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স্মাযক নাং-২১.০০.০০০০.০৫৬.২৯.০৯৬.১৭-৩৬;                তারযখাঃ ২২ জানুয়ারর, ২০১৮ ররাঃ। 

 
রফলয়াঃ চাাঁপাইনবাবগঞ্জ জজার উন্নয়ন প্রকল্প ংরিষ্ট ক কমমকর্মার াথে আইএমইরি’র রচথবর রভরিও কনফাথরন্স াংক্রান্ত। 
 

ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ ও ভূরযায়ন রফবাদগয রিফ ভদাদদয়য াদথ চাাঁপাইনবাবগঞ্জ জজার জজা প্রলাক ও জজায় 
ফাস্তফায়নাধীন উন্নয়ন প্রকথল্পর াথে মৃ্পক্ত দপ্তরমূথর ংরিষ্ট কমমকর্মাগথের রভরিও কনফাথরন্সরি অরনবাযমকারেবলর্: আগামী 
২৩ জানুয়ারর ২০১৮ র্াররখ জরাজ মঙ্গবার জবা ০৩:০০ ঘরিকার পররবথর্ম আগামী ২৮ জানুয়ারর ২০১৮ র্াররখ জরাজ ররববার 
জবা ০৩:০০ ঘরিকার অনুরির্ হবে। 
 

উক্ত কনফাথরথন্স ংরিষ্ট কথক রনর্মাররর্ মথয় (ব্লক # ১২, ৩য় র্া, রুম # ৩২, রবভাথগর থেন কথে) উপরহর্ 
োকার জন্য রনথদমলক্রথম রবনীর্ অনুথরার্ করা থা। 
 

 

  
 
 
 

 (সভাাম্মদ সভায়াদেভ সাদন) 
সপ্রাগ্রাভায (ভন্বয়) 
সপানাঃ ৯১৮০৮২০ 

াআ-সভাআরাঃ mithu_cse24@yahoo.com 
 

রফতযণ (সজযষ্ঠতায ক্রভানুাদয নয়): 

০১। অরর্ররক্ত রচব, বাস্তবায়ন পররবীেে ও মূযায়ন রবভাগ, সয-াআ-ফাাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭। 
০২। প্রর্ান, বাস্তবায়ন পররবীেে ও মূযায়ন রবভাগ, সয-াআ-ফাাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭ (তাাঁয সক্টদযয াঅওতায় উরিরখর্ জজায় 

বাস্তবায়নার্ীন উন্নয়ন প্রকল্পমূথর র্েয উপরহর্ োকার অনুথরার্ করা থা)। 
০৩। মুগ্ম রিফ (প্রান), বাস্তবায়ন পররবীেে ও মূযায়ন রবভাগ, সয-াআ-ফাাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭। 
০৪। মাপররচাক, ররপরিইউ, বাস্তবায়ন পররবীেে ও মূযায়ন রবভাগ, সয-াআ-ফাাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭। 
০৫। মাপররচাক, পরিেীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টি-২/৩/৪/৫/৬/৭/৮, বাস্তবায়ন পররবীেে ও মূযায়ন রবভাগ, সয-াআ-ফাাংরা নগয, 

ঢাকা-১২০৭ (তাাঁয সক্টদযয াঅওতায় উরিরখর্ জজায় বাস্তবায়নার্ীন উন্নয়ন প্রকল্পমূথর র্েয উপরহর্ োকার অনুথরার্ 

করা থা)। 
০৬। পররচাক, মন্বয় ও এমআইএ জক্টর, বাস্তবায়ন পররবীেে ও মূযায়ন রবভাগ, সয-াআ-ফাাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭। 
০৭। ররনয়য সপ্রাগ্রাভায/সপ্রাগ্রাভায (াংমুক্ত), মন্বয় ও এমআইএে সেক্টি, বাস্তবায়ন পররবীেে ও মূযায়ন রবভাগ, সয-াআ-ফাাংরা 

নগয, ঢাকা-১২০৭। 
 

দয় অবগরর্ ও প্রথয়াজনীয় বযবস্থা গ্রথের জন্য অনুররপ: 
 ০১। রচব (মন্বয় ও ংস্কার), মরিপররদ রবভাগ, বাংাথদল রচবায়, ঢাকা-১০০০। 
 ০২। রনবমাী পররচাক, বাংাথদল করম্পউিার কাউরন্স, আইররি িাওয়ার, আগারগাাঁও, জলর-ই-বাংা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

(উরিরখর্ জজার াথে রভরিও কনফাথরন্সরি সুি ুও রনররবরিন্নভাথব পররচানার প্রথয়াজনীয় বযবস্থা গ্রদণয জন্য ানুদযাধ 
কযা দরা)। 

 ০৩। জজা প্রলাক, চাাঁপাইনবাবগঞ্জ। 
 ০৪। উপরচব, প্রান-২, বাস্তবায়ন পররবীেে ও মূযায়ন রবভাগ, সয-াআ-ফাাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭ (রফবাদগয দম্মরন কক্ষ 

প্রস্তুত াঅযায়দনয প্রদয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রদণয জন্য ানুদযাধ কযা দরা)। 
 ০৫। রিফ ভদাদদয়য একান্ত রিফ, বাস্তবায়ন পররবীেে ও মূযায়ন রবভাগ, সয-াআ-ফাাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭। 

 ০৬। উপকারী প্রথকৌলী, গেপরূ্ম ই/এম ই রবভাগ-১৪, পররকল্পনা করমলন কযাম্পা, সয-াআ-ফাাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭ 
(উরিরখত ভদয় ব্লক # ১২ -এ রনযরফরিন্ন রফদ্যযৎ যফযাদয প্রদয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রদণয জন্য ানুদযাধ কযা দরা)।  

 ০৭। অরফ করপ। 
 

http://www.imed.gov.bd/
http://www.chapainawabganj.gov.bd/
http://www.chapainawabganj.gov.bd/
http://www.chapainawabganj.gov.bd/

