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উপর্েলয সমন্বয়কয ী         

একটি বযরি একটি খযময  প্রকল্প  

ও  

    শযখয ব্বস্থযপক (সযমরয়ক দযরয়র্ে) 

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক  

 

  রবষয়ঃ ব্যাংর্ক  ই-কমযস য কযযর্েইন ‘পল্লী রকয বযরন  হযট’ অনলযইন কযর্ যক্রম  প্রসর্ে। 

 

রপ্রয় মর্হযদয়, 

উপর্য যক্ত রবষর্য় আপনযর্দ  দৃরি আকষ যণ ক য হর্ে।  

২। সরমরত  সদস্যর্দ  উৎপযরদত রবরিন্ন পণ্য সযমগ্রী  সহে ও সফল র্যর্গযপর্র্যগী বযেয েযত ক য  লর্যয ব্যাংর্ক  গত ২৯তম ও ৩০তম পষ যর্দ  সিযয় একটি 

ই-কমযস য মযর্কযটর্েস স্থযপন ও সদস্যর্দ  র্থযর্থ সুরবধয প্রদযন ক য  রসদ্ধযন্ত গৃরহত হয়। উক্ত রসদ্ধযন্ত বযস্তবযয়র্ন  লর্যয ২০১৮ সর্ন  রকয বযনী  ঈদ উপলর্য পল্লী 

সঞ্চয় ব্যাংর্ক  ২২ লয সদস্যর্দ  মধ্য রথর্ক র্য য এই ঈর্দ রনর্ের্দ  গবযরদ পশু রবক্রয় ক র্ত ইচ্ছুক তযর্দ  েন্য অনলযইর্ন রবরক্র ক য  র্থযর্থ রসবয প্রদযন 

ক য  প্রস্তুরত রনয়য হর্য়র্ে।  আগ্রহী সদস্য য সফলিযর্ব তযর্দ  পশু উপর্যক্ত দযর্ম ‘পল্লী রকয বযরন  হযট’ অনলযইর্ন রবরক্র ক র্ত পয র্ব, এ লর্যয সকল শযখয 

ব্বস্থযপকর্দ  তয  অধীর্নস্ত সকল কম যকতযয-কম যচয ী  সহযয়তযয় র্থযর্থ পদর্যপ রনয়য  অনুর্ যধ ক য হর্লয।   

৩। পল্লী সঞ্চয় ব্যাংর্ক  উর্ল্লরখত ই-কমযস য পযইলটিাং এ  কযর্ য সেযদর্ন  েন্য প্রর্তযক শযখয ব্বস্থযপক তয  অধীনস্ত কম যকতযযর্দ  সযহযর্ে রর্ সকল সদস্য 

রকয বযনী  পশু রবক্রয় ক র্ত আগ্রহী তযর্দ  তযরলকয ১২/০৮/২০১৮ইাং তযর র্খ  মর্ধ্য রনর্ে  রলাংর্ক  ফ মটি পূ ণ কর্  েময রদয়য  অনুর্ যধ ক য হল- 

ফ র্ম  রলাংকঃ  https://goo.gl/forms/x19sG2hyYjSaSZw43 

৪। রনর্ে  রেলযসমূর্হ  সকল উপর্েলয  শযখয ব্বস্থযপকর্দ  েরু ীরিরির্ত ০৮/০৮/২০১৮ইাং তযর র্খ  মর্ধ্য উক্ত রলাংর্ক  ফ মটি পূ ণ কর্  এ সাংক্রযন্ত তথ্যযরদ 

েময রদয়য রনরিত ক র্ত হর্বঃ  

১। ঢযকয   ২। ন রসাংদী  ৩। গযেীপু    ৪। মযরনকগঞ্জ 

৫। টযেযইল   ৬। েযমযলপু   ৭। বগুিয   ৮।  যেশযহী 

৯। রস যেগঞ্জ  ১০। গযইবযন্ধয 

৫। এ সাংক্রযন্ত প্রর্য়যের্ন রনর্েযক্ত তযরলকয  রমযবযইল নম্বর্  রর্যগযর্র্যগ ক য রর্র্ত পযর্ । 

নযম ও পদরব রফযন  

১। রমযঃ রসফযত ওবযয়দুল্লযহ  

               রপ্রযগ্রযম সহর্র্যগী, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক 

০১৯১৫৮২৭২৫০ 

২। রমযঃ েসীম উদ্দীন খযন, আইটি রেেযর্সবক  

              (ই-কমযস য কযযর্েইন ‘পল্লী রকয বযরন  হযট’) 

০১৭১২-০৫৬৫৭৩ 

৩।           রমযঃ আব্দুস সযিয , আইটি রেেযর্সবক  

              (ই-কমযস য কযযর্েইন ‘পল্লী রকয বযরন  হযট’) 

০১৭১০৭০০৬২৩ 

৪।  রমযহযম্মযদ শর ফ, সফটওয়য  রডিলপয  (প্ররতরনরধ,র কযস যন রটকর্নযর্লযরেস রলঃ,     

             ব্যাংর্ক  রডরেটযল ব্যাংরকাং রসবয প্রকর্ল্প  কযর গর  পযট যনয )  

০১৯১৬৩৩৩১১১ 

 

৬।  উপর্  উর্ল্লরখত নম্ব গুরল  সবকটি ব্যস্ত থযকযয় বয অন্য রকযন কয র্ন রর্যগযর্র্যগ সম্ভব নয হর্ল ব্যাংর্ক  রপ্রযগ্রযময  েনযব এ,রক,এম গরনউল েযদীদ, 

রমযবযইলঃ ০১৯৩৮৮৭৮৯৫৮ নম্বর্  রর্যগযর্র্যগ ক য রর্র্ত পযর্ । 

৭। অনলযইর্ন রবক্রর্য়  েন্য ক য  েন্য রকয বযনী  পশু  েরবসহ তথ্য এরি ক র্ত রনর্ে  রলাংর্ক  রনর্দ যশনয অনুস ণ ক র্ত হর্বঃ  

http://www.palliqurbanirhaat.com/addanimals 

৮। রবষয়টি অরতব েরু ী।  

 

http://www.pallisanchaybank.gov.bd/
https://goo.gl/forms/x19sG2hyYjSaSZw43
http://www.palliqurbanirhaat.com/addanimals

