
  খসড়া তালিকা � তা�লি�কা �

   অবসরগমনকা �র�দে�র অলি�ম তা�লি�কা � (   জু�ন ২০২২ পর্য�ন্ত)   
খ.     নন কা ��ডা�র ১ম শ্রে�ণী কর্মকর্তা� কা ম�কা তা� �

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

মন্তব�

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.   লি/দের�জু আহদেম� লি1কা ��র
 লিনব��হ� প্রদেকা 31��
 ম স� অলি4�প্তরৎস্য অধিদপ্তর ,  ম স� ভবনৎস্য অধিদপ্তর , 

ঢা�কা �

 ১ম নন-কা ��ডা�র ২৫/১০/১৯৬১ ২৪/১০/২০২০ ৬৩৯৬০/- 01726881297
firozahmedsikd
er @yahoo.com

2. জুন�ব ম�হ�ম্ম� জু�/র আহম�       

ম স� চা�ষ প্রদেকা 31�� ৎস্য অধিদপ্তর (লিনজু 

শ্রেবতাদেন)                         

ম স� অলি4�প্তরৎস্য অধিদপ্তর , চাট্ট��ম লিবভ�গ, 

কা � লিমল্লা�

১ম নন-কা ��ডা�র ২৫/১০/১৯৬১ ২৪/১০/২০২০ ৪৫,০৪০/-  ০১৭১১২৬৮১৪১
jafarahmed95@
gmail.com

3.     জুন�ব শ্রেম�E আব��� ব�দেরকা 
 সহকা �র� প্র4�ন

 ম স� অলি4�প্তরৎস্য অধিদপ্তর ,  ম স� ভবনৎস্য অধিদপ্তর , 
ঢা�কা �

১ম
শ্রে�ণী কর্মকর্তা�

নন-কা ��ডা�র ০১/১১/১৯৬১ ৩১/১০/২০২০ ৫৮,৫৬০/- ০১৫৫২৪০৯৮০৭

4. জুন�ব শ্রেম�: এম����� হকা 

ব�ও কর্মস্থলড়া তালিকা  ব�বস্থ�পকা  (লিনজু শ্রেবতাদেন)

১ম
নন কা ��ডা�র ৩০/১২/১৯৬১ ২৯/১২/২০২০

০১৭১৫-৫৬৮১২১



  খসড়া তালিকা � তা�লি�কা �

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

মন্তব�

1 2 3 4 5 6 7 8 9

শ্রেবড়া তালিকা  শ্রেগ�লিবন্দপ�র ব�ও কর্মস্থলড়া তালিকা , শ্রেচা3গ�ছ�, 

র্যদে1�র 
5.   শ্রেম�E তা�দে�ব�� ইস��ম

অধ্যক্ষ
    ম স� প্রলি1ক্ষণী কর্মকর্তা ও কর্মস্থল সম্প্রস�রণী কর্মকর্তাৎস্য অধিদপ্তর

শ্রেকা ন্দ্র, /লির�প�র

১ম নন-কা ��ডা�র ০১/০১/১৯৬২ ৩১/১২/২০২০ ৫৬,০৩০/- ০১৭৩৩১৫০৯৩৫

6.   শ্রেম�E জু�লিকা র শ্রেহ�দেসন
 তাত্ত্বা�ব4�য়কা প্রদেকা 31��, (  অঃ দাঃ দাঃ দাঃ

 ম স� অলি4�প্তরৎস্য অধিদপ্তর ,  ম স� ভবনৎস্য অধিদপ্তর , 
ঢা�কা �

1 ম নন-কা ��ডা�র 15/01/196
2

14/1/2021 63810/- 01720039995
zakir_zul@yaho

o.com

7.   শ্রেম�E লিসর�জু�� ইস��ম
প্রলি1ক্ষকা 

    ম স� প্রলি1ক্ষণী কর্মকর্তা ও কর্মস্থল সম্প্রস�রণী কর্মকর্তাৎস্য অধিদপ্তর
শ্রেকা ন্দ্র, /লির�প�র

১ম নন-কা ��ডা�র ০২/০৩/১৯৬২ ০১/০৩/২০২১ ৪৫,০৪০/- ০১৮১৬৬৭৭৩৫০

8. জুন�ব সলিবতা� শ্রে�ব�  বৈবজ্ঞা�লিনকা  

কা ম�কা তা� �  ম স� অলি4�প্তরৎস্য অধিদপ্তর , চাট্ট��ম

লিবভ�গ, কা � লিমল্লা�।

১ম নন-কা ��ডা�র ৩০/০৬/১৯৬২ ২৯/০৬/২০২১ ৪৯,৬৭০/-  ০১৭১১১৪১১১৬
sabita.devi.62@
gmail.com

9. শ্রেম�:    র�দে/উ চেীধুরী খামার শ্রেচা�4�র� খ�ম�র
   ব�বস্থ�পকা ম স�ব�জু উ চেীধুরী খামার প��নৎস্য অধিদপ্তর ৎস্য অধিদপ্তর

 খ�ম�র শ্রেগ���পগঞ্জ, লিসদে�টা।

১ম নন-কা ��ডা�র ২২/০৮/১৯৬২ ২১/০৮/২০২১ ৫৪,৭৭০/- 01711012686 
rafaochow@gm
ail.com

10.    জুন�ব অঞ্জ�� ব��� মলিল্লাকা 1 ম নন-কা ��ডা�র 19/09/199 1 ৮/09/2021 58,560/- 01756-157967



  খসড়া তালিকা � তা�লি�কা �

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

মন্তব�

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ম�ইদেক্র�ব�দেয়��লিজুষ্ট
  শ্রেকা �য়�লি�লিটা কা দেQ�� ���ব, খ��ন�।

62 abmdof      
@gmail.com

11.    শ্রেম�E মঞ্জ�রু� হকা খন্দকা �র
 খ�ম�র ব�বস্থ�পকা 
   ম স� ব�জু উ চেীধুরী খামার প��ন খ�ম�রৎস্য অধিদপ্তর ৎস্য অধিদপ্তর

ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনলিস"হ।

১ম নন-কা ��ডা�র 01/01/196
3

31/12/২০২১ 69,850/- 01963-184019

12.  জুন�ব শ্রেম�:  1ও কর্মস্থলকা তা আ��
 সহকা �র� পলিরচা��কা 

  শ্রেজু�� ম স� �প্তরৎস্য অধিদপ্তর

১ম নন-কা ��ডা�র 01/01/196
3

31/ 12/ 2021 63,960/-

13. জুন�ব সরকা �র লি/দের�জু 

আহদেম� ম�কা � �

ব�দেজুটা কা ম�কা তা� � 

ম স� অলি4�প্তরৎস্য অধিদপ্তর , ম স� ভবনৎস্য অধিদপ্তর , 

ঢা�কা �

১ম নন-কা ��ডা�র ০১/০১/১৯৬৩ ৩১/১২/২০২১ ৬৩,৯৬০/- ০১৭৫৬-১৫৭৯৬৪
sarker888@gm
ail.com

14. জুন�ব  শ্রেম�E /লিনর শ্রেহ�দেসন   খ�ম�র

ব�বস্থ�পকা        ম স� ব�জু ৎস্য অধিদপ্তর
উ চেীধুরী খামার প��ন খ�ম�রৎস্য অধিদপ্তর , ছ�গ�ন�ইয়�, 

শ্রে/ন�

১ম নন-কা ��ডা�র ০১/০১/১৯৬৩ ৩১/১২/২০২১ ৫২,১৬০/-  ০১৮১৭০০০১৬৮
Fani.hossain@ 
gmail.com



  খসড়া তালিকা � তা�লি�কা �

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

মন্তব�

1 2 3 4 5 6 7 8 9

15.   কা �জু� আদেব� �তা�/
 সহকা �র� পলিরচা��কা 

   শ্রেজু�� ম স� কা ম�কা তা� �র �প্তরৎস্য অধিদপ্তর , 
লি�ন�জুপ�র

১ম নন-কা ��ডা�র ০৭/০২/১৯৬৩ ০৬/০২/২০২২ ৬৩,৯৬০/- ০১৭১৪-২৩০২১৭

16.  জুন�ব ডা.    শ্রেম�E /লির��� ইস��ম
   ম স� সম্প্রস�রণী কর্মকর্তা কা ম�কা তা� �ৎস্য অধিদপ্তর

 উ চেীধুরী খামার পপলিরচা��দেকা র �প্তর ,  খ��ন�
লিবভ�গ, খ��ন�

1 ম নন-কা ��ডা�র 10/03/1963 09/03/2022 ৪৯,৬৭০/- ০১৭১২৭৬৮৩২৮
faridulsat@yahoo
.com 

17. ডা.   শ্রেম�E রলি/কা � � ইস��ম
 গদেবষণী কর্মকর্তা� কা ম�কা তা� �

 ম স� অলি4�প্তরৎস্য অধিদপ্তর ,  ম স� ভবনৎস্য অধিদপ্তর , 
ঢা�কা �

 ১ম নন-কা ��ডা�র ২১/০৩/১৯৬৩ ২০/০৩/২০২২ ৬৩৯৬০/- ০১৭১৫১১৪৯৮৪
rafiquedof@gm
ail.com

 

18. আ.ন.    ম ম�হ/� জু আ� হ�লিম�
 খ�ম�র ব�বস্থ�পকা 
   ম স� ব�জু উ চেীধুরী খামার প��ন খ�ম�রৎস্য অধিদপ্তর ৎস্য অধিদপ্তর

ন�ন্দ�ই�, ময়মনলিস"হ
 

১ম নন-কা ��ডা�র ০১/০৭/১৯৬৩ ৩০/০৬/২০২২ ৬৯,৮৫০/- ০১৭১১-৯০৫৯৩২
mahfuzalhamid
@gmail.com

mailto:faridulsat@yahoo.com
mailto:faridulsat@yahoo.com

