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�ারক নং-  নং-িডএইচ/বিরশাল/পার-১/২০১৮/২৩৬৮ তািরখঃ ২৫-১০-২০১৮

��া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: অসীম কুমার িব�াস (১১৪১১৪) , ন�� 

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

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

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

ন�রঃ২১০৫), িনয়িমত 

�শর-ই-বাংলা �মিডেকল কেলজ হাসপাতাল, 

বিরশাল সদর, বিরশাল

২

ডা: মানেব� দাস (১২০১৭৪) , ন�� 

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

বিরশাল, বিরশাল, মূল পদঃ �মিডেকল অিফসার

�মিডেকল অিফসার (পেদর আইিড ন�রঃ৭২২২), 

িনয়িমত 

পটুয়াখালী ২৫০ শয�া িবিশ� সদর হাসপাতাল, 

পটুয়াথালী সদর, পটুয়াখালী

৩

ডাঃ �মাঃ জাহা�ীর �হােসন (১১২৭১২) , ন�� 

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

বিরশাল, বিরশাল, মূল পদঃ �মিডেকল অিফসার (সাজ�ারী ওিপিড)

�মিডেকল অিফসার (পেদর আইিড ন�রঃ৫৫৯২), 

িনয়িমত 

সদর হাসপাতাল,ঝালকাঠী, ঝালকাঠী সদর, 

ঝালকািঠ

৪

ডা. �মা: মাসেরফুল ইসলাম (১২৮১৭০) , ন�� 

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

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

�রিজ�ার (অেথ�ােপিড� সাজ�ারী) (পেদর আইিড 

ন�রঃ২২৫৯), িনয়িমত 

�শর-ই-বাংলা �মিডেকল কেলজ হাসপাতাল, 

বিরশাল সদর, বিরশাল

৫

ডাঃ শরীফ উি�ন রায়হান। (১২৭২০১) , ন�� 

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

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

ইমােজ�ী �মিডেকল অিফসার (পেদর আইিড 

ন�রঃ১৫৫৯), িনয়িমত 

বিরশাল �জনােরল হাসপাতাল, বিরশাল সদর, 

বিরশাল

৬

ডাঃ দীপাি�তা পিপ। (১২৬৪৬৮) , ন�� 

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

বিরশাল, বিরশাল, মূল পদঃ �মিডেকল অিফসার

�লকচারার (কিমউিনিট �মিডিসন) (পেদর আইিড 

ন�রঃ১৮৫৯), িনয়িমত 

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

সদর, বিরশাল

৭

ডাঃ সুমী আ�ার (১২৭০১৭) , 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�রঃ৩৩০০), 

িনয়িমত 

বিরশাল ব�ব�ািধ ি�িনক, বিরশাল সদর, বিরশাল

৮

অিমতাভ �দ (১৩১৪৯৬) , ন�� 

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

বিরশাল, বিরশাল, মূল পদঃ �মিডেকল অিফসার

�মিডেকল অিফসার (পেদর আইিড ন�রঃ৪৩০১), 

িনয়িমত 

�ভালা �জলা হাসপাতাল, �ভালা সদর, �ভালা

৯
ডাঃ মা�ফা শাহিরন (১৩৬৫১৩) , িনয়িমত 

�মিডেকল অিফসার , �বারহানউি�ন উপেজলা �া�� কমে��, �ভালা, বিরশাল, মূল পদঃ �মিডেকল অিফসার

�মিডেকল অিফসার (পেদর আইিড ন�রঃ১০৪৪), 

িনয়িমত 

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

১০
ডাঃ �মাঃ �হাসাইন আহেমদ (১৩০২৫০) , পেদর িবপরীেত 

জুিনয়র কনসালেট� (�মিডিসন), কাউখালী উপেজলা �হলথ কমে��, িপেরাজপুর, বিরশাল, মূল পদঃ সহকারী সাজ�ন

�মিডেকল অিফসার(ওিপিড) (পেদর আইিড 

ন�রঃ২২৩২), িনয়িমত 

�শর-ই-বাংলা �মিডেকল কেলজ হাসপাতাল, 

বিরশাল সদর, বিরশাল 

( িতিন ইএনিট বিহঃিবভােগ দািয়� পালন 

করেবন। )

১১
ডাঃ নুর �মাহা�াদ তালুকদার (১৩৬৪৬০) , িনয়িমত 

সহকারী সাজ�ন, নীলকদম ইউিনয়ন �স�ার, �ভালা, বিরশাল, মূল পদঃ সহকারী সাজ�ন

�মিডেকল অিফসার (পেদর আইিড ন�রঃ৪৬৭৮), 

িনয়িমত 

চরফ�াশন উপেজলা �া�� কমে��, চরফ�াশন, 

�ভালা

১২

ডা: স�য় কুমার দাস (১২১৮৮০) , িনয়িমত 

�মিডেকল অিফসার(ওিপিড), �শর-ই-বাংলা �মিডেকল কেলজ হাসপাতাল, বিরশাল, বিরশাল, মূল পদঃ �মিডেকল অিফসার 

(এমও)

ইমােজ�ী �মিডেকল অিফসার (পেদর আইিড 

ন�রঃ১৫৫৭), িনয়িমত 

বিরশাল �জনােরল হাসপাতাল, বিরশাল সদর, 

বিরশাল

 



 
 
 

 
ডা: �মা: মাহবুবুর রহমান 

পিরচালক(�া��) 
বিরশাল িবভাগ, বিরশাল। 

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

 
 
 

 
ডা: �মা: মাহবুবুর রহমান 

পিরচালক(�া��) 
বিরশাল িবভাগ, বিরশাল

�ঃ 

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

১৩

ডাঃ ত�রা আ�ার (১৩১৯৮৯) , OSD 

�লকচারার (মাইে�াবােয়ালিজ), �শর-ই-বাংলা �মিডেকল কেলজ, বিরশাল, বিরশাল, বিরশাল, মূল পদঃ �লকচারার 

(মাইে�াবােয়ালিজ)

�রিজ�ার (গাইিন এ� অবস) (পেদর আইিড 

ন�রঃ১৪৬৯৮৪), িনয়িমত 

�শর-ই-বাংলা �মিডেকল কেলজ হাসপাতাল, 

বিরশাল সদর, বিরশাল

এই আেদশ জন�ােথ� জাির করা হেলা।

�ারক নং- নং-িডএইচ/বিরশাল/পার-১/২০১৮/২৩৬৮                                           তািরখঃ  ২৫-১০-২০১৮

 

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।

 


