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ারক নং-  পিরঃ( াঃ)/ময়মনঃিবভাগ/ডা ার/বদলী/০৬/৩৪৩ তািরখঃ ০৭-০৫-২০১৮
াপন

িনে  বিণত কমকতাগনেক জন ােথ /আেবদেনর ে ি েত তােদর নােমর পােশ বিণত পেদ পদায়ন এর জ  াব সহকাের নিথ উপ াপন করা হলঃ

ঃ
নং

কমকতা/কমচািরর নাম, পদবী, বতমান কম ল বদিল/পদায়ন/ া কৃত পদ ও কম ল

১
ডাঃ সজীব রায়(১২৯৪৬৩), িনয়িমত
( অ  কাযালেয় া কৃত ও ২২/০৩/১৮ ইং তািরেখ েযাগদানকৃত। )

সহকারী সাজন/েমিডেকল অিফসার (অেথােপিড  এ
মােটালিজ)(পেদর আইিড ন রঃ১৪৭৭০৭),িনয়িমত
ময়মনিসংহ েমিডেকল কেলজ হাসপাতাল, ময়মনিসংহ সদর, ময়মনিসংহ

২
ডাঃ আিমনুল ইসলাম(১১২১৮৭), িনয়িমত
( অ  কাযালেয় া কৃত ও ২১/০৩/১৮ ইং তািরেখ েযাগদানকৃত। )

েরিজ ার (েমিডিসন)(পেদর আইিড ন রঃ৫৮৬০৭),িনয়িমত
ময়মনিসংহ েমিডেকল কেলজ হাসপাতাল, ময়মনিসংহ সদর, ময়মনিসংহ

৩
ডাঃ এরশাদ িময়া(১২৮৯৪৫), িশ া ে ষেন
ওএসিড, া  অিধদ র, মহাখালী, ঢাকা, ঢাকা
( অ  কাযালেয় া কৃত ও ২৬/০৪/১৮ ইং তািরেখ েযাগদানকৃত। )

ইনেডার েমিডেকল অিফসার (আইিসইউ এ  ি িটকাল েকয়ার)(পেদর
আইিড ন রঃ১৬৪৭৬৯),িনয়িমত
ময়মনিসংহ েমিডেকল কেলজ হাসপাতাল, ময়মনিসংহ সদর, ময়মনিসংহ

৪
ডা: েমা: আকেলছুর রহমান খান(১৩৪৫৫৯), িনয়িমত
েডপুেটশন, া  অিধদ র, মহাখালী, ঢাকা, ঢাকা
( অ  কাযালেয় া কৃত ও ২৫/০৪/১৮ ইং তািরেখ েযাগদানকৃত। )

ইনেডার েমিডেকল অিফসার (কািডয়াক সাজারী)(পেদর আইিড
ন রঃ৫৮৫১৮),িনয়িমত
ময়মনিসংহ েমিডেকল কেলজ হাসপাতাল, ময়মনিসংহ সদর, ময়মনিসংহ

৫
ডাঃ েমাঃ আশরাফুল আলম(১২৯৯৪২), িনয়িমত
ওএসিড, া  অিধদ র, মহাখালী, ঢাকা, ঢাকা, মূল পদঃ েমিডেকল অিফসার (এমও)

( অ  কাযালেয় া কৃত ও ২৫/০৪/১৮ ইং তািরেখ েযাগদানকৃত। )

সহকারী সাজন/েমিডেকল অিফসার(পেদর আইিড
ন রঃ১৬৪৯৮৭),িনয়িমত
ময়মনিসংহ েমিডেকল কেলজ হাসপাতাল, ময়মনিসংহ সদর, ময়মনিসংহ

৬
ডাঃ সুবীর সরকার(১৩১৩৮৯), িনয়িমত
ইমােজ ী েমিডেকল অিফসার, েমাহনগ  উপেজলা া  কমে , েন েকানা, ময়মনিসংহ, মূল পদঃ ইমােজ ী
েমিডেকল অিফসার

েমিডেকল অিফসার (পেদর আইিড ন রঃ৬৩৪৮৮),িনয়িমত
েমাহনগ  উপেজলা া  কমে , েমাহনগ , েন েকানা

৭
ডাঃ চাদ সুলতানা েচৗধুরী(১৩৪৩৫৭), িশ া ে ষেন
ওএসিড, া  অিধদ র, মহাখালী, ঢাকা, ঢাকা, মূল পদঃ েমিডেকল অিফসার (এমও)

( অ  কাযালেয় া কৃত ও ২৫/০৪/১৮ ইং তািরেখ েযাগদানকৃত। )

েলকচারার (িফিজওলিজ )(পেদর আইিড ন রঃ৫৮১৯৯),িনয়িমত
ময়মনিসংহ েমিডেকল কেলজ, ময়মনিসংহ সদর, ময়মনিসংহ

৮
ডাঃ শু ােদবী হালদার(১৩৩৬৭০), িনয়িমত
ওএসিড, া  অিধদ র, মহাখালী, ঢাকা, ঢাকা, মূল পদঃ এিস া  সাজন/ ইকুইভােল
( অ  কাযালেয় া কৃত ও ২৫/০৪/১৮ ইং তািরেখ েযাগদানকৃত। )

সহকারী সাজন/েমিডেকল অিফসার(পেদর আইিড
ন রঃ১৬৪৯৯৮),িনয়িমত
ময়মনিসংহ েমিডেকল কেলজ হাসপাতাল, ময়মনিসংহ সদর, ময়মনিসংহ

৯
ডাঃ িনমল চ  সরকার(৩৬৫৬২), িনয়িমত
েমিডেকল অিফসার , মু াগাছা উপেজলা া  কমে , ময়মনিসংহ, ময়মনিসংহ, মূল পদঃ েমিডেকল অিফসার

সহকারী সাজন/েমিডেকল অিফসার(পেদর আইিড
ন রঃ১৬৪৯৯৯),িনয়িমত
ময়মনিসংহ েমিডেকল কেলজ হাসপাতাল, ময়মনিসংহ সদর, ময়মনিসংহ

১০
ডা. তাজকয়া আহমদ
সহকারী সাজন, তাঁিতহািট ইউিনয়ন েস ার, েশরপুর, ময়মনিসংহ

সহকারী সাজন(পেদর আইিড ন রঃ১১৮৮৫২),িনয়িমত
তাঁিতহািট ইউিনয়ন েস ার, ীবিদ, েশরপুর
( িতিন ভাষক (এনাটিম) পেদ েশখ হািসনা েমিডেকল কেলজ,

জামালপুর-এ কাজ কিরেবন। )

১১
েমা. মিমনুর ইসলাম(১৩৬৫৪৬), িনয়িমত
েমিডেকল অিফসার , রাণীিশমুল ইউিনয়ন উপ- া  েক , েশরপুর, ময়মনিসংহ, মূল পদঃ সহকারী সাজন

েমিডেকল অিফসার (পেদর আইিড ন রঃ৬৬৬৩৭),িনয়িমত
রাণীিশমুল ইউিনয়ন উপ- া  েক , ীবিদ, েশরপুর
( িতিন ভাষক (এনাটিম) পেদ েশখ হািসনা েমিডেকল কেলজ,

জামালপুর-এ কাজ কিরেবন। )

১২
ডাঃ েমাঃ ইউনুস কবীর(১৩০৭৭১), িনয়িমত
সহকারী সাজন, কংস ইউিনয়ন েস ার, েশরপুর, ময়মনিসংহ, মূল পদঃ সহকারী সাজন/েমিডেকল অিফসার

ইমােজ ী েমিডেকল অিফসার(পেদর আইিড ন রঃ১৪৬১৯৪),িনয়িমত
ভালুকা উপেজলা া  কমে , ভালুকা, ময়মনিসংহ

১৩
ডাঃ শারিমন সুলতানা শিম(১৩০৩০৫), িনয়িমত
ইনেডার েমিডেকল অিফসার (আইিসইউ এ  ি িটকাল েকয়ার), ময়মনিসংহ েমিডেকল কেলজ হাসপাতাল,
ময়মনিসংহ, ময়মনিসংহ, মূল পদঃ সহকারী সাজন/েমিডেকল অিফসার

সহকারী সাজন/েমিডেকল অিফসার(পেদর আইিড
ন রঃ১৬৫০০০),িনয়িমত
ময়মনিসংহ েমিডেকল কেলজ হাসপাতাল, ময়মনিসংহ সদর, ময়মনিসংহ

১৪
ডাঃ েমাঃ আিরফু ামান(১২৪৫৫৬), OSD
ওএসিড, া  অিধদ র, মহাখালী, ঢাকা, ঢাকা, মূল পদঃ েমিডেকল অিফসার (এমও)

( ( অ  কাযালেয় া কৃত ও ০৮/০৪/১৮ ইং তািরেখ েযাগদানকৃত। ) )

ইনেডার েমিডেকল অিফসার (ইনেডা াইন এ  েমটাবিলক
িডেজজ)(পেদর আইিড ন রঃ৫৮৫২৮),িনয়িমত
ময়মনিসংহ েমিডেকল কেলজ হাসপাতাল, ময়মনিসংহ সদর, ময়মনিসংহ

১৫
ডাঃ েমাঃ কাওসার ভুঁইয়া(১৩০৫৪৩), OSD
ওএসিড, া  অিধদ র, মহাখালী, ঢাকা, ঢাকা
( ( অ  কাযালেয় া কৃত ও ০৮/০৪/১৮ ইং তািরেখ েযাগদানকৃত। ) )

সহকারী েরিজ ার (সাজাির)(পেদর আইিড ন রঃ৫৮৪৭৫),িনয়িমত
ময়মনিসংহ েমিডেকল কেলজ হাসপাতাল, ময়মনিসংহ সদর, ময়মনিসংহ

১৬
ডা: আবু জাফর মুহা দ সালাহউি ন(১১৩৫২৫), OSD
ওএসিড, া  অিধদ র, মহাখালী, ঢাকা, ঢাকা, মূল পদঃ েমিডেকল অিফসার (এমও)

( ( অ  কাযালেয় া কৃত ও ০৪/০৪/১৮ ইং তািরেখ েযাগদানকৃত। ) )

েরিজ ার (েনে ালিজ)(পেদর আইিড ন রঃ১৪৮২৮০),িনয়িমত
ময়মনিসংহ েমিডেকল কেলজ হাসপাতাল, ময়মনিসংহ সদর, ময়মনিসংহ

১৭
ডাঃ েমাহা দ খায় ল হাসান খান(১১৩৫৬৩), িনয়িমত
ওএসিড, া  অিধদ র, মহাখালী, ঢাকা, ঢাকা, মূল পদঃ েমিডেকল অিফসার (এমও)

( ( অ  কাযালেয় া কৃত ও ১০/০৪/১৮ ইং তািরেখ েযাগদানকৃত। ) )

সহকারী সাজন(পেদর আইিড ন রঃ১১৮২২০),িনয়িমত
ভুবনকু া ইউিনয়ন েস ার, হালুয়াঘাট, ময়মনিসংহ

১৮
ডাঃ আেনায়ার েহােসন(১৩১৯৭৫), িশ া ে ষেন
ওএসিড, া  অিধদ র, মহাখালী, ঢাকা, ঢাকা, মূল পদঃ েমিডেকল অিফসার (এমও)

( অ  কাযালেয় া কৃত ও ০৮/০৪/১৮ ইং তািরেখ েযাগদানকৃত। )

ইে ার েমিডেকল অিফসার (সাজারী)(পেদর আইিড
ন রঃ৫৮৫১৬),িনয়িমত
ময়মনিসংহ েমিডেকল কেলজ হাসপাতাল, ময়মনিসংহ সদর, ময়মনিসংহ

Rich Text Editor, html https://hrm.dghs.gov.bd/printversions/3891/edit

1 of 2 5/7/2018, 3:31 PM



ডা: েমা: আ ুল গিন
পিরচালক ( া )

ময়মনিসংহ িবভাগ, ময়মনিসংহ

ডা: েমা: আ ুল গিন
পিরচালক ( া )

ময়মনিসংহ িবভাগ, ময়মনিসংহ

ঃ
নং

কমকতা/কমচািরর নাম, পদবী, বতমান কম ল বদিল/পদায়ন/ া কৃত পদ ও কম ল

১৯
ডাঃ মুহামমদ জালাল উদদীন(১০১১৭৯১), িশ া ে ষেন
ওএসিড, া  অিধদ র, মহাখালী, ঢাকা, ঢাকা, মূল পদঃ েমিডেকল অিফসার (এমও)

( অ  কাযালেয় া কৃত ও ০৪/০৪/১৮ ইং তািরেখ েযাগদানকৃত। )

েরিডওলিজ  (কার ভ াস)(পেদর আইিড ন রঃ৫৮৫৮৯),িনয়িমত
ময়মনিসংহ েমিডেকল কেলজ হাসপাতাল, ময়মনিসংহ সদর, ময়মনিসংহ

২০
ডাঃ সািবকুন নাহার(১২৪৬৯০), িনয়িমত
ওএসিড, া  অিধদ র, মহাখালী, ঢাকা, ঢাকা
( অ  কাযালেয় া কৃত ও ১৫/০৪/১৮ ইং তািরেখ েযাগদানকৃত। )

সহকারী েরিজ ার (েরিডেয়শন অনেকালিজ)(পেদর আইিড
ন রঃ১৫১০৪২),িনয়িমত
ময়মনিসংহ েমিডেকল কেলজ হাসপাতাল, ময়মনিসংহ সদর, ময়মনিসংহ

২১
ডা: এ েক এম জাহা্ংগীর েহােসন(১৩৩১০৫), িনয়িমত
ওএসিড, া  অিধদ র, মহাখালী, ঢাকা, ঢাকা, মূল পদঃ েমিডেকল অিফসার (আইএমও)

( অ  কাযালেয় া কৃত ও ০৯/০৪/১৮ ইং তািরেখ েযাগদানকৃত। )

সহকারী সাজন(পেদর আইিড ন রঃ১১৮৫৭৪),িনয়িমত
কৃ পুর ইউিনয়ন েস ার, খিলয়াজুরী, েন েকানা

২২
DR. MD. TUFAZZAL HOSSEN(৪১৭৪৯)
ওএসিড, া  অিধদ র, মহাখালী, ঢাকা, ঢাকা, মূল পদঃ েমিডেকল অিফসার (এমও)

( অ  কাযালেয় া কৃত ও ১২/০৪/১৮ ইং তািরেখ েযাগদানকৃত। )

জুিনয়র কনসালেট  (েমিডিসন)(পেদর আইিড ন রঃ৬৫৯৪১),পেদর
িবপরীেত
নকলা উপেজলা া  কমে , নকলা, েশরপুর

২৩
DR. MORSEDA MOSLEM(১১২৯৮০), িশ া ে ষেন
( অ  কাযালেয় া কৃত ও ৩০/০৪/১৮ ইং তািরেখ েযাগদানকৃত। )

জুিনয়র কনসালেট  (েমিডিসন)(পেদর আইিড ন রঃ৫৭৭৫৫),পেদর
িবপরীেত
চরা ল ২০ শয া হাসপাতাল, ময়মনিসংহ সদর, ময়মনিসংহ সদর,
ময়মনিসংহ

২৪

ডা: রাহাত েহােসন িরগান(১৩৩৭৪৫), িনয়িমত
েমিডেকল অিফসার , Ulania Union Sub-center, Mehendiganj, বিরশাল, বিরশাল, মূল পদঃ েমিডেকল
অিফসার
( অ  কাযালেয় া কৃত ও ১৮/০৪/১৮ ইং তািরেখ েযাগদানকৃত। )

জুিনয়র কনসালেট  (অ ােনি িশয়া)(পেদর আইিড ন রঃ৫৭৭৫৮),পেদর
িবপরীেত
চরা ল ২০ শয া হাসপাতাল, ময়মনিসংহ সদর, ময়মনিসংহ সদর,
ময়মনিসংহ

২৫
ডাঃ েমাহা দ মিন ামান(১০০৩১৯৭), িশ া ে ষেন
ওএসিড, া  অিধদ র, মহাখালী, ঢাকা, ঢাকা, মূল পদঃ েমিডেকল অিফসার
( অ  কাযালেয় া কৃত ও ১০/০৪/১৮ ইং তািরেখ েযাগদানকৃত। )

সহকারী সাজন/েমিডেকল অিফসার(পেদর আইিড
ন রঃ১৬৫০০৪),িনয়িমত
ময়মনিসংহ েমিডেকল কেলজ হাসপাতাল, ময়মনিসংহ সদর, ময়মনিসংহ

এই আেদশ জন ােথ /আেবদেনর ে ি েত জাির করা হেলা।

ারক নং- পিরঃ( াঃ)/ময়মনঃিবভাগ/ডা ার/বদলী/০৬/৩৪৩                                           তািরখঃ  ০৭-০৫-২০১৮

অনুিলিপ সদয় অবগিত/অবগিত ও েয়াজনীয় ব ব া হেণর জ  ে রণ করা হেলাঃ

মহা-পিরচালক, া  অিধদ র,মহাখালী ঢাকা। দৃি  আকষনঃপিরচালক,( শাসন)।1. 
পিরচালক, ময়মনিসংহ েমিডেকল কেলজ হাসপাতাল, ময়মনিসংহ।2. 
অধ , ময়মনিসংহ েমিডেকল কেলজ, ময়মনিসংহ।3. 
অধ , েশখ হািসনা েমিডেকল কেলজ, জামালপুর।4. 
িসিভল সাজন/ত াবধায়ক,............................................................................(সকল), ময়মনিসংহ িবভাগ।5. 
েজলা িহসাব র ণ কমকতা,...........................................................................(সকল), ময়মনিসংহ িবভাগ।6. 
উপেজলা া  ও পিরবার পির না কমকতা,.....................................................(সকল), ময়মনিসংহ িবভাগ।7. 
উপেজলা িহসাব র ণ কমকতা,......................................................................(সকল), ময়মনিসংহ িবভাগ।8. 
শাসিনক কমকতা,অ  কাযালয়। ( াপনিট ওেয়ব সাইেট কােশর জ  অনেরাধ করা হইল।)9. 

ডাঃ.............................................................................................................................................।10. 
অিফস কিপ।11. 

এ াপন জারীর ৫(পাঁচ) িদেনর মেধ  সংিশি  কমকতাগনেক  বহালকৃত কম েল েযাগদান কিরেত হইেব। অ থায় ৬ (ষ ) িদন হইেত সরাসির অব হিত পাইয়ােছন বিলয়া গণ  হইেব। া কৃত
কমকতাগন তাৎ িনক অবমু  হইয়ােছন বিলয়া গ  হইেব। অব হিতর সময় িতিন বদলীকৃত ােনর এইচআর আইএস ডাটােবজ েথেক মুভ আউট এবং েযাগদােনর পর েযাগদানকৃত কম েল মুভ ইন
করেত হেব।
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