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যােবযােব  ঘেরঘের

ন র: ৪১.২৭.৮৫০০.০০০.১৯.০০১.১৯.১৫১ তািরখ: 
২০ মাচ ২০১৯

৬ চ  ১৪২৫

াপনাপন
পুনরােদশ না দয়া পয  িবভাগীয় সমাজেসবা কাযালয়, রংপুর িবভােগর আওতাধীন িন বিণত কমকতাগণেক
তাঁেদর বতমান বতন ও পদমযাদাসহ নােমর পাে  বিণত পদ ও কাযালেয় বদিল/অিতির  দািয়  দান করা
হেলা।

ঃ নং কমকতার নাম, পদবী ও 
বতমান কম ল

বদিলকতৃ পদ ও কাযালেয়র নাম আয়ন-ব য়নসহ অিতির  দািয়  
দানকতৃ পদ ও কম ল

০১ জনাব মাঃ নািসর উি ন 
শা

েবশন অিফসার
েবশন অিফসােরর 

কাযালয়, গাইবা া।

উপেজলা সমাজেসবা অিফসার,
গাইবা া সদর, গাইবা া
(শূ  পেদ)  

েবশন অিফসার
েবশন অিফসােরর কাযালয়,

গাইবা া

০২ মাঃ আব ু িফয়ান
উপেজলা সমাজেসবা 
অিফসার
িচলমারী, িড় াম

েবশন অিফসার
েবশন অিফসােরর কাযালয় িড় াম

(শূ  পেদ)

উপেজলা সমাজেসবা অিফসার, 
িচলমারী, িড় াম ও
সমাজেসবা অিফসার( রিজ:)
জলা সমাজেসবা কাযালয়, 
িড় াম

০২. বদিলকতৃ/অিতির  দািয় া  কমকতাগণ আগামী ২৭/০৩/২০১৯ ি . তািরেখর মেধ  বদিলকতৃ/অিতির
দািয় া  কম েল যাগদান করেবন। অ থায় আগামী ২৮/০৩/২০১৯ ি . তািরখ হেত সরাসির অব াহিত
(Stand Released) বেল গণ  হেবন।
০৩. অিতির  দািয় া  কমকতা িবিধেমাতােবক দািয় ভাতা াপ  হব
০৪. তাঁেদর আেবদেনর ি েত এ আেদশ জাির করা হেলা ।

...

২০-৩-২০১৯

অিনল চ  ব ন
পিরচালক (অিতির  দািয় )

ন র:
৪১.২৭.৮৫০০.০০০.১৯.০০১.১৯.১৫১/১(১৩)

তািরখ: ৬ চ  ১৪২৫
২০ মাচ ২০১৯

১



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 অিধশাখা, সমাজেসবা অিধদফতর
৩) পিরচালক, কায ম অিধশাখা, সমাজেসবা অিধদফতর
৪) উপপিরচালক, শাসন ও অথ শাখা, সমাজেসবা অিধদফতর
৫) উপ পিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয়, গাইবা া
৬) উপ পিরচালক (অিতির  দািয় ), জলা সমাজেসবা কাযালয়, িড় াম
৭) জলা িহসাবর ণ অিফসার, িড় াম/গাইবা া
৮) উপেজলা িহসাবর ণ কমকতা, চীলমারী, িড় াম/সদর,গাইবা া।
৯) জনাব মাঃ আব ু িফয়ান, উপেজলা সমাজেসবা অিফসার, িচলমারী, িড় াম। িতিন ভার া  েবশন
অিফসার ও সমাজেসবা অিফসার( রিজ:)এর িনকট হেত ািয় ভার বেুঝ িনেব।
১০) জনাব মাঃ নািসর উি ন শা , েবশন অিফসার, েবশন অিফসােরর কাযালয়, গাইবা া। িতিন
ভার া  উপেজলা সমাজেসবা অিফসােরর িনকট হেত দািয় ভার বেুঝ িনেবন।
১১) উপেজলা সমাজেসবা অিফসার, সদর, গাইবা া
১২) সমাজেসবা অিফসার( রিজ:), জলা সমাজেসবা কাযালয়, িড় াম।
১৩) অিফস কিপ।

২


