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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
জন�শাসন ম�ণালয় 

আ�িলক �লাক�শাসন �িশ�ণ �ক�, ঢাকা 
অথ � ও �িশ�ণ শাখা

�ারক ন�র: ০৫.০১.০০০০.০৬১.১৬.০০৩.০৮.২২০ তািরখ: 
০২ িডেস�র ২০১৯

১৭ অ�হায়ণ ১৪২৬

িবষয়: জা�য়াির - �ন/২০২০ �ময়ােদ অ�ি�ত� �িশ�ণ পাঠ�ম-এর িববরণী অ�যায়ী �িশ�ণাথ� মেনানয়ন।

   উপ� �� িবষেয় আ�িলক �লাক-�শাসন �িশ�ণ �ক�, ঢাকা ক��ক ২০১৯-২০ অথ � বৎসেরর (জা�য়াির-�ন) ি�তীয় ০৬ মােস অ�ি�ত� িবিভ�

�িশ�ণ পাঠ�েম ত�র ম�ণালয়/িবভাগ/অিধদ�র/পিরদ�র/দ�র �থেক �িত �কােস � ০১ (এক) জন �িশ�ণাথ�েক মেনানয়ন �দােনর জ� এতদসে�

এক� �কাস � িববরণী ��রণ করা হেলা (��মা� ঢাকা ও ময়মনিসংহ িবভােগর অ�� �� দ�রস�েহর জ�) । �িশ�ণাথ� মেনানয়ন �দয়ার ��ে�

িনে�া� িবষেয়র �িত ল�� রাখার জ�ও িবেশষভােব অ�েরাধ �াপন করা হেলা।

 ১। �িশ�েণ অংশ�হেণর জ� মেনানীত �িশ�ণাথ�েক 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। 

২।  কি�উটার পাঠ�মসহ �কান পাঠ�েমর জ� �িশ�ণ িফ �দান করেত হেব না।

৩।  �েব � �কান �কােস � অংশ�হণকারী �িশ�ণাথ�েক একই �কােস � �নরায় মেনানয়ন �দয়া যােব না।

৪।  মেনানয়ন পে� মেনানয়ন�া� �িশ�ণাথ�র �টিলেফানসহ, ফ�া� ও ই-�মইল �কানা (যিদ থােক) তা অব�ই উে�খ করেত হেব।

৫।  আসন সং�া সীিমত �হ� �িশ�ণাথ�র সং�া ল��মা�ার �চেয় �বিশ হেল মেনানয়ন �াি�র তািরখেক �াধা� �দয়া হেব অথবা আেগ আসেল
আেগ পােবন িভি�েত �নয়া হেব। তেব একই দ�েরর একািধক �িশ�ণাথ� এে�ে� �হণ করা হেব না।
৬।  মেনানীত �িশ�ণাথ�েদর �িশ�ণ আর� হওয়ার িদন মেনানয়েনর কিপ, অব�ি�র আেদশ এবং পাসেপাট � আকােরর এক কিপ ছিবসহ সকাল

৯.০০ ঘ�কার �েব � এ �কে� (৪৯ িনউ ই�াটন, ঢাকা) িরেপাট � করেত হেব। �দিনক �িশ�ণকাল হেব সকাল ৯.০০ টা �থেক িবেকল ৫.০০ টা পয ��।

৭।  �িশ�ণকালীন �কান �কার ঐি�ক/�নিমি�ক বা খ�কালীন �� �দয়া হেব না িবধায় মেনানয়ন �দয়ার ��ে� িবষয়� িবেবচনায় িনেয় �িশ�ণাথ�

মেনানয়ন �দয়ার অ�েরাধ রইল।

৮।  �িশ�েণর কায �কািরতা ও �ােয়ািগক িদেকর �িত �খয়াল �রেখ অেপ�া�ত নবীন কম �কত�া/কম �চািরেক মেনানয়েন অ�ািধকার �দয়া �যেত
পাের।
৯।  এ �কে�র ডরিমটির�ত থাকার �ব�া সীিমত।

১০।  সরকার ক��ক �বিত�ত হাের �িশ�ণ ভাতা �দান করা হেব।

১১।  �কান �িত�ান �থেক �কান �কােস �র জ� একািধক সং�ক �িশ�ণাথ� মেনানয়ন �দয়া হেল �েযােগর সীমাব�তা থাকায় অ�া� �িত�ান �থেক

আগত �িশ�ণাথ�গণ �েযাগ �থেক বি�ত হেত পােরন। এ অব�ায় একই �কােস � একই সে� একািধক �িশ�ণাথ�েক মেনানয়ন না �দয়ার জ� �নঃ
িবেশষভােব অ�েরাধ করা হেলা।
            

সং��ঃ  অপর ��ায় বিণ �ত �কাস � িববরণী   (mailto:rpatcdhaka@yahoo.com)

২-১২-২০১৯

ড. সনজয় চ�বত�
উপপিরচালক (উপসিচব)

mailto:rpatcdhaka@yahoo.com
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িবতরণ :
১) িসিনয়র সিচব/সিচব (সকল)
২) �র�র /মহাপিরচালক/�চয়ার�ান/িনব �াহী পিরচালক/�ব�াপনা 
পিরচালক/�ধান �েকৗশলী/পিরচালক(সকল)/অিধদ�র/দ�র/সং�া
৩) িবভাগীয় কিমশনার, ঢাকা/ময়মনিসংহ
৪) �জলা �শাসক, জামাল�র/মািনকগ�/রাজবাড়ী/�ি�গ�/
নারায়ণগ�/ঢাকা/ফিরদ�র/গাজী�র/�গাপালগ�/িকেশারগ�/টা�াইল/
ময়মনিসংহ/�শর�র/শরীয়ত�র/�ন�েকাণা/নরিসংদী

�ারক ন�র: ০৫.০১.০০০০.০৬১.১৬.০০৩.০৮.২২০/১ তািরখ: ১৭ অ�হায়ণ ১৪২৬

০২ িডেস�র ২০১৯
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হলঃ 
১) পিরচালক,  এস�  এ�া� আরিস অ�িবভাগ, বাংলােদশ �লাক-�শাসন �িশ�ণ �ক� (িবিপএ�িস)

২-১২-২০১৯

ড. সনজয় চ�বত� 
উপপিরচালক (উপসিচব)


