
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িম শাসন িশ ণ ক  

িম ম ণালয় 
২৭৭/৫/এ, শিহদ জননী জাহানারা ইমাম সরিণ, নীলে ত,

াটাবন ঢাল, ঢাকা- ১২০৫।
www.latc.gov.bd

ারক ন র: ৩১.০৪.০০০০.০০৪.২৫.০১৯.২২.১৮৩ তািরখ: 
৩১ অে াবর ২০২২

১৫ কািতক ১৪২৯

িবষয:় িমিম   শাসনশাসন   িশ ণিশ ণ   কক   ক কক ক  আেয়ািজতআেয়ািজত  “ “৩য়৩য়  উ তরউ তর   িমিম   ব াপনাব াপনা   কাসকাস ” ” এএ  িশ ণ াথিশ ণ াথ
িহ েসেবিহ েসেব   র িভিনউরিভিনউ   ডড   কােল রকােল র / / র িভিনউরিভিনউ   ডড   কােল েররকােল েরর   দা িয়দা িয়   াা   কমকতাগেণরকমকতাগেণর
মেনানয়নমেনানয়ন   সেসে ।।

উপ  িবষেয় জানােনা যাে  য, িম শাসন িশ ণ ক  সরকােরর িম শাসেনর সােথ জিড়ত কমকতােদর জ
িশ েণর আেয়াজন কের থােক। এরই ধারাবািহকতায় আগামী ০৪/১২/২০২২ তািরখ হেত ০৮/১২/২০২২ তািরখ পয  ০১ (এক)

স াহ াপী ৬৪ জন রিভিনউ ড  কােল র/ রিভিনউ ড  কােল েরর দািয়  া  কমকতাগেণর অংশ হেণ “৩য় উ তর
িম ব াপনা কাস” আেয়াজেনর িস া  হণ করা হেয়েছ।

২। এমতাব ায়, দেশর ৬৪  জলার জলা শাসেকর কাযালেয় কমরত রিভিনউ ড  কােল র/ রিভিনউ ড  কােল েরর
দািয় া  কমকতােদরেক বিণত িশ েণ িশ ণাথ  িহেসেব মেনানয়ন দােনর েয়াজনীয় ব া হেণর জ  মেনানীত

িশ ণাথ েদর তািলকা ১৬/১১/২০২২ তািরেখর মে  এ কে র ই- মইল: dirlatc@gmail.com –এ রেণর িনিম
িবভাগীয় কিমশনারগণেক িনেদশনা দােনর সিবনয় অ েরাধ করা হেলা।

৩১-১০-২০২২

সিচব
িম ম ণালয়

মা: আিরফ
পিরচালক

ফান: ২২৩৩৬২৩৫৫
ফ া : ৫৮৬১৩১২৫

ইেমইল: director@latc.gov.bd

িি   আকষণঃআকষণঃ  িসিনয়র সহকারী সিচব, মাঠ শাসন-২, িম ম ণালয়

ারক ন র: ৩১.০৪.০০০০.০০৪.২৫.০১৯.২২.১৮৩/১(৩) তািরখ: ১৫ কািতক ১৪২৯
৩১ অে াবর ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) উপ-পিরচালক ( িশ ণ/ শাসন) িম শাসন িশ ণ ক
২) সহকারী পিরচালক ( িশ ণ), সহকারী পিরচালক ( িশ ণ) এর দ র, িম শাসন িশ ণ ক
৩) অিফস কিপ।

১



৩১-১০-২০২২
মা: আিরফ 
পিরচালক
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