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িবষয়: রংপরুরংপরু  িবভােগরিবভােগর  উপপিরচালকগেণরউপপিরচালকগেণর  জলুাইজলুাই//২০২০২০২০  মােসরমােসর  সম য়সম য়  সভারসভার  িব িিব ি ।।

রংপুর িবভাগাধীন জলা সমাজেসবা কাযালেয়র উপপিরচালকগেণর সম েয় জুলাই/২০২০ মােসর সভা আগামী ২০
জুলাই/২০২০ ি ঃ রাজ সামবার পুর ০৩:০০ ঘিটকায় িন া রকারীর সভাপিতে  িবভাগীয় সমাজেসবা কাযালয়,
রংপুর-এর সভাকে  অ ি ত হেব।                                                                        
 উ  সভায় রংপুর িবভােগর উপপিরচালকগণেক যথাসমেয় া িবিধ মেন উপি ত থাকার জ  অ েরাধ জানােনা হেলা।

 সভার আেলাচ  সিূচ:
০১। ২০১৯-২০ অথ বছেরর সকল খােতর া  বরাে র সাের ার িরেপাট রণ ও ২০২০-২১ অথ বছেরর চািহদা াব

রণ সং া ।
০২। কেরানা ভাইরাস সং া  সরকারী িনেদশনা বা বায়ন অ গিত পযােলাচনা। 
০৩। সামািজক িনরাপ া কমসচূীর আওতায় ভাতা িবতরেণর ও ু ঋণ িবতরেণর অ গিত পযােলাচনা।  
০৪।সরকারী ও বসরকারী ােসবী সং া কতকৃ াণ িবতরেণর অ গিত পযােলাচনা।
০৫। সরকাির িশ  পিরবারসমেূহর বািষক য় পিরক না ণয়ন ও দরপ  আ ান কায েমর অ গিত পযােলাচনা।
০৬। িবিবধ।

১৬-৭-২০২০

আব ুছােলহ মাঃ মসুা জ ী
পিরচালক

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব, সিচেবর দ র, সমাজকল াণ ম ণালয়
২) মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ র, সমাজেসবা অিধদফতর
৩) িবভাগীয় কিমশনার (ভার া ), িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রংপরু
৪) পিরচালক, শাসন ও অথ অিধশাখা, সমাজেসবা অিধদফতর
৫) পিরচালক (অিতির  দািয় ), কায ম অিধশাখা, সমাজেসবা অিধদফতর
৬) পিরচালক, িত ান অিধশাখা, সমাজেসবা অিধদফতর
৭) পিরচালক, সামািজক িনরাপ া অিধশাখা, সমাজেসবা অিধদফতর
৮) উপপিরচালক, িবভাগীয় পিরচালেকর কাযালয়, িবভাগীয় পিরচালেকর কাযালয়, সমাজেসবা অিধদফতর,
রংপরু
৯) উপ পিরচালক, রংপরু/িদনাজপরু/গাইবা া/লালমিনরহাট/ িড় াম/নীলফামারী/প গড়/ঠা রগাও
১০) সহকারী পিরচালক, িবভাগীয় পিরচালেকর কাযালয়, িবভাগীয় পিরচালেকর কাযালয়, সমাজেসবা
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অিধদফতর, রংপরু
১১) অিফস কিপ
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