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ারক ন র: ৪১.০১.০০০০.০৬২.১৬.৬১১.১৮.২৪ তািরখ: 
০৩ ফ যা়ির ২০২১

২০ মাঘ ১৪২৭

িবষয:় সরকািরসরকাির   িশিশ   পিরবােরপিরবাের     আসেনআসেন   িনবা িসিনবা িস   ভিতভিত   িনি তিনি ত   করণকরণ ।।
সমাজেসবা অিধদফতর ক ক পিরচািলত ৮৫  সরকাির িশ  পিরবাের (বালক/বািলকা) অ েমািদত আসন সং া
১০৩০০  িক  ইেনািভেত িত ান ক ক ০২/০২/২০২১ তািরখ পয  এি ত িনবািস ৬৪৬৭ জন। িক  িত ােন

ন:িনমাণ কে র কাজ চলমান থাকায় সখােন িনবািস সং া কম হেত পাের। িক  বসবাসেযা  অেনক িত ােন
অ েমািদত আসেনর চেয় িনবািস কম থাকায় সরকােরর উে  স ণ েপ বা বায়ন হে  না। সরকাির িশ  পিরবাের
িব মান েযাগ িবধার িবষেয় সাধারণ জনগেণর মে  ধারণা না থাকায় িনবািস ভিত আেবদন কম জমা পেড়। াপক

চার হেল এিতম িশ  িনবািসর ে  িতেযািগতা ল  করা যত।  আসন রেণর ে  িন প পদে প হণ
করা যেত পাের:

১. িব মান িনবািসেদর অিভভাবক িনেয় সমােবশ করা যেত পাের।
২. ানীয় কবল অপােরটের ভিতর িব ি  চার করা যেত পাের।
৩. ভিত িব ি  উপেজলা সমাজেসবা কাযালেয়র মা েম ইউিনয়ন পিরষেদর না শ বােড দওয়া যেত পাের।
৪. িবিশ  ি বগেক িশ  পিরবার পিরদশেনর আহবান করা যেত পাের।
৫. ানীয় পি কায় িনবািস ভিত িব ি  কাশ করা যেত পাের।

উি িখত কায ম হণ বক বসবাসেযা  িত ােনর  আসেন এিতম িশ েদর ভিতর েয়াজনীয় ব া হেণর জ
তাে  অ েরাধ করা হেলা।

৩-২-২০২১

উপপিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয়।

সয়দ মাঃ ল বািসর
পিরচালক

ারক ন র: ৪১.০১.০০০০.০৬২.১৬.৬১১.১৮.২৪/১(৯) তািরখ: ২০ মাঘ ১৪২৭
০৩ ফ যা়ির ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক, চ াম/ লনা/রাজশাহী/বিরশাল/িসেলট/ময়মনিসংহ/ঢাকা/রং র।
২) ত াবধায়ক/উপত াবধায়ক, সরকাির িশ  পিরবার (বালক/বািলকা)..............।

১



৩-২-২০২১
মা: আফজাল হাসাইন 

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: ৪১.০১.৭৭০০.০০০.৫০.০০১.১৯.২৫ তািরখ: 
১০ মাচ ২০২১

২৫ ফা ন ১৪২৭

অবগিত ও েয়াজনীয় ব া হেণর জ  রণ করা হেলা।

১৪-৩-২০২১

উপত াবধায়ক (অিতির  দািয় ), সরকাির িশ  পিরবার (বালক), 
প গড়

অিন  মার রায়
উপ পিরচালক

ফান: ০৫৬৮-৬১৪৯০
ইেমইল:

dd.panchagarh@dss.gov.bd

ারক ন র: ৪১.০১.৭৭০০.০০০.৫০.০০১.১৯.২৫/১ তািরখ: ২৫ ফা ন ১৪২৭
১০ মাচ ২০২১

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

১৪-৩-২০২১
অিন  মার রায় 

উপ পিরচালক
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