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মহাপিরচালেকর দ রঃ ০৮ 
১ মহাপিরচালক 

  ১ চার ও জনসংেযাগ কমকতা 
১ মহাপিরচালেকর াি গত কমকতা  
১ সা িলিপকার কাম কি উটার অপােরটর 
১ স ট া িরক কাম কি উটার অপােরটর 
১  কি উটার অপােরটর 

  ২ অিফস সহায়ক 
 বাড অব গভণরস 

ইনি উেটর সদর দ েরর িবভাগ স হঃ ৯৬ 

পিরচালক, শাসন ও অথঃ ০২ 
১ পিরচালক, শাসন ও অথ 

      ১ ি গত সহকারী  
 

শাসন ও সম য় িবভাগঃ ২০ 
 
১ উপ-পিরচালক 
১ সহকারী পিরচালক 
১ শাসিনক কমকতা 
১ িনরাপওা কমকতা 
১ ধান সহকারী 
১ কি উটার অপােরটর 
২ উ মান সহকারী 
১ কয়ারেটকার 
১ ার িকপার 
২ অিফস সহকারী কাম কি উটার  
     অপােরটর 
২ গাড়ী চালক  
১ ফেটাকিপ অপােরটর 
২ অিফস সহায়ক 
১ মালী 
১ বা িচ 

   ১ পিরছ তাকম  
    

েকৗশল িবভাগঃ ০৭ 
  
 ১ িনবাহী েকৗশলী  
     (িসিভল/এেকায়াকালচার) 
 ১ সহকারী  েকৗশলী   
     (িসিভল/এেকায়াকালচার) 
 ১ উপসহকারী েকৗশলী (িসিভল) 
 ১ য কািরগর 
 ১ অিফস সহকারী কাম            

 কি উটার অপােরটর 
 ১ কাঠ িমি  
 ১ া ার 
 

পিরক না ও ায়ণ িবভাগঃ ১৩ 
 

১  ব ািনক কমকতা 
২ ধান ব ািনক কমকতা 
২ উধতন ব ািনক কমকতা 
৫ ব ািনক কমকতা  

  ১ কি উটার অপােরটর 
১ গাড়ী চালক 
১ অিফস সহায়ক 

 
 

 

টকিনক াল িনং, টকেনালজী 
টি ং এ  কিমউিনেকশন িবভাগঃ 

১৩ 
  

১  ব ািনক কমকতা 
২ ধান ব ািনক কমকতা 
৩ উধতন ব ািনক কমকতা 
৩ ব ািনক কমকতা  
১ ফেটা াফার 
১ গাড়ী চালক 
১ ডরিমটরী এেটনেড  

  ১ অিফস সহায়ক 
 

বাংলােদশ মৎ  গেবষণা ইনি উট 

াপনা স েহর িববরণ 
সদর দ র ১ 
গেবষণা ক  ৫ 
গেবষণা উপেক  ৫ 
 

িহসাব ও অথ  িবভাগ ◌ঃ ০৮ 
 
১ উপ-পিরচালক, অথ ও িহসাব 
১ িহসাব র ণ কমকতা 
২ িহসাব র ক 
১ কি উটার অপােরটর 
২ িহসাব র ক-কাম কি উটার    
     অপােরটর 
১ িহসাব সহকারী কাম কি উটার  
    অপােরটর 

 

  গেবষণা ও বসহাপনা  িবভাগঃ ১৪ 
 

১  ব ািনক কমকতা 
১ ধান ব ািনক কমকতা 
২ উধতন ব ািনক কমকতা 
৩ ব ািনক কমকতা 
১ কি উটার অপােরটর 
৩ গেবষণা সহকারী 
১ গাড়ী চালক 
২ অিফস সহায়ক 

 
 

ইনি উেটর গেবষণা ক  ও উপেক  স হঃ  ৩৮১ 

পিরচালক, গেবষণা ও পিরক নাঃ ০২ 
১ পিরচালক, গেবষণা ও পিরক না 

       ১ ি গত সহকারী  
 

৪৫৭  

 

আইিস  িবভাগঃ ০২ 
 

১ িসে ম এনািল  
১ কি উটার অপােরটর 

 

াগার ও ত ায়ন িবভাগঃ ০৮ 
 

১ উ তন াগািরক 
   ১ াগািরক 

১ পাবিলেকশন  কমকতা 
১ ক াটালগার 
১ াগার সহকারী 
২ লাইে রী এেটনেড  
১ অিফস সহায়ক 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

নদী ক , চ দ রঃ ৭৭  
১  ব ািনক কমকতা                  
৩ ধান ব ািনক কমকতা             
১ উপ-পিরচালক                         
৫ উধতন ব ািনক কমকতা            
১১ ব ািনক কমকতা                  
১ শাসিনক কমকতা                  
১ ধান সহকারী                         
১ কি উটার অপােরটর                 
১ িহসাব র ক                           
২ ার িকপার                           
১ ক ািশয়ার                             
১ উ মান সহকারী                       
১ াফস ান                            
১ স ট া িরক কাম   
     কি উটার অপােরটর                              
১ ল  চালক                             
১ গাড়ী চালক(ভারী)                    
২ গাড়ী চালক(হালকা)                  
৫ সহকারী                        
২ াবঃ টকিনিশয়ান                   
১ ইেলকি িশয়ান                        
 

১ কয়ারেটকার                            
১ অিফস সহকারী কাম 
কি উটার  অপােরটর                                                     
২ পা  অপােরটর 
১ ীড বাট চালক 
১ লাইন িম ী 
৬ অিফস সহায়ক 
৭ িনরাপ া হরী 
২ িফিশং  
৪ িফসার ান 
২ ি জার 
২ কানী 
১ ল র 
১ জ  এেটনেড  
৩ পিরছ তাকম  
 

সা ি ক মৎ  ও ি   ক , ক বাজারঃ ৪৮ 
১  ব ািনক কমকতা                    
৩ ধান ব ািনক কমকতা                      
১ উপ-পিরচালক                                
৬ উধতন ব ািনক কমকতা                     
৫ ব িনক কমকতা                             
১ কি উটার অপােরটর  
১  টকিনিশয়ান                                                          
১ স ট া িরক কাম  
    কি উটার অপােরটর                                                                                                 
১ ার িকপার                                                                         
২ গেবষণা সহকারী                               
১ উ মান সহকারী                                
২ সহকারী    
 
 
 
 

১ কয়ারেটকার                                  
২ গাড়ী চালক(হালকা)                                
১ অিফস সহকারী কাম 
কি উটার অপােরটর                                                      
২ াবঃ টকিনিশয়ান                            
১ হ াচারী টকিনিশয়ান     
৬ অিফস সহায়ক 
১ াবঃবয় 
৩ িনরাপওা হরী      
১ পা  অপােরটর 
২ প  এেটনেড                      
১ া ার 
২ পিরছ তা কম  
 
 

িচংিড় গেবষণা ক , বােগরহাটঃ ২৮ 
১  ব ািনক 
কমকতা 
২ ধান ব ািনক   
কমকতা  
১৩ ঊ তন ব িনক 
কমকতা  
৬ ব িনক কমকতা 
১ শাসিনক কমকতা 
১ উ মান সহকারী  
১ ডাটা এি  
অপােরটর  
১ িহসাব র ক 
২ গেবষনা সহকারী 
 
 

২ অিফস সহায়ক 
৩ াবেরটরী 
এেটে ট 
১ ডরিমটির এেটনে ট 
১ বা িচ 
২ িনরাপওা হরী 
১ পিরছ তাকম  
 

া পািন ক , ময়মনিসংহঃ ৭৯ 
১  ব ািনক কমকতা 
৩ ধান ব ািনক 
কমকতা  
১ উপ-পিরচালক 
৭ ঊ তন ব িনক 
কমকতা  
১ ভা ার কমকতা 
১৩ ব িনক কমকতা 
১ শাসিনক কমকতা 
১  উপসহকারী েকৗশলী  
    (িসিভল) 
১ উপসহকারী েকৗশলী    
   (ইেলকি ক াল) 
১ উপসহকারী েকৗশলী    
(েমকিনক াল) 
১ ধান সহকারী 
১ সা িলপকার কাম  
     কি উটার অপােরটর 
১ কি উটার অপােরটর 
৬ গেবষণা সহকারী 
২ উ মান সহকারী 
১ ার িকপার 
 

১ িহসাব র ক 
১ ক ািশয়ার 
৩ াবঃ টকিনিশয়ান 
১ হ াচারী 
টকিনিশয়ান 

৪ মটর চালক (হালকা) 
১ ইেলকি িশয়ান  
১ কয়ারেটকার 
৪ অিফস সহকারী কাম    
  কি উটার অপােরটর 
১ ফেটাকিপ মিশন 
অপােরটর 
১ া ার 
১ পা  চালক 
৩ অিফস সহায়ক 
১ বা িচ 
৪ িনরাপওা হরী 
৩ াবঃ এেটনেড  
৬ প  এেটনেড  
১ পিরছ তাকম  
 

লানাপািন  ক , পাইকগাছা, লনাঃ ৫৮ 
১  ব ািনক কমকতা 
৩ ধান ব ািনক কমকতা 
১ উপ-পিরচালক 
৫ উধতন ব ািনক 
কমকতা  
৬ ব িনক কমকতা 
১ শাসিনক কমকতা 
১ ভা ার কমকতা 
১ ধান সহকারী 
১ সা িলিপকার কাম 
কি উটার   অপােরটর 
১ কি উটার অপােরটর 
১ িহসাব র ক 
১ ার িকপার 
১ ক ািশয়ার 
২ উ মান সহকারী 
৫ সহকারী 
২ াবঃ টকিনিশয়ান 
 

১ হ াচারী টকিনিশয়ান 
২ গাড়ী চালক(ভারী) 
১ কয়ারেটকার 
২ অিফস সহকারী কাম   
     কি উটার অপােরটর 
১ া ার 
১পা  অপােরটর 
১ ফেটাকিপ অপােরটর 
১ হ াচারী এেটনেড  
১ ীড বাট চালক 
২ প  এেটনেড  
৪ িনরারপওা হরী 
২ াবঃ এেটনেড  
৪ অিফস সহায়ক 
২পিরছ তাকম  
 

 

াবণ িম উপেক , সা াহার, ব ড়াঃ  ২৫ 
২ উধতন ব ািনক কমকতা  
৩ ব ািনক কমকতা  
১ কি উটার অপােরটর 
১ িহসাব র ক  
২ গেবষণা সহকারী  
 

 

৮  সহকারী 
২ গাড়ী চালক  
১ ডাটা এি  অপােরটর 
১অিফস সহকারী কাম    
   কি উটার অপােরটর 
৩ অিফস সহায়ক 
১ িনরাপওা হরী◌ী 

 
 

া পািন উপেক , যেশার ◌ঃ ১৪ 
২ উ তন ব ািনক 
কমকতা  
২ ব ািনক কমকতা  
২ গেবষণা সহকারী  
২ গাড়ী চালক(হালকা) 
 

২ অিফস সহকারী কাম  
     কি উটার অপােরটর 
২ অিফস সহায়ক 
২ িনরাপওা হরী 
 

া পািন উপেক , সয়দ র, নীলফামারী ◌ঃ ১০ 
১ উধতন ব ািনক 
কমকতা      
২ ব ািনক কমকতা  
১ িহসাব র ক 
১ মটর চালক (হালকা) 
১  সহকারী 
 

১ গেবষণা সহকারী  
১ অিফস সহকারী কাম    
    কি উটার অপােরটর 
১ ফেটাকিপ মিশন 
অপােরটর 
১ াবঃ এেটনেড  

 

নদী উপেক , খ পাড়া, প য়াখালীঃ ১৪ 
২ উধতন ব ািনক কমকতা  
২ ব ািনক কমকতা 
২ গেবষণা সহকারী  
 

২ অিফস সহকারী কাম    
    কি উটার অপােরটর 
২ গাড়ী চালক (হালকা) 
২ অিফস সহায়ক 
২ িনরাপওা হরী 
 

নদী উপেক , রাংগামা ঃ ১৮ 
 

৩ উধতন ব ািনক 
কমকতা  
৩ ব ািনক কমকতা  
১ গেবষণা সহকারী  
১  সহকারী 

১ ীড বাট চালক  
৩ অিফস সহকারী কাম    
      কি উটার  অপােরটর 
১ গাড়ী চালক  
২ অিফস সহায়ক 



 

 

 

 
 

ইনি উেটর জনবেলর সার - সংে প 
 

 ইনি উেটর অিফস ও গেবষণা য পািতর সংি  সার 

মাট জনবল ৪৫৭জন   যানবাহন অিফস ও গেবষণা য পািত 
         ড নং  ১-৯  ড নং  ১০     ড নং  ১১-২০  

 
 

  িববরণ                   সং া  
১)  জীপ                  - ৯  
২)  িপক-আপ            - ৯   
৩)  মাইে াবাস          - ১  
৪)  কা ার               - ১  
৫)  া র                  - ১   
৬) ীড বাট            - ২   
৭) মকানাইজড বাড    - ১  
 
 

  িববরণ                              সং া 
 

১) কি উটার                              - ৭৪  
২) মাল  িমিডয়া                           - ৫  
৩) ফেটাকিপ মিশন                       - ১৫  
৪) ফ া েমিশন                             - ৫  
৫) ি জ                                     - ২৬  
৬) এেটািমক এবজরেবশন ক   
    টাফেটািমটার                         - ২  
৭) হাই পারফরেম িল ইড েমােটা াফী- ১  
৮) সকেলট অ াপারাটাস                  - ২  
৯) াে ােজলডাল অ াপােরটাস         - ২  
১০) ভ া য়াম রাটারী ইভাপেরটার      - ২  
১১) হিরেজনটাল িলিনয়ার এয়ারেফ া ক ািবেনট-১                     
১২) সি িফউজ উইথ রাটরস           - ১  
১৩) এমাইেনা িসড এনালাইজার         - ১  
১৪) ফ এিসড এনালাইজার            - ৪  
১৫) কেটা ফেটািমটার                - ৪  
১৬) িফড িমল (বড়)                      - ১  
১৭) িফড িমল (েছাট)                    - ২  
১৮) িডি েলশন প া                      - ৪  
 

িববরণ                               সং া 
২০) মাইে াটম                              -৪িঢ 
২১) ক াউ  মাইে াসেকাপ               - ৪  
২২) িডি েলশন প া                          -২  
২৩)  াস ামােটা াফী                   - ২  
২৪) ভ া য়াম ি জ য়ার                   -২  
২৫) মােফল ফােণস                          -২  
২৬) ইেলকি ফেরিসস য                    -২  
২৭)  মাইে ািপেপট                         -৪০ সট 
২৮)  হ াকিকট                               -২০  
২৯) আল াসিনক বাথ                       -৪  
৩০) সকার                                   -২  
৩১) ইনিকউেবটর                           -৬  
৩২) অেটােকেলব                            -১০  
৩৩) িফসার এনলাইজার                    -১  
৩৪)ওয়াটার বাথ                            -৪  
৩৫) ছাট বড় াবঃ ই ইপেম           -২০০  
৩৬) গ াসওয়ার  ওয়ািশং মিশন           -২  
৩৭) সি িফউজ মিশন                   -২  
৩৮) ইিভ এসেপে া ফেটািমটার           -৮  
৩৯) াকশন ক ােল র উইত    
      ােমেটা- াফী িডভাইজ           -১  

১৫০ জন ১২ জন ২৯৫ জন  
 

 
 
  
 
 
 
 


