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তািরখঃ ২৮-০৪-২০২০

িবষয়ঃ ডাঃ মাহা দ মাহবু বুল আলম (১০০২৮৪৯) বতন ভাতািদ উে ালেনর জিটলতা িনরসণ সং া ।
উপযু

িবষেয়র

ি েত জানােনা যাে

য, ডাঃ মাহা দ মাহবু বুল আলম (১০০২৮৪৯)- ক ২০.০৫.২০১৮ তািরেখ া

সবা িবভােগর পার-৩ অিধশাখা হেত জু িনয়র

(সাজারী) (চঃদাঃ) িহেসেব িপেরাজপুর সদর হাসপাতােল পদায়ন করা হয়। িতিন পরবতীেত ১৮.০৭.২০১৯ ি ঃ তািরেখ পদািয়ত কম েল যাগদান কেরন। উ

কনসালেট

হাসপাতােল জু িনয়র কনসালেট
বতন ভাতা উে ালন সং া

(সাজারী) এর কান পদ না থাকয় িতিন যাগদােনর পর হেত অদ বিধ কান বতন ভাতািদ উে ালন করেত পােরন নাই মেম আেবদন কেরেছন। তাঁর
জিটলতা িনরসন হওয়া

েয়াজন। উ

হাসপাতােল িসিনয়র কনসালেট

(সাজারী) পেদর ০২ (দু ই) পদ রেয়েছ।

বিণতাব ায়, ডাঃ মাহা দ মাহবু বুল আলম (১০০২৮৪৯) এর িপেরাজপুর সদর হাসপাতােল যাগদােনর তািরখ ১৮.০৭.২০১৯ ি ঃ তািরখ হেত বতন ভাতা উে ালেনর
সু িবধােথ উ

হাসপাতােলর িসিনয়র কনসালেট ট (সাজারী) এর ০২ (দু ই)িট পেদর যেকান একিট পেদর িবপরীেত মিডেকল অিফসার িহেসেব বতন ভাতািদ পিরেশােধর

েয়াজনীয়

ব ব া হেণর জন িনেদশ েম অনু েরাধ করা হেলা।

রা পিতর আেদশ েম,

িসিভল সাজন কাম ত াবধায়ক
সদর হাসপাতাল

( মাঃ আবু রায়হান িমঞা)
উপসিচব (পার-৩)
ফান নংঃ ০২-৯৫৪৯১২৮
ইেমইলঃper3@hsd.gov.bd

িপেরাজপুর।
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েয়াজনীয় ব ব া হেণর জন

তািরখঃ ২৮-০৪-২০২০
রণ করা হেলাঃ

মহাপিরচালক, া অিধদ র, মহাখালী, ঢাকা।
মহাপিরচালক, পিরবার পিরক না অিধদ র, কাওরান বাজার, ঢাকা।
যু ধান, া সবা িবভাগ, া ও পিরবার কল াণ ম ণালয়।
পিরচালক ( শাসন/ এমআইএস), া অিধদ র, মহাখালী, ঢাকা (সংি কমকতাগণেক অবিহত ও ব ি গত নিথেত সংর ণ করার অনু েরাধসহ)।
অধ / পিরচালক/ লাইন ডাইের র,........................................................।
িবভাগীয় পিরচালক ( া ), .........................................................।
মাননীয় ম ী/ িতম ীর একা সিচব, া ও পিরবার কল াণ ম ণালয়।
উপ-পিরচালক, বাংলােদশ ফর ও কাশনা অিধদ র, তজগাঁও, ঢাকা ( াপনিট গেজেটর পরবতী সংখ ায় কােশর অনু েরাধসহ)।
উপপিরচালক / ত াবধায়ক,............................।
অধ , ম াট / আইএইচিট,............................।
িসিভল সাজন / সহকারী পিরচালক,............................।
ধান িহসাবর ণ কমকতা, া ও পিরবার কল াণ ম ণালয়, সিচবালয় ভবন (৩য় ফজ), স নবািগচা, ঢাকা।
সিচব মেহাদেয়র একা সিচব, া সবা িবভাগ, া ও পিরবার কল াণ ম ণালয়।
িবভাগীয় িহসাব িনয় ক, .............................।
জলা িহসাবর ণ কমকতা,........................।
িসে ম এনািল , কি উটার সল, া ও পিরবার কল াণ ম ণালয় ( াপনিট ম ণালেয়র ওেয়ব সাইেট কােশর অনু েরাধসহ)
উপেজলা া ও পঃপঃ কমকতা, …………………………………….…….।
উপেজলা িহসাবর ণ কমকতা, ……………………………………….…….।
অিতির সিচব ( শাসন) মেহাদেয়র ব ি গত কমকতা, া সবা িবভাগ, া ও পিরবার কল াণ ম ণালয়।
যু সিচব (পার) মেহাদেয়র ব ি গত কমকতা, া সবা িবভাগ, া ও পিরবার কল াণ ম ণালয়।
ডাঃ ...........................................................................................................................................................................।
অিফস কিপ।

( মাঃ আবু রায়হান িমঞা)
উপসিচব (পার-৩)

