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�ারক নং িডিজএইচএস/পার-১/৩৩ তম/২০১৪/২২৩০ তািরখঃ ২০-০২-২০১৭

�ꥑ�াপন
 

িনে� বিণ湔�ত কম湔�কত湔�া-擘�ক বত湔�মান পদ ও কম湔��ল হেত বদলী কের তাহার নােমর পাে烘� বিণ湔�ত পেদ ও কম湔��েল পদায়ন/ন감�া☑� করা হেলাঃ  

树�ঃ নং কম 湔�কত 湔�া/কম 湔�চািরর নাম, পদবী, বত 湔�মান কম 湔��ল বদিল/পদায়ন/ন감�া☑�কৃত পদ ও কম 湔��ল

১

ডাঃ 擘�মাঃ 擘�ফরেদৗস রহমান(১০৫৯০৩) 

জুিনয়র কনসালেট� (কািড湔�ওলিজ), 

নািসরনগর উপেজলা ꧐�া�감� কমে��, �াꯖ�ণবািড়য়া।

সংযুি掘�- জুনঃকন; (কািড湔�ওলিজ), 

বাংলােদশ সু�ীম 擘�কাট湔� 擘�মিডেকল ি⣚�িনক, ঢাকা। 

সংযুি掘�কালীন সমেয় িতিন 擘�বতনভাতািদ ꧐�া�감� অিধদ�েরর মূল কম湔��ল হেত উে╊�ালন করেবন।

 

এই আেদশ জন꧐�ােথ湔� জাির করা হেলা।

�ারক নংঃ  িডিজএইচএস/পার-১/৩৩ তম/২০১৪/২২৩০/১(২৫)                                           তািরখঃ  ২০-০২-২০১৭

 

অনুিলিপ অবগিত ও �েয়াজনীয় ব감�ব�া ꏚ�হেণর জন감� 擘��রণ করা হেলাঃ

1. সিচব, ꧐�া�감� ও পিরবার কল감�াণ ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। দৃি㔜� আকষ湔�ণঃ যুꪜ� সিচব (�শাসন)
2. মহা-পিরচালক, ꧐�া�감� অিধদ�র, মহাখালী, ঢাকা। (দৃি㔜� আকষ湔�ণঃ সহকারী পিরচালক, সম㖒�য়)
3. অিতির掘� মহা-পিরচালক, �শাসন/উ犕�য়ন, ꧐�া�감� অিধদ�র, মহাখালী, ঢাকা।
4. পিরচালক, �শাসন/অথ湔�/হাসপাতাল/এম.ই/পিরক뒖�না/িপএইচিস/িডিস/擘�হািমও/এমআইএস, অㄌ� দ�র।
5. অধ감�癘�/পিরচালক/পিরচালক(꧐�া�감�).................................................. কম湔�কত湔�া গেণর ছাড়পㄌ� �দান/ 擘�যাগদান পㄌ� ꏚ�হণ/ 擘�যাগদান না করার তথ감� যথাশী� অㄌ� অিধদ�রেক ফ감�া�/

পㄌ� মারফত অবিহত করার জন감� অনুেরাধ করা হেলা। 
6. 擘�রিজ棐�ার, িবএসএমএমইউ, শাহবাগ, ঢাকা।
7. উপ-পিরচালক, পার-১/পার-২/�ধান, ꧐�া�감� তথ감� ইউিনট, অㄌ� অিধদ�র।
8. সহকারী পিরচালক, পার-১,২,৩,৪,৫/এিসআর,/আইন/ অㄌ� দ�র।
9. �ধান িহসাব র癘�ণ কম湔�কত湔�া, ꧐�া�감� ও পঃকঃ ম�ণালয়, এিজিব ভবন, ঢাকা।

10. িনরী癘�া ও িহসাব র癘�ণ কম湔�কত湔�া,িবভাগীয় িহসাব িনয়�েকর কায湔�ালয়......................................................................। 
11. সহকারী পিরচালক, এম আই এস, উ掘� �ꥑ�াপন অㄌ� অিধদ�েরর ওেয়ব সাইেট �কােশর জন감� অনুেরাধ করা হেলা। 
12. উপ-িনয়�ক, বাংলােদশ ফরম ও �কাশনা অিফস, 擘�তজগাঁও, ঢাকা। অㄌ� িবꥑ�ি� পরবত湔�ী 擘�গেজেট �কােশর জন감� অনুেরাধ করা হেলা।
13. িসিভল সাজ湔�ন/ ততাবধায়ক ..............................কম湔�কত湔�াগেণর ছাড়পㄌ� �দান/ 擘�যাগদান পㄌ� ꏚ�হণ/ 擘�যাগদান না করার তথ감� যথাশী� অㄌ� অিধদ�রেক ফ감�া�/পㄌ� মারফত অবিহত

করার জন감� অনুেরাধ করা হেলা।
14. 擘�জলা িহসাব র癘�ণ কম湔�কত湔�া ......................................................................................................................................।
15. উপেজলা ꧐�া�감� ও পঃপঃ কম湔�কত湔�া/ উপেজলা িহসাব র癘�ণ কম湔�কত湔�া.............................................................................।
16. ডাঃ ...........................................................................................................................................................................।

 


