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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 ৮ম ােচ ““ইউিনয়নইউিনয়ন // পৗরপৗর   সমাজকমসমাজকম   ওও  কািরগিরকািরগির   িশ কিশ ক” পেদ
কমচারীেদর ““দা িরদা ির   িবেমাচনিবেমাচন   ওও  স ামা িজকসামািজক  িনরাপ ািনরাপ া   কায মকায ম   ব াপনাব াপনা ””  শীষক িশ ণ কাস আগামী ২৬-১২-২০২১ হেত
০১-০১-২০২২ি . 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 ২৬/১২/২১ ি .
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 নারিগস ফরেদৗসী ইউিনয়ন সমাজকম উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, সদর, বিরশাল। 01777523302
০২ জনাব নািসমা বগম ইউিনয়ন সমাজকম উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, সদর, বিরশাল 01947750045
০৩ জনাব হািসনা বগম কািরগির িশ ক উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, গৗরনদী, বিরশাল 01714572958
০৪ জনাব নাজনীন আ ার কািরগির িশ ক উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, বা গ , বিরশাল 01729348896
০৫ জনাব মাঃ মিহউি ন িসকদার ইউিনয়ন সমাজকম উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, উিজর র, বিরশাল 01918350936
০৬ জনাব মাঃ ইসমাইল হােসন কািরগির িশ ক উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, উিজর র, বিরশাল 01721064490
০৭ জনাব মাঃ মাক র রহমান ইউিনয়ন সমাজকম উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, িহজলা, বিরশাল 01712493560
০৮ জনাব রাকশানা পারভীন কািরগির িশ ক উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, বানারীপাড়া, বিরশাল 01724171915
০৯ জনাব মাসাঃ মােলকা বগম ইউিনয়ন সমাজকম উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, লাদী, বিরশাল 01717323796
১০ জনাব ন নাহার ইউিনয়ন সমাজকম উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, লাদী, বিরশাল 01734417284
১১ জনাব মাঃ আ  তােহর খাকা ইউিনয়ন সমাজকম উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, আৈগলঝাড়া, বিরশাল 01711978708
১২ জনাব পিল রানী দাস ইউিনয়ন সমাজকম উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, িমজাগ , প য়াখালী 01718679094
১৩ জনাব মাসাঃ শফালী বগম কািরগির িশ ক উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, িমজাগ , প য়াখালী 01725163747
১৪ জনাব মাঃ জিহ ল ইসলাম ইউিনয়ন সমাজকম উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, মিক, প য়াখালী 01731937327
১৫ জনাব মাঃ মেহিদ হাসান ইউিনয়ন সমাজকম উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, সদর, প য়াখালী 01777243654
১৬ জনাব খািদজা ইয়াসিমন কািরগির িশ ক উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, সদর, প য়াখালী 01799182866
১৭ জনাব মাঃ আেনায়ার হােসন ইউিনয়ন সমাজকম উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, গলািচপা, প য়াখালী 01787241383
১৮ জনাব আভা রানী শীল ইউিনয়ন সমাজকম উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, গলািচপা, প য়াখালী 01723358267
১৯ জনাবেমাঃ জােয়দ ইউিনয়ন সমাজকম উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, দৗলতখান, ভালা 01768666300
২০ জনাব কাম াহার ইউিনয়ন সমাজকম উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, বারহানউি ন, ভালা 01718119664
২১ জনাব মাঃ রাই ল ইসলাম কািরগির িশ ক উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, বারহানউি ন, ভালা 01711905173
২২ জনাব মাঃ আরফান িসকদার কািরগির িশ ক উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, বারহানউি ন, ভালা 01727963869
২৩ জনাব আিতয়া রৗফান ইউিনয়ন সমাজকম উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, ত মি ন, ভালা 01728508280
২৪ জনাব মিরয়ম বগম কািরগির িশ ক উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, লালেমাহন, ভালা 01735497494
২৫ জনাব িজেকা িব াস কািরগির িশ ক উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, নািজর র, িপেরাজ র 01733800698
২৬ জনাব আ ল বারাকাত মাঃ আমীর হাসাইন ইউিনয়ন সমাজকম উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, কাউখালী, িপেরাজ র 01719568960
২৭ জনাব রহানা পারভীন ইউিনয়ন সমাজকম উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, নছারাবাদ, িপেরাজ র 01722203993
২৮ জনাব শােয়মা আ ার ইউিনয়ন সমাজকম উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, ই রকািন, িপেরাজ র 01723922926

১



২৯ জনাব আছা ল ইসলাম রিন কািরগির িশ ক উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, ই রকািন, িপেরাজ র 01716518262
৩০ জনাব মাঃ ল আিমন ইউিনয়ন সমাজকম উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, সদর, িপেরাজ র 01759384090
৩১ জনাব কিহ র বগম  কািরগির িশ ক উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, সদর, িপেরাজ র 01764068115
৩২ জনাব শাহ আলম কািরগির িশ ক উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, মঠবাড়ীয়া, িপেরাজ র 01731136290
৩৩ জনাব শাম ন নাহার ইউিনয়ন সমাজকম উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, মঠবাড়ীয়া, িপেরাজ র 01951913616
৩৪ জনাব মাঃ আিম ল ইসলাম কািরগির িশ ক উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, সদর, বর না 01719318214
৩৫ জনাব মাঃ নািহদ হােসন কািরগির িশ ক উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, সদর, বর না 01706322802
৩৬ জনাব  জসিমন নাহার ইউিনয়ন সমাজকম উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, বতাগী, বর না 01715380169
৩৭ জনাব রািশদা বগম কািরগির িশ ক উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, রাজা র, ঝালকা 01783415594
৩৮ জনাব মাসাঃ আিছয়া বগম কািরগির িশ ক উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, রাজা র, ঝালকা 01714650261
৩৯ জনাব মাঃ এনােয়ত হােসন ইউিনয়ন সমাজকম উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, সদর, ঝালকা 01710571026
৪০ জনাব মাঃ এমরান হােসন ইউিনয়ন সমাজকম উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, সদর, ঝালকা 01714653987

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

২৩-১২-২০২১
মমী আখতার

অ

ন র: ৪১.০১.০৬০০.০০০.২৫.০০৯.১৯.৬২(১)/১(১৭) তািরখ: ৮ পৗষ ১৪২৮
২৩ িডেস র ২০২১

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) পিরচালক, শাসন ও অথ অিধশাখা, সমাজেসবা অিধদফতর
২) পিরচালক, কায ম অিধশাখা, সমাজেসবা অিধদফতর
৩) পিরচালক, িত ান 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) উপপিরচালক, িবভাগীয় পিরচালেকর কাযালয়, সমাজেসবা অিধদফতর, বিরশাল
৮) উপপিরচালক, আ িলক িশ ণ ক , সমাজেসবা অিধদফতর
৯) িবভাগীয় িহসাব িনয় ক, বিরশাল
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

২



১৬) জলা িহসাবর ণ কমকতা, ......................................................
১৭) উপেজলা িহসাবর ণ কমকতা, ............................................................

২৩-১২-২০২১
মমী আখতার

অ

৩


