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�ারক নং ৪৫.১৪৩.০১৯.০০.০০.০০৫.২০২০-৬৬৮ তািরখঃ ২২-০৫-২০২০
��াপন

 

পনুরােদশ না �দয়া পয�� িবিসএস (�া��) ক�াডার/�া�� সািভ� েসর িন�বিণ�ত কম�কত� াগণেক তাঁেদর নােমর পােশ বিণ�ত দািয়� হেত অব�াহিত/দািয়� �দান করা হেলাঃ  
�ঃ
নং

কম�কত� া/কম�চািরর নাম, পদবী, বত� মান কম��ল দািয়� হেত অব�াহিত/দািয়� �দান

১

ডা: শাহ �গালাম নবী , (�কাড-৪২৮৮৭) , অধ�� (ভার�া�), ওএসিড �া�� অিধদ�র, মহাখালী, ঢাকা। সংয�ুঃ মগুদা �মিডেকল
কেলজ, ঢাকা। পিরচালক (িনজ দািয়ে�র অিতির� দািয়�), মগুদা ৫০০ শয�া িবিশ� �জনােরল হাসপাতাল, ঢাকা।
মলূ পদঃ সহেযাগী অধ�াপক (�িচং �মথডলিজ)

িনজ দািয়ে�র অিতির� দািয়� িহেসেব মগুদা ৫০০ শয�া িবিশ� �জনােরল হাসপাতােলর
পিরচালেকর অিতির� দািয়� হেত অব�াহিত �দান করা হেলা।

২
ডাঃ �মাঃ আবলু হােশম �শখ , (�কাড-৪০০৭২) , চলিত দািয়�
উপ পিরচালক, মগুদা ৫০০ শয�া িবিশ� �জনােরল হাসপাতাল, মগুদা পাড়া, ঢাকা, ঢাকা, মলূ পদঃ সহকারী পিরচালক ( �শাসন )

পরবত� িনেদ�শনা না �দয়া পয�� িনজ দািয়ে�র অিতির� দািয়� িহেসেব মগুদা ৫০০ শয�া
িবিশ� �জনােরল হাসপাতােলর পিরচালেকর র�ুন দািয়� পালন করেবন।

২। যথাযথ কতৃ� পে�র অনেুমাদন�েম এ আেদশ জারী করা হেলা। 

�ারক নংঃ ৪৫.১৪৩.০১৯.০০.০০.০০৫.২০২০-৬৬৮                                           তািরখঃ ২২-০৫-২০২০

 

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

1. মহাপিরচালক, �া�� অিধদ�র, মহাখালী, ঢাকা।
2. পিরচালক (�শাসন/ এমআইএস), �া�� অিধদ�র, মহাখালী, ঢাকা (সংি�� কম�কত� াগণেক অবিহত ও ব�ি�গত নিথেত সংর�ণ করার অনেুরাধসহ)। 
3. অধ��/ পিরচালক/ লাইন ডাইের�র,........................................................।
4. িবভাগীয় পিরচালক (�া��), .........................................................।
5. মাননীয় ম�ী/ �িতম�ীর একা� সিচব, �া�� ও পিরবার কল�াণ ম�ণালয়।
6. উপ-পিরচালক, বাংলােদশ ফর� �  ও �কাশনা অিধদ�র, �তজগাঁও, ঢাকা (��াপন� �গেজেটর পরবত� সংখ�ায় �কােশর অনেুরাধসহ)।
7. উপপিরচালক / ত�াবধায়ক,............................। 
8. অধ��, ম�াট� / আইএইচ�,............................। 
9. িসিভল সাজ� ন / সহকারী পিরচালক,............................।

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

 


