িফ  সািভস)/(মৎ  চাষ)/(অথ ও পিরক না)/(িচংিড়)/(িরজাভ), মৎ
অিধদ র, মৎ  ভবন, ঢাকা
৫) উপপিরচালক, মৎ  অিধদ র, ঢাকা িবভাগ, ঢাকা/ রাজশাহী িবভাগ, রাজশাহী/ চ াম িবভাগ,

িম া/ খলুনা িবভাগ, খলুনা/ বিরশাল িবভাগ, বিরশাল/ িসেলট িবভাগ, িসেলট/ ময়মনিসংহ িবভাগ,
ময়মনিসংহ/ রংপরু িবভাগ, রংপরু।
৬) ক  পিরচালক/জাতীয় ক  পিরচালক/পিরচালক/কমসূিচ সম য়কারী , মৎ  অিধদ র--------
৭) ক  পিরচালক, বাওর মৎ  উ য়ন ক  (রাজ ), একরামপরু, যেশার
৮) ত াবধায়ক েকৗশলী, মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন, ঢাকা
৯) অধ , মৎ  িশ ণ ইনি িটউট, চঁাদপরু।
১০) অধ , মৎ  িডে ামা ইনি িটউট, চঁাদপরু/ গাপালগ /িকেশারগ /িসরাজগ ।
১১) ধান ব ািনক কমকতা, সামিু ক মৎ  জিরপ ব ব াপনা ইউিনট, আ াবাদ, চ াম।
১২) জলা মৎ  কমকতা , --------------------------------------
১৩) অধ , মৎ  িশ ণ ও স সারণ ক , পবূগ াবদী, ফিরদপরু।
১৪) ঊ তন ব ািনক কমকতা, মৎ  জনন ও িশ ণ ক , রায়পরু, ল ীপরু ।
১৫) আ িলক মৎ  কমকতা, িচংিড় চাষ স সারণ, কািলগ , সাত ীরা/ক বাজার।
১৬) পা ামার, আইিসিট শাখা, মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন, ঢাকা (প িট ওেয়বসাইেট কােশর
অ েরাধসহ)
১৭) িসিনয়র উপেজলা/ উপেজলা মৎ  কমকতা , -------------------------------------------
১৮) খামার ব ব াপক, মৎ বীজ উৎপাদন খামার , ---------------

২
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২০১৯-২০২০ ও ২০২০-২০২১ অর্ থবছরে মৎস্য 
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ক. ১ম শ্রেলিে কম থকতথা (কযাডাে) 

 

ক্রলম

কনং 

নাম, পদবী ও কম থস্থি জন্ম তালেখ ৫৯ বছে পূতীে 

তালেখ 

লপ আে এি 

গমরনে তালেখ 

লপআেএি 

গমরনে তালেরখ 

মূিরবতন (টাকা) 

ল্যাম্পগ্রান্ট এে 

পলেমাি (টাকা) 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

০১ জনাব ছারিহ আহমদ 

অলতলেক্ত মহাপলেচািক (অঃদাঃ) ও  

প্রিান ববজ্ঞালনক কম থকতথা ও 

উপপলেচািক, মৎস্য পলেদর্ থন ও মানলনয়ন্ত্রি, মৎস্য 

অলিদপ্তে, মৎস্যভবন, ঢাকা 

০১/০৭/১৯৬০ ৩০/০৬/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ৬৫,৮২০/- ১১,৮৪,৭৬০/- 

০২ জনাব শ্রমাঃ মরনায়াে শ্রহারসন 

উপপলেচািক (অর্ থ ও পলেকল্পনা)  

মৎস্য অলিদপ্তে, মৎস্য ভবন, ঢাকা 

০১/০৭/১৯৬০ ৩০/০৬-২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ৬৫,৮২০/- ১১,৮৪,৭৬০/- 

 

০৩ জনাব শ্রমাঃ শ্রমার্ারেফ শ্রহারসন  

অধ্যঅ 

মৎস্য প্রলর্অি ইনলিটিউট, চাঁদপুে 

০১/০৭/১৯৬০ ৩০/০৬/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ৬৫,৮২০/- ১১,৮৪,৭৬০/- 

 

০৪ জনাব শ্রর্খ শ্রমাহাম্মদ শ্রমছবাহুি হক, অিঅয, মৎস্য 

লডপ্লমা ইনলিটিউট, লসোজগঞ্জ। 

২৪/০৮/১৯৬০ ২৩/০৮/২০১৯ ২৪/০৮/২০১৯ ৬৮,৪৬০/- ১২,৩২,২৮০/- 

০৫ জনাব আবু সাইদ শ্রমাঃ োরর্দুি হক  

মহাপলেচািক (চিলত দালয়ত্ব)  

মৎস্য অলিদপ্তে, মৎস্য ভবন, ঢাকা 

২৫/০৯/১৯৬০ ২৪/০৯/২০১৯ ২৫/০৯/২০১৯ ৬৮,৭৭০/- ১২,৩৭,৮৬০/- 

০৬ জনাব তপন কুমাে পাি  

উপপলেচািক  

মৎস্য অলিদপ্তে, ময়মনলসংহ লবভাগ 

০১/১০/১৯৬০ ৩০/০৯/২০১৯ ০১/১০/২০১৯ ৬৮,৪৬০/- ১২,৩২,২৮০/- 

০৭ জনাব ড. শ্রর্খ র্লফকুে েহমান 

শ্রজিা মৎস্য কম থকতথা 

শ্রজিা মৎস্য কম থকতথাে কার্ থািয়, নড়াইি 

০৫/১০/১৯৬০ ০৪/১০/২০১৯ ০৫/১০/২০১৯  

৬৮,৪৬০/- 

 

১২,৩২,২৮০/- 

০৮ জনাব শ্রমাঃ অলিয়ুে েহমান 

উপপলেচািক 

মৎস্য অলিদপ্তে, বলের্ািলবভাগ, বলের্াি। 

১১/১০/১৯৬০ ১০/১০/২০১৯ ১১/১০/২০১৯ ৬৮,৪৬০/- 

 

১২,৩২,২৮০/- 

 

০৯ ড.শ্রমা: আবুি হাছানাত  

উপপলেচািক (সামুলিক) (লনজরবতরন) 

উপলেচািক(সামুলিক, অ.দা), সামুলিকমৎস্যদপ্তে, 

আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম 

১৬/১০/১৯৬০ ১৫/১০/২০১৯ ১৬/১০/২০১৯ ৬৮,৪৬০/- ১২,৩২,২৮০/- 

১০ জানব শ্রমাহাঃ বজলুে ের্ীদ 

উপপলেচািক  

মৎস্য অলিদপ্তে, চট্টগ্রাম লবভাগ, 

২৪/১০/১৯৬০ ২৩/১০/২০১৯ ২৪/১০/২০১৯ ৬৮,৪৬০/- ১২,৩২,২৮০/- 

১১ জনাব এনারয়ত শ্রহারসন শ্রচৌধুেী                  

 শ্রজিা মৎস্য কম থকতথা, নাোয়িগঞ্জ 

২৭/১০/১৯৬০ ২৬/১০/২০১৯ ২৭/১০/২০১৯ ৬৯,১১১/- ১২,৪৩,৯৯৮/- 

 

১২ জনাব শ্রমাঃ আক্তাে উলিন 

লসলনয়ে সহকােী পলেচািক শ্রজিা মৎস্য কম থকতথাে 

দপ্তে, র্রর্াে। 

১১/১১/১৯৬০ ১০/১১/২০১৯ ১১/১১/২০১৯ ৬৮,৪৬০/- ১২,৩২,২৮০/- 

১৩ জনাব শ্রমাঃ আবদুি কুদ্দুস আকন্দ 

শ্রজিা মৎস্য কম থকতথা, কুলমল্লা 

২২/১২/১৯৬০ ২১/১২/২০১৯ ২২/১২/২০১৯ ৬৮,৪৬০/- ১২,৩২,২৮০/- 

১৪ জনাব কালজ ইকবাি আজম 

উপপলেচািক 

মৎস্য অলিদপ্তে, ঢাকা লবভাগ 

৩১/১২/১৯৬০ 

 

৩০/১২/২০১৯ 

 

৩১/১২/২০১৯ 

 

৬৮,৪৬০/- ১২,৩২,২৮০/- 

১৫ জনাব সুিতান আহরমদ 

উপপলেচািক 

মৎস্যঅলিদপ্তে 

লসরিট লবভাগ, লসরিট। 

৩১/১২/১৯৬০ 

 

৩০/১২/২০১৯ 

 

৩১/১২/২০১৯ 

 

৬৮,৪৬০/- ১২,৩২,২৮০/- 

১৬ জনাব হাসান শ্রফেরদৌস সেকাে 

উপপলেচািক 

মৎস্যঅলিদপ্তে 

োজর্াহী লবভাগ, োজর্াহী। 

৩১/১২/১৯৬০ 

 

৩০/১২/২০১৯ 

 

৩১/১২/২০১৯ 

 

৬৮,৪৬০/- ১২,৩২,২৮০/- 
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ক্রলম

কনং 

নাম, পদবী ও কম থস্থি জন্ম তালেখ ৫৯ বছে পূতীে 

তালেখ 

লপ আে এি 

গমরনে তালেখ 

লপআেএি 

গমরনে তালেরখ 

মূিরবতন (টাকা) 

ল্যাম্পগ্রান্ট এে 

পলেমাি (টাকা) 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

১৭ জনাব শ্রমাঃ আলমনুি ইসিাম 

উপলেচািক 

মৎস্য প্রলর্অি একারডলম, সাভাে, ঢাকা 

০১/০১/১৯৬১ ৩১/১২/২০১৯ ০১/০১/২০২০ ৬৮,৪৬০/- ১২,৩২,২৮০/- 

১৮ জনাব হরেন্দ্রনার্ সেকাে 

লপ্রলিপাি 

মৎস্যলডরপ্লামাইনলিটিউট, শ্রগাপািগঞ্জ 

০১/০১/১৯৬১ ৩১/১২/২০১৯ ০১/০১/২০২০ ৬৮,৪৬০/- ১২,৩২,২৮০/- 

১৯ জনাব শ্রমাঃ আব্দুি িলতফ 

লসলনয়ে সহকােী পলেচািক 

শ্রজিা মৎস্য কম থকতথাে দপ্তে, লদনাজপুে 

০১/০১/১৯৬১ ৩১/১২/২০১৯ ০১/০১/২০২০ ৬৮,৪৬০/- ১২,৩২,২৮০/- 

২০ জনাব শ্রমাঃ আব্দুি জলিি লময়া 

শ্রজিা মৎস্য কম থকতথা 

শ্রজিা মৎস্য দপ্তে, জয়পুেহাট 

০৬/০১/১৯৬১ ০৫/০১/২০২০ ০৬/০১/২০২০ ৬৮৪৬০/- ১২৩২২৮০/- 

২১ জনাব শ্রমাঃ ছেওয়াে জাহাঙ্গীে 

লসলনয়ে সহকােী পলেচািক  

শ্রজিা মৎস্য কতকতথাে দপ্তে, োংগামাটি 

১২/০১/১৯৬১ ১১/০১/২০২০ ১২/০১/২০২০ ৫৮,৫৬০/- ১১,০১,৬০০/- 

২২ জনাব েিলজৎ কুমাে পাি 

উপপলেচািক 

মৎস্য অলিদপ্তে, খুিনা লবভাগ, খুিনা। 

১৫/০১/১৯৬১ ১৪/০১/২০২০ ১৫/০১/২০২০ ৬৮,৪৬০/- ১২,৩২,২৮০/- 

২৩ জনাব শ্রমাঃ সলফকুে েহমান 

অধ্যঅ 

মৎস্য লডরপ্লামা ইিটিটিউট, চাঁদপুে 

০৫/০২/১৯৬১ ০৪/০২/২০২০ ০৫/০২/২০২০ ৬৮,৪৬০/- ১২,৩২,২৮০/- 

২৪ ড. শ্রমাঃ লজল্লুে েহমান 

িকউপপলেচা  (মৎস্য চাষ)  

মৎস্য অলিদপ্তে, মৎস্য ভবন, ঢাকা 

২০/০২/১৯৬১ ১৯/০২/২০২০ ২০/০২/২০২০ ৬৮,৪৬০/- ১২,৩২,২৮০/- 

২৫ জনাব শ্রমাঃ আব্দুস সািাম 

লসলনয়ে সহকােী পলেচািক 

মৎস্য অলিদপ্তে, চট্টগ্রাম লবভাগ, কুলমল্লা। 

০১/০৩/১৯৬১ ২৯/০২/২০২০ ০১/০৩/২০২০ ৬৮,৪৬০/- ১২,৩২,২৮০/- 

২৬ জনাব শ্রমাঃ েলফকুি ইসিাম 

লসলনয়ে সহকােী পলেচািক 

 শ্রজিা মৎস্য কম থকতথাে কার্ থািয়, শ্রমরহেপুে (সংযুক্ত 

মৎস্য ভবন, ঢাকা। 

০১/০৩/১৯৬১ ২৯/০২/২০২০ ০১/০৩/২০২০ ৬৩,২৮০/- ১১,৩৯,০৪০/- 

 

২৭ জনাব অমি কালি োয় 

লসলনয়ে সহকােী পলেচািক 

শ্রজিা মৎস্য কম থকতথাে দপ্তে, বারগেহাট। 

০২/০৫/১৯৬১ ০১/০৫/২০২০ ০২/০৫/২০২০ ৬৩৯৬০/- ১১,৫১,২৮০- 

২৮ জনাব শ্রমা: র্ামীম হায়দাে 

উপপলেচািক (লচংলড়),  

মৎস্যঅলিদপ্তে 

মৎস্যভবন, েমনা, ঢাকা। 

০১/০৬/১৯৬১ ৩১/০৫/২০২০ ০১/০৬/২০২০ ৬৮,৪৬০/- ১২,৩২,২৮০/- 

২৯ জনাব শ্রমাঃ িলতফুে েহমান 

প্রিান ববজ্ঞালনক কম থকতথা 

সামুলিক মৎস্য জলেপ ব্যবস্থাপনা ইউলনট,চট্টগ্রাম। 

২৬/০৯/১৯৬১ ২৫/০৯/২০২০ 

 

২৬/০৯/২০২০ ৭১,২০০/-- ১২,৮১,৬০০/- 

৩০ জনাবরমা: লমজানুে েহমান 

উপপলেচািক (লফল্ড সালভ থস)  

মৎস্য অলিদপ্তে, মৎস্য ভবন, ঢাকা 

০৩/১১/১৯৬১ ০২/১১/২০২০ ০৩/১১/২০২০ ৭১,২০০/-- ১২,৮১,৬০০/- 

৩১ জনাব আবুি খারয়ে শ্রমাঃ শ্রমাখরিছুে েহমান 

শ্রজিা মৎস্য কমকতথা, খাগড়াছলড় 

২৫/১২/১৯৬১ ২৪/১২/২০২০ ২৫/১২/২০২০ ৬১,২০০/- ১১,০১,৬০০/- 

৩২ জনাব শ্রমাহাঃ ওবাইদুল্লাহ্ 

শ্রজিা মৎস্য দপ্তে, নওগাঁ 

৩১/১২/১৯৬১ ৩০/১২/২০২০ ৩১/১২/২০২০   

৩৩ জনাব শ্রমা: লসোজুে েহমান 

প্রকল্প পলেচািক, ব্রুডব্যাংক স্থাপন প্রকল্প 

(৩য়পর্ থায়), মৎস্য অলিদপ্তে, মৎস্য ভবন, ঢাকা। 

০৩/০১/১৯৬২ ০২/০১/২০২১ ০৩/০১/২০২১ ৭২,৫৬৭/- ১৩,০৬,৬০২/- 

৩৪ জনাব েওর্ন আো শ্রবগম 

শ্রজিা মৎস্য কম থকতথা, বগুড়া 

১৮/০১/১৯৬২ ১৭/০১/২০২১ ১৮/০১/২০২১ ৭১,২০০/-- ১২,৮১,৬০০/- 
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ক্রলম

কনং 

নাম, পদবী ও কম থস্থি জন্ম তালেখ ৫৯ বছে পূতীে 

তালেখ 

লপ আে এি 

গমরনে তালেখ 

লপআেএি 

গমরনে তালেরখ 

মূিরবতন (টাকা) 

ল্যাম্পগ্রান্ট এে 

পলেমাি (টাকা) 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

৩৫ জনাব র্ঙ্কে েঞ্জন দার্ 

লসলনয়ে সহকােী পলেচািক 

শ্রজিা মৎস্য কম থকতথাে দপ্তে 

লকরর্ােগঞ্জ 

১২/০২/১৯৬২ ১১/০২/২০২১ ১২/০২/২০২১ ৭১,২০০/- ১২,৮১,৬০০/- 

৩৬ জনাব নাোয়ন চন্দ্র মন্ডি 

শ্রজিা মৎস্য কম থকতথা, শ্রগাপািগঞ্জ 

১৭/০২/১৯৬২ ১৬/০২/২০২১ ১৭/০২/২০২১ ৭১,২০০/- ১২,৮১,৬০০/- 

৩৭ জনাব আ,ক,ম, র্লফক-উজ-জামান 

শ্রজিা মৎস্য কম থকতথা 

শ্রজিা মৎস্য কম থকতথাে কার্ থািয়,  শ্রমৌিভীবাজাে। 

 

০১/০৩/১৯৬২ 

 

২৮/০২/২০২১ 

 

০১/০৩/২০২১ 

৬৮,৪৬০/- ১২,৩২,২৮০/- 

৩৮ জনাব শ্রমাঃ মলমনুি হক 

শ্রজিা মৎস্য কম থকতথা, চট্টগ্রাম 

০৮/০৪/১৯৬২ ০৭/০৪/২০২১ ০৮/০৪/২০২১ ৬১,২০০/- ১১,০১,৬০০/- 

৩৯ জনাব শ্রমাঃ শ্রমার্ােফ শ্রহারসন 

শ্রজিা মৎস্য কম থকতথা 

লপরোজপুে। 

০১/০৫/১৯৬২ ৩০/০৪/২০২১ ০১/০৫/২০২১ ৬১,২০০/- ১১০১৬০০/- 

৪০ জনাব প্রীলতষ কুমাে মলল্লক 

উপপলেচািক 

মৎস্য পলেদর্ থন ও মানলনয়ন্ত্রন, খুিনা। 

০৭/০৫/১৯৬২ ০৬/০৫/২০২১ ০৭/০৫/২০২১ ৭১,২০০/-- ১২,৮১,৬০০/- 

৪১ জনাব শ্রমাঃ নুরুি ইসিাম 

শ্রজিা মৎস্য কম থকতথা 

টাঙ্গাইি। 

৩০/০৬/১৯৬২ ২৯/৬/২০২১ ৩০/৬/২০২১ ৭১,২০০/- ১২,৮১,৬০০/- 
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খ. ১ম শ্রেলিে কম থকতথা (ননকযাডাে) 

 

ক্রলম

কনং 

নাম, পদবী ও কম থস্থি জন্ম  তালেখ ৫৯ বছে পূতীে 

তালেখ 

লপ আে এি 

গমরনে তালেখ 

লপআেএি 

গমরনে তালেরখ 

মূিরবতন (টাকা) 

ল্যাম্পগ্রান্ট এে 

পলেমাি (টাকা) 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

০১ জনাব মুহাম্মদ আব্দুি কুদুচ্ছ 

উপরজিা মৎস্য কম থকতথা 

ঘাটাইি, টাঙ্গাইি । 

০১/০৭/১৯৬০ ৩০/০৬/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ৪২৮৯০/- ৭৭২০২০ 

০২ জনাব শ্রমা: মাহফুজুেেহমান 

উপসহকােী পলেচািক 

মৎস্য প্রলর্অি একারডমী, 

সাভাে,ঢাকা। 

২৮/০৭/১৯৬০ ২৭/০৭/২০১৯ ২৮/০৭/২০১৯ ৪৯,৬৭০/- ৮,৯৪,০৬০/- 

০৩ জনাব শ্রমা: শ্রমাস্তফা রুহুি আলমন 

খামাে ব্যবস্থাপক 

মৎস্যবীজ উৎপাদন খামাে,লকরর্ােগঞ্জ 

০৯/০৮/১৯৬০ ০৮/০৮/২০১৯ ০৯/০৮/২০১৯ ৪৯,৬৭০/- ৮,৯৪,০৬০/- 

০৪ জনাব ড. শ্রগািাম শ্রমাহাম্মদ র্ামছুি কলবে 

সহকােী প্রিান 

মৎস্য অলিদপ্তে, মৎস্য ভবন, ঢাকা 

০১-০৯-১৯৬০ ৩১-০৮-২০১৯ ০১-০৯-২০১৯ ৫৬,০৩০/‐ ১০,০৮,৫৪০/‐ 

০৫ জনাব তপন কুমাে সাহা 

খামাে ব্যবস্থাপক 

মৎস্যবীজ উৎপাদন খামাে,  

সদে, লপরোজপুে। 

০১/১০/১৯৬০ ৩০/০৯/২০১৯ ০১/১০/২০১৯ ৩৯,৫৭০/- ৭৩০০৮০/- 

০৬ জনাব হালসনা আক্তাে 

সহকােী পলেচািক 

শ্রজিা মৎস্য কম থকতথাে দপ্তে, ময়মনলসংহ 

১৪/০৪/১৯৬১ 

 

১৩/০৪/২০২০ 

 

১৪/০৪/২০২০ 

 

৫৮,৫৬০/- ১০,৫৪,০৮০/- 

 

০৭ জনাব তপনকুমাে দাস 

খামাে ব্যবস্থাপক 

মৎস্য বীজ উৎপাদন খামাে, বসয়দপুে, নীিফামােী। 

০৯/০৫/১৯৬১ 

 

০৮/০৫/২০২০ 

 

০৯/০৫/২০২০ 

 

৬৩,৯৬০/- ১১,৫১,২৮০/- 

 

০৮ জনাব শ্রমাঃ শ্রগািাম শ্রমাস্তফা 

পলেদর্ থক 

মৎস্য পলেদর্ থন ও মানলনয়ন্ত্রন, খুিনা। 

০৫/০৬/১৯৬১ ০৪/০৬/২০২০ ০৫/০৬/২০২০ ৪২,৮৯০/- ৭,৭২,০২০/- 

 

০৯ জনাব শ্রমাহাম্মদ জাফে আহরমদ 

মৎস্য চাষ প্ররকৌর্িী 

উপপলেচািক, মৎস্য অলিদপ্তে  

চট্টগ্রাম লবভাগ, কুলমল্লা 

২৫/১০/১৯৬১ ২৪/১০/২০২০ ২৫/১০/২০২০ ৪৫,০৪০/- ৮,১০,৭২০/- 

১০ জনাব মুহঃ মনসুে আহরমদ 

মৎস্য চাষ প্ররকৌর্িী 

উপপলেচািরকে কার্ থািয় 

মৎস্য অলিদপ্তে, লসরিট লবভাগ, লসরিট। 

 

০২/০৮/১৯৬১ 

 

০১/০৮/২০২০ 

 

০২/০৮/২০২০ 

 

৪৭,৩০০/- 

 

৮,৫১,৪০০/- 

 

১১ জনাব শ্রমা: এমদাদুি হক 

বাওড় ব্যবস্থাপক (লনজ শ্রবতরন), শ্রবড় শ্রগালবন্দপুে 

বাওড়, শ্রচৌগাছা, র্রর্াে। 

 

৩০/১২/১৯৬১ 

 

২৯/১২/২০২০ 

 

৩০/১২/২০২০ 

 

৪৯,৬৭০/- 

৮,৯৪,০৬০/- 

১২ জনাব শ্রমা: তারিবুিইসিাম 

অধ্যঅ  

মৎস্য প্রলর্অি ও সম্প্রসােি শ্রকন্দ্র, ফলেদপুে। 

০১/১/১৯৬২ ৩১/১২/২০২০ ০১/০১/২০২১ ৫৬,০৩০/- ১০,০৮,৫৪০/- 

১৩ জনাব শ্রমা: লসোজুি ইসিাম 

প্রলর্অক,  

মৎস্য প্রলর্অি ও সম্প্রসােি শ্রকন্দ্র, ফলেদপুে। 

০২/০৩/১৯৬২ ০১/০৩/২০২১ ০২/০৩/২০২১ ৪৫,০৪৯/- ৮,১০,৭২০/- 

১৪ জনাব সলবতা শ্রদবী 

ববজ্ঞালনক কম থকতথা 

চট্টগ্রাম লবভাগ, কুলমল্লা। 

৩০/০৬/১৯৬২ ২৯/০৬/২০২১ ৩০/০৬/২০২১ ৪৯,৬৭০/- ৮,৯৪,০৬০/- 
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গ. ২য় শ্রেলিে কম থকতথা 

 

ক্রলম

কনং 

নাম, পদবী ও কম থস্থি জন্ম তালেখ ৫৯ বছে পূতীে 

তালেখ 

লপ আে এি 

গমরনে তালেখ 

লপআেএি 

গমরনে তালেরখ 

মূিরবতন (টাকা) 

ল্যাম্পগ্রান্ট এে 

পলেমাি (টাকা) 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

০১ জনাব শ্রমা: আব্দুি মাবুদ 

সহকােী হযাচােী কম থকতথা  

জয়লদয়া বাওড়, শ্রকাটচাঁদপুে, লিনাইদহ। 

১৩/৮/১৯৬০ ১২/৮/২০১৯ ১৩/৮/২০১৯ ৩২,৫৪০/- ৫,৮৫,৭২০/- 

০২ জনাব শ্রমা: মাহবুব আিম সেকাে 

সহকােী মৎস্য কম থকতথা  

পীেগাছা, েংপুে 

১৮/০৯/৬০ ১৭/০৯/২০১৯ ১৮/০৯/২০১৯ ৩২,৫৪০/- ৫,৮৫,৭২০/- 

০৩ জনাব উলচতময় চাকমা 

সহকােী মৎস্য কম থকতথা 

উপরজিা মৎস্য কমকতথাে দপ্তে  

িলঅছলড়, খাগড়াছলড় 

১৭/১০/৬০ ১৬/১০/১৯ ১৭/১০/১৯ ৩২,৫৩৯/- ৫,৮৫,৭০২/- 

০৪ জনাব আবুি কািাম আজাদ 

উপরজিা মৎস্য কম থকতথা (চ:দা:) 

উলজেপুে, বলের্াি 

২২/১০/১৯৬০ ২১/১০/২০১৯ ২২/১০/২০১৯ ৩২,৫৪০/- ৫,৮৫,৭২০/- 

০৫ জনাব শ্রমাঃ র্ামসুিহক 

সহকােী মৎস্য কম থকতথা 

উপরজিা মৎস্য দপ্তে  

শ্রডামাে, নীিফামােী। 

৩০/১১/১৯৬০ 

 

২৯/১১/২০১৯ 

 

৩০/১১/২০১৯ 

 

৩০,৯৯০/- ৫,৫৭,৮২০/- 

০৬ জালকে আহরমদ বাবুি 

সহকােী মৎস্য কম থকতথা 

লস: উপরজিা মৎস্য কম থকতথাে দপ্তে  

সাভাে, ঢাকা 

১০/১২/১৯৬০ ০৯/১২/২০১৯ ১০/১২/২০১৯ ৩২,৫৪০/- ৫,৮৫,৭২০/- 

০৭ জনাব কাজী শ্রমাতাহাে শ্রহারসন 

উপসহকােী প্ররকৌর্িী 

শ্রজিা মৎস্য কম থকতথাে কার্ থািয়, চাঁদপুে 

৩০/১২/১৯৬০ ২৯/১২/২০১৯ ৩০/১২/২০১৯ ৪২,৮৯০/- ৭,৭২,০২০/- 

০৮ জনাব লনম থি কুমাে শ্রঘাষ 

সহকােী  মৎস্য কম থকতথা  

তািা, সাতঅীো 

০১/০১/১৯৬১ ৩১/১২/২০১৯ ০১/০১/২০২০ ৩২,৫৪০/- 

 

৫,৮৫,৭২০/- 

০৯ জনাব অরুন চন্দ্র মজুমদাে 

মৎস্য জেীপ কম থকতথা 

শ্রজিা মৎস্য অলফস, শ্রনায়াখািী 

০২/০২/১৯৬১ ০১/০২/১৯২০ ০২/০২/২০২০ ৪৫,০৪০/- 

 

৮,১০,৭২০/- 

১০ জনাব শ্রমাঃ জয়নাি আরবদীন  

উপ-সহকােী প্ররকৌর্িী  

মৎস্য অলিদপ্তে, মৎস্য ভবন, ঢাকা 

২৮-০২-১৯৬১ ২৭ -০২-২০২০ ২৮ -০২-

২০২০ 

৪৫,০৪০/- ৮,১০,৭২০/- 

১১ জনাব জসীম উলিন আকন্দ 

উপসহকােী প্ররকৌর্িী 

শ্রজিা মৎস্যকম থকতথাে দপ্তে, ময়মনলসংহ 

০১/০৫/১৯৬১ ৩০/০৪/২০২০ ০১/০৫/২০২০ ৪২,৮৯০/- ৭,৭২,০২০/- 

১২ জনাব শ্রমা: শ্রমাজারম্মি হক 

সহকােী মৎস্য কম থকতথা  

লস: উপরজিা মৎস্য কমকতথাে দপ্তে, গিালচপা, 

পটুয়াখািী। 

২২/৫/১৯৬১ ২১/৫/২০২০ ২২/৫/২০২০ ৩৪,১৭০/- 

 

৪,১০,০৪০/- 

১৩ জনাব কাজী  মলফজুিহক 

পলেসংখ্যান কম থকতথা (লনজরবতরন)  

মৎস্য অলিদপ্তে, মৎস্য ভবন, ঢাকা 

০১/০৬/১৯৬১ ৩১/০৫/২০২০ ০১/০৬/২০২০  

৪৭,৩০০/- 

 

৮,৫১,৪০০/- 

 

১৪ জনাব শ্রমাঃ সলফকুি ইসিাম  

সহকালে মৎস্য কমকতথা 

লসলনঃ উপরজিা মৎস্য কতথকতথাে দপ্তে, বুলড়চং, 

কুলমল্লা 

০১/০৬/১৯৬১ ৩১/০৫/২০২০ ০১/০৬/২০২০ ৩০,৯৯০/- ৫,৫৭,৮২০/- 

১৫ জনাব শ্রমা: আরনায়ারুজ্জামান 

সহকােী মৎস্য কম থকতথা 

লসলনয়ে উপরজিা মৎস্য দপ্তে  

পুঠিয়া, োজর্াহী। 

০৭/০৮/১৯৬১ ০৬/৮/১২০২০ ০৭/৮/১২০২০ ৩২৫৪০/- ৫,৮৫,৭২০/- 
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ক্রলম

কনং 

নাম, পদবী ও কম থস্থি জন্ম তালেখ ৫৯ বছে পূতীে 

তালেখ 

লপ আে এি 

গমরনে তালেখ 

লপআেএি 

গমরনে তালেরখ 

মূিরবতন (টাকা) 

ল্যাম্পগ্রান্ট এে 

পলেমাি (টাকা) 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

১৬ জনাব শ্রমা: মুফাজ্জি হক 

উপ সহকালে প্ররকৌর্িী 

কাপ থ হযাচালে কমরপ্লক্স, কটিয়াদী, লকরর্ােগঞ্জ 

০১/০৯/১৯৬১ ৩১/০৮/২০২০ ০১/০৯/২০২০ ৪৫,০৪০/- ৮,১০,৭২০/- 

১৭ জনাব লচত্তেঞ্জনপাি 

সহকােী মৎস্য কম থকতথা 

লসলনয়ে উপরজিা মৎস্য কম থকতথাে দপ্তে  

ডুমুলেয়া, খুিনা। 

২৬/১০/১৯৬১ ২৫/১০/২০২০ ২৬/১০/২০২০ ৩৪,১৭০/- ৬,১৫০৬০/- 

১৮ জনাব শ্রমা: লুৎফেেহমান 

সহকােী মৎস্য কম থকতথা 

লসলনয়ে উপরজিা মৎস্য কম থকতথাে কার্ থািয় 

লিকেগাছা, র্রর্াে 

০৪/১১/১৯৬১ ০৩/১১/২০২০ ০৪/১১/২০২০ ৩৪,১৭০/- ৬,১৫,০৬০/- 

১৯ জনাব লদিীপ কুমাে লবশ্বাস 

সহকােী মৎস্য কমকতথা 

উপরজিা মৎস্য দপ্তে, নালনয়ােচে, োংগামাটি 

০১/১২/১৯৬১ ৩০/১১/২০২০ ০১/১২/২০২০ ৩৪,১৬৭/- ৬,৪৫,৭৫০/- 

২০ জনাব ভরবর্ চন্দ্র োয় 

মৎস্যচাষ প্রককর্িী (লনঃরবঃ) 

উপপলেচািরকে কার্ থািয়, মৎস্যঅলিদপ্তে 

েংপুেলবভাগ, েংপুে 

৩১/১২/১৯৬১ ৩০/১২/২০২০ ৩১/১২/২০২০ ৪৭৩০০/- ৮৫১৪০০/- 

২১ জনাব শ্রমাহাম্মদ শ্রসলিম শ্রচৌধুেী 

মৎস্য জলেপ কম থকতথ  

শ্রজিা মৎস্য কম থকতথাে কার্ থািয়, মালনকগঞ্জ 

০১/০১/১৯৬২ ৩১/১২/২০২০ ০১/০১/২০২১ ৫২,১৬০/- ৯,৩৮,৮৮০/- 

২২ জনাব শ্রমা: হালববুে েহমান আকন 

মৎস্যচাষ প্রককর্িী (লনঃরবঃ) 

উপপলেচািরকে কার্ থািয় 

মৎস্যঅলিদপ্তে, বলের্ািলবভাগ, বলের্াি 

০১/০১/১৯৬২ ৩১/১২/২০২০ ০১/০১/২০২১ ৪৭৩০০/- ৮৫১৪০০/- 

২৩ জনাব উত্তম কুমাে ভি 

মৎস্য জেীপ কম থকতথা 

শ্রজিা মৎস্য দপ্তে, মাদােীপুে 

০১/০১/১৯৬২ ৩১/১২/২০২০ ০১/০১/২০২১ ৪৯৬৭০/- ৮,৯৪,০৬০/- 

২৪ জনাব শ্রমা: আবু ইউসুফ 

সহকােী মৎস্য কম থকতথা 

লস: উপরজিা মৎস্য কম থকতথাে দপ্তে  

শ্রকোনীগঞ্জ, ঢাকা 

০৩/০১/১৯৬২ ০২/০১/২০২১ ০৩/০১/২০২১ ৩৪,১৭০/- ৬,১৫,০৬০/- 

২৫ জনাব শ্রমা: শ্রগািাম েসুি 

উপসহকােী প্ররকৌর্িী  

শ্রজিা মৎস্য দপ্তে, লসোজগঞ্জ 

১০/০২/১৯৬২ ০৯/০২/২০২১ ১০/০২/২০২১ ৩৮,৮৯০/‐ ৭০০০২০/‐ 

২৬ জনাব শ্রমাঃ কামাি পার্া 

সহকােী মৎস্য কম থকতথা 

লসলনয়ে উপরজিা মৎস্য কম থকতথাে কার্ থািয়, 

লির্াি, ময়মনলসংহ 

১১/০২/১৯৬২ ১০/০২/২০২০ ১১/০২/২০২০ ৩৪,১৭০/- ৬,১৫,০৬০/- 

২৭ জনাব শ্রমা: সুিতান মাহমুদ 

সহকাে মৎস্য কম থকতথা 

লসলনয়ে উপরজিা মৎস্য কম থকতথাে দপ্তে,টাঙ্গাইি । 

১৬/০২/১৯৬২ ১৫/০২/২০২১ ১৬/০২/২০২১ ৩৪১৭০/- ৬১,৫০৬০/- 

২৮ জনাব শ্রমাঃ ইয়ালকন আিী শ্রসখ 

সহকােী মৎস্য কম থকতথা 

 লস.উ.ম.ক.দপ্তে, শ্রমারড়িগঞ্জ, বারগেহাট। 

০১/৩/১৯৬২ ২৮/০২/২০২১ ০১/০৩/২০২১ ৩৪,১৭০/- ৬,১৫,০৬০/- 

২৯ জনাব শ্রমা: আলজজুি হক 

উপরজিা মৎস্য কম থকতথাে কার্ থািয়, 

বাঘােপাড়া, র্রর্াে 

০১/৩/১৯৬২ ২৮/০২/২০২১ ০১/০৩/২০২১   

৩০ জনাব উপানন্দয কুমাে ববদ্য 

সহকােী মৎস্য কম থকতথা 

উপরজিা মৎস্য দপ্তে, হলেনাকুন্ডু, লিনাইদহ 

১১/০৩/১৯৬২ ১০/০৩/২০২১ ১১/০৩/২০২১ ৩৪,১৭০/- ৬,১৫,০৬০/- 
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ঘ. ৩য় ও ৪র্ থ শ্রেলিে কম থচােীঃ 

ক্রলম

কনং 

নাম, পদবী ও কম থস্থি জন্ম তালেখ ৫৯ বছে পূতীে 

তালেখ 

লপ আে এি 

গমরনে তালেখ 

লপআেএি 

গমরনে তালেরখ 

মূিরবতন (টাকা) 

ল্যাম্পগ্রান্ট এে 

পলেমাি (টাকা) 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

০১ জনাব শ্রমাঃ আওিাদ শ্রহারসন 

অলফস সহায়ক 

মৎস্য অলিদপ্তে, মৎস্য ভবন, ঢাকা 

০১ -০৭- ১৯৬০ ৩০ ০- ৬-২০১৯ ০১ ০- ৭-২০১৯ ১৫,৪৬০/- ২,৭৮,২৮০/- 

০২ জনাব শ্রমাঃ ইউনুস আিী লময়া 

অলফস সহকােী কাম কলম্পউটাে মুিাঅলেক 

মৎস্য অলিদপ্তে, মৎস্য ভবন, ঢাকা 

০৮-০৭-১৯৬০ ০৭ -০৭-  ২০১৯ ০৮ -০৭- ২০১৯ ২১,৮৬০/- ৩,৯৩,৪৮০/- 

০৩ জনাব শ্রমাঃ েজব আিী 

অলফস সহকােী কাম কলম্পউটাে মুিাঅলেক  

লসলনয়ে উপরজিা মৎস্য দপ্তে 

জীবননগে, চুয়াডাঙ্গা। 

০৮/০৭/১৯৬০ ০৭/০৭/২০১৯ ০৮/০৭/২০১৯ ২১,৮৬০/- ৩,৯৩,৪৮০/- 

০৪ জনাব শ্রী জীবন কৃষ্ণ সেকাে 

শ্রঅিসহকােী 

উপরজিা মৎস্য দপ্তে কাউলনয়া, েংপুে 

১০/০৭/৬০ ০৯/০৭/২০১৯ ১০/০৭/২০১৯ ২৩,৫৮০/- ৪,২৪,৪৪০/- 

০৫ জনাব এস এম নুরুি হুদা 

ল্যাব এরটনরডন্ট  

শ্রকায়ালিটি কররাি ল্যাবরেটলে, খুিনা 

১২/০৭/১৯৬০ ১১/০৭/২০১৯ ১২/০৭/২০১৯ ২০,২৯০/- ৩,৬৫,২২০/- 

০৬ জনাব শ্রমাঃ আর্োফুি আিম 

অলফসসহকােী-কাম-কলম্পউটােঅপারেটে 

উপরজিা মৎস্য দপ্তে, লবেি, লদনাজপুে 

১৫/০৭/১৯৬০ ১৪/০৭/২০১৯ ১৫/০৭/২০১৯ ২২,৪৫০/- ৪,০৪,১০০/- 

০৭ জনাব লজএম আলনছুে েহমান 

শ্রঅি সহকােী 

লসলনয়ে উপরজিা মৎস্য কম থকতথাে দপ্তে 

শ্যামনগে, সাতঅীো 

২৫/০৭/১৯৬০ ২৪/০৭/২০১৯ ২৩/০৭/২০১৯ ২১,৩৮০/- ৩,৮৪,৮৪০/- 

০৮ জনাব শ্রমাঃআঃবারেক লময়া 

শ্রঅিসহকােী 

লসলনয়ে উপরজিা মৎস্য অলফসারেে কার্ থািয় 

শ্রদিদুয়াে, টাঙ্গাইি। 

০১/০৮/১৯৬০ ৩০/০৭/২০১৯ ০১/০৮/২০১৯ ২২,৪৫০/- ৪,০৪,১০০ 

০৯ জনাব লনম থি চন্দ্র োয় 

অলফস সহকােী কাম-কলম্পউটাে অপারেটে 

শ্রজিা মৎস্য কম থকতথাে দপ্তে, বেগুনা 

০৩/৮/১৯৬০ ০২/৮/২০১৯ ০৩/৮/২০১৯ ২০,৮১০/- ৩,৭৪,৫৮০/- 

১০ জনাব শ্রমাঃ শ্রমাখরিছুে েহমান 

হযাচােী পলেচায়ক  

শ্রজিা মৎস্য কম থকতথাে দপ্তে বেগুনা 

১২/০৮/১৯৬০ ১১/০৮/২০১৯ ১২/০৮/২০১৯ ১৬,৭৬০/- ৩,০১,৬৮০/- 

১১ জনাব এমএ তারহে পাটওয়ােী 

শ্রজিা মৎস্য কম থকতথাে দপ্তে, কুলমল্লা 

১৫/০৮/১৯৬০ ১৪/৮/২০১৯ ১৫/৮/২০১৯ ২৪,৮৫০/- ৪,৪৭,৩০০/- 

১২ জনাব োমকৃষ্ণপাি 

অলফস সহকােী কাম কলম্পউটাে মুিাঅলেক  

উপরজিা মৎস্য দপ্তে, আটপাড়া, শ্রনিরকািা 

২২/০৮/১৯৬০ ২১/০৮/২০১৯ ২২/০৮/২০১৯ ২১৮৬০/- ৩,৯৩,৪৮০/- 

১৩ জনাব র্ামীম আহম্মদ 

শ্রঅিসহকােী 

খামাে ব্যবস্থাপরকে দপ্তে  

নারচাি, চাঁপাইনবাবগঞ্জ 

০১/০৯/১৯৬০ ৩১/০৮/২০১৯ ০১/০৯/২০১৯ ২২,৪৫০/- ৪,০৪,১০০/- 

১৪ জনাব শ্রমা: নজরুি ইসিাম 

অলফস সহকােী কাম কলম্পউটাে মুিাঅলেক  

উপলেচািরকে কার্ থািয়  

মৎস্যঅলিদপ্তে, োজর্াহীলবভাগ, োজর্াহী 

০২/০৯/১৯৬০ ০১/০৯/২০১৯ ০২/০৯/২০১৯ ২১৮৬০/- ৩,৯৩,৪৮০/- 

১৫ জনাব শ্রমাঃ আবুি বার্াে খলিফা 

কুকরমট 

সামুলিক মৎস্য জলেপ ব্যবস্থাপ ইউলনট, চট্টগ্রাম 

০৩/০৯/১৯৬০ ০২/০৯/২০১৯ ০৩/০৯/২০১৯ ১৬,২৪০/- ২,৯২,৩২০/- 

১৬ জনাব শ্রমাঃ শ্রগািাম কলবে 

গরবষিাগাে পলেচােক 

সামুলিক মৎস্য জলেপ ব্যবস্থাপনা ইউলনট, চট্টগ্রাম 

১৩/০৯/১৯৬০ ১২/০৯/২০১৯ ১৩/০৯/২০১৯ ১৮৩৯০/- ৩৩১০২০/- 
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ক্রলম

কনং 

নাম, পদবী ও কম থস্থি জন্ম তালেখ ৫৯ বছে পূতীে 

তালেখ 

লপ আে এি 

গমরনে তালেখ 

লপআেএি 

গমরনে তালেরখ 

মূিরবতন (টাকা) 

ল্যাম্পগ্রান্ট এে 

পলেমাি (টাকা) 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

১৭ জনাব শ্রমাঃ আব্দুি খারিক হাওিাদাে 

অলফস সহায়ক 

উপরজিা মৎস্য দপ্তে, বাবুগঞ্জ, বলের্াি 

১৯/০৯/১৯৬০ ১৮/০৯/২০১৯ ১৯/০৯/২০১৯ ১৬,২৪০/- ২,৯২,৩২০/- 

১৮ জনাব এস এম জহুরুি  ইসিাম 

অলফস সহকােী কাম-কলম্পউটাে অপারেটে 

লস: উপরজিা মৎস্য কম থকতথাে দপ্তে 

শ্রদৌিতখান, শ্রভািা 

২৩/৯/১৯৬০ ২২/৯/২০১৯ ২৩/৯/২০১৯ ২১,৮৬০/- ৩,৯৩,৪৮০/- 

১৯ জনাব শ্রমাঃ সাহাব উলিন 

লহসাব েঅক 

উপপলেচািরকে কার্ থািয় 

মৎস্য অলিদপ্তে, ময়মনলসংহ লবভাগ 

০১-১০-১৯৬০ ৩০-৯-২০১৯ ০১-১০-২০১৯ ২১৮৬০/- ৩,৯৩,৪৮০/- 

২০ জনাব শ্রর্খ আব্দুি অদুদ 

শ্রঅি সহকােী 

লসলনয়ে উপরজিা মৎস্য কম থকতথাে দপ্তে 

শ্রতেখাদা, খুিনা 

০৫/১০/১৯৬০ ০৪/১০/২০১৯ ০৫/১০/২০১৯ ২১,৩৮০/- ৩,৮৪,৮৪০/- 

২১ জনাব শ্রমাঃ নালজম উলিন 

হযাচালে, মৎস্যবীজ উৎপাদন খামাে 

ফুিপুে, ময়মনলসংহ 

১২/১০/১৯৬০ ১১/১০/২০১৯ ১২/১০/২০১৯ ১৬,২৪০/- ২,৯২,৩২০/- 

২২ শ্রমা: জয়নাি আরবদীন 

পাম্প অপারেটে 

মৎস্যবীজ উৎপাদন খামাে, লকরর্ােগঞ্জ 

৩০/১০/১৯৬০ ২৯/১০/২০১৯ ৩০/১০/২০১৯ ২০,২৯০/- ৩,৬৬,২২০/- 

২৩ শ্রমাসা: শ্রেরহনা শ্রবগম 

অলফস সহায়ক 

শ্রজিা মৎস্য কম থকতথাে কার্ থািয়, নড়াইি 

 

০১-১১-১৯৬০ 

 

৩১-১০-২০১৯ 

 

০১-১১-২০১৯ 

 

১৬,২৪০/- 

 

২,৯২,৩২০/- 

২৪ জনাব শ্রমাঃ আিী আহরমদ 

অলফস সহায়ক 

লসলনঃউপঃ মৎস্য কম থকতথাে দপ্তে 

নালসেনগে, ব্রাহ্মিবালড়য়া 

০১/১১/১৯৬০ ৩১/১০/২০১৯ ০১/১১/২০১৯ ১৬,২৪০/- ২,৯২,৩২০/- 

২৫ জনাব অিীে েঞ্জন লমি 

শ্রঅি সহকালে 

লসলনয়ে উপরজিা মৎস্য কম থকতথাে কার্ থািয় 

িািকাঠি সদে, িািকাঠি 

০৩/১১/১৯৬০ ০২/১১/২০১৯

লি: 

০৩/১১/২০১৯ ২২,৪৫০/- ৪,০৪,১০০/- 

২৬ জনাব শ্রমাঃ শ্রতাফারজ্জি শ্রহারসন  

অলফস সহায়ক  

উপরজিা মৎস্য দপ্তে, কালুখািী, োজবালড় 

০৬/১১/১৯৬০ ০৫/১১/২০১৯ ০৬/১১/২০১৯ ১৬,২৪০/- ২,৯২,৩২০/- 

২৭ জনাব শ্রমা: আসাদুজ্জামান  

শ্রঅিসহকােী 

উপরজিা মৎস্য দপ্তে, লমেপুে, কুলিয়া 

 

১২/১১/১৯৬০ 

 

১১/১১/২০১৯ 

 

১২/১১/২০১৯ 

২২,৪৫০/- ৪,০৪,১০০/- 

২৮ জনাব শ্রমাঃ মখরিছুে েহমান, 

অলফস সহকােী কাম কলম্পউটাে মুিাঅলেক   

উপরজিা মৎস্য দপ্তে , আিমডাঙ্গা,চুয়াডাঙ্গা 

২৫/১১/১৯৬০ ২৪/১১/২০১৯ ২৫/১১/২০১৯ ২০,৮১০/- ৩,৭৪,৫৮০/- 

২৯ জনাব শ্রমাঃ জালকে শ্রহারসন 

অলফস সহকােী কাম-কলম্পউটাে মুিাঅলেক  

উপরজিা মৎস্য দপ্তে , লসংগাইে,  মালনকগঞ্জ 

৩০/১১/১৯৬০ ৩১/১০/২০১৯ ৩০/১০/২০১৯ ২১৮৬০/- ৩,৯৩,৪৮০/- 

৩০ জনাব শ্রমাঃ আবুি কািাম 

অলফস সহায়ক 

লসলনয়ে উপরজিা মৎস্য কম থকতথাে দপ্তে 

ফুিবাড়ীয়া, ময়মনলসংহ 

০১/১২/১৯৬০ ৩০/১১/২০১৯ ০১/১২/২০১৯ ১৬,২৪০/- ২,৯২,৩২০/- 

৩১ জনাব শ্রমা: র্াহজাহান আিী 

অলফসসহায়ক 

মৎস্যবীজ উৎপাদন খামাে, শ্রমিান্দহ, জামািপুে 

০১/১২/১৯৬০ ৩০/১১/২০১৯ ০১/১২/২০১৯ ১৬,২৪০/- ২,৯২,৩২০/- 

৩২ জনাব শ্রমা: আবু ইলিস আহরমদ 

শ্রঅি সহকােী 

উপরজিা মৎস্য কম থকতথাে দপ্তে,শ্রদাহাে, ঢাকা 

০৮/১২/১৯৬০ ০৭/১২/২০১৯ ০৮/১২/২০১৯ ২২,৪৫০/- ৪,০৪,১০০/- 
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ক্রলম

কনং 

নাম, পদবী ও কম থস্থি জন্ম তালেখ ৫৯ বছে পূতীে 

তালেখ 

লপ আে এি 

গমরনে তালেখ 

লপআেএি 

গমরনে তালেরখ 

মূিরবতন (টাকা) 

ল্যাম্পগ্রান্ট এে 

পলেমাি (টাকা) 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

৩৩ জনাব শ্রমা: েলফকুিইসিাম 

দঅ লফসােম্যান  

বলুহে বাওড়, শ্রকাটচাঁদপুে, লিনাইদহ 

১৯/১২/১৯৬০ ১৮/১২/২০১৯ ১৯/১২/২০১৯ ১৬,২৬০/- ২,৯২,৬৮০/- 

৩৪ জনাব শ্রগািাপ লবশ্বাস 

প্রিান সহকালে 

শ্রজিা মৎস্য কম থকতথাে দপ্তে, বান্দেবান 

২৫/১২/৬০ ২৪/১২/২০১৯ ২৫/১২/২০১৯ ২১,৮৬০/- ৩,৯৩,৪৮০/- 

৩৫ জনাব শ্রমাঃআব্দুিগফুে 

শ্রঅিসহকােী 

উপরজিা মৎস্য দপ্তে,কালিহালত, টাঙ্গাইি। 

৩০/১২/১৯৬০ ২৯/১২/২০১৯ ৩০/১২/২০১৯ ২১,৩৮০/- ৩,৮৪,৮৪০/- 

৩৬ জনাব শ্রমাঃ আবু ইউসুফ 

মৎস্য সম্প্রঃ সুপােভাইজাে  

মৎস্য প্রজনন ও প্রলর্অি শ্রকন্দ্র, োয়পুে, িঅীপুে 

৩১/১২/৬০ ৩০/১২/১৯ ৩১/১২/১৯ ২২,৪৫০/- ৪,০৪,১০০/- 

৩৭ জনাব শ্রমাঃ আব্দুি হালিম 

অলফস সহকােী কাম কলম্পউটাে মুিাঅলেক  

উপরজিা মৎস্য দপ্তে, র্াহজাদপুে, লসোজগঞ্জ। 

৩১/১২/১৯৬০ ৩০/১২/২০১৯ ৩১/১২/২০১৯ ২১৮৬০ ৩৯৩৪৮০.০০ 

৩৮ জনাব শ্রমাঃ মরনায়ারুি ইসিাম 

শ্রঅিসহকােী 

উপরজিা মৎস্য দপ্তে , র্াজাহানপুে,বগুড়া 

৩১/১২/১৯৬০ ৩০/১২/২০১৯ ৩১/১২/২০১৯ ২২,৪৫০/- ৪,০৪,১০০/- 

৩৯ জনাব শ্রমাঃ শ্রমার্ােেফ শ্রহারসন আকন্দ 

অলফস সহকােী-কাম-কলম্পউটাে মুিাঅলেক 

উপরজিা মৎস্য দপ্তে, কািীগঞ্জ, গাজীপুে 

৩১/১২/১৯৬০ ৩০/১২/২০১৯ ৩১/১২/২০১৯ ১৭৬০০/- ৩১৬৮০০/- 

৪০ জনাব শ্রমাঃ শ্রমাখরিছুে েহমান  

অলফস সহকােী কাম কলম্পউটাে অপারেটে 

উপরজিা মৎস্য দপ্তে, শ্রবিাব, নেলসংদী 

৩১/১২/১৯৬০ ৩০/১২/২০১৯ ৩১/১২/২০১৯ ২১৮৬০/- ৩৯৩৪৮০/- 

৪১ জনাব শ্রমাঃ ইউসুফ আিী পারটায়ােী 

সাঁটলিলপকাে 

মৎস্য অলিদপ্তে, মৎস্য ভবন, ঢাকা 

৩১/১২/১৯৬০ ৩০/১২/২০১৯ ৩১/১২/২০১৯ ২৩,৬৬০/- ৪,২৫,৮৮০/- 

৪২ জনাব শ্রমাহাম্মদ ইঊছুফ 

শ্রঅিসহকােী 

লসলনয়ে উপরজিা মৎস্য অলফস  

সদে, শ্রনায়াখািী 

৩১/১২/১৯৬০ ৩০/১২/২০১৯ ৩১/১২/২০১৯ ২২,৪৫০/- ৪,০৪,১০০/- 

৪৩ জনাব শ্রমাঃ শ্রমাবােক আিী 

অলফস সহায়ক  

লসলনয়ে উপরজিা মৎস্য দপ্তে  

লনলন্দগ্রাম, বগুড়া 

৩১/১২/১৯৬০ ৩০/১২/২০১৯ ৩১/১২/২০১৯ ১৬,২৪০/- ২,৯২,৩২০/- 

৪৪ জনাব শ্রমাঃ হারুন-অে-ের্ীদ 

অলফস সহায়ক 

 উপরজিা মৎস্য দপ্তে, শ্রমরহলন্দগঞ্জ,  বলের্াি। 

৩১/১২/১৯৬০ ৩০/১২/২০১৯ ৩১/১২/২০১৯ ১৬,২৪০/- ২,৯২,৩২০/- 

৪৫ জনাব শ্রমাঃ আবদুি জাব্বাে  

অলফস সহায়ক 

মৎস্যবীজ উৎপাদন খামাে, চালন্দনা, কুলমল্লা 

৩১/১২/১৯৬০ ৩০/১২/২০১৯ ৩১/১২/২০১৯ ১৬,৭২০/- ৩,০০,৯৬০/- 

৪৬ জনাব শ্রমাঃ জহুরুি ইসিাম 

অলফস সহায়ক 

মৎস্যবীজ উৎপাদন খামাে , জাংগালিয়া, কুলমল্লা 

০১/০১/১৯৬১ ৩১/১২/২০১৯ ০১/০১/২০২০ ১৬,২৪০/- ২,৯২,৩২০/- 

৪৭ জনাব শ্রমাঃ র্লহদুল্লাহ 

অলফস সহকােী 

উপরজিা মৎস্য দপ্তে, টংলগবাড়ী, মুলিগঞ্জ 

০১/০১/১৯৬১ ৩১/১২/২০১৯ ০১/০১/২০২০ ২১৮৬০/- ৩৯৩৪৮০/- 

৪৮ জনাব শ্রমাঃ ইলিসুে েহমান       

শ্রঅি সহকােী 

উপরজিা মৎস্য দপ্তে, মুকসুদপুে, শ্রগাপািগঞ্জ 

০১-০১-১৯৬১ ৩১-১২-২০১৯ ০১/০১/২০২০ ২৩৫৮০/- ৪,২৪,৪৪০/- 

৪৯ জনাব এসএম আলনছুেেহমান 

শ্রঅিসহকােী 

উপরজিা মৎস্য দপ্তে 

মািবপুে, হলবগঞ্জ 

০১-০১-১৯৬১ ৩১-১২-২০১৯ ০১/০১/২০২০  

২২,৪৫০/- 

 

৪,০৪,১০০/- 



খসড়া তালিকা  
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ক্রলম

কনং 

নাম, পদবী ও কম থস্থি জন্ম তালেখ ৫৯ বছে পূতীে 

তালেখ 

লপ আে এি 

গমরনে তালেখ 

লপআেএি 

গমরনে তালেরখ 

মূিরবতন (টাকা) 

ল্যাম্পগ্রান্ট এে 

পলেমাি (টাকা) 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

৫০ জনাব আব্দুি আওয়াি শ্রহারসন 

অলফস সহকােী বনাম কলম্পউটাে  মুিাঅলেক 

লসলনয়ে উপরজিা মৎস্য কম থকতথাে দপ্তে 

লমজথাপুে, টাঙ্গাইি 

০১-০১-১৯৬১ ৩১-১২-২০১৯ ০১/০১/২০২০ ২৩,৫৮০/- ৪,২৪,৪৪০/- 

৫১ জনাব শ্রমাঃ আব্দুি ওয়াদুদ 

শ্রঅি সহকােী 

উপরজিা মৎস্য দপ্তে, িনবাড়ী, টাঙ্গাইি 

০১-০১-১৯৬১ ৩১-১২-২০১৯ ০১/০১/২০২০ ২২,৪৫০/- ৪,০৪,১০০/- 

৫২ জনাব শ্রমাঃ লসোজুি ইসিাম শ্রগািন্দাজ 

শ্রঅিসহকােী  

মৎস্যবীজ উৎপাদন খামাে 

নান্দাইি, ময়মনলসংহ 

০১-০১-১৯৬১ ৩১-১২-২০১৯ ০১/০১/২০২০  

২২,৪৫০/- 

 

৪,০৪,১০০/- 

৫৩ জনাব মীে কারসম ভূইয়া  

অলফস সহকােী কাম কলম্পউটাে মুিাঅলেক 

মৎস্য অলিদপ্তে, মৎস্য ভবন, ঢাকা 

০১-০১-১৯৬১ ৩১-১২-২০১৯ ০১/০১/২০২০ ২১,৮৬০/- ৩,৯৩,৪৮০/- 

৫৪ জনাব মনজুে কারদে 

প্রিান সহকােী 

শ্রজিা মৎস্য অলফস, শ্রনায়াখািী 

০১-০১-১৯৬১ ৩১-১২-২০১৯ ০১/০১/২০২০ ২৪,৮৫০/- ৪,৪৭,৩৮০/- 

 

৫৫ জনাব শ্রমাঃ জহুরুি ইসিাম 

অলফস সহায়ক 

মৎস্যবীজ উৎপাদন খামাে, জাংগালিয়া, কুলমল্লা 

০১-০১-১৯৬১ ৩১-১২-২০১৯ ০১/০১/২০২০ ১৬,২৪০/- ২,৯২,৩২০/- 

৫৬ জনাব র্ওকত আিী 

গাড়ী চািক 

মৎস্য অলিদপ্তে, মৎস্য ভবন, ঢাকা 

০১-০১-১৯৬১ ৩১-১২-২০১৯ ০১/০১/২০২০ ২৩,৬৬০/- ৪,২৫,৮৮০/- 

৫৭ জনাব শ্রমাঃ আলনসুি হক  

ডুরপ্লরকটিং শ্রমলর্ন অপারেটে 

মৎস্য অলিদপ্তে, মৎস্য ভবন, ঢাকা 

০১-০১-১৯৬১ ৩১-১২-২০১৯ ০১/০১/২০২০ ১৯,৩২০/- ৩,৪৭,৭৬০/- 

৫৮ জনাব শ্রমাঃআব্দুেোজ্জাক 

অলফস সহায়ক  

উপরজিামৎস্য 

অলফস, শ্রসানাইমুড়ী, শ্রনায়াখািী 

০১-০১-১৯৬১ ৩১-১২-২০১৯ ০১/০১/২০২০ ১৫৪৬০/- ২,৭৮,২৮০/- 

৫৯ জনাব শ্রমাঃ র্ওকত শ্রহারসন মুজমদাে 

পাম্প অপারেটে  

মৎস্যবীজ উৎপাদন খামাে, কচুয়া, চাঁদপুে 

০১-০১-১৯৬১ ৩১-১২-২০১৯ ০১/০১/২০২০ ১৯,৩২০/- ৩,৪৭,৭৬০/- 

৬০ জনাব শ্রমাঃ েলর্দ 

অলফস সহায়ক 

উপরজিা মৎস্য দপ্তে, ফলেদগঞ্জ, চাঁদপুে 

০১-০১-১৯৬১ ৩১-১২-২০১৯ ০১/০১/২০২০ ১৬,২৪০/- ২,৯২,৩২০/- 

৬১ জনাব শ্রর্খ শ্রমাঃ শ্রেজাউি কলেম 

ফরটাকলপ অপারেটে  

মৎস্য প্রজনন ও প্রলর্অি শ্রকন্দ্র, োয়পুে, িঅীপুে। 

০১-০১-১৯৬১ ৩১-১২-২০১৯ ০১/০১/২০২০ ১৯,৩২০/- ৩,৪৭,৭৬০/- 

৬২ জনাব শ্রমা: মুনছুে আিী 

পাচক  

মৎস্য প্রলর্অি শ্রকন্দ্ , শ্রকাটচাঁদপুে, লিনাইদহ। 

০২/০১/১৯৬১ ০১/১/২০২০ ০২/০১/২০২০ ১৯,৩৯০/- ৩,৩১,০২০/- 

৬৩ জনাব উরমজা শ্রবগম 

লহসাব েঅক 

শ্রজিা মৎস্য দপ্তে, ঠাকুেগাঁও 

০২/০১/১৯৬১ ০১/১/২০২০ ০২/০১/২০২০ ২১৮৬০/- ৩৯৩৪৮০/- 

৬৪ জনাব শ্রদািন কুমাে দার্ 

অলফস সহাকলে কাম কলম্পঃ অপারেটে   

উপরজিা মৎস্য দপ্তে, চন্দনাইর্, চট্ট্রগাম 

৩/০১/১৯৬১ ০২/০১/২০২০ ০৩/০১/২০২০ ২২,৪৫০/- ৪,০৪,১০০/- 

৬৫ জনাব শ্রমা: আর্োফুি হক 

প্রিান সহকােী 

শ্রজিা মৎস্য দপ্তে, ঠাকুেগাঁও 

০৩/০১/১৯৬১ ০৩/০১/২০২০ ০৩/০১/২০২০ ২১৮৬০/- ৩৯৩৪৮০/- 

৬৬ জনাব শ্রমাঃ ফরয়জ আহম্মদ 

লফর্ােম্যান 

সামুলিক মৎস্য জলেপ ব্যবস্থাপনা ইউলনট, চট্টগ্রাম 

০৪/০১/১৯৬১ ০৩/০১/২০২০ ০৪/০১/২০২০ ২০,৮১০/- ৩,৭৪৫৮০/- 



খসড়া তালিকা  
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ক্রলম

কনং 

নাম, পদবী ও কম থস্থি জন্ম তালেখ ৫৯ বছে পূতীে 

তালেখ 

লপ আে এি 

গমরনে তালেখ 

লপআেএি 

গমরনে তালেরখ 

মূিরবতন (টাকা) 

ল্যাম্পগ্রান্ট এে 

পলেমাি (টাকা) 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

৬৭ জনাব শ্রমাঃ লেয়াজুি হক 

অলফস সহকােী কাম কলম্পউটাে মুিাঅলেক 

লসলনয়ে উপরজিা মৎস্য কম থকতথাে কার্ থািয় 

শ্রগায়ািন্দ, োজবালড় 

০৮/০১/১৯৬১ ০৭/০১/২০২০ ০৮/০১/২০২০ ২১,৮৬০/- ৩,৯৩,৪৮০/- 

৬৮ জনাব শ্রমাঃ আইয়ুবুে েহমান 

শ্রিােলকপাে 

মৎস্য অলিদপ্তে, মৎস্য ভবন, ঢাকা 

১০-০১-১৯৬১ ০৯ -০১-  ২০২০ ১০ -০১-  ২০২০ ২০,৮১০/- ৩,৭৪৫৮০/- 

৬৯ জনাব শ্রমাঃ  ইসহাকলময়া 

প্রিান সহকােী 

সামুলিক মৎস্য জলেপ ব্যবস্থাপনা ইউলনট, চট্টগ্রাম 

১২/০১/১৯৬১ ১১/০১/২০২০ ১২/০১/২০২০ ২৪৮৫০/- ৪,৪৭,৩০০/- 

৭০ জনাব শ্রমাঃ আব্দুি মান্নান 

অলফস সহকােী কাম কলম্পউটাে অপারেটে 

শ্রজিা মৎস্য কম থকতথাে কার্ থািয়, িািকাঠি 

১৩/০১/১৯৬১ ১২/০১/২০২০ ১৩/০১/২০২০ ২২৪৫০/- ৪,০৪,১০০/- 

৭১ জনাব সলঞ্জত কুমাে দাস 

অলফস সহকােী কাম কলম্পউটাে অপারেটে 

শ্রজিা মৎস্য দপ্তে, নেলসংদী 

০৩/০২/১৯৬১ ০২/০২/২০২০ ০৩/০২/২০২০ ২১,৮৬০/- ৩,৯৩,৪৮০/- 

৭২ জনাব শ্রমাঃ আব্দুি মারিক 

অলফস সহকােী কাম-কলম্পউটাে অপারেটে 

লস: উপরজিা মৎস্য কম থকতথাে দপ্তে 

শ্রদৌিতখান, শ্রভািা 

০৩/০২/১৯৬১ ০২/০২/২০২০ ০৩/০২/২০২০ ২১,৮৬০/- ৩,৯৩,৪৮০/- 

৭৩ জনাব শ্রমাঃ আলজজুি হক, 

শ্রঅিসহকােী 

লসলনয়ে উপরজিা মৎস্য কম থকতথাে দপ্তে  

সদে, ময়মনলসংহ 

০৭/০২/১৯৬১ ০৬/০২/২০২০ ০৭/০২/২০২০ ২২,৪৫০/- ৪,০৪,১০০/- 

৭৪ জনাব শ্রমাঃ শ্রমাজারম্মি হক 

শ্রঅি সহকােী  

 ,নাোয়িগঞ্জ সদে নাোয়িগঞ্জ 

০৯/০২/১৯৬১ ০৮/০২/২০২০ ০৯/০২/২০২০ ২২,৪৫০/- ৪,০৪,১০০/- 

৭৫ জনাব শ্রমা: শ্রকােবান আিী 

অলফস সহায়ক 

লসলনয়ে উপরজিা মৎস্য কম থকতথাে দপ্তে  

বড়াইগ্রাম, নারটাে 

১০/০২/১৯৬১ ০৯/০২/২০২০ ১০/০২/২০২০ ১৭৬০০/- ৩১৬৮০০/- 

৭৬ জনাব শ্রমা: এমদাদুি হক 

অলফস সহকােী কাম কলম্পউটাে মুিাঅলেক 

শ্রজিা মৎস্য দপ্তে, েংপুে 

১৫/০২/১৯৬১ ১৪/০২/২০২০ ১৫/০২/২০২০ ২১,৮৬০/- ৩,৯৩,৪৮০/- 

৭৭ জনাব শ্রদবার্ীষ শ্রঘাষ 

শ্রঅি সহকােী 

লসলনয়ে উপরজিা মৎস্য কম থকতথাে কার্ থািয়  

পবা, োজর্াহী 

২০/০২/১৯৬১ ১৯/০২/২০২০ ২০/০২/২০২০ ২২৪৫০/- ৪,০৪,১০০/- 

৭৮ জনাব শ্রমাঃ শ্রমাস্তালফজুে েহমান 

অলফস সহকালে কাম কলম্পঃ মুিাঅলেক 

লসলনঃ উপঃ মৎস্য কম থকতথাে দপ্তে 

মতিব (উঃ), চাঁদপুে 

২৫/০২/১৯৬১ ২৪/০২/২০২০ ২৫/০২/২০২০ ২১,৮৬০/- ৩,৯৩,৪৮০/- 

৭৯ জনাব শ্রমাঃ আিতাফ শ্রহারসন লসলিকী 

শ্রঅিসহকােী 

লসলনয়ে উপরজিা মৎস্য কম থকতথাে দপ্তে 

শ্রমৌিভীবাজাে সদে, শ্রমৌিভীবাজাে। 

০১ -০৩- ১৯৬১ ২৯-০২-২০২০ ০১/০৩/২০২০  

২১৩৮০/- 

 

৩৪৪৮৪০/- 

৮০ জনাব শ্রমাঃ র্াহজাহান আিম লময়া 

ফরটাকলপ অপারেটে 

মৎস্য অলিদপ্তে, মৎস্য ভবন, ঢাকা 

০১ -০৩- ১৯৬১ ২৯-০২-২০২০ ০১/০৩/২০২০ ২০,২৯০/- ৩৬৫২২০/- 

৮১ জনাব শ্রমা: আফজািরহারসন 

পাম্পচািক  

মৎস্যবীজ উৎপাদন খামাে 

সদে, োজর্াহী 

০৪/০৩/১৯৬১ ০৩/০৩/১৯২০ ০৪/০৩/১৯২০ ১৯৩২০/- ৩,৪৭,৭৬০/- 
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ক্রলম

কনং 

নাম, পদবী ও কম থস্থি জন্ম তালেখ ৫৯ বছে পূতীে 

তালেখ 

লপ আে এি 

গমরনে তালেখ 

লপআেএি 

গমরনে তালেরখ 

মূিরবতন (টাকা) 

ল্যাম্পগ্রান্ট এে 

পলেমাি (টাকা) 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

৮২ জনাব শ্রমা: লসোজুি ইসিাম 

অলফস সহকালে কাম কলম্পউটাে মুিাঅলেক 

লসলনয়েউপরজিামৎস্যকম থকতথােদপ্তে 

সদে, নারটাে 

০৪/০৩/১৯৬১ ০৩/০৩/১৯২০ ০৪/০৩/১৯২০ ২১,৮৬০/- ৩,৯৩,৪৮০/- 

৮৩ জনাব শ্রর্খ আব্দুি হালমদ 

শ্রঅি সহকােী 

লসলনয়ে উপরজিা মৎস্য কম থকতথাে দপ্তে 

শ্রদবহাটা, সাতঅীো। 

০৫/০৩/১৯৬১ ০৪/০৩/২০২০ ০৫/০৩/২০২০ ২২,৪৫০/- ৪,০৪,১০০/- 

৮৪ জনাব এরকএম মলহউলিন 

অলফস সহাকলে কাম কলম্পঃ অপারেটে  উপরজিা 

মৎস্য দপ্তে, োমু,কক্সবাজাে 

০৯/০৩/১৯৬১ ০৮/০৩/২০২০ ০৯/০৩/২০২০ ২১,৮৬০/- ৩,৯৩,৪৮০/- 

৮৫ জনাব শ্রর্খ আব্দুি হালমদ 

শ্রঅি সহকােী 

শ্রদবহাটা , সাতঅীো 

০৫-০৩-১৯৬১ ০৪-০৩-২০২০ ০৫-০৩-২০২০  

২২৪৫০/- 

 

৪০৪১০০/- 

৮৬ জনাব শ্রমাঃ তাজুি ইসিাম 

শ্রডকহযান্ড 

সামুলিক মৎস্য জলেপ ব্যবস্থাপনা ইউলনট, চট্টগ্রাম। 

১৫/০৩/১৯৬১ ১৪/০৩/২০২০ ১৫/০৩/২০২০ ২০৮১০/- ৩৭৪৫৮০/- 

৮৭ জনাব শ্রমাঃ েলফক উলিন 

শ্রঅি সহকালে 

লসলনয়ে উপরজিা মৎস্যকম থকতথাে কার্ থািয় 

শ্রদলবদ্বাে, কুলমল্লা 

৩০-০৩-

১৯৬১ 

২৯-০৩-২০২০ ৩০-০৩-২০২০  

২২৪৫০/- 

 

৪০৪১০০/- 

৮৮ জনাব শ্রমাঃ আছমত আিী 

অলফস সহায়ক 

উপরজিা মৎস্য কম থকতথাে দপ্তে 

আিফাডাঙ্গা, ফলেদপুে 

০১/৪/১৯৬১ ৩১/৩/২০২০ ০১/০৪/২০২০ ১৬,২৪০/- ২,৯২,৩২০/- 

৮৯ জনাব শ্রমাঃ েলফকুি ইসিাম 

অলফস সহায়ক 

মৎস্য অলিদপ্তে, মৎস্য ভবন, ঢাকা 

০৩/০৪/১৯৬১ ০২/০২/২০২০ ০৩/০২/২০২০ ১৬২৪০/- ২,৯২,৩২০/- 

৯০ জনাব খন্দকাে মর্রুে এিাহী 

অলফস সহকােী -কাম-মুিাঅলেক 

মৎস্য বীজ উৎপাদন খামাে, মাগুো সদে, মাগুো 

০৫-০৪-১৯৬১ ০৪-০৪-২০২০ ০৫-০৪-২০২০ ২১,৮৬০/- ৩,৯৩,৪৮০/- 

৯১ জনাব শ্রমাঃ ওয়াজ উলিন, 

অলফস সহকােী কাম কলম্পউটাে অপারেটে 

লসলনয়ে উপরজিা মৎস্য কম থকতথাে কার্ থাি, 

কুলিয়ােচে, লকরর্ােগঞ্জ। 

০৬/০৪/১৯৬১ ০৫/০৪/২০২০ ০৬/০৪/২০২০ ২১৮৬০/- ৩৯৩৪৮০/- 

৯২ জনাব শ্রমা: আব্দুি মান্নান 

অলফস সহায়ক 

মৎস্য বীজ উৎপাদন খামাে 

টাঙ্গাইি সদে, টাঙ্গাইি । 

১২/৪/১৯৬১ ১১/৪/২০২০ ১২/৪/২০২০ ১৬,২৪০/- ২,৯২,৩২০/- 

৯৩ জনাব শ্রমা: ফজলুি হক 

শ্রঅি সহকােী 

লসলনয়ে উপরজিা মৎস্য কম থকতথাে দপ্তে 

শ্রভড়ামাো, কুলিয়া 

 

১৫/০৪/১৯৬১ 

 

১৪/০৪/২০২০ 

 

১৫/০৪/২০২০ 

২১,৩৮০/- ৩,৮৪,৮৪০/- 

৯৪ জনাব এরকএম আব্দুস সামাদ 

শ্রঅি সহকােী 

উপরজিা মৎস্য দপ্তে 

র্াহজাদপুে, লসোজগঞ্জ 

৩০/০৪/১৯৬১ ২৯/০৪/২০২০ ৩০/০৪/২০২০ ২২৪৫০ ৪০৪১০০ 

৯৫ জনাব শ্রমাঃআব্দুি কালদে প্রিান 

শ্রঅি সহকােী 

লসলনয়ে উপরজিা মৎস্য দপ্তে 

পাঁচলবলব, জয়পুেহাট 

২০/০৫/১৯৬১ ১৯/০৫/২০২১ ২০/০৫/২০২১ ২২,৪৫০/- ৪,০৪,১০০/- 

৯৬ জনাব শ্রমাঃ ছারদক পােরভজ 

উচ্চমান সহকােী (লনঃরবঃ) 

মৎস্য অলিদপ্তে, মৎস্য ভবন, ঢাকা 

৩১ -০৫- ১৯৬১ ৩০ -০৫-  ২০২০ ৩০ -০৫-  

২০২০ 

২১,৮৬০/- ৩,৯৩,৪৮০/- 
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ক্রলম

কনং 

নাম, পদবী ও কম থস্থি জন্ম তালেখ ৫৯ বছে পূতীে 

তালেখ 

লপ আে এি 

গমরনে তালেখ 

লপআেএি 

গমরনে তালেরখ 

মূিরবতন (টাকা) 

ল্যাম্পগ্রান্ট এে 

পলেমাি (টাকা) 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

৯৭ জনাব শ্রমাঃর্ হীদুজ্জামান 

অলফস সহকােী কাম কলম্পউটাে মুিাঅলেক  

উপরজিা মৎস্য দপ্তে  

কালজপুে, লসোজগঞ্জ 

০১.০৬.১৯৬১ ৩১.০৫.২০২০ ৩১.০৫.২০২০ ২১৮৬০ ৩৯৩৮৪০.০০ 

৯৮ জনাব শ্রমাঃ ওয়ালিউে েহমান 

অলফস সহকােী -কাম-মুিাঅলেক 

উপরজিা মৎস্য দপ্তে, মহম্মদপুে, মাগুো 

১১-০৬-১৯৬১ ১০-০৬-২০২০ ১১-০৬-২০২০ ২১,৮৬০/- ৩,৯৩,৪৮০/- 

৯৯ জনাব হালববুে েহমান 

শ্রঅি সহকালে 

লসলনয়ে উপরজিা মৎস্য কম থকতথাে কার্ থািয়  

নড়াইি সদে, নড়াইি 

১৩-০৬-১৯৬১ ১২-০৬-২০২০ ১৩-০৬-২০২০ ২৩,৫৮০/- ৪,২৪,৪৪০/- 

১০০ জনাব শ্রমাঃ জলহে উলিন শ্রমাল্যা 

অলফস সহায়ক 

উপরজিা মৎস্য কম থকতথাে কার্ থািয় 

শ্রিাহাগড়া, নড়াইি 

 

১৫-০৬-১৯৬১ 

 

১৪-০৬-২০১৯ 

 

১৫-০৬-২০১৯ 

 

১৬,২৪০/- 

 

২,৯২,৩২০/- 

১০১ জনাব শ্রমাঃ আনসারুি আিম 

অলফস সহায়ক 

লসলনয়ে উপরজিা মৎস্য কম থকতথাে দপ্তে 

ফলেদপুে, পাবনা 

২০/০৬/১৯৬১ ১৯/০৬/২০২০ ২০/০৬/২০২০ ১৬৭৬০/- ৩,০১,৬৮০/- 

১০২ জনাব শ্রমাঃ আব্দুস শ্রসাবহান 

অলফস সহায়ক 

উপরজিা মৎস্য অলফস, শ্রসনবাগ, শ্রনায়াখািী 

২৫/০৬/১৯৬১ ২৪/০৬/২০২০ ২৫/০৬/২০২০  

১৬,২৪০/- 

 

২,৯২,৩২০/- 

১০৩ জনাব শ্রমাঃজাহাঙ্গীেআিম 

শ্রঅি সহকােী 

লসলনয়ে উপরজিা মৎস্য দপ্তে 

উল্লাপাড়া, লসোজগঞ্জ 

৩০/০৬/১৯৬১ ২৯/০৬/২০২০ ৩০/০৬/২০২০ ২২৪৫০ ৪০৪১০০.০০ 

১০৪ জনাব শ্রমাঃ আফসাে উলিন সেকাে  

শ্রঅি সহকােী  

লসলনয়ে উপরজিা মৎস্য কম থকতথাে দপ্তে 

মধুখািী, ফলেদপুে 

৩০/৬/১৯৬১ ২৯/৬/২১২০ ৩০/৬/২১২০ ২২,৪৫০/- ৪,০৪,১০০/- 

১০৫ জনাব শ্রমাঃ ওমে আিী              

অলফস সহায়ক 

 উপরজিা মৎস্য দপ্তে, কালিয়াককে, গাজীপুে 

০১/০৭/১৯৬১ ৩০/০৬/২০২০ ০১/০৭/২০২০ ১৭৯২০/- ৩২২৫৬০/- 

১০৬ জনাব শ্রমাঃ আব্দুি মলতন মন্ডি 

ডেলমটেী এরটনরডন্ট 

উত্তে-পলিম মৎস্য সম্প্রসােি প্রকল্প (োজস্ব) 

পাবতীপুে, লদনাজপুে 

০৫/০৭/১৯৬১ ০৪/০৭/২০২০ ০৫/০৭/২০২০ ১৭,০৬০/- ৩,০৭,০৮০.০০ 

১০৭ জনাব লর্েীন নাহাে 

শ্রঅি সহকােী 

লসলনয়ে উপরজিা মৎস্য কম থকতথাে দপ্তে 

কুলিয়া সদে, কুলিয়া 

 

১৫/০৭/১৯৬১ 

 

১৪/০৭/২০২০ 

 

১৫/০৭/২০২০ 

২২,৪৫০/- ৪,০৪,১০০/- 

১০৮ জনাব শ্রমাঃ আমজাদ শ্রহারসন লমলজ 

শ্রমকালনক্স 

সামুলিক মৎস্য জলেপ ব্যবস্থাপনা ইউলনট, চট্টগ্রাম 

১৬/০৭/১৯৬১ ১৫/০৭/২০২০ 

 

 

১৬/০৭/২০২০ 

 

 

২২৯৬০/- ৪১৩২৮০/- 

১০৯ জনাব শ্রমাঃ আব্দুি আলজজ 

অলফস সহকােী কাম কলম্পউটাে অপারেটে  

মৎস্যবীজ উৎপাদন খামাে, সাতঅীো 

১৭/০৭/১৯৬১ ১৬/০৭/২০২০ ১৭/০৭/২০২০ ১৯৩১০/- ৩৪৭৫৮০/- 

১১০ জনাব শ্রমাঃসুিতান কলেম 

অলফস সহকােী কাম কলম্পউটাে মুিাঅলেক 

শ্রজিা মৎস্য দপ্তে, নীিফামােী 

২৯/০৭/১৯৬১ ২৮/০৭/২০২০ ২৯/০৭/২০২০ ২১৮৬০/- ৩৯৩৪৮০/- 

১১১ জনাব শ্রমা: তলমজ উলিন আকন্দ 

শ্রঅি সহকালে 

লসলনয়ে উপরজিা মৎস্য কম থকতথাে কার্ থািয় 

কটিয়াদী, লকরর্ােগঞ্জ 

০১/০৮/১৯৬১ ৩১/০৭/২০২০ ০১/০৮/২০২০ ২৪,৭৬০/- ৪,৪৫,৬৮০/- 
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ক্রলম

কনং 

নাম, পদবী ও কম থস্থি জন্ম তালেখ ৫৯ বছে পূতীে 

তালেখ 

লপ আে এি 

গমরনে তালেখ 

লপআেএি 

গমরনে তালেরখ 

মূিরবতন (টাকা) 

ল্যাম্পগ্রান্ট এে 

পলেমাি (টাকা) 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

১১২ জনাব আের্াদ উল্লাহ 

খামাে ব্যবস্থাপরকে দপ্তে 

জাংগালিয়া, কুলমল্লা 

০১/৮/১৯৬১ ৩১/০৭/২০২০ ০১/০৮/২০২০ ২০,২৯০/- ৩,৬৫,২২০/- 

১১৩ জনাব শ্রমাঃ জািাি উলিন 

অলফসসহায়ক 

খামাে ব্যবস্থাপরকে কার্ থািয় 

শ্রগৌেীপুে, ময়মনলসংহ 

০৬/০৮/১৯৬১ ০৫/০৮/২০২০ ০৬/০৮/২০২০ ১৭০৬০/- ৩০৭০৮০/- 

১১৪ জনাব লনেঞ্জন কুমাে সেকাে 

অলফস সহকােী কাম কলম্পউটাে মুিাঅলেক 

উপরজিা মৎস্য দপ্তে, তাড়ার্, লসোজগঞ্জ। 

১৫/০৮/১৯৬১ ১৪/০৮/২০২০ ১৫/০৮/২০২০ ১৭৬০০.০০ ৩১৬৮০০.০০ 

১১৫ জনাব শ্রমাহাঃ আব্দুে োজ্জাক, 

শ্রঅি সহকােী  

উপরজিা মৎস্য দপ্তে, দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা 

২১/০৮/১৯৬১ ২০/০৮/২০২০ ২১/০৮/২০২০ ২৩,৫৮০/- ৪,২৪,৪৪০/- 

১১৬ জনাব শ্রমাঃ আবুবক্কে লসলিক 

অলফস সহায়ক 

শ্রজিা মৎস্য দপ্তে ,মাগুো 

০৪-০৯-১৯৬১ ০৩-০৯-২০২০ ০৪-০৯-২০২০ ১৭,০৬০/- ৩,০৭,০৮০/- 

১১৭ জনাব শ্রমাঃ আরবদ আিী শ্রমাল্লা,  

অলফস সহকােী কাম কলম্পউটাে মুিাঅলেক  

উপরজিা মৎস্য দপ্তে, শ্রকাটািীপাড়া, শ্রগাপািগঞ্জ 

১৩-০৯-১৯৬১ ১২-০৯-২০২০ ১৩-০৯-২০২০ ২২,৯৬০/- ৪,১৩,২৮০/- 

১১৮ জনাব শ্রমা: আব্দুে োজ্জাক 

ক্লাকথ কাম কযালর্য়াে 

মৎস্য প্রলর্অিরকন্দ্র, শ্রকাটচাঁদপুে, লিনাইদহ 

১০/১০/১৯৬১ ০৯/১০/২০২০ ১০/১০/২০২০  

২০,৮১০/- 

 

৩,৭৪,৫৮০/- 

১১৯ জনাব শ্রসখ ইউছুফ আিী 

লহসাব েঅক (লন.শ্রব.) 

শ্রজিা মৎস্য কম থকতথাে দপ্তে, বারগেহাট 

১১/১০/১৯৬১ ১০/১০/২০২০ ১১/১০/২০২০ ২২,৯৬০/- ৪,১৩,২৮০/- 

১২০ জনাব শ্রমাঃ আহসানুি হক 

শ্রঅি সহকােী 

উপরজিা মৎস্য দপ্তে, তাড়ার্, লসোজগঞ্জ 

১৫/১০/১৯৬১ ১৪/১০/২০২০ ১৫/১০/২০২০ ২৩৫৮০.০০ ৪২৪৪৪০.০০ 

১২১ জনাব শ্রমাঃ আব্দুস ছািাম 

ল্যাব এরটনরডন্ট  

শ্রকায়ালিটি কররাি ল্যাবরেটলে, খুিনা 

১৮/১০/১৯৬১ ১৭/১০/২০২০ ১৮/১০/২০২০ ২০২৯০/- ৩৬৫২২০/০ 

১২২ জনাব শ্রমাঃ শ্রবিাি শ্রহারসন 

শ্রকয়ােরটকাে 

মৎস্য প্রজনন ও প্রলর্অি শ্রকন্দ্র, োয়পুে, িঅীপুে 

২২/১০/১৯৬১ ২১/১০/২১ ২২/১০/২১ ২০,৮১০/- ৩,৭৪,৫৮০/- 

১২৩ জনাব শ্রমা: র্লেফুি ইসিাম 

ওয়াচম্যান 

মজথাদবাওড়, শ্রচৌগাছা, র্রর্াে 

০১/১১/১৯৬১ ৩১/১০/২০২০ ০১/১১/২০২০ ১৭,০৬০/- ৩,৭০,০৮০/- 

১২৪ জনাব শ্রমাঃ আবুি হারর্ম 

অলফস সহায়ক 

মৎস্যবীজ উৎপাদন খামাে, মাসকান্দা, ময়মনলসংহ 

১০/১১/১৯৬১ ০৯/১১/২০২০ ১০/১১/২০২০ ১৭,০৬০/- ৩,৭০,০৮০/- 

১২৫ জনাব শ্রমা: হালফজুে েহমান 

অলফস সহকােী কাম কলম্পউটাে অপারেটে 

লসলনয়ে উপরজিা মৎস্য কম থকতথাে কার্ থািয়, 

কটিয়াদী, লকরর্ােগঞ্জ। 

১১/১১/১৯৬১ ১০/১১/২০২০ ১১/১১/২০২০ ২৪,১১০/- ৪,৩৩,৯৮০/- 

১২৬ জনাব শ্রমাঃ আবুি কািাম 

ল্যাবরেটেী এযারটনরডন্ট 

সামুলিক মৎস্য জলেপ ব্যবস্থাপনা ইউলনট,কক্সবাজাে 

৩০/১১/১৯৬১ ২৯/১১/২০২০ ৩০/১১/২০২০ ১৯৩১০/- ৩৪৭৫৮০/- 

১২৭ জনাব শ্রমাঃ লিয়াকত আিী 

শ্রঅি সহকােী 

মৎস্যবীজ উৎপাদন খামাে, সাতঅীো 

০১/১২/১৯৬১ ৩০/১১/২০২০ ০১/১২/২০২০ ৩০২৬০/- ৫৪৪৬৮০/- 

১২৮ জনাব শ্রমাঃ আঃ গফুে হাওদাে 

অলফস সহায়ক 

মৎস্যবীজ উৎপাদন খামাে 

মাগুোসদে, মাগুো 

০১-১২-১৯৬১ ৩০-১১-২০২০  

০১/১২/২০২০ 

১৭,০৬০/- ৩,০৭,০৮০/- 
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ক্রলম

কনং 

নাম, পদবী ও কম থস্থি জন্ম তালেখ ৫৯ বছে পূতীে 

তালেখ 

লপ আে এি 

গমরনে তালেখ 

লপআেএি 

গমরনে তালেরখ 

মূিরবতন (টাকা) 

ল্যাম্পগ্রান্ট এে 

পলেমাি (টাকা) 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

১২৯ জনাব শ্রমাঃ মইন উলিন শ্রমাল্লা 

শ্রঅি সহকােী 

লসলনয়ে উপরজিা মৎস্য কম থকতথাে দপ্তে  

সদে, নেলসংদী 

০১-১২-১৯৬১ ৩০-১১-২০২০  

০১/১২/২০২০ 

৩০২৬০/- ৫৪৪৬৮০/- 

১৩০ জনাব শ্রমা: লজয়া উলিন 

লহসাব েঅক 

কাপ থ হযাচালে কমরপ্লক্স, কটিয়াদী, লকরর্ােগঞ্জ 

১৭/১২/১৯৬১ ১৬/১২/২০২০ ১৭/১২/২০২০ ২২,৯৬০/- ৪,১৩,২৮০/- 

১৩১ জনাব শ্রমাঃ আবুি কািাম আজাদ 

অলফসসহায়ক 

উপরজিা মৎস্য দপ্তে, শ্রীপুে, মাগুো 

১৯-১২-১৯৬১ ১৮-১২-

২০২০ 

১৯-১২-

২০২০ 

১৭,০৬০/- ৩,০৭,০৮০/- 

১৩২ জনাব নকুি শ্রসন 

অলফসসহকােী কাম কলম্পউটাে অপারেটে, মৎস্য 

বীজ উৎপাদন খামাে, বাগহাটা, নেলসংদী 

৩১-১২-১৯৬১ ৩০-১২-

২০২০ 

৩১-১২-

২০২০ 

২২,৯৬০/- ৪,১৩,২৮০/- 

১৩৩ জনাব শ্রমাঃ নূরুি ইসিাম 

শ্রঅি সহকােী 

মৎস্যবীজ উৎপাদন খামাে 

ফুিপুে, ময়মনলসংহ 

৩১-১২-১৯৬১ ৩০-১২-

২০২০ 

৩১-১২-

২০২০ 

 

২২,৪৫০/- 

 

৪,০৪,১০০/- 

১৩৪ জনাব শ্রমাঃ খলিলুে েহমান 

ট্রাকচািক 

সামুলিক মৎস্য জলেপ ব্যবস্থাপনা ইউলনট, চট্টগ্রাম 

৩১-১২-১৯৬১ ৩০-১২-

২০২০ 

৩১-১২-

২০২০ 

২৪,৮৫০/-  

৪৪৭৩০০/- 

১৩৫ জনাব শ্রমা: আব্দুি বালেক 

শ্রঅিসহকােী 

লসলনয়ে উপরজিা মৎস্য কম থকতথাে কার্ থািয় 

 শ্রকর্বপুে, র্রর্াে। 

 

০১/০১/১৯৬২ 

 

৩১/১২/২০২০ 

 

০১/০১/২০২১ 

 

২২,৪৫০/- 

 

৪,০৪,১০০/- 

১৩৬ জনাব নালগ থস বানু 

প্রিান সহকােী 

মৎস্যঅলিদপ্তে, মৎস্যভবন, েমনা, ঢাকা 

 

০১/০১/১৯৬২ 

 

৩১/১২/২০২০ 

০১/০১/২০২১  

২৪,৮৫০/- 

 

৪,৪৭,৩০০/- 

১৩৭ জনাব শ্রমাঃ আব্দুে েলর্দ 

অলফস সহায়ক 

 উপরজিা মৎস্য দপ্তে, সাটুলেয়া, মালনকগঞ্জ 

০১/০১/১৯৬২ ৩১-১২-২০২০ ০১/০১/২০২১ ১৮৪৮০/- ৩,৩২,৬৪০/- 

১৩৮ জনাব শ্রমা: আব্দুি মলজদ লময়া 

লহসাব েঅক 

শ্রজিা  মৎস্যদপ্তে, েংপুে 

০১/০১/১৯৬২ ৩১/১২/২০২০ ০১/০১/২০২১ ২২,৯৬০/- ৪,১৩,২৮০/- 

১৩৯ জনাব শ্রমাঃ খায়রুি ইসিাম 

অলফস সহকােী-কাম-কলম্পউটাে অপারেটে 

উত্তে-পলিম মৎস্য সম্প্রসােি প্রকল্প (োজস্ব) 

পাবতীপুে, লদনাজপুে 

০১/০১/১৯৬২ ৩১/১২/২০২০ ০১/০১/২০২১ ২১,৮৬০/- ৩,৯৩,৪৮০/- 

১৪০ জনাব শ্রমাঃ সাখাওয়াত শ্রহারসন 

শ্রঅি সহকােী 

উপরজিা মৎস্য দপ্তে, শ্রডামাে, নীিফামােী 

০১/০১/১৯৬২ ৩১/১২/২০২০ ০১/০১/২০২১ ২৩,৫৮০/- ৪,২৪,৪৪০/- 

১৪১ জনাব শ্রমা: সাইদুে েহমান  

শ্রঅি সহকােী 

মৎস বীজ উৎপাদন খামাে, সদে, টাঙ্গাইি 

০১/০১/১৯৬২ ৩১/১২/২০২০ ০১/০১/২০২১ ২৩,৫৮০/- ৪,২৪,৪৪০/- 

১৪২ জনাব শ্রমাঃ কালদে শ্রহারসন 

অলফস সহায়ক 

লসলনয়ে উপরজিা মৎস্য কম থকতথাে দপ্তে  

টাঙ্গাইি সদে, টাঙ্গাইি 

০১/০১/১৯৬২ ৩১/১২/২০২০ ০১/০১/২০২১ ১৭,০৬০/- ৩,০৭,০৮০/- 

১৪৩ জনাব শ্রমাঃ জলহরুি হক 

হযাচােী এরটনরডন্ট 

মৎস্য বীজ উৎপাদন খামাে , জীবননগে, চুয়াডাঙ্গা। 

০১/০১/১৯৬২ ৩১/১২/২০২০ ০১/০১/২০২১ ১৭,০৬০/- ৩,০৭,০৮০/- 

১৪৪ জনাব শ্রমাঃ আবদুি হালমদ 

লহসাব েঅক 

শ্রজিা মৎস্য কমকতথাে দপ্তে,  চাঁদপুে 

০১/০১/১৯৬২ ৩১/১২/২০২০ ০১/০১/২০২১ ২২,৯৬০/- ৪,১৩,২৮০/- 



খসড়া তালিকা  
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ক্রলম

কনং 

নাম, পদবী ও কম থস্থি জন্ম তালেখ ৫৯ বছে পূতীে 

তালেখ 

লপ আে এি 

গমরনে তালেখ 

লপআেএি 

গমরনে তালেরখ 

মূিরবতন (টাকা) 

ল্যাম্পগ্রান্ট এে 

পলেমাি (টাকা) 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

১৪৫ জনাব শ্রমাঃ আলমে শ্রহারসন 

ট্টাক চািক 

উপপলেচািরকে কার্ থািয় 

মৎস্য অলিদপ্তে, চট্টগ্রাম লবভাগ, কুলমল্লা 

০১/০১/১৯৬২ ৩১/১২/২০২০ ০১/০১/২০২১ ২৬,১০০/- ৪,৬৯,৮০০/- 

১৪৬ জনাব র্ংকে চন্দ্র সন্নযাসী 

লহসাবেঅক 

শ্রজিা মৎস্য দপ্তে, মালনকগঞ্জ 

০৪/০১/১৯৬২ ০৩/০১/২০২১ ০৪/০১/২০২১ ২২,৯৬০/- ৪,১৩,২৮০/- 

১৪৭ শ্রমাঃ আকোম আিী 

অলফস সহায়ক 

শ্রজিা মৎস্য কম থকতথাে দপ্তে, লদনাজপুে 

০৮/০১/১৯৬২ ০৭/০১/২০২১ ০৮/০১/২০২১ ১৭,০৬০/- ৩,০৭,০৮০.০০ 

১৪৮ জনাব শ্রমাঃ আব্দুি বালেক 

অলফস সহায়ক 

সামুলিক মৎস্য দপ্তে, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম 

 

১২/০১/১৯৬২ 

 

১১/০১/২০২১ 

 

১২/০১/২০২১ 

 

১৭,০৬০/- 

 

৩,০৭,০৮০/- 

১৪৯ জনাব তাজুি ইসিাম 

শ্রঅিসহকােী 

  উপরজিা মৎস্য দপ্তে, শ্রদৌিতখান, শ্রভািা 

২৬/০১/১৯৬২ ২৫/০১/২০২১ ২৬/০১/২০২১ ২২৯৬০/- ৪১৩২৮০/- 

১৫০ জনাব শ্রমাঃ জারহদুি হক 

অলফস সহকােী-কাম-কলম্পউটাে মুিাঅলেক 

উপরজিা মৎস্য দপ্তে, ফুিছলড়, গাইবান্ধা 

০১/০২/১৯৬২ ৩১/০১/২০২১ ০১/০২/২০২১ ২৩৫৮০/- ৪২৪৪৪০/- 

১৫১ জনাব শ্রমাঃ আঃ হক 

পাম্পচািক 

মৎস্যবীজ উৎপাদন খামাে, র্মু্ভগঞ্জ, ময়মনলসংহ 

০১/০২/১৯৬২ ৩১/০১/২০২১ ০১/০২/২০২১ ১৯৩২০/- ৩৪৭৭৬০/- 

১৫২ জনাব শ্রমাঃ মলহদ শ্রহারসন 

অলফস সহায়ক 

উপরজিা মৎস্য দপ্তে, আিমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা 

০১/০২/১৯৬২ ৩১/০১/২০২১ ০১/০২/২০২১ ১৭,০৬০/- ৩,০৭,০৮০/- 

১৫৩ জনাব শ্রমাঃ কারয়রদ লমল্লাত 

প্রর্াসলনক কম থকতথা (লনজরবতরন) 

সামুলিক মৎস্য জলেপ ব্যবস্থাপনা ইউলনট, চট্টগ্রাম 

০১/০২/১৯৬২ ৩১/০১/২০২১ ০১/০২/২০২১ ৩৭৫১০/- ৬৭৫১৮০/০ 

১৫৪ জনাব শ্রমাঃ আবুি কািাম আজাদ 

তথ্য সংগ্রহ সহকােী 

সামুলিক মৎস্য জলেপ ব্যবস্থাপ নাইউলনট, চট্টগ্রাম। 

০১/০২/১৯৬২ ৩১/০১/২০২১ ০১/০২/২০২১ ২২৯৬০/- ৪১৩২৮০/- 

১৫৫ জনাব শ্রমা: জলসম উলিন 

শ্রঅিসহকােী 

লসলনয়ে উপরজিা মৎস্য কম থকতথাে কার্ থািয় 

শ্রকন্দুয়া, শ্রনিরকািা 

০২/০২/১৯৬২ ০১/০২/২০২১ ০২/০২/২০২১ ২৮৮১০/- ৫,১৮,৫৮০/- 

১৫৬ জনাব শ্রমাঃ শ্রমাকরিছাে েহমান 

অলফস সহায়ক 

লসলনয়েউপরজিামৎস্যকম থকতথােদপ্তে 

শ্রগাদাগাড়ী, োজর্াহী 

০২/০২/১৯৬২ ০১/০২/২০২১ ০২/০২/২০২১  

 

১৭০৬০/- 

 

 

৩০৭০৮০/- 

১৫৭ জনাব শ্রমাঃ রুহুি আলমন 

শ্রিাে লকপাে  

শ্রকায়ালিটি কররাি ল্যাবরেটলে, খুিনা 

০৩/০২/১৯৬২ ০২/০২/২০২১ ০৩/০২/২০২১ ২২৯৬০/- ৪১৩২৮০/- 

১৫৮ জনাব শ্রমাঃেলফকুিইসিাম 

অলফস সহকােী –কাম-কলম্পউটাে মুিাঅলেক 

শ্রজিা মৎস্য কম থকতথাে দপ্তে, শ্রমরহেপুে 

১১/০২/১৯৬২ ১০/০২/২০২১ ১১/০২/২০২১ ২১,৮৬০/- ৩,৯৩,৪৮০/- 

১৫৯ জনাব শ্রমা: লগয়াস উলিন আহরমদ 

অলফস সহকােী-কাম-কলম্পউটাে মূিাঅলেক 

উপরজিা মৎস্য দপ্তে, োকজে, মাদােীপুে 

১২-০২-১৯৬২ ১১-০২-২০২১ ১২-০২-২০২১ ২১৮৬০/- ৩,৯৩,৪৮০/- 

১৬০ জনাব শ্রমাঃ আবু ছাইদ লময়া, 

অলফস সহকােী কাম-কলম্পউটাে মুিাঅলেক,  

উপরজিা মৎস্য দপ্তে, শ্রদৌিতপুে, মালনকগঞ্জ। 

১৫/০২/১৯৬২ ১৪-০২-২০২১ ১৫-০২-২০২১ ২২,৯৬০/- ৪,১৩,২৮০/- 

১৬১ জনাব আবুি কারর্ম 

অলফস সহায়ক 

উপরজিা মৎস্য দপ্তে, োমগড়, খাগড়াছলড় 

১৫/০২/৬২ ১৪/০১/২১ ১৫/০১/২১ ১৭,০৬০/- ৩,০৭,০৮০/- 
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ক্রলম

কনং 

নাম, পদবী ও কম থস্থি জন্ম তালেখ ৫৯ বছে পূতীে 

তালেখ 

লপ আে এি 

গমরনে তালেখ 

লপআেএি 

গমরনে তালেরখ 

মূিরবতন (টাকা) 

ল্যাম্পগ্রান্ট এে 

পলেমাি (টাকা) 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

১৬২ জনাব শ্রমা: েলফফুি ইসিাম 

ওয়াচম্যান, শ্রবড়রগালবন্দপুে বাওড় 

শ্রচৌগাছা, র্রর্াে 

০১/৩/১৯৬২ ২৮/২/২০২১ ০১/০৩/২০২১ ১৭,০৬০/- ৩,৭০,০৮০/- 

১৬৩ জনাব শ্রমা: জারহদুি বােী 

শ্রঅি সহকােী 

উপরজিা মৎস্য দপ্তে, পীেগাছা, েংপুে 

০১/০৩/৬২ ২৮/০২/২০২১ ০১/০৩/২০২১ ২৩,৫৮০/- ৪,২৪,৪৪০/- 

১৬৪ জনাব সুলমিা োিী 

লহসাব েঅক 

শ্রজিা মৎস্য কম থকতথাে দপ্তে, গাইবান্ধা 

০১-০৩-১৯৬২ ২৮/০২/২০২১ ০১/০৩/২০২১ ২২৯৬০/- ৪১৩২৮০/- 

১৬৫ জনাব শ্রমা: মলমন উলিন 

অলফস সহকােী-কাম- কলম্পউটাে মূিাঅলেক 

উপরজিা মৎস্য দপ্তে, সদে, মাদােীপুে 

০১-০৩-১৯৬২ ২৮/০২/২০২১ ০১/০৩/২০২১ ২৩,৫৮০/- ৪,২৪,৪৪০/- 

১৬৬ জনাব কাজী শ্রমাসরিমা আখতাে 

অলফস সহকােী-কাম-কলম্পউটাে মুিাঅলেক  

শ্রজিা মৎস্য কম থকতথাে দপ্তে, খুিনা 

০২/০৩/১৯৬২ ০১/০৩/২০২১ ০২/০৩/২০২১ ২১,৮৬০/- ৩,৯৩,৪৮০/- 

১৬৭ জনাব শ্রমাঃ র্াজাহান আিী  

অলফস সহকােী-কাম-কলম্পউটাে মুিাঅলেক 

খামাে ব্যবস্থাপরকে কার্ থািয় 

সদে, োজর্াহী 

০৩/০৩/১৯৬২ ০২/০৩/১৯২১ ০৩/০৩/১৯২১ ২২৯৬০/- ৪,১৩,২৮০/- 

১৬৮ জনাব শ্রমাহাম্মদ আিী   

লহসাব েঅক 

শ্রজিা মৎস্য কম থকতথাে দপ্তে, োজবালড় 

০৫/০৩/১৯৬২ ০৪/০৩/২০২১ ০৫/০৩/২০২১ ২২৯৬০/- ৪১৩২৮০/- 

১৬৯ জনাব শ্রমাঃ শ্রিাকমান শ্রহারসন 

প্রিান সহকােী 

শ্রজিা মৎস্য কম থকতথাে দপ্তে, ময়মনলসংহ 

০৫/০৩/১৯৬২ ০৪/০৩/২০২১ ০৫/০৩/২০২১ ২৮৮১০/- ৫১৮৫৮০/- 

১৭০ জনাব শ্রমাঃ তাজউলিন 

শ্রঅি সহকােী 

উপরজিা মৎস্য দপ্তে, মরনাহেদী, নেলসংদী 

১০/০৩/১৯৬২ ০৯/০৩/২০২১ ১০/০৩/২০২১ ২৩৫৮০/- ৪২৪৪৪০/- 

১৭১ জনাব এস,এম,মলতয়াে েহমান 

অলফস সহকােী কাম কলম্পউটাে মুিাঅলেক 

উপরজিা মৎস্য দপ্তে, মরহর্পুে,লিনাইদহ 

১৩/০৩/১৯৬২ ১২/০৩/২০২১ ১৩/০৩/২০২১ ২১,৮৬০/- ৩,৯৩,৪৮০/- 

১৭২ জনাব শ্রমাঃ আলতয়াে েহমান 

শ্রঅি সহকােী 

উপরজিা মৎস্য দপ্তে, মরহর্পুে, লিনাইদহ 

১৫/০৩/১৯৬২ ১৪/০৩/২০২১ ১৫/০৩/২০২১ ২২,৪৫০/- ৪,০৪,১০০/- 

১৭৩ জনাব শ্রমাঃ র্াহাজাদালময়া 

অলফসসহায়ক 

উপরজিা মৎস্য দপ্তে, মািবপুে, হলবগঞ্জ 

 

১৫/০৩/১৯৬২ 

 

১৪/০৩/২০২১ 

 

১৫/০৩/২০২১ 

 

১৭,০৬০/- 

 

৩,০৭,০৮০/- 

১৭৪ জনাব শ্রমাঃ র্লহদুি ইসিাম 

ইরিকলট্রলর্য়ান 

উত্তে-পলিম মৎস্য সম্প্রসােি প্রকল্প (োজস্ব) 

পাবতীপুে, লদনাজপুে 

২৩/৩/১৯৬২ ২২/০৩/২০২১ ২৩/০৩/২০২১ ২৩,৫৮০/- ৪,২৪,৪৪০.০০ 

১৭৫ জনাব শ্রমাঃ মলজবুে েহমান 

শ্রঅি সহকােী 

উপরজিা মৎস্য দপ্তে, নারচাি, চাঁপাইনবাবগঞ্জ 

০১/০৪/১৯৬২ ৩১/০৩/২০২১ ০১/০৪/২০২১ ২৩,৫৮০/- ৪,২৪,৪৪০/- 

১৭৬ জনাব শ্রমা: আবুি হালসম 

অলফস সহকােী কাম কলম্পউটাে অপারেটে, 

উপরজিা মৎস্য কম থকতথাে কার্ থাি, 

ইটনা, লকরর্ােগঞ্জ। 

০২.০৪.১৯৬২ ০১.০৪.২০২১ ০২.০৪.২০২১ ২২,৯৬০/- ৪,১৩,২৮০/- 

১৭৭ জনাব শ্রমাহাম্মদ আব্দুি িলতফ 

পাম্প অপারেটে 

খামাে ব্যবস্থাপরক েদপ্তে, পটিয়া, চট্টগ্রাম 

১৪/০৪/১৯৬২ ১৩/০৪/২০২১ ১৪/০৪/২০২১ ২১,৩১০/- ৩,৮৩,৫৮০/- 

১৭৮ জনাব শ্রমাঃ এমদাদুি হক 

অলফস সহায়ক 

উপরজিা মৎস্য দপ্তে, শ্রডামাে, নীিফামােী। 

২৩/০৪/১৯৬২ ২২/০৪/২০২১ ২৩/০৪/২০২১  

১৭,০৬০/- 

 

৩,০৭,০৮০/- 
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ক্রলম

কনং 

নাম, পদবী ও কম থস্থি জন্ম তালেখ ৫৯ বছে পূতীে 

তালেখ 

লপ আে এি 

গমরনে তালেখ 

লপআেএি 

গমরনে তালেরখ 

মূিরবতন (টাকা) 

ল্যাম্পগ্রান্ট এে 

পলেমাি (টাকা) 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

১৭৯ জনাব শ্রমাঃ সামছুি হক 

শ্রঅি সহকালে 

লসলনঃ উপরজিা মৎস্য কমকতথাে দপ্তে 

মতিব(উঃ) চাঁদপুে 

৩০/০৪/১৯৬২ ২৯/০৪/২০২১ ৩০/০৪/২০২১ ২৩,৫৮০/- ৪,২৪,৪৪০/- 

১৮০ জনাব শ্রমা: আিাউলিন 

শ্রঅি সহকােী 

উপরজিা মৎস্য দপ্তে, তাড়াইি, লকরর্ােগঞ্জ 

০৮/০৫/১৯৬২ ০৭/০৫/২১ ০৮/০৫/২১ ২২,৪৫০/- ৪,০৪,১০০/- 

১৮১ জনাব শ্রমাঃ শ্রসরকন্দাে শ্রমাল্যা 

অলফস সহকালে কাম কলম্পউটাে মুিাঅলেক 

শ্রজিা মৎস্য কম থকতথাে কার্ থািয়, নড়াইি 

 

১৫-০৫-১৯৬২ 

 

১৪-০৫-২০২১ 

 

১৫-০৫-২০২১ 

 

২২,৯৬০ 

 

৪,১৩,২৮০ 

১৮২ জানব শ্রমা: নালসেউলিন 

শ্রটাপাস 

সামুলিক মৎস্য জলেপ ব্যবস্থাপনা ইউলনট, চট্টগ্রাম 

 

২২-০৫-১৯৬২ 

 

২১-০৫-২০২১ 

 

২২-০৫-২০২১ 

১৭৬০০/- ৩১৬৮০০/- 

১৮৩ জনাব শ্রমাঃ কলফি উলিন 

অলফস সহায়ক 

খামাে ব্যবস্থাপরকে কার্ থািয় 

র্মু্ভগঞ্জ, ময়মনলসংহ। 

 

২৩-০৫-১৯৬২ 

 

২২-০৫-২০২১ 

 

২৩-০৫-২০২১ 

 

১৭,০৬০/- 

 

৩,০৭,০৮০/- 

১৮৪ জনাব হাোিন চন্দ্র শ্রদ 

অলফস সহায়ক 

শ্রজিা মৎস্য কমকতথাে দপ্তে, বান্দেবান 

০১/০৬/৬২ ৩১/০৫/২১ ০১/০৬/২১ ১৭,০৬০/- ৩,০৭,০৮০/- 

১৮৫ জনাব শ্রমাহাঃ র্লফকুি ইসিাম 

লহসাবেঅক 

শ্রজিা মৎস্য কম থকতথাে দপ্তে, চাঁপাইনবাবগঞ্জ 

০৯/০৬/১৯৬২ 

 

 

০৮/০৬/২০২১ 

 

০৯/০৬/২০২১ 

 

২৩,৫৮০/- ৪,২৪,৪৪০/- 

১৮৬ জনাব শ্রমাঃ মতলুবে েহমান সেকাে 

লসলনয়ে  উপরজিা মৎস্য কম থকতথাে দপ্তে 

পিার্বাড়ী, গাইবান্ধা। 

১৯/০৬/১৯৬২ ১৮/০৬/২০২১ 

 

১৯/০৬/২০২১ 

 

২৩,৫৮০/- ৪,২৪,৪৪০/- 

১৮৭ জনাব শ্রমা: হায়দাে আিী 

শ্রঅি সহকােী 

লসলনয়ে উপরজিা মৎস্য কম থকতথাে কার্ থািয়  

র্রর্াে সদে, র্রর্াে 

২০/০৬/১৯৬২ ১৯/০৬/২০২১ 

 

২০/০৬/২০২১ 

 

২৩,৫৮০/- ৪,২৪,৪৪০/- 

১৮৮ জনাব হৃদয় কুমাে শ্রঘাষ 

অলফস সহকােী কাম কলম্পউটাে মুিাঅলেক 

শ্রজিা মৎস্য কম থকতথাে দপ্তে, োজর্াহী 

৩০/০৬/১৯৬২ ২৯/০৬/২০২১ 

 

৩০/০৬/২০২১ 

 

২২৯৬০/- ৪,১৩,২৮০/- 

১৮৯ জনাব বসয়দ োলকবুি মইন 

লসলনয়ে ফরটা আটিি 

সামুলিক মৎস্য জলেপ ব্যবস্থাপনা ইউলনট, চট্টগ্রাম 

৩০/০৬/১৯৬২ ২৯/০৬/২০২১ 

 

৩০/০৬/২০২১ 

 

৪১৩৬০/- ৭৪৪৪৮০/- 

 

 

 

 


