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ভূমি িন্ত্রণালয় 

৩/এ, নীলদক্ষত, কাটাবন ঢাল, ঢাকা 
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স্মারক নাং-৩১.০৪.০০০০.০০০.১৮.০১৫.২০১৮-১৫৩ তামরখঃ 
১৬ িাঘ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ 

৩০ জানুয়ামর, ২০২০ মিষ্টাব্দ 

 

 

মবষয়   : ভূমি প্রশাসন প্রমশক্ষণ ককদন্দ্রর উত্তি চচ চার তামলকা কপ্ররণ। 

সূত্র      : ভূমি িন্ত্রণালদয়র এমিএ অমিশাখার স্মারক নাং ৩১.০০.০০০০.৪৬.৬৮.০২৪.১৮.১৭ তামরখঃ ২৯ জানুয়ামর ২০২০ মিঃ। 
 

  

 উির্য চক্ত মবষয় এবাং সূদত্রাক্ত স্মারদকর কপ্রমক্ষদত ভূমি প্রশাসন প্রমশক্ষণ ককদন্দ্রর উত্তি চচ চার তামলকা িরবতী প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা 

গ্রহদণর জন্য কপ্ররণ করা হদলা।  

 

ক্রঃ উত্তি চচ চা সমূহ 

১। কি চকতচা/ কি চচারীগদণর মনি চামরত সিদয় অমিদস আগিন এবাং কি চস্থল তযাগ মনমিতকরদণর জন্য মিমজটাল হামজরা(ই-হামজরা) 

চালু করা হদয়দে।  

২। সহকিীগদণর িদে কসৌহাে চপূণ চ, সুসম্পকচ এবাং সহিমি চতা বজায় করদখ োময়ত্ব িালদনর মনদে চশনা প্রোন। 

৩। োপ্তমরক িমরদবশ, অমিস ভবন এবাং অমিস আমিনা মনয়মিত িমরচ্ছন্ন করদখ স্বাস্থযসমত ত কি চিমরদবশ মনমিত কদর িমরদবশ রক্ষা ও 

বায়ু দূষণ করাদি ভূমিকা রাখা। 

৪। োপ্তমরক ভবদন টদব গাে লামগদয় সবুজায়দনর িমরদবশ সৃমষ্ট করা।   

৫। কি চস্থল তযাদগর পূদব চ ববদ্যযমতক বামত, িাখা, এমস কিমশন এবাং অন্যান্য অমিস ও কমম্পউটার সরঞ্জাি বন্ধ কদর রাষ্ট্রীয় সম্পদের 

অিচয় করাদি সহায়তা করা। 

৬। প্রমশক্ষণ ককাস চ শুরুর পূদব চ প্রমশক্ষণার্থীদের কক কিাবাইল কিাদন ককাস চ এর তথ্য সম্পদকচ অবমহত করা। 

৭। প্রমশক্ষণ ককাস চ শুরুর মেন প্রমশক্ষণার্থীদের কক উষ্ণ অভযর্থ চনা জানাদনা।  

৮। অাংশীজদনর যর্থাযর্থ ও দ্রুত কসবা মনমিত করা। 

৯।  অমিদস েশ চনার্থীদের বসার সুন্দর ব্যবস্থা করা। 

১০। অমিসভবদন উচ্চস্বদর শব্দ না কদর শব্দ দূষণ করাদি সহায়তা করা। 

১১। অমিদস প্রাপ্ত মচঠিিদত্রর গুরুদত্বর অগ্রামিকার মভমত্তদত দ্রুত মনষ্পমত্ত করা। 

১২। যর্থা সিদয় ছুটি নগোয়ন, মিআরএল ও  কিনশন িঞ্জুরী করা।  

১৩। কাগদজর অিচয় করািকদর কলাকাল এমরয়া কনটওয়াকচ এর িাে কিিারদলস নমর্থ ও িত্র মনষ্পমত্ত করা।   

১৪ মনি চামরত সিদয়র িদে কজলা ও মবভাগীয় িয চাদয় প্রমশক্ষণ সম্পােদনর মনমিত্ত অর্থ চ োড় ও প্রমশক্ষণ সািগ্রী কিৌোদনা মনমিত করা। 

১৫। শুদ্ধাচার প্রমতষ্ঠায় সদচতনামূলক বাণী ভবদনর মবমভন্ন কেয়াদল স্থািন। 
 

  

 

 

 

http://www.latc.gov.bd/

