
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ সযকায 

রযকল্পনা ভন্ত্রণারয় 
ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ ও ভূরযায়ন রফবাগ (অআএভআডি) 

সভন্বয় ও এভাঅাআএস সসক্টয 
সয-আ-ফাাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭। 

www.imed.gov.bd 
 

নং-২১.০০.০০০০.০৫৬.১৪.১৮৪.১৯.৫৭১;                                            তাডযখঃ ০৭ নভবম্বয, ২০১৯ রি.। 

সবায সনারি 
 

২০১৯-২০ থথফছভয ফাডলথক উন্নয়ন কভথডূিভত ন্তবভথক্ত ভয়ভনডং ডফবাভগ ফাস্তফায়নাধীন প্রকল্পভূভয ফাস্তফায়ন গ্রগডত 
মথাভরািনা ংক্রান্ত একডি বা অগাভী ২০ নভবম্বয, ২০১৯ তাডযখ ফভধফায কার ১০:০০ ঘডিকায় জেরা প্রাভকয ভেরন কক্ষ, 
ভয়ভনডংজ নুডিত ভফ। ভাননীয় ডযকল্পনা ভন্ত্রী েনাফ এভ এ ভান্নান, এভড উক্ত বায় প্রধান ডতডথ ডভভফ উডিত থাকজত 
দয় েডত ডদভয়ভছন। এছাড়া ডিফ, অআএভআডি েনাফ অফভর ভনসুয জভাঃ পভয়েউল্লা , এনডিড ডফভল ডতডথ ডভভফ উডিত 
থাকভফন। 
 

উক্ত সবায় সাংরিষ্ট সকরদক মথাসভদয় উরহিত িওয়ায জন্য ডনভদথক্রভভ ডফনীত নুভযাধ কযা ভরা। 
 

 

 

 
 
  

(জভাােদ জভায়াভেভ জাভন) 
জপ্রাগ্রাভায (ভন্বয়) 

সপানাঃ ৯১৮০৮৭৪, জরঃ ০১৭১৮ ৩৬৯ ৩০৩ 
াআ-সভাআরাঃ mithu_cse24@yahoo.com 

ডফতযণ (সজযষ্ঠতায রবরিদত নদি): 

০১। েনাফ জভাােদ অফদুর ভাননান, ডতডযক্ত ডিফ, অআএভআডি, রযকল্পনা ভন্ত্রণারয়। 
০২। কডভনায, ভয়ভনডং ডফবাগ, ভয়ভনডং। 
০৩। েনাফ জভাঃ ভাভভদুর ক, মভগ্মডিফ, অআএভআডি, রযকল্পনা ভন্ত্রণারয়। 
০৪। রিাঅাআরজ, ভয়ভনডং সযঞ্জ, ভয়ভনডং। 
০৫। ারতরযক্ত প্রধান প্রভকৌরী, সড়ক ও জনথ ডধদপ্তয, ভয়ভনডং জোন, ভয়ভনডং। 
০৬। ারতরযক্ত প্রধান প্রভকৌরী, গণতূথ ডফবাগ, ভয়ভনডং। 
০৭। ারতরযক্ত প্রধান প্রভকৌরী, এরডেআডি, ভয়ভনডং ঞ্চর, ভয়ভনডং। 

০৮-১১। জেরা প্রাক, ভয়ভনডং (ডফতযভণয ক্রভ ০১, ০৩, ১৯ ও ২০ -এ ফডণথত কভথকতথায াডকথি াউভে ১৯/১১/১৯ 
জথভক ২০/১১/২০১৯ মথন্ত ফিাভনয রভক্ষে কক্ষ ফযাদ্দ ও বাডি সুিভবাভফ অভয়ােভনয প্রভয়ােনীয় ফেফিা গ্রভণয 
নুভযাধ, প্রকল্প ডযিারক ংগ্রণকাযী কভথকতথাগভণয তাডরকা জপ্রযণ কযা ভফ)/ জযভয/ োভারভয/ 
জনত্রভকাণা জেরা (বায় জমাগদাভনয নুভযাধ)। 

১২। প্রধান ডনফথাী কভথকতথা, ভয়ভনডং ডডি কভথাভযন/ ভয়ভনডং জেরা ডযলদ, ভয়ভনডং। 
১৩। ভাননীয় ভন্ত্রীয একান্ত ডিফ, ডযকল্পনা ভন্ত্রণারয়, জয-আ-ফাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭। 
১৪। তত্ত্বাফধায়ক প্রভকৌরী, েনস্বািে প্রভকৌর ডধদপ্তয, ভয়ভনডং ডফবাগ, ভয়ভনডং। 
১৫। তত্ত্বাফধায়ক প্রভকৌরী, ডক্ষা প্রভকৌর ডধদপ্তয, ভয়ভনডং াভকথর, ভয়ভনডং। 
১৬। তত্ত্বাফধায়ক প্রভকৌরী, স্বািে প্রভকৌর ডধদপ্তয, ভয়ভনডং াভকথর, ভয়ভনডং। 
১৭। তত্ত্বাফধায়ক প্রভকৌরী, াডন উন্নয়ন জফািথ, ভয়ভনডং। 
১৮। প্রধান প্রভকৌরী, ফাংরাভদ ডফদুেৎ উন্নয়ন জফািথ, ভয়ভনডং। 
১৯। জনাফ সভািাম্মদ সভায়াদেভ সিাদসন, সপ্রাগ্রাভায, সভন্বয় ও এভাঅাআএস সসক্টয, াঅাআএভাআরি, রযকল্পনা ভন্ত্রণারয়। 
২০। জনাফ জভাঃ কাভার জাভন, কাযী ডিফ, সভন্বয় ও এভাঅাআএস সসক্টয, াঅাআএভাআরি, রযকল্পনা ভন্ত্রণারয়। 

নুডরডঃ 

০১-০৮। প্রধান/ভাডযিারক, ডযফীক্ষণ ও ভূরোয়ন জক্টয- ০১/ ০২/ ০৩/ ০৪/ ০৫/ ০৬/ ০৭/ ০৮, অআএভআডি, ডযকল্পনা 
ভন্ত্রণারয়, জয-আ-ফাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭ (তাাঁয সসক্টদযয াঅওতায় ভয়ভনডং রফবাদগ ফাস্তফায়নাধীন কর প্রকদল্পয 
প্রকল্প রযচারকদক উরিরিত সবায় মথাসভদয় উরিত িওয়ায রনদদেনা প্রদাদনয ানুদযাধসি)। 

০৯। প্রকল্প ডযিারক, এএভআডঅআ প্রকল্প (৩য় ংভাধন), সভন্বয় ও এভাঅাআএস সসক্টয, াঅাআএভাআরি (উক্ত সবায় 
াাংগ্রিদণয রনরভি জ্বারারনসি ০২রি জী গারড় সযফযাদিয প্রদয়াজনীয় ফযফিা গ্রিদণয ানুদযাধসি)। 

১০। সরচফ ভদিাদদয়য একান্ত সরচফ, াঅাআএভাআরি, সয-াআ-ফাাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭। 
১১। প্রধান ডাফযক্ষণ কভথকতথা, অআএভআডি, ডযকল্পনা ভন্ত্রণারয়, জগুনফাডগিা, ঢাকা-১০০০। 
১২। ডপ কড। 

 

ারতফ জরুডয 
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