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ববষয়: আমার বাবি আমার খামার (৩য় সাংদশাবিত) প্রকদল্পর 2019-20 অর্ েবছদরর কার্ েক্রম পর্ োদলাচনা এবাং 2020-21 

         অর্ েবছদরর কম েপবরকল্পনা সাংক্রান্ত অনলাইন সভায় অাংশগ্রহণ করা প্রসাংদগ। 

 

উপর্য েক্ত ববষদয় জানাদনা র্াদে যর্, আগামী 14ই জুলাই, 2020 তাবরখ সকাল 11.০০ ঘটিকায় আমার বাবি আমার খামার (৩য় 

সাংদশাবিত) প্রকদল্পর 2019-20 অর্ েবছদরর কার্ েক্রম পর্ োদলাচনা এবাং 2020-21 অর্ েবছদরর কম েপবরকল্পনা ববষদয় আদলাচনা 

সাংক্রান্ত এক সভার আদয়াজন করা হদয়দছ। উক্ত সভায় সভাপবতত্ব করদবন আমার বাবি আমার খামার প্রকদল্পর প্রকল্প 

পবরচালক জনাব আকবর যহাদসন (অবতবরক্ত সবচব)। বতবন বকছু সাংখ্যক যজলা সমন্বয়কারী ও উপদজলা সমন্বয়কারীর সাদর্ 

কর্া বলদবন এবাং 2020-21 অর্ েবছদরর কম েপবরকল্পনার বেকবনদে েশনা প্রোন করদবন। বতেমাদন যকাবভড-১৯ পবরবিবত 

ববদবচনায় সভাটি অনলাইদন হদব এবাং সরাসবর সম্প্রচার (লাইভ) করা হদব। সকল যজলা সমন্বয়কারী ও উপদজলা 

সমন্বয়কারীসহ আমার বাবি আমার খামার প্রকদল্পর সকল কম েচারী উক্ত লাইভ অনুষ্ঠানটি অনলাইদন বনদজর যমাবাইদল যেখদবন 

এবাং প্রদয়াজদন কদমন্ট করদত পারদবন। লাইভ অনুষ্ঠাদনর বলাংক অনুষ্ঠাদনর আদগ প্রকদল্পর ওদয়বসাইদটর খবর ও যনাটিশ 

অাংদশ পাওয়া র্াদব। 

 

এমতাবিায়, আমার বাবি আমার খামার প্রকদল্পর যজলা সমন্বয়কারী ও উপদজলা সমন্বয়কারীসহ সকল কম েচারীদক উক্ত সভার 

লাইদভ যর্াগোদনর জন্য বনদে েশক্রদম অনুদরাি করা হদলা। 

 

 

 

(নজির আহমদ) 

উপ-প্রকল্প পজরচালক (যুগ্ম-সজচব) 

আমার বাজি আমার খামার প্রকল্প 

১।  জিলা সমন্বয়কারী (সকল), আবাআখা প্রকল্প। 

     ………………................জিলা। 

 

২।  উপজিলা সমন্বয়কারী (সকল)/জসজনয়র অজিসার (দাজয়ত্বপ্রাপ্ত), আবাআখা প্রকল্প। 

     ...................উপজিলা....................জিলা। 

 

অনুজলজপ সদয় অবগজি ও কার্ যাজথ য জপ্ররণ করা হল (জিেষ্ঠিার জিজিজি নয়): 
 

১) সজচব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় জবিাগ, বাাংলাজদশ সজচবালয়, ঢাকা। 

২) প্রকল্প পজরচালক, আমার বাজি আমার খামার প্রকল্প, ঢাকা। 

২) উপপ্রকল্প পজরচালক (সকল), আমার বাজি আমার খামার প্রকল্প, ঢাকা। 

৩) উপজিলা জনব যাহী অজিসার (সকল).............. উপজিলা............. জিলা। 

৪) সহকারী জমইজনজেজনন্স ইজিজনয়ার, আবাআখা প্রকল্প (প্রকজল্পর ওজয়বসাইজে প্রকাজশর িন্য)। 

৫) িনাব/জবগম ……………………………………………। 

৬) অজিস কজপ, আমার বাজি আমার খামার প্রকল্প, প্রধান কার্ যালয়, ঢাকা। 


