
প্রশিক্ষণ ক োর্স ে শির্নোক্ত শিষয় হর্ে প্রর্য়োজি অনুযোয়ী প্রশিক্ষণ মশিউল প্রণয়ি  রো হয়ঃ 

 

মশিউল – ১:  ভূশম ব্যিস্থোপিো িীশে ও মূল আইিসমূহ । 

১। ভূশম ব্যিস্থোপিোর ঐশেহোশস  শিিেেি এিং শিদ্যমোি ভূশম সংশিষ্ট আইি ও শিশি। 

২। অকৃশষ প্রজোস্বত্ব আইি- ১৯৪৯। 

৩। রোষ্ট্রীয় অশিগ্রহণ ও প্রজোস্বত্ব আইি - ১৯৫০ (সংর্িোিিীসহ) : অশির্িিি- ১ : িোরো : ০১ - ৭৮।  

৪।        ”                                                   ”           : অশির্িিি- ২ : িোরো : ৭৯ - ১৫২। 

৫। প্রজোস্বত্ব শিশিমোলো - ১৯৫৫। 

৬। ভূশম ব্যিহোর িীশেমোলো, ২০০১ ও ভূশম ব্যিস্থোপিোর আধুশি োয়ি। 

৭। প্রোকৃশে  জলোিোর সংরক্ষণ আইি, ২০০০ এিং মোটি ব্যিস্থোপিো আইি, ২০১০। 

৮। জোেীয়, শিভোগ, কজলো, উপর্জলো এিং ইউশিয়ি পয েোর্য় গঠিে ভূশম শিষয়   শমটি এিং  শমটির  োয েক্রম। 

 

মশিউল - ২ : খোস জশম ও সোয়রোে মহোল ব্যিস্থোপিো।  

১। খোস জশম ব্যিস্থোপিো ও ির্দোিস্ত িীশেমোলো  অশির্িিি -  ১ : কৃশষ   

২।                   ”                                    অশির্িিি - ২ : অকৃশষ  

৩। সোয়রোে মহোল ব্যিস্থোপিো । অশির্িিি-১ : হোটিোজোর, ঘোট/ কেরীঘোট ব্যিস্থোপিো। 

৪।                 ”              অশির্িিি-২: জল, পোথর, িোলু, লিি, শ ংশি, িাঁি, িি ও ভোষোি মহোল ব্যিস্থোপিো। 

৫।                  ”          অশির্িিি-৩: িিভূশম,  ো, রোিোর, েল িোগোি, কহোর্টল কমোর্টল ইেযোশির ভূশম ব্যিস্থোপিো 

 

মশিউল - ৩ : ভূশম  র এিং আিোয়  োয েক্রম  ও সর োশর পোওিো আিোয় আইি ।  

১। ভূশম উন্নয়ি  র  অশির্িিি-১ : ভূশম উন্নয়ি  র শিি েোরণ প্রশক্রয়ো এিং পোি েেয ভূশমর খোজিো ও জুম  র। 

২।         ”          অশির্িিি-২ : ভূশম উন্নয়ি  র আিোয়  োয েক্রম। 

৩। ভূশম উন্নয়ি  র ব্যেীে অন্যোন্য  র (কপৌর  র, কহোশডং  র, কসস র, অশভ র ইেযোশি) 

৪। সর োশর পোওিো আিোয় আইি, ১৯১৩ ও সোটি েশের্ ট ক স শিস্পশির প্রশক্রয়ো।  

   

মশিউল - ৪ : খোস জশম ব্যেীে অন্যোন্য জিস্বোথ ে সম্পশ েে জশম ব্যিস্থোপিো।  

১। অশপ েে সম্পশি ব্যিস্থোপিো এিং অশপ েে সম্পশি প্রেযপ েণ আইি-২০০১ (সংর্িোিিীসহ)। 

২। ওয়োক্ে ও কির্িোির সম্পশি ব্যিস্থোপিো। 

৩। পশরেযক্ত, শিশিময়, ট্রোস্ট এিং ক োট ে অি ওয়োি েস সম্পশির ব্যিস্থোপিো। 

 

মশিউল - ৫ : উিরোশি োর আইি, শমউর্টিি, করশজস্টোর ও শরটোণ ে এিং ভূশম অশেস পশরিি েি । 

১। উিরোশি োর আইি ।   অশির্িিি- ১ : মুসশলম উিরোশি োর আইি। 

২।          ”                অশির্িিি- ২ : শহন্দু, কিৌদ্ধ, খ্রীষ্টোি ও িোংলোর্ির্ি প্রর্যোজয অন্যোন্য উিরোশি োর আইি।  

৩। শমউর্টিি িো িোমজোরী (জমোভোগ, জমোএ ত্রী রণ ও িতুি খশেয়োি) এিং সংশিষ্ট করশজস্টোর হোল রণ।  

৪। ভূশম ব্যিস্থোপিোয় ব্যিহৃে করশজস্টোর ও শরটোণ েসমূহ। 

৫। শিশভন্ন করশজস্টোর হোল রণ ও শরটোণ ে প্রস্তুে (ব্যিহোশর ) (সংযুশক্তঃ সহ োরী  শমিিোর (ভূশম) 

৬। উপর্জলো ভূশম অশেস/ইউশিয়ি ভূশম অশেস পশরিি েি। 

৭। রোজস্ব প্রিোসর্ি ব্যিহৃে েরম এিং পূরর্ণর শিয়ম  োনুি (ব্যিহোশর )। 



  

মশিউল - ৬ : ভূশম সংশিষ্ট অন্যোন্য আইি ।  

১। ভূশম ব্যিস্থোপিো ম্যোনুর্য়ল- ১৯৯০।  

২। সম্পশি হস্তোন্তর আইি- ১৮৮২। 

৩। করশজর্েিি আইি, ১৯০৮। 

৪। শিশভন্ন প্র োর িশলল ও চুশক্ত পত্র এিং এগুশলর করশজর্েিি পদ্ধশে ও ক োট ে শেসহ অন্যোন্য  র হোর। 

৫। স্টযোম্প এযোক্ট, ১৯২০, ক োট ে শে ও  স্টযোম্প ক স। 

৬। েোমোশি আইি ও সুশিশি েষ্ট প্রশে োর আইি এিং প্রোর্য়োশগ  িোরোসমূহ। 

 

মশিউল - ৭ :  ভূশম অশিগ্রহণ। 

১। ভূশম অশিগ্রহণ আইি ও শিশি পয েোর্লো িো। 

২। ভূশম অশিগ্রহণ, ক্ষশেগ্রস্থর্ির পূণ েিোসি এিং উন্নয়ি প্র ল্প িোস্তিোয়ি। 

৩। অশিগ্রহীে জশমর ভূশম উন্নয়ি  র শিি েোরণ ও আিোয় এিং অশিগৃহীে ভূশমর কর ি ে হোল রণ পদ্ধশে। 

 

মশিউল - ৮ : কিওয়োিী আইি,  ভূশম ক ন্দ্রী  কিওয়োিী ও রোজস্ব মোমলো।  

১। শসশভল প্রশসশিউর ক োি ও ভূশম ক ন্দ্রী  কিওয়োিী মোমলো।  

২। কিওয়োিী  মোমলোর আশজে ও িেোওয়োরী জিোি (এস,এে) প্রস্তুে রণ।  

৩। শলগ্যোল শরর্মমিোর্রন্সোর ম্যোনুয়োল, স্থোয়ী ও অস্থোয়ী শির্ষিোজ্ঞো এিং আিোলে অিমোিিোর মোমলো। 

৪। রোজস্ব আিোলর্ের  মোমলোয় ভুলত্রুটি এিং ভূশম আপীল কিোি ে এর এখশেয়োর।  

৫। ভূশম ক ন্দ্রী  জোশলয়োশে, প্রশে োর এিং প্রশের্রোর্ির উপোয়। 

৬। ভূশম আপীল কিোি ে  অশির্িিি- ১ : ভূশম আপীল কিোি ে গঠর্ির পটভূশম এিং িেেমোি  োয েোিলী।  

৭। অশির্িিি- ২ : ভূশম আপীল কিোর্ি ের রোয়, শুিোিী পয ের্িক্ষি ও পশরিি েি (ভূশম আপীল কিোর্ি ে সংযুশক্তর মোধ্যর্ম)।  

 

মশিউল - ৯ :  ভূশম জশরপ ও কর ি ে।  

১। ভূশম জশরপ পদ্ধশে : অশির্িিি-১ :  যোিোস্টোল সোর্ভ ে।   (১) ট্রোভোস ে।  (২) শ র্স্তোয়োর ও ম্যোপ তেরী রণ।  (৩) 

কমৌজো সীমো শ হ্ন শিম েোণ। (৪)   খোিোপুরী।  (৫)  বুঝোরে ও শিসশপউট।  

২। অশির্িিি- ২ :  যোিোস্টোল সোর্ভ ে : (৬) েসশি  স্তর (৭) যাঁ  (৮) খসিো খশেয়োি প্র োিিো। (৯) আপশি 

স্তর (১০) আপীল স্তর। (১১) চূিোন্ত যাঁ  (১২) খশেয়োি চূিোন্ত প্র োিিো। 

৩। ভূশম ব্যিস্থোপিো, ভূশম জশরপ ও করশজর্েিি  োয েক্রর্মর পোরস্পোশর  সম্প ে ও শিভ েরিীলেো।  

৪। আন্তঃর্জলো, আন্তঃথোিো, আন্তঃইউশিয়ি, আন্তঃর্মৌজো ও আন্তজেোশে  সীমোিো শিি েোরণ। 

৫। জশরপ  োর্জ িোশয়ত্ব ও  েেব্য  (১) ভূশম মোশল  (২) জশরপ  োর্জর  ম ে েেো/ ম ে োরী (৩) ভূশম ব্যিস্থোপিো 

 র্তেপক্ষ (৪) উর্ধ্েেি  র্তেপক্ষ। 

৬। ভূশম জশরপ ও কর ি ে ব্যিস্থোপিো : ভূশম জশরপ পদ্ধশে, কর ি ে সংর্িোিি এিং জশরপ োর্ল প্রিোসর্ি জশিে 

 ম ে েেো/ ম ে োরীর্ির ভূশম ো। 

৭। শিশজটোল ল্যোন্ড ম্যোর্িজর্মন্ট শসর্স্টম। 

৮। কর ি ে ম্যোনুয়োল, ১৯৪৩ এিং কর ি ে রুম ব্যিস্থোপিো ও কর ি ে সংরক্ষণ।  

 

মশিউল - ১০ :  ভূশম সংস্কোর  োয েক্রম। 



১। ভূশম সংস্কোর কিোি ে গঠর্ির কপ্রক্ষোপট ও  োয েোিলী (ভূশম সংস্কোর কিোি ে সংযুশক্তর মোধ্যর্ম)।  

২। ভূশম সংস্কোর অধ্যোর্িি- ১৯৮৪ এিং ঋণ িোশলশস আইি, ১৯৮৯।  

৩। িোশরদ্র শির্মো ি  োয েক্রম :  গুচ্ছগ্রোম, আিি ে গ্রোম, আশ্রয়ণ প্র ল্প, এ টি িোশি এ টি খোমোর প্র ল্প। 

 

মশিউল - ১১ :  পোি েেয ভূশম ব্যিস্থোপিো।  

১। পোি েেয ভূশম ব্যিস্থোপিো এিং সোর্ েল  ীে, কহিম্যোি ও  োি েোরীর ভূশম ো। 

২। পোি েেয িোশন্ত চুশক্ত, ১৯৯৭ এিং পোি েেয ভূশম  শমিি আইি ও পোি েেয ভূশম শির্রোি শিষ্পশি। 

 

মশিউল - ১২ :  শিশিি।  

১। অবিি িখল ও উর্চ্ছি  োয েক্রম এিং সংশিষ্ট আইি, শিশি। 

২। িোিী ভোিো শিয়ন্ত্রণ অধ্যোর্িি, শরয়োল এর্স্টট উন্নয়ি ও ব্যিস্থোপিো আইি, ২০১০ এিং এর প্রর্য়োগ। 

৩। ভূশমর কশ্রশণ শিভোগ ও কশ্রশণ পশরিেেি। 

৪। ভোিো, পর্জিি এিং িহুেল ভির্ির মোশল োিো। 

৫। পোিশল  ইজর্মন্ট, কখলোর মোঠ, উনু্মক্ত স্থোি, আশিিোসীর জশম, ইটভোটোর জশম ব্যিস্থোপিো। 

৬। ভূশম শির্রোর্ির উৎস ও স্বরূপ এিং শিস্পশি প্রশক্রয়ো (আন্তঃব্যশক্ত)। 

৮। ভূশম ব্যিস্থোপিো সংক্রোন্ত অশিট আপশি ও শিস্পশির প্রশক্রয়ো। 

১০। িলীয় আর্লো িো, প্রশের্িিি প্রস্তুে ও উপস্থোপি। 

 

মশিউল - ১৩ :  আইশসটি ও  শম্পউটোর  শিষর্য় প্রশিক্ষণ। 

১। আইশসটি পশলশস ও ব্যিহোর। 

২।  শম্পউটোর সম্পর্ ে িোরণো (হোি েওয়োর ও সেটওয়োর)। 

৩। এমএস ওয়োি ে (েোশত্ব  ও ব্যিহোশর )। 

৪। এমএসএর্েল (েোশত্ব  ও ব্যিহোশর )। 

৫। এমএস পোওয়োর পর্য়ন্ট (েোশত্ব  ও ব্যিহোশর )। 

৬। ইউশির্ োি পশরশ শে ও এর ব্যিহোর। 

৭। ইন্টোরর্িট ও ওর্য়িসোইট সম্পর্ ে িোরণো ও এর ব্যিহোর। 

 

মশিউল - ১৪ :  রোষ্ট্রীয় গুরুত্বপূণ ে শিষর্য় প্রশিক্ষণ ।  

১। সোসর্টর্িিল কির্ভলপর্মন্ট কগোল (এসশিশজ) এিং পোরর্স্প টিভ প্লোশিং/ ৭ম পঞ্চ িোশষ ে  পশর ল্পিো (২০১৬-

২১)।  

২। আশথ ে  ব্যিস্থোপিো, রোজস্ব অশিট ও অশিট আপশি শিস্পশি। 

৩। ভূশম সংক্রোন্ত দুিীশের  োরণ, প্রশের্রোি ও প্রশে োর। 

৪। েথ্য অশি োর আইি, ২০০৯। 

৫। শুদ্ধো োর ক ৌিল এিং এনুযয়োল পোরেরর্মন্স এপরোইজোল িো িোশষ ে   ম েসম্পোিি চুশক্ত (আপো)।       

৬। অটিজম এিং অটিশস্ট র্ির সহোয়েো। 

৭। শপশপআর, ২০০৬ ও ২০০৮। 

৮। শভিি ২০২১ এিং শিশজটোলোইর্জিি ও উদ্ভোিিী শ ন্তো ক েিো। 


