
“ িজব বেষর লম

থাকেব সবা সব ”

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
সমাজেসবা অিধদফতর 

িবভাগীয় সমাজেসবা কাযালয়, ঢাকা 
৩/২০, মা ন রাড, মাহা দ র, ঢাকা-১২০৭।

ন র ৪১.২৩.৩০০০.০০০.০৬.০০৪.১৮.৩৫৮ তািরখ: 
২৬ অে াবর ২০২১

১০ কািতক ১৪২৮

সভার না শ

িবষয:় অে াবরঅে াবর   ২০২১২০২১   মােসরমােসর   মা িসকমািসক  সম য়সম য়  সভারসভার   না শনা শ

আগামী ১৫ ই কািতক ১৪২৮, ৩১ অে াবর ২০২১ রাজ রিববার সকাল ১০.৩০ টায় ঢাকা িবভােগর
আওতাধীন সকল জলা সমাজেসবা কাযালেয়র উপপিরচালকগেণর সম েয় অে াবর ২০২১ মােসর মািসক
সম য় সভা ম াটফেম অ ি ত হেব। সভায় সভাপিত  করেবন পিরচালক (অিতির  দািয় ),
িবভাগীয় সমাজেসবা কাযালয়, ঢাকা। সভার ম িলংক িন প-

Join Zoom Meeting 
https://us02web.zoom.us/j/81357183812?pwd=bGhHazZFek tJRVV2aWg1bk 1Lc05jUT09 

Meeting ID: 813 5718 3812 

Passcode: 354069 

সভায়  সংি  সকলেক   কাযালেয়র হালনাগাদ ত ািদসহ উপি ত থাকার জ  িবেশষভােব অ েরাধ
করা হেলা।

 সভ ারসভ ার   আ েলাচ ি চআ েলাচ ি চ ::
১. িবগত সভার কাযিববরণী ঢ়করণ;
২.অিডট আপি  িন ি র অ গিত;
৩. বািষক কমস াদন ি  ২০২১-২২ এর ১ম মািসক িতেবদন;
৪. ঋেণর অিবিনেয়াগ ত অথ িবিনেয়াগ;
৫. ঋণ আদায় ও নঃিবিনেয়াগ;
৬. িত ান ও ািত ািনক সবার অ গিত;
৭. নগদ/িবকাশ/এেজ  াংিকং একাউ  খালা/ িত াপন/হালনাগাদ করণ সং া ;
৮. ২০২১-২২ অথবছেরর শতভাগ ভাতা আওতা  উপেজলা/ জলার হালনাগাদ ত ািদ;
 ৯. মানবস দ ব াপনা সফটওয়ােরর ত  দান িবষয়ক;
 ১০. মািসক অ গিতর িতেবদন;
১১. সামািজক িনরাপ া সং া  জলা ি য়ািরং কিম র িতেবদন;
১২. িভ ক নবাসন সং া  জলা ব াপনা কিম র িতেবদন;

১



১৩. আিথক ব াপনা িসে ম বহার; 
১৪. উপ ি  িবতরণ ও িবতরেণ অিনয়ম িতেরাধ;
১৫. িতব ী ভাতার মািসক িতেবদন;
১৬. িবভাগীয় পযােয় সামািজক িনরাপ ার অ গিত িতেবদন রণ;
১৭.  ২০২০-২১ অথবছেরর বািষক িতেবদন ণয়ন সং া ;
১৮. হাসপাতাল সমাজেসবা কায েমর অ গিত

২৬-১০-২০২১
মাঃ সা া ল ইসলাম

পিরচালক (অিতির  দািয় )
ফান: ০২-৪৪-৮২২০০৮

ফ া : ০২-৪৪-৮২২০০৮

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মহাপিরচালক, সমাজেসবা অিধদফতর
২) পিরচালক (সকল), সমাজেসবা অিধদফতর
৩) উপপিরচালক, শাসন ও অথ শাখা, সমাজেসবা অিধদফতর
৪) উপ পিরচালক,
ি গ /গাজী র/নরিসংদী/মািনকগ /টাংগাইল/িকেশারগ /মাদারী র/ফিরদ র/শরীযত় র/ গাপালগ /রাজবাড়ী/ঢাকা/নারায়ণগ

৫) জনােরল ােনজার, এিতম ও িতব ী ছেলেমেয়েদর কািরগরী িশ ণ ক  িশবচর মাদারী র

২


