গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
মসটিদজন িাট মার
ক্রমিক
সসবার নাি
সসবা প্রোন পদ্ধমত
নাং
(১)
(২)
(৩)
১ উচ্চতর ভূমি ব্যবস্থাপনা অমতমরক্ত সজলা ম্যামজদেট,
প্রমশক্ষণ সকাস ম-১
অমতমরক্ত সজলা প্রশাসক
(সামব মক/ রাজস্ব /এল,এ/মশক্ষা ও
উন্নয়ন) এবাং অমতমরক্ত পুমলশ
সুপারগদণর জন্য অনুদিামেত
বামষ মক প্রমশক্ষণ কিমসূমি অনুযায়ী
প্রমশক্ষণ সকাদস মর আদয়াজন করা
হয়।
২ উচ্চতর ভূমি ব্যবস্থাপনা উপদজলা মনব মাহী অম সারদের
প্রমশক্ষণ সকাস ম-২
জন্য অনুদিামেত বামষ মক প্রমশক্ষণ
কিমসূমি অনুযায়ী প্রমশক্ষণ
সকাদস মর আদয়াজন করা হয়।
৩

৪

সসবার মূল্য এবাং সসবা প্রোদনর
োময়ত্বপ্রাি কিমকতমা (নাি, পেমব, স ান নম্বর
পমরদশাধ পদ্ধমত
সিয়সীিা
ও ই-সিইল)
(৪)
(৫)
(৬)
(৭)
মবভাগীয় কমিশনার হদত িদনানয়ন
সরকামর কিমকতমা/
জনাব এ. আর. এি খাদলকুজ্জািান
প্রমির িাধ্যদি প্রমশক্ষণ প্রোন করা হদয় কিমিারীদের প্রমশক্ষণ
উপ-পমরিালক (প্রমশক্ষণ)
থাদক। তাই প্রমশক্ষণাথীদের সকান
সেয়া হয় বদল
(উপ-সমিব)
০১ সিাহ
আদবেন করদত হয়না এবাং সযাগ্যতার প্রমশক্ষণাথীদের সকান
সিাবাইলঃ ০১৭১৫১৭১৮১৯
(২৫টি
সকান কাগজপত্র প্রদয়াজন হয়না।
সসবার মূল্য পমরদশাধ
ই-সিইল : khalequzzaman95@yahoo.com
অমধদবশন)
করদত হয়না ।
জনাব মুহাম্মে শাদহে কমবর
উপ-পমরিালক (প্রশাসন ও অথ ম)
(উপ সমিব)
মবভাগীয় কমিশনার হদত িদনানয়ন
স ানঃ ৯৬৭৪৪৩২
প্রমির িাধ্যদি প্রমশক্ষণ প্রোন করা হদয়
০১ সিাহ
সিাবাইলঃ ০১৭১১৪৫০৬৫৫
থাদক। তাই প্রমশক্ষণাথীদের সকান
প্রদযাজয নয়
(২৫টি
ই-সিইল : ddlatc@gmail.com
আদবেন করদত হয়না এবাং সযাগ্যতার
অমধদবশন)
সকান কাগজপত্র প্রদয়াজন হয়না।
জনাব আব্দুন নাদসর খান
সবমসক ভূমি ব্যবস্থাপনা নবমনযুক্ত সহকারী কমিশনার
ভূমি িন্ত্রণালয় ও মবভাগীয় কমিশনার
সহকারী পমরিালক (প্রমশক্ষণ-০১)
সকাস ম
(ভূমি)গদণর জন্য অনুদিামেত
হদত িদনানয়ন প্রমির িাধ্যদি প্রমশক্ষণ
(উপ-সমিব)
বামষ মক প্রমশক্ষণ কিমসূমি অনুযায়ী প্রোন করা হদয় থাদক । তাই
০৩ সিাহ (৭৫
প্রদযাজয নয়
স ানঃ ৯৬৭৪৪৫১
প্রমশক্ষণ সকাদস মর আদয়াজন করা প্রমশক্ষণাথীদের সকান আদবেন করদত
টি অমধদবশন)
সিাবাইলঃ
০১৭৫৫৫৯৪৯৯৪
হয়।
হয়না এবাং সযাগ্যতার সকান কাগজপত্র
ই-সিইল : ad2latc@gmail.com
প্রদয়াজন হয়না ।
ভূমি ব্যবস্থাপনা সকাস সহকারী কমিশনার ও
ভূমি িন্ত্রণালয় ও মবভাগীয় কমিশনার
০২ সিাহ (৫০
সিপয মাদয়র অন্যান্য েিদরর
হদত িদনানয়ন প্রমির িাধ্যদি প্রমশক্ষণ
প্রদযাজয নয়
টি অমধদবশন)
কিমকতমাদের জন্য অনুদিামেত প্রোন করা হদয় থাদক । তাই
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প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রামিস্থান

৫

৬

৭

৮

বামষ মক প্রমশক্ষণ কিমসূমি অনুযায়ী প্রমশক্ষণাথীদের সকান আদবেন করদত
প্রমশক্ষণ সকাদস মর আদয়াজন করা হয়না এবাং সযাগ্যতার সকান কাগজপত্র
হয়।
প্রদয়াজন হয়না ।
ভূমি অমধগ্রহণ মবষয়ক ভূমি হুকুিেখল কিমকতমা ও
মবভাগীয় কমিশনার হদত িদনানয়ন
প্রমশক্ষণ সকাস ম
অমতমরক্ত ভূমি হুকুি েখল
প্রমির িাধ্যদি প্রমশক্ষণ প্রোন করা হদয়
কিমকতমাগদণর জন্য
থাদক । তাই প্রমশক্ষণাথীদের সকান
অনুদিামেত বামষ মক প্রমশক্ষণ
আদবেন করদত হয়না এবাং সকান
কিমসূমি অনুযায়ী প্রমশক্ষণ
কাগজপত্র প্রদয়াজন হয়না ।
সকাদস মর আদয়াজন করা হয়।
মবদশষ ভূমি ব্যবস্থাপনা ভূমি সহকারী/উপ সহকারী
ভূমি িন্ত্রণালয়াধীন মবমভন্ন েির/ সাংস্থা,
প্রমশক্ষণ সকাস ম
কিমকতমা; সাদভময়ার, সপশকার; মবভাগীয় কমিশনার ও সজলা প্রশাসক
সবঞ্চ/রাজস্ব/ সাটিমম দকট
এর কায মালয় হদত িদনানয়ন প্রমির
সহকারী ও সি পয মাদয়র
িাধ্যদি প্রমশক্ষণ প্রোন করা হদয় থাদক
কিমিারীগদণর জন্য অনুদিামেত । তাই প্রমশক্ষণাথীদের সকান আদবেন
বামষ মক প্রমশক্ষণ কিমসূমি অনুযায়ী করদত হয়না এবাং সকান কাগজপত্র
প্রমশক্ষণ সকাদস মর আদয়াজন করা প্রদয়াজন হয়না ।
হয়।
ভূমি মবষয়ক অমিট
ভূমি িন্ত্রণালদয়র মহসাব মনয়ন্ত্রক ভূমি িন্ত্রণালয় হদত িদনানয়ন প্রমির
ব্যবস্থাপনা সকাস ম
(রাজস্ব) েিদর কিমরত
িাধ্যদি প্রমশক্ষণ প্রোন করা হদয় থাদক
অমিটরগদণর জন্য অনুদিামেত । তাই প্রমশক্ষণাথীদের সকান আদবেন
বামষ মক প্রমশক্ষণ কিমসূমি অনুযায়ী করদত হয়না এবাং সকান কাগজপত্র
প্রমশক্ষণ সকাদস মর আদয়াজন করা প্রদয়াজন হয়না ।
হয়।
সবমসক কমিউটার
ইউমনয়ন ভূমি সহকারী কিমকতমা; ভূমি িন্ত্রণালয় হদত িদনানয়ন প্রমির
ম
অযামিদকশনস সকাস /উপ সহকারী কিমকতমা;
িাধ্যদি প্রমশক্ষণ প্রোন করা হদয় থাদক
সাদভময়ার, সপশকার; সবঞ্চ/রাজস্ব/ । তাই প্রমশক্ষণাথীদের সকান আদবেন
সাটিমম দকট সহকারী ও সি
করদত হয়না এবাং সকান কাগজপত্র
পয মাদয়র কিমিারীগদণর জন্য
প্রদয়াজন হয়না ।
অনুদিামেত বামষ মক প্রমশক্ষণ
কিমসূমি অনুযায়ী প্রমশক্ষণ
সকাদস মর আদয়াজন করা হয়।
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প্রদযাজয নয়

০১ সিাহ
(২৫টি
অমধদবশন)

প্রদযাজয নয়

০২ সিাহ (৫০
টি অমধদবশন)

প্রদযাজয নয়

০২ সিাহ (৫০
টি অমধদবশন)

প্রদযাজয নয়

০২ সিাহ (৫০
টি অমধদবশন)

সবগি কাউসার আমজজ
সহকারী পমরিালক (প্রমশক্ষণ-০২)
(মসমনয়র সহকারী সমিব)
স ানঃ ৯৬৭৪৪২৯
সিাবাইলঃ ০১৯২৬৭২৮৮৫০
ই-সিইল : kawserad28@gmail.com
সবগি তামনয়া আ দরাজ
সহকারী পমরিালক (বাদজট ও প্রমকউরদিন্ট)
(মসমনয়র সহকারী সমিব)
সিাবাইলঃ ০১৯১৯৩৪২৩৮১
ই-সিইল : timesaid11@gmail.com
সবগি নামহো বামরক
সহকারী পমরিালক (প্রশাসন)
(মসমনয়র সহকারী সমিব)
স ানঃ ৯৬৭৪৪৩১
সিাবাইলঃ ০১৭১৬০৯৯২৭২
ই-সিইল : adadmnlatc@gmail.com
nahida.barik@yahoo.com

জনাব খান এ. সবুর খান
সহকারী পমরিালক
(উন্নয়ন সসবা ও আইটি)
স ানঃ ৫৮৬১০৫৯৬
সিাবাইলঃ ০১৭৫৩৫৬১০৪০
ই-সিইল : sobur29ad@gmail.com

৯

১০

১১
১২

ভূমি ব্যবস্থাপনা
প্রমশক্ষণ সকাস ম (মবভাগ
ও সজলা পয মাদয়
অনুমিত সকাস ম সমূহ)

ইউমনয়ন ভূমি সহকারী কিমকতমা;
/উপ সহকারী কিমকতমা;
সাদভময়ার, রাজস্ব সহকারী,
সপশকার, সবঞ্চ/ রাজস্ব সহকারী
এবাং সাটিমম দকট সহকারীসহ
সিপয মাদয়র কিমিারীগদণর জন্য
মবভাগীয় কমিশনাদরর কায মালয়
কর্তক
ম প্রমশক্ষণ সকাদস মর
আদয়াজন করা হয়। ভূমি প্রশাসন
প্রমশক্ষণ সকন্দ্র সকাস ম বাস্তবায়দন
পরািশম প্রোন, প্রমশক্ষণ িমিউল,
গাইি লাইন ততরী এবাং বাদজট
বরাদ্দ ও প্রমশক্ষণ সািগ্রী
সরবরাহ কদর।
পাব মতয ভূমি ব্যবস্থাপনা পাবতময সজলাসমূদহ ভূমি
প্রমশক্ষণ সকাস ম
ব্যবস্থাপনায় মনদয়ামজত
“সহিম্যান এবাং ভূমি ব্যবস্থাপনা
সাংমিষ্ট কদিম মনদয়ামজত অন্যান্য
কিমিারীগদণর জন্য পাব মতয
সজলায় আদয়াজন করা হয়। ভূমি
প্রশাসন প্রমশক্ষণ সকন্দ্র সকাস ম
বাস্তবায়দন পরািশম প্রোন,
প্রমশক্ষণ িমিউল, গাইি লাইন
ততরী এবাং বাদজট বরাদ্দ ও
প্রমশক্ষণ সািগ্রী সরবরাহ কদর।
কর্তপম দক্ষর মনদে মশক্রদি/িামহো
পত্র আদবেন পত্র
প্রমশক্ষণ সাংক্রান্ত তথ্য
িামহো পত্র
সরবরাহ প্রোন
অভযন্তমরন প্রমশক্ষণ
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মবভাগীয় কমিশনার কর্তক
ম িদনানয়ন
প্রোন পূব মক প্রমশক্ষণ সকাদস মর আদয়াজন
করা হদয় থাদক। তাই সকান
প্রমশক্ষণাথীদের আদবেন করদত হয়না
এবাং সকান কাগজপত্র প্রদয়াজন হয়না।
প্রদযাজয নয়

০১ সিাহ
(৩০টি
অমধদবশন)

প্রদযাজয নয়

০১ সিাহ
(৩০টি
অমধদবশন)

প্রদযাজয নয়

৫মেন

মবভাগীয় কমিশনার কর্তক
ম িদনানয়ন
প্রোন পূব মক প্রমশক্ষণ সকাদস মর আদয়াজন
করা হদয় থাদক। তাই সকান
প্রমশক্ষণাথীদের আদবেন করদত হয়না
এবাং সকান কাগজপত্র প্রদয়াজন হয়না।

সাংমিষ্ট সকাস ম সিন্বয়ক
প্রদযাজয নয়

১ মেন

১৩

১৪

প্রমশক্ষণ সাংক্রান্ত তথ্য
ওদয়ব সাইট/ইদিইল
এর িাধ্যদি প্রোন

ই-সিইল

অমভদযাগ মনস্পমি

সরাসমর

প্রদযাজয নয়

১ মেন

প্রদযাজয নয়

৩ মেন

জনাব সিাঃ শািীি সহাদসন
কমিউটার অপাদরটর
সিাবাইল : ০১৭১৩৪৭৯৯৩৩
ই-সিইল : shamim976@gmail.com
ও সাংমিষ্ট সকাস ম সিন্বয়ক
জনাব সিাহাম্মে শাদহে সবুর
পমরিালক
(যুগ্ম-সমিব)
স ানঃ ৯৬৬২৩৫৫,
স ান : ৯৬৭৭৫৩৪ (অম স)
সিাবাইলঃ ০১৭৯৭২৪৩৭২২
ই-সিইল : dirlatc@gmail.com
saburkhulna@gmail.com

জ্ঞাতাদথ ম :
জনাব সিাহাম্মে শাদহে সবুর
পমরিালক
(যুগ্ম-সমিব)
স ানঃ ৯৬৬২৩৫৫ (অম স), সিাবাইলঃ ০১৭৯৭২৪৩৭২২
ই-সিইল : dirlatc@gmail.com/saburkhulna@gmail.com
ওদয়ব সাইট : www.latc.gov.bd
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