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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

অথ থ ভন্ত্রণারয় 

জাতীয় ঞ্চয় বফবাগীয় কাম থারয়, যাংপুয 
http://savings.rangpurdiv.gov.bd/ 

স্মাযক নাং-০৮.০৪.০০৮৫.০০০.২১.০৩৪.১৬.২৪                              তাবযখঃ          ০৯ ভাঘ, ১৪২৫ ফঙ্গাব্দ। 

                       ২২ জানুয়াযী, ২০১৯ বিস্টাব্দ। 

বফলয়ঃ  ফাবল থক গগানীয় প্রবতদফদন গপ্রযণ প্রাংদগ। 

 

 উর্য থক্ত বফলদয়য আদরাদক ভদাদয়দক জানাদনা মাদে গম, বফগত ২০১৮ বি: ফছদযয জাতীয় ঞ্চয় বফবাগীয় কাম থারয় যাংপুয এফাং এয 

আওতাধীন ০৮টি গজরা ঞ্চয় অবপ/ব্যুদযায াংবিষ্ট কর কভ থকতথা-কভ থচাযীয ফাবল থক গগানীয় প্রবতদফদন দুই প্রস্থ কদয ২০ জদনয গভাট ৪০ 

প্রস্থ এবআয প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণপূফ থক যফতী কাম থক্রভ গ্রদণয বনবভত্ত অবপ ায়ক গভাঃ আভজাদ গাদন ভাযপত আনায ভীদ 

গপ্রযণ কযা দরা।  

ক্র/নাং নাভ ও দফী  কাম থারয়  এবআয াংখ্যা  

০১ জনাফ গভাঃ ভযভ আরী, উবযচারক জাতীয় ঞ্চয় বফবাগীয় কাম থারয়, যাংপুয। ২ প্রস্থ 

০২ জনাফ গভাঃ একযামুর ক, কাযী বযচারক গজরা ঞ্চয় অবপ/ব্যুদযা, নীরপাভাযী। ২ প্রস্থ 

০৩ জনাফ গভাঃ ভবভনুর ইরাভ, কাযী বযচারক গজরা ঞ্চয় অবপ/ব্যুদযা, যাংপুয। ২ প্রস্থ 

০৪ জনাফ গভাঃ আব্য তাদরফ, কাযী বযচারক গজরা ঞ্চয় অবপ/ব্যুদযা, বদনাজপুয। ২ প্রস্থ 

০৫ জনাফ গভাঃ খাদদমুর ইরাভ, কাযী বযচারক গজরা ঞ্চয় অবপ/ব্যুদযা, রারভবনযাট। ২ প্রস্থ 

০৬ জনাফ গভাঃ আব্য ফককয ববিক, কাযী বযচারক গজরা ঞ্চয় অবপ/ব্যুদযা, গাইফান্ধা। ২ প্রস্থ 

০৭ জনাফ গভাঃ এযাদ আরী, কাযী বযচারক গজরা ঞ্চয় অবপ/ব্যুদযা, ঠাকুযগাঁ। ২ প্রস্থ 

০৮ জনাফ গভাঃ হুভায়ুন কবফয, ঞ্চয় অবপায গজরা ঞ্চয় অবপ/ব্যুদযা, ঞ্চগড়। ২ প্রস্থ 

০৯ জনাফ গভাঃ যবদুর ইরাভ, ঞ্চয় অবপায গজরা ঞ্চয় অবপ/ব্যুদযা, রারভবনযাট। ২ প্রস্থ 

১০ জনাফ গভাঃ যবফউর ইরাভ, ঞ্চয় অবপায গজরা ঞ্চয় অবপ/ব্যুদযা, গাইফান্ধা। ২ প্রস্থ 

১১ জনাফ গভাঃ গযজাউর ইরাভ, ঞ্চয় অবপায গজরা ঞ্চয় অবপ/ব্যুদযা, বদনাজপুয। ২ প্রস্থ 

১২ জনাফ গভাছাঃ রীনা আপদযাজ, ঞ্চয় অবপায গজরা ঞ্চয় অবপ/ব্যুদযা, কুবড়গ্রাভ। ২ প্রস্থ 

১৩ জনাফ গভাঃ আরাবভন, অবপ ঃ কাভ-কবিউটায অাঃ গজরা ঞ্চয় অবপ/ব্যুদযা, যাংপুয। ২ প্রস্থ 

১৪ জনাফ গভাঃ াইদুয যভান, অবপ ঃ কাভ-কবিউটায অাঃ গজরা ঞ্চয় অবপ/ব্যুদযা, গাইফান্ধা। ২ প্রস্থ 

১৫ জনাফ গভাঃ াদফ আরী, উচ্চভান কাযী   গজরা ঞ্চয় অবপ/ব্যুদযা, নীরপাভাযী। ২ প্রস্থ 

১৬ জনাফ গভাঃ আব্দুর ফাদতন মৃধা, অবপ ঃ কাভ-কবিউটায অাঃ গজরা ঞ্চয় অবপ/ব্যুদযা, ঠাকুযগাঁ। ২ প্রস্থ 

১৭ জনাফ গভাঃ জাবভউর ইরাভ, অবপ ঃ কাভ-কবিউটায অাঃ গজরা ঞ্চয় অবপ/ব্যুদযা, ঞ্চগড়। ২ প্রস্থ 

১৮ জনাফ গভাঃ যাদদুর ইরাভ, অবপ ঃ কাভ-কবিউটায অাঃ গজরা ঞ্চয় অবপ/ব্যুদযা, বদনাজপুয। ২ প্রস্থ 

১৯ জনাফ সুনীর ফভ থণ, অবপ ঃ কাভ-কবিউটায অাঃ গজরা ঞ্চয় অবপ/ব্যুদযা, রারভবনযাট। ২ প্রস্থ 

২০ জনাফ গভাঃ গজাফায়দুর ক, অবপ ঃ কাভ-কবিউটায অাঃ গজরা ঞ্চয় অবপ/ব্যুদযা, কুবড়গ্রাভ। ২ প্রস্থ 

ফ থদভাটঃ ৪০ প্রস্থ 

 

াংর্যবক্তঃ                                                                 

০১। ফাবল থক গগানীয় প্রবতদফদন ৪০ (চবি) প্রস্থ।                               (গভা: ভযভ আরী) 

উবযচারক  

 গপান: ০৫২১-৫৬৮১০ 

e-mail: ddsavingsrangpur@gmail.com 

ভাবযচারক (অবতবযক্ত বচফ) 

জাতীয় ঞ্চয় অবধদপ্তয, 

ঢাকা। 

 

স্মাযক নাং-০৮.০৪.০০৮৫.০০০.২১.০৩৪.১৬.২৪/(১)                              তাবযখঃ          ০৯ ভাঘ, ১৪২৫ ফঙ্গাব্দ। 

                       ২২ জানুয়াযী, ২০১৯ বিস্টাব্দ। 

দয়  অফগবতয জন্য অনুবরব গপ্রযণ কযা দরা:- 

০১। সহকারী পররচালক/সঞ্চয় অরিসার, জেলা সঞ্চয় অরিস/ব্যুররা--রংপুর/রিনােপুর/নীলিামারী/ঠাকুরগাঁ/পঞ্চগড়/গাইবান্ধা/কুরড়গ্রাম/লালমরনরহাট। 

০২। অরিস নরি।  
          

               (গভা: ভযভ আরী) 

উবযচারক  

http://savings.rangpurdiv.gov.bd/
mailto:ddsavingsrangpur@gmail.com

