
  খসড়া তালিকা � তা�লি�কা �

   অবসরগমনকা �র�দে�র অলি�ম তা�লি�কা � (   জু�ন ২০২২ পর্য�ন্ত)   
ঘ.     ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী� শ্রে"ণী�র কা ম�চা�র�

ক্র:ন& ন�ম,   প�ব� ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী কা ম�স্থ� শ্রে"ণী�
(3 য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী/
4 র্থ শ্রেণীর কর্মচারী�)

কা (�ডা�র/
নন

কা (�ডা�র

 জুন্ম তারিখ তা�লিরখ 59 বছর
প,তা�র
তা�লিরখ

লিপআরএ�
গমদেনর

 তা�লিরদেখ ম,�
শ্রেবতান
(টা�কা �)

  শ্রেম�ব�ই� নম্বর ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী
ইদেমই�

মন্তব(

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. শ্রেম�: তালিমজু উলি4ন আকা ন্দ

শ্রে6ত্র সহকা �লির

লিসলিনয় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীর উপদেজু�� ম স( কা ম�কা তা� �র কা �র্য���য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়
কা লিটায় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী���, লিকা দে9�রগঞ্জ

৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী - ০১/০৮/১৯৬

১

৩১/০৭/২০২

০

২৪,৭৬০/-

2.                                       প্র��প কা � ম�র ��9
  শ্রে6ত্র সহকা �র�

    সি�সি�য়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর উপজে
ল া মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরমৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়� ্য কর্মকর্তার দপ্তরকম�কর্ত� া মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর দপ্তর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর
 �বীগঞ্জ, হলিবগঞ্জ।

৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী - ৩০/১১/196
1

09/08/20
20  হদেতা

  শ্রেAচ্ছা�য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী অবসর
 উত্তর

(লিপআরএ�) 

২২,৪৫০/- 01739215254     

piyaldas635@ 
gmail.com

3.    শ্রে9খ শ্রেম�হ�ম্ম� আব�বকা র লিসলি4কা 
 অলিFস সহ�য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীকা 
  শ্রেজু�� ম স( �প্তরৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় ,ম�গুর�

৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী� - ০৪/০৯/১৯৬
১

০৩/০৯/২০২
০

১৭,০৬০/- ০১৯২৫৫৪৪৭৭৫

4. শ্রেম�:আদেব� আ�� শ্রেম�ল্লা�                                 
লিহস�ব র6কা 
ম স(ৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়  লিডাদেJ�ম� ইনলিKলিটাউটা, শ্রেগ�প��গঞ্জ

৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী - ১৩/০৯/১৯৬
১

১২/০৯/২০২
০

২২,৯৬০/- ০১৯১৩৯১৩০৪০
abedali.molla73@gm
ail.com

5. জুন�ব  শ্রেম�L ম�হব�ব�� আ�ম                          

গ�ড়া তালিকা � চা��কা                                                

শ্রেজু�� ম স( কা মকা তা� �র �প্তরৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় , র�&ঙ্গা�ম�লিটা

৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী� - ০৪/১০/১৯৬১ ০৩/১০/২০২

০

২৬,১০০/- ০১৫৫৬৩৭২০৭৯



  খসড়া তালিকা � তা�লি�কা �

ক্র:ন& ন�ম,   প�ব� ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী কা ম�স্থ� শ্রে"ণী�
(3 য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী/
4 র্থ শ্রেণীর কর্মচারী�)

কা (�ডা�র/
নন

কা (�ডা�র

 জুন্ম তারিখ তা�লিরখ 59 বছর
প,তা�র
তা�লিরখ

লিপআরএ�
গমদেনর

 তা�লিরদেখ ম,�
শ্রেবতান
(টা�কা �)

  শ্রেম�ব�ই� নম্বর ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী
ইদেমই�

মন্তব(

6.                                      সে�খ ইউসুফ আলী                                   ইউ�ফু আলী                                   আলী
 লিহস�ব র6কা 
   শ্রেজু�� ম স( কা ম�কা তা� �র �প্তরৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় , ব�দেগরহ�টা

৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী - 11/10/1961 10/10/202
0

22,960/- 01718976621
yousufali@gmail.com 

7.   শ্রেম�L আহস�ন�� হকা 
 শ্রে6ত্র সহকা �র�,   উপদেজু�� ম স( �প্তরৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়

তা�ড়া তালিকা �9, সি�র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর
গঞ্জ।

৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী - ১৫/১০/১৯৬১ ১৪/১০/২০২
০

২৩,৫৮০/-  ০১৭১৯২৪০৭৪৫
mdahsanulhaque00

@gmail.com

8.    জুন�ব শ্রেম�L আব্দু�ছ ছ���ম
 �(�বদেরটালির এ(�দেটানদেডান্ট
   শ্রেকা �য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী�লি�লিটা অ(�স�দেরন্স ম্যানেজারের কার্যালয় ম(�দেনজু�দেরর কা �র্য���য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী, 
  শ্রেকা �য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী�লি�লিটা কা দেQ�� �(�ব, খ��ন�

4 র্থ শ্রেণীর কর্মচারী� - 18/10/19
61

17/10/2
020

20,290/- 01918524337
-

9. জুন�ব  শ্রেম�L শ্রেব��� শ্রেহ�দেসন                            

শ্রেকা য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী�র শ্রেটাকা �র                                             

ম স( প্রজুনন ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী প্রলি96ণী শ্রেকা ন্দ্রৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় , র�য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীপ�র, 

�6�প�র।

৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী - ২২/১০/১৯৬১ ২১/১০/২০২

০

২১,৮৬০/-  ০১৭১৪ ৩০৯১৮৪

10. জুন�ব  শ্রেম�L ন�রু� ইস��ম                             

গ�ড়া তালিকা � চা��কা                                                

শ্রেজু�� ম স( কা মকা তা� �র �প্তরৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় , কা ক্সব�জু�র

৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী� - ২৩/১০/১৯৬১ ২২/১০/২০২

০

২৬,১০০/- ০১৭২০২৯৮৪৬০

11.   শ্রেম�L আব�� হ�দেসম
 অলিFস সহ�য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীকা 

   ম স( ব�জু উ প��ন খ�ম�রৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় ৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়
ম�সকা �ন্দ�, ময় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীমনলিস&হ

৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী� - 10/11/196
1

09/11/20
20

17060/- 01763-136174

12. শ্রেম�: হ�লিFজু�র রহম�ন
    অলিFস সহকা �র� কা �ম কা লিVউটা�র অপ�দেরটার
    সি�সি�য়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরউপজে
লা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরমৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়�্য কর্মকর্তার দপ্তর কম�কর্ত� া মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরকা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরর্য�া মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরলয়

৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী - ১১/১১/১৯৬১ ১০/১১/২০২

০

২৪,১১০/- ৪,৩৩,৯৮০/-

mailto:yousufali@gmail.com


  খসড়া তালিকা � তা�লি�কা �

ক্র:ন& ন�ম,   প�ব� ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী কা ম�স্থ� শ্রে"ণী�
(3 য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী/
4 র্থ শ্রেণীর কর্মচারী�)

কা (�ডা�র/
নন

কা (�ডা�র

 জুন্ম তারিখ তা�লিরখ 59 বছর
প,তা�র
তা�লিরখ

লিপআরএ�
গমদেনর

 তা�লিরদেখ ম,�
শ্রেবতান
(টা�কা �)

  শ্রেম�ব�ই� নম্বর ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী
ইদেমই�

মন্তব(

কা লিটায় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী���, লিকা দে9�রগঞ্জ
13.    জুন�ব শ্রেম�L আব�� কা ���ম

 �(�বদেরটার� এ(�দেটানদেডান্ট
    �া মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরমসুি�কমৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়�্য কর্মকর্তার দপ্তর 
সির উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরপ ব্য কর্মকর্তার দপ্তরবস্থা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরপ�া মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরইউসি�ট, চাট্ট��ম

4 র্থ শ্রেণীর কর্মচারী� - 30/11/196
1

29/11/20
20

    
19310/-

01718178370

14.    শ্রেম�L আব� আক্কা�স লিময় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী�,
 প্রধা�ন সহকা �র�,   সি�মগা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরসি" মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়�্য কর্মকর্তার দপ্তরচা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরষ 

প্রকা ল্প(র�জুA), র�য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীগঞ্জ, সি�র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর
গঞ্জ

৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী - ০১/১২/১৯৬১ ৩০/১১/২০২
০

২২,৯৬০/- ০১৭১২০১৩৭৮৪

15.                                 শ্রেম�L লি�য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী�কা তা আ��
শ্রে6ত্রসহকা �র�

   ম স( ব�জু উ প��ন খ�ম�রৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় ৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়
 �া মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরর্তক্ষীর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর�দর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর, �া মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরর্তক্ষীর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর

৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী - 01/12/1961 30/11/202
0

30,260/- 01917668101
mdliaquatali61@gmail
.com 

16.   শ্রেম�L আL গF� র,                                    
 অলিFস সহ�য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীকা 

   ম স( ব�জু উ প��ন খ�ম�রৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় ৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় , ম�গুর�

৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী� - ০১/১২/১৯৬১ ৩০/১১/২০২
০

১৭,০৬০/- ০১৭২৪১৫৯১৩৯
gafurhauladar@
gmail.com 

17.   জুন�ব শ্রেম�L লিজুয় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী�উলি4ন
 হি�সা�ব রক্ষক রক্ষক
   জে
লা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়� ম সা কম�কর্তা� �র ক�র্যা��লা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়য়ৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় , গা�
�পু�র

3 য় - ১৭/১২/1961 ১ 6/১২/২০
20

২২,৯৬০/- 01741039669

18.   শ্রেম�Lআব�� কা ���ম আজু��,                        
 অলিFস সহ�য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীকা 

    উপদেজু�� ম স( কা ম�কা তা� �র �প্তরৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় ,"�প�র, 
ম�গুর�

৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী� - ১৯/১২/১৯৬১ ১৮/১২/২০২
০

১৭,০৬০/- ০১৭২৫১৫৩০৫৩

19.   শ্রেম�L ন,রু� ইস��ম
  শ্রে6ত্র সহকা �র�
   ম স( ব�জু উ প��ন খ�ম�রৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় ৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়

F� �প�র, ময় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীমনলিস&হ

৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী - 31/12/196
1

30/12/20
20

23,750/- 01721-780332

20.    জুন�ব শ্রেম�L খলি���র রহম�ন
 ট্রা�কা চা��কা 

4 র্থ শ্রেণীর কর্মচারী� - 31/12/196 30/12/20    ০১৭১২৯০৬৫৯৭

mailto:gafurhauladar@gmail.com
mailto:gafurhauladar@gmail.com
mailto:mdliaquatali61@gmail.com
mailto:mdliaquatali61@gmail.com


  খসড়া তালিকা � তা�লি�কা �

ক্র:ন& ন�ম,   প�ব� ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী কা ম�স্থ� শ্রে"ণী�
(3 য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী/
4 র্থ শ্রেণীর কর্মচারী�)

কা (�ডা�র/
নন

কা (�ডা�র

 জুন্ম তারিখ তা�লিরখ 59 বছর
প,তা�র
তা�লিরখ

লিপআরএ�
গমদেনর

 তা�লিরদেখ ম,�
শ্রেবতান
(টা�কা �)

  শ্রেম�ব�ই� নম্বর ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী
ইদেমই�

মন্তব(

    �া মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরমসুি�কমৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়�্য কর্মকর্তার দপ্তর 
সির উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরপ ব্য কর্মকর্তার দপ্তরবস্থা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরপ�া মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরইউসি�ট, চাট্ট��ম 1 20 24,850/-

21. জুন�ব  শ্রেম�L আলিমর শ্রেহ�দেসন                      

 ট্ট�কা  চা��কা , উপপলিরচা��দেকা র �প্তর                

ম স( অলিধা�প্তরৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় , চাট্ট��ম লিবভা�গ, কা � লিমল্লা�

৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী� - ০১/০১/১৯৬১ ৩১/১২/২০২

০

২৬,১০০/- ০১৭১৯৭০৪১৯৭

22.  আব্দু� ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীয় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী����
 শ্রে6ত্র সহকা �র�

  উপদেজু�� ম স( �প্তরৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় , ধানব�ড়া তালিকা �, টা�&গ�ই�

3 য় - 01/01/196
1

31/12/20
20

23,580/- 01720350364

23. শ্রেম�:   আব্দু�� আও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীয় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী�� শ্রেহ�দেসন
    অলিFস সহকা �র� কা �ম কা লিVউটা�র ম���6লিরকা 
   সি�সি�য়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরউপজে
লা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরমৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়�্য কর্মকর্তার দপ্তর দপ্তর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর, লিমজু� �প�র, 
 টা�&গ�ই�

3 য় - 01/01/196
1

31/12/20
20

24,760/- 01724-701808

24. জুন�ব শ্রেম�L আব��� হ�লিম� 

লিহস�বর6কা                                              

শ্রেজু�� ম স( কা ম�কা তা� �র �প্তরৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় , চা�]�প�র

৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী - ০১/০১/১৯৬২ 31/12/20
2 ০

২২,৯৬০/-  ০১৮১৮৮৬৬৯৫০
Hamiddof62@ 
gmail.com

25.   আব্দু�� কা �লি�র শ্রেহ�দেসন
 অলিFস সহ�য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীকা 
   সি�সি�য়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরউপজে
লা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরমৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়�্য কর্মকর্তার দপ্তর দপ্তর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর
 টা�&গ�ই� স�র,  টা�&গ�ই�

4 র্থ শ্রেণীর কর্মচারী� - 01/01/196
2

31/12/20
2 ০

17,920/- 01680-988353

26.    শ্রেম�L আব্দু�� মলিজু� লিময় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী�
 লিহস�ব র6কা 
  শ্রেজু�� ম স( �প্তরৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় , র&প�র

৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী - ০১/০১/১৯৬২ ৩১/১২/২০২
০

২২৯৬০.০০ ০১৯৪৭-৬৯৭০১৭
abdulmazidmia.
62@gmail.com

27. শ্রেম�:  আব্দু�� ব�লিরকা ,                                

 শ্রে6ত্র সহকা �র�

৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী - ০১/০১/১৯৬২ ৩১/১২/২০২
০

২২,৪৫০/- ০১৭৩৯৩৭৬৬৬০
mdbabir62@gm
ail.com

mailto:mdbabir62@gmail.com
mailto:mdbabir62@gmail.com


  খসড়া তালিকা � তা�লি�কা �

ক্র:ন& ন�ম,   প�ব� ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী কা ম�স্থ� শ্রে"ণী�
(3 য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী/
4 র্থ শ্রেণীর কর্মচারী�)

কা (�ডা�র/
নন

কা (�ডা�র

 জুন্ম তারিখ তা�লিরখ 59 বছর
প,তা�র
তা�লিরখ

লিপআরএ�
গমদেনর

 তা�লিরদেখ ম,�
শ্রেবতান
(টা�কা �)

  শ্রেম�ব�ই� নম্বর ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী
ইদেমই�

মন্তব(

সি�:    উপদেজু�� ম স( কা ম�কা তা� �র কা �র্য���য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় , 
শ্রেকা 9বপ�র,র্যদে9�র

28.    শ্রেম�L আব্দু�র রলি9�
 অলিFস সহ�য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীকা 

   উপদেজু�� ম স( কা ম�কা তা� �র �প্তরৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় , �া মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরটুসির উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরয়া মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর, 
ম�লিনকা গঞ্জ

 ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী� - ০১/০১/১৯৬২ ৩১/১২/২০২
 ০

১৮,৪৮০/- ০১৭১৩৫৬২৬৫১

29.                                আ��উলি4ন আহদেম�
 শ্রে6ত্র সহকা �র�

  উপদেজু�� ম স( �প্তরৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় , গ
া মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরসির উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরয়া মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর, ম�লিন্স ম্যানেজারের কার্যালয়গঞ্জ

3 য় - 1/1/1962 31/12/20
20

22450 01912-742795   
alauddin7152@g
mail.com

30. শ্রেম�L �া মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরখ ইউসুফ আলী                                   া মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরওয়া মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরর্ত শ্রেহ�দেসন                           
শ্রে6ত্র�হকা �র�

  উপদেজু�� ম স( �প্তরৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় , শ্রেডা�ম�র, �ীলফ আলী                                   া মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরমা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরী

 ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী - 01/01/196
2

31/12/20
20

23,580.০
০

০১৭১৯১১৩১৫১৫ 
sakhawat1315@
gmail.com

31.   শ্রেম�L খ�য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীরু� ইস��ম
 অলিFস সহকা �র�-কা �ম-  কা লিVউটা�র অপ�দেরটার

উত্তর -     পলি^ম ম স( সম্প্রস�রণী প্রকা ল্পৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় (র�জুA) 
প�বতা� �প�র, লি�ন�জুপ�র

৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী - ০১/০১/১৯৬২ ৩১/১২/২০২
০

২১৮৬০.০০ ০১৭১৬-০০১৮৯৬

32. জুন�ব শ্রেম�L ন�লিসম

অলিFস সহকা �র� কা �ম কা লিVL ম�দ্রা�6লিরকা 

 লিসলিনয় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীর উপদেজু�� ম স( কা ম�কা তা� �র �প্তরৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়

নব�নগর, ব্রা�হ্মণীব�লিড়া তালিকা য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী�।

৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী - ০১/০১/১৯৬২ ৩১/১২/২০২
০

২২,৯৬০/- ০১৯৪৪৪৯২৬০১

33. শ্রেম�L জুলিহরু� হকা 

হ(�চা�র� এটানদেডান্ট,ম স( ব�জু উ প��ন ৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় ৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়
খ�ম�র,জু�বননগর, চা� য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী�ডা�ঙ্গা�।

৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী� - ০১/০১/১৯৬২ ৩১/১২/২০২
০

17,060/- ০১৮৩৪৩৩৮৭০৫



  খসড়া তালিকা � তা�লি�কা �

ক্র:ন& ন�ম,   প�ব� ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী কা ম�স্থ� শ্রে"ণী�
(3 য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী/
4 র্থ শ্রেণীর কর্মচারী�)

কা (�ডা�র/
নন

কা (�ডা�র

 জুন্ম তারিখ তা�লিরখ 59 বছর
প,তা�র
তা�লিরখ

লিপআরএ�
গমদেনর

 তা�লিরদেখ ম,�
শ্রেবতান
(টা�কা �)

  শ্রেম�ব�ই� নম্বর ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী
ইদেমই�

মন্তব(

34.    জুন�ব শ্রেম�L আব�বকা র লিসলি4কা                    
 অলিFস সহ�য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীকা 

   ম স( ব�জু উ প��ন খ�ম�রৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় ৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় ,  �দর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর ,র�জুব�ড়া তালিকা �

৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী� - ০২/০১/১৯৬২ ০১/০১/২০২
১

১৭,০৬০ ০১৭১৬-৬৯৭৮৫৫

35.    জুন�ব 9&কা র চান্দ্র সন(�স�
 লিহস�ব র6কা ,
   শ্রেজু�� ম স( কা ম�কা তা� �র �প্তরৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় , ম�লিনকা গঞ্জ

 ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী - ০৪/০১/১৯৬২ ০৩/০১/২০২
 ১

২২,৯৬০/- ০১৭৬৬৪৯৩৪৯৬

36.   শ্রেম�L আকা র�ম আ��
 অলিFস সহ�য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীকা 
   শ্রেজু�� ম স( কা ম�কা তা� �র �প্তরৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় , লি�ন�জুপ�র

৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী� - ০৮/০১/১৯৬
২

০৭/০১/২০২
১

১৭,০৬০/- ০১৭৮৫-৪৫৪৩৫৪

37. জুন�ব শ্রেম�L আব্দু�� ব�লিরকা 

অলিFস সহ�য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীকা 

স�ম�লিদ্রাকা  ম স( �প্তরৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় , চাট্ট��ম 

৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী� - ১২/০১/১৯৬২ ১১/০১/২০২১ ১৭,০৬০/- ০১৭১৫৬৩৯১০৯

38. জুন�ব শ্রেম�L আব�� কা �দে9ম                             

অলিFস সহ�য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীকা                                        

উপদেজু�� ম স( কা মকা তা� �র �প্তরৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় , র�মগড়া তালিকা , 

খ�গড়া তালিকা �ছলিড়া তালিকা 

৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী� - ১৫/০১/১৯৬২ ১৪/০১/২০২১ ১৭,০৬০/-  ০১৫৫৭৯৯৯৯৮১
Kashemramgarh62@
gmail.com

39.   শ্রেম�L আব্দু�� হকা 
 প�V অপ�দেরটার
   ম স( ব�জু উ প��ন খ�ম�রৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় ৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়

9ম্ভু� গঞ্জ, ময় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীমনলিস&হ

৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী� - 01/02/196
2

31/01/20
21

21,410/- 01711-704749

40.    জুন�ব শ্রেম�L কা �দেয় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদে� লিমল্লা�তা
  প্রd9�সলিনকা কা ম�কা তা� � (  সি�
 সেবর্তজে�)

    �া মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরমসুি�কমৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়�্য কর্মকর্তার দপ্তর 
সির উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরপ ব্য কর্মকর্তার দপ্তরবস্থা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরপ�া মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরইউসি�ট, চাট্ট��ম

৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী - 01/02/196
2

31/01/20
21

   
37,510/-

01711781303 
quaidemillat781303
@gmail.com

mailto:quaidemillat781303@gmail.com
mailto:quaidemillat781303@gmail.com


  খসড়া তালিকা � তা�লি�কা �

ক্র:ন& ন�ম,   প�ব� ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী কা ম�স্থ� শ্রে"ণী�
(3 য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী/
4 র্থ শ্রেণীর কর্মচারী�)

কা (�ডা�র/
নন

কা (�ডা�র

 জুন্ম তারিখ তা�লিরখ 59 বছর
প,তা�র
তা�লিরখ

লিপআরএ�
গমদেনর

 তা�লিরদেখ ম,�
শ্রেবতান
(টা�কা �)

  শ্রেম�ব�ই� নম্বর ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী
ইদেমই�

মন্তব(

41.      জুন�ব শ্রেম�L জু�দেহ��� হকা 
     অলিFস সহ�য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীকা কা �ম কা লিVউটা�র অপ�দেরটার

   উপদেজু�� ম স( কা ম�কা তা� �র �প্তরৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় , �নু্দর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরগঞ্জ, 
গা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরইবা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরন্ধা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর।

3 য় - 01/02/196
2

31/01/20
21

23,580/- 01717-321683 
zahad1962@gmail.c
om

42.     জুন�ব শ্রেম�L আব�� কা ���ম আজু��
  তার্থ শ্রেণীর কর্মচারী( স&�হ সহকা �র�

    �া মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরমসুি�কমৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়�্য কর্মকর্তার দপ্তর 
সির উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরপ ব্য কর্মকর্তার দপ্তরবস্থা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরপ�া মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরইউসি�ট, চাট্ট��ম

3 য় - 01/02/196
2

31/01/20
21

  
22,960/-

01712295573
azadcg@yahoo.c
om

43.   শ্রেম�L মলিহ� শ্রেহ�দেসন
 অলিFস সহ�য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীকা ,   উপদেজু�� ম স( �প্তরৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় ,

আ�মডা�ঙ্গা�, চা� য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী�ডা�ঙ্গা�।

4 র্থ শ্রেণীর কর্মচারী� - 01/02/196
2

31/01/20
21

17,060/- 01729830167

44.   জেম�� 
হিসাম উহি�ন
  জেক্ষত্র সহকারী সা�ক�র� (  উচ্চ স্কেল জে�লা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়)

   হিসাহিনয়র উপুজে
লা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়� ম সাৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়  কা ম�কা তা� �র কা �র্য���য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী, 
শ্রেকা ন্দ�য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী�, সে�ত্রজেকা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরণা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর।

৩য় - ০২/০২/১৯৬২ ০১/০২/২০২
১

২৮,৮১০/- ০১৭২০-০৫২৩৪৩

joshimkendua@
gmail.com

45.   শ্রেম�L শ্রেম�খদে�ছ�র রহম�ন
 অলিFস সহ�য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীকা 
    সি�সি�য়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরউপজে
লা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরমৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়�্য কর্মকর্তার দপ্তর কম�কর্ত� া মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরদপ্তর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর

সেগা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরদা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরগা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরড়ী, র�জু9�হ�

 ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী� - ০ 2/০ 2/19
62

1/2/2021 17,060/- 01783668125

46.    জুন�ব শ্রেম�L রুহু� আলিমন
 শ্রেf�র লিকা প�র

   শ্রেকা �য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী�লি�লিটা অ(�স�দেরন্স ম্যানেজারের কার্যালয় ম(�দেনজু�দেরর কা �র্য���য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী, 
  শ্রেকা �য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী�লি�লিটা কা দেQ�� �(�ব, খ��ন�

3 য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী - 03/02/19
62

02/02/2
021

22,960/- 01716-024073
ruhul024073@gmail.
com

47.   শ্রেম�L রলিFকা � � ইস��ম
 লিহস�ব র6কা 
   শ্রেজু�� ম স( কা ম�কা তা� �র �প্তরৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় , শ্রেমদেহরপ�র

৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী - ১১/০২/১৯৬২ ১০/০২/২০২
১

২১,৮৬০/- 01946845019
rafiqulshamim32@y
ahoo.com 

48.   শ্রেম�L লিগয় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী�স উলি4ন  ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী - ১২/০২/১৯৬২ ১১/০২/২০২১ ২১,৮৬০/- ০১৭৩০-৯৮৪৭৪৫

mailto:rafiqulshamim32@yahoo.com
mailto:rafiqulshamim32@yahoo.com
mailto:joshimkendua@gmail.com
mailto:joshimkendua@gmail.com
mailto:azadcg@yahoo.com
mailto:azadcg@yahoo.com
mailto:zahad1962@gmail.com
mailto:zahad1962@gmail.com


  খসড়া তালিকা � তা�লি�কা �

ক্র:ন& ন�ম,   প�ব� ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী কা ম�স্থ� শ্রে"ণী�
(3 য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী/
4 র্থ শ্রেণীর কর্মচারী�)

কা (�ডা�র/
নন

কা (�ডা�র

 জুন্ম তারিখ তা�লিরখ 59 বছর
প,তা�র
তা�লিরখ

লিপআরএ�
গমদেনর

 তা�লিরদেখ ম,�
শ্রেবতান
(টা�কা �)

  শ্রেম�ব�ই� নম্বর ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী
ইদেমই�

মন্তব(

    অলিFস সহকা �র� কা �ম কা লিVউটা�র ম�দ্রা�6লিরকা 
  উপদেজু�� ম স( �প্তরৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় , র�জৈজুর, ম���র�প�র।

giasuddinahmed918
@gmail.com

49.   শ্রেম�L জু�দেহ��� ব�র�
 শ্রে6ত্র সহকা �র�

  উপদেজু�� ম স( �প্তরৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় , প�রগ�ছ�, র&প�র

৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী - ০১/০৩/১৯৬
২

২৮/০২/২০২
১

২৩,৫৮০/- ০১৭১৬-  ৬৯৬২৬৯
mdzahidulbari62@g
mail.com

50.   �সুিমত্রা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরণী
  লিহস�ব র6কা 
   শ্রেজু�� ম স( কা ম�কা তা� �র �প্তরৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় , গা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরইবা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরন্ধা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর

3 য় - 01/03/196
2 

28/02/20
21 

22,960/- 01731-901173 
sumitrarani1962@g
mail.com

51.   শ্রেম�L মলিমন উলি4ন
     অলিFস সহকা �র� কা �ম কা লিVউটা�র ম�দ্রা�6লিরকা 
  শ্রেজু�� ম স( �প্তরৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় , ম���র�প�র

 ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী - ০১/০৩/১৯৬
২

২৮/০২/২০২
১

২৩,৫৮০/- ০১৭১৮-০৪৯৩৭৭
uddinmomin377@g
mail.com

52.                     কা �জু� শ্রেম�সদে�ম� আক্তা�র
                               উচ্চম�ন সহকা �র�

  ম স(পলির�9�ন ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী ম�নলিনয় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীন্ত্রণীৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় , খ��ন�

3 য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী - 0 ২/0 ৩/1
962

0 ১/0 ৩/২
০২১

2 ১,৮ 60/
-

01716-    ৭৮০৯৫২
moslemadof89@g
mail.com

53.   শ্রেম�L শ্রে��কা ম�ন শ্রেহ�দেসন
 প্রধা�ন সহকা �র�
     শ্রেজু�� ম স( কা ম�কা তা� �র কা �র্য���য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী ময় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীমনলিস&হৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়

3 য় - 05/03/196
2

04/03/20
21

28,810/- 01919-420882
md  lukmanhussen  
1962  @gmail.com  

54.   জুন�ব শ্রেম�হ�ম্ম� আ��
লিহস�বর6কা 

  শ্রেজু�� ম স( �প্তরৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় , র�জুব�ড়া তালিকা �

৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী - ০৫/০৩/১৯৬
২

০৪/০৩/২০২
১

২২,৯৬০/- ০১৭১৮-২২৯৯২০

55. জুন�ব  শ্রেম�L শ্রেম�স্তF� শ্রেম�ল্লা�

গ�ড়া তালিকা � চা��কা 

ম স( প্রজুনন ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী প্রলি96ণী শ্রেকা ন্দ্রৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় , র�য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীপ�র, 

�6�প�র

৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী� - ০৫/০৩/১৯৬

২

০৪/০৩/২০২

১

২৪,৮৫০/- ০১৮১৬১২৫৬১৭
Mmostafamolla6
2@ gmail.com

56.    জুন�ব শ্রেম�L হ�লিFজু উলি4ন ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী - ০৬/০৩/১৯৬ ০৫/০৩/২০২ ২৩,৫৮০/- ০১৯১৪-১৭৮৫৭৩

mailto:mdlukmanhussen1962@gmail.com
mailto:mdlukmanhussen1962@gmail.com
mailto:sumitrarani1962@gmail.com
mailto:sumitrarani1962@gmail.com


  খসড়া তালিকা � তা�লি�কা �

ক্র:ন& ন�ম,   প�ব� ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী কা ম�স্থ� শ্রে"ণী�
(3 য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী/
4 র্থ শ্রেণীর কর্মচারী�)

কা (�ডা�র/
নন

কা (�ডা�র

 জুন্ম তারিখ তা�লিরখ 59 বছর
প,তা�র
তা�লিরখ

লিপআরএ�
গমদেনর

 তা�লিরদেখ ম,�
শ্রেবতান
(টা�কা �)

  শ্রেম�ব�ই� নম্বর ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী
ইদেমই�

মন্তব(

 শ্রে6ত্র সহকা �র�
    সি�ঃ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়উপজে
লা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরমৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়�্য কর্মকর্তার দপ্তর কম�কর্ত� া মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরকা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরর্য�া মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরলয়, 

�কলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর, শ্রে9রপ�র

 ২  ১ ufonakla@fisheri
es.gov.com

57.  শ্রেম�Lআলিতায় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী�র রহম�ন
 শ্রে6ত্র সহকা �র�

   উপদেজু�� ম স( কা ম�কা তা� �রৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়
�প্তর,মদেহ9প�র,লিlন�ই�হ

 ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী - ১৫/৩/১৯৬২ ১৪/৩/২০২১ ২২,৪৫০/- ০১৭৫৩-৪০৩৫৭২
atair@gmail.com 

58.   শ্রেম�L 9�হ�জু��� লিময় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী�
 অলিFস সহ�য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীকা 

   উপদেজু�� ম স( কা ম�কা তা� �র �প্তরৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় , ম�ধাবপ�র, 
হলিবগঞ্জ

৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী� - ১৫/০৩/১৯৬
২

14/03/20
21

17,060/- 01719892485

59. শ্রেম�:  �রুুজ্জা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরমা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর�
শ্রে6ত্রসহকা �র�

   সি�সি�য়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরউপজে
লা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরমৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়�্য কর্মকর্তার দপ্তর দপ্তর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর
�সির উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরষ া মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরবা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরড়ী, জু�ম��প�র  ।

৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী
-

19/03/196
2

18/03/20
21

23,580/-
  01728381127
suruzzaman.sufo@g
mail.com

60.   শ্রেম�L 9লিহ��� ইস��ম
ইদে�কা লিট্রালি9য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী�ন
উত্তর -     পলি^ম ম স( সম্প্রস�রণী প্রকা ল্পৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় (র�জুA) 
প�বতা� �প�র, লি�ন�জুপ�র

৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী - ২৩/৩/১৯৬২ ২২/০৩/২০২
১

২৩,৫৮০/- ০১৭১৮-৭৪১৫৮৬

61.  শ্রেম�L বলি�উজ্জা�ম�ন,  অলিFস সহ�য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীকা ,  সি�সি�য়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর
  উপদেজু�� ম স( �প্তরৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় ,  �ীলফ আলী                                   া মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরমা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরী �দর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর, 

�ীলফ আলী                                   া মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরমা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরী।

 ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী� - 01/04/196
2

31/03/20
21

17,060/- 01722129366
badiuzzaman09b
d@gamil.com

62.   শ্রেম�L মলিজুব�র রহম�ন
 শ্রে6ত্র সহকা �র�

    সি�সি�য়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরউপজে
লা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরমৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়�্য কর্মকর্তার দপ্তর কম�কর্ত� া মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরদপ্তর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর

৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী - ০১/০৪/১৯৬২ ৩১/০ 3/২০
21

23,580/- 01740973190

mojibur01718@

mailto:atair@gmail.com


  খসড়া তালিকা � তা�লি�কা �

ক্র:ন& ন�ম,   প�ব� ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী কা ম�স্থ� শ্রে"ণী�
(3 য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী/
4 র্থ শ্রেণীর কর্মচারী�)

কা (�ডা�র/
নন

কা (�ডা�র

 জুন্ম তারিখ তা�লিরখ 59 বছর
প,তা�র
তা�লিরখ

লিপআরএ�
গমদেনর

 তা�লিরদেখ ম,�
শ্রেবতান
(টা�কা �)

  শ্রেম�ব�ই� নম্বর ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী
ইদেমই�

মন্তব(

�া মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরজেচা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরল,চা�]প�ইনব�বগঞ্জ gmail.com

63. শ্রেম�: আব�� হ�লিসম
    অলিFস সহকা �র� কা �ম কা লিVউটা�র অপ�দেরটার

   উপদেজু�� ম স( কা ম�কা তা� �র কা �র্য���য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়
ইটান�, লিকা দে9�রগঞ্জ।

৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী - ০২/০৪/১৯৬২ ০১/০৪/২০২

১

২২,৯৬০/- ৪,১৩,২৮০/-

64.    জুন�ব শ্রেম�L রুহু� আম�ন
 অলিFস সহ�য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীকা 

   সি�ঃ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়উঃ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়�্য কর্মকর্তার দপ্তর দপ্তর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর,  �দর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর, র�জুব�ড়া তালিকা �

৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী� - ০৬/০৪/১৯৬
২

০৫/০৪/২০২
১

১৭,০৬০/- ০১৭২৪-৬৫২১৮১

65. জুন�ব  শ্রেম�L আব্দু�স �লিতাF

প�V অপ�দেরটার

ম স( ব�জু উ প��ন খ�ম�রৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় ৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় ,পলিটায় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী�, চাট্ট��ম

৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী� - ১৪/০৪/১৯৬২ ১৩/০৪/২০২

১

২১,৩১০/- ০১৮৩১৫৬১৮১০

66. জুন�ব  শ্রেম�L জু�ম�� উলি4ন

প�V অপ�দেরটার

ম স( ব�জু উ প��ন খ�ম�রৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় ৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় , র�মর�ই�, 

ব্রা�হ্মণীব�লিড়া তালিকা য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী�

৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী� - ১৪/০৪/১৯৬২ ১৩/০৪/২০২

১

২১,৩১০/- ০১৮৩১৫৬১৮১০

67.   শ্রেম�L এম����� হকা 
 অলিFস সহ�য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীকা ,   উপদেজু�� ম স( �প্তরৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় , 

শ্রেডা�ম�র, �ীলফ আলী                                   া মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরমা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরী

 ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী� - 23/04/196
2

22/04/20
21

17,060/- ০১৭২৫৬৭৬৮৯৩
emdadul@gmail.
com

68. জুন�ব শ্রেম�L 9�মছ� হকা 

 শ্রে6ত্রসহকা �র�

৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী - ৩০/০৪/১৯৬

২

২৯/০৪/২০২

১

২৩,৫৮০/- ০১৭৫২৯৬০০৩

Shamsufisheries 



  খসড়া তালিকা � তা�লি�কা �

ক্র:ন& ন�ম,   প�ব� ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী কা ম�স্থ� শ্রে"ণী�
(3 য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী/
4 র্থ শ্রেণীর কর্মচারী�)

কা (�ডা�র/
নন

কা (�ডা�র

 জুন্ম তারিখ তা�লিরখ 59 বছর
প,তা�র
তা�লিরখ

লিপআরএ�
গমদেনর

 তা�লিরদেখ ম,�
শ্রেবতান
(টা�কা �)

  শ্রেম�ব�ই� নম্বর ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী
ইদেমই�

মন্তব(

 লিসলিনয় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীর উপদেজু�� ম স( কা ম�কা তা� �র �প্তরৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়

মতা�ব উত্তর, চা�]�প�র।

@ gmail.com

69. শ্রেম�: আ��উলি4ন

শ্রে6ত্র সহকা �র�

উপদেজু�� ম স( �প্তরৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় , তা�ড়া তালিকা �ই�, লিকা দে9�রগঞ্জ

৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী - ০৮/০৫/১৯৬

২

০৭/০৫/২০২

১

২২,৪৫০/- ৪,০৪,১০০/-

70. জুন�ব শ্রেম�L শ্রেসদেকা ন্দ�র শ্রেম��(�

অলিFস সহকা �লির কা �ম কা লিVউটা�র ম�দ্রা�6লিরকা         

শ্রেজু�� ম স( কা ম�কা তা� �র �প্তরৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় , নড়া তালিকা �ই�

৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী - ১৫/০৫/১৯৬২ ১৪/০৫/২০২

১

২২,৯৬০/- ০১৭২৫৯৯১৬৮৪
smollahno@gma
il.com

71. জুন�ব তা�জু�� ইস��ম

শ্রে6ত্রসহকা �র�

উপদেজু�� ম স( �প্তরৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় , ���দেম�হন , শ্রেভা���

৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী - ২০/৫/১৯৬২ ১৯/০৫/২০২

১

১৭,৬০০/- ০১৯১৬০১৫৮৭৪

72. জুন�ব শ্রেম�L মলিনরম্ন� ইস��ম

অলিFস সহ�য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীকা 

খ�ম�র  ব(বস্থ�পদেকা র �প্তর

ম স( ব�জু উ প��ন খ�ম�রৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় ৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় , শ্রেভা��� স�র, শ্রেভা���

৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী� - ২০/৫/১৯৬২ ১৯/৫/২০২১ ১৭,৬০০/- ০১৯১৬০১৫৮৭৪

wasifjahid@gmail.co

m

73.    জুন�ব শ্রেম�L ন�লিসর উলি4ন
শ্রেটা�প�স

    �া মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরমসুি�কমৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়�্য কর্মকর্তার দপ্তর 
সির উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরপ ব্য কর্মকর্তার দপ্তরবস্থা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরপ�া মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরইউসি�ট, চাট্ট��ম

4 র্থ শ্রেণীর কর্মচারী� - 22/05/196
2

21/05/20
21

 17,600/- 01846822813

74.   শ্রেম�L কা লিF� উলি4ন
 অলিFস সহ�য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীকা 

৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী� - 23/05/196
2

22/05/20
21

17,060/- 01876-913848

mailto:smollahno@gmail.com
mailto:smollahno@gmail.com


  খসড়া তালিকা � তা�লি�কা �

ক্র:ন& ন�ম,   প�ব� ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী কা ম�স্থ� শ্রে"ণী�
(3 য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী/
4 র্থ শ্রেণীর কর্মচারী�)

কা (�ডা�র/
নন

কা (�ডা�র

 জুন্ম তারিখ তা�লিরখ 59 বছর
প,তা�র
তা�লিরখ

লিপআরএ�
গমদেনর

 তা�লিরদেখ ম,�
শ্রেবতান
(টা�কা �)

  শ্রেম�ব�ই� নম্বর ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী
ইদেমই�

মন্তব(

   ম স( ব�জু উ প��ন খ�ম�রৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় ৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়
9ম্ভু� গঞ্জ, ময় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীমনলিস&হ।

75.   শ্রেম�L আব্দু�� জুব্বা�র
ইদে�কা লিট্রালি9য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী�ন

  সি�মগা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরসি" মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়�্য কর্মকর্তার দপ্তরচা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরষ প্রকল্প(র�জুA), র�য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীগঞ্জ, 
সি�র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর
গঞ্জ

৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী - ২৫/০৫/.১৯৬
২

২৪/০৫/২০২
১

২৬,১০০/- ০১৭১৩৬৩১৭৯৬

76. শ্রেম�:  মলিFজু উলি4ন
 শ্রে6ত্র সহকা �র�,

    সি�সি�য়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরউপজে
লা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরমৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়�্য কর্মকর্তার দপ্তর কম�কর্ত� া মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরকা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরর্যা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরলয়,
ইস��মপ�র,  জু�ম��প�র ।

৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী
- ৩০/০৫/১৯৬

২
২৯/০৫/২০২
১

২৩,৫৮০/- ০১৭১৮৭৫৯০৯২
mofizuddinfa@gmail
.com

77. জুন�ব  হ�র�ধান 

অলিFস সহ�য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীকা                                           

শ্রেজু�� ম স( কা ম�কা তা� �র �প্তরৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় , ব�ন্দরব�ন

৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী� - ০১/০৬/১৯৬

২

৩০/০৫/২০২

১

১৭,০৬০/- ০১৮৮৭৯২৮৬০৯

78. শ্রেম�হ�L 9লিFকা � � ইস��ম

লিহস�ব র6কা 

শ্রেজু�� ম স( �প্তরৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় , চা�]প�ইনব�বগঞ্জ

৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী - 09/06/196
2

০৮/০৬/২০২

১

23, 580/- ০১৭১৪-৪৫৮৯৮৪

79.     জুন�ব শ্রেম�L মতা��বর রহম�ন
  শ্রে6ত্র সহকা �র�

    সি�সি�য়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরউপজে
লা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরমৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়�্য কর্মকর্তার দপ্তর কম�কর্ত� া মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরদপ্তর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর, 
 প��9ব�ড়া তালিকা � গ�ইব�ন্ধা�।

3 য় - 19/06/196
2

18/06/20
21

23,580/- 01714-861227

matlubarrahnam196

2@gmail.com

80.   শ্রেম�L হ�য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী��র আ��,শ্রে6সহকা �র�
    সি�সি�য়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরউপজে
লা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরমৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়�্য কর্মকর্তার দপ্তর কম�কর্ত� া মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরদপ্তর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর

৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী - 20/06/1962 19/06/202
1

23,580/- 01731525890
haider5890@yahoo.co
m 

mailto:haider5890@yahoo.com
mailto:haider5890@yahoo.com
mailto:matlubarrahnam1962@gmail.com
mailto:matlubarrahnam1962@gmail.com
mailto:mofizuddinfa@gmail.com
mailto:mofizuddinfa@gmail.com


  খসড়া তালিকা � তা�লি�কা �

ক্র:ন& ন�ম,   প�ব� ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী কা ম�স্থ� শ্রে"ণী�
(3 য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী/
4 র্থ শ্রেণীর কর্মচারী�)

কা (�ডা�র/
নন

কা (�ডা�র

 জুন্ম তারিখ তা�লিরখ 59 বছর
প,তা�র
তা�লিরখ

লিপআরএ�
গমদেনর

 তা�লিরদেখ ম,�
শ্রেবতান
(টা�কা �)

  শ্রেম�ব�ই� নম্বর ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী
ইদেমই�

মন্তব(

 র্যদে9�র স�র ,র্যদে9�র
81. হৃ�য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী কা � ম�র শ্রেঘ�ষ

অলিFস সহকা �র� কা �ম কা লিVউটা�র ম�দ্রা�6লিরকা 

উপদেজু�� ম স( কা ম�কা তা� �র কা �র্য���য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় ,�,গ��প�র, 

র�জু9�হ�।

৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী - ৩০/০৬/১৯৬

২

২৯/০৬/২০২

১

২২,৯৬০/- ০১৭২৩৯০৯৩৬৩

82.    জুন�ব সৈসয় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী� র�লিকা ব�� মইন
  সি�সি�য়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরফ আলী                                   জেটা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরআসিট�ষ্ট
    �া মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরমসুি�কমৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়�্য কর্মকর্তার দপ্তর 
সির উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরপ ব্য কর্মকর্তার দপ্তরবস্থা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরপ�া মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরইউসি�ট, চাট্ট��ম

3 য় - 30/06/196
2

29/06/20
21

    
41,360/-

01717119250
sdrakib@gmail.c
om

83.   শ্রেম�L আব্দু�� আলিজুজু
 অলিFস সহ�য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীকা 
   সি�সি�য়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরউপজে
লা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরমৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়�্য কর্মকর্তার দপ্তর দপ্তর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর

ম�ক্তা�গ�ছ�, ময় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীমনলিস&হ।

4 র্থ শ্রেণীর কর্মচারী� - 01/07/196
2

30/06/20
21

17,060/- 01734-450426

84. জুন�ব শ্রেম�L শ্রেগ���ম শ্রেম�স্তF�

 লিহস�বর6কা 

শ্রেজু�� ম স( কা ম�কা তা� �র �প্তরৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় , ব্রা�হ্মণীব�লিড়া তালিকা য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী�

৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী - ১১/০৭/১৯৬২ ৩০/০৬/২০২

১

২৪,১১০/-  ০১৭১২ ৪৪৪৬২২

85.   জুন�ব আব্দু�� �লিতাF
 অলিFস সহ�য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীকা 

  উপদেজু�� ম স( �প্তরৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় , লি9বপ�র, �র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরসি�ংদী

৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী� - ০৭/০৭/১৯৬২ ০৬/০৭/২০২
১

১৭,৯২০/- ০১৭০৩৩৪৯৮০৫

86.   শ্রেম�L মদেন�য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী�র শ্রেহ�দেসন,                             
 অলিFস সহ�য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীকা ,   উপদেজু�� ম স( �প্তরৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় , 

শ্রেচাtগ�ছ�,  র্যদে9�র

৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী� - ০৯/০৭/১৯৬
২

০৯/০৭/২০২
১

১৭,৯২০/- ০১৭১৭২৭২৯৪০

87. শ্রেম�:  ম�কা স�� উল্লা�হ
 গা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরড়ী চা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরলক

4 র্থ শ্রেণীর কর্মচারী� - 15/07/196
2

14/07/20
21

26,100/- 01913-039523

mailto:sdrakib@gmail.com
mailto:sdrakib@gmail.com


  খসড়া তালিকা � তা�লি�কা �

ক্র:ন& ন�ম,   প�ব� ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী কা ম�স্থ� শ্রে"ণী�
(3 য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী/
4 র্থ শ্রেণীর কর্মচারী�)

কা (�ডা�র/
নন

কা (�ডা�র

 জুন্ম তারিখ তা�লিরখ 59 বছর
প,তা�র
তা�লিরখ

লিপআরএ�
গমদেনর

 তা�লিরদেখ ম,�
শ্রেবতান
(টা�কা �)

  শ্রেম�ব�ই� নম্বর ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী
ইদেমই�

মন্তব(

    শ্রেজু�� ম স( কা ম�কা তা� �র �প্তরৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়
 টা�&গ�ই�

88.   শ্রেম�L শ্রেখ�রদে9� আ�ম
 অলিFস সহ�য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীকা 

   ম স( ব�জু উ প��ন খ�ম�রৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় ৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়
 সে�র্তা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরবগঞ্জ, লি�ন�জুপ�র

৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী� - ১৬/০৭/১৯৬২ ১৫/০৭/২০২
১

১৭,৯২০/- ০১৭৮৭-৩৩৫৬২৪

89.   শ্রেম�L ন�রু� ইস��ম
 অলিFস সহ�য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীকা 
   শ্রেজু�� ম স( কা ম�কা তা� �র �প্তরৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় ,র্যদে9�র

৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী� - 16/07/1962 15/07/202
1

17,920/- 01766307323

90.   শ্রেম�L স�মছ�� হকা 
 অলিFস সহ�য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীকা 
     সি�সি�য়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরউপজে
লা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরমৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়�্য কর্মকর্তার দপ্তর কম�কর্ত� া মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরদপ্তর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর

শ্রেকা �টাচা�]�প�র,লিlন�ই�হ।

 ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী� - ২০/০৭/১৯৬২ ১৯/০৭/২০২
১

১৯,৭৭০/- ০১৭৫৬-৭৭৬৭৩৯

91. শ্রেম�:  মলিহ��� ইস��ম
 অলিFস সহ�য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীকা 
   শ্রেজু�� ম স( কা ম�কা তা� �র �প্তরৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় , র�জু9�হ�

 ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী� - ২৩/০৭/১৯৬২ ২২/০৭/২০২১ ১৭,৯২০/- ০১৮৬০৫১৫৩৮৭, 
০১৭১৯৫০৭২৩৬

92. শ্রেম�:  9�মছ�� হকা ,  শ্রে6ত্র সহকা �র�
 সি�সি�য়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরউপ    শ্রেজু�� ম স( কা ম�কা তা� �র �প্তরৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়
 Fলির�প�র স�র, Fলির�প�র

3 য় - 31/০ 7/১৯৬
2

30/০ 7/২০
২ 1

24,760/- 01721157978

93.   শ্রেম�L শ্রেতা�F�জ্জা� শ্রেহ�দেসন
 অলিFস সহ�য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীকা 

   ম স( ব�জু উ প��ন খ�ম�রৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় ৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়
লিত্র9��, ময় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীমনলিস&হ

৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী� - 01/08/196
2

31/07/20
21

17,060/- 01787-097177

94.   শ্রেম�L ন�রু� হকা 
 প�কা � র প্রহর�
    ম স( প্রলি96ণী ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী সম্প্রস�রণী শ্রেকা ন্দ্রৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় , Fলির�প�র

৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী� - ০১/৮/১৯৬২ ৩১/৭/২০২১ ১৭,৯২০/- -



  খসড়া তালিকা � তা�লি�কা �

ক্র:ন& ন�ম,   প�ব� ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী কা ম�স্থ� শ্রে"ণী�
(3 য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী/
4 র্থ শ্রেণীর কর্মচারী�)

কা (�ডা�র/
নন

কা (�ডা�র

 জুন্ম তারিখ তা�লিরখ 59 বছর
প,তা�র
তা�লিরখ

লিপআরএ�
গমদেনর

 তা�লিরদেখ ম,�
শ্রেবতান
(টা�কা �)

  শ্রেম�ব�ই� নম্বর ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী
ইদেমই�

মন্তব(

95.  শ্রেম�Lমকা দেস� আ��
 অলিFস সহ�য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীকা ,

  ম স(ব�জু উ প��ন খ�ম�রৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় ৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় , প�লিuয় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী�,র�জু9�হ�

 ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী� - ০১/০৮/১৯৬
২

৩১/০৭/২০২
১

১৭,৯২০/- ০১৭২৩৩৫৩৩৩৭

96.   শ্রেম�L আব্দু�� কা �লি�র
 লিহস�ব র6কা , 

 উপপলিরচা��দেকা র কা �র্য���য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী ,
 ম স( অলিধা�প্তরৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় ,  ময় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীমনলিস&হ লিবভা�গ, ময় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীমনলিস&হ

3 য় - ০৭/০৮/১৯৬
২

০৬/০৮/২০২
১

২৪,১১০/- ০১৭১৯-১৫০৫৯৬

mdabdulkadir  147  
0  @gmail.com  

97. জুন�ব  শ্রেম�L 9�হ জু�ম�ন 

অলিFস সহকা �র� কা �ম কা লিম�পউটা�র অপ�দেরটার

উপদেজু�� ম স( কা ম�কা তা� �র �প্তরৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় , উলিজুরপ�র, 

বলির9��

৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী - ১৪/৮/১৯৬২ ১৩/৮/২০২১ ২৪,১১০/- ০১৭১৮৩৫২১১২

98.   শ্রেম�L কা �দেছ� লিময় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী�
 লিহস�ব র6কা 
    ম স( প্রলি96ণী ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী সম্প্রস�রণী শ্রেকা ন্দ্রৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় , Fলির�প�র

৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী - ২৭/৮/১৯৬২ ২৬/৮/২০২১ ২৪,১১০/- ০১৭২৫৩৬৫৫৮২

99.    শ্রেম�L আব�� কা ���ম আজু��
 শ্রে6ত্র সহকা �র�

    সি�সি�য়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরউপজে
লা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরমৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়�্য কর্মকর্তার দপ্তর দপ্তর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর
ীব��গর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর, 
চা� য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী�ডা�ঙ্গা�

৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী - ২৮/০৮/১৯৬

২

২৭/০৮/২০২
১

24,760/- ০১৭১৫৬৮৫৯৭১
azad  1962dof@gail.  
com 

100.    জুন�ব শ্রেম�L কা �ম�� শ্রেহ�দেসন
  অলিFস সহকা �র� কা �ম-  কা লিVউটা�র ম�দ্রা�6লিরকা 

   সি�ঃ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়উপজে
লা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরমৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়�্য কর্মকর্তার দপ্তর কম�কর্ত� া মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরদপ্তর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর, লিঘও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীর, 
ম�লিনকা গঞ্জ

 ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী - ৩০/০৯/১৯৬
 ২

৩১/০৮/২০২
 ১

২২,৯৬০/- ০১৯৩৩৮৮০১৫৯

101.জুন�ব  স�ইন্দ ম�রম� ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী - ১১/০৯/১৯৬২ ১০/০৯/২০২ ২৪,১১০/-  ০১৫৫৩২৪১১২৩

mailto:azad1962dof@gail.com
mailto:azad1962dof@gail.com


  খসড়া তালিকা � তা�লি�কা �

ক্র:ন& ন�ম,   প�ব� ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী কা ম�স্থ� শ্রে"ণী�
(3 য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী/
4 র্থ শ্রেণীর কর্মচারী�)

কা (�ডা�র/
নন

কা (�ডা�র

 জুন্ম তারিখ তা�লিরখ 59 বছর
প,তা�র
তা�লিরখ

লিপআরএ�
গমদেনর

 তা�লিরদেখ ম,�
শ্রেবতান
(টা�কা �)

  শ্রেম�ব�ই� নম্বর ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী
ইদেমই�

মন্তব(

অলিFস সহকা �র� কা �ম কা লিVL অপ�দেরটার

শ্রেজু�� ম স( কা মকা তা� �র �প্তরৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় , খ�গড়া তালিকা �ছলিড়া তালিকা 

১ Saindamarma@ 
gmail.com

102.   শ্রেম�L লিমজু�ন�র রহম�ন
 শ্রে6ত্র সহকা �র�

   উপদেজু�� ম স( কা ম�কা তা� �র কা �র্য���য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়
শ্রেব�কা � লিচা, সি�র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর
গঞ্জ।

৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী - ১৬/০৯/১৯৬
২

১৫/০৯/২০২
১

২৪,৭৬০/-  ০১৭১২ ৫৪২০১২

mizanur.ronju62
@gmail.com

103.
১

শ্রেম�:  আক্কা�স আ��
 শ্রে6ত্র সহকা �র�

  উপদেজু�� ম স( �প্তরৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় , ব�স�ই�, টা�&গ�ই�

3 য় - 18/09/196
2

17/09/20
21

24,760/- 01917-058940

104.   শ্রেম�L নজুরু� ইস��ম
 শ্রে6ত্র সহকা �র�

   উপদেজু�� ম স( কা ম�কা তা� �র �প্তরৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় ,
��পচা�]লিচায় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী�, বগুড়া তালিকা �।

3 য় - 27/9/1962 26/9/202
1

24,760/- 01719946754

mnislam120 

@gmail.com

105.শ্রেম�: মলিFজু উ4�ন
    অলিFস সহকা �র� কা �ম কা লিVউটা�র অপ�দেরটার,
    সি�সি�য়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরউপজে
লা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরমৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়�্য কর্মকর্তার দপ্তর কম�কর্ত� া মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরকা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরর্য�া মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরলয়,

�দর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর, লিকা দে9�রগঞ্জ।

৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী - ০১/১০/১৯৬২ ৩০/০৯/২০২

১

২২,৯৬০/-

106.
১

   জুন�ব শ্রেম�L আদেন�য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী�রু� ইস��ম
  অলিFস সহ�য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীকা 
   সি�সি�য়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরউপজে
লা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরমৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়�্য কর্মকর্তার দপ্তর কা ম�কা তা� �র �প্তর, 

প��9ব�ড়া তালিকা �, গা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরইবা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরন্ধা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর।

৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী� - 15/10/196
2

14/10/20
21

17,920/- 01718-826631

 

anoyarul1962@gmai

l.com107.   শ্রেম�L ইছব আ��
 অলিFস সহ�য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীকা 
   সি�সি�য়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরউপজে
লা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরমৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়�্য কর্মকর্তার দপ্তর দপ্তর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর

৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী� - 20/10/196
2

19/10/20
21

17,920/- 01922-607914



  খসড়া তালিকা � তা�লি�কা �

ক্র:ন& ন�ম,   প�ব� ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী কা ম�স্থ� শ্রে"ণী�
(3 য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী/
4 র্থ শ্রেণীর কর্মচারী�)

কা (�ডা�র/
নন

কা (�ডা�র

 জুন্ম তারিখ তা�লিরখ 59 বছর
প,তা�র
তা�লিরখ

লিপআরএ�
গমদেনর

 তা�লিরদেখ ম,�
শ্রেবতান
(টা�কা �)

  শ্রেম�ব�ই� নম্বর ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী
ইদেমই�

মন্তব(

ঈশ্বরগঞ্জ, ময় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীমনলিস&হ
108.শ্রেম�L স�ইF� � ইস��ম

লিনর�পত্ত� প্রহর�

প্রকা ল্প ম স(ৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়  সম্প্রস�রণী কা ম�কা তা� �র �প্তর

হ(�চা�র� কা মদেJক্স, উল্লা�প�ড়া তালিকা �, সি�র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর
গঞ্জ

৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী� - ৩১/১০/১৯৬২ ৩০/১০/২০২
১

১৭,৯২০/- ০১৭৩৫৩০৬৪৫৭

109.   শ্রেম�L 9�মস�� আ�ম
  শ্রে6ত্র সহকা �র�

  উপদেজু�� ম স( �প্তরৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় , শ্রে6ত্র���, জুয় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীপ�রহ�টা

3q - 31/10/196
2

30/10/20
21

24,760/- 01716-982468
Samsulfa67@gmail.c

om
110.   সৈ�য়দমা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরহা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরববুুলআলম

 শ্রে6ত্র সহকা �র�
   সি�সি�য়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরউপজে
লা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরমৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়�্য কর্মকর্তার দপ্তর দপ্তর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর, কা ��লিকা লিন, 

ম���র�প�র।

 ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী - ০১/১১/১৯৬২ ৩১/১০/২০২
১

২৪,৭৬০/- ০১৭২১-০৫৮৭৫২
syedmahbubul.1962
@gmail.com

111.   শ্রেম�L আ�হ�জু উলি4ন
 অলিFস সহ�য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীকা 
     শ্রেজু�� ম স( কা ম�কা তা� �র কা �র্য���য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী ময় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীমনলিস&হৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় ।

3 য় - 02/11/196
2

01/11/20
21

17,920/- 01727-937991

112.   শ্রেম�L শ্রেসকা �ন্দর আ��
 শ্রে6ত্র সহকা �র�,

   উপদেজু�� ম স( কা ম�কা তা� �র কা �র্য��য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় ,, 
শ্রে�ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীয় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী�নঞ্জ,  জু�ম��প�র ।

৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী - ০৫/১১/১৯৬২ ০৪/১১/২০২১ ২৪,৭৬০/- ০১৭১৫৬২৬২১২
sekandaralifa@gmail
.com

113.    "� লি���প কা � ম�র ��স,
 অলিFস সহ�য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীকা ,

   উপদেজু�� ম স( কা ম�কা তা� �র কা �র্য���য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় , ম�ন, 
সে�ত্রজেকা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরণা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর

৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী� - ১৮/১১/১৯৬২ ১৮/১১/২০২
১

১৭,৯২০/- ০১৭৬৪১৬৮৮০৬

114.শ্রেম�:  জু�হ�ঙ্গা�র শ্রেহ�দেসন
 শ্রে6ত্র সহকা �র�

3 য় - 22/11/196
2

21/11/20
21

24,760/- 01729-789495



  খসড়া তালিকা � তা�লি�কা �

ক্র:ন& ন�ম,   প�ব� ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী কা ম�স্থ� শ্রে"ণী�
(3 য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী/
4 র্থ শ্রেণীর কর্মচারী�)

কা (�ডা�র/
নন

কা (�ডা�র

 জুন্ম তারিখ তা�লিরখ 59 বছর
প,তা�র
তা�লিরখ

লিপআরএ�
গমদেনর

 তা�লিরদেখ ম,�
শ্রেবতান
(টা�কা �)

  শ্রেম�ব�ই� নম্বর ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী
ইদেমই�

মন্তব(

   সি�সি�য়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরউপজে
লা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরমৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়�্য কর্মকর্তার দপ্তর দপ্তর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর, শ্রে����য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী�র, 
টা�&গ�ই�

115.    শ্রেম�L আব�� কা ���ম শ্রেম�ল্লা�
 লিহস�ব র6কা 
   শ্রেজু�� ম স( কা ম�কা তা� �র �প্তরৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় , Fলির�প�র

৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী - 30/1 ১/১৯৬
2

29/১ 1/২০
২ 1

২৪,১১০/- 01719517345

116.   সে�খ ইউসুফ আলী                                   আসিমরুলই�লা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরম
 শ্রে6ত্র সহকা �র�
   ম স( ব�জু উ প��ন খ�ম�রৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় ৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় ,  খ��ন� স�র, খ��ন�

৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী - ১০/১২/১৯৬২ ০৯/১২/২০২১ ২৭,৪১০/- ০১৭১৬১৩৬৮০৬
skamirul@gmail.com 

117.জেম�:  ক�ওসা�র জে��জেসান
 অহি*সা সা��য়ক
   হিসাহিনয়র উপুজে
লা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়� ম সাৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়  কা ম�কা তা� �র কা �র্য���য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী

 সে�ত্রজেকা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরণা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর �দর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর, সে�ত্রজেকা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরণা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর

৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী� - ১২/১২/১৯৬২ ১১/১২/২০২১ ১৭,৯২০/- ০১৯১২-৬৮৬৩৫৫

118.   শ্রেম�L আদেন�য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী�রু� কা ব�র
শ্রে6ত্রসহকা �র�

  ম স(ব�জু উ প��ন খ�ম�রৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় ৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় .  র্যদে9�র স�র , র্যদে9�র

৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী - ২৭/১২/১৯৬২ ২৬/১২/২০২
১

২৩,৫৮০/- ০১৭৫৬৯৯০০১৪

119.জুন�ব শ্রেম�L আব��� ব�র�                            

লিহস�ব র6কা                                              

 শ্রেজু�� ম স(  কা ম�কা তা� �র �প্তরৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় , বরগুন�। 

৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী - ৩০/১২/১৯৬২ ২৯/১২/২০২

১

২৪,৭৬০/- ০১৭২১১৯৬৯১৩
Bari62dof@gmail.co
m

120.   শ্রেম�L �� Fর রহম�নৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়
 শ্রে6ত্র সহকা �র�

   উপদেজু�� ম স( কা ম�কা তা� �র �প্তরৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় , �লডা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরঙ্গা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর, 
�া মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরজেটা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর।

3  য় - 31/12/196
2

30/12/20
21

26,000/- 01716-438021

121.শ্রেম�:  মকা ব�� শ্রেহ�দেসন
  প�V চা��কা 

   ম স(ব�জু উ প��ন খ�ম�র শ্রেগ���পগঞ্জৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় ৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় , সি�জেলট

৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী� - 31/12/196
2

30/12/20
21

18,820/- 01729392754 
mokbulhossain1962
@ gmail.com

mailto:skamirul@gmail.com


  খসড়া তালিকা � তা�লি�কা �

ক্র:ন& ন�ম,   প�ব� ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী কা ম�স্থ� শ্রে"ণী�
(3 য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী/
4 র্থ শ্রেণীর কর্মচারী�)

কা (�ডা�র/
নন

কা (�ডা�র

 জুন্ম তারিখ তা�লিরখ 59 বছর
প,তা�র
তা�লিরখ

লিপআরএ�
গমদেনর

 তা�লিরদেখ ম,�
শ্রেবতান
(টা�কা �)

  শ্রেম�ব�ই� নম্বর ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী
ইদেমই�

মন্তব(

122.
১

  শ্রেম�L আব্দু�স স�ত্ত�র
 অলিFস সহ�য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীকা 

   ম স( ব�জু উ প��ন খ�ম�রৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় ৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় , প��হ�টা, লি�ন�জুপ�র

৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী� - ৩১/১২/১৯৬২ ৩০/১২/২০২
১

১৭,৯২০/- ০১৭২৬-৮৯৭৮১৫

123.
১

   জুন�ব শ্রেম�L নজুরু� ইস��ম
 প�V চা��কা 
   ম স( ব�জু উ প��ন খ�ম�রৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় ৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় , ব�গহ�টা�, �র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরসি�ংদী

৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী� - ০১/০১/১৯৬
৩

৩১/১২/২০২
১

২১,৩১০/- ০১৭৭৬২০৯৫১৮

124.     এ শ্রেকা এম মলিজুব�� হকা , 
  অলিFস সহকা �র� কা �ম-  কা লিVউটা�র ম�দ্রা�6লিরকা 
   শ্রেজু�� ম স( কা ম�কা তা� �র �প্তরৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় , ঢা�কা �

৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী - ০১/০১/১৯৬
৩

৩১/১২/২০২
১

২৪,১১০/- ০১৯৪০০৮৪৭৬৪

125.
১

   জুন�ব "� কা মদে�9 চান্দ্র ,
   শ্রে6ত্র সহকা �র�

   উপদেজু�� ম স( কা ম�কা তা� �র �প্তরৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় , 
�নু্দর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরগঞ্জ, গা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরইবা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরন্ধা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর

3 য় - 01/01/196
3

31/12/20
21 

24,760/- 01719-516091 
komoles1963@gmail
.com

126.
১

জুন�ব  এ লিব এম আব্দু�স সলিহ�

অলিFস সহকা �র� কা �ম কা লিVL অপ�দেরটার

লিসলিনয় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীর উপদেজু�� ম স( কা মকা তা� �র �প্তরৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় ,

চাকা লিরয় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী�, কা ক্সব�জু�র

৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী - ০১/০১/১৯৬
৩

৩১/১২/২০২
১

২৬,১০০/-   ০১৮১৫ ৩৫৫৮৯৫
Shahid 1963 
chakaria@ 
gmail.com

127.জুন�ব শ্রেম�L সলিFউ� আ�ম

 শ্রে6ত্রসহকা �র�

 লিসলিনয় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীর উপদেজু�� ম স( কা ম�কা তা� �র �প্তরৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়

৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী - ০১/০১/১৯৬
৩

৩১/১২/২০২
১

২৪,৭৬০/- ০১৭৫৮২৯১৬০১

mailto:komoles1963@gmail.com
mailto:komoles1963@gmail.com


  খসড়া তালিকা � তা�লি�কা �

ক্র:ন& ন�ম,   প�ব� ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী কা ম�স্থ� শ্রে"ণী�
(3 য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী/
4 র্থ শ্রেণীর কর্মচারী�)

কা (�ডা�র/
নন

কা (�ডা�র

 জুন্ম তারিখ তা�লিরখ 59 বছর
প,তা�র
তা�লিরখ

লিপআরএ�
গমদেনর

 তা�লিরদেখ ম,�
শ্রেবতান
(টা�কা �)

  শ্রেম�ব�ই� নম্বর ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী
ইদেমই�

মন্তব(

মতা�ব �লি6ণী, চা�]�প�র
128.
১

 শ্রেম�L ���চা�]�
 শ্রে6ত্র সহকা �র�

    সি�সি�য়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরউপজে
লা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরমৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়�্য কর্মকর্তার দপ্তর কম�কর্ত� া মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরদপ্তর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর,পব�, 
র�জু9�হ�

 ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী - ০১/০১/১৯৬
৩

৩১/১২/২০২
১

২৪,৭৬০/- ০১৭২৬-  ৮১০০০৩
mdlalchandmia@gm
ail.com

129.
১

জুন�ব শ্রেম�L সলিFকা 

অলিFস সহ�য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীকা 

 লিসলিনয় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীর উপদেজু�� ম স( কা ম�কা তা� �র �প্তরৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়

মতা�ব উত্তর, চা�]�প�র।

৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী� - ০১/০১/১৯৬
৩

৩১/১২/২০২
১

১৭,৯২০/-  ০১৮২১৭৪৪১৯১
Safiq2015@ 
gmail.com

130.
১

শ্রেম�: নজুরু� ইস��ম

�(�বদেরটার� সহকা �র�

কা �প� হ(�চা�লির কা মদেJক্স

কা লিটায় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী���, লিকা দে9�রগঞ্জ

৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী - ০১/০১/১৯৬
৩

৩১/১২/২০২
১

২৪,৭৬০/-

131.ম�হ�ম্ম� আব��� ব�র� হ�ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী����র

শ্রে6ত্রসহকা �র�

লিসলিনয় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীর উপদেজু�� ম স( কা ম�কা তা� �র �প্তরৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় , 

র�জু�প�র, l��কা �লিu।

৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী - ০১/০১/১৯৬৩ ৩১/১২/২০২

১

২৩,৫৮০/- ০১৭১৫৫৮০৯৯৬

132.
১

 ধা�দেরন উড়া তালিকা �ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী
   সি�সি�য়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরউপজে
লা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরমৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়�্য কর্মকর্তার দপ্তর দপ্তর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর, প�]চালিবলিব, 

জুয় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীপ�রহ�টা

 ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী� - ০১/০১/১৯৬
৩

৩১/১২/২০২
১

১৭,৯২০/- ০১৭৩১-২৪৩৫৬৮



  খসড়া তালিকা � তা�লি�কা �

ক্র:ন& ন�ম,   প�ব� ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী কা ম�স্থ� শ্রে"ণী�
(3 য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী/
4 র্থ শ্রেণীর কর্মচারী�)

কা (�ডা�র/
নন

কা (�ডা�র

 জুন্ম তারিখ তা�লিরখ 59 বছর
প,তা�র
তা�লিরখ

লিপআরএ�
গমদেনর

 তা�লিরদেখ ম,�
শ্রেবতান
(টা�কা �)

  শ্রেম�ব�ই� নম্বর ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী
ইদেমই�

মন্তব(

133.
১

   "� স�রলিঞ্জতা কা � ম�র লিস&হ, 
 প�V অপ�দেরটার,   সি�মগা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরসি" মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়�্য কর্মকর্তার দপ্তরচা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরষ 

প্রকা ল্প(র�জুA), র�য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীগঞ্জ, সি�র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর
গঞ্জ

৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী - ০৩/০১/১৯৬
৩

০২/০১/২০২
২

২৪,৭৬০/- ০১৭৯৪৮৪০২৭০

134.
১

   এ শ্রেকা এম 9�হ�বব�লি4ন, গা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরড়ীচা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরলক,   শ্রেজু�� ম স(ৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়
 কা ম�কা তা� �র �প্তর, খ��ন�।

৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী - ০৭/০১/১৯৬৩ ০৬/০১/২০২২ ২৬,১০০/- ০১৭১৫৩৯৮৪৫

135.
১

শ্রেম�: ইয় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী�লিসন আ��

শ্রে6ত্র সহকা �র�,

লিসলিনয় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীর উপদেজু�� ম স(ৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়  কা ম�কা তা� �র কা �র্য���য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী, 

শ্রেম�হনপ�র, র�জু9�হ�।

৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী - ০৮/০১/১৯৬

৩

০৭/০১/২০২

২

২৪,৭৬০/- ০১৮১৬১৭০৮১৫ 
ali.eiasin@gamil.co
m

136.  জুন�ব শ্রেম�L জুয় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীন �ু� আদেব��ন
 শ্রে6ত্র সহকা �র�

    সি�ঃ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়উপজে
লা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরমৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়�্য কর্মকর্তার দপ্তর কম�কর্ত� া মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরদপ্তর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর, চা�টাদেম�হর,
প�বন�

৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী - 15/01/196
3

14/01/20
22

23,580/- 01714-545289

137.জুন�ব লিবম� কা � ম�র ��স

  শ্রে6ত্র সহকা �র�

উপদেজু�� ম স( কা ম�কা তা� �র �প্তরৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়

সর�ই�, ব্রা�হ্মণীব�লিড়া তালিকা য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী�।

৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী - ১৫/০১/১৯৬

৩

১৪/০১/২০২২ ২৪,৭৬০/-  ০১৭১৪ ৭৭১৩০৫

138.
১

   জুন�ব শ্রেম�L ছ�মস�� হকা 
 অলিFস সহ�য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীকা ,

   উপদেজু�� ম স( কা ম�কা তা� �র �প্তরৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় , শ্রেরtম�র�, 
কা � লিড়া তালিকা ��ম

4 র্থ শ্রেণীর কর্মচারী� - 10/01/196
3

15/01/20
22

17,920/- 01961309875 
samsulhaque1963@g
mail.com

139.
১

   জুন�ব শ্রেম�L ম�দে�কা � জ্জা�ম�ন খ�ন
  অলিFস সহকা �র� কা �ম-  কা লিVউটা�র ম�দ্রা�6লিরকা 

৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী - ১৮/০১/১৯৬
৩

১৭/১/২০২২ 23,580/- ০১৭১৭-১০৯২৭১
malekuzzaman



  খসড়া তালিকা � তা�লি�কা �

ক্র:ন& ন�ম,   প�ব� ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী কা ম�স্থ� শ্রে"ণী�
(3 য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী/
4 র্থ শ্রেণীর কর্মচারী�)

কা (�ডা�র/
নন

কা (�ডা�র

 জুন্ম তারিখ তা�লিরখ 59 বছর
প,তা�র
তা�লিরখ

লিপআরএ�
গমদেনর

 তা�লিরদেখ ম,�
শ্রেবতান
(টা�কা �)

  শ্রেম�ব�ই� নম্বর ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী
ইদেমই�

মন্তব(

   উপদেজু�� ম স( কা ম�কা তা� �র �প্তরৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়
আটাঘলিরয় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী�, প�বন�

1963@gmail.com

140.   �ুশা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরন্ত কুমার মজুমদারকুমা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর ম
মুদা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর
 লিহস�ব র6কা 
     শ্রেজু�� ম স( কা ম�কা তা� �র কা �র্য���য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী ময় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীমনলিস&হৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় ।

3 য় - 18/01/196
3

17/01/20
22

24,110/- 01756-803808
sushantamojumder@
gmail.com

141.    শ্রেম�L আলিজুজু�র রহম�ন
    অলিFস সহকা �র� কা �ম কা লিVউটা�র ম�দ্রা�6লিরকা 

   উপদেজু�� ম স( কা ম�কা তা� �র কা �র্য��য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় ,
বকা 9�গঞ্জ,  জু�ম��প�র

৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী - ২০/০১/১৯৬
৩

১৯/০১/২০২
২

২৪,১১০/-  ০১৯১২৬২৩৮৭০
md.azizurrahman107
@yahoo.com

142.শ্রেম�: আব�� ব�9�র ভা, ইয় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী�

লিহস�ব র6কা 

কা �প� হ(�চা�লির কা মদেJক্স

কা লিটায় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী���, লিকা দে9�রগঞ্জ

৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী - ২০/০১/১৯৬

৩

১৯/০১/২০২

২

২৪,১১০/- ৪,৩৩,৯৮০/-

143.
১

শ্রেম�: 9�মছ� দেজ্জা�হ�
 শ্রে6ত্র সহকা �র�

    সি�সি�য়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরউপজে
লা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরমৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়�্য কর্মকর্তার দপ্তর কম�কর্ত� া মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরকা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরর্য�া মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরলয়, 
 জু�ম��প�র স�র , জু�ম��প�র

৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী - ২৯/০১/১৯৬
৩

২৮/০১/২০২
২

২২,৯৬০/- ০১৭৩২০০১১১৬

144.   শ্রেম�L 9লিহ��� ইস��ম
 প্রধা�ন সহকা �র�
    শ্রেজু�� ম স( কা ম�কা তা� �র �প্তর লিসর�জুগঞ্জৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়

৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী - ০১/০২/১৯৬
৩

৩১/০১/২০২
২

২৪,১১০/- ০১৭৬০৯৬৯৭৪১

145.   শ্রেম�L আব��� খ�দে�কা 
 শ্রে6ত্র সহকা �র�

    সি�সি�য়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরউপজে
লা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরমৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়�্য কর্মকর্তার দপ্তর কম�কর্ত� া মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরদপ্তর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর
শ্রে9রপ�র, বগুড়া তালিকা �

3 য় - 06/0 ২/19
63 

0 ৫/02/20
22

24,760/- 01718199950
abdulkhaleq

009@gmail.

com
146.    জুন�ব শ্রেম�L হ�লিবব�� ইস��ম 3 য় - 13/02/196 12/02/20 ২ 7,410/- 01722073429

mailto:sushantamojumder@gmail.com
mailto:sushantamojumder@gmail.com


  খসড়া তালিকা � তা�লি�কা �

ক্র:ন& ন�ম,   প�ব� ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী কা ম�স্থ� শ্রে"ণী�
(3 য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী/
4 র্থ শ্রেণীর কর্মচারী�)

কা (�ডা�র/
নন

কা (�ডা�র

 জুন্ম তারিখ তা�লিরখ 59 বছর
প,তা�র
তা�লিরখ

লিপআরএ�
গমদেনর

 তা�লিরদেখ ম,�
শ্রেবতান
(টা�কা �)

  শ্রেম�ব�ই� নম্বর ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী
ইদেমই�

মন্তব(

১ গা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরড়ীচা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরলক
   ম স( ব�জু উ প��ন খ�ম�রৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় ৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়

শ্রেব�ডা� ব�জু�র, টাঙ্গা�, গা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর
ীপুর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর

3 22

147.জুন�ব জুগ��9 চান্দ্র বস�

শ্রে6ত্রসহকা �র�, লিসলিনয় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীর উপদেজু�� ম স( কা ম�কা তা� �রৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়

�প্তর, আমতা�� বরগুন�। 

৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী - ১৫/২/১৯৬৩ ১৪/0২/২০২

২

২৪,৭৬০/- ০১৭৩৩০৯৬১০৯

Jagadishbasudof63@

gmail.com

148.    জুন�ব শ্রেম�L হ�য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী��র আ��
 অলিFস সহ�য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীকা 
  শ্রেজু�� ম স( �প্তরৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় , পঞ্চগড়া তালিকা ।

 ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী� - ২০/০২/১৯৬
 ৩

১৯/০২/২০২
২

১৭,৯২০/- ০১৭২৭৪৪৯০৩৫
hayderali247@yaho

o.com
149.    জুন�ব শ্রেম�L জু�ম�� উলি4ন

    অলিFস সহকা �র� কা �ম কা লিVউটা�র অপ�দেরটার
   সি�সি�য়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরউপজে
লা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরমৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়�্য কর্মকর্তার দপ্তর দপ্তর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর, �দর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর, �র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরসি�ংদী

৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী - ২০/০২/১৯৬
৩

১৯/০২/২০২
২

২০,৮৬০/- ০১৭২৬১৯৭৮৮২
Jamal.uddin1666@g
mail.com

150.জুন�ব শ্রেম�L  আব� শ্রেম�কা দেছ�

অলিFস সহকা �র� কা �ম কা লিVউটা�র অপ�দেরটার

ম স( উপপলিরচা��দেকা র  �প্তরৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় , বলির9�� লিবভা�গ, 

বলির9��

৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী - ২৫/২/১৯৬৩ ২৪/0২/২০২

২

২৫,৩২০/- ০১৭১৫৫৮৬৯২৭

151.     লিজুয় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী� হ�য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী��র শ্রেম�L র�য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীহ�ন�র রহম�ন
 শ্রে6ত্র সহকা �র�

   উপদেজু�� ম স( কা ম�কা তা� �র �প্তরৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়
হ�লিকা মপ�র, লি�ন�জুপ�র

৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী - ২৬/০২/১৯৬
৩

২৫/০২/২০২
২

২৪,৭৬০/- ০১৭২৫-১৪২৪২৬

mailto:hayderali247@yahoo.com
mailto:hayderali247@yahoo.com


  খসড়া তালিকা � তা�লি�কা �

ক্র:ন& ন�ম,   প�ব� ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী কা ম�স্থ� শ্রে"ণী�
(3 য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী/
4 র্থ শ্রেণীর কর্মচারী�)

কা (�ডা�র/
নন

কা (�ডা�র

 জুন্ম তারিখ তা�লিরখ 59 বছর
প,তা�র
তা�লিরখ

লিপআরএ�
গমদেনর

 তা�লিরদেখ ম,�
শ্রেবতান
(টা�কা �)

  শ্রেম�ব�ই� নম্বর ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী
ইদেমই�

মন্তব(

152.
১

এ.লিব.এম. ম�লিজুব�র রহম�ন

শ্রে6ত্র সহকা �লির

ম স( ব�জু উ প��ন খ�ম�রৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় ৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় ,

 লিকা দে9�রগঞ্জ স�র, লিকা দে9�রগঞ্জ

৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী - ০১/০৩/১৯৬

৩

২৮/০২/২০২

২

২৪,৭৬০/- ৪,৫৬,৬৮০/-

153.
১

শ্রেম�: F�রুকা , 
 অলিFস সহ�য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীকা ,

    শ্রেজু�� ম স( কা ম�কা তা� �র �প্তরৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় , ঢা�কা �

৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী� - ০১/০৩/১৯৬
৩

২৮/০২/২০২
২

১৭,৯২০/- ০১৭১৬৫৪১০৮৪

154.  জুন�ব শ্রেম� :                         �া মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরইফু আলী                                   র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর ই�লা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরম

  শ্রেজু�� ম স( �প্তরৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় , ন�র�য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীনগঞ্জ

3 য় - 02/03/
1963 

01/03/20
22

26,000/-

155.
১

কা �জু� শ্রেম�L 9�হ আ�ম     

শ্রে6ত্রসহকা �র�,খ�ম�র ব(বস্থ�পদেকা র �প্তর

ম স(ব�জু উ প��ন খ�ম�রৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় ৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় , কা �লি9প�র, বলির9��

৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী - ০৫/৩/১৯৬৩ ০৪/0৩/২০২

২

৩০,২৬০/- ০১৭১২২৮৮২৮৩

156.
১

  শ্রেম�L আব্দু�স স�ম��
 অলিFস সহকা �র�
    সি�সি�য়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরউপজে
লা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরমৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়�্য কর্মকর্তার দপ্তর কম�কর্ত� া মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরদপ্তর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর

গুরুদা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর�পরু উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর, �া মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরজেটা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর

3  য় - 10/03/196
3

09/03/20
22

22,960/- 01726-759015

157.    শ্রেম�L ইসম�ই� শ্রেহ�দেসন খন্দকা �র
শ্রে6ত্রসহকা �র�
Dc‡Rjv grm¨ অলিFস, কা �ম�রখন্দ,সি�র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর
গঞ্জ

৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী - ১৬/০৩/১৯৬
৩

১৫/০৩/২০২
২

২৩,৫৮০/- ০১৭২৪৮৬০৯৬৯
ismailsiraj@yaho
o.com

158.জুন�ব শ্রেম�L কা �ম�� উলি4ন শ্রেচাtধা�র� ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী� - ১৭/০৩/১৯৬ ১৬/০৩/২০২ ১৭,৯২০/- ০১৮১৪৮৮৫৮৮৬



  খসড়া তালিকা � তা�লি�কা �

ক্র:ন& ন�ম,   প�ব� ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী কা ম�স্থ� শ্রে"ণী�
(3 য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী/
4 র্থ শ্রেণীর কর্মচারী�)

কা (�ডা�র/
নন

কা (�ডা�র

 জুন্ম তারিখ তা�লিরখ 59 বছর
প,তা�র
তা�লিরখ

লিপআরএ�
গমদেনর

 তা�লিরদেখ ম,�
শ্রেবতান
(টা�কা �)

  শ্রেম�ব�ই� নম্বর ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী
ইদেমই�

মন্তব(

অলিFস সহ�য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীকা 

স�ম�লিদ্রাকা  ম স( �প্তরৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়

৩ ২

159.
১

  শ্রেম�L আব্দু�র র�জ্জা�কা 
 শ্রে6ত্র সহকা �র�

    সি�ঃ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়উপজে
লা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরমৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়�্য কর্মকর্তার দপ্তর কম�কর্ত� া মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরদপ্তর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর,  বগুড়া তালিকা �
�দর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর, বগুড়া তালিকা �।

3 য় - 25/3/1963 24/03/20
22

24,760/- 01743987885
mdabdurazzaq8@g

mail.com

160.
১

   শ্রেম�L এসকা �ন্দ�র আ�� লিময় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী�
  অলিFস সহকা �র� কা �ম-  কা লিVউটা�র ম�দ্রা�6লিরকা 

  উপদেজু�� ম স( �প্তরৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় , জু�লিজুর� , 9র�য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীতাপ�র

3 য় - 01/04/196
3

31/03/20
22

22,960/- 01721 448731

161.জুন�ব  শ্রেম�L 9�হ আ�ম 

প�V অপ�দেরটার, খ�ম�র ব(বস্থ�পদেকা র �প্তর

ম স(ব�জু উ প��ন খ�ম�রৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় ৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় ,  শ্রেগtরন��, বলির9��

৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী� - ০৮/৪/১৯৬৩ ০৭/০৪/২০২

২

২১,৩১০/- ০১৭২৮৮৭৮৫৬৪

162.
১

  শ্রেম�L আব�� শ্রেহ�দেসন
শ্রে6ত্রসহকা �র�

  ম স(ব�জু উ প��ন খ�ম�রৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় ৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় , লিlকা রগ�ছ�, র্যদে9�র

 ৩ য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী - ০৯/০৪/১৯৬
৩

০৮/০৪/২০২
২

৩১,৭৮০/- ০১৭১৮৭৬৫৩০২

163.
১

 শ্রেম�Lদেগ���ম শ্রেম�স্তF�
  অলিFস সহকা �র�কা �ম কা লিVউটা�র ম�দ্রা�6লিরকা 

   উপদেজু�� ম স( কা ম�কা তা� �র �প্তরৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় ,আ9�শুলিন, 
�া মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরর্তক্ষীর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর

৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী - 12/04/1963 11/04/202
2

22,960/- 01710618912
gm020229@gmail.co
m 

164.
১

  শ্রেম�L জু�লিকা র শ্রেহ�দেসন
শ্রে6ত্রসহকা �র�

    সি�সি�য়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরউপজে
লা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরমৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়�্য কর্মকর্তার দপ্তর কম�কর্ত� া মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরদপ্তর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর,9�9��, 
র্যদে9�র

৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী - ২১/০৪/১৯৬
৩

২০/০৪/২০২
২

২৬,০০০/- ০১৭১৮৯৪৩৪৩৯
zakir21041963@
gmail.com 

165.
১

  শ্রেম�L জুয় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীন�� আব��ন
  অলিFস সহকা �র� কা �ম-   কা লিVউটা�র ম�দ্রা�6লিরকা 

3 য় - ১১/০৫/19 ৬
৩লি|.

১০/0 ৫/২০২
২

22,960/-  ০১৭১৫ ৬৩৫৯৫৩
zabdin8@gmail.com

mailto:zakir21041963@gmail.com
mailto:zakir21041963@gmail.com
mailto:gm020229@gmail.com
mailto:gm020229@gmail.com


  খসড়া তালিকা � তা�লি�কা �

ক্র:ন& ন�ম,   প�ব� ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী কা ম�স্থ� শ্রে"ণী�
(3 য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী/
4 র্থ শ্রেণীর কর্মচারী�)

কা (�ডা�র/
নন

কা (�ডা�র

 জুন্ম তারিখ তা�লিরখ 59 বছর
প,তা�র
তা�লিরখ

লিপআরএ�
গমদেনর

 তা�লিরদেখ ম,�
শ্রেবতান
(টা�কা �)

  শ্রেম�ব�ই� নম্বর ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী
ইদেমই�

মন্তব(

   সি�সি�য়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরউপজে
লা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরমৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়�্য কর্মকর্তার দপ্তর দপ্তর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর, �দর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর, 
9র�য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীতাপ�র।

166.
১

 জুন�ব এস,   এম স�জ্জা���র রহম�ন
  শ্রে6ত্র সহকা �র�
    ম স( ব�জু উ প��ন খ�ম�রৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় ৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়

 গা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরইবা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরন্ধা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর�দর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর, গা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরইবা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরন্ধা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর

3 য় - 12/05/196
3

11/05/20
22

35,040/- 01764-990298 
smsazzad1963@gma

il.com

167.
১

 শ্রেম�Lইসহ�কা লিময় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী�
 হ(�চা�র� পলিরচা�য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীকা 

  ম স(ব�জু উ প��ন খ�ম�রৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় ৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় ,  ম���র�প�র
�দর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর,ম���র�প�র।

 ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী - ১৫/০৫/১৯৬
৩

১৪/০৫/২০২
২

১৭,৯২০/- ০১৭৬৭-৭৮৩৪৯৪
eshahaque1963@gm
ail.com

168.
১

  পলিরদেতা�ষ কা � ম�র শ্রেঘ�ষ
   অলিFস সহকা �র�কা �ম কা লিVউটা�র ম�দ্রা�6লিরকা 
    সি�সি�য়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরউপজে
লা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরমৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়�্য কর্মকর্তার দপ্তর কম�কর্ত� া মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরদপ্তর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর

লিlকা রগ�ছ�,র্যদে9�র

৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী - 26/05/1963 25/05/202
2

22,960/- 01719486048

169.
১

জুন�ব শ্রেম�L আব�� কা ���ম আজু��

অলিFস সহকা �র� কা �ম কা লিVL ম�দ্রা�6লিরকা 

লিসL উপদেজু�� ম স( কা ম�কা তা� �র �প্তরৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়

��কা স�ম, কা � লিমল্লা�

৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী - ০১/০৬/১৯৬

৩

৩১/০৫/২০২

২

২১,৮৬০/- ০১৮১৩৩০৯১৬

Aadd0flak@ 
gmail.com

170.শ্রেম�L নও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী9�� আ��

অলিFস সহকা �র� কা �ম কা লিVউটা�র ম�দ্রা�6লিরকা ।

উপদেজু�� ম স( কা ম�কা তা� �র কা �র্য���য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদেন�ৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় ,তা�র, 

৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী - ০৪/০৬/১৯৬

৩

০৩/০৬/২০২

২

২২,৯৬০/- ০১৭০৬৭৯৩৯৫৮
risikulgodagari@
gmail.com

171.শ্রেম�:  শ্রে�দে��য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী�র শ্রেহ�দেসন
    অলিFস সহকা �র� কা �ম কা লিVউটা�র ম���6লিরকা 

  উপদেজু�� ম স( �প্তরৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় , ধানব�ড়া তালিকা �, টা�&গ�ই�

3 য় - 07/06/196
3

06/06/20
22

25,320/- 01784-234791

mailto:smsazzad1963@gmail.com
mailto:smsazzad1963@gmail.com


  খসড়া তালিকা � তা�লি�কা �

ক্র:ন& ন�ম,   প�ব� ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী কা ম�স্থ� শ্রে"ণী�
(3 য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী/
4 র্থ শ্রেণীর কর্মচারী�)

কা (�ডা�র/
নন

কা (�ডা�র

 জুন্ম তারিখ তা�লিরখ 59 বছর
প,তা�র
তা�লিরখ

লিপআরএ�
গমদেনর

 তা�লিরদেখ ম,�
শ্রেবতান
(টা�কা �)

  শ্রেম�ব�ই� নম্বর ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী
ইদেমই�

মন্তব(

172.   জুন�ব রও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীনকা জু�হ�ন
শ্রে6ত্রসহকা �র�

  উপদেজু�� ম স( �প্তরৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় , প��9, �র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরসি�ংদী

৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী - ০৭/০৬/১৯৬
৩

০৬/০৬/২০২
২

২৪,৭৬০/- ০১৭১৯৪৭৪৩৩৭
Rownakjahan63@g
mail.com

173.
১

 শ্রেম�Lজুলিহর উ4�ন
    অলিFস সহকা �র� কা �ম কা লিVউটা�র ম�দ্রা�6লিরকা 
    সি�সি�য়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরউপজে
লা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরমৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়�্য কর্মকর্তার দপ্তর কম�কর্ত� া মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরদপ্তর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর,

কা ���গঞ্জ,লিlন�ই�হ।

৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী - ০৮/০৬/১৯৬
৩

০৭/০৬/২০২
২

২২,৯৬০/- ০১৭৫৪-৪৪১৮৯০

174.ম�হ:  আইয় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী�ব আ��
 শ্রে6ত্র সহকা �র�

  উপদেজু�� ম স( �প্তরৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় ,  লিমu�প�কা � র , র&প�র

৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী - ১৫/৬/১৯৬৩ ১৪/০৬/২০২
২

২৪,৭৬০/- ০১৭১৪-৩৩৩২৪৪
ayubali27@yaho
o.com

175.    শ্রেম�L আব্দু�� মলিজু� সরকা �র
ড্রা�ইভা�র,    শ্রেজু�� ম স( কা ম�কা তা� �র �প্তরৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় , �ওগা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরঁ

৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী - ১৬/০৬/১৯৬
৩

১৫/০৬/২০২
২

২৭,৪১০/- ০১৭২৬-৪৩৪৫০৪

176.
১

  শ্রেম�L আব্দু�� কা �লি�র
 শ্রে6ত্র সহকা �র�

   সি�সি�য়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরউপজে
লা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরমৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়�্য কর্মকর্তার দপ্তর দপ্তর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর
F� �ব�ড়া তালিকা �য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী�, ময় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীমনলিস&হ

৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী - 26/06/196
3

25/06/20
22

24,760/- 01710-663073

177.      জুন�ব শ্রেম�L শ্রেরজু�উ� কা লিরম
  শ্রে6ত্র সহকা �র� ,    সি�সি�য়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরউপজে
লা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরমৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়�্য কর্মকর্তার দপ্তর

 কা ম�কা তা� �র �প্তর,  গা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরইবা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরন্ধা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর�দর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর, গা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরইবা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরন্ধা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর।

3 য় - 30/06/196
3

29/06/20
22

24,760/- 01719-251552  
mdrezaulkarim380@
yahoo.com

178.
১

শ্রেম�:  আব� জু�Fর
  অলিFস সহকা �র� কা �ম-  কা লিVউটা�র ম�দ্রা�6লিরকা 

   লিF9�লিরজু শ্রেকা �য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী�দেরন্ট�ইন অলিFস�দেরর �প্তর, হর্যরতা
   9�হজু���� আন্ত�জু�লিতাকা লিবম�ন বন্দর,  লিবম�ন

বন্দর, ঢা�কা �

৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী - ৩০/০৬/১৯৬
৩

২৯/০৬/২০২
২

২৪,১১০/- ০১৮১৭৫৪৪০৬৭

179.  শ্রেম�L আ: আলিজুজু ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী� - ০১/0 ৭/১৯৬ ৩০/০৬/২০২ 18,820/- 01768091916

mailto:mdrezaulkarim380@yahoo.com
mailto:mdrezaulkarim380@yahoo.com


  খসড়া তালিকা � তা�লি�কা �

ক্র:ন& ন�ম,   প�ব� ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী কা ম�স্থ� শ্রে"ণী�
(3 য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী/
4 র্থ শ্রেণীর কর্মচারী�)

কা (�ডা�র/
নন

কা (�ডা�র

 জুন্ম তারিখ তা�লিরখ 59 বছর
প,তা�র
তা�লিরখ

লিপআরএ�
গমদেনর

 তা�লিরদেখ ম,�
শ্রেবতান
(টা�কা �)

  শ্রেম�ব�ই� নম্বর ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী
ইদেমই�

মন্তব(

 অলিFস সহ�য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীকা 
    সি�সি�য়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরউপজে
লা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরমৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়�্য কর্মকর্তার দপ্তর কম�কর্ত� া মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরদপ্তর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর, 9�9��,

র্যদে9�র

৩ ২ aziz01071963@
gmail.com          

mailto:aziz01071963@gmail.com
mailto:aziz01071963@gmail.com

	মোঃ জহিরুল হক হ্যাচারী এটনডেন্ট,মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার,জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা।
	৪র্থ
	17,060/-
	০১৮৩৪৩৩৮৭০৫
	জনাব মোঃ জাহেদুল হক
	অফিস সহায়ক কাম কম্পিউটার অপারেটর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর, সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা।
	3য়
	01/02/1962
	31/01/2021
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	জনাব মোঃ মতলুবর রহমান ক্ষেত্র সহকারী সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর, পলাশবাড়ী গাইবান্ধা।
	3য়
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	18/06/2021
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	অফিস সহায়ক
	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর,
	পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা।
	৪র্থ
	15/10/1962
	14/10/2021
	17,920/-
	01718-826631
	জনাব শ্রী কমলেশ চন্দ্র,
	ক্ষেত্র সহকারী উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর, সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা
	3য়
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	অফিস সহায়ক,
	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর, রৌমারী, কুড়িগ্রাম
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	10/01/1963
	15/01/2022
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	01961309875 samsulhaque1963@gmail.com
	জনাব এস,এম সাজ্জাদুর রহমান
	ক্ষেত্র সহকারী মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার গাইবান্ধা সদর, গাইবান্ধা
	3য়
	12/05/1963
	11/05/2022
	35,040/-
	01764-990298 smsazzad1963@gmail.com
	জনাব মোঃ রেজাউল করিম
	ক্ষেত্র সহকারী ,সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর, গাইবান্ধা সদর, গাইবান্ধা।
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