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বাণী 

 
 

 

কিা: আব্দুল জর্লল 

সর্িব 

ভূর্ি িন্ত্রণালয়। 

 

ভূর্ির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য েক্ষ ও প্রর্শর্ক্ষত জনবল অতযন্ত গুরুত্বপূণ ি। ভূর্ি প্রশাসন 

প্রর্শক্ষণ ককন্দ্র ১৯৮৭ র্িষ্টাব্দ  দত েক্ষ ও প্রর্শর্ক্ষত জনবল গঠদন র্নষ্ঠার সদে এ োর্য়ত্ব পালন 

কদর আসদে। এ পর্ িন্ত প্রর্তষ্ঠানটি ভূর্ি ব্যবস্থাপনায় র্নদয়ার্জত ৪১,৪৩৫ জন কি িকতিা কি িিারীর 

প্রর্শক্ষণ সিন্ন কদরদে। 

 

ভূর্ি প্রশাসন প্রর্শক্ষণ ককন্দ্র ২০১৭-১৮ অর্ ি বেদরও কি িকতিাদের জন্য ৯টি এবাং 

কি িিারীদের জন্য ৪৬টি ককাদস ির আওতায় র্র্াক্রদি ২৪৩ জন কি িকতিা এবাং ১৭০৫ জন 

কি িিারীদক প্রর্শক্ষণ প্রোন কদর তাদের কার্ িক্রি অব্যা ত করদেদে। এোড়াও প্রর্শক্ষণ ককাদস ির 

ির্ডউল উন্নয়ন, কি ি-র্ির্িক প্রর্শক্ষণ, প্রর্শক্ষণার্ীদের অন লাইন করর্জদেশন ও কবর্সক 

কর্িউটার প্রর্শক্ষণ কার্ িক্রি িালু কদরদে।  

 

প্রর্তষ্ঠানটির বার্ষ িক প্রর্তদবেদন ২০১৭-১৮ অর্ ি বেদরর সার্ব িক কি িকান্ড উপস্থাপদনর 

কিষ্টা করা  দয়দে র্া স্বচ্ছতা ও জবাবর্ের্ তা র্নর্িত করদত অতযন্ত স ায়ক  দব বদল আিার 

র্বশ্বাস। 

 

ভূর্ি প্রশাসন প্রর্শক্ষণ ককদন্দ্রর সার্ব িক কি িকান্ড সির্িত বার্ষ িক প্রর্তদবেন প্রকাশ 

মূলতঃ একটি ধারাবার্ ক কার্ িক্রি। প্রর্তদবেন প্রকাদশর এ উদযাগদক স্বাগত জানাই এবাং 

প্রর্তদবেন প্রকাদশর সাদর্ সাংর্িষ্ট সকলদক আন্তর্রক ধন্যবাে জানার্চ্ছ।  
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মুেবন্ধ 

 
 

কিা: আব্দুল  াই 

পর্রিালক (যুগ্ম-সর্িব) 

ভূর্ি প্রশাসন প্রর্শক্ষণ ককন্দ্র 

 ঢাকা 

 

 

১৯৮৭-৮৮ অর্ থ বছপ্টর ভূমি প্রশােন প্রমশক্ষণ কি থসূমি মিপ্টেপ্টব সে কাে থক্রি শুরু িপ্টেমছল েিপ্টের মববর্থপ্টন 

যুপ্টের প্রপ্টোজপ্টন র্া ১৯৯৩-৯৪ অর্ থ বছপ্টর ভূমি প্রশােন প্রমশক্ষণ সকন্দ্র মিপ্টেপ্টব উন্নীর্ িে। ভূমি ব্যবস্থাপনার 

োপ্টর্ জমির্ িাঠ পে থাপ্টের কি থকর্থা কি থিারীপ্টের ভূমি ব্যবস্থাপনার জন্য ভূমি েংক্রান্ত েব থপ্টশষ আইন, মবমি, 

পদ্ধমর্ েম্পপ্টকথ প্রমশক্ষণ প্রোন করা িে - োপ্টর্ র্ারা সেবািিী িপ্টনাভাব মনপ্টে জনেপ্টনর প্রর্যাশা পূরপ্টন 

েক্ষর্ার োপ্টর্ কাজ করপ্টর্ পাপ্টর। বর্থিাপ্টন প্রমর্ বছর ভূমি ব্যবস্থাপনার োপ্টর্ জমির্ প্রাে ১৬০০- ২০০০ 

জন কি থকর্থা/কি থিারীপ্টক প্রমশক্ষণ প্রোন করা িপ্টে র্াপ্টক। ভূমি ব্যবস্থাপনাে স্বচ্ছর্া আনােন ও দ্রুর্র্ি 

েিপ্টের িপ্টে জনেপ্টণর সোরপ্টোিাে সেবা সপ ৌঁপ্টছ সেোর জন্য ভূমি ব্যবস্থাপনাে  প্রযুমির ব্যবিার র্র্া 

মিমজটাইপ্টজশন অর্যন্ত প্রােমিক িপ্টে পিপ্টছ। এ মবষেটি মবপ্টবিনাে সরপ্টে ভূমি প্রশােন প্রমশক্ষণ সকন্দ্র সকাে থ 

কামরকুলাপ্টি প্রপ্টোজনীে পমরবর্থন এপ্টনপ্টছ। বতিিাদন এ ককদন্দ্রর পাশাপার্শ র্বিাগীয় ও কজলা পর্ িাদয়ও 

র্র্াক্রদি কর্িশনার ও কজলা প্রশাসদনর ব্যবস্থাপনায় প্রর্শক্ষদণর আদয়াজন করা  দয় র্াদক। তাোড়া ঢাকা 

ব্যতীত সাতটি র্বিাগীয় শ দর র্বিাগীয় ভূমি প্রশােন প্রমশক্ষণ সকন্দ্র স্থাপপ্টনর কাজ িলপ্টছ।  

ভূমি প্রশােন প্রমশক্ষণ সকন্দ্র স্বচ্ছর্া, জবাবমেমির্া ও অবাি র্থ্য প্রবাপ্টি মবশ্বাে কপ্টর। র্ৎপ্টপ্রমক্ষপ্টর্ র্থ্য 

অমিকার আইন, ২০০৯ এর ৬ িারা এবং র্থ্য অমিকার (র্থ্য প্রকাশ ও প্রিার) প্রমবমিিালা, ২০১০ এর প্রমবিান 

৩(১) এর র্ফমেপ্টল বমণ থর্ মেকমনপ্টে থশনা অনুোেী স্বপ্রপ্টণামের্ র্থ্য প্রকাকশর অংশ মিপ্টেপ্টব ২০১৭-১৮ অর্ থ 

বছপ্টর সিার্েত কাে থক্রি, কি থকর্থা/কি থিারীপ্টের র্থ্য, ভূমি প্রশােন প্রমশক্ষণ সকপ্টন্দ্রর কাে থাবলী ও র্থ্য 

অবমুিকরণ নীমর্িালা েমন্নপ্টবমশর্ কপ্টর বামষ থক প্রমর্প্টবেন প্রকাশ করা  দয়দে। 

বামষ থক প্রমর্প্টবেনটি, ভূমি প্রশােন প্রমশক্ষণ সকপ্টন্দ্রর প্রমশক্ষণেি অবকাঠাপ্টিাের্ সুপ্টোে-সুমবিা এবং ২০১৭-১৮ 

অর্ থ বছপ্টরর োিমিক কাে থক্রি েম্পপ্টকথ িারণা মেপ্টর্ েক্ষি িপ্টব বপ্টল আিার দৃঢ় মবশ্বাে। 

 

 

 

সিা: আব্দুল িাই 

পমরিালক (যুগ্ম-েমিব) 
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সূর্িপত্র 

 

 
ক্রর্িক  র্বষয় পৃষ্ঠা 

০১ ভূর্ি প্রশাসন প্রর্শক্ষণ ককন্দ্র (এলএটির্স) এর পর্রর্ির্ত। ৬ 

০২ র্িশন ও র্িশন। ৭ 

০৩ ভূর্ি প্রশাসন প্রর্শক্ষণ ককদন্দ্রর কার্ িাবলী। ৭ 

০৪ ভূর্ি প্রশাসন প্রর্শক্ষণ ককদন্দ্রর জনবল ও সাাংগঠর্নক কাঠাদিা। ৭-৯ 

০৫ ভূর্ি প্রশাসন প্রর্শক্ষণ ককদন্দ্রর অবকাঠাদিাগত সুদর্াগ-সুর্বধা। ১০-১৩ 

০৬ ভূমি প্রশােন প্রমশক্ষণ সকন্দ্র কর্তথক গৃিীর্ নতুন নতুন সেবােমূি। ১৩-১৫ 

০৭ প্রর্শক্ষণ সাংক্রান্ত র্বষয়াবলী। ১৫ 

 (ক) প্রর্শক্ষণ ককাস ি। ১৫-১৬ 

 (ে) প্রর্শক্ষণ পদ্ধর্ত। ১৭-১৮ 

 (গ) প্রর্শক্ষণ মূল্যায়ন। ১৯ 

 (ঘ) অর্তর্র্ বক্তা । ১৯ 

 

(ঙ) 

ককাস ি কার্রকুলাি র্রর্িউ কি িশালা ২০ 

 অিযন্তরীন প্রর্শক্ষণ ২০ 

 

(ি) 

প্রর্শক্ষণ ির্ডউল। ২১-৩৮ 

 এসর্ডর্জ র্বষয়ক কগালদটর্বল আদলািনা ৩৯ 

 (ে) এ পর্ িন্ত প্রর্শক্ষণ ককদন্দ্রর প্রর্শক্ষণ অগ্রগর্ত (১৯৮৭ - ২০১৮)। ৪০ 

 (জ) একনজদর ২০১৭-১৮ অর্ ি বেদরর ভূর্ি প্রশাসন প্রর্শক্ষণ ককদন্দ্রর 

প্রর্শক্ষদণর সাফ্ল্য। 

৪১ 

০৮ ভূর্ি প্রশাসন প্রর্শক্ষণ ককদন্দ্র বতিিাদন কি িরত জনবদলর তথ্যার্ে। ৪১ 

০৯ ভূর্ি প্রশাসন প্রর্শক্ষণ ককদন্দ্রর ২০১৭-১৮ অর্ ি বেদরর বাদজট সাংক্রান্ত কার্ িক্রি। ৪২ 

১০ অনুষে সেস্যবৃন্দ। ৪৩ 

১১ তথ্য অর্ধকার আইন সাংক্রান্ত কার্ িক্রি। ৪৩ 

১২ ভূর্ি প্রশাসন প্রর্শক্ষণ ককদন্দ্রর ৬ষ্ঠ তলা  কত ১২তি তলা পর্ িন্ত ঊর্ধ্িমুেী 

সম্প্রসারণ প্রকল্প 

৪৩-৪৬ 

১৩ তথ্য অবমুক্তকরণ নীর্তিালা। ৪৭-৫৯ 
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ভূমি প্রশাসন প্রমশক্ষণ কেন্দ্র (এলএটিমস) এর পমরমিম িঃ  

কোন কেশশর সুশাসন ও উন্নয়শনর এেটি অন্য ি উপাোন হল আধুমনে ভূমি ব্যবস্থাপনা। আর আধুমনে ভূমি 

ব্যবস্থাপনা পমরিালনার জন্য প্রশয়াজন েক্ষ জনশমির। এ েক্ষ জনশমি ত মর হশ  পাশর ভূমি ব্যবস্থাপনার সাশে 

সম্পৃি েি মে মা/েি মিারীশের উপযুি প্রমশক্ষণ প্রোশনর িাধ্যশি। ভূমি প্রশাসন প্রমশক্ষণ কেন্দ্র ভূমি ব্যবস্থাপনার 

সাশে সম্পৃি েি মে মা/েি মিারীশের প্রমশক্ষণ প্রোশনর িাধ্যশি েক্ষ জনবল ত মরশ  গুরুত্বপূণ ম ভূমিো পালন 

েরশে। 

 

ভূমি ব্যবস্থাপনার সাশে সম্পৃি জনবলশে প্রমশক্ষশণর িাধ্যশি েক্ষ জনশমি মহশসশব গশে ক ালার লশক্ষ ভূমি 

িন্ত্রণালয় ের্তমে ১৯৮৭ সাশল “ভূমি প্রশাসন প্রমশক্ষণ েি মসূমি” নাশি এেটি েি মসূমি গ্রহণ েরা হয়। প্রেি েফায় 

েি মসূমির কিয়াে মনর্ মারণ েরা হয় ১৯৮৭-৮৮ ও ১৯৮৮-৮৯ অে মবের। শুরুশ  গণভবন, কশশরবাাংলা নগর, ঢাোয় 

এর োর্ মক্রি পমরিামল  হশ  োশে। পরবম মশ  েি মসূমির কিয়াে ১৯৮৯-৯০ এবাং ১৯৯০-৯১ অে মবের পর্ মন্ত বৃমি 

েরা হয় এবাং ভূমি সাংস্কার কবার্ ম, ১৪১-১৪৩ িম মিল বামণমজিে এলাো, ঢাোয় এর োর্ মক্রি পমরিামল  হশ  

োশে। েি মসূমিটি পুনরায় ১৯৯১-৯২ ও ১৯৯২-৯৩ অে ম বের পর্ মন্ত বৃমি পায়। ইশ ািশধ্য ভূমি ব্যবস্থাপনার কক্ষশে 

প্রমশক্ষশণর গুরুত্ব অনুর্াবন েশর সরোর “ভূমি প্রশাসন প্রমশক্ষণ েি মসূমি” কে স্থায়ীরূপ কেয়ার মসিান্ত গ্রহণ েশর। 

এ লশক্ষি “ভূমি প্রশাসন প্রমশক্ষণ েি মসূমি” ০১-০৬-১৯৯৩  ামরখ হশ  রাজস্ব বাশজশে স্থানান্তমর  হশয় “ভূমি 

প্রশাসন প্রমশক্ষণ কেন্দ্র” নাশি নািেরণ হয়। কস সিয় কেশে ভূমি প্রশাসন প্রমশক্ষণ কেশন্দ্রর োর্ মক্রি ভূমি 

িন্ত্রণালশয়র মনজস্ব ভবন ৩/এ নীলশক্ষ , োোবন, ঢাো-১২০৫ এ পমরিামল  হশে। ২০১৩ সাল হশ  ভূমি 

প্রশাসন প্রমশক্ষণ কেন্দ্র, এর মনজস্ব ভবন ৩/এ নীলশক্ষ , োোবন ঢাল, ঢাো-১২০৫ এ বৃহত্তর পমরসশর প্রমশক্ষণ 

োর্ মক্রি পমরিালনা েরশে। 
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মভশনিঃ  

সুশাসন প্রম ষ্ঠায় প্রমশক্ষশণর িাধ্যশি ভূমি ব্যবস্থাপনার সাশে সম্পৃি িানব সম্পশের অমর্ে র েক্ষ া অজমশন 

োর্ মক্রি পমরিালনা। 

 

মিশনিঃ  

১. োর্ মের প্রমশক্ষশণর িাধ্যশি ভূমি প্রশাসশনর সাশে সম্পৃি েি মে মা/েি মিারীশের ভূমি সাংক্রান্ত আইন, মবমর্ 

এবাং পিম  সম্পশেম অবমহ েরণ।  

২. ভূমি ব্যবস্থাপনার কক্ষশে োর্ মোমর া এবাং েক্ষ া উন্নয়ন।  

৩. ভূমি অমফসসমূশহ ইম বািে পমরশবশ ত মরশ  েি মে মা/েি মিারীশের অনুপ্রামণ  েরা।  

৪. ভূমি ব্যবস্থাপনার জন্য কর্াগ্য, েক্ষ, োময়ত্বশীল, স্ব-উশযাগী, স্বে এবাং তনম েভাশব শমিশালী কপশাজীবী 

গশে ক ালা। 

 

ভূমি প্রশাসন প্রমশক্ষণ কেশন্দ্রর োর্ মাবলীিঃ  

ভূমি প্রশাসন প্রমশক্ষণ কেশন্দ্রর মূল োজ হশলা ভূমি ব্যবস্থাপনা ও ভূমি জমরশপর সাশে সম্পৃি েি মে মা/ 

েি মিারীশের ভূমি মবষয়ে প্রমশক্ষণ প্রোন। ভূমি ব্যবস্থাপনা মবভাশগর িাঠ পর্ মাশয়র সব মমনম্ন স্তর ইউমনয়ন ভূমি 

অমফশস েি মর  ইউমনয়ন ভূমি সহোরী েি মে মা, উপ-সহোরী েি মে মা, উপশজলা ভূমি অমফস ও কজলা 

প্রশাসশের োর্ মালশয় েি মর  নািজারী সহোরী, সাটি মমফশেে সহোরী, অমফস সহোরী, সাশভময়ার, োনুনশগাসহ 

সিপর্ মাশয়র েি মে মা/েি মিারী, সহোরী েমিশনার, সহোরী েমিশনার (ভূমি), আরমর্মস, কজমসও, এল.এ.ও, 

উপশজলা মনব মাহী অমফসার ও অম মরি কজলা প্রশাসে পর্ মাশয়র েি মে মাশের ভূমি আইন সাংক্রান্ত মবমভন্ন মবষশয় 

ভূমি প্রশাসন প্রমশক্ষণ কেন্দ্র, প্রমশক্ষশণর আশয়াজন েশর োশে। ভূমি িন্ত্রণালয় ও িন্ত্রণালশয়র অর্ীন মবমভন্ন 

েপ্তর/অমর্েপ্তশরর েি মে মা/েি মিারী এবাং কসশেলশিন্ট মবভাশগর সহোরী কসশেলশিন্ট অমফসার, উপ-সহোরী 

কসশেলশিন্ট অমফসার, োনুনশগা, খামরজ সহোরীসহ মবমভন্ন পর্ মাশয়র েি মিারীশের জন্যও ভূমি আইন মবষয়ে 

প্রমশক্ষণ কোশস মর আশয়াজন েরা হয়। বাাংলাশেশ পুমলশ এর সহোরী পুমলশ সুপার ও অম মরি পুমলশ 

সুপারগণও স্বল্প পমরসশর ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রমশক্ষণ কোশস ম অাংশ গ্রহণ েশর োশেন। 

 

এোো কজলা ও মবভাগ পর্ মাশয় ভূমি প্রশাসন প্রমশক্ষণ কেন্দ্রের উন্দ্রযান্দ্রে কজলা প্রশাসন ও মবভাগীয় েমিশনাশরর 

সহায়তায় কজলা প্রশাসন ও মবভাগীয় েমিশনাশরর োর্ যালন্দ্রয় ইউমনয়ন ভূমি সহোরী েি মে মা/উপ-সহোরী ভূমি 

েি মে মা, নািজারী সহোরী, সাটি মমফশেে সহোরী, সাশভময়ার ও অমফস সহোরীসহ সিপর্ মাশয়র েি মে মা/ 

েি মিারীশের জন্য ১ সপ্তাহ ব্যাপী ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রমশক্ষণ কোশস মর আশয়াজন েরা হশয় োশে। 

 

ভূমি প্রশাসন প্রমশক্ষণ কেশন্দ্রর জনবল ও সাাংগঠমনে োঠাশিািঃ 

পমরিালে, ভূমি প্রশাসন প্রমশক্ষণ কেন্দ্র, প্রম ষ্ঠাশনর প্রর্ান মহশসশব োময়ত্ব পালন েশরন। এ কেশন্দ্রর অনুন্দ্রিামিত 

জনবল ৪২ জন। বতযিান্দ্রন েি যরত রন্দ্রয়ন্দ্রে ২২ জন। শূন্য পি রন্দ্রয়ন্দ্রে ২০টি। এ শূন্য পি পূরন্দ্রণর জন্য পিন্দ্রক্ষপ 

কনয়া হন্দ্রয়ন্দ্রে।     
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ভূমি প্রশাসন প্রমশক্ষণ কেশন্দ্রর কলােবল োঠাশিা মনশম্ন কেখাশনা হশলািঃ 

 

ক্রমিে পেমব ব মিান পে নবসৃষ্ট পে 

(প্রমক্রয়ার্ীন)  

কিাে পে কব ন কগ্রর্ 

১ পমরিালে ০১ - ০১  

২ উপ-পমরিালে ০১ ০১ ০২  

৩ সহোরী পমরিালে ০৫ - ০৫ ৩ - ৯ 

৪ সহোরী কপ্রাগ্রািার - ০১ ০১  

৫ প্রোশনা েি মে মা - ০১ ০১  

৬ কহাশেল সুপার - ০১ ০১ ১০ 

৭ সহোরী লাইশেরীয়ান - ০১ ০১  

৮ প্রর্ান সহোরী ০১ - ০১  

৯ মহসাব রক্ষে ০১ - ০১   

১০ েমম্পউোর অপাশরের ০১ - ০১  

১১ লাইশেমর সহোরী োি েিাোলগার ০১ - ০১ 

১২ সাঁে মুদ্রাক্ষমরে োি েমম্পউোর 

অপাশরের 

০১ - ০১ ১১ - ১৫ 

১৩ নামজর োি েিামশয়ার ০১ - ০১  

১৪ অমফস সহোরী োি েমম্পউোর 

মুদ্রাক্ষমরে 

০৩ - ০৩  

১৫ গােী িালে ০১ - ০১  

১৬ ইশলেমিমশয়ান - ০১ ০১  

১৭ েিাশ সরোর ০১ - ০১  

১৮ অমফস সহায়ে ০৬ - ০৬  

১৯ মনরাপত্তা প্রহরী ০২ ০১ ০৩  

২০ পমরেন্ন া েিী ০১ - ০১  

২১ প্লাম্বার োি পাম্প অপাশরের - ০১ ০১  

২২ মলফে ম্যান - ০১ ০১ ১৬ - ২০ 

২৩ বাবুমি ম - ০১ ০১  

২৪ সহোরী বাবুমি ম - ০১ ০১  

২৫ ক্লাস এিাশেনশর্ন্ট - ০২ ০২  

২৬ কহাশেল বয় - ০২ ০২  

 কিাে ২৭ ১৫ ৪২  
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ভূমি প্রশাসন প্রমশক্ষণ কেশন্দ্রর (এলএটিমস) অবোঠাশিাগ  সুশর্াগ-সুমবর্া: 

ঢাো মবশ্বমবযালয়, মনউিাশেমে ও শাহাবাগ এলাোর োোোমে োোবন ঢাল এলাোয় ২১.৫৮ শ ে জমির উপর 

ভূমি প্রশাসন প্রমশক্ষণ কেশন্দ্রর মনজস্ব ভবন অবমস্থ । ১২  লা ফাউশেশন মবমশষ্ট এ ভবশনর ১ি পর্ মাশয় ৫ লা পর্ মন্ত 

মনি মাণ োজ কশষ হশয়শে এবাং ব মিাশন এখাশন প্রমশক্ষণ োর্ মক্রি পমরিামল  হশে।    

(১) ক্লাস রুি: এলএটিমস ভবশনর ২য়, ৩য় ও ৪ে ম  লায় ৩টি ক্লাস রুি রশয়শে। প্রম টি ক্লাস রুশি ৩৫ জন 

প্রমশক্ষণােীর আসন ব্যবস্থা রশয়শে।   

 

  

(২) র্রমিেরী: এলএটিমস ভবশনর ৪ে ম  লায়  ২টি এবাং ৫ি  লায় ১৪টি সহ কিাে ১৬টি েক্ষ রশয়শে। প্রম টি েশক্ষ 

২জন েশর কিাে ৩২ জন প্রমশক্ষণােীর আবামসে সুমবর্া আশে। প্রম টি েক্ষ আট্যাির্ বােরুি এবাং মনজস্ব ব্যলেমন  

সহ আধুমনে আসবাবপশে সুসমি  রশয়শে। র্রমিেমরর প্রম টি েক্ষ মনয়মি  ভাশব পমরস্কার পমরেন্ন েরা হয় এবাং 

এখাশন  অবস্থানর  প্রমশক্ষণােীশের সামব মে মনরাপত্তা মনমি  েরার জন্য মনয়মি   োরমে েরা হয় । কেবল িাে 

অে কেশন্দ্র প্রমশক্ষশন অাংশগ্রহণোরীশের জন্য এই আবাসন ব্যবস্থা সম্পূণ মরূশপ মবনামূশে কেয়া হয়। ব মিাশন ভবশনর 

১২  ালা পর্ মন্ত  সম্প্রসারশনর োজ িলিান। োজ কশশষ এে সাশে ৩টি কোস ম চালান্দ্রনা সম্ভব হন্দ্রব এবং ৩টি কোন্দ্রস যর 

সেল প্রমশক্ষণােীকেই আবাসন সুমবধা কিয়া র্ান্দ্রব।   
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(৩) লাইশেমর: এলএটিমস ভবশনর ৩য়  লায় এেটি লাইশেমর রন্দ্রয়ন্দ্রে র্ার পুস্তে সাংখ্যা ম ন হাজাশরর অমর্ে। ভূমি 

আইনসাংক্রান্ত বই পুস্তে োোও অন্যান্য আইন, রাজনীম , সামহ ি, র্িীয় ও অন্যান্য মবষশয়র বই এবাং তেমনে 

পমেো ও সািময়মে রশয়শে।  

 

 

(৪) েমম্পউোর োব: এলএটিমস ভবশনর ৩য়  লায় ২টি েমম্পউোর োব রন্দ্রয়ন্দ্রে। প্রম টি োশব ২০টি েশর কিাে 

কিাে ৪০টি েমম্পউোর রশয়শে। েমম্পউোর োশবর িাধ্যশি প্রমশক্ষণােীশেরশে  থ্য ও প্রযুমির উপর প্রমশক্ষশণর 

ব্যবস্থা েরা হয়। ভবশনর ২য় ও ৫ি  লায় wifi িালু েরা হশয়শে। 
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(৫) র্াইমনাং: এলএটিমস ভবশনর ৪ে ম  ালায় কিাে ১০০ জন প্রমশক্ষনােী এর আসন ব্যবস্থাসহ উন্ন িাশনর দুইটি 

র্াইমনাং রশয়শে। এখাশন প্রমশক্ষনােীশের সোশলর নাস্তা, দুপুশরর খাবার ও রাশ র খাবার পমরশবশন েরা হয়। খাবার 

ত মর কেশে শুরু েশর পমরশবশন পর্ মন্ত প্রম টি পেশক্ষশপ স্বাস্থিের পমরশবশ বজায় রাখার ব্যপাশর এলএটিমস 

ের্তমপশক্ষর সব মো সজাগ দৃমষ্ট মবযিান। েিাশফশেমরয়ায় বুিশফ মসশেশি  কসলফ্ সামভ মস এর িাধ্যশি  খাবার 

পমরশবশশনর ব্যবস্থা েরা হশয় োশে। পমরশবশনোরীশের জন্য রশয়শে মনর্ মামর  কপাশাে।  এোোও অভিন্তরীণ ‘On 

the job training’ দ্বারা েিাশফশেমরয়ায় েি মর  েি মিামরশের খাবার প্রস্তু  এবাং পমরশবশন মবষয়ে প্রমশক্ষণ 

এর িাধ্যশি প্রমশমক্ষ  েরার প্রয়াস িলিান। 

 

ক্র নাং র্াইমনাং এর নাি এমস/ নন এমস র্ারন ক্ষি া 

১ র্শলশ্বরী  এমস ৫০ 

২ ইোিম   নন এমস ৫০ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (৬) েিনরুি: এলএটিমস ভবশনর ৫ি  লায় ১টি েিনরুি রশয়শে কর্খাশন কেমলমভশন ও ইনশর্ার কখলাধুলার ব্যবস্থা 

আশে। 

 

(৭) ওয়াল কেমবন্দ্রনট : ভূমি প্রশাসন প্রমশক্ষণ কেন্দ্রের সেল েি যচারীন্দ্রির দ্রুত সিন্দ্রয় োর্ য সম্পািন্দ্রনর জন্য আধুমনে 

সুমবন্যস্ত ওয়াল কেমবন্দ্রনট এর ব্যবস্থা েরা হন্দ্রয়ন্দ্রে। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

(৮) ওন্দ্রয়টিং রুি : 

  
 

 

ভূমি প্রশাসন প্রমশক্ষণ কেন্দ্র ের্তমে গৃহী  নতুন নতুন কসবাসমূহ : 

ভূমি প্রশাসন প্রমশক্ষণ কেন্দ্র প্রম মনয়  প্রমশক্ষণ গ্রহণ েরশ  আসা প্রমশক্ষণােীশের কসবাসমূহ সহজ েরার জন্য মন ি 

নতুন উদ্ভাবশনর কিষ্টা িামলশয় র্াশে। এরই অাংশ মহশসশব মনম্নবমণ ম  োর্ মক্রি িালু েরা হশয়শে : - 

 ভূমি প্রশাসন প্রমশক্ষণ কেশন্দ্র অাংশগ্রহণোরী প্রমশক্ষণােীগশণর জন্য অনলাইন করমজশেশন ও হিাে আউে 

সরবরাহ: প্রমশক্ষণােীগণ নমিশনশন পাওয়ার পর latc.gov.bd ওশয়ব সাইশে ‘অনলাইন করমজশেশন’ এ 

মক্লে েশর ফরিটি পূরণ েরশ  পান্দ্ররন। প্রমশক্ষণােীগণ অনলাইশন করমজশেশন ফরি পূরণ েরার পর 

এসএিএস এ এেটি কোর্ সরবরাহ েরা হয়। উি কোর্ দ্বারা অনলাইশন সরবরাহকৃ  হিাে আউে করমজমেকৃ  

প্রমশক্ষণােীগণ পেশ  এবাং র্াউন কলার্ েরশ  পারশবন, র্া কোস ম শুরুর পূশব মই সরবরাহ েরা হয়।   
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 প্রশ িে প্রমশক্ষণােীর প্রমশক্ষণ িলাোলীন সিশয়র জন্য োপেপ সরবরাহ : প্রমশক্ষণােীগণ কোশস ম অাংশগ্রহণ 

েরার পর প্রশ িেশে এেটি েশর োপেপ সরবরাহ েরা হয়। র্া প্রমশক্ষণ িলাোলীন সিয় প্রমশক্ষণােীর মনেে 

োকে এবং প্রমশক্ষণ কশন্দ্রে ের্তযপন্দ্রক্ষর মনেট জিা মিন্দ্রত হয়। 

 

 

 

 মভমর্ও েনফাশরন্স মসশেি িালুেরণ : মভমর্ও েনফাশরন্স এর িাধ্যশি দূরপ্রমশক্ষশণর অাংশ মহশসশব মবমভন্ন 

মবভাশগ অনুমষ্ঠ  কোশস মর কসশন পমরিালনা েরা হয়।   

 

 স্থায়ী ও অস্থায়ী মূলধন (ইনন্দ্রেন্টরী) সরঞ্জাি ব্যবস্থাপনা : ভূমি প্রশাসন প্রমশক্ষণ কেশন্দ্রর ক্রয়কৃ  সেল  স্থায়ী 

ও অস্থায়ী মূলর্ন (ইনশভন্টরীসহ) সরঞ্জাি ওশয়বশবজর্ এিামপ্লশেশনস সফেওয়িার এর িাধ্যশি সাংরক্ষণ ও 

ব্যবস্থাপনা েরা হন্দ্রয় থান্দ্রে। পূন্দ্রব য করমজোশর মনবন্ধশনর িাধ্যশি  কোর ম্যাশনজ  েরা হত। কোর সহোরী োো 

অন্যশের জন্য ক্রয়কৃ  সেল  স্থায়ী ও অস্থায়ী মূলর্ন (ইনশভন্টরীসহ) সরঞ্জাি জানা সম্ভব হয় না।নতুন এ 

ব্যবস্থায় কসবা সহজীেরণ হন্দ্রয়ন্দ্রে এবং সিয় হাস কপন্দ্রয়ন্দ্রে। কোর ম্যাশনজারসহ সাংমিষ্ট পাসওয়ার্ মর্ারীগণ েে 

কেখশ  ও ব্যবহার েরশ  পারশবন। 
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 লাইন্দ্রেরীর বই েযাটালমেং এবং ব্যবস্থাপনা : ভূমি প্রশাসন প্রমশক্ষণ কেশন্দ্রর লাইশেরীশ  ক্রয়কৃ  সেল  পুস্তে 
ওশয়বশবজর্ এিামপ্লশেশনস সফেওয়িার এর িাধ্যশি েিাোলমগাং, সাংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা েরা হন্দ্রয় থান্দ্রে। 

ভমবষ্যশ  ই-লাইশেরীর স্থাপশনর পেশক্ষপ গ্রহণ েরা হন্দ্রব।  

 

প্রমশক্ষণ সাংক্রান্ত মবষয়াবলীিঃ  

(ে) প্রমশক্ষণ কোস ম: 

ভূমি িন্ত্রণালয় ের্তমে অনুশিামে  বামষ মে প্রমশক্ষণ েি মসূমির আও ায় কেশন্দ্র ৫টি পর্ মাশয় ০২ সপ্তাহ কিয়াশের ভূমি 

ব্যবস্থাপনা প্রমশক্ষণ কোশস মর আশয়াজন েরা হয়। কোস মগুশলা মনম্নরূপিঃ  

১। অম মরি কজলা ম্যামজশেে, অম মরি কজলা প্রশাসে (সামব মে/ রাজস্ব /এল,এ/মশক্ষা ও উন্নয়ন) এবাং অম মরি 

পুমলশ সুপারগশণর জন্য “উচ্চ র ভূমি ব্যবস্থাপনা কোস ম - ১” (কিয়াে- ১ সপ্তাহ, ২৫টি অমর্শবশন )। 

২। উপশজলা মনব মাহী অমফসারশের জন্য “উচ্চ র ভূমি ব্যবস্থাপনা কোস ম - ২” (কিয়াে- ১ সপ্তাহ, ২৫টি অমর্শবশন )। 

৩। নবমনযুি সহোরী েমিশনার (ভূমি)গশণর জন্য “কবমসে ভূমি ব্যবস্থাপনা কোস ম” (কিয়াে- ৩ সপ্তাহ,৭৫ 

অমর্শবশন) । 

 

  
প্রমশক্ষণােীশের সাশে জনাব কিা: আব্দুল জমলল, িাননীয় সমিব, ভূমি িন্ত্রণালয় এবাং অনুষেবৃন্দ 
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ভূমি প্রশাসন প্রমশক্ষণ কেন্দ্রে  প্রমশক্ষণাথীন্দ্রির {সহোরী েমিশনার (ভূমি)} িন্দ্রে ভূমি সংক্রান্ত পুস্তে মবতরণ। 

 

৪। মসমনয়র সহোরী েমিশনার/সহোরী েমিশনার ও সিপর্ মাশয়র অন্যান্য েপ্তশরর েি মে মাশের জন্য “ভূমি 

ব্যবস্থাপনা কোস” (কিয়াে- ২ সপ্তাহ, ৫০টি অমর্শবশন )। 

৫। ভূমি হুকুিেখল েি মে মা ও অম মরি ভূমি হুকুি েখল েি মে মা/ভূমি অমর্গ্রহণ োশজ সাংমিষ্ট অন্যান্য েপ্তশরর 

সিপর্ মাশয়র েি মে মাগশণর জন্য “ভূমি অমর্গ্রহণ মবষয়ে কোস ম-১” (কিয়াে-১ সপ্তাহ, ২৫টি অমর্শবশন )। 

৬। ভূমি হুকুিেখল েি মে মা ও অম মরি ভূমি হুকুি েখল েি মে মা/ভূমি অমর্গ্রহণ োশজ সাংমিষ্ট অন্যান্য েপ্তশরর 

সিপর্ মাশয়র েি মে মাগশণর জন্য “ভূমি অমর্গ্রহণ মবষয়ে কোস ম-১” (কিয়াে-১ সপ্তাহ, ২৫টি অমর্শবশন )। 

৭। ভূমি িন্ত্রণালশয়র মহসাব মনয়ন্ত্রে (রাজস্ব) েপ্তশর েি মর  অমর্েরগশণর জন্য “ভূমি মবষয়ে অমর্ে ব্যবস্থাপনা কোস ম” 

(কিয়াে-২ সপ্তাহ, ৫০ টি অমর্শবশন )।  

৮। ইউমনয়ন ভূমি সহোরী/উপ সহোরী েি মে মা; সাশভ ময়ার, কপশোর; কবঞ্চ/রাজস্ব/সাটি মমফশেে সহোরী ও সি 

পর্ মাশয়র েি মিারীগশণর জন্য “কবমসে েমম্পউোর অিামপ্লশেশনস কোস ম” (কিয়াে-২ সপ্তাহ, ৫০ টি অমর্শবশন)। 

৯। ভূমি সহোরী/উপ সহোরী েি মে মা; সাশভ ময়ার, কপশোর; কবঞ্চ/রাজস্ব/ সাটি মমফশেে সহোরী ও সি পর্ মাশয়র 

েি মিারীগশণর জন্য “মবশশষ ভূমি ব্যবস্থাপনা কোস ম - ১” (কিয়াে-২ সপ্তাহ, ৫০ টি অমর্শবশন )। 

১০। ভূমি িন্ত্রণালশয়র সাংযুি অমর্েপ্তর/েপ্তশর েি মর  েি মিারীগশণর জন্য “মবশশষ ভূমি ব্যবস্থাপনা কোস ম - ২” (কিয়াে-

২ সপ্তাহ, ৫০টি অমর্শবশন )। 

১১। মবভাগ ও কজলা পর্ মাশয় অনুমষ্ঠ ব্য ভূমি সহোরী েি যেতযা, ভূমি উপ-সহোরী েি মে মা, সাশভ ময়ার, রাজস্ব সহোরী, 

কপশোর, কবঞ্চসহোরী এবাং সাটি মমফশেে সহোরীসহ সিপর্ মাশয়র েি মিারীগশণর জন্য “ভূমি ব্যবস্থাপনা কোস ম” (কিয়াে-

১ সপ্তাহ, ৩০টি অমর্শবশন )। 

১২। পাব মি কজলাসমূশহ ভূমি ব্যবস্থাপনায় মনশয়ামজ  কহর্ম্যান এবাং ভূমি সাংমিষ্ট েি মিারীগশণর জন্য “পাব ম ি ভূমি 

ব্যবস্থাপনা প্রমশক্ষণ কোস ম” (কিয়াে- ১ সপ্তাহ, ২৫টি অমর্শবশন )। 
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(খ) প্রমশক্ষণ পিম : 

মবমভন্ন িন্ত্রণালয়, মবভাগ ও েপ্তশর েি মর  েি মে মা র্ারা ভূমি মবষয়ে মবমভন্ন আইন োনুশন পারেশী এবাং িাঠ 

পর্ মাশয় েীর্ মমেন সরাসমর ভূমি ব্যবস্থাপনা ও জমরপ োশজর সাশে যুি মেশলন  াঁরা প্রমশক্ষে মহশসশব প্রমশক্ষণ প্রোন 

েশর োশেন। Power point Presentation, প্রশ্ন-উত্তর পব ম, েলীয় আশলািনা, কেস েিামর্, করাল-কপ্ল, 

প্যাশনল মর্সোশন ই িামে Two way communication এর িাধ্যশি প্রমশক্ষণ প্রোন েরা হশয় োশে। 

এোো ভূমি ব্যবস্থাপনার সাশে সাংমিষ্ট মবমভন্ন েপ্তশর সাংযুমি প্রোন ও মশক্ষা সফশরর িাধ্যশি ব্যবহামরে প্রমশক্ষণ 

কেয়া হয়। িাশি িাশি অমভজ্ঞ ার মবমনিশয়র জন্য সান্ধি অমর্শবশশন সরোশরর পেস্থ েি মে মা ও গুরুত্বপূণ ম 

ব্যমিত্বশের আিন্ত্রণ েশর মুি আশলািনার ব্যবস্থা েরা হয়। ভূমি সাংক্রান্ত মবমভন্ন মবষয় মনশয় েি মশালা এবাং 

কসমিনাশররও আশয়াজন েরা হয়। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

িলীয় উপস্থাপনায় উপমস্থত জনাব ফান্দ্রয়কুজ্জািান কচৌধুরী (অব:) অমতমরক্ত সমচব ও  

জনাব কিা: হান্নান মিয়া, পমরচালে (অমতমরক্ত সমচব), মবয়াি। 

 

মফল্ড মেমজট - জনাব িমতন-উল হে, িহা পমরচালে (অমতমরক্ত সমচব) িন্দ্রহািন্দ্রয়র সান্দ্রথ প্রমশক্ষণাথীবৃন্দ। 
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মফল্ড মেমজট - সহোরী েমিশনার (ভূমি) এর োর্ যালয়, কসানারোঁ, নারায়ণেঞ্জ। 

 

 

মফল্ড মেমজট – জনাব রাব্বী মিয়া, কজলা প্রশাসে, নারায়ণেঞ্জ িন্দ্রহািন্দ্রয়র সান্দ্রথ প্রমশক্ষণাথীবৃন্দ।  
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(গ) প্রমশক্ষণ মূোয়ন: 

ভূমি প্রশাসন প্রমশক্ষণ কেন্দ্র, মবভাগ এবাং কজলা পর্ মাশয় অনুমষ্ঠ  প্রমশক্ষণ কোস মসমূশহর প্রমশক্ষণােীশের প্রাে-মূোয়ন 

ও চূোন্ত মূোয়শনর িাধ্যশি সামব মে মূোয়ন েরা হয়। প্রমশক্ষণোলীন েলীয় আশলািনার িাধ্যশিও প্রমশক্ষণােীশের 

মূোয়ন েরা হশয় োশে। অম মে বিাশের জন্য মনর্ মামর  মূোয়ন ফরশি প্রমশক্ষণােী ের্তমে মূোয়শনর ব্যবস্থা 

রশয়শে। প্রমশক্ষণােীশের মূোয়শনর মভমত্তশ ই মূল  অম মে বিাশের প্যাশনল ত মর হয়। এ োো কেশন্দ্র অনুমষ্ঠ  

কোস মসমূহ ভূমি িন্ত্রণালয় ের্তমে মনয়মি  পরীমবক্ষণ ও মূোয়ন েরা হয়। কজলা ও মবভাগ পর্ মাশয় অনুমষ্ঠ  

কোস মসমূশহ ভূমি প্রশাসন প্রমশক্ষণ কেশন্দ্রর েি মে মাগণ অাংশগ্রহণ েশর োশেন। মবমভন্ন পর্ মাশয় মূোয়শনর মভমত্তশ  

প্রমশক্ষণ িামহো মনরূপন এবাং প্রমশক্ষণ িমর্উল ত মর হয়।  

 

(র্) অম মে বিা: 

ভূমি িন্ত্রণালশয়র সমিবসহ অন্যান্য েি মে মা, কিয়ারম্যান, ভূমি আমপল কবার্ ম; কিয়ারম্যান, ভূমি সাংস্কার কবার্ ম; িহা-

পমরিালে, ভূমি করের্ ম ও জমরপ অমর্েপ্তর এবাং সাংমিষ্ট মবষশয় অমভজ্ঞ মবমভন্ন িন্ত্রণালয় ও েপ্তর/সাংস্থায় েি মর  

েি মে মাগণ প্রমশক্ষণ োর্ মক্রশি অাংশগ্রহণ েশরন। এ জন্য সরোর ের্তমে মনর্ মামর  হাশর সম্মানী ভা া প্রোন েরা 

হয়। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সান্ধিোলীন অমর্শবশশন জনাব র্: ফরাস উমিন, বাাংলাশেশ ব্যাাংশের সাশবে গভণ মর এবাং  

জনাব েমবর মবন আশনায়ার, সমিব, পামন সম্পে িন্ত্রণালয়। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সান্ধিোলীন অমর্শবশশন জনাব পবন কিৌধুরী, মনব মাহী কিয়ারম্যান (সমিব), কবজা, প্রর্ানিন্ত্রীর োর্ মালয়  এবাং  

জনাব কিাহাম্মে মুনীর কিৌধুরী, িহা-পমরিালে (অম মরি সমিব), দুেে। 
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(ঙ) কোস য োমরকুলাি মরমেউ েি যশালা :  

ভূমি প্রশাসন প্রমশক্ষণ কেশন্দ্রর “প্রমশক্ষণ প্রম ষ্ঠান রুপেল্প ২০২১” এর আশলাশে “কোস ম োমরকুলাি মরমভউ 

েি মশালা” ৭ কি ২০১৮ কসািবার সোল ০৯.০০ কেশে ০২.০০ র্টিো পর্ মন্ত এ কেশন্দ্রর ২য়  লার েনফাশরন্স রুশি  

অনুমষ্ঠ  হয়। িলিান ২০১৭-২০১৮ অে ম বেশরর কোস ম সমূশহর েনশেন্ট এর মবষয়গুশলা প্রমশক্ষণ প্রম ষ্ঠান: উদ্ভাবন ও 

পমরর মন মবষয়ে কসাশ্যাল মিমর্য়া সাংলাশপর গাইর্  লাইশনর  আশলাশে আপশর্ে েরা হয়। উি েি মশালায় প্রর্ান 

অম মে মহশসশব উপমস্থ  মেশলন ভূমি িন্ত্রণালশয়র সমিব জনাব কিা: আব্দুল জমলল। েি মশালাটির সঞ্চালশের োময়ত্ব 

পালন েশরন জনাব কিা: িাহফুজুর রহিান, কিয়ারম্যান (মসমনয়র সমিব), ভূমি সাংস্কার কবার্ ম।  সভাপম ত্ব েশরন 

জনাব কিা: আব্দুল হাই, পমরিালে (যুগ্ম-সমিব), ভূমি প্রশাসন প্রমশক্ষণ কেন্দ্র। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 অেযন্তরীন প্রমশক্ষণ : জনপ্রশাসন প্রমশক্ষণ নীমতিালা (মপএটিমপ) অনুর্ায়ী প্রন্দ্রতযে েি যচারীন্দ্রে প্রন্দ্রতযে বের ৬০ 

ঘন্টা বােতামূলে প্রমশক্ষন্দ্রণর অংশ মহন্দ্রসন্দ্রব ভূমি প্রশাসন প্রমশক্ষণ কেন্দ্রের েি যচারীন্দ্রির প্রমশক্ষণ প্রিান। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

কোস য োমরকুলাি মরমেউ েি যশালার উন্দ্রবাধন েরন্দ্রেন 

ভূমি সমচব িন্দ্রহািয়। 
কোস য োমরকুলাি পর্ যান্দ্রলাচনা ও মরমেউ েরা হন্দ্রে। 
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(চ) প্রমশক্ষণ িমর্উল : 

 

ভূমি প্রশাসন প্রমশক্ষণ কেন্দ্র, ঢাোয় অনুমষ্ঠ  প্রমশক্ষণ কোস ম : 

 

প্রমশক্ষণ কোস ম নাং -১ 

অম মরি কজলা  ম্যামজশেে, অম মরি কজলা প্রশাসে (সামব মে/ রাজস্ব /এল,এ/মশক্ষা ও উন্নয়ন) এবাং অম মরি 

পুমলশ সুপারগশণর জন্য “উচ্চ র ভূমি ব্যবস্থাপনা কোস ম - ১” (কিয়াে- ১ সপ্তাহ, ২৫টি অমর্শবশন )। 

 

অমর্শবশনসমূহ  : 

১। ভূমি ব্যবহার নীম িালা, ২০০১ ।  

২। ভূমি ব্যবস্থাপনায় মর্মজোইশজশন, জমরপ োশজ মজমপএস, ইটিএস কিমশশনর ব্যবহার।  

৩-৪। রাষ্ট্রীয় অমর্গ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন-১৯৫০ 

 অমর্শবশন-১ : ।    

 অমর্শবশন-২ : ।    

৫। প্রজাস্বত্ব মবমর্িালা-১৯৫৫। 

৬-৭। খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বশন্দাবস্ত নীম িালা :  

     অমর্শবশন-১ : কৃমষ। 

      অমর্শবশন-২ : অকৃমষ। 

৮। অমপ ম  সম্পমত্ত প্র িপ মণ আইন-২০০১ এবাং অমপ ম  সম্পমত্ত মনষ্পমত্ত। 

৯। ওয়াক্ফ ও কেশবাত্তর সম্পমত্তর ব্যবস্থাপনা। 

১০। অমর্গ্রহশণর োরশণ ক্ষম গ্রস্থশের পুণব মাসন এবাং অমর্গ্রহণকৃ  ভূমির ব্যবস্থাপনা।   

১১-১২। সায়রা  িহল ব্যবস্থাপনা  

 অমর্শবশন-১ : হােবাজার ও জল িহাল সাংক্রান্ত আইন ও নীম িালা।  

 অমর্শবশন-২ : বালু িহাল, পাের িহাল, র্াে/কফরীর্াে, মিাংমে ও লবন িহাল, িা বাগান ব্যবস্থাপনা। 

১৩-১৪। উত্তরামর্োর আইন। 

অমর্শবশন-১ : মুসমলি আইন। 

অমর্শবশন-২ : মহন্দু এবাং অন্যান্য র্ি মাবলম্বীর আইন। 

১৫। নািজারী, জিাখামরজ ও জিা এেেীেরণ। 

১৬। োমরদ্র মবশিািন োর্ মক্রি : আেশ মগ্রাি, আশ্রায়ণ প্রেল্প, গুেগ্রাি প্রেল্প, ক্লাইশিন্ট মভেটিিস মরহিামবমলশেশন 

প্রশজক্ট।  

১৭। কেওয়ানী িািলা পমরিালনা ও  েফাওয়ারী প্রম শবেন প্রস্তু  প্রণালী । 

১৮। ভূমি মবশরাশর্র উৎস ও স্বরূপ এবাং মনস্পমত্ত প্রমক্রয়া (আন্তিঃব্যমি, আন্তিঃশিৌজা, আন্তিঃশজলা ও আন্তজমাম ে)। 

১৯। প্রাকৃম ে  জলার্ার সাংরক্ষণ আইন-২০০০ এবাং কখলার িাঠ, উযাণ, উনু্মি স্থান সাংরক্ষণ/। 

২০। খাস জমি উিার, সরোরী সম্পমত্তর অববর্ েখল উশেে োর্ মক্রি এবাং সাংমিষ্ট আইন ও নীম িালা। 

২১। ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুশয়ল- ১৯৯০। 

২২। মরশয়ল এশেল উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ 

২৩-২৪। মবষয় মভমত্তে েলীয় আশলািনা ও উপস্থাপন। 

২৫। সাসশেশনবল কর্শভলপশিন্ট কগাল (এসমর্মজ), মভশন ২০২১ এবাং পারস্কপেটিভ প্লিান (মপমপ)।  

২৬।  থ্য অমর্োর আইন, ২০০৯। 

২৭ জা ীয় শুিািার কেৌশল বাস্তবায়ন এবাং বামষ মে েি মসম্পােন চুমি (এমপএ)।       

২৮। অটিজি এবাং অটিমেেশের সহায় া। 

২৯। আমে মে ব্যবস্থাপনা ও মর্মর্ও এর ক্ষি া এবাং সরোমর ক্রয় আইন ও মবমর্িালা। 
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৩০। ভুমি অমফশস দূনীম ; এর োরণ, প্রম োর ও প্রম শরার্।  

৩১। উদ্ভাবনী মিন্তা কি না এবাং ভূমি ব্যবস্থাপনার কসবা সহজীেরণ। 

৩২। প্রশজক্ট ম্যাশনজশিন্ট। 

৩৩। োে ইনফরশিশন ম্যাশনজশিন্ট মসশেি। 

৩৪। পমরশবশ আইন। 

 

প্রমশক্ষণ কোস ম নাং - ০২ 

উপশজলা মনব মাহী অমফসারশের জন্য “উচ্চ র ভূমি ব্যবস্থাপনা কোস ম - ২” (কিয়াে- ১ সপ্তাহ, ২৫টি অমর্শবশন)। 

 

 অমর্শবশনসমূহ : 

১। ভূমি ব্যবহার নীম িালা ও ভূমি ব্যবস্থাপনার আধুমনোয়ন।  

২। জমরপ োশজ মজমপএস, ইটিএস কিমশশনর ব্যবহার এবাং ভূমি প্রশাসশন জমে  েি মে মা/েি মিারীশের ভূমিো।   

৩। খাস জমি উিার, সরোরী সম্পমত্ত অববর্ েখল উশেে োর্ মক্রি এবাং সাংমিষ্ট আইন ও নীম িালা। 

৪-৫। রাষ্ট্রীয় অমর্গ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন-১৯৫০ (অমর্শবশন ১ও ২)।  

৬। প্রজাস্বত্ব মবমর্িালা- ১৯৫৫।  

৭-৮। খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বশন্দাবস্ত নীম িালা - 

           অমর্শবশন-১ : কৃমষ।    

           অমর্শবশন-২ : অকৃমষ।   

৯-১০। সায়রা  িহল ব্যবস্থাপনা।   

অমর্শবশন-১ : হাে বাজাশরর আইন এবাং হােবাজার ব্যবস্থাপনা। 

অমর্শবশন-২ : জল িহল ও র্াে/ কফরীর্াে ব্যবস্থাপনা। 

১১-১২। উত্তরামর্োর আইন। অমর্শবশন-১ : মুসমলি। 

                                  অমর্শবশন-২ : মহন্দু এবাং অন্যান্য। 

১৩। বালু ও িাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০। 

১৪। আেশ মগ্রাি/ আশ্রয়ন প্রেল্প / গুেগ্রাি প্রেল্প বাস্তবায়ন ও োমরদ্র মবশিািন প্রেল্প।   

১৫। অমপ ম  সম্পমত্ত প্র িপ মণ আইন-২০০১ এবাং অমপ ম  সম্পমত্ত মনষ্পমত্ত। 

১৬। ওয়াক্ফ এবাং কেশবাত্তর সম্পমত্তর ব্যবস্থাপনা।  

১৭। সরোমর োমব আোয়- ১৯১৩। 

১৮। এমস (োে) এবাং ইউমনয়ন ভূমি অমফস পমরে মশশনর গুরুত্বপূণ ম মেেসমূহ ও পমরেশ মন েলাশেৌশল। 

১৯। ভুমি অমফশস দূনীম ; এর োরণ, প্রম োর ও প্রম শরার্।  

২০-২১। মবষয় মভমত্তে েলীয় আশলািনা ও উপস্থাপন। 

২২। সাসশেশনবল কর্শভলপশিন্ট কগাল (এসমর্মজ), মভশন ২০২১ এবাং পারস্কপেটিভ প্লান (মপমপ)।  

২৩। ভূমি মবষয়ে আমে মে ব্যবস্থাপনা, রাজস্ব অমর্ে ও অমর্ে আপমত্ত মনস্পমত্ত। 

২৪।  থ্য অমর্োর আইন, ২০০৯। 

২৫। জা ীয় শুিািার কেৌশল বাস্তবায়ন এবাং বামষ মে েি মসম্পােন চুমি (এমপএ)।      

২৬। অটিজি এবাং অটিমেেশের সহায় া। 

২৭। আমে মে ব্যবস্থাপনা ও  মর্মর্ও এর ক্ষি া এবাং মপমপআর । 

২৮। উদ্ভাবনী মিন্তা কি না এবাং ভূমি ব্যবস্থাপনার কসবা সহজীেরণ। 

২৯। প্রশজক্ট ম্যাশনজশিন্ট। 

৩০ সরোমর ক্রয় আইন ও মবমর্িালা। 

৩১। োে ইনফরশিশন ম্যাশনজশিন্ট মসশেি। 

৩২। পমরশবশ আইন। 
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প্রমশক্ষণ কোস ম নাং - ৩ 

নবমনযুি সহোরী েমিশনার (ভূমি)গশণর জন্য “কবমসে ভূমি ব্যবস্থাপনা কোস ম” (কিয়াে- ৩ সপ্তাহ, ৭৫টি 

অমর্শবশন)    

 

িমর্উল - ১ : ভূমি ব্যবস্থাপনার মবব মন, প্রিমল  ভূমি আইন, মবমর্, নীম িালা ও গঠি  েমিটির োর্ মক্রি। 

১। ভূমি ব্যবস্থার মবব মন, ভূমি সাংমিষ্ট আইন ও মবমর্ এবাং ভূমি িন্ত্রণালয় ও অর্ীন্যস্ত েপ্তশরর সাাংগঠমনে োঠাশিা 

এবাং োজ।  

২। ভুমি ব্যবস্থাপনায় আধুমনোয়ন এবাং অশোশিশন। 

৩। রাষ্ট্রীয় অমর্গ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন - ১৯৫০ : অমর্শবশন- ১ : র্ারা : ০১ - ৭৮।  

৪।        ”                                  ”      : অমর্শবশন- ২ : র্ারা : ৭৯ - ১৫২। 

৫। প্রজাস্বত্ব মবমর্িালা - ১৯৫৫। 

৬। জা ীয়, মবভাগ, কজলা, উপশজলা এবাং ইউমনয়ন পর্ মাশয় গঠি  ভূমি মবষয়ে েমিটি এবাং েমিটির োর্ মক্রি। 

৭। ভূমি ব্যবহার নীম িালা, ২০০১। 

৮। ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুশয়ল- ১৯৯০ এবাং এর ব্যবহার।  

 

িমর্উল - ২ : খাস জমি ও সায়রা  িহাল ব্যবস্থাপনা।  

১। খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বশন্দাবস্ত নীম িালা  অমর্শবশন -  ১ : কৃমষ   

২।                   ”                               অমর্শবশন - ২ : অকৃমষ 

৩।  সায়রা  িহাল ব্যবস্থাপনা - The Sairat Mahals(Management) Ordinance, 1959;  

The Hats and Bazars(Establishment and Acquisition) Ordinance, 1959;  

The Bangladesh Government Hats and Bazars(management) (Repeal) 

Ordinance, 1975 এবাং হােবাজার । 

৪। জল, বালু, কফরীর্াে,  লবন, মিাংমে, িা বাগান, পাের িহাল, বনভূমি, রাবার বাগান, ফল বাগান, বাঁশ িহাল 

ই িামে ব্যবস্থাপনা। 

৫। প্রাকৃম ে জলার্ার সাংরক্ষণ আইন, ২০০০ এবাং বালু ও িাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০;  The 

Cultarable Waste Land (Utilization) Ordinance, 1959. 

 

িমর্উল - ৩ : মবশশষ আইশনর আও ায় হস্তান্তরকৃ  সম্পমত্ত ব্যবস্থাপনা।  

১। অমপ ম  সম্পমত্ত প্র িপণ ম আইন, ২০০১ ও অমপ ম  সম্পমত্তর ে ও খ  ামলো মনষ্পমত্ত।  

২। পমর িি, মবমনিয়, িাে সম্পমত্ত এবাং কোে ম অব ওয়ার্ মস সম্পমত্তর আইন ও ব্যবস্থাপনা। 

৩। ওয়াক্ফ ও কেশবাত্তর সম্পমত্ত আইন ও সম্পমত্ত ব্যবস্থাপনা। 

 

িমর্উল - ৪ : ভূমি উন্নয়ন ের, ও সরোমর পাওনা আোয় আইন,  ১৯১৩।  

১। ভূমি উন্নয়ন ের  অমর্শবশন- ১ : ভূমি উন্নয়ন ের অধ্যাশেশ, মবমর্ ও সাকুমলারসমূহ।  

২।         ”          অমর্শবশন-২ : ভূমি উন্নয়ন ের মনর্ মারণ ও আোয় োর্ মক্রি। 

৩। সরোমর পাওনা আোয় আইন, ১৯১৩ ও সাটি মমফশেে কেস মনস্পমত্তর প্রমক্রয়া। 

৪। সরোমর পাওনা আোয় আইশনর প্রশয়াগ (ব্যবহামরে- কেস নেী পর্ মাশলািনা, আশেশনািা ত মর, ফরিস এর 

ব্যবহার)। 

 

িমর্উল - ৫ : উত্তরামর্োর আইন , মিউশেশন, ভূমি অমফস পমরেশ মন এবাং করমজোর ও মরোন ম ।  

১। উত্তরামর্োর আইন ।   অমর্শবশন- ১ : মুসমলি উত্তরামর্োর আইন ও এপস এর ব্যাবহার। 

২।          ”                অমর্শবশন- ২ : মহন্দু, কবৌি, খ্রীষ্টান ও বাাংলাশেশশ প্রশর্াজি অন্যান্য উত্তরামর্োর আইন। 
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৩। মিউশেশন বা নািজারী - জিাভাগ, জিা এেেীেরণ ও নতুন খম য়ান সৃজন) এবাং সাংমিষ্ট করমজোর হালেরণ। 

৪। মিউশেশন ব্যবহামরে -  িািলা সৃজন, আশেশনািা ত মর, আমপল, মরমভউ এবাং মরমভশন।  

৫। উপশজলা ভূমি অমফস/ইউমনয়ন ভূমি অমফস পমরেশ মন। 

৬। ভূমি ব্যবস্থাপনায় ব্যবহৃ  করমজোর, মরোন ম ও ফরিস। 

৭। মবমভন্ন করমজোর হালেরণ ও মরোন ম প্রস্তু  (ব্যবহামরে - সাংযুমি : সহোরী েমিশনার (ভূমি) 

 

িমর্উল - ৬ : ভূমি সাংমিষ্ট অন্যান্য আইন। 

১। সম্পমত্ত হস্তান্তর আইন- ১৮৮২, এবাং বাশোয়ারা আইন, 1893। 

২। করমজশেশন আইন, ১৯০৮, মবমভন্ন প্রোর েমলল ও চুমি পে এবাং এগুমলর করমজশেশন পিম  । 

৩। ভূমি প্রশাসন ম্যানুয়াল। 

৪।  ািামে আইন ও সুমনমে মষ্ট প্রম োর আইন। 

৫। The Government and Local Authorites Lands and Buildings 

(Recovery of Possession) Ordinance, 1970 এবাং অববর্ েখল উশেে োর্ মক্রি ও সাংমিষ্ট 

অন্যান্য আইন ও মবমর্।  

৬। মসেমস্ত ও পশয়ামস্ত সাংক্রান্ত আইন ও সম্পমত্ত ব্যবস্থাপনা। 

 

িমর্উল - ৭ :  ভূমি অমর্গ্রহণ।  

১। (ে) স্থাবর সম্পমত্ত অমর্গ্রহণ ও হুকুি েখল অধ্যাশেশ ১৯৮২ (সাংশশার্নীসহ)। 

২। অমর্গ্রহণকৃ  জমির ভূমি উন্নয়ন ের মনর্ মারণ ও আোয়, ক্ষম গ্রস্থশের পূণ মবাসন এবাং উন্নয়ন প্রেল্প বাস্তবায়ন। 

 

িমর্উল - ৮ : কেওয়ানী আইন,  ভূমি কেন্দ্রীে কেওয়ানী িািলা এবাং রাজস্ব িািলা।  

১-২।  কেওয়ানী োর্ মমবমর্, ১৯০৮।  

৩।  ভূমি কেন্দ্রীে কেওয়ানী  িািলা, মবমভন্ন প্রোর রাজস্ব ও মবমবর্ িািলা।   

৪। কেওয়ানী  িািলার আমজম ও েফাওয়ারী জবাব (এস,এফ) প্রস্তু েরণ। 

৫। মরে, স্থায়ী ও অস্থায়ী মনশষর্াজ্ঞা এবাং আোল  অবিাননার িািলা ই িামে। 

৬। মেগাল মরশিিবাশরনসাস ম  এিাক্ট, সরোমর উমেল মনশয়াগ, সরোমর িািলা পমরিালনা। 

৭। রাজস্ব আোলশ র  িািলায় ভুলত্রুটি এবাং ভূমি আপীল কবার্ ম এর এখম য়ার। 

৮। ভূমি কেন্দ্রীে জামলয়াম  এবাং এর  প্রম োর ও প্রম শরাশর্র উপায়। 

 

িমর্উল - ৯ :  ভূমি জমরপ ও করের্ ম।  

১। েিার্াোল জমরপ ও মেয়ারা জমরপ এবাং েি মে মা-েি মিারীশের ভুমিো। 

২। আন্তিঃশজলা, আন্তিঃোনা, আন্তিঃইউমপ, আন্তিঃশিৌজা ও আন্তজমাম ে সীিানা মনর্ মারণ ও সহোরী েমিশনার(ভূমি) 

এর োময়ত্ব। 

৩। করের্ ম ম্যানুয়াল, ১৯৪৩ এবাং করের্ ম রুি ব্যবস্থাপনা ও করের্ ম সাংরক্ষণ। 

 

িমর্উল - ১০ :  ভূমি সাংস্কার োর্ মক্রি। 

১। ভূমি সাংস্কার অধ্যাশেশ- ১৯৮৪ এবাং ঋণ শামলমস আইন, ১৯৮৯ এবাং োে কজামনাং প্রেশল্পর োর্ মক্রি। 

২। োমরদ্রি মবশিািন োর্ মক্রি :  গুেগ্রাি, আেশ ম গ্রাি, আশ্রয়ণ প্রেল্প, ক্লাইশিে মভেটিিস মরহিামবমলশেশন প্রশজক্ট। 
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িমর্উল - ১১ :  পাব ম ি ভূমি ব্যবস্থাপনা ।  

১। পাব ম ি িট্টগাি করগুশলশন, ১৯০০ এবাং এ আইশন ভূমি সাংক্রান্ত মবর্ান; পাব ম ি ভূমি ব্যবস্থাপনায় সাশেমল িীফ, 

কহর্ম্যান ও োব মারীর ভূমিো এবাং খাজনা ও জুিের মনর্ মারণ ও আোয়।  

২। ভূমি মবশরার্ মনষ্পমত্ত েমিশন আইন, ২০০১ ও মবশরার্ মনষ্পমত্ত োর্ মক্রি এবাং পাব ম ি ভূমির জমরপ ও করের্ ম অব 

রাইেস ত মর এবাং পাব ম ি কজলার হাে বাজার ব্যবস্থাপনা এবাং পাব ম ি ভূমি অমর্গ্রহণ আইন,১৯৫৮ এবাং অমর্গ্রহণ 

প্রমক্রয়া। 

 

িমর্উল - ১২ :  মবমবর্ । 

১। ভূমির কশ্রমণ মবভাগ ও কশ্রমণ পমরব মন। 

২। মরয়াল এশেে উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ এবাং বােী ভাো, পশজশন এবাং বহু ল ভবশনর িামলোনা। 

৩। ইেভাো,  কখলার িাঠ, উনু্মি স্থান, ক্ষুদ্র নৃশগামষ্ঠর জমি, সুখামর্োর ই িামে মবষয়ে ব্যবস্থাপনা। 

৪। ভূমি মবশরাশর্র উৎস ও স্বরূপ এবাং মনস্পমত্ত প্রমক্রয়া (আন্তিঃব্যমি, আন্তিঃশিৌজা, আন্তিঃশজলা ও আন্তজমাম ে)। 

৫। মনজ অমফস ও ইউমনয়ন ভূমি অমফস পমরেশ মন (গুরুত্বপূণ ম মেে সমূহ ও পমরেশ মন েলা কেৌশল)। 

৬। সহোরী েমিশনার (ভূমি) এর োময়  ও ে মব্যর্ব।  

৭। পমরশবশ আইন। 

৮। োে ইনফরশিশন ম্যাশনজশিন্ট মসশেি। 

 

িমর্উল - ১৩ :  ভূমি ব্য ী  অন্যান্যভাশব রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূণ ম মবষশয় প্রমশক্ষণ ।  

১। সাসশেশনবল কর্শভলপশিন্ট কগাল (এসমর্মজ), মভশন ২০২১ এবাং পারস্কপেটিভ প্লান (মপমপ)।  

২। ভূমি মবষয়ে আমে মে ব্যবস্থাপনা, রাজস্ব অমর্ে ও অমর্ে আপমত্ত মনস্পমত্ত। 

৩।  থ্য অমর্োর আইন, ২০০৯। 

৪। জা ীয় শুিািার কেৌশল বাস্তবায়ন এবাং বামষ মে েি মসম্পােন চুমি (এমপএ)।       

৫। অটিজি এবাং অটিমেেশের সহায় া। ও মর্মর্ও এর ক্ষি া এবাং 

৬। সরোমর ক্রয় নীম িালা (মপমপআর) এবাং মর্মর্ও এর ক্ষি া । 

৭। ভুমি অমফশস দূনীম ; এর োরণ, প্রম োর ও প্রম শরার্।  

৮। ভূমি ব্যবস্থাপনার কসবা সহজীেরণ এবাং উদ্ভাবনী মিন্তা কি না। 

 

  

প্রমশক্ষণ কোস ম নাং - ৪ 

মসমনয়র সহোরী েমিশনার/সহোরী েমিশনার ও সিপর্ মাশয়র অন্যান্য েপ্তশরর েি মে মাশের জন্য “ভূমি ব্যবস্থাপনা 

কোস ম” (কিয়াে-২ সপ্তাহ, ৫০টি অমর্শবশন )। 

 

িমর্উল - ১ : ভূমি ব্যবস্থার মবব মন, ভূমি আইন , মবমর্  ও নীম িালা।   

১। ভূমি ব্যবস্থার মবব মন এবাং মবযিান ভূমি সাংমিষ্ট আইন ও মবমর্। 

২। ভূমি িন্ত্রণালয় এবাং অর্ীন্যস্ত েপ্তশরর সাাংগঠমনে োঠাশিা এবাং োর্ মাবলী।  

৩-৪। রাষ্ট্রীয় অমর্গ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন - ১৯৫০ : অমর্শবশন- ১ : র্ারা : ০১ - ৭৮।  

৫।        ”                                  ”           : অমর্শবশন- ২ : র্ারা : ৭৯ - ১৫২। 

৬। প্রজাস্বত্ব মবমর্িালা - ১৯৫৫। 

৭। ভূমি ব্যবহার নীম িালা, ২০০১। 

৮। প্রাকৃম ে জলার্ার সাংরক্ষণ আইন, ২০০০ এবাং বালু ও িাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০। 

৯। ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল- ১৯৯০ । 
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 িমর্উল - ২ : খাস জমি ও সায়রা  িহাল ব্যবস্থাপনা।  

১। খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বশন্দাবস্ত নীম িালা  অমর্শবশন -  ১ : কৃমষ   

২।                   ”                               অমর্শবশন - ২ : অকৃমষ 

৩।  The Sairat Mahals(Management) Ordinance, ১৯৫৯ এবাং সায়রা  িহাল ব্যবস্থাপনা ।   

৪। (ে) The Hats and Bazars(Establishment and Acquisition) Ordinance, ১৯৫৯  

    (খ) The Bangladesh Government Hats and Bazars(management) (Repeal) 

Ordinance, ১৯৭৫ এবাং হােবাজার ব্যবস্থাপনা। 

৫। অমর্শবশন- ১ : জল, বালু, র্াে-কফরীর্াে, লবন, মিাংমে, িা বাগান, পাের িহাল ই িামে ব্যবস্থাপনা । 

 

িমর্উল - ৩ : অমপ ম  সম্পমত্ত ; পমর িি, মবমনিয়, িাে ও কোে ম অব ওয়ার্ মস সম্পমত্ত এবাং ওয়াক্ফ ও কেশবাত্তর 

সম্পমত্ত ব্যবস্থাপনা।  

১। অমপ ম  সম্পমত্ত প্র িপণ ম আইন, ২০০১ ও অমপ ম  সম্পমত্তর ে ওখ  ামলো মনষ্পমত্ত। 

২। পমর িি, মবমনিয়,  িাে এবাং কোে ম অব ওয়ার্ মস সম্পমত্তর আইন ও ব্যবস্থাপনা। 

৩। ওয়াক্ফ এবাং কেশবাত্তর সম্পমত্ত আইন ও সম্পমত্ত ব্যবস্থাপনা। 

 

িমর্উল - ৪ : ভূমি উন্নয়ন ের ও সরোমর পাওনা আোয় আইন।  

১। ভূমি উন্নয়ন ের  অমর্শবশন- ১ : ভূমি উন্নয়ন ের অধ্যাশেশ, মবমর্ ও সাকুমলারসমূহ।  

২।         ”          অমর্শবশন-২ : ভূমি উন্নয়ন ের মনর্ মারণ ও আোয় োর্ মক্রি। 

৩। সরোমর পাওনা আোয় আইন, ১৯১৩ ও সাটি মমফশেে কেস মনস্পমত্তর প্রমক্রয়া। 

 

িমর্উল - ৫ : উত্তরামর্োর আইন , মিউশেশন, করমজোর ও মরোন ম এবাং ভূমি অমফস পমরেশ মন।  

১। উত্তরামর্োর আইন ।   অমর্শবশন- ১ : মুসমলি উত্তরামর্োর আইন। 

২।          ”                অমর্শবশন- ২ : মহন্দু, কবৌি, খ্রীষ্টান ও বাাংলাশেশশ প্রশর্াজি অন্যান্য উত্তরামর্োর আইন। 

৩। মিউশেশন বা নািজারী (জিাভাগ, জিা এেেীেরণ ও নতুন খম য়ান) এবাং সাংমিষ্ট করমজোর হালেরণ। 

৪। মিউশেশন ব্যবহামরে (িািলা সৃজন, আশেশনািা ত মর, িািলার আমপল, মরমভউ এবাং মরমভশন)।  

৫। উপশজলা ভূমি অমফস/ইউমনয়ন ভূমি অমফস পমরেশ মন। 

৬। ভূমি ব্যবস্থাপনায় ব্যবহৃ   করমজোর, মরোন ম ও ফরিস। 

  

িমর্উল - ৬ : ভূমি সাংমিষ্ট অন্যান্য আইন।  

১। সম্পমত্ত হস্তান্তর আইন- ১৮৮২ এবাং বাশোয়ারা আইন, ১৯০৯। 

২। করমজশেশন আইন, ১৯০৮ এবাং মবমভন্ন প্রোর েমলল ও চুমি পে, করমজশেশন পিম  ও কোে ম মফ । 

৩। ভূমি প্রশাসন ম্যানুয়াল। 

৪।  ািামে আইন ও সুমনমে মষ্ট প্রম োর আইন। 

৫। The Government and Local Authorites Lands and Buildings 

(Recovery of Possession) Ordinance, ১৯৭০ এবাং অববর্ েখল উশেে োর্ মক্রি ও সাংমিষ্ট 

অন্যান্য আইন ও মবমর্। 

৬। মসেমস্ত ও পশয়ামস্ত সাংক্রান্ত আইন এবাং েি মে মা েি মিারীশের েরণীয়। 

 

িমর্উল - ৭ :  ভূমি অমর্গ্রহণ।  

১।  স্থাবর সম্পমত্ত অমর্গ্রহণ ও হুকুি েখল অধ্যাশেশ,  ১৯৮২। 

২। অমর্গ্রহণকৃ  জমির ভূমি উন্নয়ন ের মনর্ মারণ ও আোয়, ক্ষম গ্রস্থশের পূণ মবাসন এবাং উন্নয়ন প্রেল্প বাস্তবায়ন। 
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িমর্উল - ৮ : কেওয়ানী আইন,  ভূমি কেন্দ্রীে কেওয়ানী িািলা এবাং রাজস্ব িািলা।  

১।  কেওয়ানী োর্ মমবমর্, ১৯০৮।  

২।  ভূমি কেন্দ্রীে কেওয়ানী এবাং মবমভন্ন প্রোর রাজস্ব ও মবমবর্ িািলা।   

৩। কেওয়ানী  িািলার আমজম ও েফাওয়ারী জবাব (এস,এফ) প্রস্তু েরণ। 

৪। মরে, স্থায়ী ও অস্থায়ী মনশষর্াজ্ঞা এবাং আোল  অবিাননার িািলা। 

৫। মলগ্যাল মরশিিবাশরসারস এিাক্ট, সরোমর উমেল মনশয়াগ, সম্মানী প্রোন, সরোমর িািলা পমরিালনা। 

৬। ভূমি কেন্দ্রীে জামলয়াম  এবাং এর প্রম োর ও প্রম শরাশর্র উপায়।  

 

িমর্উল - ৯ :  ভূমি জমরপ ও করের্ ম।  

১। েিার্াোল জমরপ ও মেয়ারা জমরপ এবাং েি মে মা-েি মিারীশের েরণীয়।  

২। করের্ ম ম্যানুয়াল, ১৯৪৩ এবাং করের্ ম রুি ব্যবস্থাপনা ও করের্ ম সাংরক্ষণ। 

 

িমর্উল - ১০ :  ভূমি সাংস্কার োর্ মক্রি। 

১। ভূমি সাংস্কার অধ্যাশেশ- ১৯৮৪ এবাং ঋণ শামলমস আইন, ১৯৮৯ এবাং োে কজামনাং প্রেশল্পর োর্ মক্রি। 

২। োমরদ্র মবশিািন োর্ মক্রি :  গুেগ্রাি, আেশ ম গ্রাি, আশ্রয়ণ প্রেল্প, ক্লাইশিে মভেটিিস মরহিামবমলশেশন প্রশজক্ট।   

 

িমর্উল - ১১ :  পাব ম ি ভূমি ব্যবস্থাপনা ।  

১। পাব মি িট্টগ্রাি করগুশলশন, ১৯০০ এবাং এ আইশন ভূমি সাংক্রান্ত মবর্ান, পাব মি ভূমি ব্যবস্থাপনায় সাশেমল িীফ, 

কহর্ম্যান ও োব মারীর ভূমিো এবাং খাজনা ও জুিের মনর্ মারণ ও আোয়।  

২। ভূমি মবশরার্ মনস্পমত্ত েমিশন আইন, ২০০১ ও মবশরার্ মনস্পমত্ত োর্ মক্রি এবাং পাব ম ি ভূমির জমরপ ও করের্ ম 

অব রাইেস ত রী এবাং পাব ম ি কজলার হাে বাজার ব্যবস্থাপনা এবাং পাব মি ভূমি অমর্গ্রহণ আইন, ১৯৫৮ এবাং 

অমর্গ্রহণ প্রমক্রয়া।  

 

িমর্উল - ১২ :  মবমবর্ ।  

১। ভূমির কশ্রমণ মবভাগ ও কশ্রমণ পমরব মন। 

২। মরয়াল এশেে উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ এবাং ভাো, পশজশন এবাং বহু ল ভবশনর িামলোনা। 

৩। ইেভাো, কখলার িাঠ, উনু্মি স্থান, ক্ষুদ্র নৃশগামষ্ঠর জমি, সুখামর্োর ই িঅমে মবষয়ে ব্যবস্থাপনা।  

৪। ভূমি মবশরাশর্র উৎস ও স্বরূপ এবাং মনস্পমত্ত প্রমক্রয়া (আন্তিঃব্যমি, আন্তিঃশিৌজা, আন্তিঃশজলা ও আন্তজমাম ে)। 

৫। েলীয় আশলািনা, প্রম শবেন প্রস্তু  ও উপস্থাপন। 

৬। ভূমি অমফস পমরেশ মণ (গুরুত্বপূণ ম মেে সমূহ ও পমরেশ মণ েলা কেৌশল)।  

৭। পমরশবশ আইন। 

৮। োে ইনফরশিশন ম্যাশনজশিন্ট মসশেি। 

 

িমর্উল - ১৩ :  ভূমি ব্য ী  অন্যান্যভাশব রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূণ ম মবষশয় প্রমশক্ষণ ।  

১। সাসশেশনবল কর্শভলপশিন্ট কগাল (এসমর্মজ), মভশন ২০২১ এবাং পারস্কপেটিভ প্লান (মপমপ)।  

২। ভূমি মবষয়ে আমে মে ব্যবস্থাপনা, রাজস্ব অমর্ে ও অমর্ে আপমত্ত মনস্পমত্ত। 

৩।  থ্য অমর্োর আইন, ২০০৯। 

৪। জা ীয় শুিািার কেৌশল বাস্তবায়ন এবাং বামষ মে েি মসম্পােন চুমি (এমপএ)।       

৫। অটিজি এবাং অটিমেেশের সহায় া। 

৬। উদ্ভাবনী মিন্তা কি না এবাং ভূমি ব্যবস্থাপনার কসবা সহজীেরণ।  
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প্রমশক্ষণ কোস ম নাং – ৫ 

ভূমি হুকুিেখল েি মে মা ও অম মরি ভূমি হুকুি েখল েি মে মা/ভূমি অমর্গ্রহণ োশজ সাংমিষ্ট অন্যান্য েপ্তশরর 

সিপর্ মাশয়র েি মে মাগশণর জন্য “ভূমি অমর্গ্রহণ মবষয়ে কোস ম-১” (কিয়াে-১ সপ্তাহ, ২৫টি অমর্শবশন)। 

 

মবষয় সমূহ : 

১। অমর্গ্রহণ আইশনর ক্রিমবোশ । 

২-৪। ভূমি অমর্গ্রহণ পিম (স্থাবর সম্পমত্ত অমর্গ্রহণ অধ্যাশেশ, ১৯৮২ এবাং মবমর্সমূহ)।   

 অমর্শবশন- ১ : ৩ র্ারার কনাটিশ প্রোন, কেস নমে সৃজন, আপমত্ত ও শুনানী, চূোন্ত মসিান্ত ।  ৬ র্ারায় 

কনাটিশ প্রোন, সশরজমিশন পমরেশ মন ও মভমর্ও র্ারন, সঠিে িামলে মনর্ মার, ক্ষম পূরণ মনর্ মারণ, ক্ষম পূরণ প্রোন ও 

ক্ষম গ্রস্থশের পূণ মবাসন।  

 অমর্শবশন-২ : কেস বাম ল েরণ, েখল হস্তান র, কগশজে মবজ্ঞমপ্ত ও নািজারী, কক্রাে অমর্গ্রহণ োর্ মক্রি।  

 অমর্শবশন- ৩ : আরমবশিের মনশয়াগ, আশবেন কপশ, শুনানী, আপীল, অম মরি ক্ষম পূরণ মনর্ মারণ ও প্রোন 

৫। এল এ ম্যানুয়াল (করমজোর ও ফরিস)। 

৬। পাব ম ি িিগ্রাি (ভূমি অমর্গ্রহণ) করগুশলশন, ১৯৫৮। 

৭। অস্থাবর সম্পমত্ত হুকুি েখল (ক্ষম পূরণ) মবমর্িালা- ১৯৯০। 

৮। ভূমি ব্যবহার নীম িালা ও ভূমি ব্যবস্থাপনার অধুমনোয়ন। 

৯। রাষ্ট্রীয় অমর্গ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন-১৯৫০  

১০। প্রজাস্বত্ব মবমর্িালা-১৯৫৫। 

১১। অমর্গ্রহণ োশজ মনশয়ামজ  েি মে মা েি মিারীশের েি ম বন্টন(িাে মার অব মর্উটিজ)  ামলো।  

১২। অমর্গ্রহী  জমির ভূমি উন্নয়ন ের মনর্ মারণ ও আোয় এবাং আোয় োশজ ব্যবহৃ  ফরম্স ও করমজষ্টার সমূহ।  

১৩। এল,এ কেশসর আনুষামিে খরশির জন্য অে ম সাংস্থান এবাং ব্যয়, অমর্গৃহী  ভূমির করের্ ম হালেরণ পিম ; এে 

প্র িাশী সাংস্থার জমি অন্য প্র িাশী সাংস্থাশে প্রোন, সম্পমত্তর র্শোপযুি োশজ ব্যবহার এবাং অপ্রশয়াজনীয় অমর্কৃ  

জমি সিপ মণ।  

১৪। কেওয়ানী আোলশ  অমর্গ্রহণ সাংক্রান্ত িািলা এবাং েফাওয়ারী জবাব।  

১৫। অমর্গ্রহণ সাংক্রান্ত আমে মে ব্যবস্থাপনা ও অমর্ে আপমত্ত মনস্পমত্ত প্রমক্রয়া।  

১৬। ক্ষম গ্রস্থ ব্যমি/প্রম ষ্টাশনর েরনীয় োজ-আশবেন পিম , িামহ  োগজপে/েমলল েস্তাশবজ ই িামে। 

১৭। পদ্মােীশজর অর্গ্রহণ সাংক্রান্ত আইন। 

১৮। সাসশেশনবল কর্শভলপশিন্ট কগাল (এসমর্মজ), মভশন ২০২১ এবাং পারস্কপেটিভ প্লান (মপমপ)।  

১৯। জা ীয় শুিািার কেৌশল বাস্তবায়ন এবাং বামষ মে েি মসম্পােন চুমি (এমপএ)।       

২০। অটিজি এবাং অটিমেেশের সহায় া। ও মর্মর্ও এর ক্ষি া এবাং 

২১। সরোমর ক্রয় নীম িালা (মপমপআর) এবাং মর্মর্ও এর ক্ষি া। 

২২। ভুমি অমফশস দূনীম ; এর োরণ, প্রম োর ও প্রম শরার্।  

২৩। ভূমি ব্যবস্থাপনার কসবা সহজীেরণ এবাং উদ্ভাবনী মিন্তা কি না। 

২৪। পমরশবশ আইন। 

২৫। োে ইনফরশিশন ম্যাশনজশিন্ট মসশেি। 
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প্রমশক্ষণ কোস ম নাং - ৬ 

অমর্গ্রহণ সাংমিষ্ট োনুনশগা, সাশভময়ার, অমফস সহোরী এবাং সিপর্ মাশয়র েি মে মাগশণর জন্য “ভূমি অমর্গ্রহণ 

মবষয়ে কোস ম-২” (কিয়াে-১ সপ্তাহ, ২৫টি অমর্শবশন )। 

 

মবষয় সমূহ : 

১। অমর্গ্রহণ আইশনর ক্রিমবোশ । 

২-৪। ভূমি অমর্গ্রহণ পিম (স্থাবর সম্পমত্ত অমর্গ্রহণ অধ্যাশেশ, ১৯৮২ এবাং মবমর্সমূহ)।   

 অমর্শবশন- ১ : ৩ র্ারার কনাটিশ প্রোন, কেস নমে সৃজন, আপমত্ত ও শুনানী, চূোন্ত মসিান্ত ।  ৬ র্ারায় 

কনাটিশ প্রোন, সশরজমিশন পমরেশ মন ও মভমর্ও র্ারন, সঠিে িামলে মনর্ মার, ক্ষম পূরণ মনর্ মারণ, ক্ষম পূরণ প্রোন ও 

ক্ষম গ্রস্থশের পূণ মবাসন।  

 অমর্শবশন-২ : কেস বাম ল েরণ, েখল হস্তান র, কগশজে মবজ্ঞমপ্ত ও নািজারী, কক্রাে অমর্গ্রহণ োর্ মক্রি।  

 অমর্শবশন- ৩ : আরমবশিের মনশয়াগ, আশবেন কপশ, শুনানী, আপীল, অম মরি ক্ষম পূরণ মনর্ মারণ ও প্রোন 

৫। এল এ ম্যানুয়াল (করমজোর ও ফরিস)। 

৬। পাব ম ি িিগ্রাি (ভূমি অমর্গ্রহণ) করগুশলশন, ১৯৫৮। 

৭। অস্থাবর সম্পমত্ত হুকুি েখল (ক্ষম পূরণ) মবমর্িালা- ১৯৯০। 

৮। ভূমি ব্যবহার নীম িালা ও ভূমি ব্যবস্থাপনার অধুমনোয়ন। 

৯। রাষ্ট্রীয় অমর্গ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন-১৯৫০  

১০। প্রজাস্বত্ব মবমর্িালা-১৯৫৫। 

১১। অমর্গ্রহণ োশজ মনশয়ামজ  েি মে মা েি মিারীশের েি ম বন্টন(িাে মার অব মর্উটিজ)  ামলো।  

১২। অমর্গ্রহী  জমির ভূমি উন্নয়ন ের মনর্ মারণ ও আোয় এবাং আোয় োশজ ব্যবহৃ  ফরম্স ও করমজষ্টার সমূহ।  

১৩। এল,এ কেশসর আনুষামিে খরশির জন্য অে ম সাংস্থান এবাং ব্যয়, অমর্গৃহী  ভূমির করের্ ম হালেরণ পিম ; এে 

প্র িাশী সাংস্থার জমি অন্য প্র িাশী সাংস্থাশে প্রোন, সম্পমত্তর র্শোপযুি োশজ ব্যবহার এবাং অপ্রশয়াজনীয় অমর্কৃ  

জমি সিপ মণ।  

১৪। কেওয়ানী আোলশ  অমর্গ্রহণ সাংক্রান্ত িািলা এবাং েফাওয়ারী জবাব।  

১৫। অমর্গ্রহণ সাংক্রান্ত আমে মে ব্যবস্থাপনা ও অমর্ে আপমত্ত মনস্পমত্ত প্রমক্রয়া।  

১৬। ক্ষম গ্রস্থ ব্যমি/প্রম ষ্টাশনর েরনীয় োজ-আশবেন পিম , িামহ  োগজপে/েমলল েস্তাশবজ ই িামে। 

১৭। পদ্মােীশজর অর্গ্রহণ সাংক্রান্ত আইন। 

১৮। সাসশেশনবল কর্শভলপশিন্ট কগাল (এসমর্মজ), মভশন ২০২১ এবাং পারস্কপেটিভ প্লান (মপমপ)।  

১৯। জা ীয় শুিািার কেৌশল বাস্তবায়ন এবাং বামষ মে েি মসম্পােন চুমি (এমপএ)।       

২০। অটিজি এবাং অটিমেেশের সহায় া। ও মর্মর্ও এর ক্ষি া এবাং 

২১। সরোমর ক্রয় নীম িালা (মপমপআর) এবাং মর্মর্ও এর ক্ষি া । 

২২। ভুমি অমফশস দূনীম ; এর োরণ, প্রম োর ও প্রম শরার্।  

২৩। ভূমি ব্যবস্থাপনার কসবা সহজীেরণ এবাং উদ্ভাবনী মিন্তা কি না। 

২৪। পমরশবশ আইন। 

২৫। োে ইনফরশিশন ম্যাশনজশিন্ট মসশেি। 
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প্রমশক্ষণ কোস ম নাং – ৭ 

ভূমি িন্ত্রণালশয়র মহসাব মনয়ন্ত্রে (রাজস্ব) েপ্তশর েি মর  অমর্েরগশণর জন্য “ভূমি মবষয়ে অমর্ে ব্যবস্থাপনা কোস ম” 

(কিয়াে-২ সপ্তাহ, ৫০ টি অমর্শবশন )। 

 

িমর্উল-১ : ভূমি ব্যবস্থাপনা : 

১। ভূমি ব্যবহার নীম িালা ও ভূমি সাংস্কার অধ্যাশেশ,১৯৮৪  

২।  রাষ্ট্রীয় অমর্গ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন-১৯৫০। 

৩-৪। খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বশন্দাবস্ত নীম িালা - 

  অমর্শবশন-১ : কৃমষ।    

           অমর্শবশন-২ : অকৃমষ।   

৫-৬। সায়রা  িহল ব্যবস্থাপনা।   

অমর্শবশন-১ : হাে বাজাশরর আইন এবাং হােবাজার ব্যবস্থাপনা। 

অমর্শবশন-২ : জল িহল ও র্াে/ কফরীর্াে ব্যবস্থাপনা। 

৭। উত্তরামর্োর আইন।  

৮। মিউশেশন বা নািজারী (জিাভাগ, জিা এেেীেরণ ও নতুন খম য়ান) এবাং সাংমিষ্ট করমজোর হালেরণ। 

৯। ভূমি উন্নয়ন ের ও অন্যান্য ভূমি সাংমিষ্ট ের আোয় োর্ মক্রি। 

১০। আেশ মগ্রাি/ আশ্রয়ন প্রেল্প / গুেগ্রাি প্রেল্প বাস্তবায়ন ও োমরদ্র মবশিািন প্রেল্প।   

১১। অমপ ম  সম্পমত্ত প্র িপ মণ আইন-২০০১ এবাং অমপ ম  সম্পমত্ত মনষ্পমত্ত। 

১২। মবমনিয়, পমর িাি, ওয়াক্ফ ও কোে ম অফ ওয়ার্ মস সম্পমত্ত ব্যাবস্থাপনা। 

১৩। সরোমর োমব আোয় আইন, ১৯১৩। 

১৫। ভূমি ব্যবস্থাপনায় ব্যবহৃ   করমজোর, মরোন ম ও ফরিস। 

১৬। ভূমি অমর্গ্রহণ সাংক্রান্ত আইন ও মবমর্িালা। 

১৭। ভূমি জমরপ ও করের্ ম ব্যাবস্থাপনা। 

 

িমর্উল-২ : অমর্ে ব্যবস্থাপনা : 

১। মহসাব মনয়ন্ত্রে (রাজস্ব) এর পেভূমি, োঠাশিা ও োর্ মক্রি। 

২। এোউন্টস কোর্। 

২। আমে মে ক্ষি া অপ মন ও পুনিঃঅপ মন ক্ষি া-২০১৫। 

৩। কজনাশরল মফন্যানমসয়াল রুলস (মজএফআর)।  

৪। বাাংলাশেশশ সরোমর বাশজে প্রণয়ন  সাংক্রান্তিঃ বাশজশের প্রোরশভে, োপ্তমরে বাশজে প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, 

িধ্যশিয়ামে বাশজে োঠাশিা। 

৬। সরোমর ক্রয় আইন-২০০৬ ও ক্রয় মবমর্িালা-২০০৮। 

৭। বাাংলাশেশশর অমর্ে ব্যবস্থাপনা : িহা-মহসাব মনরীক্ষে ও মনয়ন্ত্রে। 

৮। কিজামর রুলস ও সাবমসমর্য়ারী রুলস 

৯। মনরীক্ষেগশণর োময়ত্ব ও ে মব্য। 

১০। অভিন্তমরন মনয়ন্ত্রণ এবাং অভিন্তমরন অমর্ে। 

১১। এক্সোন মাল অমর্ে ও জবাব মেমহ া।  

১২। অমর্ে আপমত্ত ও মনস্পমত্ত।  

১৩। অমর্ে মরপ্লাই ের্শীে।  

১৪। অমর্ে কোর্ ও অমর্ে ম্যানুশয়ল। 

১৫। কজনাশরল কক্লাশজস এিাক্ট। 
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িমর্উল- ৩ :  অমফস ব্যাবস্থাপনা ও িাকুরী মবমর্িালািঃ 

১। সরোরী েি মিারী (আিরণ) মবমর্িালা, ১৯৭৯। 

২। সরোরী েি মিারী ( শৃঙখলা ও আপীল) মবমর্িালা, ১৯৮৫ 

৩। িাকুরীর সার্ারণ শ মাবলী। 

৪। প্রশাসমনে িাইবুনাল আইন, ১৯৮০ ও মবমর্িালা, ১৯৮২। 

৫। িাকুরী হশ  বরখাস্ত, অপসারন ও সািময়ে বরখাস্ত। 

৬। কপনশন ও আনুশ ামষে। 

৭। ছুটি মবমর্িালা। 

৮। ভ্রিন ভা া, বেলীজমন  ভ্রিন ভা া, অববশেমশে ভ্রিনভা া। 

৯। কর্াগোনোল। 

১০। অমফস ব্যাবস্থাপনা। 

১১। সার্ারণভমবষ্য  হমবল, কর্ৌে বীিা ও েোণ  হমবল। 

১২। সরোরী কেমলশফান ও ইন্টারশনে সাংশর্াগ এবাং ব্যবহার নীম িালা। 

১৩। কব নিঃ সাংজ্ঙ্িা, মবমভন্ন প্রোর কব ন ও কব ন মনর্ মারন। 

১৪। অমফশসর মনরাপত্তা ব্যবস্থা ও ভাোর ব্যবস্থাপনা।  

১৫। সরোরী েি মিারীশের কপাষাে পমরেে। 

 

িমর্উল - ৪ :  অন্যান্য রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূণ ম মবষয় :  

১। দুনীম র োরণ, প্রম োর ও প্রম শরার্। 

৩। সাসশেশনবল কর্শভলপশিন্ট কগাল (এসমর্মজ), মভশন ২০২১ এবাং পারস্কপেটিভ প্লান (মপমপ)।  

৪।  থ্য অমর্োর আইন, ২০০৯। 

৫। জা ীয় শুিািার কেৌশল বাস্তবায়ন এবাং বামষ মে েি মসম্পােন চুমি (এমপএ)।      

৬। অটিজি এবাং অটিমেেশের সহায় া। 

৭। উদ্ভাবনী মিন্তা কি না এবাং কসবা সহজীেরণ। 

৮। সমিবালয় মনশে মশিালা-২০১৪। 

৯। পমরশবশ আইন। 

১০। োে ইনফরশিশন ম্যাশনজশিন্ট মসশেি। 

 

 

প্রমশক্ষণ কোস ম নাং - ০৮ 

ইউমনয়ন ভূমি সহোরী/উপ সহোরী েি মে মা; সাশভময়ার, কপশোর; কবঞ্চ/রাজস্ব/সাটি মমফশেে সহোরী ও সি 

পর্ মাশয়র েি মিারীগশণর জন্য “কবমসে েমম্পউোর অিামপ্লশেশনস কোস ম” (কিয়াে-২ সপ্তাহ, ৫০ টি অমর্শবশন )। 

 

িমর্উল-১। েমম্পোর পমরমিম  :  

(১) হার্ মওয়ার ও সফেওয়ার। 

(২) ড্রাইভ, কফাল্ডার,মজপ,আনমজপ এবাং কপনড্রাইভ ও মসমর্র ব্যবহার। 

 

িমর্উল-২। এি,এস ওয়ার্ ম : 

 (১)  র্ারণা,ফাইল কখালা,কসইভ ও কক্লাজ। 

 (২)  ফন্ট : কবাল্ড,ইোমলে,আোর লাইল, োলার সাইজ,মসশলক্ট,োে,েমপ,কপষ্ট ই িামে। 

 (৩)  প্যারাপ্রাফ, জামেফাই,লাইন কস্পমসাং, বুশলে, নাম্বামরাং ই িামে। 
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 (৪)  ফাইে, মরশপ্লস, মসশলক্ট। 

 (৫)  কেমবল সাংক্রান্ত  অিামপ্লশেশন। 

 (৬)  মপেিার, মক্লপ আে ম,ওর্ার্ ম আে ম , ড্রপেিাপ, মসম্বল, ইকুশয়শন। 

 (৭)  কহর্ার, ফুোর, কপইজ নম্বর, কেক্সেবক্স ই িামে। 

 (৮)  কপইজ কসে আপ, েলাি, কপইজ বর্ মার, ইনশর্ন্ট, কপইজ কেে ই িামে। 

 (৯)  কপইজ কল আউে, জুি ই িামে। 

 (১০) ইউমনশোর্ এবাং বাাংলা ও ইাংশরমজ োইপ। 

 (১১)  স্কিামনাং, মপমর্এফ, মপ্রন্ট এবাং মে কবার্ ম শেেে েিাে। 

 (১২)  প্রিােটিস ও মরমভউ কসশন। 

 

িমর্উল-৩। এি,এস এশক্সল : 

(১) র্ারণা, কর্াগ, মবশয়াগ, গুন, ভাগ ই িামে। 

(২) কসল, করা, েলাি িাজাং, বর্ মার কপ্রাশেশন ই িামে। 

(৩) সটিাং মফল্টামরাং, এ লাইনশিন্ট, কপজ কসেআপ, মপ্রন্ট এমরয়া মসশলেশন, মভউ, মিজপ্যাশনল ই িামে। 

(৪) কব ন মববরণী , আয়ের মববরণী ও করজাল্ট শীে ও অন্যান্য মরশপাে ম ত মর। 

(৫) গ্রাফ/িাে ম। 

(৬) প্রােটিস ও মরমভউ কসশন। 

 

িমর্উল-৪। এি,এস পাওয়ার পশয়ন্ট : 

(১) র্ারণা, স্লাইর্ ত মর ও মর্জাইন। 

(২) কলখা, ওয়ার্ ম আে ম, মক্লপ আে ম । 

(৩) স্লাইর্ এমনশিশন ও িানমজ। 

(৪) কব ন মববরণী, আয়ের মববরণী ও করজাল্ট শীে ও অন্যান্য মরশপাে ম ত মর। 

(৫) গ্রাফ/িাে ম। 

(৬) প্রােটিস ও মরমভউ কসশন। 

 

িমর্উল-৫। ইন্টারশনে : 

(১) ব্যবহার ও র্ারনা আইমসটি কপ্রামফক্স। 

(২) ওশয়ব োউমজাং, ইশিইল। 

(৩) ফাইল এোসশিন্ট, র্াইনশলার্। 

 

িমর্উল-৬। হার্ মওয়ার কিইশন্টশনন্স এে িিাবলশুটিাং : 

(১) হার্ মওয়ার সম্পশেম র্ারণা। 

(২) সফেওয়ার ইমনেল/আনইমনেল। 

(৩) িিাবলশুটিাং। 

 

িমর্উল-৭। মবমবর্ : 

(১) উদ্ভাবনী মিন্তা কি না এবাং কসবা সহজীেরণ। 

(২) োে ইনফরশিশন ম্যাশনজশিন্ট মসশেি। 
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প্রমশক্ষণ কোস ম নাং - ৯ 

 ভূমি সহোরী/উপ সহোরী েি মে মা; সাশভময়ার, কপশোর; কবঞ্চ/রাজস্ব/ সাটি মমফশেে সহোরী ও সি পর্ মাশয়র 

েি মিারীগশণর জন্য “মবশশষ ভূমি ব্যবস্থাপনা কোস ম - ১” (কিয়াে-২ সপ্তাহ, ৫০ টি অমর্শবশন )। 

 

িমর্উল - ১ : ভূমি ব্যবস্থাপনার মবব মন, ভূমি অমফস, আইন ও েমিটির োর্ মক্রি। 

১। ভূমি ব্যবস্থাপনার মবব মন এবাং মবযিান ভূমি সাংমিষ্ট আইন ও মবমর্। 

২। ভূমি িন্ত্রণালয় এবাং অর্ীন্যস্ত েপ্তশরর সাাংগঠমনে োঠাশিা এবাং োর্ মাবলী। 

৩। রাষ্ট্রীয় অমর্গ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ (সাংশশার্নীসহ)  

৪। প্রজাস্বত্ব মবমর্িালা - ১৯৫৫। 

৫। কজলা, উপশজলা এবাং ইউমনয়ন পর্ মাশয় গঠি  ভূমি মবষয়ে েমিটি এবাং েমিটির োর্ মক্রি। 

৬। ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুশয়ল-১৯৯০। অমর্শবশন – ১ ও২।  

 

িমর্উল - ২ : খাস জমি ও সায়রা  িহাল ব্যবস্থাপনা।  

১। খাস কৃমষ  এব ম অকৃমষ জমি ব্যবস্থাপনা ও বশন্দাবস্ত নীম িালা।  

২। সায়রা  িহাল ব্যবস্থাপনা ।  অমর্শবশন-১ : হােবাজার, র্াে/ কফরীর্াে সাংক্রান্ত আইন ও ব্যবস্থাপনা। 

৩।                 ”                অমর্শবশন-২ : জল, বালু, িা বাগান ই িামে িহাল ব্যবস্থাপনা । 

 

িমর্উল - ৩ : খাস জমি ব্য ী  জনস্বাে ম সম্পমেম  অন্যান্য জমি ব্যবস্থাপনা।  

১। অমপ ম  সম্পমত্ত প্র িপ মণ আইন-২০০১ এবাং সম্পমত্ত ব্যবস্থাপনা। 

২। ওয়াক্ফ ও কেশবাত্তর সম্পমত্ত আইন ও সম্পমত্ত ব্যবস্থাপনা। 

৩। পমর িি, মবমনিয় ও িাে সম্পমত্তর আইন ও ব্যবস্থাপনা। 

 

িমর্উল - ৪ :  সরোমর োমব আোয় আইন।  

১। সরোমর োমব আোয় আইন, ১৯১৩ ও সাটি মমফশেে কেস মনস্পমত্তর প্রমক্রয়া। 

 

িমর্উল - ৫ : উত্তরামর্োর আইন, মিউশেশন, করমজোর ও মরোন ম এবাং ভূমি অমফস পমরেশ মন।  

১। উত্তরামর্োর আইন ।   অমর্শবশন- ১ : মুসমলি উত্তরামর্োর আইন এবাং মহন্দু, কবৌি, খ্রীষ্টান ও বাাংলাশেশশ 

প্রশর্াজি অন্যান্য উত্তরামর্োর আইন।  

৩। মিউশেশন বা নািজারী (জিাভাগ, জিা এেেীেরণ ও নতুন খম য়ান সৃজন) এবাং সাংমিষ্ট করমজোর হালেরণ।  

৪। ভূমি ব্যবস্থাপনায় ব্যবহৃ  করমজোর ও মরোন মসমূহ। 

৫। উপশজলা এবাং ইউমনয়ন ভূমি অমফস পমরেশ মন।  

 

িমর্উল - ৬ : ভূমি সাংমিষ্ট অন্যান্য আইন।  

১। সম্পমত্ত হস্তান্তর আইন- ১৮৮২ ও করমজশেশন আইন- ১৯০৮। 

২। মবমভন্ন প্রোর েমলল ও চুমি পে এবাং এগুমলর করমজশেশন পিম  ও কোে ম মফসহ অন্যান্য ের হার। 

৩। ভূমি প্রশাসন ম্যানুয়াল। 

৪। অববর্ েখল ও উশেে োর্ মক্রি এবাং সাংমিষ্ট আইন ও মবমর্। 

৫। মসেমস্ত ও পশয়ামস্ত আইন এবাং েি মে মা েি মিারীশের েরণীয়। 

 

িমর্উল - ৭ :  ভূমি অমর্গ্রহণ।  

১। স্থাবর সম্পমত্ত অমর্গ্রহণ ও হুকুি েখল অধ্যাশেশ ১৯৮২। 

২। সম্পমত্ত জরুরী অমর্গ্রহণ আইন ১৯৮৯ ও মবমর্িালা। 

৩। অস্থাবর সম্পমত্ত হুকুি েখল (ক্ষম পূরণ) মবমর্িালা- ১৯৯০ 

২০।  ািামে আইন, সুমনমে মষ্ট প্রম োর আইন। 
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িমর্উল - ৮ : ভূমি কেন্দ্রীে কেওয়ানী ও রাজস্ব িািলা এবাং জামলয়াম  ও দূনীম । 

১।  ভূমি কেন্দ্রীে কেওয়ানী িািলা।  

২। কেওয়ানী  িািলার আমজম ও েফাওয়ারী জবাব (এস,এফ) প্রস্তু েরণ। 

৩। সরোমর উমেল মনশয়াগ, সম্মানী প্রোন, সরোমর িািলা পমরিালনা। 

৪। মবমভন্ন প্রোর রাজস্ব ও মবমবর্ িািলা।   

৫। ভূমি কেন্দ্রীে জামলয়াম  ও দূনীম  এবাং এর  প্রম োর ও প্রম শরাশর্র উপায়। 

 

িমর্উল - ৯ :  ভূমি জমরপ ও করের্ ম।  

১। ভূমি জমরপ পিম  ।  

২। মসেমস্ত ও পয়মস্ত সাংক্রান্ত আইন।   

 

িমর্উল - ১০ :  ভূমি সাংস্কার োর্ মক্রি। 

১। ভূমি সাংস্কার অধ্যাশেশ- ১৯৮৪  

২। োমরদ্র মবশিািন োর্ মক্রি :  গুেগ্রাি, আেশ ম গ্রাি, আশ্রয়ণ প্রেল্প, ক্লাইশিে মভেটিি মরহিামবমলশেশন প্রশজক্ট। 

৩। ভূমি ব্যাবহার নীম িালা,২০১০। 

 

িমর্উল - ১২ :  মবমবর্ ।  

১। ভূমির কশ্রমণ মবভাগ ও কশ্রমণ পমরব মন। 

২। ভাো, পশজশন এবাং বহু ল ভবশনর িামলোনা। 

৩। ভূমি ব্যবস্থাপনা সাংক্রান্ত অমর্ে আপমত্ত ও মনস্পমত্তর প্রমক্রয়া। 

৪। সাসশেশনবল কর্শভলপশিন্ট কগাল (এসমর্মজ), মভশন ২০২১ এবাং পারস্কপেটিভ প্লান (মপমপ)।  

৫। ভূমি মবষয়ে আমে মে ব্যবস্থাপনা, রাজস্ব অমর্ে ও অমর্ে আপমত্ত মনস্পমত্ত। 

৬।  থ্য অমর্োর আইন, ২০০৯। 

৭। জা ীয় শুিািার কেৌশল বাস্তবায়ন এবাং বামষ মে েি মসম্পােন চুমি (এমপএ)।       

৮। অটিজি এবাং অটিমেেশের সহায় া। 

৯। উদ্ভাবনী মিন্তা কি না এবাং ভূমি ব্যবস্থাপনার কসবা সহজীেরণ। 

১০। পমরশবশ আইন। 

১১। োে ইনফরশিশন ম্যাশনজশিন্ট মসশেি। 

 

প্রমশক্ষণ কোস ম নাং -১০ 

ভূমি িন্ত্রণালশয়র সাংযুি অমর্েপ্তর/েপ্তশর েি মর  েি মিারীগশণর জন্য “মবশশষ ভূমি ব্যবস্থাপনা কোস ম - ২” (কিয়াে-

২ সপ্তাহ, ৫০টি অমর্শবশন )। 

 

িমর্উল - ১ : ভূমি ব্যবস্থাপনার মবব মন, ভূমি অমফস, আইন ও েমিটির োর্ মক্রি। 

১। ভূমি ব্যবস্থাপনার মবব মন এবাং মবযিান ভূমি সাংমিষ্ট আইন ও মবমর্। 

২। ভূমি িন্ত্রণালয় এবাং অর্ীন্যস্ত েপ্তশরর সাাংগঠমনে োঠাশিা এবাং োর্ মাবলী। 

৩। রাষ্ট্রীয় অমর্গ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ (সাংশশার্নীসহ)  

৪। প্রজাস্বত্ব মবমর্িালা - ১৯৫৫। 

৫। জা ীয়, মবভাগ এবাং কজলা পর্ মাশয় গঠি  ভূমি মবষয়ে েমিটি এবাং েমিটির োর্ মক্রি। 

৬। ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুশয়ল-১৯৯০।  

 

িমর্উল - ২ : খাস জমি ও সায়রা  িহাল ব্যবস্থাপনা।  

১। খাস কৃমষ  ও অকৃমষ জমি ব্যবস্থাপনা ও বশন্দাবস্ত নীম িালা।  
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২। সায়রা  িহাল ব্যবস্থাপনা ।  অমর্শবশন-১ : হােবাজার, র্াে/ কফরীর্াে সাংক্রান্ত আইন ও ব্যবস্থাপনা। 

৩।                 ”                   অমর্শবশন-২ : জল িহাল, বালু িহাল, িা বাগান ই িামে িহাল ব্যবস্থাপনা । 

 

িমর্উল - ৩ : খাস জমি ব্য ী  জনস্বাে ম সম্পমেম  অন্যান্য জমি ব্যবস্থাপনা।  

১। অমপ ম  সম্পমত্ত প্র িপ মণ আইন-২০০১ এবাং সম্পমত্ত ব্যবস্থাপনা। 

২। ওয়াক্ফ ও কেশবাত্তর সম্পমত্ত আইন ও সম্পমত্ত ব্যবস্থাপনা। 

৩। পমর িি, মবমনিয় ও িাে সম্পমত্তর আইন ও ব্যবস্থাপনা। 

 

িমর্উল - ৪ : উত্তরামর্োর আইন, মিউশেশন, করমজোর ও মরোন ম এবাং ভূমি অমফস পমরেশ মন।  

১। উত্তরামর্োর আইন। 

২। মিউশেশন বা নািজারী (জিাভাগ, জিা এেেীেরণ ও নতুন খম য়ান সৃজন) এবাং সাংমিষ্ট করমজোর হালেরণ।  

৩। ভূমি ব্যবস্থাপনায় ব্যবহৃ  করমজোর ও মরোন মসমূহ। 

৪। উপশজলা এবাং ইউমনয়ন ভূমি অমফস পমরেশ মন।  

 

িমর্উল - ৫ : ভূমি সাংমিষ্ট অন্যান্য আইন।  

১। সম্পমত্ত হস্তান্তর আইন- ১৮৮২ ও করমজশেশন আইন- ১৯০৮। 

২। মবমভন্ন প্রোর েমলল ও চুমি পে এবাং এগুমলর করমজশেশন পিম  ও কোে ম মফসহ অন্যান্য ের হার। 

৩। ভূমি প্রশাসন ম্যানুয়াল। 

৪। অববর্ েখল ও উশেে োর্ মক্রি এবাং সাংমিষ্ট আইন ও মবমর্। 

৫। মসেমস্ত ও পশয়ামস্ত আইন এবাং েি মে মা েি মিারীশের েরণীয়। 

৬। সরোমর পাওনা আোয় আইন, ১৯১৩ ও সাটি মমফশেে কেস মনস্পমত্তর প্রমক্রয়া। 

 

িমর্উল - ৬ :  ভূমি অমর্গ্রহণ।  

১। স্থাবর সম্পমত্ত অমর্গ্রহণ ও হুকুি েখল অধ্যাশেশ ১৯৮২। 

২। অমর্গ্রহণ সাংক্রান্ত মবমর্িালা এবাং ক্ষম গ্রস্থশের পুনব মাসন। 

 

িমর্উল - ৭: ভূমি কেন্দ্রীে কেওয়ানী ও রাজস্ব িািলা এবাং জামলয়াম  ও দূনীম । 

১।  ভূমি কেন্দ্রীে কেওয়ানী িািলা।  

২। কেওয়ানী  িািলার আমজম ও েফাওয়ারী জবাব (এস,এফ) প্রস্তু েরণ। 

৩। সরোমর উমেল মনশয়াগ, সম্মানী প্রোন, সরোমর িািলা পমরিালনা। 

৪। মবমভন্ন প্রোর রাজস্ব ও মবমবর্ িািলা।   

৫। ভূমি কেন্দ্রীে জামলয়াম  ও দূনীম  এবাং এর  প্রম োর ও প্রম শরাশর্র উপায়। 

 

িমর্উল - ৮ :  ভূমি জমরপ ও করের্ ম।  

১। ভূমি জমরপ পিম   

২। মসেমস্ত ও পয়মস্ত সাংক্রান্ত আইন । 

 

িমর্উল - ১০ :  ভূমি সাংস্কার োর্ মক্রি। 

১। ভূমি সাংস্কার অধ্যাশেশ- ১৯৮৪  

২। োমরদ্র মবশিািন োর্ মক্রি :  গুেগ্রাি, আেশ ম গ্রাি, আশ্রয়ণ প্রেল্প, ক্লাইশিে মভেটিিস মরহিামবমলশেশন প্রশজক্ট। 

৩। ভূমি ব্যাবহার নীম িালা,২০১০। 

  

িমর্উল - ১১ :  মবমবর্ ।  

১। ভূমির কশ্রমণ মবভাগ ও কশ্রমণ পমরব মন। 

২। ভাো, পশজশন এবাং বহু ল ভবশনর িামলোনা। 
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৩। ভূমি ব্যবস্থাপনা সাংক্রান্ত অমর্ে আপমত্ত ও মনস্পমত্তর প্রমক্রয়া। 

৪। সাসশেশনবল কর্শভলপশিন্ট কগাল (এসমর্মজ), মভশন ২০২১ এবাং পারস্কপেটিভ প্লান (মপমপ)।  

৫। ভূমি মবষয়ে আমে মে ব্যবস্থাপনা, রাজস্ব অমর্ে ও অমর্ে আপমত্ত মনস্পমত্ত। 

৬।  থ্য অমর্োর আইন, ২০০৯। 

৭। জা ীয় শুিািার কেৌশল বাস্তবায়ন এবাং বামষ মে েি মসম্পােন চুমি (এমপএ)।       

৮। অটিজি এবাং অটিমেেশের সহায় া। ও মর্মর্ও এর ক্ষি া এবাং 

৯। সরোমর ক্রয় নীম িালা (মপমপআর) এবাং মর্মর্ও এর ক্ষি া । 

১০। ভুমি অমফশস দূনীম ; এর োরণ, প্রম োর ও প্রম শরার্।  

১১। ভূমি ব্যবস্থাপনার কসবা সহজীেরণ এবাং উদ্ভাবনী মিন্তা কি না। 

১২। পমরশবশ আইন। 

১৩। োে ইনফরশিশন ম্যাশনজশিন্ট মসশেি। 

 

 

মবভাগ ও কজলা পর্ মাশয় অনুমষ্ঠ  কোস ম সমূহ : 
 

প্রমশক্ষণ কোস ম নাং - ১১ 

ভূমি সহোরী েি যেতযা, ভূমি উপ-সহোরী েি মে মা, সাশভময়ার, রাজস্ব সহোরী, কপশোর, কবঞ্চসহোরী এবাং 

সাটি মমফশেে সহোরীসহ সিপর্ মাশয়র েি মিারীগশণর জন্য “ভূমি ব্যবস্থাপনা কোস ম” (কিয়াে-১ সপ্তাহ, ৩০টি 

অমর্শবশন)। 

 

িমর্উল - ১ : ভূমি ব্যবস্থাপনার মবব মন, ভূমি অমফস, আইন ও েমিটির োর্ মক্রি। 

১। ভূমি ব্যবস্থাপনার মবব মন এবাং মবযিান ভূমি সাংমিষ্ট আইন ও মবমর্। 

২। ভূমি িন্ত্রণালয় এবাং অর্ীন্যস্ত েপ্তশরর সাাংগঠমনে োঠাশিা এবাং োর্ মাবলী। 

৪। রাষ্ট্রীয় অমর্গ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ (সাংশশার্নীসহ) : অমর্শবশন- ১ : র্ারা : ০১ - ৭৮।  

৫।        ”                                                   ”      : অমর্শবশন- ২ : র্ারা : ৭৯ - ১৫২। 

৬। প্রজাস্বত্ব মবমর্িালা - ১৯৫৫। 

৭। বালু ও িাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ এবাং প্রাকৃম ে জলার্ার সাংরক্ষণ আইন, ২০০০। 

৮। কজলা, উপশজলা এবাং ইউমনয়ন পর্ মাশয় গঠি  ভূমি মবষয়ে েমিটি এবাং েমিটির োর্ মক্রি। 

৯-১০। ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুশয়ল-১৯৯০ (অমর্শবশন- ১ ও২)।  

 

িমর্উল - ২ : খাস জমি ও সায়রা  িহাল ব্যবস্থাপনা।  

১। খাস কৃমষ  জমি ব্যবস্থাপনা ও বশন্দাবস্ত নীম িালা।  

২।  খাস অকৃমষ  জমি ব্যবস্থাপনা ও বশন্দাবস্ত নীম িালা।      

৩। সায়রা  িহাল ব্যবস্থাপনা ।  অমর্শবশন-১ : হােবাজার, র্াে/ কফরীর্াে সাংক্রান্ত আইন ও ব্যবস্থাপনা। 

৪।                 ”                অমর্শবশন-২ : জল, বালু, িা বাগান ই িামে িহাল ব্যবস্থাপনা । 

 

িমর্উল - ৪ : খাস জমি ব্য ী  জনস্বাে ম সম্পমেম  অন্যান্য জমি ব্যবস্থাপনা।  

১। অমপ ম  সম্পমত্ত প্র িপ মণ আইন-২০০১ এবাং সম্পমত্ত ব্যবস্থাপনা। 

২। ওয়াক্ফ ও কেশবাত্তর সম্পমত্ত আইন ও সম্পমত্ত ব্যবস্থাপনা। 

৩। পমর িি, মবমনিয় ও িাে সম্পমত্তর আইন ও ব্যবস্থাপনা। 
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িমর্উল - ৩ : ভূমি উন্নয়ন ের, ভূমি সাংমিষ্ট অন্যান্য ের আোয় োর্ মক্রি  ও সরোমর োমব আোয় আইন।  

১। ভূমি উন্নয়ন ের  অমর্শবশন-১ : ভূমি উন্নয়ন ের মনর্ মারণ প্রমক্রয়া।  

২।         ”          অমর্শবশন-২ : ভূমি উন্নয়ন ের আোয় োর্ মক্রি। 

৩। সরোমর পাওনা আোয় আইন, ১৯১৩ ও সাটি মমফশেে কেস মনস্পমত্তর প্রমক্রয়া। 

 

িমর্উল - ৫ : উত্তরামর্োর আইন, মিউশেশন, করমজোর ও মরোন ম এবাং ভূমি অমফস পমরেশ মন।  

১। উত্তরামর্োর আইন ।   অমর্শবশন- ১ : মুসমলি উত্তরামর্োর আইন। 

২।          ”                অমর্শবশন- ২ : মহন্দু, কবৌি, খ্রীষ্টান ও বাাংলাশেশশ প্রশর্াজি অন্যান্য উত্তরামর্োর আইন।  

৩। মিউশেশন বা নািজারী (জিাভাগ, জিা এেেীেরণ ও নতুন খম য়ান সৃজন) এবাং সাংমিষ্ট করমজোর হালেরণ।  

৪। ভূমি ব্যবস্থাপনায় ব্যবহৃ  করমজোর ও মরোন মসমূহ। 

৫। উপশজলা এবাং ইউমনয়ন ভূমি অমফস পমরেশ মন।  

 

িমর্উল - ৬ : ভূমি সাংমিষ্ট অন্যান্য আইন।  

১। সম্পমত্ত হস্তান্তর আইন- ১৮৮২ ও করমজশেশন আইন- ১৯০৮। 

২। মবমভন্ন প্রোর েমলল ও চুমি পে এবাং এগুমলর করমজশেশন পিম  ও কোে ম মফসহ অন্যান্য ের হার। 

৩। ভূমি প্রশাসন ম্যানুয়াল। 

৪। অববর্ েখল ও উশেে োর্ মক্রি এবাং সাংমিষ্ট আইন ও মবমর্। 

৫। মসেমস্ত ও পশয়ামস্ত আইন এবাং েি মে মা েি মিারীশের েরণীয়। 

 

িমর্উল - ৭ :  ভূমি অমর্গ্রহণ।  

১। স্থাবর সম্পমত্ত অমর্গ্রহণ ও হুকুি েখল অধ্যাশেশ ১৯৮২। 

২। সম্পমত্ত জরুরী অমর্গ্রহণ আইন ১৯৮৯ ও মবমর্িালা। 

৩। অস্থাবর সম্পমত্ত হুকুি েখল (ক্ষম পূরণ) মবমর্িালা- ১৯৯০ 

 

িমর্উল - ৮ : ভূমি কেন্দ্রীে কেওয়ানী ও রাজস্ব িািলা এবাং জামলয়াম  ও দূনীম । 

১।  ভূমি কেন্দ্রীে কেওয়ানী িািলা।  

২। কেওয়ানী  িািলার আমজম ও েফাওয়ারী জবাব (এস,এফ) প্রস্তু েরণ। 

৩। সরোমর উমেল মনশয়াগ, সম্মানী প্রোন, সরোমর িািলা পমরিালনা। 

৪। মবমভন্ন প্রোর রাজস্ব ও মবমবর্ িািলা।   

৫। ভূমি কেন্দ্রীে জামলয়াম  ও দূনীম  এবাং এর  প্রম োর ও প্রম শরাশর্র উপায়। 

 

িমর্উল - ৯ :  ভূমি জমরপ ও করের্ ম।  

১। ভূমি জমরপ পিম  কসট্ল্কিন্ট অপাশরশশন  হমশলোর ও সশভময়াশরর ভূমিো।  

২। মসেমস্ত ও পয়মস্ত সাংক্রান্ত আইন এবাং  হমশলোর ও সাশভময়াশরর েরণীয় এবাং মেয়ারা জমরপ োর্ মক্রি। 

৩। করের্ ম ম্যানুয়াল, ১৯৪৩ এবাং করের্ ম রুি ব্যবস্থাপনা ও করের্ ম সাংরক্ষণ।  

 

িমর্উল - ১০ :  ভূমি সাংস্কার োর্ মক্রি। 

১। ভূমি সাংস্কার অধ্যাশেশ- ১৯৮৪ এবাং ঋণ শামলমস আইন, ১৯৮৯।  

২। োমরদ্র মবশিািন োর্ মক্রি :  গুেগ্রাি, আেশ ম গ্রাি, আশ্রয়ণ প্রেল্প, এেটি বামে এেটি খািার প্রেল্প। 
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িমর্উল - ১২ :  মবমবর্ ।  

১। ভূমির কশ্রমণ মবভাগ ও কশ্রমণ পমরব মন। 

২। ভাো, পশজশন এবাং বহু ল ভবশনর িামলোনা। 

৩। ইেভাো,  কখলার িাঠ, উনু্মি স্থান, ক্ষুদ্র নৃশগামষ্ঠর জমি, সুখামর্োর ই িামে মবষয়ে ব্যবস্থাপনা। 

৪। ভূমি ব্যবস্থাপনা সাংক্রান্ত অমর্ে আপমত্ত ও আপমত্ত মনস্পমত্তর প্রমক্রয়া। 

৫। পমরশবশ আইন। 

৬। োে ইনফরশিশন ম্যাশনজশিন্ট মসশেি। 

 

 

প্রমশক্ষণ কোস ম নাং - ১২ 

পাব মি কজলাসমূশহ ভূমি ব্যবস্থাপনায় মনশয়ামজ  কহর্ম্যান এবাং ভূমি সাংমিষ্ট েি মিারীগশণর জন্য “পাব ম ি ভূমি 

ব্যবস্থাপনা প্রমশক্ষণ কোস ম” (কিয়াে- ১ সপ্তাহ, ২৫টি অমর্শবশন )। 

 

মবষয় সমূহ : 

১। পাব ম ি এলাোর ভূমি ব্যবস্থাপনার মবব মণ।  

২-৪। পাব ম ি করগুশলশন ১৯০০। 

 অমর্শবশন- ২ : এই আইশনর আও ায় ভূমি ব্যবস্থাপনা সাংক্রান্ত মবর্ান বাস্তবায়ন পিম । 

 অমর্শবশন- ৩ : এই আইন অনুর্ায়ী স মােশল মিফ, কহর্ম্যান ও োব মারীর োময়ত্ব ও ে মব্য। 

           অর্মবশশন –৪ :  প মাব ি ভূমির খাজনা এবাং জুিের এবাং এর আোয় এবাং মনস্পমত্ত। 

৫। প মাব ি িট্টগ্রাি মবষয়ে িন্ত্রণালয়, আঞ্চমলে পমরষে, প মাব ি কজলা পমরষে আইশন ভূমি সাংক্রন্ত মবর্ান।  

৬। পাব ম ি শামন্তচুমি -১৯৯৭ এবাং ভূমি ব্যবস্থাপনা সাংক্রান্ত অনুশেে প মর্াশলািনা।  

৭। েিার্াোল স মাশভ এবাং কসশেলশিশন্ট অপারশশন পিম । 

৮। কসশেলশিন্ট অপাশরশশন রাজস্ব েি মে মা ও কহর্ম্যানশের োময়ত্ব ে মব্য।  

৯। খাসজমি বন্টন নীম িালা  

১০। সি ল কজলায় রাজস্ব প্রশাসশন ব্যবহৃ  মবমভন্ন র্রশনর করমজষ্ট্রার ও মরশপাে ম মরোন ম সম্পমশে র্ারণা প্রোন।  

১১। বাজার ফাে বমর্মিালা, ১৯৩৪ এবাং প মাব ি হাে বাজার ব্যবস্থাপনা।  

১২। প মাব ি সায়রা  িহাল ব্যবস্থাপনা : জলিহাল, বনভূমি, িা বাগান, রাবার বাগান ব্যবস্থাপনা।  

১৩-১৪। উত্তরামর্োর আইন : 

 অমর্শবশন- ১ : মুসমলি উত্তরামর্োর আইন।  

 অমর্শবশন- ২ : মহন্দু/ কবৌি/ মখ্রষ্টান ও বাাংলাশেশশ প্রশর্াজি অন্যান্য উত্তরামর্োর আইন।  

১৫। নািজারী, জিাভাগ ও এেেীেরণিঃ 

 অমর্শবশন- ১ : নািজারী, জিাখামরশজর পিম । 

 অমর্শবশন- ২ : নািজারী িািলার প্রম শবেন মলখন ও োমখশলর মনয়ি।  

১৬। অমপ ম  ও পমর িি সম্পমত্ত ব্যবস্থাপনা এবাং অমপ ম  সম্পমত্ত প্র িপ মণ আইন-২০০১। 

১৭। প মাব ি িট্টগ্রাি ভূমি অমর্গ্রহণ আইন, ১৯৫৮ এবাং ভূমি অমর্গ্রহণ পিম ।  

১৮। সরোরী পাওনা আোয় আইন, ১৯১৩ ও সাটি মমফশেে িািলা।  

১৯। কেওয়ানী আোলশ র এখম য়ার এবাং ভূমি সাংক্রান্ত িািলা কিােিিা। 

২০। কেওয়ানী িািলায় েফাওয়ারী জবাব (এস,এফ) প্রস্তু  ও োমখল।  

২১। অমফস ও েিী ব্যবস্থাপনা।  

২২। অে ম ব্যবস্থাপনা ও অমর্ে আপমত্ত মনস্পমত্ত।  

২৩। পমরশবশ আইন। 

২৪। োে ইনফরশিশন ম্যাশনজশিন্ট মসশেি। 
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 এসমিমজ মবেয়ে কোলন্দ্রটমবল আন্দ্রলাচনা :  

“এসমর্মজ অজমশন ভূমি প্রশাসশনর ভূমিো” শীষ মে কগাল কেমবল আশলািনা ০৬/০৬/২০১৮  ামরশখ অনুমষ্ঠ  হয়। 

সমিব, ভূমি িন্ত্রণালয় উি কগালশেমবল আশলািনায় প্রর্ান অম মে মহশসশব উপমস্থ  মেশলন। কগালশেমবল আশলািনায় 

৮ টি লীর্ মিমনমে (এসমর্মজ বাস্তবায়শন কর্ সেল কক্ষশে ভূমি িন্ত্রণালয় অিাশসামসশয়ে/শো-লীর্ মিমনমে) র্ো; 

িমন্ত্রপমরষে মবভাগসহ কৃমষ িন্ত্রণালয়, িৎস ও প্রাণী সম্পে িন্ত্রণালয়, িমহলা ও মশশু মবষয়ে িন্ত্রণালয়, সেে 

পমরবহন ও িহাসেে মবভাগ, গৃহায়ন ও গনপূ ম িন্ত্রণালয়, পমরশবশ ও বন িন্ত্রণালয় এর এসমর্মজ বাস্তবায়শনর 

সাশথ্য সম্পৃি এেজন েশর অম মরি সমিব/যুগ্ম সমিব পে ির্ মাোর েি মে মা উপমস্থ  মেশলন। উি কগাল কেমবল 

আশলািনার সঞ্চালে এর োময়ত্ব পালন েশরন জনাব কিা: িাহফুজুর রহিান, কিয়ারম্যান (মসমনয়র সমিব), ভূমি 

সাংস্কার কবার্ ম। সভাপম  মহশসশব উপমস্থ  মেশলন ভূমি প্রশাসন প্রমশক্ষণ কেশন্দ্রর পমরিালে (যুগ্ম-সমিব) িশহােয়। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 জাতীয় মশক্ষা ব্যবস্থাপনা এোন্দ্রিমি (নান্দ্রয়ি) হন্দ্রত মবমসএস (সাধারণ মশক্ষা) েযািার েি যেতযােন্দ্রণর ১৫১তি 

বুমনয়ামি প্রমশক্ষণ কোন্দ্রস য অমফস সংযুমক্তন্দ্রত ভূমি প্রশাসন প্রমশক্ষণ কেন্দ্রে। 

 

 

এসমিমজ মবেয়ে কোলন্দ্রটমবল আন্দ্রলাচনা। 
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(ে) এ পর্ মন্ত কেশন্দ্রর প্রমশক্ষণ অগ্রগম  (১৯৮৭ হশ  ২০১৮) 

 

অে ম বের 
কোশস মর সাংখ্যা  প্রমশক্ষণােীর সাংখ্যা  

সব মশিাে 
েি মে মা েি মিারী কিাে েি মে মা েি মিারী কিাে 

১৯৮৭-৮৮ ৩ ৭ ১০ ১৬৮ ১০১৯ ১১৮৭ ১১৮৭ 

১৯৮৮-৮৯ ১০ ১০ ২০ ৪৩৯ ৯১৭ ১৩৫৬ ২৫৪৩ 

১৯৮৯-৯০ ১২ ২১ ৩৩ ৪৯০ ১১০৯ ১৫৯৯ ৪১৪২ 

১৯৯০-৯১ ১৯ ১৫ ৩৪ ৫৪৩ ৫৩০ ১০৭৩ ৫২১৫ 

১৯৯১-৯২ ১৯ ২১ ৪০ ৫৪৭ ৬১০ ১১৫৭ ৬৩৭২ 

১৯৯২-৯৩ ১৯ ২০ ৩৯ ৫৯০ ৭৩৮ ১৩২৮ ৭৭০০ 

১৯৯৩-৯৪ ৫ ৫ ১০ ২২৬ ১৮০ ৪০৬ ৮১০৬ 

১৯৯৪-৯৫ ১৬ ১৩ ২৯ ৫৯৮ ৮২২ ১৪২০ ৯৫২৬ 

১৯৯৫-৯৬ ৮ ২২ ৩০ ১৮৯ ৯৬৯ ১১৫৮ ১০৬৮৪ 

১৯৯৬-৯৭ ২১ ৬০ ৮১ ৫২৫ ২৯৯৭ ৩৫২২ ১৪২০৬ 

১৯৯৭-৯৮ ১৬ ৪৯ ৬৫ ৩১৯ ২৩০২ ২৬২১ ১৬৮২৭ 

১৯৯৮-৯৯ ১৪ ৪৬ ৬০ ২৪৭ ২০৯৯ ২৩৪৬ ১৯১৭৩ 

১৯৯৯-০০ ৮ ২৮ ৩৬ ২৫২ ১২১৩ ১৪৬৫ ২০৬৩৮ 

২০০০-০১ ৯ ২৬ ৩৫ ১৬০ ১২১৬ ১৩৭৬ ২২০১৪ 

২০০১-০২ ৬ ২৪ ৩০ ১৩৭ ৯৬২ ১০৯৯ ২৩১১৩ 

২০০২-০৩ ৪ ২৪ ২৮ ৯৭ ৯২৯ ১০২৬ ২৪১৩৯ 

২০০৩-০৪ ৭ ২৪ ৩১ ১৯৯ ৯৮২ ১১৮১ ২৫৩২০ 

২০০৪-০৫ ৭ ২৪ ৩১ ১৮৯ ৯০৬ ১০৯৫ ২৬৪১৫ 

২০০৫-০৬ ৫ ২৯ ৩৪ ১৮০ ১০৮১ ১২৬১ ২৭৬৭৬ 

২০০৬-০৭ ৫ ১৫ ২০ ১৬৮ ৬৬২ ৮৩০ ২৮৫০৬ 

২০০৭-০৮ ৭ ১৮ ২৫ ১৮৭ ৬০৪ ৭৯১ ২৯২৯৭ 

২০০৮-০৯ ৭ ১৬ ২৩ ১৯১ ৫৫৭ ৭৪৮ ৩০০৪৫ 

২০০৯-১০ ৯ ১৮ ২৭ ২৩২ ৬১৩ ৮৪৫ ৩০৮৯০ 

২০১০-১১ ১১ ১৯ ৩০ ২২০ ৬৪৮ ৮৬৮ ৩১৭৯৮ 

২০১১-১২ ১১ ২০ ৩১ ২৬৫ ৭৫৯ ১০২৪ ৩২৭৮২ 

২০১২-১৩ ১২ ২০ ৩২ ২৪৬ ৭৮৩ ১০২৯ ৩৩৮১১ 

২০১৩-১৪ ৮ ১৮ ২৬ ১৯৭ ৬২০ ৮১৭ ৩৪৬২৮ 

২০১৪-১৫ ১৩ ২৫ ৩৮ ৩৩১ ৯৬১ ১২৯২ ৩৫৯২০ 

২০১৫-১৬ ১০ ৪৩ ৫৩ ২৫৭ ১৬৪২ ১৮৯৯ ৩৭৮১৯ 

২০১৬-১৭ ১৫ ৩৭ ৫২ ৩৩৯ ১৩২৯ ১৬৬৮ ৩৯৪৮৭ 

২০১৭-১৮ ৯ ৪৬ ৫৫ ২৪৩ ১৭০৫ ১৯৪৮ ৪১৪৩৫ 

সব মশিাে ৩২৫ ৭৬৩ ১০৮৮ ৮৯৭১ ৩২৪৬৪ ৪১৪৩৫ - 
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(জ) এেনজশর ২০১৭-১৮ অে ম বেশরর ভূমি প্রশাসন প্রমশক্ষণ কেশন্দ্রর প্রমশক্ষশণর অমজম  সাফে: 

কেন্দ্র বামষ মে প্রমশক্ষণ সূমি 

অনুর্ায়ী প্রমশক্ষণ 

কোশস মর সাংখ্যা 

অনুমষ্ঠ  কোস ম 

সাংখ্যা। 

লক্ষি িাো প্রকৃ  অজমন অমজম  

সাফে (%) 

ভূমি প্রশাসন প্রমশক্ষণ কেন্দ্র, 

ঢাো। 

২১টি কোস ম ২১টি কোস ম ৬৩০ জন 

প্রমশক্ষণােী 

৫৮৮ জন 

প্রমশক্ষণােী 

 ৯৩.৩৩% 

মবভাগ পর্ মাশয়র প্রমশক্ষণ 

কোস ম। 

২৮টি কোস ম ২৮টি কোস ম ১১২০ জন 

প্রমশক্ষণােী 

১১২০ জন 

প্রমশক্ষণােী 

১০০% 

কজলা পর্ মাশয়র প্রমশক্ষণ 

কোস ম 

৬টি কোস ম ৬টি কোস ম ২৪০ জন 

প্রমশক্ষণােী 

২৪০ জন 

প্রমশক্ষণােী 

১০০% 

সব মশিাে: ৫৫টি কোস ম ৫৫টি কোস ম ১৯৯০ জন 

প্রমশক্ষণােী 

১৯৪৮ জন 

প্রমশক্ষণােী 

৯৭.৮৯%  

 

 

ভূমি প্রশাসন প্রমশক্ষণ কেশন্দ্র ব মিাশন েি মর  জনবশলর  থ্যামে: 

ক্রমিে নাি পেবী েিার্ার এবাং পমরমিম  

নম্বর 

কব ন কগ্রর্ 

০১ জনাব কিা: আব্দুল হাই পমরিালে (যুগ্ম-সমিব) মবমসএস (প্রশাসন) 

পমরমিম  নাং-৪৫২৬   

 

০২ জনাব মুহাম্মে শাশহে েমবর উপ-পমরিালে (উপ-সমিব) মবমসএস (প্রশাসন)  

পমরমিম  নাং- ৬০৩৪ 

 

০৩ জনাব আব্দুন নাশসর খান সহোরী পমরিালে (প্রমশক্ষণ) মবমসএস (প্রশাসন) 

পমরমিম  নাং-৬৩৫৪ 

 

০৪ কবেি  ামনয়া আফশরাজ সহোরী পমরিালে (প্রমশক্ষণ) মবমসএস (প্রশাসন) 

পমরমিম  নাং-১৬৫৭৭  

৩ - ৯ 

০৫ কবেি নামহো বামরে সহোরী পমরিালে (প্রশাসন) মবমসএস (প্রশাসন) 

পমরমিম  নাং-১৬৭১৯  

 

০৬ জনাব খান এ. সবুর খান সহোরী পমরিালে (উন্নয়ন, কসবা ও আইমসটি) মবমসএস (নন-েিার্ার)  

০৭ কবেি ফারাহ  ানমজলা িম ন সহোরী পমরিালে (র্রমিেরী ও েিাশফশেমরয়া) মবমসএস (প্রশাসন) 

পমরমিম  নাং-১৭৫৫৮  

 

০৮ জনাব মুিঃ আল াফ িাহমুে প্রর্ান সহোরী   

০৯ জনাব কিািঃ কিাজাশম্মল হে মহসাব রক্ষে   

১০ জনাব কিািঃ শািীি কহাশসন েমম্পউোর অপাশরের -  

১১ জনাব এস,এি,এ ইউসুফ নামজর োি েিামশয়ার   

১২ কবেি কসমলনা আিার অমফস সহোরী োি েমম্পিঃ মুদ্রাক্ষমরে  ১০ - ১৫ 

১৩ জনাব কিািঃ আমিনুল ইসলাি অমফস সহোরী োি েমম্পিঃ মুদ্রাক্ষমরে -  

১৪ জনাব কিািঃ আব্দুল েমরি গােী িালে -  

১৫ জনাব কিািঃ জহুরুল ইসলাি েিাশ সরোর -  

১৬ জনাব কিািঃ েমবর কহাশসন অমফস সহায়ে -  

১৭ জনাব কিািঃ আশরাফুল ইসলাি অমফস সহায়ে -  

১৮ কবেি করৌশন আিার অমফস সহায়ে - ১৬ - ২০ 

১৯ জনাব কিািঃ জাহািীর আলি অমফস সহায়ে -  

২০ জনাব কিািঃ রমফকুল ইসলাি অমফস সহায়ে -  

২১ জনাব কশখ মনজাি উমিন মনরাপত্তা প্রহরী -  

২২ কবেি সালিা কবগি পমরেন্ন া েিী  -  
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ভূমি প্রশাসন প্রমশক্ষণ কেশন্দ্রর ২০১৭-১৮ অে ম বেশরর বাশজে সাংক্রান্ত োর্ মক্রি: 

ভূমি প্রশাসন প্রমশক্ষণ কেশন্দ্র ২০১৭-১৮ অে ম বেশর ৪,২২,৬৮ হাজার োো বাশজে বরাি প্রোন েরা হয়। বরািকৃ  

বাশজশের মবপরীশ  ৩০ জুন, ২০১৮ পর্ মন্ত ৩,৮২,৬৫ হাজার োো প্রকৃ  ব্যয় হশয়শে। অব্যময়  ৪০,০৩ হাজার োো 

সরোমর কোষাগাশর িালাশনর িাধ্যশি সিপ মণ েরা হশয়শে।  

 

২০১৭-১৮ অে ম বেশরর রাজস্ব প্রামপ্ত, রাজস্ব ব্যয় এর  থ্যাবমল মনম্নরূপিঃ 

 

ে) রাজস্ব প্রামপ্ত: 

(হাজার োোয়) 

অে মবনম ে কোর্ নাি ২০১৭-২০১৮ 

১৬৩২ গৃহ অমগ্রশির সুে ৫৬ 

২৩৭১ অশেশজা গােী মবক্রয় ৫৩০ 

৩৯০১ গৃহ মনি মাণ অমগ্রি ৭৮ 

৩৯০৩ েমম্পউোর অমগ্রি ১২ 

 সব মশিাে ৬৭৬ 

 

 

খ) রাজস্ব ব্যয়: 

(হাজার োোয়) 

অে মবনম ে কোর্ নাি ২০১৭-২০১৮ 

৪৫০০ েি মে মাশের কব ন ৪৪৯৯ 

৪৬০০ েি মিারীশের কব ন ৩৭৩২ 

৪৭০০ ভা ামে ৬৬৬৭ 

৪৮০০ সরবরাহ ও কসবা ১৬০২৯ 

৪৯০০ কিরাি  ও রক্ষণাশবক্ষণ ৪৭৮ 

৬৮০০ সম্পে সাংগ্রহ (মূলর্ন) ৬৮৬০ 

 সব মশিাে ৩৮২৬৫ 

 

 

অন্যান্য োর্ মক্রি: 

(ে) ক্রয় সাংক্রান্ত  থ্যিঃ ভূমি প্রশাসন প্রমশক্ষণ কেন্দ্র বাশজে প্রামপ্তর পর ক্রয় পমরেল্পনা প্রণয়ন েশর িন্ত্রণালয় হশ  

অনুশিােন গ্রহণপূব মে সরোমর ক্রয় আইন ২০০৬ ও ক্রয় মবমর্িালা ২০০৮ অনুসরণ েশর ক্রয় োর্ মক্রি সম্পন্ন েশর।  

 

 

(খ) অমর্ে সাংক্রান্ত  থ্য: ভূমি প্রশাসন প্রমশক্ষণ কেশন্দ্রর বাশজে ব্যশয়র মনয়মি  অমর্ে সম্পন্ন হশয় োশে। ২০১২-

১৩ হশ  ২০১৪-১৫ অে ম বের পর্ মন্ত ভূমি প্রশাসন প্রমশক্ষণ কেশন্দ্রর সেল ব্যশয়র অমর্ে সম্পন্ন হশয়শে। অমর্ে 

প্রম শবেশনর সার-সাংশক্ষপ মনম্নরূপিঃ 

 

অমর্ে আপমত্তর সাংখ্যা মনস্পমত্তর সাংখ্যার িন্তব্য 

০৫টি ০৫টি কোন অমনস্পন্ন আপমত্ত কনই। 
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অনুষে সেস্যবৃন্দ : 

ক্র: নাি পেবী কর্াগাশর্াগ ই-কিইল 

০১ জনাব কিা: আব্দুল হাই পমরিালে 

(যুগ্ম-সমিব) 

কফানিঃ ৯৬৬২৩৫৫, 

৯৬৭৭৫৩৪ (অমফস) 

কিাবাইলিঃ ০১৭১১৮০৮৯৩৭   

dirlatc@gmail.com 

director@latc.gov.bd 

০২ জনাব মুহাম্মে শাশহে েমবর উপ-পমরিালে (প্রশাসন) 

(উপ সমিব) 

কফানিঃ ৯৬৭৪৪৩২ 

কিাবাইলিঃ ০১৭১১৪৫০৬৫৫ 

ddlatc@gmail.com 

 ddadmin@latc.gov.bd 

০৩ জনাব আব্দুন নাশসর খান উপ-পমরিালে (প্রমশক্ষণ) 

(উপ-সমিব) 

কফানিঃ ৯৬৩৪০৯৪ 

কিাবাইলিঃ ০১৭৫৫৫৯৪৯৯৪ 

ad2latc@gmail.com 

ddtraining@latc.gov.bd 

০৪ কবেি  ামনয়া আফশরাজ সহোরী পমরিালে (প্রমশক্ষণ) কফানিঃ ৯৬৭৪৪৫১ 

কিাবাইলিঃ ০১৯১৯৩৪২৩৮১   

timesaid11@gmail.com 

adtraining@latc.gov.bd 

০৫ কবেি নামহো বামরে সহোরী পমরিালে 

(প্রশাসন) 

কফানিঃ  ৯৬৭৪৪৩১ 

কিাবাইলিঃ ০১৭১৬০৯৯২৭২  

adadmin@latc.gov.bd 
nahida.barik@yahoo.com 

০৬ জনাব খান এ. সবুর খান সহোরী পমরিালে 

(উন্নয়ন কসবা ও আইটি) 

কফানিঃ ৫৮৬১০৫৯৬ 

কিাবাইলিঃ ০১৭৫৩৫৬১০৪০ 

adds@latc.gov.bd 

sobur29ad@gmail.com 

০৭ কবেি ফারাহ  ানমজলা িম ন সহোরী পমরিালে (িরমিটরী ও 

েযান্দ্রফন্দ্রটমরয়া) 

কফানিঃ ৯৬৭৪৪২৯ 

কিাবাইলিঃ ০১৬৭৩৮৩৩৮১৭ 

addormitory@latc.gov.bd 

 

 থ্য অমর্োর আইন সাংক্রান্ত োর্ মক্রি: 

ভূমি প্রশাসন প্রমশক্ষণ কেন্দ্র অবার্  থ্য প্রবাশহ মবশ্বাস েশর। এ লশক্ষি ভূমি প্রশাসন প্রমশক্ষণ কেন্দ্র  থ্য অমর্োর 

আইন- ২০০৯ কিা াশবে  থ্য অবমুিেরণ নীম িালা-২০১৫ প্রণয়ন েশর এবাং এ আইশনর ১০ র্ারা অনুসাশর 

োময়ত্বপ্রাপ্ত েি মে মা মনশয়াগ েরা হয়।  থ্য অবমুিেরণ নীম িালাটি ভূমি প্রশাসন প্রমশক্ষণ কেশন্দ্রর ওশয়বসাইে 

www.latc.gov.bd এ কেয়া হশয়শে। ভূমি প্রশাসন প্রমশক্ষণ কেশন্দ্রর োময়ত্বপ্রাপ্ত েি মে মা: 
 

নাি পেবীও পমরমিম  কর্াগাশর্াগ ঠিোনা 

মুহাম্মে শাশহে েমবর উপ-পমরিালে(উপ-সমিব) 

পমরমিম -৬০৩৪ 

কফান-৯৬৭৪৪৩২ 

কিাবাইল: ০১৭১১৪৫০৬৫৫ 

ddlatc@gmail.com 

ভূমি প্রশাসন প্রমশক্ষণ 

কেন্দ্র, ৩/এ নীলশক্ষ , 

োোবন ঢাল, ঢাো। 

 

 

ভূমি প্রশাসন প্রমশক্ষণ কেন্দ্রের ৬ষ্ঠ তলা হন্দ্রত ১২তি তলা পর্ যন্ত ঊর্ধ্যমুখী সম্প্রসারণ প্রেল্প : 

ভূমি প্রশাসন প্রমশক্ষণ কেশন্দ্রর ৬ষ্ঠ  লা হশ  ১২  ি  লা পর্ মন্ত উর্ধ্মমূখী সম্প্রসারণ শীষ মে প্রেল্প এর সার 

সাংশক্ষপ 
 

 প্রেশল্পর বাস্তবায়নোল মনর্ মারণ েরা হয় জুলাই ২০১৬ হশ  জুন ২০১৮ পর্ মন্ত। 

 প্রেল্পটি িাননীয় পমরেল্পনা িন্ত্রী ের্তমে ১৪/০২/২০১৭ মি:  ামরশখ অনুশিামে  হয়। 

 প্রেল্প অনুশিােশন মবলম্ব এবাং  এমিমপ ও আরএমিমপন্দ্রত অে ম বরাি না োোয় ১ি বেশর (২০১৬-১৭ অে ম 

বের)এ প্রেশল্পর কোন োর্ মক্রি সম্পন্ন হয়মন। 
 

 গ  ১৪ নশভম্বর ২০১৭  ামরখ িাননীয় ভূমি িন্ত্রী ের্তমে প্রেল্পটির মনি মাণ োর্ মক্রি আনুষ্ঠামনেভাশব উশদ্বার্ন 

েরা হয়।  

 প্রেল্পটির অনুশিামে  কিাে ব্যয় ১৪২৮.৪০ লক্ষ (শিৌি কোটি আোশ লক্ষ িমিশ হাজার) োো র্া মজওমব ভুক্ত। 

 ২০১৬-২০১৭ অে মবেশরর এমর্মপশ  কোন অে ম বরাি মেল না। 

 ২০১৭-১৮ অে ম বেশর কিাে ৫০০.০০ লক্ষ োো বরাি প্রোন েরা হশয়শে র্ার িশধ্য রাজস্ব ব্যয় বাবে ০৩.০০ 

লক্ষ োো এবাং মনি মাণ োজ বাবে ৪৯৭.০০ লক্ষ োো রশয়শে 

mailto:dirlatc@gmail.com
mailto:ddlatc@gmail.com
mailto:ad2latc@gmail.com
mailto:timesaid11@gmail.com
http://www.latc.gov.bd/
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  এখন পর্ মন্ত এ প্রেশল্পর ১ি, ২য় ও ৩য়  মেমস্ত বাবে ৩৭৫.০০ (ম ন কোটি পঁিাত্তুর লক্ষ) লক্ষ োো অবমুি 

েরা হশয়শে এবাং ৩৭৫.০০ (ম ন কোটি পঁিাত্তুর লক্ষ) লক্ষ োো ব্যয় হশয়শে। ৪ে ম মেমস্ত বাবে ১২৫.০০ (এে 

কোটি পঁমিশ লক্ষ) লক্ষ োো অব্যময়  রশয়শে র্া অে ম মবভাগ কে অবমহ  েরা হশয়শে। 

 গ  ০২/০৪/২০১৮  ামরশখ অনুমষ্ঠ  উি প্রেশল্পর মপআইমস(প্রেল্প বাস্তবায়ন েমিটি) এর সভা এবং 

০৮/০৫/২০১৮তামরন্দ্রখ উি প্রেশল্পর মপএসমস(প্রেল্প মিয়ামরংেমিটি) এর সো অনুমষ্ঠত হয়।  
 

 

 ৩০ জুন ২০১৮ মিিঃ  পর্ মন্ত এ প্রেশল্পর ৫টি োে ঢালাই সম্পন্ন হশয়শে।  

 বােী ০২টি োি ঢালাই মনি মাণ ও ইন্দ্রতািন্দ্রে ঢালাইকৃত োন্দ্রির অন্যান্য োর্ মক্রি িলিান আন্দ্রে। 

 জুন ৩০, ২০১৮ তামরন্দ্রখ এ প্রেন্দ্রল্পর কিয়াি কশে হন্দ্রয়ন্দ্রে মেতু এ এর মসংহোে োজই অবমশট আ আন্দ্রে। 

 প্রেন্দ্রল্পর শতোে োজ সিামি ও লক্ষযিাত্রা অজযন্দ্রনর জন্য প্রেন্দ্রল্পর কিয়াি আরও ১ বের অথ যাৎ জুন ২০১৯ পর্ যন্ত 

বৃমি েরা প্রমক্রয়াধীন। 

 

ভূমি িন্ত্রণালন্দ্রয় েত ২৪ জুন ২০১৮ তামরন্দ্রখ প্রেন্দ্রল্পর কিয়াি আরও ১ বের অথ যাৎ জুন ২০১৯ পর্ যন্ত বৃমি েরার জন্য 

প্রস্তাব কপ্ররণ েরা হন্দ্রয়ন্দ্রে এবং ভূমি িন্ত্রণালন্দ্রয়র ১৭/০৭/২০১৮ তামরন্দ্রখর ৩১.০০.০০০০.০৫০.০১৪.১৮৬.১৮.-০৫ 

নং স্মারন্দ্রে তা পমরেল্পনা িন্ত্রণালন্দ্রয় কপ্ররণ েরা হন্দ্রয়ন্দ্রে। বতযিান্দ্রন এ প্রেন্দ্রল্পর কিয়াি বৃমি প্রমক্রয়াধীন। 
 

প্রেন্দ্রল্পর অঙ্গওয়ারী বাস্তবায়ন অবস্থা : 

                                                                                                                                       (লক্ষ োোয়) 

ক্রমিে নাং এবাং 

মর্মপমপ/টিমপমপ অনুসাশর 

অাংশগর নাি (পমরিানসহ) 

প্রাক্কমল  ব্যয় 

গ  অে মবের(২০১৬-

২০১৭)পর্ মন্ত ক্রিপুমঞ্জ  

অগ্রগম * 

ব মিান অে মবেশর(২০১৭-

২০১৮) লক্ষিিাো 

ব মিান অে মবেশর গ  

প্রামিে/িাস(জুন ২০১৮) 

পর্ মন্ত অগ্রগম  

আমে মে 
বাস্তব 

(অাংশগর%) 
আমে মে 

বাস্তব 

(অাংশগর%) 
আমে মে 

বাস্তব 

(অাংশগর%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

(ে) রাজস্ব অংঙ্গ         

১ মপ্রমন্টং স্ট্রােচালার 

মিজাইন এন্ড ড্রময়ং, 

মিমপমপ, কটন্ডার, 

মপ্রপান্দ্ররশন অব িন্দ্রিল 

ইতযামি (ন্দ্রোি-৪৮২৭) 

৫.০০ 
- - 

১.০০ ২০% ০.৬৫ ১৩% 

২ কিশনারী ক্রয়  

(ন্দ্রোি-৪৮২৮) 

২.০০ 
- - 

০.২০ ১০% ০.২০ ১০% 

৩ মবজ্ঞাপন (ন্দ্রোি-৪৮৩৩) ৭.০০ 
- - 

১.০০ ১৪.২৯% ১.০০ ১৪.২৯% 

৪ কপন্দ্ররাল ও লুমেন্দ্রেন্ট 

(ন্দ্রোি-৪৮২৩) 

২.৫০ 
- - 

০.৪০ ১৬% - 
- 

৫ সম্মানী  (ন্দ্রোি-৪৮৮৩) ৩.০০ 
- - 

০.৪০ ১৩.৩৩% ০.৪০ ১৩.৩৩% 

উপ-কিাট রাজস্ব অংঙ্গ ১৯.৫০ - 
- 

৩.০০ ১৫.৩৮% ২.২৫ ১১.৫৪% 

(খ) মূলধন অংঙ্গ  
 - -  

  
 

৬ মনি যাণ োজ  

(ন্দ্রোি-৭০০০) 

১২৮৯.২২ 
- - 

৪৯৭.০০ ৩৮.৫৫% ৩৭২.৭৫ ২৮.৯১% 

৭ েমম্পউটার এন্ড 

এন্দ্রেসমরজ  

(ন্দ্রোি-৬৮১৫) 

২.৫০ 

২০১৮-২০১৯ অথ যবেন্দ্রর ক্রয় োর্ য সম্পািন েরা হন্দ্রব। 

৮ ফামন যচার (ন্দ্রোি-৬৮২১) ৭৫.৬০ ২০১৮-২০১৯ অথ যবেন্দ্রর ক্রয় োর্ য সম্পািন েরা হন্দ্রব। 

উপ-কিাট মূলধন অংঙ্গ ১৩৬৭.২২ - 
- 

৪৯৭.০০ ৩৫.৮৪% ৩৭২.৭৫ ২৭.২৬% 

কিাট (রাজস্ব + মূলধন) ১৩৮৬.৮২ - 
- 

৫০০.০০ ৩৬.০৫% ৩৭৫.০০ ২৭.০৪% 

(ে) প্রাইজ েমন্টন্দ্রজমি ২৭.৭২ - 
- - 

- - 
- 

(ঘ) মফমজেযাল েমন্টন্দ্রজমি ১৩.৮৬ - 
- - 

- - 
- 

সব যন্দ্রিাট (ে+খ+ে+ঘ) ১৪২৮.৪০ - 
- 

৫০০.০০ ৩৫% ৩৭৫.০০ ২৬.২৫% 
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েত ১৪/১১/২০১৭ মিিঃ তামরন্দ্রখ িাননীয় ভূমি িন্ত্রী জনাব শািসুর রহিান শরীফ, এিমপ ের্তযে ভূমি প্রশাসন প্রমশক্ষণ 

কেন্দ্রের ৬ষ্ঠ তলা হন্দ্রত ১২তি তলা পর্ যন্ত ঊর্ধ্যমুখী সম্প্রসারণ প্রেন্দ্রল্পর োর্ যক্রি আনুষ্ঠামনেোন্দ্রব উন্দ্রবাধন েন্দ্ররন। 
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পমরেল্পনা িন্ত্রণালশয়র আইএিইমর্ উপ-পমরিালে জনাব োমনজ িওলা এবং ভূমি প্রশাসন প্রমশক্ষণ কেন্দ্রের 

সহোরী পমরচালে (উন্নয়ন ও কসবা) জনাব খান এ. সবুর খান এর প্রেল্প পমরেশ মন ও িমনেমরাং 
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১.১  থ্য অবমুিেরণ নীম িালা প্রণয়শনর কর্ৌমিে া/উশিশ্য : 

সরোমর, স্বায়ত্তশামস  ও সাংমবমর্বি সাংস্থা এবাং সরোমর ও মবশেশী অে মায়শন সৃষ্ট বা পমরিামল  কবসরোমর 

সাংস্থার স্বে া ও জবাবমেমহ া মনমি েরশণর লশক্ষি  শথ্যর অবার্ প্রবাহ এবাং জনগশণর  থ্য অমর্োর 

মনমি েরশণর মনমিত্ত সরোর  থ্য অমর্োর আইন, ২০০৯ প্রণয়ন েশরশে। এ আইন অনুসাশর ের্তমপশক্ষর মনেে 

হশ  প্রশ িে নাগমরশের  থ্য লাশভর অমর্োর রশয়শে এবাং কোন নাগমরশের অনুশরাশর্র কপ্রমক্ষশ  সাংমিষ্ট ের্তমপক্ষ 

 াশে  থ্য সরবরাহ েরশ  বাধ্য। ভূমি প্রশাসন প্রমশক্ষণ কেশন্দ্র অম মরি কজলা প্রশাসে 

(সামব মে/রাজস্ব/এলএ/মশক্ষা) ও অম মরি পুমলশ সুপার, উপশজলা মনব মাহী েি মে মা, সহোরী েমিশনার (ভূমি), 

সহোরী েমিশনার, সহোরী পুমলশ সুপার, আরমর্মস/মজমসও/এলএও, োনুনশগা, ভূমি িন্ত্রণালয়ার্ীন অমর্ের/অমফস 

সহোরীগণশে িমর্উল অনুসাশর প্রমশক্ষণ প্রোন েরা হয়। অদূর ভমবষ্যশ  অন্যান্য সরোমর/কবসরোমর প্রম ষ্ঠাশন 

েি মর  েি মে মা/ েি মিারীগণসহ ব্যমি পর্ মাশয়ও প্রমশক্ষণ প্রোশনর পমরেল্পনা এ কেশন্দ্রর রশয়শে। এ প্রমশক্ষণ কেশন্দ্র 

মে মে মবষশয়, কোন্ কোন্ পিম শ  প্রমশক্ষণ প্রোন েরা হয় এবাং প্রমশক্ষণ সাংক্রান্ত আনুষামিে  থ্য ই িামে 

মবষশয় সাংমিষ্ট ব্যমিগশণর জানার কর্িন অমর্োর রশয়শে ক িমনভাশব এ প্রমশক্ষণ প্রম ষ্ঠানও  ার মনশজস্ব উশিশ্য 

পূরণেশল্প  া জানাশ  আগ্রহী। এ লশক্ষিই  থ্য অবমুিেরণ নীম িালা-২০১৫ প্রণয়ন েরা হশয়শে।  

 

১.২ নীম র মশশরানাি: এ নীম িালা “ভূমি প্রশাসন প্রমশক্ষণ কেশন্দ্রর  থ্য অবমুিেরণ নীম িালা-২০১৫” নাশি 

অমভমহ  হশব।  

 

২. আইনগ  মভমত্ত  

২.১ অনুশিােনোরী ের্তমপক্ষ ও অনুশিােশনর  ামরখ:  থ্য অমর্োর আইন-২০০৯ প্রণয়শনর পমরশপ্রমক্ষশ  ভূমি 

প্রশাসন প্রমশক্ষণ কেন্দ্র  থ্য অবমুিেরণ নীম িালা প্রণয়শনর উশযাগ গ্রহণ েশর। নীম িালা প্রণয়শনর কক্ষশে 

প্রমশক্ষণােী ও সাংমিষ্ট ব্যমিবশগ মর সাশে আশলািনা েরা হয়।  থ্য েমিশন এ নীম িালা প্রণয়শন সামব মে সহশর্ামগ া 

প্রোন েশর। প্রণী  খসো চূোন্তেরশণর লশক্ষি ভূমি প্রশাসন প্রমশক্ষণ কেন্দ্র ও পরব ীশ  ভূমি িন্ত্রণালশয় সভা 

অনুমষ্ঠ  হয়। পমরশশশষ ভূমি িন্ত্রণালয় ের্তমে উহা ০৭/০৪/২০১৫  ামরশখ অনুশিামে  হয়। 

 

২.২ নীম  বাস্তবায়শনর  ামরখ : ০১/০১/২০১৫  ামরখ হশ  এর বাস্তবায়ন োর্ মক্রি শুরু হশয়শে।   

 

৩. সাংজ্ঞা  

৩.১  থ্য :  থ্য অশে ম ভূমি প্রশাসন প্রমশক্ষণ কেশন্দ্রর গঠন, োঠাশিা ও োপ্তমরে েি মোে সাংক্রান্ত কর্ কোন স্মারে, 

বই, নেশা, িানমিে, চুমি,  থ্য-উপাত্ত, লগ বমহ, আশেশ, মবজ্ঞমপ্ত, েমলল নমুনা, পে, প্রম শবেন, মহসাব মববরণী, 

প্রেল্প প্রস্তাব, আশলােমিে, অমর্ও, মভমর্ও, অাংমে  মিে, মফল্ম, ইশলেিমনে প্রমক্রয়ায় প্রস্তু কৃ  কর্ কোন 

ইনস্ট্রুশিন্ট, র্ামন্ত্রেভাশব পাঠশর্াগ্য েমললামে এবাং কভৌ  গঠন ও তবমশষ্টি মনমব মশশশষ অন্য কর্ কোন  থ্যবহ বস্তু বা 

 ার প্রম মলমপও এর অন্তভু মি হশব।  শব শ ম োশে কর্ োপ্তমরে কনাে মসে বা কনাে মসশের প্রম মলমপ এর অন্তভূ মি 

হশব না।  

 

৩.২ োময়ত্বপ্রাপ্ত েি মে মা :  থ্য অমর্োর আইন-২০০৯ এর র্ারা ১০ এর অর্ীন মনযুি েি মে মা।   

 

৩.৩  থ্য প্রোন ইউমনে : ভূমি প্রশাসন প্রমশক্ষণ কেন্দ্র এেে প্রম ষ্ঠান। এখাশন এেজন োময়ত্বপ্রাপ্ত েি মে মা এবাং 

এেজন মবেল্প োময়ত্বপ্রাপ্ত েি মে মা  থ্য সরবরাশহর জন্য মনশয়ামজ  োেশবন। 
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৩.৪ আমপল ের্তমপক্ষ : ভূমি প্রশাসন প্রমশক্ষণ কেশন্দ্রর অব্যবমহ  উর্ধ্ম ন োর্ মালয় হশলা ভূমি িন্ত্রণালয়।  াই 

িন্ত্রণালশয়র সমিব হশলন আমপল ের্তমপক্ষ।   

 

৩.৫  থ্য েমিশন :  থ্য অমর্োর আইন-২০০৯ এর র্ারা ১১ এর অর্ীন প্রম মষ্ঠ   থ্য েমিশন। 

 

৩.৬ র্ত ীয় পক্ষ :  থ্য প্রমপ্তর জন্য অনুশরার্োরী বা  থ্য প্রোনোরী ের্তমপক্ষ ব্য ী  অনুশরার্কৃ   শথ্যর সমহ  

জমে  অন্য কোন পক্ষ।  

 

৪.  শথ্যর কশ্রমণমবন্যাস এবাং  থ্য প্রোন পিম িঃ 

ভূমি প্রশাসন প্রমশক্ষণ কেন্দ্র  শথ্যর অবার্ প্রবাশহ মবশ্বাসী। এ কেন্দ্র ের্তমে গৃহী  মসিান্ত ও োর্ মক্রি সাংক্রান্ত সেল 

 থ্য নাগমরেশের মনেে র্াশ  সহজলভি হয় কসভাশব প্রোশ ও প্রিাশরর উশযাগ গ্রহণ েশর। এ কেশন্দ্রর  থ্যসমূহ 

মনম্নবমণ ম  ম নটি কশ্রণীশ  ভাগ েরা হশয়শেিঃ    

 

৪.১ স্ব-প্রশণামে    থ্য প্রোশ এবাং এর  ামলো : এ কশ্রণীর আও াভুি  থ্যগুশলা পমরমশষ্ট-১ এ উশিখ েরা হশয়শে 

র্া  থ্য অমর্োর আইন অনুর্ায়ী স্ব-প্রশণামে ভাশব ভূমি প্রশাসন প্রমশক্ষণ কেশন্দ্রর ওশয়বশপাে মাশল 

(www.latc.gov.bd) প্রোমশ  োেশব। স্ব-প্রশণামে   থ্যামে অন্তভূ মি েশর ভূমি প্রশাসন প্রমশক্ষণ কেন্দ্র 

প্রম বের বামষ মে প্রম শবেন প্রোশ েরশব। র্মে িামহো অনুর্ায়ী  থ্য ওশয়বসাইশে পাওয়া না র্ায়  াহশল  থ্য 

িামহোোরী ভূমি প্রশাসন প্রমশক্ষণ কেশন্দ্রর োময়ত্বপ্রাপ্ত েি মে মা বরাবর (ঠিোনা : ভূমি প্রশাসন প্রমশক্ষণ কেন্দ্র, ৩/এ, 

নীলশক্ষ , োোবন ঢাল, ঢাো) আশবেন েরশ  পারশবন। 

 

৪.২ অনুশরাশর্র বা িামহোর মভমত্তশ   থ্য প্রোশ এবাং এর  ামলো : এ কশ্রণীর আও াভূি  থ্যগুশলা পমরমশষ্ট-২ এ 

উশিখ আশে। স্ব-প্রশণামে   থ্যসহ শুধুিাে ৭ র্ারা অনুসাশর কর্ সেল  থ্য প্রোশ বা প্রোন েরা বাধ্যে ামূলে নয় 

এিন সেল  থ্য ব্য ী  অন্যান্য  থ্যামে অনুশরাশর্র মভমত্তশ  সরবরাহ েরা হশব।   

 

৪.৩  থ্য প্রোশ বাধ্য ামূলে নয় এর  ামলো : েম পয়  থ্য র্া কোন নাগমরেশে প্রোন েরশ  ভূমি প্রশাসন 

প্রমশক্ষণ কেন্দ্র বাধ্য োেশব না। এ  ামলোটি ৬ িাস পর পর পর্ মাশলািনা েশর প্রশয়াজশন সাংশর্াজন/মবশয়াজন েরা 

হশব। মনম্নবমণ ম   থ্যসমূহ কোন নাগমরেশে প্রোন েরশ  ভূমি প্রশাসন প্রমশক্ষণ কেন্দ্র বাধ্য োেশব না, র্ো- 

(ে) কোন  থ্য প্রোশশর ফশল কোন র্ত ীয় পশক্ষর বুমিবৃমত্তে সম্পশের অমর্োর ক্ষম গ্রস্থ হশ  পাশর এরূপ 

বামণমজিে বা ব্যবসাময়ে অন্তমন মমহ  কগাপনীয় মবষয়, েমপরাইে বা বুমিবৃমত্তে সম্পে (Intellectual 

Property Right) সম্পমেম   থ্য; 

(খ) কোন  থ্য প্রোশশর ফশল কোন মবশশষ ব্যমি বা সাংস্থাশে লাভবান বা ক্ষম গ্রস্থ েরশ  পাশর এরূপ মনশম্নাি 

 থ্য র্ো- 

(অ) আয়ের, শুল্ক, ভিাে ও আবগারী আইন, বাশজে বা ের হার পমরব মন সাংক্রান্ত কোন আগাি থ্য; 

(আ) মুদ্রার মবমনিয় ও সুশের হার পমরব মনজমন  কোন আগাি  থ্য; 

(ই) ব্যাাংেসহ আমে মে প্রম ষ্ঠানসমূশহর পমরিালনা ও  োরমে সাংক্রান্ত কোন আগাি  থ্য;  

(গ) কোন  থ্য প্রোশশর ফশল প্রিমল  আইশনর প্রশয়াগ বার্াগ্রস্থ হশ  পাশর বা অপরার্ বৃমি কপশ  পাশর এরূপ  থ্য;  

(র্) কোন  থ্য প্রোশশর ফশল কোন ব্যমির ব্যমিগ  জীবশনর কগাপনীয় া ক্ষুন্ন হশ  পাশর এরূপ  থ্য;  

(ঙ) কোন  থ্য প্রোশশর ফশল কোন ব্যমির জীবন বা শারীমরে মনরাপত্তা মবপোপন্ন হশ  পাশর এরূপ  থ্য; 
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(ি) আোলশ  মবিারার্ীন কোন মবষয় এবাং র্া প্রোশশ আোল  বা িাইবুিনাশলর মনশষর্াজ্ঞা রশয়শে অেবা র্ার 

প্রোশ আোল  অবিাননার শামিল এরূপ  থ্য; 

(ে)  েন্তার্ীন কোন মবষয় র্ার প্রোশ আোল  অবিাননার শামিল এরূপ  থ্য;  

(জ) কোন ক্রয় োর্ মক্রশির মবষশয় মসিান্ত গ্রহশণর পূশব ম সাংমিষ্ট ক্রয় বা  ার োর্ মক্রি সাংক্রান্ত কোন  থ্য;  

(ি) জা ীয় সাংসশের মবশশষ অমর্োর হামনের োরণ হশ  পাশর এরূপ  থ্য  

(ঞ) কোন ব্যমির আইন দ্বারা সাংরমক্ষ  কগাপনীয়  থ্য; 

(ে) পরীক্ষার প্রশ্নপে বা পরীক্ষায় প্রেত্ত নম্বর সম্পমেম  আগাি  থ্য; 

 

৫.  থ্য সাংগ্রহ ও সাংরক্ষণ পিম   

৫.১ অমফমসয়াল ওশয়ব সাইে: ভূমি প্রশাসন প্রমশক্ষণ কেশন্দ্রর মনজস্ব ওশয়বসাইে (www.latc.gov.bd) আশে। 

কর্ সেল  থ্য েমম্পউোশর সাংরক্ষশণর উপযুি কস সেল  থ্য েমম্পউোশর সাংরক্ষণ েরা হশব এবাং  থ্য লাশভর 

সুমবর্াশে ম অমফমসয়াল ওশয়বসাইশে  া প্রোশ েরা হশব।    

৫.২  শথ্যর হালনাগােেরণ : প্রম  িাশস ওশয়ব সাইে হাল নাগাে েরা হশব। এোো  থ্য সাংগ্রহ ও সাংরক্ষশণর জন্য 

কনাটিশ কবাশর্ ম প্রেশ মনসহ মবজ্ঞমপ্ত ও বামষ মে প্রম শবেন ই িামে প্রোশ েরা হশব। 

৫.৩ অন্যান্য পিম  : কনাটিশ কবার্ ম, মবজ্ঞমপ্ত, বামষ মে প্রম শবেন। 

 

৬. োময়ত্বপ্রাপ্ত েি মে মা মনশয়াগ :  থ্য অবমুিেরণ নীম  বাস্তবায়শনর জন্য এবাং  থ্য অমর্োর আইন অনুর্ায়ী 

 থ্য সরবরাশহর জন্য ভূমি প্রশাসন প্রমশক্ষণ কেশন্দ্রর োময়ত্বপ্রাপ্ত েি মে মার নাি, পেবী ও ঠিোনা মনম্নরূপিঃ 

 

ক্রমিে োময়ত্বপ্রাপ্ত েি মে মার নাি  

পেবী অমফশসর নাি                     

ঠিোনা ও কফান নাম্বার  

০১ মুহাম্মে শাশহে েমবর 

উপ-পমরিালে (উপ-সমিব) 

পমরমিম -৬০৩৪ 

ভূমি প্রশাসন প্রমশক্ষণ কেন্দ্র 

৩/এ নীলশক্ষ , োোবন ঢাল, ঢাো। 

কফান-৯৬৭৪৪৩২ 

কিাবাইল: ০১৭১১৪৫০৬৫৫ 

ddlatc@gmail.com 

 

 

৭. োময়ত্বপ্রাপ্ত েি মে মার োময়ত্ব ও েি মপমরমর্ :  শথ্যর আশবেনপে বাোই,  থ্য িামহোোরীর সাশে কর্াগাশর্াগ ও 

 থ্য অবমুিেরণ সম্পশেম প্রম শবেন ত রী েরা োময়ত্বপ্রাপ্ত েি মে মার োময়ত্ব। োময়ত্বপ্রাপ্ত েি মে মা  থ্য অমর্োর 

আইন-২০০৯ এর ৯ র্ারা কিা াশবে (ে)  থ্য সরবরাহ েরশবন  (খ) আইশনর ৯ (৪) র্ারা কিা াশবে ২৪ র্ন্টার 

িশধ্য প্রােমিে  থ্য সরবরাহ েরশবন (গ) ফরি ‘র্’ অনুর্ায়ী  শথ্যর যুমিসাংগ  মূে মনর্ মারণ েরশবন (র্) র্ত ীয় 

পক্ষশে উহার মলমখ  বা কিৌমখে ি াি  কিশয় কনাটিশ মেশবন (ঙ) শারীমরে প্রম বন্ধী ব্যমি  থ্য িামহোোরী হশল 

 ার উপযুি েশর  থ্য প্রোশশর ব্যবস্থা েরশবন (ি) প্রশয়াজশন োময়ত্ব প্রাপ্ত েি মে মা অন্য কোন েি মে মার 

সহশর্ামগ া মনশ  পারশবন।  

 

৮.  থ্য প্রোশনর সাশে সাংমিষ্ট সহায়ে/মবেল্প েি মে মাশের োময়ত্ব ও েি মপমরমর্ : কোন োময়ত্বপ্রাপ্ত েি মে মা ের্তমে 

অন্য কোন েি মে মার সহায় া িাওয়া হশল এবাং এরূপ সহায় া প্রোশন ব্যে ম ার জন্য আইশনর কোন মবর্ান লমি  

হশল কসশক্ষশে এ আইশনর অর্ীন োয়-োময়ত্ব মনর্ মারশণর কক্ষশে উি অন্য েি মে মাও োময়ত্বপ্রাপ্ত েিে মা বশল গণ্য 

হশবন।  
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৯. আশবেন প্রমক্রয়া :  থ্য িামহোোরী সাো োগশজ অেবা  থ্য অমর্োর আইন মবমর্িালা ফরি ‘ে’ (সাংযুি) 

ব্যবহার েশর  শথ্যর জন্য সরাসমর বা ই-কিইশলর িাধ্যশি আশবেন েরশবন। এই ফরি ভূমি প্রশাসন প্রমশক্ষণ 

কেশন্দ্রর অমফমসয়াল ওশয়বসাইশে পাওয়া র্াশব।  

আশবেশন মনম্নরূপ মলমখ  মবষয়সমূশহর উশিখ োেশ  হশব- 

(অ) অনুশরার্োরীর নাি, ঠিোনা, প্রশর্াজি কক্ষশে ফিাক্স নম্বর এবাং ই-কিইল ঠিোনা 

(আ) কর্  শথ্যর জন্য অনুশরার্ েরা হশয়শে  ার মনভু মল এবাং স্পষ্ট বণ মনা 

(ই) অনুশরার্কৃ   শথ্যর অবস্থান মনণ মশয়র সুমবর্াশে ম অন্যান্য প্রশয়াজনীয় প্রাসমিে  থ্যাবলী 

(ঈ) কোন পিম শ   থ্য কপশ  আগ্রহী  ার বণ মনা অে মাৎ অনুমলমপ কনয়া, কনাে কনয়া বা অন্য কোন অনুশিামে  

পিম  

 

১০.  থ্য প্রোশনর পিম  ও সিয়সীিা : োময়ত্বপ্রাপ্ত েি মে মা র্ারা ৮ এর উপর্ারা (১) এর অর্ীন অনুশরার্ প্রামপ্তর 

 ামরখ হশ  অনমর্ে ২০ (মবশ) োর্ ম মেবশসর িশধ্য অনুশরার্কৃ   থ্য সরবরাহ েরশবন।  

(২) উপর্ারা (১) এ র্া মেছুই োকুে না কেন, অনুশরার্কৃ   শথ্যর সাশে এোমর্ে  থ্য প্রোন উইমনে বা ের্তমপশক্ষর 

সাংমিষ্ট া োেশল অনমর্ে ৩০ (মেশ) োর্ ম মেবশসর িশধ্য উি অনুশরার্কৃ   থ্য সরবরাহ েরশ  হশব। 

(৩) উপর্ারা (১) ও (২) এ র্া মেছুই োকুে না কেন, োময়ত্বপ্রাপ্ত েি মে মা কোন োরশণ  থ্য প্রোশন অপারগ হশল 

অপারগ ার োরণ উশিখ েশর আশবেন প্রামপ্তর ১০ (েশ) োর্ ম মেবশসর িশধ্য ম মন  া অনুশরার্োরীশে অবমহ  

েরশবন।  

(৪) উপ-র্ারা (১) এবাং (২) এ র্া মেছুই োকুে না কেন, র্ারা ৮ এর উপ র্ারা (১) এর অর্ীন অনুশরার্কৃ   থ্য কোন 

ব্যমির জীবন মৃতুি, কগ্রফ ার এবাং োরাগার হশ  মুমি সম্পমেম  হশল োময়ত্বপ্রাপ্ত েি মে মা অনুশরার্ প্রামপ্তর 

অনমর্ে ২৪ (িমিশ) র্ন্টার িশধ্য উি মবষশয় প্রােমিে  থ্য সরবরাহ েরশবন।  

(৫) উপর্ারা (১), (২) বা (৪) এ উমিমখ  সিয়সীিার িশধ্য  থ্য সরবরাহ েরশ  কোন োময়ত্বপ্রাপ্ত েি মে মা ব্যে ম 

হশল সাংমিষ্ট  থ্য প্রামপ্তর অনুশরার্ প্র িাখান েরা হশয়শে বশল গণ্য হশব।  

(৬) কোন অনুশরার্কৃ   থ্য োময়ত্বপ্রাপ্ত েি মে মার মনেে সরবরাশহর জন্য িজুে োেশল ম মন উি  শথ্যর 

যুমিসাংগ  মূে মনর্ মারণ েরশবন এবাং উি মূে অনমর্ে ৫ (পাঁি) োর্ ম মেবশসর িশধ্য পমরশশার্ েরার জন্য 

অনুশরার্োরীশে অবমহ  েরশবন।  

(৭) উপর্ারা (৬) এর অর্ীন মূে মনর্ মারশণর কক্ষশে  থ্য প্রোশনর প্রকৃ  ব্যয় কর্িন-  শথ্যর মুমদ্র  মূে, ইশলেিমনে 

ফরশিে এর মূে মোংবা ফশোেমপ বা মপ্রন্ট আউে সাংক্রান্ত কর্ ব্যয় হশব  া হশ  অমর্ে মূে মনর্ মারণ েরা র্াশব না।  

(৮) র্ারা ৮ এর উপর্ারা (১) এর অর্ীন অনুশরার্কৃ   থ্য প্রোন েরা োময়ত্বপ্রাপ্ত েি মে মার মনেে র্োর্ে মবশবমি  

হশল এবাং কর্শক্ষশে উি  থ্য র্ত ীয় পক্ষ ের্তমে সরবরাহ েরা হশয়শে মোংবা উি  শথ্য র্ত ীয় পশক্ষর স্বাে ম জমে  

রশয়শে এবাং র্ত ীয় পক্ষ উহা কগাপনীয়  থ্য মহসাশব গণ্য েশরশে কসশক্ষশে োময়ত্বপ্রাপ্ত েি মে মা উিরূপ অনুশরার্ 

প্রামপ্তর ৫ (পাঁি) োর্ ম মেবশসর িশধ্য র্ত ীয় পক্ষশে  ার মলমখ  বা কিৌমখে ি াি  িমহয়া কনাটিশ প্রোন েরশবন 

এবাং র্ত ীয় পক্ষ এরূপ কনাটিশশর কপ্রমক্ষশ  কোন ি াি  প্রোন েরশল  া মবশবিনায় মনয়া োময়ত্বপ্রাপ্ত েি মে মা 

অনুশরার্োরীশে  থ্য প্রোশনর মবষশয় মসিান্ত গ্রহণ েরশবন।  

(৯) র্ারা ৭এ র্া মেছুই োকুে না কেন,  থ্য প্রোশশর জন্য বাধ্য ামূলে নয়, এরূপ  শথ্যর সমহ  সম্পেমযুি 

হওয়ার োরশণ কোন অনুশরার্ সম্পূণ ম প্র িাখ্যান েরা র্াশব না এবাং অনুশরাশর্র র্ টুকু অাংশ প্রোশশর জন্য 

বাধ্য ামূলে নয় এবাং যু টুকু অাংশ কর্ৌমিেভাশব পৃেে েরা সিব   টুকু অাংশ অনুশরার্োরীশে সরবরাহ েরশ  

হশব।  
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(১০) কোন ইন্দ্রীয় প্রম বন্ধী ব্যমিশে কোন করের্ ম বা উহার অাংশমবশশষ জানাবার প্রশয়াজন হশল সাংমিষ্ট োময়ত্বপ্রাপ্ত 

েি মে মা উি প্রম বন্ধী ব্যমিশে  থ্য লাশভ সহায় া প্রোন েরশবন এবাং পমরেশ মশনর জন্য কর্ র্রশণর সহশর্ামগ া 

প্রশয়াজন  া প্রোন েরাও এ সহায় ার অন্তভূ মি বশল গণ্য হশব।  

 

১১.  শথ্যর মূে এবাং মূে পমরশশাশর্র মনয়িাবলী :  থ্য অমর্োর আইশনর ৯ (৬) র্ারায় উশিখ রশয়শে কর্, কোন 

অনুশরার্কৃ   থ্য োময়ত্বপ্রাপ্ত েি মে মার মনেে সরবরাশহর জন্য িজুে োেশল ম মন উি  শথ্যর যুমিসাংগ  মূে 

মনর্ মারণ েরশবন এবাং উি মূে অনমর্ে ৫ (পাঁি) োর্ ম মেবশসর িশধ্য পমরশশার্ েরার জন্য অনুশরার্োরীশে 

অবমহ  েরশবন। আইশনর ৯ (৭) র্ারায় এর অর্ীন মূে মনর্ মারশণর কক্ষশে  থ্য প্রোশনর প্রকৃ  ব্যয় কর্িন-  শথ্যর 

মুমদ্র  মূে, ইশলেিমনে ফরশিে এর মূে মোংবা ফশোেমপ বা মপ্রন্ট আউে সাংক্রান্ত কর্ ব্যয় হশব উহা হশ  অমর্ে 

মূে মনর্ মারণ েরা র্াশব না। 

 

 থ্য অমর্োর মবমর্িালা-২০০৯ এর ৮ মবমর্ অনুসাশর  থ্য প্রামপ্তর উশিশশ্য আশবেনোরী ের্তমে সাংমিষ্ট ের্তমপক্ষ 

বরাবর প্রশেয় মফ নগে, িামনঅর্ মার, কপাষ্টাল অর্ মার, ক্রসশিে অেবা ষ্টিাশম্পর িাধ্যশি প্রোন েরা র্াশব। ষ্টিাশম্পর 

িাধ্যশি জিা মেশল কোে ম মফ করমজষ্টার সাংরক্ষণ েরশ  হশব। নগে কনয়া হশল িালাশনর িাধ্যশি জিা মেশ  হশব। 

প্রাপেশে মরমসপ্ট মেশ  হশব। কোর্ নম্বর ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ ক  জিা মেশ  হশব। মবমর্িালায় মনর্ মামর  ফরি 

“র্” অনুসাশর  থ্য প্রামপ্তর অনুশরার্ মফ এবাং  শথ্যর মূে পমরশশার্শর্াগ্য হশব।   

 

১২. আপীল ের্তমপক্ষ এবাং আপীল পিম  : কোন ব্যমি মনর্ মামর  সিয়সীিার িশধ্য  থ্য লাশভ ব্যে ম হশল মোংবা 

োময়ত্বপ্রাপ্ত েি মে মার কোন মসিাশন্ত সাংক্ষুব্ধ হশল উি সিয়সীিা অম ক্রান্ত হবার, বা কক্ষেিশ  মসিান্ত লাভ েরার 

পরব ী ৩০ (মেশ) মেশনর িশধ্য আপীল ের্তমপশক্ষর মনেে আপীল েরশ  পারশবন। আপীল ের্তমপক্ষ আপীল আশবেন 

প্রামপ্তর পরব ী ১৫ (পশনর) মেশনর িশধ্য শুনানী মেশয় মনস্পমত্ত েরশবন।  

 

১৩.  থ্য প্রোশন অবশহলায় শামস্তর মবর্ান : কোন যুমিগ্রাহি োরণ োোই  থ্য প্রামপ্তর কোন অনুশরার্ বা আপীল 

গ্রহণ েরশ  অস্বীোর েরশল, মনর্ মামর  সিয়সীিার িশধ্য অনুশরার্োরীশে  থ্য প্রোন না েরশল, অসদুশিশশ্য  থ্য 

প্রামপ্তর কোন অনুশরার্ বা আপীল প্র িাখান েরশল, কর্  থ্য প্রামপ্তর অনুশরার্ েরা হশয়মেল  া প্রোন না েশর ভুল, 

অসম্পূণ ম মবভ্রামন্তের বা মবকৃ   থ্য প্রোন েরশল অেবা কোন  থ্য প্রামপ্তর কক্ষশে প্রম বন্ধে া সৃমষ্ট েরশল  থ্য 

েমিশন, োময়ত্ব প্রাপ্ত েি মে মার উিরূপ োশর্ মর  ামরখ হশ   থ্য সরবরাশহর  ামরখ পর্ মন্ত প্রম  মেশনর জন্য ৫০ 

(পঞ্চাশ) োো হাশর জমরিানা অশরাপ েরশ  পারশব, এবাং এরূপ জমরিানা কোন ক্রশিই ৫০০০/- (পাঁি হাজার) 

োোর অমর্ে হশব না। কোন েি মে মা, নাগমরে এর  থ্য প্রামপ্তশ  মবঘ্ন সৃমষ্ট েরশল  ার মবরুশি মবভাগীয় শামস্তমূলে 

ব্যবস্থা গ্রহণ েরা র্াশব এবাং জমরিানার োো সাংমিষ্ট েি মে মার ব্যমিগ  োয় মহশসশব  ার মনেে হশ  সরোরী 

পাওনা আোয় আইন-১৯১৩ অনুসাশর আোয়শর্াগ্য হশব।  

 

১৪.  থ্যামে পমরেশ মশনর সুশর্াগ :  থ্য অমর্োর আইন-২০০৯ এর ৬(৫) র্ারা অনুর্ায়ী ভূমি প্রশাসন প্রমশক্ষণ 

কেশন্দ্রর বামষ মে প্রম শবেন মবনামূশে সব মসার্ারশণর পমরেশ মশনর জন্য ব্যবাস্থা রাখা হশব এবাং উহার েমপ নািিাে 

মূশে মবক্রশয়র জন্য িজুে রাখা হশব। ভূমি প্রশাসন প্রমশক্ষণ কেশন্দ্রর সেল প্রোশনা জনগশণর জন্য সহজলভি েরা 

হশব।  
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১৫. জনগুরুত্বপূণ ম মবষশয় কপ্রস মবজ্ঞমপ্ত : ভূমি প্রশাসন প্রমশক্ষণ কেশন্দ্রর জনগুরুত্বপূণ ম মবষয়ামে কপ্রস মবজ্ঞমপ্তর িাধ্যশি 

অেবা অন্য কোন পন্থায় প্রিার বা প্রোশ েরা হশব।  

 

১৬. পমরমশষ্ট  ামলোিঃ  

(অ) পমরমশষ্ট-০১: স্ব-প্রশণামে   শথ্যর  ামলো। 

(আ) পমরমশষ্ট-০২ : অনুশরাশর্র বা িামহোর মভমত্তশ  সরবরাহ েরা হশব এিন  শথ্যর  ামলো। 

 

১৭. সাংযুমি  (ফরি): 

(অ) সাংযুমি-১ :  থ্য প্রামপ্তর আশবেনপে। 

(আ) সাংযুমি-২ :  থ্য সরবরাশহর অপারগ ার কনাটিশ। 

(ই) সাংযুমি-৩ : আপীল আশবেন। 

(ঈ) সাংযুমি-৪ :  থ্য প্রমপ্তর অনুশরার্ মফ ও  শথ্যর মূে মনর্ মারণ মফ। 
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পমরমশষ্ট-০১ 

স্ব-প্রশণামে   শথ্যর  ামলোিঃ 

 ভূমি প্রশাসন প্রমশক্ষণ কেন্দ্র প্রম ষ্ঠার পেভূমি, উশিশ্য। 

 সাাংগঠমনে োঠাশিা। 

 জনবশলর  থ্য, েি মে মাশের নাি ও পমরমিম । 

 েি মে মা েি মিারীশের োময়ত্ব। 

 প্রমশক্ষশণ অাংশগ্রহণোরীশের পর্ মায়িঃ অম মরি কজলা প্রশাসে/অম মরি পুমলশ সুপার, উপশজলা মনব মাহী 

অমফসার, সহোরী েমিশনার (ভূমি), করমভমনউ কর্পুটি োশলক্টর, ভূমি হুকুি েখল েি মে মা, সহোরী 

েমিশনার, সহোরী পুমলশ সুপার, সহোরী কসশেলশিন্ট অমফসার, োনুনশগা, সাশভময়ার, ইউমনয়ন ভূমি 

সহোরী েি মে মা ( হমসলোর), ভূমি িন্ত্রণালশয়র সাংযুি অমর্েপ্তর/েপ্তশর েি মর  কবঞ্চ সহোরী, রাজস্ব 

সহোরী, খামরজ সহোরী, কপশোর, অমর্ের ও অমফস সহোরী এবাং পাব মি কজলা সমূশহর কহর্ম্যান। 

 বামষ মে প্রমশক্ষণ সূমি। 

 প্রমশক্ষণ িমর্উল। 

 প্রমশক্ষণ পিম  : কলেিার, িামল্টমিমর্য়া, েলীয় আশলািনা ও কপ্রশজশন্টশন, মরশপাে ম মলখন, উনু্মি 

আশলািনা, সান্ধিোলীন অমর্শবশন। 

 প্রমশক্ষশণর কিয়াে। 

 প্রমশক্ষণােীশের িাশি প্রমশক্ষণ সািগ্রী মব রণ। 

 িন্ত্রণালয়/মবমভন্ন েপ্তশর সাংযুমি োর্ মক্রি। 

 প্রমশক্ষণ মূোয়ন। 

 প্রমশক্ষণােীশের িাশি সাটি মমফশেে মব রণ। 

 প্রমশক্ষশণর মরশসাস ম পাস মন/বিা পমরমিম । 

 বিা মূোয়ন। 

 প্রমশক্ষণােীশের প্রমশক্ষণ ভা া। 

 প্রমশক্ষে সম্মানী সাংক্রান্ত  থ্য। 

 প্রমশক্ষশণর কভৌ  সুমবর্ামে : কশ্রণীেশক্ষর সাংখ্যা, আসন, প্রমশক্ষশণর জন্য িামল্টমিমর্য়া প্রশজক্টর, সাউে 

মসশেি, েমম্পউোর োব, কজনাশরের, শী  াপ মনয়ন্ত্রণ র্ন্ত্র ই িামে সুমবর্ামে। 

 গ্রন্থাগার সাংক্রান্ত : আসন সাংখ্যা, বইশয়র সাংখ্যা ও ইসুি সাংক্রান্ত  থ্যামে। 

 আবামসে সুমবর্া। 

 র্াইমনাং ও েিাশফশেমরয়া সাংক্রান্ত সুমবর্ামে: আসন সাংখ্যা, বাবুমি ম ও সহশর্ামগ োফ। 

 কেশন্দ্রর বুেশলেস এবাং মলফশলে। 

 কেশন্দ্রর অনুশিামে  বাশজে। 

 কেশন্দ্রর সভা সাংক্রান্ত  থ্য। 

 উন্নয়ন েি মসূমি সাংক্রান্ত  থ্য। 

 প্রমেউরশিন্ট সাংক্রান্ত  থ্য। 

 সেল প্রোশনা সাংক্রান্ত  থ্য। 

 সেল মবজ্ঞমপ্ত। 

 বামষ মে প্রম শবেন। 

  থ্য প্রামপ্তর জন্য আশবেন সাংক্রান্ত  থ্য: আশবেন ফরি, আপীল ও অমভশর্াগ ফরি। 

 োময়ত্ব প্রাপ্ত েি মে মা ও আপীল ের্তমপশক্ষর নাি, পমরমিম , কফান, ফিাক্স নম্বর, ই-কিইল ঠিোনা। 

 কপ্রস মরমলজ, কপ্রস েনফাশরন্স। 
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পমরমশষ্ট-০২ 

 

অনুশরাশর্র মভমত্তশ  কর্ সব  থ্য প্রোন েরা হয়  ার  ামলোিঃ 

 স্ব-প্রশণামে ভাশব প্রোমশ   থ্যসহ মনশম্নাি  থ্য সমূহ অনুশরাশর্র মভমত্তশ  সরবরাহ েরা হয়। 

 কোন প্রমশক্ষণ কোশস ম অাংশগ্রহণোরীশের নাশির  ামলো। 

 প্রমশক্ষণােীশের তেমনে হামজরা সাংক্রান্ত  থ্য। 

 মবগ  বেরগুমলশ  মে পমরিাণ প্রমশক্ষণ প্রোন েরা হশয়শে কস সাংক্রান্ত  থ্য। 
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ফরি ‘ে’ 

 থ্য প্রামপ্তর আশবেনপে 

[ থ্য অমর্োর ( থ্য প্রামপ্ত সাংক্রান্ত) মবমর্িালার মবমর্ ৩ দ্রষ্টব্য] 

 

বরাবর 

......................................... 

......................................... (নাি ও পেমব) 

ও 

োময়ত্বপ্রাপ্ত েি মে মা,  

..........................................(েপ্তশরর নাি ও ঠিোনা) 

 

 

১।  আশবেনোরীর নাি      :.......................................... 

 মপ ার নাি       :.......................................... 

 িা ার নাি       :.......................................... 

 ব মিান ঠিোনা       :..........................................  

 স্থায়ী ঠিোনা       :.......................................... 

 ফিাক্স, ই-কিইল, কেমলশফান ও কিাবাইল কফান নম্বর (র্মে োশে) :.......................................... 

২।  মে র্রশণর  থ্য* (প্রশয়াজশন অম মরি োগজ ব্যবহার েরুন) :.......................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩। কোন পিম শ   থ্য পাইশ  আগ্রহী (োপাশনা/ফশোেমপ/ :.......................................... 

 মলমখ /ই-কিইল/ফিাক্স/মসমর্ অেবা অন্য কোন পিম ) 

৪।  থ্য গ্রহণোরীর নাি ও ঠিোনা     :.......................................... 

৫। প্রশর্াজি কক্ষশে সহায় াোরীর নাি ও ঠিোনা    :.......................................... 

 

 

আশবেশনর  ামরখিঃ...................................    আশবেনোরীর স্বাক্ষর 

 

* থ্য অমর্োর ( থ্য প্রামপ্ত সাংক্রান্ত) মবমর্িালা, ২০০৯ এর ৮ র্ারা অনুর্ায়ী  শথ্যর মূে পমরশশার্শর্াগ্য। 
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ফরি ‘খ’ 

[মবমর্ ৫ দ্রষ্টব্য] 

 থ্য সরবরাশহর অপারগ ার কনাটিশ 

 

আশবেনপশের সূে নম্বরিঃ       ামরখিঃ........................ 

 

প্রম  

আশবেনোরীর নািিঃ.......................................... 

ঠিোনািঃ.......................................... 

 

মবষয়িঃ  থ্য সরবরাশহর অপারগ া সম্পশেম অবমহ েরণ।  

 

 

মপ্রয় িশহােয়,  

 

আপনার .............................  ামরশখর আশবেশনর মভমত্তশ  প্রামে ম   থ্য মনশম্নাি োরশণ সরবরাহ েরা সিব 

হইল না, র্োিঃ- 

 

১।  .........................................................................................................................  

২।  ......................................................................................................................... 

৩। .........................................................................................................................  

 

 

 

 

(...................................) 

োময়ত্বপ্রাপ্ত েি মে মার নািিঃ 

পেমব 

োপ্তমরে সীল 
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ফরি ‘গ’ 

আমপল আশবেন 

[ থ্য অমর্োর ( থ্য প্রামপ্ত সাংক্রান্ত) মবমর্িালার মবমর্-৬ দ্রষ্টব্য] 

 

বরাবর 

......................................... 

......................................... (নাি ও পেমব) 

ও 

আমপল েি মে মা,  

..........................................(েপ্তশরর নাি ও ঠিোনা) 

 

 

১।  আশবেনোরীর নাি ও ঠিোনা    :.......................................... 

 (কর্াগাশর্াশগর সহজ িাধ্যিসহ) 

২। আমপশলর  ামরখ       :.......................................... 

 

৩। কর্ আশেশশর মবরুশি আমপল েরা হইয়াশে উহার  :..........................................  

 েমপ (র্মে োশে) 

৪। র্াহার আশেশশর মবরুশি আমপল েরা হইয়াশে   :.......................................... 

  াহার নািসহ আশেশশর মববরণ (র্মে োশে) 

 

৫।  আমপশলর সাংমক্ষপ্ত মববরণ     :.......................................... 

 

 

 

 

 

 

৬। আশেশশর মবরুশি সাংক্ষুব্ধ হইবার োরণ (সাংমক্ষপ্ত মববরণ) :.......................................... 

 

৭। প্রামে ম  প্রম োশরর যুমি/মভমত্ত     :.......................................... 

 

৮। আমপলোরী ের্তমে প্র িয়ন     :.......................................... 

 

৯। অন্য কোন  থ্য র্াহা আমপল ের্তমপশক্ষর সম্মুশখ  :.......................................... 

 উপস্থাপশনর জন্য আমপলোরী ইো কপাষণ েশরন 

 

 

 

আশবেশনর  ামরখিঃ...................................    আশবেনোরীর স্বাক্ষর 
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ফরি “র্” 

[মবমর্ ৮ দ্রষ্টব্য] 

 থ্য প্রামপ্তর অনুশরার্ মফ এবাং  শথ্যর মূে মনর্ মারণ মফ 

 

 থ্য সরবরাশহর কক্ষশে মনশম্নাি কেমবশলর েলাি (২) এ উমিমখ   শথ্যর জন্য উহার মবপরীশ  েলাি (৩) এ 

উমিমখ  হাশর কক্ষেি   থ্য প্রামপ্তর অনুশরার্ মফ এবাং  শথ্যর মূে পমরশশার্শর্াগ্য হশব, র্ো :- 

ক্রমিে নাং  শথ্যর মববরণ  থ্য প্রামপ্তর অনুশরার্ মফ/ শথ্যর মূে 

(১) (২) (৩) 

১। মলমখ  কোন র্কুশিশন্টর েমপ সরবরাশহর জন্য 

(ম্যাপ, নেশা, েমব, েমম্পউোর মপ্রন্টসহ) 

এ-৪ ও এ-৩ িাশপর োশজর কক্ষশে প্রম  পৃষ্ঠা ২ 

(দুই) োো হাশর এবাং  দুর্ধ্ম সাইশজর োগশজর 

কক্ষশে প্রকৃ  মূে। 

২। মর্স্ক, মসমর্ ই িামেশ   থ্য সরবরাশহর কক্ষশে (১) আশবেনোরী ের্তমে মর্স্ক, মসমর্ ই িামে 

সরবরাশহর কক্ষশে মবনা মূশে; 

(২)  থ্য সরবরাহোরী ের্তমে মর্স্ক, মসমর্ ই িামে 

সরবরাশহর কক্ষশে উহার প্রকৃ  মূে। 

৩। কোন আইন বা সরোরী মবর্ান বা মনশে মশনা 

অনুর্ায়ী োউশে সরবরাহকৃ   শথ্যর কক্ষশে 

মবনামূশে 

৪। মূশের মবমনিশয় মবক্রয়শর্াগ্য প্রোশনার কক্ষশে  প্রোশনায় মনর্ মামর  মূে। 
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র্ন্যবাে 


