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স্মাযক নাং-২১.০০.০০০০.০৫৬.২৯.০৯৬.১৭-৩৮;               তারযখাঃ ২২ জানুয়ারি, ২০১৮ ররাঃ। 

 
রফলয়াঃ িংিু জজলাি উন্নয়ন প্রকল্প সংরিষ্ট সকল কভমকর্মাি সাথে আইএভইরি’ি সরিথফি রবরিও কনপাথিন্স াংক্রান্ত। 
 

ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ ও ভূরযায়ন রফবাদগয রিফ ভদাদদয়য াদথ িংিু জজলাি জজলা প্রশাসক ও জজলায় ফাস্তফায়নাধীন 
উন্নয়ন প্রকথল্পি সাথে সমৃ্পক্ত দপ্তিসভূথহি সংরিষ্ট কভমকর্মাগথেি রবরিও কনপাথিন্স আগাভী ৩১ জানুয়ারি ২০১৮ র্ারিখ জিাজ 
ফুধফাি জফলা ১০:৩০ ঘরিকায় অনুরির্ হবে। 
 

উক্ত কনপাথিথন্স সংরিষ্ট সকলথক রনধমারির্ সভথয় (ব্লক # ১২, ৩য় র্লা, রুভ # ৩২, রফবাথগি সথেলন কথে) উরহহর্ 
োকাি জন্য রনথদমশক্রথভ রফনীর্ অনুথিাধ কিা হথলা। 
 

 

  
 
 
 

 (সভাাম্মদ সভায়াদেভ সাদন) 
সপ্রাগ্রাভায (ভন্বয়) 
সপানাঃ ৯১৮০৮২০ 

াআ-সভাআরাঃ mithu_cse24@yahoo.com 
 

রফতযণ (সজযষ্ঠতায ক্রভানুাদয নয়): 

০১। অরর্রিক্ত সরিফ, ফাস্তফায়ন রিফীেে ও ভূলযায়ন রফবাগ, সয-াআ-ফাাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭। 
০২। প্রধান, ফাস্তফায়ন রিফীেে ও ভূলযায়ন রফবাগ, সয-াআ-ফাাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭ (তাাঁয সক্টদযয াঅওতায় উরিরখর্ জজলায় 

ফাস্তফায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসভূথহি র্েযসহ উরহহর্ োকাি অনুথিাধ কিা হথলা)। 
০৩। মুগ্ম রিফ (প্রান), ফাস্তফায়ন রিফীেে ও ভূলযায়ন রফবাগ, সয-াআ-ফাাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭। 
০৪। ভহারিিালক, রসররিইউ, ফাস্তফায়ন রিফীেে ও ভূলযায়ন রফবাগ, সয-াআ-ফাাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭। 
০৫। ভহারিিালক, পরিেীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টি-২/৩/৪/৫/৬/৭/৮, ফাস্তফায়ন রিফীেে ও ভূলযায়ন রফবাগ, সয-াআ-ফাাংরা নগয, 

ঢাকা-১২০৭ (তাাঁয সক্টদযয াঅওতায় উরিরখর্ জজলায় ফাস্তফায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসভূথহি র্েযসহ উরহহর্ োকাি অনুথিাধ 

কিা হথলা)। 
০৬। রিিালক, সভন্বয় ও এভআইএস জসক্টি, ফাস্তফায়ন রিফীেে ও ভূলযায়ন রফবাগ, সয-াআ-ফাাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭। 
০৭। ররনয়য সপ্রাগ্রাভায/সপ্রাগ্রাভায (াংমুক্ত), সভন্বয় ও এমআইএে সেক্টি, ফাস্তফায়ন রিফীেে ও ভূলযায়ন রফবাগ, সয-াআ-ফাাংরা 

নগয, ঢাকা-১২০৭। 
 

সদয় অফগরর্ ও প্রথয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রহথেি জন্য অনুরলর: 
 ০১। সরিফ (সভন্বয় ও সংস্কাি), ভরিরিষদ রফবাগ, ফাংলাথদশ সরিফালয়, ঢাকা-১০০০। 
 ০২। রনফমাহী রিিালক, ফাংলাথদশ করম্পউিাি কাউরন্সল, আইরসরি িাওয়াি, আগািগাাঁও, জশি-ই-ফাংলা নগি, ঢাকা-১২০৭ 

(উরিরখর্ জজলাি সাথে রবরিও কনপাথিন্সরি সুি ুও রনিরফরিন্নবাথফ রিিালনাি প্রথয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রদণয জন্য ানুদযাধ 
কযা দরা)। 

 ০৩। জজলা প্রশাসক, িংিু। 
 ০৪। উসরিফ, প্রান-২, ফাস্তফায়ন রিফীেে ও ভূলযায়ন 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 রিফীেে ও ভূলযায়ন রফবাগ, সয-াআ-ফাাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭। 

 ০৬। উসহকািী প্রথকৌশলী, গেরূ্ম ই/এভ ই রফবাগ-১৪, রিকল্পনা করভশন কযাম্পাস, সয-াআ-ফাাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭ 
(উরিরখত ভদয় ব্লক # ১২ -এ রনযরফরিন্ন রফদ্যযৎ যফযাদয প্রদয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রদণয জন্য ানুদযাধ কযা দরা)।  

 ০৭। অরপস কর। 
 

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



