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শখশখ  হািসনারহািসনার  হাতিটহাতিট
ধেরধের  পেথরপেথর  িশিশ

যােবযােব  ঘেরঘের

ন র: ৪১.২৭.৮৫০০.০০০.২৫.০০২.১৯.২২৬ তািরখ: 
০৬ ম ২০১৯

২৩ বশাখ ১৪২৬

অিফসঅিফস  আেদশআেদশ
িবভাগীয় সমাজেসবা কাযালয়, রংপরু িবভাগ, রংপরু এর অভ রীন িশ ণ আগামী ০৮-০৫-২০১৯,০৯-০৫-২০১৯
ি ঃ ০২ ( ই) িদন, বািষক কমস াদন চুি  (APA), জাতীয় াচার কৗশল (NIS)ও অিভেযাগ িতকার ব ব াপনা
(GRS) শীষক িশ ণ কাস িবভাগীয় সমাজেসবা কাযালয়, রংপরু িবভাগ, রংপরু এর সে লন কে  অ ি ত হেব।
উ  িশ ণ  কাস  িন বিণত কমকতার মেনায়ন দান করা হেলা।

ঃ নং নাম ও পদবী কম াল মাবাইল ন র
০১     
    

অিনল চ  ব ন,
উপপিরচালক

 িবভাগীয় সমাজেসবা কাযালয়, রংপুর 
িবভাগ, রংপুর

 ০১৭৩৩০৫৭৪২০

০২ মাঃ মাশাররফ হােসন, 
উপপিরচালক

জলাজলা  সমাজেসবাসমাজেসবা  কাযালয়কাযালয়, , রংপরুরংপরু।। ০১৭১০৮৬৭৩৩৯

০৩ জনাব ি েফন মমু,ু 
উপপিরচালক

জলা সমাজেসবা কাযালয়, িদনাজপরু। ০১৭১৮৯২২৩২০

০৪ জনাব মাঃ এমদা ল হক ামািনক
উপপিরচালক

জলা সমাজেসবা কাযালয়, গাইবা া। ০১৭১২৪৬৫৮২২

০৫ জনাব মাঃ ফজলুল হক
উপপিরচালক (অ.দা.)

জলা সমাজেসবা কাযালয়, িড় াম। ০১৭১৭১৮৬০৩০

০৬ জনাব অিন  মার রায়, 
উপপিরচালক 

জলা সমাজেসবা কাযালয়, লালমিনরহাট ০১৭১৮৯৭০১১২

০৭ জনাব মাঃ ইমাম হািসম,
উপপিরচালক

জলা সমাজেসবা কাযালয়, নীলফামারী ০১৭১৮৪১৪১৫৭

০৮ জনাব মাঃ আব ুব র িস ীক
উপপিরচালক জলা সমাজেসবা কাযালয়, ঠা রগাঁও। ০১৭১৬৯১২২১৮০৯

০৯ জনাব মাঃ আল-মামনু,
উপপিরচালক   

জলা সমাজেসবা কাযালয়, প গড়। ০১৭০৮৪১৪১৫৮

১০ জনাব মাঃ ইকবাল হােসন 
সহকারী পিরচালক

িবভাগীয় সমাজেসবা কাযালয়, রংপরু িবভাগ, র
◌ংপরু।

০১৭৩৩০৫৭৪২১

১১ জনাব মাঃ আ লু মিতন,
সহকারী পিরচালক

জলা সমাজেসবা কাযালয়, রংপরু। ০১৭১৫৬৭২২৭৩

১২ জনাব মাঃ ফজেল রাি ,
সহকারী পিরচালক

জলা সমাজেসবা কাযালয়, িদনাজপরু। ০১৭১৬২৬৩৪৯৯
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১৩ জনাব মাঃ কাম ল হাসান 
সরকার, 
সহকারী পিরচালক

জলা সমাজেসবা কাযালয়, গাইবা া। ০১৭১১৯৩৫৯১৯

১৪ জনাব মাঃ ফজলুল হক, 
সহকারী পিরচালক জলা সমাজেসবা কাযালয়, িড় াম। ০১৭১৭১৮৬০৩০

১৫ জনাব মু ঃ মায়ুন কিবর, 
সহকারী পিরচালক

জলা সমাজেসবা কাযালয়, লালমিনরহাট। ০১৭২৬৭৮০১৩২

১৬ বগম সরাত ফােতমা,
সহকারী পিরচালক

জলা সমাজেসবা কাযালয়, নীলফামারী। ০১৭০৮৪১৪২২১

১৭ জনাব মাঃ মিন ামান, 
সহকারী পিরচালক

জলা সমাজেসবা কাযালয়, ঠা রগাঁও।           ০১৭১৪৯৪০২৬৭

১৮ জনাব মাঃ মা ম আলী, 
সহকারী পিরচালক জলা সমাজেসবা কাযালয়, প গড়। ০১৭০৮৪১৪২২২

১৯
জনাব মাঃ আ রু রহমান,

শাসিনক যু  জিুনয়ার িহসাবর ণ
 কমকতা

 িবভাগীয় সমাজেসবা কাযালয়,রংপরু। ০১৭২৬৩৯৯১৫৪

২০
জনাব মাঃ মারেশদ জািমল, 
অিফস সহকারী যু  কি উটার মু
◌া িরক

 িবভাগীয় সমাজেসবা কাযালয়,রংপরু।
০১৭১২৯৩৩৫৫৬

১. আবি কভােব ০৮/০৫/২০১৯ তািরখ সকল ০৯.৩০ ঘাটকার মেধ  সে লন ক , িবভাগীয় সমাজেসবা
কাযালয়, রংপুর িবভাগ, রংপুর-এ িরেপাট করেত হেব।
২. িশ ণাথীেক ল াপটপ, মেডম ও পন াইভ সে  আনেত হেব।
৩. িশ ণ আবািসক/ অনাবািসক।
৪. অিফস স কাড।
৫. েয়াজেন কাস সম য়ক জনাব মাঃ ইকবাল হােসন, সহকারী পিরচালক,  িবভাগীয় সমাজেসবা কাযালয়,
রংপুর িবভাগ, রংপুর। মাবাইল ন র ০১৭৩৩-০৫৭৪২১ এর সােথ যাগােযাগ করার জ  অ েরাধ করা হেলা।

৬-৫-২০১৯

আব ুছােলহ মাঃ মসুা জ ী
পিরচালক

ন র:
৪১.২৭.৮৫০০.০০০.২৫.০০২.১৯.২২৬/১(২২)

তািরখ: ২৩ বশাখ ১৪২৬
০৬ ম ২০১৯

অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ  ে ) ব ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ র, সমাজেসবা অিধদফতর
২) পিরচালক, শাসন ও অথ অিধশাখা, সমাজেসবা অিধদফতর
৩) পিরচালক, কায ম অিধশাখা, সমাজেসবা অিধদফতর
৪) পিরচালক, িত ান অিধশাখা, সমাজেসবা অিধদফতর
৫) উপ পিরচালক, রংপরু/িদনাজপরু/গাইবা া/লালমিনরহাট/ িড় াম/নীলফামারী/প গড়/ঠা রগাও
৬) সহকারী পিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয় (সকল), রংপরু িবভাগ।
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৭) িনরী া ও িহসাবর ণ অিফসার, িডিসএ, রংপরু
৮) জলা িহসাবর ণ অিফসার, .............................
৯) জনাব, ........................
১০) অিফস কিপ

৬-৫-২০১৯

অিনল চ  ব ন
উপপিরচালক
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