
“ব ব র দশন
সমবােয় উ য়ন”

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িবভাগীয় সমবায় কাযালয় 

িবভাগীয় সদর দ র, িবভাগীয় কমে  
৭ম তলা, উ র ইউিনট, ডাকঘর: উ ম, রং র-৫৪০০।

www.coop.rangpurdiv.gov.bd

ন র: ৪৭.৬১.০০০০.৩২১.১৯.০০৮.১৯.৬৫৬ তািরখ: 
২২ িডেস র ২০২২
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অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
 পরবত  িনেদশ না দয়া পয  িন বিণত সহকারী পিরদশকগণেক ৪ নং কলােম উি িখত কাযালেয় বদিল ও পদ  করা হেলা।

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

১. মাঃ শামীম হাসান
সহকারী পিরদশক

উপেজলা সমবায় কাযালয়
রং র সদর, রং র।

সহকারী পিরদশক
উপেজলা সমবায় কাযালয়
হাতীবা া, লালমিনরহাট।

২. মাঃ আ  বকর িসি ক
সহকারী পিরদশক

উপেজলা সমবায় কাযালয়
গংগাচড়া, রং র।

সহকারী পিরদশক
উপেজলা সমবায় কাযালয়

রং র সদর, রং র।

৩. এস এম গাউ ল আজম
সহকারী পিরদশক

উপেজলা সমবায় কাযালয়
পীরগ , রং র।

সহকারী পিরদশক
উপেজলা সমবায় কাযালয়

গংগাচড়া, রং র।

৪. মাছাঃ ইসরাত জাহান খানম
সহকারী পিরদশক

উপেজলা সমবায় কাযালয়
তারাগ , রং র।

সহকারী পিরদশক
উপেজলা সমবায় কাযালয়

পীরগ , রং র।

৫. মাঃ আ ল মিতন
সহকারী পিরদশক

উপেজলা সমবায় কাযালয়
পলাশবাড়ী, গাইবা া।

সহকারী পিরদশক
উপেজলা সমবায় কাযালয়

তারাগ , রং র।

৬. পিল রানী সরকার
সহকারী পিরদশক

উপেজলা সমবায় কাযালয়
গািব গ , গাইবা া।

সহকারী পিরদশক
উপেজলা সমবায় কাযালয়

পলাশবাড়ী, গাইবা া।

৭. মাঃ হা র রিশদ
সহকারী পিরদশক

উপেজলা সমবায় কাযালয়
িলয়া, প গড়।

সহকারী পিরদশক
  উপেজলা সমবায় কাযালয়

গািব গ , গাইবা া।
         
      জন ােথ এ আেদশ জাির করা হেলা এবং অিবলে  কাযকর হেব। িমক নং ৪ এ উি িখত কম র বদিল শাসিনক কারেণ
জাির করা হেলা। িমক নং ৭ এ উি িখত কম র বদিল আেবদেনর ি েত িবেবিচত হওয়ায় িতিন বদিলজিনত মণভাতা িবল

া  হেবন না। 
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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, লালমিনরহাট।
৪) জলা সমবায় কমকতা , জলা সমবায় অিফস, গাইবা া।
৫) জলা সমবায় কমকতা , জলা সমবায় অিফস, প গড়।
৬) জলা সমবায় কমকতা , জলা সমবায় অিফস, রং র।
৭) উপেজলা িহসাব র ণ অিফসার, গংগাচড়া, রং র/পীরগ , রং র/তারাগ , রং র/পলাশবাড়ী, গাইবা া/ গািব গ ,
গাইবা া/ িলয়া, প গড়/হাতীবা া, লালমিনরহাট।
৮) উপেজলা সমবায় অিফসার, রং র সদর, রং র/গংগাচড়া, রং র/পীরগ , রং র/তারাগ , রং র/পলাশবাড়ী,
গাইবা া/ গািব গ , গাইবা া/ িলয়া, প গড়/হাতীবা া, লালমিনরহাট।
৯) িপ.এ  িনব ক, িবভাগীয় সমবায় কাযালয়, রং র। ােক জাির ত আেদশ িবভাগীয় সমবায় কাযালয়, রং র এর
ওেয়বসাইেট কােশর জ  বলা হেলা।
১০) জনাব মাঃ শামীম হাসান, সহকারী পিরদশক, উপেজলা সমবায় কাযালয়, রং র সদর, রং র।
১১) জনাব মাঃ আ  বকর িসি ক, সহকারী পিরদশক, উপেজলা সমবায় কাযালয়, গংগাচড়া, রং র।
১২) জনাব এস এম গাউ ল আজম, সহকারী পিরদশক, উপেজলা সমবায় কাযালয়, পীরগ , রং র।
১৩) জনাব মাছাঃ ইসরাত জাহান খানম, সহকারী পিরদশক, উপেজলা সমবায় কাযালয়, তারাগ , রং র।
১৪) জনাব মাঃ আ ল মিতন, সহকারী পিরদশক, উপেজলা সমবায় কাযালয়, পলাশবাড়ী, গাইবা া।
১৫) জনাব পিল রানী সরকার, সহকারী পিরদশক, উপেজলা সমবায় কাযালয়, গািব গ , গাইবা া।
১৬) জনাব মাঃ হা র রিশদ, সহকারী পিরদশক, উপেজলা সমবায় কাযালয়, িলয়া, প গড়।
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