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  স্মাযক নাং- ২১.০০.০০০০.০৫৬.১৬.১৮৩.১৯-৪৫৩;               তারযখাঃ ০১ সদেম্বয, ২০১৯ রি.। 

 

  
রফলয়াঃ নযরাংদী সজরায উন্নয়ন প্রকল্প াংরিষ্ট কর কভমকতমায দে াঅাআএভাআরি’য রিদফয রবরিও কনপাদযন্স আয় োজন। 

 

ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ ও ভূরযায়ন রফবাদগয  রিফ ভদাদদয়য দে  নরস িংদী সজরায সজরা প্রাক ও উক্ত সজরায় 
ফাস্তফায়নাধীন উন্নয়ন প্রকদল্পয াংদে  মৃ্পক্ত দপ্তযভূদয াংরিষ্ট কভমকতমাগণ ও  নরস িংদীয়ে াফস্থানযত প্রকল্প রযিারকগদণয 
দে রবরিও কনপাদযন্স াঅগাভী ১১ সদেম্বয ২০১৯ তারযখ সযাজ বুধবোর সবকো ০৩:০০ ঘরিকায় ানুরিত দফ। 

 

 

উক্ত ভদয় এ রফবাদগয াংরিষ্ট  কভমকতমাগণদক রফবাদগয দেরন কদক্ষ (ব্লক # ১২, ৩  েো, রুভ # ৩২) উরহত  
থাকায জন্য রনদদমক্রদভ সবনীে ানুদযাধ কযা দরা। 
 

 

  
 

 
 

 (সভাােদ সভায়াদেভ সাদন) 
সপ্রাগ্রাভায (ভন্বয়) 

সপানাঃ ৯১৮০৮২০, সরাঃ ০১৭১৮ ৩৬৯ ৩০৩ 
াআ-সভাআরাঃ mithu_cse24@yahoo.com 

 

রফতযণ (সজযিতায ক্রভানুাদয নয়): 

০১। ারতরযক্ত রিফ, প্রশাসন, ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ ও ভূরযায়ন রফবাগ (াঅাআএভাআরি), সয-াআ-ফাাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭।  

০২। মুগ্মরিফ, প্রশাসন, ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ ও ভূরযায়ন রফবাগ (াঅাআএভাআরি), সয-াআ-ফাাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭।  
০৩-১১। প্রধান/ভারযিারক, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টি-১/ ২/ ৩/ ৪/ ৫/ ৬/ ৭/ ৮/ রররিাআউ, ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ ও ভূরযায়ন 

রফবাগ (াঅাআএভাআরি) , সয-াআ-ফাাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭ (াংমুক্ত ছদক তাাঁয সক্টদযয াঅওতায় নযরাংদী  সজরায় 

চমোন/ফাস্তফায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পভূদয তথয রতরন ও তাাঁয াঅওতাধীন াংরিষ্ট কভমকতমায উরস্থরত রনরিতকযদণয 
ানুদযাধ)। 

১২। মুগ্মরিফ, েমন্বয় ও এমআইএে  সেক্টি , ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ ও ভূরযায়ন রফবাগ (াঅাআএভাআরি) , সয-াআ-ফাাংরা নগয, 

ঢাকা-১২০৭। 

দয় াফগরত ও প্রদয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রদণয জন্য ানুররর: 

০১। রিফ, ভন্বয় ও াংস্কায, ভরন্ত্ররযলদ রফবাগ, ফাাংরাদদ রিফারয়, ঢাকা-১০০০ (দয় াফগরতয জন্য)। 
০২। রনফমাী রযিারক, ফাাংরাদদ করম্পউিায কাউরন্সর, াআ-১৪/এক্স, রফরর বফন, াঅগাযগাাঁও, সদয-ফাাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭ 

(রবরিও কনপাদযন্স সুি ুও রনযরফরিন্নবাদফ রযিারনায প্রদয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রদণয জন্য ানুদযাধ কযা দরা)। 
০৩। সজরা প্রাক, নযরাংদী (াংরিষ্ট সজরা মমাদয়য কভমকতমা এফাং নরস িংদীয়ে াফস্থানযত প্রকল্প রযিারকগণদক যথো ময়  

উরস্থত থাকদত ানুদযাধ জানাদনায ানুদযাধ)। 
০৪। রিফ ভদাদদয়য একান্ত রিফ, াঅাআএভাআরি, রযকল্পনা ভন্ত্রণারয়, ঢাকা-১২০৭। 
০৫। রেরনয়ি েহকািী রিফ (প্রান-২/৩),াঅাআএভাআরি, সয-াআ-ফাাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭ 

(াঅযায়ন ও রফবাদগয দেরন কক্ষ প্রস্তুত যাখায প্রদয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রদণয ানুদযাধ কযা দরা)। 

০৬। উকাযী প্রদকৌরী, গণূতম াআ/এভ াআ 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। ারপ কর। 

  

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


 

 
 

 
সনধধোসরে ছকঃ 

 
২০১৯-২০ অর্ থ বছরে নেসসিংদী জেলায় বাস্তবায়নাধীন প্রকরেে তথ্যঃ 

ক্রভ 

প্রকদল্পয 
নাভ, 

সভয়াদকার 
ও প্রকল্প 
এরাকা 

সভাি 
প্রাক্কররত 

ফযয় 
(সকারি 
িাকায়) 

২০১৯-২০ 
াঅথম ফছদয 
এরির 
ফযাদ্দ 

প্রকদল্পয 
প্রধান প্রধান 
কামমক্রভভূ 

াঅগস্ট, ২০১৯ 
মমন্ত ক্রভুরিত 

াগ্রগরত 

প্রকল্প 
রযিারদকয 
তথয (নাভ, 
দফী,  

রিকানা ও 
সরদপান 
নম্বয) 

ভন্তফয/ভস্যা 
াঅরথমক 
(%) 

ফাস্তফ 
(%) 

(০১) (০২) (০৩) (০৪) (০৫) (০৬) (০৭) (০৮) (০৯) 

 
 
 
 
 

        

 


