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২২ চ  ১৪২৮

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
পরবত  িনেদশ না দয়া পয  িন  ছেক বিণত উপেজলা সমবায় কমকতাগণেক ৪নং কলােম উি িখত পেদ/কাযালেয়
বদিল/পদ  করা হেলা। 

িমক নং নাম ও পদবী বতমান কম ল পদ ত পদ/কম ল
১ ২ ৩ ৪
১. জনাব মাঃ আিম ল ইসলাম

উপেজলা সমবায় কমকতা
উপেজলা সমবায় কাযালয়

লাদী, বিরশাল।
উপ-সহকারী িনব ক
জলা সমবায় কাযালয়

বিরশাল।
২. জনাব মাঃ আব াহ আল কা ম

উপেজলা সমবায় কমকতা
উপেজলা সমবায় কাযালয়
রাজা র, ঝালকা ।

উপেজলা সমবায় কমকতা
উপেজলা সমবায় কাযালয়

লাদী, বিরশাল।
৩. জনাব কাম নেনছা িসথী

উপেজলা সমবায় কমকতা
উপেজলা সমবায় কাযালয় 
দাউদকাি , িম া।

উপেজলা সমবায় কমকতা
উপেজলা সমবায় কাযালয়
িপেরাজ র সদর, িপেরাজ র।

৪, জনাব মাহা দ আসলাম
উপেজলা সমবায় কমকতা

উপেজলা সমবায় কাযালয় 
িনকলী, িকেশারগ ।

উপেজলা সমবায় কমকতা
উপেজলা সমবায় কাযালয়
দাউদকাি , িম া।

            
            এ আেদশ জন ােথ জাির করা হেলা এবং ইহা অিবলে  কাযকর হেব। 
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অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) িবভাগীয় -িনব ক, িবভাগীয় সমবায় কাযালয়, ঢাকা
২) িবভাগীয় -িনব ক, িবভাগীয় সমবায় কাযালয়, চ াম
৩) িবভাগীয় -িনব ক, িবভাগীয় সমবায় কাযালয়,বিরশাল
৪) িডিভশনাল কে ালার অব একাউ স, বিরশাল।
৫) জলা সমবায় অিফসার, জলা সমবায় অিফস, বিরশাল
৬) জলা সমবায় কমকতা , জলা সমবায় অিফস, িপেরাজ র
৭) জলা সমবায় অিফসার, জলা সমবায় অিফস, িম া
৮) জলা সমবায় কমকতা (চলিত দািয় ), জলা সমবায় অিফস, িকেশারগ
৯) জলা সমবায় কমকতা , জলা সমবায ়অিফস, ঝালকা
১০) উপেজলা সমবায় কমকতা, লাদী, বিরশাল/দাউদকাি , িম া/িনকলী, িকেশারগ /িপেরাজ র সদর,
িপেরাজ র/রাজা র, ঝালকা ।
১১) উপেজলা িহসাব র ণ ও িফ া  অিফসার, লাদী, বিরশাল//উদকাি , িম া/ িনকলী, িকেশারগ /রাজা র,
ঝালকা ।
১২) জনাব মাঃ আিম ল ইসলাম, উপেজলা সমবায় কমকতা, লাদী, বিরশাল।
১৩) জনাব মাঃ আব াহ আল কা ম, উপেজলা সমবায় কমকতা, রাজা র, ঝালকা ।
১৪) জনাব কাম নেনছা িসথী, উপেজলা সমবায় কমকতা, দাউদকাি , িম া।
১৫) জনাব মাহা দ আসলাম, উপেজলা সমবায় কমকতা, িনকলী, িকেশারগ ।
১৬) সংি  নিথ।
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র মাহা দ মা ন

উপ-িনব ক
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