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সবার ননাটিশঃ 
 

 উর্যকু্ত বফষয়ে wb‡ ©̀kµ‡g Rvbv‡bv hv‡”Q †h, ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণালয়ের সভোফদ্ধ কভুবরকল্পনা প্রণেন সংক্রান্ত Thematic 

Group এর ২ে সবা অগাভী ২২.০৪.২০১৫ তাবরখ বুধফার ভন্ত্রণালয়ের সয়েলন কয়ে (বফন নং-০৬, কে নং-১১১৩) নফলা ১১.০০ 

ঘটিকাে এতদসংক্রান্ত কবভটির অহ্বােক ভন্ত্রণালয়ের  বতবরক্ত সবিফ জনাফ শাভীভা সুলতানা ভয়হাদয়ের সবাবতয়ে নুবিত হয়ফ। সবার 

অয়লািযসূিী বনম্নরূঃ 
 

 ১. ভন্ত্রণালয়ের সভোফদ্ধ কভুবরকল্পনার খসড়া চুড়ান্তকরণ; 

 ২. ফস্ত্র ও াট সাফ-নসক্টয়রর জন্য ৭ভ ঞ্চফাবষকু বরকল্পনার খসড়া চুড়ান্তকরণ; এফং 

 ৩ ৭ভ  ঞ্চফাবষকু বরকল্পনা (২০১৬-২০২০) মূল্যােণ ও বরফীেয়ণ একটি পলাপল বববিক নেভওোকু  

  (Result- based Monitoring & Evaluation Framework) প্রণেয়নর বনবভি সূিক বনধাুরণ  

  সংক্রান্ত প্রবতয়ফদয়নর খসড়া চুড়ান্তকরণ। 
 

০২। উক্ত সবাে সভোফদ্ধ কভুবরকল্পনা প্রণেন সংক্রান্ত Thematic Group এর সদস্য ও দপ্তর/সংস্থার সভোফদ্ধ কভুবরকল্পনা/৭ভ 

ঞ্চফাবষকু বরকল্পনা প্রণেন সংক্রান্ত নপাকাল য়েন্টগণয়ক বনধাুবরত সভয়ে উবস্থত থাকার জন্য বনয়দশুক্রয়ভ নুয়রাধ করা হয়লা। 

 

                 স্বােবরত/- 

         তাবরখঃ ২০.০৪.২০১৫। 

                (‡gvnv¤§` Avwidzi ingvb) 

           mnKvix cÖavb 

                  ‡dvbt 9540229 

        B-‡gBjt motjpl2@gmail.com 
weZiY  (‡R¨ôZvi µgvbymv‡i b‡n)t 

১। নিোরম্যান, ফাংলায়দশ াটকল কয়াুয়রশন (বফয়জএভবস), অদভজীয়কাট,ু ভবতবঝল ফা/এ, ঢাকা। 

 (দঃঅঃ-জনাফ আবজঃ নভাঃ নাজমুল নহায়সন নয়িেৌধূরী, উ-ভহাব্যফস্থাক) 

২। নিোরম্যান, ফাংলায়দশ তাঁত নফার্,ু৭-৯ কারওোন ফাজার, ঢাকা। 

 (দঃ অঃ-জনাফ নভাঃ আছা বভো, সহকারী প্রধান) 

৩। নিোরম্যান, ফাংলায়দশ নটক্সটাআল বভলস্ কয়াুয়রশন (বফটিএভবস),৭-৯ কারওোন ফাজার, ঢাকা। 

 (দঃঅঃ-জনাফ রআসুল অয়রবপন, সহকারী প্রয়য়কেৌশলী) 

৪। ভহাবরিালক, াট বধদপ্তর, ৯৯ ভবতবঝল, ফা/এ, ঢাকা। 

 (দঃঅঃ-জনাফ র্াঃ শহীদ নভাতাহার নহায়সন, উ-বরিালক, থ)ু 

৫। বরিালক, ফস্ত্র বরদপ্তর, ৭-৯ কারওোন ফাজার, ঢাকা। 

 (দঃঅঃ-জনাফ অলভ নরজা/জনাফ অফদুর রহভান, সহকারী বরিালক)  

৬। ভহাবরিালক, ফাংলায়দশ নরশভ উন্নেন নফার্,ু ফাবলোপুকুর রাজশাহী। 

৭। র্যগ্ম-সবিফ (ফস্ত্র), ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণালে, ফাংলায়দশ সবিফালে, XvKv| 

৮। র্যগ্ম-সবিফ (াট), ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণালে, ফাংলায়দশ সবিফালে, XvKv| 

৯। র্যগ্ম-সবিফ (াট-২), ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণালে, ফাংলায়দশ সবিফালে, XvKv| 

১০। র্যগ্ম-সবিফ (ফস্ত্র-২), ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণালে, ফাংলায়দশ সবিফালে, XvKv| 

১১। বনফাুহী বরিালক, জুট র্াআবারবসবপয়কশন প্রয়ভাশন নসন্টার (নজবর্ববস), ১৪৫ ভবনপুরী াড়া, নতজগাঁও, ঢাকা। 

১২। বরিালক, ফাংলায়দশ নরশভ গয়ফষণা ও প্রবশেণ আন্সটিটিউট, ফাবলোপুকুর, রাজশাহী। 

১৩। উপ্রধান, ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণালে, ফাংলায়দশ সবিফালে, XvKv| 

১৪। বশল্প থনুীবতবফদ, টিএসএভআউ, ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণালে, ফাংলায়দশ সবিফালে, ঢাকা। 

  

Abywjwc m`q AeMwZi Rb¨t 

১| উসবিফ (বনরািা-২), স্বরাষ্ট্র ভন্ত্রণালে, ফাংলায়দশ সবিফালে, ঢাকা। 

 (সবাে অভবন্ত্রত বতবথয়দর গাড়ীসহ সবিফালয়ে প্রয়ফয়শর নুভবত প্রদায়নর প্রয়োজনীে ব্যফস্থা গ্রহয়ণর নুয়রাধ করা হয়লা।)  

২। সবিফ ভয়হাদয়ের একান্ত সবিফ, e¯¿ I cvU gš¿Yvjq, evsjv‡`k mwPevjq, XvKv| 
৩। সহকারী সবিফ, প্রশাসন-২ (নসফা), ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণালে, ফাংলায়দশ সবিফালে, ঢাকা। 

            (সয়েলন কে প্রস্তত রাখা ও অপ্যােয়নর ব্যফস্থা গ্রহয়ণর জন্য নুয়রাধ করা হয়লা) 

৪। AwZwi³ mwPe g‡nv`‡qi e¨w³MZ Kg©KZ©v, e¯¿ I cvU gš¿Yvjq, evsjv‡`k mwPevjq, XvKv| 

৫। উপ্রধান ভয়হাদয়ের ব্যাবক্তগত কভকুতাু, ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণালে, ফাংলায়দশ সবিফালে, ঢাকা। 


