
 

আঞ্চলিক লিোক-প্রশোসন প্রলশক্ষণ লকন্দ্র 

৪৯ লনউ ইস্কোটন, ঢোকো-১০০০ 
 

লসপ্টেম্বর লেপ্টক লিপ্টসম্বর/২০২১  লেয়োপ্টে (জুিোই ও আগস্ট, ২০২১ এর স্থলগতকৃত লকোস সসহ) অনুলিতব্য লিলিন্ন 

লকোপ্টস সর লিিরণ 

 
 

ক্র. নং পোঠক্রপ্টের নোে লেয়োে/তোলরখ প্রলশক্ষণোেীর পর্ সোয় িক্ষযেোত্রো 

লসপ্টেম্বর- ২০২১ 

1.  Workshop on National Integrity 

Strategy (NIS) 

জোতীয় শুদ্ধোচোর লকৌশি  

০১ লেন  

০২ লসপ্টেম্বর 

 

নিে অেিো তদুর্ধ্স 

লেপ্টির কে সচোরী 

২৫ জন 

2.  Fundamental Training Course 

লেৌলিক প্রলশক্ষণ লকোস স 

১৯ লেন/ 

০৫ - ২৩ লসপ্টেম্বর 

১৩-১৬তে মূি 

লেপ্টির কে সচোরী  

২৫ জন 

3.  Procurement Management 

Course 

প্রলকউরপ্টেন্ট ব্যিস্থোপনো লকোস স 

১২ লেন 

পূপ্টি সর লনর্ সোলরত তোলরখ  

(০৪-১৫ জুিোই, ২০২১) 

নিে অেিো তদুর্ধ্স 

লেপ্টির কে সচোরী 

২৫ জন 

পলরিলতসত তোলরখ  

(১২-২৩ লসপ্টেম্বর, ২০২১) 

4.   Fundamental Training Course 

লেৌলিক প্রলশক্ষণ লকোস স 

১২ লেন/ 

১৯ - ৩০ লসপ্টেম্বর 

১৭-২০তে মূি 

লেপ্টির কে সচোরী  

২৫ জন  

5.  Conduct and Discipline Course 

আচরণ ও শৃঙ্খিো লকোস স 

০৫ লেন/ 

 

পূপ্টি সর লনর্ সোলরত তোলরখ 

(১১ - ১৫ জুিোই, ২০২১) 

১৩-১৬তে মূি 

লেপ্টির কে সচোরী  

২৫ জন  

পলরিলতসত তোলরখ  

(২৬-৩০ লসপ্টেম্বর, ২০২১) 

6.  Financial Management Course 

আলে সক ব্যিস্থোপনো লকোস স 

১২ লেন/ 

লসপ্টেম্বর ২৬-অপ্টটো: ০৭  

নিে অেিো তদুর্ধ্স 

লেপ্টির কে সচোরী 

২৫ জন  

7.  Workshop on Right to Information 

(RTI) 

তথ্য অলর্কোর লিষয়ক কে সশোিো  

০১ লেন  

পূপ্টি সর লনর্ সোলরত তোলরখ  

(২৯ জুিোই, ২০২১) 

 

নিে অেিো তদুর্ধ্স 

লেপ্টির কে সচোরী 
২৫ জন 

পলরিলতসত তোলরখ  

(২৮ লসপ্টেম্বর, ২০২১) 

 

অপ্টটোির - ২০২১ 

1.  Office Management and ICT Course 

অলিস ব্যিস্থোপনো ও আইলসটি লকোস স 

১২ লেন/ 

০৩ - ১৪ অপ্টটোির 

১০-১২তে মূি 

লেপ্টির কে সচোরী  

২৫ জন  

2.   Fundamental Training Course 

লেৌলিক প্রলশক্ষণ লকোস স 

১২ লেন/ 

পূপ্টি সর লনর্ সোলরত তোলরখ 

(০১ - ১২ আগস্ট)  

১৭-২০তে মূি 

লেপ্টির কে সচোরী  

২৫ জন  

পলরিলতসত তোলরখ 

০৩-১৪ অপ্টটোির, ২০২১ 

3.  Fundamental Training Course 

লেৌলিক প্রলশক্ষণ লকোস স 

২৬ লেন/ 

পূপ্টি সর লনর্ সোলরত তোলরখ 

(০১ – ২৬ আগস্ট, ২০২১)  

১০-১২তে মূি 

লেপ্টির কে সচোরী  

২৫ জন  

পলরিলতসত তোলরখ 

(১০ অপ্টটোির – ০৪ নপ্টিম্বর, 

২০২১) 

4.  Workshop on Localization of 

Sustainable Development Goals 

(SDGS) 

০১ লেন  

২১ অপ্টটোির 

 

নিে অেিো তদুর্ধ্স 

লেপ্টির কে সচোরী 

২৫ জন 

5.   Fundamental Training Course 

লেৌলিক প্রলশক্ষণ লকোস স 

১২ লেন/ 

অপ্টটোির ২৪ – নপ্টি:০৪ 

১৭-২০তে মূি 

লেপ্টির কে সচোরী  

২৫ জন 

6.  Fundamental Training Course 

লেৌলিক প্রলশক্ষণ লকোস স 

২৬ লেন/ 

অপ্টটোির ৩১ – নপ্টিম্বর ২৫ 

১০-১২তে মূি 

লেপ্টির কে সচোরী  

 

 

 

২৫ জন 



 

নপ্টিম্বর - ২০২১ 

1.  Workshop on Women and Child 

Rights  

নোরী ও লশশু অলর্কোর লিষয়ক কে সশোিো  

০১ লেন  

পূপ্টি সর লনর্ সোলরত তোলরখ 

(১৭ আগস্ট, ২০২১) 

নিে অেিো তদুর্ধ্স 

লেপ্টির কে সচোরী 

২৫ জন 

পলরিলতসত তোলরখ  

(০১ নপ্টিম্বর, ২০২১) 

2.  Conduct and Discipline Course 

আচরণ ও শৃঙ্খিো লকোস স 

০৫ লেন/ 

০৭- ১১ নপ্টিম্বর 

নিে অেিো তদুর্ধ্স 

লেপ্টির কে সচোরী 

২৫ জন 

3.  Financial Management Course 

আলে সক ব্যিস্থোপনো লকোস স 

১২ লেন/ 

নপ্টিম্বর ২৮-লিপ্টস: ০৯ 

১০-১২তে মূি 

লেপ্টির কে সচোরী  

২৫ জন 

4.  Workshop on Public 

Procurement Emphasizing on 

EGP 

০১ লেন 

 ২৯ নপ্টিম্বর 

নিে অেিো তদুর্ধ্স 

লেপ্টির কে সচোরী 

২৫ জন 

লিপ্টসম্বর - ২০২১ 

1.  Workshop on Perspective Plan 

2041 

০১ লেন  

১৩ লিপ্টসম্বর 

নিে অেিো তদুর্ধ্স 

লেপ্টির কে সচোরী 

২৫ জন 

2.  Fundamental Training Course 

লেৌলিক প্রলশক্ষণ লকোস স 

১৯ লেন/ 

০৫ - ২৩ লিপ্টসম্বর 

১৩-১৬তে মূি 

লেপ্টির কে সচোরী  

২৫ জন 

3.  Financial Management Course 

আলে সক ব্যিস্থোপনো লকোস স 

১২ লেন/ 

১৯ - ৩০ লিপ্টসম্বর 

১৩-১৬তে মূি 

লেপ্টির কে সচোরী  

২৫ জন 

 

 

 

                 স্বো:/- 

শোলির আহম্মে 

উপপলরচোিক (উপসলচি) 

লিোন: ৪৮৩১২৫০১ 

B-†gBj: sabbir24th@gmail.com 

rpatcdhaka@yahoo.com 

ওপ্টয়ি: rpatcdhaka.org.bd 
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