
                                                                         

                             

 

ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন রফবাগ কর্তকৃ জারিয রিা ফঙ্গফন্ধু শখ মুরজবুয যভাননয 

জন্মিফারলকৃী মথানমাগ্য ভমাৃদায় উদমান উরনক্ষে এ ংক্রান্ত জািীয় করভটি ও রযকল্পনা ভন্ত্রণারনয়য 

অন্যান্য রফবানগয ানথ ভন্বয় কনয ফলবৃ্যাী কভসৃূরি ারন অব্যাি যনয়নে। উক্ত রফলনয় এ রফবাগ কর্তকৃ 

৩       ২ ২১      ফাস্তফারয়ি কামকৃ্রভমূ রনম্নরূ: 

 

 জারিয রিা ফঙ্গফন্ধু শখ মুরজবুয যভাননয জন্মিফারলকৃী উদমান উরনক্ষে গি ১৭ ভাি ৃ২০২০ 

িারযনখ আইএভইরি’য         ফঙ্গফন্ধু কনাৃয স্থান কযা নয়নে; 
 

 

রিত্র: আইএভইরি’য রাইনেরযনি স্ারি ফঙ্গফন্ধু কনাৃয। 

 

 জারিয রিা ফঙ্গফন্ধু শখ মুরজবুয যভাননয িিভ জন্মরদফ উদমান উরনক্ষে আইএভইরি’শি 

১৭ ভাি ৃ২০২০ িারযনখ এক আনরািনা বা ও শদায়া ভারপর অনুরিি য়। ভাননীয় রযকল্পনা ভন্ত্রী 

                        উক্ত আনরািনা বা ও শদায়া ভারপনর প্রধান অরিরথ রননফ 

উরস্ি রেনরন। রদফটিনক স্মযণীয় কনয যাখায রনক্ষে অনুিান শনল ভাননীয় রযকল্পনা ভন্ত্রী 

ভনাদয় আইএভইরি’য অরপ প্রাঙ্গনণ বৃক্ষনযাণ কনযন; 



 

রিত্র:                                                                      

                     । 

 মুরজফফল ৃউদমান ংক্রান্ত ব্যানায ও শপস্টুন দ্বাযা আইএভইরি’য বফনমূ সুরিি কযা য়; 

 এ রফবানগয কর দাপ্তরযক শমাগানমানগয শক্ষনত্র শমভন: যকারয ত্র, আধা-যকারযত্র, স্মাযকনত্র 

প্ররিিাননয শরানগায ানথ মুরজফফনলযৃ শরানগাটি মথামথবানফ ব্যফহৃি নে; 

 ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন রফবানগয কভকৃিাৃ-কভিৃাযীবৃনেয ভানে মুরজফফনলযৃ শরানগা 

ম্বররি ভগ, টুর, টি-ার্,ৃ শকার্রন, করভ ও রগপর্ফক্স রফিযণ কযা নয়নে; 

 ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন রফবানগয ওনয়ফাইর্ (www.imed.gov.bd)-এ মুরজফফল ৃ

কনাৃয স্থান কযা নয়নে; 

 মুরজফফনল ৃ যকারয ক্রয় ংক্রান্ত রফরবন্ন িথ্য ম্পনক ৃ জনাধাযণনক অফরি কযায রনক্ষে এফং 

যকারয ক্রয়কানজ নাগরযকগণনক ম্পকৃ্তৃ কযায উনেনে গি ২৬    , ২০২০ িারযনখ রটিনজন 

শার্াৃর ফা যকারয ক্রয় ফািায়ন নাভক ওনয়ফনার্াৃর িালু কযা নয়নে; 

http://www.imed.gov.bd)-এ


 

রিত্র:                 ’        “                ”    “              ”               

                 । 

 

 ১৭ই ভাি,ৃ ২০২১ িারযনখ জারিয রিা ফঙ্গফন্ধু শখ মুরজবুয যভাননয ১০১িভ জন্মফারলকৃী 

উদমান উরনক্ষে রযকল্পনা রফবাগ ও আইএভইরি’য শমৌথ উনযানগ য োরর, আনরািনা বা ও 

শদায়া-ভারপর অনুরিি য়। 

 

 

চিত্র: জারিয      ফঙ্গফন্ধু শখ মুরজবুয যভাননয ১০১িভ জন্মফারলকৃী উদমান উরনক্ষে রযকল্পনা 

করভন িত্বনয আইএভইরি ও রযকল্পনা রফবানগয শমৌথ উনযানগ আনয়ারজি ফণাৃঢ্ে য োরর। 



 মুরজফফল ৃ ও স্বাধীনিায সুফণজৃয়ন্তী উরনক্ষে আইএভইরি’য উনযানগ যকানযয গুরুত্বপূণ ৃ উন্নয়ন 

ম্পরকিৃ রফলয়মূনয উয গি ২২ এরপ্রর, ২০২১ নি ০৫ শভ, ২০২১ মনৃ্ত অনরাইনন জুভ 

প্লার্পভ ৃব্যফায কনয ৯টি ওনয়রফনায অনুরিি নয়নে। এ কর ওনয়রফনানয রূকল্প ২০৪১; শপ্ররক্ষি 

রযকল্পনা (২০২১-২০৪১); অষ্টভ ঞ্চফারলকৃ রযকল্পনা (জুরাই, ২০২০ – জুন, ২০২৫), ফাংরানদ 

ফ-দ্বী রযকল্পনা ২১০০ এফং জারিংঘ শঘারলি শর্কই উন্নয়ন রক্ষেভাত্রা, রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন 

শকৌর প্রভৃরি রফলয় অন্তর্ভকৃ্ত রের। আইএভইরি কর্তকৃ আনয়ারজি উক্ত ৯টি ওনয়রফনায এয রফলয়ফস্তু 

রননয় গি ১৪ জুন ২০২১ িারযনখ "আইএভইরি'য ওনয়রফনায শায ংকরন" রনযানানভয একটি 

ংকরন প্রকা কনয ংরিষ্ট কর ফযাফয রফিযণ কযা নয়নে। 

 

রিত্র:                                           ’                             

                                                              “               

     ”-      । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ২৭ ও ২৮ জুন, ২০২১ িারযনখ ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন রফবানগ মুরজফফল ৃএফং স্বাধীনিায 

সুফণজৃয়ন্তী ফণাৃঢ্ে ও মথানমাগ্য ভমাৃদায় উদমাননয রনক্ষে "ফঙ্গফন্ধু ও উন্নয়ন বাফনা" রফলয়ক দুই 

রদনব্যাী রিত্র প্রদনৃী ও আনরািনা বায আনয়াজন কযা য়। উক্ত রিত্র প্রদনৃীনি জারিয রিা 

ফঙ্গফন্ধু শখ মুরজবুয যভাননয                                      য়। 

 

 

 

 

চিত্র:                         ২৭   ২৮    ২ ২১                                     

                                                                                  

                                                 । 

 


