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যােবযােব  ঘেরঘের

ন র: ৪১.২৭.৮৫০০.০০০.১৯.০০১.১৯.৪০১ তািরখ: 
২৩ জলুাই ২০১৯

৮ াবণ ১৪২৬

াপনাপন
পুনরােদশ না দয়া পয  িবভাগীয় সমাজেসবা কাযালয়, রংপুর-এর আওতাধীন িন বিণত কমকতাগণেক তাঁেদর
বতমান বতন ও পদমযাদাসহ নােমর পাে  বিণত কাযালেয় বদিল করা হেলা।

ঃ নং কমকতার নাম, পদবী ও বতমান কম ল বদিলকতৃ পদ ও কাযালেয়র নাম
০১ জনাব আলতাফুন নছা

সমাজকল াণ সংগঠক
শহর সমাজেসবা কাযালয়, প গড়

উপত াবধায়ক
শবদলহাট সরকাির িশ  পিরবার(বালক), 
ঠা রগঁাও
(জনাব মাঃ ওয়ািলউল হক এর েল)  

০২ জনাব মাঃ ওয়ািলউল হক
উপত াবধায়ক
শবদলহাট সরকাির িশ  পিরবার(বালক),
ঠা রগঁাও

সমাজকল াণ সংগঠক
শহর সমাজেসবা কাযালয়,
প গড়
(জনাব আলতাফুন নছা-এর েল)

০২. বদিলকতৃ কমকতাগণ আগামী ২৮/০৭/২০১৯ ি .-এর মেধ  বদিলকতৃ কম েল যাগদান করেবন। অ থায়
আগামী ২৮/০৭/২০১৯ ি . তািরখ হেত সরাসির অব াহিত া (Stand Released) বেল গণ  হেবন।
০৩. জন ােথ জারীকতৃ এ আেদশ অিবলে  কাযকর হেব ।

...

২৩-৭-২০১৯

আব ুছােলহ মাঃ মসুা জ ী
পিরচালক

ন র:
৪১.২৭.৮৫০০.০০০.১৯.০০১.১৯.৪০১/১(১০)

তািরখ: ৮ াবণ ১৪২৬
২৩ জলুাই ২০১৯

অ িলিপ সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় ব ব া হেণর জ  রণ করা হইল: 
১) মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ র, সমাজেসবা অিধদফতর
২) পিরচালক( শাসন ও অথ), সমাজেসবা অিধদফতর, ঢাকা।
৩) পিরচালক, কায ম অিধশাখা, সমাজেসবা অিধদফতর
৪) পিরচালক, িত ান অিধশাখা, সমাজেসবা অিধদফতর
৫) উপ পিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয়, প গড়

১



৬) উপ পিরচালক, জলা সমাজ সবা অিফস, জলা সমাজেসবা কাযালয়, ঠা রগাও
৭) জলা িহসাবর ণ অিফসার, প গড়/ঠা রগাঁও
৮) সমাজেসবা অিফসার, শহর সমাজেসবা কাযালয়, প গড়(বদিলকতৃ কমকতা য় পর েরর িনকট
দািয়  হ া র করেবন।)
৯) জনাব মাঃ ওয়ািলউল হক, উপত াবধায়ক, শবদলহাট সরকাির িশ  পিরবার(বালক),
ঠা রগাও(বদিলকতৃ কমকতা য় পর েরর িনকট দািয়  হ া র করেবন।)
১০) অিফস কিপ

২


