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মৎস্য অধিদপ্তরেে োজস্বখারে প্রিান সহকােী ও সাঁটধিধিকাে-কাম-কধিউটাে অিারেটে এবং সমমান িরদ কম মেে কম মচােীরদে সমধিে খসড়া জ্জেষ্ঠো োধিকা 

 
ক্র. 

নং 

কর্ মচারীর নার্, বর্মর্ান পদবী ও ননজ 

জজলা 

জন্ম র্ানরখ সরকানর চাকুরীতর্ 

রাজস্বভুক্ত/ প্রকল্পভুক্ত 

প্রারনিক পতদ ১র্ 

জ াগদাতনর র্ানরখ 

(পতদর নার্ সহ) 

ন্যূনর্র্ 

নিক্ষাগর্ 

জ াগ্যর্া 

(অজমতনর 

সালসহ) 

নিক্ষাগর্  জ াগ্যর্া  

(অজমতনর সালসহ) 

বর্মর্ান 

কর্ মস্থল 

এডহক/ অস্থায়ী 

ননতয়াতগর কনর্টির/ 

উপযুক্ত কর্তমপক্ষ কর্তমক 

ননয়নর্র্করতের   

র্ানরখ ও পদবী 

(প্রকতল্পর নার্সহ 

প্রত াজূ জক্ষতে) 

এডহক/ অস্থায়ী 

ননতয়াতগর কনর্টির/ 

উপযুক্ত কর্তমপক্ষ 

কর্তমক স্থায়ীকরতের   

র্ানরখ ও পদবী 

(প্রকতল্পর নার্সহ 

প্রত াজূ জক্ষতে) 

জ  পতদ জজূষ্ঠর্া 

ননে ময় করতর্ হতব জস 

পতদর নিডার পতদ 

ননয়নর্র্ ননতয়াতগর 

র্ানরখ (পতদর 

নার্সহ) 

জ  পতদ জজূষ্ঠর্া 

ননে ময় করতর্ হতব 

জসই পতদর ননয়নর্র্ 

ননতয়াতগর র্ানরখ 

(পতদর নার্ সহ) 

জ  পতদ জজূষ্ঠর্া ননর্ মারে করতর্ হতব জস পতদ এডহক/অস্থায়ী ননতয়াতগর জক্ষতে র্ন্তব্য 

িেীক্ষা/ 

ধিধি 

সাি এিহক 

অস্থায়ী 

ধনরয়ারেে 

জ্ক্ষরে 

এিহক/ 

অস্থায়ী ধনরয়াে 

কধমশন/ উিযুক্ত 

কর্তমিক্ষ কর্তমক 

ধনয়ধমেকেরেে োধেখ 

এিহক/ অস্থায়ী 

ধনরয়ারেে োধেরখ 

ধনরয়াে ধবধি/ধনরয়াে 

িদ্ধধে অনুযায়ী 

জ্যাগ্যো ধিি ধকনা 

ধনয়ধমে ধনরয়ারেে জন্য 

কধমশরনে সুিাধেরশ 

িারে ব্যর্ ম হরয়রিন 

ধকনা, হরয় র্াকরি োে 

কােে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ 

1.  জনাব জ্মাোঃ কারয়রদ ধমল্লাদ 

প্রশাসধনক কম মকেমা (ধনজ জ্বেরন) 

চাঁদপুে 

 

০১-০২-১৯৬২ ধি. 

১২-০২-১৯৯৪ ধি. 

সাঁটধিধিকাে 

সামুধিক মৎস্য দপ্তে, 

আিাবাদ, চট্টিাম। 

এইচএসধস 

১৯৭৭ 

এসএসধস 

এইচএসধস 

 

১৯৮০ 

 

সামুধিক 

মৎস্য দপ্তে, 

আিাবাদ, 

চট্টিাম 

১২-০২-১৯৯৪ ধি. 

সাঁটধিধিকাে 

সামুধিক মৎস্য দপ্তে, 

আিাবাদ, চট্টিাম। 

১২-০২-১৯৯৪ ধি. 

সাঁটধিধিকাে 

 

১২-০২-১৯৯৪ ধি. 

সাঁটধিধিকাে 

 

১২-০২-১৯৯৪ ধি. 

সাঁটধিধিকাে 
-- -- -- -- 

এসআেও নং-১০৮-আইন/২০১১/০৫. 

১৭১.০২২.০১.০০.০১০.২০১০, োং- 

০৩/০৫/২০১১ অনুযায়ী ৪(১)(ক) িাোমরে 

ধনরয়ারেে োধেরখে ধেধিরে। 

2.  জনাব জ্মাোঃ আধমে জ্হারসন 

ধহসাবেক্ষে কম মকেমা (ধনজ জ্বেরন) 

িক্ষ্মীপুে 

 

৩১-০৫-১৯৬২ ধি. 

০৭/০৯/১৯৯৩ ধি. 

সাঁটধিধিকাে 

২২-০৪-১৯৮৬ ধি. 

সাঁটমুিাক্ষধেক 

মৎস্য চাষ উন্নয়ন প্রকল্প 

(এধিধব), ঢাকা। 

এইচএসধস 

১৯৮০ 

এসএসধস 

এইচএসধস 

ধবএসধস 

১৯৭৮ 

১৯৮০ 

১৯৮২ 

মৎস্য অধিদপ্তে, 

মৎস্য েবন,  

ঢাকা 

২৭-০৯-২০০০ ধি. 

সাঁটধিধিকাে 

 

২৭-০৯-২০০০ ধি. 

সাঁটধিধিকাে 

  

২৭-০৯-২০০০ ধি. 

সাঁটধিধিকাে 

 

০৭-০৯-১৯৯৩ ধি. 

সাঁটধিধিকাে 

 
-- -- -- -- 

ধনয়ধমেকেরেে োধেখ একই হওয়ায় 

এসআেও নং-৩৩৯-আইন/৯৪, োং- 

২০/০৬/২০০৫ অনুযায়ী ৫ এর  ২(খ) 

িাোমরে                          র 

    র       । 

3.  জনাব জ্মাোঃ হাধববুে েহমান 

প্রিান সহকােী 

ঢাকা 

 

০১-০৫-১৯৬৬ ধি. 

০৭/০৯/১৯৯৩ ধি. 

সাঁটধিধিকাে 

০৪-০৮-১৯৮৪ ধি. 

ক্লাকম-কাম-টাইধিস্ট 

উিরজিা মৎস্য 

কম মকেমাে দপ্তে, জ্দাহাে, 

ঢাকা। 

এইচএসধস 

১৯৮৩ 

এসএসধস 

ধিরলামা-ইন 

কমাস ম 

১৯৮১ 

১৯৮৩ 

জ্জিা মৎস্য 

কম মকেমাে 

দপ্তে, 

মাধনকেঞ্জ 

২৭-০৯-২০০০ ধি. 

সাঁটধিধিকাে 

 

২৭-০৯-২০০০ ধি. 

সাঁটধিধিকাে 

 

২৭-০৯-২০০০ ধি. 

সাঁটধিধিকাে 

 

০৭-০৯-১৯৯৩ ধি. 

সাঁটধিধিকাে 

- - - - 

ধনয়ধমেকেরেে োধেখ একই হওয়ায় 

এসআেও নং-৩৩৯-আইন/৯৪, োং- 

২০/০৬/২০০৫ অনুযায়ী ৫ এর  ২(খ) 

িাোমরে                          র 

    র       । 

4.  জনাব জ্মাোঃ জ্িাকমান জ্হারসন 

প্রিান সহকােী 

ময়মনধসংহ 

 

০৫-০৩-১৯৬২ ধি. 

১৩-০৭-১৯৮৫ ধি. 

ধহসাব েক্ষক 

(সোসধে) 

জ্জিা মৎস্য কম মকেমাে 

দপ্তে, ঠাকুেোঁও। 

ধবএ 

১৯৮৩ 

এসএসধস 

এইচএসধস 

ধবএ 

১৯৭৮ 

১৯৮০ 

১৯৮৩ 

জ্জিা মৎস্য 

কম মকেমাে 

দপ্তে, 

ময়মনধসংহ 

১৩-০৭-১৯৮৫ ধি. 

ধহসাব েক্ষক 

১৩-০৭-১৯৮৫ ধি. 

ধহসাব েক্ষক 

 

১৩-০৭-১৯৮৫ ধি. 

ধহসাব েক্ষক 

০২-১২-১৯৯৯ ধি. 

প্রিান সহকােী 

- - - - 

এসআেও নং-১০৮-আইন/২০১১/০৫.১৭১. 

০২২.০১.০০.০১০.২০১০, োং- ০৩/০৫/২০১১ 

অনুযায়ী ৪(২)(খ) িাোমরে মরে সংধিষ্ট 

জ্েেীে প্রােধিক িরদ ধনয়ধমে জ্যােদারনে 

োধেরখে ধেধিরে। 

5.  জনাব জ্মাোঃ সদরুি জ্হারসন মন্ডি 

প্রশাসধনক কম মকেমা (ধনজ জ্বেরন) 

োইবান্ধা 

 

৩১-১২-১৯৬৮ ধি. 

০৩-০৮-১৯৯২ ধি. 

প্রিান সহকােী 

(ধচংধড় চাষ প্রকল্প), 

কক্সবাজাে। 

ধবএ 

১৯৯০ 

এসএসধস 

এইচএসধস 

ধবএ 

১৯৮৪ 

১৯৮৬ 

১৯৯০ 

ধনমোধি 

মৎস্য চাষ 

প্রকল্প 

(োজস্ব), 

োয়েঞ্জ, 

ধসোজেঞ্জ 

২৭-০৯-২০০০ ধি. 

সাঁটমুিাক্ষধেক 

২৭-০৯-২০০০ ধি. 

সাঁটমুিাক্ষধেক 

২৭-০৯-২০০০ ধি. 

 

২৭-০৯-২০০০ ধি. 

প্রিান সহকােী 

- - - - 

ধেন্ন প্রকরল্প  ধনয়ধমেকেরেে োধেখ একই 

হওয়ায় এসআেও নং-১৮২-আইন/২০০৫/সম 

/ধবধি-১/এস-৯/২০০০, োং-২০/০৬/২০০৫ 

এে ৫(৪) িাোমরে জ্যােদারনে োধেরখে 

ধেধিরে। 

6.  জনাব জ্মাোঃ মনজুে কারদে 

প্রিান সহকােী 

জ্নায়াখািী 

 

০১-০১-১৯৬১ ধি. 

০৯-০৪-১৯৭৭ ধি. 

ধহসাব েক্ষক 

ধচংধড় চাষ প্রকল্প 

ধবএ 

১৯৮৩ 

এসএসধস 

এইচএসধস 

ধবএ 

১৯৭৭ 

১৯৭৯ 

১৯৮৩ 

জ্জিা মৎস্য 

কম মকেমাে 

দপ্তে, 

জ্নায়াখািী 

১৩-০৭-১৯৮৫ ধি. 

ধহসাব েক্ষক 

১৩-০৭-১৯৮৫ ধি. 

ধহসাব েক্ষক 

৩০-০৬-১৯৮৫ ধি. 

ধহসাব েক্ষক 

২৬-০২-২০০৭ ধি. 

প্রিান সহকােী 
-- -- -- -- 

এসআেও নং-১৮২-আইন/২০০৫/সম/ধবধি-

১/এস-৯/২০০০, োং-২০/০৬/২০০৫ এে 

৫(১) িাোমরে ধনয়ধমেকেরেে োধেরখে 

ধেধিরে। 

7.  জনাব জ্মাোঃ ইসহাক ধময়া 

প্রিান সহকােী 

কুধমল্লা 

১২-০১-১৯৬১ ধি. ০৩-০৭-১৯৮৪ ধি. 

উচ্চমান সহকােী 

সামুধিক মৎস্য জধেি 

ব্যবস্থািনা ও উন্নয়ন প্রকল্প, 

আিাবাদ, চট্টিাম। 

 

ধবকম 

১৯৮১ 

এসএসধস 

এইচএসধস 

ধবকম 

এমকম 

১৯৭৬ 

১৯৭৮ 

১৯৮১ 

১৯৮৩ 

 

জ্জিা মৎস্য 

কম মকেমাে 

দপ্তে, 

চট্টিাম 

০৮-১১-১৯৯৯ ধি. 

উচ্চমান সহকােী 

০৮-১১-১৯৯৯ ধি. 

উচ্চমান সহকােী 

০৪-০২-১৯৯৬ ধি. 

উচ্চমান সহকােী 

২৬-০২-২০০৭ ধি. 

প্রিান সহকােী 

-- -- -- -- 

একই প্রকরল্প ধনয়ধমেকেরেে োধেখ একই 

হওয়ায় এসআেও নং-১৮২-আইন/২০০৫/ 

সম/ধবধি-১/এস-৯/২০০০, োং-২০/০৬/২০০৫ 

অনুযায়ী ৫(২)(খ) িাোমরে ও ন্যেনেম ধশক্ষােে 

জ্যাগ্যো অজমরনে সারিে ধেধিরে। 
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ক্র. 

নং 

কর্ মচারীর নার্, বর্মর্ান পদবী ও ননজ 

জজলা 

জন্ম র্ানরখ সরকানর চাকুরীতর্ 

রাজস্বভুক্ত/ প্রকল্পভুক্ত 

প্রারনিক পতদ ১র্ 

জ াগদাতনর র্ানরখ 

(পতদর নার্ সহ) 

ন্যূনর্র্ 

নিক্ষাগর্ 

জ াগ্যর্া 

(অজমতনর 

সালসহ) 

নিক্ষাগর্  জ াগ্যর্া  

(অজমতনর সালসহ) 

বর্মর্ান 

কর্ মস্থল 

এডহক/ অস্থায়ী 

ননতয়াতগর কনর্টির/ 

উপযুক্ত কর্তমপক্ষ কর্তমক 

ননয়নর্র্করতের   

র্ানরখ ও পদবী 

(প্রকতল্পর নার্সহ 

প্রত াজূ জক্ষতে) 

এডহক/ অস্থায়ী 

ননতয়াতগর কনর্টির/ 

উপযুক্ত কর্তমপক্ষ 

কর্তমক স্থায়ীকরতের   

র্ানরখ ও পদবী 

(প্রকতল্পর নার্সহ 

প্রত াজূ জক্ষতে) 

জ  পতদ জজূষ্ঠর্া 

ননে ময় করতর্ হতব জস 

পতদর নিডার পতদ 

ননয়নর্র্ ননতয়াতগর 

র্ানরখ (পতদর 

নার্সহ) 

জ  পতদ জজূষ্ঠর্া 

ননে ময় করতর্ হতব 

জসই পতদর ননয়নর্র্ 

ননতয়াতগর র্ানরখ 

(পতদর নার্ সহ) 

জ  পতদ জজূষ্ঠর্া ননর্ মারে করতর্ হতব জস পতদ এডহক/অস্থায়ী ননতয়াতগর জক্ষতে র্ন্তব্য 

িেীক্ষা/ 

ধিধি 

সাি এিহক 

অস্থায়ী 

ধনরয়ারেে 

জ্ক্ষরে 

এিহক/ 

অস্থায়ী ধনরয়াে 

কধমশন/ উিযুক্ত 

কর্তমিক্ষ কর্তমক 

ধনয়ধমেকেরেে োধেখ 

এিহক/ অস্থায়ী 

ধনরয়ারেে োধেরখ 

ধনরয়াে ধবধি/ধনরয়াে 

িদ্ধধে অনুযায়ী 

জ্যাগ্যো ধিি ধকনা 

ধনয়ধমে ধনরয়ারেে জন্য 

কধমশরনে সুিাধেরশ 

িারে ব্যর্ ম হরয়রিন 

ধকনা, হরয় র্াকরি োে 

কােে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ 

8.  জনাব জ্মাোঃ আবদুে োজ্জাক 

প্রশাসধনক কম মকেমা (ধনজ জ্বেরন) 

ধিনাইদহ 

০৩-১০-১৯৬২ ধি. ০৩-০৭-১৯৮৪ ধি. 

কোধশয়াে 

সামুধিক মৎস্য েরবষো 

ব্যবস্থািনা উন্নয়ন প্রকল্প, 

আিাবাদ, চট্টিাম। 

ধবএ 

১৯৮২ 

এসএসধস 

এইচএসধস 

ধবএ 

১৯৭৮ 

১৯৮০ 

১৯৮২ 

বাঁওড় মৎস্য 

উন্নয়ন প্রকল্প 

(োজস্ব), 

আেবপুে, 

যরশাে 

০৮-১১-১৯৯৯ ধি. 

জ্কাষাধ্যক্ষ 

০৮-১১-১৯৯৯ ধি. 

জ্কাষাধ্যক্ষ 

০৪-০২-১৯৯৬ ধি. 

জ্কাষাধ্যক্ষ 

২৬-০২-২০০৭ ধি. 

প্রিান সহকােী 

-- -- -- -- 

একই প্রকরল্প ধনয়ধমেকেরেে োধেখ একই 

হওয়ায় এসআেও নং-১৮২-আইন/২০০৫/সম/ 

ধবধি-১/এস-৯/২০০০, োং-২০/০৬/২০০৫ 

অনুযায়ী  ৫(২)(খ) িাোমরে ও ন্যেনেম ধশক্ষােে 

জ্যাগ্যো অজমরনে সারিে ধেধিরে। 

9.  জনাব জ্মাোঃ ইউছুফ আিী িাটওয়ােী 

সাঁটধিধিকাে-কাম-কধিউটাে 

অিারেটে 

চাঁদপুে 

৩১-১২-১৯৬০ ধি. ৩০-০৪-১৯৮৭ ধি. 

কেধেক কাম মুিাক্ষধেক 

(ধচংধড় চাষ প্রকল্প) 

ধবকম 

১৯৮৫ 

এসএসধস 

এইচএসধস 

ধবকম 

১৯৭৮ 

১৯৮০ 

১৯৮৫ 

মৎস্য 

অধিদপ্তে, 

মৎস্য েবন, 

ঢাকা 

২৭-০৯-২০০০ ধি. 

জ্কাষাধ্যক্ষ 

২৭-০৯-২০০০ ধি. 

জ্কাষাধ্যক্ষ 

২৯-১১-১৯৯৯ ধি. 

জ্কাষাধ্যক্ষ 

 

২৬-০২-২০০৭ ধি. 

প্রিান সহকােী 

 
-- -- -- -- 

ধেন্ন প্রকরল্প  ধনয়ধমেকেরেে োধেখ একই 

হওয়ায় এসআেও নং-১৮২-আইন/২০০৫/সম/ 

ধবধি-১/এস-৯/২০০০, োং-২০/০৬/২০০৫ এে 

৫(৪) িাোমরে জ্যােদারনে োধেরখে ধেধিরে। 

10.  জনাব জ্মাোঃ ন্যে জ্হারসন 

প্রিান সহকােী 

ধদনাজপুে 

২৮-০২-১৯৬৬ ধি. ২৫-০৬-১৯৯০ ধি. 

ধহসাব েক্ষক-কাম-

কোধশয়াে   

প্রকল্প িধেচািরকে দপ্তে, 

উিে িধিম মৎস্য 

সিদ উন্নয়ন 

প্রকল্প,িাব মেীপুে, 

ধদনাজপুে। 

ধবকম 

১৯৮৬ 

এসএসধস 

এইচএসধস 

ধবকম 

১৯৮২ 

১৯৮৪ 

১৯৮৬ 

জ্জিা মৎস্য 

কম মকেমাে 

দপ্তে, 

ধনিফামােী 

২৭-০৯-২০০০ ধি. 

কোধশয়াে কাম 

ধহসাব েক্ষক 

২৭-০৯-২০০০ ধি. 

ধহসাব েক্ষক কাম 

কোধশয়াে 

০১-০৭-১৯৯৪ ধি. 

কোধশয়াে-কাম-ধহসাব 

েক্ষক  

২৬-০২-২০০৭ ধি. 

প্রিান সহকােী 

-- -- -- -- 

ধেন্ন প্রকরল্প  ধনয়ধমেকেরেে োধেখ একই 

হওয়ায় এসআেও নং-১৮২-

আইন/২০০৫/সম/ধবধি-১/এস-৯/২০০০, োং-

২০/০৬/২০০৫ এে ৫(৪) িাোমরে 

জ্যােদারনে োধেরখে ধেধিরে। 

11.  জ্বেম নাধে মস বানু 

সাঁটধিধিকাে-কাম-কধিউটাে 

অিারেটে 

িঞ্চেড় 

০১-০১-১৯৬২ ধি. ২৬-০৫-১৯৯২ ধি. 

উচচমান সহকােী  

২য় মৎস্য চাষ উন্নয়ন 

প্রকল্প, মৎস্য েবন, 

েমনা, ঢাকা। 

ধবএসধস 

১৯৮৫ 

এসএসধস 

এইচএসধস 

ধবএসধস 

১৯৭৭ 

১৯৮২ 

১৯৮৫ 

মৎস্য 

অধিদপ্তে, 

মৎস্য েবন, 

ঢাকা 

২৭-০৯-২০০০ ধি. 

ধহসাব েক্ষক 

২৭-০৯-২০০০ ধি. 

ধহসাব েক্ষক 

০১-০১-১৯৯৭ ধি. 

উচ্চমান সহকােী 

২৬-০২-২০০৭ ধি. 

প্রিান সহকােী 

 
-- -- -- -- 

একই প্রকরল্প ধনয়ধমেকেরেে োধেখ একই 

হওয়ায় এসআেও নং-১৮২-

আইন/২০০৫/সম/ধবধি-১/এস-৯/২০০০, োং-

২০/০৬/২০০৫ অনুযায়ী  ৫(২)(খ) িাোমরে 

ন্যেনেম ধশক্ষােে জ্যাগ্যো অজমরনে সারিে 

ধেধিরে। 

12.  জ্বেম ফারেমা খায়রুন নাহাে 

প্রিান সহকােী 

চাঁদপুে 

০১-১০-১৯৬৫ ধি. ২৪-০৩-১৯৯১ ধি. 

উচ্চমান সহকােী 

ধিেীয় মৎস্য চাষ উন্নয়ন 

প্রকল্প, মৎস্য েবন, 

েমনা, ঢাকা। 

 

ধবএ 

১৯৮৬ 

 

এসএসধস 

এইচএসধস 

ধবএ 

১৯৮০ 

১৯৮৪ 

১৯৮৬ 

মৎস্য 

প্রধশক্ষে 

একারিমী, 

সাোে, 

ঢাকা 

২৭-০৯-২০০০ ধি. 

ধহসাব েক্ষক 

২৭-০৯-২০০০ ধি. 

ধহসাব েক্ষক 

০১-০১-১৯৯৭ ধি. 

ধহসাব েক্ষক  

২৬-০২-২০০৭ ধি. 

প্রিান সহকােী 

-- -- -- -- 

একই প্রকরল্প ধনয়ধমেকেরেে োধেখ ও ন্যেনেম 

ধশক্ষােে জ্যাগ্যো অজমরনে সাি একই হওয়ায় 

এসআেও নং-১৮২-আইন/ ২০০৫/সম/ধবধি-

১/এস-৯/২০০০, োং-২০/০৬/২০০৫ অনুযায়ী  

৫(২)(খ) িাোমরে ন্যেনেম ধশক্ষােে জ্যাগ্যো 

অজমরনে সারিে ধেধিরে। 

13.  জনাব এম, এ, মান্নান 

প্রিান সহকােী 

ঢাকা 

 

০১-১১-১৯৬২ ধি. 

১১-০৩-১৯৯১ ধি. 

উচ্চমান সহকােী 

২য় মৎস্য চাষ উন্নয়ন 

প্রকল্প, মৎস্য েবন, 

েমনা, ঢাকা। 

ধবএ 

১৯৮৭ 

এসএসধস 

এইচএসধস 

ধবএ 

 

১৯৭৯ 

১৯৮৪ 

১৯৮৭ 

 

মৎস্য 

অধিদপ্তে, 

মৎস্য েবন, 

ঢাকা 

 

২৭-০৯-২০০০ ধি. 

উচ্চমান সহকােী 

২৭-০৯-২০০০ ধি. 

উচ্চমান সহকােী 

০১-০১-১৯৯৭ ধি. 

উচ্চমান সহকােী 

 

২৬-০২-২০০৭ ধি. 

প্রিান সহকােী 

-- -- -- -- 

একই প্রকরল্প ধনয়ধমেকেরেে োধেখ একই 

হওয়ায় এসআেও নং-১৮২-আইন/২০০৫/সম/ 

ধবধি-১/এস-৯/২০০০, োং-২০/০৬/২০০৫ 

অনুযায়ী  ৫(২)(খ) িাোমরে ন্যেনেম 

ধশক্ষােে জ্যাগ্যো অজমরনে সারিে ধেধিরে। 

14.  জনাব জ্মাোঃ আিমেীে জ্হারসন 

মজুমদাে 

প্রিান সহকােী 

চাঁদপুে 

 

৩০-০৬-১৯৬৭ ধি. 

২৮-০৫-১৯৯২ ধি. 

উচ্চমান সহকােী 

২য় মৎস্য চাষ 

(লাবনভূধমরে মৎস্য চাষ 

ব্যবস্থািনা ইউধনট, 

ধসরিট) 

ধবএ 

১৯৮৭ 

এসএসধস 

এইচএসধস 

ধবএ 

১৯৮২ 

১৯৮৪ 

১৯৮৭ 

জ্জিা মৎস্য 

কম মকেমাে 

দপ্তে, 

চাঁদপুে 

২৭-০৯-২০০০ ধি. 

ধহসাব েক্ষক 

২৭-০৯-২০০০ ধি. 

ধহসাব েক্ষক 

০১-০১-১৯৯৭ ধি. 

ধহসাব েক্ষক  

২৬-০২-২০০৭ ধি. 

প্রিান সহকােী 

-- -- -- -- 

একই প্রকরল্প ধনয়ধমেকেরেে োধেখ ও 

ন্যেনেম ধশক্ষােে জ্যাগ্যো অজমরনে সাি 

একই হওয়ায় এসআেও নং-১৮২-আইন/ 

২০০৫/সম/ধবধি-১/এস-৯/২০০০, োং-

২০/০৬/২০০৫ অনুযায়ী  ৫(২)(খ) িাোমরে 

বয়রসে ধেধিরে। 
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ক্র. 

নং 

কর্ মচারীর নার্, বর্মর্ান পদবী ও ননজ 

জজলা 

জন্ম র্ানরখ সরকানর চাকুরীতর্ 

রাজস্বভুক্ত/ প্রকল্পভুক্ত 

প্রারনিক পতদ ১র্ 

জ াগদাতনর র্ানরখ 

(পতদর নার্ সহ) 

ন্যূনর্র্ 

নিক্ষাগর্ 

জ াগ্যর্া 

(অজমতনর 

সালসহ) 

নিক্ষাগর্  জ াগ্যর্া  

(অজমতনর সালসহ) 

বর্মর্ান 

কর্ মস্থল 

এডহক/ অস্থায়ী 

ননতয়াতগর কনর্টির/ 

উপযুক্ত কর্তমপক্ষ কর্তমক 

ননয়নর্র্করতের   

র্ানরখ ও পদবী 

(প্রকতল্পর নার্সহ 

প্রত াজূ জক্ষতে) 

এডহক/ অস্থায়ী 

ননতয়াতগর কনর্টির/ 

উপযুক্ত কর্তমপক্ষ 

কর্তমক স্থায়ীকরতের   

র্ানরখ ও পদবী 

(প্রকতল্পর নার্সহ 

প্রত াজূ জক্ষতে) 

জ  পতদ জজূষ্ঠর্া 

ননে ময় করতর্ হতব জস 

পতদর নিডার পতদ 

ননয়নর্র্ ননতয়াতগর 

র্ানরখ (পতদর 

নার্সহ) 

জ  পতদ জজূষ্ঠর্া 

ননে ময় করতর্ হতব 

জসই পতদর ননয়নর্র্ 

ননতয়াতগর র্ানরখ 

(পতদর নার্ সহ) 

জ  পতদ জজূষ্ঠর্া ননর্ মারে করতর্ হতব জস পতদ এডহক/অস্থায়ী ননতয়াতগর জক্ষতে র্ন্তব্য 

িেীক্ষা/ 

ধিধি 

সাি এিহক 

অস্থায়ী 

ধনরয়ারেে 

জ্ক্ষরে 

এিহক/ 

অস্থায়ী ধনরয়াে 

কধমশন/ উিযুক্ত 

কর্তমিক্ষ কর্তমক 

ধনয়ধমেকেরেে োধেখ 

এিহক/ অস্থায়ী 

ধনরয়ারেে োধেরখ 

ধনরয়াে ধবধি/ধনরয়াে 

িদ্ধধে অনুযায়ী 

জ্যাগ্যো ধিি ধকনা 

ধনয়ধমে ধনরয়ারেে জন্য 

কধমশরনে সুিাধেরশ 

িারে ব্যর্ ম হরয়রিন 

ধকনা, হরয় র্াকরি োে 

কােে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ 

15.  জনাব জ্মাোঃ হাধববুে েহমান 

প্রিান সহকােী 

োজীপুে 

০১-১২-১৯৬৭ ধি. ২৭-০৫-১৯৯২ ধি. 

উচ্চমান সহকােী 

২য় মৎস্য চাষ 

(লাবনভূধমরে মৎস্য চাষ 

ব্যবস্থািনা ইউধনট, 

ধসরিট।) 

ধবএ 

১৯৮৮ 

এসএসধস 

এইচএসধস 

ধবএ 

১৯৮২ 

১৯৮৬ 

১৯৮৮ 

জ্জিা মৎস্য 

কম মকেমাে 

দপ্তে, 

োজীপুে 

২৭-০৯-২০০০ ধি. 

ধহসাব েক্ষক 

২৭-০৯-২০০০ ধি. 

ধহসাব েক্ষক 

০১-০১-১৯৯৭ ধি. 

ধহসাব েক্ষক  

২৬-০২-২০০৭ ধি. 

প্রিান সহকােী 

-- -- -- -- 

একই প্রকরল্প ধনয়ধমেকেরেে োধেখ একই 

হওয়ায় এসআেও নং-১৮২-আইন/২০০৫/ 

সম/ ধবধি-১/এস-৯/২০০০ োং-

২০/০৬/২০০৫ অনুযায়ী  ৫(২)(খ) িাোমরে 

ও ন্যেনেম ধশক্ষােে জ্যাগ্যো অজমরনে সারিে 

ধেধিরে। 

16.  জনাব জ্মাোঃ জ্বিারয়ে জ্হারসন 

প্রিান সহকােী 

জ্নায়াখািী 

০১-০১-১৯৬৯ ধি. ২৭-০৫-১৯৯২ ধি. 

উচ্চমান সহকােী 

২য় মৎস্য চাষ প্রকল্প। 

ধবকম 

১৯৮৮ 

এসএসধস 

এইচএসধস 

ধবকম 

১৯৮৪ 

১৯৮৬ 

১৯৮৮ 

 

জ্জিা মৎস্য 

কম মকেমাে 

দপ্তে, 

িক্ষ্মীপুে 

২৭-০৯-২০০০ ধি. 

ধহসাব েক্ষক 

২৭-০৯-২০০০ ধি. 

ধহসাব েক্ষক  

০১-০১-১৯৯৭ ধি. 

ধহসাব েক্ষক  

২৬-০২-২০০৭ ধি. 

প্রিান সহকােী 

-- -- -- -- 

একই প্রকরল্প ধনয়ধমেকেরেে োধেখ, 

জ্যােদারনে োধেখ ও ন্যেনেম ধশক্ষােে 

জ্যাগ্যো অজমরনে সাি একই হওয়ায় 

এসআেও নং-১৮২-আইন/২০০৫/ সম/ধবধি-

১/এস-৯/২০০০, োং-২০/০৬/২০০৫ অনুযায়ী  

৫(২)(খ) িাোমরে িাোমরে বয়রসে ধেধিরে। 

17.  জনাব জ্মাোঃ ফধিহে েহমান 

প্রিান সহকােী 

মাগুো 

০৬-০৬-১৯৬৪ ধি. ১৯-১২-১৯৯২ ধি. 

উচ্চমান 

সহকােী 

র্তেীয় মৎস্য চাষ প্রকল্প, 

খুিনা ধবোে, খুিনা। 

ধবএ 

১৯৮৫ 

এসএসধস 

এইচএসধস 

ধবএ 

১৯৭৯ 

১৯৮৩ 

১৯৮৫ 

জ্জিা মৎস্য 

কম মকেমাে 

দপ্তে, খুিনা 

 

 ২৭-০৯-২০০০ ধি. 

উচ্চমান সহকােী 

 

২৭-০৯-২০০০ ধি.  

উচ্চমান সহকােী 

০১-০৭-১৯৯৭ ধি.  

উচ্চমান সহকােী 

২৬-০২-২০০৭ ধি. 

প্রিান সহকােী 

-- -- -- -- 

একই প্রকরল্প ধনয়ধমেকেরেে োধেখ একই 

হওয়ায় এসআেও নং-১৮২/আইন/২০০৫/সম/ 

ধবধি-১/এস-৯/২০০০, োং-২০/০৬/২০০৫ 

অনুযায়ী  ৫(২)(খ) িাোমরে ন্যেনেম 

ধশক্ষােে জ্যাগ্যো অজমরনে সারিে ধেধিরে। 

18.  জনাবা জ্কাধহনুে জ্বেম 

প্রিান সহকােী 

জ্নেরকাো 

০১-১২-১৯৬৮ ধি. ১৬-১০-১৯৯১ ধি. 

সাঁটমুিাক্ষধেক 

৩য় মৎস্য চাষ প্রকল্প 

ধবএ 

১৯৮৮ 

এসএসধস 

এইচএসধস 

ধবএ 

১৯৮৪ 

১৯৮৬ 

১৯৮৮ 

মৎস্য 

অধিদপ্তে, 

মৎস্য েবন, 

ঢাকা 

২৭-০৯-২০০০ ধি. 

ধহসাব েক্ষক 

২৭-০৯-২০০০ ধি. 

ধহসাব েক্ষক 

০১-০৭-১৯৯৭ ধি. 

ধহসাব েক্ষক  

২৬-০২-২০০৭ ধি. 

প্রিান সহকােী 

-- -- -- -- 

একই প্রকরল্প ধনয়ধমেকেরেে োধেখ একই 

হওয়ায় এসআেও নং-১৮২-আইন/২০০৫/সম/ 

ধবধি-১/এস-৯/২০০০, োং-২০/০৬/২০০৫ 

অনুযায়ী  ৫(২)(খ) িাোমরে ন্যেনেম 

ধশক্ষােে জ্যাগ্যো অজমরনে সারিে ধেধিরে। 

19.  জনাব জ্মাোঃ ইউনুি আিী 

প্রিান সহকােী 

ধিনাইদহ 

 

১৫-০৬-১৯৬৯ ধি. ২৯-০৮-১৯৯১ ধি. 

কোধশয়াে 

৩য় মৎস্য চাষ প্রকল্প 

ধবকম ১৯৮৮ এসএসধস 

এইচএসধস 

ধবকম 

১৯৮৪ 

১৯৮৬ 

১৯৮৮ 

মৎস্য 

ধবোেীয় 

উিিধেচািরকে 

দপ্তে, খুিনা 

২৭-০৯-২০০০ ধি. 

কোধশয়াে 

২৭-০৯-২০০০ ধি. 

কোধশয়াে 

২৭-০৯-২০০০ ধি. 

কোধশয়াে 

 

২৬-০২-২০০৭ ধি. 

প্রিান সহকােী 

-- -- -- -- 

একই প্রকরল্প ধনয়ধমেকেরেে োধেখ ও ন্যেনেম 

ধশক্ষােে জ্যাগ্যো অজমরনে সাি একই হওয়ায় 

এসআেও নং-১৮২-আইন/ ২০০৫/সম/ধবধি-১/ 

এস-৯/২০০০, োং-২০/০৬/২০০৫ অনুযায়ী  

৫(২)(খ) িাোমরে বয়রসে ধেধিরে। 

20.  জনাব জ্মাহাম্মদ মধনরুজ্জামান 

প্রিান সহকােী 

নেধসংদী 

০১-০২-১৯৬৭ ধি. ০২-০১-১৯৯৩ ধি. 

ধহসাব েক্ষক-কাম কোধশয়াে 

ধচংধড় চাষ প্রকল্প, খুিনা 

অঞ্চি, খুিনা। 

ধবএ 

১৯৮৭ 

দাধখি 

আধিম 

ফাধজি 

ধবএ 

১৯৮১ 

১৯৮৩ 

১৯৮৫ 

১৯৮৭ 

জ্জিা মৎস্য 

কম মকেমাে 

দপ্তে, 

জ্মৌিেীবাজাে 

২৭-০৯-২০০০ ধি. 

ধহসাব েক্ষক-কাম-

কোধশয়াে 

২৭-০৯-২০০০ ধি. 

ধহসাব েক্ষক-কাম-

কোধশয়াে 

২৯-১১-১৯৯৯ ধি. 

ধহসাব েক্ষক-কাম-

কোধশয়াে  

২৬-০২-২০০৭ ধি. 

প্রিান সহকােী 
-- -- -- -- 

ধেন্ন প্রকরল্প  ধনয়ধমেকেরেে োধেখ একই 

হওয়ায় এসআেও নং-১৮২-আইন/২০০৫/সম/ 

ধবধি-১/এস-৯/২০০০, োং-২০/০৬/২০০৫ এে 

৫(৪) িাোমরে জ্যােদারনে োধেরখে ধেধিরে। 

21.  জনাব জ্োিাম ধকবধেয়া খাঁন 

ওয়াকমসি ম্যারনজাে 

যরশাে 

০৫-০১-১৯৬৮ ধি. ১৬-০৯-১৯৯৩ ধি. 

ওয়াকমসি ম্যারনজাে 

ধবি বাঁওড় মৎস্য উন্নয়ন 

প্রকল্প 

ধবএ 

১৯৮৮ 

এসএসধস 

এইচএসধস 

ধবএ 

এিএিধব 

১৯৮৩ 

১৯৮৫ 

১৯৮৮ 

১৯৯০ 

বাঁওড় মৎস্য 

উন্নয়ন প্রকল্প 

(োজস্ব), 

আেবপুে, 

যরশাে 

১৪-০৩-২০১১ ধি. 

ওয়াকমসি ম্যারনজাে 

ধবি বাওড় মৎস্য 

উন্নয়ন প্রকল্প, আেবপুে, 

যরশাে 

১৪-০৩-২০১১ ধি. 

ওয়াকমসি ম্যারনজাে 

১৪/০৩/২০১১   . 

              র 

১৪-০৩-২০১১ ধি. 

ওয়াকমসি ম্যারনজাে 

-- -- -- -- 

ধেন্ন প্রকরল্প  ধনয়ধমেকেরেে োধেখ একই 

হওয়ায় এসআেও নং-১৮২-আইন/২০০৫/সম/ 

ধবধি-১/এস-৯/২০০০, োং-২০/০৬/২০০৫ 

এে ৫(৪) িাোমরে জ্যােদারনে োধেরখে 

ধেধিরে। 

22.  জনাব জ্মাহাম্মদ আবুি কািাম 

আজাদ 

প্রিান সহকােী 

বধেশাি 

 

০২-০২-১৯৬৫ ধি. 

১৩-১০-১৯৯৪ ধি. 

ধহসাব েক্ষক 

৩য়  মৎস্য  চাষ  উন্নয়ন  

প্রকল্প, মৎস্য েবন, েমনা, 

ঢাকা। 

ধবএ 

১৯৯১ 

এসএসধস 

এইচএসধস 

ধবএ 

১৯৮২ 

১৯৮৭ 

১৯৯১ 

জ্জিা মৎস্য 

কম মকেমাে 

দপ্তে, 

িটুয়াখািী 

২৭-০৯-২০০০ ধি. 

ধহসাব েক্ষক 

২৭-০৯-২০০০ ধি. 

ধহসাব েক্ষক 

০১-০৭-১৯৯৭ ধি. 

ধহসাব েক্ষক 

২৬-০২-২০০৭ ধি. 

প্রিান সহকােী 

    ধেন্ন প্রকরল্প  ধনয়ধমেকেরেে োধেখ একই 

হওয়ায় এসআেও নং-১৮২-আইন/২০০৫/সম/ 

ধবধি-১/এস-৯/২০০০, োং-২০/০৬/২০০৫ 

এে ৫(৪) িাোমরে জ্যােদারনে োধেরখে 

ধেধিরে। 
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ক্র. 

নং 

কর্ মচারীর নার্, বর্মর্ান পদবী ও ননজ 

জজলা 

জন্ম র্ানরখ সরকানর চাকুরীতর্ 

রাজস্বভুক্ত/ প্রকল্পভুক্ত 

প্রারনিক পতদ ১র্ 

জ াগদাতনর র্ানরখ 

(পতদর নার্ সহ) 

ন্যূনর্র্ 

নিক্ষাগর্ 

জ াগ্যর্া 

(অজমতনর 

সালসহ) 

নিক্ষাগর্  জ াগ্যর্া  

(অজমতনর সালসহ) 

বর্মর্ান 

কর্ মস্থল 

এডহক/ অস্থায়ী 

ননতয়াতগর কনর্টির/ 

উপযুক্ত কর্তমপক্ষ কর্তমক 

ননয়নর্র্করতের   

র্ানরখ ও পদবী 

(প্রকতল্পর নার্সহ 

প্রত াজূ জক্ষতে) 

এডহক/ অস্থায়ী 

ননতয়াতগর কনর্টির/ 

উপযুক্ত কর্তমপক্ষ 

কর্তমক স্থায়ীকরতের   

র্ানরখ ও পদবী 

(প্রকতল্পর নার্সহ 

প্রত াজূ জক্ষতে) 

জ  পতদ জজূষ্ঠর্া 

ননে ময় করতর্ হতব জস 

পতদর নিডার পতদ 

ননয়নর্র্ ননতয়াতগর 

র্ানরখ (পতদর 

নার্সহ) 

জ  পতদ জজূষ্ঠর্া 

ননে ময় করতর্ হতব 

জসই পতদর ননয়নর্র্ 

ননতয়াতগর র্ানরখ 

(পতদর নার্ সহ) 

জ  পতদ জজূষ্ঠর্া ননর্ মারে করতর্ হতব জস পতদ এডহক/অস্থায়ী ননতয়াতগর জক্ষতে র্ন্তব্য 

িেীক্ষা/ 

ধিধি 

সাি এিহক 

অস্থায়ী 

ধনরয়ারেে 

জ্ক্ষরে 

এিহক/ 

অস্থায়ী ধনরয়াে 

কধমশন/ উিযুক্ত 

কর্তমিক্ষ কর্তমক 

ধনয়ধমেকেরেে োধেখ 

এিহক/ অস্থায়ী 

ধনরয়ারেে োধেরখ 

ধনরয়াে ধবধি/ধনরয়াে 

িদ্ধধে অনুযায়ী 

জ্যাগ্যো ধিি ধকনা 

ধনয়ধমে ধনরয়ারেে জন্য 

কধমশরনে সুিাধেরশ 

িারে ব্যর্ ম হরয়রিন 

ধকনা, হরয় র্াকরি োে 

কােে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ 

23.  জনাব জ্মাোঃ আধনছুি কধবে 

প্রিান সহকােী 

ব্রাক্ষ্মেবাধড়য়া 

০৭-০১-১৯৭২ ধি. ২০-১০-১৯৯৪ ধি. 

ধহসাব েক্ষক-কাম-

জ্কাষাধ্যক্ষ 

২য় মৎস্য চাষ প্রকল্প 

ধবকম 

১৯৯১ 

এসএসধস 

এইচএসধস 

ধবকম 

 

১৯৮৭ 

১৯৮৯ 

১৯৯১ 

 

জ্জিা মৎস্য 

কম মকেমাে 

দপ্তে, 

নেধসংদী 

২৭-০৯-২০০০ ধি. 

ধহসাব েক্ষক 

 

২৭-০৯-২০০০ ধি. 

ধহসাব েক্ষক 

 

০১-০১-১৯৯৭ ধি. 

ধহসাব েক্ষক 

 

২৬-০২-২০০৭ ধি. 

প্রিান সহকােী 

-- -- -- -- 

একই প্রকরল্প ধনয়ধমেকেরেে োধেখ একই 

হওয়ায় এসআেও নং-১৮২-আইন/২০০৫/ সম/ 

ধবধি-১/এস-৯/২০০০, োং-২০/০৬/২০০৫ 

অনুযায়ী  ৫(২)(খ) িাোমরে ও ন্যেনেম 

ধশক্ষােে জ্যাগ্যো অজমরনে সারিে ধেধিরে। 

24.       এ                  র 

সাঁটধিধিকাে-কাম-কধিউটাে 

অিারেটে 

    র 

১০/০২/১৯৬৮   . ০৩/০৬/৯২(     র 

    র ) 

২য় মৎস্য চাষ প্রকল্প, 

মৎস্য েবন, ঢাকা। 

   এ 

১৯৮৭ 

এ  এ     

এই  এ     

   এ 

এ  এ 

১৯৮৩ 

১৯৮৫ 

১৯৮৭ 

১৯৮৯ 

মৎস্য 

অধিদপ্তে, 

মৎস্য েবন, 

ঢাকা  

২৭-০৯-২০০০ ধি. 

উচ্চমান সহকােী  

২৭-০৯-২০০০ ধি. 

উচ্চমান সহকােী  

০১-০১-১৯৯৭ ধি. 

উচ্চমান সহকােী  

০৭-০৬-২০১৫ ধি. 

প্রিান সহকােী  

এবং  

২৬/২/২০০৭ ধি. 

োধেখ হরে 

ভূোরিক্ষোরব প্রিান 

সহকােী  

    

একই প্রকরল্প ধনয়ধমেকেরেে োধেখ একই হওয়ায় 

এসআেও নং-১৮২-আইন/২০০৫/সম/ধবধি-১/এস-

৯/২০০০, োং-২০/০৬/২০০৫ অনুযায়ী  ৫(২)(খ) 

িাোমরে ও ন্যেনেম ধশক্ষােে জ্যাগ্যো অজমরনে 

সারিে ধেধিরে। 
 

মৎস্য অধিদপ্তে ঢাকাে িে নং- ৩৩.০২.০০০০. 

১০৩.১২.০৬৫.৯৩-৪৮১, োধেখ- ০৮/০৮/২০১৯ 

ধি. আরদরশে মাধ্যরম িদািীকােীরক 

২৬/০২/২০০৭ ধি. োধেখ হরে প্রিান সহকােী 

িরদ িােোেে জ্জেষ্ঠো প্রদান কো হয়। 

25.  জ্বেম অঞ্জনা োেী দাশ 

প্রিান সহকােী 

িক্ষীপুে 

 

০৬-০১-১৯৬৯ ধি. ১৩-১০-১৯৯৪ ধি. 

িকুেরমরেশন সহকােী 

২য় মৎস্য চাষ প্রকল্প, 

মৎস্য েবন, ঢাকা।  

ধবএ 

১৯৯২ 

এসএসধস 

এইচএসধস 

ধবএ 

১৯৮৬ 

১৯৮৯ 

১৯৯২ 

মৎস্য 

অধিদপ্তে, 

মৎস্য েবন, 

ঢাকা 

২৭-০৯-২০০০ ধি. 

উচ্চমান সহকােী 

২৭-০৯-২০০০ ধি. 

উচ্চমান সহকােী 

০১-০১-১৯৯৭ ধি. 

ধহসাব েক্ষক  

২৬-০২-২০০৭ ধি. 

প্রিান সহকােী 

-- -- -- -- 

একই প্রকরল্প ধনয়ধমেকেরেে োধেখ একই 

হওয়ায় এসআেও নং-১৮২-আইন/২০০৫/ 

সম/ধবধি-১/এস-৯/২০০০, োং-২০/০৬/২০০৫ 

অনুযায়ী  ৫(২)(খ) িাোমরে ন্যেনেম ধশক্ষােে 

জ্যাগ্যো অজমরনে সারিে ধেধিরে। 

26.  জবগর্ িার্ীর্া ইয়াসনর্ন 

প্রিান সহকােী 

নারায়েগঞ্জ 

13-01-1965   . 18-08-1988 নি. 

নহসাবরক্ষক 

নব এ 

1985 নি. 

এসএসনস 

এইচএসনস 

নবএ 

1979 

১৯৮1 

1985 

         

         

   , 

         

27-09-2000   . 

             

              

(     )  

27-09-2000   . 

            - 

২৭-০৯-২০০০ ধি. 

             

০7-0৬-20১৫ নি 

প্রিান সহকােী  

-- -- -- -- 

                                  

              -182-   /2005/ 

  /    -1/  -9/2000,     20/06/05    

5(2)( )                          

                          । 

27.                      

প্রিান সহকােী 

       

10-02-1965   . 02-06-1992   . 

             

    

1986 

         

        

    

1980 

1984 

1986 

         

         

   , 

       

27-09-2000 

         

              

(     ) 

27-09-2000   . 

         

27-09-2000   . 

         

০7-0৬-20১৫ নি 

প্রিান সহকােী 

- - - - 

                              

                  -182-   / 

2005/  /    -1/  -9/2000,     

20/06/05    5(2)( )                   

                                  

28.                      

প্রিান সহকােী 

         

10-05-1964   . 09-07-1992   . 

          

       

1987 

         

        

       

         

1982 

1985 

1987 

1988 

    

      , 

       , 

     

27-09-2000   . 

          

             

           

27-09-2000   . 

          

27-09-2000   . 

          

০7-0৬-20১৫ নি 

প্রিান সহকােী 

    

                              

                   182-   / 

2005/  /     -১/  -৯/২০০০,     20-

06-05    5(৪)                       

                

29.        ,   ,               

প্রিান সহকােী 

     

16-12-1964   . 17-10-1994   . 

             

          

1985 

         

          

         

         

1979 

1981 

1985 

1986 

         

         

   , 

        

27-09-2000   . 

         

২       

27-09-2000   . 

          

 

27-09-2000   . 

         

 

০7-0৬-20১৫ নি 

প্রিান সহকােী 

    

                              

                  -182-   / 

2005/  /     -১/  -৯/২০০০,     20-

06-05    5(৪)                       
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ক্র. 

নং 

কর্ মচারীর নার্, বর্মর্ান পদবী ও ননজ 

জজলা 

জন্ম র্ানরখ সরকানর চাকুরীতর্ 

রাজস্বভুক্ত/ প্রকল্পভুক্ত 

প্রারনিক পতদ ১র্ 

জ াগদাতনর র্ানরখ 

(পতদর নার্ সহ) 

ন্যূনর্র্ 

নিক্ষাগর্ 

জ াগ্যর্া 

(অজমতনর 

সালসহ) 

নিক্ষাগর্  জ াগ্যর্া  

(অজমতনর সালসহ) 

বর্মর্ান 

কর্ মস্থল 

এডহক/ অস্থায়ী 

ননতয়াতগর কনর্টির/ 

উপযুক্ত কর্তমপক্ষ কর্তমক 

ননয়নর্র্করতের   

র্ানরখ ও পদবী 

(প্রকতল্পর নার্সহ 

প্রত াজূ জক্ষতে) 

এডহক/ অস্থায়ী 

ননতয়াতগর কনর্টির/ 

উপযুক্ত কর্তমপক্ষ 

কর্তমক স্থায়ীকরতের   

র্ানরখ ও পদবী 

(প্রকতল্পর নার্সহ 

প্রত াজূ জক্ষতে) 

জ  পতদ জজূষ্ঠর্া 

ননে ময় করতর্ হতব জস 

পতদর নিডার পতদ 

ননয়নর্র্ ননতয়াতগর 

র্ানরখ (পতদর 

নার্সহ) 

জ  পতদ জজূষ্ঠর্া 

ননে ময় করতর্ হতব 

জসই পতদর ননয়নর্র্ 

ননতয়াতগর র্ানরখ 

(পতদর নার্ সহ) 

জ  পতদ জজূষ্ঠর্া ননর্ মারে করতর্ হতব জস পতদ এডহক/অস্থায়ী ননতয়াতগর জক্ষতে র্ন্তব্য 

িেীক্ষা/ 

ধিধি 

সাি এিহক 

অস্থায়ী 

ধনরয়ারেে 

জ্ক্ষরে 

এিহক/ 

অস্থায়ী ধনরয়াে 

কধমশন/ উিযুক্ত 

কর্তমিক্ষ কর্তমক 

ধনয়ধমেকেরেে োধেখ 

এিহক/ অস্থায়ী 

ধনরয়ারেে োধেরখ 

ধনরয়াে ধবধি/ধনরয়াে 

িদ্ধধে অনুযায়ী 

জ্যাগ্যো ধিি ধকনা 

ধনয়ধমে ধনরয়ারেে জন্য 

কধমশরনে সুিাধেরশ 

িারে ব্যর্ ম হরয়রিন 

ধকনা, হরয় র্াকরি োে 

কােে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ 

30.                     

প্রিান সহকােী 

      

03-01-1978   . 05-10-2006   . 

         

       

1997 

          

          

         

1993 

1995 

1997 

         

         

   , 

           

05-10-2006   . 

         

05-10-2006   . 

          

০৫-১0-200৬   . 

         

০7-0৬-20১৫ নি 

প্রিান সহকােী 

    

                                 

                   -108-   / 

2011/05.171.022.01.00.010.2010, 

   -03/05/2011    4(1)( )             

              

31.                          

প্রিান সহকােী 

        

10-03-1978   . 11-10-২০০৬   . 

         

      

1998  

         

          

    

  

1993 

1995 

1998 

         

         

   , 

      

11-10-2006   . 

         

11-10-2006   . 

          

১১-১0-200৬   . 

         

০7-0৬-20১৫ নি 

প্রিান সহকােী 

    

                                 

                    108-   / 

2011/05.171.022.01.00.010.2010, 

   -03/05/2011    4(1)( )             

              

32.                         

প্রিান সহকােী 

      

09-10-1978   . 

 

05-10-2006   . 

         

      

1998  

         

          

    

  

1994 

1996 

1998 

      

    

         

   , 

       

05-10-2006   . 

         

05-10-2006   . 

          

০৫-১0-200৬   . 

         

০7-0৬-20১৫ নি 

প্রিান সহকােী 

    

                                 

                    108-   / 

2011/05.171. 022.01.00.010.2010, 

    03/05/2011    4(1)( )      

                    

33.                       

প্রিান সহকােী 

        

15-03-1976   . 08-10-2006   . 

         

       

2000 

         

          

         

1992 

1995 

2000 

         

         

   , 

        

08-10-2006   . 

         

08-10-2006   . 

         

০৮-১0-200৬   . 

         

০7-0৬-20১৫ নি 

প্রিান সহকােী 

    

                              

108-   /2011/05.171.022.01. 

00.010.2010,     03/05/2011    

4(২)                                 

                          

34.                     

প্রিান সহকােী 

      

30-07-1981   . 08-10-2006   . 

          

       

2001 

         

          

        

       

1996 

1998 

2001 

2003 

 

         

         

   , 

      

08-10-2006   . 

         

08-10-2006   . 

           

০৮-১0-200৬   . 

         

০7-0৬-20১৫ নি 

প্রিান সহকােী 

    

                                   

                                  

                  -108-

   /2011/05.171.022.01.00.10.201

0,     03/05/2011    4(১)( )      

                    

35.                           

প্রিান সহকােী 

          

10-10-1978   . 15-10-2006   . 

         

       

1998 

      

     

       

1993 

1995 

1998 

    

        

            

         

15-10-2006   . 

         

15-10-2006   . 

         

১৫-১0-200৬   . 

         

০7-0৬-20১৫ নি 

প্রিান সহকােী 

    

                             

108-   /2011/05.171.022.01.00. 

010.2010.     03/05/2011    4(2) 

                              

                         

36.                                

প্রিান সহকােী 

     

01-01-1971   . 02-03-1994   . 

             

      

1990 

         

          

     

      

1986 

1988 

1990 

1992 

    

        

          

     ,      

     ,      

18-12-2007   . 

             

             

18-12-2007   . 

             

১৮-১২-২০০৭   . 

             

০7-0৬-20১৫ নি 

প্রিান সহকােী 

    

          182-   /2005/  /    -

1/  -৯/২০০০,     20/06/05    ৫(১) 

                                

       

37.                         

প্রিান সহকােী 

        

31-12-1980   . 27-04-2009   . 

             

     

2000 

          

           

      

    

1996 

1998 

 

2000 

         

         

   , 

        

27-04-2009   . 

             

27-04-2009   . 

              

২৭-০৪-২০০৯   . 

             

০7-0৬-20১৫ নি 

প্রিান সহকােী 

    

                                   

               108-   /2011/05. 

171.022.01.00.010.2010,    - 

03/05/2011    4(২)             
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ক্র. 

নং 

কর্ মচারীর নার্, বর্মর্ান পদবী ও ননজ 

জজলা 

জন্ম র্ানরখ সরকানর চাকুরীতর্ 

রাজস্বভুক্ত/ প্রকল্পভুক্ত 

প্রারনিক পতদ ১র্ 

জ াগদাতনর র্ানরখ 

(পতদর নার্ সহ) 

ন্যূনর্র্ 

নিক্ষাগর্ 

জ াগ্যর্া 

(অজমতনর 

সালসহ) 

নিক্ষাগর্  জ াগ্যর্া  

(অজমতনর সালসহ) 

বর্মর্ান 

কর্ মস্থল 

এডহক/ অস্থায়ী 

ননতয়াতগর কনর্টির/ 

উপযুক্ত কর্তমপক্ষ কর্তমক 

ননয়নর্র্করতের   

র্ানরখ ও পদবী 

(প্রকতল্পর নার্সহ 

প্রত াজূ জক্ষতে) 

এডহক/ অস্থায়ী 

ননতয়াতগর কনর্টির/ 

উপযুক্ত কর্তমপক্ষ 

কর্তমক স্থায়ীকরতের   

র্ানরখ ও পদবী 

(প্রকতল্পর নার্সহ 

প্রত াজূ জক্ষতে) 

জ  পতদ জজূষ্ঠর্া 

ননে ময় করতর্ হতব জস 

পতদর নিডার পতদ 

ননয়নর্র্ ননতয়াতগর 

র্ানরখ (পতদর 

নার্সহ) 

জ  পতদ জজূষ্ঠর্া 

ননে ময় করতর্ হতব 

জসই পতদর ননয়নর্র্ 

ননতয়াতগর র্ানরখ 

(পতদর নার্ সহ) 

জ  পতদ জজূষ্ঠর্া ননর্ মারে করতর্ হতব জস পতদ এডহক/অস্থায়ী ননতয়াতগর জক্ষতে র্ন্তব্য 

িেীক্ষা/ 

ধিধি 

সাি এিহক 

অস্থায়ী 

ধনরয়ারেে 

জ্ক্ষরে 

এিহক/ 

অস্থায়ী ধনরয়াে 

কধমশন/ উিযুক্ত 

কর্তমিক্ষ কর্তমক 

ধনয়ধমেকেরেে োধেখ 

এিহক/ অস্থায়ী 

ধনরয়ারেে োধেরখ 

ধনরয়াে ধবধি/ধনরয়াে 

িদ্ধধে অনুযায়ী 

জ্যাগ্যো ধিি ধকনা 

ধনয়ধমে ধনরয়ারেে জন্য 

কধমশরনে সুিাধেরশ 

িারে ব্যর্ ম হরয়রিন 

ধকনা, হরয় র্াকরি োে 

কােে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ 

38.                       

প্রিান সহকােী 

            

01-01-1978   . 04-05-2009   .  

          

          

2000 

         

          

         

1993 

1997 

2000 

    

        

            

   , 

        

     , 

        

-  

 - 

- ০7-0৬-20১৫ নি 

প্রিান সহকােী 

    

                                   

                108-   /2011/ 

05.171.022.01.00.010.2010,    -

03/05/2011    ৪(২)                    

                                    

39.                        

প্রিান সহকােী 

     

01-02-1963   . 09-04-1984   . 

        -       

           

1981 

          

           

 

1979 

1981 

         

         

   ,      

0৯-04-1984   .  

                

0৯-04-1984   .  

                

0৯-04-1984   .  

                

০7-0৬-20১৫ নি 

প্রিান সহকােী 
    

         108    /2011/05.171. 

022.01.00.010.2010,    - 03/05/2011 

   4(১)                             

                        

40.                       

প্রিান সহকােী 

      

25-12-1960   .  16-05-1984   . 

                

           

1978 

          

           

     

1976 

1978 

1980 

         

         

   , 

        

10-04-1984   . 

            

 10-04-1984   . 

             

10-04-1984   . 

             

০7-0৬-20১৫ নি 

প্রিান সহকােী 

    

                                

                                 - 

108-   /2011/05.171.022.01.00. 

010.2010,     03/05/2011    4(১)( ) 

                          

41.                      

প্রিান সহকােী 

            

03-01-1961   .  05-04-1984   . 

        -       

           

19৭৯ 

          

           

1977 

19৭৯ 

         

         

   , 

        

10-04-1984   . 

        -       

10-04-1984   . 

        -        

10-04-1984   . 

        -       

০7-0৬-20১৫ নি 

প্রিান সহকােী 

    

                                

                                

  - 108-   /2011/05.171.022.01.00. 

010.2010,     03/05/2011    4(১)( ) 

                          

42.                    

প্রিান সহকােী 

      

01-12-1961   . 10-04-1984   . 

            

           

1976 

          

           

      

1974 

1976 

1978 

        

        

    

(    ), 

     , 

        

10-04-1984   . 

            

10-04-1984   .  

            

10-04-1984   .  

             

০7-0৬-20১৫ নি 

প্রিান সহকােী 

    

                                

                                  

108/   /2011/05.171.022.01.00.01

0.2010,     03/05/2011    4(১)( ) 

                          

 

43.                    

প্রিান সহকােী 

        

04-12-1963   . 10-04-1984   . 

            

           

1979 

          

           

1979 

1981 

         

         

   , 

        

10-04-1984   . 

            

10-04-1984   . 

             

10-04-1984   . 

             

০7-0৬-20১৫ নি 

প্রিান সহকােী 

    

                                  

                                

  -108-   /2011/05.171.022.01.00. 

010.2010,     03/05/2011    4(১)( ) 

                         

44.                        

প্রিান সহকােী 

        

01-01-1963   . 22-05-1984   . 

              

          

1978 

           1978          

         

   , 

        

22-05-1984   . 

                 

22-05-1984   . 

                 

22-05-1984   . 

                 

০7-0৬-20১৫ নি 

প্রিান সহকােী 
    

         108-   /2011/05.171. 

022.01.00.010.2010,    - 03/05/2011 

   4(১)                             

                        

45.                        

প্রিান সহকােী 

      

08-03-1967   . 16-09-1993   . 

                   

           

1985 

          

           

1983 

1985 

         

         

   , 

      

14-03-2011   . 

            

                

         

14-03-2011   . 

            

        

14-03-2011   . 

        

০7-0৬-20১৫ নি 

প্রিান সহকােী 

    

                              

                   182-

   /2005/   /    -১/  -৯/২০০০,     

২০/০৬/০৫    ৫(২)( )                   

                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                            



C:\Users\kamruzzamanadmin2\Desktop\Gradation List of HA & Others\Head Asst S.gra. Combined-final - 2019 Final.doc                                                                                                                                          - 7 - 

 

 
ক্র. 

নং 

কর্ মচারীর নার্, বর্মর্ান পদবী ও ননজ 

জজলা 

জন্ম র্ানরখ সরকানর চাকুরীতর্ 

রাজস্বভুক্ত/ প্রকল্পভুক্ত 

প্রারনিক পতদ ১র্ 

জ াগদাতনর র্ানরখ 

(পতদর নার্ সহ) 

ন্যূনর্র্ 

নিক্ষাগর্ 

জ াগ্যর্া 

(অজমতনর 

সালসহ) 

নিক্ষাগর্  জ াগ্যর্া  

(অজমতনর সালসহ) 

বর্মর্ান 

কর্ মস্থল 

এডহক/ অস্থায়ী 

ননতয়াতগর কনর্টির/ 

উপযুক্ত কর্তমপক্ষ কর্তমক 

ননয়নর্র্করতের   

র্ানরখ ও পদবী 

(প্রকতল্পর নার্সহ 

প্রত াজূ জক্ষতে) 

এডহক/ অস্থায়ী 

ননতয়াতগর কনর্টির/ 

উপযুক্ত কর্তমপক্ষ 

কর্তমক স্থায়ীকরতের   

র্ানরখ ও পদবী 

(প্রকতল্পর নার্সহ 

প্রত াজূ জক্ষতে) 

জ  পতদ জজূষ্ঠর্া 

ননে ময় করতর্ হতব জস 

পতদর নিডার পতদ 

ননয়নর্র্ ননতয়াতগর 

র্ানরখ (পতদর 

নার্সহ) 

জ  পতদ জজূষ্ঠর্া 

ননে ময় করতর্ হতব 

জসই পতদর ননয়নর্র্ 

ননতয়াতগর র্ানরখ 

(পতদর নার্ সহ) 

জ  পতদ জজূষ্ঠর্া ননর্ মারে করতর্ হতব জস পতদ এডহক/অস্থায়ী ননতয়াতগর জক্ষতে র্ন্তব্য 

িেীক্ষা/ 

ধিধি 

সাি এিহক 

অস্থায়ী 

ধনরয়ারেে 

জ্ক্ষরে 

এিহক/ 

অস্থায়ী ধনরয়াে 

কধমশন/ উিযুক্ত 

কর্তমিক্ষ কর্তমক 

ধনয়ধমেকেরেে োধেখ 

এিহক/ অস্থায়ী 

ধনরয়ারেে োধেরখ 

ধনরয়াে ধবধি/ধনরয়াে 

িদ্ধধে অনুযায়ী 

জ্যাগ্যো ধিি ধকনা 

ধনয়ধমে ধনরয়ারেে জন্য 

কধমশরনে সুিাধেরশ 

িারে ব্যর্ ম হরয়রিন 

ধকনা, হরয় র্াকরি োে 

কােে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ 

46.                        

প্রিান সহকােী 

       

01-03-1971   . 26-12-1992   . 

             

     

1991 

       

      

     

1985 

1987 

1991 

         

         

   , 

       

14-03-2011   . 

             

              

    

14-03-2011   . 

              

২৬-১২-১৯৯২   . 

             

০7-0৬-20১৫ নি 

প্রিান সহকােী 

    

                              

                   182-

   /2005/   /    -১/  -৯/২০০০,     

২০/০৬/০৫    ৫(২)( )                   

                                   

47.                       

প্রিান সহকােী 

     

19-04-1965   . 03-07-1995   . 

             

     

 1986 

          

           

    

     

1980 

- 

1986 

1987 

         

         

   ,      

18-12-2011   . 

             

২               

    

18-12-2011   . 

             

  

০৩-০৭-১৯৯৫   . 

             

০7-0৬-20১৫ নি 

প্রিান সহকােী 
    

                                  

               182-   / 2005/  / 

    -১/  -৯/2000,     20/06/05    5(4) 

                                     

48.                    

প্রিান সহকােী 

        

18-10-1970   . 09-08-1998   . 

         

      

1993 

         

          

     

1986 

1989 

1993 

         

         

   , 

        

18-12-2011   . 

             

         

             

18-12-2011   . 

             

          

০৯-০৮-১৯৯৮   . 

         

০7-0৬-20১৫ নি 

প্রিান সহকােী  

     

                              

                   182-   / 

2005/  /    -১/  -৯/2000,     

20/06/05    ৫(৪)             

                         

 

 

   

                                                                                                                               
(            র র    ) 

    র     (     ) (      ) 

                               । 

    : ০২-৯৫৬৯৩৫৫ 

ই-  ই : ddadmin@fisheries.gov.bd 


