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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

ভূমি প্রশাসন প্রমশক্ষণ ককন্দ্র, ৩/এ নীলদক্ষত, কাঁটাবন ঢাল, ঢাকা-১২০৫ 

 
 

ক্রমিক  

নাং 

কসবার নাি কসবা প্রোন পদ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রামিস্থান কসবার মূল্য এবাং 

পমরদশাধ পদ্ধমত 

কসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

োময়ত্বপ্রাি কি মকতমা  

(নাি, পেমব, ক ান নম্বর ও ই-কিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ উচ্চতর ভূমি ব্যবস্থাপনা 

প্রমশক্ষণ ককাস ম-১ 

অমতমরক্ত কজলা  ম্যামজদেট, 

অমতমরক্ত কজলা প্রশাসক 

(সামব মক/ রাজস্ব /এল,এ/মশক্ষা ও 

উন্নয়ন) এবাং অমতমরক্ত পুমলশ 

সুপারগদণর জন্য অনুদিামেত 

বামষ মক প্রমশক্ষণ কি মসূমি অনুযায়ী 

প্রমশক্ষণ ককাদস মর আদয়াজন করা 

হয়। 

মবভাগীয় কমিশনার হদত িদনানয়ন 

প্রমির িাধ্যদি প্রমশক্ষণ প্রোন করা হদয় 

থাদক। তাই প্রমশক্ষণাথীদের ককান 

আদবেন করদত হয়না এবাং কযাগ্যতার 

ককান কাগজপত্র প্রদয়াজন হয়না। 

সরকামর কি মকতমা/ 

কি মিারীদের প্রমশক্ষণ 

কেয়া হয় বদল 

প্রমশক্ষণাথীদের ককান 

কসবার মূল্য পমরদশাধ 

করদত হয়না । 

০১ সিাহ 

(২৫টি 

অমধদবশন) 

 

 

 

জনাব               

উপ-পমরিালক (প্রমশক্ষণ) 

(উপ-সমিব) 

     : ৯৬৩৪০৯৪ 

কিাবাইলঃ ০১৭৯৮০৩৯১১৬ 

ই-কিইল :  ddtraining@latc.gov.bd 

 

 

 

 

কবগি তামনয়া আ দরাজ 

সহকারী পমরিালক (           ) 

(মসমনয়র সহকারী সমিব) 

     : ৯৬৩৫৩০১ 

কিাবাইলঃ ০১৯১৯৩৪২৩৮১ 

ই-কিইল : adcafeteria@latc.gov.bd 

 

 

 

 

২ উচ্চতর ভূমি ব্যবস্থাপনা 

প্রমশক্ষণ ককাস ম-২ 

উপদজলা মনব মাহী অম সারদের 

জন্য অনুদিামেত বামষ মক প্রমশক্ষণ 

কি মসূমি অনুযায়ী প্রমশক্ষণ 

ককাদস মর আদয়াজন করা হয়। 

মবভাগীয় কমিশনার হদত িদনানয়ন 

প্রমির িাধ্যদি প্রমশক্ষণ প্রোন করা হদয় 

থাদক। তাই প্রমশক্ষণাথীদের ককান 

আদবেন করদত হয়না এবাং কযাগ্যতার 

ককান কাগজপত্র প্রদয়াজন হয়না। 

প্রদযাজয নয় 

০১ সিাহ 

(২৫টি 

অমধদবশন) 

৩ কবমসক ভূমি ব্যবস্থাপনা 

ককাস ম 

নবমনযুক্ত সহকারী কমিশনার 

(ভূমি)গদণর জন্য অনুদিামেত 

বামষ মক প্রমশক্ষণ কি মসূমি অনুযায়ী 

প্রমশক্ষণ ককাদস মর আদয়াজন করা 

হয়। 

ভূমি িন্ত্রণালয় ও মবভাগীয় কমিশনার 

হদত িদনানয়ন প্রমির িাধ্যদি প্রমশক্ষণ 

প্রোন করা হদয় থাদক । তাই 

প্রমশক্ষণাথীদের ককান আদবেন করদত 

হয়না এবাং কযাগ্যতার ককান কাগজপত্র 

প্রদয়াজন হয়না । 

প্রদযাজয নয় 
০৩ সিাহ (৭৫ 

টি অমধদবশন) 

৪ ভূমি ব্যবস্থাপনা ককা   সহকারী কমিশনার ও 

সিপয মাদয়র অন্যান্য েিদরর 

কি মকতমাদের জন্য অনুদিামেত 

বামষ মক প্রমশক্ষণ কি মসূমি অনুযায়ী 

ভূমি িন্ত্রণালয় ও মবভাগীয় কমিশনার 

হদত িদনানয়ন প্রমির িাধ্যদি প্রমশক্ষণ 

প্রোন করা হদয় থাদক । তাই 

প্রমশক্ষণাথীদের ককান আদবেন করদত 

প্রদযাজয নয় 
০২ সিাহ (৫০ 

টি অমধদবশন) 

মসটিদজন িাট মার 
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ক্রমিক  

নাং 

কসবার নাি কসবা প্রোন পদ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রামিস্থান কসবার মূল্য এবাং 

পমরদশাধ পদ্ধমত 

কসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

োময়ত্বপ্রাি কি মকতমা  

(নাি, পেমব, ক ান নম্বর ও ই-কিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

প্রমশক্ষণ ককাদস মর আদয়াজন করা 

হয়। 

হয়না এবাং কযাগ্যতার ককান কাগজপত্র 

প্রদয়াজন হয়না । 

 

জনাব খান এ. সবুর খান 

সহকারী পমরিালক 

(উন্নয়ন কসবা ও আইটি) 

ক ানঃ ৫৮৬১০৫৯৬ 

কিাবাইলঃ ০১৭৫৩৫৬১০৪০ 

ই-কিইল : adds@latc.gov.bd 

 

 

 

 

কবগি তাসমলিা কিাস্তারী 

সহকারী পমরিালক (প্রশাসন) 

(মসমনয়র সহকারী সমিব) 

ক ানঃ  ৯৬৭৪৪৩১ 

কিাবাইলঃ ০১৭৪৪২২৩৯৯১ 

ই-কিইল : adadmin@latc.gov.bd 

                                

 

 

 

 

কবগি  ারজানা রহিান 

সহকারী পমরিালক (প্রমশক্ষণ) 

(মসমনয়র সহকারী সমিব) 

ক ানঃ  ৯৬৭৪৪৫১ 

কিাবাইলঃ ০১৭৯৫২২৯৯৮৬ 

ই-কিইল : adtraining@latc.gov.bd 

 

 

 

 

৫ ভূমি অমধগ্রহণ মবষয়ক 

ককাস ম-১ 

ভূমি হুকুিেখল কি মকতমা ও 

অমতমরক্ত ভূমি হুকুি েখল 

কি মকতমাগদণর জন্য 

অনুদিামেত বামষ মক প্রমশক্ষণ 

কি মসূমি অনুযায়ী প্রমশক্ষণ 

ককাদস মর আদয়াজন করা হয়। 

মবভাগীয় কমিশনার হদত িদনানয়ন 

প্রমির িাধ্যদি প্রমশক্ষণ প্রোন করা হদয় 

থাদক । তাই প্রমশক্ষণাথীদের ককান 

আদবেন করদত হয়না এবাং ককান 

কাগজপত্র প্রদয়াজন হয়না । 

প্রদযাজয নয় 

০১ সিাহ 

(২৫টি 

অমধদবশন) 

৬ ভূমি অমধগ্রহণ মবষয়ক 

ককাস ম-২ 

                    , 

সাদভময়ার, অম স সহকারী     

                      জন্য 

অনুদিামেত বামষ মক প্রমশক্ষণ 

কি মসূমি অনুযায়ী প্রমশক্ষণ 

ককাদস মর আদয়াজন করা হয়। 

                হদত িদনানয়ন 

প্রমির িাধ্যদি প্রমশক্ষণ প্রোন করা হদয় 

থাদক । তাই প্রমশক্ষণাথীদের ককান 

আদবেন করদত হয়না এবাং ককান 

কাগজপত্র প্রদয়াজন হয়না । 

প্রদযাজয নয় 

০১ সিাহ 

(২৫টি 

অমধদবশন) 

৭                

              

ভূমি িন্ত্রণালদয়র মহসাব মনয়ন্ত্রক 

(রাজস্ব) েিদর কি মরত 

অমিটরগদণর জন্য অনুদিামেত 

বামষ মক প্রমশক্ষণ কি মসূমি অনুযায়ী 

প্রমশক্ষণ ককাদস মর আদয়াজন করা 

হয়। 

ভূমি িন্ত্রণালয় হদত িদনানয়ন প্রমির 

িাধ্যদি প্রমশক্ষণ প্রোন করা হদয় 

থাদক। তাই প্রমশক্ষণাথীদের ককান 

আদবেন করদত হয়না এবাং ককান 

কাগজপত্র প্রদয়াজন হয়না । 

প্রদযাজয নয় 
০২ সিাহ (৫০ 

টি অমধদবশন) 

৮ কবমসক কমিউটার 

অযামিদকশনস ককাস ম 

ইউমনয়ন ভূমি সহকারী কি মকতমা; 

/উপ সহকারী কি মকতমা; 

সাদভময়ার, কপশকার; কবঞ্চ/রাজস্ব/ 

সাটি মম দকট সহকারী ও সি 

পয মাদয়র কি মিারীগদণর জন্য 

অনুদিামেত বামষ মক প্রমশক্ষণ 

কি মসূমি অনুযায়ী প্রমশক্ষণ 

ককাদস মর আদয়াজন করা হয়। 

ভূমি িন্ত্রণালয় হদত িদনানয়ন প্রমির 

িাধ্যদি প্রমশক্ষণ প্রোন করা হদয় 

থাদক। তাই প্রমশক্ষণাথীদের ককান 

আদবেন করদত হয়না এবাং ককান 

কাগজপত্র প্রদয়াজন হয়না । 
প্রদযাজয নয় 

০২ সিাহ (৫০ 

টি অমধদবশন) 

৯ মবদশষ ভূমি ব্যবস্থাপনা 

প্রমশক্ষণ ককাস ম-১ 

          /উ         

       ;         ,       ; 

ভূমি িন্ত্রণালয়াধীন মবমভন্ন েির/ সাংস্থা, 

মবভাগীয় কমিশনার ও কজলা প্রশাসক 
প্রদযাজয নয় 

০২ সিাহ (৫০ 

টি অমধদবশন) 

mailto:adds@latc.gov.bd
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ক্রমিক  

নাং 

কসবার নাি কসবা প্রোন পদ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রামিস্থান কসবার মূল্য এবাং 

পমরদশাধ পদ্ধমত 

কসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

োময়ত্বপ্রাি কি মকতমা  

(নাি, পেমব, ক ান নম্বর ও ই-কিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

   /    /                  

ও                        

জন্য অনুদিামেত বামষ মক প্রমশক্ষণ 

কি মসূমি অনুযায়ী প্রমশক্ষণ 

ককাদস মর আদয়াজন করা হয়। 

এর কায মালয় হদত িদনানয়ন প্রমির 

িাধ্যদি প্রমশক্ষণ প্রোন করা হদয় 

থাদক। তাই প্রমশক্ষণাথীদের ককান 

আদবেন করদত হয়না এবাং ককান 

কাগজপত্র প্রদয়াজন হয়না । 

 

 

                          

সহকারী পমরিালক (       ) 

ক ানঃ ৯৬৭৪৪২৯ 

কিাবাইলঃ ০১৬৭৩৮৩৩৮১৭ 

ই-কিইল : addormitory@latc.gov.bd 

১০ মবদশষ ভূমি ব্যবস্থাপনা 

প্রমশক্ষণ ককাস ম-১ 

                  

      /           

            জন্য অনুদিামেত 

বামষ মক প্রমশক্ষণ কি মসূমি অনুযায়ী 

প্রমশক্ষণ ককাদস মর আদয়াজন করা 

হয়। 

ভূমি িন্ত্রণালয় ও              

           /    হদত িদনানয়ন 

প্রমির িাধ্যদি প্রমশক্ষণ প্রোন করা হদয় 

থাদক। তাই প্রমশক্ষণাথীদের ককান 

আদবেন করদত হয়না এবাং ককান 

কাগজপত্র প্রদয়াজন হয়না । 

প্রদযাজয নয় 
০২ সিাহ (৫০ 

টি অমধদবশন) 

১১ ভূমি ব্যবস্থাপনা ককাস ম  

(মবভাগ ও কজলা পয মাদয় 

অনুমিত ককাস ম সমূহ)  

ইউমনয়ন ভূমি সহকারী কি মকতমা; 

/উপ সহকারী কি মকতমা; 

সাদভ ময়ার, রাজস্ব সহকারী, 

কপশকার, কবঞ্চ/ রাজস্ব সহকারী 

এবাং সাটি মম দকট সহকারীসহ 

সিপয মাদয়র কি মিারীগদণর জন্য 

মবভাগীয় কমিশনাদরর কায মালয় 

কর্তমক প্রমশক্ষণ ককাদস মর 

আদয়াজন করা হয়। ভূমি প্রশাসন 

প্রমশক্ষণ ককন্দ্র ককাস ম বাস্তবায়দন 

পরািশ ম প্রোন, প্রমশক্ষণ িমিউল, 

গাইি লাইন ততরী এবাং বাদজট 

বরাদ্দ ও প্রমশক্ষণ সািগ্রী 

সরবরাহ কদর। 

মবভাগীয় কমিশনার কর্তমক িদনানয়ন 

প্রোন পূব মক প্রমশক্ষণ ককাদস মর আদয়াজন 

করা হদয় থাদক। তাই ককান 

প্রমশক্ষণাথীদের আদবেন করদত হয়না 

এবাং ককান কাগজপত্র প্রদয়াজন হয়না। 

প্রদযাজয নয় 

০১ সিাহ 

(৩০টি 

অমধদবশন) 

  

১২ পাব মতয ভূমি ব্যবস্থাপনা 

প্রমশক্ষণ ককাস ম 

পাবতময কজলাসমূদহ ভূমি 

ব্যবস্থাপনায় মনদয়ামজত 

“কহিম্যান এবাং ভূমি ব্যবস্থাপনা 

সাংমিষ্ট কদি ম মনদয়ামজত অন্যান্য 

কি মিারীগদণর জন্য পাব মতয 

মবভাগীয় কমিশনার কর্তমক িদনানয়ন 

প্রোন পূব মক প্রমশক্ষণ ককাদস মর আদয়াজন 

করা হদয় থাদক। তাই ককান 

প্রমশক্ষণাথীদের আদবেন করদত হয়না 

এবাং ককান কাগজপত্র প্রদয়াজন হয়না। 

প্রদযাজয নয় 

০১ সিাহ 

(২৫টি 

অমধদবশন) 

mailto:addormitory@latc.gov.bd
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ক্রমিক  

নাং 

কসবার নাি কসবা প্রোন পদ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রামিস্থান কসবার মূল্য এবাং 

পমরদশাধ পদ্ধমত 

কসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

োময়ত্বপ্রাি কি মকতমা  

(নাি, পেমব, ক ান নম্বর ও ই-কিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

কজলায় আদয়াজন করা হয়। ভূমি 

প্রশাসন প্রমশক্ষণ ককন্দ্র ককাস ম 

বাস্তবায়দন পরািশ ম প্রোন, 

প্রমশক্ষণ িমিউল, গাইি লাইন 

ততরী এবাং বাদজট বরাদ্দ ও 

প্রমশক্ষণ সািগ্রী সরবরাহ কদর। 

১৩ অভযন্তমরন প্রমশক্ষণ কর্তমপদক্ষর মনদে মশক্রদি/িামহো 

পত্র আদবেন পত্র  

 
প্রদযাজয নয় ৫ মেন  

- 

১৪ প্রমশক্ষণ সাংক্রান্ত তথ্য 

সরবরাহ প্রোন  

 

 

িামহো পত্র  

প্রদযাজয নয় ১ মেন 

সাংমিষ্ট ককাস ম সিন্বয়ক 

১৫ প্রমশক্ষণ সাংক্রান্ত তথ্য 

ওদয়ব সাইট/ইদিইল 

এর িাধ্যদি প্রোন  

ই-কিইল  

প্রদযাজয নয় ১ মেন 

জনাব কিাঃ শািীি কহাদসন 

কমিউটার অপাদরটর 

কিাবাইল : ০১৯১৩৬০০৯৯২ 

ই-কিইল : co@latc.gov.bd 

ও সাংমিষ্ট ককাস ম সিন্বয়ক 

১৬ অমভদযাগ মনস্পমি সরাসমর  

প্রদযাজয নয় ৩ মেন 

জনাব    :         

পমরিালক (যুগ্ম-সমিব) 

ক ানঃ ৯৬৬২৩৫৫, 

ক ান : ৯৬৭৭৫৩৪ (অম স) 

কিাবাইলঃ  ০১৭১১৮০৮৯৩৭ 

ই-কিইল : director@latc.gov.bd 

            dirlatc@gmail.com 

 

জ্ঞাতাদথ ম : 

জনাব    :         

পমরিালক  (যুগ্ম-সমিব) 

ক ানঃ ৯৬৬২৩৫৫ (অম স), কিাবাইলঃ ০১৭১১৮০৮৯৩৭ 

ই-কিইল : director@latc.gov.bd  

ওদয়ব সাইট : www.latc.gov.bd 
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