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ন র: ৪১.০১.০৬০০.০১৪.২৫.০০৮.১৯.২৬ তািরখ: 
১১ অে াবর ২০২১

২৬ আি ন ১৪২৮

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

          উপ  িবষেয়র ি েত মেহাদেয়র সদয় অবগিত ও কাযকরী ব া হেণর জ  জানােনা যাে  য, আ িলক
িশ ণ ক , সমাজেসবা অিধদফতর, বিরশাল ক ক আেয়ািজত ২০২১-২০২২ অথ বছের কািভট-১৯ এর া ভােবর

কারেণ া িবিধ মেন বিরশাল িবভােগর িবিভ  জলা, উপেজলা ও  িত ােন কমরত কমচারীেদর ৩য় ােচ “ পশাগত
দ তা ি  ও মােনা য়ন” শীষক িশ ণ কাস আগামী  ১২-১০-২০২১ি . হেত ১৪-১০-২০২১ি . পয  ০৩(িতন) িদন

াপী  হেত যাে । উ  িশ েণ মেনানয়ন ত িন নবিণত িশ ণাথ েদর িশ েণ উপি িত িনি ত করেণর জ
আপনােক িবেশষভােব অ েরাধ করা হেলা। APA এর শতা য়ায়ী মেনানীত কমচারীেদর িশ েণ অংশ হণ
বা তা লক। এেত পিরচালক, িবভাগীয় কাযালয়, সমাজেসবা অিধদফতর, বিরশাল মেহাদেয়র অ েমাদন রেয়েছ।
    িব: : মেনানীত িশ ণাথ েদর আগামী ১২/১০/২০২১ি . তািরখ সকাল ৮.৩০ ঘ কার মে  উপি ত হেয় িরেপাট
করার জ  অ েরাধ করা হেলা। 

ঃ নং কমচারীর নাম পদবী কম েলর কানা মাবাইল না ার
০১ জনাব মাঃ শিহ ল ইসলাম 

মা ম
অিফস 
সহায়ক

েবশন অিফসােরর কাযালয় ( জলা), 
বিরশাল

01718304748

০২ জনাব মাঃ ল আিমন ওয়াডার ঃ  ও ভব ের িশ ণ ও নবাসন ক , 
বিরশাল

01712966931

০৩ জনাব হপী খানম ওয়াডার ঃ  ও ভব ের িশ ণ ও নবাসন ক , 
বিরশাল

01743694375

০৪ জনাব মাঃ িলয়াকত আলী 
খান

ওয়াডার ঃ  ও ভবঘের িশ ণ ও নবাসন ক , 
বিরশাল

01312393170

০৫ জনাব মাঃ িজ র 
রহমান 

অিফস 
সহায়ক

সরকাির িশ  পিরবার (বালক), বিরশাল 01719414431

০৬ জনাব মাঃ সিলম 
হাওলাদার

অিফস 
সহায়ক

জলা সমাজেসবা কাযালয়, বিরশাল 01725631112

০৭ জনাব মাঃ িমরাজ 
উি ন

অিফস 
সহায়ক

সরকাির িশ  পিরবার বািলকা (উঃ), 
বিরশাল

01728872057

০৮ জনাব মাঃ আলমগীর 
হােসন

অিফস 
সহায়ক

সরকাির িশ  পিরবার বািলকা (দি ণ), 
বিরশাল

01790035446

০৯ জনাব মাঃ বােরক 
হাওলাদার

অিফস 
সহায়ক

উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, গৗরনদী, 
বিরশাল

01826479389

১০ জনাব মাঃ ফরহাদ অিফস 
সহায়ক

জলা সমাজেসবা কাযালয়, বিরশাল 01718550394

১১ জনাব লতানা িরিজয়া অিফস 
সহায়ক

সরকাির ি  িতব ী িব ালয়, বিরশাল 01701342654

১



১২ জনাব সামীমা নাহার 
সীমা

িনরাপ া 
হরী

সরকাির ি  িতব ী িব ালয়, বিরশাল। 01731566397

১৩ জনাব মাঃ সােয়ম খান অিফস 
সহায়ক

হাসপাত াল সমাজেসবা কাযালয়, জনােরল 
হাসপাত াল, বিরশাল।

01775544175

১৪ জনাব মাঃ কাম ল 
হাসান

ওয়াডার সাঃ ঃ মঃ িশ ণ ও নবাসন ক , 
বিরশাল।

01761794389

১৫ জনাব মাঃ তছিলম 
িময়া

অিফস 
সহায়ক

সাঃ ঃ মঃ িশ ণ ও নবাসন ক , 
বিরশাল।

01722617132

১৬ জনাব নয়ন খান বা িচ ফােতমা খানম সরকাির িশ  পিরবার 
(বালক), ভালা

01923894411

১৭ জনাব মাঃ জিহ ল 
ইসলাম

অিফস 
সহায়ক

উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, উিজর র, 
বিরশাল

01743561568

১৮ জনাব মাঃ কামাল 
হােসন

অিফস 
সহায়ক

জলা সমাজেসবা কাযালয়, ভালা 01913479095

১৯ জনাব মাঃ িমনহা র রহমান 
িসয়াম

অিফস 
সহায়ক

উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, দৗলতখান, 
ভালা

01318660233

২০ জনাব মাঃ রােসল অিফস 
সহায়ক

উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, 
বারহানউি ন, ভালা

01739199142

২১ জনাব মাঃ মােশদ অিফস 
সহায়ক

উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, লালেমাহন, 
ভালা

01718873123

২২ জনাব মাঃ কামাল 
হােসন

অিফস 
সহায়ক

সরকাির িশ  পিরবার (বািলকা), ভালা 01733035859

২৩ জনাব রােফজা বগম এ ােটনেড সরকাির ি  িতব ী িব ালয়, বিরশাল 01827584221
২৪ জনাব মাঃ আল আিমন 

তা কদার
অিফস 
সহায়ক

জলা সমাজেসবা কাযালয়, প য়াখালী 01759533251

২৫ জনাব মাঃ জন অিফস 
সহায়ক

সরকাির িশ  পিরবার (বািলকা), 
প য়াখালী

01795324343

২৬ জনাব মাসাঃ জয়নব 
আ ার

অিফস 
সহায়ক

হাসপাতাল সমাজেসবা কাযালয়, প য়াখালী 01739934395

২৭ জনাব মাঃ আজমীল 
হােসন

অিফস 
সহায়ক

শহর সমাজেসবা কাযালয়, প য়াখালী 01764942833

২৮ জনাব মাঃ আিরফ 
হােসন পা া

অিফস 
সহায়ক

সরকাির িশ  পিরবার (বালক), বর না 01733423964

২৯ জনাব মাঃ আ ল বাসার িনরাপ া 
হরী

শহর সমাজেসবা কাযালয়, ঝালকা 01728253555

৩০ জনাব মাঃ মাহা েব 
আলম

অিফস 
সহায়ক

উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, কাউখালী, 
িপেরাজ র

01726369245

৩১ জনাব মাঃ শািহন 
তা কদার

িনরাপ া 
হরী

উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, নছারাবাদ, 
িপেরাজ র

01762918499

৩২ জনাব মাসাঃ আিছয়া 
বগম

অিফস 
সহায়ক

উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, প য়াখালী 01925303430

৩৩ জনাব মাঃ বদ ামান 
মন

অিফস 
সহায়ক

জলা সমাজেসবা কাযালয়, বর না 017845598373

৩৪ জনাব মাঃ আেনায়ার 
হােসন

অিফস 
সহায়ক

উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, আমতলী, 
বর না

01754770633

৩৫ জনাব আজা র রহমান অিফস 
সহায়ক

শহর সমাজেসবা কাযালয়, বর না 01757033926

২



৩৬ জনাব ময়না অিফস 
সহায়ক

সরকাির িশ  পিরবার (বািলকা), 
প য়াখালী

01727093535

৩৭ জনাব মাঃ শািহন 
হাওলাদার

অিফস 
সহায়ক

উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, বানারীপাড়া, 
বিরশাল

01722404097

৩৮ জনাব মাঃ মা ন কিবর 
িহ

অিফস 
সহায়ক

উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, বােকরগ , 
বিরশাল

01993602399

৩৯ জনাব মাঃ আ স 
ছালাম

গাড সফ হাম, বিরশাল। 01711937041

৪০ জনাব শখ নাই ল 
ইসলাম

বা িচ সরকাির িশ  পিরবার (বালক), ঝালকা 01795067056

িশ ণাথ েদর স কাডঃ
িশ ণাথ িশ ণাথ র স

ষ সরকার ক ক দ  অিফিসয়াল স পের আসেবন। )
মিহলা শািড় বা ি  িপচ (মািজত রে র)
 ১। জ রী েয়াজেন যাগােযাগ জনাব মাসাঃ সাম াহার, লকচারার, আ িলক িশ ণ ক ,  
     বিরশাল-০১৭২৭২৪৭৮৯০                                                                                                        
২। িশ ণকালীন সময় কান রকম /খ কালীন  হণেযা  নয়।
৩। িশ েণ অংশ হণকারী কমচারীগণ িনজ কম ল থেক সরকাির িবিধ মাতােবক এ/িডএ া  হেবন।
৪। িশ ণ কে  ও কে   মা  পড়া বা তা লক।
৫। িশ ণাথ েদর সােথ মহমান হণেযা  নয়।

১১-১০-২০২১
মমী আখতার

অ

ন র: ৪১.০১.০৬০০.০১৪.২৫.০০৮.১৯.২৬/১(১৪) তািরখ: ২৬ আি ন ১৪২৮
১১ অে াবর ২০২১

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) পিরচালক, শাসন ও অথ অিধশাখা, সমাজেসবা অিধদফতর, ঢাকা।
২) পিরচালক, িত ান অিধশাখা, সমাজেসবা অিধদফতর, ঢাকা।
৩) পিরচালক, সামািজক িনরাপ া অিধশাখা, ঢাকা।সমাজেসবা অিধদফতর
৪) পিরচালক, কায ম অিধশাখা, সমাজেসবা অিধদফতর, ঢাকা।
৫) পিরচালক (অিতির  দািয় ), িবভাগীয় পিরচালেকর কাযালয়, িবভাগীয় পিরচালেকর কাযালয়, সমাজেসবা
অিধদফতর, বিরশাল
৬) উপপিরচালক, িবভাগীয় পিরচালেকর কাযালয়, সমাজেসবা অিধদফতর, বিরশাল
৭) িবভাগীয় িহসাব িনয় ক, বিরশাল।
৮) উপপিরচালক, আ িলক িশ ণ ক , সমাজেসবা অিধদফতর
৯) উপ পিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয়, বিরশাল
১০) উপ পিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয়, প য়াখালী

৩



১১) উপ পিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয়, ভালা
১২) উপ পিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয়, িপেরাজ র
১৩) উপ পিরচালক, উপপিরচালেকর দ র, জলা সমাজেসবা কাযালয়, বর না
১৪) উপ পিরচালক, উপপিরচালেকর দ র, জলা সমাজেসবা কাযালয়, ঝালকা

১১-১০-২০২১
মমী আখতার

অ

৪


