
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
সমাজেসবা অিধদফতর 

অথ শাখা 
www.dss.gov.bd

ারক ন র: ৪১.০১.০০০০.০১০.০২.০০২.২২.১১৫ তািরখ: 
১১ অে াবর ২০২২

২৬ আি ন ১৪২৯

িবষয:় ২০২২২০২২ --২৩২৩  অথবছেরঅথবছের   দিনকদিনক  ম রীম রী  িভি েতিভি েত   িনেয়া িজতিনেয়া িজত   কমচার ীরকমচার ীর   তত   রণরণ ।।
: সমাজক াণ ম ণালেয়র ১০ অে াবর ২০২২ তািরেখর ২৭ সং ক প ।

          উপ  িবষয় ও ে র ি েত জানােনা যাে  য, ২০২২-২৩ অথবছেরর বােজট বরাে  আউটেসািসং খােত ** ( ই
তারকা) িচ  থাকায় উ  খােতর বরা ত অথ েয়র ে  অথ িবভাগ, অথ ম ণালেয়র বা েমাদন েয়াজন। সলে , তার
কাযালয়/ িত ান/ ক স েহ দিনক ম ির িভি েত িনেয়ািজত কমচারীেদর িন বিণত “ছক” মাতােবক তে র হাড কিপ এবং
সফটকিপ ই- মইল (dssbudget202122@gmail.com)-এ আগামী ১৬ অে াবর ২০২২ তািরেখর মে
িন া রকারী বরাবর আবি কভােব রণ িনি তকরেনর েয়াজনীয় ব া হেনর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

“ছক”

ম অিফেসর নাম কমরত কমচারীর নাম পেদর নাম িনেয়ােগর 
তািরখ

িনেয়াগকারী 
ক প

যাগদােনর 
তািরখ পদসং া

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

২।    উে , কমচারী পিরবতন হেল তাৎ িণক অবিহত করেত হেব।

১১-১০-২০২২

পিরচালক, িবভাগীয় সমাজেসবা কাযালয় (সকল)

সয়দ মাঃ ল বািসর
পিরচালক

ফান: +৮৮০২-৫৫০০৭০২৪
ইেমইল: dg@dss.gov.bd

ারক ন র: ৪১.০১.০০০০.০১০.০২.০০২.২২.১১৫/১(৩৮৫) তািরখ: ২৬ আি ন ১৪২৯
১১ অে াবর ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মহাপিরচালক, সমাজেসবা অিধদফতর, আগার াও, ঢাকা।
২) অিতির  সিচব (বােজট ব াপনা), সমাজক াণ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৩) পিরচালক (কায ম/ িত ান/সামািজক িনরাপ া), সামজেসবা অিধদ র, আগার াও, ঢাকা।
৪) উপপিরচালক, গেবষণা, ায়ন, কাশনা ও জনসংেযাগ শাখা, সমাজেসবা অিধদফতর, ঢাকা
(ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধ সহ)।
৫) উপপিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয় (সকল) জ ির িভি েত রেণর য়জনীয় ব া হেণর জ

১



অ েরাধসহ)
৬) ত াবধায়ক / উপত াবধায়ক, সরকাির িশ  পিরবার (সকল)।
৭) উপেজলা সমাজেসবা অিফসার, উপেজলা সমাজেসবা কাযালয় (সকল)।
৮) সমাজেসবা অিফসার, শহর সমাজেসবা কাযালয় (সকল)।
৯) িরেসাস চার, সমি ত ি  িতব ী িশ া কায ম (সকল)।

১১-১০-২০২২
পন মার হালদার 

উপপিরচালক

২


