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স্মাযক নাং- ২১.০০.০০০০.০৫৫.১৪.১০৭.১৯-২৬৮; তারযখঃ ২১ সপ্টেম্বয, ২০২০ রি.। 
 

রফলয়ঃ াঅগস্ট, ২০২০ ভা মযন্ত ভদয়য াঅাআএভাআডি’য এরির ফাস্তফায়ন অগ্রগরত মযাদরাচনা বায সনারি। 
 

চরডত ২০২০-২১ অথযফছদয ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ ও  ভূরযায়ন রফবাদগয আওতায় ফাস্তফায়নাধীন ফারলযক 
উন্নয়ন কভযূরচবুক্ত (এরির) প্রকল্পভূদয াঅগস্ট, ২০২০ ভা মযন্ত ভদয়য ফাস্তফায়ন অগ্রগরত মযাদরাচনা বা 
রফবাদগয রচফ ভদাদদয়য বারতদে আগাভী ২৪ সপ্টেম্বয, ২০২০ তারযখ সযাজ ফৃষ্পরতফায কার ১১:০০ 
ঘরিকায় আইএভইরি’য দেরন কদক্ষ (রযকল্পনা করভন কযাম্পা, ব্লক # ১২, তৃতীয় তরা, রুভ # ৩৩) অনুরিত 
দফ। 
 

উক্ত বায় াংরিষ্ট করদক মথা ভদয় উরিত থাকায জন্য রনদদযক্রদভ রফনীত অনুদযাধ কযা দরা। 
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রফতযণ (সজযিতায রবরিদত নদ): 
০১। ডচফ, াথথননডতক ম্পকথ ডফবাগ, ব্লক # ০৮, রুভ # ০৩, সয-ই-ফাাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭। 
০২। অরতরযক্ত রচফ, প্রান, আইএভইরি, সয-ই-ফাাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭। 
০৩। প্রধান (াডতডযক্ত ডচফ), রযফীক্ষণ ও ভূরযায়ন সক্টয-১, আইএভইরি, সয-ই-ফাাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭। 
০৪। প্রধান (াডতডযক্ত ডচফ), াঅথথ-াভাডিক াফকাঠাপ্টভা ডফবাগ, ডযকল্পনা কডভন, সয-ই-ফাাংরা নগয, ঢাকা। 
০৫। প্রধান (াডতডযক্ত ডচফ), কামথক্রভ ডফবাগ, ডযকল্পনা কডভন, সয-ই-ফাাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭। 
০৬। ভারযচারক-২, প্রধানভন্ত্রীয কামথারয়, সতিগাাঁও, ঢাকা-১২১৫ (দডৃি াঅকলথণাঃ ডযচারক-৬)। 

০৭-১৩। ভারযচারক, রযফীক্ষণ ও ভূরযায়ন সক্টয- ২/ ৩/ ৪/ ৫/ ৬/ ৭/ ৮, আইএভইরি, ঢাকা-১২০৭। 
১৪। প্রকল্প ডযচারক, DIMAPP প্রকল্প, ডডডিাআউ, আইএভইরি, সয-ই-ফাাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭। 
১৫। মুগ্মরচফ, ভন্বয় ও এভআইএ সক্টয, আইএভইরি, সয-ই-ফাাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭। 
১৬। উডচফ, ফাপ্টিি-২৬, াথথ ডফবাগ, াথথ ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাপ্টদ ডচফারয়, ঢাকা-১০০০। 
১৭। প্রকল্প ডযচারক, CDMRI-ECBSS প্রকল্প, প্রান-১, আইএভইরি, সয-ই-ফাাংরা নগয, ঢাকা। 
১৮। প্রধান ডাফযক্ষণ কভথকতথা, আইএভইরি, ডডিএ বফন, সগুনফাাঁডগচা, ঢাকা-১০০০। 

দয় অফগরত ও কামথাপ্টথথ অনুররর (সজযিতায রবরিদত নদ):  
০১। ভাননীয় ভন্ত্রীয একান্ত ডচফ, ডযকল্পনা ভন্ত্রণারয়, সয-াআ-ফাাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭।  
০২। রচফ ভদাদদয়য একান্ত রচফ, আইএভইরি, সয-ই-ফাাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭। 
০৩। উডচফ, প্রান-৩, আইএভইরি, সয-ই-ফাাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭  

(দেরন কক্ষ প্রস্তুত যাখায প্রপ্টয়ািনীয় ফযফস্থা গ্রপ্টণয িন্য ানুপ্টযাধ কযা প্টরা)। 
০৪। ডডনয়য কাযী ডচফ, প্রান-২, আইএভইরি, সয-ই-ফাাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭  

(২০ জন কভযকতযায াঅযায়প্টনয প্রপ্টয়ািনীয় ফযফস্থা গ্রপ্টণয িন্য ানুপ্টযাধ কযা প্টরা)। 
০৫। ডডনয়য সপ্রাগ্রাভায, আইএভইরি, সয-ই-ফাাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭  

(সনারিরি রফবাদগয ওদয়ফাইদি প্রকাদয প্রপ্টয়ািনীয় ফযফস্থা গ্রপ্টণয িন্য ানুপ্টযাধ কযা প্টরা)। 
০৬। াডপ কড। 
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