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ন র: ৪১.০১.০৬০০.০০০.২৫.০০৯.১৯.২৩ তািরখ: 
১২ ম ২০২২

২৯ বশাখ ১৪২৯

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 ১৪তম ােচ “ িফ  পারভাইজার,  
 ইউ িনয়নইউিনয়ন // 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 ১৬-০৫-২০২২ হেত ২২-০৫-২০২২ি . পয  ০৬ (ছয়) িদন াপী

 হেত যাে । উ  িশ ণ কােস মেনানয়ন ত িন বিণত িশ ণাথ েদর িশ েণ উপি িত িনি ত করেণর জ
আপনােক িবেশষভােব অ েরাধ করা হেলা। মেনানয়ন ত িশ ণাথ েদর আগামী ১৬/০৫/২২ি . 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 কমচারীরনাম পদবী কম েলর কানা মাবাইলনা ার
০১ জনাব িশ া দাস পৗর সমাজকম শহর সমাজেসবা কাযালয়, বিরশাল 01722558081
০২ জনাব শাহানাজ পারভীন ইউিনয়ন 

সমাজকম
উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, বা গ , 
বিরশাল

01729997058

০৩ জনাব নাজনীন আ ার ইউিনয়ন 
সমাজকম

উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, বা গ , 
বিরশাল

01711069995

জনাব মাঃ িগয়াস উি ন কািরগির িশ ক উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, উিজর র, 
বিরশাল

01734374492

০৫ জনাব হািসনা বগম কািরগির িশ ক উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, গৗরনদী, 
বিরশাল

01714572958

০৬ জনাব মাঃ ল ইসলাম ইউিনয়ন 
সমাজকম

উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, বানারীপাড়া, 
বিরশাল

01718906036

০৭ জনাব বদ নেনছা খানম ইউিনয়ন 
সমাজকম

উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, বানারীপাড়া, 
বিরশাল

01752029489

০৮ জনাব নাজমীন নাহার ইউিনয়ন 
সমাজকম

উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, লাদী, 
বিরশাল

01726394171

০৯ জনাব রািশদা বগম কািরগির িশ ক উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, বােকরগ , 
বিরশাল

01739959493

১০ জনাব মাঃ শিহ ল 
ইসলাম

কািরগির িশ ক উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, বােকরগ , 
বিরশাল

01711574505

১১ জনাব মাঃ শিহ ল 
আলম

ইউিনয়ন 
সমাজকম

উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, বাউফল, 
প য়াখালী 

01736171799

১২ জনাব পিল রানী দাস ইউিনয়ন 
সমাজকম

উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, িমজাগ , 
প য়াখালী

01718679094

১৩ জনাব সাবিরন লতানা 
না

ইউিনয়ন 
সমাজকম

উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, মিক, 
প য়াখালী

01720157626

১



১৪ জনাব নাসিরন আকতার ইউিনয়ন 
সমাজকম

উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, সদর, 
প য়াখালী

01710019876

১৫ জনাব তাসিলমা বগম ইউিনয়ন 
সমাজকম

উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, সদর, 
প য়াখালী

01781959835

১৬ জনাব ইসমত আরা 
পারভীন

ইউিনয়ন 
সমাজকম

উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, সদর, 
প য়াখালী

01763626165

১৭ জনাব আর  আখতার ইউিনয়ন 
সমাজকম

উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, সদর, 
প য়াখালী

01788798266

১৮ জনাব মাসাঃ শফালী 
বগম

কািরগির িশ ক উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, িমজাগ , 
প য়াখালী

 01725163747

১৯ জনাব মাঃ সাবাহান 
িময়া

ইউিনয়ন 
সমাজকম

উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, গলািচপা, 
প য়াখালী

01726120616

২০ জনাব নািজম উি ন 
হােসন

কািরগির িশ ক উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, দশিমনা, 
প য়াখালী

01766442277

২১ জনাব সাম ন নাহার 
বগম

পৗর সমাজকম শহর সমাজেসবা কাযালয়, খ পাড়া, 
প য়াখালী

01791080188

২২ জনাব ফােতমা বগম কািরগির িশ ক উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, সদর, ভালা 01726136905
২৩ জনাব মাঃ রাই ল 

ইসলাম
কািরগির িশ ক উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, 

বারহানউি ন, ভালা
01723167425

২৪ জনাব শফালী বগম কািরগির িশ ক উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, চরফ াশন, 
ভালা

01749269897

২৫ জনাব মাঃ শাহ আলম িফ  
পারভাইজার

উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, মন রা, 
ভালা

01718730287

২৬ জনাব মাঃ জাহা ীর 
হােসন

ইউিনয়ন 
সমাজকম

উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, 
নছারাবাদ,িপেরাজ র

01729838699

২৭ জনাব মাহাঃ জামাল 
হােসন

ইউিনয়ন 
সমাজকম

উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, ই রকািন, 
িপেরাজ র

01731514923

২৮ জনাব মাঃ সালাউি ন কািরগির িশ ক উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, সদর, 
িপেরাজ র

01741626851

২৯ জনাব মাসাঃ মমতাজ 
বগম

কািরগির িশ ক উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, ভা ািরয়া, 
িপেরাজ র

01752038492

৩০ জনাব ফািতমা পারভীন ইউিনয়ন 
সমাজকম

উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, বামনা, 
বর না

01724838424

৩১ জনাব মাসাঃ আফেরাজা 
বগম

ইউিনয়ন 
সমাজকম

উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, বামনা, 
বর না

01714235307

৩২ জনাব ল জাহান বগম কািরগির িশ ক উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, তালতলী, 
বর না

01708977266

৩৩ জনাব মাঃ আ ল 
হােসন

ইউিনয়ন 
সমাজকম

উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, সদর, 
ঝালকা

01683383004

৩৪ জনাব নাজমা বগম কািরগির িশ ক উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, কাঠািলয়া, 
ঝালকা

01782408242

৩৫ জনাব মাঃ জািকর 
হােসন

ইউিনয়ন 
সমাজকম

উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, নলিছ , 
ঝালকা

01716436837

৩৬ জনাব মাসাঃ ন 
নাহার

ইউিনয়ন 
সমাজকম

উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, নলিছ , 
ঝালকা

01711149382

৩৭ জনাব মিজনা খানম ইউিনয়ন 
সমাজকম

উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, নলিছ , 
ঝালকা

01745974435

৩৮ জনাব মাঃ শাহীন গাজী ইউিনয়ন 
সমাজকম

উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, নলিছ , 
ঝালকা

01716734440

৩৯ জনাব ফৗিজয়া খানম কািরগির িশ ক উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, নলিছ , 
ঝালকা

01746447242

২



৪০ জনাব মাসাঃ তাছিলমা 
বগম

কািরগির িশ ক উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, নলিছ , 
ঝালকা

01794096068

জ রী েয়াজেন যাগােযাগ 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।

১২-৫-২০২২
মমী আখতার

অ

ন র: ৪১.০১.০৬০০.০০০.২৫.০০৯.১৯.২৩/১ তািরখ: ২৯ বশাখ ১৪২৯
১২ ম ২০২২

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 অিধদফতর, ঢাকা।
৪) পিরচালক, সামািজক িনরাপ া অিধশাখা, সমাজেসবা অিধদফতর, ঢাকা।
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) িবভাগীয় িহসাবিনয় ক, বিরশাল।
৯) উপপিরচালক, আ িলক িশ ণ ক , সমাজেসবা অিধদফতর, ঢাকা।
১০) উপ পিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয়, বিরশাল
১১) উপ পিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয়, ভালা
১২) উপ পিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয়, প য়াখালী

৩



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, ..............................................................
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