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িবষয়িবষয়::

:

উপ  িবষেয় আপনার ি  আকষন বক জানােনা যাে  য, ১৮ জা য়ারী ২০২৩ তািরখ উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়,
জগ াথ র, নামগ  সেরজিমেন পিরদশন করা হয়। অিফস  পিরদশনপর পযেব ণ ও িনেদশনাস হ পরবত  ব া হেন িনে

েল ধরা হেলা:
১. সামািজক িনরাপ া খােত ি তীয় িকি েত িতব ী ভাতা ৮২১ জন এর প রাল অবিশ  রেয়েছ; 
২. আরএসএস দ  ঋণ খােত ৬৭, ৮৩,৬৮০ টাকা অনাদায়ী,  হেত ৬  পব পয  িবিনেয়াগ ৭,০১১,০০০ টাকা ও

নঃিবিনেয়ােগর ১০,৯০,১০০ টাকা মােঠ অনাদায়ী।
৩. প ী মা েক  খােত ২,০৬,০০০ টাকা ন ন বরা  িবিনেয়াগ হয়িন; মােঠ অনাদায়ী িবিনেয়াগ ৪,২৯,৪০০ টাকা এবং

নঃিবিনেয়াগ ৩,৯৭০,০০ টাকা। 
৪.দ  ও িতব ী ঋণখােত সবেমাট মােঠ অনাদায়ী অথ ৯,৮৭,০৬৩ টাকা; 
৫. ঋণ ও আথ-সামািজক খােতর কান াংক িতেবদন কমকতা উপ াপন করেত পােরনিন যার দ ন 
সািভস চাজ ও েদর িহসাব এখনও বর করা স ব হয়িন; ঋণ খােতর কান ক  ােমর ক াশবিহ উপ াপন করেত পােরনিন;
৬. রাগীক াণ সিমিতর ৬,৫০,০০০ টাকা াংেক গি ত আেছ যার দ ন অসহায়/হতদির  গীসমাজ িচিকৎসা সহায়তা সবা
হেত িনয়িমতভােব বি ত হে  এবং উপেজলা সমাজক াণ কিম র ংক একাউে  ১,৩৫,০০০ টাকা অিবতরণ ত অব ায়
গি ত রেয়েছ। 
৭. িভ ক নবাসন কায েমর ৩,০০,০০০ টাকা াংেক গি ত আেছ।
৮. laptop ০২ , desktop ০২ , printer ০৪  সবকয়  সচল আেছ; 
 
এমতাব ায় ঋণ ও আথ-সামািজক খােতর সকল িবনেয়াগ ও ন:িবিনেয়াগেযা  অথ মােঠ িবতরণ, যাবতীয় অনাদায়ী অথ
আদায়, িভ ক নবাসন তহিবল, িগক াণ সিমিত ও উপেজলা সমাজক াণ কিম র াংেক গি ত অথ যথাযথ
িবতরণ/ বহার এবং সকল রিজ ার, ক াশবিহ ও অ া  দিললািদ হালনাগাদকরণ ইত ািদ কাযািদ আগামী ২৮ ফ য়ারী ২০২৩
এর মে  শতভাগ স  করত: অবিশ  সকল খােতর প রাল ২৩ জা য়ারী ২০২৩ এর মে  দািখল করত: অ  দ রেক অবিহত
করার জ  আপনােক অ েরাধ করা হেলা।
 

উপপিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয়, নামগ ।

ারকারক  ন রন র:: ৪১.২৮.০০০০.০০০.১৬.০১৭.১৯.৫২ /১ (৪)

সদয় াতােথ/কাযােথ( জ তার মা সাের নয়):

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
সমাজেসবা অিধদফতর

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

৮ মাঘ ১৪২৯ ব া
২২ জা য়াির ২০২৩ ি া

উপেজলাউপেজলা  সমাজেসবাসমাজেসবা  কাযালয়কাযালয়, , জগ াথ রজগ াথ র, , নামগনামগ   পিরদশেনরপিরদশেনর  ি েতি েত  বা বায়নেযাবা বায়নেযা
িনেদশনািনেদশনা।।

িবভাগীয় সমাজেসবা অিফেসর ১৮ জা য়ারী ২০২৩ তািরেখর পিরদশন

৮ মাঘ ১৪২৯ ব া
২২ জা য়াির ২০২৩ ি া
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সদয় াতােথ/কাযােথ( জ তার মা সাের নয়):
১। মহাপিরচালক, সমাজেসবা অিধদফতর, ঢাকা;
২। সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব, সমাজক াণ ম ণালয়, ঢাকা;
৩। উপেজলা সমাজেসবা অিফসার, উপেজলা সমাজেসবা অিফসােরর কাযালয়, উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, জগ াথ র,

নামগ  এবং
৪। অিফস কিপ।


