
শখশখ  হািসনারহািসনার  হাতিটহাতিট  ধেরধের
পেথরপেথর  িশিশ   যােবযােব  ঘেরঘের

(একই তািরখ ও ারেক িত ািপত) 
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 

সমাজকল াণ ম ণালয় 
সমাজেসবা অিধদফতর 

িবভাগীয় সমাজেসবা কাযালয়, রংপরু
dss.rangpurdiv.gov.bd

জ ির 
অিত গাপনীয়

ারক ন র: ৪১.২৭.৮৫০০.০০০.২৫.০০৪.১৮.৫৫২ তািরখ: 
০৩ আগ  ২০২০

১৯ াবণ ১৪২৭

িবষয়: উপপিরচালকউপপিরচালক, , িবভাগীয়িবভাগীয়  সমাজেসবাসমাজেসবা  কাযালয়কাযালয়, , রংপরুরংপরু--এরএর  আগআগ //২০২০২০২০  মােসরমােসর  সা াবসা াব   মণসূিচমণসূিচ।।

“ছক”
মেণর তািরখ গমেনর 

সময়
ান মেণর উে ম ব

০৬/০৮/২০২০ সকাল 
০৯.০০ 
ঘিটকা

উপেজলা সমাজেসবা 
কাযালয়, িকেশারগ  ও 
জলঢাকা, নীলফামারী

সকল ভাতা িবতরণ বা বায়ন অ গিত সরকাির 
গািড় যােগ

০৯/০৮/২০২০ সকাল 
১০.০০ 
ঘিটকা

জলা সমাজেসবা কাযালয়, 
রংপরু

জলাধীন ০৭িট উপেজলায় শতভাগ বয়  ও িবধবা 
ভাতা াি র যাগ  ব ি েদর সিঠকভােব তািলকা 

ণয়ন ও G-2p এর আওতায় ভাতােভাগীেদর ডাটা 
এি  অ গিত যাচাইেয়র লে  উপেজলা/শহর 
সমাজেসবা অিফসারেদর সম েয় মতিবিনময় সভা। 
 

সরকাির 
গািড় যােগ

১২/০৮/২০২০ সকাল 
০৯.৩০ 
ঘিটকা

উপেজলা সমাজেসবা 
কাযালয়, কালীগ , 
লালমিনরহাট

জলাধীন ০৩িট উপেজলায় শতভাগ বয়  ও িবধবা 
ভাতা াি র যাগ  ব ি েদর সিঠকভােব তািলকা 

ণয়ন ও G-2p এর আওতায় ভাতােভাগীেদর ডাটা 
এি  অ গিত যাচাইেয়র লে  উপেজলা 
সমাজেসবা অিফসারেদর সম েয় মতিবিনময় সভা। 
 

সরকাির 
গািড় যােগ

১৯/০৮/২০২০ সকাল 
০৮.৩০ 
ঘিটকা

জলা সমাজেসবা কাযালয়, 
িদনাজপরু

G-2p এর আওতায় ভাতােভাগীেদর ডাটা এি  
অ গিত যাচাইেয়র লে  জলার সকল ইউিনেটর 
উপেজলা/শহর সমাজেসবা অিফসারেদর সম েয় 
মতিবিনময় সভা।  

সরকাির 
গািড় যােগ

পিরদশনকােল জনাব মাঃ ইকবাল হােসন, সহকারী পিরচলক, িবভাগীয় সমাজেসবা কাযালয়, রংপুর সফরস ী হেবন।

৩-৮-২০২০

পিরচালক
িবভাগীয় পিরচালেকর কাযালয়
িবভাগীয় পিরচালেকর কাযালয়, সমাজেসবা অিধদফতর, 
রংপুর

অিনল চ  ব ন
উপপিরচালক

ফান: ০৫২১-৫৬৯৮৪
ইেমইল: dd.rangpurdiv@dss.gov.bd
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ারক ন র: ৪১.২৭.৮৫০০.০০০.২৫.০০৪.১৮.৫৫২/১(১৩) তািরখ: ১৯ াবণ ১৪২৭
০৩ আগ  ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ র, সমাজেসবা অিধদফতর
২) পিরচালক, শাসন ও অথ অিধশাখা, সমাজেসবা অিধদফতর
৩) পিরচালক, কায ম অিধশাখা, সমাজেসবা অিধদফতর
৪) পিরচালক, িত ান অিধশাখা, সমাজেসবা অিধদফতর
৫) পিরচালক, সামািজক িনরাপ া অিধশাখা, সমাজেসবা অিধদফতর
৬) উপ পিরচালক, রংপরু/িদনাজপরু/লালমিনরহাট/নীলফামারী
৭) িনরী া ও িহসাবর ণ কমকতা (িডিসএ), রংপরু।
৮) সহকারী পিরচালক, িবভাগীয় পিরচালেকর কাযালয়, িবভাগীয় পিরচালেকর কাযালয়, সমাজেসবা
অিধদফতর, রংপরু
৯) উপেজলা সমাজেসবা অিফসার, িকেশারগ  ও জলঢাকা, নীলফামারী।
১০) উপেজলা সমাজেসবা অিফসার, উপেজলা সমাজ সবা কাযালয়, কালীগ /আিদতমারী/পাট াম,
লালমিনরহাট

৩-৮-২০২০
অিনল চ  ব ন 

উপপিরচালক
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