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১১ অে াবর ২০২১

২৬ আি ন ১৪২৮

িবষয:় প ীপ ী  কমকম--সহ ায়কসহ ায়ক  ফ াউে শনফ াউে শন  ( ( িপেকএসএফিপেকএসএফ ) ) এএ  অ ে য়অ ে য় “GCF Modalities and “GCF Modalities and
Procedures” Procedures” শীষকশীষক  িশ ণিশ ণ   কমশালায়কমশালায়   কমকতাকমকতা   মেনানয়নমেনানয়ন   দানদান ।।

: আপনার দ েরর ারক নং-৫৩.২৩.০০০০.০২৮.০৬.০৩.২০-৪০০১/(৬), তািরখঃ ০৩/১০/২০২১ি ঃ

উপ  িবষয় ও ীয় ারেকর আেলােক জানােনা যাে  য, আগামী ১৭-২৮ অে াবর ২০২১ ি ঃ ময়ােদ “GCF“GCF
Modalities  and Procedures ” Modalities  and Procedures ” শীষক িশ ণ কমশালা জাতীয় ানীয় সরকার ইনি উট
(এনআইএলিজ, ২৯, আগার াও, শর-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭)
এ অ ি ত হেব। উ  িশ েণ িষ স সারণ অিধদ র হেত িনে বিণত ০১ (এক) জন কমকতােক মেনানয়ন দান করা হেলা।
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১১-১০-২০২১

িবতরণ :
১) ব াপনা পিরচালকপ ী কম-সহায়ক ফাউে শন 
(িপেকএসএফ) (িপেকএসএফ ভবন, ই-৪/িব আগার াও 

শাসিনক এলাকা শরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
২) ি  আকষণঃ উপ ব াপনা পিরচালক,  প ী কম-
সহায়ক ফাউে শন (িপেকএসএফ)

মাঃ আলী ামান িময়া
পিরচালক

ারক ন র: ১২.০১.০০০০.৬০০.২৫.০০২.১৯.৭৫/১(৩) তািরখ: ২৬ আি ন ১৪২৮
১১ অে াবর ২০২১১



১১ অে াবর ২০২১
সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক, পিরক না, ক  বা বায়ন ও আইিস  উইং, িষ স সারণ অিধদ র
২) উপেজলা িষ অিফসার (এল.আর), সং ঃ পিরক না, ক  বা বায়ন ও আইিস  উইং, িষ স সারণ
অিধদ র, খামারবািড়, ঢাকা
৩) অিফস কিপ।
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