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াপনাপন
িবভাগীয় সমাজেসবা কাযালয়, ঢাকা এর িনয় ণাধীন িন বিণত কমকতােক তার বতমান পদমযাদা ও বতেনর পযায়সহ সমমান
পেদ নােমর পােশ উি িখত পদ ও কাযালেয় বদলী করা হেলা।

িমক নং কমকতার নাম, পদবী ও বতমান কম ল বদলী ত কম ল

০১

জনাবজনাব   ব ারহ ানউ ি নবারহ ানউ ি ন   হ াওলাদারহ াওলাদার
 সমাজেসবাসমাজেসবা   অিফসারঅিফসার
 হ াসপাতালহ াসপাতাল   সমাজেসবাসমাজেসবা   কাযালয়কাযালয় ,,   
র াজবাড়ীর াজবাড়ী।

সমাজেসবাসমাজেসবা   অিফসারঅিফসার
 হ াসপাতালহ াসপাতাল   সমাজেসবাসমাজেসবা   কাযালয়কাযালয় ,  ,  শরীয়ত রশরীয়ত র  ( (   
পেদপেদ ))

০২। পরবত  িনেদশ না দয়া পয  জনাব মাঃ রিফ ল ইসলাম, সমাজেসবা অিফসার ( রিজঃ), জলা সমাজেসবা
কাযালয়, রাজবাড়ী- ক আয়ন- য়নসহ িনজ দািয়ে র অিতির  দািয়  িহেসেব হাসপাতাল সমাজেসবা
অিফসার,রাজবাড়ী এবং সমি ত ি  িতব ী িশ া কায ম, রাজবাড়ীর  দািয়  দান করা হেলা। িতিন িবিধ
মাতােবক দািয় ভাতা া  হেবন।

০৩। বদলী ত কমকতােক আগামী ০৮ জা য়াির ২০২০ ি . তািরেখর মে  বদলী ত কম েল যাগদান করেত বলা
হেলা। অ থায় িতিন আগামী ০৯ জা য়াির ২০২০ ি . তািরেখ সরাসির অ হিত বেল গ  হেবন।

০৪। উ  কমকতা ায় বদলীর আেবদন করায় বদিলজিনত কান মণভাতা া  হেবন না।
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অ িলিপ সদয় অবগিত ও েযা়জনীয ় ব া হেণর জ  রণ করা হইল: 
১) মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ র, সমাজেসবা অিধদফতর
২) পিরচালক, শাসন ও অথ অিধশাখা, সমাজেসবা অিধদফতর
৩) পিরচালক, কায ম অিধশাখা, সমাজেসবা অিধদফতর
৪) পিরচালক, িত ান অিধশাখা, সমাজেসবা অিধদফতর
৫) অ , জাতীয় সমাজেসবা একােডিম, সমাজেসবা অিধদফতর
৬) উপপিরচালক, শাসন ও অথ শাখা, সমাজেসবা অিধদফতর
৭) উপপিরচালক, গেবষণা, ায়ন, কাশনা ও জনসংেযাগ শাখা, সমাজেসবা অিধদফতর (সমাজেসবা অিধদফতেরর
ওেয়ব সাইেট কােশর জ  অ েরাধ করা হেলা)।
৮) উপপিরচালক, সরকাির ফরমস ও কাশনা অিফস, তজ াও, ঢাকা ( ােক বাংলােদশ গেজেটর পরবত  সং া

কােশর জ  অ েরাধ করা হেলা।)
৯) উপ পিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয়, রাজবাড়ী
১০) উপ পিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয,় শরীযত় র
১১) জলা িহসাবর ণ কমকতা, রাজবাড়ী/শরীয়ত র।
১২) সহকারী পিরচালক, অথ শাখা, সমাজেসবা অিধদফতর
১৩) সহকারী পিরচালক, শাসন-১ শাখা ( গেজেটড), সমাজেসবা অিধদফতর
১৪) জনাব বারহান উি ন হাওলাদার, সমাজেসবা অিফসার, হাসপাতাল সমাজেসবা কাযালয়, শরীয়ত র।
১৫) জনাব মাঃ রিফ ল ইসলাম, সমাজেসবা অিফসার ( রিজঃ), জলা সমাজেসবা কাযালয়, রাজবাড়ী
১৬) গেবষণা ও কাশনা কমকতা, গেবষণা, ায়ন, কাশনা ও জনসংেযাগ শাখা, সমাজেসবা অিধদফতর

২


