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সাভার, ঢাকা-১৩৪৩ 
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িসে ম এনািল - এর দ র 

---

ারক ন র: ০৫.০১.২৬৭২.১৬৯.৯৯.০০২.১৭.১৪ তািরখ: 
০১ জা য়াির ২০২৩

১৭ পৗষ ১৪২৯

িবষয:় ব াংলােদশবাংলােদশ   লাকলাক-- শাসনশাসন   িশ ণিশ ণ   কে রকে র   ওেয়বসাইটওেয়বসাইট   াশনালাশনাল   পাট ােলপাট ােল     হওয়ায়হওয়ায়   বতমানবতমান
ওেযবসাইটওেযবসাইট  www.bpatc.org.bd  www.bpatc.org.bd এরএর   পিরবেতপিরবেত  https://bpatc.gov.bd  https://bpatc.gov.bd বহ ারবহ ার
করাকরা   সেসে ।।

উপ  িবষেয় সদয় অবগিতর জ  জানােনা যাে  য, বাংলােদশ লাক- শাসন িশ ণ ক  (িবিপএ িস)’র
ওেয়বসাইেটর (www.bpatc.org.bd) িনজ  ডােমইন পিরবতন কের এ আই া াম, আইিস  িবভােগর
মা েম  াশনাল ওেয়ব পাটােল  করা হেয়েছ। িবিপএ িস’র ওেয়বসাইট াশনাল পাটােল  হওয়ায় ওেয়ব
এে স www.bpatc.org.bd এর পিরবেত https://bpatc.gov.bd চা  করা হেয়েছ। 

০২। বিণত অব ায়, িবিপএ িস’র ওেয়বসাইট াশনাল ওেয়ব পাটােল  হওয়ায় বতমান ওেয়বসাইট
www.bpatc.org.bd এর পিরবেত https://bpatc.gov.bd বহার করার জ  িনেদশ েম িবনীত
অ েরাধ করা হেলা।

১-১-২০২৩

িবতরণ :
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ/ ধানম ীর  
সিচব, ধানম ীর কাযালয়
২) িসিনয়র সিচব, জন শাসন ম ণালয়
৩) িসিনয়র সিচব/সিচব (সকল)
৪) র র /মহাপিরচালক/ চযা়র ান/িনবাহী 
পিরচালক/ ব াপনা পিরচালক/ ধান 

েকৗশলী/পিরচালক(সকল)/অিধদ র/দ র/সং া
৫) িবভাগীয় কিমশনার, 
ঢাকা/রাজশাহী/চ াম/ লনা/িসেলট/বিরশাল/ময়মনিসংহ/রং র
৬) ক  পিরচালক ( সিচব), ক  পিরচালেকর দ র, 
এসপায়ার  ইেনােভট (এ আই) া াম, আইিস  
িবভাগ, ঢাকা।

ড. হা দ িজয়াউল ইসলাম
িসে ম এনািল

ফান: ০১৮১৯৪৪৮৯৭৯
ফ া : ০২২২৪৪৪৫০২৯

ইেমইল: ziaul@bpatc.org.bd

১



৭) জলা শাসক (সকল)
৮) উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল)

ারক ন র: ০৫.০১.২৬৭২.১৬৯.৯৯.০০২.১৭.১৪/১(২২৯) তািরখ: ১৭ পৗষ ১৪২৯
০১ জা য়াির ২০২৩

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) কমকতা (সকল), িবিপএ িস ও আরিপএ িস।
২) র র-এর একা  সিচব, র র এর দ র, বাংলােদশ লাক- শাসন িশ ণ ক  (িবিপএ িস)
৩) কমচারী (সকল), িবিপএ িস, সাভার, ঢাকা-১৩৪৩ ও আরিপএ িস (ঢাকা/চ াম/রাজশাহী/ লনা)।

১-১-২০২৩
ড. হা দ িজয়াউল ইসলাম 

িসে ম এনািল
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