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শখ হািসনার হাত
ধের, পেথর িশ  যােব

ঘের

ন র: ৪১.০১.০০০০.০০৮.০৫.০০১.১৬.৯০৫ তািরখ: 
২৩ এি ল ২০১৯

১০ বশাখ ১৪২৬

পিরপপিরপ
িবষয:় সমাজেসবা অিধদফতরাধীন কমরত জনাব খ কার িসরাজাম িনরা, সমাজেসবা অিফসার, শহর সমাজেসবা

কাযালয়, মািনকগ  (সং  কম ল: সমাজেসবা অিফসার, হাসপাতাল সমাজেসবা কাযালয়, াশনাল
ইনি উট অব িনউেরাসােয়  এ  হাসপাতাল, শর-ই-বাংলা নগর, ঢাকা) এর বিহ:বাং

সমাজক াণ ম ণালেয়র ারক-৪১.০০.০০০০.০১৬.০৮.০০৪.১৯-৪৮০ তািরখ: ০৮ বশাখ, ১৪২৬, ২১, এি ল ২০১৯ যােগ
জনাব খ কার িসরাজাম িনরা, সমাজেসবা অিফসার, শহর সমাজেসবা কাযালয়, মািনকগ  (সং  কম ল: সমাজেসবা
অিফসার, হাসপাতাল সমাজেসবা কাযালয়, াশনাল ইনি উট অব িনউেরাসােয়  এ  হাসপাতাল, শর-ই-বাংলা নগর, ঢাকা)
এর মালেয়িশয়া ও িস া র গমেনর িনিম  বিহ:বাংলােদশ অিজত  রীর াপন  াংকন কের সংি  সকেলর িনকট

রন করা হেলা ।

                 

২৩-৪-২০ ১৯

মাঃ সাফােয়ত হােসন তা কদার
উপপিরচালক

িবতরণ: 
১) পিরচালক ( শাসন ও অথ/কায ম/ িত ান), সমাজেসবা অিধদফতর, ঢাকা।
২) পিরচালক, িবভাগীয় সমাজেসবা কাযালয়..............................।
৩) অ , জাতীয় সমাজেসবা একােডমী, ঢাকা।
৪) উপপিরচালক (গেবষণা, ায়ন, কাশনা ও গণ-সংেযাগ), সমাজেসবা অিধদফতর, ঢাকা ( ােক ওেয়ব সাইেট

কােশর জ  অ েরাধ করা হেলা)।
৫) পিরচালক, হযরত শাহাজালাল (র:) আ জািতক/হযরত আমানত শাহ (র:) আ জািতক িবমান ব র, ঢাকা/চ াম।
৬) উপপিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয়, .......................................।
৭) সহকারী পিরচালক (অথ), সমাজেসবা অিধদফতর, ঢাকা।
৮) ইিমে শন অিফসার, ঢাকা/ বনােপাল, যেশার/দশনা, য়াডাংগা/ সানামসিজদ, াপাইনবাবগ ।
৯) জনাব খ কার িসরাজাম িনরা, সমাজেসবা অিফসার, শহর সমাজেসবা কাযালয়, মািনকগ  (সং  কম ল:
সমাজেসবা অিফসার, হাসপাতাল সমাজেসবা কাযালয়, াশনাল ইনি উট অব িনউেরাসােয়  এ  হাসপাতাল, শর-ই-
বাংলা নগর, ঢাকা)। ীয় দািয় ভার জনাব ইশরত জাহান ঞা, সমাজক াণ সংগঠক, ঢাকা িশ  হাসপাতাল, ামলী,
ঢাকা এর িনকট হ া র বক - ত গমন করেবন।
১০) জনাব ইসরত জাহান ঞা, সমাজক াণ সংগঠক, ঢাকা িশ  হাসপাতাল, ামলী, ঢাকা। জনাব খ কার িসরাজাম

১



িনরা, সমাজেসবা অিফসার, শহর সমাজেসবা কাযালয়, মািনকগ  (সং  কম ল: সমাজেসবা অিফসার, হাসপাতাল
সমাজেসবা কাযালয়, াশনাল ইনি উট অব িনউেরাসােয়  এ  হাসপাতাল, শর-ই-বাংলা নগর, ঢাকা) এর কালীন

াভািবক দািয়  পালন করার িনেদশ দান করা হেলা।
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