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শখশখ   হ া িসনারহ া িসনার   হ াতহ াত
ধেরধের   পেথরপেথর   িশিশ   যােবযােব

ঘেরঘের

ারক ন র: ৪১.২৭.৮৫০০.০০০.১৮.০০১.১৯.৩৬০ তািরখ: 
০৪ লাই ২০১৯

২০ আষাঢ ়১৪২৬

িবষয:় ইই --ফ াইিলংফ াইিলং  িসে মিসে ম   এরএর   অযািচতঅযািচত   বহ ারবহ ার   িনয় ণিনয় ণ   সং াসং া ।।
উপ  িবষেয়র ি েত আপনার ি  আকষণ বক এ মেম অবগত করা যাে  য, িবভাগীয় সমাজেসবা কাযালয়, রং র
িবভাগ, রং র এর আওতাধীন িনিদ  কেয়ক  কাযালয় হেত একই প  ১৫/১৬ বার পয  ই-ফাইিলং এর মা েম
িন া রকারীর কাযালেয় রণ করা হে । উদাহরণ প শহর সমাজেসবা কাযালয়, নীলফামারী, উপেজলা সমাজেসবা
কাযালয়, কাহােরাল, িদনাজ র ও উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, নবাবগ , িদনাজ র-এর নাম উে খেযা । ই-ফাইিলং িসে েম
 এধরেনর অৈনিতক িতেযািগতা অনিভে ত ও িবরি কর। যা প  রণকারী কাযালয় ও প  হণকারী কাযালয় উভেয়র জ
সময় ও ম অপচয়সহ জ রী কােজ িব  ঘটাে । এ ধরেণর কমকা  ই-ফাইিলং িসে ম বা বায়ন নীিতমালা এবং সিচবালয়
িনেদশমালা-২০১৪ এর নীিত পিরপ ী। িবধায় এ সং া  কায ম কেঠারভােব িনয় ণ করা আব ক।

এমতাব ায় আপনার িনয় ণাধীন ই-ফাইিলং িসে ম অ  উি িখত কাযালয়সহ সকল কাযালয়েক অযািচত ই-ফাইিলং
বহার হেত িন  করার জ  আপনােক িবেশষভােব অ েরাধ করা হেলা।

৪-৭-২০ ১৯

উপ পিরচালক, 
রং র/িদনাজ র/গাইবা া/লালমিনরহাট/ িড় াম/নীলফামারী/প গড়/ঠা রগাও

আ  ছােলহ মাঃ সা জ ী
পিরচালক

ফান: ০৫২১-৫৬৯৮৩
ইেমইল: dir.rangpurdiv@dss.gov.bd

ারক ন র: ৪১.২৭.৮৫০০.০০০.১৮.০০১.১৯.৩৬০/১ তািরখ: ২০ আষাঢ ়১৪২৬
০৪ লাই ২০১৯

সদয ়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) অিফস কিপ

৪-৭-২০ ১৯

অিনল চ  ব ন 
উপপিরচালক

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার শখ হািসনার মমতা
১



সমাজেসবা অিধদফতর 
জলা সমাজেসবা কাযালয়, লালমিনরহাট । 

www.dss.lalmonirhat.gov.bd

বয় েদর জ  িনয়িমত
ভাতা

ারক ন র: ৪১.০১.৫২০০.০০০.৯৯.০০১.১৯.১৫৫ তািরখ: 
১১ লাই ২০১৯

২৭ আষাঢ ়১৪২৬

পে র মমা যায়ী েয়াজনীয় ব া হণ করার জ  অ েরাধ করা  হেলা।

১১-৭-২০ ১৯

১) উপেজলা সমাজেসবা অিফসার, উপেজলা সমাজেসবা অিফসােরর 
কাযালয়, উপেজলা সমাজ সবা কাযালয়, আিদতমারী, লালমিনরহাট
২) উপেজলা সমাজেসবা অিফসার, উপেজলা সমাজ সবা কাযালয়, 
কালীগ , লালমিনরহাট

হঃ মায়ুন কিবর
সহকারী পিরচালক

ারক ন র: ৪১.০১.৫২০০.০০০.৯৯.০০১.১৯.১৫৫/১ তািরখ: ২৭ আষাঢ ়১৪২৬
১১ লাই ২০১৯

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক, িবভাগীয় পিরচালেকর কাযালয়,সমাজেসবা অিধদফতর,রং র
২) অিফস কিপ।
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হঃ মায়ুন কিবর 
সহকারী পিরচালক

২


