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িবষয়িবষয়::

:

উপ  িবষয় ও ে র আেলােক জানােনা যাে  য, গত ২৫-২৬ সে র ২০২২ অ  দ েরর সহকাির পিরচালক জনাব এসএম
মা ার হােসন ও  িনয়র িহসাবর ণ কমকতা জনাব এ. ক.এম মিহউি ন চৗ রী সমি তভােব সরকাির িশ  পিরবার

(বািলকা), রায়নগর, িসেলট ২০২০-২০২১ ও ২০২১-২০২২ অথ বছেরর সকল আিথক িবষয় িনরী া কেরন। িনরী া পরবত  অ
দ েরর পযেব ণ ও িনেদশনাস হ িন প:
ক) দিনক মালামাল ইে  বিহেত দিনক চািহত মালামােলর উে খ নই। এক মােসর মালামােলর চািহদা একে  উে খ আেছ।
খ) িবেশষ িদন ছাড়া িনবাসীেদরেক গ /খাসীর মাংস খাওয়ােনা হয় না। এমনিক খাবার িবতরণ রিজ াের গ র মাংেসর িহসাব
রাখার কান কলামই রাখা হয়িন।
গ) Fexo, Alatrol, Fungidal HC, Napa, ORS, Flazil ইত ািদ ফা  এইড িবষয়ক িনত  েয়াজনীয়
ঔষধ েলা দরপে  উে খ নাই; এেত ১০% অিতির  অথ কাদারেক িদেত হয় যা িত ােনর আরিথক িত
ঘ) ‘খ’ প হেত য় ত দালনা  মােঠ ায়ীভােব বসােনা হয়িন
ঙ) অি  িনবাপন য ািদ ময়ােদা ীণ;
 
এমতাব ায় আগামী ৩১ জা য়ারী ২০২৩ এর মে  বিণত /ঘাটিত স হ রাহা করত: ফায়ার সািভস িবভােগর সহায়তায়
হালনাগাদ অি  িনবাপন িসিল ার াপেন আপনােক অ েরাধ করা হেলা।
  
  

উপপিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয়, িসেলট।

ারকারক  ন রন র:: ৪১.২৮.০০০০.০০০.০১.০০১.২২.৬৩৭ /১ (২)

সদয়সদয়  াতােথাতােথ// াতােথাতােথ (( জ তারজ তার  মা সােরমা সাের  নয়নয়))::
১। পিরচালক( শাসন ও অথ/কায ম/ িত ান/সামািজক িনরাপ া), সমাজেসবা অিধদফতর, ঢাকা এবং
২। উপত াবধায়ক, সরকাির িশ  পিরবার, সরকাির িশ  পিরবার (বািলকা), িসেলট।

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
সমাজেসবা অিধদফতর

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

----
১৪ পৗষ ১৪২৯

২৯ িডেস র ২০২২

সরকািরসরকাির  িশিশ   পিরবারপিরবার ( (বািলকাবািলকা) ) রায়নগররায়নগর, , িসেলটিসেলট  এরএর  অভ রীনঅভ রীন  িনরী ারিনরী ার  পযেব ণপযেব ণ  ওও
করনীয়করনীয়।।
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