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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
সমাজক াণ ম ণালয় 
সমাজেসবা অিধদফতর 

িবভাগীয় সমাজেসবা কাযালয়, রং র
ন র ৪১.২৭.৮৫০০.০০০.০৬.০০১.১৭.১১৪ তািরখ: 
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১১ ফা ন ১৪২৭

সভার না শ

িবষয:় সমি তসমি ত   িি   িতব ীিতব ী  িশ ািশ া   কায েমরকায েমর   িরেস াসিরেস াস   িশ কগেণরিশ কগেণর   সম েয়সম েয়  িব ালেয়রিব ালেয়র   কায মকায ম   ওও
মািসকমািসক  িরেপাটিরেপাট   িরট ানিরট ান   সং াসং া ।।

       সমাজেসবা অিধদফতরাধীন রং র িবভােগর সমি ত ি  িতব ী িশ া কায েমর িরেসাস িশ কগেণর সম েয়
িব ালেয়র কায ম ও মািসক িরেপাট িরটান িবষেয় আগামী ০১০১//০৩০৩ //২০২১২০২১  ি .ি .   রাজরাজ   সামবারসামবার  িবকালিবকাল   ০৩০৩ ::৩০৩০  ঘ কায়
জনাব মাঃ আ ল মাতােলব সরকার, পিরচালক(উপসিচব), িবভাগীয় সমাজেসবা কাযালয়, রং র িবভাগ, রং র এর সভাপিতে
অনলাইেন(Zoom platform) অ ি ত হেব।
                                                           
সভার আেলাচ  িচঃ
ক) সমি ত ি  িতব ী িশ া িত ােনর কায ম সং া ।
খ) মািসক িরেপাট িরটান সং া ।
গ) িবিবধ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

২. উ  ভা য়াল সভায় সংি  িরেসাস িশ কগণেক েয়াজনীয় ত  উপা সহ অংশ হেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ হেলা।

Join  Zoom  MeetingJoin Zoom  Meeting
Topic: সমি ত ি  িতব ী িব ালেয়র িশ া কায ম ও মািসক িরেপাট িরটান সং া ।
 Time: Mar 1, 2021 03:30 PM Astana, Dhaka
 Join Zoom Meeting
 https://us05web.zoom.us/j/84523889931?
pwd=MHVHK0NManEvVXREVlZDeVUvekhZQT09
 Meeting ID: 845 2388 9931
 Passcode: 3J9HE7

২৪-২-২০২১
মাঃ মাশাররফ হােসন
অিতির  পিরচালক
ফান: ০৫২১৫৬৯৮৩

ইেমইল:
dir.rangpurdiv@dss.gov.bd

১



সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মহাপিরচালক, সমাজেসবা অিধদফতর
২) পিরচালক, িত ান অিধশাখা, সমাজেসবা অিধদফতর
৩) পিরচালক, িবভাগীয় পিরচালেকর কাযালয়, সমাজেসবা অিধদফতর, রং র [তােক সং  হওয়ার জ  অ েরাধ করা
হেলা।]
৪) উপপিরচালক, িবভাগীয় পিরচালেকর কাযালয়, িবভাগীয় পিরচালেকর কাযালয়, সমাজেসবা অিধদফতর, রং র [তােক
সং  হওয়ার জ  অ েরাধ করা হেলা।]
৫) উপ পিরচালক, রং র/িদনাজ র/গাইবা া/লালমিনরহাট/ িড় াম/প গড়/ঠা রগাও/নীলফামারী [তােক সং
হওয়ার জ  অ েরাধ করা হেলা।]
৬) সহকারী পিরচালক, িবভাগীয় পিরচালেকর কাযালয়, িবভাগীয় পিরচালেকর কাযালয়, সমাজেসবা অিধদফতর, রং র
[তােক সং  হওয়ার জ  অ েরাধ করা হেলা।]
৭) িরেসাস িশ ক, রং র/িদনাজ র/গাইবা া/ িড় াম/লালমিনরহাট/নীলফামারী/ঠা র াও/প গড় [তােক সং
হওয়ার জ  অ েরাধ করা হেলা।]
৮) অিফস কিপ
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