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জ ির 
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ারক ন র: ৪১.২৭.৮৫০০.০০০.২৫.০০২.২১.৩০৬ তািরখ: 
১০ ন ২০২১

২৭ জ  ১৪২৮

িবষয:় ব া িষকবািষক  কমস া নকমস া ন   িি  (APA)  (APA) িবষয়কিবষয়ক  িদন াপীিদন াপী  অভ া িরনঅভ া িরন   িশ ণিশ ণ ।।
     উপ  িবষেয় জানােনা যাে  য, িবভাগীয় সমাজেসবা কাযালয়, রং র িবভাগ, রং র এর আেয়াজেন আগামী ১৪ ন ২০২১ ি .
তািরখ সামবার “বািষক কমস াদন ি (APA)” িবষয়ক িদন াপী অভ রীণ িশ ণ িবভাগীয় সমাজেসবা কাযালয়, রং র
িবভাগ, রং র এর সভাকে  অ ি ত হেব। উ  িশ েণ সং  তািলকার কমকতা ও কমচারীেদর অংশ হণকারী িহসােব মেনানীত
করা হেয়েছ।
    এমতাব ায় আগামী ১৪ ন ২০২১ ি . তািরখ সকাল ০৯◌ঃ৩০ ঘ কার সময় িবভাগীয় সমাজেসবা কাযালয়, রং র িবভাগ, রং র
এর সভাকে  উপি ত হেয় িশ েণ অংশ হণ করার জ  তােক অ েরাধ করা হেলা।

সং ি ঃ তািলকা-০১ পাতা।

১০-৬-২০২১

জনাব/ বগম............................................

মাঃ আ ল মাতােলব সরকার
পিরচালক

ারক ন র: ৪১.২৭.৮৫০০.০০০.২৫.০০২.২১.৩০৬/১(৭) তািরখ: ২৭ জ  ১৪২৮
১০ ন ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মহাপিরচালক, সমাজেসবা অিধদফতর
২) অিতির  পিরচালক, িবভাগীয় পিরচালেকর কাযালয়, িবভাগীয় পিরচালেকর কাযালয়, সমাজেসবা অিধদফতর, রং র
৩) পিরচালক, শাসন ও অথ অিধশাখা, সমাজেসবা অিধদফতর
৪) উপ পিরচালক, রং র/িদনাজ র/গাইবা া/লালমিনরহাট/ িড় াম/প গড়/ঠা রগাও/নীলফামারী (তােক অ সাথ
সং ি  তািলকা অ যায়ী তার জলার অংশ হণকারী APA ফাকালপেয় েক বতমান অথবছেরর িবিভ  কম িচর

মানকসহ উপি িত িনি ত করার জ  অ েরাধ করা হেলা
৫) িনরী া ও িহসাবর ণ অিফসার, িডিসএ, রং র
৬) জলা/উপেজলা িহসাবর ণ অিফসার, ..............................................
৭) সহকারী পিরচালক, িবভাগীয় পিরচালেকর কাযালয়, িবভাগীয় পিরচালেকর কাযালয়, সমাজেসবা অিধদফতর, রং র
৮) অিফস কিপ

১০-৬-২০২১
অিনল চ  ব ন 

উপপিরচালক

১
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