
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

আঞ্চললক সমবায় ইনলিটিউট 

ফেনী।    

আদেশ নাং-৪৭.৬১.০০০০.৪৩১.২৫.০২৬.৬৮-130                                   তালরখঃ 30/06/২০22লি 

{{আঞ্চললক সমবায় ইনলিটিউট, ফেনীদত লবগত 26/06/2022লখঃ হদত 30/06/2022 লিঃ পর্ যন্ত অনুলিত “আধুলনক অলেস ব্যবস্থাপনা 

(লসলিএে) প্রলশক্ষণ ফকাস য সমালির পর লনদে উদেলখত অলেস সহকারী কাম কলিউটার অপাদরটর/সমপর্ যায় কম যকতযাবৃন্দদক অদ্য 

30/06/2022 লিঃ তালরখ অপরাদে অত্র কার্ যালয় হদত অব্যাহলত প্রোন করা হল। 

নাং নাম পেবী কম যস্থল 

১. জনাব ফমাঃ নুরুজ্জামান অলেস সহকারী কাম কলিঃ অপাদরটর উপদজলা সমবায় কার্ যালয়, সন্দীপ, চট্টগ্রাম 

২. জনাব ইমাম ফহাদসন অলেস সহকারী কাম কলিঃ অপাদরটর উপদজলা সমবায় কার্ যালয়, রামগঞ্জ,লক্ষীপুর 

৩. জনাব ইসমাইল ফহাদসন অলেস সহকারী কাম কলিঃ অপাদরটর উপদজলা সমবায় কার্ যালয়,সের, লক্ষীপুর 

৪. জনাব অরুপ কুমার ফেবনাথ অলেস সহকারী কাম কলিঃ অপাদরটর উপদজলা সমবায় কার্ যালয়, সের ,চাঁেপুর 

৫. জনাব এনাদয়ত উল্যাহ লহসাবরক্ষক ফজলা সমবায় কার্ যালয়, ফেনী 

৬. জনাব ফমাঃ শাহ আলম অলেস সহকারী কাম কলিঃ অপাদরটর উপদজলা সমবায় কার্ যালয়, বরুড়া, কুলমো 

৭. জনাব নালির উ্লেন অলেস সহকারী কাম কলিঃ অপাদরটর উপদজলা সমবায় কার্ যালয়, ফহামনা, কুলমো 

৮. জনাব ফমাঃ ফলাকমান ফহাদসন অলেস সহকারী কাম কলিঃ অপাদরটর উপদজলা সমবায় কার্ যালয়, কচুয়া,চাঁেপুর। 

৯. জনাব ফমাঃ শাহ আলম অলেস সহকারী কাম কলিঃ অপাদরটর উপদজলা সমবায় কার্ যালয়, বরুড়া, কুলমো 

10 জনাব ললমা আক্তার অলেস সহকারী কাম কলিঃ অপাদরটর উপদজলা সমবায় কার্ যালয়, ফসানাইমুলড়,দনায়াখালী 

১১. জনাব আমানুর রহমান অলেস সহকারী কাম কলিঃ অপাদরটর উপদজলা সমবায় কার্ যালয়, মতলব উত্তর,চাঁেপুর 

১২. জনাব  তৃণা োস অলেস সহকারী কাম কলিঃ অপাদরটর উপদজলা সমবায় কার্ যালয়,সের, ফনায়াখালী 

১৩. জনাব প্রলমলা ববদ্য অলেস সহকারী কাম কলিঃ অপাদরটর উপদজলা সমবায় কার্ যালয়, পাঁচলাইশ,চট্টগ্রাম 

১৪. জনাব নাজলমন আক্তার অলেস সহকারী কাম কলিঃ অপাদরটর উপদজলা সমবায় কার্ যালয়, আদনায়ারা,চট্টগ্রাম 

১৫. জনাব ফমাঃ জামান ফমাত্তালকন তাঁত তত্ত্বাবধায়ক ফজলা সমবায় কার্ যালয়, রাঙ্গামাটি  

১৬. জনাব উদে হানী অলেস সহকারী কাম কলিঃ অপাদরটর উপদজলা সমবায় কার্ যালয়, কলবরহাট,দনায়াখালী 

১৭. Rbve weKvk P› ª̀ ˆe`¨ K¨vwkqvi ‡Rjv mgevq Kvh©vjq, ‡dbx| 

১৮. জনাব ফমাঃ ফতালহদুল ইসলাম অলেস সহকারী কাম কলিঃ অপাদরটর উপদজলা সমবায় কার্ যালয়, মুরােনগর,কুলমো 

১৯. জনাব সুবণ যা আক্তার অলেস সহকারী কাম কলিঃ অপাদরটর ফজলা সমবায় কার্ যালয়, কুলমো। 

20. জনাব েখরুল ইসলাম লেল্ম অপাদরটর ফজলা সমবায় কার্ যালয়, কুলমো। 

21. জনাব ফজাবাইো ফবগম অলেস সহকারী কাম কলিঃ অপাদরটর উপদজলা সমবায় কার্ যালয়, সীতাকুন্ড,চট্টগ্রাম 

22. জনাবঃ সাখাওয়াত মজুমোর অলেস সহকারী কাম কলিঃ অপাদরটর উপদজলা সমবায় কার্ যালয়, শাহরালি,চাঁেপুর 

23 জনাব লমঠুন চক্রবত্তী অলেস সহকারী কাম কলিঃ অপাদরটর আঞ্চললক সমবায়  ইনলিটিউট,দেনী। 
 

            D‡jøL¨, cÖwkÿYv_©xMY wewa †gvZv‡eK wUG/wWG cÖvc¨ n‡eb|   

 

 

(শাহদনওয়াজ ফচৌধুরী) 

অধ্যক্ষ (উপ-লনবন্ধক) 

আঞ্চললক সমবায় ইলনলিটিউট 

 ফেনী। 

ফোনঃ০৩৩১-৬১৮৪১ 

লবতরণ সেয় জ্ঞাতাদথ য ও কার্াদথ য: 

১. জনাব.................................................................................। 

২. ‡Rjv/উপদজলা সমবায় অলেসার, ...................................................। 

৩. ‡Rjv/উপদজলা লহসাবরক্ষণ  অলেসার ............................................। 

৪. উপ-লনবন্ধক (ইলপ), সমবায় অলধেির, ঢাকা। 

৫. যুগ্ম-লনবন্ধক, লবভাগীয় সমবায় েির, চট্টগ্রামলবভাগ, চট্টগ্রাম। 

৬. অধ্যক্ষ-অলতলরক্ত লনবন্ধক, বাাংলাদেশ সমবায় একাদিমী, ফকাটবাড়ী, কুলমো।   

৭. অলেস নলথ। 


