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১৫ কািতক ১৪২৬

িবষয:় িবভাগীয়িবভাগীয়   মামলারমামলার   না িননা িন   হণহণ ।।

        উপ  িবষেয়র ি েত জানােনা যাে  য, জনাব মাছাঃ রািজয়া খা ন, ইউিনয়ন সমাজকম  (সামিয়ক বরখা ),
উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, নাগর র, টাংগাইল এর িব ে  দােয়র ত িবভাগীয় মামলার (মামলা ২২/২০১৯ তািরখ
০৩/০৭/২০১৯) নািন িবগত ১১/০৯/২০১৯ তািরখ হণ করা হয়। নািন হণ শেষ জনাব মাছাঃ রািজয়া খা ন ববত
কম ল দল য়ার উপেজলায় ইেতা েব য ইউিনয়েনর দািয়  পালন করেতন সই ইউিনয়েনর বতমান ইউিনয়ন সমাজকম র
সােথ িমেল ৩০/০৯/২০১৯ তািরেখর মে  সম  অনাদায়ী অথ আদায় কের সংি  কমকতার িতেবদনসহ পরবত  নািনেত
উপি ত হওয়ার িবষেয় িস া  হীত হয়। এতদউে ে  বিণত কমচারীর পরবত  নািন আগামী ১৯/১১/২০১৯ তািরখ সকাল
১১.০০ ঘ কায় িন  া রকারীর অিফস কে  অ ি ত হেব। িনধািরত তািরেখ অিধদফতেরর লা ও তদ  শাখায় (ক  নং
২০৯) সকাল ৯.০০ ঘ কায় অথ আদায় সং া  সংি  কমকতার িতেবদনসহ উপি ত হেয় িনধািরত ফরম রণ বক
হািজরা িনি ত করার জ  তােক অ েরাধ করা হেলা।
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জনাব মাছাঃ রািজয়া খা ন, ইউিনয়ন সমাজকম (সামিয়ক 
বরখা ), 
উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, নাগর র, টাংগাইল।

মাঃ লিফকার হায়দার
পিরচালক

ারক ন র: ৪১.০১.০০০০.০১৪.২৭.০৪৬.১৯.২৪৮/১ তািরখ: ১৫ কািতক ১৪২৬
৩১ অে াবর ২০১৯

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ র, সমাজেসবা অিধদফতর, আগার াও, ঢাকা।
২) পিরচালক, কায ম অিধশাখা, সমাজেসবা অিধদফতর, আগার াও, ঢাকা।
৩) পিরচালক, িবভাগীয় পিরচালেকর কাযালয়, সমাজেসবা অিধদফতর, ৩/২০, মা ন রাড, মাহা দ র,
ঢাকা-১২০৭।
৪) উপপিরচালক, গেবষণা, ায়ন, কাশনা ও জনসংেযাগ শাখা, সমাজেসবা অিধদফতর, আগার াও, ঢাকা
(সমাজেসবা অিধদফতেরর ওেয়বসাইেট কােশর জ )। 
৫) উপপিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয়, টাংগাইল।
৬) সহকারী পিরচালক, অথ শাখা, সমাজেসবা অিধদফতর, আগার াও, ঢাকা।
৭) সহকারী পিরচালক, শাসন-২ শাখা (নন- গেজেটড), সমাজেসবা অিধদফতর, আগার াও, ঢাকা।
৮) সহকারী পিরচালক, দাম, য পািত ও যানবাহন শাখা, সমাজেসবা অিধদফতর, আগার াও, ঢাকা।
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৯) উপেজলা সমাজেসবা অিফসার, দল য়ার, টাংগাইল। বিণত কমচারীর অথ আদায় সং া  িতেবদন
রণ িনি ত করার জ  ােক অ েরাধ করা হেলা।

১০) উপেজলা সমাজেসবা অিফসার, নাগর র, টাংগাইল। বিণত কমচারীেক নািনেত উপি ত হওয়ার
িবষয়  িনি ত করার জ  ােক অ েরাধ করা হেলা।
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মাঃ সাফােয়ত হােসন তা কদার 
উপপিরচালক
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