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ন র: ৪১.০১.০০০০.০১৪.২৭.১১৭.১৮.২৫৯ তািরখ: 
১৮ সে র ২০১৮

৩ আি ন ১৪২৫

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

        যেহ , জনাব মীর মাঃ মন র  মাহ দ, ইউিনয়ন সমাজকম , উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, িমর র, ি য়া ক ক তার ববত
কম ল উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, গাংনী, মেহর ের কমরত অব ায় কমত অিফস না করা, ১২/০৭/২০১৮ হেত ২৯/০৭/২০১৮
তািরখ পয  ক পে র িবনা মিতেত কম েল অ পি ত থাকা, ১২/০৮/২০১৮ তািরখ তােক উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, িমর র,

ি য়ােত বদলীর করার ি েত ১৯/০৮/২০১৮ তািরখ হেত অ াহিত দান করা হেলও অ াবিধ উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, গাংনী,
মেহর েরর ঋণ তহিবেলর িহসাব িঝেয় না দয়া সরকাির কমচারী ( লা ও আপীল) িবিধমালা, ২০১৮  অ যায়ী শাি েযা

অপরাধ; 

        সেহ , জনাব মীর মাঃ মন র  মাহ দ, ইউিনয়ন সমাজকম , উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, িমর র, ি য়া ক সরকাির কমচারী
( লা ও আপীল) িবিধমালা, ২০১৮ এর িবিধ ১২(১) অ যায়ী সামিয়ক বরখা  করা হেলা। সামিয়ক বরখা কােল তােক িনয়িমত কম েল
উপি ত থাকেত হেব। িতিন িবিধ মাতােবক খারাকী ভাতা া  হেবন। এ আেদশ অিবলে  কাযকর হেব।
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িলেয়ট বগম
পিরচালক

ন র: ৪১.০১.০০০০.০১৪.২৭.১১৭.১৮.২৫৯/১(১১) তািরখ: ৩ আি ন ১৪২৫
১৮ সে র ২০১৮

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ র, সমাজেসবা অিধদফতর, আগার াও, ঢাকা।
২) পিরচালক, কায ম অিধশাখা, সমাজেসবা অিধদফতর, আগার াও, ঢাকা।
৩) পিরচালক, িবভাগীয় সমাজেসবা কাযালয়, সমাজেসবা অিধদফতর, লনা।
৪) উপপিরচালক, গেবষণা, ায়ন, কাশনা ও জনসংেযাগ শাখা, সমাজেসবা অিধদফতর, আগার াও, ঢাকা সমাজেসবা
অিধদফতেরর ওেয়বসাইেট কােশর জ  অ েরাধ করা হেলা)।
৫) উপপিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয,় ি যা়।
৬) উপপিরচালক (অিতির  দািয় ), জলা সমাজ সবা অিফস, জলা সমাজেসবা কাযালয়, মেহর র।
৭) সহকারী পিরচালক, শাসন-২ শাখা (নন- গেজেটড), সমাজেসবা অিধদফতর, আগার াও, ঢাকা।
৮) সহকারী পিরচালক, অথ শাখা, সমাজেসবা অিধদফতর, আগার াও, ঢাকা।

১



৯) উপেজলা সমাজেসবা অিফসার, উপেজলা সমাজেসবা অিফসােরর কাযালয়, িমর র, ি য়া/ গাংনী, মেহর র।
১০) উপেজলা িহসাবর ণ অিফসার, িমর র, ি য়া।
১১) জনাব মীর মাঃ মন র মাহ দ, ইউিনয়ন সমাজকম (সামিয়ক বরখা ), উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, িমর র, ি য়া।
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মাঃ সাফােয়ত হােসন তা কদার
উপপিরচালক
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