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২৬ চ  ১৪২৫

াপনাপন
নরােদশ না দয়া পয  িনমণবিণত কমকতা- ক ার বতমান পদমযাদা ও বতেনর পযায়সহ সমমান পেদ নােমর

পাে  বিণত পদ ও কাযালেয় বদিল করা হেলা।
:নং কমকতার নাম, পদবী ও বতমান 

কম ল 
 বদিল ত পদ ও কাযালয়

০১. জনাব এ  এম সাই ল ইসলাম 
চৗ রী
সহকারী পিরচালক
জলা সমাজেসবা কাযালয়, 
খাগড়াছিড় পাবত  জলা

সহকারী পিরচালক
জলা সমাজেসবা কাযালয়, ফণী 
(  পেদ)।

০২. জনাব এ  এম সাই ল ইসলাম চৗ রী, সহকারী পিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয়, খাগড়াছিড় পাবত
জলা। ীয় দািয় ভার জনাব িত িবজয় চাকমা, েবশন অিফসার, েবশন কাযালয়, খাগড়াছিড় পাবত  জলা এর
িনকট হ া র বক বদিল ত কম েল যাগদান করেবন এবং ভার া  কমকতার িনকট হেত দািয় ভার েঝ নয়ার
জ  িনেদশ দান করা হেলা ।
০৩. জনাব িত িবজয় চাকমা, েবশন অিফসার, েবশন কাযালয়, খাগড়াছিড় পাবত  জলা। পরবত  িনেদশ না দয়া
পয  িনজ দািয়ে  অিতির  িহেসেব সহকারী পিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয়, খাগড়াছিড় পাবত  জলা এর
আয়ন য়নসহ কমকতার দািয়  পালন করার িনেদশ দান করা হেলা।
০৪. বদলী ত কমকতাগন আেবদেনর ি েত বদলী হওয়ায় কান বদলীজিনত মন ায় া  হেবন না।
০৫. অিবলে  এ আেদশ কাযকর হেব।
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গাজী মাহা দ ল কিবর
মহাপিরচালক
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অ িলিপ সদয় অবগিত ও েযা়জনীয ় ব া হেণর জ  রণ করা হইল: 
১) মাননীয় চয়ার ান, পাবত  জলা পিরষদ, খাগড়াছিড়। 
২) িসিনয়র সিচব, সমাজক াণ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৩) পিরচালক ( শাসন ও অথ/ কায ম/ িত ান), সমাজেসবা অিধদফতর, ঢাকা।
৪) মাননীয় ম ীর একা  সিচব, সমাজক াণ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৫) মাননীয় ম ীর একা  সিচব, সমাজক াণ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৬) পিরচালক, িবভাগীয় সমাজেসবা কাযালয়, ...........................................।
৭) উপপিরচালক, সরকারী ফরম  ও কাশনা অিফস), তজ াও, ঢাকা। (বাংলােদশ গেজেটর পরবত  সং ায় কােশর
জ  অ েরাধ করা হেলা)।
৮) অ , জাতীয় সমাজেসবা একােডমী, ঢাকা।
৯) উপপিরচালক(গেবষনা, ায়ন, কাশনা ও গণসংেযাগ শাখা), সমাজেসবা অিধদফতর, আগার াও, ঢাকা(ওেয়ব
সাইেট কােশর জ )।
১০) িবভাগীয় িহসাব িনয় ক , িহসাব িনয় েকর কাযালয়,…………………………।
১১) উপপিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয়,…………………………………..।
১২) সহকারী পিরচালক (অথ), সমাজেসবা অিধদফতর, ঢাকা।
১৩) জলা িহসাব র ণ কমকতার কাযালয়, ...............................................।
১৪) ভার া  কমকতা, ................................................।
১৫) জনাব/ বগম, ..................................................................।
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