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স্মাযক নাং-২১.০০.০০০০.০৫৬.২৯.০৯৬.১৭-৩৭;               তারযখাঃ ২২ জানুয়ারয, ২০১৮ ররাঃ। 

 
রফলয়াঃ চয়ুাডাঙ্গা জজরায উন্নয়ন প্রকল্প ংরিষ্ট কর কভমকতমায াথথ আইএভইরড’য রচথফয রবরডও কনপাথযন্স াংক্রান্ত। 
 

ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ ও ভূরযায়ন রফবাদগয রিফ ভদাদদয়য াদথ চয়ুাডাঙ্গা জজরায জজরা প্রাক ও জজরায় ফাস্তফায়নাধীন 
উন্নয়ন প্রকথল্পয াথথ মৃ্পক্ত দপ্তযভূথয ংরিষ্ট কভমকতমাগথণয রবরডও কনপাথযন্সরি অরনফামমকাযণফত: আগাভী ২৪ জানুয়ারয 
২০১৮ তারযখ জযাজ ফুধফায জফরা ০২:৩০ ঘরিকায রযফথতম আগাভী ০১ জপব্রুয়ারয ২০১৮ তারযখ জযাজ ফৃস্পরতফায জফরা ১০:৩০ 
ঘরিকায অনুরিত হবে। 
 

উক্ত কনপাথযথন্স ংরিষ্ট করথক রনধমারযত ভথয় (ব্লক # ১২, ৩য় তরা, রুভ # ৩২, রফবাথগয থেরন কথে) উরহত 
থাকায জন্য রনথদমক্রথভ রফনীত অনুথযাধ কযা থরা। 
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সপানাঃ ৯১৮০৮২০ 

াআ-সভাআরাঃ mithu_cse24@yahoo.com 
 

রফতযণ (সজযষ্ঠতায ক্রভানুাদয নয়): 

০১। অরতরযক্ত রচফ, ফাস্তফায়ন রযফীেণ ও ভূরযায়ন রফবাগ, সয-াআ-ফাাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭। 
০২। প্রধান, ফাস্তফায়ন রযফীেণ ও ভূরযায়ন রফবাগ, সয-াআ-ফাাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭ (তাাঁয সক্টদযয াঅওতায় উরিরখত জজরায় 

ফাস্তফায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পভূথয তথয উরহত থাকায অনুথযাধ কযা থরা)। 
০৩। মুগ্ম রিফ (প্রান), ফাস্তফায়ন রযফীেণ ও ভূরযায়ন রফবাগ, সয-াআ-ফাাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭। 
০৪। ভারযচারক, রররিইউ, ফাস্তফায়ন রযফীেণ ও ভূরযায়ন রফবাগ, সয-াআ-ফাাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭। 
০৫। ভারযচারক, পরিেীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টি-২/৩/৪/৫/৬/৭/৮, ফাস্তফায়ন রযফীেণ ও ভূরযায়ন রফবাগ, সয-াআ-ফাাংরা নগয, 

ঢাকা-১২০৭ (তাাঁয সক্টদযয াঅওতায় উরিরখত জজরায় ফাস্তফায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পভূথয তথয উরহত থাকায অনুথযাধ 

কযা থরা)। 
০৬। রযচারক, ভন্বয় ও এভআইএ জক্টয, ফাস্তফায়ন রযফীেণ ও ভূরযায়ন রফবাগ, সয-াআ-ফাাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭। 
০৭। ররনয়য সপ্রাগ্রাভায/সপ্রাগ্রাভায (াংমুক্ত), ভন্বয় ও এমআইএে সেক্টি, ফাস্তফায়ন রযফীেণ ও ভূরযায়ন রফবাগ, সয-াআ-ফাাংরা 

নগয, ঢাকা-১২০৭। 
 

দয় অফগরত ও প্রথয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রথণয জন্য অনুররর: 
 ০১। রচফ (ভন্বয় ও ংস্কায), ভরিরযলদ রফবাগ, ফাংরাথদ রচফারয়, ঢাকা-১০০০। 
 ০২। রনফমাী রযচারক, ফাংরাথদ করম্পউিায কাউরন্সর, আইররি িাওয়ায, আগাযগাাঁও, জয-ই-ফাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭ 

(উরিরখত জজরায াথথ রবরডও কনপাথযন্সরি সুি ুও রনযরফরিন্নবাথফ রযচারনায প্রথয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রদণয জন্য ানুদযাধ 
কযা দরা)। 

 ০৩। জজরা প্রাক, চয়ুাডাঙ্গা। 
 ০৪। উরচফ, প্রান-২, ফাস্তফায়ন রযফীেণ ও ভূরযায়ন রফবাগ, সয-াআ-ফাাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭ (রফবাদগয দম্মরন কক্ষ 

প্রস্তুত াঅযায়দনয প্রদয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রদণয জন্য ানুদযাধ কযা দরা)। 
 ০৫। রিফ ভদাদদয়য একান্ত রিফ, ফাস্তফায়ন রযফীেণ ও ভূরযায়ন রফবাগ, সয-াআ-ফাাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭। 

 ০৬। উকাযী প্রথকৌরী, গণতূম ই/এভ ই রফবাগ-১৪, রযকল্পনা করভন কযাম্পা, সয-াআ-ফাাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭ 
(উরিরখত ভদয় ব্লক # ১২ -এ রনযরফরিন্ন রফদ্যযৎ যফযাদয প্রদয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রদণয জন্য ানুদযাধ কযা দরা)।  

 ০৭। অরপ কর। 
 
 

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