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ারক ন র: ৪১.০১.০০০০.০০০.১৬.০০৬.১৯.৪০ তািরখ: 
২৫ লাই ২০১৯

১০ াবণ ১৪২৬

িবষয:় গণ িমলনায়তনগণিমলনায়তন   কে রকে র   হ ালনাগাদহ ালনাগাদ   ত া িদত ািদ   রণরণ ।।
উপ  িবষেয়র ি েত জানােনা যাে  য, ার জলাধীন উপেজলা স েহ অবি ত গণিমলনায়তন কে র িন বিণত
“ছক” মাতােবক হালনাগাদ ত ািদ েয়াজন: 
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       বিণতাব ায়, “ছক” মাতােবক যািচত ার জলার সমি ত ত  জ রী িভি েত ১৮/০৮/২০১৯ তািরেখর মে  িন
া রকরী বরাবর রণ করার জ  অ েরাধ করা হেলা।

২৫-৭-২০ ১৯

উপপিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয় (সকল)

আ াহ আল মা ন
পিরচালক

ারক ন র: ৪১.০১.০০০০.০০০.১৬.০০৬.১৯.৪০/১(৯) তািরখ: ১০ াবণ ১৪২৬
২৫ লাই ২০১৯

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ র, সমাজেসবা অিধদফতর
২) িবভাগীয় পিরচালক (সকল), সমাজেসবা অিধদফতর

২৫-৭-২০ ১৯

মাহা দ রিবউল ইসলাম 
উপপিরচালক

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
সমাজক াণ ম ণালয় 

শখশখ   হ া িসনারহ া িসনার   হ াতহ াত
ধেরধের   পেথরপেথর   িশিশ   যােবযােব

১



সমাজেসবা অিধদফতর 
িবভাগীয় সমাজেসবা কাযালয়, রং র
dss.rangpurdiv.gov.bd

ঘেরঘের

ারক ন র: ৪১.২৭.৮৫০০.০০০.১৬.০১০.১৯.৪১৮ তািরখ: 
২৯ লাই ২০১৯

১৪ াবণ ১৪২৬

পে র মমা য়ায়ী েয়াজনীয় ব া হণ বক িন া রকারীেক অবিহত করার জ  অ েরাধ করা হেলা ।

২৯-৭-২০ ১৯

উপপিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয় (সকল), রং র িবভাগ।

আ  ছােলহ মাঃ সা জ ী
পিরচালক

ারক ন র: ৪১.২৭.৮৫০০.০০০.১৬.০১০.১৯.৪১৮/১(২) তািরখ: ১৪ াবণ ১৪২৬
২৯ লাই ২০১৯

সদয ়অবগিত: 
১) পিরচালক, কায ম অিধশাখা, সমাজেসবা অিধদফতর
২) অিফস কিপ

২৯-৭-২০ ১৯

আ  ছােলহ মাঃ সা জ ী 
পিরচালক

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
সমাজেসবা অিধদফতর 

জলা সমাজেসবা কাযালয়, লালমিনরহাট । 
www.dss.lalmonirhat.gov.bd

শখ হািসনার মমতা
বয় েদর জ  িনয়িমত

ভাতা

ারক ন র: ৪১.০১.৫২০০.০০০.২২.০০১.১৮.৪৪৯ তািরখ: 
৩০ লাই ২০১৯

১৫ াবণ ১৪২৬

পে র মমা যায়ী হালনাগাদ ত ািদ আগামী ০৭/০৮/২০১৯ ি , তািরেখর মে  অ  কাযালেয় রণ করার জ  অ েরাধ করা
হেলা। িবষয়  অতীব জ রী।

৩০ -৭-২০ ১৯

১) উপেজলা সমাজেসবা অিফসার, উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, 
পাট াম, লালমিনরহাট।

অিন  মার রায়
উপ পিরচালক

২



২) সমাজেসবা অিফসার,  শহর সমাজেসবা কাযালয়, লালমিনরহাট।
৩) উপেজলা সমাজেসবা অিফসার, উপেজলা সমাজ সবা কাযালয়, 
কালীগ , লালমিনরহাট
৪) উপেজলা সমাজেসবা অিফসার, আিদতমারী
৫) উপেজলা সমাজেসবা অিফসার,হাটীবা া,  লালমিনরহাট।

ারক ন র: ৪১.০১.৫২০০.০০০.২২.০০১.১৮.৪৪৯/১(৩) তািরখ: ১৫ াবণ ১৪২৬
৩০ লাই ২০১৯

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক, কায ম অিধশাখা, সমাজেসবা অিধদফতর
২) পিরচালক, িবভাগীয় পিরচালেকর কাযালয়,সমাজেসবা অিধদফতর,রং র
৩) অিফস কিপ।

৩০ -৭-২০ ১৯

অিন  মার রায় 
উপ পিরচালক
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