
শখ হািসনার মমতা
বয় েদর জ  িনয়িমত

ভাতা।

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
সমাজেসবা অিধদফতর 

িজ  িপ শাখা 
www.dss.gov.bd

ারক ন র: ৪১.০১.০০০০.০০০.১৬.০৪৫.২০.৩ তািরখ: 
০৩ ফ যা়ির ২০২১

২০ মাঘ ১৪২৭

িবষয:় মাঠপযােয়মাঠপযােয়  KYC  KYC মা েমমা েম   িবকাশিবকাশ   একাউএকাউ   খ ালারখ ালার   জজ   ডাট াড াট া   া ি েতা ি েত   সহ েযা িগতাসহেযা িগতা   দানদান ।।
: সমাজক াণ ম ণালেয়র ারক নং ৪১.০০.০০০০.০৪৩.০১.০২০.১৮.৩৪; তািরখ: ২৭/০১/২০২১ ি :

      উি িখত িবষয় ও  পে র পিরে ি েত অবগিত ও পরবত  ব া হেণর জ  জানােনা যাে  য,
ইেতাঃমে  ারক ন র ৪১.০১.০০০০.০৪৯.১৪.০১০.২০.৪১; তািরখ: ২৮ জা য়াির ২০২১ মাঠপযােয়
KYC মা েম মাবাইল আিথক িত ান ‘নগদ’ ও ‘িবকাশ’ এর িনকট উপকারেভাগীেদর তািলকা দােনর
িবষেয় িনেদশনা িদেয় প  রণ করা হেয়েছ। গত ৩১ জা য়ারী ২০২১ ি : িবকাশ ক প  মাঠ পযােয় থেক

েয়াজনীয় সহেযািগতা না পাওয়ার িবষয়  প  মারফত অবিহত কেরেছ (ছায়ািলিপ সং )।

      এমতাব ায়, িবকাশ ক প  KYC মা েম িবকাশ এ কাউ  খালার িবষেয় েয়াজনীয় সহেযািগতা
দােনর িবষেয় ইউিনট অিফসস হেক েয়াজনীয় িনেদশনা দােনর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

৩-২-২০২১

পিরচালক, িবভাগীয় সমাজেসবা কাযালয় (সকল)।

মাঃ সাি র ইমাম
পিরচালক

ারক ন র: ৪১.০১.০০০০.০০০.১৬.০৪৫.২০.৩/১(৭৪১) তািরখ: ২০ মাঘ ১৪২৭
০৩ ফ যা়ির ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব, সমাজক াণ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) উপপিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয় (সংি  সকল)।
৩) উপেজলা িনবাহী অিফসার (সংি  সকল)।
৪) উপেজলা সমাজেসবা অিফসার (সংি  সকল)।

৩-২-২০২১
মাঃ সাি র ইমাম 

পিরচালক

““ িজবিজব  বেষরবেষর

১



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. ৪.০০১.২০.২৩ তািরখ: 
১০ মাচ ২০২১

২৫ ফা ন ১৪২৭

অবগিত ও েয়াজনীয় ব া হেণর জ  রণ করা হেলা।

১৪-৩-২০২১

১) উপেজলা সমাজেসবা অিফসার (সকল), প গড়
২) সমাজক াণ সংগঠক,  শহর সমাজেসবা কাযালয়, প গড়।

অিন  মার রায়
উপ পিরচালক

ফান: ০৫৬৮-৬১৪৯০
ইেমইল:

dd.panchagarh@dss.gov.bd

ারক ন র: ৪১.০১.৭৭০০.০০০. ৪.০০১.২০.২৩/১ তািরখ: ২৫ ফা ন ১৪২৭
১০ মাচ ২০২১

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

১৪-৩-২০২১
অিন  মার রায় 

উপ পিরচালক

২


