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�ারক নং ৪৫.১৪৯.০১৯.০০.০০.০০৩.২০২০-২৭৮ তািরখঃ ১২-০৫-২০২০
��া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: মিফজলু হক খান , (�কাড-১২১২৩৫) , িনয়িমত
এেনসেথিসওলিজ�, শহীদ �সাহরাওয়াদ� �মিডেকল কেলজ হাসপাতাল, �শর-ই-বাংলা নগর, ঢাকা, ঢাকা, মলূ পদঃ
�মিডেকল অিফসার (এমও)

এেনসেথিসওলিজ� (পেদর আইিড ন�রঃ৪১৯২৯), শহীদ �সাহরাওয়াদ� �মিডেকল কেলজ হাসপাতাল, �শর-ই-
বাংলা নগর, ঢাকা
সংযিু�: ; জিুনয়র কনসালেট� (অ�ােনি�িশয়া) চঃদাঃ, সরকাির কম�চারী হাসপাতাল, ফুলবািড়য়য়া, ঢাকা।

২

ডাঃ �মাহা�দ �রজাউল কিরম , (�কাড-১১৩৭৭০) , OSD
ওএসিড (অিতির�), �া�� অিধদ�র, মহাখালী, বনানী, ঢাকা, ঢাকা, মলূ পদঃ সহকারী অধ�াপক (অ�ােনে�িসয়া)
সংযিু�: সহকারী অধ�াপক (অ�ােনে�িসওলিজ), Dhaka Dental College, Dhaka

ওএসিড (অিতির�) (পেদর আইিড ন�রঃ১৭২৩৬৩), �া�� অিধদ�র, মহাখালী, বনানী, ঢাকা
সংযিু�: ; সহকারী অধ�াপক (অ�ােনে�িসওলিজ), সরকাির কম�চারী হাসপাতাল, ফুলবািড়য়য়া, ঢাকা।

৩

ডাঃ �মাঃ শিফউল ইসলাম , (�কাড-১০৯৬১৮) , িনয়িমত
সহকারী অধ�াপক (�রসিপেরটির �মিডিসন), জাতীয় ব�ব�ািধ ইনি��উট ও হাসপাতাল (এনআইিডিসএইচ)।,
বনানী, ঢাকা, ঢাকা, মলূ পদঃ সহকারী অধ�াপক

সহকারী অধ�াপক (�রসিপেরটির �মিডিসন) (পেদর আইিড ন�রঃ১৪১৭২৬), জাতীয় ব�ব�ািধ ইনি��উট ও
হাসপাতাল (এনআইিডিসএইচ)।, বনানী, ঢাকা
সংযিু�: ; সহকারী অধ�াপক (�রসিপেরটির �মিডিসন), সরকাির কম�চারী হাসপাতাল, ফুলবািড়য়য়া, ঢাকা।

৪

ডাঃ কাজী �ফৗিজয়া আফিরন , (�কাড-১১২৪৪১) , OSD
ওএসিড (অিতির�), �া�� অিধদ�র, মহাখালী, বনানী, ঢাকা, ঢাকা, মলূ পদঃ সহকারী অধ�াপক (�রসিপেরটির
�মিডিসন)
সংযিু�: সহকারী অধ�াপক (�রসিপেরটির �মিডিসন), National Institute of Diseases of the
Chest & Hospital (NIDCH), Dhaka

ওএসিড (অিতির�) (পেদর আইিড ন�রঃ১৫৪২০৭), �া�� অিধদ�র, মহাখালী, বনানী, ঢাকা
সংযিু�: ; সহকারী অধ�াপক (�রসিপেরটির �মিডিসন), সরকাির কম�চারী হাসপাতাল, ফুলবািড়য়য়া, ঢাকা।

৫
ডাঃ সািহদা �মা�া , (�কাড-১২৬২৪৪) , িশ�া ��ষেন
ওএসিড, �া�� অিধদ�র, মহাখালী, বনানী, ঢাকা, ঢাকা, মলূ পদঃ �মিডেকল অিফসার (এমও)

ওএসিড (অিতির�) (পেদর আইিড ন�রঃ১৮১৭২৪), �া�� অিধদ�র, মহাখালী, বনানী, ঢাকা
সংযিু�: ; জিুনয়র কনসালেট� (�নে�ালিজ) চঃদাঃ, সরকাির কম�চারী হাসপাতাল, ফুলবািড়য়য়া, ঢাকা।

৬

ডা: মহুা�দ জািহদলু হাসান , (�কাড-১১৪৫৯০) , িনয়িমত
সহকারী অধ�াপক (�মিডিসন), স�ার সিলম�ুাহ �মিডেকল কেলজ, ঢাকা।, �কাতয়ালী, ঢাকা, ঢাকা, মলূ পদঃ
সহকারী অধ�াপক (�মিডিসন)

সহকারী অধ�াপক (�মিডিসন) (পেদর আইিড ন�রঃ৪২৫৬১), স�ার সিলম�ুাহ �মিডেকল কেলজ, ঢাকা।,
�কাতয়ালী, ঢাকা
সংযিু�: ; সহকারী অধ�াপক (�মিডিসন), সরকাির কম�চারী হাসপাতাল, ফুলবািড়য়য়া, ঢাকা।

৭

ডা: �শখ �মাহা�দ শামস�ুামান , (�কাড-১১৪৩০০) , OSD
ওএসিড (অিতির�), �া�� অিধদ�র, মহাখালী, বনানী, ঢাকা, ঢাকা, মলূ পদঃ সহকারী অধ�াপক (�মিডিসন)
সংযিু�: সহকারী অধ�াপক (�মিডিসন), Sir Salimullah Medical College, Dhaka

ওএসিড (অিতির�) (পেদর আইিড ন�রঃ১৮১৭৮৮), �া�� অিধদ�র, মহাখালী, বনানী, ঢাকা
সংযিু�: ; সহকারী অধ�াপক (�মিডিসন), সরকাির কম�চারী হাসপাতাল, ফুলবািড়য়য়া, ঢাকা।

৮

ডা. �মা�ফা কামাল , (�কাড-১১২৭৫৭) , িনয়িমত
সহকারী অধ�াপক (�মিডিসন), শহীদ �সাহরাওয়াদ� �মিডেকল কেলজ, �শর-ই-বাংলা নগর, ঢাকা, ঢাকা, মলূ পদঃ
জিুনয়র কনসালেট� (�মিডিসন)
সংযিু�: জিুনয়র কনসালেট� (সাজ� ারী), Shaheed Suhrawardy Medical College Hospital,
Dhaka

সহকারী অধ�াপক (�মিডিসন) (পেদর আইিড ন�রঃ৪১৬৬৩), শহীদ �সাহরাওয়াদ� �মিডেকল কেলজ, �শর-ই-
বাংলা নগর, ঢাকা
সংযিু�: ; সহকারী অধ�াপক (�মিডিসন), সরকাির কম�চারী হাসপাতাল, ফুলবািড়য়য়া, ঢাকা।

৯

ডাঃ রািকবলু ইসলাম �মা�া , (�কাড-১১৩৩০৮) , িনয়িমত
সহকারী অধ�াপক (�মিডিসন), স�ার সিলম�ুাহ �মিডেকল কেলজ, ঢাকা।, �কাতয়ালী, ঢাকা, ঢাকা, মলূ পদঃ
সহকারী অধ�াপক (�মিডিসন)

সহকারী অধ�াপক (�মিডিসন) (পেদর আইিড ন�রঃ৪২৫৫৮), স�ার সিলম�ুাহ �মিডেকল কেলজ, ঢাকা।,
�কাতয়ালী, ঢাকা
সংযিু�: ; সহকারী অধ�াপক (�মিডিসন), সরকাির কম�চারী হাসপাতাল, ফুলবািড়য়য়া, ঢাকা।

১০

ডা:�মাহা�দ আিজজলু কিরম , (�কাড-১১২৮৯৪) , সংয�ু
ওএসিড (অিতির�), �া�� অিধদ�র, মহাখালী, বনানী, ঢাকা, ঢাকা, মলূ পদঃ সহকারী অধ�াপক (কািড� ওলিজ)
সংযিু�: সহকারী অধ�াপক (কািড� ওলিজ), National Institute Of Cardiovascular Disease
(NICVD), Dhaka

ওএসিড (অিতির�) (পেদর আইিড ন�রঃ১৭৮৭৬৪), �া�� অিধদ�র, মহাখালী, বনানী, ঢাকা
সংযিু�: ; সহকারী অধ�াপক (কািড� ওলিজ), সরকাির কম�চারী হাসপাতাল, ফুলবািড়য়য়া, ঢাকা।

১১

ডাঃ এ �ক এম এনামলু হক , (�কাড-১১৪০৪২) , িনয়িমত
ওএসিড (অিতির�), �া�� অিধদ�র, মহাখালী, বনানী, ঢাকা, ঢাকা, মলূ পদঃ সহকারী অধ�াপক (কািড� ওলিজ)
সংযিু�: সহকারী অধ�াপক (কািড� ওলিজ), National Institute Of Cardiovascular Disease
(NICVD), Dhaka

ওএসিড (অিতির�) (পেদর আইিড ন�রঃ১৮২১২৭), �া�� অিধদ�র, মহাখালী, বনানী, ঢাকা
সংযিু�: ; সহকারী অধ�াপক (কািড� ওলিজ), সরকাির কম�চারী হাসপাতাল, ফুলবািড়য়য়া, ঢাকা।

১২

ডা: �মা: ছােদ�ল ইসলাম িসকদার , (�কাড-১০১৭৯৩১) , OSD
ওএসিড (অিতির�), �া�� অিধদ�র, মহাখালী, বনানী, ঢাকা, ঢাকা, মলূ পদঃ সহকারী অধ�াপক (কািড� ওলিজ)
সংযিু�: সহকারী অধ�াপক (কািড� ওলিজ), National Institute Of Cardiovascular Disease
(NICVD), Dhaka

ওএসিড (অিতির�) (পেদর আইিড ন�রঃ১৮২৫৭৬), �া�� অিধদ�র, মহাখালী, বনানী, ঢাকা
সংযিু�: ; সহকারী অধ�াপক (কািড� ওলিজ), সরকাির কম�চারী হাসপাতাল, ফুলবািড়য়য়া, ঢাকা।

১৩

ডাঃ মিনর উি�ন আহে�দ , (�কাড-১১০৪০২) , OSD
ওএসিড (অিতির�), �া�� অিধদ�র, মহাখালী, বনানী, ঢাকা, ঢাকা, মলূ পদঃ সহকারী অধ�াপক (�রিডওলিজ ও
ইেমিজং)
সংযিু�: সহকারী অধ�াপক (�রিডওলিজ ও ইেমিজং), National Institute Of Ophthalmology
(NIO), Dhaka

ওএসিড (অিতির�) (পেদর আইিড ন�রঃ১৮২৫৬৮), �া�� অিধদ�র, মহাখালী, বনানী, ঢাকা
সংযিু�: ; সহকারী অধ�াপক (�রিডওলিজ ও ইেমিজং), সরকাির কম�চারী হাসপাতাল, ফুলবািড়য়য়া, ঢাকা।

 

২। যথাযথ কতৃ� পে�র অনেুমাদন�েম এ আেদশ জাির করা হল।
৩। আগামী ১৩.০৫.২০২০ তািরখ পূব�াে� উ� কম�কত� াগণ পিরচালক, সরকাির কম�চারী হাসপাতাল, ফুলবািড়য়য়া, ঢাকা এর িনকট �যাগদান করেবন। অন�থায় ১৩.০৫.২০২০ তািরখ অপরাে� তা��িণক অবম�ু (Stand
Release) হেয়েছন বেল গণ� হেবন।
৪। বিন�ত কম�কত� াগণ বত�মান কম��ল হেত ছাড়প� �হণ না করেত পারেল ছাড়প� ব�ািতেরেক পদায়নকৃত কম��েল িনিদ�� সমেয়র মেধ� �যাগদান করেবন।
৫। বিণ�ত কম�কত� াগণ সরকারী িবেশষ �েয়াজেন পরবত� িনেদ�শ না �দয়া পয�� পদায়নকৃত কম��েল কম�রত থাকেবন।



(উে� �রহানা)
উপসিচব (পার-৩)

�ফান নংঃ ০২-৯৫৪৯১২৮
ইেমইলঃper3@hsd.gov.bd

(উে� �রহানা)
উপসিচব (পার-৩)

�ারক নংঃ ৪৫.১৪৯.০১৯.০০.০০.০০৩.২০২০-২৭৮                                           তািরখঃ ১২-০৫-২০২০

অনিুলিপ অবগিত ও �েয়াজনীয় ব�ব�া �হেণর জন� ��রণ করা হেলাঃ  

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

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. সিচব মেহাদেয়র একা� সিচব, জন�শাসন ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবারয়, ঢাকা।
16. উপসিচব (কল�াণ শাখা), জন�শাসন ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবারয়, ঢাকা।
17. িবভাগীয় িহসাব িনয়�ক, .............................।
18. �জলা িহসাবর�ণ কম�কত� া,........................।
19. িসে�ম এনািল�, কি�উটার �সল, �া�� ও পিরবার কল�াণ ম�ণালয় (��াপন� ম�ণালেয়র ওেয়ব সাইেট �কােশর অনেুরাধসহ)
20. উপেজলা �া�� ও পঃপঃ কম�কত� া, …………………………………….…….।
21. উপেজলা িহসাবর�ণ কম�কত� া, ……………………………………….…….।
22. অিতির� সিচব (�শাসন) মেহাদেয়র ব�ি�গত কম�কত� া, �া�� �সবা িবভাগ, �া�� ও পিরবার কল�াণ ম�ণালয়।
23. য�ুসিচব (পার) মেহাদেয়র ব�ি�গত কম�কত� া, �া�� �সবা িবভাগ, �া�� ও পিরবার কল�াণ ম�ণালয়।
24. ডাঃ ...........................................................................................................................................................................।
25. অিফস কিপ।

 

 


