
  খসড়া তালিকা � তা�লি�কা �

   অবসরগমনকা �র�দে�র অলি�ম তা�লি�কা � (   জু�ন ২০২২ পর্য�ন্ত)   
কা .  কা ��ডা�র কা ম�কা তা� �

ক্র:ন� ন�ম,   প�ব� ও কর্মস্থল কা ম�স্থ� শ্রে"ণী� 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 কর্মস্থল ইদেমই� মন্তব�

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. জুন�ব শ্রেম�- �লিতাফু� র রহম�ন

পলিরচা��কা  (স�ম�লি1কা )

স�ম�লি1কা  ম স� �প্তরৎস্য দপ্তর

১ম কা ��ডা�র ২৬/০৯/১৯

৬১

২৫/০৯/২০২

০

৭১,৫৩০/- 01715577412

latifur1423@yahoo.com

2.   শ্রেম�- আব্দু�� মলিজু�
উপপলিরচা��কা 

 ম স� অলি;�প্তরৎস্য দপ্তর ,  ময়মনলিস�হ লিবভা�গ, 
ময়মনলিস�হ

১ম কা ��ডা�র ০১/১০/১৯৬
১

৩০/০৯/২০২
০

৭১,২০০/- ০১৭১১০৭০৯৪৯
mojid_dof@yahoo.com

3.    শ্রেম�- লিমজু�ন�র রহম�ন
   প্র;�ন বৈবজ্ঞা�লিনকা কা ম�কা তা� � (  ম স�ৎস্য দপ্তর

  পলিরকা ল্পন� ও কর্মস্থল জুলিরপ)
 ম স� অলি;�প্তরৎস্য দপ্তর ,  ম স� ভাবনৎস্য দপ্তর , রমন�, 

ঢা�কা �

১ম কা ��ডা�র ০৩/১১/১৯৬
১

০২/১১/২০২
০

৭১,২০০/- ০১৭১৫৩৮৮১৫৩
mrbe47@gmail.com

4. জুন�ব এ শ্রেকা  এম শ্রেম�খদে�ছ�র রহম�ন

শ্রেজু�� ম স� কা ম�কা তা� �ৎস্য দপ্তর , খ�ড়া তালিকা গ�ছলিড়া তালিকা ।

১ম কা ��ডা�র ২৫/১২/১৯৬

১

২৪/১২/২০২

০

৬১,২০০/- ০১৭১৫১৩২১৩৪
mukhlesurmd@
gmail.com

5.  শ্রেম�হ�- ও কর্মস্থলব�ই��ল্লা�হ
  শ্রেজু�� ম স� কা ম�কা তা� �ৎস্য দপ্তর ,  নও কর্মস্থলগ�G

১ম কা ��ডা�র ৩১/১২/১৯৬
১

৩০/১২/২০২
০

৫৬,২৫০/- ০১৭২০-  ১৯২৯৮১
obaidullahdfo2016@gmai
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(  স�মলিয়কা বরখ�স্ত) l.com

6. কা �জু� শা�মস আফুদের�জু

মহ�পলিরচা��কা 

ম স� অলি;�প্তরৎস্য দপ্তর , ম স� ভাবনৎস্য দপ্তর , ঢা�কা �

১ম কা ��ডা�র ০১/০১/১৯৬

২

৩১/১২/২০২

০  

৭১৫৩০/- ০১৯০৬০৪২৪৭৭
dg@fisheries.gov.bd

7. জুন�ব শ্রেম�: লিসর�জু�র রহম�ন

উপপলিরচা��কা  (লিফুল্ড স�লিভা� স)

ম স� অলি;�প্তরৎস্য দপ্তর , ম স� ভাবনৎস্য দপ্তর , ঢা�কা �

১ম কা ��ডা�র ০৩/০১/১৯

৬২

০২/০১/২০২

১

৭২,৫৬৭/- ০১৭১২৬৬৭৯৯০
serajurrahman62@gmail.

com

8.    জুন�ব রও কর্মস্থলশান আর� শ্রেবগম
  লিসলিনয়র সহকা �র� পলিরচা��কা 

 উপপলিরচা��দেকা র কা �র্য���য়
 ম স� অলি;�প্তরৎস্য দপ্তর , র�প�র

১ম কা ��ডা�র ১৮/০১/১৯৬
২

১৭/০১/২০২১ ৭১,২০০/- ০১৭১২-৯৩৪৭৬৪
jalildof61@gmail.com

9.                  শাঙ্কর রঞ্জন ��শা
                              অধ্যক্ষ                              

  ম স� লিডাদেM�ম� ইন্সলিটালিটাউটাৎস্য দপ্তর , 

১ম কা ��ডা�র ১২/০২/১৯৬
২

১১/০২/২০২১ ৭১,২০০/- ০১৭১৬-৪৮৩৬৭৪
sankarranjan62@gmail.c

om
10.     জুন�ব ন�র�য়ন চান্দ্র মন্ডল মন্ড�

উপপলিরচা��কা ,  খ��ন� লিবভা�গ, খ��ন�
1 ম কা ��ডা�র 17/02/196

2
16/02/202

1
71,200/- 01718703737

narayandof62@yahoo.com
11. জুন�ব আ,কা ,ম, শালিফুকা -উজু-জু�ম�ন

উপপলিরচা��কা 

ম স� পলির�শা�ন ও কর্মস্থল ম�ন লিনয়ন্ত্রণী �প্তরৎস্য দপ্তর , 

১ম কা ��ডা�র ০১/০৩/১৯

৬২

২৮/০২/২০২

১

৭১২০০/- 01711482142
shafiqmukul@ymail.com

mailto:narayandof62@yahoo.com
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চাট্ট��ম 
12.    জুন�ব শ্রেম�- মলিমন�� হকা 

   শ্রেজু�� ম স� কা ম�কা তা� � গ�জু�প�রৎস্য দপ্তর
1 ম কা ��ডা�র 08/04/19

62
07/04/19

21
৬১,২০০/- 01712648041

momin.haque1962@gmai
l.com

13. শ্রেম�- শ্রেম�শা�ররফু শ্রেহ�দেসন

শ্রেজু�� ম স� কা ম�কা তা� �ৎস্য দপ্তর , চা� য়�ডা�ঙ্গা�

১ম কা ��ডা�র ০১/০৫/১৯৬

২

৩০/০৪/২০২

১

৬১,২০০/- 01716678354
mosharrofg@yahoo.com

14. জুন�ব শ্রেম�- ন�রু� ইস��ম

পলিরচা��কা  (অ.��.) 

ম স�ৎস্য দপ্তর  প্রলিশাক্ষণী একা �দেডালিম, স�ভা�র, 

ঢা�কা �

১ম কা ��ডা�র ৩০/০৬/১৯

৬২

২৯/৬/২০২১ 01 ৭১০৮৩৪৮১৪
dof.nurul@yohoo.com

15.    জুন�ব শ্রেম�হ�- মলিজুন�র রহম�ন
উপপলিরচা��কা 

   ম স�পলির�শা�ন ও কর্মস্থল ম�নলিনয়ন্ত্রন �প্তরৎস্য দপ্তর ,
খ��ন�

1 ম কা ��ডা�র ২২/0 ৮/19
62

২১/0 ৮/২০২
১

৭১,২০ 0/- 017 ১১৯৭২৫৯৬
mozinoordof@gmail.com

16.   শ্রেম�- ইকা ব�� শ্রেহ�দেসন
অধ্যক্ষ                              

  ম স� লিডাদেM�ম� ইন্সলিVলিটাউটাৎস্য দপ্তর ,  চা�G�প�র

১ম কা ��ডা�র ০৫/১২/১৯৬
২

০৪/১২/২০২
১

৭১,২০০/- 01711787441
iqbal.sufo2014
@gmail.com

17. শ্রেম�:  শ্রেগ���ম লিকা বলিরয়�
  শ্রেজু�� ম স� কা ম�কা তা� �ৎস্য দপ্তর

 টা��গ�ই�

1 ম কা ��ডা�র 25/12/19
62

24/12/20
21

63,960/- 01711-576487
kibriamdgolam@gmail.co

m
18.   আলিজুজু�� হকা ১ম কা ��ডা�র ২৭/০২/১৯৬ ২৬/০২/২০২ ৭১২০০/- ০১৯১২৫৮০৮২৫

mailto:mosharrofg@yahoo.com
mailto:momin.haque1962@gmail.com
mailto:momin.haque1962@gmail.com


  খসড়া তালিকা � তা�লি�কা �

ক্র:ন� ন�ম,   প�ব� ও কর্মস্থল কা ম�স্থ� শ্রে"ণী� 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 কর্মস্থল ইদেমই� মন্তব�

1 2 3 4 5 6 7 8 9
 উপপলিরচা��কা (ম স�চা�ষৎস্য দপ্তর )

  ম স� অলি;�প্তরৎস্য দপ্তর
 ম স� ভাবনৎস্য দপ্তর , রমন�, ঢা�কা �।

৩ ২

19. জুন�ব এস.এম.মলিহব উ���হ            

উপপলিরচা��কা                       

ম স� অলি;�প্তরৎস্য দপ্তর , চাট্ট��ম লিবভা�গ, 

কা � লিমল্লা�

১ম কা ��ডা�র ১১/০৩/১৯৬

৩

১০/০৩/২০২

২

৭১,২০০/- ০১৭১২১৯৬৭৪৮
mohib1963@gmail.com

20.      জুন�ব শ্রেম�- আব্দু�� ��ইয়�ন
  শ্রেজু�� ম স� কা ম�কা তা� �ৎস্য দপ্তর , গ�ইব�ন্ধা�।

1 ম কা ��ডা�র 19/05/19
63

18/05/20
22

63,960/- 01712-201601
abdud.dayan@gmail.com
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