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িবষয:় াশনালাশনাল   এি কালচার ালএি কালচার াল   টকেনালিজটকেনালিজ   া ামা াম -- ফজফজ  II  II েজেজ  ( ( এনএ িপএনএ িপ--২২ ) ) এরএর   আওতায়আওতায়
কমরতকমরত   উপেজলাউপেজলা   া িণস দািণস দ   কমকতাকমকতা   ওও  া িণস দািণস দ   স সারণস সারণ   কমকতােদরকমকতােদর   স ােথসােথ   অনলাইেনঅনলাইেন
সভাসভা   আেয়াজনআেয়াজন  (Zoom Meeting)  (Zoom Meeting) সেসে ।।

উপ  িবষেয়র ি েত জানােনা যাে  য,  ,  িপআইইউ: এনএ িপ-২ ক ক আগামী ২৩/১১/২০২২ ি ঃ
তািরখ রাজ ধবার সকাল ১১.০০ ঘ কায় Zoom-এ এক  জ রী সভার আেয়াজন করা হেয়েছ। উ
সভায় িপআইইউ-িডএলএস-এর সকল কমকতা,  ,  কনসালেট  এবং সং  তািলকার ১৭  উপেজলার
উপেজলা ািণস দ কমকতা ও ািণস দ স সারণ কমকতােদর অংশ হণ করার জ  অ েরাধ করা
হেলা।

সভার আেলাচ চী:

০১। িব   াংক ক ক বাংলােদশ পাটেফািলও ািপং এর জ  ত  সং হ িবষয়ক আেলাচনা।

িম ংিম ং  িলংকিলংক::

Topic: Meeting on Bangladesh Portfolio Mapping

Time: Nov 23, 2022 11:00 AM Astana, Dhaka

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/98470655838?
pwd=NHk4SkszNEYyY0txdGpXUWErOFlHdz09

Meeting  ID: 984 7065 5838Meeting  ID: 984 7065 5838

Pas s code: 571248Pas s code: 571248

উপেরা  িলংক এর মা েম িম ং এ অংশ হণ করার জ  অ েরাধ করা হেলা।

সং ি : সভায় অংশ হণকারী উপেজলার তািলকা।
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২২-১১-২০২২
ডা. এএনএম গালাম মিহউি ন

পিরচালক
ফান: ০২-৮১৪৩১২৮

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মহাপিরচালক (চলিত দািয় ), ািণস দ অিধদ র।
২) ক  পিরচালক (অিতির  সিচব), াশনাল এি কালচারাল টকেনালিজ া াম ফইজ-২ েজ  (এনএ িপ-২)।
৩) পিরচালক (চলিত দািয় ), স সারণ শাখা, ািণস দ অিধদ র।
৪) িবভাগীয় পিরচালক, (সংি  সকল)।
৫) জলা ািণস দ কমকতা, (সংি  সকল)।
৬) উপপিরচালক (সকল), িপআইইউ, এনএ িপ-২: ািণস দ অংগ, ািণস দ অিধদ র, ফামেগট ঢাকা।
৭) সহকারী পিরচালক (সকল), িপআইইউ, এনএ িপ-২: ািণস দ অংগ, ািণস দ অিধদ র, ফামেগট ঢাকা।
৮) কনসালেট  (সকল), িপআইইউ, এনএ িপ-২: ািণস দ অংগ, ািণস দ অিধদ র, ফামেগট ঢাকা।
৯) উপেজলা ািণস দ কমকতা, (সংি  ১৭  উপেজলা)।
১০) ািণস দ স সারণ কমকতা, (সংি  ১৭  উপেজলা)।
১১) অিফস কিপ।
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Portfolio Mapping of Proposed Upazila under NATP-2 Project 
 

 

 

PIU Sl. District Upazila 

DLS 

1.  Rangamati Rangamati Sadar 

2.  Khagrachari Khagrachari Sadar 

3.  Norsingdi Shibpur 

4.  Narayngonj Araihazar 

5.  Gaibandha Gobindagonj 

6.  Tangail Kalihati 

7.  Jamalpur Bakshigonj 

8.  Sherpur Nalitabari 

9.  Kishoregonj Bajitpur 

10.  Noakhali Chatkhil 

11.  Rangpur Kaunia 

12.  Sirajgonj Raigonj 

13.  Thakurgaon Thakurgaon Sadar 

14.  Naogaon Naogaon Sadar 

15.  Gopalgonj Gopalgonj Sadar 

16.  Mymensingh Iswargonj 

17.  Gazipur Kaliakoir 


	Meeting Notice
	Upazila List

