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‘ শখ হািসনার িদনবদেল,
সমাজেসবা এিগেয় চেল’

ারক ন র: ৪১.০১.০০০০.০১৪.২৭.১০৩.১৮.৩৭ তািরখ: 
০৭ ফ যা়ির ২০১৯

২৫ মাঘ ১৪২৫

িবষয:় িবভাগীয়িবভাগীয়   মামলারমামলার   না িননা িন   হণহণ ।।

        উপ  িবষেয়র ি েত জানােনা যাে  য, বগম মাক দা আ ার, ইউিনয়ন সমাজকম , উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়,
করানীগ , ঢাকা ( ববত  কম ল শহর সমাজেসবা কাযা ম-৫, আিজম র, ঢাকা) এর িব ে  দােয়র ত িবভাগীয় মামলার

(মামলা নং ৪৮/২০১৮ তািরখ ১৩/১১/২০১৮) ি গত নািন আগামী ১৭/০২/২০১৯ তািরখ সকাল ১০.১৫ ঘ কায় িন
া রকারীর অিফস কে  অ ি ত হেব। িনধািরত তািরখ ও সমেয় নািনেত উপি ত থাকার িনিম  তােক অিধদফতেরর

লা ও তদ  শাখায় (ক  নং ২০৯) সকাল ৯.০০ ঘ কায় উপি ত হেয় িনধািরত ফরম রণ বক হািজরা িনি ত করার
জ  অ েরাধ করা হেলা।

১০ -২-২০ ১৯

বগম মাক দা আ ার, ইউিনয়ন সমাজকম , 
উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, করানীগ , ঢাকা।

মাঃ লিফকার হায়দার
পিরচালক

ারক ন র: ৪১.০১.০০০০.০১৪.২৭.১০৩.১৮.৩৭/১(৯) তািরখ: ২৫ মাঘ ১৪২৫
০৭ ফ যা়ির 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, ৩৮৩ রা াক াজা (১১ তলা),
মগবাজার চৗরা া, ঢাকা।
৪) উপপিরচালক, গেবষণা, ায়ন, কাশনা ও জনসংেযাগ শাখা, সমাজেসবা অিধদফতর, আগার াও, ঢাকা
(সমাজেসবা অিধদফতেরর ওেয়বসাইেট কােশর জ )।
৫) উপপিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয়, ২ িনউ ই াটন রাড, ঢাকা।
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।
৯) উপেজলা সমাজেসবা অিফসার, করানীগ , ঢাকা।
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মাঃ সাফােয়ত হােসন তা কদার 
উপপিরচালক
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