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ন র: ৪১.০১.০৬০০.০১৪.২৫.০০৯.১৯.৮ তািরখ: 
১০ ফ যা়ির ২০২১

২৭ মাঘ ১৪২৭

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 ২০২০-২০২১ অথ বছের বিরশাল িবভােগর িবিভ  িত ােন কমরত কমচারীেদর ১০ম ােচ “িশ ক,
সহকারী িশ ক,  খালা া, বড় আপা, বড় ভাইয়া, ক াউ ার, নাস, কািরগির িশ ক ও সমমান ” পেদ কমচারীেদর “ ািত ািনক ব াপনা ও
িশ র মেনাসামািজক র া” শীষক িশ ণ আগামী ১৪-০২-২০২১ি . হেত ১৮-০২-২০২১ি . পয  ০৫( াচ) ি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। এেত
পিরচালক, িবভাগীয় কাযালয়, সমাজেসবা অিধদফতর, বিরশাল মেহাদেয়র অ েমাদন রেয়েছ। APA এর শতা যায়ী মেনানীত কমচারীেদর

িশ েণ অংশ হণ বা তা লক। সামািজক র  এবং া িবিধ মেন উ  িশ েণর আেয়াজন করা হেয়েছ। 
ঃ নং কমচারীর নাম পদবী কম েলর কানা মাবাইল ন র
০১ জনাব রওশন আরা আহে দ কািরগির িশ ক সরকাির িশ  পিরবার (বালক), বিরশাল 01749203374
০২ জনাব মাসাঃ সািহদা আ ার নাস ঃ  ভব ের িশ ণ ও নবাসন ক , বিরশাল 01721329634
০৩ জনাব আজ ন নছা খালা া সরকাির িশ  পিরবার বািলকা (দি ণ), বিরশাল 01712368687
০৪ জনাব ফরেদৗসী না খালা া সরকাির িশ  পিরবার বািলকা (দি ণ), বিরশাল 01711708456
০৫ জনাব নাজ ন নাহার খালা া সরকাির িশ  পিরবার বািলকা (দি ণ), বিরশাল 01724444456
০৬ জনাব িম  ফরেদৗসী খালা া সরকাির িশ  পিরবার বািলকা (দি ণ), বিরশাল 01915940976
০৭ জনাব নাজনীন নাহার ছিব খালা া সরকাির িশ  পিরবার বািলকা (দি ণ), বিরশাল 01719395807
০৮ জনাব এস এম খাই ল আলম ক াউ ার সরকাির িশ  পিরবার বািলকা (দি ণ), বিরশাল 01714340850
০৯ জনাব ন নাহার বগম সহকাির িশ ক সরকাির িশ  পিরবার বািলকা (উঃ), বিরশাল 01793424052
১০ জনাব মাসাঃ রিময়া খালা া সরকাির িশ  পিরবার বািলকা (উঃ), বিরশাল 01710138082
১১ জনাব মাহ জা রহমান মৗিল নাস সরকাির ি  িতব ী িব ালয়, বিরশাল 01710590661
১২ জনাব মাঃ আিন র রহমান নাস কাম ক াউ ার ছাটমিন িনবাস ( ববী হাম), আৈগলঝাড়া, বিরশাল 01716245363
১৩ জনাব রথীন  ম ল কািরগির িশ ক সামািজক ঃ মঃ ঃ ও নঃ ক , বিরশাল। 01716260387
১৪ জনাব মাঃ ফা ক হাসাইন ধম য় িশ ক সামািজক ঃ মঃ ঃ ও নঃ ক , বিরশাল। 01728372678
১৫ জনাব বগম কাম নেনছা কািরগির িশ ক ঃ  ভব ের িশ ণ ও নবাসন ক , বিরশাল 01793502529
১৬ জনাব আ ল জিলল হাওলাদার বড় ভাইয়া সরকাির িশ  পিরবার (বালক), বিরশাল 01720463146
১৭ জনাব মাঃ মাহতাব হােসন কািরগির িশ ক সরকাির িশ  পিরবার বািলকা (দি ণ), বিরশাল 01718532357
১৮ জনাব সয়দা রাকসানা 

আফেরাজ
খালা া সরকাির িশ  পিরবার বািলকা (উঃ), বিরশাল 01719689186

১৯ জনাব মাঃ আলমগীর হােসন ক উ ার সরকাির িশ  পিরবার, প য়াখালী 01727246998
২০ জনাব সােজদা বগম খালা া সরকাির িশ  পিরবার (বািলকা), প য়াখালী 01721538681
২১ জনাব মা মা বগম খালা া সরকাির িশ  পিরবার (বািলকা), প য়াখালী 01964091277
২২ জনাব মাঃ সালাউি ন জাকািরয়া ম ন-কাম-নাস এিতম  িতব ী ও ঃ  মেয়েদর  কািরগির  িশ ণ  ক , প য়াখালী। 01712949129
২৩ জনাব জয়  মার সাহা িশ ক ( মািবিল  এবং শারীিরক) এিতম  িতব ী ও ঃ  মেয়েদর  কািরগির  িশ ণ  ক , প য়াখালী। 01718992174
২৪ জনাব নাজনীন আ ার বড় আপা সরকাির িশ  পিরবার (বািলকা), প য়াখালী 01721098158

২৫ জনাব মাঃ আ ল কালাম আজাদ
কািরগির িশ ক (টাইপ ও 
শটহ া ) সরকাির িশ  পিরবার (বািলকা), প য়াখালী 01736142101

২৬ জনাব আ া নেনছা খালা া সরকাির িশ  পিরবার, প য়াখালী 01731408417
২৭ জনাব মাঃ শিহ ল ইসলাম কািরগির িশ ক সরকাির িশ  পিরবার প য়াখালী 01720538492
২৮ জনাব সয়দা সায়লা শারিমন ড ইনস াকটর সরকাির িশ  পিরবার (বালক), ভালা 01716094705
২৯ জনাব রািহমা আ ার খালা া সরকাির িশ  পিরবার (বািলকা), ভালা 01721617110
৩০ জনাব মাঃ জািকর হােসন বড় ভাইয়া সরকাির িশ  পিরবার (বালক), ভালা 01719962866
৩১ জনাব আসমা বগম কািরগির িশ ক সরকাির িশ  পিরবার (বালক), ঝালকা 01718663324
৩২ জনাব মাঃ জিসম উি ন বড় ভাইয়া সরকাির িশ  পিরবার (বালক), ঝালকা 01734617606
৩৩ জনাব িশিশর সরকার হাউজ াের  কাম চার সমি ত ি  িতব ী িশ া কায ম, ঝালকা 01722559944
৩৪ জনাব চ া রানী খালা া সরকাির িশ  পিরবার, িপেরাজ র 01762647359

১



িশ ণ স কাডঃ
িশ ণাথ িশ ণাথ র স

ষ অিফিসয়াল সাদা ল হাতা শাট, কােলা ল া , মাকািসন (িফতা াধা কােলা তা)
মিহলা শািড় বা ি  িপচ (মািজত রে র)
 ১। জ রী েয়াজেন যাগােযাগ জনাব মাসাঃ সাম াহার, লকচারার, আ িলক িশ ণ ক , বিরশাল-                                                        
                                                          01727247890
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।

১০-২-২০২১
মমী আখতার

অ

ন র: ৪১.০১.০৬০০.০১৪.২৫.০০৯.১৯.৮/১(১৪) তািরখ: ২৭ মাঘ ১৪২৭
১০ ফ যা়ির ২০২১

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) পিরচালক, শাসন ও অথ অিধশাখা, সমাজেসবা অিধদফতর
২) পিরচালক, িত ান অিধশাখা, সমাজেসবা অিধদফতর
৩) পিরচালক, কায ম অিধশাখা, সমাজেসবা অিধদফতর
৪) পিরচালক, সামািজক িনরাপ া অিধশাখা, সমাজেসবা অিধদফতর
৫) পিরচালক (অিতির  দািয় ), িবভাগীয় পিরচালেকর কাযালয়, িবভাগীয় পিরচালেকর কাযালয়, সমাজেসবা অিধদফতর, বিরশাল
৬) অিতির  পিরচালক, িবভাগীয় পিরচালেকর কাযালয়, িবভাগীয় পিরচালেকর কাযালয়, সমাজেসবা অিধদফতর, বিরশাল
৭) িবভাগীয় িহসাবিনয় ক, বিরশাল।
৮) উপ পিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয়, বিরশাল
৯) উপ পিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয়, ভালা
১০) উপ পিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয়, িপেরাজ র
১১) উপ পিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয়, প য়াখালী
১২) উপ পিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয়, বর না
১৩) উপ পিরচালক, উপপিরচালেকর দ র, জলা সমাজেসবা কাযালয়, ঝালকা
১৪) জলা িহসাবর ণ কমকতা, .................................

১০-২-২০২১
মমী আখতার

অ

২


