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১৭ পৗষ 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 ““অিফসঅিফস  সহ ায়কসহ ায়ক, ,  িনরাপ ািনরাপ া

হরীহরী,  ,  ব া িচবা িচ,  ,  আয়াআয়া ,  ,  পির তাকমপির তাকম , ,  ওয়াডারওয়াডার   ওও  সমমানসমমান”” চারীেদর ৯ম ােচ ““ পশাগতপশাগত   দ তা িদ তা ি   ওও
মােনা য়নমােনা য়ন” ” শীষক িশ ণ কাস আগামী  ০৪-০১-২০২২ি . হেত ০৬-০১-২০২২ি . 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 ০৪/০১/২০২২ি . তািরখ সকাল ৮.৩০ ঘ কার মে  িশ ণ কে  উপি ত
হেয় িরেপাট করার জ  অ েরাধ করা হেলা।

ঃ নং কমচারীর নাম পদবী কম েলর কানা মাবাইল না ার
০১ জনাব লিশ রানী পির তাকম সফ হাম, বিরশাল। 01742077165
০২ জনাব আব স ছালাম পির তাকম সরকাির িশ  পিরবার বালক, বিরশাল 01767924042
০৩ জনাব মাঃ মিন ামান অিফস 

সহায়ক
সরকাির িশ  পিরবার বািলকা (উঃ), বিরশাল 01712447515

০৪ জনাব তাছিলমা বগম বা িচ সরকাির িশ  পিরবার বািলকা (উঃ), বিরশাল 01864885797
০৫ জনাব মাঃ ামান অিফস 

সহায়ক
সরকাির িশ  পিরবার বািলকা (দঃ), বিরশাল 01720338472

০৬ জনাব মাঃ খাই ল ইসলাম অিফস 
সহায়ক

সরকাির ি  িতব ী িব ালয়, বিরশাল 01772486214

০৭ জনাব মাঃ িমজা র রহমান 
ইিলয়াচ

অিফস 
সহায়ক

শের-বাংলা মিডেকল কেলজ হাসপাতাল, 
বিরশাল

01996337788

০৮ জনাব মাঃ আ ল হােসন ওয়াডার সাঃ ঃেমঃ িশ ণ ও নবাসন ক , বিরশাল 01718101693
০৯ জনাব মাঃ তৗিহদ হােসন 

খান
ওয়াডার সাঃ ঃেমঃ িশ ণ ও নবাসন ক , বিরশাল 01720677757

১০ জনাব িমনারা বগম পির তাকম সাঃ ঃেমঃ িশ ণ ও নবাসন ক , বিরশাল 01720677791
১১ জনাব মাঃ আিজ ল হক 

বপারী
বাতাবাহক উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, উিজর র, বিরশাল 01749552573

১২ জনাব মাঃ কামাল ধা িনরাপ া 
হরী

শহর সমাজেসবা কাযালয়, বিরশাল 01744494529

১৩ জনাব আিম েনছা বা িচ সাঃ ঃেমঃ িশ ণ ও নবাসন ক , বিরশাল 01736649297
১৪ জনাব মাঃ লাল হােসন িনরাপ া 

হরী
উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, আৈগলঝাড়া, 
বিরশাল

01727725766

১৫ জনাব তাছিলমা আ ার আয়া ছাটমিন িনবাস ( ববী হাম), বিরশাল 01712434874
১৬ জনাব মাসাঃ মেনায়ারা 

বগম
আয়া ছাটমিন িনবাস ( ববী হাম), বিরশাল 01731848627

১



১৭ জনাব সািহদা খানম আয়া ছাটমিন িনবাস ( ববী হাম), বিরশাল 01752198496
১৮ জনাব শামীমা ফরেদৗস আয়া ছাটমিন িনবাস ( ববী হাম), বিরশাল 01712956745
১৯ জনাব হনা আ ার বা িচ ছাটমিন িনবাস ( ববী হাম), বিরশাল 01763711984
২০ জনাব মাঃ আঃ মােলক িনরাপ া 

হরী
ছাটমিন িনবাস ( ববী হাম), বিরশাল 01986194919

২১ জনাব পংকজ মার দাস িনরাপ া 
হরী

সফ হাম, বিরশাল 01716433816

২২ জনাব মাঃ িসরা ল ইসলাম অিফস 
সহায়ক

উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, িহজলা, বিরশাল 01754504852

২৩ জনাব মাঃ শাহাদাত 
হাসাইন

অিফস 
সহায়ক

শহর সমাজেসবা কাযালয়, বিরশাল 01734347501

২৪ জনাব মাঃ আঃ রব 
তা কদার

অিফস 
সহায়ক

উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, মিক, 
প য়াখালী

01759525619

২৫ জনাব মাঃ বলাল অিফস 
সহায়ক

সমি ত ি  িতব ী িশ া কায ম, 
প য়াখালী

01733423592

২৬ জনাব মাঃ আল আিমন অিফস 
সহায়ক

উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, সদর, প য়াখালী 01757026146

২৭ জনাব মাছাঃ সাম াহার 
বগম

অিফস 
সহায়ক

শহর সমাজেসবা কাযালয়, ভালা 01746635070

২৮ জনাব মাঃ আিমর হােসন িনরাপ া 
হরী

উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, চরফ াশন, 
ভালা

01791660543

২৯ জনাব মাঃ ওমর আলী 
জািকর

বা িচ সরকাির িশ  পিরবার বািলকা, ভালা 01827584221

৩০ জনাব মাঃ বা ল অিফস 
সহায়ক

সরকাির িশ  পিরবার বািলকা, ভালা 01718367468

৩১ জনাব মাঃ আওলাদ হােসন 
িরয়াজ

িনরাপ া 
হরী

উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, দৗলতখান, 
ভালা

01772152850

৩২ জনাব মাঃ িদদা ল ইসলাম িনরাপ া 
হরী

জলা সমাজেসবা কাযালয়, ঝালকা 01731489352

৩৩ জনাব আ র রহমান অিফস 
সহায়ক

সরকাির িশ  পিরবার বালক, ঝালকা 01712681630

৩৪ জনাব মাঃ দেলায়ার হােসন অিফস 
সহায়ক

উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, নছরাবাদ, 
িপেরাজ র

01739448539

৩৫ জনাব অ ব ডা য়া অিফস 
সহায়ক

সরকাির িশ  পিরবার , িপেরাজ র 01727879608

৩৬ জনাব মাঃ রােসন নগাবান অিফস 
সহায়ক

সমি ত ি  িতব ী িশ া কায ম, 
িপেরাজ র

01538268857

৩৭ জনাব মাঃ আ  তােহর অিফস 
সহায়ক

শহর সমাজেসবা কাযালয়, িপেরাজ র 01913113467

৩৮ জনাব মাঃ দেলায়ার হােসন িনরাপ া 
হরী

সমি ত ি  িতব ী িশ া কায ম, বর না 01725173517

৩৯ জনাব আ  ছা অিফস 
সহায়ক

সরকাির িশ  পিরবার, বর না 01750301123

৪০ জনাব মাঃ বদ ামান 
মন

অিফস 
সহায়ক

জলা সমাজেসবা কাযালয়, বর না 01784598373

ি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)

২



 ১। জ রী েয়াজেন যাগােযাগ জনাব মাসাঃ সাম াহার, লকচারার, আঃ ঃেকঃ, 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।

১-১-২০২২
মমী আখতার
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ন র: ৪১.০১.০৬০০.০০০.২৫.০০৮.১৯.২/১(১৭) তািরখ: ১৭ পৗষ ১৪২৮
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অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) পিরচালক, শাসন ও অথ অিধশাখা, সমাজেসবা অিধদফতর, ঢাকা।
২) পিরচালক, সামািজক িনরাপ া অিধশাখা, সমাজেসবা অিধদফতর, ঢাকা।
৩) পিরচালক, িত ান অিধশাখা, সমাজেসবা অিধদফতর, ঢাকা।
৪) পিরচালক, কায ম 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, আ িলক িশ ণ ক , সমাজেসবা অিধদফতর, ঢাকা।
৯) উপপিরচালক, িবভাগীয় পিরচালেকর কাযালয়, সমাজেসবা অিধদফতর, 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
১৬) জলা িহসাবর ণ কমকতা, ....................................
১৭) উপেজলা িহসাবর ণ কমকতা, .............................................

১-১-২০২২
মমী আখতার

অ

৩


