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তািরখ: 

ন রন র: ৪১.২৮.০০০০.০০০.১৯.০০৪.১৯.৮৮
অিফসঅিফস আেদশআেদশ

িবভাগীয় সমাজেসবা কাযালয়, িসেলট এর অধীন িন -বিণত কমচারীগণেক নরােদশ না দয়া পয  সমমান পেদ নােমর পাে  বিনত কম েল বদলী করা হেলা। 
ঃ নং কমচারীর নাম, পদবী ও কম ল বদলী ত কম ল

১ জনাব চরণ দাশ
পৗর সমাজকম
শহর সমাজেসবা কাযালয়, মৗলভীবাজার 

উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়
িব নাথ, িসেলট (ইউিনয়ন সমাজকম   পেদ)

২
জনাব গাল ভা খানম
ইউিনয়ন সমাজকম
উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, মৗলভীবাজার সদর, মৗলভীবাজার 

শহর সমাজেসবা কাযালয়, মৗলভীবাজার
(জনাব চরণ দাশ এর েল)

 
উ  কমচারীগণেক বদলী ত কম েল যাগদােনর জ  আগামী ০৮ ফ য়াির ২০২৩ তািরেখর মে  অ াহিত দােনর জ  সংি  কমকতা য়েক অ েরাধ করা হেলা।
অ থায় উি িখত কমচারীগণ ০৯ ফ য়াির ২০২৩ তািরখ হেত সরাসির অ াহিত া  হেবন এবং ১২ ফ য়াির ২০২৩ তািরখ কােজ যাগদান করেবন। জন ােথ
জাির ত এই আেদশ অিবলে  কাযকর হেব। উে  য, সমাজকম য় (ইউিনয়ন) বদলী ত কম েল যাগদােনর ১৫ কমিদবেসর মে  ার ববত  কম েলর দা িরক
ও মােঠর দািয়  আেদশ া  সমাজকম েক সেরজিমেন িঝেয় দয়া সােপে  কমকতা য় এলিপিস ই  করেবন।

ন র: ৪১.২৮.০০০০.০০০.১৯.০০৪.১৯.৮৮/১ (১০)

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
সমাজেসবা অিধদফতর

িবভাগীয় সমাজেসবা কাযালয়, িসেলট
dss.sylhetdiv.gov.bd

২৩ মাঘ ১৪২৯ ব া

০৬ ফ য়াির ২০২৩ ি া

২৩ মাঘ ১৪২৯ ব া

০৬ ফ য়াির ২০২৩ ি া



০৬-০২-২০২৩
মাঃ আ র রিফক
উপপিরচালক

অবগিতঅবগিত ওও েয়াজনীয়েয়াজনীয় ( েযাজেযাজ  েে ) ব াব া হেণরহেণর জজ  অ িলিপঅ িলিপ রণরণ করাকরা হইলহইল
( জ তারজ তার মা সােরমা সাের
নয়নয়) :

১। পিরচালক( শাসন ও অথ/কায ম/ িত ান/সামািজক িনরাপ া), সমাজেসবা অিধদফতর, ঢাকা;
২। মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ র, সমাজেসবা অিধদফতর;
৩। উপ পিরচালক, উপপিরচালেকর দ র, জলা সমাজেসবা কাযালয়, মৗলভীবাজার;
৪। উপ পিরচালক, উপপিরচালেকর দ র, জলা সমাজেসবা কাযালয়, িসেলট;
৫। জলা অ াকাউ স এ  িফ া  অিফসার, মৗলভীবাজার;
৬। উপেজলা অ াকাউ স এ  িফ া  অিফসার, িব নাথ, িসেলট;
৭। উপেজলা সমাজেসবা অিফসার, উপেজলা সমাজেসবা অিফসােরর কাযালয়, উপেজলা সমাজ সবা কাযালয়, মৗলভীবাজার সদর, মৗলভীবাজার;
৮। উপেজলা সমাজেসবা অিফসার, উপেজলা সমাজেসবা অিফসােরর কাযালয়, উপেজলা সমাজ সবা কাযালয়, িব নাথ, িসেলট;
৯। শহর সমাজেসবা অিফসার, মৗলভীবাজার এবং
১০। জনাব ....................................................... সমাজকম /ইউিনয়ন সমাজকম , শহর সমাজেসবা কাযালয়, মৗলভীবাজার/উপেজলা সমাজেসবা
কাযালয়, মৗলভীবাজার সদর, মৗলভীবাজার।


