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সম য় সভার িব ি

িবষয়: আগআগ //২০১৯২০১৯  মােসরমােসর  মািসকমািসক  সম য়সম য়  সভারসভার  িব িিব ি ।।

রংপুর িবভাগাধীন জলা সমাজেসবা কাযালেয়র উপপিরচালকগেণর সম েয় আগ /২০১৯ মােসর সম য় সভা
আগামী ০৬ আগ /২০১৯ ি ঃ রাজ ম লবার িবেকল ০৩.০০ ঘিটকায় িন া রকারীর সভাপিতে  িবভাগীয়
সমাজেসবা কাযালয়, রংপুর-এর সভাকে  অ ি ত হেব।

       উ  সভায় রংপুর িবভােগর উপপিরচালকগণেক যথাসমেয় উপি ত থাকার জ  অ েরাধ করা হেলা।
সভার আেলাচ  সিূচ:
০১। ু ঋণ কায েমর খাতিভি ক অ গিত পযােলাচনা।
০২। সামািজক িনরাপ া কমসিূচর আওতায় েত কিট ব াংেকর ব াংক টেম টসহ ১৮ কলােমর ভাতার
অ গিতর িতেবদন।
০৩। ই-ফাইিলং ও MIS এর অ গিত স েক আেলাচনা।
০৪। ািত ািনক কায মসমেূহর অ গিত পযােলাচনা।
০৫। জলা/উপেজলা পযােয় রাগীকল াণ সিমিতর অ গিত পযােলাচনা।
০৬। সফটওয় ার সং া  জলাওয়ারী তথ  দােনর অ গিত পযােলাচনা।
০৭। অিডট আপি  িন ি র ডশীট জবাব রণ সং া ।
০৮। APA চিু  স াদন কিপ।
০৯। ব ব রু শাহাদৎ বািষকী ও জাতীয় শাক িদবস উদযাপন উপলে  সরকাির িশ  পিরবারসমেূহর
িনবাসীেদর িচ াংকন ও রচনা িতেযিগতার ১ম, ২য় ও ৩য় ান অিধকারীেদর ফলাফল িসট।
১০। িবিবধ।

১-৮-২০১৯

আব ুছােলহ মাঃ মসুা জ ী
পিরচালক

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) িসিনয়র সিচব, সমাজকল াণ ম ণালয়
২) মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ র, সমাজেসবা অিধদফতর
৩) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রংপরু
৪) জলা শাসক (সকল), রংপরু িবভাগ।

১



৫) পিরচালক, শাসন ও অথ অিধশাখা, সমাজেসবা অিধদফতর
৬) পিরচালক, কায ম অিধশাখা, সমাজেসবা অিধদফতর
৭) পিরচালক, িত ান অিধশাখা, সমাজেসবা অিধদফতর
৮) উপপিরচালক, িবভাগীয় পিরচালেকর কাযালয়, িবভাগীয় পিরচালেকর কাযালয়,সমাজেসবা
অিধদফতর,রংপরু
৯) উপপিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয় (সকল), রংপরু িবভাগ।
১০) সহকারী পিরচালক, িবভাগীয় পিরচালেকর কাযালয়, িবভাগীয় পিরচালেকর কাযালয়,সমাজেসবা
অিধদফতর,রংপরু
১১) অিফস কিপ।
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