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গণ⏏�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
সমাজক�াণ ম�ণালয় 
সমাজেসবা অিধদফতর 
⏏�শাসন ও অথ � অিধশাখা 

www.dss.gov.bd

“�শখ হািসনার িদনবদেল,
সমাজেসবা এিগেয় চেল”

 

নḀর: ৪১.০১.০০০০.০১০.০২.০৬১.১৭.১৩৪ তািরখ: 
২১ মাচ �, ২০১৭

৭ ⏏�চ��, ১৪২৩

⏏�াপক: ⏏�ধান িহসাবর�ণ কম �কত�া, বাংলােদশ সিচবালয় (৩য় �পইজ) 
সমাজক�াণ ম�ণালয়, �স�ন বািগচা, ঢাকা।

িবষয়: ২৯৩৩-�জলা কায 㴀ালয়স泈�হ �কােডর অধীন পিরচািলত কম 㴀কত 㴀া-কম 㴀চারীেদর বদলীজিনত �মণ �য়ভার িনব 㴀ােহ

র জⓈ� �মণ �য় উপখােত অথ 㴀 বরাῌ� ও ম�ির 旐�দান।

অথ � ম�ণালয়, অথ � িবভােগর ০৩/০২/২০০৫ তািরেখর অম/অিব/�ঃিনঃ-১/িডিপ-১/২০০০-১৩ সং�ক 泈�ারেকর িনেদ �শনা অ��যায়ী এবং সমাজক�াণ ম�ণালেয়র

০৫/১১/২০০৭ তািরেখর সকম/⏏�শাসন-১/িবিবধ-৫৪-২০০৬/১০৭৯ সং�ক 泈�ারকেযােগ �নঃঅিপ �ত �মতাবেল ২৯৩৩-�জলা কায �ালয়স�হ �কােডর অধীন পিরচিলত

িবিভ� কায �ালয়/⏏�িত�ান/�কে� কম �রত িন⏏�বিণ �ত ৩৭ (স��ইি��শ) জন কম �কত�া/কম �চারীর বদলীজিনত �মণ �য় িনব �ােহর জ� �মণ �য় উপখােত ⏏�েত�েকর নােমর

পাে¾� উি�িখত অথ � বরা� ও ম�ির ⏏�দান করা হেলা:

�ঃ নং নাম ও পদবী অিফেসর নাম িববরণ বদলীর তািরখ টাকার পিরমাণ

১ জনাব �মাঃ আ�র রা�াক
�পৗরসমাজকম¾

শহর সমাজেসবা কায �ালয়-৩, আরমািনেটালা,
ঢাকা

বদলী ০৭ 猕�লাই,২০১৪        10,800.00

২ জনাব �গালাম �মা�ফা
উপপিরচালক

�জলা সমাজেসবা কায �ালয়, নরিসংদী বদলী ০৭ মাচ �,২০১৬         5,680.00
বদলী ২৫ এি⏏�ল,২০১৬         7,930.00
বদলী ১০ জা��য়ারী,২০১৬         5,220.00

৩ জনাব �মাঃ শিফক উি�ন
কািরগরী ⏏�িশ�ক

সরকাির িশᤑ� পিরবার, মাইজদী, �নায়াখালী বদলী ০৫ এি⏏�ল,২০১৬         9,990.00

৪ জনাব �মাঃ আ� তােহর সরকার
⏏�শাসিনক ꘌ�� 泈�ঃ িহসাবর�ণ কম �কত�া

�জলা সমাজেসবা কায �ালয়, ঢাকা বদলী ১৮ এি⏏�ল,২০১৬         3,490.00

৫ জনাব �মাঃ �দেলায়ার �হােসন
উপপিরচালক

�জলা সমাজেসবা কায �ালয়, �মেহর�র বদলী ২৬ এি⏏�ল,২০১৬        16,120.00

৬ জনাব �মাছাঃ সািবনা ইয়াছিমন
অিফস সহায়ক

সরকাির িশᤑ� পিরবার (বািলকা), 
লালমিনরহাট

বদলী ১৫ �ম,২০১৬        ৩,৩20.00

৭ জনাব িব¾িজৎ ⏏�ব�
সহকারী পিরচালক

�জলা সমাজেসবা কায �ালয়, শরীয়ত�র বদলী ০১ 猕�ন, ২০১৬         5,825.00

৮ জনাব অিন�� ῌ�মার রায়
সহকারী পিরচালক

�জলা সমাজেসবা কায �ালয়, প�গড় বদলী ১৫ 猕�ন,২০১৬       27,316.00

৯ জনাব �মাঃ আসলাম �হাসাইন
��ারিকপার

সরকাির আ揌�য় �ক�, �গাদনাইল, 
নারায়ণগ¾

বদলী ২৬ 猕�লাই,২০১৬         6,650.00

১০ জনাব �মাঃ বাꖌ� িময়া
গাড়ী চালক

আ�িলক ⏏�িশ�ণ �ক�, বিরশাল বদলী ০৪ �ম,২০১১        11,855.00
বদলী ২৬ 猕�লাই,২০১৬        12,605.00

১১ জনাব �মাঃ শিফῌ�ল ইসলাম
সমাজেসবা কম �কত�া (�রিজঃ)

�জলা সমাজেসবা কায �ালয়, নােটার বদলী ০৯ আগ�,২০১৬        18,995.00

১২ জনাব ইমদা泈�ল হক
সমাজেসবা কম �কত�া (�রিজঃ)

�জলা সমাজেসবা কায �ালয়, সাত�ীরা বদলী ১২ আগ�,২০১৬         6,350.00



3/29/2017 নিথ | অিফস বꌂবাপনা

http://dss.nothi.gov.bd/nothiMasters/NothiDetails/3500 2/3

১৩ জনাব ��র �মাহা⏏�দ
�পৗরসমাজকম¾

শহর সমাজেসবা কায �ালয়, প�য়াখালী বদলী ২৮ �সে�Ḁর,২০১৬         3,040.00

১৪ জনাব �হঃ �মা�ন কিবর
সমাজেসবা অিফসার (�রিজঃ)

�জলা সমাজেসবা কায �ালয়, লালমিনরহাট বদলী ২৫ অে�াবর,২০১৬         5,960.00

১৫ জনাব ῎�রাইয়া �বগম
কািরগির ⏏�িশ�ক

সরকাির িশᤑ� পিরবার (বািলকা), রউফাবাদ,
চ驕��াম

বদলী ২০ অে�াবর,২০১৬       17,316.00
বদলী ০৮ জা��য়ারী,২০১৭       17,316.00

১৬ জনাব �মাঃ  িসরা猕�ল ইসলাম
বা�িচ �

সরকাির িশᤑ� পিরবার, বায়া, রাজশাহী বদলী ২৯ অে�াবর,২০১৫         ৮,৫00.00

১৭ জনাব আসাদ িময়া
িহসাব সহকারী

�জলা সমাজেসবা কায �ালয়, নরিসংদী বদলী ০১ নেভḀর,২০১৬         8,300.00
বদলী ২১ নেভḀর,২০১৬         7,580.00

১৮ জনাব �মাঃ রিফῌ�ল ইসলাম
গাড়ী চালক

মিহলা িশᤑ� িকেশারীেদর িনরাপদ আবাসন
�ক� (�সফ �হাম), বিরশাল

বদলী ১৪ নেভḀর,২০১৬          8,195.00

১৯ জনাব �মাঃ মিম��ল হক
ক��াউ�ার

সরকাির িশᤑ� পিরবার (বালক), ফরহাদাবাদ,
চ驕��াম

বদলী ২০ নেভḀর,২০১৬         9,690.00

২০ জনাব �মাঃ �মা�ার �হােসন
অিফস সহায়ক

সরকাির িশᤑ� পিরবার, প�গড় বদলী ২৫ নেভḀর,২০১৬       11,933.00

২১ জনাব �মাঃ আ�ল পা�ান 
ক��াউ�ার

সরকারী িশᤑ� পিরবার(বালক), �মেহর�র বদলী ২৫ নেভḀর,২০১৬          2,415.00

২২ জনাব � িলটন লাল
পিরছ�তাকম¾

সরকাির িশᤑ� পিরবার(বালক), বিরশাল বদলী ২৬ নেভḀর,২০১৬         6,580.00

২৩ জনাব শািফনাজ শারমীন  
সমাজেসবা অিফসার

হাসপাতাল সমাজেসবা কায �ালয়, সদর
হাসপাতাল,  মাদারী�র

বদলী ২৭ নেভḀর,২০১৬          7,140.00

২৪
 

জনাব �মাঃ হািম泈��াহ �চৗ��রী
অিফস সহকারী কাম কি��উটার অপাঃ

সরকাির িশᤑ� পিরবার, বায়া, রাজশাহী বদলী ২৯ নেভḀর,২০১৬        12,102.00
বদলী ০২ �ফ�য়ারী,২০১৭        12,384.00

২৫
 

জনাব �মাছাঃ সািদয়া আফিরন
কেটজ মাদার

�ছাটমিন িনবাস, আিজম�র, ঢাকা বদলী ২৯ নেভḀর,২০১৬         5,130.00

২৬ জনাব �মাঃ জািহ泈�ল হক
অিফস সহায়ক

�ছাটমিন িনবাস, আিজম�র, ঢাকা বদলী ২৯ নেভḀর,২০১৬            690.00

২৭ জনাব �রশমা �বগম
আয়া

�ছাটমিন িনবাস, আিজম�র, ঢাকা বদলী ২৯ নেভḀর,২০১৬         2,692.00

২৮ জনাব �মাঃ ⌀ৎফর রহমান
⏏�ধান সহকারী

�জলা সমাজেসবা কায �ালয়, িসরাজগ¾ বদলী ০৮ িডেসḀর,২০১৬         8,750.00

২৯ জনাব �মাঃ আিজ猕�র ইসলাম
⏏�শািনক ꘌ�� 猕�িনয়র িহসাবর�ণ
কম �কত�া

�জলা সমাজেসবা কায �ালয়, লালমিনরহাট বদলী ১২ িডেসḀর,২০১৬          4,024.00

৩০ জনাব �মাঃ 撂��ল আিমন �মা�াহ
কািরগির ⏏�িশ�ক (ইেলক�িন�)

িকেশার উ�য়ন �ক�, �েলরহাট, যেশার বদলী ১৫ িডেসḀর,২০১৬        18,120.00

৩১ জনাব বিশ�ল ইসলাম
⏏�েবশন কম �কত�া

⏏�েবশন অিফসােরর কায �ালয়, িস এম এম
�কাট �, িসেলট

বদলী ও সাধারণ ২২ িডেসḀর,২০১৬        ২0,000.00

৩২ জনাব �মাঃ তাওিফক এলািহ
�পৗরসমাজকম¾

শহর সমাজেসবা কায �ালয়, �মেহর�র বদলী ২৭ িডেসḀর,২০১৬          ১,৭১৭.00
বদলী ০৮ �সে�Ḁর,২০১৬          ১,৭৩৭.00

৩৩ জনাব �মাঃ আিম��ল ইসলাম  
িনরাপ�া ⏏�হরী

শহর সমাজেসবা কায �ালয়, মািনকগ¾ বদলী ১০ জা��য়ারী,২০১৭          1,810.00

৩৪ জনাব �মাঃ �সতা��ামান 
⏏�েবশন কম �কত�া

⏏�েবশন অিফসােরর কায �ালয়, টা�াইল বদলী ১৬ জা��য়ারী,২০১৭         8,000.00

৩৫ জনাব �মাঃ �িনর উি�ন
ডাটা এি� অপােরটর

�জলা সমাজেসবা কায �লায়, নওগ�� বদলী ১৮ জা��য়ারী,২০১৭        13,110.00

৩৬ জনাব �সিলনা আ�ার
নাস �

�সফ �হাম, বায়া, রাজশাহী বদলী ২৪ জা��য়াির,২০১৭         3,989.00

৩৭ জনাব এস এম িমজা��র রহমান
অিফস সহকারী কাম কি��উটার অপাঃ

�জলা সমাজেসবা কায �লায়, ব�ড়া বদলী ২৪ জা��য়াির,২০১৭       17,300.00

�মাট:    ৩,৯৭,৬৬৬.০০
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কথায়: িতন ল� সাতান�ই হাজার ছয়শত �ছষি驕� টাকা

 

২. উ� অথ � আয়ন-�য়ন কম �কত�া বরাবর �� করা হেলা। এই অথ � সরকাির অথ � �য় সং�া� ⏏�চিলত আিথ �ক িবিধ-িবধান অ��সরণ�ব �ক �য় করেত হেব।

৩. এতদসং�া� �য় চলিত ২০১৬-২০১৭ অথ � বছেরর বােজট ম�রী নং-২৫ এর �কাড নং ৩-২৯৩৩-০০০০-�জলা কায �ালয়স�হ �কােডর অধীন ৪৮০০-সরবারাহ ও �সবা

এর ৪৮০১-�মণ �য় উপখােত বরা��ত অথ � হেত �মটােনা হেব।

৪. এেত মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অ��েমাদন রেয়েছ।

আপনার িব¾�,

এ �ক এম খায়�ল আলম
পিরচালক

�ফান: 01712714165
ফ�া�: ৮৮০-২-৯১৩৮৩৭৫

ইেমইল: akmkhairul.1985@yahoo.com

নḀর: ৪১.০১.০০০০.০১০.০২.০৬১.১৭.১৩৪/১(১৬) তািরখ: 
২১ মাচ �, ২০১৭

৭ ⏏�চ��, ১৪২৩

অবগিত ও ⏏�েয়াজনীয় (⏏�েযাজ� ��ে��) �ব敐�া �হেণর জ� অ��িলিপ �⏏�রণ করা হইল: 
১) সিচব, সিচেবর দ�র, সমাজক�াণ ম�ণালয়
২) মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ�র, সমাজেসবা অিধদফতর
৩) পিরচালক, কায ��ম অিধশাখা, সমাজেসবা অিধদফতর
৪) পিরচালক, ⏏�িত�ান অিধশাখা, সমাজেসবা অিধদফতর
৫) িবভাগীয় িহসাব িনয়�ক, িবভাগীয় িহসাব িনয়�েকর দ�র.......................।
৬) উপপিরচালক, �জলা সমাজেসবা কায �ালয়...............................................................।
৭) সহকারী পিরচালক, অথ � শাখা, সমাজেসবা অিধদফতর
৮) িহসাবর�ণ কম �কত�া, অিডট, িহসাব ও বােজট শাখা, সমাজেসবা অিধদফতর
৯) �জলা িহসাবর�ণ কম �কত�া, �জলা িহসাবর�ণ কম �কত�ার কায �ালয়,......................................................।
১০) উপেজলা িহসাবর�ণ কম �কত�া, উপেজলা িহসাবর�ণ কম �কত�ার কায �ালয়,......................................................।
১১) উপত�াবধায়ক, সরকাির িশᤑ� পিরবার,................................................।
১২) সমাজেসবা কম �কত�া , শহর সমাজেসবা কায �ালয়,............................................................।
১৩) ⏏�েবশন কম �কত�া, ⏏�েবশন কম �কত�ার কায �লায়..............................।
১৪) উপ-সহকারী পিরচালক , সরকাির আ揌�য় �ক�......................................................
১৫) উপত�াবধায়ক, �ছাটমিন িনবাস, আিজম�র, ঢাকা
১৬) জনাব, ...................................................................................................।
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