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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

রযকল্পনা ভন্ত্রণারয় 
ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ ও ভূরযায়ন রফবাগ (অআএভআডি) 

ভন্বয় ও এভাঅাআএ সক্টয 
সয-আ-ফাাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭। 

www.imed.gov.bd 
 

 

নং-২১.০০.০০০০.০৫৬.১৪.১৩৯.১৮-১৬০;                                            তাডযখ: ০১ এডির, ২০১৮ ররাঃ। 
 

বায সনারি 
 

তূ্রঃ নং-২১.০০.০০০০.০৫৬.১৪.১৩৯.১৮-১৩৫; তাডযখ: ২১ ভার্চ, ২০১৮ ররাঃ। 
 

উমযুক্ত ূত্র সভাতাদফক রনদদুক্রদভ যনযায় জানাদনা  মাদে সম, র্রডত ২০১৭-১৮ র্চফছরয ফাডলচক উন্নয়ন কভচডূর্রত 
ন্তবভচক্ত স্থানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় ভন্ত্রণারদয়য স্থানীয় যকায রফবাগ কততুক ফাস্তফায়নাধীন িকল্পভূরয ফাস্তফায়ন 

গ্রগডত মচাররার্না ংক্রান্ত একডি বা ভাননীয় ডযকল্পনা ভন্ত্রীয বাডতরে অগাভী ০৪ এডির, ২০১৮ তাডযখ রযাজ ফভধফায 
কার ১১:০০ ঘডিকায় এনআড রেরন করে (ডযকল্পনা কডভন র্ত্ত্বয, রয-আ-ফাংরা নগয, অগাযগাাঁও, ঢাকা-১২০৭) নুডিত 

রফ। 
 

উক্ত বায় তাাঁদক াাংগ্রদণয জন্য এফাং াঅন ফযফস্থা ীরভত থাকায় তাাঁয রফবাদগয াওতায় ফাস্তফায়নাধীন কর 
িকরল্পয শুধভভাত্র প্রকল্প রযচারকগণদক প্রকদল্পয ারনাগাদ ফাস্তফায়ন াগ্রগরতয তথয বায় উরহত  ওয়ায রনদদুনা 
প্রদাদনয জন্য ডনরদচক্ররভ ডফনীত নুরযাধ কযা ররা। 

 

 
 

 
ডডনয়য ডর্ফ 
স্থানীয় যকায রফবাগ 
স্থানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় ভন্ত্রণারয় 
ফাাংরাদদ রচফারয়, ঢাকা-১০০০। 
 

(রভাােদ রভায়ারেভ রারন) 
রিাগ্রাভায (ভন্বয়) 

সপানাঃ ৯১৮০৮২০, ররঃ ০১৭১৮ ৩৬৯ ৩০৩ 

াআ-সভাআরাঃ mithu_cse24@yahoo.com 

দয় কামচারর্চ/বায় ংগ্ররেয জন্ম নুডরড (সজযষ্ঠতায রবরিদত নদ): 

০১। দস্য, কামুক্রভ রফবাগ, রযকল্পনা করভন, রয-আ-ফাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭। 
০২। দস্য, কৃডল, াডন ম্পদ ও ল্লী িডতিান ডফবাগ, রযকল্পনা করভন, রয-আ-ফাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭। 
০৩। দস্য, সবৌত াফকাঠাদভা রফবাগ, রযকল্পনা করভন, রয-আ-ফাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭। 
০৪। রফবাগ প্রধান, কামুক্রভ রফবাগ, রযকল্পনা করভন, রয-আ-ফাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭। 
০৫। রফবাগ প্রধান, সবৌত াফকাঠাদভা রফবাগ, রযকল্পনা করভন, রয-আ-ফাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭। 
০৬। রফবাগ প্রধান, কৃডল, াডন ম্পদ ও ল্লী িডতিান ডফবাগ, রযকল্পনা করভন, রয-আ-ফাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭। 
০৭। ডতডযক্ত ডর্ফ, িান নুডফবাগ, অআএভআডি, ডযকল্পনা ভন্ত্রোরয়, রয-আ-ফাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭। 
০৮। প্রধান, ডযফীেে ও ভূরযায়ন রক্টয-১, অআএভআডি, ডযকল্পনা ভন্ত্রোরয়, রয-আ-ফাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭।  
০৯। ভাডযর্ারক, ডযফীেে ও ভূরযায়ন রক্টয-২/৩/৪/৫/৬/৭/৮, অআএভআডি, ডযকল্পনা ভন্ত্রোরয়, ঢাকা-১২০৭। 
১০। মভগ্মডর্ফ, িান নুডফবাগ, অআএভআডি, ডযকল্পনা ভন্ত্রোরয়, রয-আ-ফাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭। 
১১। ভাননীয় ডযকল্পনা ভন্ত্রী’য একান্ত ডর্ফ, ডযকল্পনা ভন্ত্রোরয়, ঢাকা-১২০৭ (ভাননীয় ভন্ত্রীয দয় ফগডতয জন্য)। 
১২। ভাননীয় াথু ও রযকল্পনা প্ররতভন্ত্রী ’য একান্ত রচফ, ডযকল্পনা ভন্ত্রোরয়, ঢাকা-১২০৭ ( ভাননীয় িডতভন্ত্রীয দয় 

ফগডতয জন্য)। 
১৩। উরচফ, ভন্বয় ও এভাঅাআএ সক্টয, অআএভআডি, ডযকল্পনা ভন্ত্রোরয়, রয-আ-ফাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭। 
১৪। উরচফ (প্রদিাকর), রযকল্পনা রফবাগ, সয-াআ-ফাাংরা নগয, ঢাকা -১২০৭ (াঅনুলরিক ফযফস্থা এনাআর দেরন কক্ষ 

প্রস্তুত যাখায জন্য রনদদুক্রদভ ানুদযাধ কযা দরা)। 
১৫। ডযর্ারক, ভন্বয় ও এভঅআএ রক্টয, অআএভআডি, ডযকল্পনা ভন্ত্রোরয়, রয-আ-ফাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭। 
১৬। িকল্প ডযর্ারক, এএভআডঅআ িকল্প, অআএভআডি, ডযকল্পনা ভন্ত্রোরয়, রয-আ-ফাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭ (বায় 

৩০০ জরনয অযায়রনয িরয়াজনীয় ফযফস্থা গ্ররেয জন্য রনদদুক্রদভ নুরযাধ কযা ররা)। 
১৭। ডর্ফ ভরাদরয়য একান্ত ডর্ফ, অআএভআডি, ডযকল্পনা ভন্ত্রোরয়, রয-আ-ফাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭। 
১৮। ডপ কড। 

 

ারত জরুযী 
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