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ন র: ৪১.০১.০৬০০.০০০.২৫.০০৯.১৯.২৮ তািরখ: 
১৯ অে াবর ২০২১

৩ কািতক ১৪২৮

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
           উপ  িবষেয়র ি েত মেহাদেয়র সদয় অবগিত ও কাযকরী ব া হেণর জ  জানােনা যাে  য,  কেরানা
ভাইরাস (COVID-19) এর া ভােবর কারেণ সামািজক র  বজায় রেখ আ িলক িশ ণ ক , সমাজেসবা
অিধদফতর, বিরশাল ক ক আেয়ািজত ২০২১-২০২২ অথ বছেরর ৩য় ােচ ““ িফিফ   পারভাইজ ারপারভাইজ ার ,  ,  ইউ িনয়নইউিনয়ন // পৗরপৗর
সমাজকমসমাজকম   ” পেদ কমচারীেদর ““দা িরদা ির   িবেমাচনিবেমাচন   ওও  সমািজকসমািজক  িনরাপ ািনরাপ া   কায মকায ম   ব াপনাব াপনা ””  শীষক িশ ণ
কাস আগামী ২৩-১০-২০২১ হেত ২৮-১০-২০২১ি . পয  ০৬ (ছয়) িদন াপী  হেত যাে । উ  িশ ণ কােস
মেনানয়ন ত িন নবিণত িশ ণাথ েদর িশ েণ উপি িত িনি ত করেণর জ  আপনােক িবেশষভােব অ েরাধ করা
হেলা। মেনানয়ন ত িশ ণাথ েদর আগামী ২৩/১০/২১ ি . তািরখ সকাল ৮.৩০ ঘ কার মে  আ িলক িশ ণ ক ,
কালীবাড়ী রাড, বিরশােল িরেপাট  করার জ  অ েরাধ করা হেলা।       
                 এেত পিরচালক, িবভাগীয় কাযালয়, সমাজেসবা অিধদফতর, বিরশাল মেহাদেয়র অ েমাদন রেয়েছ।

ঃ নং কমচারীর নাম পদবী কম েলর কানা মাবাইল না ার
০১ জনাব মাঃ ইিলয়াচ িফ  

পারভাইজার
উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, বােকরগ , 
বিরশাল।

01714934012

০২ জনাব মাঃ িসি র 
রহমান

িফ  
পারভাইজার

উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, িহজলা, 
বিরশাল।

01734715617

০৩ জনাব মাঃ িলয়াকত 
হােসন

িফ  
পারভাইজার

উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, উিজর র, 
বিরশাল

01712943627

০৪ জনাব মাঃ মক ল হােসন 
িব াস

িফ  
পারভাইজার

উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, আৈগলঝাড়া, 
বিরশাল

01779369584

০৫ জনাব সরাত জাহান িফ  
পারভাইজার

উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, বানারীপাড়া, 
বিরশাল

01867909072

০৬ জনাব শারিমন লতানা ইউিনয়ন 
সমাজকম

উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, সদর, 
বিরশাল

01717119370

০৭ জনাব নাজনীন আ ার ইউিনয়ন 
সমাজকম

উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, বা গ , 
বিরশাল

01711069995

০৮ জনাব িশ া দাস পৗর সমাজকম শহর সমাজেসবা কাযালয়, বিরশাল 01722558081
০৯ জনাব শা ী আ ার ইউিনয়ন 

সমাজকম
উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, উিজর র, 
বিরশাল

01712382513

১০ জনাব মাঃ আিম ামান 
খান

ইউিনয়ন 
সমাজকম

উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, সদর, 
বিরশাল

01783649488

১১ জনাব মহেসনা আ ার 
রবা

ইউিনয়ন 
সমাজকম

উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, লাদী, 
বিরশাল

01726203179

১২ জনাব মাসাঃ মিজনা খানম ইউিনয়ন 
সমাজকম

উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, নলিছ , 
ঝালকা

01745974435

১৩ জনাব মাঃ নািসর উি ন পৗর সমাজকম শহর সমাজেসবা কাযালয়, ঝালকা । 01926034539
১৪ জনাব মাঃ মা ফা কামাল ইউিনয়ন 

সমাজকম
উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, সদর, বর না 01714493639

১



১৫ জনাব মাসাঃ রবা আ ার ইউিনয়ন 
সমাজকম

উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, বতাগী, 
বর না

01710659779

১৬ জনাব মাসাঃ আফেরাজা 
বগম

ইউিনয়ন 
সমাজকম

উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, বামনা, 
বর না

01714235303

১৭ জনাব মাঃ শিহ ল ইসলাম ইউিনয়ন 
সমাজকম

উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, সদর, বর না 01716862539

১৮ জনাব আফেরাজা পারভীন পৗর সমাজকম শহর সমাজেসবা কাযালয়, বর না 01734757341
১৯ জনাব খােলদা খানম পৗর সমাজকম শহর সমাজেসবা কাযালয়, ভালা 01716010500
২০ জনাব মাঃ রােসল 

হাওলাদার
ইউিনয়ন 

সমাজকম
উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, চরফ াশন, 
ভালা

01727582521

২১ জনাব মাঃ সিফউ াহ িফ  
পারভাইজার

উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, দৗলতখান, 
ভালা

01719733285

২২ জনাব মাঃ আল আিমন িফ  
পারভাইজার

উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, 
বারহানউি ন, ভালা

01778498904

২৩ জনাব মাঃ ামান ইউিনয়ন 
সমাজকম

উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, ত মি ন, 
ভালা

01712809659

২৪ জনাব মাঃ আেনায়ার 
হােসন

িফ  
পারভাইজার

উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, লালেমাহন, 
ভালা

01739288434

২৫ জনাব নাছিরন নাহার 
লতানা

ইউিনয়ন 
সমাজকম

উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, বাউফল, 
প য়াখালী

01728479862

২৬ জনাব সালমা ইয়াসিমন ইউিনয়ন 
সমাজকম

উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, বাউফল, 
প য়াখালী

01718753265

২৭ জনাব মাঃ আব স সালামা 
মা া

ইউিনয়ন 
সমাজকম

উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, সদর, 
প য়াখালী

01710019876

২৮ জনাব মাঃ জািহ ল 
ইসলাম

ইউিনয়ন 
সমাজকম

উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, গলািচপা, 
প য়াখালী

01623606448

২৯ জনাব সাবিরন লতানা 
না

ইউিনয়ন 
সমাজকম

উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, মিক, 
প য়াখালী

01720157626

৩০ জনাব মাঃ তাফা ল হক ইউিনয়ন 
সমাজকম

উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, বাউফল, 
প য়াখালী

01720179252

৩১ জনাব মাঃ জিসম উি ন পৗর সমাজকম শহর সমাজেসবা কাযালয়, িপেরাজ র 01710699032
৩২ জনাব িশ ল আ ার ইউিনয়ন 

সমাজকম
উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, ভা ািরয়া, 
িপেরাজ র

01795366033

৩৩ জনাব মাঃ আিমর হােসন ইউিনয়ন 
সমাজকম

উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, ভা ািরয়া, 
িপেরাজ র

01777675316

৩৪ জনাব মাঃ হমােয়ত 
উি ন হাং

ইউিনয়ন 
সমাজকম

উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, সদর, 
িপেরাজ র

01714478566

৩৫ জনাব গৗির রানী 
হাওলাদার

ইউিনয়ন 
সমাজকম

উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, নািজর র, 
িপেরাজ র

01710863807

৩৬ জনাব মাঃ জােন আলম িফ  
পারভাইজার

উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, নছারাবাদ, 
িপেরাজ র

01734948118

৩৭ জনাব মাঃ এনা ল হক িফ  
পারভাইজার

উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, ই রকািন, 
িপেরাজ র

01716912626

৩৮ জনাব মাঃ জাহা ীর 
হােসন

িফ  
পারভাইজার

উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, মঠবাড়ীয়া, 
িপেরাজ র

01716497464

৩৯ জনাব শখর মার সরকার ইউিনয়ন 
সমাজকম

উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, সদর, ভালা 01716624348

৪০ জনাব মাঃ আঃ রা াক ইউিনয়ন 
সমাজকম

উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, সদর, ভালা 01888745568

জ রী েয়াজেন যাগােযাগ জনাব মাসাঃ সাম াহার, লকচারার, আ িলক িশ ণ ক , বিরশাল-                        
২



                                                                                          01727247890
ক) APA ি র শতা যায়ী মেনানীত কমচারীেক িশ েণ অংশ হণ বা তা লক।
খ) িশ ণ চলাকালীন সময় / খ কালীন  হণ করা যােব না।
গ) িশ ণ কােস অংশ হণকারীগণ সরকাির িবিধ মাতােবক এ/িডএ া  হেবন।
ঘ) সস   কাডকাড ::     ষষ : : কােলা া , সাদা শাট ও অ েফাট  কােলা  এবং মিহলামিহলা ::  মািজত রং এর শাড়ী বা ি -িপচ
পিরধান কের আসেবন ।
ঙ) িশ ণ : আবািসক। 
চ) েত ক িশ ণাথ র মা  পড়া বা তা লক।

১৯-১০-২০২১
মমী আখতার

অ

ন র: ৪১.০১.০৬০০.০০০.২৫.০০৯.১৯.২৮/১(১৬) তািরখ: ৩ কািতক ১৪২৮
১৯ 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, কায ম অিধশাখা, সমাজেসবা অিধদফতর, ঢাকা।
৩) পিরচালক, িত ান অিধশাখা, সমাজেসবা, ঢাকা।অিধদফতর
৪) পিরচালক, সামািজক িনরাপ া অিধশাখা, সমাজেসবা অিধদফতর, ঢাকা।
৫) পিরচালক (অিতির  দািয় ), িবভাগীয় পিরচালেকর কাযালয়, িবভাগীয় পিরচালেকর কাযালয়, সমাজেসবা
অিধদফতর, বিরশাল
৬) িবভাগীয় িহসাবিনয় ক, বিরশাল।
৭) অিতির  পিরচালক, িবভাগীয় পিরচালেকর কাযালয়, িবভাগীয় পিরচালেকর কাযালয়, সমাজেসবা অিধদফতর,
বিরশাল
৮) উপপিরচালক, িবভাগীয় পিরচালেকর কাযালয়, সমাজেসবা অিধদফতর, বিরশাল
৯) উপপিরচালক, আ িলক িশ ণ ক , সমাজেসবা অিধদফতর
১০) উপ পিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয়, বিরশাল
১১) উপ পিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয়, প য়াখালী
১২) উপ পিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয়, ভালা
১৩) উপ পিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয়, িপেরাজ র
১৪) উপ পিরচালক, উপপিরচালেকর দ র, জলা সমাজেসবা কাযালয়, বর না
১৫) উপ পিরচালক, উপপিরচালেকর দ র, জলা সমাজেসবা কাযালয়, ঝালকা
১৬) উপেজলা িহসাবর ণ কমকতা, ............................................

১৯-১০-২০২১
মমী আখতার
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