
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
সমাজেসবা অিধদফতর 

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

শখ হািসনার
িদনবদেল 

সমাজেসবা এিগেয়
চেল।

ারক ন র: ৪১.০১.০০০০.০৪২.১৬.২৪৫.১৮.৫৩২ তািরখ: 
০৩ এি ল ২০১৯

২০ চ  ১৪২৫

িবষয়: মেহরপরুমেহরপরু  জলারজলার  প ীপ ী  সমাজেসবাসমাজেসবা ( (আরএসএসআরএসএস) ) কায মকায ম ( (১ম১ম--৬৬ ))পেবরপেবর  ফ য়ারীফ য়ারী//১৯১৯
মােসরমােসর  অ গিতরঅ গিতর  িতেবদনিতেবদন  পযােলাচনাপযােলাচনা।।

সূ : ারক ন র : ৪১.০১.৫৭০০.০০২.১৬.০০১.১৯.১৭৮ তািরখ : ০৫/০৩/১৯ ি :।
            উপযু  িবষয় ও া  সূে র ি েত মেহরপরু জলাধীন িবিভ  কাযালেয়র প ী সমাজেসবা
(আরএসএস) কায ম (১ম-৬ )পেবর ফ য়ারী/১৯ মােসর অ গিতর িতেবদন পযােলাচনায় দখা
যায়,

(ক)   িবিনেয়ােগ ৩,৪১,০১৫/-টাকা ও পনু:িবিনেয়ােগ ১৯,০৯,৩৪৬/-টাকা অনাদায়ী রেয়েছ।
(খ)   িকি  িহসােব আদায়কতৃ মলূধন ৬২,৫২,৩৬৫/-টাকা ও সািভসচাজ ১১,০১,৯০১/-টাকা ব াংেক
গি ত থাকার পরও নীিতমালা অ যায়ী ত পনু:িবিনেয়াগ করা হয়িন ।
(গ)   িবেবচ  মােস সদর মিুজকনগর উপেজলায় কান অথ আদায় করা হয়িন।
(ঘ)   িবেবচ  মােস মিুজবনগর উপেজলায় দলীয় স য় উে খ করা হয়িন ।
(ঙ)   সািভসচাজ িবিনেয়ােগ িবেবচ  মােস কান অথ আদায় করা হয়িন।

            বিণতাব ায়, প  াি র ১০(দশ) কমিদবেসর মেধ  উে িখত িবষেয় উপপিরচালক িহসােব
আপিন িক পদে প হণ কেরেছন, যথাযথ ব াখ া িন া রকারী বরাবর রেণর জ  অ েরাধ করা
হেলা।

৭-৪-২০১৯

উপ পিরচালক
জলা সমাজেসবা কাযালয়, মেহরপুর

আ ু াহ আল মামনু
পিরচালক

ারক ন র: ৪১.০১.০০০০.০৪২.১৬.২৪৫.১৮.৫৩২/১ তািরখ: ২০ চ  ১৪২৫
০৩ এি ল ২০১৯

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক, িবভাগীয় পিরচালেকর কাযালয়,সমাজেসবা অিধদফতর,খলুনা

৭-৪-২০১৯

মাহা দ রিবউল ইসলাম 

১



উপপিরচালক

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জলা সমাজেসবা কাযালয় 

মেহরপরু 
www.dss.meherpur.gov.bd

ারক ন র: ৪১.০১.৫৭০০.০০১.১৬.০০২.১৯.২৮৯ তািরখ: 
১৭ এি ল ২০১৯

৪ বশাখ ১৪২৬

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

২০-৪-২০১৯

১) উপেজলা সমাজেসবা অিফসার, উপেজলা সমাজেসবা 
অিফসােরর কাযালয়, উপেজলা সমাজেসবা অিফস, মেহরপুর 
সদর
২) উপেজলা সমাজেসবা অিফসার, উপেজলা সমাজেসবা 
অিফসােরর কাযালয়, উপেজলা সমাজেসবা অিফস, 
গাংনী, মেহরপুর
৩) উপেজলা সমাজেসবা অিফসার, মিুজবনগর, মেহরপুর।

অিন  মার রায়
উপ পিরচালক

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

ারক ন র:
৪১.০১.৫৭০০.০০১.১৬.০০২.১৯.২৮৯/১(৩)

তািরখ: ৪ বশাখ ১৪২৬
১৭ এি ল ২০১৯

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক, কায ম বা বায়ন ও মিনটিরং শাখা, সমাজেসবা অিধদফতর, ঢাকা।
২) পিরচালক, িবভাগীয় পিরচালেকর কাযালয়,সমাজেসবা অিধদফতর,খলুনা
৩) অিফস কিপ।

২০-৪-২০১৯

অিন  মার রায় 
উপ পিরচালক

২


