
‘ সানার বাংলায়
িজববেষ

সমাজক াণ এিগেয়
চেল’

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
সমাজক াণ ম ণালয় 

িবভাগীয় কাযালয় 
সমাজেসবা অিধদফতর 

ময়মনিসংহ

ন র: ৪১.২৫.৬৫০০.০০০.১৯.০০১.১৮.৩৪৮ তািরখ: 
২৯ লাই ২০২১

১৪ াবণ ১৪২৮

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
নরােদশ না দয়া পয  িন বিণত কমচারীগণেক ােদর বতমান পদমযাদা ও বতেনর পযায়সহ সমমান পেদ নােমর পাে  উে িখত পদ

ও কাযালেয় বদিল করা হেলা।

িমকিমক
  নংনং

কমচারীরকমচারীর  ন ামন াম,  ,  পদবীপদবী  ওও
  বত মানবত মান   কম লকম ল

বদ িল তবদ িল ত   পদপদ   ওও  কায ালয়কায ালয়

       ১
জনাব সােহল আহে দ
িফ  পারভাইজার
উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়
সিরষাবাড়ী, জামাল র।

িফ  পারভাইজার
উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়,
নকলা, শর র

 
       ২

জনাব মাঃ মাখেল র রহমান
িফ  পারভাইজার
উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়
নকলা, শর র

িফ  পারভাইজার
উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়,
সিরষাবাড়ী, জামাল র।

০২. উে িখত কমচারীগণেক ােদর  বদিল ত কম েল যাগদােনর জ  আগামী ০১/০৮/২০২১ তািরেখর মে  অ াহিত
িদেত সংি  কমকতােক অ েরাধ করা হেলা। অ থায় ারা আগামী ০২/০৮/২০২১ তািরখ হেত সরাসির অব
(Stand Released) িহেসেব গ  হেবন।  

০৩. জন ােথ জারী ত এ আেদশ অিবলে  কাযকর হেব।

২৯-৭-২০২১
তাহিমনা আ ার

পিরচালক

ন র: ৪১.২৫.৬৫০০.০০০.১৯.০০১.১৮.৩৪৮/১(১০) তািরখ: ১৪ াবণ ১৪২৮
২৯ লাই ২০২১

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) পিরচালক, শাসন ও অথ অিধশাখা, সমাজেসবা অিধদফতর
২) উপ পিরচালক, জামাল র/ শর র

১



৩) উপেজলা সমাজেসবা অিফসার, উপেজলা সমাজেসবা অিফস, নকলা, শর র
৪) উপেজলা সমাজেসবা অিফসার, উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, সিরষাবাড়ী, জামাল র
৫) উপেজলা িহসাবর ণ অিফসার, সিরষাবাড়ী, জামাল র
৬) উপেজলা িহসাবর ণ অিফসার, নকলা, শর র
৭) জনাব সােহল আহে দ, িফ  পারভাইজার ( ন দািয় ), উপেজলা সমাজেসবা অিফসােরর কাযালয়, ঊপেজলা
সমাজেসবা কাযালয়, সিরষাবাড়ী, জামাল র
৮) জনাব মাঃ মাখেল র রহমান, িফ  পারভাইজার, উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, নকলা, শর র
৯) অিফস কিপ

২৯-৭-২০২১
তাহিমনা আ ার

পিরচালক

২


