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ভাতা
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শখ

হািসনারই
বতন’

ন র:
৪১.০১.০০০০.০০৯.১৮.০০১.১৯.৪৫১

তািরখ: 
১২ সে র ২০১৯

২৮ ভা  ১৪২৬

অিফসঅিফস  আেদশআেদশ
সমাজেসবা অিধদফতরাধীন িবিভ  সমাজেসবা কাযালয়সমেূহ কমরত িন বিণত ০৩(িতন) জন
কমচারীেক সরকাির কােজ কান প িব  না ঘটােনাসহ সংি  িনয় ণকারী কতপৃ েক অবিহতকরণ
সােপে  তাঁেদর নােমর পাে  বিণত িণেত িনয়িমত/অিনয়িমত াথী িহেসেব উ তর িড ী
অজেনর লে  পরী ায় অংশ হেণর জ  এত ারা অ মিত দান করা হেলা।    

িমক 
নং

কমচারীর নাম, পদবী ও কম ল য িণেত পরী ায় অংশ হণ 
করেত অ মিত দান করা হেলা

১ ২ ৩
১. জনাব প ী দওয়ান

অিফস সহকাির কাম কি উটার মু া িরক
জলা সমাজেসবা কাযালয়, চ াম।

িব.এ/িব.এস.এস কােস (১ম 
হেত ৬  সিম:) পরী ায় 

অংশ হণ
   (উ ু  িব িবদ ালয়)

২.
জনাব মা মা আ ার
িফ  পারভাইজার
উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, পিটয়া, চ াম।

মা াস (ফাইনাল)
পরী ায় অংশ হণ

(জাতীয় িব িবদ ালয়)

৩.
জনাব সাহরাব হােসন
অিফস সহকাির কাম কি উটার মু া িরক
শহর সমাজেসবা কাযালয়- ০২, চ াম।

অনাস ( ৪থ বষ )
পরী ায় অংশ হণ

(জাতীয় িব িবদ ালয়)
মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অ েমাদন েম এ আেদশ জারী করা হেলা।

২২-৯-২০১৯

মাঃ জলুিফকার হায়দার
পিরচালক

ন র:
৪১.০১.০০০০.০০৯.১৮.০০১.১৯.৪৫১/১(১০)

তািরখ: ২৮ ভা  ১৪২৬
১২ সে র ২০১৯

অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ  ে ) ব ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা
হইলঃ 
১) মহাপিরচালক, সমাজেসবা অিধদফতর, ঢাকা।
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২) পিরচালক (কায ম/ িত ান), সমাজেসবা অিধদফতর, ঢাকা।
৩) পিরচালক, িবভাগীয় পিরচালেকর কাযালয়, িবভাগীয় পিরচালেকর
কাযালয়,সমাজেসবা অিধদফতর,চ াম।
৪) উপ পিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয়, চ াম।
৫) উপপিরচালক (গেবষণা, মলূ ায়ন, কাশনা ও জনসংেযাগ), সমাজেসবা
অিধদফতর, ঢাকা। তঁােক উ  আেদশ সমাজেসবা অিধদফতেরর ওেয়বসাইেট

কােশর জ  অ েরাধ করা হেলা।
৬) উপেজলা সমাজেসবা অিফসার, উপেজলা সমাজ সবা কাযালয়, পিটয়া, চ াম।
৭) সমাজেসবা অিফসার, শহর সমাজেসবা কাযালয় -২, চ াম।
৮) জনাব প ী দওয়ান, অিফস সহকারী কাম কি উটার মু া িরক, জলা
সমাজেসবা কাযালয়, চ াম।
৯) জনাব মা মা আ ার, িফ  পারভাইজার , উপেজলা সমাজ সবা কাযালয়,
পিটয়া, চ াম।
১০) জনাব সাহরাব হােসন, অিফস সহকারী কাম-কি উটার মু া িরক, সমাজেসবা
অিফসােরর দ র, শহর সমাজেসবা কাযালয় -২, চ াম।

২২-৯-২০১৯

মাঃ সাফােয়ত হােসন তালকুদার
উপপিরচালক
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