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১১ নেভ র ২০২১

২৬ কািতক ১৪২৮

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
নরােদশ না দয়া পয  সমাজেসবা অিধদফতরাধীন ঢাকা িবভােগর আওতায় িন বিণত কমচারীগণেক তােদর নােমর পাে  বিণত

কম েল কাজ করার জ  সং  করা হেলা।

মম কমচারীরকমচারীর  ন ামন াম  ওও  পদবীপদবী বত মানবত মান   কম লকম ল যয   কম েলকম েল   সংসং   করাকরা  হেল াহেল া
১১ ২২ ৩৩ ৪৪

১.১. মাঃ আ র রা াক
িফ  পারভাইজার

উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়,
 নবাবগ , ঢাকা 

জলা সমাজেসবা কাযালয়, ঢাকা

২.২. মাঃ গালাম মা ফা
িফ  পারভাইজার

উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়
টি বািড়, ি গ

উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, নবাবগ , ঢাকা

৩.৩. মাঃ মিহউি ন আহাে দ
িফ  পারভাইজার

উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়,
গাজী র, সদর

শহর সমাজেসবা কাযালয়-৬, ঢাকা

০১. সং  কমচািরগণ তােদর লকম ল হেত বতন-ভাতািদ হেন করেবন। 
০২. এ আেদশ অিবলে  কাযকর হেব।

১১-১১-২০২১
মাঃ সা া ল ইসলাম

পিরচালক (অিতির  দািয় )
ফান: ০২-৪৪-৮২২০০৮

ফ া : ০২-৪৪-৮২২০০৮
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অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা
হইল: 
১) মহাপিরচালক, সমাজেসবা অিধদফতর
২) পিরচালক, শাসন ও অথ অিধশাখা, সমাজেসবা অিধদফতর
৩) পিরচালক, কায ম অিধশাখা, সমাজেসবা অিধদফতর
৪) পিরচালক, িত ান অিধশাখা, সমাজেসবা অিধদফতর
৫) পিরচালক, সামািজক িনরাপ া অিধশাখা, সমাজেসবা অিধদফতর

১



৬) উপ পিরচালক, জলা সমাজ সবা কাযালয়, ি গ
৭) উপ পিরচালক, উপপিরচালেকর দ র, জলা সমাজেসবা কাযালয়, গাজী র
৮) উপ পিরচালক, উপপিরচালেকর দ র, জলা সমাজ সবা কাযালয়, ঢাকা
৯) সহকারী পিরচালক, শাসন-২ শাখা (নন- গেজেটড), সমাজেসবা অিধদফতর
১০) উপেজলা একাউ স এ  িফ া  অিফসার, গাজী র সদর, গাজী র।
১১) উপেজলা একাউ স এ  িফ া  অিফসার, নবাবগ , ঢাকা।
১২) উপেজলা একাউ স এ  িফ া  অিফসার, টি বাড়ী, ি গ ।
১৩) উপেজলা সমাজেসবা অিফসার, নবাবগ , ঢাকা।
১৪) উপেজলা সমাজেসবা অিফসার, টি বাড়ী, ি গ ।
১৫) উপেজলা সমাজেসবা অিফসার, গাজী র সদর, গাজী র।
১৬) শহর সমাজেসবা অিফসার, শহর সমাজেসবা কাযালয-৬, ঢাকা
১৭) মাঃ আ র রা াক, িফ  পারভাইজার, উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, নবাবগ , ঢাকা।
১৮) মাঃ গালাম মা ফা, িফ  পারভাইজার, উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, টি বাড়ী, ি গ ।
১৯) মাঃ মিহউি ন আহাে দ, িফ  পারভাইজার, গাজী র সদর, গাজী র।
২০) সংর ন নিথ।

১১-১১-২০২১
আিদল মা াকীন

উপপিরচালক ( ন দািয় )
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