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৭ আি ন ১৪২৯

িবষয:় : : ড.ড.  মাঃমাঃ  মাকতারমাকতার   হ ােসনহ ােসন ,  ,  পিরচালকপিরচালক ( ( উপসিচবউপসিচব ) () ( স ামা িজকসামািজক  িনরাপ ািনরাপ া ),  ),  সমাজেসবাসমাজেসবা
অিধদফতরঅিধদফতর   এরএর   ক বাজ ারক বাজ ার ,  ,  জলায়জলায়  সফর িচসফর িচ।।

ত ািরখত ািরখ সময়সময় কম িচকম িচ ব াপন ায়ব াপন ায় //মম
২৩-০৯-২০২২

বার
সকাল০৬:৩০ হযরত শাহজালাল (রাঃ) আ জািতক িবমানব েরর 

উে ে  যা া।
িবমান যােগ

সকাল ০৭:৩০ িবমান যােগ ক বাজার জলার উে ে  যা া
১। জলা শাসক, ক বাজার
২। উপপিরচালক, জলা 
সমাজেসবা কাযালয়, 
ক বাজার ( েয়াজনীয় 

ব া িনেবন)

সকাল ০৮:৫০ ক বাজার িবমান ব ের উপি িত
সকাল ০৯:০০ সািকট হাউেজ উপি িত ও অব ান
িবকাল 
০৪:০০

Central Traning for the implementing 
Agencies on 5 thematic areas (SSN, G2P, 
FI, M&E and Gender) উে াধনী অ ােন অংশ হণ

স া ০৭:০০ সািকট হাউেজ রাি  যাপন।
২৪-০৯-২০২২

শিনবার
সকাল ১০:০০ ক বাজার সরকাির িশ  পিরবার (বািলকা) পিরদশন
বলা ১১:৩০-

      ০৫:০০
Central Traning for the implementing 
Agencies on 5 thematic areas (SSN, G2P, 
FI, M&E and Gender) অংশ হণ

িবেকল০৫:৩০ সািকট হাউেজ অব ান ও রাি  যাপন।
২৫-০৯-২০২২

রিববার
সকাল ১০:০০ Central Traning for the implementing 

Agencies on 5 thematic areas (SSN, G2P, 
FI, M&E and Gender) সমাপনী অ ােন অংশ হণ

স া ০৫:১০ ক বাজার িবমান ব র উপি িত
স া ০৬:০৫ িবমান যােগ ঢাকার উে ে  যা া
স া ০৭:৩০ হযরত শাহজালাল (রাঃ) আ জািতক িবমানব ের 

উপি িত
িবমান যােগ

রাত ০৮:০০ সদর দফতর কাযালেয় উপি িত

২। এ  এক  সরকাির সফর। জনাব ফিরদ আহেমদ মা া, অিতির  পিরচালক সামািজক িনরাপ া-১, সমাজেসবা অিধদফতর,
সফর স ী হেবন।

২২-৯-২০২২

িবতরণ: সদয় াতােথ:
১) মাননীয় ম ী মেহাদেয়র একা  সিচব, সমাজক াণ 
ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

মা: নাঈম পারেভজ
াট-িলিপকার কাম কি উটার অপােরটর

ফান: +৮৮০২-৪৪৮২৬৮০১
ইেমইল: naiemparvej@gmail.com

১



২) মাননীয় িতম ী মেহাদেয়র একা  সিচব, 
সমাজক াণ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৩) সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব, সিচেবর দ র, 
সমাজক াণ ম ণালয়
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সদয় কাযােথ ( জ তার িভি েত নয়): 
১) মহাপিরচালক, সমাজেসবা অিধদফতর, ঢাকা।
২) পিরচালক ( শাসন ও অথ)/কায ম/ িত ান, সমাজেসবা অিধদফতর, আগার াও, ঢাকা।
৩) জলা শাসক, ক বাজার।
৪) িবভাগীয় পরিচালক, িবভাগীয় সমাজসেবা কাযালয়, চ াম ।
৫) জনাব ফিরদ আহেমদ মা া, অিত: পিরচালক (সামািজক িনরাপ া-১), সমাজেসবা অিধদফতর, ঢাকা।
৬) উপপিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয়, ক বাজার।
৭) উপপিরচালক, কাশনা ও গেবষণা, সমাজেসবা অিধদফতর ঢাকা ( ােক ওেয়ব সাইেট কাশ করার
অ েরাধ করা হেলা)।
৮) অিফস কিপ।

২২-৯-২০২২
মা: নাঈম পারেভজ 

াট-িলিপকার কাম কি উটার অপােরটর
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