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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
সমাজক াণ ম ণালয় 
সমাজেসবা অিধদফতর 

িবভাগীয় সমাজেসবা কাযালয়, রং র
dss.rangpurdiv.gov.bd

ারক ন র: ৪১.২৭.৮৫০০.০০০.২৫.০০৬.১৯.১২৮ তািরখ: 
০২ মাচ ২০২১

১৭ ফা ন ১৪২৭

িবষয:় মাঃমাঃ  আ লআ ল  মাতােলবমাতােলব   সরকারসরকার ,  ,  পিরচালকপিরচালক, ,  িবভাগীয়িবভাগীয়   সমাজেসবাসমাজেসবা   কাযালয়কাযালয় ,  ,  রং ররং র   এরএর   মাচমাচ//২০২১২০২১   মােসরমােসর
স াস া   মণ িচমণ িচ।।

 উপ  িবষেয় জানােনা যাে  য,মাচ/২০২১ মােস িন বিণত তািরখ ও সময় অ যায়ী িন া রকারী ক ক িনে া  কাযালয়/ িত ান পিরদশন
করা হেব। 

তািরখ  সময় মণ িববরণী ম / 
ব াপনায়

০৪/০৩/২০২১
হ িতবার

সকাল-১০.০০ 
টা

ভাতা ভাগীেদর মাবাইল িহসাব খালার কায ম সেরজিমন পিরদশন। সরকাির গাড়ী 
যােগ।

সকাল-১১.০০টা উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, রগ ,গাইবা া পিরদশন।
০৮/০৩/২০২১
সামবার

সকাল-১০.০০ 
টা

ভাতা ভাগীেদর মাবাইল িহসাব খালার কায ম সেরজিমন পিরদশন। সরকাির গাড়ী 
যােগ।

সকাল-১১.০০ 
টা

উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, বাচাগ , িদনাজ র পিরদশন ।

িবকাল- ৪.০০ 
টা

উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, িবরল, িদনাজ র দশন ।

িবকাল-৫.৩০ 
টা

সমি ত ি  িতব ী িশ া কায ম (বািলকা), িদনাজ র দশন।

িবকাল-৬.০০ 
টা

সরকাির িশ  পিরবার রাজবাটী (বালক), িদনাজ র দশন।

রা ী যাপন  িদনাজ র  সািকট হাউস এ রা ী যাপন
০৯/০৩/২০২১
ম লবার

সকাল-৯.০০ টা হাসাপাতাল সমাজেসবা কাযালয়, িদনাজ র পিরদশন। সরকাির গাড়ী 
যােগ।সকাল-১১.০০ জলা সমাজেসবা কাযালেয়র মািসক সম য় সভায় অংশ হণ এবং িবভাগীয় চলমান কায েমর 

অ গিত পযােলাচনা।
বলা-২.০০ টা জলা সমাজেসবা কাযালয়, িদনাজ র পিরদশন।

১৫/০৩/২০২১
সামবার

সকাল-১০.০০ 
টা

উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, পাট াম,লালমিনরহাট পিরদশন। সরকাির গাড়ী 
যােগ।

র-২.০০ টা উপেজলার অিত দির  জনেগাি র িবিবধ িশ েণর মা েম তােদর জীবনমান উ য়ন শীষক 
কে র সদর উপেজলা অিফস দশন।

িবকাল-৪.০০ টা উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, হাতীবা া,লালমিনরহাট দশন। 
২৩/০৩/২০২১
ম লবার

সকাল-১০.০০ 
টা

ভাতা ভাগীেদর মাবাইল িহসাব খালার কায ম সেরজিমন পিরদশন।

সকাল-১১.০০ 
টা

উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, রৗমারী, িড় াম পিরদশন।

রা ী যাপন   রৗমারী ডাক বাংলা এ রা ী যাপন
২৪/০৩/২০২১
ধবার

সকাল-১০.০০ 
টা

ভাতা ভাগীেদর মাবাইল িহসাব খালার কায ম সেরজিমন পিরদশন।

সকাল-১১.০০ 
টা

উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, রািজব র, িড় াম পিরদশন।

৩১/০৩/২০২১
ধবার

সকাল-১০.০০ 
টা

উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, পীরগ , রং র পিরদশন। সরকাির গাড়ী 
যােগ।

এ  এক  সরকারী সফর। অিতির  পিরচালক/উপপিরচালক/সহকারী পিরচালক, িবভাগীয় সমাজেসবা কাযালয়, রং র এবং অ া
কমকতা/কমচারী সফরস ী হেবন।

১



২-৩-২০২১

িবতরণ :
১) উপ পিরচালক, 
রং র/িদনাজ র/গাইবা া/লালমিনরহাট/ িড় াম
২) উপেজলা সমাজেসবা অিফসার, গ , গাইবা া।
৩) উপেজলা সমাজেসবা অিফসার, উপেজলা সমাজ সবা 
কাযালয়, বাচাগ , িদনাজ র
৪) উপেজলা সমাজেসবা অিফসার, উপেজলা সমাজ সবা 
কাযালয়, িবরল, িদনাজ র
৫) উপেজলা সমাজেসবা অিফসার ( ন দািয় ), উপেজলা 
সমাজেসবা অিফসােরর কাযালয়, উপেজলা সমাজ সবা কাযালয়, 
পাট াম, লালমিনরহাট
৬) উপেজলা সমাজেসবা অিফসার, উপেজলা সমাজেসবা 
অিফসােরর কাযালয়, উপেজলা সমাজ সবা কাযালয়, হাতীবা া, 
লালমিনরহাট
৭) উপত াবধায়ক,  সরকাির িশ  পিরবার, সরকাির িশ  পিরবার 
(বালক), িদনাজ র
৮) উপেজলা সমাজেসবা অিফসার, রৗমারী, িড় াম।
৯) উপেজলা সমাজেসবা অিফসার, রািজব র, িড় াম।

মাঃ আ ল মাতােলব সরকার
পিরচালক

ারক ন র: ৪১.২৭.৮৫০০.০০০.২৫.০০৬.১৯.১২৮/১(১৪) তািরখ: ১৭ ফা ন ১৪২৭
০২ মাচ ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব, সমাজক াণ ম ণালয়
২) মহাপিরচালক, সমাজেসবা অিধদফতর
৩) জলা শাসক, রং র/িদনাজ র/গাইবা া/লালমিনরহাট/ িড় াম
৪) নজারত ড  কােল র , িদনাজ র (তােক বিণত তািরেখ ২  সীট বরা  দােনর জ  অ েরাধ করা হেলা)।
৫) অিতির  পিরচালক, িবভাগীয় পিরচালেকর কাযালয়, িবভাগীয় পিরচালেকর কাযালয়, সমাজেসবা অিধদফতর, রং র
৬) উপপিরচালক, িবভাগীয় পিরচালেকর কাযালয়, িবভাগীয় পিরচালেকর কাযালয়, সমাজেসবা অিধদফতর, রং র
৭) িনরা া ও িহসাবর ণ কমকতা , িডিসএ, রং র।
৮) সহকারী পিরচালক, িবভাগীয় পিরচালেকর কাযালয়, িবভাগীয় পিরচালেকর কাযালয়, সমাজেসবা অিধদফতর, রং র
৯) জনাব িব ল মার, গাড়ী চালক, িবভাগীয় সমাজেসবা কাযালয়, রং র ( যথাসমেয় িনেদিশত ােন উপি ত থাকার জ
বলা হল)।
১০) অিফস কিপ

২-৩-২০২১
মাঃ আ ল মাতােলব সরকার 

পিরচালক

২


