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ন র: ৪৭.৬১.০০০০.৩২১.১৯.০১৬.১৯.১১৭ তািরখ: 
১৪ মাচ ২০২২

২৯ ফা ন ১৪২৮

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
   পরবত  িনেদশ না দয়া পয  িন  ছেক বিণত পিরদশকগণেক ৪নং কলােম উি িখত কম েল বদিল/পদ  করা হেলা।

িমক নং কমচািরর নাম ও পদবী বতমান কম ল বদিল/পদ ত কম ল
১ ২ ৩ ৪

১ জনাব রভী আহেমদ
পিরদশক

জলা সমবায় কাযালয়
রং র।

পিরদশক
জলা সমবায় কাযালয়, িড় াম।

২ জনাব তানিজনা আকতার
পিরদশক

জলা সমবায় কাযালয়,
গাইবা া।

পিরদশক
জলা সমবায় কাযালয়, রং র।

     এ আেদশ অিবলে  কাযকর হেব। িমক নং- ১ এ উি িখত কম েক অ  ১৪/০৩/২০২২ তািরখ অপরাে  জলা সমবায় কাযালয়, রং র
হেত তাৎ িণকভােব অব  করা হেলা এবং িমক নং-২ এ উি িখত কম র বদিল আেবদেনর ি েত িবেবিচত হওয়ায় িতিন
বদিলজিনত মণ ভাতা িবল া  হেবন না।

১৪-৩-২০২২
মাঃ মাখেল র রহমান

িনব ক
ফান: ০৫২১-৫৫৭৪২

ফ া : ০৫২১-৫৫৯৪৫
ইেমইল: jr_rangpur@yahoo.com

ন র: ৪৭.৬১.০০০০.৩২১.১৯.০১৬.১৯.১১৭/১ তািরখ: ২৯ ফা ন ১৪২৮
১৪ মাচ ২০২২

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) অিতির  িনব ক, শাসন, মাসউ ও ফাই া  অিধশাখা, সমবায় অিধদ র, ঢাকা। (মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )
২) িবভাগীয় িহসাব িনয় ক, রং র।
৩) জলা সমবায় কমকতা , জলা সমবায় অিফস, িড় াম
৪) জলা সমবায় কমকতা , জলা সমবায় অিফস, গাইবা া। ার কাযালেয়র ারক নং- ৪৭.৬১.৩২০০.০০০.১৯.০০১.২০.১২৪,

. ১



তািরখ: ১৫/০২/২০২২ েল িরত পে র ি েত।
৫) জলা সমবায় কমকতা , জলা সমবায় অিফস, রং র। ার কাযালেয়র ারক নং- ৪৭.৬১.৮৫০০.০০০.১৯.০০৮.১২.২৪২,
তািরখ: ০২/০৩/২০২২ েল িরত পে র ি েত।
৬) িডি  একাউ স এ  িফ া  অিফসার, িড় াম/গাইবা া।
৭) িপ.এ  িনব ক, িবভাগীয় সমবায় কাযালয়, রং র। ােক জাির ত আেদশ িবভাগীয় সমবায় কাযালয়, রং র এর
ওেয়বসাইেট কােশর জ  বলা হেলা।
৮) জনাব রভী আহেমদ, পিরদশক, জলা সমবায় কাযালয়, রং র।
৯) জনাব তানিজনা আকতার, পিরদশক, জলা সমবায় কাযালয়, গাইবা া।

১৪-৩-২০২২
মাঃ মাখেল র রহমান

িনব ক
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