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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

সমাজদসবা অধিেফতর 

জজলা সমাজদসবা কার্ যালয় 

জফনী। 

www.dss.feni.gov.bd  

স্মারক নাং- ৪১.০১.৩০০০.০০০.25.০18.17.- 45             তাাং-  

06/02/২০22 ধি .। 
 

 ধবষয়ঃ- ইন-হাউজ প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষোর্থী মণনানয়ন।  
 

উপর্য যক্ত ধবষদয় জানাদনা র্াদে জর্, জজলা সমাজদসবা কার্ যালয়, জফনীর আওতািীন ধনম্নবধণ যত 

কম যকতযা/কম যচারীগণদক আগামী 09/02/2022ধিঃ .তাধরদে 0১   এক   ধেন বাাপী আদয়ািজতবা নন-হাউজ 

প্রধশক্ষদণ প্রধশক্ষণার্থী ধহসাদব মদনানয়ন প্রোন করা হদলা। প্রধশক্ষনার্থীগণদক প্রধশক্ষণ জকন্দ্র জজলা 

সমাজদসবা কার্ যালয়, জফনীদত সকাল 8  30 ঘটিকার মদিা উপধিত হদয় ৯ 0০ ঘটিকার মদিা জরিজদেশন 

সম্পন্ন করদত হদব। মদনানীত কম যকতযা/কম যচারীগণদক র্র্থাসমদয় প্রধশক্ষদণ অাংশগ্রহদণর জনা অনযদরাি 

করা হদলা।  

প্রধশক্ষদণ উপধিত বািাতামূলক। 

ক্রাং 

নাং 

কার্ যালদয়র নাম নাম পেবী মন্তবা 

 ২ ৩ ৪ ৫ 

1 জজলা সমাজদসবা কার্ যালয়, জফনী। আলমগীর জহাদসন 

মজযমোর 

প্রশাসধনক র্যক্ত জযধনয়র 

ধহসাবরক্ষণ কম যকতযা 
 

2 ধমন্িু কয মার শীল অধফস সহঃ কাম কম্ম্পঃ 

মযদ্াঃ 

 

3 আ ন ম ওমর ফারুক ডািা এধি অপাদরির  

4 নূর কধরম অধফস সহায়ক  

5 উপদজলা সমাজদসবা কার্ যালয়, জফনী 

সের, জফনী। 

জমাঃ শহীে  উল্ল্াাহ উপদজলা সমাজদসবা 

কম যকতযা 

 

6 েযরধশে আলম 

পাদিায়ারী 

নউধনয়ন সমাজকমী  

7 উপদজলা সমাজদসবা কার্ যালয়, 

োগনভূঞা, জফনী। 

জমাহাম্মে আননযল জহাসানন 

িজলানী 
উপদজলা সমাজদসবা 

কম যকতযা 

 

8 আধশষ কয মার োস ধফল্ড সযপারভানজার  

9 উপদজলা সমাজদসবা কার্ যালয়, 

জসানাগাজী,  জফনী। 

তাদরক আহাম্মে উপদজলা সমাজদসবা 

কম যকতযা  

 

10 তাপস কাধন্ত সাহা নউধনয়ন সমাজকমী  

11 উপদজলা সমাজদসবা কার্ যালয়, 

ছাগলনানয়া,  জফনী। 

জমাঃ একরামযল হক ধফল্ড সযপারভানজার  

12 উপদজলা সমাজদসবা কার্ যালয়, 

ফয লগাজী, জফনী। 

আবেযল মান্নান উপদজলা সমাজদসবা 

কম যকতযা (অ:ো:) 

 

13 জমা: এরফানযল হক ধফল্ড সযপারভানজার  

14 উপদজলা সমাজদসবা কার্ যালয়, 

পরশুরাম, জফনী। 

জমাহাম্মে জমাশাররফ 

জহাদসন 

উপদজলা সমাজদসবা 

কম যকতযা 

 

15 আবয ছাদলক নউধনয়ন সমাজকমী  

16 শহর সমাজদসবা কার্ যালয়, জফনী। শাহ কায়সার মাহমযে সমাজদসবা অধফসার  

17 জজসধমন সযলতানা অধফস সহঃ কাম কম্ম্পঃ 

মযদ্াঃ 

 

18 সরকাধর ধশশু পধরবার, ছাগলনানয়া, 

জফনী। 

কাজী সামী উল হক উপতত্ত্বাবিায়ক  

19 ধচধকৎসা সমাজদসবা কার্ যালয়, জফনী। আবযল বাশার ভূনঁয়া 

 

অধফস সহঃ কাম কম্ম্পঃ 

মযদ্াঃ 

 

 ‘ ‘মজিজ   ণে র  াাণোা াাা   

ামাজণা ায় মজিি  আিা’ ’ 
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প্রাপক 

............................................. 

.............................................. 

স্মারক নাং- ৪১.০১.৩০০০.০০০.25 .০18 .17 .-          তাাং-  

06/02/২০22 ধি .। 
 

সেয় অবগধতঃ- 

১। পধরচালক, ধবভাগীয় সমাজদসবা কার্ যালয়, সমাজদসবা অধিেফতর, চট্টগ্রাম। 

২। অিাক্ষ  সহকারী পধরচালক , আঞ্চধলক প্রধশক্ষণ জকন্দ্র, সমাজদসবা অধিেফতর, মযরােপযর, চট্টগ্রাম। 

৩। অধফস কধপ। 

(সানফয ল নসলাম জচৌিযরী   

উপপধরচালক 

জফানঃ ০৩৩১-৬৩৫১৭ 

 ন-জমনল ঃ- dd.feni@dss.gov.bd  

(সানফয ল নসলাম জচৌিযরী   

উপপধরচালক 

জফানঃ ০৩৩১-৬৩৫১৭ 

 ন-জমনল ঃ- dd.feni@dss.gov.bd  

mailto:dd.feni@dss.gov.bd
mailto:dd.feni@dss.gov.bd
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

সমাজদসবা অধিেফতর 

জজলা সমাজদসবা কার্ যালয় 

জফনী। 

www.dss.feni.gov.bd  

 

09 ফে রুয়াশ /২২ মাণা  ইনহাউজ প্রশিক্ষে কম রাূশি 
 

তাধরে সময় প্রধশক্ষদণর ধবষয় িান 

১ ২ ৩ ৪ 

08/02/2022ধি. সকাল- 8.3০-

৯.00 

জরিজদেশন ও উদবািন জজলা 

সমাজদসবা 

কার্ যালদয়র 

সভাকক্ষ 

জফনী। 

সকাল 09.00-

10.00 

এধপএ বাস্তবায়ন 

সকাল 10.00-

11.00 

আর এস এস প্রধতদবেন ছক পধরধচধত ও আর এস এস 

প্রধতদবেন প্রস্তুত 

সকাল- 11.00-

11.30 

চা-ধবরধত 

সকাল- 11.30-

01.00 

ওদয়ব জপািযাল বাবিাপনা 

েযপযর- 01 .00-

2.00 

নামাজ ও োবাদরর ধবরধত 

েযপযর 2.00-3.00 ন-ফানধলাং বাবিাপনা 

ধবকাল 3.00-4.00 শুদ্ধাচার জকৌশল বাস্তবায়ন।  

 

 

 

 

 

 

(সানফয ল নসলাম জচৌিযরী   

উপপধরচালক 

জফানঃ ০৩৩১-৬৩৫১৭ 

 ন-জমনল ঃ- dd.feni@dss.gov.bd  

 

 ‘ ‘মজিজ   ণে র  াাণোা াাা   

ামাজণা ায় মজিি  আিা’ ’ 
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

সমাজদসবা অধিেফতর 

জজলা সমাজদসবা কার্ যালয় 

জফনী। 

www.dss.feni.gov.bd  

 

09 ফে রুয়াশ /২২ মাণা  ইনহাউজ প্রশিক্ষে কম রাূশি 
 
 

তাধরে সময় প্রধশক্ষদণর ধবষয় প্রধশক্ষক িান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

08/02/2022ধি.  সকাল- 8.3০-

৯.00 

জরিজদেশন ও উদবািন উদবািক জনাব সানফয ল 

নসলাম জচৌিযরী 

উপপধরচালক 

 জজলা সমাজদসবা 

কার্ যালয়, জফনী। 

জজলা 

সমাজদসবা 

কার্ যালদয়র 

সভাকক্ষ জফনী। 

সকাল 09.00-

10.00 

এধপএ বাস্তবায়ন জনাব সানফয ল নসলাম জচৌিযরী 

উপপধরচালক 

 জজলা সমাজদসবা 

কার্ যালয়, জফনী। 

সকাল 10.00-

11.00 

আর এস এস প্রধতদবেন 

ছক পধরধচধত ও আর এস 

এস প্রধতদবেন প্রস্তুত 

জনাব আলমগীর ধময়া 

উপদজলা সমাজদসবা 

অধফসার 

উপদজলা সমাজদসবা 

কার্ যালয় ছাগলনানয়া, 

জফনী। 

সকাল- 11.00-

11.30 

চা-ধবরধত 

সকাল- 11.30-

01.00 

ওদয়ব জপািযাল বাবিাপনা   

জপ্রাগামার 

 আনধসটি শাো 

 জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, 

জফনী। 

েযপযর- 01 .00-

2.00 

নামাজ ও োবাদরর ধবরধত 

েযপযর 2.00-3.00 ন-ফানধলাং বাবিাপনা জনাব সানফয ল নসলাম 

জচৌিযরী 

উপপধরচালক 

 জজলা সমাজদসবা 

কার্ যালয়, জফনী। 

ধবকাল 3.00-

4.00 

শুদ্ধাচার জকৌশল 

বাস্তবায়ন।  

জনাব জমাস্তফা জমাস্তাকয র 

রধহম োন 

অধতধরক্ত পধরচালক 

ধবভাগীয়সমাজদসবা 

কার্ যালয় 

চট্টগ্রাম। 

 

 

 

 

 

 ‘ ‘মজিজ   ণে র  াাণোা াাা   

ামাজণা ায় মজিি  আিা’ ’ 

 

 

 

 

(সানফয ল নসলাম জচৌিযরী   

উপপধরচালক 

জফানঃ ০৩৩১-৬৩৫১৭ 

 ন-জমনল ঃ- dd.feni@dss.gov.bd  
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

জজলা সমাজদসবা কার্ যালয় 

জফনী। 

www.dss.feni.gov.bd 

 

এশপ্রো/২১ মাণা  ইনহাউজ প্রশিক্ষে মশিউো 

 

তাধরে সময় প্রধশক্ষদণর ধবষয়  প্রধশক্ষক িান 

20/4/2021ধি. সকাল- ৯.০০-

৯.45 

নন হাউজ প্রধশক্ষণ 

উদবািন 

 

জনাব সানফয ল 

নসলাম জচৌিযরী 

উপপধরচালক, জজলা 

সমাজদসবা কার্ যালয়, 

জফনী। 

জজলা 

সমাজদসবা 

কার্ যালয়, 

জফনী। 

সকাল 09.45-

10.00 

চা- ধবরধত  

সকাল- 10.00-

11.00 

জাতীয় শুদ্ধাচার জকৌশল 

কম য-পধরকল্পনা প্রণয়ন ও 

বাস্তবায়ন 

জনাব সানফয ল 

নসলাম জচৌিযরী 

উপপধরচালক, জজলা 

সমাজদসবা কার্ যালয়, 

জফনী। 

সকাল- 11.00-

12.00 

 ননধতকতা কধমটি গঠন 

ও কধমটি কতত যক 

অজযনসমহূ মূলাায়ন 

েযপযর- 12 .00-

1.00 

 ধনয়ধমত উপধিধত 

ধবধিমালা 1982 

 

জনাব জমাঃ রুহুল 

আধমন বাশীর 

সহকারী পধরচালক, 

জজলা সমাজদসবা 

কার্ যালয়, জফনী। 

েযপযর 1.00-

2.00 

নামাজ ও োবাদরর ধবরধত  

েযপযর- 2 .00-

3.00 

ওদয়ব জপািযাল নতরী ও 

হালনাগােকরণ, জমনযা 

নতরী , জসবা ব  নতরী , 

শুদ্ধাচার জসবাব  

হালনাগােকরণ, ধলঙ্ক 

নতরী ও তর্থা আপদলাড 

করণ এবাং তর্থা অধিকার 

জসবা ব  হালনাগাে 

করণ। 

জনাব সানফয ল 

নসলাম জচৌিযরী 

উপপধরচালক, জজলা 

সমাজদসবা কার্ যালয়, 

জফনী। 

ধবকাল- 3 .00-

4.00 

 বাধষ যক কম যসম্পােন 

চুিক্ত প্রণয়ন ও মূলাায়ন 

প্রধতদবেন প্রস্তুত ও 

জপ্ররণ। 

 

জনাব জমাঃ রুহুল 

আধমন বাশীর 

সহকারী পধরচালক, 

জজলা সমাজদসবা 

কার্ যালয়, জফনী। 

21/4/2021 সকাল- 10.00-

11.00 

 সরকাধর কম যচাধর 

আচরণ ধবধিমালা 1979 

 

জনাব সানফয ল 

নসলাম জচৌিযরী 

উপপধরচালক, জজলা 

 

জশে হাধসনার ধেনবেদল, সমাজদসবা 

এধগদয় চদল 
 

 

http://www.dss.feni.gov.bd/
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সকাল- 11.00-

12.00 

সামািজক ধনরাপত্তা 

জবষ্টনী কম যসূধচ   িজিুধপ 

বাস্তবায়ন ।  

 

সমাজদসবা কার্ যালয়, 

জফনী। 

েযপযর- 12 .00-

1.00 

মাধসক প্রধতদবেন প্রস্তুত 

ও জপ্ররণ। 

 

জনাব জমাঃ রুহুল 

আধমন বাশীর 

সহকারী পধরচালক, 

জজলা সমাজদসবা 

কার্ যালয়, জফনী। 

েযপযর 1.00-

2.00 

নামাজ ও োবাদরর ধবরধত  

েযপযর- 2 .00-

3.00 

 ন-নধর্থ বাস্তবায়ন জনাব সানফয ল 

নসলাম জচৌিযরী 

উপপধরচালক, জজলা 

সমাজদসবা কার্ যালয়, 

জফনী। 

ধবকাল- 3 .00-

4.00 

আর এস এস কার্ যক্রদমর 

স্কীম প্রণয়ন। 

জনাব জমাঃ রুহুল 

আধমন বাশীর 

সহকারী পধরচালক, 

জজলা সমাজদসবা 

কার্ যালয়, জফনী। 

 

 

 

 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

জজলা সমাজদসবা কার্ যালয় 

জফনী। 

www.dss.feni.gov.bd 

 

09 ফে রুয়াশ /২2 মাণা  ইনহাউজ প্রশিক্ষে মশিউো 
 

তাধরে সময় প্রধশক্ষদণর ধবষয় প্রধশক্ষক িান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

09/02/2022ধি.  সকাল- 8.3০-

৯.00 

জরিজদেশন ও উদবািন উদবািক জনাব সানফয ল 

নসলাম জচৌিযরী 

উপপধরচালক 

 জজলা সমাজদসবা 

কার্ যালয়, জফনী। 

জজলা 

সমাজদসবা 

কার্ যালদয়র 

সভাকক্ষ 

জফনী। সকাল 09.00-

10.00 

এধপএ বাস্তবায়ন জনাব সানফয ল নসলাম 

জচৌিযরী 

উপপধরচালক 

 জজলা সমাজদসবা 

কার্ যালয়, জফনী। 

(সানফয ল নসলাম জচৌিযরী  

উপপধরচালক 

জজলা সমাজদসবা কার্ যালয় 

জফনী। 

জফানঃ ০৩৩১-৬৩৫১৭ 

 ন-জমনল ঃ- dd.feni@dss.gov.bd  জশে হাধসনার ধেনবেদল, সমাজদসবা 

এধগদয় চদল 
 

 

http://www.dss.feni.gov.bd/
mailto:dd.feni@dss.gov.bd
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সকাল 10.00-

11.00 

আর এস এস প্রধতদবেন ছক 

পধরধচধত ও আর এস এস 

প্রধতদবেন প্রস্তুত 

জনাব আলমগীর ধময়া 

উপদজলা সমাজদসবা 

অধফসার 

উপদজলা সমাজদসবা 

কার্ যালয় ছাগলনানয়া, 

জফনী। 

সকাল- 11.00-

11.30 

চা-ধবরধত 

সকাল- 11.30-

01.00 

ওদয়ব জপািযাল বাবিাপনা  

ওদয়ভদপািযাল পধরধচধত, 

লগননআনধড, পাসওয়াডয 

পধরবতযন, জমনয পধরধচধত ও 

নতরী, েসড়া সানিমাাপ নতরী, 

বাানার জনাটিশ ও েবর নতরী, 

ধপধডএফ নতরী ও নদমনজ 

ফানল আফদলাড, জসবাব  

নতরী, কনদিন্ট নতরী, ধলন্ক 

ও হানপারধলন্ক করার 

পদ্ধধত, পাতা প্রস্তুত। 

 

জপ্রাগামার 

 আনধসটি শাো 

 জজলা প্রশাসদকর 

কার্ যালয়, জফনী। 

েযপযর- 01 .00-

2.00 

নামাজ ও োবাদরর ধবরধত 

েযপযর 2.00-3.00 ন-ফানধলাং বাবিাপনা 

ন-ফানধলাং বাবিাপনা 

পধরধচধত, লগনন প্রিক্রয়া, 

পাসওয়াডয পযনরুদ্ধার, 

ডাাসদবাডয পধরধচধত, 

জপ্রাফানল বাবিাপনা, লগ 

আউি, ডাক আপদলাড, ডাক 

ফদরায়াডয, সীল নতরী, 

সাংরক্ষণ, ডাক নধর্থদত 

উপিাপন, ধরদসি, 

অনযসন্ধান, নাগধরক ডাক 

আপদলাড, ডাক ট্র্াাধকাং, নধর্থ 

ডাাশদবাডয, নধর্থ বাবিাপনা 

নতুন নধর্থ নতরী, নতুন জনাি 

নতরী, েসড়াপত্র নতরী, পত্র 

জারী, জনাি ধনস্পন্ন করা 

জনাব সানফয ল নসলাম 

জচৌিযরী 

উপপধরচালক 

 জজলা সমাজদসবা 

কার্ যালয়, জফনী। 

ধবকাল 3.00-

4.00 

শুদ্ধাচার জকৌশল বাস্তবায়ন 

 

জনাব জমাস্তফা জমাস্তাকয র 

রধহম োন 

অধতধরক্ত পধরচালক 

ধবভাগীয়সমাজদসবা 

কার্ যালয় 

চট্টগ্রাম। 

 

 

 


