
শখশখ   হ া িসনারহ া িসনার   হ াতহ াত
ধেরধের   পেথরপেথর   িশিশ

যােবযােব   ঘেরঘের

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
সমাজক াণ ম ণালয় 
সমাজেসবা অিধদফতর 

িবভাগীয় সমাজেসবা কাযালয়, রং র 
dss.rangpurdiv.gov.bd

ন র: ৪১.২৭.৮৫০০.০০০.৯৯.০১৫.১৯.১৪৬ তািরখ: 
১১ মাচ ২০২১

২৬ ফা ন ১৪২৭

শাকবাতাশাকবাতা
   ময়মনিসংহ জলার গৗরী র উপেজলার উপেজলা সমাজেসবা অিফসার জনাবজনাব   ইশিতয়াকইশিতয়াক  আহেমদআহেমদ   এর েত
িবভাগীয় সমাজেসবা পিরবার ,রং র  গভীরভােব শাকাহত। আমরা মর েমর েহর মাগিফরাত কামনা করিছ এবং
শাকস  পিরবােরর িত গভীর সমেবদনা াপন করিছ। 
   মহান র লু আল-আিমন তােক জা া ল ফরদাউস দান ক ন- আিমন।

১১-৩-২০২১
মাঃ আ ল মাতােলব সরকার

পিরচালক
ফান: 052156983

ইেমইল:
dir.rangpurdiv@dss.gov.bd

ন র: ৪১.২৭.৮৫০০.০০০.৯৯.০১৫.১৯.১৪৬/১(১২) তািরখ: ২৬ ফা ন ১৪২৭
১১ মাচ ২০২১

অ িলিপঃ 
১) সিচব, সমাজক াণ ম ণালয়
২) মহাপিরচালক, সমাজেসবা অিধদফতর
৩) পিরচালক, িবভাগীয় পিরচালেকর কাযালয়, সমাজেসবা অিধদফতর, ময়মনিসংহ
৪) উপ পিরচালক, রং র/িদনাজ র/গাইবা া/লালমিনরহাট/ িড় াম/প গড়/ঠা রগাও/নীলফামারী
৫) অিফস কিপ

১১-৩-২০২১
মাঃ আ ল মাতােলব সরকার

পিরচালক

““ িজবিজব  বেষরবেষর
বাংল ােদশবাংল ােদশ   সমাজেসবায়সমাজেসবায়

...
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 

১



দ ািরদ াির   শষশষ””   সমাজেসবা অিধদফতর 
জলা সমাজেসবা কাযালয়, প গড় 

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

ারক ন র: ৪১.০১.৭৭০০.০০০.৯৯.০০৮.১৮.৩১ তািরখ: 
১৮ মাচ ২০২১

৪ চ  ১৪২৭

   ময়মনিসংহ জলার গৗরী র উপেজলার উপেজলা সমাজেসবা অিফসার জনাবজনাব   ইশিতয়াকইশিতয়াক  আহেমদআহেমদ   এর েত
জলা সমাজেসবা পিরবার ,প গড়  গভীরভােব শাকাহত। আমরা মর েমর েহর মাগিফরাত কামনা করিছ এবং
শাকস  পিরবােরর িত গভীর সমেবদনা াপন করিছ। মহান র লু আল-আিমন তােক জা া ল ফরদাউস দান ক ন-
আিমন।

১৮-৩-২০২১

১) উপেজলা সমাজেসবা অিফসার (সকল), প গড়।
২) েবশন অিফসার, জলা সমাজেসবা কাযালয়, প গড়।
৩) উপ-ত াবধায়ক, সরকাির িশ  পিরবার (বালক), প গড়
৪) সমাজক াণ সংগঠক,  শহর সমাজেসবা কাযালয়, প গড়।
৫) িরেসাস িশ ক, সমি ত ি  িতব ী িশ া কায ম,  প গড়।

অিন  মার রায়
উপ পিরচালক

ারক ন র: ৪১.০১.৭৭০০.০০০.৯৯.০০৮.১৮.৩১/১(২) তািরখ: ৪ চ  ১৪২৭
১৮ মাচ ২০২১

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

১৮-৩-২০২১
অিন  মার রায় 

উপ পিরচালক

২


