
‘ িজব বেষর আহবান
সবায় িমলেব পির াণ’

(একই তািরখ ও ারেক িত ািপত) 
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 

সমাজক াণ ম ণালয় 
সমাজেসবা অিধদফতর 
সরকাির িশ  পিরবার 

সমাজেসবা ভবনই-৮/িব-১, আগার াও, ঢাকা।
www.dss.gov.bd

জ ির 
অিত গাপনীয়

ারক ন র: ৪১.০১.০০০০.০৬২.২৩.০০১.২১.৬১ তািরখ: 
০২ মাচ ২০২১

১৭ ফা ন ১৪২৭

িবষয:় আগামীআগামী  ০২০২   এি লএি ল   ২০২১২০২১   তািরখতািরখ   ১৪১৪  তমতম  িবিব   অ জমঅ জম  সেচতনতাসেচতনতা   িদবসিদবস   ২০২১২০২১   উদযাপনউদযাপন   অ ােনঅ ােন
৩৩   ক াট াগিরতক াট াগিরত   র ারর ার   দােনরদােনর   িনিমিনিম   মেনানয়নমেনানয়ন।।

: ৪১.০০.০০০.০৩৪.২৩.০০২.২১.৪৯ তািরখ: ২৩.০২.২০২১

উপ  িবষয় ও  ারেক গত ০৯ ফ য়াির ২০২১ তািরখ সমাজক াণ ম ণালেয়র সভার িস াে র ি েত
জানান যাে  আগামী ০২ এি ল ২০২১ তািরখ ১৪ তম িব  অ জম সেচতনতা িদবস ২০২১ উদযাপন উপলে  ৩
ক াটাগির (১) অ জম বিশ স  জনেগা ী উ য়ন ও র ার ে  িনরলসভােব কাজ কের যাে  এমন সফল

াি  ৩ জন,  (২) ৩  িত ান এবং (৩) অ জম বিশ স  সফল ০৩ ি  ক র ার দােনর িবষেয় িস া
িহত হয় (কিপ সং )। উি িখত ৩  ক াটাগিরেত র ার দােনর লে  জলা/উপেজলা হেত মেনানয় আহবান

করা যাে । 

এ অব ায়, জলা িবি ক ৩  ক াটাগির (১) অ জম বিশ স  জনেগা ী উ য়ন ও র ার ে  িনরলসভােব
কাজ কের যাে  এমন সফল াি  ৩ জন, (২) ৩  িত ান এবং (৩) অ জম বিশ স  সফল ০৩ ি  ক

িত ক াটাগিররেত ০১ (এক)  র ােরর িবপরীেত ০৩ (িতন)  কের নাম মেনানয়ন দান কের আগামী ০৪ মাচ
২০২১ তািরখ সকাল ১১.০০ টার মে  পিরচালক ( িত ান), সমাজেসবা অিধদফতর, ঢাকা বরাবর ডাক/নিথ অথবা
ইেমইল (dir.inst@dss.gov.bd) যােগ রেণর েয়াজনীয় ব া হেণর জ  অ েরাধ করা হেলা।

০৩। এেত মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অ েমাদন রেয়েছ।

সং : বণনামেত ২০ (িবশ) পাতা।

৩-৩-২০২১

পিরচালক, 
চ াম/ লনা/রাজশাহী/বিরশাল/িসেলট/ময়মনিসংহ/ঢাকা/রং র

সয়দ মাঃ ল বািসর
পিরচালক

ফান: +৮৮০২-৮১৮১৫০৪
ইেমইল: dir.inst@dss.gov.bd

ারক ন র: ৪১.০১.০০০০.০৬২.২৩.০০১.২১.৬১/১(৬৬) তািরখ: ১৭ ফা ন ১৪২৭

০২ মাচ ২০২১১



০২ মাচ ২০২১সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ র, সমাজেসবা অিধদফতর
২) সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব, সিচেবর দ র, সমাজক াণ ম ণালয়
৩) উপপিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয়

৩-৩-২০২১
রিকব আহেমদ 
উপপিরচালক

““ িজবিজব  বেষরবেষর
বাংল ােদশবাংল ােদশ   সমাজেসবায়সমাজেসবায়

দ ািরদ াির   শষশষ””   
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 

সমাজেসবা অিধদফতর 
জলা সমাজেসবা কাযালয়, প গড় 

শাসন ও অথ ও িত ান শাখা 
dss.panchagarh.gov.bd

ারক ন র: ৪১.০১.৭৭০০.০০০.২৬.০০১.১৮.২০ তািরখ: 
০৮ মাচ ২০২১

২৩ ফা ন ১৪২৭

অবগিত ও েয়াজনীয় ব া হেণর জ  রণ করা হেলা।

১৮-৩-২০২১

উপেজলা সমাজেসবা অিফসার (সকল), প গড়

অিন  মার রায়
উপ পিরচালক

ফান: ০৫৬৮-৬১৪৯০
ইেমইল:

dd.panchagarh@dss.gov.bd

ারক ন র: ৪১.০১.৭৭০০.০০০.২৬.০০১.১৮.২০/১ তািরখ: ২৩ ফা ন ১৪২৭
০৮ মাচ ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) কম িচ পিরচালক, িতবি তা সনা করণ জিরপ কম িচ, সমাজেসবা অিধদফতর, ঢাকা।
২) পিরচালক, িবভাগীয় সমাজেসবা কাযালয়, রং র।
৩) অিফস কিপ।

১৮-৩-২০২১
অিন  মার রায় 

২



উপ পিরচালক

৩


