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াপনাপন

    পরবতী িনেদশ না দওয়া পয  িন বিণত ৩ (িতন) জন কমকতােক তাঁেদর বতমান পদমযাদা ও বতেনর
পযায়সহ সমমান পেদ নােমর পাে  বিণত পদ ও কাযালেয় বদলী করা হেলা।

ঃ নং কমকতার নাম, পদবী ও বতমান কম ল বদলীকতৃ পদ ও কম ল 
১ জনাব িবলাল হােসন

েবশন অিফসার, িসএমএম কাট, িসেলট
উপত াবধায়ক, সরকাির িশ  পিরবার (বালক), 
বাগবািড়, িসেলট (জনাব জয়িত দ  এর েল)

২ জনাব জয়িত দ
উপত াবধায়ক
সরকাির িশ  পিরবার (বালক), বাগবািড়, িসেলট

উপেজলা সমাজেসবা অিফসার,
উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, ওসমানীনগর, 
িসেলট (জনাব আ রু রা াক এর েল)

  ৩
জনাব মা: আ রু রা াক,
উপেজলা সমাজেসবা অিফসার, ওসমানীনগর, 
িসেলট

েবশন অিফসার, িসএমএম কাট, িসেলট
(জনাব িবলাল হােসন এর েল)

২. জনাব িবলাল হােসন, েবশন অিফসার, িসএমএম কাট, িসেলট ীয় দািয় ভার পিরত াগ কের বদলীকতৃ
কম েল যাগদান করেবন এবং জনাব জয়িত দ  এর িনকট হেত দািয় ভার বেুঝ িনেবন।
৩. জনাব জয়িত দ , উপত বধায়ক, সরকাির িশ  পিরবার (বালক), বাগবািড়, িসেলট ীয় দািয় ভার জনাব
িবলাল হােসন এর িনকট হ া রপূবক বদলীকতৃ কম েল যাগদান করেবন এবং জনাব মা: আ রু রা াক এর
িনকট হেত দািয় ভার বেুঝ িনেবন।
৪. জনাব মা: আ রু রা াক, উপেজলা সমাজেসবা অিফসার, ওসমানীনগর, িসেলট ীয় দািয় ভার জনাব
জয়িত দ  এর িনকট হ া রপূবক বদলীকতৃ কম েল যাগদান করেবন। 
৫. জনাব মা: আ রু রা াক, েবশন অিফসার, িসএমএম কাট, িসেলট পরবতী িনেদশ না দওয়া পয  িনজ
দািয়ে র অিতির  িহেসেব ধান িশ ক, সরকাির বাক- বণ িতব ী িবদ ালয়, শখঘাট, িসেলট এর
দািয় সহ আয়ন ব য়ন কমকতার দািয়  পালন করেবন। 
৬. অিতির  দািয়  পালেনর জ  িবিধ মাতােবক কাযভার ভাতা াপ  হেবন।
৭. বদলীকতৃ কমকতাগণ ২১/১১/২০১৯ ি . তািরেখর মেধ  বদলীকতৃ কম েল যাগদান করেবন। অ থায়
২১/১১/২০১৯ ি . তািরখ হেত তৎ িনক অবমু  (Stand Released) বেল গণ  হেবন।
৮. জন ােথ এ আেদশ জারী করা হেলা।
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অ িলিপ সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় ব ব া হেণর জ  রণ করা হইল: 
১) িসিনয়র সিচব, সমাজকল াণ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
২) মহাপিরচালক, সমাজেসবা অিধদফতর, ঢাকা
৩) পিরচালক( শাসন ও অথ/কায ম/ িত ান/সামািজক িনরাপ া), সমাজেসবা অিধদফতর, ঢাকা
৪) উপপিরচালক, সরকাির ফরমস ও কাশনা অিফস তজগাঁও, ঢাকা (বাংলােদশ গেজেটর পরবতী
সংখ ায় কােশর জ  অ েরাধ করা হেলা)
৫) িবভাগীয় িহসাব িনয় ক, িবভাগীয় িহসাব িনয় েকর কাযালয়, িসেলট
৬) উপপিরচালক, শাসন ও অথ শাখা, সমাজেসবা অিধদফতর, ঢাকা
৭) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, ওসমানীনগর, িসেলট
৮) উপপিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয়, িসেলট
৯) সহকারী পিরচালক, অথ শাখা, সমাজেসবা অিধদফতর, ঢাকা
১০) উপেজলা িহসাবর ণ অিফসার, ওসমানীনগর, িসেলট
১১) উপেজলা সমাজেসবা অিফসার, .................................... িসেলট
১২) জনাব ................................................................................. িসেলট
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