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ডা: �মা: মাহবুবুর রহমান 

পিরচালক(�া��) 
বিরশাল িবভাগ, বিরশাল

 
 
 
 

 
ডাঃ বাসুেদব কুমার দাস 
সহকারী পিরচালক(�শা) 
বিরশাল িবভাগ, বিরশাল

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
পিরচালক (�া��) এর কায�ালয় 

বিরশাল িবভাগ, বিরশাল 

�ারক নং-  িডএইচ/বিরশাল/পার-১/২০১৮/১০৭(২৫) তািরখঃ ২৪-০১-২০১৮

��াপন

িনে� বিণ�ত কম�কত�ােক/কম�কত�াগনেক বত�মান পদ ও কম��ল হেত বদলী কের তাহার/তাহােদর নােমর পাে� বিণ�ত পেদ ও কম��েল পদায়ন/ন�া� করা হেলাঃ

�ঃ 
নং

কম �কত �া/কম �চািরর নাম, পদবী, বত �মান কম ��ল বদিল/পদায়ন/ন�া�কৃত পদ ও কম ��ল

১

ডা: আশীষ কুমার �দবনাথ(১৩৪৪৯৫), িনয়িমত 

ওএসিড, �া�� অিধদ�র, মহাখালী, ঢাকা, ঢাকা 

( �া�� অিধদ�র, ঢাকা এর �ারক নং-িডিজএইচএস/পার-২/

পাট�ফাইল-২/ওএসিড/২০১৭/১৭১৬/১১৫১৫, তািরখ: 

১৭.১০.২০১৭ি�ঃ �মাতােবক বদলী আেদশ �মাতােবক ন��কৃত। 

)

�মিডেকল অিফসার (পেদর আইিড ন�রঃ৭৬৮৫),িনয়িমত 

মঠবািড়য়া উপেজলা �া�� কমে��, মঠবাড়ীয়া, িপেরাজপুর

২

ডাঃ �মাঃ সাইফুল ইসলাম(১২৯২২১), িনয়িমত 

�মিডেকল অিফসার (আইএমও), �শর-ই-বাংলা �মিডেকল 

কেলজ হাসপাতাল, বিরশাল, বিরশাল, মূল পদঃ �মিডেকল 

অিফসার (আইএমও)

সহকারী �রিজ�ার (ইএনিট)(পেদর আইিড ন�রঃ২১১২),িনয়িমত 

�শর-ই-বাংলা �মিডেকল কেলজ হাসপাতাল, বিরশাল সদর, বিরশাল

৩

ডা: আফরীন জাহান(১৩৪৭০৫), িনয়িমত 

�কা-অিড�েনটর (এমও, িডিডিস), বিরশাল িসিভল সাজ�ন অিফস, 

বিরশাল, বিরশাল

সহকারী �রিজ�ার (�মিডিসন)(পেদর আইিড ন�রঃ১৫৫৩),িনয়িমত 

বিরশাল �জনােরল হাসপাতাল, বিরশাল সদর, বিরশাল

৪

Dr.Farzana Ferdous(১০০০৯২৯), িশ�া ��ষেন 

ওএসিড, �া�� অিধদ�র, মহাখালী, ঢাকা, ঢাকা, মূল পদঃ 

�মিডেকল অিফসার (এমও) 

( �া�� অিধদ�েরর �ারক নং-িডিজএইচএস/পার--২/

ওএসিড/-পদায়ন/২০০০/১৪১০৩, তািরখঃ ২৮.১২.২০১৭ি�ঃ 

�মাতােবক পদায়ন আেদেশ ন��কৃত। )

�লকচারার (ভাইেরালিজ).(পেদর আইিড ন�রঃ১৫০৭৫০),িনয়িমত 

�শর-ই-বাংলা �মিডেকল কেলজ, বিরশাল, বিরশাল সদর, বিরশাল

৫

সায়মা সািদয়া(১০৩৬২৯৯), OSD 

ওএসিড, �া�� অিধদ�র, মহাখালী, ঢাকা, ঢাকা 

( �া�� অিধদ�র �ারক নং-িডিজএইচএস/পার-২ওএসিড-

পদায়ন/২০০০/১৪১০৩, তািরখ: ২৮-১২-২০১৭ি�ঃ �মাতােবক 

পদায়েনর জন� ন��কৃত। )

�লকচারার (বােয়ােকিমি�)(পেদর আইিড ন�রঃ১৮৫৫),িনয়িমত 

�শর-ই-বাংলা �মিডেকল কেলজ, বিরশাল, বিরশাল সদর, বিরশাল

৬

�মাঃ মুিন��ামান(১৩০০৭৩), পেদর িবপরীেত 

( সহকারী �রিজ�ার(�মিডিসন) �শবািচমহা. বিরশাল এ বদলীর 

আেদশাধীন। )

�মিডেকল অিফসার (আইএমও)(পেদর আইিড ন�রঃ২১৮৫),িনয়িমত 

�শর-ই-বাংলা �মিডেকল কেলজ হাসপাতাল, বিরশাল সদর, বিরশাল 

( অ� কায�ালেয়র �ারক নং-িডএইচ/বিরশাল/পার-১/২০১৮/৩৬, তািরখঃ ৯/০১/২০১৮ ইং �িমক নং-০৩ 

এর আেদশ সংেশাধন কের । (সংি�� কম�কত�া বদলী/পদায়নকৃত কম��েল �যগদােনর পূব� িদন পয�� 

সময়কাল িবএসআর ১ম খে�র ৫ এর ১৭ �নাট-২ ধারা �মাতােবক কম�কাল িহেসেব গন� হেব।) )

এই আেদশ জন�ােথ� জাির করা হেলা।

�ারক নং- িডএইচ/বিরশাল/পার-১/২০১৮/১০৭(২৫)                                           তািরখঃ  ২৪-০১-২০১৮

অনুিলিপ অবগিত ও �েয়াজনীয় ব�ব�া �হেণর জন� ��রণ করা হেলাঃ

1. অধ��, ...........................................................................................................................................................................কম�কত�া গেণর ছাড়প� �দান/ �যাগদান প� 
�হণ/ �যাগদান না করার তথ� যথাশী� অ� অিধদ�রেক ফ�া�/প� মারফত অবিহত করার জন� অনুেরাধ করা হেলা।

2. ত�াবধায়ক/ পিরচালক, ............................................................................................................................................... কম�কত�া গেণর ছাড়প� �দান/ �যাগদান প� 
�হণ/ �যাগদান না করার তথ� যথাশী� অ� অিধদ�রেক ফ�া�/প� মারফত অবিহত করার জন� অনুেরাধ করা হেলা। 

3. িসিভল সাজ�ন, ................................................................................................................................................................কম�কত�াগেণর ছাড়প� �দান/ �যাগদান প� 
�হণ/ �যাগদান না করার তথ� যথাশী� অ� অিধদ�রেক ফ�া�/প� মারফত অবিহত করার জন� অনুেরাধ করা হেলা।

4. �জলা িহসাব র�ণ কম�কত�া .....................................................................................................................................।
5. উপেজলা �া�� ও পঃপঃ কম�কত�া/ উপেজলা িহসাব র�ণ কম�কত�া...........................................................................।
6. ডাঃ .........................................................................................................................................................................।

এ ��াপন জারীর ৭ (সাত) কম�িদবেসর মেধ� সংি�� কম�কত�া তাহার দািয়�ভার হ�া�র করেবন অন�থায় ৮ (আট) িদন এর িদন হেত সরাসির অবমু� হেয়েছন বেল গণ� হেব।      
                অবমুি�র সময় িতিন বদলীকৃত �ােনর এইচআরএম ডাটােবজ �থেক মুভ আউট এবং �যাগদােনর পর �যাগদানকৃত কম��েল মুভ ইন হেবন।
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