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জনগপ্টের প্রত্যাশা পূরপ্টের লপ্টযয ভূমি েম্পপ্টকে দ্রুত্ ও উৎকর্ েত্র সেবা প্রদান ত্থা উত্তি ভূমি ব্যবস্থাপনা
মনমিত্ করার মনমিপ্টত্ত ভূমি িন্ত্রোলপ্টের মবমিন্ন দপ্তর-েংস্থা এবং িাঠ পর্ োপ্টে ভূমি ব্যবস্থাপনা ও ভূমি
জমরপ্টপর োপ্টথ ে েম্পৃক্ত কিেকত্ো-কিেচারীপ্টদর ভূমি মবর্প্টে প্রমশযে প্রদাপ্টনর উপ্টেপ্টে ১৯৮৭ োপ্টল ভূমি
প্রশােন প্রমশযে প্রমশযে সক্দ্র  প্রমত্মঠিতত্ য়ে বত্েিান প্রযুমক্তগত্ পমরবত্েন, েরকাপ্টরর েমদচ্ছা ও দােবদ্ধত্ার
কারপ্টে ভূমি ব্যবস্থাপনার মিমজটাইপ্টজশন একান্তই প্রােমিক য়প্টে পপ্টেপ্টে ভূমি ব্যবস্থাপনার োপ্টথ েম্পৃক্ত
জনবলপ্টক মিমজটাইপ্টজশপ্টনর নতুন নতুন প্রযুমক্ত সকৌশল েম্পপ্টকে প্রমশযে প্রদান করা জরুমর য়প্টে পপ্টে ভূমি
িন্ত্রোলপ্টের এটি একিাত্র প্রমশযে প্রমত্ঠিতান প্রমত্ঠিতানটি ৃষমটি  য়ওোর পর সথপ্টকই সক্দ্র ীেিাপ্টব ঢাকাে এবং
সজলা পর্ োপ্টে প্রমশযপ্টের আপ্টোজন কপ্টর আেপ্টে ২০১৪-১৫ অথ ে বের য়প্টত্ মবিাগ পর্ োপ্টেও এ প্রমত্ঠিতাপ্টনর
কার্ েক্রি েম্প্রোরে করা
। মবিাগীে পর্ োপ্টে ভূমি প্রশােন প্রমশযে সকপ্ট্দ্র র কার্ েক্রিপ্টক স্থােীরূপ প্রদাপ্টনর
জন্য বত্েিান েরকার মবিাগীে ভূমি প্রশােন প্রমশযে সক্দ্র  প্রমত্ঠিতার মেদ্ধান্ত গ্রয়ে কপ্টরপ্টে এবং মিমপমপ এখন
চূোন্ত পর্ োপ্টে রপ্টেপ্টে
ভূমি প্রশােন প্রমশযে সক্দ্র  স্বচ্ছত্া, জবাবমদময়ত্া ও অবাধ ত্থ্য প্রবাপ্টয় মবশ্বাে কপ্টর ত্ৎপ্টপ্রমযপ্টত্ ত্থ্য
অমধকার আইন, ২০০৯ এর ৬ ধারা এবং ত্থ্য অমধকার (ত্থ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রমবমধিালা, ২০১০ এর প্রমবধান
৩(১) এর ত্ফমেপ্টল বমে েত্ মদকমনপ্টদ েমশনা অনুর্ােী স্বপ্রপ্টোমদত্ ত্থ্য প্রকাপ্টরশ অংশ ময়প্টেপ্টব ২০১৬-১৭ অথ ে
বেপ্টর েম্দামদত্ কার্ েক্রি, কিেকত্ো/কিেচারীপ্টদর ত্থ্য, ভূমি প্রশােন প্রমশযে সকপ্ট্দ্র র কার্ োবলী ও ত্থ্য
অবমুক্তকরে নীমত্িালা েমন্নপ্টবমশত্ কপ্টর বামর্ েক প্রমত্প্টবদন প্রকাশ
বামর্ েক প্রমত্প্টবদনটি, ভূমি প্রশােন প্রমশযে সকপ্ট্দ্র র প্রমশযেেয় অবকাঠাপ্টিাগত্ সুপ্টর্াগ-সুমবধা এবং ২০১৬-১৭
অথ ে বেপ্টরর োিমগ্রক কার্ েক্রি েম্পপ্টকে ধারো মদপ্টত্ েযি য়প্টব বপ্টল আিার দৃঢ় মবশ্বাে
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ক োন কেশের সুেোসন ও উন্নয়শনর এ টি অন্যতম উপোেোন হল আধুনন ভূনম ব্যবস্থোপনো। আর আধুনন ভূনম
ব্যবস্থোপনো পনরচোলনোর জন্য প্রশয়োজন েক্ষ জনেনির। এ েক্ষ জনেনি ততনর হশত পোশর ভূনম ব্যবস্থোপনোর সোশে
সম্পৃি মম তমো/ মমচোরীশের উপযুি প্রনেক্ষণ প্রেোশনর মোধ্যশম। ভূনম প্রেোসন প্রনেক্ষণ ক ন্দ্র ভূনম ব্যবস্থোপনোর
সোশে সম্পৃি মম তমো/ মমচোরীশের প্রনেক্ষণ প্রেোশনর মোধ্যশম েক্ষ জনবল ততনরশত গুরুত্বপূণ ম ভূনম ো পোলন
রশে।
ভূনম প্রেোসন প্রনেক্ষণ ক ন্দ্র (এলএটিনস) এর পনরনচনতিঃ
ভূনম ব্যবস্থোপনোর সোশে সম্পৃি জনবলশ প্রনেক্ষশণর মোধ্যশম েক্ষ জনেনি নহশসশব গশে কতোলোর লশক্ষ ভূনম
মন্ত্রণোলয় র্তম ১৯৮৭ সোশল “ভূনম প্রেোসন প্রনেক্ষণ মমসূনচ” নোশম এ টি মমসূনচ গ্রহণ রো হয়। প্রেম েফোয়
মমসূনচর কময়োে ননর্ মোরণ রো হয় ১৯৮৭-৮৮ ও ১৯৮৮-৮৯ অে মবের। শুরুশত গণভবন, কেশরবোাংলো নগর, ঢো োয়
এর োর্ মক্রম পনরচোনলত হশত েোশ । পরবনতমশত মমসূনচর কময়োে ১৯৮৯-৯০ এবাং ১৯৯০-৯১ অে মবের পর্ মন্ত বৃনি
রো হয় এবাং ভূনম সাংস্কোর কবোর্ ম, ১৪১-১৪৩ মনতনিল বোনণনজি এলো ো, ঢো োয় এর োর্ মক্রম পনরচোনলত হশত
েোশ । মমসূনচটি পুনরোয় ১৯৯১-৯২ ও ১৯৯২-৯৩ অে ম বের পর্ মন্ত বৃনি পোয়। ইশতোমশধ্য ভূনম ব্যবস্থোপনোর কক্ষশে
প্রনেক্ষশণর গুরুত্ব অনুর্োবন শর সর োর “ভূনম প্রেোসন প্রনেক্ষণ মমসূনচ” ক স্থোয়ীরূপ কেয়োর নসিোন্ত গ্রহণ শর।
এ লশক্ষি “ভূনম প্রেোসন প্রনেক্ষণ মমসূনচ” ০১-০৬-১৯৯৩ তোনরখ হশত রোজস্ব বোশজশে স্থোনোন্তনরত হশয় “ভূনম
প্রেোসন প্রনেক্ষণ ক ন্দ্র” নোশম নোম রণ হয়। কস সময় কেশ ভূনম প্রেোসন প্রনেক্ষণ ক শন্দ্রর োর্ মক্রম ভূনম
মন্ত্রণোলশয়র ননজস্ব ভবন ৩/এ নীলশক্ষত, োেোবন, ঢো ো-১২০৫ এ পনরচোনলত হশে। ২০১৩ সোল হশত ভূনম
প্রেোসন প্রনেক্ষণ ক ন্দ্র, এর ননজস্ব ভবন ৩/এ নীলশক্ষত, োেোবন ঢোল, ঢো ো-১২০৫ এ বৃহত্তর পনরসশর প্রনেক্ষণ
োর্ মক্রম পনরচোলনো রশে।

নভেনিঃ
সুেোসন প্রনতষ্ঠোয় প্রনেক্ষশণর মোধ্যশম ভূনম ব্যবস্থোপনোর সোশে সম্পৃি মোনব সম্পশের অনর্ তর েক্ষতো অজমশন
োর্ মক্রম পনরচোলনো।
6

নমেনিঃ
১. োর্ ম র প্রনেক্ষশণর মোধ্যশম ভূনম প্রেোসশনর সোশে সম্পৃি মম তমো/ মমচোরীশের ভূনম সাংক্রোন্ত আইন, নবনর্
এবাং পিনত সম্পশ ম অবনহত রণ।
২. ভূনম ব্যবস্থোপনোর কক্ষশে োর্ ম োনরতো এবাং েক্ষতো উন্নয়ন।
৩. ভূনম অনফসসমূশহ ইনতবোচ পনরশবে ততনরশত মম তমো/ মমচোরীশের অনুপ্রোনণত রো।
৪. ভূনম ব্যবস্থোপনোর জন্য কর্োগ্য, েক্ষ, েোনয়ত্বেীল, স্ব-উশযোগী, স্বে এবাং তননত ভোশব েনিেোলী কপেোজীবী
গশে কতোলো।
ভূনম প্রেোসন প্রনেক্ষণ ক শন্দ্রর োর্ মোবলীিঃ
ভূনম প্রেোসন প্রনেক্ষণ ক শন্দ্রর মূল োজ হশলো ভূনম ব্যবস্থোপনো ও ভূনম জনরশপর সোশে সম্পৃি
মম তমো/ মমচোরীশের ভূনম নবষয় প্রনেক্ষণ প্রেোন। ভূনম ব্যবস্থোপনো নবভোশগর মোঠ পর্ মোশয়র সব মননম্ন স্তর
ইউননয়ন ভূনম অনফশস মমরত ইউননয়ন ভূনম সহ োরী মম তমো, উপ-সহ োরী মম তমো, উপশজলো ভূনম অনফস ও
ম
কজলো প্রেোসশ র োর্ মোলশয় মমরত নোমজোরী সহ োরী, সোটিনফশ
ে সহ োরী, অনফস সহ োরী, সোশভময়োর,
োনুনশগোসহ সমপর্ মোশয়র মম তমো/ মমচোরী, সহ োরী নমেনোর, সহ োরী নমেনোর (ভূনম), আরনর্নস, কজনসও,
এল.এ.ও, উপশজলো ননব মোহী অনফসোর ও অনতনরি কজলো প্রেোস পর্ মোশয়র মম তমোশের ভূনম আইন সাংক্রোন্ত
নবনভন্ন নবষশয় ভূনম প্রেোসন প্রনেক্ষণ ক ন্দ্র, প্রনেক্ষশণর আশয়োজন শর েোশ । ভূনম মন্ত্রণোলয় ও মন্ত্রণোলশয়র
অর্ীন নবনভন্ন েপ্তর/অনর্েপ্তশরর মম তমো/ মমচোরী এবাং কসশেলশমন্ট নবভোশগর সহ োরী কসশেলশমন্ট অনফসোর,
উপ-সহ োরী কসশেলশমন্ট অনফসোর, োনুনশগো, খোনরজ সহ োরীসহ নবনভন্ন পর্ মোশয়র মমচোরীশের জন্যও ভূনম
আইন নবষয় প্রনেক্ষণ ক োশসরম আশয়োজন রো হয়। বোাংলোশেে পুনলে এর সহ োরী পুনলে সুপোর ও অনতনরি
পুনলে সুপোরগণও স্বল্প পনরসশর ভূনম ব্যবস্থোপনো প্রনেক্ষণ ক োশস ম অাংে গ্রহণ শর েোশ ন।
এেোেো কজলো ও নবভোগ পর্ মোশয় এ প্রনেক্ষণ ক শন্দ্রর সহশর্োগীতোয় কজলো প্রেোসন ও নবভোগীয় নমেনোশরর
ম
োর্ মোলয় র্তম ইউননয়ন ভূনম সহ োরী মম তমো/উপ-সহ োরী ভূনম মম তমো, নোমজোরী সহ োরী, সোটিনফশ
ে
সহ োরী, সোশভময়োর ও অনফস সহ োরীসহ সমপর্ মোশয়র মম তমো/ মমচোরীশের জন্য ১ সপ্তোহ ব্যোপী ভূনম ব্যবস্থোপনো
প্রনেক্ষণ ক োশস মর আশয়োজন রো হশয় েোশ ।
ভূনম প্রেোসন প্রনেক্ষণ ক শন্দ্রর জনবল ও সোাংগঠনন োঠোশমোিঃ
পনরচোল , ভূনম প্রেোসন প্রনেক্ষণ ক ন্দ্র, প্রনতষ্ঠোশনর প্রর্োন নহশসশব েোনয়ত্ব পোলন শরন। এ ক শন্দ্রর বতমমোন
কলো বল ২৮ জন। ভূনম প্রেোসন প্রনেক্ষণ ক শন্দ্রর শলবর বৃনি পোওয়োয় এবাং প্রনেক্ষণ ক ন্দ্রশ এ টি গনতেীল
প্রনতষ্ঠোশন পনরণত রোর উশেশে নতুন ১৫টি পে সৃজন রো হয়। নব সৃষ্ট পেসহ ননশয়োগ নবনর্ জনপ্রেোসন
মন্ত্রণোলয় র্তম অনুশমোনেত হশয় পরবতী োর্ মক্রশমর প্রনক্রয়োর্ীন রশয়শে। কলো বল োঠোশমো নীশচ কেখোশনো
হশলোিঃ
ক্রনম
পেনব
বতমমোন পে
নবসৃষ্ট পে
কমোে পে কবতন কগ্রর্
(প্রনক্রয়োর্ীন)
১
পনরচোল
০১
০১
২
উপ-পনরচোল
০২
০২
৩
সহ োরী পনরচোল
০৫
০৫
৩-৯
৪
সহ োরী কপ্রোগ্রোমোর
০১
০১
৫
প্র োেনো মম তমো
০১
০১
7

ক্রনম
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮
১৯
২০
২১
২২
২৩
২৪
২৫
২৬

পেনব

বতমমোন পে

কমোে পে

কবতন কগ্রর্

০১
০১
০১
০১
০১

নবসৃষ্ট পে
(প্রনক্রয়োর্ীন)
০১
০১
-

কহোশেল সুপোর
সহ োরী লোইশেরীয়োন
প্রর্োন সহ োরী
নহসোব রক্ষ
নম্পউেোর অপোশরের
লোইশেনর সহ োরী োম িোেোলগোর
সাঁে মুদ্রোক্ষনর োম নম্পউেোর
অপোশরের
নোনজর োম িোনেয়োর
অনফস সহ োরী োম নম্পউেোর
মুদ্রোক্ষনর
গোেী চোল
ইশল নিনেয়োন
িোে সর োর
অনফস সহোয়
ননরোপত্তো প্রহরী
পনরেন্নতো মী
প্লোম্বোর োম পোম্প অপোশরের
নলফে ম্যোন
বোবুনচ ম
সহ োরী বোবুনচ ম
ক্লোস এিোশেনশর্ন্ট
কহোশেল বয়
কমোে

০১
০১
০১
০১
০১
০১
০১

১০

০১
০৩

-

০১
০৩

০১
০১
০৬
০২
০১
২৮

০১
০১
০১
০১
০১
০১
০২
০২
১৪

০১
০১
০১
০৬
০৩
০১
০১
০১
০১
০১
০২
০২
৪২
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১১ - ১৫

১৬ - ২০

ভূনম প্রেোসন প্রনেক্ষণ ক শন্দ্রর সোাংগঠনন

োঠোশমো
র্োনবোহন ও অনফস সরঞ্জোমোনে

পনরচোল

ক্রনম
০১
০২
০৩
০৪
০৫
০৬

১  পনরচোল
১ সাঁে মুদ্রোক্ষনর
১  গোেী চোল
১  অনফস সহোয়

উপ-পনরচোল (প্রনেক্ষণ)

উপ-পনরচোল (প্রেোসন ও অে ম)

১উপ-পনরচোল
১অনফস সহোয়

১উপ-পনরচোল
১অনফস সহোয়

সহ োরী পনরচোল (প্রেোসন)

১ সহ োরী পনরচোল
১প্রর্োন সহ োরী
১নহসোব রক্ষ
১অনফস সহিঃ োম নম্পিঃ মুদ্রোিঃ
১ িোে সর োর
১অনফস সহোয়
৩ননরোপত্তো প্রহরী

সহ োরী পনরচোল (উন্নয়ন ও কসবো)

১সহ োরী পনরচোল
১কহোশেল সুপোর
১নোনজর োম িোনেয়োর
১ইশল নিনেয়োন
১প্লোম্বোর োম পোম্প অপোিঃ
১নলফ্টম্যোন
১বোবুনচ ম
১সহ োরী বোবুনচ ম
১অনফস সহোয়
২কহোশেল বয়
১পনরেন্নতো মী

প্র োেনো মম তমো

১প্র োেনো মম তমো
১অনফস সহিঃ োম নম্পিঃ
মুদ্রোক্ষনর

সহ োরী কপ্রোগ্রোমোর

১সহ োরী কপ্রোগ্রোমোর
১ নম্পউেোর অপোশরের

সহ োরী লোইশেনরয়োন

সহ োরী পনরচোল (প্রনেক্ষণ)

৩সহ োরী পনরচোল
১অনফস সহিঃ োম নম্পিঃ মুদ্রোিঃ
২ক্লোস এিোশেনশর্ন্ট
১অনফস সহোয়

০৭
০৮
০৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮
১৯

২০
২১
২২
২৩

১সহ োরী লোইশেনরয়োন
১লোইশেনর সহ োরী োম
িোেোলগোর
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২৪
২৫
২৬

অফস সরঞ্জোশমর নোম
নম্পউেোর নপ্রন্টোরসহ (েপ্তর)
নম্পউেোর (ল্যোব) ২টি ল্যোব  ২০টি
ল্যোন নপ্রন্টোর
লোপেপ
কসন্ট্রোল সোভমোর
EMP-715-Multimedia LCD
Projector
Multimedia LED Projector

ফশেো নপয়োর
ওভোরশহর্ প্রশজক্টর
Unipex Meeting Amplifier
(With Recorder & Cord less
Microphone)

Refrigerator
Freezer
নভনর্ও িোশমরো
নর্নভনর্ কপ্লয়োর
নর্নজেোল িোশমরো
মোই
ফিোক্স কমনেন
কেনলনভেন
গোেীিঃ ( ) জীপ
(খ) মোইশক্রোবোস
(গ) োর
কমোের সোইশ ল
কজনোশরের ২০০ ক নভ
কেনলশফোন
এয়োরকুলোর কমনেন:
( ) ক্লোসরুম (৩টি৩ রুম)
(খ) র্োইননাং রুম
(গ) লোইশেরী
(ঘ) নফোশরন্স রুম
(ঙ) নম্পউেোর ল্যোব (২টি  ২রুম)
(চ) মন/কেনলনভেন রুম
(ে) পনরচোল এর ক্ষ
(জ) অভিে মনো ক্ষ
নলফ্ট
পোননর পোম্প
পোননর নফল্টোর

পনরমোণ
২০ (নবে)টি
৪০ (চনিে)টি
০৪ (চোর)টি
০৮ (আে)টি
০১ (এ )টি
০১ (এ )টি
০৫ (পাঁচ)টি
০৩ (নতন)টি
০১ (এ )টি
০৬ (েয়)টি
০২ (দুই)টি
০১ (এ )টি
০২ (দুই)টি
০২ (দুই)টি
০২ (দুই)টি
০৬ (েয়)টি
০৬ (েয়)টি
০২ (দুই)টি
০১ (এ )টি
০১ (এ )টি
০১ (এ )টি
০১ (এ )টি
০১ (এ )টি
২০ (নবে)টি
০৯ (নয়)টি
০৩ (নতন)টি
০৩ (নতন)টি
০২ (দুই)টি
০৪ (চোর)টি
০২ (দুই)টি
০১ (এ )টি
০১ (এ )টি
০২ (দুই)টি
০৩ (নতন)টি
০৪ (চোর)টি

ভূনম প্রেোসন প্রনেক্ষণ ক শন্দ্রর (এলএটিনস) অব োঠোশমোগত সুশর্োগ-সুনবর্ো:
১) ঢো ো নবশ্বনবযোলয়, ননউমোশ মে ও েোহোবোগ এলো োর োেো োনে োেোবন ঢোল এলো োয় ২১.৫৮ েত জনমর
উপর ভূনম প্রেোসন প্রনেক্ষণ ক শন্দ্রর ননজস্ব ভবন অবনস্থত। ১২ তলো ফোউশেেন নবনেষ্ট এ ভবশনর ১ম পর্ মোশয় ৫তলো
পর্ মন্ত ননমমোণ োজ কেষ হশয়শে এবাং বতমমোশন এখোশন প্রনেক্ষণ োর্ মক্রম পনরচোনলত হশে।
২) ক্লোস রুম: এলএটিনস ভবশনর ২য়, ৩য় ও ৪ে ম তলোয় ৩টি ক্লোস রুম রশয়শে। প্রনতটি ক্লোস রুশম ৩৫ জন প্রনেক্ষণোেীর
অাংেগ্রহশণর সুনবর্ো আশে।

৩) র্রনমেরী: এলএটিনস ভবশনর ৪ে ম ও ৫ম তলোয় র্রনমেরীর জন্য ১৬টি ক্ষ রশয়শে। প্রনতটি শক্ষ ২জন শর
কমোে ৩২ জন প্রনেক্ষণোেীর আবোনস সুনবর্ো আশে।
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৪) লোইশেনর: এলএটিনস ভবশনর ৩য় তলোয় এ টি লোইশেনর স্থোনপত হশয়শে র্োর পুস্ত সাংখ্যো নতন হোজোশরর অনর্ ।
ভূনম আইনসাংক্রোন্ত বই পুস্ত েোেোও রোজনীনত, সোনহতি ও অন্যোন্য নবষশয়র বই এবাং তেনন পনে ো ও ম্যোগোনজন
রশয়শে।

৫) নম্পউেোর ল্যোব: এলএটিনস ভবশনর ৩য় তলোয় ২টি নম্পউেোর ল্যোব স্থোপন রো হশয়শে। প্রনতটি ল্যোশব ২০টি
শর কমোে কমোে ৪০টি নম্পউেোর রশয়শে। নম্পউেোর ল্যোশবর মোধ্যশম প্রনেক্ষণোেীশেরশ তথ্য ও প্রযুনির উপর
প্রনেক্ষশণর ব্যবস্থো রো হয়। ভবশনর ২য় ও ৫ম তলোয় wifi চোলু রো হশয়শে।
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৬) র্োইননাং: এলএটিনস ভবশনর ৪ে ম তলোয় ১০০ জন প্রনেক্ষণোেীর আসন ব্যবস্থোসহ এ টি উন্নতমোশনর র্োইননাং
ব্যবস্থো রশয়শে। প্রনেক্ষণোেীশের স োশলর নোস্তো, চো, দুপুর ও রোশতর খোবোশরর ব্যবস্থো এখোশন রো হয়।

৭) মনরুম: এলএটিনস ভবশনর ৫ম তলোয় ১টি মনরুম রশয়শে কর্খোশন কেনলনভেন ও ইনশর্োর কখলোধুলোর ব্যবস্থো
রশয়শে।
ভূনম প্রেোসন প্রনেক্ষণ ক ন্দ্র র্তম গৃহীত নতুন নতুন কসবোসমূহ :
ভূনম প্রেোসন প্রনেক্ষণ ক ন্দ্র প্রনতননয়ত প্রনেক্ষণ গ্রহণ রশত আসো প্রনেক্ষণোেীশের কসবো সমূহ সহজ রোর জন্য
ননতি নতুন উদ্ভোবশনর কচষ্টো চোনলশয় র্োশে। এরই অাংে নহশসশব ননম্নবনণ মত োর্ মক্রম চোলু রো হশয়শে :  ভূনম প্রেোসন প্রনেক্ষণ ক শন্দ্র অাংেগ্রহণ োরী প্রনেক্ষণোেীগশণর জন্য অনলোইন করনজশেেন ও হিোে আউে
সরবরোহ: প্রনেক্ষণোেীগণ ননমশনেন পোওয়োর পর অন লোইশন “app.latc.gov.bd” application এ
কর্শয় অেবো latc.gov.bd ওশয়ব সোইশে ‘অনলোইন করনজশেেন’ এ নক্ল
শর ফরমটি পূরণ রশত
পোরশবন। প্রনেক্ষণোেীগণ অনলোইশন করনজশেেন ফরম পূরণ রোর পর এসএমএস এ এ টি ক োর্ সরবরোহ রো
হয়। উি ক োর্ দ্বোরো অনলোইশন সরবরোহকৃত হিোে আউে করনজনেকৃত প্রনেক্ষণোেীগণ পেশত এবাং র্োউন কলোর্
রশত পোরশবন। র্ো ক োস ম শুরুর পূশব মই সরবরোহ রো হয়।
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 প্রশতি প্রনেক্ষণোেীর প্রনেক্ষণ চলো োলীন সমশয়র জন্য ল্যোপেপ সরবরোহ : প্রনেক্ষণোেীগণ ক োশস ম অাংেগ্রহণ
রোর পর প্রশতি শ এ টি শর ল্যোপেপ সরবরোহ রো হয়। র্ো প্রনেক্ষণ চলো োলীন সময় প্রনেক্ষণোেীর নন ে
েো শব।

 নভনর্ও নফোশরন্স নসশেম চোলু রণ : নভনর্ও নফোশরন্স নসশেশম নবনভন্ন বিো বোইশর কেশ ক্লোস পনরচোলনো
রশত পোশরন। নবভোগ/কজলো পর্ মোশয়র প্রনেক্ষণ োর্ মক্রম নভনর্ও নফোশরন্স এর মোধ্যশম অে ক ন্দ্র কেশ
উশদ্বোর্ন/ক্লোস পনরচোলনো রো হয়।
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প্রনেক্ষণ সাংক্রোন্ত নবষয়োবলীিঃ
( ) প্রনেক্ষণ ক োস:ম
ভূনম মন্ত্রণোলয় র্তম অনুশমোনেত বোনষ ম প্রনেক্ষণ মমসূনচর আওতোয় ক শন্দ্র ৫টি পর্ মোশয় ০২ সপ্তোহ কময়োশের ভূনম
ব্যবস্থোপনো প্রনেক্ষণ ক োশস মর আশয়োজন রো হয়। ক োস মগুশলো ননম্নরূপিঃ
১) উচ্চতর ভূনম ব্যবস্থোপনো প্রনেক্ষণ ক োস ম: নবনসএস (প্রেোসন) িোর্োশরর উপশজলো ননব মোহী মম তমো, অনতনরি
কজলো প্রেোস (রোজস্ব/সোনব ম /এলএ/নেক্ষো) ও অনতনরি কজলো ম্যোনজশেে এবাং নবনসএস পুনলে িোর্োশরর
অনতনরি পুনলে সুপোর পর্ মোশয়র মম তমোগশণর জন্য এ প্রনেক্ষণ ক োশস মর আশয়োজন রো হয়।
২) ভূনম ব্যবস্থোপনো প্রনেক্ষণ ক োস ম: নবনসএস (প্রেোসন) িোর্োশরর সহ োরী নমেনোর, সহ োরী নমেনোর (ভূনম),
আর.নর্.নস, নজনসও এবাং নবনসএস পুনলে িোর্োশরর সহ োরী পুনলে সুপোরগশণর জন্য এ প্রনেক্ষণ ক োস ম আশয়োজন
রো হয়।

৩) ভূনম অনর্গ্রহণ নবষয় প্রনেক্ষণ ক োস ম: ভূনম অনর্গ্রহণ মম তমো এবাং অনতনরি ভূনম অনর্গ্রহণ মম তমোশের জন্য
এ প্রনেক্ষণ ক োশস মর আশয়োজন রো হয়।
৪) নবশেষ ভূনম ব্যবস্থোপনো প্রনেক্ষণ ক োস ম: ভূনম মন্ত্রণোলয় ও এর েপ্তর/সাংস্থোর মম তমো ও মমচোরীগশণর ( োনুনশগো,
ইউননয়ন ভূনম সহ োরী মম তমো/উপ-সহ োরী মম তমো, সোশভময়োর, নোমজোরী সহ োরী, কবঞ্চ সহ োরী, কপে োর,
রোজস্ব সহ োরী, অনফস সহ োরী) জন্য এ প্রনেক্ষণ ক োস ম আশয়োজন রো হয়।
৫) কবনস নম্পউেোর ক োস ম: ভূনম মন্ত্রণোলয় ও এর েপ্তর/সাংস্থোয় মমরত মম তমো ও মমচোরীগশণর জন্য এ প্রনেক্ষণ
ক োস ম আশয়োজন রো হয়।
এেোেো কজলো ও নবভোগ পর্ মোশয় “ভূনম ব্যবস্থোপনো প্রনেক্ষণ ক োস ম” নোশম ইউননয়ন ভূনম সহ োরী মম তমো/ উপম
সহ োরী ভূনম মম তমো, নোমজোরী সহ োরী, সোটিনফশ
ে সহ োরী, সোশভময়োর ও অনফস সহ োরীসহ সমপর্ মোশয়র
মম তমো/ মমচোরীশের জন্য ১ সপ্তোহ ব্যোপী প্রনেক্ষণ ক োশস মর আশয়োজন রো হশয় েোশ ।
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(খ) প্রনেক্ষণ পিনত:
নবনভন্ন মন্ত্রণোলয়, নবভোগ ও েপ্তশর মমরত মম তমো র্োরো ভূনম নবষয় নবনভন্ন আইন োনুশন অতিন্ত পোরেেী এবাং
মোঠ পর্ মোশয় েীঘ মনেন সরোসনর ভূনম ব্যবস্থোপনো ও জনরপ োশজর সোশে যুি নেশলন তাঁরো প্রনেক্ষ নহশসশব প্রনেক্ষণ
প্রেোন শর েোশ ন। Powerpoint Presentation, প্রশ্ন-উত্তর পব ম, েলীয় আশলোচনো, ক স েিোনর্, করোল-কপ্ল
ইতিোনে Two way communication এর মোধ্যশম প্রনেক্ষণ প্রেোন রো হশয় েোশ । এেোেো ভূনম
ব্যবস্থোপনোর সোশে সাংনিষ্ট নবনভন্ন েপ্তশর সাংযুনি প্রেোন ও নেক্ষো সফশরর মোধ্যশম ব্যবহোনর প্রনেক্ষণ কেয়ো হয়।
মোশি মোশি অনভজ্ঞতোর নবননমশয়র জন্য সোন্ধ্ি অনর্শবেশন সর োশরর পেস্থ মম তমো ও গুরুত্বপূণ ম ব্যনিত্বশের
আমন্ত্রণ শর মুি আশলোচনোর ব্যবস্থো রো হয়। ভূনম সাংক্রোন্ত নবনভন্ন নবষয় ননশয় মমেোলো এবাং কসনমনোশররও
আশয়োজন রো হয়।
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(গ) প্রনেক্ষণ মূল্যোয়ন:
ভূনম প্রেোসন প্রনেক্ষণ ক ন্দ্র, নবভোগ এবাং কজলো পর্ মোশয় অনুনষ্ঠত প্রনেক্ষণশ োস মসমূশহর প্রনেক্ষণোেীশের প্রো -মূল্যোয়ন
ও চূেোন্ত মূল্যোয়শনর মোধ্যশম সোনব ম মূল্যোয়ন রো হয়। প্রনেক্ষণোেীশের প্রনেক্ষণ োলীন েলীয় আশলোচনোর মোধ্যশমও
মূল্যোয়ন রো হশয় েোশ । অনতনে বিোশের জন্য ননর্ মোনরত মূল্যোয়ন ফরশম প্রনেক্ষণোেী র্তম মূল্যোয়শনর ব্যবস্থো
রশয়শে। প্রনেক্ষণোেীশের মূল্যোয়শনর নভনত্তশতই মূলত অনতনে বিোশের প্যোশনল ততনর হয়। এ েোেো ক শন্দ্র অনুনষ্ঠত
ক োস মসমূহ ভূনম মন্ত্রণোলয় র্তম ননয়নমত পরীনবক্ষণ ও মূল্যোয়ন রো হয়। কজলো ও নবভোগ পর্ মোশয় অনুনষ্ঠত
ক োস মসমূশহ ভূনম প্রেোসন প্রনেক্ষণ ক শন্দ্রর মম তমোগণ অাংেগ্রহণ শর েোশ ন। নবনভন্ন পর্ মোশয় মূল্যোয়শনর নভনত্তশত
প্রনেক্ষণ চোনহেো ননরূপন এবাং প্রনেক্ষণ মনর্উল ততনর হয়।
(ঘ) অনতনে বিো ও সম্মোনী:
ভূনম মন্ত্রণোলশয়র সনচবসহ অন্যোন্য মম তমো, কচয়োরম্যোন, ভূনম আনপল কবোর্;ম কচয়োরম্যোন, ভূনম সাংস্কোর কবোর্;ম মহোপনরচোল , ভূনম কর র্ ম ও জনরপ অনর্েপ্তর এবাং সাংনিষ্ট নবষশয় অনভজ্ঞ নবনভন্ন মন্ত্রণোলয় ও েপ্তর/সাংস্থোয় মমরত
মম তমোগণ প্রনেক্ষণ োর্ মক্রশম অাংেগ্রহণ শরন। এ জন্য সর োর র্তম ননর্ মোনরত হোশর সম্মোনী ভোতো প্রেোন রো
হয়।
(ঙ) প্রনেক্ষণ মনর্উল:
ভূনম প্রেোসন প্রনেক্ষণ ক ন্দ্র, ঢো োয় অনুনষ্ঠত প্রনেক্ষণ ক োস ম :
প্রনেক্ষণ ক োস ম নাং -১
অনতনরি কজলো ম্যোনজশেে, অনতনরি কজলো প্রেোস (সোনব ম / রোজস্ব /এল,এ/নেক্ষো ও উন্নয়ন) এবাং অনতনরি
পুনলে সুপোরগশণর জন্য “উচ্চতর ভূনম ব্যবস্থোপনো ক োস ম - ১” (কময়োে- ১ সপ্তোহ = ২৫টি অনর্শবেন )।
অনর্শবেনসমূহ :
১। ভূনম ব্যবহোর নীনতমোলো, ২০০১ ।
২। ভূনম ব্যবস্থোপনোয় নর্নজেোইশজেন, জনরপ োশজ নজনপএস, ইটিএস কমনেশনর ব্যবহোর।
৩-৪। রোষ্ট্রীয় অনর্গ্রহণ ও প্রজোস্বত্ব আইন-১৯৫০
অনর্শবেন-১ : ।
অনর্শবেন-২ : ।
৫। প্রজোস্বত্ব নবনর্মোলো-১৯৫৫।
৬-৭। খোস জনম ব্যবস্থোপনো ও বশদোবস্ত নীনতমোলো :
অনর্শবেন-১ : কৃনষ।
অনর্শবেন-২ : অকৃনষ।
৮। অনপমত সম্পনত্ত প্রতিপমণ আইন-২০০১ এবাং অনপমত সম্পনত্ত ননষ্পনত্ত।
৯। ওয়োকফ ও কেশবোত্তর সম্পনত্তর ব্যবস্থোপনো।
১০। অনর্গ্রহশণর োরশণ ক্ষনতগ্রস্থশের পুণব মোসন এবাং অনর্গ্রহণকৃত ভূনমর ব্যবস্থোপনো।
১১-১২। সোয়রোত মহল ব্যবস্থোপনো
অনর্শবেন-১ : হোেবোজোর ও জল মহোল সাংক্রোন্ত আইন ও নীনতমোলো।
অনর্শবেন-২ : বোলু মহোল, পোের মহোল, ঘোে/কফরীঘোে, চো বোগোন ব্যবস্থোপনো।
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১৩-১৪। উত্তরোনর্ োর আইন।
অনর্শবেন-১ : মুসনলম আইন।
অনর্শবেন-২ : নহন্দু এবাং অন্যোন্য র্মমোবলম্বীর আইন।
১৫। নোমজোরী, জমোখোনরজ ও জমো এ েী রণ।
১৬। েোনরদ্র নবশমোচন োর্ মক্রম : আেেমগ্রোম, আশ্রোয়ণ প্র ল্প, ক্লোইশমে নভ টিমস নরহিোনবনলশেেন প্রশজক্ট (গুেগ্রোম) ।
১৭। কেওয়োনী মোমলো পনরচোলনো ও েফোওয়োরী প্রনতশবেন প্রস্তুত প্রণোলী ।
১৮। ভূনম নবশরোশর্র উৎস ও স্বরূপ এবাং ননস্পনত্ত প্রনক্রয়ো (আন্তিঃব্যনি, আন্তিঃশমৌজো, আন্তিঃশজলো ও আন্তজমোনত )।
১৯। খোস জনম উিোর, সর োরী সম্পনত্তর অববর্ েখল উশেে োর্ মক্রম এবাং সাংনিষ্ট আইন ও নীনতমোলো।
২০। ভূনম ব্যবস্থোপনো ম্যোনুশয়ল- ১৯৯০।
২১। সুনননে মষ্ট প্রনত োর আইন ও তোমোনে আইন।
২২। সোসশেশনবল কর্শভলপশমন্ট কগোল (এসনর্নজ) এবাং পোরসশপ টিভ প্লিোন (নপনপ)।
২৩। তথ্য অনর্ োর আইন, ২০০৯।
২৪ জোতীয় শুিোচোর ক ৌেল বোস্তবোয়ন এবাং বোনষ ম মমসম্পোেন চুনি (এনপএ)।
২৫। অটিজম এবাং অটিনে শের সহোয়তো।
২৬। প্রশজক্ট ম্যোশনজশমন্ট।
২৭-২৮। নবষয় নভনত্ত আশলোচনো ও উপস্থোপন।
প্রনেক্ষণ ক োস ম নাং - ০২
উপশজলো ননব মোহী অনফসোরশের জন্য “উচ্চতর ভূনম ব্যবস্থোপনো ক োস ম - ২” (কময়োে- ১ সপ্তোহ = বোস্তবোয়ন ২৫টি
অনর্শবেন )।
অনর্শবেনসমূহ :
১। ভূনম ব্যবহোর নীনতমোলো, ২০০১ ও ভূনম ব্যবস্থোপনোর আধুনন োয়ন।
২-৩। রোষ্ট্রীয় অনর্গ্রহণ ও প্রজোস্বত্ব আইন-১৯৫০ (অনর্শবেন ১ও ২)।
৪। প্রজোস্বত্ব নবনর্মোলো- ১৯৫৫।
৫-৬। খোস জনম ব্যবস্থোপনো ও বশদোবস্ত নীনতমোলো অনর্শবেন-১ : কৃনষ।
অনর্শবেন-২ : অকৃনষ।
৭-৯। সোয়রোত মহল ব্যবস্থোপনো।
অনর্শবেন-১ : হোে বোজোশরর আইন এবাং হোেবোজোর ব্যবস্থোপনো।
অনর্শবেন-২ : জল মহল ও ঘোে/ কফরীঘোে ব্যবস্থোপনো।
অনর্শবেন-৩ : বোলু মহোল ব্যবস্থোপনো ও বোলু ও মোটি ব্যবস্থোপনো আইন, ২০১০।
১০-১১। উত্তরোনর্ োর আইন। অনর্শবেন-১ : মুসনলম।
অনর্শবেন-২ : নহন্দু এবাং অন্যোন্য।
১২। জনরপ োশজ নজনপএস, ইটিএস কমনেশনর ব্যবহোর এবাং ভূনম প্রেোসশন জনেত মম তমো মমচোরীশের ভূনম ো।/
১৩। খোস জনম উিোর, সর োরী সম্পনত্ত অববর্ েখল উশেে োর্ মক্রম এবাং সাংনিষ্ট আইন ও নীনতমোলো।
১৪। আেেমগ্রোম/ আশ্রয়ন প্র ল্প / ও েোনরদ্র নবশমোচন প্র ল্প। ক্লোইশমে নভ টিমস নরহিোনবনলশেেন প্রশজক্ট (গুেগ্রোম)।
১৫। অনপমত সম্পনত্ত প্রতিপমণ আইন-২০০১ এবাং অনপমত সম্পনত্ত ননষ্পনত্ত।
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১৬। ওয়োকফ এবাং কেশবোত্তর সম্পনত্তর ব্যবস্থোপনো।
১৭। সর োনর েোনব আেোয়- ১৯১৩।
১৮। এনস (ল্যোে) এবাং ইউননয়ন ভূনম অনফস পনরে মেশনর গুরুত্বপূণ ম নে সমূহ ও পনরেেমন লোশ ৌেল।
১৯। ভুনম অনফশস দূনীনত; এর োরণ, প্রনত োর ও প্রনতশরোর্।
২০-২১। নবষয় নভনত্ত েলীয় আশলোচনো ও উপস্থোপন।
২২। আনে ম ব্যবস্থোপনো ও নর্নর্ও এর ক্ষমতো এবাং নপনপআর ।
২৩। তথ্য অনর্ োর আইন, ২০০৯।
২৪। জোতীয় শুিোচোর ক ৌেল বোস্তবোয়ন এবাং বোনষ ম মমসম্পোেন চুনি (এনপএ)।
২৫।অটিজম এবাং অটিনে শের সহোয়তো।
২৬। প্রশজক্ট ম্যোশনজশমন্ট।
২৭-২৮। ননর্ মোনরত নবষশয় আশলোচনো ও উপস্তোপন।
প্রনেক্ষণ ক োস ম নাং - ৩
নবননযুি সহ োরী নমেনোর (ভূনম)গশণর জন্য “কবনস ভূনম ব্যবস্থোপনো ক োস”ম (কময়োে- ৩ সপ্তোহ = ৭৫
অনর্শবেন)
মনর্উল - ১ : ভূনম ব্যবস্থোপনোর নববতমন, প্রচনলত ভূনম আইন, নবনর্, নীনতমোলো ও গঠিত নমটির োর্ মক্রম।
১। ভূনম ব্যবস্থোর নববতমন, ভূনম সাংনিষ্ট আইন ও নবনর্ এবাং ভূনম মন্ত্রণোলয় ও অর্ীন্যস্ত েপ্তশরর সোাংগঠনন োঠোশমো
এবাং োজ।
২। ভুনম ব্যবস্থোপনোয় আধুনন োয়ন এবাং অশেোশমেন।
৩। রোষ্ট্রীয় অনর্গ্রহণ ও প্রজোস্বত্ব আইন - ১৯৫০ : অনর্শবেন- ১ : র্োরো : ০১ - ৭৮।
৪। রোষ্ট্রীয় অনর্গ্রহণ ও প্রজোস্বত্ব আইন – ১৯৫০ : অনর্শবেন- ২ : র্োরো : ৭৯ - ১৫২।
৫। প্রজোস্বত্ব নবনর্মোলো - ১৯৫৫।
৬। জোতীয়, নবভোগ, কজলো, উপশজলো এবাং ইউননয়ন পর্ মোশয় গঠিত ভূনম নবষয় নমটি এবাং নমটির োর্ মক্রম।
৭। ভূনম ব্যবহোর নীনতমোলো, ২০০১।
৮। ভূনম ব্যবস্থোপনো ম্যোনুশয়ল- ১৯৯০ এবাং এর ব্যবহোর।
মনর্উল - ২ : খোস জনম ও সোয়রোত মহোল ব্যবস্থোপনো।
১। খোস জনম ব্যবস্থোপনো ও বশদোবস্ত নীনতমোলো অনর্শবেন - ১ : কৃনষ
২। খোস জনম ব্যবস্থোপনো ও বশদোবস্ত নীনতমোলো অনর্শবেন - ২ : অকৃনষ
৩। সোয়রোত মহোল ব্যবস্থোপনো - 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 হোেবোজোর ।

৪। জল, বোলু, কফরীঘোে, লবন, নচাংনে, চো বোগোন, পোের মহোল, বনভূনম, রোবোর বোগোন, ফল বোগোন, বাঁে মহোল
ইতিোনে ব্যবস্থোপনো।
৫। প্রোকৃনত জলোর্োর সাংরক্ষণ আইন, ২০০০ এবাং বোলু ও মোটি ব্যবস্থোপনো আইন, ২০১০; The Cultarable
Waste Land (Utilization) Ordinance, 1959.
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মনর্উল - ৩ : অনপমত; পনরতিি, নবননময়, িোে ও ক োে ম অব ওয়োর্ মস সম্পনত্ত এবাং ওয়োকফ ও কেশবোত্তর সম্পনত্ত
ব্যবস্থোপনো।
১। অনপমত সম্পনত্ত প্রতিপণ ম আইন, ২০০১ ও অনপমত সম্পনত্তর ও খ তোনল ো ননষ্পনত্ত।
২। পনরতিি, নবননময়, িোে সম্পনত্ত এবাং ক োে ম অব ওয়োর্ মস সম্পনত্তর আইন ও ব্যবস্থোপনো।
৩। ওয়োকফ ও কেশবোত্তর সম্পনত্ত আইন ও সম্পনত্ত ব্যবস্থোপনো।
মনর্উল - ৪ : ভূনম উন্নয়ন র, ও সর োনর পোওনো আেোয় আইন, ১৯১৩।
১। ভূনম উন্নয়ন র অনর্শবেন- ১ : ভূনম উন্নয়ন র অধ্যোশেে, নবনর্ ও সোকুমলোরসমূহ।
২। ভূনম উন্নয়ন র অনর্শবেন-২ : ভূনম উন্নয়ন র ননর্ মোরণ ও আেোয় োর্ মক্রম।
ম
৩। সর োনর পোওনো আেোয় আইন, ১৯১৩ ও সোটিনফশ
ে ক স ননস্পনত্তর প্রনক্রয়ো।
৪। সর োনর পোওনো আেোয় আইশনর প্রশয়োগ (ব্যবহোনর - ক স নেী পর্ মোশলোচনো, আশেেনোমো ততনর, ফরমস এর
ব্যবহোর)।
মনর্উল - ৫ : উত্তরোনর্ োর আইন , নমউশেেন, ভূনম অনফস পনরেেমন এবাং করনজেোর ও নরেোন ম ।
১। উত্তরোনর্ োর আইন । অনর্শবেন- ১ : মুসনলম উত্তরোনর্ োর আইন।
২। উত্তরোনর্ োর আইন । অনর্শবেন- ২ : নহন্দু, কবৌি, খ্রীষ্টোন ও বোাংলোশেশে প্রশর্োজি অন্যোন্য উত্তরোনর্ োর আইন।
৩। নমউশেেন বো নোমজোরী - জমোভোগ, জমো এ েী রণ ও নতুন খনতয়োন সৃজন) এবাং সাংনিষ্ট করনজেোর হোল রণ।
৪। নমউশেেন ব্যবহোনর - মোমলো সৃজন, আশেেনোমো ততনর, আনপল, নরনভউ এবাং নরনভেন।
৫। উপশজলো ভূনম অনফস/ইউননয়ন ভূনম অনফস পনরেেমন।
৬। ভূনম ব্যবস্থোপনোয় ব্যবহৃত করনজেোর, নরেোন ম ও ফরমস।
৭। নবনভন্ন করনজেোর হোল রণ ও নরেোন ম প্রস্তুত (ব্যবহোনর )
মনর্উল - ৬ : ভূনম সাংনিষ্ট অন্যোন্য আইন।
১। সম্পনত্ত হস্তোন্তর আইন- ১৮৮২, এবাং বোশেোয়োরো আইন, ১৮৯৩।
২। করনজশেেন আইন, ১৯০৮, নবনভন্ন প্র োর েনলল ও চুনি পে এবাং এগুনলর করনজশেেন পিনত ।
৩। ভূনম প্রেোসন ম্যোনুয়োল।
৪। তোমোনে আইন ও সুনননে মষ্ট প্রনত োর আইন।
৫। The Government and Local Authorites Lands and Buildings (Recovery of
Possession) Ordinance, 1970 এবাং অববর্ েখল উশেে োর্ মক্রম ও সাংনিষ্ট অন্যোন্য আইন ও নবনর্।
৬। নস নস্ত ও পশয়োনস্ত সাংক্রোন্ত আইন ও সম্পনত্ত ব্যবস্থোপনো।
মনর্উল - ৭ : ভূনম অনর্গ্রহণ।
১। ( ) স্থোবর সম্পনত্ত অনর্গ্রহণ ও হুকুম েখল অধ্যোশেে ১৯৮২ (সাংশেোর্নীসহ)।
২। অনর্গ্রহণকৃত জনমর ভূনম উন্নয়ন র ননর্ মোরণ ও আেোয়, ক্ষনতগ্রস্থশের পূণ মবোসন এবাং উন্নয়ন প্র ল্প বোস্তবোয়ন।
মনর্উল - ৮ : কেওয়োনী আইন, ভূনম ক ন্দ্রী কেওয়োনী মোমলো এবাং রোজস্ব মোমলো।
১-২। কেওয়োনী োর্ মনবনর্, ১৯০৮।
৩। ভূনম ক ন্দ্রী কেওয়োনী মোমলো, নবনভন্ন প্র োর রোজস্ব ও নবনবর্ মোমলো।
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৪। কেওয়োনী মোমলোর আনজম ও েফোওয়োরী জবোব (এস,এফ) প্রস্তুত রণ।
৫। নরে, স্থোয়ী ও অস্থোয়ী ননশষর্োজ্ঞো এবাং আেোলত অবমোননোর মোমলো ইতিোনে।
৬। নল্যগোল নরশমমবোশরনসোস ম এিোক্ট, সর োনর উন ল ননশয়োগ, সর োনর মোমলো পনরচোলনো।
৭। রোজস্ব আেোলশতর মোমলোয় ভুলত্রুটি এবাং ভূনম আপীল কবোর্ ম এর এখনতয়োর।
৮। ভূনম ক ন্দ্রী জোনলয়োনত ও দূনীনত এবাং এর প্রনত োর ও প্রনতশরোশর্র উপোয়।
মনর্উল - ৯ : ভূনম জনরপ ও কর র্।ম
১। িোর্োেোল জনরপ ও নেয়োরো জনরপ এবাং মম তমো- মমচোরীশের রণীয়।
২। আন্তিঃশজলো, আন্তিঃেোনো, আন্তিঃইউনপ, আন্তিঃশমৌজো ও আন্তজমোনত সীমোনো ননর্ মোরণ ও সহ োরী নমেনোর(ভূনম)
এর েোনয়ত্ব।
৩। কর র্ ম ম্যোনুয়োল, ১৯৪৩ এবাং কর র্ ম রুম ব্যবস্থোপনো ও কর র্ ম সাংরক্ষণ।
মনর্উল - ১০ : ভূনম সাংস্কোর োর্ মক্রম।
১। ভূনম সাংস্কোর অধ্যোশেে- ১৯৮৪ এবাং ঋণ েোনলনস আইন, ১৯৮৯ এবাং ল্যোে কজোননাং প্র শল্পর োর্ মক্রম।
২। েোনরদ্র নবশমোচন োর্ মক্রম : আেেম গ্রোম, আশ্রয়ণ প্র ল্প, ক্লোইশমে নভ টিমস নরহিোনবনলশেেন প্রশজক্ট (গুেগ্রোম) ।
মনর্উল - ১১ : পোব মতি ভূনম ব্যবস্থোপনো ।
১। পোব মতি চট্টগোম করগুশলেন, ১৯০০ এবাং এ আইশন ভূনম সাংক্রোন্ত নবর্োন; পোব মতি ভূনম ব্যবস্থোপনোয় সোশ মল চীফ,
কহর্ম্যোন ও োব মোরীর ভূনম ো এবাং খোজনো ও জুম র ননর্ মোরণ ও আেোয়।
২। ভূনম নবশরোর্ ননষ্পনত্ত নমেন আইন, ২০০১ ও নবশরোর্ ননষ্পনত্ত োর্ মক্রম এবাং পোব মতি ভূনমর জনরপ ও কর র্ ম অব
রোইেস ততনর, , হোে বোজোর ব্যবস্থোপনো এবাং ভূনম অনর্গ্রহণ পিনত।
মনর্উল - ১২ : নবনবর্ ।
১। ভূনমর কশ্রনণ নবভোগ ও কশ্রনণ পনরবতমন।
২। নরয়োল এশেে উন্নয়ন ও ব্যবস্থোপনো আইন, ২০১০ এবাং বোেী ভোেো, পশজেন এবাং বহুতল ভবশনর মোনল োনো।
৩। ইেভোেো, কখলোর মোঠ, উন্মুি স্থোন, ক্ষুদ্র নৃশগোনষ্ঠর জনম, সুখোনর্ োর এবাং প্রোকৃনত জলোর্োর সাংরক্ষণ আইন,
২০০০।
৪। ভূনম নবশরোশর্র উৎস ও স্বরূপ এবাং ননস্পনত্ত প্রনক্রয়ো (আন্তিঃব্যনি, আন্তিঃশমৌজো, আন্তিঃশজলো ও আন্তজমোনত )।
৫। ননজ অনফস ও ইউননয়ন ভূনম অনফস পনরেেমন (গুরুত্বপূণ ম নে সমূহ ও পনরেেমন লো ক ৌেল)।
৬। সহ োরী নমেনোর (ভূনম) এর েোনয়ত ও তমব্যর্ব।
৭-৯। েলীয় আশলোচনো, প্রনতশবেন প্রস্তুত ও উপস্থোপন।
মনর্উল - ১৩ : ভূনম ব্যতীত অন্যোন্যভোশব রোষ্ট্রীয় গুরুত্বপূণ ম নবষশয় প্রনেক্ষণ ।
১। সোসশেশনবল কর্শভলপশমন্ট কগোল (এসনর্নজ), এবাং পোরসশপ টিভ প্লোন (নপনপ)।
২। ভূনম নবষয় আনে ম ব্যবস্থোপনো, রোজস্ব অনর্ে ও অনর্ে আপনত্ত ননস্পনত্ত।
৩। তথ্য অনর্ োর আইন, ২০০৯।
৪। জোতীয় শুিোচোর ক ৌেল বোস্তবোয়ন এবাং বোনষ ম মমসম্পোেন চুনি (এনপএ)।
৫। অটিজম এবাং অটিনে শের সহোয়তো। ও নর্নর্ও এর ক্ষমতো এবাং
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৬। সর োনর ক্রয় নীনতমোলো (নপনপআর) এবাং নর্নর্ও এর ক্ষমতো ।
৭। ভূনম ব্যবস্থোপনোর কসবো সহজী রণ এবাং উদ্ভোবনী নচন্তো কচতনো।
৮-১২। সহ োরী নমমনোর(ভূনমঅনফস নভনজে ( (মোঠ সাংযুনি)।
প্রনেক্ষণ ক োস ম নাং - ৪
সহ োরী নমেনোর ও সমপর্ মোশয়র অন্যোন্য েপ্তশরর মম তমোশের জন্য “ভূনম ব্যবস্থোপনো ক োস” (কময়োে-২ সপ্তোহ =
অনর্শবেন- ৫০টি অনর্শবেন )।
মনর্উল - ১ : ভূনম ব্যবস্থোর নববতমন, ভূনম আইন , নবনর্ ও নীনতমোলো।
১। ভূনম ব্যবস্থোর নববতমন, ভূনম সাংনিষ্ট আইন ও নবনর্ এবাং ভূনম মন্ত্রণোলয় ও অর্ীন্যস্ত েপ্তশরর সোাংগঠনন
এবাং োজ।
২। রোষ্ট্রীয় অনর্গ্রহণ ও প্রজোস্বত্ব আইন - ১৯৫০ : অনর্শবেন- ১ : র্োরো : ০১ - ৭৮।
৩। রোষ্ট্রীয় অনর্গ্রহণ ও প্রজোস্বত্ব আইন - ১৯৫০: অনর্শবেন- ২ : র্োরো : ৭৯ - ১৫২।
৪। প্রজোস্বত্ব নবনর্মোলো - ১৯৫৫।
৫। ভূনম ব্যবহোর নীনতমোলো, ২০০১।
৬। ভূনম ব্যবস্থোপনো ম্যোনুয়োল- ১৯৯০ ।

োঠোশমো

মনর্উল - ২ : খোস জনম ও সোয়রোত মহোল ব্যবস্থোপনো।
১। খোস জনম ব্যবস্থোপনো ও বশদোবস্ত নীনতমোলো অনর্শবেন - ১ : কৃনষ
২। খোস জনম ব্যবস্থোপনো ও বশদোবস্ত নীনতমোলো অনর্শবেন - ২ : অকৃনষ
৩। The Sairat Mahals(Management) Ordinance, ১৯৫৯ এবাং জল মহোল, ঘোে-কফরীঘোে,
লবন, নচাংনে, চো বোগোন, পোের মহোল ইতিোনে ব্যবস্থোপনো ।
৪। ( ) The Hats and Bazars(Establishment and Acquisition) Ordinance, ১৯৫৯
(খ) The Bangladesh Government Hats and Bazars(management) (Repeal)
Ordinance, ১৯৭৫ এবাং হোেবোজোর ব্যবস্থোপনো।
৫। বোলু মহোল ব্যবস্থোপনো এবাং বোলু ও মোটি ব্যবস্থোপনো আইন, ২০১০।
মনর্উল - ৩ : অনপমত সম্পনত্ত ; পনরতিি, নবননময়, িোে ও ক োে ম অব ওয়োর্ মস সম্পনত্ত এবাং ওয়োকফ ও কেশবোত্তর
সম্পনত্ত ব্যবস্থোপনো।
১। অনপমত সম্পনত্ত প্রতিপণ ম আইন, ২০০১ ও অনপমত সম্পনত্তর ওখ তোনল ো ননষ্পনত্ত।
২। পনরতিি, নবননময়, িোে এবাং ক োে ম অব ওয়োর্ মস সম্পনত্তর আইন ও ব্যবস্থোপনো।
৩। ওয়োকফ এবাং কেশবোত্তর সম্পনত্ত আইন ও সম্পনত্ত ব্যবস্থোপনো।
মনর্উল - ৪ : ভূনম উন্নয়ন র ও সর োনর পোওনো আেোয় আইন।
১। ভূনম উন্নয়ন র অনর্শবেন- ১ : ভূনম উন্নয়ন র অধ্যোশেে, নবনর্ ও সোকুমলোরসমূহ।
২। ভূনম উন্নয়ন র অনর্শবেন-২ : ভূনম উন্নয়ন র ননর্ মোরণ ও আেোয় োর্ মক্রম।
ম
৩। সর োনর পোওনো আেোয় আইন, ১৯১৩ ও সোটিনফশ
ে ক স ননস্পনত্তর প্রনক্রয়ো।
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মনর্উল - ৫ : উত্তরোনর্ োর আইন , নমউশেেন, করনজেোর ও নরেোন ম এবাং ভূনম অনফস পনরেেমন।
১। উত্তরোনর্ োর আইন । অনর্শবেন- ১ : মুসনলম উত্তরোনর্ োর আইন।
২। উত্তরোনর্ োর আইন । অনর্শবেন- ২ : নহন্দু, কবৌি, খ্রীষ্টোন ও বোাংলোশেশে প্রশর্োজি অন্যোন্য উত্তরোনর্ োর আইন।
৩। নমউশেেন বো নোমজোরী (জমোভোগ, জমো এ েী রণ ও নতুন খনতয়োন) এবাং সাংনিষ্ট করনজেোর হোল রণ।
৪। নমউশেেন ব্যবহোনর (মোমলো সৃজন, আশেেনোমো ততনর, মোমলোর আনপল, নরনভউ এবাং নরনভেন)।
৫। উপশজলো ভূনম অনফস/ইউননয়ন ভূনম অনফস পনরেেমন।
৬। ভূনম ব্যবস্থোপনোয় ব্যবহৃত করনজেোর, নরেোন ম ও ফরমস।
মনর্উল - ৬ : ভূনম সাংনিষ্ট অন্যোন্য আইন।
১। সম্পনত্ত হস্তোন্তর আইন- ১৮৮২ এবাং বোশেোয়োরো আইন, ১৯০৯।
২। করনজশেেন আইন, ১৯০৮ এবাং নবনভন্ন প্র োর েনলল ও চুনি পে, করনজশেেন পিনত ও ক োে ম নফ ।
৩। ভূনম প্রেোসন ম্যোনুয়োল।
৪। তোমোনে আইন ও সুনননে মষ্ট প্রনত োর আইন।
৫। The Government and Local Authorites Lands and Buildings (Recovery of
Possession) Ordinance, ১৯৭০ এবাং অববর্ েখল উশেে োর্ মক্রম ও সাংনিষ্ট অন্যোন্য আইন ও নবনর্।
৬। নস নস্ত ও পশয়োনস্ত সাংক্রোন্ত আইন এবাং মম তমো মমচোরীশের রণীয়।
মনর্উল - ৭ : ভূনম অনর্গ্রহণ।
১। স্থোবর সম্পনত্ত অনর্গ্রহণ ও হুকুম েখল অধ্যোশেে, ১৯৮২।
২। অনর্গ্রহণকৃত জনমর ভূনম উন্নয়ন র ননর্ মোরণ ও আেোয়, ক্ষনতগ্রস্থশের পূণ মবোসন এবাং উন্নয়ন প্র ল্প বোস্তবোয়ন।
মনর্উল - ৮ : কেওয়োনী আইন, ভূনম ক ন্দ্রী কেওয়োনী মোমলো এবাং রোজস্ব মোমলো।
১। কেওয়োনী োর্ মনবনর্, ১৯০৮।
২। ভূনম ক ন্দ্রী কেওয়োনী এবাং নবনভন্ন প্র োর রোজস্ব ও নবনবর্ মোমলো।
৩। কেওয়োনী মোমলোর আনজম ও েফোওয়োরী জবোব (এস,এফ) প্রস্তুত রণ।
৪। নরে, স্থোয়ী ও অস্থোয়ী ননশষর্োজ্ঞো এবাং আেোলত অবমোননোর মোমলো।
৫। নলগ্যোল নরশমমবোশরসোরস এিোক্ট, সর োনর উন ল ননশয়োগ, সম্মোনী প্রেোন, সর োনর মোমলো পনরচোলনো।
৬। ভূনম ক ন্দ্রী জোনলয়োনত ও দূনীনত এবাং এর প্রনত োর ও প্রনতশরোশর্র উপোয়।
মনর্উল - ৯ : ভূনম জনরপ ও কর র্।ম
১। িোর্োেোল জনরপ ও নেয়োরো জনরপ এবাং মম তমো- মমচোরীশের রণীয়।
২। কর র্ ম ম্যোনুয়োল, ১৯৪৩ এবাং কর র্ ম রুম ব্যবস্থোপনো ও কর র্ ম সাংরক্ষণ।
মনর্উল - ১০ : ভূনম সাংস্কোর োর্ মক্রম।
১। ভূনম সাংস্কোর অধ্যোশেে- ১৯৮৪ এবাং ঋণ েোনলনস আইন, ১৯৮৯ এবাং ল্যোে কজোননাং প্র শল্পর োর্ মক্রম।
২। েোনরদ্র নবশমোচন োর্ মক্রম : আেেম গ্রোম, আশ্রয়ণ প্র ল্প, ক্লোইশমে নভ টিমস নরহিোনবনলশেেন প্রশজক্ট( গুেগ্রোম)|
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মনর্উল - ১১ : পোব মতি ভূনম ব্যবস্থোপনো ।
১। পোব মতি চট্টগোম করগুশলেন, ১৯০০ এবাং এ আইশন ভূনম সাংক্রোন্ত নবর্োন; পোব মতি ভূনম ব্যবস্থোপনোয় সোশ মল চীফ,
কহর্ম্যোন ও োব মোরীর ভূনম ো এবাং খোজনো ও জুম র ননর্ মোরণ ও আেোয়।
২। ভূনম নবশরোর্ ননষ্পনত্ত নমেন আইন, ২০০১ ও নবশরোর্ ননষ্পনত্ত োর্ মক্রম এবাং পোব মতি ভূনমর জনরপ ও কর র্ ম অব
রোইেস ততনর, , হোে বোজোর ব্যবস্থোপনো এবাং ভূনম অনর্গ্রহণ পিনত।
মনর্উল - ১২ : নবনবর্ ।
১। ভূনমর কশ্রনণ নবভোগ ও কশ্রনণ পনরবতমন।
২। নরয়োল এশেে উন্নয়ন ও ব্যবস্থোপনো আইন, ২০১০, ৮। প্রোকৃনত জলোর্োর সাংরক্ষণ আইন, ২০০০ এবাং এবাং
ভোেো, পশজেন এবাং বহুতল ভবশনর মোনল োনো।
৩। ইেভোেো, কখলোর মোঠ, উন্মুি স্থোন, ক্ষুদ্র নৃশগোনষ্ঠর জনম, সুখোনর্ োর এবাং প্রোকৃনত জলোর্োর সাংরক্ষণ আইন,
২০০০।
৪। ভূনম নবশরোশর্র উৎস ও স্বরূপ এবাং ননস্পনত্ত প্রনক্রয়ো (আন্তিঃব্যনি, আন্তিঃশমৌজো, আন্তিঃশজলো ও আন্তজমোনত )।
৫-৬। েলীয় আশলোচনো, প্রনতশবেন প্রস্তুত ও উপস্থোপন।
৭| ভূনম অনফস পনরেেমন (গুরুত্বপূণ ম নে সমূহ ও পনরেেমন লো ক ৌেল)।
মনর্উল - ১৩ : ভূনম ব্যতীত অন্যোন্যভোশব রোষ্ট্রীয় গুরুত্বপূণ ম নবষশয় প্রনেক্ষণ ।
১। সোসশেশনবল কর্শভলপশমন্ট কগোল (এসনর্নজ), নভেন ২০২১ এবাং পোরসশপ টিভ প্লোন (নপনপ)।
২। ভূনম নবষয় আনে ম ব্যবস্থোপনো, রোজস্ব অনর্ে ও অনর্ে আপনত্ত ননস্পনত্ত।
৩। তথ্য অনর্ োর আইন, ২০০৯।
৪। জোতীয় শুিোচোর ক ৌেল বোস্তবোয়ন এবাং বোনষ ম মমসম্পোেন চুনি (এনপএ)।
৫। অটিজম এবাং অটিনে শের সহোয়তো।
প্রনেক্ষণ ক োস ম নাং – ৫
ভূনম হুকুমেখল মম তমো ও অনতনরি ভূনম হুকুম েখল মম তমোগশণর জন্য “ভূনম অনর্গ্রহণ নবষয় ক োস-ম ১”
(কময়োে-১ সপ্তোহ = বোস্তবোয়ন ২৫টি অনর্শবেন )।
নবষয় সমূহ :
১। অনর্গ্রহণ আইশনর ক্রমনব োে ।
২। ভূনম ব্যবহোর নীনতমোলো ও ভূনম ব্যবস্থোপনোর অধুনন োয়ন।
৩-৪। রোষ্ট্রীয় অনর্গ্রহণ ও প্রজোস্বত্ব আইন-১৯৫০
৫। প্রজোস্বত্ব নবনর্মোলো-১৯৫৫।
৬-৮। ভূনম অনর্গ্রহণ পিনত(স্থোবর সম্পনত্ত অনর্গ্রহণ অধ্যোশেে, ১৯৮২ এবাং নবনর্সমূহ)।
অনর্শবেন- ১ : ৩ র্োরোর কনোটিে প্রেোন, ক স ননে সৃজন, আপনত্ত ও শুনোনী, চূেোন্ত নসিোন্ত । ৬ র্োরোয়
কনোটিে প্রেোন, সশরজনমশন পনরেেমন ও নভনর্ও র্োরন, সঠি মোনল ননর্ মোর, ক্ষনতপূরণ ননর্ মোরণ, ক্ষনতপূরণ
প্রেোন ও ক্ষনতগ্রস্থশের পূণ মবোসন।
অনর্শবেন-২ : ক স বোনতল রণ, েখল হস্তোনতর, কগশজে নবজ্ঞনপ্ত ও নোমজোরী, কক্রো অনর্গ্রহণ োর্ মক্রম।
অনর্শবেন- ৩ : আরনবশিের ননশয়োগ, আশবেন কপে, শুনোনী, আপীল, অনতনরি ক্ষনতপূরণ ননর্ মোরণ ও
প্রেোন।
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৯। এল এ ম্যোনুয়োল (করনজেোর ও ফরমস)।
১০। পোব মতি চিগ্রোম (ভূনম অনর্গ্রহণ। ১৯৫৮ করগুশলেন
১১। অস্থোবর সম্পনত্ত হুকুম েখল (ক্ষনতপূরণ।১৯৯০ -নবনর্মোলো (
১২। অনর্গ্রহণ োশজ ননশয়োনজত মম তমো মমচোরীশের মম বন্টন(চোে মোর অব নর্উটিজ) তোনল ো।
১৩। অনর্গ্রহীত জনমর ভূনম উন্নয়ন র ননর্ মোরণ ও আেোয় এবাং আেোয় োশজ ব্যবহৃত ফরমস ও করনজষ্টোর সমূহ।
১৪। এল,এ ক শসর আনুষোনি খরশচর জন্য অে ম সাংস্থোন এবাং ব্যয়, অনর্গৃহীত ভূনমর কর র্ ম হোল রণ পিনত; এ
প্রতিোেী সাংস্থোর জনম অন্য প্রতিোেী সাংস্থোশ প্রেোন, সম্পনত্তর র্শেোপযুি োশজ ব্যবহোর এবাং অপ্রশয়োজনীয় অনর্কৃত
জনম সমপমণ।
১৫। কেওয়োনী আেোলশত অনর্গ্রহণ সাংক্রোন্ত মোমলো এবাং েফোওয়োরী জবোব।
১৬। অনর্গ্রহণ সাংক্রোন্ত আনে ম ব্যবস্থোপনো ও অনর্ে আপনত্ত ননস্পনত্ত প্রনক্রয়ো।
১৭। ক্ষনতগ্রস্থ ব্যনি/প্রনতষ্টোশনর রনীয় োজ-আশবেন পিনত, চোনহত োগজপে/েনলল েস্তোশবজ ইতিোনে।
১৮। পদ্মোেীশজর অনর্গ্রহণ সাংক্রোন্ত আইন।
১৯। সোসশেশনবল কর্শভলপশমন্ট কগোল (এসনর্নজ), নভেন ২০২১ এবাং পোরসশপ টিভ প্লোন (নপনপ)।
২০। জোতীয় শুিোচোর ক ৌেল বোস্তবোয়ন এবাং বোনষ ম মমসম্পোেন চুনি (এনপএ)।
২১। অটিজম এবাং অটিনে শের সহোয়তো। ও নর্নর্ও এর ক্ষমতো এবাং
২২। সর োনর ক্রয় নীনতমোলো (নপনপআর) এবাং নর্নর্ও এর ক্ষমতো ।
২৩। ভুনম অনর্গ্রহণ োশজ দূনীনত; এর োরণ, প্রনত োর ও প্রনতশরোর্।
২৪-২৫। সুনননে মষ্ট নবষশয় েলীয় আশরোচনো উপস্থোপন।

প্রনেক্ষণ ক োস ম নাং - ৬
অনর্গ্রহণ সাংনিষ্ট োনুনশগো, কসটলশমন্ট োনুনশগো, উপ সহ োরী কসটলশমন্ট অনফসোর এবাং সমপর্ মোশয়র
মম তমোগশণর জন্য “ভূনম অনর্গ্রহণ নবষয় ক োস ম-২” (কময়োে-১ সপ্তোহ = বোস্তবোয়ন ২৫টি অনর্শবেন )।
নবষয় সমূহ :
১। অনর্গ্রহণ আইশনর ক্রমনব োে ।
২। ভূনম ব্যবহোর নীনতমোলো ও ভূনম ব্যবস্থোপনোর অধুনন োয়ন।
৩-৪। রোষ্ট্রীয় অনর্গ্রহণ ও প্রজোস্বত্ব আইন-১৯৫০
৫। প্রজোস্বত্ব নবনর্মোলো-১৯৫৫।
৬-৮। ভূনম অনর্গ্রহণ পিনত(স্থোবর সম্পনত্ত অনর্গ্রহণ অধ্যোশেে, ১৯৮২ এবাং নবনর্সমূহ)।
অনর্শবেন- ১ : ৩ র্োরোর কনোটিে প্রেোন, ক স ননে সৃজন, আপনত্ত ও শুনোনী, চূেোন্ত নসিোন্ত । ৬ র্োরোয়
কনোটিে প্রেোন, সশরজনমশন পনরেেমন ও নভনর্ও র্োরন, সঠি মোনল ননর্ মোর, ক্ষনতপূরণ ননর্ মোরণ, ক্ষনতপূরণ প্রেোন ও
ক্ষনতগ্রস্থশের পূণ মবোসন।
অনর্শবেন-২ : ক স বোনতল রণ, েখল হস্তোনতর, কগশজে নবজ্ঞনপ্ত ও নোমজোরী, কক্রো অনর্গ্রহণ োর্ মক্রম।
অনর্শবেন- ৩ : আরনবশিের ননশয়োগ, আশবেন কপে, শুনোনী, আপীল, অনতনরি ক্ষনতপূরণ ননর্ মোরণ ও
প্রেোন।
৯। এল এ ম্যোনুয়োল (করনজেোর ও ফরমস।
১০। পোব মতি চিগ্রোম (ভূনম অনর্গ্রহণ) করগুশলেন, ১৯৫৮।
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১১। অস্থোবর সম্পনত্ত হুকুম েখল (ক্ষনতপূরণ।১৯৯০ -নবনর্মোলো (
১২। অনর্গ্রহণ োশজ ননশয়োনজত মম তমো মমচোরীশের মম বন্টন(চোে মোর অব নর্উটিজ তোনল ো। (
১৩। অনর্গ্রহীত জনমর ভূনম উন্নয়ন র ননর্ মোরণ ও আেোয় এবাং আেোয় োশজ ব্যবহৃত ফরমস ও করনজষ্টোর সমূহ।
১৪। এল,এ ক শসর আনুষোনি খরশচর জন্য অে ম সাংস্থোন এবাং ব্যয়, অনর্গৃহীত ভূনমর কর র্ ম হোল রণ পিনত; এ
প্রতিোেী সাংস্থোর জনম অন্য প্রতিোেী সাংস্থোশ প্রেোন, সম্পনত্তর র্শেোপযুি োশজ ব্যবহোর এবাং অপ্রশয়োজনীয় অনর্কৃত
জনম সমপমণ।
১৫। কেওয়োনী আেোলশত অনর্গ্রহণ সাংক্রোন্ত মোমলো এবাং েফোওয়োরী জবোব।
১৬। অনর্গ্রহণ সাংক্রোন্ত আনে ম ব্যবস্থোপনো ও অনর্ে আপনত্ত ননস্পনত্ত প্রনক্রয়ো।
১৭। ক্ষনতগ্রস্থ ব্যনি/প্রনতষ্টোশনর রনীয় োজ-আশবেন পিনত, চোনহত োগজপে/েনলল েস্তোশবজ ইতিোনে।
১৮। পদ্মোেীশজর অর্গ্রহণ সাংক্রোন্ত আইন।
১৯। সোসশেশনবল কর্শভলপশমন্ট কগোল (এসনর্নজ), নভেন ২০২১ এবাং পোরসশপ টিভ প্লোন (নপনপ)।
২০। জোতীয় শুিোচোর ক ৌেল বোস্তবোয়ন এবাং বোনষ ম মমসম্পোেন চুনি (এনপএ)।
২১। অটিজম এবাং অটিনে শের সহোয়তো। ও নর্নর্ও এর ক্ষমতো এবাং
২২। সর োনর ক্রয় নীনতমোলো (নপনপআর) এবাং নর্নর্ও এর ক্ষমতো ।
২৩। ভুনম অনর্গ্রহণ োশজ দূনীনত; এর োরণ, প্রনত োর ও প্রনতশরোর্।
২৪-২৫। সুনননে মষ্ট নবষশয় েলীয় আশরোচনো উপস্থোপন।

প্রনেক্ষণ ক োস ম নাং - ৭
ম
ভূনম সহ োরী/উপ সহ োরী মম তমো; সোশভময়োর, কপে োর; কবঞ্চ/রোজস্ব/ সোটিনফশ
ে সহ োরী ও সম পর্ মোশয়র
মমচোরীগশণর জন্য “নবশেষ ভূনম ব্যবস্থোপনো ক োস ম - ১” (কময়োে-২ সপ্তোহ = বোস্তবোয়ন ৫০ টি অনর্শবেন )।
মনর্উল - ১ : ভূনম ব্যবস্থোপনোর নববতমন, ভূনম অনফস, আইন ও নমটির োর্ মক্রম।
১। ভূনম ব্যবস্থোপনোর নববতমন এবাং নবযমোন ভূনম সাংনিষ্ট আইন ও নবনর্।
২। ভূনম মন্ত্রণোলয় এবাং অর্ীন্যস্ত েপ্তশরর সোাংগঠনন োঠোশমো এবাং োর্ মোবলী।
৩-৪। রোষ্ট্রীয় অনর্গ্রহণ ও প্রজোস্বত্ব আইন, ১৯৫০ (সাংশেোর্নীসহ)
৫। প্রজোস্বত্ব নবনর্মোলো - ১৯৫৫।
৬। কজলো, উপশজলো এবাং ইউননয়ন পর্ মোশয় গঠিত ভূনম নবষয় নমটি এবাং নমটির োর্ মক্রম।
৭-৮। ভূনম ব্যবস্থোপনো ম্যোনুশয়ল-১৯৯০।
মনর্উল - ২ : খোস জনম ও সোয়রোত মহোল ব্যবস্থোপনো।
১। খোস কৃনষ এবাং অকৃনষ জনম ব্যবস্থোপনো ও বশদোবস্ত নীনতমোলো।
২। সোয়রোত মহোল ব্যবস্থোপনো । অনর্শবেন-১ : হোেবোজোর, ঘোে/ কফরীঘোে সাংক্রোন্ত আইন ও ব্যবস্থোপনো।
৩। সোয়রোত মহোল ব্যবস্থোপনো । অনর্শবেন-২ : জল, বোলু, চো বোগোন ইতিোনে মহোল ব্যবস্থোপনো ।
ম অন্যোন্য জনম ব্যবস্থোপনো।
মনর্উল - ৩ : খোস জনম ব্যতীত জনস্বোে ম সম্পন ত
১। অনপমত সম্পনত্ত প্রতিপমণ আইন-২০০১ এবাং সম্পনত্ত ব্যবস্থোপনো।
২। ওয়োকফ ও কেশবোত্তর সম্পনত্ত আইন ও সম্পনত্ত ব্যবস্থোপনো।
৩। পনরতিি, নবননময় ও িোে সম্পনত্তর আইন ও ব্যবস্থোপনো।
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মনর্উল - ৪ : সর োনর েোনব আেোয় আইন।
ম
১। সর োনর েোনব আেোয় আইন, ১৯১৩ ও সোটিনফশ
ে ক স ননস্পনত্তর প্রনক্রয়ো।
মনর্উল - ৫ : উত্তরোনর্ োর আইন, নমউশেেন, করনজেোর ও নরেোন ম এবাং ভূনম অনফস পনরেেমন।
১-২। উত্তরোনর্ োর আইন । অনর্শবেন- ১ : মুসনলম উত্তরোনর্ োর আইন এবাং
অনর্শবেন- ২ : নহন্দু, কবৌি, খ্রীষ্টোন ও বোাংলোশেশে প্রশর্োজি অন্যোন্য উত্তরোনর্ োর আইন।
৩। নমউশেেন বো নোমজোরী (জমোভোগ, জমো এ েী রণ ও নতুন খনতয়োন সৃজন) এবাং সাংনিষ্ট করনজেোর হোল রণ।
৪। ভূনম ব্যবস্থোপনোয় ব্যবহৃত করনজেোর ও নরেোন মসমূহ।
৫। উপশজলো এবাং ইউননয়ন ভূনম অনফস পনরেেমন।
মনর্উল - ৬ : ভূনম সাংনিষ্ট অন্যোন্য আইন।
১। সম্পনত্ত হস্তোন্তর আইন- ১৮৮২ ও করনজশেেন আইন- ১৯০৮।
২। নবনভন্ন প্র োর েনলল ও চুনি পে এবাং এগুনলর করনজশেেন পিনত ও ক োে ম নফসহ অন্যোন্য র হোর।
৩। ভূনম প্রেোসন ম্যোনুয়োল।
৪। অববর্ েখল ও উশেে োর্ মক্রম এবাং সাংনিষ্ট আইন ও নবনর্।
৫। নস নস্ত ও পশয়োনস্ত আইন এবাং মম তমো মমচোরীশের রণীয়।
মনর্উল - ৭ : ভূনম অনর্গ্রহণ।
১। স্থোবর সম্পনত্ত অনর্গ্রহণ ও হুকুম েখল অধ্যোশেে ১৯৮২।
২। সম্পনত্ত জরুরী অনর্গ্রহণ আইন ১৯৮৯ ও নবনর্মোলো।
৩। অস্থোবর সম্পনত্ত হুকুম েখল (ক্ষনতপূরণ) নবনর্মোলো- ১৯৯০
৪। তোমোনে আইন এবাং সুনননে মষ্ট প্রনত োর আইন।
মনর্উল - ৮ : ভূনম ক ন্দ্রী কেওয়োনী ও রোজস্ব মোমলো এবাং জোনলয়োনত ও দূনীনত।
১। ভূনম ক ন্দ্রী কেওয়োনী মোমলো।
২। কেওয়োনী মোমলোর আনজম ও েফোওয়োরী জবোব (এস,এফ) প্রস্তুত রণ।
৩। সর োনর উন ল ননশয়োগ, সম্মোনী প্রেোন, সর োনর মোমলো পনরচোলনো।
৪। নবনভন্ন প্র োর রোজস্ব ও নবনবর্ মোমলো।
৫। ভূনম ক ন্দ্রী জোনলয়োনত ও দূনীনত এবাং এর প্রনত োর ও প্রনতশরোশর্র উপোয়।
মনর্উল - ৯ : ভূনম জনরপ ও কর র্।ম
১। ভূনম জনরপ পিনত ।
২। নস নস্ত ও পয়নস্ত সাংক্রোন্ত আইন।
মনর্উল - ১০ : ভূনম সাংস্কোর োর্ মক্রম।
১। ভূনম সাংস্কোর অধ্যোশেে- ১৯৮৪ এবাং ঋণ েোনলনস আইন, ১৯৮৯।
২। েোনরদ্র নবশমোচন োর্ মক্রম : আেেম গ্রোম, আশ্রয়ণ প্র ল্প, ক্লোইশমে নভ টিম নরহিোনবনলশেেন প্রশজক্ট(গুেগ্রোম)।
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মনর্উল - ১১ : নবনবর্ ।
১। ভূনমর কশ্রনণ নবভোগ ও কশ্রনণ পনরবতমন।
২। ভূনম ব্যবস্থোপনো সাংক্রোন্ত অনর্ে আপনত্ত ও ননস্পনত্তর প্রনক্রয়ো।
৩। সোসশেশনবল কর্শভলপশমন্ট কগোল (এসনর্নজ) এবাং পোরসশপ টিভ প্লোন (নপনপ)।
৪। ভূনম নবষয় আনে ম ব্যবস্থোপনো, রোজস্ব অনর্ে ও অনর্ে আপনত্ত ননস্পনত্ত।
৫। তথ্য অনর্ োর আইন, ২০০৯।
৬। অটিজম এবাং অটিনে শের সহোয়তো।
প্রনেক্ষণ ক োস ম নাং - ০৮
ভূনম মন্ত্রণোলশয়র সাংযুি অনর্েপ্তর/েপ্তশর মমরত মমচোরীগশণর জন্য “নবশেষ ভূনম ব্যবস্থোপনো ক োস ম - ২” (কময়োে২ সপ্তোহ = বোস্তবোয়ন ৫০টি অনর্শবেন )।
মনর্উল - ১ : ভূনম ব্যবস্থোপনোর নববতমন, ভূনম অনফস, আইন ও নমটির োর্ মক্রম।
১। ভূনম ব্যবস্থোপনোর নববতমন এবাং নবযমোন ভূনম সাংনিষ্ট আইন ও নবনর্।
২। ভূনম মন্ত্রণোলয় এবাং অর্ীন্যস্ত েপ্তশরর সোাংগঠনন োঠোশমো এবাং োর্ মোবলী।
৩। রোষ্ট্রীয় অনর্গ্রহণ ও প্রজোস্বত্ব আইন, ১৯৫০ (সাংশেোর্নীসহ)
৪। প্রজোস্বত্ব নবনর্মোলো - ১৯৫৫।
৫। জোতীয়, নবভোগ এবাং কজলো পর্ মোশয় গঠিত ভূনম নবষয় নমটি এবাং নমটির োর্ মক্রম।
৬। ভূনম ব্যবস্থোপনো ম্যোনুশয়ল-১৯৯০।
মনর্উল - ২ : খোস জনম ও সোয়রোত মহোল ব্যবস্থোপনো।
১। খোস কৃনষ ও অকৃনষ জনম ব্যবস্থোপনো ও বশদোবস্ত নীনতমোলো।
২। সোয়রোত মহোল ব্যবস্থোপনো । অনর্শবেন-১ : হোেবোজোর, ঘোে/ কফরীঘোে সাংক্রোন্ত আইন ও ব্যবস্থোপনো।
৩। সোয়রোত মহোল ব্যবস্থোপনো । অনর্শবেন-২ : জল মহোল, বোলু মহোল, চো বোগোন ইতিোনে মহোল ব্যবস্থোপনো ।
ম অন্যোন্য জনম ব্যবস্থোপনো।
মনর্উল - ৩ : খোস জনম ব্যতীত জনস্বোে ম সম্পন ত
১। অনপমত সম্পনত্ত প্রতিপমণ আইন-২০০১ এবাং সম্পনত্ত ব্যবস্থোপনো।
২। ওয়োকফ ও কেশবোত্তর সম্পনত্ত আইন ও সম্পনত্ত ব্যবস্থোপনো।
৩। পনরতিি, নবননময় ও িোে সম্পনত্তর আইন ও ব্যবস্থোপনো।
মনর্উল - ৪ : উত্তরোনর্ োর আইন, নমউশেেন, করনজেোর ও নরেোন ম এবাং ভূনম অনফস পনরেেমন।
১। উত্তরোনর্ োর আইন।
২। নমউশেেন বো নোমজোরী (জমোভোগ, জমো এ েী রণ ও নতুন খনতয়োন সৃজন) এবাং সাংনিষ্ট করনজেোর হোল রণ।
৩। ভূনম ব্যবস্থোপনোয় ব্যবহৃত করনজেোর ও নরেোন মসমূহ।
৪। উপশজলো এবাং ইউননয়ন ভূনম অনফস পনরেেমন।
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মনর্উল - ৫ : ভূনম সাংনিষ্ট অন্যোন্য আইন।
১। সম্পনত্ত হস্তোন্তর আইন- ১৮৮২ ও করনজশেেন আইন- ১৯০৮।
২। নবনভন্ন প্র োর েনলল ও চুনি পে এবাং এগুনলর করনজশেেন পিনত ও ক োে ম নফসহ অন্যোন্য র হোর।
৩। ভূনম প্রেোসন ম্যোনুয়োল।
৪। অববর্ েখল ও উশেে োর্ মক্রম এবাং সাংনিষ্ট আইন ও নবনর্।
৫। নস নস্ত ও পশয়োনস্ত আইন এবাং মম তমো মমচোরীশের রণীয়।
ম
৬। সর োনর পোওনো আেোয় আইন, ১৯১৩ ও সোটিনফশ
ে ক স ননস্পনত্তর প্রনক্রয়ো।
মনর্উল - ৬ : ভূনম অনর্গ্রহণ।
১। স্থোবর সম্পনত্ত অনর্গ্রহণ ও হুকুম েখল অধ্যোশেে ১৯৮২।
২। অনর্গ্রহণ সাংক্রোন্ত নবনর্মোলো এবাং ক্ষনতগ্রস্থশের পুনব মোসন।
মনর্উল - ৭ : ভূনম ক ন্দ্রী কেওয়োনী ও রোজস্ব মোমলো এবাং জোনলয়োনত ও দূনীনত।
১। ভূনম ক ন্দ্রী কেওয়োনী মোমলো।
২। কেওয়োনী মোমলোর আনজম ও েফোওয়োরী জবোব (এস,এফ) প্রস্তুত রণ।
৩। সর োনর উন ল ননশয়োগ, সম্মোনী প্রেোন, সর োনর মোমলো পনরচোলনো।
৪। নবনভন্ন প্র োর রোজস্ব ও নবনবর্ মোমলো।
৫। ভূনম ক ন্দ্রী জোনলয়োনত ও দূনীনত এবাং এর প্রনত োর ও প্রনতশরোশর্র উপোয়।
মনর্উল - ৮ : ভূনম জনরপ ও কর র্।ম
১। ভূনম জনরপ পিনত
২। নস নস্ত ও পয়নস্ত সাংক্রোন্ত আইন ।
মনর্উল - ৯ : ভূনম সাংস্কোর োর্ মক্রম।
১। ভূনম সাংস্কোর অধ্যোশেে- ১৯৮৪ এবাং ঋণ েোনলনস আইন, ১৯৮৯।
২। েোনরদ্র নবশমোচন োর্ মক্রম : গুেগ্রোম, আেেম গ্রোম, আশ্রয়ণ প্র ল্প, ক্লোইশমে নভ টিমস নরহিোনবনলশেেন প্রশজক্ট।
মনর্উল - ১০ : নবনবর্ ।
১। ভূনমর কশ্রনণ নবভোগ ও কশ্রনণ পনরবতমন।
২। ভোেো, পশজেন এবাং বহুতল ভবশনর মোনল োনো।
৩। ভূনম ব্যবস্থোপনো সাংক্রোন্ত অনর্ে আপনত্ত ও ননস্পনত্তর প্রনক্রয়ো।
৪। সোসশেশনবল কর্শভলপশমন্ট কগোল (এসনর্নজ), নভেন ২০২১ এবাং পোরসশপ টিভ প্লোন (নপনপ)।
৫। ভূনম নবষয় আনে ম ব্যবস্থোপনো, রোজস্ব অনর্ে ও অনর্ে আপনত্ত ননস্পনত্ত।
৬। তথ্য অনর্ োর আইন, ২০০৯।
৭। জোতীয় শুিোচোর ক ৌেল বোস্তবোয়ন এবাং বোনষ ম মমসম্পোেন চুনি (এনপএ)।
৮। অটিজম এবাং অটিনে শের সহোয়তো। ও নর্নর্ও এর ক্ষমতো এবাং
৯। সর োনর ক্রয় নীনতমোলো (নপনপআর) এবাং নর্নর্ও এর ক্ষমতো ।
১০। ভুনম অনফশস দূনীনত; এর োরণ, প্রনত োর ও প্রনতশরোর্।
১১। ভূনম ব্যবস্থোপনোর কসবো সহজী রণ এবাং উদ্ভোবনী নচন্তো কচতনো।
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প্রনেক্ষণ ক োস ম নাং - ৯
ভূনম মন্ত্রণোলশয়র নহসোব ননয়ন্ত্র (রোজস্ব) েপ্তশর মমরত অনর্েরগশণর জন্য “ভূনম নবষয় অনর্ে ব্যবস্থোপনো ক োস ম”
(কময়োে-২ সপ্তোহ = বোস্তবোয়ন ৫০ টি অনর্শবেন )।
অনর্শবেনসমূহ :
মনর্উল-১ : ভূনম ব্যবস্থোপনো :
১। ভূনম ব্যবহোর নীনতমোলো ও ভূনম ব্যবস্থোপনোর আধুনন োয়ন।
২। খোস জনম উিোর, সর োরী সম্পনত্ত অববর্ েখল উশেে োর্ মক্রম এবাং সাংনিষ্ট আইন ও নীনতমোলো।
৩-৪। রোষ্ট্রীয় অনর্গ্রহণ ও প্রজোস্বত্ব আইন-১৯৫০।
৫। প্রজোস্বত্ব নবনর্মোলো- ১৯৫৫।
৬-৭। খোস জনম ব্যবস্থোপনো ও বশদোবস্ত নীনতমোলো অনর্শবেন-১ : কৃনষ।
অনর্শবেন-২ : অকৃনষ।
৮-৯। সোয়রোত মহল ব্যবস্থোপনো।
অনর্শবেন-১ : হোে বোজোশরর আইন এবাং হোেবোজোর ব্যবস্থোপনো।
অনর্শবেন-২ : জল মহল ও ঘোে/ কফরীঘোে ব্যবস্থোপনো।
১০। উত্তরোনর্ োর আইন।
১১। আেেমগ্রোম/ আশ্রয়ন প্র ল্প / গুেগ্রোম প্র ল্প বোস্তবোয়ন ও েোনরদ্র নবশমোচন প্র ল্প।
১২। অনপমত সম্পনত্ত প্রতিপমণ আইন-২০০১ এবাং অনপমত সম্পনত্ত ননষ্পনত্ত।
১৩। সর োনর েোনব আেোয়- ১৯১৩।
১৪। ভূনম উন্নয়ন র ও অন্যোন্য ভূনম সাংনিষ্ট র আেোয় োর্ মক্রম।
১৫। ভূনম ব্যবস্থোপনোয় ব্যবহৃত করনজেোর, নরেোন ম ও ফরমস।
১৬। নমউশেেন বো নোমজোরী (জমোভোগ, জমো এ েী রণ ও নতুন খনতয়োন) এবাং সাংনিষ্ট করনজেোর হোল রণ।
মনর্উল-২ : অনর্ে ব্যবস্থোপনো :
১। নহসোব ননয়ন্ত্র (রোজস্ব োঠোশমো ও োর্ মক্রম। ,এর পেভূনম (
২। আনে ম ক্ষমতো অপমন ও পুনিঃঅপমন ক্ষমতো-২০১৫।
৩। কজনোশরল নফন্যোননসয়োল রুলস (নজএফআর ।(
৪। বোাংলোশেশে সর োনর বোশজে প্রণয়ন ও বোস্তবোয়ন : মধ্যশময়োনে বোশজে োঠোশমো।
৫। উন্নয়ণ প্র ল্প বোস্তবোয়ন ননশে মনে ো।
৬। সর োনর ক্রয় আইন-২০০৬ ও ক্রয় নবনর্মোলো-২০০৮।
৭। বোাংলোশেশের অনর্ে ব্যবস্থোপনো : মহো-নহসোব ননরীক্ষ ও ননয়ন্ত্র ।
৮। কিজোনর রুলস।
৯। নর্নর্ও এর েোনয়ত্ব ও তমব্য।
১০। অভিন্তনরন ননয়ন্ত্রণ এবাং অভিন্তনরন অনর্ে।
১১। এক্সেোন মোল অনর্ে ও জবোব নেনহতো।
১২। অনর্ে আপনত্ত ও ননস্পনত্ত।
১৩। অনর্ে নরপ্লোই ের্েীে।
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১৪। অনর্ে ক োর্ ও অনর্ে ম্যোনুশয়ল।
১৫। কজনোশরল কক্লোশজস এিোক্ট।
মনর্উল - ৩ : অন্যোন্য রোষ্ট্রীয় গুরুত্বপূণ ম নবষয় :
১। দুনীনতর োরণ, প্রনত োর ও প্রনতশরোর্।
২। নবষয় নভনত্ত েলীয় আশলোচনো ও উপস্থোপন।
৩। সোসশেশনবল কর্শভলপশমন্ট কগোল (এসনর্নজ), নভেন ২০২১ এবাং পোরসশপ টিভ প্লোন (নপনপ)।
৪। তথ্য অনর্ োর আইন, ২০০৯।
৫। জোতীয় শুিোচোর ক ৌেল বোস্তবোয়ন এবাং বোনষ ম মমসম্পোেন চুনি (এনপএ)।
৬। অটিজম এবাং অটিনে শের সহোয়তো।
৭। উদ্ভোবনী নচন্তো কচতনো এবাং কসবো সহজী রণ।
৮। সনচবোলয় ননশে মেমোলো-২০১৪।
প্রনেক্ষণ ক োস ম নাং -১০
ম
ইউননয়ন ভূনম সহ োরী মম তমো; /উপ সহ োরী মম তমো; সোশভময়োর, কপে োর; কবঞ্চ/রোজস্ব/সোটিনফশ
ে সহ োরী ও
সম পর্ মোশয়র মমচোরীগশণর জন্য “কবনস নম্পউেোর অিোনপ্লশ েনস ক োস ম” (কময়োে-২ সপ্তোহ = বোস্তবোয়ন ৫০ টি
অনর্শবেন )।
মনর্উল-১। নম্পেোর পনরনচনত :
(১) হোর্ মওয়োর ও সফেওয়োর।
(২) ড্রোইভ, কফোল্ডোর, নজপ, আননজপ এবাং কপনড্রোইভ ও নসনর্র ব্যবহোর।
মনর্উল-২। এম,এস ওয়োর্ ম :
(১) র্োরণো, ফোইল কখোলো, কসইভ ও কক্লোজ।
(২) ফন্ট: কবোল্ড, ইেোনল , আেোর লোইল, োলোর সোইজ, নসশলক্ট, োে, নপ, কপষ্ট ইতিোনে।
(৩) প্যোরোপ্রোফ, জোনেফোই,লোইন কস্পনসাং, বুশলে, নোম্বোনরাং ইতিোনে।
(৪) ফোইে, নরশপ্লস, নসশলক্ট।
(৫) কেনবল সাংক্রোন্ত অিোনপ্লশ েন।
(৬) নপ চোর, নক্লপ আে ম, ওয়োর্ ম আে ম, ড্রপ িোপ, নসম্বল, ইকুশয়েন।
(৭) কহর্োর, ফুেোর, কপইজ নম্বর, কেক্সেবক্স ইতিোনে।
(৮) কপইজ কসে আপ, লোম, কপইজ বর্ মোর, ইনশর্ন্ট, কপইজ কে ইতিোনে।
(৯) কপইজ কল আউে, জুম ইতিোনে।
(১০) ইউননশ োর্ এবাং বোাংলো ও ইাংশরনজ েোইপ।
(১১) স্কিোননাং, নপনর্এফ, নপ্রন্ট এবাং ন কবোর্ ম েে ে মোে।
(১২) প্রিো টিস ও নরনভউ কসেন।

30

মনর্উল-৩। এম,এস এশক্সল :
(১) র্োরণো, কর্োগ, নবশয়োগ, গুন, ভোগ ইতিোনে।
(২) কসল, করো, লোম মোজাং, বর্ মোর কপ্রোশেেন ইতিোনে।
(৩) সটিাং নফল্টোনরাং, এ লোইনশমন্ট, কপজ কসেআপ, নপ্রন্ট এনরয়ো নসশল েন, নভউ, নিজপ্যোশনল ইতিোনে।
(৪) কবতন নববরণী, আয় র নববরণী ও করজোল্ট েীে ও অন্যোন্য নরশপোে ম ততনর।
(৫) গ্রোফ/চোে ম।
(৬) প্রো টিস ও নরনভউ কসেন।
মনর্উল-৪। এম,এস পোওয়োর পশয়ন্ট :
(১) র্োরণো, স্লোইর্ ততনর ও নর্জোইন।
(২) কলখো, ওয়োর্ ম আে ম, নক্লপ আে ম ।
(৩) স্লোইর্ এননশমেন ও িোননজ।
(৪) কবতন নববরণী, আয় র নববরণী ও করজোল্ট েীে ও অন্যোন্য নরশপোে ম ততনর।
(৫) গ্রোফ/চোে ম।
(৬) প্রো টিস ও নরনভউ কসেন।
মনর্উল-৫। ইন্টোরশনে :
(১) ব্যবহোর ও র্োরনো আইনসটি কপ্রোনফক্স।
(২) ওশয়ব েোউনজাং, ইশমইল।
(৩) ফোইল এেোসশমন্ট, র্োইনশলোর্।

নবভোগ ও কজলো পর্ মোশয় অনুনষ্ঠত ক োস ম সমূহ :
প্রনেক্ষণ ক োস ম নাং - ১১
ইউননয়ন ভূনম সহ োরী মম তমো; /উপ সহ োরী মম তমো; সোশভময়োর, রোজস্ব সহ োরী, কপে োর, কবঞ্চ/ রোজস্ব
ম
সহ োরী এবাং সোটিনফশ
ে সহ োরীসহ সমপর্ মোশয়র মমচোরীগশণর জন্য “ভূনম ব্যবস্থোপনো প্রনেক্ষণ ক োস ম” |”
(কময়োে-১ সপ্তোহ = বোস্তবোয়ন ৩০টি অনর্শবেন )।
মনর্উল - ১ : ভূনম ব্যবস্থোপনোর নববতমন, ভূনম অনফস, আইন ও নমটির োর্ মক্রম।
১। ভূনম ব্যবস্থোপনোর নববতমন এবাং নবযমোন ভূনম সাংনিষ্ট আইন ও নবনর্।
২। ভূনম মন্ত্রণোলয় এবাং অর্ীন্যস্ত েপ্তশরর সোাংগঠনন োঠোশমো এবাং োর্ মোবলী।
৩। রোষ্ট্রীয় অনর্গ্রহণ ও প্রজোস্বত্ব আইন, ১৯৫০ (সাংশেোর্নীসহ) : অনর্শবেন- ১ : র্োরো : ০১ - ৭৮।
৪। রোষ্ট্রীয় অনর্গ্রহণ ও প্রজোস্বত্ব আইন, ১৯৫০ (সাংশেোর্নীসহ) : অনর্শবেন- ২ : র্োরো : ৭৯ - ১৫২।
৫। প্রজোস্বত্ব নবনর্মোলো - ১৯৫৫।
৬। বোলু ও মোটি ব্যবস্থোপনো আইন, ২০১০ এবাং প্রোকৃনত জলোর্োর সাংরক্ষণ আইন, ২০০০।
৭। কজলো, উপশজলো এবাং ইউননয়ন পর্ মোশয় গঠিত ভূনম নবষয় নমটি এবাং নমটির োর্ মক্রম।
৮-৯। ভূনম ব্যবস্থোপনো ম্যোনুশয়ল-১৯৯০ (অনর্শবেন- ১ ও২)।
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মনর্উল - ২ : খোস জনম ও সোয়রোত মহোল ব্যবস্থোপনো।
১। খোস কৃনষ জনম ব্যবস্থোপনো ও বশদোবস্ত নীনতমোলো।
২। খোস অকৃনষ জনম ব্যবস্থোপনো ও বশদোবস্ত নীনতমোলো।
৩। সোয়রোত মহোল ব্যবস্থোপনো । অনর্শবেন-১ : হোেবোজোর, ঘোে/ কফরীঘোে সাংক্রোন্ত আইন ও ব্যবস্থোপনো।
৪। সোয়রোত মহোল ব্যবস্থোপনো । অনর্শবেন-২ : জল, বোলু, চো বোগোন ইতিোনে মহোল ব্যবস্থোপনো ।
ম অন্যোন্য জনম ব্যবস্থোপনো।
মনর্উল - ৩ : খোস জনম ব্যতীত জনস্বোে ম সম্পন ত
১। অনপমত সম্পনত্ত প্রতিপমণ আইন-২০০১ এবাং সম্পনত্ত ব্যবস্থোপনো।
২। ওয়োকফ ও কেশবোত্তর সম্পনত্ত আইন ও সম্পনত্ত ব্যবস্থোপনো।
৩। পনরতিি, নবননময় ও িোে সম্পনত্তর আইন ও ব্যবস্থোপনো।
মনর্উল - ৪ : ভূনম উন্নয়ন র, ভূনম সাংনিষ্ট অন্যোন্য র আেোয় োর্ মক্রম ও সর োনর েোনব আেোয় আইন।
১। ভূনম উন্নয়ন র অনর্শবেন-১ : ভূনম উন্নয়ন র ননর্ মোরণ প্রনক্রয়ো।
২। ভূনম উন্নয়ন র অনর্শবেন-২ : ভূনম উন্নয়ন র আেোয় োর্ মক্রম।
ম
৩। সর োনর পোওনো আেোয় আইন, ১৯১৩ ও সোটিনফশ
ে ক স ননস্পনত্তর প্রনক্রয়ো।
মনর্উল - ৫ : উত্তরোনর্ োর আইন, নমউশেেন, করনজেোর ও নরেোন ম এবাং ভূনম অনফস পনরেেমন।
১। উত্তরোনর্ োর আইন । অনর্শবেন- ১ : মুসনলম উত্তরোনর্ োর আইন।
২। উত্তরোনর্ োর আইন। অনর্শবেন- ২ : নহন্দু, কবৌি, খ্রীষ্টোন ও বোাংলোশেশে প্রশর্োজি অন্যোন্য উত্তরোনর্ োর আইন।
৩। নমউশেেন বো নোমজোরী (জমোভোগ, জমো এ েী রণ ও নতুন খনতয়োন সৃজন) এবাং সাংনিষ্ট করনজেোর হোল রণ।
৪। ভূনম ব্যবস্থোপনোয় ব্যবহৃত করনজেোর ও নরেোন মসমূহ।
৫। উপশজলো এবাং ইউননয়ন ভূনম অনফস পনরেেমন।
মনর্উল - ৬ : ভূনম সাংনিষ্ট অন্যোন্য আইন।
১। সম্পনত্ত হস্তোন্তর আইন- ১৮৮২ ও করনজশেেন আইন- ১৯০৮।
২। নবনভন্ন প্র োর েনলল ও চুনি পে এবাং এগুনলর করনজশেেন পিনত ও ক োে ম নফসহ অন্যোন্য র হোর।
৩। ভূনম প্রেোসন ম্যোনুয়োল।
৪। অববর্ েখল ও উশেে োর্ মক্রম এবাং সাংনিষ্ট আইন ও নবনর্।
৫। নস নস্ত ও পশয়োনস্ত আইন এবাং মম তমো মমচোরীশের রণীয়।
মনর্উল - ৭ : ভূনম অনর্গ্রহণ।
১। স্থোবর সম্পনত্ত অনর্গ্রহণ ও হুকুম েখল অধ্যোশেে ১৯৮২।
২। সম্পনত্ত জরুরী অনর্গ্রহণ আইন ১৯৮৯ ও নবনর্মোলো।
৩। অস্থোবর সম্পনত্ত হুকুম েখল (ক্ষনতপূরণ) নবনর্মোলো- ১৯৯০
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মনর্উল - ৮ : ভূনম ক ন্দ্রী কেওয়োনী ও রোজস্ব মোমলো এবাং জোনলয়োনত ও দূনীনত।
১। ভূনম ক ন্দ্রী কেওয়োনী মোমলো।
২। কেওয়োনী মোমলোর আনজম ও েফোওয়োরী জবোব (এস,এফ) প্রস্তুত রণ।
৩। সর োনর উন ল ননশয়োগ, সম্মোনী প্রেোন, সর োনর মোমলো পনরচোলনো।
৪। নবনভন্ন প্র োর রোজস্ব ও নবনবর্ মোমলো।
৫। ভূনম ক ন্দ্রী জোনলয়োনত ও দূনীনত এবাং এর প্রনত োর ও প্রনতশরোশর্র উপোয়।
মনর্উল - ৯ : ভূনম জনরপ ও কর র্।ম
১। ভূনম জনরপ পিনত কসটলশমন্ট অপোশরেশন তহনেলেোর ও সশভময়োশরর ভূনম ো।
২। নস নস্ত ও পয়নস্ত সাংক্রোন্ত আইন এবাং তহনেলেোর ও সোশভময়োশরর রণীয় এবাং নেয়োরো জনরপ োর্ মক্রম।
৩। কর র্ ম ম্যোনুয়োল, ১৯৪৩ এবাং কর র্ ম রুম ব্যবস্থোপনো ও কর র্ ম সাংরক্ষণ।
মনর্উল - ১০ : ভূনম সাংস্কোর োর্ মক্রম।
১। ভূনম সাংস্কোর অধ্যোশেে- ১৯৮৪ এবাং ঋণ েোনলনস আইন, ১৯৮৯।
২। েোনরদ্র নবশমোচন োর্ মক্রম : গুেগ্রোম, আেেম গ্রোম, আশ্রয়ণ প্র ল্প, এ টি বোনে এ টি খোমোর প্র ল্প।
মনর্উল - ১১ : নবনবর্ ।
১। ভূনমর কশ্রনণ নবভোগ ও কশ্রনণ পনরবতমন।
২। ভোেো, পশজেন এবাং বহুতল ভবশনর মোনল োনো।
৩। ইেভোেো, কখলোর মোঠ, উন্মুি স্থোন, ক্ষুদ্র নৃশগোনষ্ঠর জনম, সুখোনর্ োর ইতিোনে নবষয় ব্যবস্থোপনো।
৪। ভূনম ব্যবস্থোপনো সাংক্রোন্ত অনর্ে আপনত্ত ও আপনত্ত ননস্পনত্তর প্রনক্রয়ো।
প্রনেক্ষণ ক োস ম নাং - ১২
পোবতমি কজলোসমূশহ ভূনম ব্যবস্থোপনোয় ননশয়োনজত “কহর্ম্যোন এবাং ভূনম ব্যবস্থোপনো সাংনিষ্ট শমম ননশয়োনজত অন্যোন্য
মমচোরীগশণর জন্য “পোব মতি ভূনম ব্যবস্থোপনো প্রনেক্ষণ ক োস ম”। (শময়োে- ১ সপ্তোহ = ০৫ োর্ ম নেবস)।
নবষয় সমূহ :
১। ভূনম ব্যবস্থোপনোর নববতমন ও পোব মতি এলো োর ভূনম ব্যবস্থোপনোর ইনতবৃত্ত।
২। ভূনম মন্ত্রণোলয়, পোব মতি চট্টগ্রোম নবষয় মন্ত্রণোলয় এবাং আঞ্চনল পনরষশের ভূনম নবষয় োর্ মোনে।
৩। পোব মতি কজলো পনরষে আইন, ১৯৮৯(খোগেোেনে’ রোিোমোটি ও বোদরবন) এবাং পোব মতি কজলোর ভূনম ব্যবস্থোপনো।
৪। পোব মতি চট্টগ্রোম করগুশলেন, ১৯০০।
৫। পোিঃ চট্টিঃ করগুশলেশনর আওতোয় ভূনম ব্যবস্থোপনো এবাং ভূনম রোজস্ব (খজনো, জুম র ইতিোনে) র্োর্ ম ও আেোয়
পিনত।
৬। রোষ্ট্রীয় অনর্গ্রহণ ও প্রজোস্বত্ব আইন, ১৯৫০ এবাং প্রজোস্বত্ব নবনর্মোলো, ১৯৫৫ (পোব মতি এলো োয় প্রোশয়োনগ র্োরো ও
নবনর্সমূহ)।
৭। উত্তরোনর্ োর আইন : মুসনলম উত্তরোনর্ োর আইন।
৮। উত্তরোনর্ োর আইন : নহন্দু, কবৌি, নখ্রষ্টোন ও বোাংলোশেশে প্রশর্োজি অন্যোন্য উত্তরোনর্ োর আইন।
৯। পোব মতি েোনন্তচুনি - ১৯৯৭ এবাং এর ভূনম সাংনিষ্ট অাংে বোস্তবোয়শন নবযমোন আইন ও নবনর্ ।
১০। ভূনম নবশরোর্ এবাং পোব মতি ভূনম নবশরোর্ ননষ্পনত্ত নমেন আইন ও গৃহীত োর্ মক্রম।
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১১। কেওয়োনী আেোলশতর এখনতয়োর এবাং নবনভন্ন র্রশণর কেওয়োনী মোমলো।
১২। েফোওয়োরী জবোব (এস,এফ) প্রস্তুত ও েোনখল।
১৩। ভূনম ব্যবস্থোপনোয় ব্যবহৃত নবনভন্ন র্রশনর করনজেোর পনরনচনত ও ব্যবহোর।
১৪। ভূনম ব্যবস্থোপনোয় ব্যবহৃত ফরমস এবাং কসগুনল ব্যবহোর।
১৫। সোয়রোত মহোল ব্যবস্থোপনো : জল মহোল, বাঁে মহোল, েন মহোল, নিঞ্জ ল্যোে(জশল ভোসো) ইতিোনে জনম
ব্যবস্থোপনো।
১৬। বোজোর ফোে নবনর্, ১৯৩৭ এবাং পোব মতি এলো োর হোে বোজোর ব্যবস্থোপনো।
১৭। রনক্ষত এবাং সাংরনক্ষত বনভূনম ব্যবস্থোপনো।
১৮। হোটি ম োলচোর, রোবোর বোগোন এবাং বনোয়শনর জন্য জনম বরোে পিনত ও জনম ব্যবস্থোপনো।
১৯-২০। নোমজোরী, জমোভোগ বো জমো খোনরজ ও এ েী রণিঃ
অনর্শবেন- ১ : নোমজোরী, জমোভোগ বো জমো খোনরজ ও জমো এ েী রণ পিনত।
অনর্শবেন- ২ : নোমজোরী মোমলোর প্রনতশবেন নলখন ও েোনখশলর ননয়ম।
২১। নে নচেোগোাং নহল িোক্টস(ল্যোে একুিইনজেন) করগুশলেন, ১৯৫৮ ও পোব মতি কজলোয় ভূনম অনর্গ্রহণ পিনত।
ম
২২। সর োরী পোওনো আেোয় আইন, ১৯১৩ ও সোটিনফশ
ে মোমলো।
২৩। ভূনম ব্যবস্থোপনোয় সোশ মল চীফ, কহর্ম্যোন এবাং োব মোরীগশণর েোনয়ত্ব।
২৪। কসশেলশমন্ট অপোশরেন পিনত এবাং রোজস্ব মম তমো ও কহর্ম্যোনশের েোনয়ত্ব তমব্য।
২৫। কজোত পোরনমে, বনজ দ্রব্য পনরবহণ, ইেভোেো ইতিোনে সাংক্রোন্ত আইন ও নবনর্।
২৬। অনফস ও মী ব্যবস্থোপনো।
২৭। অে ম ব্যবস্থোপনো ও অনর্ে আপনত্ত ননস্পনত্ত।
(চ) এ পর্ মন্ত ক শন্দ্রর প্রনেক্ষণ অগ্রগনত (১৯৮৭ হশত ২০১৭)
অে ম বের
১৯৮৭-৮৮
১৯৮৮-৮৯
১৯৮৮-৯০
১৯৯০-৯১
১৯৯১-৯২
১৯৯২-৯৩
১৯৯৩-৯৪
১৯৯৪-৯৫
১৯৯৫-৯৬
১৯৯৬-৯৭
১৯৯৭-৯৮
১৯৯৮-৯৯
১৯৯৯-০০
২০০০-০১
২০০১-০২
২০০২-০৩
২০০৩-০৪
২০০৪-০৫

ক োশস মর সাংখ্যো
মম তমো
মমচোরী
৩
৭
১০
১০
১২
২১
১৯
১৫
১৯
২১
১৯
২০
৫
৫
১৬
১৩
৮
২২
২১
৬০
১৬
৪৯
১৪
৪৬
৮
২৮
৯
২৬
৬
২৪
৪
২৪
৭
২৪
৭
২৪

প্রনেক্ষণোেীর সাংখ্যো
মম তমো
মমচোরী
১৬৮
১০১৯
৪৩৯
৯১৭
৪৯০
১১০৯
৫৪৩
৫৩০
৫৪৭
৬১০
৫৯০
৭৩৮
২২৬
১৮০
৫৯৮
৮২২
১৮৯
৯৬৯
৫২৫
২৯৯৭
৩১৯
২৩০২
২৪৭
২০৯৯
২৫২
১২১৩
১৬০
১২১৬
১৩৭
৯৬২
৯৭
৯২৯
১৯৯
৯৮২
১৮৯
৯০৬

কমোে
১০
২০
৩৩
৩৪
৪০
৩৯
১০
২৯
৩০
৮১
৬৫
৬০
৩৬
৩৫
৩০
২৮
৩১
৩১
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কমোে
১১৮৭
১৩৫৬
১৫৯৯
১০৭৩
১১৫৭
১৩২৮
৪০৬
১৪২০
১১৫৮
৩৫২২
২৬২১
২৩৪৬
১৪৬৫
১৩৭৬
১০৯৯
১০২৬
১১৮১
১০৯৫

সব মশমোে
১১৮৭
২৫৪৩
৪১৪২
৫২১৫
৬৩৭২
৭৭০০
৮১০৬
৯৫২৬
১০৬৮৪
১৪২০৬
১৬৮২৭
১৯১৭৩
২০৬৩৮
২২০১৪
২৩১১৩
২৪১৩৯
২৫৩২০
২৬৪১৫

ক োশস মর সাংখ্যো
মম তমো
মমচোরী
৫
২৯
৫
১৫
৭
১৮
৭
১৬
৯
১৮
১১
১৯
১১
২০
১২
২০
৮
১৮
১৩
২৫
১০
৪৩
১৫
৩৭
৩১৬
৭১৭

অে ম বের
২০০৫-০৬
২০০৬-০৭
২০০৭-০৮
২০০৮-০৯
২০০৯-১০
২০১০-১১
২০১১-১২
২০১২-১৩
২০১৩-১৪
২০১৪-১৫
২০১৫-১৬
২০১৬-১৭
সব মশমোে

প্রনেক্ষণোেীর সাংখ্যো
মম তমো
মমচোরী
১৮০
১০৮১
১৬৮
৬৬২
১৮৭
৬০৪
১৯১
৫৫৭
২৩২
৬১৩
২২০
৬৪৮
২৬৫
৭৫৯
২৪৬
৭৮৩
১৯৭
৬২০
৩৩১
৯৬১
২৫৭
১৬৪২
৩৩৯
১৩২৯
৮৭২৮
৩০৭৫৯

কমোে
৩৪
২০
২৫
২৩
২৭
৩০
৩১
৩২
২৬
৩৮
৫৩
৫২
১০৩৩

কমোে
১২৬১
৮৩০
৭৯১
৭৪৮
৮৪৫
৮৬৮
১০২৪
১০২৯
৮১৭
১২৯২
১৮৯৯
১৬৬৮
৩৯৪৮৭

সব মশমোে
২৭৬৭৬
২৮৫০৬
২৯২৯৭
৩০০৪৫
৩০৮৯০
৩১৭৯৮
৩২৭৮২
৩৩৮১১
৩৪৬২৮
৩৫৯২০
৩৭৮১৯
৩৯৪৮৭
-

(ে) এ নজশর ২০১৫-১৬ অে ম বেশরর ভূনম প্রেোসন প্রনেক্ষণ ক শন্দ্রর প্রনেক্ষশণর সোফল্য:
ক ন্দ্র
ভূনম প্রেোসন প্রনেক্ষণ ক ন্দ্র,
ঢো ো।
নবভোগ পর্ মোশয়র প্রনেক্ষণ
ক োস ম।
সব মশমোে:

বোনষ ম প্রনেক্ষণ সূনচ
অনুর্োয়ী প্রনেক্ষণ
ক োশস মর সাংখ্যো
১৮টি ক োস ম

অনুনষ্ঠত ক োস ম
সাংখ্যো।

লক্ষি মোেো

প্রকৃত অজমন

অনজমত
সোফল্য (%)

২৫টি ক োস ম
২৭টি ক োস ম

৩৯টি ক োস ম

৫২টি ক োস ম

৫৮৮ জন
প্রনেক্ষণোেী
১০৮০ জন
প্রনেক্ষণোেী
১৬৬৮ জন
প্রনেক্ষণোেী

১০২.০৮%

২১টি ক োস ম

৫৭৬ জন
প্রনেক্ষণোেী
৮৪০ জন
প্রনেক্ষণোেী
১৪১৬ জন
প্রনেক্ষণোেী

১২৮.৫৭%
১১৭.৮০%

ভূনম প্রেোসন প্রনেক্ষণ ক শন্দ্র বতমমোশন মমরত জনবশলর তথ্যোনে:
ক্রনম

নোম

০১

কমোহোম্মে েোশহে সবুর

০২

এ, আর, এম, খোশলকুজ্জোমোন

০৩

মুহোম্মে েোশহে নবর

০৪

আব্দুন নোশসর খোন

০৫

োউসোর আনজজ

০৬

তোননয়ো আফশরোজ

০৭

নোনহেো বোনর

০৮

খোন এ. সবুর খোন

পেবী

িোর্োর এবাং পনরনচনত কবতন কগ্রর্
নম্বর
পনরচোল (যুগ্ম-সনচব)
নবনসএস (প্রেোসন)
পনরনচনত নাং- ৪৭৬২
উপ-পনরচোল (উপ-সনচব)
নবনসএস (প্রেোসন)
পনরনচনত নাং-৪৭৩২
উপ-পনরচোল (উপ-সনচব)
নবনসএস (প্রেোসন)
পনরনচনত নাং- ৬০৩৪
সহ োরী পনরচোল (প্রনেক্ষণ)
নবনসএস (প্রেোসন)
৩-৯
পনরনচনত নাং-৬৩৫৪
সহ োরী পনরচোল (প্রনেক্ষণ)
নবনসএস (প্রেোসন)
পনরনচনত নাং-১৬৪০৫
সহ োরী পনরচোল (বোশজে ও প্রন উরশমন্ট) নবনসএস (প্রেোসন)
পনরনচনত নাং-১৬৫৭৭
সহ োরী পনরচোল (প্রেোসন)
নবনসএস (প্রেোসন)
পনরনচনত নাং-১৬৭১৯
সহ োরী পনরচোল (উন্নয়ন, কসবো ও আইনসটি) নবনসএস (নন- িোর্োর)
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ক্রনম
০৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮
১৯
২০
২১
২২
২৩
২৪
২৫

নোম
কমোিঃ কমোজোশম্মল হ
কমোিঃ েোমীম কহোশসন
লোইজু আিোর
মুিঃ আলতোফ মোহমুে
এস,এম,এ ইউসুফ
কসনলনো আিোর
কমোিঃ আনমনুল ইসলোম
কমোিঃ আব্দুল নরম
কমোিঃ জহুরুল ইসলোম
কমোিঃ নবর কহোশসন
কমোিঃ আেরোফুল ইসলোম
করৌেন আিোর
কমোিঃ জোহোিীর আলম
কমোিঃ রনফকুল ইসলোম
কমোিঃ নূরুল ইসলোম
কেখ ননজোম উনেন
সোলমো কবগম

পেবী
নহসোব রক্ষ
নম্পউেোর অপোশরের
লোইশেনর সহ োরী োম িোেোলগোর
সাঁে মুদ্রোক্ষনর োম নম্পউেোর অপোশরের
নোনজর োম িোনেয়োর
অনফস সহ োরী োম নম্পিঃ মুদ্রোক্ষনর
অনফস সহ োরী োম নম্পিঃ মুদ্রোক্ষনর
গোেী চোল
অনফস সহোয়
অনফস সহোয়
অনফস সহোয়
অনফস সহোয়
অনফস সহোয়
অনফস সহোয়
ননরোপত্তো প্রহরী
ননরোপত্তো প্রহরী
পনরেন্নতো মী

িোর্োর এবাং পনরনচনত কবতন কগ্রর্
নম্বর
১০ - ১৫
-

১৬ - ২০

ভূনম প্রেোসন প্রনেক্ষণ ক শন্দ্রর ২০১৬-১৭ অে ম বেশরর বোশজে সাংক্রোন্ত োর্ মক্রম:
ভূনম প্রেোসন প্রনেক্ষণ ক শন্দ্র ২০১৬-১৭ অে ম বেশর ৪০১০৭ হোজোর েো ো বোশজে বরোে প্রেোন রো হয়। বরোেকৃত
বোশজশের নবপরীশত ৩০ জুন, ২০১৭ পর্ মন্ত ৩৫২২৮ হোজোর েো ো প্রকৃত ব্যয় হশয়শে। অব্যনয়ত ৪৮৭৯ হোজোর েো ো
সর োনর ক োষোগোশর চোলোশনর মোধ্যশম সমপমণ রো হশয়শে। ২০১৬-১৭ অে ম বেশরর রোজস্ব প্রোনপ্ত, রোজস্ব ব্যয় এর
তথ্যোবনল ননম্নরূপিঃ
) রোজস্ব প্রোনপ্ত:
অে মবননত ক োর্
১৬৩২
১৬৩৩
১৬৩৫
৩৯০১
৩৯০৩

নোম
গৃহ অনগ্রশমর সুে
নম্পউেোর অনগ্রশমর সুে
কমোের সোইশ ল কলোশনর সুে
গৃহ ননমমোণ অনগ্রম
নম্পউেোর অনগ্রম
সব মশমোে

(হোজোর েো োয়)
২০১৬-২০১৭
৯৪
৩৬
৭
৭৭
১২
২২৬

খ) রোজস্ব ব্যয়:
অে মবননত ক োর্
৪৫০০
৪৬০০
৪৭০০
৪৮০০
৪৯০০
৬৮০০

নোম
মম তমোশের কবতন
মমচোরীশের কবতন
ভোতোনে
সরবরোহ ও কসবো
কমরোমত ও রক্ষণোশবক্ষণ
সম্পে সাংগ্রহ (মূলর্ন)
সব মশমোে
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(হোজোর েো োয়)
২০১৬-২০১৭
৪৩৬৬
৪০২৬
৬৭৪৯
১৩৪৯৩
৬৪১
৫৯৫৩
৩৫২২৮

অন্যোন্য োর্ মক্রম:
( ) ক্রয় সাংক্রোন্ত তথ্যিঃ ভূনম প্রেোসন প্রনেক্ষণ ক ন্দ্র বোশজে প্রোনপ্তর পর ক্রয় পনর ল্পনো প্রণয়ন শর মন্ত্রণোলয় হশত
অনুশমোেন গ্রহণপূব ম সর োনর ক্রয় আইন ২০০৬ ও ক্রয় নবনর্মোলো ২০০৮ অনুসরণ শর ক্রয় োর্ মক্রম সম্পন্ন শর।
(খ) অনর্ে সাংক্রোন্ত তথ্য: ভূনম প্রেোসন প্রনেক্ষণ ক শন্দ্রর বোশজে ব্যশয়র ননয়নমত অনর্ে সম্পন্ন হশয় েোশ । ২০১২১৩ হশত ২০১৪-১৫ অে ম বের পর্ মন্ত ভূনম প্রেোসন প্রনেক্ষণ ক শন্দ্রর স ল ব্যশয়র অনর্ে সম্পন্ন হশয়শে। অনর্ে
প্রনতশবেশনর সোর-সাংশক্ষপ ননম্নরূপিঃ
অনর্ে আপনত্তর সাংখ্যো
ননস্পনত্তর সাংখ্যোর
মন্তব্য
০৫টি
০৪টি
অননস্পন্ন ১টি আপনত্ত ননস্পনত্তর প্রনক্রয়োর্ীন।
অনুষে সেস্যবৃদ :
ক্রনম
নোম
০১ কমোহোম্মে েোশহে সবুর

পেবী
পনরচোল
(যুগ্ম-সনচব)

কর্োগোশর্োগ
ই-কমইল
dirlatc@gmail.com
কফোনিঃ ৯৬৬২৩৫৫,
saburkhulna@gmail.com
৯৬৭৭৫৩৪ (অনফস)
কমোবোইলিঃ ০১৭৯৭২৪৩৭২২
khalequzzaman95@yahoo.com
০২ এ, আর, এম, খোশলকুজ্জোমোন
উপ-পনরচোল
কফোনিঃ ৯৬৩৪০৯৪
(প্রনেক্ষণ)(উপ-সনচব) কমোবোইলিঃ ০১৭১৫১৭১৮১৯
ddlatc@gmail.com
০৩ মুহোম্মে েোশহে নবর
উপ-পনরচোল
কফোনিঃ ৯৬৭৪৪৩২
shahed.lux@gmail.com
(প্রেোসন)(উপ সনচব) কমোবোইলিঃ ০১৭১১৪৫০৬৫৫
ad2latc@gmail.com
০৪ আব্দুন নোশসর খোন
সহ োরী পনরচোল
কফোনিঃ ৯৬৭৪৪৫১
(প্রনেক্ষণ-০১)(উপ-সনচব) কমোবোইলিঃ ০১৭৫৫৫৯৪৯৯৪
kawserad28@gmail.com
০৫ োউসোর আনজজ
সহ োরী পনরচোল
কফোনিঃ ৯৬৭৪৪২৯
(প্রনেক্ষণ-০২)
কমোবোইলিঃ ০১৯২৬৭২৮৮৫০
timesaid11@gmail.com
০৬ তোননয়ো আফশরোজ
সহ োরী পনরচোল
কফোনিঃ
(বোশজে ও প্রন উরশমন্ট) কমোবোইলিঃ ০১৯১৯৩৪২৩৮১
adadmnlatc@gmail.com
০৭ নোনহেো বোনর
সহ োরী পনরচোল
কফোনিঃ ৯৬৭৪৪৩১
nahida.barik@yahoo.com
(প্রেোসন)
কমোবোইলিঃ ০১৭১৬০৯৯২৭২
sobur29ad@gmail.com
০৮ খোন এ. সবুর খোন
সহ োরী পনরচোল
কফোনিঃ ৫৮৬১০৫৯৬
(উ.কস. ও আইটি) কমোবোইলিঃ ০১৭৫৩৫৬১০৪০
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তথ্য অনর্ োর আইন সাংক্রোন্ত োর্ মক্রম:
ভূনম প্রেোসন প্রনেক্ষণ ক ন্দ্র অবোর্ তথ্য প্রবোশহ নবশ্বোস শর। এলশক্ষি ভূনম প্রেোসন প্রনেক্ষণ ক ন্দ্র তথ্য অনর্ োর
আইন-২০০৯ কমোতোশব তথ্য অবমুি রণ নীনতমোলো-২০১৫ প্রণয়ন শর এবাং এ আইশনর ১০ র্োরো অনুসোশর
েোনয়ত্বপ্রোপ্ত মম তমো ননশয়োগ রো হয়। তথ্য অবমুি রণ নীনতমোলোটি ভূনম প্রেোসন প্রনেক্ষণ ক শন্দ্রর ওশয়বসোইে
www.latc.gov.bd এ কেয়ো হশয়শে। ভূনম প্রেোসন প্রনেক্ষণ ক শন্দ্রর েোনয়ত্বপ্রোপ্ত মম তমো:
নোম
পেবীও পনরনচনত
মুহোম্মে েোশহে নবর উপ-পনরচোল (উপ-সনচব)
পনরনচনত-৬০৩৪

কর্োগোশর্োগ
কফোন-৯৬৭৪৪৩২
কমোবোইল: ০১৭১১৪৫০৬৫৫
ddlatc@gmail.com
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ঠি োনো
ভূনম প্রেোসন প্রনেক্ষণ
ক ন্দ্র, ৩/এ নীলশক্ষত,
োেোবন ঢোল, ঢো ো।

তথ্য অবমুি রণ নীনতমোলো

39

১. তথ্য অবমুি রণ নীনতমোলোর পেভূনম এবাং প্রশয়োজনীয়তোিঃ
১.১ ভূনম প্রেোসন প্রনেক্ষণ ক ন্দ্র এর পেভূনম : ভূনম মন্ত্রণোলশয়র আওতোর্ীন নবনভন্ন পর্ মোশয়র মম তমো/
মমচোরীশেরশ ভূনম সাংনিষ্ট নবনভন্ন আইন- োনুন, নবনর্-নবর্োন, ভূনম জনরপ, কর র্ ম সাংরক্ষণ ও ব্যবস্থোপনো নবষশয়
প্রনেক্ষণ প্রেোশনর মোধ্যশম েক্ষ জনবল সৃনষ্টর লশক্ষি ভূনম প্রেোসন প্রনেক্ষণ মমসূনচ নোশম ১৯৮৭ সোশল এ টি প্র ল্প
গৃনহত হয়। প্র ল্পটি ১২/০৯/১৯৮৭ তোনরখ হশত অনুশমোনেত নপনপ অনুর্োয়ী সম্পূণ ম নজ ও নব অশে ম চোলু রো হয়।
১৬/০৮/১৯৯২ তোনরশখ পনর ল্পনো নমেশনর সনচশবর সভোপনতশত্ব অনুনষ্ঠত আন্তিঃমন্ত্রণোলয় সভোয় প্র ল্পটিশ উন্নয়ন
খোত হশত রোজস্ব খোশত স্থোনোন্তশরর নসিোন্ত গৃনহত হয়। নসিোশন্তর র্োরোবনহ তোয় ২৮ (আঠোে) জন জনবল ননশয় ভূনম
প্রেোসন প্রনেক্ষণ মমসূনচ নোম প্র ল্পটি ০১/০৬/১৯৯৩ তোনরখ হশত রোজস্ব বোশজশে স্থোনোন্তনরত হশয় “ভূনম প্রেোসন
প্রনেক্ষণ ক ন্দ্র” নহশসশব র্োেো শুরু শর।
১.২ তথ্য অবমুি রণ নীনতমোলো প্রণয়শনর কর্ৌনি তো/উশেে :
সর োরী, স্বোয়ত্তেোনসত ও সাংনবনর্বি সাংস্থো এবাং সর োনর ও নবশেেী অে মোয়শন সৃষ্ট বো পনরচোনলত কবসর োরী
সাংস্থোর স্বেতো ও জবোবনেনহতো নননিত রশণর লশক্ষি তশথ্যর অবোর্ প্রবোহ এবাং জনগশণর তথ্য অনর্ োর
নননিত রশণর নননমত্ত সর োর তথ্য অনর্ োর আইন, ২০০৯ প্রণয়ন শরশে। এ আইন অনুসোশর র্তপম শক্ষর নন ে
হশত প্রশতি নোগনরশ র তথ্য লোশভর অনর্ োর রশয়শে এবাং ক োন নোগনরশ র অনুশরোশর্র কপ্রনক্ষশত সাংনিষ্ট র্তপম ক্ষ
তোশ
তথ্য সরবরোহ
রশত বোধ্য। ভূনম প্রেোসন প্রনেক্ষণ ক শন্দ্র অনতনরি কজলো প্রেোস
(সোনব ম /রোজস্ব/এলএ/নেক্ষো) ও অনতনরি পুনলে সুপোর, উপশজলো ননব মোহী মম তমো, সহ োরী নমেনোর (ভূনম),
সহ োরী নমেনোর/সহ োরী পুনলে সুপোর, আরনর্নস/নজনসও/এলএও, োনুনশগো, ভূনম মন্ত্রণোলয়োর্ীন অনর্ের/অনফস
সহ োরীগণশ মনর্উল অনুসোশর প্রনেক্ষণ প্রেোন রো হয়। অদূর ভনবষ্যশত অন্যোন্য সর োরী/কবসর োরী প্রনতষ্ঠোশন
মমরত মম তমো/ মমচোরীগণ সহ ব্যনি পর্ মোশয়ও প্রনেক্ষণ প্রেোশনর পনর ল্পনো এ ক শন্দ্রর রশয়শে। তোই এ প্রনেক্ষণ
ক শন্দ্র ন ন নবষশয়, ক োন্ ক োন্ পিনতশত প্রনেক্ষণ প্রেোন রো হয়; প্রনেক্ষণ তেো যুশগোপশর্োনগ ও বোস্তব চোনহেো
নমেোশত সক্ষম ইতিোনে নবষশয় সাংনিষ্ট ব্যনিগশণর জোনোর কর্মন অনর্ োর রশয়শে কতমননভোশব এ প্রনেক্ষণ প্রনতষ্ঠোনও
তোর ননশজস্ব উশেে পূরণ শল্প তো জোনোশত আগ্রহী। এ লশক্ষিই তথ্য অবমুি রণ নীনতমোলো-২০১৫ প্রণয়ন রো
হশয়শে।
১.৩ নীনতর নেশরোনোম: এ নীনতমোলো “ভূনম প্রেোসন প্রনেক্ষণ ক শন্দ্রর তথ্য অবমুি রণ নীনতমোলো-২০১৫” নোশম
অনভনহত হশব।
২. আইনগত নভনত্ত
২.১ অনুশমোেন োরী র্তপম ক্ষ ও অনুশমোেশনর তোনরখ: তথ্য অনর্ োর আইন-২০০৯ প্রণয়শনর পনরশপ্রনক্ষশত ভূনম
প্রেোসন প্রনেক্ষণ ক ন্দ্র তথ্য অবমুি রণ নীনতমোলো প্রণয়শনর উশযোগ গ্রহণ শর। নীনতমোলো প্রণয়শনর কক্ষশে
প্রনেক্ষণোেী ও সাংনিষ্ট ব্যনিবশগরম সোশে আশলোচনো রো হয়। তথ্য নমেন এ নীনতমোলো প্রণয়শন সোনব ম সহশর্োনগতো
প্রেোন শর। প্রণীত খসেো চূেোন্ত রশণর লশক্ষি ভূনম প্রেোসন প্রনেক্ষণ ক ন্দ্র ও পরবতীশত ভূনম মন্ত্রণোলশয় সভো
অনুনষ্ঠত হয়। পনরশেশষ ভূনম মন্ত্রণোলয় র্তম উহো ০৭/০৪/২০১৫ তোনরশখ অনুশমোনেত হয়।
২.২ নীনত বোস্তবোয়শনর তোনরখ : ০১/০১/২০১৫ তোনরখ হশত এর বোস্তবোয়ন োর্ মক্রম শুরু হশব।

40

৩. সাংজ্ঞো
৩.১ তথ্য : তথ্য অশে ম ভূনম প্রেোসন প্রনেক্ষণ ক শন্দ্রর গঠন, োঠোশমো ও েোপ্তনর মম োে সাংক্রোন্ত কর্ ক োন স্মোর ,
বই, ন েো, মোননচে, চুনি, তথ্য-উপোত্ত, লগ বনহ, আশেে, নবজ্ঞনপ্ত, েনলল নমুনো, পে, প্রনতশবেন, নহসোব নববরণী,
প্র ল্প প্রস্তোব, আশলো নচে, অনর্ও, নভনর্ও, অাংন তনচে, নফল্ম, ইশল িনন প্রনক্রয়োয় প্রস্তুতকৃত কর্ ক োন
ইনস্ট্রুশমন্ট, র্োনন্ত্র ভোশব পোঠশর্োগ্য েনললোনে এবাং কভৌত গঠন ও তবনেষ্টি নননব মশেশষ অন্য কর্ ক োন তথ্যবহ বস্তু বো
তোর প্রনতনলনপও এর অন্তভুমি হশব। তশব েতম েোশ কর্ েোপ্তনর কনোেনসে বো কনোে নসশের প্রনতনলনপ এর অন্তভূমি
হশব নো।
৩.২ েোনয়ত্বপ্রোপ্ত মম তমো : তথ্য অনর্ োর আইন-২০০৯ এর র্োরো ১০ এর অর্ীন ননযুি মম তমো।
৩.৩ তথ্য প্রেোন ইউননে : ভূনম প্রেোসন প্রনেক্ষণ ক ন্দ্র এ
প্রনতষ্ঠোন। এখোশন এ জন েোনয়ত্বপ্রোপ্ত মম তমো এবাং
এ জন নব ল্প েোনয়ত্বপ্রোপ্ত মম তমো তথ্য সরবরোশহর জন্য ননশয়োনজত েো শবন।
৩.৪ আনপল র্তপম ক্ষ : ভূনম প্রেোসন প্রনেক্ষণ ক শন্দ্রর অব্যবনহত উর্ধ্মতন
মন্ত্রণোলশয়র সনচব হশলন আনপল র্তপম ক্ষ।

োর্ মোলয় হশলো ভূনম মন্ত্রণোলয়। তোই

৩.৫ তথ্য নমেন : তথ্য অনর্ োর আইন-২০০৯ এর র্োরো ১১ এর অর্ীন প্রনতনষ্ঠত তথ্য নমেন।
৩.৬ র্ততীয় পক্ষ : তথ্য প্রনপ্তর জন্য অনুশরোর্ োরী বো তথ্য প্রেোন োরী র্তপম ক্ষ ব্যতীত অনুশরোর্কৃত তশথ্যর সনহত
জনেত অন্য ক োন পক্ষ।
৪. তশথ্যর কশ্রনণনবন্যোস এবাং তথ্য প্রেোন পিনতিঃ
ভূনম প্রেোসন প্রনেক্ষণ ক ন্দ্র তশথ্যর অবোর্ প্রবোশহ নবশ্বোসী। এ ক ন্দ্র র্তম গৃনহত নসিোন্ত ও োর্ মক্রম সাংক্রোন্ত স ল
তথ্য নোগনর শের নন ে র্োশত সহজলভি হয় কসভোশব প্র োে ও প্রচোশরর উশযোগ গ্রহণ শর। এ ক শন্দ্রর তথ্য সমূহ
ননম্নবনণ মত নতনটি কশ্রণীশত ভোগ রো হশয়শেিঃ
৪.১ স্ব-প্রশণোনেত তথ্য প্র োে এবাং এর তোনল ো : এ কশ্রণীর আওতোভুি তথ্যগুশলো পনরনেষ্ট-১ এ উশিখ রো হশয়শে
র্ো তথ্য অনর্ োর আইন অনুর্োয়ী স্ব-প্রশণোনেতভোশব ভূনম প্রেোসন প্রনেক্ষণ ক শন্দ্রর ওশয়বশপোে মোশল
(www.latc.gov.bd) প্র োনেত েো শব। স্ব-প্রশণোনেত তথ্যোনে অন্তভূমি শর ভূনম প্রেোসন প্রনেক্ষণ ক ন্দ্র
প্রনতবের বোনষ ম প্রনতশবেন প্র োে রশব। র্নে চোনহেো অনুর্োয়ী তথ্য ওশয়বসোইশে পোওয়ো নো র্োয় তোহশল তথ্য
চোনহেো োরী ভূনম প্রেোসন প্রনেক্ষণ ক শন্দ্রর েোনয়ত্বপ্রোপ্ত মম তমো বরোবর (ঠি োনো : ভূনম প্রেোসন প্রনেক্ষণ ক ন্দ্র, ৩/এ,
নীলশক্ষত, োেোবন ঢোল, ঢো ো) আশবেন রশত পোরশবন।
৪.২ অনুশরোশর্র বো চোনহেোর নভনত্তশত তথ্য প্র োে এবাং এর তোনল ো : এ কশ্রণীর আওতোভূি তথ্যগুশলো পনরনেষ্ট-২ এ
উশিখ আশে। স্ব-প্রশণোনেত তথ্যসহ শুধুমোে ৭ র্োরো অনুসোশর কর্ স ল তথ্য প্র োে বো প্রেোন রো বোধ্য তোমূল নয়
এমন স ল তথ্য ব্যতীত অন্যোন্য তথ্যোনে অনুশরোশর্র নভনত্তশত সরবরোহ রো হশব।
৪.৩ তথ্য প্র োে বোধ্যতোমূল নয় এর তোনল ো : নতপয় তথ্য র্ো ক োন নোগনর শ প্রেোন রশত ভূনম প্রেোসন
প্রনেক্ষণ ক ন্দ্র বোধ্য েো শব নো। এ তোনল োটি ৬ মোস পর পর পর্ মোশলোচনো শর প্রশয়োজশন সাংশর্োজন/নবশয়োজন রো
হশব। ননম্নবনণ মত তথ্যসমূহ ক োন নোগনর শ প্রেোন রশত ভূনম প্রেোসন প্রনেক্ষণ ক ন্দ্র বোধ্য েো শব নো, র্েো41

( ) ক োন তথ্য প্র োশের ফশল ক োন র্ততীয় পশক্ষর বুনিবৃনত্ত সম্পশের অনর্ োর ক্ষনতগ্রস্থ হশত পোশর এরূপ
বোনণনজি বো ব্যবসোনয় অন্তনন মনহত কগোপনীয় নবষয়, নপরোইে বো বুনিবৃনত্ত সম্পে (Intellectual
Property Right) সম্পন মত তথ্য;
(খ) ক োন তথ্য প্র োশের ফশল ক োন নবশেষ ব্যনি বো সাংস্থোশ লোভবোন বো ক্ষনতগ্রস্থ রশত পোশর এরূপ ননশম্নোি
তথ্য র্েো(অ) আয় র, শুল্ক, ভিোে ও আবগোরী আইন, বোশজে বো র হোর পনরবতমন সাংক্রোন্ত ক োন আগোমতথ্য;
(আ) মুদ্রোর নবননময় ও সুশের হোর পনরবতমনজননত ক োন আগোম তথ্য;
(ই) ব্যোাং সহ আনে ম প্রনতষ্ঠোনসমূশহর পনরচোলনো ও তেোরন সাংক্রোন্ত ক োন আগোম তথ্য;
(গ) ক োন তথ্য প্র োশের ফশল প্রচনলত আইশনর প্রশয়োগ বোর্োগ্রস্থ হশত পোশর বো অপরোর্ বৃনি কপশত পোশর এরূপ তথ্য;
(ঘ) ক োন তথ্য প্র োশের ফশল ক োন ব্যনির ব্যনিগত জীবশনর কগোপনীয়তো ক্ষুন্ন হশত পোশর এরূপ তথ্য;
(ঙ) ক োন তথ্য প্র োশের ফশল ক োন ব্যনির জীবন বো েোরীনর ননরোপত্তো নবপেোপন্ন হশত পোশর এরূপ তথ্য;
(চ) আেোলশত নবচোরোর্ীন ক োন নবষয় এবাং র্ো প্র োশে আেোলত বো িোইবুিনোশলর ননশষর্োজ্ঞো রশয়শে অেবো র্োর
প্র োে আেোলত অবমোননোর েোনমল এরূপ তথ্য;
(ে) তেন্তোর্ীন ক োন নবষয় র্োর প্র োে আেোলত অবমোননোর েোনমল এরূপ তথ্য;
(জ) ক োন ক্রয় োর্ মক্রশমর নবষশয় নসিোন্ত গ্রহশণর পূশব ম সাংনিষ্ট ক্রয় বো তোর োর্ মক্রম সাংক্রোন্ত ক োন তথ্য;
(ি) জোতীয় সাংসশের নবশেষ অনর্ োর হোনন র োরণ হশত পোশর এরূপ তথ্য
(ঞ) ক োন ব্যনির আইন দ্বোরো সাংরনক্ষত কগোপনীয় তথ্য;
(ে) পরীক্ষোর প্রশ্নপে বো পরীক্ষোয় প্রেত্ত নম্বর সম্পন মত আগোম তথ্য;
৫. তথ্য সাংগ্রহ ও সাংরক্ষণ পিনত
৫.১ অনফনসয়োল ওশয়ব সোইে: ভূনম প্রেোসন প্রনেক্ষণ ক শন্দ্রর ননজস্ব ওশয়বসোইে (www.latc.gov.bd) আশে।
কর্ স ল তথ্য নম্পউেোশর সাংরক্ষশণর উপযুি কস স ল তথ্য নম্পউেোশর সাংরক্ষণ রো হশব এবাং তথ্য লোশভর
সুনবর্োশে ম অনফনসয়োল ওশয়বসোইশে তো প্র োে রো হশব।
৫.২ তশথ্যর হোলনোগোে রণ : প্রনত মোশস ওশয়ব সোইে হোল নোগোে রো হশব। এেোেো তথ্য সাংগ্রহ ও সাংরক্ষশণর জন্য
কনোটিে কবোশর্ ম প্রেেমনসহ নবজ্ঞনপ্ত ও বোনষ ম প্রনতশবেন ইতিোনে প্র োে রো হশব।
৫.৩ অন্যোন্য পিনত : কনোটিে কবোর্ ম, নবজ্ঞনপ্ত, বোনষ ম প্রনতশবেন।
৬. েোনয়ত্বপ্রোপ্ত মম তমো ননশয়োগ : তথ্য অবমুি রণ নীনত বোস্তবোয়শনর জন্য এবাং তথ্য অনর্ োর আইন অনুর্োয়ী
তথ্য সরবরোশহর জন্য ভূনম প্রেোসন প্রনেক্ষণ ক শন্দ্রর েোনয়ত্বপ্রোপ্ত মম তমোর নোম, পেবী ও ঠি োনো ননম্নরূপিঃ
ক্রনম
০১

েোনয়ত্বপ্রোপ্ত মম তমোর নোম
পেবী অনফশসর নোম
মুহোম্মে েোশহে নবর
উপ-পনরচোল (উপ-সনচব)
পনরনচনত-৬০৩৪
ভূনম প্রেোসন প্রনেক্ষণ ক ন্দ্র

ঠি োনো ও কফোন নোম্বোর
৩/এ নীলশক্ষত, োেোবন ঢোল, ঢো ো।
কফোন-৯৬৭৪৪৩২
কমোবোইল: ০১৭১১৪৫০৬৫৫
ddlatc@gmail.com
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৭. েোনয়ত্বপ্রোপ্ত মম তমোর েোনয়ত্ব ও মমপনরনর্ : তশথ্যর আশবেনপে বোেোই, তথ্য চোনহেো োরীর সোশে কর্োগোশর্োগ ও
তথ্য অবমুি রণ সম্পশ ম প্রনতশবেন ততরী রো েোনয়ত্বপ্রোপ্ত মম তমোর েোনয়ত্ব। েোনয়ত্বপ্রোপ্ত মম তমো তথ্য অনর্ োর
আইন-২০০৯ এর ৯ র্োরো কমোতোশব ( ) তথ্য সরবরোহ রশবন (খ) আইশনর ৯ (৪) র্োরো কমোতোশব ২৪ ঘন্টোর
মশধ্য প্রোেনম তথ্য সরবরোহ রশবন (গ) ফরম ‘ঘ’ অনুর্োয়ী তশথ্যর যুনিসাংগত মূল্য ননর্ মোরণ রশবন (ঘ) র্ততীয়
পক্ষশ উহোর নলনখত বো কমৌনখ মতোমত কচশয় কনোটিে নেশবন (ঙ) েোরীনর প্রনতবন্ধ্ী ব্যনি তথ্য চোনহেো োরী হশল
তোর উপযুি শর তথ্য প্র োশের ব্যবস্থো রশবন (চ) প্রশয়োজশন েোনয়ত্ব প্রোপ্ত মম তমো অন্য ক োন মম তমোর
সহশর্োনগতো ননশত পোরশবন।
৮. তথ্য প্রেোশনর সোশে সাংনিষ্ট সহোয় /নব ল্প মম তমোশের েোনয়ত্ব ও মমপনরনর্ : ক োন েোনয়ত্বপ্রোপ্ত মম তমো র্তম
অন্য ক োন মম তমোর সহোয়তো চোওয়ো হশল এবাং এরূপ সহোয়তো প্রেোশন ব্যে মতোর জন্য আইশনর ক োন নবর্োন লনিত
হশল কসশক্ষশে এ আইশনর অর্ীন েোয়-েোনয়ত্ব ননর্ মোরশণর কক্ষশে উি অন্য মম তমোও েোনয়ত্বপ্রোপ্ত ম তমো বশল গণ্য
হশবন।
৯. আশবেন প্রনক্রয়ো : তথ্য চোনহেো োরী সোেো োগশজ অেবো তথ্য অনর্ োর আইন নবনর্মোলো ফরম ‘ ’ (সাংযুি)
ব্যবহোর শর তশথ্যর জন্য সরোসনর বো ই-কমইশলর মোধ্যশম আশবেন রশবন। এই ফরম ভূনম প্রেোসন প্রনেক্ষণ
ক শন্দ্রর অনফনসয়োল ওশয়বসোইশে পোওয়ো র্োশব।
আশবেশন ননম্নরূপ নলনখত নবষয়সমূশহর উশিখ েো শত হশব(অ) অনুশরোর্ োরীর নোম, ঠি োনো, প্রশর্োজি কক্ষশে ফিোক্স নম্বর এবাং ই-কমইল ঠি োনো
(আ) কর্ তশথ্যর জন্য অনুশরোর্ রো হশয়শে তোর ননভুমল এবাং স্পষ্ট বণ মনো
(ই) অনুশরোর্কৃত তশথ্যর অবস্থোন ননণ মশয়র সুনবর্োশে ম অন্যোন্য প্রশয়োজনীয় প্রোসনি তথ্যোবলী
(ঈ) ক োন পিনতশত তথ্য কপশত আগ্রহী তোর বণ মনো অে মোৎ অনুনলনপ কনয়ো, কনোে কনয়ো বো অন্য ক োন অনুশমোনেত
পিনত
১০. তথ্য প্রেোশনর পিনত ও সময়সীমো : েোনয়ত্বপ্রোপ্ত মম তমো র্োরো ৮ এর উপর্োরো (১) এর অর্ীন অনুশরোর্ প্রোনপ্তর
তোনরখ হশত অননর্ ২০ (নবে) োর্ ম নেবশসর মশধ্য অনুশরোর্কৃত তথ্য সরবরোহ রশবন।
(২) উপর্োরো (১) এ র্ো ন ছুই েোকু নো ক ন, অনুশরোর্কৃত তশথ্যর সোশে এ োনর্ তথ্য প্রেোন উইননে বো র্তপম শক্ষর
সাংনিষ্টতো েো শল অননর্ ৩০ (নেে) োর্ ম নেবশসর মশধ্য উি অনুশরোর্কৃত তথ্য সরবরোহ রশত হশব।
(৩) উপর্োরো (১) ও (২) এ র্ো ন ছুই েোকু নো ক ন, েোনয়ত্বপ্রোপ্ত মম তমো ক োন োরশণ তথ্য প্রেোশন অপোরগ হশল
অপোরগতোর োরণ উশিখ শর আশবেন প্রোনপ্তর ১০ (েে) োর্ ম নেবশসর মশধ্য নতনন তো অনুশরোর্ োরীশ অবনহত
রশবন।
(৪) উপ-র্োরো (১) এবাং (২) এ র্ো ন ছুই েোকু নো ক ন, র্োরো ৮ এর উপ র্োরো (১) এর অর্ীন অনুশরোর্কৃত তথ্য ক োন
ব্যনির জীবন মৃতুি, কগ্রফতোর এবাং োরোগোর হশত মুনি সম্পন মত হশল েোনয়ত্বপ্রোপ্ত মম তমো অনুশরোর্ প্রোনপ্তর
অননর্ ২৪ (চনিে) ঘন্টোর মশধ্য উি নবষশয় প্রোেনম তথ্য সরবরোহ রশবন।
(৫) উপর্োরো (১), (২) বো (৪) এ উনিনখত সময়সীমোর মশধ্য তথ্য সরবরোহ রশত ক োন েোনয়ত্বপ্রোপ্ত মম তমো ব্যে ম
হশল সাংনিষ্ট তথ্য প্রোনপ্তর অনুশরোর্ প্রতিোখোন রো হশয়শে বশল গণ্য হশব।
(৬) ক োন অনুশরোর্কৃত তথ্য েোনয়ত্বপ্রোপ্ত মম তমোর নন ে সরবরোশহর জন্য মজুে েো শল নতনন উি তশথ্যর
যুনিসাংগত মূল্য ননর্ মোরণ রশবন এবাং উি মূল্য অননর্ ৫ (পাঁচ) োর্ ম নেবশসর মশধ্য পনরশেোর্ রোর জন্য
অনুশরোর্ োরীশ অবনহত রশবন।
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(৭) উপর্োরো (৬) এর অর্ীন মূল্য ননর্ মোরশণর কক্ষশে তথ্য প্রেোশনর প্রকৃত ব্যয় কর্মন- তশথ্যর মুনদ্রত মূল্য, ইশল িনন
ফরশমে এর মূল্য ন াংবো ফশেো নপ বো নপ্রন্ট আউে সাংক্রোন্ত কর্ ব্যয় হশব তো হশত অনর্ মূল্য ননর্ মোরণ রো র্োশব নো।
(৮) র্োরো ৮ এর উপর্োরো (১) এর অর্ীন অনুশরোর্কৃত তথ্য প্রেোন রো েোনয়ত্বপ্রোপ্ত মম তমোর নন ে র্েোর্ে নবশবনচত
হশল এবাং কর্শক্ষশে উি তথ্য র্ততীয় পক্ষ র্তম সরবরোহ রো হশয়শে ন াংবো উি তশথ্য র্ততীয় পশক্ষর স্বোে ম জনেত
রশয়শে এবাং র্ততীয় পক্ষ উহো কগোপনীয় তথ্য নহসোশব গণ্য শরশে কসশক্ষশে েোনয়ত্বপ্রোপ্ত মম তমো উিরূপ অনুশরোর্
প্রোনপ্তর ৫ (পাঁচ) োর্ ম নেবশসর মশধ্য র্ততীয় পক্ষশ তোর নলনখত বো কমৌনখ মতোমত চনহয়ো কনোটিে প্রেোন রশবন
এবাং র্ততীয় পক্ষ এরূপ কনোটিশের কপ্রনক্ষশত ক োন মতোমত প্রেোন রশল তো নবশবচনোয় ননয়ো েোনয়ত্বপ্রোপ্ত মম তমো
অনুশরোর্ োরীশ তথ্য প্রেোশনর নবষশয় নসিোন্ত গ্রহণ রশবন।
(৯) র্োরো ৭এ র্ো ন ছুই েোকু নো ক ন, তথ্য প্র োশের জন্য বোধ্যতোমূল নয়, এরূপ তশথ্যর সনহত সম্প মযুি
হওয়োর োরশণ ক োন অনুশরোর্ সম্পূণ ম প্রতিোখ্যোন রো র্োশব নো এবাং অনুশরোশর্র র্তটুকু অাংে প্র োশের জন্য
বোধ্যতোমূল নয় এবাং যুতটুকু অাংে কর্ৌনি ভোশব পৃে রো সম্ভব ততটুকু অাংে অনুশরোর্ োরীশ সরবরোহ রশত
হশব।
(১০) ক োন ইন্দ্রীয় প্রনতবন্ধ্ী ব্যনিশ ক োন কর র্ ম বো উহোর অাংেনবশেষ জোনোবোর প্রশয়োজন হশল সাংনিষ্ট েোনয়ত্বপ্রোপ্ত
মম তমো উি প্রনতবন্ধ্ী ব্যনিশ তথ্য লোশভ সহোয়তো প্রেোন রশবন এবাং পনরেেমশনর জন্য কর্ র্রশণর সহশর্োনগতো
প্রশয়োজন তো প্রেোন রোও এ সহোয়তোর অন্তভূমি বশল গণ্য হশব।
১১. তশথ্যর মূল্য এবাং মূল্য পনরশেোশর্র ননয়মোবলী : তথ্য অনর্ োর আইশনর ৯ (৬) র্োরোয় উশিখ রশয়শে কর্, ক োন
অনুশরোর্কৃত তথ্য েোনয়ত্বপ্রোপ্ত মম তমোর নন ে সরবরোশহর জন্য মজুে েো শল নতনন উি তশথ্যর যুনিসাংগত মূল্য
ননর্ মোরণ রশবন এবাং উি মূল্য অননর্ ৫ (পাঁচ) োর্ ম নেবশসর মশধ্য পনরশেোর্ রোর জন্য অনুশরোর্ োরীশ
অবনহত রশবন। আইশনর ৯ (৭) র্োরোয় এর অর্ীন মূল্য ননর্ মোরশণর কক্ষশে তথ্য প্রেোশনর প্রকৃত ব্যয় কর্মন- তশথ্যর
মুনদ্রত মূল্য, ইশল িনন ফরশমে এর মূল্য ন াংবো ফশেো নপ বো নপ্রন্ট আউে সাংক্রোন্ত কর্ ব্যয় হশব উহো হশত অনর্
মূল্য ননর্ মোরণ রো র্োশব নো।
তথ্য অনর্ োর নবনর্মোলো-২০০৯ এর ৮ নবনর্ অনুসোশর তথ্য প্রোনপ্তর উশেশে আশবেন োরী র্তম সাংনিষ্ট র্তপম ক্ষ
বরোবর প্রশেয় নফ নগে, মোননঅর্ মোর, কপোষ্টোল অর্ মোর, ক্রসশচ অেবো ষ্টিোশম্পর মোধ্যশম প্রেোন রো র্োশব। ষ্টিোশম্পর
মোধ্যশম জমো নেশল ক োে ম নফ করনজষ্টোর সাংরক্ষণ রশত হশব। নগে কনয়ো হশল চোলোশনর মোধ্যশম জমো নেশত হশব।
প্রোপ শ নরনসপ্ট নেশত হশব। ক োর্ নম্বর ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ কত জমো নেশত হশব। নবনর্মোলোয় ননর্ মোনরত ফরম
“ঘ” অনুসোশর তথ্য প্রোনপ্তর অনুশরোর্ নফ এবাং তশথ্যর মূল্য পনরশেোর্শর্োগ্য হশব।
১২. আপীল র্তপ
ম ক্ষ এবাং আপীল পিনত : ক োন ব্যনি ননর্ মোনরত সময়সীমোর মশধ্য তথ্য লোশভ ব্যে ম হশল ন াংবো
েোনয়ত্বপ্রোপ্ত মম তমোর ক োন নসিোশন্ত সাংক্ষুব্ধ হশল উি সময়সীমো অনতক্রোন্ত হবোর, বো কক্ষেমশত নসিোন্ত লোভ রোর
পরবতী ৩০ (নেে) নেশনর মশধ্য আপীল র্তপম শক্ষর নন ে আপীল রশত পোরশবন। আপীল র্তপম ক্ষ আপীল আশবেন
প্রোনপ্তর পরবতী ১৫ (পশনর) নেশনর মশধ্য শুনোনী নেশয় ননস্পনত্ত রশবন।
১৩. তথ্য প্রেোশন অবশহলোয় েোনস্তর নবর্োন : ক োন যুনিগ্রোহি োরণ েোেোই তথ্য প্রোনপ্তর ক োন অনুশরোর্ বো আপীল
গ্রহণ রশত অস্বী োর রশল, ননর্ মোনরত সময়সীমোর মশধ্য অনুশরোর্ োরীশ তথ্য প্রেোন নো রশল, অসদুশেশে তথ্য
প্রোনপ্তর ক োন অনুশরোর্ বো আপীল প্রতিোখোন রশল, কর্ তথ্য প্রোনপ্তর অনুশরোর্ রো হশয়নেল তো প্রেোন নো শর ভুল,
অসম্পূণ ম নবভ্রোনন্ত র বো নবকৃত তথ্য প্রেোন রশল অেবো ক োন তথ্য প্রোনপ্তর কক্ষশে প্রনতবন্ধ্ তো সৃনষ্ট রশল তথ্য
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নমেন, েোনয়ত্ব প্রোপ্ত মম তমোর উিরূপ োশর্ মর তোনরখ হশত তথ্য সরবরোশহর তোনরখ পর্ মন্ত প্রনত নেশনর জন্য ৫০
(পঞ্চোে) েো ো হোশর জনরমোনো অশরোপ রশত পোরশব, এবাং এরূপ জনরমোনো ক োন ক্রশমই ৫০০০/- (পাঁচ হোজোর)
েো োর অনর্ হশব নো। ক োন মম তমো, নোগনর এর তথ্য প্রোনপ্তশত নবঘ্ন সৃনষ্ট রশল তোর নবরুশি নবভোগীয় েোনস্তমূল
ব্যবস্থো গ্রহণ রো র্োশব এবাং জনরমোনোর েো ো সাংনিষ্ট মম তমোর ব্যনিগত েোয় নহশসশব তোর নন ে হশত সর োরী
পোওনো আেোয় আইন-১৯১৩ অনুসোশর আেোয়শর্োগ্য হশব।
১৪. তথ্যোনে পনরেেমশনর সুশর্োগ : তথ্য অনর্ োর আইন-২০০৯ এর ৬(৫) র্োরো অনুর্োয়ী ভূনম প্রেোসন প্রনেক্ষণ
ক শন্দ্রর বোনষ ম প্রনতশবেন নবনোমূশল্য সব মসোর্োরশণর পনরেেমশনর জন্য ব্যবোস্থো রোখো হশব এবাং উহোর নপ নোমমোে
মূশল্য নবক্রশয়র জন্য মজুে রোখো হশব। ভূনম প্রেোসন প্রনেক্ষণ ক শন্দ্রর স ল প্র োেনো জনগশণর জন্য সহজলভি রো
হশব।
১৫. জনগুরুত্বপূণ ম নবষশয় কপ্রস নবজ্ঞনপ্ত : ভূনম প্রেোসন প্রনেক্ষণ ক শন্দ্রর জনগুরুত্বপূণ ম নবষয়োনে কপ্রস নবজ্ঞনপ্তর মোধ্যশম
অেবো অন্য ক োন পন্থোয় প্রচোর বো প্র োে রো হশব।
১৬. পনরনেষ্ট তোনল োিঃ
(অ) পনরনেষ্ট-০১: স্ব-প্রশণোনেত তশথ্যর তোনল ো।
(আ) পনরনেষ্ট-০২ : অনুশরোশর্র বো চোনহেোর নভনত্তশত সরবরোহ রো হশব এমন তশথ্যর তোনল ো।
১৭. সাংযুনি (ফরম):
(অ) সাংযুনি-১ : তথ্য প্রোনপ্তর আশবেনপে।
(আ) সাংযুনি-২ : তথ্য সরবরোশহর অপোরগতোর কনোটিে।
(ই) সাংযুনি-৩ : আপীল আশবেন।
(ঈ) সাংযুনি-৪ : তথ্য প্রনপ্তর অনুশরোর্ নফ ও তশথ্যর মূল্য ননর্ মোরণ নফ।
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পনরনেষ্ট-০১
স্ব-প্রশণোনেত তশথ্যর তোনল োিঃ
 ভূনম প্রেোসন প্রনেক্ষণ ক ন্দ্র প্রনতষ্ঠোর পেভূনম, উশেে।
 সোাংগঠনন োঠোশমো।
 জনবশলর তথ্য, মম তমোশের নোম ও পনরনচনত।

মম তমো মমচোরীশের েোনয়ত্ব।
 প্রনেক্ষশণ অাংেগ্রহণ োরীশের পর্ মোয়িঃ অনতনরি কজলো প্রেোস /অনতনরি পুনলে সুপোর, উপশজলো ননব মোহী
অনফসোর, সহ োরী নমেনোর (ভূনম), করনভননউ কর্পুটি োশলক্টর, ভূনম হুকুম েখল মম তমো, সহ োরী
নমেনোর, সহ োরী পুনলে সুপোর, সহ োরী কসশেলশমন্ট অনফসোর, োনুনশগো, সোশভময়োর, ইউননয়ন ভূনম
সহ োরী মম তমো (তহনসলেোর), ভূনম মন্ত্রণোলশয়র সাংযুি অনর্েপ্তর/েপ্তশর মমরত কবঞ্চ সহ োরী, রোজস্ব
সহ োরী, খোনরজ সহ োরী, কপে োর, অনর্ের ও অনফস সহ োরী এবাং পোবতমি কজলো সমূশহর কহর্ম্যোন।
 বোনষ ম প্রনেক্ষণ সূনচ।
 প্রনেক্ষণ মনর্উল।
 প্রনেক্ষণ পিনত : কল চোর, মোনল্টনমনর্য়ো, েলীয় আশলোচনো ও কপ্রশজশন্টেন, নরশপোে ম নলখন, উন্মুি
আশলোচনো, সোন্ধ্ি োলীন অনর্শবেন।
 প্রনেক্ষশণর কময়োে।
 প্রনেক্ষণোেীশের মোশি প্রনেক্ষণ সোমগ্রী নবতরণ।
 মন্ত্রণোলয়/নবনভন্ন েপ্তশর সাংযুনি োর্ মক্রম।
 প্রনেক্ষণ মূল্যোয়ন।
ম
 প্রনেক্ষণোেীশের মোশি সোটিনফশ
ে নবতরণ।
 প্রনেক্ষশণর নরশসোস ম পোস মন/বিো পনরনচনত।
 বিো মূল্যোয়ন।
 প্রনেক্ষণোেীশের প্রনেক্ষণ ভোতো।
 প্রনেক্ষ সম্মোনী সাংক্রোন্ত তথ্য।
 প্রনেক্ষশণর কভৌত সুনবর্োনে : কশ্রণী শক্ষর সাংখ্যো, আসন, প্রনেক্ষশণর জন্য মোনল্টনমনর্য়ো প্রশজক্টর, সোউে
নসশেম, নম্পউেোর ল্যোব, কজনোশরের, েীততোপ ননয়ন্ত্রণ র্ন্ত্র ইতিোনে সুনবর্োনে।
 গ্রন্থোগোর সাংক্রোন্ত : আসন সাংখ্যো, বইশয়র সাংখ্যো ও ইসুি সাংক্রোন্ত তথ্যোনে।
 আবোনস সুনবর্ো।
 র্োইননাং ও িোশফশেনরয়ো সাংক্রোন্ত সুনবর্োনে: আসন সাংখ্যো, বোবুনচ ম ও সহশর্োনগ েোফ।
 ক শন্দ্রর বু শলেস এবাং নলফশলে।
 ক শন্দ্রর অনুশমোনেত বোশজে।
 ক শন্দ্রর সভো সাংক্রোন্ত তথ্য।
 উন্নয়ন মমসূনচ সাংক্রোন্ত তথ্য।
 প্রন উরশমন্ট সাংক্রোন্ত তথ্য।
 স ল প্র োেনো সাংক্রোন্ত তথ্য।
 স ল নবজ্ঞনপ্ত।
 বোনষ ম প্রনতশবেন।
 তথ্য প্রোনপ্তর জন্য আশবেন সাংক্রোন্ত তথ্য: আশবেন ফরম, আপীল ও অনভশর্োগ ফরম।
 েোনয়ত্ব প্রোপ্ত মম তমো ও আপীল র্তপম শক্ষর নোম, পনরনচনত, কফোন, ফিোক্স নম্বর, ই-কমইল ঠি োনো।
 কপ্রস নরনলজ, কপ্রস নফোশরন্স।
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পনরনেষ্ট-০২
অনুশরোশর্র নভনত্তশত কর্ সব তথ্য প্রেোন রো হয় তোর তোনল োিঃ
 স্ব-প্রশণোনেতভোশব প্র োনেত তথ্যসহ ননশম্নোি তথ্য সমূহ অনুশরোশর্র নভনত্তশত সরবরোহ রো হয়।
 ক োন প্রনেক্ষণ ক োশস ম অাংেগ্রহণ োরীশের নোশমর তোনল ো।
 প্রনেক্ষণোেীশের তেনন হোনজরো সাংক্রোন্ত তথ্য।
 নবগত বেরগুনলশত ন পনরমোণ প্রনেক্ষণ প্রেোন রো হশয়শে কস সাংক্রোন্ত তথ্য।
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ফরম ‘ ’
তথ্য প্রোনপ্তর আশবেনপে
[তথ্য অনর্ োর (তথ্য প্রোনপ্ত সাংক্রোন্ত) নবনর্মোলোর নবনর্ ৩ দ্রষ্টব্য]
বরোবর
.........................................
......................................... (নোম ও পেনব)
ও
েোনয়ত্বপ্রোপ্ত মম তমো,
..........................................(েপ্তশরর নোম ও ঠি োনো)
১।

২।

৩।
৪।
৫।

আশবেন োরীর নোম
:..........................................
নপতোর নোম
:..........................................
মোতোর নোম
:..........................................
বতমমোন ঠি োনো
:..........................................
স্থোয়ী ঠি োনো
:..........................................
ফিোক্স, ই-কমইল, কেনলশফোন ও কমোবোইল কফোন নম্বর (র্নে েোশ ) :..........................................
ন র্রশণর তথ্য* (প্রশয়োজশন অনতনরি োগজ ব্যবহোর রুন) :..........................................

ক োন পিনতশত তথ্য পোইশত আগ্রহী (েোপোশনো/ফশেো নপ/
নলনখত/ই-কমইল/ফিোক্স/নসনর্ অেবো অন্য ক োন পিনত)
তথ্য গ্রহণ োরীর নোম ও ঠি োনো
প্রশর্োজি কক্ষশে সহোয়তো োরীর নোম ও ঠি োনো

আশবেশনর তোনরখিঃ...................................

:..........................................
:..........................................
:..........................................
আশবেন োরীর স্বোক্ষর

*তথ্য অনর্ োর (তথ্য প্রোনপ্ত সাংক্রোন্ত) নবনর্মোলো, ২০০৯ এর ৮ র্োরো অনুর্োয়ী তশথ্যর মূল্য পনরশেোর্শর্োগ্য।
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ফরম ‘খ’
[নবনর্ ৫ দ্রষ্টব্য]
তথ্য সরবরোশহর অপোরগতোর কনোটিে
আশবেনপশের সূে নম্বরিঃ

তোনরখিঃ........................

প্রনত
আশবেন োরীর নোমিঃ..........................................
ঠি োনোিঃ..........................................
নবষয়িঃ তথ্য সরবরোশহর অপোরগতো সম্পশ ম অবনহত রণ।
নপ্রয় মশহোেয়,
আপনোর ............................. তোনরশখর আশবেশনর নভনত্তশত প্রোনে মত তথ্য ননশম্নোি োরশণ সরবরোহ রো সম্ভব
হইল নো, র্েোিঃ১।
২।
৩।

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

(...................................)
েোনয়ত্বপ্রোপ্ত মম তমোর নোমিঃ
পেনব
েোপ্তনর সীল
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ফরম ‘গ’
আপীল আশবেন
[তথ্য অনর্ োর (তথ্য প্রোনপ্ত সাংক্রোন্ত) নবনর্মোলোর নবনর্-৬ দ্রষ্টব্য]
বরোবর
.........................................
......................................... (নোম ও পেনব)
ও
আনপল মম তমো,
..........................................(েপ্তশরর নোম ও ঠি োনো)
১।

আশবেন োরীর নোম ও ঠি োনো
(কর্োগোশর্োশগর সহজ মোধ্যমসহ)
আনপশলর তোনরখ

:..........................................

কর্ আশেশের নবরুশি আনপল রো হইয়োশে উহোর
নপ (র্নে েোশ )
র্োহোর আশেশের নবরুশি আনপল রো হইয়োশে
তোহোর নোমসহ আশেশের নববরণ (র্নে েোশ )

:..........................................

৫।

আনপশলর সাংনক্ষপ্ত নববরণ

:..........................................

৬।

আশেশের নবরুশি সাংক্ষুব্ধ হইবোর োরণ (সাংনক্ষপ্ত নববরণ)

:..........................................

৭।

প্রোনে মত প্রনত োশরর যুনি/নভনত্ত

:..........................................

৮।

আপীল োরী র্তম প্রতিয়ন

:..........................................

৯।

অন্য ক োন তথ্য র্োহো আনপল র্তপম শক্ষর সম্মুশখ
উপস্থোপশনর জন্য আনপল োরী ইেো কপোষণ শরন

:..........................................

২।
৩।
৪।

:..........................................

আশবেশনর তোনরখিঃ...................................

:..........................................

আশবেন োরীর স্বোক্ষর

50

ফরম “ঘ”
[নবনর্ ৮ দ্রষ্টব্য]
তথ্য প্রোনপ্তর অনুশরোর্ নফ এবাং তশথ্যর মূল্য ননর্ মোরণ নফ
তথ্য সরবরোশহর কক্ষশে ননশম্নোি কেনবশলর লোম (২) এ উনিনখত তশথ্যর জন্য উহোর নবপরীশত লোম (৩) এ
উনিনখত হোশর কক্ষেমত তথ্য প্রোনপ্তর অনুশরোর্ নফ এবাং তশথ্যর মূল্য পনরশেোর্শর্োগ্য হশব, র্েো :ক্রনম নাং
তশথ্যর নববরণ
তথ্য প্রোনপ্তর অনুশরোর্ নফ/তশথ্যর মূল্য
(১)
(২)
(৩)
১।
নলনখত ক োন র্কুশমশন্টর নপ সরবরোশহর জন্য এ-৪ ও এ-৩ মোশপর োশজর কক্ষশে প্রনত পৃষ্ঠো ২
(ম্যোপ, ন েো, েনব, নম্পউেোর নপ্রন্টসহ)
(দুই) েো ো হোশর এবাং তদুর্ধ্ম সোইশজর োগশজর
কক্ষশে প্রকৃত মূল্য।
২।
নর্স্ক, নসনর্ ইতিোনেশত তথ্য সরবরোশহর কক্ষশে
(১) আশবেন োরী র্তম নর্স্ক, নসনর্ ইতিোনে
সরবরোশহর কক্ষশে নবনো মূশল্য;
(২) তথ্য সরবরোহ োরী র্তম নর্স্ক, নসনর্ ইতিোনে
সরবরোশহর কক্ষশে উহোর প্রকৃত মূল্য।
৩।
ক োন আইন বো সর োরী নবর্োন বো ননশে মেনো
নবনোমূশল্য
অনুর্োয়ী োউশ সরবরোহকৃত তশথ্যর কক্ষশে
৪।
মূশল্যর নবননমশয় নবক্রয়শর্োগ্য প্র োেনোর কক্ষশে প্র োেনোয় ননর্ মোনরত মূল্য।
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