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স্মাযক নাং-২১.০০.০০০০.০৫৬.২৯.০৯৬.১৭-৩৬৯;                  তারযখাঃ ২০ জুন, ২০১৭ ররাঃ। 
 

রফলয়াঃ সনত্রদকানা জজলার উন্নয়ন প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকল কভমকর্মার সাথে অআএভআশ্লি’র বারপ্রাপ্ত সশ্লিথফর শ্লবশ্লিও কনপাথরন্স াংক্রান্ত। 
 

ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ ও ভূরযায়ন রফবাদগয বাযপ্রাপ্ত রিফ ভদাদদয়য াদথ সনত্রদকানা  জজলার জজলা প্রশাসক ও জজলায় 
ফাস্তফায়নাধীন উন্নয়ন প্রকথল্পর সাথে সমৃ্পক্ত দপ্তরসভূথের সংশ্লিষ্ট কভমকর্মাগথের শ্লবশ্লিও কনপাথরন্স াঅগাভী ০৩ জরুাাআ, ২০১৭ 
র্াশ্লরখ সকাল ১০:৩০ ঘশ্লিকায় নুশ্লির্ েথফ। 
 

উক্ত সভথয় সকল কভমকর্মাগেথক (ব্লক # ১২, রুভ # ৩২-৩৩, শ্লফবাথগর সথেলন কথে) উশ্লহের্ োকার জন্য শ্লনথদমশক্রজভ 
নুথরাধ করা েথলা। 
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াআ-সভাআরাঃ mithu_cse24@yahoo.com 

 

রফতযণ (সজযষ্ঠতায ক্রভানুাদয নয়): 

০১। শ্লর্শ্লরক্ত সশ্লিফ, অআএভআশ্লি, সয-াআ-ফাাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭। 
০২। প্রধান, অআএভআশ্লি, সয-াআ-ফাাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭ 

(তাাঁয সক্টদযয াঅওতায় সনত্রদকানা জজলায় ফাস্তফায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসভূথের র্েযসে উশ্লহের্ োকার নুথরাধ করা েথলা)। 
০৩। মুগ্ম রিফ (প্রান), অআএভআশ্লি, সয-াআ-ফাাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭। 
০৪। ভোশ্লরিালক, শ্লসশ্লশ্লিআউ, অআএভআশ্লি, সয-াআ-ফাাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭। 
০৫। ভোশ্লরিালক, কৃশ্লি ও াশ্লন সম্পদ/স্বাস্হ্য ও গৃায়ন/রক্ষা ও াভারজক/রযফন/স্থানীয় যকায ও ল্লী  উন্নয়ন/রনরফড় 

রযফীক্ষণ ও গদফলণা জসক্টর, অআএভআশ্লি, সয-াআ-ফাাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭ 
(তাাঁয সক্টদযয াঅওতায় সনত্রদকানা জজলায় ফাস্তফায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসভূথের র্েযসে উশ্লহের্ োকার নুথরাধ করা েথলা)। 

০৬। ভোশ্লরিালক, ভূলযায়ন জসক্টর, অআএভআশ্লি, সয-াআ-ফাাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭। 
০৭। উসশ্লিফ/শ্লরিালক (সকল), অআএভআশ্লি, সয-াআ-ফাাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭। 
০৮। শ্লসশ্লনয়র সেকারী সশ্লিফ/উশ্লরিালক (সকল), অআএভআশ্লি, সয-াআ-ফাাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭। 
০৯। কাযী রযিারক (কর), অআএভআশ্লি, সয-াআ-ফাাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭। 
১০। ররনয়য রদেভ এনাররে/রদেভ এনাররে/ররনয়য সপ্রাগ্রাভায/সপ্রাগ্রাভায/কাযী সভাআনদেন্যান্স াআ শ্লিশ্লনয়ার, অআএভআশ্লি, সয-

াআ-ফাাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭। 

সদয় ফগশ্লর্ ও প্রথয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রেথের জন্য নুশ্ললশ্ল: 

০১। সশ্লিফ (সভন্বয় ও সংস্কার), ভশ্লিশ্লরিদ শ্লফবাগ, ফাংলাথদশ সশ্লিফালয়, ঢাকা। 
০২। শ্লনফমােী শ্লরিালক, ফাংলাথদশ কশ্লম্পউিার কাউশ্লন্সল, আ-১৪/এক্স, শ্লফশ্লসশ্লস বফন, অগারগাাঁও, জশথর-ফাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

(শ্লবশ্লিও কনপাথরন্স সুষ্ঠু ও নিরনিনিন্নভাবি পনরচালিার প্রথয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রহণের জন্য অনুণরোধ করো হণ ো)। 
০৩। জজলা প্রশাসক, সনত্রদকানা। 
০৪। উসশ্লিফ (প্রান), অআএভআশ্লি, সয-াআ-ফাাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭  

(রফবাদগয দম্মরন কক্ষ প্রস্তুত াঅযায়দনয প্রদয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রদণয জন্য ানুদযাধ কযা দরা)। 
০৫। রিফ ভদাদদয়য একান্ত রিফ, াঅাআএভাআরি, রযকল্পনা ভন্ত্রণারয়, সয-াআ-ফাাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭। 

০৬। উসেকারী প্রথকৌশলী, গেরূ্ম আ/এভ আ শ্লফবাগ-১৪, শ্লরকল্পনা কশ্লভশন কযাম্পাস, সয-াআ-ফাাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭ 
(উরল্লরখত ভদয় ব্লক # ১২ -এ রনযরফরিন্ন রফদ্যযৎ যফযাদয প্রদয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রদণয জন্য ানুদযাধ কযা দরা)।  
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সাস্যার রভরিয়া াংরাদয াাং রাদফ ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ ও ভূরযায়ন রফবাদগয বাযপ্রাপ্ত রিফ ভদাদদয়য াদথ ঝারকারি  জজলার 
জজলা প্রশাসক ও জজলায় ফাস্তফায়নাধীন উন্নয়ন প্রকথল্পর সাথে সমৃ্পক্ত দপ্তরসভূথের সংশ্লিষ্ট কভমকর্মাগথের শ্লবশ্লিও কনপাথরন্স 
াঅগাভী ০৯ সভ, ২০১৭ র্াশ্লরখ জফলা ৩:০০ ঘশ্লিকায় নুশ্লির্ েথফ। 
 


