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বদেল সমাজেসবা

এিগেয় চেল”

ন র: ৪১.০১.০০০০.০০৯.১৯.০৪৮.১৬.৬১৭ তািরখ: 
০১ িডেস র ২০১৯

১৬ অ হাযণ় ১৪২৬

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
       সমাজেসবা অিধদফতরাধীন কমরত িন বিনত কমচারীেক বতমান বতন ও বতন পযায়সহ সমমান পেদ িন বিনতভােব

ার নােমর পাে  বিনত কম েল বদলী করা হেলা।
ঃনং কমচারীর নাম পদবী ও বতমান কম ল বদলী ত পদ ও কম ল

১. জনাব মা: রিফ ল ইসলাম
অিফস সহকারী কাম কি উটার া িরক
সরকারী িশ  পিরবার (বালক), মেহ রপাশা, লনা।

অিফস সহকারী কাম কি উটার া িরক
 শখ রােসল :  িশ  িশ ণ ও নবাসন ক , 

ি পাড়া, গাপালগ  (  পেদ)
       ২| এ আেদশ অিবলে  কাযকর হেব।

৩-১২-২০ ১৯

মাঃ লিফকার হায়দার
পিরচালক

ন র: ৪১.০১.০০০০.০০৯.১৯.০৪৮.১৬.৬১৭/১ তািরখ: ১৬ অ হাযণ় ১৪২৬
০১ িডেস র ২০১৯

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা
হইল: 
১) মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ র, সমাজেসবা অিধদফতর
২) পিরচালক, (কায ম/ িত ান), সমাজেসবা অিধদফতর, ঢাকা।
৩) পিরচালক, িবভাগীয় সমাজেসবা কাযালয়, লনা/ঢাকা।
৪) ধান িহসাবর ণ অিফসার, সমাজক াণ ম ণালয, স নবািগচা, ঢাকা।
৫) উপপিরচালক, গেবষনা, কাশনা, ায়ন ও গণ-সংেযাগ, সমাজেসবা অিধদফতর, ঢাকা। ােক উ  আেদশ
সমাজেসবা অিধদফতেরর ওেয়বসাইেট কােশর জ  অ েরাধ করা হেলা।
৬) উপপিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয়, লনা/ গাপালগ ।
৭) িবভাগীয় িহসাব িনয় ক, িবভাগীয় িহসাব িনয় েকর কাযালয়, লনা।
৮) জলা িহসাবর ণ অিফসার, গাপালগ ।
৯) সহকারী পিরচালক (অথ), সমাজেসবা অিধদফতর, ঢাকা।
১০) ত াবধায়ক (সহকারী পিরচালক), শখ রােসল :  িশ  িশ ণ ও নবাসন ক , ি পাড়া, গাপালগ
১১) উপেজলা িহসাবর ণ অিফসার, ি পাড়া, গাপালগ ।
১২) উপত াবধায়ক, সরকারী িম  পিরবার (বালক), মেহ রপাশা, লনা।

১



১৩) জনাব মা: রিফ ল ইসলাম, অিফস সহকারী কাম কি উটার া িরক, সরকারী িশ  পিরবার (বালক),
মেহ রপাশা, লনা।

৩-১২-২০ ১৯

মাঃ সাফােয়ত হােসন তা কদার
উপপিরচালক

২


