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�ারক নং ৪৫.১৪৯.০১৯.০০.০০.০০৩.২০২০-২৭২ তািরখঃ ১১-০৫-২০২০
��াপন

 

পনুরােদশ না �দয়া পয�� িবিসএস (�া��) ক�াডার/�া�� সািভ� েসর িন�বিণ�ত কম�কত� াগণেক তাঁেদর নােমর পােশ বিণ�ত পদ ও কম��েল বদিল/পদায়ন করা হলঃ  
�ঃ
নং

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

১

ডা: শরীফ সািমরলু আলম , (�কাড-১২০৫৯৪) , িনয়িমত
সহকারী �রিজ�ার (অ�ােনে�িসওলিজ), জাতীয় �দেরাগ ইনি��উট, �শর-ই-বাংলা নগর, ঢাকা, ঢাকা, মলূ পদঃ
সহকারী �রিজ�ার

সহকারী �রিজ�ার (অ�ােনে�িসওলিজ) (পেদর আইিড ন�রঃ৩৬৭১৯), জাতীয় �দেরাগ ইনি��উট, �শর-ই-
বাংলা নগর, ঢাকা
সংযিু�: ; জিুনয়র কনসালেট� (অ�ােনি�িশয়া) চঃদাঃ, িরেজ� হাসপাতাল, ঢাকা
( িতিন িরেজ� হাসপাতাল উ�রা, ঢাকা ও িরেজ� হাসপাতাল, িমরপরু, ঢাকায় দািয়� পালন করেবন। )

 

২। �া�� �সবা িবভােগর পার-৩ অিধশাখার ১২.০৩.২০২০ তািরেখর ৪৫.১৪৯.০১৯.০০.০০.০১৫.২০১৯-১৯৯ নং আেদেশ ডা: শরীফ সািমরলু আলম , (�কাড-১২০৫৯৪) এর অংশটু� এত�ারা বািতল করা হেলা। 
৩। যথাযথ কতৃ� পে�র অনেুমাদন�েম এ আেদশ জাির করা হল। 
৪। আগামী ১১.০৫.২০২০ তািরখ অপরাে� বিণ�ত কম�কত� া পদায়নকৃত কম��েল �যাগদান করেবন। অন�থায় ১২.০৫.২০২০ তািরখ পূব�াে� তা��িণক অবম�ু (Stand Release) হেয়েছন বেল গণ� হেবন।
৫। বিণ�ত কম�কত� া বত�মান কম��ল হেত ছাড়প� �হণ না করেত পারেল ছাড়প� ব�ািতেরেক পদায়নকৃত কম��েল িনিদ�� সমেয়র মেধ� �যাগদান করেবন।িতিন ঢাকা িসিভল সাজ� েনর অধীেন কম�রত �থেক দািয়� পালন করেবন।
৬। বিণ�ত কম�কত� া সরকারী িবেশষ �েয়াজেন পরবত� িনেদ�শ না �দয়া পয�� পদায়নকৃত কম��েল কম�রত থাকেবন। 

�ারক নংঃ ৪৫.১৪৯.০১৯.০০.০০.০০৩.২০২০-২৭২                                           তািরখঃ ১১-০৫-২০২০

অনিুলিপ (�জ��তার �মা অবগিত ও �েয়াজনীয় ব�ব�া �হেণর জন� ��রণ করা হেলাঃ  

1. মহাপিরচালক, �া�� অিধদ�র, মহাখালী, ঢাকা।
2. মহাপিরচালক, পিরবার পিরক�না অিধদ�র, কাওরান বাজার, ঢাকা।
3. য�ু�ধান, �া�� �সবা িবভাগ, �া�� ও পিরবার কল�াণ ম�ণালয়।
4. পিরচালক (�শাসন/ এমআইএস), �া�� অিধদ�র, মহাখালী, ঢাকা (সংি�� কম�কত� াগণেক অবিহত ও ব�ি�গত নিথেত সংর�ণ করার অনেুরাধসহ)। 
5. অধ��/ পিরচালক/ লাইন ডাইের�র,........................................................।
6. িবভাগীয় পিরচালক (�া��), .........................................................।
7. মাননীয় ম�ী/ �িতম�ীর একা� সিচব, �া�� ও পিরবার কল�াণ ম�ণালয়।
8. উপ-পিরচালক, বাংলােদশ ফর� �  ও �কাশনা অিধদ�র, �তজগাঁও, ঢাকা (��াপন� �গেজেটর পরবত� সংখ�ায় �কােশর অনেুরাধসহ)।
9. �চয়ারম�ান, িরেজ� হাসপাতাল, ঢাকা।

10. উপপিরচালক / ত�াবধায়ক,............................। 
11. অধ��, ম�াট� / আইএইচ�,............................। 
12. িসিভল সাজ� ন / সহকারী পিরচালক,............................।
13. �ধান িহসাবর�ণ কম�কত� া, �া�� ও পিরবার কল�াণ ম�ণালয়, সিচবালয় ভবন (৩� �ফজ), �সগনুবািগচা, ঢাকা।
14. সিচব মেহাদেয়র একা� সিচব, �া�� �সবা িবভাগ, �া�� ও পিরবার কল�াণ ম�ণালয়।
15. িবভাগীয় িহসাব িনয়�ক, .............................।
16. �জলা িহসাবর�ণ কম�কত� া,........................।
17. িসে�ম এনািল�, কি�উটার �সল, �া�� ও পিরবার কল�াণ ম�ণালয় (��াপন� ম�ণালেয়র ওেয়ব সাইেট �কােশর অনেুরাধসহ)
18. উপেজলা �া�� ও পঃপঃ কম�কত� া, …………………………………….…….।
19. উপেজলা িহসাবর�ণ কম�কত� া, ……………………………………….…….।
20. অিতির� সিচব (�শাসন) মেহাদেয়র ব�ি�গত কম�কত� া, �া�� �সবা িবভাগ, �া�� ও পিরবার কল�াণ ম�ণালয়।
21. য�ুসিচব (পার) মেহাদেয়র ব�ি�গত কম�কত� া, �া�� �সবা িবভাগ, �া�� ও পিরবার কল�াণ ম�ণালয়।
22. ডাঃ ...........................................................................................................................................................................।
23. অিফস কিপ।

 

 


