
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
সমাজেসবা অিধদফতর 

জলা সমাজেসবা কাযালয়, লালমিনরহাট ।

শখ হািসনার িদনবদেল
সমাজেসবা এিগেয় চেল।

...

সভাপিত অিন  মার রায় 
 উপ পিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয়, লালমিনরহাট ।

সভার তািরখ ২৬/১১/২০১৯ ি .
সভার সময় সকাল-১১.০০ ঘ কা।

ান উপপিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয়, লালমিনরহাট -এর অিফস ক ।
উপি িত পিরিশ   ‘‘ক’’
উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ  করা হয়।
আেলাচ িচ অ যায়ী িবষয় স হ উপ াপেনর জ  সহকারী পিরচালক (অঃদাঃ), জলা সমাজেসবা কাযালয়, লালমিনরহাটেক
অ েরাধ জানােনা হয়। সভাপিতর অ মিত েম সহকারী পিরচালক আেলাচ িচ অ যায়ী িবষয়স হ সভায় উপ াপন কেরন।
সভার আেলাচ িচ অ সাের িব ািরত আেলাচনা শেষ িন বিণত িস া  স হ হীত হয়ঃ

: নং আেলাচ  িবষয় আেলাচনা িস া বা বায়নকারী 
িত ান/কমকতা/কমচারী

০১ িবগত 
সভার কাযিববরণী 
ঢ়ীকরণ।

অে াবর/২০১৯ মােসর 
সম য় সভার কাযিববরণী 
স েক আেলাচনা করা হয়।

কান প সংেযাজন বা 
িবেয়াজন না থাকায় 
অে াবর /২০১৯ ি . 
মােসর কাযিববরণী 
ঢ়ীকরণ করা হয়।

শাসিনক কমকতা, জলা সমাজেসবা 
কাযালয়, লালমিনরহাট।

০২ প ী সমাজেসবা 
কায ম 
(আরএসএস) ১ম-৬  
পব মািসক 
অ গিতর িতেবদন 
পযােলাচনা

সহকারী পিরচালক, জলা 
সমাজেসবা কাযালয়, 
লালমিনরহাট সভায় জানান 
য, প ী সমাজেসবা 

কায ম (আর,এস,এস) 
১ম-৬  পব এর ল টাকা 
যােদর এখনও অনাদায়ী 
রেয়েছ আগামী ১ মােসর 
মে  ১০০% আদায় 
িনি ত করেত হেব। 
অনাদায়ী অথ পযােলাচনা 
কের দখা যায়, সদর, 
আিদতমারী, কালীগ , 
হাতীবা া ও পাট াম 
উপেজলায় যথা েম 
৫,০৩,২৮৭/-, ৫,৭৮,৮৮১/-
, ৫,৯৫,১৬৭/-, 
৩,৩৫,৫২০/-, ৭,৫১,৮৭৯/- 
টাকা অনাদায়ী রেয়েছ। 
চলিত মােস সদর 
উপেজলায় ৩৩,০০০/- 
টাকা কালীগ  উপেজলায় 
২,০০০/- টাকা এবং 
পাট াম উপেজলায় 
৬১,০০০/- আদায় করা 

১। িবিনেয়াগ ও 
নঃিবিনেয়ােগর আদােয়র 

হার অ াহত রাখার জ  
সংি  অিফসারগণেক 

ক  ােমর  দলেনতােদর 
সােথ মতিবিনময় কের 
আদােয়র াপাের জার 

েচ া চালােত অ েরাধ 
জানােনা হয়।
২। পাট াম উপেজলায় 
িবিনেয়ােগর আদােয়র হার 
৬৭ % হেত ১০০% ও 

নঃিবিনেয়ােগ আদােয়র 
হার হাতীবা া উপেজলায় 
৬৮% হেত ১০০%এবং 
পাট াম ৫৬% হেত 
১০০% এবং অ া  
উপেজলার 
িবিনেয়াগ- নঃিবিনেয়ােগ 
আদােয়র হার ১০০% 
এ উ ীত করার জ  জার 
তািগদ দান করা হয়।

উপেজলা সমাজেসবা 
অিফসার, সদর/আিদতমারী/ কালীগ  
/হাতীবা া/ পাট াম, লালমিনরহাট।
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৬১,০০০/- আদায় করা 
হেয়েছ। অ া  ইউিনেট 
কান আদায় নই। পাট াম 

উপেজলায় িবিনেয়ােগর 
আদােয়র হার ৬৭%। এ 
িবষেয় উপপিরচালক সভায় 

াভ কাশ কেরন। 
ন:িবিনেয়ােগ সদর 

উপেজলায় ১২,৪৩,১৩৩/- 
টাকা, আিততমারী 
উপেজলায় ৫১,৭২,৭৩৪/- 
টাকা, কালীগ  উপেজলায় 
২৩,৭৪,০৪১/- টাকা 
,হাতীবা া উপেজলায় 
 ২০,০১,৫৮৩/- টাকা, এবং 
পাট াম উেপেজলায় 
১৩,৩৫,৬১১/- অনাদায়ী 
রেয়েছ। িতেবদন মােস 
সদর উপেজলায় ৪৪,০০০/- 
টাকা, আিদতমারী 
উপেজলায় ৯৮,৫৬৫/-টাকা, 
হাতীবা া উপেজলায় 
১,৫০১/- টাকা আদায় করা 
হেয়েছ। অ  কান ইউিনেট 
আদায় নই। হাতীবা া ও 
পাট াম উপেজলায় 
আদােয়র হার ৬৮% ও 
৫৬%। িতিন আরও জানান 
য, চলিত মােস কান 

উপেজলায় দলীয় স য় 
আদায় নই। সই সােথ 
কান ইউিনেট সািভস চাজ 

িবিনেয়ােগ ও নিবিনেয়ােগ 
কান আদায় নই।

এ িবষেয় সংি  
কমকতােদর িনকট জানেত 
চাওয়া হেল কমকতারা 
সভায় জানান য, মাঠ 
পযােয় তদারিক অ াহত 
রেয়েছ, আশা করা যায় 
আগামী মাস হেত আদায় 
সে াষজনক অব ােন 
উ ীত হেব।

০৩ আরএসএস 
(২০১১-১২ হেত 
চলমান) মািসক 
অ গিতর িতেবদন 
পযােলাচনা।

 সহকারী পিরচালক 
(অঃদাঃ), জলা সমাজেসবা 
কাযালয়, লালমিনরহাট 
সভায় জানান, িতেবদন 
মােস আিদতমারী উপেজলা 

তীত সকল ইউিনেট 
আদায় রেয়েছ।  সকল 
উইিনেট এখনও িব ল 

১। পাট াম উপেজলার 
অিবিনেয়াগ ত টাকা 
আগামী ১৫ িদেনর মে  
আর এসএস বা বায়ন 
নীিতমালার আেলােক 
িবতরণ স  করেত 
হেব।
২। িবিনেয়ােগর আদােয়র 

উপেজলা সমাজেসবা অিফসার, সদর/ 
আিদতমারী/ কালীগ / হাতীবা া / 
পাট াম, লালমিনরহাট।
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উইিনেট এখনও িব ল 
পিরমান টাকা অনাদায়ী 
রেয়েছ।  পাট াম 
উপেজলায় আদােয়র হার 
যথা েম ৭৪%,। সদর 
উপেজলা তীত অ  কান 
ইউিনেট দলীয় স য় 
আদায় নই। 

নঃিবিনেয়ােগ  পাট াম 
উপেজলা তীত সকল 
উপেজলায় আদায় রেয়েছ। 
পাট াম উপেজলায় 
২০,৬২,৯৫০/- অনাদায়ী 
থাকা সে ও চলিত মােস 
কান আদায় নই। িতিন 

আরও জানান য, পাট াম 
উপেজলায় িবিনেয়ােগর 
এখনও ৩,৪০,০০০/- টাকা 
অিবিনেয়াগ ত রেয়েছ। এ 
িবষেয় সংি  কমকতাগণ 
সভায় জানান য, আদােয়র 

াপাের জার তৎপরতা 
চলেছ। আশা করা যায় 
আগামী মাস হেত আদায় 
সে াষজনক পযােয় উ ীত 
হেব এবং অিবিনেয়াগ ত 
টাকা ১৫ িদেনর মে  
িবিনেয়াগ করা হেব। 
সহকারী পিরচালক(অঃদাঃ) 
আরও জানান য, 

িতেবদন মােস সদর 
উপেজলায় ৩,০০,০০০/- 
টাকা  নঃিবিনেয়াগ করা 
হেয়েছ। অ  ৪  
উপেজলায় িব ল পিরমাণ 
টাকা াংেক গি ত থাকা 
সে ও চলিত মােস কান 

ন:িবিনেয়াগ করা হয়িন। 
 হাতীবা া এবং পাট াম 
উপেজলায় নঃ 
িবিনেয়ােগর আদােয়র হার 
যথা েম ৪৬%, ৫৩%। এ 
িবষেয় সভায় িব ািরত 
আেলাচনা হয়।

২। িবিনেয়ােগর আদােয়র 
হার  পাট াম উপেজলায় 
৭৪% থেক ১০০% এ 
উ ীত করেত হেব এবং 
অ  সকল ইউিনেট 
আদায় অ াহত রাখেত 
হেব।
৩। সকল উপেজলার 

াংেক গি ত স দয় অথ 
আরএসএস নীিতমালা 
মাতােবক আগামী ২০ 

িদেনর মে  
নঃিবিনেয়াগ িনি ত 

করেত হেব।
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০৪ প ী মা েক  
(আরএমিস) মািসক 
অ গিতর িতেবদন 
পযােলাচনা।

সহকারী পিরচালক 
(অঃদাঃ), জলা সমাজেসবা 
কাযালয়, লালমিনরহাট 
সভায় জানান য, মা েক  
(আরএমিস) ল িবিনেয়ােগ 
আিদতমারী ১২,২৭০/ টাকা, 
হাতীবা ায় ১,১৭,৫৪০/-
টাকা, ও পাট াম 
উপেজলায় ২,২৫,১৮০/- 
টাকা এখনও অনাদায়ী 
রেয়েছ যা বই ঃখজনক। 
িবিনেয়ােগ পাট াম 
উপেজলার আদােয়র হার 
৮২%। ন:িবিনেয়ােগ 
আিদতমারী উপেজলায় 
আদােয়র হার ৭২%, 
পাট াম উপেজলায় ৪৭%। 

নঃিবিনেয়ােগ িতেবদন 
মােস  আিদতমারী 
উপেজলায় ১১,০০০/- এবং 
কালীগ  উপেজলায় 
৭,৭০০/- টাকা আদায় 
রেয়েছ। অ  কান ইউিনেট 
আদায় নই।  আিদতমারী 
উপেজলায় দলীয় স য় 
১,০০০/- টাকা রেয়েছ। অ  
ইউিনেট আদায় নই। িতিন 
আরও জানান য, 
স সািরত (২০১৮-২০১৯) 
আরএমিস কায েম সদর 
উপেজলায় ৯,০০,০০০/-
টাকা, এবং চলমান 
কালীগ  উপেজলায় 
১৪,০০,০০০/- টাকা বরা  

দান করা হেয়েছ। 
কালীগ  উপেজলায় এখনও 
৭,০০,০০০/- টাকা 
অিবিনেয়াগ ত রেয়েছ। 
অবিশ  বরা ত টাকা 
বা বায়ন নীিতমালা 
মাতােবক ১০ িদেনর মে  

িবতরেণর কথা থাকেলও 
অ াবিধ তা িবতরণ করা 
হয় নাই। এ াপাের সদর 
দফতর হেত িতিনয়ত 
তািগদ দান করা হে । এ 
িবষেয় সভায় িব ািরত 
আেলাচনা হয়।

১। িবিনেয়ােগ পাট াম 
উপেজলায় আদােয়র হার 
৮২% হেত ১০০% এ 
উ ীত করেত হেব এবং 
অ া  উপেজলায় 
আদােয়র হার ১০০% 
উ ীত করেত হেব। 
২। নঃিবিনেয়ােগ 
কালীগ  উপেজলার 
আদােয়র হার ৭২% হেত 
১০০% উ ীত করেত 
হেব, পাট াম উপেজলার 
আদােয়র হার ৪৭% থেক 
১০০% উ ীত করেত হেব 
এবং িনয়িমত ভােব দলীয় 
স য় আদায় অ াহত 
রাখেত হেব।
০৩। কালীগ  উপেজলার 
ন ন বরা ত অবিশ  
টাকা বা বায়ন 
নীিতমালার আেলােক 
আগামী ১০ িদেনর মে  
িবতরণ স  কের 

িতেবদন অ  কাযালেয় 
রেণর জ  নরায় 

অ েরাধ করা হয়। 

উপেজলা সমাজেসবা অিফসার, সদর/ 
আিদতমারী/ কালীগ /হাতীবা া / 
পাট াম, লালমিনরহাট। 
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০৫ দ  ও িতব ী 
ি েদর নবাসন 

কায েমর মািসক 
অ গিতর িতেবদন 
পযােলাচনা।

 সহকারী 
পিরচালক(অঃদাঃ) জলা 
সমাজেসবা কযালয়, 
লালমিনরহাট সভায় জানান 
য, ল অেথর 

আিদতমারীেত ১,৩২,৬০২/-
টাকা এবং পাট াম 
উপেজলায় ৮৫,০৯৬/- টাকা 
অিবিনেয়াগ ত রেয়েছ। 
চলিতমােস সদর, 
আিদতমারী এবং 
কালীগ  উপেজলায় কান 
আদায় নই। নঃ 
িবিনেয়ােগ সদর ও পাট াম 
উপেজলায় কান আদায় 
নই। এ িবষেয় সভায় 

িব ািরত আেলাচনা হয়।

১। আিদতমারী ও পাট াম 
উপেজলার 
অিবিনেয়াগ ত টাকা 
আগামী ১৫ িদেনর মে  
নীিতমালার আেলােক 
িবতরণ স  করেত 
হেব।
২।িবিনেয়াগ ও 

নঃিবিনেয়ােগর আদােয়র 
হার সে াষজনক পযােয় 
উ ীত করেত হেব। 

উপেজলা সমাজেসবা অিফসার, সদর/ 
আিদতমারী/ কালীগ /হাতীবা া 
/পাট াম/সমাজেসবা অিফসার, ইউিসিড, 
লালমিনরহাট।

০৬ আ য়ণ কে র 
মািসক অ গিতর 

িতেবদন 
পযােলাচনা।

শাসিনক কমকতা, জলা 
সমাজেসবা কাযালয়, 
লালমিনরহাট সভায় জানান 
য, আ য়ণ কে  দীঘ 

িদন হেত িবিনেয়াগ ও 
ন:িবিনেয়াগ খােত কান 

আদায় নই। উপেজলা 
সমাজেসবা 
অিফসার,কালীগ , সভায় 
জানান য, জািমরবাড়ী 
আ য়ণ ক  নদীগেভ 
িবলীন হেয় গেছ। 
ঋণ হীতাগণ ঋণ মও েফর 
জ  ক প  বরাবের 
আেবদন করার ি েত 
কালীগ  উপেজলা আ য়ণ 

কে র টা েফাস কিম র 
সভার িস াে  উ  ঋণ 
মও ফ করার জ  জলা 
কিম সহ উ তন 
ক পে র বরাবের 
উপেজলা সমাজেসবা 
অিফসার, কালী জ, 
লারমনিরহাট পািরশ রণ 
কেরেছন। বতমােন উ  

কে  কান ঋণ হীতা 
নই। সভাপিত জানান য, 
ভে  ভে  হেলও ঋণ 

আদায় করেত হেব। ৩  
ইউিনেটর কায ম সভায় 
িব ািরত আেলাচনা হয়।

০১। আগামী ১মােসর মে  
আদােয়র হার সে াষজনক 
পযােয় উ ীত করেত হেব 
এবং উ  ৩  ইউিনেটর 
কতজন বািস া রেয়েছ, 
কায ম  বতমােন িক 
অব ায় আেছ তার 
উপেজলা টা েফাস 
কিম র সভার িস া  সহ 
উ  িতেবদন 
িন া রকারীর 
কাযালেয় রেনর কথা 
থােকেলও অ াবিদ কান 
উপেজলা থেক িতেবদন 
পাওয়া যায়িন। আগামী 
১০/১২/২০১৯ি . তািরেখর 
মে  িতেবদন এবং 
ঋণ িহতােদর ত াবলী 
িন া রকারীর, 
কাযালেয় রেণর জ  

নরায় অ েরাধ করা হয়।

উপেজলা সমাজেসবা অিফসার, সদর, 
/কালীগ / পাট াম, লালমিনরহাট।
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০৭ সকল ভাতা 
কম িচর অ গিত 
পযােলাচনা।

উপপিরচালক সভায় জানান 
য,  ভাতা কায েমর উপর 
জলা ি য়ািরং কিম র 

সভা করা দরকার। ডটা 
এি  অপােরটর জানান 
য,সকল উপেজলা থেক 

কাযিববরণী পাওয়া গেছ।

 ১। সকল ইউিনেটর ভাতা 
কায ম সতকতার সােথ 
স  করেত হেব।
২। চািহদাপ  অ যয়ী 
পাশবিহ সরবরােহর 

েয়াজনীয় ব া হণ 
করা হেব। 

উপেজলা সমাজেসবা অিফসার, 
সদর/আিদতমারী 
/কালীগ /হাতীবা া/ পাট াম/সমাজেসবা 
অিফসার, ইউিসিড, লালমিনরহাট।

০৮ এম আই এস ও িড 
আই এস অ গিতর 
পযােলাচনা।

শাসিনক কমকতা, জলা 
সমাজেসবা কাযালয়, 
লালমিনরহাট সভায় জানান 
য, এখেনা অেনক ইউিনেট 

এমআইএস ও িডআইএস 
এি  শতভাগ স  হয়িন। 
এ িবষেয় সদর দফতর হেত 

িতিনয়ত তািগদ দান 
করা হে ।উপপিরচালক 
সভায় জানান িডইআইএস- 
এ এি  না হেল ভাতার 
বরা  পাওয়া যােবনা। 
উপপিরচালক  এমআইএস 
ও িডআইএস এি র িবষয় 
জানেত চাইেল কমকতাগণ 
জানান য,সাভার এর কারেন 
এি র গিত কম । সভাপিত 

িতব ী পিরচায়প  
যথাসমেয় িবতরেণর িবষেয় 
সবাইেক সতক থাকার 
আহবান জানান। এ িবষেয় 
সভায় িব ািরত আেলাচনা 
হয়।

১। আগামী ২০ িদেনর 
মে  এমআই এস কায ম 
স  কের িতেবদন 
জলা সমাজেসবা 

কাযালয়, লালমিনরহােট 
রণ করেত হেব এবং 

অিবতরণ ত িতব ী 
পিরচয়প  ত িবতরণ 
স  করেত হেব।

উপেজলা সমাজেসবা অিফসার, সদর/ 
আিদতমারী/কালীগ /
হাতীবা া/ পাট াম/ ইউিসিড, 
লালমিনরহাট।

০৯ াি ক জনেগা ীর 
জীবনমান উ য়ন 

ক  সং া ।

এ িবষেয় উপিরচালক, 
জলা সমাজেসবা কাযালয়, 

লালমিনরহাট াি ক 
জনেগা ীর জীবনমান 
উ য়ন ক  সং া  
স ি ল 

িশ েণর অ গিতর িবষেয় 
জানেত চাইেল সংি  
ইউিনেটর কমকতাগন 
জানান য, ইেতামে  

িশ ন  
হেয়েছ। অ া  কায ম 

ুভােব পিরচািলত হে । 
এ িবষেয় িব ািরত 
আেলাচনা হয়।

 অিধদফতেরর পে র 
িনেদশনা মাতােবক 

িশ ণ কায ম 
পিরচালনার িস া  হীত 
হয়।

উপেজলা সমাজেসবা অিফসার, 
সদর/আিদতমারী/কালীগ /
হাতীবা া /পাট াম/ইউিসিড, 
লালমিনরহাট।
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১০ িভ ক নবাসন 
কায ম।

এ িবষেয় উপপিরচালক, 
জলা সমাজেসবা কাযালয়, 

লালমিনরহাট সভায় জানান 
য, িভ ক নবাসন 

কায ম  সরকােরর এক  
অ তম অ ািধকার 
কায ম, এ  ততম সমেয় 
বা বায়ন করেত হেব। 
উপপিরচালক আরও জানান 
য উপেজলা কিম র সভা 

কের  সকল ইউিনেটর 
কমকতােক আগাম তািলকা 
কের ত কের রাখেত 
হেব। কমপে  ২  
ইউিয়েনর তািলকা ত 
কের রাখেত হেব। সভায় এ 
িবষেয় িব ািরত আেলাচনা 
হয়।

এ িবষেয় সকল ইউিনেটর 
কমকতােক আগাম িত 
িনেয় রাখার িস া  হীত 
হয়। 

উপেজলা সমাজেসবা অিফসার, 
সদর/আিদতমারী/ কালীগ /হাতীবা া / 
পাট াম/ইউিসিড, লালমিনরহাট।

১১ েবশন এ  আফটার 
কয়ার সািভেসস, 

লালমিনরহাট এর 
কায ম সং া ।

েবশন অিফসার জানান 
য, েবশন কায ম 

ুভােব চলেছ। জলখানায় 
অপরাধী সংেশাধন ও 

নবাসন সিমিতর অধীন 
সলাই িশ ণ চলমান 

রেয়েছ। 

িশ ণ কায ম  
ুভােব পিরচালনার জ  

েবশন অিফসারেক 
অ েরাধ করা হয়।

েবশন অিফসার, লালমিনরহাট।
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১২ শহর সমাজেসবা 
কাযালয়, 
লালমিনরহাট 
এর কায ম 
সং ান।

 শাসিনক কমকতা, জলা 
সমাজেসবা কযালয়, 
লালমিনরহাট সভায় জানান 
নেভ র/১৯ মােসর 
আরএসএস (ন ন) এবং 
আরএসএস ( রাতন) 
মািসক িতেবদন 
পযােলাচনা কের দখা যায় 
য, আরএসএস (ন ন) 

এখনও ১২,২৫,০০০/- টাকা 
অিবিনেয়াগ ত রেয়েছ। 
আরএসএস (ন ন) ল 
িবিনেয়ােগ ৬,৫০,২০০/-
টাকা অনাদায়ীর মে  
চলিত মােস ৪,৪০০ কান 
আদায় হেয়েছ।। নঃ 
িবিনেয়ােগ ১৪,৬৭,৩৯৯/- 
টাকার অনাদায়ীর মে  
চলিত মােস মা  ৪৬,২০০/- 
টাকা আদায় করা হেয়েছ। 
দলীয় স য় এর কলাম 
উে খ করা হয়িন। এ িবষেয় 
সমাজেসবা অিফসার, শহর 
সমাজেসবা কাযালয়, 
লারমিনরহাট সভায় জানান 
য, ঋণ আদােয়র জার 
েচ া অ াহত আেছ। 
িশ ণ কায ম ুভােব 

চলেছ।

১। আদােয়র হার ১০০% 
উ ীত করেত হেব।
২। অিবিনেয়াগ ত টাকা 
আগামী ১৫ িদেনর মে  
বা বায়ন নীিতমালা 
অ যায়ী িবিনেয়াগ করেত 
হেব।
৩। িশ ণ কায ম  

ুভােব পিরচালনার জ  
সমাজেসবা অিফসারেক 
অ েরাধ করা হয়।

সমাজেসবা অিফসার, শহর সমাজেসবা 
কাযালয়, লালমিনরহাট।

১৩ সরকাির িশ  
পিরবার(বািলকা), 
লালমিনরহাট এর 
কায ম সং া ।

উপত াবধায়ক(অঃদাঃ), 
সরকাির িশ  পিরবার 
(বািলকা), লালমিনরহাট 
সভায় জানান য, তার 

িত ােনর কায ম 
ুভােব চলেছ। িতিন 

আরও জানান য, তার 
িত ােন ৬১ আসন  

আেছ । িতিন  আসেন 
ভিতর াপাের 
উপপিরচালকসহ অ া  
কমকতােদর সহেযািগতা 
কামনা কেরন। 
উপপিরচালক জানেত 
চাইেল উপত াবধায়ক 
সভায় জানান য, ১০ জন 

া ভিতর িবষেয় চ া 
অ াহত রেয়েছ।

১।  আসেন িনবাসী 
ভিতর াপাের যথাযথ 
পদে প হেণর জ  
উপত াবধয়েক আবারও 
অ েরাধ জানােনা হয়। ১০ 
জন া ভিতর িবষেয় 

ব া িনেত হেব।

উপত াবধায়ক, সরকাির িশ  পিরবার 
(বািলকা), লালমিনরহাট।
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১৪ হাসপাতাল 
সমাজেসবা কাযালয়, 
লালমিনরহাট এর 
কায ম সং া ।

সমাজেসবা অিফসার, 
হাসপাতাল সমাজেসবা 
কাযালয় সভায় জানান য, 
অে াবর/২০১৯ মােস রাগী 
ক াণ সিমিত হেত ৮১ জন 

 রাগীর িবপরীেত 
৫৩,৮৮৭/- টাকা য় করা 
হেয়েছ। 

১।  ও অসহায় গরীব 
রাগীেদর িত িবেশষ 

ভােব খয়াল রাখার জ  
অ েরাধ করা হয়।

সমাজেসবা অিফসার, হাসপাতাল 
সমাজেসবা কাযালয়, লালমিনরহাট।

১৫ জাতীয় সমাজ 
ক াণ পিরষেদর 
এককালীন 
অ দােনর আেবদন 

রণ সং া

জাতীয় সমাজ ক াণ 
পিরষেদর এককালীন 
অ দােনর আেবদন ফরম 
ঢাকার িনদশনা অ যায়ী 
৩০ শ নেভ র/২০১৯ি . 
তািরেখর মে  রেণর 
িস া  রেয়েছ। সংি  
উপেজলা অ া  ইউিনেটর 
আেবদন স হ আগামী 
০৫/১২/২০১৯ি . তািরেখর 
মে  এ ক◌াযালেয় রেণর 
জ  অ েরাধ করা হয়। 

আগামী ০৫/১২/২০১৯ি . 
তািরেখর মে  এ 
ক◌াযালেয় রণ করেত 
হেব।

১৬ িতব ী সবা ও 
সাহা  ক , 
লালমিনরহাট এর 
কায ম সং া ।

িতব ী িবষয়ক কমকতা 
সভায় জানান য, তার 

িত ােনর কায ম 
ভােব চলেছ। 

অে াবর/১৯ মাট িনব ীত 
রাগীর সংখা ২৭ জন। মাট 

সািভস াে জকশন ১০২৭ 
জন। অ  আিফেসর 
কায ম ছিড়েয় দয়ার জ  
সকল ইউিনেটর 
অিফসারগণেক আহবান 
জানােনা হয়।

িতব ী শনা করেণর 
িবষেয় সতক থাকার জ  
সংি  কাযালেয়র 
কমকতােক অ েরাধ করা 
হয়।

িতব ী িবষয়ক কমকতা ও 
কনসালেট , িতব ী সবা ও সাহ  
ক , লালমিনরহাট।

১৭ সমি ত ি  
িতব ী িশ া 

কায ম, 
লালমিনরহাট এর 
কায ম সং া ।

িরেসাস িশ ক জানান য, 
তার িত ােনর কায ম 

ুভােব চলেছ। িতিন 
আরও জানান য, ১০ জন 
িনবাসী িত ােন অব ান 
করেছ। ।ন ন স সািরত 
ভবন  হ া র কেরনিন।

এ িবষেয় গণ ত িবভাগ, 
লালমিনরহাটেক প  

দান করেত হেব।

িরেসাস িশ ক, সমি ত ি  িতব ী 
িশ া কায ম, লালমিনরহাট।

১৮ িতেবদন রণ 
সং া ।

সহকারী 
পিরচালক(অঃদাঃ),সভায় 
জানান য, আগামী মাস 
হেত সকল ঋণ কায মসহ 
অ া  িতেবদন সময়মত 

রেণর িবষেয় িব ািরত 
আেলাচনা করা হয়।

আগামী মাস হেত সকল 
ঋণ কায মসহ অ া  

িতেবদন সময়মত রণ 
িনি ত করেত হেব।

উপেজলা সমাজেসবা 
অিফসার, সদর/আিদতমারী/ কালীগ / 
হাতীবা া/ পাট াম, সমাজেসবা অিফসার 
ইউিসিড, লালমিনরহাট।
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১৯ চা িমেকর 
জীবনমান উ য়ন 
কম িচ।

উপেজলা সমাজেসবা 
অিফসার, হাতীবা া সভায় 
জানান য, চা িমেকর 
জীবনমান উ য়ন কম িচর 
২০১৯-২০ অথ বছেরর 
বরা  পাওয় যায়িন। 
সভাপিত জানান য, বরা  
অিত ত পাওয় যােব সই 
সােথ এবার বরা  বাড়েব। 

 উপেজলা সমাজেসবা 
অিফসার হাতীবা ােক চা 

িমেকর জীবনমান 
উ য়ন কম িচ  ভাল 
ভােব দখভােলর জ  
আহবান জানােনা হয়। 

উপেজলা সমাজেসবা 
অিফসার, হাতীবা া, লালমিনরহাট।

২০ িবিবধ শাসিনক কমকতা, সভায় 
জানান য, িত 
মােসর ০৫ তািরেখর মে  
কমকতা/কমচািরর 
হ ম েদর তািলকা রেণর 
িনেদশনা থাকেলও কান 
কাযালয় হেত িতেবদন 

রণ করা হে  না। িতিন 
আরও জানান,  ঋণ 
কায েমর সকল খােতর 

াংক েদর ২৫% টাকা 
সদর দফতের রেণর 
িনেদশনা রেয়েছ। এ যাবৎ 
কান ইউিনট হেত এ 

সং া  কান ত  রণ 
করা হয়িন।

১। মাঠ পযােয় অিনয়ম ও 
ন িতর িবষেয় সতক 

থাকার জ  সকলেক 
অ েরাধ করা হয়।
২।কমকতা/কমচারীগেণর 
হ ম েদর তািলকা িত 
মােসর ০৫ তািরেখর মে  

রেণর জ  নরায় 
অ েরাধ করা হয়।
৩। সকল ঋণ খােতর 

াম িভি ক ক াশবিহ 
হালনাগাদ রাখেত হেব।
৪। েদর িহসাব হালনাগাদ 
কের আগামী ১ মােসর 
মে  মে  ২৫%টাকা 
সদর দফতের রন 
িনি ত করেত হেব।

উপেজলা সমাজেসবা অিফসার, 
সদর/আিদতমারী/ কালীগ /হাতীবা া / 
পাট াম/ইউিসিড, লালমিনরহাট।

সভায় আর কান আেলাচনা না থাকায় উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা করা হয়।

 

অিন  মার রায় 
উপ পিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয়,

লালমিনরহাট ।

ারক ন র: ৪১.০১.৫২০০.০০০.০৬.০০৩.১৭.৪০৩ তািরখ: 
২৫ িডেস র ২০১৯

১০ পৗষ ১৪২৬

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
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, িবভাগীয় পিরচালেকর কাযালয়,সমাজেসবা অিধদফতর,রং র
৬) উপেজলা সমাজেসবা অিফসার, উপেজলা সমাজ সবা কাযালয়, কালীগ , লালমিনরহাট
৭) উেজলা সমাজেসবা অিফসার, আিদতমারী, লালমিনরহাট।
৮) উপেজলা সমাজেসবা অিফসার , উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, হাতীবা া, লালমিনরহাট।
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৯) উপেজলা সমাজেসবা অিফসার, উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, সদর, লালমিনরহাট।
১০) উপেজলা সমাজেসবা অিফসার, উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, পাট াম, লালমিনরহাট।
১১) সমাজেসবা অিফসার, হাসপাতাল সমাজেসবা কাযালয়, সদর হাসপাতাল, লালমিনরহাট।
১২) উপত াবধায়ক, সরকাির িশ  পিরবার(বািলকা),লালমিনরহাট।
১৩) সমাজেসবা অিফসার, শহর সমাজেসবা কাযালয়, লালমিনরহাট।
১৪) িরেসাস িশ ক, আিদতমারী,লালমিনরহাট।
১৫) অিফস কিপ।

 

অিন  মার রায় 
উপ পিরচালক
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