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    নম্বর- ৪১.০১.০০০০.০১৮.২৫.০০৪.১৯.৫৬০                                                                                  

 

তাররে:      

                                               

০৮ শ্রাবন ১৪২৬ 

২৩ জুলাই  ২০১৯রি.                     

 

অরফস আখেশ 
 

 সমাজখসবা অরিেফতরািীন জাতীয় সমাজখসবা একাখেরম আখয়ারজত ২৮ জুলাই ২০১৯ শেখক ৬ আগস্ট  ২০১৯  পর্ যন্ত ১০ (েশ) 

রেন শময়াখে তত্ত্বাবিায়ক ও উপতত্ত্বাবিায়কখের প্ররশক্ষখণর রনরমখে “রশশু সুরক্ষা ও উন্নয়ন’’ শীি ষক প্ররশক্ষণ শকাস ষ অনুরিত হখব। 

উক্ত প্ররশক্ষণ শকাখস ষ রনন্মবরণ ষত ৩৫ (পঁয়রিশ)জন কম ষকতষাখক মহাপররচালক, সমাজখসবা অরিেফতর মখহােখয়র সেয় 

অনুখমােনক্রখম মখনানয়ন প্রোন করা হখলা (শজেিতার ক্রমানুসাখর নয়)। 

 

নম্বর      কম ষকতষার নাম পেবী         প্ররতিাখনর নাম ও ঠিকানা 

১. জনাব শমা: নুরুল হুদা তত্ত্বাবিায়ক  

(সহকারী পররচালক) 

সরকারর রশশু পররবার (বারলকা),টেপাখ ালা,ফরিদপুি 

২. টবগম ঝন যা জারিন  উপতত্ত্বাবধায়ক সিকারি রিশু পরিবাি (বারলকা),টতজগাঁও ,ঢাকা 

৩. টবগম উব যিী টদওয়ান উপতত্ত্বাবধায়ক সিকারি রিশু পরিবাি (বারলকা),িাঙামাটি 

৪. টবগম নারসমা আক্তাি  উপতত্ত্বাবিায়ক সরকারর রশশু পররবার (বালক), রমরপুর-১০, ঢাকা 

৫. জনাব টমািাম্মদ আলমগীি উপতত্ত্বাবধায়ক সিকারি রিশু পরিবাি (বালক),িােিাজািী, চট্রগ্রাম 

৬.  টবগম তারনয়া আক্তাি  উপতত্ত্বাবধায়ক সিকারি রিশু পরিবাি (বারলকা),মারনকগঞ্জ 

৭. টবগম টমাছা: িািনাজ পািভীন উপতত্ত্বাবিায়ক সিকারি রিশু পরিবাি (বারলকা),চাঁপাইনবাবগঞ্জ 

৮. টবগম আরবদা আফরিন উপতত্ত্বাবিায়ক সরকারর রশশু পররবার (বারলকা), তারম্ব হাউজ, খুলনা 

৯. শবগম রিপ্রা সরকার উপতত্ত্বাবিায়ক সরকারর রশশু পররবার (বারলকা),রবখনাদপুি, িাজবাড়ী 

১০. জনাব টমা: আব্দুি িাজ্জাক উপতত্ত্বাবিায়ক সরকারর রশশু পররবার (বালক),কুরিগ্রাম 

১১. শবগম মাা্হমুো নুসরাত জাহান উপতত্ত্বাবিায়ক সরকারর রশশু পররবার (বালক), রাজবাটি, রেনাজপুর 

১২. টবগম টমাছা:রিক্তা বানু উপতত্ত্বাবিায়ক সরকারর রশশু পররবার (বারলকা), রনরিন্তপুর,ঠাকুরগাঁও 

১৩. জনাব িাসানুজ্জামান  উপতত্ত্বাবধায়ক সিকারি রিশু পরিবাি (বালক),টগাপালগঞ্জ 

১৪. জনাব টমািাম্মদ মাসুদুি রহমান  উপতত্ত্বাবিায়ক সরকারর রশশু পররবার (বালক),টদবীদ্বাি,কুরমল্লা 

১৫. জনাব শমা: আসাদুজ্জামান উপতত্ত্বাবিায়ক সরকারর রশশু পররবার 

(দরিণ)(বারলকা),সবরজবাগ,সমু্ভগঞ্জ,ময়মনরসাংহ 

১৬. জনাব টমা :নূখি আলম উপতত্ত্বাবিায়ক সরকারর রশশু পররবার (বালক),মাদািীপুি 

১৭. জনাব আল মািমুদ টিাখসন উপতত্ত্বাবিায়ক সরকারর রশশু পররবার (বালক), িংপুি 

১৮. জনাব টমা: জারকি উরিন টমাড়ল উপতত্ত্বাবিায়ক সরকারর রশশু পররবার (বালক),জয়পুরহাট  

১৯. জনাব নূর শমাহাম্মে উপতত্ত্বাবিায়ক সরকারর রশশু পররবার (বালক),নীলফামারী  

২০. শবগম শসরলনা আক্তার  উপতত্ত্বাবিায়ক সরকারর রশশু পররবার (বারলকা), চিখনায়াবাদ,টভালা 

২১. টবগম জয়তী দত্ত উপতত্ত্বাবধায়ক সিকারি রিশু পরিবাি (বালক), রসখলে 

২২. জনাব টমা: তরমজুল ইসলাম উপতত্ত্বাবিায়ক সরকারর রশশু পররবার (বারলকা), গাইবান্ধা 

২৩. শবগম তারনয়া আলম উপতত্ত্বাবিায়ক সরকারর রশশু পররবার (বারলকা), টনায়া ালী 

২৪. জনাব টমা: িািাদৎ টিাখসন উপতত্ত্বাবিায়ক সরকারর রশশু পররবার (বালক), জামালপুর 

২৫. জনাব কাজী সারমউল িক  উপতত্ত্বাবিায়ক সরকারর রশশু পররবার (বালক), শফনী 

২৬. জনাব িাি টমা: মািমুদুল িক উপতত্ত্বাবিায়ক সরকারর রশশু পররবার (বালক),পঞ্চগড়  
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২৭. টবগম আফখিাজা সুলতানা উপতত্ত্বাবধায়ক সিকারি রিশু পরিবাি (বালক),খুলনা 

 ২৮. জনাব সানাউল টমাখি যদ  উপতত্ত্বাবধায়ক সিকারি রিশু পরিবাি (বালক),বিগুনা 

 ২৯. টবগম টকারিনুি সুলতানা উপতত্ত্বাবধায়ক সিকারি রিশু পরিবাি(বারলকা),সুনামগঞ্জ 

 ৩০. জনাব আছয়াদুল্লাি উপতত্ত্বাবধায়ক সিকারি রিশু পরিবাি (বালক),নড়াইল 

 ৩১. জনাব টসাখিল মািমুদ উপতত্ত্বাবধায়ক সিকারি রিশু পরিবাি (বালক),টমখিিপুি 

 ৩২. টবগম িিফুন্নািাি মরণ উপতত্ত্বাবধায়ক সিকারি রিশু পরিবাি (বারলকা),কুরমল্লা 

৩৩. জনাব তপন রবশ্বাস  উপতত্ত্বাবধায়ক সিকারি রিশু পরিবাি (বালক), িরিয়তপুি 

 ৩৪. টবগম িারফনাজ িািরমন উপতত্ত্বাবধায়ক সিকারি রিশু পরিবাি (বারলকা),(দরিণ),বরিিাল 

৩৫. জনাব তাখিক টিাখসন উপতত্ত্বাবিায়ক সরকারর রশশু পররবার (বালক),কুমরড়, টনত্রখকানা 

 

০২। আবরিকিাখব ২৮জুলাই ,২০১৯ রি. তাররে সকাল ০৮.৪৫ ঘটিকার মখে ক্লাস রুম -অখেষা-২, (৭ম তলা) সমাজখসবা  

      অরধদফতি এ ররখপাট ষ রনরিত করখত হখব।  

 

০৩।টট্ররনংটি সম্পূণ য অনাবারসক। 

 

০৪। শেরনাং শেস শকাে: 

 

প্ররশক্ষণােী                                        একাখেরম শসশন 

পুরুি অরফরসয়াল সাো ফুল হাতা শাট ষ, কাখলা ফুল প্যান্ট ,শমাকারসন (রফতা বাঁিা কাখলা জুতা), োই (একাখেরম 

সিবিাি কিখব)  

মরহলা শারি (হালকা শবগুনী, শগালাপী এবাং আকাশী রাংখয়র)  

 

০৫। আবরিকভাখব ল্যাপেপ ও টপনড্রাইভ সংখগ আনখত িখব।  

 

০৬। প্রখয়াজখন শকাস ষ সমন্বয়ক জনাব শমা: জরহরুল ইসলাম প্রিািক, জাতীয় সমাজখসবা একাখেরম, শমাবাইল ০১৭০৮৪১৪০৮৩,      

      ইখমইল-zahirulislam@dss.gov.com এর সাখে শ াগাখ াগ করার জন্য অনুখরাি করা হখলা।  

      

                                                                                                                                 

                   (এম এম মাহমুদুল্লাহ) 

          অেক্ষ 

           শফান: ৯১১৬০৬৮ 

রবতরণ : সেয় অবগরত ও কা ষার্ য  

০১. মহাপররচালক, সমাজখসবা অরিেফতর, ঢাকা । 

০২. পররচালক (প্রশাসন ও অে ষ/ কা ষক্রম/ প্ররতিান), সমাজখসবা অরিেফতর, ঢাকা। 

০৩. পররচালক, রবিাগীয় সমাজখসবা কা ষালয়,(সংরিষ্ট সকল)  . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . 

০৪. শজলা প্রশাসক. .  . . . . . . . . . . . 

০৫. প্রিান রহসাবরক্ষণ কম ষকতষা, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, শসগুনবারগচা, ঢাকা। 

০৬. উপপররচালক, শজলা সমাজখসবা কা ষালয়. (সংরিষ্ট সকল) . . . .  . . . . . . . . 

০৭. উপপররচালক,গখবিণা, মূল্যায়ন, প্রকাশনা ও জনসাংখ াগ শাো, সমাজখসবা অরিেফতর, ঢাকা। 

      (সমাজখসবা অরিেফতখরর ওখয়ব সাইখট প্রকাখশর অনুখরািসহ) 

০৮. সহকারর পররচালক (অে ষ) ), সমাজখসবা অরিেফতর, ঢাকা। 

০৯. সহকারর পররচালক.(গুোম,  ন্ত্রপারত ও  ানবাহন), সমাজখসবা অরিেফতর, ঢাকা। 

১০. রবভাগ/ শজলা/ উপখজলা রহসাবরক্ষণ কম ষকতষা. . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . 

১১. জনাব/ শবগম. . .  . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . 

 


