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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

�ানীয় সরকার, প�ী উ�য়ন ও সমবায় ম�ণালয় 
 

প�ী উ�য়ন ও সমবায় িবভাগ 
 �শাসন-১ শাখা 

 
www.rdcd.gov.bd

 

 

�ারক ন�র: ৪৭.০০.০০০০.০৩১.২৫.১৭৬.১৭.৯৪০ তািরখ: 
 ২২ িডেস�র ২০২১

৭ �পৗষ ১৪২৮

িবষয়: জা�য়াির-�ন/২০২২ �ময়ােদ অ�ি�ত� �িশ�ণ �কােস �র িববরণী অ�যায়ী �িশ�ণাথ� মেনানয়ন।

��: আ�িলক �লাক-�শাসন �িশ�ণ �ক� এর �ারক নং-৫১৪, তািরখ:১৫/১১/২০২১ি�ঃ।
উপ� �� িবষয় ও ��� পে�র মম �া�যায়ী জানােনা যাে� �য, জা�য়াির-�ন/২০২২ �ময়ােদ ঢাকা� আ�িলক �লাক �শাসন �িশ�ণ �কে� অ�ি�ত� িবিভ� �িশ�ণ
পাঠ�েম প�ী উ�য়ন ও সমবায় িবভােগর িনে�া� কম �কত�া/কম �চারীগণেক িনেদ �শ�েম মেনানয়ন �দান করা হেলাঃ 

নং পাঠ�েমর নাম �ময়াদ/তািরখ �িশ�ণাথ�র পয �ায় মেনানয়নেযা� �িশ�ণাথ�
জা�য়াির -২০২২

১। ICT @ e-Governance course
   আইিস� এ� ই-গভােণ �� �ােনজেম� �কাস �

১২ িদন/
   ০৯-২০ জা�য়াির

নবম অথবা ত��� �েডর কম �চারী জনাব আিশক ফরহাদ িতলক
   সহকারী ��া�ামার

২। Workshop on Delta plan 2100
   �ড�া ��ান ২০২১ িবষয়ক কম �শালা

১ িদন/৩০ জা�য়াির নবম অথবা ত��� �েডর কম �চারী ড. �মাঃ �গালাম �মা�ফা
   উপসিচব

৩। Fundamental Training Course
   �মৗিলক �িশ�ণ �কাস �

২৬ িদন/
   ০২-২৭ জা�য়াির

১০-১২তম �ল ��েডর কম �চারী জনাব �মাঃ সিফ�র রহমান
   �শাসিনক কম �কত�া

৪। Fundamental Training Course
   �মৗিলক �িশ�ণ �কাস �

১২ িদন
   জা�:২৩- �ফ�:১০

১৭-২০ তম �ল ��েডর কম �চারী জনাব �মাঃ জােভদ আলী
   অিফস সহায়ক

�ফ�য়াির - ২০২২
১। Workshop on Annual Performance Agreement (APA)

   বািষ �ক কম �স�াদন �ি� শীষ �ক কম �শালা
১ িদন/

   ২৪ �ফ�য়াির
নবম অথবা ত��� �েডর কম �চারী জনাব আফিরন �মাহা�দ �িখ

   ��া�ামার
২। Conduct @ Discipline Course

   আচরণ ও ��লা �কাস �
০৫ িদন/

   ১৩-১৭ �ফ�য়াির
১০-১২তম �ল ��েডর কম �চারী জনাব�মাঃ আসাদ-উ�ামান

   �শাসিনক কম �কত�া
৩। Fundamental Training Course

   �মৗিলক �িশ�ণ �কাস �
১৯ িদন/

   ৬-২৪ �ফ�য়াির
১৩-১৬তম �ল ��েডর কম �চারী জনাব িজয়াউর রহমান

   অিফস সহকারী কাম-কি�উটার ��া�িরক
৪. Fundamental Training Course

   �মৗিলক �িশ�ণ �কাস �
১২ িদন/

   �ফ�:২৭- মাচ � ১০
১৭-২০ তম �ল ��েডর কম �চারী জনাব সােজদা �বগম

   অিফস সহায়ক

 মাচ � - ২০২২

১। Modern Office Management Course
   আ�িনক অিফস �ব�াপনা �কাস �

১২ িদন/
   ১৩-২৪ মাচ �

নবম অথবা ত��� �েডর কম �চারী জনাব আ�স সামাদ �ধান, িসিনয়র সহকারী সিচব

২। Office Management and ICT course
   অিফস �ব�াপনা ও আইিস� �কাস �

১২িদন/
   ২০-৩১ মাচ �

১৩-১৬তম �ল ��েডর কম �চারী জনাব শা� রানা-সায়ীদ-উন-িনশা
   ��াগার সহকারী

৩। e-Nothi Course
   ই-নিথ �কাস �

০৫ িদন/
   ২৭-৩১ মাচ �

১৩-১৬তম �ল ��েডর কম �চারী জনাব কাম�ন নাহার
   অিফস সহকারী কাম-কি�উটার ��া�িরক

 এি�ল - ২০২২

১। Communicative English Course
   কিমউিনেক�ভ ইংিলশ �কাস �

১২ িদন/
   ১০-২১ এি�ল

নবম অথবা ত��� �েডর কম �চারী জনাব না� িরন �লতানা, সহকারী সিচব

২। Workshop on Land Management
   �িম �ব�াপনা শীষ �ক কম �শালা

০১ িদন/
   ১১ এি�ল

নবম অথবা ত��� �েডর কম �চারী জনাব �গালামছােরায়ার, সহকারীসিচব

৩। Fundamental Training Course
   �মৗিলক �িশ�                   ণ �কাস �

২৬ িদন/
   ০৩-২৮ এি�ল

১০-১২ তম �ল ��েডর কম �চারী জনাব�মাঃ �ফরদাউস
   �ি�গত কম �কত�া

৪।                     Office Management and ICT course
   অিফস �ব�াপনা ও আইিস� �কাস �

১২ িদন/
   ১০-২১ এি�ল

১৩-১৬তম �ল ��েডর কম �চারী জনাব �মাঃ আেনায়ার �হােসন
   অিফস সহকারী কাম-কি�উটার ��া�িরক

৫। Information @ Communication Technology Course
   ত� ও �যাগােযাগ ��ি� �কাস �

১২িদন/
   ১৭-২৮ এি�ল

১৩-১৬তম �ল ��েডর কম �চারী জনাব এ.এইচ.এম িমজা�র রহমান
   সহকারী পিরদশ �ক, সমবায় অিধদ�র সং�ি� এ িবভাগ

 �ম– ২০২২
১। Workshop on Amar Gram Amar Shohor

   আমার �াম আমার শহর শীষ �ক কম �শালা
০১ িদন/

   ১২ �ম
নবম অথবা ত��� �েডর কম �চারী জনাব আজীজ হায়দার �ইয়া

   উপসিচব
২। Information and Communication Technology (ICT) Course

   ত� এবং �যাগােযাগ ��ি� (আইিস�) �কাস �
১২ িদন/

   �ম ২৯-�ন ০৯
১০-১২ তম �ল ��েডর কম �চারী জনাব �হঃ সাগর�হােসন

   �ি�গত কম �কত�া
৩।

 
Communicative English Course

   কিমউিনেক�ভ ইংিলশ �কাস �
১২ িদন/

   ১৫-২৬ �ম
১০-১২ তম �ল ��েডর কম �চারী জনাব �মাঃ �মাশারফ �হােসন

   �ি�গত কম �কত�া
 
 
  

৪। Fundamental Training Course
   �মৗিলক �িশ�ণ �কাস �

১৯ িদন/
   �ম ২২- �ন ০৯

১৩-১৬তম �ল ��েডর কম �চারী জনাব�ৎফর রহমান
   অিফস সহকারী কাম-কি�উটার ��া�িরক

�ন – ২০২২
১। e-Nothi Course

   ই-নিথ �কাস �
০৫ িদন/

   ১২-১৬ �ন
১০-১২ তম �ল ��েডর কম �চারী জনাব �ান র�ন পাল

   �শাসিনক কম �কত�া

     



12/22/21, 11:40 AM ডাক (৩) | অিফস ব�ব�াপনা

https://rdcd.nothi.gov.bd 2/3

২।                     Fundamental Training Course
   �মৗিলক �িশ�ণ �কাস �

১২ িদন/
   ১২-২৩ �ন     

১৭-২০ তম �ল ��েডর কম �চারী জনাব �মাঃ আিম�ল ইসলাম
   অিফস সহায়ক, সমবায় অিধদ�র সং�ি� এ িবভাগ

০২।         উ� �কােস � মেনানীত �িশ�ণাথ�েদর �িশ�েণ অংশ�হেণর জ� আবি�কভােব Online Registration করেত হেব (�কাস � ��র ১৫ িদন

�েব �)।  Online Registration  এর জ� ওেয়ব িলংক হেলা  http://erp.bpatc.org.bd/

bpatc_registration/rpatc_add_new.php  অথবা http://www.bpatc.org.bd  ওেয়ব সাইেট িগেয়  RPATC ONLINE

REGISTRATION �াব এর নীেচর Online Registration এ ি�ক করেল Online Registration এর জ� �পইজ পাওয়া যােব। �সখােন

িগেয় Online �রিজে�শন স�� করেত হেব। 

০৩।       উে��, মেনানীত �িশ�ণাথ�েদর �িশ�ণ আর� হওয়ার িদন মেনানয়েনর কিপ, অব�ি�র আেদশ এবং পাসেপাট � আকােরর ০১ (এক) কিপ ছিবসহ

সকাল ০৯.০০ ঘ�কার �েব � উপপিরচালক, আরিপ�িসেত িরেপাট � করেত হেব। 

২২-১২-২০২১

উপপিরচালক (উপসিচব), আ�িলক �লাক�শাসন �িশ�ণ �ক�, ঢাকা

�মাঃ আ�স সামাদ �ধান

িসিনয়র সহকারী সিচব
�ফান: +৮৮-০২-২২৩৩৫৫৫৭০

ফ�া�: +৮৮-০২-৯৫১৪২৭৭

ইেমইল: admin1.section@rdcd.gov.bd

�ারক ন�র: ৪৭.০০.০০০০.০৩১.২৫.১৭৬.১৭.৯৪০/১ তািরখ: 
 

৭ �পৗষ ১৪২৮

২২ িডেস�র ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 

 
১) উপসিচব, পিরক�না-৬ শাখা, প�ী উ�য়ন ও সমবায় িবভাগ

২) উপসিচব, পিরক�না-১ শাখা, প�ী উ�য়ন ও সমবায় িবভাগ
 

৩) সিচেবর একা� সিচব , সিচেবর দ�র, প�ী উ�য়ন ও সমবায় িবভাগ (সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ�)।
 ৪) িসে�ম এনািল� , আইিস� ইউিনট, প�ী উ�য়ন ও সমবায় িবভাগ (ওেয়বসাইেট �কােশর অ�েরাধসহ)।

 
৫) ��া�ামার, আইিস� ইউিনট, প�ী উ�য়ন ও সমবায় িবভাগ

৬) িসিনয়র সহকারী সিচব, �শাসন-১ শাখা, প�ী উ�য়ন ও সমবায় িবভাগ
 

৭) সহকারী সিচব, এিপএ �সল, প�ী উ�য়ন ও সমবায় িবভাগ
 ৮) সহকারী ��া�ামার, আইিস� ইউিনট, প�ী উ�য়ন ও সমবায় িবভাগ

 
৯) সহকারী সিচব, আইন শাখা, প�ী উ�য়ন ও সমবায় িবভাগ

১০) �শাসিনক কম �কত�া, পিরক�না-১ শাখা, প�ী উ�য়ন ও সমবায় িবভাগ
 

১১) �ি�গত কম �কত�া, উ�য়ন অিধশাখা, প�ী উ�য়ন ও সমবায় িবভাগ
 ১২) �ি�গত কম �কত�া, �শাসন ও বােজট অ�িবভাগ, প�ী উ�য়ন ও সমবায় িবভাগ

 
১৩) �শাসিনক কম �কত�া, এিপএ �সল, প�ী উ�য়ন ও সমবায় িবভাগ

১৪) �িতম�ী মেহাদেয়র একা� সিচেবর �ি�গত কম �কত�া, �িতম�ী মেহাদেয়র দ�র, প�ী উ�য়ন ও সমবায় িবভাগ
 

১৫) �ি�গত কম �কত�া, পিরক�না ও উ�য়ন অ�িবভাগ, প�ী উ�য়ন ও সমবায় িবভাগ
 ১৬) �ি�গত কম �কত�া, আইন ও �িত�ান অ�িবভাগ, প�ী উ�য়ন ও সমবায় িবভাগ

 
১৭) জনাব/�বগম------------------------------------------- প�ী উ�য়ন ও সমবায় িবভাগ।

১৮) অিফস কিপ।
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২২-১২-২০২১

�মাঃ আ�স সামাদ �ধান 
 

িসিনয়র সহকারী সিচব


