
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
সমাজেসবা অিধদফতর 

কায ম বা বাযন় ও মিনটিরং শাখা 
www.dss.gov.bd

শখ হািসনার িদনবদেল
সমাজেসবা এিগেয় চেল

ারক ন র: ৪১.০১.০০০০.০৪২.১৬.০৬৫.১৯.৫০৭ তািরখ: 
২৪ মাচ ২০১৯

১০ চ  ১৪২৫

িবষয:় মেহর রমেহর র   জলাধ ীনজলাধ ীন   িজবনগরিজবনগর   উপেজলারউপেজলার   প ীপ ী  সমাজেসবাসমাজেসবা  ( (আরএসএসআরএসএস ) ) কায মকায ম   এরএর
অিবিনেয়াগ তঅিবিনেয়াগ ত   অথঅথ   িব িনেয়াগিবিনেয়াগ   ওও  াংেকাংেক  গি তগি ত   অথঅথ   তত   নন :: িব িনেয়াগিবিনেয়াগ।।

              
            উপ  িবষেয়র পিরে ি েত ফ য়ারী/২০১৯ মােসর মেহর র জলার মািসক িতেবদন পযােলাচনাে  দখা
যায়, িজবনগর উপেজলার বরা ত টাকার মে  এখনও ৬,০০,০০০/- (ছয়  ল ) টাকা িবিনেয়াগ করা হয়িন। প ী
সমাজেসবা (আরএসএস) কায েমর আওতায় দ  ঋেণর আদায় ত ১৭,৪৮,৪৪৯/- (সেতর ল  আটচি শ হাজার
চারশত উনপ াশ) টাকা াংেক দীঘিদন যাবত গি ত রেয়েছ। যথাসমেয় ন:িবিনেয়াগ না করার কারেণ এ কায েমর

ফল থেক জনগণ বি ত হে ।

            এমতাব ায়, মহাপিরচালক মেহাদেয়র িনেদশনা অ যায়ী প  াি র ৩০ (ি শ) িদেনর মে  অিবিনেয়াগ ত অথ িবিনেয়াগ
এবং সংি  কায েমর নীিতমালা অ যায়ী ন:িবিনেয়াগেযা  সকল অথ ন:িবিনেয়াগ বক িবনা াথতায় মাণকসহ িতেবদন
িন া রকারীর িনকট রেণর জ  িনেদশ দান করা হেলা।

২৭-৩-২০ ১৯

উপেজলা সমাজেসবা কমকতা
উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, িজবনগর, মেহর র।

আ াহ আল মা ন
পিরচালক

ারক ন র: ৪১.০১.০০০০.০৪২.১৬.০৬৫.১৯.৫০৭/১(৩) তািরখ: ১০ চ  ১৪২৫
২৪ মাচ ২০১৯

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ র, সমাজেসবা অিধদফতর
২) পিরচালক, িবভাগীয় পিরচালেকর কাযালয়,সমাজেসবা অিধদফতর, লনা
৩) উপ পিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয়, মেহর র

২৭-৩-২০ ১৯

মাহা দ রিবউল ইসলাম 
উপপিরচালক

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 

১



জলা সমাজেসবা কাযালয় 
মেহর র 

www.dss.meherpur.gov.bd

ারক ন র: ৪১.০১.৫৭০০.০০১.১৬.০০২.১৯.২৪৩ তািরখ: 
২৮ মাচ ২০১৯

১৪ চ  ১৪২৫

     পে র মমা যায়ী ব া হেনর জ  অ েরাধ করা হল।

৩১-৩-২০ ১৯

উপেজলা সমাজেসবা অিফসার
িজবনগর, মেহর র।

অিন  মার রায়
উপ পিরচালক

ফান: ০৭৯১-৬২৬১৩
ইেমইল: dd.meherpur@dss.gov.bd

ারক ন র: ৪১.০১.৫৭০০.০০১.১৬.০০২.১৯.২৪৩/১ তািরখ: ১৪ চ  ১৪২৫
২৮ মাচ ২০১৯

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক, কায ম বা বাযন় ও মিনটিরং শাখা , সমাজেসবা অিধদফতর
২) পিরচালক, িবভাগীয় পিরচালেকর কাযালয়,সমাজেসবা অিধদফতর, লনা
৩) অিফস কিপ।

৩১-৩-২০ ১৯

অিন  মার রায় 
উপ পিরচালক

২


