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২৬ পৗষ ১৪২৫

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

::   
ন ংনং কমচারীরকমচারীর  ন ামন াম,  ,  পদবীপদবী  ওও  বত মানবত মান   কম লকম ল বদল ী ত পদবদল ী ত পদ   ওও  কম লকম ল

০১০১।। জনাব মাঃ সােহল িময়া, ক (বা িচ), সরকারী 
িশ  পিরবার(বালক), নড়াইল।

ক (বা িচ), সরকারী বাক বণ িতব ী 
িব ালয়, বা রহাট াদ র (  পেদ)।

০২০২।। সােলহা আ ার, অিফস সহায়ক, সরকারী িশ  
পিরবার, সাহাপার, ল ী র।

অিফস সহায়ক, সরকারী িশ  পিরবার(বািলকা), 
তজ াও, ঢাকা (  পেদ)।

০২. উি িখত কমচারীেদরেক ােদর বদলী ত কম েল যাগদােনর জ  আগামী ১৬.০১.২০১৯ ি ঃ
তািরেখর মে  অ াহিত িদেত সংি  কমকতােক অ েরাধ করা হেলা। অ থায় তারা আগামী
১৭.০১.২০১৯ ি ঃ তািরখ হেত সরাসির অ াহিত া  হেবন। 

৯-১-২০ ১৯

মাঃ সাফােয়ত হােসন তা কদার
উপপিরচালক

ন র: ৪১.০১.০০০০.০০৯.১৯.০২৪.১৬.৯/১ তািরখ: ২৬ পৗষ ১৪২৫
০৯ জা য়াির ২০১৯

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 সমাজেসবা কাযালয়, ঢাকা/চ াম।
৪) ধান িহসাবর ণ কমকতা, সমাজক াণ ম ণালয়, িসিজএ ভবন, স নবািগচা, ঢাকা।
৫) উপপিরচালক, গেবষণা, ায়ন, কাশনা ও জনসংেযাগ শাখা, সমাজেসবা অিধদফতর, ঢাকা।

ােক উ  বদলীর আেদশ সমাজেসবা অিধদফতেরর ওেয়বসাইেট কােশর জ  অ েরাধ করা
হ’ল।
৬) উপপিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয়, নড়াইল/ াদ র/ঢাকা/ল ী র।
৭) সহকাির পিরচালক (অথ), সমাজেসবা অিধদফতর, ঢাকা।
৮) জলা িহসাবর ণ কমকতা,নড়াইল/ াদ র/ঢাকা/ল ী র।

১



৯) উপত াবধায়ক, সরকারী িশ  পিরবার (বালক/বািলকা), নড়াইল/ তজ াও,
ঢাকা/সাহাপার,ল ী র
১০) ধান িশ ক, সরকারী বাক বণ িতব ী িব ালয়, বা রহাট, াদ র।
১১) জনাব মাঃ সােহল িময়া, ক (বা িচ), সরকারী িশ  পিরবার(বালক), নড়াইল।
১২) সােলহা আ ার, অিফস সহায়ক, সরকারী িশ  পিরবার, সাহাপার, ল ী র।
১৩) দফতর কিপ।
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মাঃ সাফােয়ত হােসন তা কদার
উপপিরচালক
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