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ন র: ৪১.০১.০০০০.০০৯.১৯.০২৪.১৬.২৫৬ তািরখ: 
২০ ম ২০১৮

৬ জ  ১৪২৫

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
সমাজেসবা অিধদফতরাধীন কমরত িন বিণত কমচািরেক বতমান বতন ও বতন পযায়সহ সমমান পেদ
তার নােমর িবপরীেত বিণত কম েল বদলী করা হেলা। 

ঃনং কমচারীর নাম, পদবী ও বতমান কম ল  বদলী ত পদ ও কম ল
১. জনাব সচীন চ  দাস, পিরছ তাকমী, জাতীয় দৃি

িতব ী িশ ণ ও পনুবাসন ক  (এনিটআরিসিব),
শন রাড, টংগী, গাজীপরু।

পিরছ তাকমী, মিহলা িশ  িকেশারীেদর
িনরাপদ আবসন ক  ( সফ হাম),
বােগরহাট (শূন  পেদ)। 

০২.  উি িখত কমচারীেক তার বদলী ত কম েল যাগদােনর জ  আগামী ২৬-০৫-২০১৮ ি ঃ
তািরেখর মে  অ াবহিত দােনর জ  সংি  কমকতােক অ েরাধ করা হেলা। অ থায় িতিন আগামী
২৭-০৫-২০১৮ ি ঃ তািরখ হেত সরাসির অ াহিত া  হেবন।

২১-৫-২০ ১৮

মাঃ সাফােয়ত হােসন তা কদার
উপপিরচালক

ন র: ৪১.০১.০০০০.০০৯.১৯.০২৪.১৬.২৫৬/১ তািরখ: ৬ জ  ১৪২৫
২০ ম ২০১৮

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইলঃ 
১) মহাপিরচালক, সমাজেসবা অিধদফতর, ঢাকা।
২) পিরচালক ( শাসন ও অথ/কায ম/ িত ান), সমাজেসবা অিধদফতর, ঢাকা।
৩) পিরচালক, িবভাগীয় পিরচালেকর কাযালয়, িবভাগীয় পিরচালেকর কাযালয়,সমাজেসবা
অিধদফতর,ঢাকা/ লনা।
৪) উপপিরচালক, গেবষণা, ায়ন, কাশনা ও জনসংেযাগ শাখা, সমাজেসবা অিধদফতর, ঢাকা। ােক
উ  বদলীর আেদশ সমাজেসবা অিধদফতেরর ওেয়বসাইেট কােশর জ  অ েরাধ করা হ’ল।
৫) উপ পিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয়, বােগরহাট/গাজী র।
৬) উপপিরচালক, ইআরিসিপএইচ, শন রাড, টংগী, গাজী র।
৭) সহকাির পিরচালক (অথ), সমাজেসবা অিধদফতর, ঢাকা।
৮) জলা িহসাবর ণ কমকতা, গাজী র/বােগরহাট।
৯) ত াবধায়ক/সহকারী পিরচালক, জাতীয় ি  িতব ী িশ ণ ও নবাসন ক  (এন আরিসিব), শন
রাড, টংগী, গাজী র।
১০) দ র শাসক, নিথ িসে ম, সমাজেসবা অিধদফতর, ইেনােভশন ম, সমাজেসবা অিধদফতর
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১১) জনাব সচীন চ  দাস, পিরছ তাকম , জাতীয় ি  িতব ী িশ ণ ও নবাসন ক  (এন আরিসিব),
শন রাড, টংগী, গাজী র।

১২) দফতর কিপ।

২১-৫-২০ ১৮

মাঃ সাফােয়ত হােসন তা কদার
উপপিরচালক
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