
তািরখ: 

০৮-০১-২০২৩
মাহা দ শহী ল ইসলাম

পিরচালক
০১৮১৮৫৯৫৩৪৫

shahidulislam.dss@gmail.com

তািরখ: 

০৮-০১-২০২৩
মাহা দ শহী ল ইসলাম

ারকারক  ন রন র:: ৪১.২৮.০০০০.০০০.২১.০০১.১৮.১২

িবষয়িবষয়::

 
উপ  িবষেয়র ি েত ০৪(চার) জলা হেত া  তে র আেলােক সমাজেসবা অিধদফতরাধীন িসেলট িবভােগর ‘ েবশন এ
আফটার কয়ার কায েমর’ ২০২২-২০২৩ অথবছেরর বািষক কমস াদন ি 'র ক /কম িচ/শাখার চকিভি ক ল মা ার
িবপরীেত ত অজন িনধািরত ছক মাতােবক মেহাদেয়র পরবত  েয়াজনীয় ব া হেণর জ  এতদসংেগ রণ করা হেলা।
 

েবশন এ  আফটার কয়ার কায েমর বািষক কমস াদন ি ((APA) সং া  ত  ছক
(( লাইলাই  ২০২২২০২২  থেকথেক  িডেস রিডেস র  ২০২২২০২২  পযপয  ) )
 
িবভােগর নাম : িসেলট িবভাগ 
  

িবভােগর নাম েবশন ডাইভাসন ও
অ া  সহায়তা া

িবধােভাগী

আফটার কয়ােরর মা েম িশ ণ ও নবািসত িবধােভাগী ম

০১ ০২ ০৩ ০৪
িসেলট ৩২ ১৩১৬  
  

মহাপিরচালক, সমাজেসবা অিধদফতর, ঢাকা।

ারকারক  ন রন র:: ৪১.২৮.০০০০.০০০.২১.০০১.১৮.১২ /১ (৩)

সদয়সদয়  াতােথাতােথ// াতােথাতােথ (( জ তারজ তার  মা সােরমা সাের  নয়নয়))::
১। পিরচালক(কায ম), সমাজেসবা অিধদফতর, ঢাকা;
২। উপপিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয়, িসেলট/ নামগ /হিবগ / মৗলভীবাজার এবং
৩। অিফস কিপ।

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
সমাজেসবা অিধদফতর

িবভাগীয় সমাজেসবা কাযালয়, িসেলট
dss.sylhetdiv.gov.bd

----
২৪ পৗষ ১৪২৯ ব া

০৮ জা য়াির ২০২৩ ি া

েবশনেবশন  এএ   আফটারআফটার  কয়ারকয়ার  কায েমরকায েমর  বািষকবািষক  কমস াদনকমস াদন  িি  (APA)  (APA) মািসকমািসক  িতেবদনিতেবদন  ২০২২২০২২--২৩২৩  অথবছেররঅথবছেরর
এরএর ( ( লাইলাই  ২০২২২০২২  থেকথেক  িডেস রিডেস র  ২০২২২০২২  পযপয  )  ) সং াসং া   িতেবদনিতেবদন  রণরণ।।

২৪ পৗষ ১৪২৯ ব া
০৮ জা য়াির ২০২৩ ি া



মাহা দ শহী ল ইসলাম
পিরচালক



তািরখ: 

১৫-০১-২০২৩
মাহা দ শহী ল ইসলাম

পিরচালক
০১৮১৮৫৯৫৩৪৫

ারকারক  ন রন র:: ৪১.২৮.০০০০.০০০.২১.০০১.১৮.৩৪

িবষয়িবষয়::

 
উপ  িবষেয়র ি েত মেহাদেয়র সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় ব া হেণর িনিম  বািষক কমস াদন ি র (APA)
(২০২২-২০২৩অথবছর) এ উি িখত চক মাতােবক চািহত ত ািদ এতদসংেগ রণ করা হেলা।
 

ম কাযালেয়র নাম কায ম কমস াদন চক
স হ

একক িনধািরত
ল মা া

(অসাধারণ)

অজন দ  মাণক

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮
 িবভাগীয়

সমাজেসবা
কাযালয়, িসেলট
 

[৩.৩] িবধা বি ত
িশ েদর আবাসন,
ভরণেপাষণ, িশ া,

িশ ণ ও নবাসন
দান

[৩.৩.১]
িবধা া  িশ

সং া ১০৯০ ৫২৪ িতেবদন
হেত া

 [৩.৩.২] পাবিলক
পরী ায় জাতীয়
পােশর হােরর
সােথ বধান

% % ৪.১৭% িসেলট
বােডর

৯৩.৫৮।
িত ােনর

৯৭.৭৫
 [৩.৩.৩]

নবািসত িশ
সং া ২৬০ ১২৫ িতেবদন

হেত া
 
 

ম কাযালেয়র নাম কায ম কমস াদন চক
স হ

একক িনধািরত
ল মা া
(অসাধারণ

)

অজন দ
মাণক

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮
 িবভাগীয়

সমাজেসবা
কাযালয়, িসেলট
 

[৩.৪] বসরকাির
এিতমখানায় ক ািপেটশন

া  দান

[৩.৪.১] িবধা া
বালক িশ

সং া ১৩৮০ ১৩৮০ িতেবদন
হেত া 

 [৩.৪.২]
িবধা া  বািলকা

িশ

সং া ৪১৫ ৪১৫ িতেবদন
হেত া

 

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
সমাজেসবা অিধদফতর

িবভাগীয় সমাজেসবা কাযালয়, িসেলট
dss.sylhetdiv.gov.bd

----
১ মাঘ ১৪২৯ ব া

১৫ জা য়াির ২০২৩ ি া

বািষকবািষক  কমস াদনকমস াদন  ি রি র  তত
রণরণ।।



০১৮১৮৫৯৫৩৪৫
shahidulislam.dss@gmail.com

তািরখ: 

১৫-০১-২০২৩
মাহা দ শহী ল ইসলাম

পিরচালক

মহাপিরচালক, সমাজেসবা অিধদফতর, ঢাকা।

ারকারক  ন রন র:: ৪১.২৮.০০০০.০০০.২১.০০১.১৮.৩৪ /১ (৩)

সদয়সদয়  াতােথাতােথ// াতােথাতােথ (( জ তারজ তার  মা সােরমা সাের  নয়নয়))::
১। পিরচালক( িত ান), সমাজেসবা অিধদফতর, ঢাকা;
২। উপপিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয়, িসেলট/ নামগ /হিবগ / মৗলভীবাজার এবং
৩। অিফস কিপ।

১ মাঘ ১৪২৯ ব া
১৫ জা য়াির ২০২৩ ি া



তািরখ: 

০৮-০১-২০২৩
মাহা দ শহী ল ইসলাম

পিরচালক
০১৮১৮৫৯৫৩৪৫

shahidulislam.dss@gmail.com

তািরখ: 

ারকারক  ন রন র:: ৪১.২৮.০০০০.০০০.২১.০০১.১৮.৯

িবষয়িবষয়::

উপ  িবষেয়র ি েত ০৪(চার) জলা হেত া  তে র আেলােক সমাজেসবা অিধদফতরাধীন িসেলট িবভােগর ‘হাসপাতাল
সমাজেসবা কায েমর’ ২০২২-২০২৩ অথবছেরর বািষক কমস াদন ি 'র ক /কম িচ/শাখার চকিভি ক ল মা ার
িবপরীেত ত অজন িনধািরত ছক মাতােবক মেহাদেয়র পরবত  েয়াজনীয় ব া হেণর জ  এতদসংেগ রণ করা হেলা।

হাসপাতাল সমাজেসবা কায েমর  বািষক কমস াদন ি ((APA) সং া  ত  ছক
(( লাইলাই  ২০২২২০২২  থেকথেক  িডেস রিডেস র  ২০২২২০২২  পযপয  )  ) সং াসং া   িতেবদনিতেবদন  রণরণ।।
 
িবভােগর নাম : িসেলট িবভাগ 
 
িবভােগর নাম আিথকভােব সহায়তা া  রাগীর সং া সামািজকভােব উপকারেভাগীর 

সং া
( মা েভশন, কাউে িলং 

ও অ া  সবা)

সবেমাট উপকারেভাগী
 রাগীর সং া 

 ( ২ ও ৩ এর যাগফল)      ম    

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫
িসেলট ৪২৭৭ ৪১৭১ ৮৪৪৮ 

মহাপিরচালক, সমাজেসবা অিধদফতর, ঢাকা।

ারকারক  ন রন র:: ৪১.২৮.০০০০.০০০.২১.০০১.১৮.৯ /১ (৩)

সদয় অগিত/ াতােথ:
১। পিরচালক(কায ম), সমাজেসবা অিধদফতর, ঢাকা;
২। উপপিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয়, িসেলট/ নামগ /হিবগ / মৗলভীবাজার এবং
৩। অিফস কিপ।

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
সমাজেসবা অিধদফতর

িবভাগীয় সমাজেসবা কাযালয়, িসেলট
dss.sylhetdiv.gov.bd

----
২৪ পৗষ ১৪২৯ ব া

০৮ জা য়াির ২০২৩ ি া

হাসপাতালহাসপাতাল  সমাজেসবাসমাজেসবা  কায েমরকায েমর  বািষকবািষক  কমস াদনকমস াদন  িি  (APA)  (APA) মািসকমািসক  িতেবদনিতেবদন  ২০২২২০২২--২৩২৩  অথবছেররঅথবছেরর  এরএর
(( লাইলাই  ২০২২২০২২  থেকথেক  িডেস রিডেস র  ২০২২২০২২  পযপয  )  ) সং াসং া   িতেবদনিতেবদন  রণরণ।।

২৪ পৗষ ১৪২৯ ব া
০৮ জা য়াির ২০২৩ ি া





তািরখ: 

১১-০১-২০২৩
মাহা দ শহী ল ইসলাম

পিরচালক
০১৮১৮৫৯৫৩৪৫

shahidulislam.dss@gmail.com

তািরখ: 

১১-০১-২০২৩
মাহা দ শহী ল ইসলাম

পিরচালক

ারকারক  ন রন র:: ৪১.২৮.০০০০.০০০.২১.০০১.১৮.২৪

িবষয়িবষয়::

 
উপ  িবষেয়র ি েত ০৪(চার) জলা হেত া  তে র আেলােক সমাজেসবা অিধদফতরাধীন িসেলট িবভােগর আরএসএস, আরএমিস, দ  ও িতব ী এবং
ইউিসিডর সমি ত কায ম" ২০২২-২০২৩ অথবছেরর  ( লাই ২০২২ থেক িডেস র ২০২২ পয  ) বািষক কমস াদন ি 'র ক /কম িচ/শাখার চকিভি ক
ল মা ার িবপরীেত ত অজন িনধািরত ছক মাতােবক মেহাদেয়র পরবত  েয়াজনীয় ব া হেণর জ  এতদসংেগ রণ করা হেলা।
 

বািষক কমস াদন ি ’র (APA) বা বায়ন সং া  ঋেণর িতেবদন
(আরএসএস, আরএমিস, দ  ও িতব ী এবং ইউিসিডর সমি ত)

িবভােগর নাম : িসেলট                                                                                                                                                     অথবছর- ২০২২-২০২৩

: নং জলার নাম
িবিনেয়াগ সং া  ত নঃিবিনেয়াগ সং া  ত ি লক ও দ তা উ য়ন িশ ণ আদায় ত

সািভস চাজ ড সং া মিবিনেয়াগ ত
অথ

আদােয়র
হার

নঃিবিনেয়াগ ত
অথ

আদােয়র
হার ষ মিহলা মাট

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২
১ িসেলট ৬৪০০০০০ ৯৪% ১০৯০০০০০ ৯২% ৩৭০ ৩৪০ ৭১০ ২০০০০০০ ৩  
২ মৗলভীবাজার ৩৮০০০০০ ৯৩% ৬৩০০০০০ ৯৫% ২৭৫ ২৩০ ৫০৫ ১২০০০০০ ২  
৩ নামগ ২৮০০০০০ ৯১% ৫০০০০০০ ৯২% ২৬০ ২২৮ ৪৮৮ ৮০০০০০ ২  
৪ হিবগ ৪০০০০০০ ৯২% ৮১০০০০০ ৯৩% ৩৫১ ২৯০ ৬৪১ ১২০০০০০ ২  

 িবভােগর সবেমাট   ৩০৩০০০০০  ১২৫৬ ১০৮৮ ২৩৪৪ ৫২০০০০০   
 
 
 

মহাপিরচালক, সমাজেসবা অিধদফতর, ঢাকা।

ারকারক  ন রন র:: ৪১.২৮.০০০০.০০০.২১.০০১.১৮.২৪ /১ (৩)

সদয় অবগিত/ াতােথ( জ তার মা সাের নয়):
১। পিরচালক(কায ম), সমাজেসবা অিধদফতর, ঢাকা;
২। উপপিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয়, িসেলট/ নামগ /হিবগ / মৗলভীবাজার এবং
৩। অিফস কিপ।

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
সমাজেসবা অিধদফতর

িবভাগীয় সমাজেসবা কাযালয়, িসেলট
dss.sylhetdiv.gov.bd

----
২৭ পৗষ ১৪২৯

১১ জা য়াির ২০২৩

আরএসএসআরএসএস, , আরএমিসআরএমিস, , দদ   ওও  িতব ীিতব ী  এবংএবং  ইউিসিডরইউিসিডর  সমি তসমি ত  কায েমরকায েমর  বািষকবািষক  কমস াদনকমস াদন  িি  (APA)  (APA) মািসকমািসক  িতেবদনিতেবদন  ২০২২২০২২--২৩২৩  অথবছেররঅথবছেরর  এরএর
(( লাইলাই  ২০২২২০২২  থেকথেক  িডেস রিডেস র  ২০২২২০২২  পযপয  )  ) সং াসং া   িতেবদনিতেবদন  রণরণ।।

২৭ পৗষ ১৪২৯
১১ জা য়াির ২০২৩



তািরখ: 

১৫-০১-২০২৩
মাহা দ শহী ল ইসলাম

পিরচালক
০১৮১৮৫৯৫৩৪৫

shahidulislam.dss@gmail.com

ারকারক  ন রন র:: ৪১.২৮.০০০০.০০০.২১.০০১.১৮.৩৭

িবষয়িবষয়::

উপ  িবষেয়র আেলােক সমাজেসবা অিধদফতরাধীন হাসপাতাল সমাজেসবা কায েম জাতীয় সমাজক াণ পিরষদ হেত
রাগীক াণ সিমিতেত বািষক কমস াদন ি  (APA) এর আওতায় ২০২২-২৩ অথবছর া  অ দােনর অধ-বািষকী
িতেবদন মেহাদেয়র পরবত  েয়াজনীয় ব া হণ বক ছক মাতােবক ত  রণ করা হেলা।

 
ঃ নং জলার নাম লাই’ ২০২২ হেত

িডেস র’ ২০২২ পয
জাতীয় সমাজক াণ
পিরষদ থেক া

অ দান

ািয়ত অথ ( লাই’
২০২২ হেত িডেস র’

২০২২ পয )

অবিশ  অথ ািয়ত অেথর
শতকরা হার

ম

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭
১. িসেলট  ১০,১২,৬০০/- ১,৫৯,৫১৩/-  লাই

২০২২ এর
েব া

অথ
২. মৗলভীবাজার  ৪,২৪,২৭৬/- ৬,৬০,২৪৩/-  লাই

২০২২ এর
েব া

অথ
৩. নামগ ৮,০০,০০০/- ৭৫৯১৬২/- ৪০,০০০/- ৯৪% 
৪. হিবগ  ৭,৫৯,১৬২/- ১১,৯৬,৫৯০/-  লাই

২০২২ এর
েব া

অথ
িবভােগর সবেমাট ২৮৪৮৭৪৯/- ২০৫৬৩৪৬/-  লাই

২০২২ এর
েব া

অথ

মহাপিরচালক, সমাজেসবা অিধদফতর, ঢাকা।

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
সমাজেসবা অিধদফতর

িবভাগীয় সমাজেসবা কাযালয়, িসেলট
dss.sylhetdiv.gov.bd

----
১ মাঘ ১৪২৯ ব া

১৫ জা য়াির ২০২৩ ি া

বািষকবািষক  কমস াদনকমস াদন  িি  (APA)  (APA) এরএর  আওতায়আওতায় ( (২০২২২০২২--২৩২৩  অথবছরঅথবছর) ) জাতীয়জাতীয়  সমাজক াণসমাজক াণ  পিরষদপিরষদ  হেতহেত  াা   অ দােনরঅ দােনর
অধঅধ--বািষকীবািষকী  িতেবদনিতেবদন।।



তািরখ: 

১৫-০১-২০২৩
মাহা দ শহী ল ইসলাম

পিরচালক

মহাপিরচালক, সমাজেসবা অিধদফতর, ঢাকা।

ারকারক  ন রন র:: ৪১.২৮.০০০০.০০০.২১.০০১.১৮.৩৭ /১ (৩)

সদয়সদয়  াতােথাতােথ// াতােথাতােথ (( জ তারজ তার  মা সােরমা সাের  নয়নয়))::
১। পিরচালক(কায ম), সমাজেসবা অিধদফতর, ঢাকা;
২। উপপিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয়, িসেলট/ নামগ /হিবগ / মৗলভীবাজার এবং
৩। অিফস কিপ।

১ মাঘ ১৪২৯ ব া
১৫ জা য়াির ২০২৩ ি া


