
  খসড়া তালিকা � তা�লি�কা �

   অবসরগমনকা �র�দে�র অলি�ম তা�লি�কা � (   জু�ন ২০২২ পর্য�ন্ত)   
গ.   ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা শ্রে�ণী�র কা ম�কা তা� �

ক্র:ন ন�ম,   প�ব� ও কর্মস্থল কা ম�স্থ� শ্রে�ণী�
(1 ম/
2 য় শ্রেণীর কর্মকর্তা/3

য় শ্রেণীর কর্মকর্তা/
4 র্থ�)

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� মন্ত
ব$

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. শ্রেম�: ম�ফা�জ্জ� হকা 

উপ সহকা �লির প্রদেকা 4শ��

কা �প� হ$�চা�লির কা মদে7ক্স

কা লিটায় শ্রেণীর কর্মকর্তা���, লিকা দেশ�রগঞ্জ

২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা
নন

কা $�ডা�র
০১/০৯/১৯৬

১

৩১/০৮/২০২

০
৪৫,০৪০/-

2.           শ্রেম�A ম�দে�কা � র রহম�ন
 উপসহকা �র� প্রদেকা 4শ��,

   শ্রেজু�� ম স$ কা ম�কা তা� �র �প্তরৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর ,স�তাক্ষী�র�
২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা

নন
কা $�ডা�র

03/09/196
1

02/09/202
0

45040
01729824724
mdmadekurrahman196
1@yahoo.com 

3.                       লিচাত্ত রঞ্জন পাল                    রঞ্জন প��
  সহকা �র� ম স$ কা ম�কা তা� �ৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর
    লিসলিনয় শ্রেণীর কর্মকর্তার উপদেজু�� ম স$ কা ম�কা তা� �র কা �র্য���য় শ্রেণীর কর্মকর্তাৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর , 

ডা� ম�লিরয় শ্রেণীর কর্মকর্তা�, খ��ন�।

২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা
নন

কা $�ডা�র ২৬/১০/১৯৬১ ২৫/১০/২০২০ ৩৪,১৭০/-

০১৭১৬৪২২৮৮৪
chittapaul61@gmall.co
m 

4.   শ্রেম�A �� ফার রহম�নৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর
  সহকা �র� ম স$ কা ম�কা তা� �ৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর
    লিসলিনয় শ্রেণীর কর্মকর্তার উপদেজু�� ম স$ কা ম�কা তা� �র �প্তরৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর , 

লিFকা রগ�ছ�,যশ�োর
২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা

নন
কা $�ডা�র

04/11/196
1

03/11/202
0

34,170/-

01911464275

mailto:chittapaul61@gmall.com
mailto:chittapaul61@gmall.com
mailto:mdmadekurrahman1961@yahoo.com
mailto:mdmadekurrahman1961@yahoo.com


  খসড়া তালিকা � তা�লি�কা �

ক্র:ন ন�ম,   প�ব� ও কর্মস্থল কা ম�স্থ� শ্রে�ণী�
(1 ম/
2 য় শ্রেণীর কর্মকর্তা/3

য় শ্রেণীর কর্মকর্তা/
4 র্থ�)

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� মন্ত
ব$

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5. জুন�ব লি���প কা � ম�র লিবশ্বা�স   

সহ�কা �র� ম স$ কা মকা তা� �     ৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর
উপদেজু�� ম স$ কা মকা তা� �র �প্তরৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর , 

২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা
নন

কা $�ডা�র
০১/১২/১৯৬১ ৩০/১১/২০২০ ৩৪,১৭০/-

০১৫৫৩১২৩৫১৮

6.    জুন�ব ভদেবশ চান্দ্র রায় র�য় শ্রেণীর কর্মকর্তা
  ম স$চা�ষ প্রকৌশলী প্রদেকা 4শ��ৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর (  লিনজু শ্রেবতাদেন) 

 উপপলিরচা��দেকা র কা �র্য���য় শ্রেণীর কর্মকর্তা
 ম স$ অলিK�প্তরৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর , র প�র

২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা
নন

কা $�ডা�র
৩১/১২/১৯৬১ ৩০/১২/২০২০ ৪৭,৩০০/-

০১৭২০-৯৯২৯৩৪

bcroy434@gmail.com

7. জুন�ব শ্রেম�হ�ম্ম� শ্রেসলি�ম শ্রেচা4K�র�

ম স$ জুলিরপ কা ম�কা তা�  ৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর

শ্রেজু�� ম স$ কা ম�কা তা� �র কা �র্য���য় শ্রেণীর কর্মকর্তাৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর , ম�লিনকা গঞ্জ

২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা

নন কা $�ডা�র ০১/০১/১৯৬২ ৩১/১২/২০২০

০১৭১৫৬৩৪০৮৫

8.   উত্ত রঞ্জন পাল                    ম কা � ম�র ভদ্র
  ম স$ জুলিরপ কা ম�কা তা� �ৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর
  শ্রেজু�� ম স$ �প্তরৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর , ম���র�প�র।

২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা
নন

কা $�ডা�র ০১/০১/১৯৬২ ৩১/১২/২০২০ ৪৯,৬৭০/-
০১৭২০-৯২১৬২৬
uttamapa369@gmail.c
om

9. জুন�ব শ্রেম�A  হ�লিবব�র রহম�ন আকা ন

ম স$ চা�ষ প্রকৌশলী  প্রদেকা 4শ��ৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর , ম স$ উপপলিরচা��দেকা রৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর
২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা নন

কা $�ডা�র
০১/০১/১৯৬২ ৩১/১২/২০2

0

৪৭,৩০০/- ০১৭১১৪৬৯০৪২

10.    জুন�ব শ্রেম�হ�ম্ম� শ্রেসলি�ম শ্রেচা4K�র�
  ম স$ জুলিরপ কা ম�কা তা� �ৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর
    শ্রেজু�� ম স$ কা ম�কা তা� �র �প্তরৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর ,ম�লিনকা গঞ্জ।

২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা
নন

কা $�ডা�র ০১/০১/১৯৬২ ৩১/১২/২০২০ ৫২,১৬০/-
০১৭১৫৬৩৪০৮৫
salimchow62@gmail.c
om

11.   শ্রেম�হ�ম্ম� আব� ইউস�ফা
   সহকা �র� ম স$ কা ম�কা তা� �ৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর
লিস:    উপদেজু�� ম স$ কা ম�কা তা� �র �প্তরৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর , 

২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা নন
কা $�ডা�র

০৩/০১/১৯৬
২

০২/০১/২০২১ ৩৪,১৭০/- ০১৫৫২৩৬২২১৩



  খসড়া তালিকা � তা�লি�কা �

ক্র:ন ন�ম,   প�ব� ও কর্মস্থল কা ম�স্থ� শ্রে�ণী�
(1 ম/
2 য় শ্রেণীর কর্মকর্তা/3

য় শ্রেণীর কর্মকর্তা/
4 র্থ�)

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� মন্ত
ব$

1 2 3 4 5 6 7 8 9
শ্রেকা র�ণী�গঞ্জ

12. জুন�ব শ্রেম�: শ্রেগ���ম রস��

উপসহকা �র� প্রদেকা 4শ�� 

শ্রেজু�� ম স$ �প্তরৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর , প�বন�

২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা

নন কা $�ডা�র ১০/০২/১৯৬২ ০৯/০২/২০২১ 40840/- ০১৭১১‐৩৯৬৮৩৩

13.   শ্রেম�A কা �ম�� প�শ�
  সহকা �র� ম স$ কা ম�কা তা� �ৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর

  উপদেজু�� ম স$ �প্তরৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর
তা�র�কা �ন্দা�, ময় শ্রেণীর কর্মকর্তামনলিস হ।

২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা
নন

কা $�ডা�র
11/02/19

62
10/02/20

21
34,170/-

14. জুন�ব শ্রেম�A আব� ছ�দে�হ      

 সহকা �র�  ম স$ ৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর কা ম�কা তা� �     

উপদেজু�� ম স$ কা ম�কা তা� � ৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর (অলিতাA��লিয় শ্রেণীর কর্মকর্তাত্ব)

লিবজুয় শ্রেণীর কর্মকর্তানগর, ব্রা�হ্মণীব�লিড়া তালিকা য় শ্রেণীর কর্মকর্তা�।

২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা
নন

কা $�ডা�র
১৫/০২/১৯৬২ ১৪/০২/২০২১ ৩৪,১৭০/-

 ০১৭১৬ ৫৩০৩৭২

15. শ্রেম�:  স��তা�ন ম�হম��
  সহকা �র� ম স$ কা ম�কা তা� �ৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর
    লিসলিনয় শ্রেণীর কর্মকর্তার উপদেজু�� ম স$ �প্তরৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর

টা� গ�ই�, স�র,  টা� গ�ই� ।

২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা
নন

কা $�ডা�র
16/02/19

62
15/02/20

21
35,880/-

01785-021022

16.   শ্রেম�Aইয় শ্রেণীর কর্মকর্তা�লিকা ন আ�� শ্রেসখ
  সহকা �র� ম স$ কা ম�কা তা� �ৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর
     লিসলিনয় শ্রেণীর কর্মকর্তার উপদেজু�� ম স$ কা ম�কা তা� �র �প্তরৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর

শ্রেম�দেড়া তালিকা �গঞ্জ,ব�দেগরহ�টা।

২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা
নন

কা $�ডা�র
01/03/196

2
28/02/202

1
34,170/-

01717527618
eakinali@gmail.com 

mailto:eakinali@gmail.com


  খসড়া তালিকা � তা�লি�কা �

ক্র:ন ন�ম,   প�ব� ও কর্মস্থল কা ম�স্থ� শ্রে�ণী�
(1 ম/
2 য় শ্রেণীর কর্মকর্তা/3

য় শ্রেণীর কর্মকর্তা/
4 র্থ�)

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� মন্ত
ব$

1 2 3 4 5 6 7 8 9
17. শ্রেম�:  আলিজুজু�� হকা 

  সহকা �র� ম স$ কা ম�কা তা� �ৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর
   উপদেজু�� ম স$ কা ম�কা তা� �র �প্তরৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর ,ব�ঘা�রপ�ড়া তালিকা �,

যশ�োর

২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা
নন

কা $�ডা�র ০১/৩/১৯৬২ ২৮/০২/২০২১
১২,৬২০/-
(  ১০ম শ্রে�ডা,

 ২০০৯ স�দে�র
 শ্রেবতান শ্রেT�

০১৭১১০২৯৪৯৭

18. জুন�ব শ্রেম�A জু�হ�ঙ্গী�র লিময় শ্রেণীর কর্মকর্তা� 

সহকা �র� ম স$ কা ম�কা তা� �ৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর

লিসলিনয় শ্রেণীর কর্মকর্তার উপদেজু�� ম স$ কা ম�কা তা� �র �প্তরৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর

২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা
নন

কা $�ডা�র ০৮/৩/১৯৬২ ০৭/0৩/২০২২ ৩৫,৮৮০/-
০১৭১৫১৯৪৯৪৪ 
Jahangir.afo@gmail.co
m

19.   উপ�নন্দা কা � ম�র বৈব�$
  সহকা �র� ম স$ কা ম�কা তা� �ৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর

   উপদেজু�� ম স$ কা ম�কা তা� �র �প্তরৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর
 হলিরন�কা � ন্ডু� ,লিFন�ই�হ।

২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা
নন

কা $�ডা�র
১১/০৩/১৯৬

২ ১০/০৩/২০২১ ৩৪,১৭০/-

০১৭১৪-৩০৩৬৮৫
upanandadof85@gmai
l.com 

20. জুন�ব এসএম ব�রম্নজ্জ�ম�ন          

সহকা �র� ম স$ কা ম�কা তা� �ৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর       

 উপদেজু�� ম স$ �প্তরৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর , ব�মন�, বরগুন�। 

২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা
নন

কা $�ডা�র ০৪/৬/১৯৬২ ০৩/৬/২০২১ ৩৪,১৭০/-
০১৭১৫৩০৯৯২০ 
afobzaman@gmail.co
m

21. জুন�ব শ্রেম�A জুয় শ্রেণীর কর্মকর্তান�� আদেব��ন 

সহকা �র� ম স$ কা ম�কা তা� �ৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর

লিসলিনয় শ্রেণীর কর্মকর্তার উপদেজু�� ম স$ কা ম�কা তা� �র �প্তরৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর , 

২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা
নন

কা $�ডা�র ১৮/৫/১৯৬২ ১৭/৫/২০২১ ৩৪,১৭০/-
০১৭১৮৯৬০৯৯৮ 
Joynal.afo@gmail.com

22.   শ্রেম�A ফায় শ্রেণীর কর্মকর্তাজু�র রহম�ন
  ম স$ জুর�প কা ম�কা তা� �ৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর
   শ্রেজু�� ম স$ কা ম�কা তা� �র �প্তরৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর , লি�ন�জুপ�র

২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা
নন

কা $�ডা�র
০৭/০৭/১৯৬২ ০৬/০৭/২০২১ ৫১,২৬০/-

০১৭১৮-৮৪৩৮৯২

mailto:upanandadof85@gmail.com
mailto:upanandadof85@gmail.com


  খসড়া তালিকা � তা�লি�কা �

ক্র:ন ন�ম,   প�ব� ও কর্মস্থল কা ম�স্থ� শ্রে�ণী�
(1 ম/
2 য় শ্রেণীর কর্মকর্তা/3

য় শ্রেণীর কর্মকর্তা/
4 র্থ�)

কা $�ডা�র/
নন

কা $�ডা�র
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 প(তা�র তা�লিরখ

লিপআরএ�
 গমদেনর তা�লিরদেখ

 ম(� শ্রেবতান
(টা�কা �)

   শ্রেম�ব�ই� নম্বর ও কর্মস্থল ইদেমই� মন্ত
ব$

1 2 3 4 5 6 7 8 9
23. জুন�ব শরফা� লিZন আহদেম�  

উপসহকা �র� প্রদেকা 4শ��             

শ্রেজু�� ম স$ �প্তরৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর ,পটা� য় শ্রেণীর কর্মকর্তা�খ���

২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা
নন

কা $�ডা�র ১৫/৮/১৯৬২ ১৪/৮/২০২১ ৪৯,৬৭০/-
০১৭১০৭৮২৮২৩ 
Shorofuddinahmed62
@gmail.com

24.    শ্রেম�A শ্রেরজু�উ� কা লিরম সরকা �র
  সহকা �র� ম স$ কা ম�কা তা� �ৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর
    লিসলিনয় শ্রেণীর কর্মকর্তার উপদেজু�� ম স$ কা ম�কা তা� �র �প্তরৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর

প�ব�তা�প�র, লি�ন�জুপ�র

২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা
নন

কা $�ডা�র
২৬/০৮/১৯৬

২
২৫/০৮/২০১ ৩৪,১৭০/-

০১৭৩৪-১৯৮৭২৯

25.    আহদেম্ম� কা লিবর খ�ন
  সহকা �র� ম স$ কা ম�কা তা� �ৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর
    লিসলিনয় শ্রেণীর কর্মকর্তার উপদেজু�� ম স$ কা ম�কা তা� �র �প্তরৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর

শ্রেগ���পগঞ্জ, লিসদে�টা

২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা
নন

কা $�ডা�র
01/09/19

62
31/08/20

21
35,880/-

01711373914 
rusanresan@gmail.co
m

26.   সর��র শ্রেগ���ম শ্রেম�স্তফা�
   উপদেজু�� ম স$ কা ম�কা তা� �ৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর (লিন.শ্রেব)

জু�লিজুর�, শর�য় শ্রেণীর কর্মকর্তাতাপ�র
২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা

নন
কা $�ডা�র

20/10/19
62

19/10/20
21

35,880/-
01309 898632
sardermostofa@gmail.
com

27. শ্রেম�A শহ�� লিময় শ্রেণীর কর্মকর্তা�        

সহকা �র� ম স$ কা ম�কা তা� �ৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর        

লিসলিনয় শ্রেণীর কর্মকর্তার উপদেজু�� ম স$ কা ম�কা তা� �র �প্তরৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর
F��কা �লি\ স�র, F��কা �লি\।

২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা
নন

কা $�ডা�র ০১/১/১৯৬৩ ৩১/১২/২০২১ ৩৫,৮৮০/-

০১৭১৬৩৫৫০৫২ 
Shahidmiah501@gmai
l.com

28.  শ্রেম�Aআব্দু�র র�জ্জ�কা 
  সহকা �র� ম স$ কা ম�কা তা� �ৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর

    উপদেজু�� ম স$ কা ম�কা তা� �র �প্তরৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর
বৈশ�কা � প�,লিFন�ই�হ

২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা
নন

কা $�ডা�র
১২/০১/১৯৬

৩ ১১/০১/২০২২ ৩৫,৮৮০/-

০১৭১৬-৮৬৪১৫৪
arazzaque.dof@gmail.
com

mailto:arazzaque.dof@gmail


  খসড়া তালিকা � তা�লি�কা �

ক্র:ন ন�ম,   প�ব� ও কর্মস্থল কা ম�স্থ� শ্রে�ণী�
(1 ম/
2 য় শ্রেণীর কর্মকর্তা/3

য় শ্রেণীর কর্মকর্তা/
4 র্থ�)

কা $�ডা�র/
নন

কা $�ডা�র
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 প(তা�র তা�লিরখ

লিপআরএ�
 গমদেনর তা�লিরদেখ

 ম(� শ্রেবতান
(টা�কা �)

   শ্রেম�ব�ই� নম্বর ও কর্মস্থল ইদেমই� মন্ত
ব$

1 2 3 4 5 6 7 8 9
29.     এস এম আ��উলিZন আহম্ম�

  সহকা �র� ম স$ কা ম�কা তা� �ৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর
    লিসলিনয় শ্রেণীর কর্মকর্তার উপদেজু�� ম স$ কা ম�কা তা� �র কা �র্য���য় শ্রেণীর কর্মকর্তাৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর

কা য় শ্রেণীর কর্মকর্তার�, খ��ন�

২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা
নন

কা $�ডা�র ২৬/০১/১৯৬৩ ২৫/০১/২০২২ ৩৫,৮৮০/-

০১৯১৩৩২৬৯৬৪

30.   মোঃ মজিবুর রহমান��� �জি�বু�র রহমান র রহমানহ��ন
   উপশ	লো মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরস্য কমকর্তা কমকর্ত� ো (চ:দা�:) 

খা�জি�য়া���র রহমান�, মোঃ মজিবুর রহমাননত্রকো��ণা�।
২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা

নন
কা $�ডা�র

০২/০২/১৯৬
৩

০১/০২/২০২২ ৩৪,১৭০/-
০১৭৭০-  ০৮৮৯৮৯
moziburdof1963@gma
il.com

31.    শ্রেম�A আব�� খ�দেয় শ্রেণীর কর্মকর্তার প্রK�লিনয় শ্রেণীর কর্মকর্তা�
  ম স$ জুর�প কা ম�কা তা� �ৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর
  শ্রেজু�� ম স$ �প্তরৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর , শর�য় শ্রেণীর কর্মকর্তাতাপ�র

২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা
নন

কা $�ডা�র
06/02/19

63
05/02/20

22
52,160/-

01718 635333
khairfso@gmail.com

32. শ্রেম�:  আব্দু�� ম�ন্না�ন
  সহকা �র� ম স$ কা ম�কা তা� �ৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর

   উপদেজু�� ম স$ কা ম�কা তা� �র �প্তরৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর , শ্রে��হ�র
২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা

নন
কা $�ডা�র

০৭/০২/১৯৬
৩

০৬/০২/২০২২ ৩৪,১৭০/- ০১৭২১৫৫৩১৪২

33.   শ্রেম�A শলিরফা� � ইস��ম
  সহকা �র� ম স$ কা ম�কা তা� �ৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর

   উপদেজু�� ম স$ কা ম�কা তা� �র �প্তরৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর
কা ��দের�য় শ্রেণীর কর্মকর্তা�,স�তাক্ষী�র�।

২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা
নন

কা $�ডা�র
15/02/196

3
14/02/202

2
35,880/-

01712779244
shariful.afo@gmail.com 

34. জুন�ব মলিহউলিZন আহদেম�

 সহকা �র�  ম স$ ৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর কা ম�কা তা� �

 উপদেজু�� ম স$ কা ম�কা তা� �র �প্তরৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর
বরুড়া তালিকা �, কা � লিমল্লা�

২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা
নন

কা $�ডা�র
০৪/০৩/১৯৬

৩

০৩/০৩/২০২

২
৩৪,১৭০/-

০১৭১১২৬০৮৭০
mahiuddinahmed63@ 
gmail.com

mailto:shariful.afo@gmail.com
mailto:moziburdof1963@gmail.com
mailto:moziburdof1963@gmail.com
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ক্র:ন ন�ম,   প�ব� ও কর্মস্থল কা ম�স্থ� শ্রে�ণী�
(1 ম/
2 য় শ্রেণীর কর্মকর্তা/3

য় শ্রেণীর কর্মকর্তা/
4 র্থ�)

কা $�ডা�র/
নন

কা $�ডা�র
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 প(তা�র তা�লিরখ

লিপআরএ�
 গমদেনর তা�লিরদেখ

 ম(� শ্রেবতান
(টা�কা �)

   শ্রেম�ব�ই� নম্বর ও কর্মস্থল ইদেমই� মন্ত
ব$

1 2 3 4 5 6 7 8 9
35. জুন�ব শ্রেম�A জু�হ�ঙ্গী�র লিময় শ্রেণীর কর্মকর্তা� 

সহকা �র� ম স$ কা ম�কা তা� � ৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর

লিসলিনয় শ্রেণীর কর্মকর্তার উপদেজু�� ম স$ কা ম�কা তা� �র �প্তরৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর

২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা
নন

কা $�ডা�র ০৮/৩/১৯৬২ ০৭/০৩/২০২২ ৩৫,৮৮০/-
০১৭১৫১৯৪৯৪৪ 
Jahangir.afo@gmail.co
m

36.   এস এম শহ���ল্লা�হ
  সহকা �র� ম স$ কা ম�কা তা� �ৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর
    লিসলিনয় শ্রেণীর কর্মকর্তার উপদেজু�� ম স$ কা ম�কা তা� �র কা �র্য���য় শ্রেণীর কর্মকর্তাৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর , 

প�ইকা গ�ছ�, খ��ন�

২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা
নন

কা $�ডা�র ১০/০৩/১৯৬৩ ০৯/০৩/২০২২ ৩৪,১৭০/-

০১৭১৮৮০৯২৪৭

37.   শ্রেম�A শ্রেগ��জু�র শ্রেহ�দেসন
উপ-  সহকা �র� প্রদেকা 4শ��

     শ্রেজু�� ম স$ কা ম�কা তা� �র কা �র্য���য় শ্রেণীর কর্মকর্তা ময় শ্রেণীর কর্মকর্তামনলিস হৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর
২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা

নন
কা $�ডা�র

10/03/19
63

09/03/20
22

47,300/-
01718-769909
gulzarhossain63@gma
il.com 

38.   শ্রেম�A হ�স�ন ম�ন�র
  ম স$ জুর�প কা ম�কা তা� �ৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর
    শ্রেজু�� ম স$ কা ম�কা তা� �র কা �র্য���য় শ্রেণীর কর্মকর্তা ময় শ্রেণীর কর্মকর্তামনলিস হৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর

২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা
নন

কা $�ডা�র
01/05/19

63
30/04/20

22
52,160/-

01716-401694
hmonir563@gmail.co
m

39.            শ্রেম�A আ�তা�ফা শ্রেহ�দেসন
  সহকা �র� ম স$ কা ম�কা তা� �ৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর
    লিসলিনয় শ্রেণীর কর্মকর্তার উপদেজু�� ম স$ কা ম�কা তা� �র �প্তরৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর

কা ���গঞ্জ, ���মলিনরহ�টা।

২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা
নন

কা $�ডা�র
০১/০৫/১৯৬

৩ ৩০/০৪/২০২২ 34,170/-

01718837436
altaf01bd@gmail.com

40. শ্রেম�:  আইয় শ্রেণীর কর্মকর্তা�ব আ��
  সহকা �র� ম স$ কা ম�কা তা� �ৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর

  উপদেজু�� ম স$ �প্তরৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর , ��ম�ড়া তালিকা হু��, চা� য় শ্রেণীর কর্মকর্তা�ডা�ঙ্গী�।
২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা

নন
কা $�ডা�র

৩১/০৫/১৯৬

৩
৩০/০৫/২০২২

35,880/-
01716936221
maalijhe@gmail.com 

mailto:maalijhe@gmail.com
mailto:hmonir563@gmail.com
mailto:hmonir563@gmail.com
mailto:gulzarhossain63@gmail.com
mailto:gulzarhossain63@gmail.com


  খসড়া তালিকা � তা�লি�কা �

ক্র:ন ন�ম,   প�ব� ও কর্মস্থল কা ম�স্থ� শ্রে�ণী�
(1 ম/
2 য় শ্রেণীর কর্মকর্তা/3

য় শ্রেণীর কর্মকর্তা/
4 র্থ�)

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� মন্ত
ব$

1 2 3 4 5 6 7 8 9
41. জুন�ব অলিন� চান্দ্র রায় ��স   

সহকা �র� ম স$ কা ম�কা তা� � ৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর

লিসলিনয় শ্রেণীর কর্মকর্তার উপদেজু�� ম স$ কা ম�কা তা� �র �প্তরৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর

লিহজু��, বলিরশ��

২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা
নন

কা $�ডা�র ২৮/৬/১৯৬৩ ২৭/০৬/২০২২ ৩৪,১৭০/-

০১৭১৬৭৫২৪৩৬   
Anildas078@gmail.co
m

42. শ্রেম�:   লিগয় শ্রেণীর কর্মকর্তা�স উলিZন
   ম স$ জুলিরপ কা ম�কা তা� �ৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর
   শ্রেজু�� ম স$ কা ম�কা তা� �র �প্তরৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর , লিসদে�টা

২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা
নন

কা $�ডা�র
30/06/19

63
29/06/20

2 ২
52,160/-

01960335751  
mdgiasuddin956@gm
ail.com

43. জুন�ব শ্রেম�A ন�লিসর আহদেম্ম� ভ( ঞা�

 সহকা �র�  ম স$ ৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর কা ম�কা তা� �

 লিসলিনয় শ্রেণীর কর্মকর্তার উপদেজু�� ম স$ কা ম�কা তা� �র �প্তরৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর

শ্রে�লিবদ্বা�র, কা � লিমল্লা�

২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা
নন

কা $�ডা�র
০৭/১১/১৯৬

৩
০৬/১১/২০২২ ৩৪,১৭০/-

                ০১৮১৯৯৬৭২১১
nasrufo@ gmail.com


