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ন র: ৪১.০১.০৬০০.০০০.২৫.০০৮.১৯.২৭ তািরখ: 
২৬ ম ২০২২

১২ জ  ১৪২৯

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 ,  ,  ব াতাব াহকবাতাবাহক,  ,  া েস ারােস ার   ওও  সমমানসমমান”” কমচারীেদর ১৬তম ােচ
““ পশাগতপশাগত   দ তা িদ তা ি   ওও  মােনা য়নমােনা য়ন” ” শীষক িশ ণ কাস আগামী  ২৯-০৫-২০২২ি . হেত ৩১-০৫-২০২২ি . 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 ২৯/০৫/২০২২ি . তািরখ সকাল ৮.৩০ ঘ কার মে  িশ ণ কে
উপি ত হেয় িরেপাট করার জ  অ েরাধ করা হেলা।

ঃনং কমচারীরনাম পদবী কম েলর কানা মাবাইলনা ার
০১ জনাব িলটন ঢালী বা িচ সরকাির ি  িতব ী িব ালয়, বিরশাল 01763996506
02 জনাব মাঃ আলাউি ন 

হাওলাদার
িনরাপ া 

হরী
উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, বানারীপাড়া, 
বিরশাল

01728289697

03 জনাব মাঃ সােয়ম খান অিফস 
সহায়ক

হাসপাতাল সমাজেসবা কাযালয়, সদর 
হাসপাতাল, বিরশাল

01775544175

04 জনাব মাঃ মাজাে ল 
িসকদার

অিফস 
সহায়ক

সরকাির িশ  পিরবার (বালক), বিরশাল 01928435598

05 জনাব মমতাজ বগম বা িচ সরকাির িশ  পিরবার (বালক), বিরশাল 01963931259
06 জনাব মাঃ ইিলয়াস 

হােসন
অিফস 
সহায়ক

সরকাির িশ  পিরবার বািলকা (উঃ), বিরশাল 01731407189

07 জনাব িফেরাজা বগম অিফস 
সহায়ক

সরকাির িশ  পিরবার বািলকা (উঃ), বিরশাল 01682993786

08 জনাব মাঃ বাদশা 
হাওলাদার

অিফস 
সহায়ক

সরকাির িশ  পিরবার বািলকা (দঃ), বিরশাল 01731250516

09 জনাব লাল চ  দাস পির তাকম সরকাির িশ  পিরবার বািলকা (দঃ), বিরশাল 01919826319
10 জনাব মাঃ ইউ চ িনরাপ া 

হরী
উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, লাদী, 
বিরশাল

01760335885

11 জনাব তাহিমনা বগম অিফস 
সহায়ক

সরকাির ি  িতব ী িব ালয়, বিরশাল 01766839225

12 জনাব িমনারা বগম বা িচ ঃ  ও ভব ের িশ ণ ও নবসান ক , 
বিরশাল

01795831879

13 জনাব আ াহ আল মা ন ওয়াডার ঃ  ও ভব ের িশ ণ ও নবসান ক , 
বিরশাল

01722316718

১



14 জনাব দেলায়ার হােসন িনরাপ া 
হরী

উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, গৗরনদী, 
বিরশাল

01727430191

15 জনাব আফেরাজা বগম সহকারী ক সফ হাম, বিরশাল 01918235189
16 জনাব মাঃ ের আলম 

হাওলাদার
ওয়াডার সাঃ িতব ী মঃ িশ ণ ও নবাসন ক , 

বিরশাল
01726760398

17 জনাব আিম ন নছা বা িচ সাঃ িতব ী মঃ িশ ণ ও নবাসন ক , 
বিরশাল

01736649297

18 জনাব মাঃ মাশের ল 
ইসলাম

অিফস 
সহায়ক

সরকাির িশ  পিরবার (বালক), বিরশাল 01924380502

19 জনাব আকিলমা বগম আয়া ছাটমিন িনবাস ( ববী হাম), বিরশাল 01716604648
20 জনাব লসী রানী পির তাকম সফ হাম, বিরশাল 01742077165
21 জনাব আব স সালাম পির তাকম সরকাির িশ  পিরবার (বালক), বিরশাল 01767924042
22 জনাব তাছিলমা বগম বা িচ সরকাির িশ  পিরবার বািলকা (উঃ), বিরশাল 01864885797
23 জনাব মাঃ ামান অিফস 

সহায়ক
সরকাির িশ  পিরবার বািলকা (দঃ), বিরশাল 01720338472

24 জনাব মাঃ খাই ল ইসলাম অিফস 
সহায়ক

সরকাির ি  িতব ী িব ালয়, বিরশাল 01855565240

25 জনাব মাঃ আ ল হােসন ওয়াডার সাঃ িতব ী মঃ িশ ণ ও নবাসন ক , 
বিরশাল

01718101693

26 জনাব তাছিলমা আ ার আয়া ছাটমিন িনবাস ( ববী হাম), বিরশাল 01712434870
27 জনাব মাঃ তৗিহদ হােসন ওয়াডার সাঃ িতব ী মঃ িশ ণ ও নবাসন ক , 

বিরশাল
01720677757

28 জনাব িমনারা বগম পির তাকম সাঃ িতব ী মঃ িশ ণ ও নবাসন ক , 
বিরশাল

01720677791

29 জনাব নয়ন খান বা িচ ফােতমা খানম সরকাির িশ  পিরবার (বালক), 
ভালা

01923894411

30 জনাব মাঃ ইসমাইল 
হােসন

িনরাপ া 
হরী

শহর সমাজেসবা কাযালয়, ভালা 01734803011

31 জনাব মাঃ ফখ ল ইসলাম ােস ার উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, সদর, ভালা 01710351399
32 জনাব আ র রা াক িনরাপ া 

হরী
উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, বারহানউি ন, 
ভালা

01719938369

33 জনাব মাঃ ই ািহম খিলল অিফস 
সহায়ক

ফােতমা খানম সরকাির িশ  পিরবার (বালক), 
ভালা

01778443636

34 জনাব উ ল চ  দাস অিফস 
সহায়ক

ফােতমা খানম সরকাির িশ  পিরবার (বালক), 
ভালা

01743412445

35 জনাব মাঃ িমজা র 
রহমান

িনরাপ া 
হরী

শহর সমাজেসবা কাযালয়, িপেরাজ র 01729570170

36 জনাব মাঃ আল আিমন 
তা কদার

অিফস 
সহায়ক

জলা সমাজেসবা কাযালয়, প য়াখালী 01759533251

37 জনাব দয় সাহা অিফস 
সহায়ক

উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, দশিমনা, 
প য়াখালী

01771141650

38 জনাব অর ন শীল অিফস 
সহায়ক

সরকাির িশ  পিরবার বািলকা, প য়াখালী 01734804239

39 জনাব মাঃ মিনর হােসন অিফস 
সহায়ক

সরকাির িশ  পিরবার বািলকা, প য়াখালী 01763844584

40 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। )

২



মিহলা শািড় বা ি  িপচ (মািজত রে র)
 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।

২৬-৫-২০২২
মমী আখতার

অ

ন র: ৪১.০১.০৬০০.০০০.২৫.০০৮.১৯.২৭/১ তািরখ: ১২ জ  ১৪২৯
২৬ 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, িত ান অিধশাখা, সমাজেসবা অিধদফতর, ঢাকা।
৩) পিরচালক, কায ম অিধশাখা, সমাজেসবা অিধদফতর, ঢাকা।
৪) পিরচালক, সামািজক িনরাপ া অিধশাখা, সমাজেসবা অিধদফতর, ঢাকা।
৫) উপপিরচালক, আ িলক িশ ণ ক , সমাজেসবা অিধদফতর, ঢাকা।
৬) পিরচালক (অিতির  দািয় ), িবভাগীয় পিরচালেকর কাযালয়, িবভাগীয় পিরচালেকর কাযালয়, সমাজেসবা
অিধদফতর, বিরশাল
৭) অিতির  পিরচালক, িবভাগীয় পিরচালেকর কাযালয়, িবভাগীয় পিরচালেকর কাযালয়, সমাজেসবা অিধদফতর,
বিরশাল
৮) উপপিরচালক, িবভাগীয় পিরচালেকর কাযালয়, সমাজেসবা অিধদফতর, বিরশাল
৯) িবভাগীয় িহসাবিনয় ক, বিরশাল।
১০) উপ পিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয়, বিরশাল
১১) উপ পিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয়, ভালা
১২) উপ পিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয়, প য়াখালী
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, .....................................................................................

২৬-৫-২০২২
৩



মমী আখতার
অ

৪


