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২৬ 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 া   হর ীহরী,  ,  ব া িচবা িচ,  ,  আয়াআয়া ,  ,  পির তাকমপির তাকম , ,  ওয়াডারওয়াডার ,  ,  ব াতাব াহকবাতাবাহক,  ,  া েস ারােস ার   ওও  সমমানসমমান”” কমচারীেদর
১৭তম ােচ ““ পশাগতপশাগত   দ তা িদ তা ি   ওও  মােনা য়নমােনা য়ন” ” শীষক িশ ণ কাস আগামী  ১২-০৬-২০২২ি . হেত
১৪-০৬-২০২২ি . 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 ১২/০৬/২০২২ি . 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 মাঃ আিজ ল হক 

বপারী
বাতাবাহক উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, উিজর র, 

বিরশাল
01749552573

02 জনাব মাঃ জাহা ীর 
হােসন

িনরাপ া 
হরী

জলা সমাজেসবা কাযালয়, িপেরাজ র 01745012321

03 জনাব পংকজ মার দাস িনরাপ া 
হরী

সফ হাম, বিরশাল 01716433816

04 জনাব মাঃ িসরা ল ইসলাম অিফস সহায়ক উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, িহজলা, 
বিরশাল

01754504852

05 জনাব আঃ রব তা কদার অিফস সহায়ক উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, মিক, 
প য়াখালী

01759525619

06 জনাব মাঃ আিমর হােসন িনরাপ া 
হরী

উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, চরফ াশন, 
ভালা

01791660543

07 জনাব ওমর আলী জািকর বা িচ সরকাির িশ  পিরবার বািলকা, ভালা 01827584221
08 জনাব মাঃ িদদা ল ইসলাম িনরাপ া 

হরী
জলা সমাজেসবা কাযালয়, ঝালকা 01731489352

09 জনাব মাঃ বদ ামান 
মন

অিফস সহায়ক জলা সমাজেসবা কাযালয়, বর না 01784598373

10 জনাব মেনায়ার হােসন া অিফস সহায়ক উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, মেহি গ , 
বিরশাল

01855315385

11 জনাব মাঃ মিজ র রহমান অিফস সহায়ক সরকাির িশ  পিরবার (বালক), বিরশাল 01728879302
12 জনাব মাঃ সিলম ম মদার অিফস সহায়ক হাসপাতাল সমাজেসবা কাযালয়, প য়াখালী 01714636180
13 জনাব মেহে ন নছা আয়া সফ হাম, বিরশাল 01710181135
14 জনাব মাঃ রােসল অিফস সহায়ক সরকাির িশ  পিরবার বালক, ভালা 01739199142

১



15 জনাব মাঃ আ ল কালাম 
আজাদ

িনরাপ া 
হরী

জলা সমাজেসবা কাযালয়, ভালা 01780132354

16 জনাব মাঃ আ  তােহর অিফস সহায়ক শহর সমাজেসবা কাযালয়, িপেরাজ র 01913113467
17 জনাব মাঃ ফিরদ িসকদার অিফস সহায়ক উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, ভা ািরয়া, 

িপেরাজ র
01745706880

18 জনাব মাঃ জািহ ল ইসলাম অিফস সহায়ক উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, মঠবািড়য়া, 
িপেরাজ র

01758672297

19 জনাব মাঃ বািক ামান অিফস সহায়ক উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, বামনা, 
বর না

01753953148

20 জনাব মাঃ ফা ক 
হাওলাদার

িনরাপ া 
হরী

উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, নলিছ , 
ঝালকা

01736559256

21 জনাব মাঃ শামীম বা িচ সমি ত ি  িতব ী িশ া কায ম, 
ঝালকা

01728232204

22 জনাব মাঃ আ ল বাসার িনরাপ া 
হরী

শহর সমাজেসবা কাযালয়, ঝালিক 01728253555

23 জনাব মাঃ িমজা র রহমান 
ইিলয়াচ

অিফস সহায়ক হাসপাতাল সমাজেসবা কাযালয়, শবািচমহা, 
বিরশাল

01996337788

24 জনাব মাঃ বলাল অিফস সহায়ক সমি ত ি  িতব ী িশ া কায ম, 
প য়াখালী

01733423592

25 জনাব মাঃ আল আিমন অিফস সহায়ক উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, সদর, 
প য়াখালী

01757026146

26 জনাব মাঃ রােসল নগাবান অিফস সহায়ক সমি ত ি  পিতব ী িশ া কায ম, 
িপেরাজ র

01538268857

27 জনাব মাঃ লাল হােসন িনরাপ া 
হরী

উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, আৈগলঝাড়া, 
বিরশাল

01727725766

28 জনাব মাসাঃ জয়নব 
আ ার নয়ন

িনরাপ া 
হরী

জলা সমাজেসবা কাযালয়, প য়াখালী 01739934395

29 জনাব মাঃ ইি স আলী িনরাপ া 
হরী

সরকাির িশ  পিরবার (বািলকা), প য়াখালী 01723676035

30 জনাব মাঃ আঃ রা াক 
িসকদার

অিফস 
সহায়ক

উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, লাদী, 
বিরশাল

01745849621

31 জনাব মাঃ আঃ মােলক 
হাওলাদার

িনরাপ া 
হরী

ছাটমিন িনবাস ( ববী হাম), বিরশাল 01986194919

32 জনাব মহসীন হাওলাদার বাতাবাহক উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, নািজর র, 
িপেরাজ র

01933852047

33 জনাব মাঃ মাহ েব আলম অিফস সহায়ক উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, কাউখালী, 
িপেরাজ র

01726369245

34 জনাব মাঃ দেলায়ার 
হােসন

অিফস সহায়ক উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, নছারাবাদ, 
িপেরাজ র

01739448539

35 জনাব মাঃ জািহ ল ইসলাম অিফস সহায়ক উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, মঠবািড়য়া, 
িপেরাজ র

01758672297

36 জনাব মাঃ হািব র রহমান 
তাং

অিফস সহায়ক জলা সমাজেসবা কাযালয়, প য়াখালী 01798267619

37 জনাব মাঃ িফেরাজ আলম িনরাপ া 
হরী

শহর সমাজেসবা কাযালয়, প য়াখালী 01791660543

38 জনাব আ ল মা ান অিফস সহায়ক উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, মন রা, 
ভালা

01727953315

39 জনাব ি  বগম অিফস সহায়ক আ িলক িশ ণ ক , বিরশাল 01776158552
40 জনাব পারভীন বগম বা িচ আ িলক িশ ণ ক , বিরশাল 01915031535

২



ি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)
 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।

৯-৬-২০২২
মমী আখতার

অ

ন র: ৪১.০১.০৬০০.০০০.২৫.০০৮.১৯.২৯/১ তািরখ: ২৬ জ  ১৪২৯
০৯ ন 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) ি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, 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, ....................................................................................
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১৭) উপেজলা িহসাবর ণ কমকতা, ......................................................................

৯-৬-২০২২
মমী আখতার

অ

৪


