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৬ অ হাযণ় ১৪২৮

াপনাপন

       িন বিণত কমকতােদর তােদর নােমর পাে  বিণত পদ ও কাযালেয় বদিল করা হেলাঃ-

ঃ নং  কমকতার নাম, পদবী ও বতমান কম ল বদিল ত পদ ও কাযালয়

 ০১
 জনাব মা: মক ল হােসন
 শাসিনক  িনয়র িহসবর ণ কমকতা
 িবভাগীয় সমাজেসবা কাযালয়, লনা

 শাসিনক  িনয়র িহসাবর ণ কমকতা
জলা সমাজেসবা কাযালয়, ি য়া

 ০২
 জনাব শখ ছােবর আলী
 সহকারী সমাজেসবা অিফসার
উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, ব য়াঘাটা, লনা

শাসিনক  িনয়র িহসাবর ণ কমকতা
িবভাগীয় সমাজেসবা কাযালয়, লনা।

         ০২. জন ােথ জারী ত এ আেদশ অিবলে  কাযকর হেব। জনাব মা: িজয়া ল হােসন, সমাজক াণ সংগঠক,
শহর সমাজেসবা কাযালয়-৩, খািলশ র, লনা িনজ দায়ীে র অিতির  িহসােব সমি ত ি  িতব ী িশ া কায ম,
গায়ালখালী, লনা এর আয়ন- য়ন কমকতার দািয়  পালন করেবন।

        ০৩. বদিল ত/দায়ী া  কমকতাগণ সংি  ভার া  কমকতার িনকট হেত দািয় ভার েঝ িনেবন। 

...

২২-১১-২০২১

মাঃ আ র রহমান
পিরচালক
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অ িলিপ সদয় অবগিত/অবগিত ও েযা়জনীয ় ব া হেণর জ  রণ করা হইল: 
১) মহাপিরচালক, সমাজেসবা অিধদফতর, ঢাকা।
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২) পিরচালক ( শাসন ও অথ/ িত ান/কায ম/সামািজক িনরাপ া), সমাজেসবা অিধদফতর, ঢাকা।
৩) িবভাগীয় িহসাব িনয় ক, িবভাগীয় িহসাব িনয় েকর কাযালয়, বয়রা, লনা
৪) উপপিরচালক, িবভাগীয় সমাজেসবা কাযালয়, লনা
৫) উপ পিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয়, লনা
৬) উপ পিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয,় ি যা়
৭) জলা িহসাবর ণ কমকতা, জলা িহসাবর ণ কমকতার কাযালয়, ি য়া
৮) উপেজলা সমাজেসবা অিফসার, উপেজলা সমাজেসবা অিফস, ব য়াঘাটা, লনা
৯) উপেজলা িহসাবর ণ কমকতা, উপেজলা িহসাবর ণ কমকতার কাযালয়, ব য়াঘাটা, লনা
১০) জনাব মা: মক ল হােসন, শাসিনক  িনয়ার িহসাবর ণ কমকতা, িবভাগীয় সমাজেসবা কাযালয়, লনা।
১১) জনাব মা: িজয়া ল হােসন, সমাজক াণ সংগঠক, শহর সমাজেসবা কাযালয়-৩, খািলশ র, লনা।
১২) জনাব শখ ছােবর আলী, সহকারী সমাজেসবা অিফসার, উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, ব য়াঘাটা, লনা
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