
 
 
 

 
ডা: �মা: মাহবুবুর রহমান 

পিরচালক(�া��) 
বিরশাল িবভাগ, বিরশাল। 

Email: bdho@email.dghs.gov.bd,

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

বিরশাল িবভাগ, বিরশাল 
www.dghs.gov.bd 

 

 

�ারক নং-  নং-িডএইচ/বিরশাল/পার-১/২০১৮/২৪৫২ তািরখঃ ০৮-১১-২০১৮

��া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

�মাঃ রাফাত হাসান (১৩৬৬৩১) , ন�� 

�মিডেকল অিফসার ( পরবত�ী পদায়েনর িনিমে� ন�া�কৃত), পিরচালক(�া��)-এর কায�ালয়, বিরশাল িবভাগ, 

বিরশাল, বিরশাল, বিরশাল, মূল পদঃ এিস��া� সাজ�ন/ ইকুইভােল�

�মিডেকল অিফসার (পেদর আইিড ন�রঃ৮০২৪), িনয়িমত 

�নসারাবাদ উপেজলা �া�� কমে��, 

�নছারাবাদ(��পকাঠী), িপেরাজপুর

২

ডা. �মা. আসাদু�ামান (১০২৫০৭০) , ন�� 

�মিডেকল অিফসার ( পরবত�ী পদায়েনর িনিমে� ন�া�কৃত), পিরচালক(�া��)-এর কায�ালয়, বিরশাল িবভাগ, 

বিরশাল, বিরশাল, বিরশাল, মূল পদঃ ইউএইচএফিপও/সুপািরনেটনেড�

�মিডেকল অিফসার (পেদর আইিড ন�রঃ৮৩১০), িনয়িমত 

িপেরাজপুর িজলা হাসপাতাল, িপেরাজপুর সদর, িপেরাজপুর

৩

ডাঃ আলী আহেমদ (১১২৯৪৬) , ন�� 

�মিডেকল অিফসার ( পরবত�ী পদায়েনর িনিমে� ন�া�কৃত), পিরচালক(�া��)-এর কায�ালয়, বিরশাল িবভাগ, 

বিরশাল, বিরশাল, বিরশাল, মূল পদঃ সহকারী সাজ�ন/�মিডেকল অিফসার

�মিডেকল অিফসার(ওিপিড) (পেদর আইিড ন�রঃ২২২৫), 

িনয়িমত 

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

বিরশাল 

( ইএনিট বিহ�িবভােগ দািয়� পারন করেবন। )

৪

ডা: কাজী ফারহানা আহেমদ (১২৬২৪৮) , ন�� 

�মিডেকল অিফসার ( পরবত�ী পদায়েনর িনিমে� ন�া�কৃত), পিরচালক(�া��)-এর কায�ালয়, বিরশাল িবভাগ, 

বিরশাল, বিরশাল, বিরশাল, মূল পদঃ �মিডেকল অিফসার (এমও)

�মিডেকল অিফসার (পেদর আইিড ন�রঃ৫৫৯১), িনয়িমত 

সদর হাসপাতাল,ঝালকাঠী, ঝালকাঠী সদর, ঝালকািঠ

৫
ডাঃ �মাহা�দ মােজদুল হক কাওছার (১২৫৮১৬) , িনয়িমত 

�মিডেকল অিফসার , �ভালা �জলা হাসপাতাল, �ভালা, বিরশাল, মূল পদঃ �মিডেকল অিফসার

�মিডেকল অিফসার (পেদর আইিড ন�রঃ৩৩৬৩), িনয়িমত 

�গৗরনদী উপেজলা �া�� কমে�ে�, �গৗরনদী, বিরশাল 

( পাথরঘাটা উপেজলা �া�� কমে�ে�র সংযুি�র আেদশ 

বািতল পূব�ক। )

৬

�মাঃ মুশিফকু�ামান (১২৭০৮৮) , ন�� 

�মিডেকল অিফসার ( পরবত�ী পদায়েনর িনিমে� ন�া�কৃত), পিরচালক(�া��)-এর কায�ালয়, বিরশাল িবভাগ, 

বিরশাল, বিরশাল, বিরশাল

সহকারী �রিজ�ার (কািড�ওলিজ) (পেদর আইিড 

ন�রঃ২১০৮), িনয়িমত 

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

বিরশাল

৭

ডা. অির�ম বড়াল। (১২৭২১১) , ন�� 

�মিডেকল অিফসার ( পরবত�ী পদায়েনর িনিমে� ন�া�কৃত), পিরচালক(�া��)-এর কায�ালয়, বিরশাল িবভাগ, 

বিরশাল, বিরশাল, বিরশাল, মূল পদঃ ওএসিড

সহকারী. �রিজ�ার (অেথ�ােপিড� এ� �মােটালিজ) (পেদর 

আইিড ন�রঃ১৪৭৫৮১), িনয়িমত 

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

বিরশাল

৮

ডাঃ আবুল হাসনাত �মাঃ রােসল (১২৪৩৪৫) , ন�� 

�মিডেকল অিফসার ( পরবত�ী পদায়েনর িনিমে� ন�া�কৃত), পিরচালক(�া��)-এর কায�ালয়, বিরশাল িবভাগ, 

বিরশাল, বিরশাল, বিরশাল, মূল পদঃ �মিডেকল অিফসার

জুিনয়র কনসালেট� (অ�ােনি�িশয়া) (পেদর আইিড 

ন�রঃ১০৩৮), পেদর িবপরীেত 

বাবুগ� উপেজলা �া�� কমে��, বাবুগ�, বিরশাল

 

এই আেদশ জন�ােথ� জাির করা হেলা।

�ারক নং- নং-িডএইচ/বিরশাল/পার-১/২০১৮/২৪৫২                                           তািরখঃ  ০৮-১১-২০১৮

 

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। 

ি ি � � �

 



 
 
 

 
ডা: �মা: মাহবুবুর রহমান 

পিরচালক(�া��) 
বিরশাল িবভাগ, বিরশাল

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।


