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ারক ন র: ৪১.২৭.৮৫০০.০০০.২৫.০০৬.১৯.৯১ তািরখ: 
০৪ ফ য়াির ২০২০

২১ মাঘ ১৪২৬

িবষয়: আবুআবু  ছােলহছােলহ  মাঃমাঃ  মসুামসুা  জ ীজ ী, , পিরচালকপিরচালক,,িবভাগীয়িবভাগীয়  সমাজেসবাসমাজেসবা  কাযালয়কাযালয়, , রংপরুরংপরু--এরএর
ফ য়ািরফ য়াির//২০২০২০২০  মােসরমােসর  স াবস াব   মণসূিচমণসূিচ।।

তািরখ আগমেনর 
সময়

িববরণ ব ব াপনায় ম ব

০৬/০২/২০ সকাল-১০.০০ 
ঘিটকা

সরকাির িশ  পিরবার 
(বািলকা),রংপরু পিরদশন

উপত াবধায়ক, সরকাির িশ  
পিরবার (বািলকা), রংপরু।

সরকাির 
গাড়ী 
যােগ।

১০/০২/২০ সকাল-১০.০০ 
ঘিটকা

েবশন কমকতার কাযালয়, িড় াম 
পিরদশন

েবশন কমকতা, িড় াম। সরকাির 
গাড়ী 
যােগ।

১২/০২/২০ সকাল-১০.০০ 
ঘিটকা

ক) উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, 
িবরামপরু, িদনাজপরু পিরদশন।

উপেজলা সমাজেসবা অিফসার, 
িবরামপরু, িদনাজপরু।

সরকাির 
গাড়ী 
যােগ।

১৭/০২/২০ সকাল-১১.০০ 
ঘিটকা

ক) শবদলহাট ফিজলাতনুেনছা 
সরকাির িশ  পিরবার (বালক),
ঠা রগাঁও পিরদশন।
খ)ক ািপেটশন া ট া  একিট 
এিতমখানা পিরদশন

১।উপত াবধায়ক, সরকাির িশ  
পিরবার (বালক),শবদলহাট 
ঠা রগাঁও।
২।উপেজলা সমাজেসবা 
অিফসার,ঠা রগাঁও সদর। 

সরকাির 
গাড়ী 
যােগ।

২০/০২/২০ সকাল-১০.০০ 
ঘিটকা

হাসপাতাল সমাজেসবা কাযালয়, 
রংপরু মিডেকল কেলজ হাসপাতাল, 
রংপরু  পিরদশন

হাসপাতাল  সমাজেসবা 
অিফসার, রংপরু মিডেকল 
কেলজ হাসপাতাল, রংপরু।

সরকাির 
গাড়ী 
যােগ।

২৪/০২/২০ সকাল-১০.০০ 
ঘিটকা

উপেজলা সমাজেসবা 
কাযালয়, রগ , গাইবা া 
পিরদশন

উপেজলা সমাজেসবা অিফসার, 
রগ , গাইবা া।

সরকাির 
গাড়ী 
যােগ।

 উ  মেণ উপপিরচালক/সহকারী পিরচালক, িবভাগীয় সমাজেসবা কাযালয়, রংপরু এবং অ া
কমকতা/কমচারী সফরস ী হেবন।
 এিট একিট সরকারী সফর।

৪-২-২০২০

...
১) উপত াবধায়ক, সরকাির িশ  পিরবার, সরকাির 
িশ  পিরবার (বািলকা), রংপুর

আব ুছােলহ মাঃ মসুা জ ী
পিরচালক

১



২) েবশন কমকতা, জলা সমাজেসবা কাযালয়, 
িড় াম।

৩) উপেজলা সমাজেসবা অিফসার, উপেজলা 
সমাজেসবা অিফসােরর কাযালয়, উপেজলা 
সমাজেসবা কাযালয়, িবরামপুর, িদনাজপুর
৪) উপত াবধায়ক,  সরকাির িশ  পিরবার, সরকাির 
িশ  পিরবার (বালক), ঠা রগঁাও
৫) সমাজেসবা কমকতা, হাসপাতাল সমাজেসবা 
কাযালয়,(র িচ ম হা) রংপুর
৬) উপেজলা সমাজেসবা অিফসার, উপেজলা 
সমাজেসবা অিফসােরর কাযালয়, উপেজলা সমাজ 
সবা কাযালয়, রগ , গাইবা া

ারক ন র: ৪১.২৭.৮৫০০.০০০.২৫.০০৬.১৯.৯১/১(১৫) তািরখ: ২১ মাঘ ১৪২৬
০৪ ফ য়াির ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব, সমাজকল াণ ম ণালয়
২) মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ র, সমাজেসবা অিধদফতর
৩) পিরচালক, িত ান অিধশাখা, সমাজেসবা অিধদফতর
৪) জলা শাসক, রংপরু/ িড় াম/িদনাজপরু/গাইবা া/ঠা রগাঁও।
৫) উপপিরচালক, িবভাগীয় সমাজেসবা কাযালয়, রংপরু।
৬) উপ পিরচালক, রংপরু/িদনাজপরু/গাইবা া/ িড় াম/প গড়/ঠা রগাও
৭) িনরী া ও িহসাবর ণ কমকতা, িডিসএ, রংপরু।
৮) সহকারী পিরচালক, িবভাগীয় সমাজেসবা কাযালয়, রংপরু।
৯) জনাব িবপলু মার, গাড়ী চালক, িবভাগীয় সমাজেসবা কাযালয়, রংপরু [যথাসমেয় িনেদিশত
ােন উপি ত থাকার জ  বলা হল]।

১০) অিফস কিপ

৪-২-২০২০

আব ুছােলহ মাঃ মসুা জ ী 
পিরচালক

২


