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�ানীয় সরকার, প�ী উ�য়ন ও সমবায় ম�ণালয় 

প�ী উ�য়ন ও সমবায় িবভাগ 
�শাসন-২ শাখা 

www.rdcd.gov.bd

জ�ির 
সীিমত

ন�র: ৪৭.০০.০০০০.০৩২.১৯.০৪৩.১৫.৩৪ তািরখ: 
১৯ �ম ২০২০

৫ �জ�� ১৪২৭

��াপন

     িবিসএস(সমবায়) ক�াডােরর িন�বিণ �ত কম �কত�ােদরেক �নরােদশ না �দয়া পয �� ত�েদর নােমর পাে�� বিণ �ত পেদ/কায �ালেয় িনেদ �শ�েম বদলী/

পদায়ন করা হেলাঃ
�ঃ নং কম �কত�ার নাম, পদবী ও িনজ �জলা বত�মান পদবী ও কম ��ল  বদলী/পদায়ন�ত পদ/কম ��ল ম��

১ ২ ৩ ৪ ৫
১. জনাব �মাঃ �খারেশদ আলম

��-িনব�ক
িনজ �জলা-�শর�র।

��-িনব�ক
সমবায় অিধদ�র, ঢাকা

��-িনব�ক
িবভাগীয় সমবায় কায �ালয়

ময়মনিসংহ।
২. জনাব �হা�দ আ��াহ আল মা�ন

উপ-িনব�ক
িনজ �জলা-গাজী�র ।

উপ-িনব�ক
সমবায় অিধদ�র, ঢাকা।

উপ-িনব�ক
িবভাগীয় সমবায় কায �ালয়

ময়মনিসংহ।
৩. জনাব �মাঃ আব�ল ওয়ােহদ

উপ-িনব�ক
িনজ �জলা-চ�দ�র।

অ��
আ�িলক সমবায়

িশ�ায়তন, ��াগাছা,
ময়মনিসংহ।

উপ-িনব�ক
িবভাগীয় সমবায় কায �ালয়

ময়মনিসংহ।

ন�ন পদায়ন না হওয়া পয �� িতিন
অ��, আ�িলক সমবায় ইনি��উট,
��াগাছা, ময়মনিসংহ এর অিতির�

দািয়� পালন করেবন। 
৪. জনাব �মাহা�দ রিবন ইসলাম

সহকারী িনব�ক
িনজ �জলা-ঢাকা।

�জলা সমবায় কম �কত�া
�জলা সমবায় কায �ালয়

ময়মনিসংহ

সহকারী িনব�ক
িবভাগীয় সমবায় কায �ালয়

ময়মনিসংহ।

ন�ন পদায়ন না হওয়া
পয �� িতিন �জলা সমবায় কম �কত�া,

ময়মনিসংহ এর অিতির�
দািয়� পালন করেবন।

৫. জনাব �মাঃ �মাফা�ল �হােসন
সহকারী িনব�ক
িনজ �জলা-ময়মনিসংহ।

�জলা সমবায় কম �কত�া
�জলা সমবায় কায �ালয়

�ন�েকাণা

সহকারী িনব�ক
িবভাগীয় সমবায় কায �ালয়

ময়মনিসংহ।

ন�ন পদায়ন না হওয়া পয �� িতিন
�জলা সমবায় কম �কত�া, �ন�েকানা এর

অিতির� দািয়� পালন করেবন।

০২।       জন�ােথ � জাির�ত এ আেদশ অিবলে� কায �কর হেব। 

রা�পিতর আেদশ�েম,

১৯-৫-২০২০

িস�াথ � শংকর ��
উপসিচব (সমবায়, �শাসন)

৫ �জ�� ১৪২৭
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ন�র: ৪৭.০০.০০০০.০৩২.১৯.০৪৩.১৫.৩৪/১(১৭) তািরখ: ৫ �জ�� ১৪২৭

১৯ �ম ২০২০

অ�িলিপ সদয় অবগিত ও �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর জ� ��রণ করা হইল: 
১) িনব�ক ও মহাপিরচালক, সমবায় অিধদ�র
২) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কায �ালয়, ময়মনিসংহ
৩) �িতম�ী মেহাদেয়র একা� সিচব, �িতম�ী মেহাদেয়র দ�র, প�ী উ�য়ন ও সমবায় িবভাগ
৪) উপপিরচালক, বাংলােদশ ফরমস ও �কাশনা অিফস, �তজগ�ও, ঢাকা (বাংলােদশ �গেজেটর পরবত� সং�ায় �কােশর অ�েরাধসহ)।
৫) সিচেবর একা� সিচব, সিচেবর দ�র, প�ী উ�য়ন ও সমবায় িবভাগ
৬) �� িনব�ক , িবভাগীয় সমবায় কায �ালয়, ময়মনিসংহ
৭) জনাব �মাঃ �খারেশদ আলম, ��-িনব�ক, সমবায় অিধদ�র, ঢাকা।
৮) �� িনব�ক , িবভাগীয় সমবায় কায �ালয়, ঢাকা
৯) িবভাগীয় িহসাবিনয়�ক, ময়মনিসংহ িবভাগ।
১০) িসে�ম এনািল� , আইিস� ইউিনট, প�ী উ�য়ন ও সমবায় িবভাগ
১১) িচফ একাউ�� এ� িফ�া� অিফসার, প�ী উ�য়ন ও সমবায় িবভাগ, �স�নবািগচা, ঢাকা।
১২) �জলা িহসাবর�ণ কম �কত�া, ময়মনিসংহ/�ন�েকানা
১৩) জনাব �হা�দ আ��াহ আল মা�ন, উপ-িনব�ক, সমবায় অিধদ�র, ঢাকা।
১৪) জনাব �মাঃ আব�ল ওয়ােহদ, অ�� আ�িলক সমবায় িশ�ায়তন, ��াগাছা, ময়মনিসংহ।
১৫) জনাব �মাহা�দ রিবন ইসলাম, �জলা সমবায় কম �কত�া �জলা সমবায় কায �ালয় ময়মনিসংহ
১৬) জনাব �মাঃ �মাফা�ল �হােসন, �জলা সমবায় কম �কত�া, �জলা সমবায় কায �ালয়, �ন�েকানা।
১৭) উপেজলা িহসাবর�ণ কম �কত�া, ��াগাছা, মযমনিসংহ


