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ারক ন র: ৪১.০১.০০০০.০১৪.২৭.০৬১.১৯.২৪৬ তািরখ: 
৩০ অে াবর ২০১৯

১৪ কািতক ১৪২৬

িবষয:় িবভাগীয়িবভাগীয়   মামলারমামলার   না িননা িন   হণহণ ।।

        উপ  িবষেয়র ি েত জানােনা যাে  য, জনাব মাঃ হাসা ামান, অিফস সহায়ক (সামিয়ক বরখা ), সরকাির বাক
ও বণ িতব ী িব ালয়, ফিরদ র এর িব ে  দােয়র ত িবভাগীয় মামলার (মামলা নং ৩০/২০১৯ তািরখ ১১/০৯/২০১৯)

ি গত নািন আগামী ১৯/১১/২০১৯ তািরখ সকাল ১০.৪০ ঘ কায় িন  া রকারীর অিফস কে  অ ি ত হেব। িনধািরত
তািরেখ অিধদফতেরর লা ও তদ  শাখায় (ক  নং ২০৯) সকাল ৯.০০ ঘ কায় চাকিরর ি গত খিতয়ান বিহসহ উপি ত
হেয় িনধািরত ফরম রণ বক হািজরা িনি ত করার জ  তােক অ েরাধ করা হেলা।

৪-১১-২০ ১৯

জনাব মাঃ হাসা ামান, অিফস সহায়ক (সামিয়ক বরখা ),  
সরকাির বাক ও বণ িতব ী িব ালয়, ফিরদ র।

মাঃ লিফকার হায়দার
পিরচালক

ারক ন র: ৪১.০১.০০০০.০১৪.২৭.০৬১.১৯.২৪৬/১ তািরখ: ১৪ কািতক ১৪২৬
৩০ অে াবর ২০১৯

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ র, সমাজেসবা অিধদফতর, আগার াও, ঢাকা।
২) পিরচালক, িত ান অিধশাখা, সমাজেসবা অিধদফতর, আগার াও, ঢাকা।
৩) পিরচালক, িবভাগীয় পিরচালেকর কাযালয়, সমাজেসবা অিধদফতর, ৩/২০, মা ন রাড, মাহা দ র,
ঢাকা-১২০৭।
৪) উপপিরচালক, গেবষণা, ায়ন, কাশনা ও জনসংেযাগ শাখা, সমাজেসবা অিধদফতর, ঢাকা
(সমাজেসবা অিধদফতেরর ওেয়বসাইেট কােশর জ )।
৫) উপপিরচালক, জলা সমাজ সবা কাযালয়, ফিরদ র।
৬) সহকারী পিরচালক, অথ শাখা, সমাজেসবা অিধদফতর, আগার াও, ঢাকা।
৭) সহকারী পিরচালক, শাসন-২ শাখা (নন- গেজেটড), সমাজেসবা অিধদফতর, আগার াও, ঢাকা।
৮) সহকারী পিরচালক, দাম, য পািত ও যানবাহন শাখা, সমাজেসবা অিধদফতর, আগার াও, ঢাকা।
৯) ধান িশ ক, সরকাির বাক ও বণ িতব ী িব ালয়, ফিরদ র। বিণত কমচারীর সািভস বিহসহ

নািনেত উপি িত িনি ত করার জ  ােক অ েরাধ করা হেলা।

৪-১১-২০ ১৯
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মাঃ সাফােয়ত হােসন তা কদার 
উপপিরচালক
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