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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ভূিম শাসন িশক্ষণ েক , 4/e নীলেক্ষত, ক টাবন ঢাল, ঢাকা-2316 

 
 
কর্িমক  
নং 

েসবার নাম েসবা দান পদ্ধিত েয়াজনীয় কাগজপ eবং ািপ্তস্থান েসবার মূলয্ eবং
পিরেশাধ পদ্ধিত 

েসবা দােনর
সময়সীমা 

দািয়তব্ াপ্ত কম র্কতর্া (নাম, পদিব, েফান নমব্র 
o i-েমiল) 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
2 uচ্চতর ভূিম বয্বস্থাপনা

িশক্ষণ েকাস র্-2 
aিতিরক্ত েজলা  ময্ািজে ট,
aিতিরক্ত েজলা শাসক 
(সািব র্ক/ রাজসব্ /eল,e/িশক্ষা o 
uন্নয়ন) eবং aিতিরক্ত পুিলশ 
সুপারগেণর জনয্ aনুেমািদত 
বািষ র্ক িশক্ষণ কম র্সূিচ aনুযায়ী 
িশক্ষণ েকােস র্র আেয়াজন করা 
হয়। 

িবভাগীয় কিমশনার হেত মেনানয়ন
িপ্তর মাধয্েম িশক্ষণ দান করা হেয় 
থােক। তাi িশক্ষণাথ েদর েকান 
আেবদন করেত হয়না eবং েযাগয্তার 
েকান কাগজপ  েয়াজন হয়না। 

সরকাির কম র্কতর্া/ 
কম র্চারীেদর িশক্ষণ 
েদয়া হয় বেল 
িশক্ষণাথ েদর েকান
েসবার মূলয্ পিরেশাধ
করেত হয়না । 

12 সপ্তাহ 
(36িট 

aিধেবশন) 

জনাব আব্দুন নােসর খান 
uপ-পিরচালক ( িশক্ষণ) 

(uপ-সিচব) 
েমাবাiলঃ 128৯914৯227 

i-েমiল :   
 
 

জনাব মুহাম্মদ শােহদ কিবর 
uপ-পিরচালক ( শাসন o aথ র্)  

(uপ সিচব) 
েফানঃ ৯785543 

েমাবাiলঃ 12822561766 
i-েমiল : ddlatc@gmail.com 

 
 
 

েবগম আেয়শা হক 
সহকারী পিরচালক ( িশক্ষণ) 

(িসিনয়র সহকারী সিচব) 
েফানঃ ৯78553৯ 

েমাবাiলঃ 128276৯1৯61 
i-েমiল : beflourish_01@yahoo.com 

3 uচ্চতর ভূিম বয্বস্থাপনা
িশক্ষণ েকাস র্-3 

uপেজলা িনব র্াহী aিফসারেদর
জনয্ aনুেমািদত বািষ র্ক িশক্ষণ 
কম র্সূিচ aনুযায়ী িশক্ষণ 
েকােস র্র আেয়াজন করা হয়। 

িবভাগীয় কিমশনার হেত মেনানয়ন
িপ্তর মাধয্েম িশক্ষণ দান করা হেয় 
থােক। তাi িশক্ষণাথ েদর েকান 
আেবদন করেত হয়না eবং েযাগয্তার 
েকান কাগজপ  েয়াজন হয়না। 

েযাজয্ নয় 
12 সপ্তাহ 
(36িট 

aিধেবশন) 

4 েবিসক ভূিম বয্বস্থাপনা
েকাস র্ 

নবিনযুক্ত সহকারী কিমশনার
(ভূিম)গেণর জনয্ aনুেমািদত 
বািষ র্ক িশক্ষণ কম র্সূিচ aনুযায়ী 
িশক্ষণ েকােস র্র আেয়াজন করা 
হয়। 

ভূিম ম ণালয় o িবভাগীয় কিমশনার
হেত মেনানয়ন িপ্তর মাধয্েম িশক্ষণ 
দান করা হেয় থােক । তাi 
িশক্ষণাথ েদর েকান আেবদন করেত 
হয়না eবং েযাগয্তার েকান কাগজপ  
েয়াজন হয়না । 

েযাজয্ নয় 14 সপ্তাহ (86 
িট aিধেবশন)

5 ভূিম বয্বস্থাপনা েকাস সহকারী কিমশনার o
সমপয র্ােয়র aনয্ানয্ দপ্তেরর 
কম র্কতর্ােদর জনয্ aনুেমািদত 

ভূিম ম ণালয় o িবভাগীয় কিমশনার
হেত মেনানয়ন িপ্তর মাধয্েম িশক্ষণ 
দান করা হেয় থােক । তাi 

েযাজয্ নয় 13 সপ্তাহ (61 
িট aিধেবশন)

িসিটেজন চাট র্ার
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বািষ র্ক িশক্ষণ কম র্সূিচ aনুযায়ী
িশক্ষণ েকােস র্র আেয়াজন করা 
হয়। 

িশক্ষণাথ েদর েকান আেবদন করেত
হয়না eবং েযাগয্তার েকান কাগজপ  
েয়াজন হয়না । 

 
 
  
  
 

েবগম তািনয়া আফেরাজ 
সহকারী পিরচালক (বােজট o িকuরেমন্ট) 

(িসিনয়র সহকারী সিচব) 
েমাবাiলঃ 12৯2৯453492 

i-েমiল : timesaid11@gmail.com 
 

েবগম নািহদা বািরক 
সহকারী পিরচালক ( শাসন) 

(িসিনয়র সহকারী সিচব) 
েফানঃ  ৯785542 

েমাবাiলঃ 128271৯৯383 
i-েমiল : adadmnlatc@gmail.com 

                               nahida.barik@yahoo.com 
 

জনাব খান e. সবুর খান 
সহকারী পিরচালক 

(uন্নয়ন েসবা o আiিট) 
েফানঃ 697216৯7 

েমাবাiলঃ 12864672151 
i-েমiল : sobur29ad@gmail.com 

  

6 ভূিম aিধগর্হণ িবষয়ক
িশক্ষণ েকাস র্ 

ভূিম হুকুমদখল কম র্কতর্া o 
aিতিরক্ত ভূিম হুকুম দখল 
কম র্কতর্াগেণর জনয্ 
aনুেমািদত বািষ র্ক িশক্ষণ 
কম র্সূিচ aনুযায়ী িশক্ষণ 
েকােস র্র আেয়াজন করা হয়। 

িবভাগীয় কিমশনার হেত মেনানয়ন
িপ্তর মাধয্েম িশক্ষণ দান করা হেয় 
থােক । তাi িশক্ষণাথ েদর েকান 
আেবদন করেত হয়না eবং েকান 
কাগজপ  েয়াজন হয়না । 

েযাজয্ নয় 
12 সপ্তাহ 
(36িট 

aিধেবশন) 

7 িবেশষ ভূিম বয্বস্থাপনা
িশক্ষণ েকাস র্ 

ভূিম সহকারী/uপ সহকারী
কম র্কতর্া; সােভ র্য়ার, েপশকার; 
েবঞ্চ/রাজসব্/ সািট র্িফেকট 
সহকারী o সম পয র্ােয়র 
কম র্চারীগেণর জনয্ aনুেমািদত 
বািষ র্ক িশক্ষণ কম র্সূিচ aনুযায়ী 
িশক্ষণ েকােস র্র আেয়াজন করা 
হয়। 

ভূিম ম ণালয়াধীন িবিভন্ন দপ্তর/ সংস্থা, 
িবভাগীয় কিমশনার o েজলা শাসক 
eর কায র্ালয় হেত মেনানয়ন িপ্তর 
মাধয্েম িশক্ষণ দান করা হেয় থােক 
। তাi িশক্ষণাথ েদর েকান আেবদন 
করেত হয়না eবং েকান কাগজপ  
েয়াজন হয়না । 

েযাজয্ নয় 13 সপ্তাহ (61 
িট aিধেবশন)

8 ভূিম িবষয়ক aিডট
বয্বস্থাপনা েকাস র্ 

ভূিম ম ণালেয়র িহসাব িনয় ক
(রাজসব্) দপ্তের কম র্রত 
aিডটরগেণর জনয্ aনুেমািদত 
বািষ র্ক িশক্ষণ কম র্সূিচ aনুযায়ী 
িশক্ষণ েকােস র্র আেয়াজন করা 
হয়। 

ভূিম ম ণালয় হেত মেনানয়ন িপ্তর
মাধয্েম িশক্ষণ দান করা হেয় থােক 
। তাi িশক্ষণাথ েদর েকান আেবদন 
করেত হয়না eবং েকান কাগজপ  
েয়াজন হয়না । 

েযাজয্ নয় 13 সপ্তাহ (61 
িট aিধেবশন)

9 েবিসক কিম্পuটার
aয্ািপ্লেকশনস েকাস র্ 

iuিনয়ন ভূিম সহকারী কম র্কতর্া; 
/uপ সহকারী কম র্কতর্া; 
সােভ র্য়ার, েপশকার; েবঞ্চ/রাজসব্/
সািট র্িফেকট সহকারী o সম 
পয র্ােয়র কম র্চারীগেণর জনয্ 
aনুেমািদত বািষ র্ক িশক্ষণ 
কম র্সূিচ aনুযায়ী িশক্ষণ 
েকােস র্র আেয়াজন করা হয়। 
 

ভূিম ম ণালয় হেত মেনানয়ন িপ্তর
মাধয্েম িশক্ষণ দান করা হেয় থােক 
। তাi িশক্ষণাথ েদর েকান আেবদন 
করেত হয়না eবং েকান কাগজপ  
েয়াজন হয়না । েযাজয্ নয় 13 সপ্তাহ (61 

িট aিধেবশন)
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৯ ভূিম বয্বস্থাপনা
িশক্ষণ েকাস র্  (িবভাগ 

o েজলা পয র্ােয় 
aনুিষ্ঠত েকাস র্ সমূহ)  

iuিনয়ন ভূিম সহকারী কম র্কতর্া; 
/uপ সহকারী কম র্কতর্া; 
সােভ র্য়ার, রাজসব্ সহকারী, 
েপশকার, েবঞ্চ/ রাজসব্ সহকারী 
eবং সািট র্িফেকট সহকারীসহ 
সমপয র্ােয়র কম র্চারীগেণর জনয্ 
িবভাগীয় কিমশনােরর কায র্ালয় 
কতৃর্ক িশক্ষণ েকােস র্র 
আেয়াজন করা হয়। ভূিম শাসন 
িশক্ষণ েক  েকাস র্ বাস্তবায়েন 
পরামশ র্ দান, িশক্ষণ মিডuল, 
গাiড লাiন ৈতরী eবং বােজট 
বরাদ্দ o িশক্ষণ সামগর্ী 
সরবরাহ কের। 

িবভাগীয় কিমশনার কতৃর্ক মেনানয়ন
দান পূব র্ক িশক্ষণ েকােস র্র আেয়াজন
করা হেয় থােক। তাi েকান 
িশক্ষণাথ েদর আেবদন করেত হয়না 

eবং েকান কাগজপ  েয়াজন হয়না। 

েযাজয্ নয় 
12 সপ্তাহ 
(41িট 

aিধেবশন) 

21 পাব র্তয্ ভূিম বয্বস্থাপনা
িশক্ষণ েকাস র্ 

পাবতর্য্ েজলাসমূেহ ভূিম 
বয্বস্থাপনায় িনেয়ািজত 
“েহডময্ান eবং ভূিম বয্বস্থাপনা 
সংিশ্লষ্ট কেম র্ িনেয়ািজত aনয্ানয্ 
কম র্চারীগেণর জনয্ পাব র্তয্ 
েজলায় আেয়াজন করা হয়। ভূিম 
শাসন িশক্ষণ েক  েকাস র্ 
বাস্তবায়েন পরামশ র্ দান, 
িশক্ষণ মিডuল, গাiড লাiন 
ৈতরী eবং বােজট বরাদ্দ o 
িশক্ষণ সামগর্ী সরবরাহ কের। 

 

িবভাগীয় কিমশনার কতৃর্ক মেনানয়ন
দান পূব র্ক িশক্ষণ েকােস র্র আেয়াজন
করা হেয় থােক। তাi েকান 
িশক্ষণাথ েদর আেবদন করেত হয়না 

eবং েকান কাগজপ  েয়াজন হয়না। 

েযাজয্ নয় 
12 সপ্তাহ 
(41িট 

aিধেবশন) 

22 aভয্ন্তিরন িশক্ষণ কতৃর্পেক্ষর িনেদ র্শকর্েম/চািহদা
প  আেবদন প   েযাজয্ নয় 6 িদন  

23 িশক্ষণ সংকর্ান্ত তথয্
সরবরাহ দান  
 
 

চািহদা প

েযাজয্ নয় 2 িদন 

সংিশ্লষ্ট েকাস র্ সমনব্য়ক 
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24 িশক্ষণ সংকর্ান্ত তথয্
oেয়ব সাiট/iেমiল 
eর মাধয্েম দান  

i-েমiল

েযাজয্ নয় 2 িদন 

জনাব েমাঃ শামীম েহােসন 
কিম্পuটার aপােরটর 

েমাবাiল : 1282458৯৯44 
i-েমiল : shamim976@gmail.com 

o সংিশ্লষ্ট েকাস র্ সমনব্য়ক 
25 aিভেযাগ িনস্পিত্ত সরাসির

েযাজয্ নয় 4 িদন 

জনাব েমা: আব্দুল হাi 
পিরচালক (যুগ্ম-সিচব) 
েফানঃ ৯773466, 

েফান : ৯788645 (aিফস) 
েমাবাiলঃ  12822919৯48 

i-েমiল : dirlatc@gmail.com 
 

 
জ্ঞাতােথ র্ : 
জনাব েমা: আব্দুল হাi 
পিরচালক  (যুগ্ম-সিচব) 
েফানঃ ৯773466 (aিফস), েমাবাiলঃ 12822919৯48 
i-েমiল : dirlatc@gmail.com  
oেয়ব সাiট : www.latc.gov.bd 

 


