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১৯৮৭-৮৮ অর্ থ বছরর ভূমম প্রলান প্রমলক্ষণ কম থসূমি মররব যয কায থক্রম শুরু রেমছ মরের মববর্থন ও 

যুরের প্ররোজরন র্া ১৯৯৩-৯৪ অর্ থ বছরর ভূমম প্রলান প্রমলক্ষণ যকন্দ্র মররব উন্নীর্ ে। ভূমম ব্যবস্থাপনার 

ারর্ জমির্ মাঠ পয থারের কম থকর্থা কম থিারীরের ভূমম ব্যবস্থাপনার জন্য ভূমম ংক্রান্ত ব থরল আইন, মবমি, 

পদ্ধমর্ ম্পরকথ প্রমলক্ষণ প্রোন করা ে, যারর্ র্ারা যবািমী মরনাভাব মনরে জনেরনর প্রর্যালা পূররন 

েক্ষর্ার ারর্ কাজ কররর্ পারর। এ যকন্দ্র কর্তথক প্রমর্ বছর ভূমম ব্যবস্থাপনার ারর্ জমির্ প্রাে ১৬০০- 

২০০০ জন কম থকর্থা/কম থিারীরক প্রমলক্ষণ প্রোন করা রে র্ারক।  

ভূমম ব্যবস্থাপনাে স্বচ্ছর্া আনেন ও দ্রুর্র্ম মরের মরে জনেরণর যোররোিাে যবা যপ ৌঁরছ যেোর জন্য 

ভূমম ব্যবস্থাপনাে  প্রযুমির ব্যবার র্র্া মডমজটাইরজলন অর্যন্ত প্রামগিকক রে পিরছ। এ মবেি  মবরবিনাে 

যররে ভূমম প্রলান প্রমলক্ষণ যকন্দ্র যকা থ কামরকুারম প্ররোজনীে পমরবর্থন এরনরছ।         এ       

                                ও  জ         ও                ও  জ           

                     জ              । ২০১৮-১৯      ছ                           

                           ও  উ                                 -            চ   

        ছ।   ছ                                        ভূমম প্রলান প্রমলক্ষণ যকন্দ্র স্থাপরনর 

কাজ িরছ।  

বাম থক প্রমর্রবেনি  ভূমম প্রলান প্রমলক্ষণ যকরন্দ্রর প্রমলক্ষণ অবকাঠারমাের্ সুরযাে-সুমবিা এবং ২০১৮-১৯ 

অর্ থ বছররর ামমিক কায থক্রম ম্পরকথ িারণা মেরর্ ক্ষম রব বর আমার দৃঢ় মবশ্বা। 

 

 

 

যমা: আব্দু াই 

পমরিাক (যুগ্ম-মিব) 
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০১                     (এ এ   ) এ      চ  । ৭ 

০২     ,      ও         উ   । ৮ 

০৩                               । ৮ 

০৪                       জ    ও                 । ৯-১০ 

০৫                                        -     । ১১-১৪ 

০৬ ভূমম প্রলান প্রমলক্ষণ যকন্দ্র কর্তথক গৃীর্ নতুন নতুন যবামূ। ১৫-২১ 

০৭                     ।   

 ( )            । ২২-২৩ 

 ( )           । ২৩ 

 ( )            । ২৪ 

 (ঘ)           । ২৫-২৬ 

 (ঙ)        /        ২৭-২৯ 

 (চ)               ২৯ 

 (ছ)                  ২৯-৩০ 

 (জ)                         (১৯৮৭ - ২০১৯)। ৩০-৩২ 

 
(ঝ) 

এ  জ   ২০১৮-১৯      ছ                          

            । 

৩২ 

০৮                       ৬          ১২                   

          । 

৩৩ 

০৯                                    জ           । ৩৪ 

১০                       ২০১৮-১৯      ছ       জ              । ৩৫ 

১১                              এ  এ এ   জ          । ৩৬-৩৯ 

১২                       জ        চ            -               

             । 

৪০-৪৩ 

১৩          উ । ৪৪-৬১ 

১৪         বৃন্দ। ৬২ 

১৫                   । ৬৮-৮০ 
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ভূমভ প্রান প্রমক্ষণ কেন্দ্র (এরএটিম) এয মযমচমতিঃ  

আদৄমনে ভূমভ ব্যফস্থানা কোন কদশয সুান ও উন্নয়শনয এেটি অন্যতভ উাদান। আয আদৄমনে ভূমভ 

ব্যফস্থানা মযচারনায জন্য প্রশয়াজন দক্ষ জনমিয। এ দক্ষ জনমি ততময শত াশয ভূমভ ব্যফস্থানায াশথ 

ম্পৃি েভ মেতমা/েভ মচাযীশদয উযুি প্রমক্ষণ প্রদাশনয ভাধ্যশভ। ভূমভ প্রান প্রমক্ষণ কেন্দ্র ভূমভ ব্যফস্থানায 

াশথ ম্পৃি েভ মেতমা/েভ মচাযীশদয প্রমক্ষণ প্রদাশনয ভাধ্যশভ দক্ষ জনফর ততমযশত গুরুত্বপূণ ম ভূমভো ারন ে   

      

 

ভূমভ ভন্ত্রণারয় ের্তমে ১৯৮৭ াশর ভূমভ ব্যফস্থানায াশথ ম্পৃি জনফরশে প্রমক্ষশণয ভাধ্যশভ দক্ষ জনমি 

মশশফ গশে কতারায রশক্ষ “ভূমভ প্রান প্রমক্ষণ েভ মসূমচ” নাশভ এেটি েভ মসূমচ গ্রণ েযা য়। প্রথভ দপায় 

েভ মসূমচয কভয়াদ মনধ মাযণ েযা য় ১৯৮৭-৮৮ ও ১৯৮৮-৮৯ অথ মফছয। শুরুশত গণবফন, কশযফাাংরা নগয, ঢাোয় 

এয োম মক্রভ মযচামরত শত থাশে। যফমতমশত েভ মসূমচয কভয়াদ ১৯৮৯-৯০ এফাং ১৯৯০-৯১ অথ মফছয ম মন্ত বৃমি 

েযা য় এফাং ভূমভ াংস্কায কফার্ ম, ১৪১-১৪৩ ভমতমঝর ফামণমজিে এরাো, ঢাোয় এয োম মক্রভ মযচামরত শত 

থাশে। েভ মসূমচটি        পুনযায় ১৯৯১-৯২ ও ১৯৯২-৯৩ অথ ম ফছয ম মন্ত বৃমি         ইশতাভশধ্য ভূমভ 

ব্যফস্থানায কক্ষশে প্রমক্ষশণয গুরুত্ব অনুধাফন েশয যোয “ভূমভ প্রান প্রমক্ষণ েভ মসূমচ” কে স্থায়ীরূ 

কদয়ায মিান্ত গ্রণ েশয। এ রশক্ষি “ভূমভ প্রান প্রমক্ষণ েভ মসূমচ” ০১-০৬-১৯৯৩ তামযখ শত যাজস্ব ফাশজশে 

স্থানান্তমযত শয় “ভূমভ প্রান প্রমক্ষণ কেন্দ্র” নাশভ নাভেযণ য়        োম মক্রভ ভূমভ ভন্ত্রণারশয়য মনজস্ব 

বফন ৩/এ নীরশক্ষত, োোফন, ঢাো-১২০৫ এ স্থানান্তমযত য়। ২০১৩ ার শত ভূমভ প্রান প্রমক্ষণ কেন্দ্র, 

এয মনজস্ব বফন ৩/এ নীরশক্ষত, োোফন ঢার, ঢাো-১২০৫ এ বৃত্তয মযশয প্রমক্ষণ োম মক্রভ মযচারনা     
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মবনিঃ  

ফাাংরাশদশয কেেই উন্নয়ন ও সুান মনমিতেযশণয জন্য ভূমভ ব্যফস্থানায উৎেল ম াধন। 

মভনিঃ  

ভূমভ ব্যফস্থানায় ম্পৃি ভানফম্পশদয কমাগ্যতা ও দক্ষতা উন্নয়শনয ভাধ্যশভ গমতীর ভূমভ ব্যফস্থানা  মনমিতেযণ। 

               

প্রমক্ষশণয ভাধ্যশভ ভূমভ ব্যফস্থানায় জমেত েভ মেতমা ও েভ মচাযীগশণয কমাগ্যতা, দক্ষতা , দাময়ত্বীরতা, স্ব-উশযাগী 

ভশনাবাফ, স্বচ্ছতা এফাং তনমতেতা বৃমি। 

 

ভূমভ প্রান প্রমক্ষণ কেশন্দ্রয োম মাফরীিঃ  

ভূমভ প্রান প্রমক্ষণ কেশন্দ্রয মূর োজ শরা ভূমভ ব্যফস্থানা ও ভূমভ জমযশয াশথ ম্পৃি েভ মেতমা/ 

েভ মচাযীশদয ভূমভ মফলয়ে প্রমক্ষণ প্রদান। ভূমভ ব্যফস্থানা মফবাশগয ভাঠ ম মাশয়য ফ মমনম্ন স্তয ইউমনয়ন ভূমভ 

অমপশ েভ মযত ইউমনয়ন ভূমভ োযী েভ মেতমা, উ-োযী েভ মেতমা, উশজরা ভূমভ অমপ ও কজরা 

প্রাশেয োম মারশয় েভ মযত নাভজাযী োযী, াটি মমপশেে োযী, অমপ োযী, াশব ময়ায, োনুনশগা 

ভম মাশয়য েভ মেতমা/েভ মচাযী, োযী েমভনায, োযী েমভনায (ভূমভ), আযমর্ম, কজমও, এর.এ.ও, 

উশজরা মনফ মাী অমপায ও অমতমযি কজরা প্রাে ম মাশয়য েভ মেতমাশদয ভূমভ আইন াংক্রান্ত মফমবন্ন মফলশয় 

ভূমভ প্রান প্রমক্ষণ কেন্দ্র, প্রমক্ষশণয আশয়াজন েশয থাশে। ভূমভ ভন্ত্রণারয় ও ভন্ত্রণারশয়য অধীন মফমবন্ন 

দপ্তয/অমধদপ্তশযয েভ মেতমা/েভ মচাযী এফাং কশেরশভন্ট মফবাশগয োযী কশেরশভন্ট অমপায, উ-োযী 

কশেরশভন্ট অমপায, োনুনশগা, খামযজ োযী মফমবন্ন ম মাশয়য েভ মচাযীশদয জন্যও ভূমভ আইন মফলয়ে 

প্রমক্ষণ কোশ ময আশয়াজন েযা য়। ফাাংরাশদ পুমর এয োযী পুমর সুায ও অমতমযি পুমর 

সুাযগণও স্বল্প মযশয ভূমভ ব্যফস্থানা প্রমক্ষণ কোশ ম অাং গ্রণ েশয থাশেন। 

 

এছাো কজরা ও মফবাগ ম মাশয় ভূমভ প্রান প্রমক্ষণ কেশন্দ্রয উশযাশগ কজরা প্রান ও মফবাগীয় েমভনাশযয 

ায়তায় কজরা প্রান ও মফবাগীয় েমভনাশযয োম মারশয় ইউমনয়ন ভূমভ োযী েভ মেতমা/উ-োযী ভূমভ 

েভ মেতমা, নাভজাযী োযী, াটি মমপশেে োযী, াশব ময়ায ও অমপ োযী ভম মাশয়য েভ মেতমা/ 

েভ মচাযীশদয জন্য ১ প্তা ব্যাী ভূমভ ব্যফস্থানা প্রমক্ষণ কোশ ময আশয়াজন েযা শয় থাশে। 

 

   ৮- ৯                                                                            

   ’                   -                                                             
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ভূমভ প্রান প্রমক্ষণ কেশন্দ্রয জনফর ও াাংগঠমনে োঠাশভািঃ 

মযচারে, ভূমভ প্রান প্রমক্ষণ কেন্দ্র, প্রমতষ্ঠাশনয প্রধান মশশফ দাময়ত্ব ারন েশযন। এ কেশন্দ্রয অনুশভামদত 

জনফর ৪২ জন। মায মফফযণ মনম্নরূ :     

 

ক্রমভে দমফ      দ নফসৃষ্ট দ 

(     )  

কভাে দ 

১ মযচারে ০১ - ০১ 

২ উ-মযচারে ০১ ০১ ০২ 

৩ োযী মযচারে ০৫ - ০৫ 

৪ োযী কপ্রাগ্রাভায - ০১ ০১ 

৫ প্রোনা েভ মেতমা - ০১ ০১ 

৬ কাশের সুায - ০১ ০১ 

৭ োযী রাইশেযীয়ান - ০১ ০১ 

৮ প্রধান োযী ০১ - ০১ 

৯ মাফ যক্ষে ০১ - ০১ 

১০ েমম্পউোয অাশযেয ০১ - ০১ 

১১ রাইশেময োযী োভ েিাোরগায ০১ - ০১ 

১২ াঁে মুদ্রাক্ষমযে োভ েমম্পউোয অাশযেয ০১ - ০১ 

১৩ নামজয োভ েিাময়ায ০১ - ০১ 

১৪ অমপ োযী োভ েমম্পউোয মুদ্রাক্ষমযে ০৩ - ০৩ 

১৫ গােী চারে ০১ - ০১ 

১৬ ইশরেমিময়ান - ০১ ০১ 

১৭ েিা যোয ০১ - ০১ 

১৮ অমপ ায়ে ০৬ - ০৬ 

১৯ মনযাত্তা প্রযী ০২ ০১ ০৩ 

২০ মযচ্ছন্নতা েভী ০১ - ০১ 

২১ প্লাম্বায োভ াম্প অাশযেয - ০১ ০১ 

২২ মরপে ম্যান - ০১ ০১ 

২৩ ফাবুমচ ম - ০১ ০১ 

২৪ োযী ফাবুমচ ম - ০১ ০১ 

২৫ ক্লা এিাশেনশর্ন্ট - ০২ ০২ 

২৬ কাশের ফয় - ০২ ০২ 

 কভাে ২৭ ১৫ ৪২ 
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ভূমভ প্রান প্রমক্ষণ কেশন্দ্রয (এরএটিম) অফোঠাশভাগত সুশমাগ-সুমফধা: 

ঢাো মফশ্বমফযারয়, মনউভাশেমে ও াাফাগ এরাোয োছাোমছ োোফন ঢার এরাোয় ২১.৫৮ তে জমভয উয 

ভূমভ প্রান প্রমক্ষণ কেশন্দ্রয মনজস্ব বফন অফমস্থত। ১২ তরা পাউশেন মফমষ্ট এ বফশনয ১২ তরা ম মন্ত মনভ মাণ 

োজ কল শয়শছ এফাং ফতমভাশন এখাশন প্রমক্ষণ োম মক্রভ মযচামরত শচ্ছ।  

(১) ক্লা রুভ: এরএটিম বফশনয ৩য়, ৪থ ম   ৫  তরায় ৩টি          যশয়শছ। প্রমতটি           ৩৫ জন 

প্রমক্ষণাথীয আন ব্যফস্থা যশয়শছ।                                    
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(২) র্যমভেযী: এরএটিম বফশনয ৫ভ, ৬ষ্ঠ, ১০ভ, ১১ তভ ও ১২ তভ  তরায়  ৪টি মবআইম েক্ষ কভাে ৪৭টি েক্ষ 

যশয়শছ। প্রমতটি েশক্ষ ২জন েশয কভাে ৯৪ জন প্রমক্ষণাথীয আফামে সুমফধা আশছ। প্রমতটি েক্ষ      ফাথরুভ 

এফাং মনজস্ব ব্যারেমন আদৄমনে আফাফশে সুমিত যশয়শছ। র্যমভেমযয প্রমতটি েক্ষ মনয়মভতবাশফ মযস্কায 

মযচ্ছন্ন েযা য় এফাং এখাশন  অফস্থানযত প্রমক্ষণাথীশদয ামফ মে মনযাত্তা মনমিত েযায জন্য মনয়মভত তদাযমে 

েযা য় । কেফরভাে অে কেশন্দ্র প্রমক্ষশন অাংগ্রণোযীশদয জন্য এই আফান                

 

  

 

 

 

(৩) রাইশেময: এরএটিম বফশনয ৭  তরায় এেটি রাইশেময যশয়শছ মায পুস্তে াংখ্যা াঁচ াজাশযয অমধে। ভূমভ 

াংক্রান্ত পুস্তে ছাোও অন্যান্য আইন, যাজনীমত, ামতি, ধভীয়                    ও অন্যান্য মফলশয়য     

এফাং াভময়   যশয়শছ।  

  

 

 

 

 

 

রাইশেযীশত অধ্যায়নযত প্রমক্ষণাথীগণ 
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প্রমক্ষণাথীশদয ভাশঝ ভশনাযভ মযশফশ খাফায মযশফন 

(৪) েমম্পউোয ল্যাফ: এরএটিম বফশনয ৬ষ্ঠ  তরায় ২টি েমম্পউোয ল্যাফ যশয়শছ। প্রমতটি ল্যাশফ ৩০   েশয কভাে 

কভাে ৬০                                        েমম্পউোয ল্যাশফয ভাধ্যশভ প্রমক্ষণাথীশদযশে তথ্য 

ও প্রযুমিয উয প্রমক্ষশণয ব্যফস্থা েযা য়।                                             wifi 

                   

 

 

 

(৫) র্াইমনাং: এরএটিম বফশনয ৪থ ম তরায় কভাে ১০০ জন প্রমক্ষনাথী-এয আন ব্যফস্থা                    

উন্নতভাশনয দুইটি র্াইমনাং যশয়শছ। এখাশন প্রমক্ষনাথীশদয োশরয নাস্তা, দুপুশযয খাফায ও যাশতয খাফায 

মযশফন েযা য়। খাফায ততময কথশে শুরু েশয মযশফন ম মন্ত প্রমতটি দশক্ষশ স্বাস্থিেয মযশফ ফজায় যাখায 

ব্যাাশয এরএটিম ের্তমশক্ষয ফ মদা জাগ দৃমষ্ট মফযভান। েিাশপশেমযয়ায় বুিশপ মশেশভ করফ্ ামব ম এয 

ভাধ্যশভ  খাফায মযশফশনয ব্যফস্থা েযা শয় থাশে। মযশফনোযীশদয জন্য যশয়শছ মনধ মামযত কাাে।  এছাোও 

অবিন্তযীণ েিাশপশেমযয়ায় েভ মযত েভ মচামযশদয খাফায প্রস্তুত এফাং মযশফন মফলয়ে প্রমক্ষণ এয ভাধ্যশভ 

প্রমমক্ষত েযায প্রয়া চরভান। 

 

ক্র নাং র্াইমনাং এয নাভ এম/ নন এম ধাযন ক্ষভতা (  ) 

১       -   এম ৫০ 

২       -   এম ৫০ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

েমম্পউোয ল্যাশফ প্রমক্ষণযত প্রমক্ষণাথীবৃন্দ 
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(৬) েভনরুভ: এরএটিম বফশনয ৫ভ তরায় ১টি েভনরুভ যশয়শছ, কমখাশন কেমরমবন ও ইনশর্ায কখরাদৄরায ব্যফস্থা 

আশছ। 

 

(৭) ওয়ার কেমফশনে : ভূমভ প্রান প্রমক্ষণ কেশন্দ্রয ের েভ মচাযীশদয দ্রুত ভশয় োম ম ম্পাদশনয জন্য আদৄমনে 

সুমফন্যস্ত ওয়ার কেমফশনে এয ব্যফস্থা েযা শয়শছ। 

 

(৮) ওশয়টিাং রুভ : 

  

 

(৯) মরপে :   
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ভূমভ প্রান প্রমক্ষণ কেন্দ্র ের্তমে গৃীত নতুন নতুন কফামূ : 

ভূমভ প্রান প্রমক্ষণ কেন্দ্র প্রমতমনয়ত প্রমক্ষণ গ্রণ েযশত আা প্রমক্ষণাথীশদয কফামূ জ েযায জন্য 

উদ্ভাফনী কচষ্টা চামরশয় মাশচ্ছ। এযই অাং মশশফ মনম্নফমণ মত োম মক্রভ চালু েযা শয়শছ : - 

 ভূমভ প্রান প্রমক্ষণ কেশন্দ্র অাংগ্রণোযী প্রমক্ষণাথীগশণয জন্য অনরাইন কযমজশেন ও িাে আউে 

যফযা: প্রমক্ষণাথীগণ               য latc.gov.bd ওশয়ফ াইশে  অনরাইন কযমজশেন’ এ 

মক্লে েশয পযভটি পূযণ েযশত াশযন। প্রমক্ষণাথীগণ অনরাইশন কযমজশেন পযভ পূযণ েযায য 

এএভএ এ এেটি কোর্ যফযা েযা য়। উি কোর্ দ্বাযা অনরাইশন যফযাকৃত িাে আউে কযমজমেকৃত 

প্রমক্ষণাথীগণ েশত এফাং র্াউন করার্ েযশত াযশফন, মা কো ম শুরুয পূশফ মই যফযা েযা য়।   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 প্রশতিে প্রমক্ষণাথীয প্রমক্ষণ চরাোরীন ভশয়য জন্য ল্যাে যফযা : প্রমক্ষণাথীগণ কোশ ম অাংগ্রণ 

েযায য প্রশতিেশে এেটি েশয ল্যাে যফযা েযা য়। মা প্রমক্ষণ চরাোরীন প্রমক্ষণাথীয মনেে 

থাশে এফাং প্রমক্ষণ কশল ের্তমশক্ষয মনেে জভা মদশত য়। 

 

 

                                             

ইশরেিমনে প্রযুমিমনবময আদৄমনে মক্ষাব্যফস্থাশে ফরা য় ইশরেিমনে রামন মাং ফা াংশক্ষশ ই-রামন মাং। 

কযমর্ও কথশে কভাফাইর অিা ম মন্ত ফই ই-রামন মাংশয়য অন্তর্ভ মি। ই-রামন মাং ফতমভাশন মফশ্বব্যাী অশনে 

জনমপ্রয়। ই-রামন মাং এয ভাধ্যশভ মক্ষাথী তায প্রশয়াজন ভত এেই  মর্মজোর েনশেন্ট  ফা মবমর্ও মক্ল, 

ইশচ্ছভশতা ফাযফায ব্যফায েযায সুশমাগ াশচ্ছ। 

 

২০১৬ াশরয ১ কপব্রুয়াময প্রধানভন্ত্রী কখ ামনা ‘মুিাঠ’ নাভে প্রথভ জাতীয় ই-রামন মাং প্লিােপযভ উশদ্বাধন 

েশয ফাাংরাশদশ যুগান্তোযী ই-মক্ষায কক্ষশে এে অমবমাো শুরু েশযন। মুিাশঠ মক্ষে, মক্ষাথী, েভ মজীফী, 

মফশদগাভী েভী, প্রফাী েভী, গৃমনী, যুফ ভাজ ফা বৃি তথা ফাই ই-রামন মাংশয়য সুশমাগ াশচ্ছন। ফাাংরাশদশয 

প্রথভ প্রমক্ষণ প্রমতষ্ঠান মশশফ ভূমভ ব্যফস্থানা মফলয়ে মবমর্ও টিউেমযয়ার মুিাঠ এ আশরার্ এয ভাধ্যশভ 

ভূমভ প্রান প্রমক্ষণ কেন্দ্র কদ জুশে অফমস্থত ের প্রমক্ষনাথীশদয জন্য ই রামন মাং কোশ ময উশদ্বাধন েশয।  
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ভূমভ ব্যফস্থানা মফলয়ে ই রামন মাং কোশ ময উশদ্বাধনী অনুষ্ঠাশন ম্মামনত মচফ             কভািঃ ভাক ছুদুয 

যভান ােওয়াযী       -               

 

 

 মবমর্ও েনপাশযন্স মশেভ চালুেযণ : মবমর্ও েনপাশযন্স এয ভাধ্যশভ দূযপ্রমক্ষশণয অাং মশশফ মফমবন্ন 

মফবাশগ অনুমষ্ঠত কোশ ময কন মযচারনা েযা য়।   

 

 

 

 স্থায়ী ও অস্থায়ী মূরধন (ইনশবন্টযী) যঞ্জাভ ব্যফস্থানা : ভূমভ প্রান প্রমক্ষণ কেশন্দ্রয ক্রয়কৃত ের  স্থায়ী 

ও অস্থায়ী                    ওশয়ফশফজর্ এিামপ্লশেন পেওয়িায এয ভাধ্যশভ াংযক্ষণ ও 

ব্যফস্থানা েযা শয় থাশে। পূশফ ম কযমজোশয মনফন্ধশনয ভাধ্যশভ  কোয ম্যাশনজ  েযা ত। কোয োযী ছাো 

অন্যশদয জন্য ক্রয়কৃত ের স্থায়ী ও অস্থায়ী                             জানা ম্ভফ ত না। নতুন এ 

ব্যফস্থা                                                                         

                                        (             )                            

                                                                                  ,    

                                         কফা জীেযণ শয়শছ এফাং ভয় হা কশয়শছ। অে 

পেওয়িায ব্যফাযোযী েভ মেতমাগণ (াওয়ার্ মধাযীগণ)                                            

েে কদখশত ও ব্যফায েযশত া   । 
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ভূমভ প্রান প্রমক্ষণ কেশন্দ্রয ইনশবনেযী ম্যাশনজশভন্ট পেওয়িাশযয অনুশভাদন িমত 

ভূমভ প্রান প্রমক্ষণ কেশন্দ্রয ইনশবনেযী ম্যাশনজশভন্ট পেওয়িাশযয র্িা কফার্ ম 
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 রাইশেযীয ফই েিাোরমগাং এফাং ব্যফস্থানা : ভূমভ প্রান প্রমক্ষণ কেশন্দ্রয রাইশেযীশত ক্রয়কৃত ের  পুস্তে 

ওশয়ফশফজর্ এিামপ্লশেন পেওয়িায এয ভাধ্যশভ েিাোরমগাং, াংযক্ষণ ও ব্যফস্থানা েযা শয় থাশে।  

 

 

 

 

 

 

 

 

ভূমভ প্রান প্রমক্ষণ কেশন্দ্রয পুস্তে েিাোরমগাং মশেভ পেওয়িাশযয র্িা কফার্ ম 

ভূমভ প্রান প্রমক্ষণ কেশন্দ্রয পুস্তে েিাোরমগাং মশেভ পেওয়িাশযয পুস্তে কখাঁজায প্রমক্রয়া 
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 সুিশবনীয প্রো :    ৮- ৯                                 -                           

                                            (   )                                     

                               

 

 

 প্রচায ও মফজ্ঞান :    ৮- ৯                                                        

                                                                                     

                        (   )                                                       
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 অনরাইন ফাশজে ম্যাশনজশভন্ট পেওয়িায :  

                           -                                                       

                                                                                         

                                                                                       

                                                                                     

                                                                                     

                                ৯-                                 

 

 

 

 

অনরাইন ফাশজে ম্যাশনজশভন্ট পেওয়িায এয কাভ কজ 

অনরাইন ফাশজে ম্যাশনজশভন্ট পেওয়িায 
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মম েিাশভযা 
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প্রমক্ষণ াংক্রান্ত :  

(ে) প্রমক্ষণ কো ম: 

ভূমভ ভন্ত্রণারয় ের্তমে অনুশভামদত ফামল মে প্রমক্ষণ েভ মসূমচয আওতায় কেশন্দ্র              ভূমভ ব্যফস্থানা   

     প্রমক্ষণ কোশ ময আশয়াজন েযা য়। কো মগুশরা মনম্নরূিঃ  

১। অমতমযি কজরা ম্যামজশেে, অমতমযি কজরা প্রাে (ামফ মে/ যাজস্ব /এর,এ/মক্ষা ও উন্নয়ন) এফাং অমতমযি 

পুমর সুাযগশণয জন্য “উচ্চতয ভূমভ ব্যফস্থানা কো ম - ১” (কভয়াদ- ১ প্তা, ২৫টি অমধশফন )। 

২। উশজরা মনফ মাী অমপাযশদয জন্য “উচ্চতয ভূমভ ব্যফস্থানা কো ম - ২” (কভয়াদ- ১ প্তা, ২৫টি অমধশফন )। 

৩। োযী েমভনায (ভূমভ)গশণয জন্য “কফমে ভূমভ ব্যফস্থানা কো ম” (কভয়াদ- ৪ প্তা,৭৫ অমধশফন) । 

 

 

  

৪। মমনয়য োযী েমভনায/োযী েমভনায ও অন্যান্য দপ্তশযয ভম মাশয়য েভ মেতমাশদয জন্য “ভূমভ 

ব্যফস্থানা কো ” (কভয়াদ- ২ প্তা, ৫০টি অমধশফন )। 

৫। ভূমভ হুকুভদখর েভ মেতমা ও অমতমযি ভূমভ হুকুভ দখর েভ মেতমা/ভূমভ অমধগ্রণ োশজ াংমিষ্ট অন্যান্য দপ্তশযয 

ভম মাশয়য েভ মেতমাগশণয জন্য “ভূমভ অমধগ্রণ মফলয়ে কো ম-১” (কভয়াদ-১ প্তা, ২৫টি অমধশফন )। 

৬। অমধগ্রণ াংমিষ্ট োনুনশগা, াশব ময়ায, অমপ োযী এফাং ভম মাশয়য েভ মেতমাগশণয জন্য “ভূমভ অমধগ্রণ 

মফলয়ে কো ম-২” (কভয়াদ-১ প্তা, ২৫টি অমধশফন )।  

৭। ভূমভ ভন্ত্রণারশয়য মাফ মনয়ন্ত্রে (যাজস্ব) দপ্তশয েভ মযত অমর্েযগশণয জন্য “ভূমভ মফলয়ে অমর্ে ব্যফস্থানা কো ম” 

(কভয়াদ-২ প্তা, ৫০ টি অমধশফন )।  

 

প্রমক্ষণাথীশদয শে পশোশশন জনাফ কভা: ভােছুদুয যভান ােওয়াযী, মচফ, ভূমভ ভন্ত্রণারয়  
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৮। ইউমনয়ন ভূমভ োযী/উ োযী েভ মেতমা; াশব ময়ায, কোয; কফঞ্চ/যাজস্ব/াটি মমপশেে োযী ও ভম মাশয়য 

েভ মচাযীগশণয জন্য “কফমে েমম্পউোয অিামপ্লশেন কো ম” (কভয়াদ-২ প্তা, ৫০ টি অমধশফন)। 

৯। ভূমভ োযী/উ োযী েভ মেতমা; াশব ময়ায, কোয; কফঞ্চ/যাজস্ব/ াটি মমপশেে োযী ও ভম মাশয়য 

েভ মচাযীগশণয জন্য “মফশল ভূমভ ব্যফস্থানা কো ম - ১” (কভয়াদ-২ প্তা, ৫০ টি অমধশফন )। 

১০। ভূমভ ভন্ত্রণারশয়য াংযুি অমধদপ্তয/দপ্তশয েভ মযত েভ মচাযীগশণয জন্য “মফশল ভূমভ ব্যফস্থানা কো ম - ২” (কভয়াদ-

২ প্তা, ৫০টি অমধশফন )। 

১১। মফবাগ ও কজরা ম মাশয় ভূমভ োযী েভ মেতমা, ভূমভ উ-োযী েভ মেতমা, াশব ময়ায, যাজস্ব োযী, কোয, 

কফঞ্চোযী এফাং াটি মমপশেে োযী ভম মাশয়য েভ মচাযীগশণয জন্য “ভূমভ ব্যফস্থানা কো ম” (কভয়াদ-১ প্তা, 

৩০টি অমধশফন )। 

১২। াফতমি কজরামূশ ভূমভ ব্যফস্থানায় মনশয়ামজত কর্ম্যান এফাং ভূমভ াংমিষ্ট েভ মচাযীগশণয জন্য “াফ মতি ভূমভ 

ব্যফস্থানা প্রমক্ষণ কো ম” (কভয়াদ- ১ প্তা, ২৫টি অমধশফন )। 

 

(খ) প্রমক্ষণ িমত: 

মফমবন্ন ভন্ত্রণারয়, মফবাগ ও দপ্তশয েভ মযত      েভ মেতমা ভূমভ মফলয়ে মফমবন্ন আইন োনুশন াযদী এফাং ভাঠ 

ম মাশয় দীঘ মমদন যাময ভূমভ ব্যফস্থানা ও জময োশজয াশথ যুি মছশরন তাঁযা প্রমক্ষে মশশফ প্রমক্ষণ প্রদান 

েশয থাশেন। Power point Presentation, প্রশ্ন-উত্তয ফ ম, দরীয় আশরাচনা, কে েিামর্, কযার-কপ্ল, 

প্যাশনর মর্োন ইতিামদ Two way communication এয ভাধ্যশভ প্রমক্ষণ প্রদান েযা শয় থাশে। 

এছাো ভূমভ ব্যফস্থানায াশথ াংমিষ্ট মফমবন্ন দপ্তশয াংযুমি প্রদান ও মক্ষা পশযয ভাধ্যশভ ব্যফামযে প্রমক্ষণ 

কদয়া য়। অমবজ্ঞতা মফমনভশয়য জন্য ান্ধি অমধশফশন যোশযয দস্থ েভ মেতমা ও গুরুত্বপূণ ম ব্যমিত্বশদয আভন্ত্রণ 

       মুি আশরাচনায ব্যফস্থা েযা য়। ভূমভ াংক্রান্ত মফমবন্ন মফল   েভ মারা এফাং কমভনাশযযও আশয়াজন েযা 

য়। 

 

 

মপল্ড মবমজে - োযী েমভনায (ভূমভ)   । 



24 

 

(গ) প্রমক্ষণ মূল্যায়ন: 

ভূমভ প্রান প্রমক্ষণ কেন্দ্র, মফবাগ এফাং কজরা ম মাশয় অনুমষ্ঠত প্রমক্ষণ কো মমূশয প্রমক্ষণাথীশদয প্রাে-মূল্যায়ন 

ও চূোন্ত মূল্যায়শনয ভাধ্যশভ ামফ মে মূল্যায়ন েযা য়। প্রমক্ষণোরীন দরীয় আশরাচনায ভাধ্যশভও প্রমক্ষণাথীশদয 

মূল্যায়ন েযা শয় থাশে। অমতমথ ফিাশদয জন্য মনধ মামযত মূল্যায়ন পযশভ প্রমক্ষণাথী ের্তমে মূল্যায়শনয ব্যফস্থা 

যশয়শছ। প্রমক্ষণাথীশদয মূল্যায়শনয মবমত্তশতই মূরত অমতমথ ফিাশদয প্যাশনর ততময য়। এ ছাো কেশন্দ্র অনুমষ্ঠত 

কো মমূ ভূমভ ভন্ত্রণারয় ের্তমে মনয়মভত যীমফক্ষণ ও মূল্যায়ন েযা য়। কজরা ও মফবাগ ম মাশয় অনুমষ্ঠত 

কো মমূশ ভূমভ প্রান প্রমক্ষণ কেশন্দ্রয েভ মেতমাগণ অাংগ্রণ েশয থাশেন। মফমবন্ন ম মাশয় মূল্যায়শনয মবমত্তশত 

প্রমক্ষণ চামদা মনরূন এফাং প্রমক্ষণ ভমর্উর ততময     য়।  

 

                                                                                        

                                                             

 

 

 

 

 

 

কভ নাইশে অনুলদ ও প্রমক্ষণাথীবৃন্দ 

াাংস্কৃমতে ন্ধিা 
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(ঘ) অমতমথ ফিা: 

                                                                                             

                       কচয়াযম্যান, ভা-মযচারে,                -        -                    

                              -          াংমিষ্ট মফলশয় অমবজ্ঞ                       

অাংগ্রণ েশযন। এ জন্য যোয ের্তমে মনধ মামযত াশয ম্মা   বাতা প্রদান েযা য়। 

 

ান্ধিোরীন অমধশফশন জনাফ এ,এভ                           , াইশোে ম মফবাগ। 

কভ নাইশে অনুলদ ও প্রমক্ষণাথীবৃন্দ 
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জনাফ                                            এফাং কফগভ উম্মরু াছনা, কচয়াযম্যান, ভূমভ াংস্কায কফার্ ম। 
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(ঙ) কমভনায/েভ মারা : 

কমভনায 

১২ মর্শম্বয, ২০১৮ োর ১০.০০ ঘটিোয় ভূমভ প্রান প্রমক্ষণ কেশন্দ্র “জাতীয় াঠ্যক্রশভ  ভূমভ মফলয় 

অন্তর্ভ মমিেযণ এয প্রশয়াজনীয়তা” ীল মে এেটি কমভনায আশয়ামজত য়। উি কমভনাশয প্রধান অমতমথ মশশফ 

উমস্থত মছশরন জনাফ কভািঃ ভােছুদুয যভান ােওয়াযী, মচফ, ভূমভ ভন্ত্রণারয়। কমভনাযটি ঞ্চারনা েশযন  জনাফ 

কভািঃ আব্দুর াই , মযচারে, ভূমভ প্রান প্রমক্ষণ কেন্দ্র। মূর প্রফন্ধ উস্থান েশযন জনাফ ামের আশভদ, 

প্রবালে, জগন্নাথ মফশ্বমফযারয় এফাং কর্মজগশনশের্ স্পীোয মশশফ  ফিব্য প্রদান েশযন র্. কভা: কতৌমদুর 

ইরাভ, প্রশপয, আইন মফবাগ, ঢাো মফশ্বমফযারয়। এছাোও  উমস্থত মছশরন কচয়াযম্যান ভূমভ আীর কফার্ ম, 

কচয়াযম্যান ভূমভ াংস্কায কফার্ ম, প্রশপয র্. কভাাম্মদ োয়শোফাদ, বুশয়ে,  ভামযচারে, ভূমভ কযের্ ম ও জময 

অমধদপ্তয এফাং ভাধ্যমভে ও উচ্চ ভাধ্যমভে  মক্ষা কফার্ ম,       ফাাংরাশদ ভাদযাা মক্ষা কফার্ ম, ঢাো, ভাধ্যমভে ও 

উচ্চ মক্ষা অমধদপ্তয, ভমন্ত্রমযলদ মফবাগ ও ফাাংরাশদ পুমর এয প্রমতমনমধ। 

   

  জাতীয় াঠ্যক্রশভ  ভূমভ মফলয় অন্তর্ভ মমিেযণ এয প্রশয়াজনীয়তা” মফলয়ে কমভনায  

 

 

কো ম োমযকুরাভ মযমবউ েভ মারা :  

ভূমভ প্রান প্রমক্ষণ কেশন্দ্রয “প্রমক্ষণ প্রমতষ্ঠান রুেল্প ২০২১” এয আশরাশে “কো ম োমযকুরাভ মযমবউ 

েভ মারা”  ৬        ৯       োর ০৯.০০      কথশে ০২.০০ ঘটিো ম মন্ত এ কেশন্দ্রয ২য় তরায       

    অনুমষ্ঠত য়। ২০১৮-২০১৯ অথ ম ফছশযয কো মমূশয েনশেন্ট কাশ্যার মভমর্য়া াংরাশয গাইর্  রাইশনয 

আশরাশে                                                আশর্ে েযা য়।                

                                        উি েভ মারায় প্রধান অমতমথ মশশফ উমস্থত মছশরন ভূমভ 

ভন্ত্রণারশয়য                                       ।                                        

              (           )                 েভ মারাটিয ঞ্চারশেয দাময়ত্ব ারন েশয           

             -                             । বামতত্ব েশযন জনাফ কভা: আব্দুর াই, মযচারে 

(যুগ্ম-মচফ), ভূমভ প্রান প্রমক্ষণ কেন্দ্র। 
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                   ৮- ৯                                                               

“রূেল্প ২০২১ ও ২০৪১ ফাস্তফায়শন ভূমভ ব্যফস্থানায চিাশরঞ্জ : উত্তযশণয  উায়” ীল মে                      

                                                                                  

                                                                                     

                (    )                                                                

                                        (  -    )                              

 

  

 

 

প্রমক্ষণ প্রমতষ্ঠান রূেল্প ২০২১ এয আশরাশে কো ম োমযকুরাভ মযমবউ েভ মারা ২০১৯ 

মশরে মফবাশগ অনুমষ্ঠত “রূেল্প ২০২১ ও ২০৪১ ফাস্তফায়শন ভূমভ ব্যফস্থানায চিাশরঞ্জ: উত্তযশণয উায়” ীল মে েভ মারায মেছু মস্থয মচে 

স্থান : যাঙাউটি মযশাে ম, কভৌরবীফাজায কজরা  
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( ) অবিন্তযীন প্রমক্ষণ : জনপ্রান প্রমক্ষণ নীমতভারা (মএটিম) অনুমায়ী    ৮- ৯          প্রশতিে 

েভ মচাযীশে ৬০ ঘন্টা ফাধ্যতামূরে প্রমক্ষশণয অাং মশশফ ভূমভ প্রান প্রমক্ষণ কেশন্দ্রয েভ মচাযীশদয প্রমক্ষণ 

প্রদান       ।    ৮- ৯                                                        - ৬      ৬  

            ৬৭       ৭-        ৫                      ৬                                

           ৭                            

 

 

( ) ভূমভ প্রান প্রমক্ষন কেন্দ্র শত প্রথভ তফশদমে প্রমক্ষণ             : 

ল্যাে ম্যাশনজশভন্ট কিমনাং কন্টায (LMTC),  কনার, ভূমভ প্রান প্রমক্ষণ কেন্দ্র (LATC) ফাাংরাশদ এয     

                । LMTC    কনাশরয যো   েভ মেতমা/েভ মচাযীশদয জন্য ভূমভ ব্যফস্থানা াংক্রান্ত 

মাফতীয় প্রমক্ষশণয                উি প্রমক্ষণ কেন্দ্রটি কবৌগমরেবাশফ ফাাংরাশদশয মনেেফতী ওয়ায় এফাং 

উি কেশন্দ্রয প্রমক্ষণ োম মক্রভ LATC এয াশথ       ওয়ায় LATC এয ক্ষ কথশে কনাশরয LMTC 

                ২টি টিশভ কভাে ১৪  জন         মফগত     ৫    ৯       ৬  ৫    ৯           

 ৯  ৫    ৯       ৩  ৫    ৯            দু’টি ম মাশয় কনার এ এেটি exposure visit           

   ৮- ৯                                                                           

                                                                               

                                                                                      

                                                                                 

                                                                                     

                                  Master in Land Administration, 

Bachelors of Engineering in Geomatrics     Diploma in Geomatrics 

Engineering-  ৩                                   

  

মশরে মফবাশগ অনুমষ্ঠত “রূেল্প ২০২১ ও ২০৪১ ফাস্তফায়শন ভূমভ ব্যফস্থানায চিাশরঞ্জ: উত্তযশণয উায়” ীল মে েভ মারায মেছু মস্থয মচে 

স্থান : যাঙাউটি মযশাে ম, কভৌরবীফাজায কজরা  



30 

 

 

 

  

 

 

 

( ) কেশন্দ্রয প্রমক্ষণ অগ্রগমত (১৯৮৭ শত ২০১৯          ) 

 

অথ ম ফছয 
কোশ ময াংখ্যা  প্রমক্ষণাথীয াংখ্যা  

ফ মশভাে 
েভ মেতমা েভ মচাযী কভাে েভ মেতমা েভ মচাযী কভাে 

১৯৮৭-৮৮ ৩ ৭ ১০ ১৬৮ ১০১৯ ১১৮৭ ১১৮৭ 

১৯৮৮-৮৯ ১০ ১০ ২০ ৪৩৯ ৯১৭ ১৩৫৬ ২৫৪৩ 

১৯৮৯-৯০ ১২ ২১ ৩৩ ৪৯০ ১১০৯ ১৫৯৯ ৪১৪২ 

১৯৯০-৯১ ১৯ ১৫ ৩৪ ৫৪৩ ৫৩০ ১০৭৩ ৫২১৫ 

১৯৯১-৯২ ১৯ ২১ ৪০ ৫৪৭ ৬১০ ১১৫৭ ৬৩৭২ 

১৯৯২-৯৩ ১৯ ২০ ৩৯ ৫৯০ ৭৩৮ ১৩২৮ ৭৭০০ 

১৯৯৩-৯৪ ৫ ৫ ১০ ২২৬ ১৮০ ৪০৬ ৮১০৬ 

১৯৯৪-৯৫ ১৬ ১৩ ২৯ ৫৯৮ ৮২২ ১৪২০ ৯৫২৬ 

১৯৯৫-৯৬ ৮ ২২ ৩০ ১৮৯ ৯৬৯ ১১৫৮ ১০৬৮৪ 

ভূমভ প্রান প্রমক্ষণ কেশন্দ্রয প্রথভ তফশদমে অমবজ্ঞতা মফমনভয় পশয কনাশরয ল্যাে ম্যাশনজশভন্ট কিমনাং কন্টায এ অনুলদবৃন্দ 
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অথ ম ফছয 
কোশ ময াংখ্যা  প্রমক্ষণাথীয াংখ্যা  

ফ মশভাে 
েভ মেতমা েভ মচাযী কভাে েভ মেতমা েভ মচাযী কভাে 

১৯৯৬-৯৭ ২১ ৬০ ৮১ ৫২৫ ২৯৯৭ ৩৫২২ ১৪২০৬ 

১৯৯৭-৯৮ ১৬ ৪৯ ৬৫ ৩১৯ ২৩০২ ২৬২১ ১৬৮২৭ 

১৯৯৮-৯৯ ১৪ ৪৬ ৬০ ২৪৭ ২০৯৯ ২৩৪৬ ১৯১৭৩ 

১৯৯৯-০০ ৮ ২৮ ৩৬ ২৫২ ১২১৩ ১৪৬৫ ২০৬৩৮ 

২০০০-০১ ৯ ২৬ ৩৫ ১৬০ ১২১৬ ১৩৭৬ ২২০১৪ 

২০০১-০২ ৬ ২৪ ৩০ ১৩৭ ৯৬২ ১০৯৯ ২৩১১৩ 

২০০২-০৩ ৪ ২৪ ২৮ ৯৭ ৯২৯ ১০২৬ ২৪১৩৯ 

২০০৩-০৪ ৭ ২৪ ৩১ ১৯৯ ৯৮২ ১১৮১ ২৫৩২০ 

২০০৪-০৫ ৭ ২৪ ৩১ ১৮৯ ৯০৬ ১০৯৫ ২৬৪১৫ 

২০০৫-০৬ ৫ ২৯ ৩৪ ১৮০ ১০৮১ ১২৬১ ২৭৬৭৬ 

২০০৬-০৭ ৫ ১৫ ২০ ১৬৮ ৬৬২ ৮৩০ ২৮৫০৬ 

২০০৭-০৮ ৭ ১৮ ২৫ ১৮৭ ৬০৪ ৭৯১ ২৯২৯৭ 

২০০৮-০৯ ৭ ১৬ ২৩ ১৯১ ৫৫৭ ৭৪৮ ৩০০৪৫ 

২০০৯-১০ ৯ ১৮ ২৭ ২৩২ ৬১৩ ৮৪৫ ৩০৮৯০ 

২০১০-১১ ১১ ১৯ ৩০ ২২০ ৬৪৮ ৮৬৮ ৩১৭৯৮ 

২০১১-১২ ১১ ২০ ৩১ ২৬৫ ৭৫৯ ১০২৪ ৩২৭৮২ 

২০১২-১৩ ১২ ২০ ৩২ ২৪৬ ৭৮৩ ১০২৯ ৩৩৮১১ 

২০১৩-১৪ ৮ ১৮ ২৬ ১৯৭ ৬২০ ৮১৭ ৩৪৬২৮ 

২০১৪-১৫ ১৩ ২৫ ৩৮ ৩৩১ ৯৬১ ১২৯২ ৩৫৯২০ 

২০১৫-১৬ ১০ ৪৩ ৫৩ ২৫৭ ১৬৪২ ১৮৯৯ ৩৭৮১৯ 

২০১৬-১৭ ১৫ ৩৭ ৫২ ৩৩৯ ১৩২৯ ১৬৬৮ ৩৯৪৮৭ 

২০১৭-১৮ ৯ ৪৬ ৫৫ ২৪৩ ১৭০৫ ১৯৪৮ ৪১৪৩৫ 

   ৮- ৯    ৫৩ ৬৩  ৮    ৫৭  ৩৩৯ ৪৩৭৭৪ 

ফ মশভাে ৩৩৫ ৮ ৬   ৫  ৯ ৫৩ ৩৪৫   ৪৩৭৭৪ - 
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( ) এেনজশয ২০১৮-১৯ অথ ম ফছশযয ভূমভ প্রান প্রমক্ষণ কেশন্দ্রয প্রমক্ষশণয অমজমত াপল্য: 

কেন্দ্র ফামল মে প্রমক্ষণ সূমচ 

অনুমায়ী প্রমক্ষণ 

কোশ ময াংখ্যা 

অনুমষ্ঠত কো ম 

াংখ্যা। 

রক্ষি ভাো প্রকৃত অজমন অমজমত 

াপল্য (%) 

ভূমভ প্রান প্রমক্ষণ কেন্দ্র, 

ঢাো। 

 ৯টি কো ম  ৮টি কো ম ৫৭০ জন 

প্রমক্ষণাথী 

৫৩৯ জন 

প্রমক্ষণাথী 

 ৯৪.৫৬% 

মফবাগ ম মাশয়য প্রমক্ষণ 

কো ম। 

২৮টি কো ম ২৫টি কো ম ১১২০ জন 

প্রমক্ষণাথী 

১  ০ জন 

প্রমক্ষণাথী 

৮৯. ৯% 

কজরা ম মাশয়য প্রমক্ষণ 

কো ম 

৬টি কো ম ২০টি কো ম ২৪০ জন 

প্রমক্ষণাথী 

৮   জন 

প্রমক্ষণাথী 

৩৩৩.৩৩% 

ফ মশভাে: ৫২টি কো ম ৬৩টি কো ম ১৯৩০ জন 

প্রমক্ষণাথী 

 ৩৩৯ জন 

প্রমক্ষণাথী 

   . ৯%  
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৫০০ 

১০০০ 
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২
০
১
৩
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৪

 

২
০
১
৫

-১
৬

 

২
০
১
৭

-১
৮

 

প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা 

প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা 
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ভূমভ প্রান প্রমক্ষণ কেশন্দ্রয ৬ষ্ঠ তরা শত ১২তভ তরা ম মন্ত ঊর্ধ্মমুখী ম্প্রাযণ প্রেল্প : 

ভূমভ প্রান প্রমক্ষণ কেশন্দ্রয ৬ষ্ঠ তরা শত ১২ তভ তরা ম মন্ত উর্ধ্মমূখী ম্প্রাযণ ীল মে 

প্রেল্প   ৪       ৭                       ,                               ৬        

   ৮           ৪          ৭                                                    

                                                                                 

                                                            ৪ ৮.৪     (     

                       )       ৬                                        ৫       

                                                               

 

ভূমভ প্রান প্রমক্ষণ কেশন্দ্রয ৬ষ্ঠ তরা শত ১২তভ তরা ম মন্ত ঊর্ধ্মমুখী ম্প্রাযণ             ৬  

                                                

 ৬                       ৭               ,                               

           (     ৩         )                                             

                                                                         

                                                                         

                               

                                                ৮                

                                          ,        (  -     )           

                                              

 

 

                        ৫                           

                                                             ৫           

               ৪                                                   
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ভূমভ প্রান প্রমক্ষণ কেশন্দ্র ফতমভাশন েভ মযত জনফশরয তথ্যামদ: 

ক্রমভে নাভ দফী েিার্ায এফাং মযমচমত 

নম্বয 

০১ জনাফ কভা: আব্দুর াই মযচারে (যুগ্ম-মচফ) মফমএ (প্রান) 

মযমচমত নাং-৪৫২৬   

০২ জনাফ                 উ-মযচারে (           ) মফমএ (প্রান)  

মযমচমত নাং-৪৫ ৩   

০৩                        োযী মযচারে (প্রমক্ষণ) মফমএ (প্রান) 

মযমচমত নাং- ৬৮৬৭   

০৪                      োযী মযচারে (     ) মফমএ (প্রান) 

মযমচমত নাং- ৬৮৯৪   

০৫                    োযী মযচারে (     ) মফমএ (প্রান) 

মযমচমত নাং- ৭      

০৬ জনাফ খান এ. বুয খান োযী মযচারে (উন্নয়ন, কফা ও আইমটি) মফমএ (নন-েিার্ায) 

০৭ জনাফ পাযা তানমজরা ভমতন োযী মযচারে (র্যমভেযী ও েিাশপশেমযয়া) মফমএ (প্রান) 

মযমচমত নাং-১৭৫৫৮  

০৮ জনাফ মুিঃ আরতাপ ভামুদ প্রধান োযী  

০৯ জনাফ কভািঃ কভাজাশম্মর ে মাফ যক্ষে  

১০ জনাফ কভািঃ াভীভ কাশন েমম্পউোয অাশযেয - 

১১ জনাফ এ,এভ,এ ইউসুপ নামজয োভ েিাময়ায  

১২ জনাফ কমরনা আিায অমপ োযী োভ েমম্পিঃ মুদ্রাক্ষমযে  

১৩ জনাফ কভািঃ আমভনুর ইরাভ অমপ োযী োভ েমম্পিঃ মুদ্রাক্ষমযে - 

১৪ জনাফ কভািঃ আব্দুর েমযভ গােী চারে - 

১৫ জনাফ কভািঃ জহুরুর ইরাভ েিা যোয - 

১৬ জনাফ কভািঃ েমফয কাশন অমপ ায়ে - 

১৭ জনাফ কভািঃ আযাফুর ইরাভ অমপ ায়ে - 

১৮ কফগভ কযৌন আিায অমপ ায়ে - 

১৯ জনাফ কভািঃ জাােীয আরভ অমপ ায়ে - 

২০ জনাফ কভািঃ যমপকুর ইরাভ অমপ ায়ে - 

২১ জনাফ কখ মনজাভ উমিন মনযাত্তা প্রযী - 

২২ কফগভ ারভা কফগভ মযচ্ছন্নতা েভী  - 
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ভূমভ প্রান প্রমক্ষণ কেশন্দ্রয ২০১৮-১৯ অথ ম ফছশযয ফাশজে           োম মক্রভ: 

ভূমভ প্রান প্রমক্ষণ কেশন্দ্র                      ২০১৮-১৯ অথ ম ফছশয ৪,৪ ,   াজায োো ফাশজে ফযাি 

প্রদান েযা য়। ফযািকৃত ফাশজশেয মফযীশত ৩০ জুন, ২০১৯ ম মন্ত ৪,২ ,৬৭ াজায োো প্রকৃত ব্যয় শয়শছ। 

অব্যময়ত  ৯,৩৩ াজায োো যোময কোলাগাশয চারাশনয ভাধ্যশভ ভ মণ েযা শয়শছ।  

 

২০১৮-১৯ অথ ম ফছশযয যাজস্ব প্রামপ্ত, যাজস্ব ব্যয় এয তথ্যাফমর মনম্নরূিঃ 

 

ে) যাজস্ব প্রামপ্ত (            ) : 

(াজায োোয়) 

অথ মননমতে কোর্ নাভ ২০১৮-২০১৯ 

৩৯০১ গৃ মনভ মাণ অমগ্রভ ৭৭ 

৩৯০৩ েমম্পউোয অমগ্রভ  ৮ 

 ফ মশভাে ৯৫ 

 

খ) যাজস্ব ব্যয়: 

(াজায োোয়) 

অথ মননমতে কোর্ নাভ ২০১৮-২০১৯ 

৪৫০০ েভ মেতমাশদয কফতন ৪৩  ৮ 

৪৬০০ েভ মচাযীশদয কফতন ৩৭    

৪৭০০ বাতামদ ৬৯  ৭ 

৪৮০০ যফযা ও কফা   ৩  ৬  

৪৯০০ কভযাভত ও যক্ষণাশফক্ষণ       

৬৮০০ ম্পদ াংগ্র (মূরধন)  ৯ ৬৭ 

 ফ মশভাে ৪    ৬৭ 

 

অন্যান্য োম মক্রভ: 

(ে) ক্রয়:  ভূমভ প্রান প্রমক্ষণ কেন্দ্র ফাশজে প্রামপ্তয য ক্রয় মযেল্পনা প্রণয়ন েশয ভন্ত্রণারয় শত অনুশভাদন 

গ্রণপূফ মে যোময ক্রয় আইন ২০০৬ ও ক্রয় মফমধভারা ২০০৮ অনুযণ েশয ক্রয় োম মক্রভ ম্পন্ন েশয।  

 

(খ) অমর্ে: ভূমভ প্রান প্রমক্ষণ কেশন্দ্রয ফাশজে ব্যশয়য মনয়মভত অমর্ে ম্পন্ন শয় থাশে।    ৮- ৯           

অমর্ে প্রমতশফদশনয ায-াংশক্ষ মনম্নরূিঃ 

 

অমর্ে আমত্তয াংখ্যা মনস্পমত্তয াংখ্যায ভন্তব্য 

০৫টি ০৫টি কোন অমনস্পন্ন আমত্ত কনই। 

 

তথ্য অমধোয আইন াংক্রান্ত োম মক্রভ: 

ভূমভ প্রান প্রমক্ষণ কেন্দ্র অফাধ তথ্য প্রফাশ মফশ্বা েশয। এ রশক্ষি ভূমভ প্রান প্রমক্ষণ কেন্দ্র তথ্য অমধোয 

আইন- ২০০৯ কভাতাশফে তথ্য অফমুিেযণ নীমতভারা-২০১৫ প্রণয়ন েশয এফাং এ আইশনয ১০ ধাযা অনুাশয 

দাময়ত্বপ্রাপ্ত েভ মেতমা মনশয়াগ েযা য়। তথ্য অফমুিেযণ            ভূমভ প্রান প্রমক্ষণ কেশন্দ্রয ওশয়ফাইে 

www.latc.gov.bd এ কদয়া শয়শছ। ভূমভ প্রান প্রমক্ষণ কেশন্দ্রয           দাময়ত্বপ্রাপ্ত েভ মেতমা: 
 

দফী কমাগাশমাগ ঠিোনা 

উ-মযচারে (           )  কপান-৯৬৭৪৪৩২ 

কভাফাইর:   ৫৫  ৫ ৮   

 -       ddadmin@latc.gov.bd 

ভূমভ প্রান প্রমক্ষণ কেন্দ্র, ৩/এ 

নীরশক্ষত, োোফন ঢার, ঢাো। 

 

http://www.latc.gov.bd/


া: ১ ণ তািরখ: সামবার, আগ ১৯, ২০১৯

িম শাসন িশণ ক

বািষ ক এিপএ এর অজন িতেবদন

২০১৮-১৯



া: ২ ণ তািরখ: সামবার, আগ ১৯, ২০১৯

পিরমােপর মান

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

বািষ ক
অজন

খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১

িশেণর মােম
িম বাপনায়
জিড়ত কম কতা ও
কম চারীগেণর
যাতা, দতা ,
দািয়শীলতা, -
উোগী মেনাভাব,
তা এবং নিতকতা
ি।

৭৫

[১.১] িম
বাপনায় জিড়ত
কম কতা ও
কম চারীগণেক
িশণ দােনর
মােম যাতা ও
দতা ি করা।

[১.১.১] িশণ া কানেগা, ইউএলও,
ইউএলিডএ ও, সােভ য়ার , িহসাব রক,
অিডটর, নামজারী সহকারী, অিফস সহকারীও
সমপযয ােয়র কম চারী

সংা ৫০ ১৪৫০ ১৩০৫ ১১৬০ ১০১৫ ৮৭০ ২০৩৭ ১০০ ৫০

[১.১.২] িশণ া এিস া, ও এএসিপ সংা ১৮ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ২১৯ ১০০ ১৮

[১.১.৩] িশণ া ইউএনও/
এিডিস(রাঃ/সাঃ/িশঃ/এলএ) ও এিড: এসিপ)

সংা ৪ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫২ ১০০ ৪

[১.১.৪] িম অিধহণ সংা সংি
কম কতা/কম চারী

সংা ৩ ২৫ ২২ ২০ ১৭ ১৫ ৩১ ১০০ ৩



া: ৩ ণ তািরখ: সামবার, আগ ১৯, ২০১৯

পিরমােপর মান

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
বািষ ক অজন

খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

কায পিত,
কম পিরেবশ ও
সবার
মােনায়ন

১০

[এম.১.১] ই-ফাইিলং পিত বাবায়ন

[এম.১.১.১]  ডের মােম
হীত ডাক ই-ফাইিলং িসেেম
আপেলাডত

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৮০ ১০০ ১

[এম.১.১.২] ই-ফাইেল নিথ
িনিত **

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫০ ১০০ ১

[এম.১.১.৩] ই-ফাইেল প
জারীত ***

% ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ৩০ ৮০ ০.৮

[এম.১.২] দর/সংা কক অনলাইন
সবা চা করা

[এম.১.২.১] নতম এক নন ই-
সািভ স চাত

তািরখ ১ ১০-০১-২০১৯ ২৪-০১-২০১৯ ২৮-০১-২০১৯ ৩১-০৩-২০১৯ ৩০-০৪-২০১৯ ৩১-১০-২০১৮ ১০০ ১

[এম.১.৩] দর/সংা ও অধীন
কায ালয়সেহর উাবনী উোগ ও 
উয়ন ক (SIP) বাবায়ন

[এম.১.৩.১] উাবনী উোগ ও 
উয়ন ক (SIP) সেহর
হালনাগাদত ডাটােবইজ
ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ ১ ০৩-০২-২০১৯ ১১-০২-২০১৯ ১৮-০২-২০১৯ ২৫-০২-২০১৯ ০৪-০৩-২০১৯ ০৩-০৩-২০১৯ ৬১ ০.৬১

[এম.১.৩.২] ডাটােবজ অযায়ী
নতম  নন উাবনী
উোগ/ উয়ন ক চাত

তািরখ ১ ০৮-০৪-২০১৯ ২২-০৪-২০১৯ ২০-০৫-২০১৯ ১৬-০৫-২০১৯ ৩০-০৫-২০১৯ ১৮-০৩-২০১৯ ১০০ ১

[এম.১.৪] িসেজস চাট ার বাবায়ন

[এম.১.৪.১] হালনাগাদত
িসেজস চাট ার অযায়ী দ
সবা

% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ ৮০ ১০০ ১

[এম.১.৪.২] সবাহীতােদর
মতামত পিরবীণ বা চাত

তািরখ ০.৫ ৩১-১২-২০১৮ ১৫-০১-২০১৯ ০৭-০২-২০১৯ ১৭-০২-২০১৯ ২৮-০২-২০১৯ ৩০-১০-২০১৮ ১০০ ০.৫

[এম.১.৫] অিভেযাগ িতকার বা
বাবায়ন

[এম.১.৫.১] িনিদ  সমেয়র মে
অিভেযাগ িনিত

% ০.৫ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫০ ৭৫ ১০০ ০.৫

[এম.১.৬] িপআরএল র ২ মাস েব 
সংি কম চারীর িপআরএল ও 
নগদায়নপ জাির করা

[এম.১.৬.১] িপআরএল আেদশ
জািরত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০ ১

[এম.১.৬.২]  নগদায়নপ
জািরত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০ ১

এম.২

আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৯

[এম.২.১] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[এম.২.১.১] িপীয় সভায় অিডট
আপি িনির জ পািরশত

% ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৬০ ১০০ ১

[এম.২.১.২] অিডট আপি
িনিত

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫২ ১০০ ১

[এম.২.২] াবর ও অাবর সির
হালনাগাদ তািলকা ত করা

[এম.২.২.১] াবর সির
তািলকা হালনাগাদত

তািরখ ১ ০৩-০২-২০১৯ ১১-০২-২০১৯ ১৮-০২-২০১৯ ২৫-০২-২০১৯ ০৪-০৩-২০১৯ ০১-০৭-২০১৮ ১০০ ১

[এম.২.২.২] অাবর সির
তািলকা হালনাগাদত

তািরখ ১ ০৩-০২-২০১৯ ১১-০২-২০১৯ ১৮-০২-২০১৯ ২৫-০২-২০১৯ ০৪-০৩-২০১৯ ০১-০২-২০১৮ ১০০ ১

[এম.২.৩] বািষ ক উয়ন কম িচ
বাবায়ন

[এম.২.৩.১] বািষ ক উয়ন কম িচ
বাবািয়ত

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০ ২

[এম.২.৪] অবত/অেকেজা
যানবাহন িবমান নীিতমালা অযায়ী
িনিকরণ

[এম.২.৪.১] িনিত % ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ ৮০ ১০০ ১

[এম.২.৫] বেকয়া িবৎ িবল পিরেশাধ
করা

[এম.২.৫.১] িবৎ িবল
পিরেশািধত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০ ১

[এম.২.৬]  পেদর িবপরীেত
িনেয়াগ দান

[এম.২.৬.১] িনেয়াগ দানত % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৯ ০ ০



া: ৪ ণ তািরখ: সামবার, আগ ১৯, ২০১৯

পিরমােপর মান

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
বািষ ক অজন

খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.৩

বািষ ক
কম সাদন
ি বাবায়ন
জারদারকরণ

৩

[এম.৩.১] মাঠ পয ােয়র কায ালেয়র
সে ২০১৮-১৯ অথ বছেরর বািষ ক
কম সাদন ি ার ও
ওেয়বসাইেট আপেলাড

[এম.৩.১.১] বািষ ক কম সাদন
ি ািরত

তািরখ ০.৫ ২০-০৬-২০১৮ ২১-০৬-২০১৮ ২৪-০৬-২০১৮ ২৪-০৬-২০১৮ ৮০ ০.৪

[এম.৩.২] ২০১৮-১৯ অথ বছেরর
বািষ ক কম সাদন ির অধ -বািষ ক
ায়ন িতেবদন সংি
মণালয়/িবভােগ দািখল

[এম.৩.২.১] ায়ন িতেবদন
দািখলত

তািরখ ০.৫ ১৭-০১-২০১৯ ২০-০১-২০১৯ ২১-০১-২০১৯ ২২-০১-২০১৯ ২৩-০১-২০১৯ ০৯-০১-২০১৯ ১০০ ০.৫

[এম.৩.৩] মাঠ পয ােয়র কায ালেয়র
২০১৮-১৯ অথ বছেরর বািষ ক
কম সাদন ির অধ বািষ ক ায়ন
িতেবদন পয ােলাচনাে ফলাবতক
(feedback) মণালয়/িবভােগ

[এম.৩.৩.১] ফলাবতক
(feedback) দ

তািরখ ১ ২৪-০১-২০১৯ ৩১-০১-২০১৯ ০৪-০২-২০১৯ ০৮-০২-২০১৯ ১১-০২-২০১৯ ০

[এম.৩.৪] সরকাির কম সাদন
বাপনা পিতসহ অা িবষেয়
কম কতা/কম চারীেদর জ িশণ
আেয়াজন

[এম.৩.৪.১] আেয়ািজত িশেণর
সময়

জনঘা
*

১ ৬০ ৯৪ ১০০ ১

এম.৪

জাতীয় াচার
কৗশল ও ত
অিধকার
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩

[এম.৪.১] জাতীয় াচার
কম পিরকনা ও পিরবীণ কাঠােমা
বাবায়ন ****

[এম.৪.১.১] মািসক িতেবদন
দািখলত

সংা ১ ৪ ৩ ৪ ১০০ ১

[এম.৪.১.২] জাতীয় াচার
কম পিরকনা ও পিরবীণ
কাঠােমায় অ  লমাা
বাবািয়ত

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০ ০.৫

[এম.৪.২] ত বাতায়ন
হালনাগাদকরণ

[এম.৪.২.১] সকল অনলাইন সবা
ত বাতায়েন সংেযািজত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০ ০.৫

[এম.৪.২.২] ত বাতায়ন
হালনাগাদত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০ ০.৫

[এম.৪.৩] দর/সংার ২০১৭-১৮
অথ বছেরর বািষ ক িতেবদন ণয়ন ও
ওেয়বসাইেট কাশ

[এম.৪.৩.১] বািষ ক িতেবদন
ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ ০.৫ ১৮-১০-২০১৮ ৩১-১০-২০১৮ ১৫-১১-২০১৮ ২৯-১১-২০১৮ ০৬-১২-২০১৮ ১৭-১০-২০১৮ ১০০ ০.৫

মাট সং ার: ৯৭.৩১

*সামিয়ক (provisional) ত



দপ্তয/ংস্থায জাতীয় শুদ্ধাচায ককৌর কভ ম-রযকল্পনা ফারল মক মূল্যায়ন প্ররতবফদন, ২০১৮-২০১৯ 

 

দপ্তয/ংস্থায নাভ : ভূরভ প্রান প্ররক্ষণ ককন্দ্র, ঢাকা। 

 

 

কাম মক্রবভয নাভ 

কভ মম্পাদন 

সূচক 

সূচবকয 

ভান 
একক 

ফাস্তফায়বনয দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/ দ 

২০১৮-১৯ 

অথ ম ফছবযয 

রক্ষযভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯ 
ভন্ত

ব্য 
রক্ষযভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ 

ককায়ার্ মায 

২য় 

ককায়ার্ মায 

৩য় 

ককায়ার্ মায 

৪থ ম 

ককায়ার্ মায 
কভার্ 

অরজমত  

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১.   প্রারতষ্ঠারনক ব্যফস্থা .............................................................১১            

১.১ ননরতকতা করভটিয বা অনুরষ্ঠত বা 
৪ ংখ্যা NIS কপাকার বয়ন্ট 

কভ মকতমা 

৪ রক্ষযভাত্রা     ৪   

অজমন     ৪   

১.২ ননরতকতা করভটিয বায রদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন রদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 
৪ % NIS কপাকার বয়ন্ট 

কভ মকতমা 

১০০% রক্ষযভাত্রা     ১০০%   

অজমন     ১০০%   

১.৩ স্ব স্ব ওবয়ফাইবর্ শুদ্ধাচায কফাফক্স 

ারনাগাদকযণ 

কফাফক্স 

ারনাগাদকৃত 

১ তারযখ NIS কপাকার বয়ন্ট 

কভ মকতমা 

১০০% রক্ষযভাত্রা     ১০০%   

অজমন     ১০০%   

১.৪ উত্তভ চচ মায (Best Practice) 

তাররকা প্রণয়ন কবয ভরিরযলদ রফবাবগ কপ্রযণ 

উত্তভ চচ মায তাররকা 

কপ্ররযত 

২ তারযখ NIS কপাকার বয়ন্ট 

কভ মকতমা 

প্ররক্রয়াধীন রক্ষযভাত্রা        

অজমন        

২.   দক্ষতা ও ননরতকতায উন্নয়ন....................................................৭            

২.১ অংীজবনয (stakeholder)  

অংগ্রবণ বা 

অনুরষ্ঠত বা ২ ংখ্যা NIS কপাকার বয়ন্ট 

কভ মকতমা 

৪ রক্ষযভাত্রা     ৪   

অজমন     ৪   

২.২ কভ মকতমা-কভ মচাযীবদয অংগ্রবণ রনয়রভত 

উরস্থরত রফরধভারা ১৯৮২; যকারয কভ মচারয 

আচযণ রফরধভারা ১৯৭৯ এফং রচফারয় 

রনবদ মারা ২০১৪ ম্পবকম বচতনতা বৃরদ্ধমূরক 

বা/প্ররক্ষণ আবয়াজন। অনুরু অন্যান্য 

রফরধ/রফধান ম্পবকম আবরাচনা (প্রবমাজয কক্ষবত্র)। 

অংগ্রণকাযী/ 

প্ররক্ষণাথী 

৩ ংখ্যা উ-রযচারক (প্ররক্ষণ) ৬০ রক্ষযভাত্রা     ৬০   

অজমন     ৬০   

২.৩ জাতীয় শুদ্ধাচায ককৌর রফলবয় কভ মকতমা-

কভ মচারযবদয প্ররক্ষণ প্রদান 

প্ররক্ষণাথী ২ ংখ্যা উ-রযচারক (প্ররক্ষণ) ১২০ রক্ষযভাত্রা     ১২০   

অজমন     ১২০   

৩.   শুদ্ধাচায প্ররতষ্ঠায় ায়ক আইন/রফরধ/নীরতভারা/ম্যানুবয়র ও প্রজ্ঞান/ 

রযত্র-এয ফাস্তফায়ন এফং প্রবমাজযবক্ষবত্র খড়া 

প্রণয়ন…....................১০ 

           

৩.১ জাতীয় শুদ্ধাচায ককৌর ম্পরকমত রযত্র 

ও রনবদ মনা ফাস্তফায়ন 

শুদ্ধাচায চচ মা ১০  NIS কপাকার বয়ন্ট 

কভ মকতমা 

১০০% রক্ষযভাত্রা     ১০০%   

অজমন     ১০০%   

৪.   তথ্য অরধকায ম্পরকমত কাম মক্রভ............................................ ১৪            

৪.১ স্ব স্ব ওবয়ফাইবর্ তথ্য অরধকায আইকন 

ারনাগাদকযণ 

কফাফক্স 

ারনাগাদকৃত 

১ তারযখ দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা ১৮/১০/২০১৮ রক্ষযভাত্রা     ১৮/১০/২০১৮   

অজমন     ১৮/১০/২০১৮   

৪.২ তথ্য অরধকায আইবনয আওতায় দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ মকতমা (রিও) ও রফকল্প দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমায 

অনরাইন প্ররক্ষণ ম্পাদন 

অনরাইন প্ররক্ষবণয 

নদ প্রাপ্ত 

২ তারযখ NIS কপাকার বয়ন্ট 

কভ মকতমা 

৩০ জুন 

২০১৯ 

রক্ষযভাত্রা        

অজমন        

৪.৩ দুদবক স্থারত র্রাইন নম্বয ১০৬ (বর্ার 

রি) স্ব স্ব তথ্য ফাতায়বন ংযুিকযণ এফং তা 

কভ মকতমা-কভ মচারযবদয অফরতকযণ 

তথ্য ফাতায়বন 

ংবমারজত ও 

কভ মকতমা-কভ মচারয 

১ তারযখ NIS কপাকার বয়ন্ট 

কভ মকতমা 

৩১/১২/২০১৮ রক্ষযভাত্রা     ৩১/১২/২০১৮   

অজমন     ১৮/১০/২০১৮   



 

কাম মক্রবভয নাভ 

কভ মম্পাদন 

সূচক 

সূচবকয 

ভান 
একক 

ফাস্তফায়বনয দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/ দ 

২০১৮-১৯ 

অথ ম ফছবযয 

রক্ষযভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯ 
ভন্ত

ব্য 
রক্ষযভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ 

ককায়ার্ মায 

২য় 

ককায়ার্ মায 

৩য় 

ককায়ার্ মায 

৪থ ম 

ককায়ার্ মায 
কভার্ 

অরজমত  

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

অফরত 

৪.৪ তথ্য ফাতায়বন ংবমারজত ংরিষ্ট তথ্যমূ 

ারনাগাদকযণ 

তথ্য ফাতায়ন 

ারনাগাদকৃত 

২ % NIS কপাকার বয়ন্ট 

কভ মকতমা 

১০০% রক্ষযভাত্রা     ১০০   

অজমন     ১০০   

৪.৫ তথ্য অরধকায আইন, ২০০৯; জনস্বাথ ম 

ংরিষ্ট তথ্য প্রকা (সুযক্ষা) আইন, ২০১১ এফং 

জনস্বাথ ম ংিরিষ্ট তথ্য প্রকা (সুযক্ষা) 

রফরধভারা, ২০১৭ ম্পবকম কভ মকতমা-

কভ মচারযবদযবক অফরতকযণ 

কভ মকতমা-কভ মচারয 

অফরতকযণ 

৬ ংখ্যা NIS কপাকার বয়ন্ট 

কভ মকতমা 

৩২ রক্ষযভাত্রা     ৩২   

অজমন     ৩২   

৪.৬ স্বপ্রবণারদত তথ্য প্রকা রনবদ মরকা 

ারনাগাদ কবয ওবয়ফাইবর্ প্রকা  

ারনাগাদকৃত 

রনবদ মরকা 

ওবয়ফাইবর্ 

প্রকারত 

২ তারযখ NIS কপাকার বয়ন্ট 

কভ মকতমা 

১৮/১০/২০১৮ রক্ষযভাত্রা     ১৮/১০/২০১৮   

অজমন     ১৮/১০/২০১৮   

৫.   ই-গবন্যমান্স...................................................................... ১৩            

৫.১ দাপ্তরযক কাবজ অনরাইন কযন্স রবেভ 

(ই-কভইর/এএভএ)-এয ব্যফায 

ই-কভইর/এএভএ 

ব্যফহৃত 

২ % NIS কপাকার বয়ন্ট 

কভ মকতমা 

৬০% রক্ষযভাত্রা     ৬০   

অজমন     ৬০   

৫.২ রবরিও/অনরাইন/বর্রর-কনপাবযন্স 

আবয়াজন (স্কাই/ম্যাবঞ্জায, বাইফায 

ব্যফায) 

অনুরষ্ঠত কনপাবযন্স ৩ ংখ্যা -- ২ রক্ষযভাত্রা        

অজমন     ২   

৫.৩ দাপ্তরযক কর কাবজ ইউরনবকাি ব্যফায ইউরনবকাি ব্যফহৃত ২ % -- ৬০ রক্ষযভাত্রা     ৬০   

অজমন     ৬০   

৫.৪ ই-কর্ন্ডায/ই-রজর-এয ভাধ্যবভ ক্রয় কাম ম 

ম্পাদন 

ই-কর্ন্ডায ম্পারদত  ২ % অত্র দপ্তবযয ই-কর্ন্ডায 

দ্ধরত প্ররক্রয়াধীন 

 রক্ষযভাত্রা        

অজমন        

৫.৫ দপ্তয/ ংস্থায় চালুকৃত অনরাইন/ই-কফায 

ব্যফায ংক্রান্ত কাম মক্রভ রযফীক্ষণ 

অনরাইন/-ই-কফায 

ব্যফায 

রযফীক্ষণকৃত 

৩ % -- ৮০ রক্ষযভাত্রা     ৮০   

অজমন 
 

   ৮০   

৫.৬ কাস্যার রভরিয়ায ব্যফায কবয নাগরযক 

ভস্যায ভাধান 

ভস্যা ভাধানকৃত ১ % -- প্রবমাজয নয় রক্ষযভাত্রা  প্রবমাজয নয়      

অজমন        

৬.   উদ্ভাফনী উবযাগ ও কফা দ্ধরত জীকযণ..................................৫   
 

        

৬.১ ফারল মক উদ্ভাফন কভ মরযকল্পনা   ২০১৮-১৯ 

প্রণয়ন 

কভ মরযকল্পনা প্রণীত ১ তারযখ NIS কপাকার বয়ন্ট 

কভ মকতমা 

২০/১২/২০১৮ রক্ষযভাত্রা     ১০/১২/২০১৮   

অজমন     ০৫/১২/২০১৮   

 ৬.২ ফারল মক উদ্ভাফন  কভ মরযকল্পনায়  

অন্তর্ভ মি কাম মক্রভ ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফারয়ত উদ্ভাফনী 

কাম মক্রভ 

২ % ইবনাববন টিভ ৪০ রক্ষযভাত্রা     ৪০   

অজমন     ৪০   

৬.৩ চালুকৃত উদ্ভাফন উবযাগ/জীকৃত কফা 

রযফীক্ষণ 

চালুকৃত কফা 

রযফরক্ষণকৃত 

২ ংখ্যা -- ১ রক্ষযভাত্রা     ১   

অজমন     ২   

৭.   স্বচ্ছতা ও জফাফরদর রিারীকযণ.......................................... 

১৬ 

           

৭.১ ররএ ২০০৬-এয ধাযা ১১(২) ও ররআয 

২০০৮ এয রফরধ ১৬(৬) অনুমায়ী ক্রয়-রযকল্পনা 

২০১৮-১৯ প্রণয়ন 

ক্রয়-রযকল্পনা 

প্রণীত 

৩ তারযখ   রক্ষযভাত্রা        

অজমন     ১২/০৯/২০১৮   



 

কাম মক্রবভয নাভ 

কভ মম্পাদন 

সূচক 

সূচবকয 

ভান 
একক 

ফাস্তফায়বনয দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/ দ 

২০১৮-১৯ 

অথ ম ফছবযয 

রক্ষযভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯ 
ভন্ত

ব্য 
রক্ষযভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ 

ককায়ার্ মায 

২য় 

ককায়ার্ মায 

৩য় 

ককায়ার্ মায 

৪থ ম 

ককায়ার্ মায 
কভার্ 

অরজমত  

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৭.২ স্ব স্ব ওবয়ফাইবর্য অরববমাগ প্ররতকায 

ব্যফস্থা (GRS) কফাফক্স ারনাগাদকযণ 

ারনাগাদ ১ তারযখ উ-রযচারক (প্রান) ৩১/১০/২০১৮ রক্ষযভাত্রা     ৩১/১০/২০১৮   

অজমন     ১৮/১০/২০১৮   

৭.৩ দপ্তয/ংস্থায কফা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

(রটিবজন চার্ মায) ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষণ 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত 

রযফীক্ষণকৃত 

৪ % NIS টিভ ৫০% রক্ষযভাত্রা     ৫০%   

অজমন     ৫০%   

৭.৪ দপ্তয/ংস্থায াখা/অরধাখা 

রযদ মন/আকরিক রযদ মন 

রযদ মন/আকরিক 

রযদ মন ম্পন্ন 

২ ংখ্যা  ৪ রক্ষযভাত্রা     ৪   

অজমন     ৪   

৭.৫ রচফারয় রনবদ মভারা ২০১৪ এয অনুমায়ী 

নরথয কেণী রফন্যাকযণ 

নরথ কেণী 

রফন্যাকৃত 

৪ % উ-রযচারক (প্র:) ৮০ রক্ষযভাত্রা     ৮০   

অজমন     ৮০   

৭.৬ গণশুনানী আবয়াজন আবয়ারজত গণশুনানী ২ ংখ্যা উ-করভটি প্ররক্রয়াধীন রক্ষযভাত্রা        

অজমন  ১  ১ ২   

৮.১ দপ্তয/ংস্থায শুদ্ধাচায ংরিষ্ট অন্যান্য কাম মক্রভ ............ ৬ (রনবদ মরকায় 

ংবমারজত তাররকা কথবক কভবক্ষ ৩টি কাম মক্রভ রনফ মাচন কযবত বফ) 

           

 ৮.১ ভূরভ উন্নয়ন কয রযবাধ কয রযবারধত  র্াকা  ১০০ রক্ষযভাত্রা     ১০০   

অজমন     ১০০   

৮.২ যাজস্ব ও উন্নয়ন খাবত ককায়ার্ মায রবরত্তক 

ফযাদ্দ ভয়ভত ছাড় রনরিতকযণ 

 

ভয়ভত ফযাদ্দ 

ছাড়কৃত 

 %  ১০০% রক্ষযভাত্রা     ১০০%   

অজমন     ১০০%   

৮.৩ রফদুযৎ, ারন ও জ্বারানীয (কতর/গ্যা) এয 

ােয়ী/বফ মাত্তভ ব্যফায রনরিতকযণ 

ােয়ী ব্যফায 

রনরিতকযণ 

 %  ১০০% রক্ষযভাত্রা     ১০০%   

অজমন     ১০০%   

৯. শুদ্ধাচায চচ মায জন্য পুযস্কায/প্রবণাদন প্রদান..................................  ৩            

৯.১ ‘শুদ্ধাচায পুযস্কায প্রদান নীরতভারা, ২০১৭’ 

এফং ভরিরযলদ রফবাবগ ১৩.৩.২০১৮ তারযবখয 

০৪.০০.০০০০.৮২২. ১৪. ০৪২. ১৬.০৫৩ নম্বয 

স্পেীকযণ ত্র অনুমায়ী শুদ্ধাচায পুযস্কায প্রদান 

প্রদত্ত পুযস্কায ৩ তারযখ ফাবজর্ প্রারপ্তয রবরত্তবত 

পুযস্কায প্রদাবনয ব্যফস্থা 

কযা বফ 

 রক্ষযভাত্রা        

অজমন     ২ জন   

১০. অথ ম ফযাদ্দ.........................................................................৫            

১০.১ শুদ্ধাচায কভ ম-রযকল্পনায় অন্তর্ভ মি রফরবন্ন 

কাম মক্রভ ফাস্তফায়বনয জন্য ফযাদ্দকৃত অবথ ময 

আনুভারনক রযভাণ 

 

ফযাদ্দকৃত অথ ম ৫ রক্ষ 

র্াকা 

 ০.১০ রক্ষযভাত্রা     ০.১০   

অজমন     ০.৮৯   

১১. যীক্ষণ ও মূল্যায়ন.............................................................১০            

১১.১ জাতীয় শুদ্ধাচায ককৌর কভ ম-রযকল্পনা, 

২০১৮-১৯ প্রণয়ন কবয ভিণারয়/রফবাগ/যাষ্ট্রীয় 

প্ররতষ্ঠাবনয রফবাবগ দারখর 

প্রণীত কভ ম-

রযকল্পনা 

দারখরকৃত 

৩ তারযখ NIS টিভ ২০/১২/২০১৮ রক্ষযভাত্রা     ২০/১২/২০১৮   

অজমন     ০৫/১২/২০১৮   

১১.২ রনধ মারযত ভবয় নত্রভারক রযফীক্ষণ 

প্ররতবফদন ভিণারয়/রফবাগ/ যাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠাবনয 

রফবাবগ দারখর 

নত্রভারক প্ররতবফদন 

দারখরকৃত 

২ তারযখ NIS টিভ প্ররত ৪থ ম তভ 

ভাবয ১ভ 

প্তাব 

রক্ষযভাত্রা     ৪   

অজমন     ৪   

১১.৩ আওতাধীন আঞ্চররক/ভাঠ ম মাবয়য 

কাম মারবয় জাতীয় শুদ্ধাচায ককৌর কভ ম-

রযকল্পনা, ২০১৮-১৯ প্রণয়বনয রনবদ মনা প্রদান 

প্রদত্ত রনবদ মনা ১ তারযখ   রক্ষযভাত্রা        

অজমন        



 

কাম মক্রবভয নাভ 

কভ মম্পাদন 

সূচক 

সূচবকয 

ভান 
একক 

ফাস্তফায়বনয দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/ দ 

২০১৮-১৯ 

অথ ম ফছবযয 

রক্ষযভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯ 
ভন্ত

ব্য 
রক্ষযভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ 

ককায়ার্ মায 

২য় 

ককায়ার্ মায 

৩য় 

ককায়ার্ মায 

৪থ ম 

ককায়ার্ মায 
কভার্ 

অরজমত  

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১১.৪ আওতাধীন আঞ্চররক/ভাঠ ম মাবয়য 

কাম মারবয় জাতীয় শুদ্ধাচায ককৌর কভ ম-

রযকল্পনা, ২০১৮-১৯ প্রণয়বনয রনরভত্ত কভ মারা 

আবয়াজন 

আবয়ারজত কভ মারা ১ তারযখ   রক্ষযভাত্রা        

অজমন        

১১.৫ আওতাধীন আঞ্চররক/ভাঠ ম মাবয়য 

কাম মারয় কর্তমক প্রণীত/দারখরকৃত জাতীয় 

শুদ্ধাচায ককৌর রযফীক্ষণ প্ররতবফদবনয ওয 

রপিব্যাক প্রদান 

আবয়ারজত কভ মারা ১ তারযখ   রক্ষযভাত্রা        

অজমন        

 

 

প্রবমাজয নয় 

(ভাঠ ম মাবয় ককান কাম মারয় কনই)। 
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প্রশক্ষণ ভশডঈর  
 

                                                                                     

                                                                                        

                       এ                                                            

                                                                             

 

প্রশক্ষণ ক ো স নং -১ 

শতশযক্ত কজরো  ম্যোশজস্ট্রেট, শতশযক্ত কজরো প্রো  (োশফ স / যোজস্ব /এর,এ/শক্ষো ও ঈন্নয়ন) এফং শতশযক্ত 

পুশর সুোযগস্ট্রণয জন্য “ঈচ্চতয ভূশভ ব্যফস্থোনো ক ো স - ১” (কভয়োদ- ১ প্তো, ২৫টি শধস্ট্রফন )। 

 

শধস্ট্রফনমূ  : 

১। ভূশভ ব্যফোয নীশতভোরো, ২০০১ ।  

২। ভূশভ ব্যফস্থোনোয় শডশজটোআস্ট্রজন, জশয  োস্ট্রজ শজশএ, আটিএ কভশস্ট্রনয ব্যফোয।  

৩-৪। যোষ্ট্রীয় শধগ্রণ ও প্রজোস্বত্ব অআন-১৯৫০ 

 শধস্ট্রফন-১ : ।    

 শধস্ট্রফন-২ : ।    

৫। প্রজোস্বত্ব শফশধভোরো-১৯৫৫। 

৬-৭। খো জশভ ব্যফস্থোনো ও ফস্ট্রদোফস্ত নীশতভোরো :  

     শধস্ট্রফন-১ : কৃশল। 

      শধস্ট্রফন-২ : কৃশল। 

৮। শ সত ম্পশি প্রতয সণ অআন-২০০১ এফং শ সত ম্পশি শনষ্পশি। 

৯। ওয়োক্প ও কদস্ট্রফোিয ম্পশিয ব্যফস্থোনো। 

১০। শধগ্রস্ট্রণয  োযস্ট্রণ ক্ষশতগ্রস্থস্ট্রদয পুণফ সোন এফং শধগ্রণকৃত ভূশভয ব্যফস্থোনো।   

১১-১২। োয়যোত ভর ব্যফস্থোনো  

 শধস্ট্রফন-১ : োটফোজোয ও জর ভোর ংক্রোন্ত অআন ও নীশতভোরো।  

 শধস্ট্রফন-২ : ফোলু ভোর, োথয ভোর, ঘোট/কপযীঘোট, শচংশি ও রফন ভোর, চো ফোগোন ব্যফস্থোনো। 

১৩-১৪। ঈিযোশধ োয অআন। 

শধস্ট্রফন-১ : মুশরভ অআন। 

শধস্ট্রফন-২ : শন্দু এফং ন্যোন্য ধভ সোফরম্বীয অআন। 

১৫। নোভজোযী, জভোখোশযজ ও জভো এ ত্রী যণ। 

১৬। দোশযদ্র শফস্ট্রভোচন  োম সক্রভ : অদ সগ্রোভ, অশ্রোয়ণ প্র ল্প, গুচ্ছগ্রোভ প্র ল্প, ক্লোআস্ট্রভন্ট শব টিভ শযযোশফশরস্ট্রটন 

প্রস্ট্রজক্ট।  

১৭। কদওয়োনী ভোভরো শযচোরনো ও  দপোওয়োযী প্রশতস্ট্রফদন প্রস্তুত প্রণোরী । 

১৮। ভূশভ শফস্ট্রযোস্ট্রধয ঈৎ ও স্বরূ এফং শনস্পশি প্রশক্রয়ো (অন্তঃব্যশক্ত, অন্তঃস্ট্রভৌজো, অন্তঃস্ট্রজরো ও অন্তজসোশত )। 

১৯। প্রোকৃশত   জরোধোয ংযক্ষণ অআন-২০০০ এফং কখরোয ভোঠ, ঈদ্যোণ, ঈন্কু্ত স্থোন ংযক্ষণ/। 

২০। খো জশভ ঈদ্ধোয, য োযী ম্পশিয বফধ দখর ঈস্ট্রচ্ছদ  োম সক্রভ এফং ংশিষ্ট অআন ও নীশতভোরো। 

২১। ভূশভ ব্যফস্থোনো ম্যোনুস্ট্রয়র- ১৯৯০। 

২২। শযস্ট্রয়র এস্ট্রের ঈন্নয়ন ও ব্যফস্থোনো অআন-২০১০ 

২৩-২৪। শফলয় শবশি  দরীয় অস্ট্ররোচনো ও ঈস্থোন। 

২৫। োস্ট্রটস্ট্রনফর কডস্ট্রবরস্ট্রভন্ট কগোর (এশডশজ), শবন ২০২১ এফং োযস্ক টিব প্ল্যোন (শশ)।  
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২৬। তথ্য শধ োয অআন, ২০০৯। 

২৭ জোতীয় শুদ্ধোচোয ক ৌর ফোস্তফোয়ন এফং ফোশল স   ভ সম্পোদন চুশক্ত (এশএ)।       

২৮। টিজভ এফং টিশে স্ট্রদয োয়তো। 

২৯। অশথ স  ব্যফস্থোনো ও শডশডও এয ক্ষভতো এফং য োশয ক্রয় অআন ও শফশধভোরো। 

৩০। ভুশভ শপস্ট্র দূনীশত; এয  োযণ, প্রশত োয ও প্রশতস্ট্রযোধ।  

৩১। ঈদ্ভোফনী শচন্তো কচতনো এফং ভূশভ ব্যফস্থোনোয কফো জী যণ। 

৩২। প্রস্ট্রজক্ট ম্যোস্ট্রনজস্ট্রভন্ট। 

৩৩। ল্যোন্ড আনপযস্ট্রভন ম্যোস্ট্রনজস্ট্রভন্ট শস্ট্রেভ। 

৩৪। শযস্ট্রফ অআন। 

 

প্রশক্ষণ ক ো স নং - ০২ 

ঈস্ট্রজরো শনফ সোী শপোযস্ট্রদয জন্য “ঈচ্চতয ভূশভ ব্যফস্থোনো ক ো স - ২” (কভয়োদ- ১ প্তো, ২৫টি শধস্ট্রফন)। 

 শধস্ট্রফনমূ : 

১। ভূশভ ব্যফোয নীশতভোরো ও ভূশভ ব্যফস্থোনোয অধুশন োয়ন।  

২। জশয  োস্ট্রজ শজশএ, আটিএ কভশস্ট্রনয ব্যফোয এফং ভূশভ প্রোস্ট্রন জশিত  ভ স তসো/ ভ সচোযীস্ট্রদয ভূশভ ো।   

৩। খো জশভ ঈদ্ধোয, য োযী ম্পশি বফধ দখর ঈস্ট্রচ্ছদ  োম সক্রভ এফং ংশিষ্ট অআন ও নীশতভোরো। 

৪-৫। যোষ্ট্রীয় শধগ্রণ ও প্রজোস্বত্ব অআন-১৯৫০ (শধস্ট্রফন ১ও ২)।  

৬। প্রজোস্বত্ব শফশধভোরো- ১৯৫৫।  

৭-৮। খো জশভ ব্যফস্থোনো ও ফস্ট্রদোফস্ত নীশতভোরো - 

           শধস্ট্রফন-১ : কৃশল।    

           শধস্ট্রফন-২ : কৃশল।   

৯-১০। োয়যোত ভর ব্যফস্থোনো।   

শধস্ট্রফন-১ : োট ফোজোস্ট্রযয অআন এফং োটফোজোয ব্যফস্থোনো। 

শধস্ট্রফন-২ : জর ভর ও ঘোট/ কপযীঘোট ব্যফস্থোনো। 

১১-১২। ঈিযোশধ োয অআন। শধস্ট্রফন-১ : মুশরভ। 

                                  শধস্ট্রফন-২ : শন্দু এফং ন্যোন্য। 

১৩। ফোলু ও ভোটি ব্যফস্থোনো অআন, ২০১০। 

১৪। অদ সগ্রোভ/ অশ্রয়ন প্র ল্প / গুচ্ছগ্রোভ প্র ল্প ফোস্তফোয়ন ও দোশযদ্র শফস্ট্রভোচন প্র ল্প।   

১৫। শ সত ম্পশি প্রতয সণ অআন-২০০১ এফং শ সত ম্পশি শনষ্পশি। 

১৬। ওয়োক্প এফং কদস্ট্রফোিয ম্পশিয ব্যফস্থোনো।  

১৭। য োশয দোশফ অদোয়- ১৯১৩। 

১৮। এশ (ল্যোন্ড) এফং আঈশনয়ন ভূশভ শপ শযদ সস্ট্রনয গুরুত্বপূণ স শদ মূ ও শযদ সন  রোস্ট্র ৌর। 

১৯। ভুশভ শপস্ট্র দূনীশত; এয  োযণ, প্রশত োয ও প্রশতস্ট্রযোধ।  

২০-২১। শফলয় শবশি  দরীয় অস্ট্ররোচনো ও ঈস্থোন। 

২২। োস্ট্রটস্ট্রনফর কডস্ট্রবরস্ট্রভন্ট কগোর (এশডশজ), শবন ২০২১ এফং োযস্ক টিব প্ল্োন (শশ)।  

২৩। ভূশভ শফলয়  অশথ স  ব্যফস্থোনো, যোজস্ব শডট ও শডট অশি শনস্পশি। 

২৪। তথ্য শধ োয অআন, ২০০৯। 

২৫। জোতীয় শুদ্ধোচোয ক ৌর ফোস্তফোয়ন এফং ফোশল স   ভ সম্পোদন চুশক্ত (এশএ)।      

২৬। টিজভ এফং টিশে স্ট্রদয োয়তো। 

২৭। অশথ স  ব্যফস্থোনো ও  শডশডও এয ক্ষভতো এফং শশঅয । 

২৮। ঈদ্ভোফনী শচন্তো কচতনো এফং ভূশভ ব্যফস্থোনোয কফো জী যণ। 

২৯। প্রস্ট্রজক্ট ম্যোস্ট্রনজস্ট্রভন্ট। 

৩০ য োশয ক্রয় অআন ও শফশধভোরো। 
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৩১। ল্যোন্ড আনপযস্ট্রভন ম্যোস্ট্রনজস্ট্রভন্ট শস্ট্রেভ। 

৩২। শযস্ট্রফ অআন। 

 

প্রশক্ষণ ক ো স নং - ৩ 

নফশনমৄক্ত  োযী  শভনোয (ভূশভ)গস্ট্রণয জন্য “কফশ  ভূশভ ব্যফস্থোনো ক ো স” (কভয়োদ- ৩ প্তো, ৭৫টি 

শধস্ট্রফন)    

 

ভশডঈর - ১ : ভূশভ ব্যফস্থোনোয শফফতসন, প্রচশরত ভূশভ অআন, শফশধ, নীশতভোরো ও গঠিত  শভটিয  োম সক্রভ। 

১। ভূশভ ব্যফস্থোয শফফতসন, ভূশভ ংশিষ্ট অআন ও শফশধ এফং ভূশভ ভন্ত্রণোরয় ও ধীন্যস্ত দপ্তস্ট্রযয োংগঠশন   োঠোস্ট্রভো 

এফং  োজ।  

২। ভুশভ ব্যফস্থোনোয় অধুশন োয়ন এফং স্ট্রটোস্ট্রভন। 

৩। যোষ্ট্রীয় শধগ্রণ ও প্রজোস্বত্ব অআন - ১৯৫০ : শধস্ট্রফন- ১ : ধোযো : ০১ - ৭৮।  

৪।        ”                                  ”      : শধস্ট্রফন- ২ : ধোযো : ৭৯ - ১৫২। 

৫। প্রজোস্বত্ব শফশধভোরো - ১৯৫৫। 

৬। জোতীয়, শফবোগ, কজরো, ঈস্ট্রজরো এফং আঈশনয়ন ম সোস্ট্রয় গঠিত ভূশভ শফলয়   শভটি এফং  শভটিয  োম সক্রভ। 

৭। ভূশভ ব্যফোয নীশতভোরো, ২০০১। 

৮। ভূশভ ব্যফস্থোনো ম্যোনুস্ট্রয়র- ১৯৯০ এফং এয ব্যফোয।  

 

ভশডঈর - ২ : খো জশভ ও োয়যোত ভোর ব্যফস্থোনো।  

১। খো জশভ ব্যফস্থোনো ও ফস্ট্রদোফস্ত নীশতভোরো  শধস্ট্রফন -  ১ : কৃশল   

২।                   ”                               শধস্ট্রফন - ২ : কৃশল 

৩।  োয়যোত ভোর ব্যফস্থোনো - 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 এফং োটফোজোয । 

৪। জর, ফোলু, কপযীঘোট,  রফন, শচংশি, চো ফোগোন, োথয ভোর, ফনভূশভ, যোফোয ফোগোন, পর ফোগোন, ফাঁ ভোর 

আতযোশদ ব্যফস্থোনো। 

৫। প্রোকৃশত  জরোধোয ংযক্ষণ অআন, ২০০০ এফং ফোলু ও ভোটি ব্যফস্থোনো অআন, ২০১০;  The 

Cultarable Waste Land (Utilization) Ordinance, 1959. 

 

ভশডঈর - ৩ : শফস্ট্রল অআস্ট্রনয অওতোয় স্তোন্তযকৃত ম্পশি ব্যফস্থোনো।  

১। শ সত ম্পশি প্রতযণ স অআন, ২০০১ ও শ সত ম্পশিয   ও খ তোশর ো শনষ্পশি।  

২। শযতযক্ত, শফশনভয়, ট্রোে ম্পশি এফং ক োট স ফ ওয়োড স ম্পশিয অআন ও ব্যফস্থোনো। 

৩। ওয়োক্প ও কদস্ট্রফোিয ম্পশি অআন ও ম্পশি ব্যফস্থোনো। 

 

ভশডঈর - ৪ : ভূশভ ঈন্নয়ন  য, ও য োশয োওনো অদোয় অআন,  ১৯১৩।  

১। ভূশভ ঈন্নয়ন  য  শধস্ট্রফন- ১ : ভূশভ ঈন্নয়ন  য ধ্যোস্ট্রদ, শফশধ ও োর্কসরোযমূ।  

২।         ”          শধস্ট্রফন-২ : ভূশভ ঈন্নয়ন  য শনধ সোযণ ও অদোয়  োম সক্রভ। 

৩। য োশয োওনো অদোয় অআন, ১৯১৩ ও োটি সশপস্ট্র ট ক  শনস্পশিয প্রশক্রয়ো। 

৪। য োশয োওনো অদোয় অআস্ট্রনয প্রস্ট্রয়োগ (ব্যফোশয - ক  নথী ম সোস্ট্ররোচনো, অস্ট্রদনোভো ততশয, পযভ এয 

ব্যফোয)। 
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ভশডঈর - ৫ : ঈিযোশধ োয অআন , শভঈস্ট্রটন, ভূশভ শপ শযদ সন এফং কযশজেোয ও শযটোন স ।  

১। ঈিযোশধ োয অআন ।   শধস্ট্রফন- ১ : মুশরভ ঈিযোশধ োয অআন ও এ এয ব্যোফোয। 

২।          ”                শধস্ট্রফন- ২ : শন্দু, কফৌদ্ধ, খ্রীষ্টোন ও ফোংরোস্ট্রদস্ট্র প্রস্ট্রমোজয ন্যোন্য ঈিযোশধ োয অআন। 

৩। শভঈস্ট্রটন ফো নোভজোযী - জভোবোগ, জভো এ ত্রী যণ ও নতুন খশতয়োন সৃজন) এফং ংশিষ্ট কযশজেোয োর যণ। 

৪। শভঈস্ট্রটন ব্যফোশয  -  ভোভরো সৃজন, অস্ট্রদনোভো ততশয, অশর, শযশবঈ এফং শযশবন।  

৫। ঈস্ট্রজরো ভূশভ শপ/আঈশনয়ন ভূশভ শপ শযদ সন। 

৬। ভূশভ ব্যফস্থোনোয় ব্যফহৃত কযশজেোয, শযটোন স ও পযভ। 

৭। শফশবন্ন কযশজেোয োর যণ ও শযটোন স প্রস্তুত (ব্যফোশয  - ংমৄশক্ত :  োযী  শভনোয (ভূশভ) 

 

ভশডঈর - ৬ : ভূশভ ংশিষ্ট ন্যোন্য অআন। 

১। ম্পশি স্তোন্তয অআন- ১৮৮২, এফং ফোস্ট্রটোয়োযো অআন, 1893। 

২। কযশজস্ট্রেন অআন, ১৯০৮, শফশবন্ন প্র োয দশরর ও চুশক্ত ত্র এফং এগুশরয কযশজস্ট্রেন দ্ধশত । 

৩। ভূশভ প্রোন ম্যোনুয়োর। 

৪। তোভোশদ অআন ও সুশনশদ সষ্ট প্রশত োয অআন। 

৫। The Government and Local Authorites Lands and Buildings 

(Recovery of Possession) Ordinance, 1970 এফং বফধ দখর ঈস্ট্রচ্ছদ  োম সক্রভ ও ংশিষ্ট 

ন্যোন্য অআন ও শফশধ।  

৬। শ শস্ত ও স্ট্রয়োশস্ত ংক্রোন্ত অআন ও ম্পশি ব্যফস্থোনো। 

 

ভশডঈর - ৭ :  ভূশভ শধগ্রণ।  

১। ( ) স্থোফয ম্পশি শধগ্রণ ও হুর্কভ দখর ধ্যোস্ট্রদ ১৯৮২ (ংস্ট্রোধনী)। 

২। শধগ্রণকৃত জশভয ভূশভ ঈন্নয়ন  য শনধ সোযণ ও অদোয়, ক্ষশতগ্রস্থস্ট্রদয পূণ সফোন এফং ঈন্নয়ন প্র ল্প ফোস্তফোয়ন। 

 

ভশডঈর - ৮ : কদওয়োনী অআন,  ভূশভ ক ন্দ্রী  কদওয়োনী ভোভরো এফং যোজস্ব ভোভরো।  

১-২।  কদওয়োনী  োম সশফশধ, ১৯০৮।  

৩।  ভূশভ ক ন্দ্রী  কদওয়োনী  ভোভরো, শফশবন্ন প্র োয যোজস্ব ও শফশফধ ভোভরো।   

৪। কদওয়োনী  ভোভরোয অশজস ও দপোওয়োযী জফোফ (এ,এপ) প্রস্তুত যণ। 

৫। শযট, স্থোয়ী ও স্থোয়ী শনস্ট্রলধোজ্ঞো এফং অদোরত ফভোননোয ভোভরো আতযোশদ। 

৬। শল্যগোর শযস্ট্রভভফোস্ট্রযনো স  এযোক্ট, য োশয ঈশ র শনস্ট্রয়োগ, য োশয ভোভরো শযচোরনো। 

৭। যোজস্ব অদোরস্ট্রতয  ভোভরোয় ভুরত্রুটি এফং ভূশভ অীর কফোড স এয এখশতয়োয। 

৮। ভূশভ ক ন্দ্রী  জোশরয়োশত এফং এয  প্রশত োয ও প্রশতস্ট্রযোস্ট্রধয ঈোয়। 

 

ভশডঈর - ৯ :  ভূশভ জশয ও কয ড স।  

১।  যোডোেোর জশয ও শদয়োযো জশয এফং  ভ স তসো- ভ সচোযীস্ট্রদয ভুশভ ো। 

২। অন্তঃস্ট্রজরো, অন্তঃথোনো, অন্তঃআঈশ, অন্তঃস্ট্রভৌজো ও অন্তজসোশত  ীভোনো শনধ সোযণ ও  োযী  শভনোয(ভূশভ) 

এয দোশয়ত্ব। 

৩। কয ড স ম্যোনুয়োর, ১৯৪৩ এফং কয ড স রুভ ব্যফস্থোনো ও কয ড স ংযক্ষণ। 

 

ভশডঈর - ১০ :  ভূশভ ংস্কোয  োম সক্রভ। 

১। ভূশভ ংস্কোয ধ্যোস্ট্রদ- ১৯৮৪ এফং ঋণ োশরশ অআন, ১৯৮৯ এফং ল্যোন্ড কজোশনং প্র স্ট্রল্পয  োম সক্রভ। 

২। দোশযদ্রয শফস্ট্রভোচন  োম সক্রভ :  গুচ্ছগ্রোভ, অদ স গ্রোভ, অশ্রয়ণ প্র ল্প, ক্লোআস্ট্রভট শব টিভ শযযোশফশরস্ট্রটন প্রস্ট্রজক্ট। 
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ভশডঈর - ১১ :  োফ সতয ভূশভ ব্যফস্থোনো ।  

১। োফ সতয চট্টগোভ কযগুস্ট্ররন, ১৯০০ এফং এ অআস্ট্রন ভূশভ ংক্রোন্ত শফধোন; োফ সতয ভূশভ ব্যফস্থোনোয় োস্ট্র সর চীপ, 

কডম্যোন ও  োফ সোযীয ভূশভ ো এফং খোজনো ও জুভ য শনধ সোযণ ও অদোয়।  

২। ভূশভ শফস্ট্রযোধ শনষ্পশি  শভন অআন, ২০০১ ও শফস্ট্রযোধ শনষ্পশি  োম সক্রভ এফং োফ সতয ভূশভয জশয ও কয ড স ফ 

যোআট ততশয এফং োফ সতয কজরোয োট ফোজোয ব্যফস্থোনো এফং োফ সতয ভূশভ শধগ্রণ অআন,১৯৫৮ এফং শধগ্রণ 

প্রশক্রয়ো। 

 

ভশডঈর - ১২ :  শফশফধ । 

১। ভূশভয কশ্রশণ শফবোগ ও কশ্রশণ শযফতসন। 

২। শযয়োর এস্ট্রেট ঈন্নয়ন ও ব্যফস্থোনো অআন, ২০১০ এফং ফোিী বোিো, স্ট্রজন এফং ফহুতর বফস্ট্রনয ভোশর োনো। 

৩। আটবোটো,  কখরোয ভোঠ, ঈন্কু্ত স্থোন, ক্ষুদ্র নৃস্ট্রগোশিয জশভ, সুখোশধ োয আতযোশদ শফলয়  ব্যফস্থোনো। 

৪। ভূশভ শফস্ট্রযোস্ট্রধয ঈৎ ও স্বরূ এফং শনস্পশি প্রশক্রয়ো (অন্তঃব্যশক্ত, অন্তঃস্ট্রভৌজো, অন্তঃস্ট্রজরো ও অন্তজসোশত )। 

৫। শনজ শপ ও আঈশনয়ন ভূশভ শপ শযদ সন (গুরুত্বপূণ স শদ  মূ ও শযদ সন  রো ক ৌর)। 

৬।  োযী  শভনোয (ভূশভ) এয দোশয়ত ও  তসব্যমব।  

৭। শযস্ট্রফ অআন। 

৮। ল্যোন্ড আনপযস্ট্রভন ম্যোস্ট্রনজস্ট্রভন্ট শস্ট্রেভ। 

 

ভশডঈর - ১৩ :  ভূশভ ব্যতীত ন্যোন্যবোস্ট্রফ যোষ্ট্রীয় গুরুত্বপূণ স শফলস্ট্রয় প্রশক্ষণ ।  

১। োস্ট্রটস্ট্রনফর কডস্ট্রবরস্ট্রভন্ট কগোর (এশডশজ), শবন ২০২১ এফং োযস্ক টিব প্ল্োন (শশ)।  

২। ভূশভ শফলয়  অশথ স  ব্যফস্থোনো, যোজস্ব শডট ও শডট অশি শনস্পশি। 

৩। তথ্য শধ োয অআন, ২০০৯। 

৪। জোতীয় শুদ্ধোচোয ক ৌর ফোস্তফোয়ন এফং ফোশল স   ভ সম্পোদন চুশক্ত (এশএ)।       

৫। টিজভ এফং টিশে স্ট্রদয োয়তো। ও শডশডও এয ক্ষভতো এফং 

৬। য োশয ক্রয় নীশতভোরো (শশঅয) এফং শডশডও এয ক্ষভতো । 

৭। ভুশভ শপস্ট্র দূনীশত; এয  োযণ, প্রশত োয ও প্রশতস্ট্রযোধ।  

৮। ভূশভ ব্যফস্থোনোয কফো জী যণ এফং ঈদ্ভোফনী শচন্তো কচতনো। 

  

প্রশক্ষণ ক ো স নং - ৪ 

শশনয়য  োযী  শভনোয/ োযী  শভনোয ও ভম সোস্ট্রয়য ন্যোন্য দপ্তস্ট্রযয  ভ স তসোস্ট্রদয জন্য “ভূশভ ব্যফস্থোনো 

ক ো স” (কভয়োদ-২ প্তো, ৫০টি শধস্ট্রফন )। 

 

ভশডঈর - ১ : ভূশভ ব্যফস্থোয শফফতসন, ভূশভ অআন , শফশধ  ও নীশতভোরো।   

১। ভূশভ ব্যফস্থোয শফফতসন এফং শফদ্যভোন ভূশভ ংশিষ্ট অআন ও শফশধ। 

২। ভূশভ ভন্ত্রণোরয় এফং ধীন্যস্ত দপ্তস্ট্রযয োংগঠশন   োঠোস্ট্রভো এফং  োম সোফরী।  

৩-৪। যোষ্ট্রীয় শধগ্রণ ও প্রজোস্বত্ব অআন - ১৯৫০ : শধস্ট্রফন- ১ : ধোযো : ০১ - ৭৮।  

৫।        ”                                  ”           : শধস্ট্রফন- ২ : ধোযো : ৭৯ - ১৫২। 

৬। প্রজোস্বত্ব শফশধভোরো - ১৯৫৫। 

৭। ভূশভ ব্যফোয নীশতভোরো, ২০০১। 

৮। প্রোকৃশত  জরোধোয ংযক্ষণ অআন, ২০০০ এফং ফোলু ও ভোটি ব্যফস্থোনো অআন, ২০১০। 

৯। ভূশভ ব্যফস্থোনো ম্যোনুয়োর- ১৯৯০ । 
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ভশডঈর - ২ : খো জশভ ও োয়যোত ভোর ব্যফস্থোনো।  

১। খো জশভ ব্যফস্থোনো ও ফস্ট্রদোফস্ত নীশতভোরো  শধস্ট্রফন -  ১ : কৃশল   

২।                   ”                               শধস্ট্রফন - ২ : কৃশল 

৩।  The Sairat Mahals(Management) Ordinance, ১৯৫৯ এফং োয়যোত ভোর ব্যফস্থোনো ।   

৪। ( ) The Hats and Bazars(Establishment and Acquisition) Ordinance, ১৯৫৯  

    (খ) The Bangladesh Government Hats and Bazars(management) (Repeal) 

Ordinance, ১৯৭৫ এফং োটফোজোয ব্যফস্থোনো। 

৫। শধস্ট্রফন- ১ : জর, ফোলু, ঘোট-কপযীঘোট, রফন, শচংশি, চো ফোগোন, োথয ভোর আতযোশদ ব্যফস্থোনো । 

 

ভশডঈর - ৩ : শ সত ম্পশি ; শযতযক্ত, শফশনভয়, ট্রোে ও ক োট স ফ ওয়োড স ম্পশি এফং ওয়োক্প ও কদস্ট্রফোিয 

ম্পশি ব্যফস্থোনো।  

১। শ সত ম্পশি প্রতযণ স অআন, ২০০১ ও শ সত ম্পশিয   ওখ তোশর ো শনষ্পশি। 

২। শযতযক্ত, শফশনভয়,  ট্রোে এফং ক োট স ফ ওয়োড স ম্পশিয অআন ও ব্যফস্থোনো। 

৩। ওয়োক্প এফং কদস্ট্রফোিয ম্পশি অআন ও ম্পশি ব্যফস্থোনো। 

 

ভশডঈর - ৪ : ভূশভ ঈন্নয়ন  য ও য োশয োওনো অদোয় অআন।  

১। ভূশভ ঈন্নয়ন  য  শধস্ট্রফন- ১ : ভূশভ ঈন্নয়ন  য ধ্যোস্ট্রদ, শফশধ ও োর্কসরোযমূ।  

২।         ”          শধস্ট্রফন-২ : ভূশভ ঈন্নয়ন  য শনধ সোযণ ও অদোয়  োম সক্রভ। 

৩। য োশয োওনো অদোয় অআন, ১৯১৩ ও োটি সশপস্ট্র ট ক  শনস্পশিয প্রশক্রয়ো। 

 

ভশডঈর - ৫ : ঈিযোশধ োয অআন , শভঈস্ট্রটন, কযশজেোয ও শযটোন স এফং ভূশভ শপ শযদ সন।  

১। ঈিযোশধ োয অআন ।   শধস্ট্রফন- ১ : মুশরভ ঈিযোশধ োয অআন। 

২।          ”                শধস্ট্রফন- ২ : শন্দু, কফৌদ্ধ, খ্রীষ্টোন ও ফোংরোস্ট্রদস্ট্র প্রস্ট্রমোজয ন্যোন্য ঈিযোশধ োয অআন। 

৩। শভঈস্ট্রটন ফো নোভজোযী (জভোবোগ, জভো এ ত্রী যণ ও নতুন খশতয়োন) এফং ংশিষ্ট কযশজেোয োর যণ। 

৪। শভঈস্ট্রটন ব্যফোশয  (ভোভরো সৃজন, অস্ট্রদনোভো ততশয, ভোভরোয অশর, শযশবঈ এফং শযশবন)।  

৫। ঈস্ট্রজরো ভূশভ শপ/আঈশনয়ন ভূশভ শপ শযদ সন। 

৬। ভূশভ ব্যফস্থোনোয় ব্যফহৃত  কযশজেোয, শযটোন স ও পযভ। 

  

ভশডঈর - ৬ : ভূশভ ংশিষ্ট ন্যোন্য অআন।  

১। ম্পশি স্তোন্তয অআন- ১৮৮২ এফং ফোস্ট্রটোয়োযো অআন, ১৯০৯। 

২। কযশজস্ট্রেন অআন, ১৯০৮ এফং শফশবন্ন প্র োয দশরর ও চুশক্ত ত্র, কযশজস্ট্রেন দ্ধশত ও ক োট স শপ । 

৩। ভূশভ প্রোন ম্যোনুয়োর। 

৪। তোভোশদ অআন ও সুশনশদ সষ্ট প্রশত োয অআন। 

৫। The Government and Local Authorites Lands and Buildings 

(Recovery of Possession) Ordinance, ১৯৭০ এফং বফধ দখর ঈস্ট্রচ্ছদ  োম সক্রভ ও ংশিষ্ট 

ন্যোন্য অআন ও শফশধ। 

৬। শ শস্ত ও স্ট্রয়োশস্ত ংক্রোন্ত অআন এফং  ভ স তসো  ভ সচোযীস্ট্রদয  যণীয়। 

 

ভশডঈর - ৭ :  ভূশভ শধগ্রণ।  

১।  স্থোফয ম্পশি শধগ্রণ ও হুর্কভ দখর ধ্যোস্ট্রদ,  ১৯৮২। 

২। শধগ্রণকৃত জশভয ভূশভ ঈন্নয়ন  য শনধ সোযণ ও অদোয়, ক্ষশতগ্রস্থস্ট্রদয পূণ সফোন এফং ঈন্নয়ন প্র ল্প ফোস্তফোয়ন। 
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ভশডঈর - ৮ : কদওয়োনী অআন,  ভূশভ ক ন্দ্রী  কদওয়োনী ভোভরো এফং যোজস্ব ভোভরো।  

১।  কদওয়োনী  োম সশফশধ, ১৯০৮।  

২।  ভূশভ ক ন্দ্রী  কদওয়োনী এফং শফশবন্ন প্র োয যোজস্ব ও শফশফধ ভোভরো।   

৩। কদওয়োনী  ভোভরোয অশজস ও দপোওয়োযী জফোফ (এ,এপ) প্রস্তুত যণ। 

৪। শযট, স্থোয়ী ও স্থোয়ী শনস্ট্রলধোজ্ঞো এফং অদোরত ফভোননোয ভোভরো। 

৫। শরগ্যোর শযস্ট্রভভফোস্ট্রযোয এযোক্ট, য োশয ঈশ র শনস্ট্রয়োগ, ম্মোনী প্রদোন, য োশয ভোভরো শযচোরনো। 

৬। ভূশভ ক ন্দ্রী  জোশরয়োশত এফং এয প্রশত োয ও প্রশতস্ট্রযোস্ট্রধয ঈোয়।  

 

ভশডঈর - ৯ :  ভূশভ জশয ও কয ড স।  

১।  যোডোেোর জশয ও শদয়োযো জশয এফং  ভ স তসো- ভ সচোযীস্ট্রদয  যণীয়।  

২। কয ড স ম্যোনুয়োর, ১৯৪৩ এফং কয ড স রুভ ব্যফস্থোনো ও কয ড স ংযক্ষণ। 

 

ভশডঈর - ১০ :  ভূশভ ংস্কোয  োম সক্রভ। 

১। ভূশভ ংস্কোয ধ্যোস্ট্রদ- ১৯৮৪ এফং ঋণ োশরশ অআন, ১৯৮৯ এফং ল্যোন্ড কজোশনং প্র স্ট্রল্পয  োম সক্রভ। 

২। দোশযদ্র শফস্ট্রভোচন  োম সক্রভ :  গুচ্ছগ্রোভ, অদ স গ্রোভ, অশ্রয়ণ প্র ল্প, ক্লোআস্ট্রভট শব টিভ শযযোশফশরস্ট্রটন প্রস্ট্রজক্ট।   

 

ভশডঈর - ১১ :  োফ সতয ভূশভ ব্যফস্থোনো ।  

১। োফতসয চট্টগ্রোভ কযগুস্ট্ররন, ১৯০০ এফং এ অআস্ট্রন ভূশভ ংক্রোন্ত শফধোন, োফতসয ভূশভ ব্যফস্থোনোয় োস্ট্র সর চীপ, 

কডম্যোন ও  োফ সোযীয ভূশভ ো এফং খোজনো ও জুভ য শনধ সোযণ ও অদোয়।  

২। ভূশভ শফস্ট্রযোধ শনস্পশি  শভন অআন, ২০০১ ও শফস্ট্রযোধ শনস্পশি  োম সক্রভ এফং োফ সতয ভূশভয জশয ও কয ড স 

ফ যোআট ততযী এফং োফ সতয কজরোয োট ফোজোয ব্যফস্থোনো এফং োফতসয ভূশভ শধগ্রণ অআন, ১৯৫৮ এফং 

শধগ্রণ প্রশক্রয়ো।  

 

ভশডঈর - ১২ :  শফশফধ ।  

১। ভূশভয কশ্রশণ শফবোগ ও কশ্রশণ শযফতসন। 

২। শযয়োর এস্ট্রেট ঈন্নয়ন ও ব্যফস্থোনো অআন, ২০১০ এফং বোিো, স্ট্রজন এফং ফহুতর বফস্ট্রনয ভোশর োনো। 

৩। আটবোটো, কখরোয ভোঠ, ঈন্কু্ত স্থোন, ক্ষুদ্র নৃস্ট্রগোশিয জশভ, সুখোশধ োয আতযশদ শফলয়  ব্যফস্থোনো।  

৪। ভূশভ শফস্ট্রযোস্ট্রধয ঈৎ ও স্বরূ এফং শনস্পশি প্রশক্রয়ো (অন্তঃব্যশক্ত, অন্তঃস্ট্রভৌজো, অন্তঃস্ট্রজরো ও অন্তজসোশত )। 

৫। দরীয় অস্ট্ররোচনো, প্রশতস্ট্রফদন প্রস্তুত ও ঈস্থোন। 

৬। ভূশভ শপ শযদ সণ (গুরুত্বপূণ স শদ  মূ ও শযদ সণ  রো ক ৌর)।  

৭। শযস্ট্রফ অআন। 

৮। ল্যোন্ড আনপযস্ট্রভন ম্যোস্ট্রনজস্ট্রভন্ট শস্ট্রেভ। 

 

ভশডঈর - ১৩ :  ভূশভ ব্যতীত ন্যোন্যবোস্ট্রফ যোষ্ট্রীয় গুরুত্বপূণ স শফলস্ট্রয় প্রশক্ষণ ।  

১। োস্ট্রটস্ট্রনফর কডস্ট্রবরস্ট্রভন্ট কগোর (এশডশজ), শবন ২০২১ এফং োযস্ক টিব প্ল্োন (শশ)।  

২। ভূশভ শফলয়  অশথ স  ব্যফস্থোনো, যোজস্ব শডট ও শডট অশি শনস্পশি। 

৩। তথ্য শধ োয অআন, ২০০৯। 

৪। জোতীয় শুদ্ধোচোয ক ৌর ফোস্তফোয়ন এফং ফোশল স   ভ সম্পোদন চুশক্ত (এশএ)।       

৫। টিজভ এফং টিশে স্ট্রদয োয়তো। 

৬। ঈদ্ভোফনী শচন্তো কচতনো এফং ভূশভ ব্যফস্থোনোয কফো জী যণ।  
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প্রশক্ষণ ক ো স নং – ৫ 

ভূশভ হুর্কভদখর  ভ স তসো ও শতশযক্ত ভূশভ হুর্কভ দখর  ভ স তসো/ভূশভ শধগ্রণ  োস্ট্রজ ংশিষ্ট ন্যোন্য দপ্তস্ট্রযয 

ভম সোস্ট্রয়য  ভ স তসোগস্ট্রণয জন্য “ভূশভ শধগ্রণ শফলয়  ক ো স-১” (কভয়োদ-১ প্তো, ২৫টি শধস্ট্রফন)। 

 

শফলয় মূ : 

১। শধগ্রণ অআস্ট্রনয ক্রভশফ ো । 

২-৪। ভূশভ শধগ্রণ দ্ধশত(স্থোফয ম্পশি শধগ্রণ ধ্যোস্ট্রদ, ১৯৮২ এফং শফশধমূ)।   

 শধস্ট্রফন- ১ : ৩ ধোযোয কনোটি প্রদোন, ক  নশথ সৃজন, অশি ও শুনোনী, চূিোন্ত শদ্ধোন্ত ।  ৬ ধোযোয় 

কনোটি প্রদোন, স্ট্রযজশভস্ট্রন শযদ সন ও শবশডও ধোযন, ঠি  ভোশর  শনধ সোয, ক্ষশতপূযণ শনধ সোযণ, ক্ষশতপূযণ প্রদোন ও 

ক্ষশতগ্রস্থস্ট্রদয পূণ সফোন।  

 শধস্ট্রফন-২ : ক  ফোশতর  যণ, দখর স্তোনতয, কগস্ট্রজট শফজ্ঞশপ্ত ও নোভজোযী, কক্রো  শধগ্রণ  োম সক্রভ।  

 শধস্ট্রফন- ৩ : অযশফস্ট্রট্রটয শনস্ট্রয়োগ, অস্ট্রফদন ক, শুনোনী, অীর, শতশযক্ত ক্ষশতপূযণ শনধ সোযণ ও প্রদোন 

৫। এর এ ম্যোনুয়োর (কযশজেোয ও পযভ)। 

৬। োফ সতয চট্রগ্রোভ (ভূশভ শধগ্রণ) কযগুস্ট্ররন, ১৯৫৮। 

৭। স্থোফয ম্পশি হুর্কভ দখর (ক্ষশতপূযণ) শফশধভোরো- ১৯৯০। 

৮। ভূশভ ব্যফোয নীশতভোরো ও ভূশভ ব্যফস্থোনোয ধুশন োয়ন। 

৯। যোষ্ট্রীয় শধগ্রণ ও প্রজোস্বত্ব অআন-১৯৫০  

১০। প্রজোস্বত্ব শফশধভোরো-১৯৫৫। 

১১। শধগ্রণ  োস্ট্রজ শনস্ট্রয়োশজত  ভ স তসো  ভ সচোযীস্ট্রদয  ভ স ফন্টন(চোট সোয ফ শডঈটিজ) তোশর ো।  

১২। শধগ্রীত জশভয ভূশভ ঈন্নয়ন  য শনধ সোযণ ও অদোয় এফং অদোয়  োস্ট্রজ ব্যফহৃত পযম্ ও কযশজষ্টোয মূ।  

১৩। এর,এ ক স্ট্রয অনুলোশি  খযস্ট্রচয জন্য থ স ংস্থোন এফং ব্যয়, শধগৃীত ভূশভয কয ড স োর যণ দ্ধশত; এ  

প্রতযোী ংস্থোয জশভ ন্য প্রতযোী ংস্থোস্ট্র  প্রদোন, ম্পশিয মস্ট্রথোমৄক্ত  োস্ট্রজ ব্যফোয এফং প্রস্ট্রয়োজনীয় শধকৃত 

জশভ ভ সণ।  

১৪। কদওয়োনী অদোরস্ট্রত শধগ্রণ ংক্রোন্ত ভোভরো এফং দপোওয়োযী জফোফ।  

১৫। শধগ্রণ ংক্রোন্ত অশথ স  ব্যফস্থোনো ও শডট অশি শনস্পশি প্রশক্রয়ো।  

১৬। ক্ষশতগ্রস্থ ব্যশক্ত/প্রশতষ্টোস্ট্রনয  যনীয়  োজ-অস্ট্রফদন দ্ধশত, চোশত  োগজত্র/দশরর দস্তোস্ট্রফজ আতযোশদ। 

১৭। দ্মোব্রীস্ট্রজয ধগ্রণ ংক্রোন্ত অআন। 

১৮। োস্ট্রটস্ট্রনফর কডস্ট্রবরস্ট্রভন্ট কগোর (এশডশজ), শবন ২০২১ এফং োযস্ক টিব প্ল্োন (শশ)।  

১৯। জোতীয় শুদ্ধোচোয ক ৌর ফোস্তফোয়ন এফং ফোশল স   ভ সম্পোদন চুশক্ত (এশএ)।       

২০। টিজভ এফং টিশে স্ট্রদয োয়তো। ও শডশডও এয ক্ষভতো এফং 

২১। য োশয ক্রয় নীশতভোরো (শশঅয) এফং শডশডও এয ক্ষভতো। 

২২। ভুশভ শপস্ট্র দূনীশত; এয  োযণ, প্রশত োয ও প্রশতস্ট্রযোধ।  

২৩। ভূশভ ব্যফস্থোনোয কফো জী যণ এফং ঈদ্ভোফনী শচন্তো কচতনো। 

২৪। শযস্ট্রফ অআন। 

২৫। ল্যোন্ড আনপযস্ট্রভন ম্যোস্ট্রনজস্ট্রভন্ট শস্ট্রেভ। 
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প্রশক্ষণ ক ো স নং - ৬ 

শধগ্রণ ংশিষ্ট  োনুনস্ট্রগো, োস্ট্রব সয়োয, শপ  োযী এফং ভম সোস্ট্রয়য  ভ স তসোগস্ট্রণয জন্য “ভূশভ শধগ্রণ 

শফলয়  ক ো স-২” (কভয়োদ-১ প্তো, ২৫টি শধস্ট্রফন )। 

 

শফলয় মূ : 

১। শধগ্রণ অআস্ট্রনয ক্রভশফ ো । 

২-৪। ভূশভ শধগ্রণ দ্ধশত(স্থোফয ম্পশি শধগ্রণ ধ্যোস্ট্রদ, ১৯৮২ এফং শফশধমূ)।   

 শধস্ট্রফন- ১ : ৩ ধোযোয কনোটি প্রদোন, ক  নশথ সৃজন, অশি ও শুনোনী, চূিোন্ত শদ্ধোন্ত ।  ৬ ধোযোয় 

কনোটি প্রদোন, স্ট্রযজশভস্ট্রন শযদ সন ও শবশডও ধোযন, ঠি  ভোশর  শনধ সোয, ক্ষশতপূযণ শনধ সোযণ, ক্ষশতপূযণ প্রদোন ও 

ক্ষশতগ্রস্থস্ট্রদয পূণ সফোন।  

 শধস্ট্রফন-২ : ক  ফোশতর  যণ, দখর স্তোনতয, কগস্ট্রজট শফজ্ঞশপ্ত ও নোভজোযী, কক্রো  শধগ্রণ  োম সক্রভ।  

 শধস্ট্রফন- ৩ : অযশফস্ট্রট্রটয শনস্ট্রয়োগ, অস্ট্রফদন ক, শুনোনী, অীর, শতশযক্ত ক্ষশতপূযণ শনধ সোযণ ও প্রদোন 

৫। এর এ ম্যোনুয়োর (কযশজেোয ও পযভ)। 

৬। োফ সতয চট্রগ্রোভ (ভূশভ শধগ্রণ) কযগুস্ট্ররন, ১৯৫৮। 

৭। স্থোফয ম্পশি হুর্কভ দখর (ক্ষশতপূযণ) শফশধভোরো- ১৯৯০। 

৮। ভূশভ ব্যফোয নীশতভোরো ও ভূশভ ব্যফস্থোনোয ধুশন োয়ন। 

৯। যোষ্ট্রীয় শধগ্রণ ও প্রজোস্বত্ব অআন-১৯৫০  

১০। প্রজোস্বত্ব শফশধভোরো-১৯৫৫। 

১১। শধগ্রণ  োস্ট্রজ শনস্ট্রয়োশজত  ভ স তসো  ভ সচোযীস্ট্রদয  ভ স ফন্টন(চোট সোয ফ শডঈটিজ) তোশর ো।  

১২। শধগ্রীত জশভয ভূশভ ঈন্নয়ন  য শনধ সোযণ ও অদোয় এফং অদোয়  োস্ট্রজ ব্যফহৃত পযম্ ও কযশজষ্টোয মূ।  

১৩। এর,এ ক স্ট্রয অনুলোশি  খযস্ট্রচয জন্য থ স ংস্থোন এফং ব্যয়, শধগৃীত ভূশভয কয ড স োর যণ দ্ধশত; এ  

প্রতযোী ংস্থোয জশভ ন্য প্রতযোী ংস্থোস্ট্র  প্রদোন, ম্পশিয মস্ট্রথোমৄক্ত  োস্ট্রজ ব্যফোয এফং প্রস্ট্রয়োজনীয় শধকৃত 

জশভ ভ সণ।  

১৪। কদওয়োনী অদোরস্ট্রত শধগ্রণ ংক্রোন্ত ভোভরো এফং দপোওয়োযী জফোফ।  

১৫। শধগ্রণ ংক্রোন্ত অশথ স  ব্যফস্থোনো ও শডট অশি শনস্পশি প্রশক্রয়ো।  

১৬। ক্ষশতগ্রস্থ ব্যশক্ত/প্রশতষ্টোস্ট্রনয  যনীয়  োজ-অস্ট্রফদন দ্ধশত, চোশত  োগজত্র/দশরর দস্তোস্ট্রফজ আতযোশদ। 

১৭। দ্মোব্রীস্ট্রজয ধগ্রণ ংক্রোন্ত অআন। 

১৮। োস্ট্রটস্ট্রনফর কডস্ট্রবরস্ট্রভন্ট কগোর (এশডশজ), শবন ২০২১ এফং োযস্ক টিব প্ল্োন (শশ)।  

১৯। জোতীয় শুদ্ধোচোয ক ৌর ফোস্তফোয়ন এফং ফোশল স   ভ সম্পোদন চুশক্ত (এশএ)।       

২০। টিজভ এফং টিশে স্ট্রদয োয়তো। ও শডশডও এয ক্ষভতো এফং 

২১। য োশয ক্রয় নীশতভোরো (শশঅয) এফং শডশডও এয ক্ষভতো । 

২২। ভুশভ শপস্ট্র দূনীশত; এয  োযণ, প্রশত োয ও প্রশতস্ট্রযোধ।  

২৩। ভূশভ ব্যফস্থোনোয কফো জী যণ এফং ঈদ্ভোফনী শচন্তো কচতনো। 

২৪। শযস্ট্রফ অআন। 

২৫। ল্যোন্ড আনপযস্ট্রভন ম্যোস্ট্রনজস্ট্রভন্ট শস্ট্রেভ। 
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প্রশক্ষণ ক ো স নং – ৭ 

ভূশভ ভন্ত্রণোরস্ট্রয়য শোফ শনয়ন্ত্র  (যোজস্ব) দপ্তস্ট্রয  ভ সযত শডটযগস্ট্রণয জন্য “ভূশভ শফলয়  শডট ব্যফস্থোনো ক ো স” 

(কভয়োদ-২ প্তো, ৫০ টি শধস্ট্রফন )। 

 

ভশডঈর-১ : ভূশভ ব্যফস্থোনো : 

১। ভূশভ ব্যফোয নীশতভোরো ও ভূশভ ংস্কোয ধ্যোস্ট্রদ,১৯৮৪  

২।  যোষ্ট্রীয় শধগ্রণ ও প্রজোস্বত্ব অআন-১৯৫০। 

৩-৪। খো জশভ ব্যফস্থোনো ও ফস্ট্রদোফস্ত নীশতভোরো - 

  শধস্ট্রফন-১ : কৃশল।    

           শধস্ট্রফন-২ : কৃশল।   

৫-৬। োয়যোত ভর ব্যফস্থোনো।   

শধস্ট্রফন-১ : োট ফোজোস্ট্রযয অআন এফং োটফোজোয ব্যফস্থোনো। 

শধস্ট্রফন-২ : জর ভর ও ঘোট/ কপযীঘোট ব্যফস্থোনো। 

৭। ঈিযোশধ োয অআন।  

৮। শভঈস্ট্রটন ফো নোভজোযী (জভোবোগ, জভো এ ত্রী যণ ও নতুন খশতয়োন) এফং ংশিষ্ট কযশজেোয োর যণ। 

৯। ভূশভ ঈন্নয়ন  য ও ন্যোন্য ভূশভ ংশিষ্ট  য অদোয়  োম সক্রভ। 

১০। অদ সগ্রোভ/ অশ্রয়ন প্র ল্প / গুচ্ছগ্রোভ প্র ল্প ফোস্তফোয়ন ও দোশযদ্র শফস্ট্রভোচন প্র ল্প।   

১১। শ সত ম্পশি প্রতয সণ অআন-২০০১ এফং শ সত ম্পশি শনষ্পশি। 

১২। শফশনভয়, শযতযোক্ত, ওয়োক্প ও ক োট স প ওয়োড স ম্পশি ব্যোফস্থোনো। 

১৩। য োশয দোশফ অদোয় অআন, ১৯১৩। 

১৫। ভূশভ ব্যফস্থোনোয় ব্যফহৃত  কযশজেোয, শযটোন স ও পযভ। 

১৬। ভূশভ শধগ্রণ ংক্রোন্ত অআন ও শফশধভোরো। 

১৭। ভূশভ জশয ও কয ড স ব্যোফস্থোনো। 

 

ভশডঈর-২ : শডট ব্যফস্থোনো : 

১। শোফ শনয়ন্ত্র  (যোজস্ব) এয টভূশভ,  োঠোস্ট্রভো ও  োম সক্রভ। 

২। এ োঈন্ট ক োড। 

২। অশথ স  ক্ষভতো  সন ও পুনঃ সন ক্ষভতো-২০১৫। 

৩। কজনোস্ট্রযর শপন্যোনশয়োর রুর (শজএপঅয)।  

৪। ফোংরোস্ট্রদস্ট্র য োশয ফোস্ট্রজট প্রণয়ন  ংক্রোন্তঃ ফোস্ট্রজস্ট্রটয প্র োযস্ট্রবদ, দোপ্তশয  ফোস্ট্রজট প্রণয়ন ও ফোস্তফোয়ন, 

ভধ্যস্ট্রভয়োশদ ফোস্ট্রজট  োঠোস্ট্রভো। 

৬। য োশয ক্রয় অআন-২০০৬ ও ক্রয় শফশধভোরো-২০০৮। 

৭। ফোংরোস্ট্রদস্ট্রয শডট ব্যফস্থোনো : ভো-শোফ শনযীক্ষ  ও শনয়ন্ত্র । 

৮। কট্রজোশয রুর ও োফশশডয়োযী রুর 

৯। শনযীক্ষ গস্ট্রণয দোশয়ত্ব ও  তসব্য। 

১০। বযন্তশযন শনয়ন্ত্রণ এফং বযন্তশযন শডট। 

১১। এক্সটোন সোর শডট ও জফোফ শদশতো।  

১২। শডট অশি ও শনস্পশি।  

১৩। শডট শযপ্ল্োআ ব্রডীট।  

১৪। শডট ক োড ও শডট ম্যোনুস্ট্রয়র। 

১৫। কজনোস্ট্রযর কক্লোস্ট্রজ এযোক্ট। 
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ভশডঈর- ৩ :  শপ ব্যোফস্থোনো ও চোর্কযী শফশধভোরোঃ 

১। য োযী  ভ সচোযী (অচযণ) শফশধভোরো, ১৯৭৯। 

২। য োযী  ভ সচোযী ( শৃঙখরো ও অীর) শফশধভোরো, ১৯৮৫ 

৩। চোর্কযীয োধোযণ তসোফরী। 

৪। প্রোশন  ট্রোআবুনোর অআন, ১৯৮০ ও শফশধভোরো, ১৯৮২। 

৫। চোর্কযী স্ট্রত ফযখোস্ত, োযন ও োভশয়  ফযখোস্ত। 

৬। কনন ও অনুস্ট্রতোশল । 

৭। ছুটি শফশধভোরো। 

৮। ভ্রভন বোতো, ফদরীজশনত ভ্রভন বোতো, বফস্ট্রদশ  ভ্রভনবোতো। 

৯। কমোগদোন োর। 

১০। শপ ব্যোফস্থোনো। 

১১। োধোযণবশফষ্য তশফর, কমৌথ ফীভো ও  ল্যোণ তশফর। 

১২। য োযী কটশরস্ট্রপোন ও আন্টোযস্ট্রনট ংস্ট্রমোগ এফং ব্যফোয নীশতভোরো। 

১৩। কফতনঃ ংজ্ঙ্িো, শফশবন্ন প্র োয কফতন ও কফতন শনধ সোযন। 

১৪। শপস্ট্রয শনযোিো ব্যফস্থো ও বোন্ডোয ব্যফস্থোনো।  

১৫। য োযী  ভ সচোযীস্ট্রদয কোলো  শযচ্ছদ। 

 

ভশডঈর - ৪ :  ন্যোন্য যোষ্ট্রীয় গুরুত্বপূণ স শফলয় :  

১। দুনীশতয  োযণ, প্রশত োয ও প্রশতস্ট্রযোধ। 

৩। োস্ট্রটস্ট্রনফর কডস্ট্রবরস্ট্রভন্ট কগোর (এশডশজ), শবন ২০২১ এফং োযস্ক টিব প্ল্োন (শশ)।  

৪। তথ্য শধ োয অআন, ২০০৯। 

৫। জোতীয় শুদ্ধোচোয ক ৌর ফোস্তফোয়ন এফং ফোশল স   ভ সম্পোদন চুশক্ত (এশএ)।      

৬। টিজভ এফং টিশে স্ট্রদয োয়তো। 

৭। ঈদ্ভোফনী শচন্তো কচতনো এফং কফো জী যণ। 

৮। শচফোরয় শনস্ট্রদ সভোরো-২০১৪। 

৯। শযস্ট্রফ অআন। 

১০। ল্যোন্ড আনপযস্ট্রভন ম্যোস্ট্রনজস্ট্রভন্ট শস্ট্রেভ। 

 

প্রশক্ষণ ক ো স নং - ০৮ 

আঈশনয়ন ভূশভ  োযী/ঈ  োযী  ভ স তসো; োস্ট্রব সয়োয, ক োয; কফঞ্চ/যোজস্ব/োটি সশপস্ট্র ট  োযী ও ভ 

ম সোস্ট্রয়য  ভ সচোযীগস্ট্রণয জন্য “কফশ   শম্পঈটোয যোশপ্ল্স্ট্র ন ক ো স” (কভয়োদ-২ প্তো, ৫০ টি শধস্ট্রফন )। 

 

ভশডঈর-১।  শম্পটোয শযশচশত :  

(১) োড সওয়োয ও পটওয়োয। 

(২) ড্রোআব, কপোল্ডোয,শজ,অনশজ এফং কনড্রোআব ও শশডয ব্যফোয। 

 

ভশডঈর-২। এভ,এ ওয়োড স : 

 (১)  ধোযণো,পোআর কখোরো,কআব ও কক্লোজ। 

 (২)  পন্ট : কফোল্ড,আটোশর ,অন্ডোয রোআর,  োরোয োআজ,শস্ট্ররক্ট, োট, শ,কষ্ট আতযোশদ। 

 (৩)  প্যোযোপ্রোপ, জোশেপোআ,রোআন কস্পশং, বুস্ট্ররট, নোম্বোশযং আতযোশদ। 

 (৪)  পোআন্ড, শযস্ট্রপ্ল্, শস্ট্ররক্ট। 
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 (৫)  কটশফর ংক্রোন্ত  যোশপ্ল্স্ট্র ন। 

 (৬)  শ চোয, শক্ল অট স,ওমোড স অট স , ড্র যো, শম্বর, আর্কস্ট্রয়ন। 

 (৭)  কডোয, পৄটোয, কআজ নম্বয, কটক্সটফক্স আতযোশদ। 

 (৮)  কআজ কট অ,  রোভ, কআজ ফড সোয, আনস্ট্রডন্ট, কআজ কব্র  আতযোশদ। 

 (৯)  কআজ কর অঈট, জুভ আতযোশদ। 

 (১০) আঈশনস্ট্র োড এফং ফোংরো ও আংস্ট্রযশজ টোআ। 

 (১১)  স্কযোশনং, শশডএপ, শপ্রন্ট এফং শ  কফোড স ট ট  ভোন্ড। 

 (১২)  প্রযো টি ও শযশবঈ কন। 

 

ভশডঈর-৩। এভ,এ এস্ট্রক্সর : 

(১) ধোযণো, কমোগ, শফস্ট্রয়োগ, গুন, বোগ আতযোশদ। 

(২) কর, কযো,  রোভ ভোজং, ফড সোয কপ্রোস্ট্রটন আতযোশদ। 

(৩) টিং শপল্টোশযং, এ রোআনস্ট্রভন্ট, কজ কটঅ, শপ্রন্ট এশযয়ো শস্ট্রর ন, শবঈ, শিজপ্যোস্ট্রনর আতযোশদ। 

(৪) কফতন শফফযণী , অয় য শফফযণী ও কযজোল্ট ীট ও ন্যোন্য শযস্ট্রোট স ততশয। 

(৫) গ্রোপ/চোট স। 

(৬) প্রো টি ও শযশবঈ কন। 

 

ভশডঈর-৪। এভ,এ োওয়োয স্ট্রয়ন্ট : 

(১) ধোযণো, স্লোআড ততশয ও শডজোআন। 

(২) করখো, ওয়োড স অট স, শক্ল অট স । 

(৩) স্লোআড এশনস্ট্রভন ও ট্রোনশজ। 

(৪) কফতন শফফযণী, অয় য শফফযণী ও কযজোল্ট ীট ও ন্যোন্য শযস্ট্রোট স ততশয। 

(৫) গ্রোপ/চোট স। 

(৬) প্রো টি ও শযশবঈ কন। 

 

ভশডঈর-৫। আন্টোযস্ট্রনট : 

(১) ব্যফোয ও ধোযনো অআশটি কপ্রোশপক্স। 

(২) ওস্ট্রয়ফ ব্রোঈশজং, আস্ট্রভআর। 

(৩) পোআর এটোস্ট্রভন্ট, ডোআনস্ট্ররোড। 

 

ভশডঈর-৬। োড সওয়োয কভআস্ট্রন্টস্ট্রনন্প এন্ড ট্রযোফরশুটিং : 

(১) োড সওয়োয ম্পস্ট্র স ধোযণো। 

(২) পটওয়োয আশনের/অনআশনের। 

(৩) ট্রযোফরশুটিং। 

 

ভশডঈর-৭। শফশফধ : 

(১) ঈদ্ভোফনী শচন্তো কচতনো এফং কফো জী যণ। 

(২) ল্যোন্ড আনপযস্ট্রভন ম্যোস্ট্রনজস্ট্রভন্ট শস্ট্রেভ। 
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প্রশক্ষণ ক ো স নং - ৯ 

 ভূশভ  োযী/ঈ  োযী  ভ স তসো; োস্ট্রব সয়োয, ক োয; কফঞ্চ/যোজস্ব/ োটি সশপস্ট্র ট  োযী ও ভ ম সোস্ট্রয়য 

 ভ সচোযীগস্ট্রণয জন্য “শফস্ট্রল ভূশভ ব্যফস্থোনো ক ো স - ১” (কভয়োদ-২ প্তো, ৫০ টি শধস্ট্রফন )। 

 

ভশডঈর - ১ : ভূশভ ব্যফস্থোনোয শফফতসন, ভূশভ শপ, অআন ও  শভটিয  োম সক্রভ। 

১। ভূশভ ব্যফস্থোনোয শফফতসন এফং শফদ্যভোন ভূশভ ংশিষ্ট অআন ও শফশধ। 

২। ভূশভ ভন্ত্রণোরয় এফং ধীন্যস্ত দপ্তস্ট্রযয োংগঠশন   োঠোস্ট্রভো এফং  োম সোফরী। 

৩। যোষ্ট্রীয় শধগ্রণ ও প্রজোস্বত্ব অআন, ১৯৫০ (ংস্ট্রোধনী)  

৪। প্রজোস্বত্ব শফশধভোরো - ১৯৫৫। 

৫। কজরো, ঈস্ট্রজরো এফং আঈশনয়ন ম সোস্ট্রয় গঠিত ভূশভ শফলয়   শভটি এফং  শভটিয  োম সক্রভ। 

৬। ভূশভ ব্যফস্থোনো ম্যোনুস্ট্রয়র-১৯৯০। শধস্ট্রফন – ১ ও২।  

 

ভশডঈর - ২ : খো জশভ ও োয়যোত ভোর ব্যফস্থোনো।  

১। খো কৃশল  এফ স কৃশল জশভ ব্যফস্থোনো ও ফস্ট্রদোফস্ত নীশতভোরো।  

২। োয়যোত ভোর ব্যফস্থোনো ।  শধস্ট্রফন-১ : োটফোজোয, ঘোট/ কপযীঘোট ংক্রোন্ত অআন ও ব্যফস্থোনো। 

৩।                 ”                শধস্ট্রফন-২ : জর, ফোলু, চো ফোগোন আতযোশদ ভোর ব্যফস্থোনো । 

 

ভশডঈর - ৩ : খো জশভ ব্যতীত জনস্বোথ স ম্পশ সত ন্যোন্য জশভ ব্যফস্থোনো।  

১। শ সত ম্পশি প্রতয সণ অআন-২০০১ এফং ম্পশি ব্যফস্থোনো। 

২। ওয়োক্প ও কদস্ট্রফোিয ম্পশি অআন ও ম্পশি ব্যফস্থোনো। 

৩। শযতযক্ত, শফশনভয় ও ট্রোে ম্পশিয অআন ও ব্যফস্থোনো। 

 

ভশডঈর - ৪ :  য োশয দোশফ অদোয় অআন।  

১। য োশয দোশফ অদোয় অআন, ১৯১৩ ও োটি সশপস্ট্র ট ক  শনস্পশিয প্রশক্রয়ো। 

 

ভশডঈর - ৫ : ঈিযোশধ োয অআন, শভঈস্ট্রটন, কযশজেোয ও শযটোন স এফং ভূশভ শপ শযদ সন।  

১। ঈিযোশধ োয অআন ।   শধস্ট্রফন- ১ : মুশরভ ঈিযোশধ োয অআন এফং শন্দু, কফৌদ্ধ, খ্রীষ্টোন ও ফোংরোস্ট্রদস্ট্র 

প্রস্ট্রমোজয ন্যোন্য ঈিযোশধ োয অআন।  

৩। শভঈস্ট্রটন ফো নোভজোযী (জভোবোগ, জভো এ ত্রী যণ ও নতুন খশতয়োন সৃজন) এফং ংশিষ্ট কযশজেোয োর যণ।  

৪। ভূশভ ব্যফস্থোনোয় ব্যফহৃত কযশজেোয ও শযটোন সমূ। 

৫। ঈস্ট্রজরো এফং আঈশনয়ন ভূশভ শপ শযদ সন।  

 

ভশডঈর - ৬ : ভূশভ ংশিষ্ট ন্যোন্য অআন।  

১। ম্পশি স্তোন্তয অআন- ১৮৮২ ও কযশজস্ট্রেন অআন- ১৯০৮। 

২। শফশবন্ন প্র োয দশরর ও চুশক্ত ত্র এফং এগুশরয কযশজস্ট্রেন দ্ধশত ও ক োট স শপ ন্যোন্য  য োয। 

৩। ভূশভ প্রোন ম্যোনুয়োর। 

৪। বফধ দখর ও ঈস্ট্রচ্ছদ  োম সক্রভ এফং ংশিষ্ট অআন ও শফশধ। 

৫। শ শস্ত ও স্ট্রয়োশস্ত অআন এফং  ভ স তসো  ভ সচোযীস্ট্রদয  যণীয়। 

 

ভশডঈর - ৭ :  ভূশভ শধগ্রণ।  

১। স্থোফয ম্পশি শধগ্রণ ও হুর্কভ দখর ধ্যোস্ট্রদ ১৯৮২। 

২। ম্পশি জরুযী শধগ্রণ অআন ১৯৮৯ ও শফশধভোরো। 

৩। স্থোফয ম্পশি হুর্কভ দখর (ক্ষশতপূযণ) শফশধভোরো- ১৯৯০ 

২০। তোভোশদ অআন, সুশনশদ সষ্ট প্রশত োয অআন। 
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ভশডঈর - ৮ : ভূশভ ক ন্দ্রী  কদওয়োনী ও যোজস্ব ভোভরো এফং জোশরয়োশত ও দূনীশত। 

১।  ভূশভ ক ন্দ্রী  কদওয়োনী ভোভরো।  

২। কদওয়োনী  ভোভরোয অশজস ও দপোওয়োযী জফোফ (এ,এপ) প্রস্তুত যণ। 

৩। য োশয ঈশ র শনস্ট্রয়োগ, ম্মোনী প্রদোন, য োশয ভোভরো শযচোরনো। 

৪। শফশবন্ন প্র োয যোজস্ব ও শফশফধ ভোভরো।   

৫। ভূশভ ক ন্দ্রী  জোশরয়োশত ও দূনীশত এফং এয  প্রশত োয ও প্রশতস্ট্রযোস্ট্রধয ঈোয়। 

 

ভশডঈর - ৯ :  ভূশভ জশয ও কয ড স।  

১। ভূশভ জশয দ্ধশত ।  

২। শ শস্ত ও য়শস্ত ংক্রোন্ত অআন।   

 

ভশডঈর - ১০ :  ভূশভ ংস্কোয  োম সক্রভ। 

১। ভূশভ ংস্কোয ধ্যোস্ট্রদ- ১৯৮৪  

২। দোশযদ্র শফস্ট্রভোচন  োম সক্রভ :  গুচ্ছগ্রোভ, অদ স গ্রোভ, অশ্রয়ণ প্র ল্প, ক্লোআস্ট্রভট শব টিভ শযযোশফশরস্ট্রটন প্রস্ট্রজক্ট। 

৩। ভূশভ ব্যোফোয নীশতভোরো,২০১০। 

 

ভশডঈর - ১২ :  শফশফধ ।  

১। ভূশভয কশ্রশণ শফবোগ ও কশ্রশণ শযফতসন। 

২। বোিো, স্ট্রজন এফং ফহুতর বফস্ট্রনয ভোশর োনো। 

৩। ভূশভ ব্যফস্থোনো ংক্রোন্ত শডট অশি ও শনস্পশিয প্রশক্রয়ো। 

৪। োস্ট্রটস্ট্রনফর কডস্ট্রবরস্ট্রভন্ট কগোর (এশডশজ), শবন ২০২১ এফং োযস্ক টিব প্ল্োন (শশ)।  

৫। ভূশভ শফলয়  অশথ স  ব্যফস্থোনো, যোজস্ব শডট ও শডট অশি শনস্পশি। 

৬। তথ্য শধ োয অআন, ২০০৯। 

৭। জোতীয় শুদ্ধোচোয ক ৌর ফোস্তফোয়ন এফং ফোশল স   ভ সম্পোদন চুশক্ত (এশএ)।       

৮। টিজভ এফং টিশে স্ট্রদয োয়তো। 

৯। ঈদ্ভোফনী শচন্তো কচতনো এফং ভূশভ ব্যফস্থোনোয কফো জী যণ। 

১০। শযস্ট্রফ অআন। 

১১। ল্যোন্ড আনপযস্ট্রভন ম্যোস্ট্রনজস্ট্রভন্ট শস্ট্রেভ। 

 

প্রশক্ষণ ক ো স নং -১০ 

ভূশভ ভন্ত্রণোরস্ট্রয়য ংমৄক্ত শধদপ্তয/দপ্তস্ট্রয  ভ সযত  ভ সচোযীগস্ট্রণয জন্য “শফস্ট্রল ভূশভ ব্যফস্থোনো ক ো স - ২” (কভয়োদ-

২ প্তো, ৫০টি শধস্ট্রফন )। 

 

ভশডঈর - ১ : ভূশভ ব্যফস্থোনোয শফফতসন, ভূশভ শপ, অআন ও  শভটিয  োম সক্রভ। 

১। ভূশভ ব্যফস্থোনোয শফফতসন এফং শফদ্যভোন ভূশভ ংশিষ্ট অআন ও শফশধ। 

২। ভূশভ ভন্ত্রণোরয় এফং ধীন্যস্ত দপ্তস্ট্রযয োংগঠশন   োঠোস্ট্রভো এফং  োম সোফরী। 

৩। যোষ্ট্রীয় শধগ্রণ ও প্রজোস্বত্ব অআন, ১৯৫০ (ংস্ট্রোধনী)  

৪। প্রজোস্বত্ব শফশধভোরো - ১৯৫৫। 

৫। জোতীয়, শফবোগ এফং কজরো ম সোস্ট্রয় গঠিত ভূশভ শফলয়   শভটি এফং  শভটিয  োম সক্রভ। 

৬। ভূশভ ব্যফস্থোনো ম্যোনুস্ট্রয়র-১৯৯০।  
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ভশডঈর - ২ : খো জশভ ও োয়যোত ভোর ব্যফস্থোনো।  

১। খো কৃশল  ও কৃশল জশভ ব্যফস্থোনো ও ফস্ট্রদোফস্ত নীশতভোরো।  

২। োয়যোত ভোর ব্যফস্থোনো ।  শধস্ট্রফন-১ : োটফোজোয, ঘোট/ কপযীঘোট ংক্রোন্ত অআন ও ব্যফস্থোনো। 

৩।                 ”                   শধস্ট্রফন-২ : জর ভোর, ফোলু ভোর, চো ফোগোন আতযোশদ ভোর ব্যফস্থোনো । 

 

ভশডঈর - ৩ : খো জশভ ব্যতীত জনস্বোথ স ম্পশ সত ন্যোন্য জশভ ব্যফস্থোনো।  

১। শ সত ম্পশি প্রতয সণ অআন-২০০১ এফং ম্পশি ব্যফস্থোনো। 

২। ওয়োক্প ও কদস্ট্রফোিয ম্পশি অআন ও ম্পশি ব্যফস্থোনো। 

৩। শযতযক্ত, শফশনভয় ও ট্রোে ম্পশিয অআন ও ব্যফস্থোনো। 

 

ভশডঈর - ৪ : ঈিযোশধ োয অআন, শভঈস্ট্রটন, কযশজেোয ও শযটোন স এফং ভূশভ শপ শযদ সন।  

১। ঈিযোশধ োয অআন। 

২। শভঈস্ট্রটন ফো নোভজোযী (জভোবোগ, জভো এ ত্রী যণ ও নতুন খশতয়োন সৃজন) এফং ংশিষ্ট কযশজেোয োর যণ।  

৩। ভূশভ ব্যফস্থোনোয় ব্যফহৃত কযশজেোয ও শযটোন সমূ। 

৪। ঈস্ট্রজরো এফং আঈশনয়ন ভূশভ শপ শযদ সন।  

 

ভশডঈর - ৫ : ভূশভ ংশিষ্ট ন্যোন্য অআন।  

১। ম্পশি স্তোন্তয অআন- ১৮৮২ ও কযশজস্ট্রেন অআন- ১৯০৮। 

২। শফশবন্ন প্র োয দশরর ও চুশক্ত ত্র এফং এগুশরয কযশজস্ট্রেন দ্ধশত ও ক োট স শপ ন্যোন্য  য োয। 

৩। ভূশভ প্রোন ম্যোনুয়োর। 

৪। বফধ দখর ও ঈস্ট্রচ্ছদ  োম সক্রভ এফং ংশিষ্ট অআন ও শফশধ। 

৫। শ শস্ত ও স্ট্রয়োশস্ত অআন এফং  ভ স তসো  ভ সচোযীস্ট্রদয  যণীয়। 

৬। য োশয োওনো অদোয় অআন, ১৯১৩ ও োটি সশপস্ট্র ট ক  শনস্পশিয প্রশক্রয়ো। 

 

ভশডঈর - ৬ :  ভূশভ শধগ্রণ।  

১। স্থোফয ম্পশি শধগ্রণ ও হুর্কভ দখর ধ্যোস্ট্রদ ১৯৮২। 

২। শধগ্রণ ংক্রোন্ত শফশধভোরো এফং ক্ষশতগ্রস্থস্ট্রদয পুনফ সোন। 

 

ভশডঈর - ৭: ভূশভ ক ন্দ্রী  কদওয়োনী ও যোজস্ব ভোভরো এফং জোশরয়োশত ও দূনীশত। 

১।  ভূশভ ক ন্দ্রী  কদওয়োনী ভোভরো।  

২। কদওয়োনী  ভোভরোয অশজস ও দপোওয়োযী জফোফ (এ,এপ) প্রস্তুত যণ। 

৩। য োশয ঈশ র শনস্ট্রয়োগ, ম্মোনী প্রদোন, য োশয ভোভরো শযচোরনো। 

৪। শফশবন্ন প্র োয যোজস্ব ও শফশফধ ভোভরো।   

৫। ভূশভ ক ন্দ্রী  জোশরয়োশত ও দূনীশত এফং এয  প্রশত োয ও প্রশতস্ট্রযোস্ট্রধয ঈোয়। 

 

ভশডঈর - ৮ :  ভূশভ জশয ও কয ড স।  

১। ভূশভ জশয দ্ধশত  

২। শ শস্ত ও য়শস্ত ংক্রোন্ত অআন । 

 

ভশডঈর - ১০ :  ভূশভ ংস্কোয  োম সক্রভ। 

১। ভূশভ ংস্কোয ধ্যোস্ট্রদ- ১৯৮৪  

২। দোশযদ্র শফস্ট্রভোচন  োম সক্রভ :  গুচ্ছগ্রোভ, অদ স গ্রোভ, অশ্রয়ণ প্র ল্প, ক্লোআস্ট্রভট শব টিভ শযযোশফশরস্ট্রটন প্রস্ট্রজক্ট। 

৩। ভূশভ ব্যোফোয নীশতভোরো,২০১০। 
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ভশডঈর - ১১ :  শফশফধ ।  

১। ভূশভয কশ্রশণ শফবোগ ও কশ্রশণ শযফতসন। 

২। বোিো, স্ট্রজন এফং ফহুতর বফস্ট্রনয ভোশর োনো। 

৩। ভূশভ ব্যফস্থোনো ংক্রোন্ত শডট অশি ও শনস্পশিয প্রশক্রয়ো। 

৪। োস্ট্রটস্ট্রনফর কডস্ট্রবরস্ট্রভন্ট কগোর (এশডশজ), শবন ২০২১ এফং োযস্ক টিব প্ল্োন (শশ)।  

৫। ভূশভ শফলয়  অশথ স  ব্যফস্থোনো, যোজস্ব শডট ও শডট অশি শনস্পশি। 

৬। তথ্য শধ োয অআন, ২০০৯। 

৭। জোতীয় শুদ্ধোচোয ক ৌর ফোস্তফোয়ন এফং ফোশল স   ভ সম্পোদন চুশক্ত (এশএ)।       

৮। টিজভ এফং টিশে স্ট্রদয োয়তো। ও শডশডও এয ক্ষভতো এফং 

৯। য োশয ক্রয় নীশতভোরো (শশঅয) এফং শডশডও এয ক্ষভতো । 

১০। ভুশভ শপস্ট্র দূনীশত; এয  োযণ, প্রশত োয ও প্রশতস্ট্রযোধ।  

১১। ভূশভ ব্যফস্থোনোয কফো জী যণ এফং ঈদ্ভোফনী শচন্তো কচতনো। 

১২। শযস্ট্রফ অআন। 

১৩। ল্যোন্ড আনপযস্ট্রভন ম্যোস্ট্রনজস্ট্রভন্ট শস্ট্রেভ। 

 

শফবোগ ও কজরো ম সোস্ট্রয় নুশিত ক ো স মূ : 
 

প্রশক্ষণ ক ো স নং - ১১ 

ভূশভ  োযী  ভ স তসো, ভূশভ ঈ- োযী  ভ স তসো, োস্ট্রব সয়োয, যোজস্ব  োযী, ক োয, কফঞ্চ োযী এফং 

োটি সশপস্ট্র ট  োযী ভম সোস্ট্রয়য  ভ সচোযীগস্ট্রণয জন্য “ভূশভ ব্যফস্থোনো ক ো স” (কভয়োদ-১ প্তো, ৩০টি 

শধস্ট্রফন)। 

 

 

ভশডঈর - ১ : ভূশভ ব্যফস্থোনোয শফফতসন, ভূশভ শপ, অআন ও  শভটিয  োম সক্রভ। 

১। ভূশভ ব্যফস্থোনোয শফফতসন এফং শফদ্যভোন ভূশভ ংশিষ্ট অআন ও শফশধ। 

২। ভূশভ ভন্ত্রণোরয় এফং ধীন্যস্ত দপ্তস্ট্রযয োংগঠশন   োঠোস্ট্রভো এফং  োম সোফরী। 

৪। যোষ্ট্রীয় শধগ্রণ ও প্রজোস্বত্ব অআন, ১৯৫০ (ংস্ট্রোধনী) : শধস্ট্রফন- ১ : ধোযো : ০১ - ৭৮।  

৫।        ”                                                   ”      : শধস্ট্রফন- ২ : ধোযো : ৭৯ - ১৫২। 

৬। প্রজোস্বত্ব শফশধভোরো - ১৯৫৫। 

৭। ফোলু ও ভোটি ব্যফস্থোনো অআন, ২০১০ এফং প্রোকৃশত  জরোধোয ংযক্ষণ অআন, ২০০০। 

৮। কজরো, ঈস্ট্রজরো এফং আঈশনয়ন ম সোস্ট্রয় গঠিত ভূশভ শফলয়   শভটি এফং  শভটিয  োম সক্রভ। 

৯-১০। ভূশভ ব্যফস্থোনো ম্যোনুস্ট্রয়র-১৯৯০ (শধস্ট্রফন- ১ ও২)।  

 

ভশডঈর - ২ : খো জশভ ও োয়যোত ভোর ব্যফস্থোনো।  

১। খো কৃশল  জশভ ব্যফস্থোনো ও ফস্ট্রদোফস্ত নীশতভোরো।  

২।  খো কৃশল  জশভ ব্যফস্থোনো ও ফস্ট্রদোফস্ত নীশতভোরো।      

৩। োয়যোত ভোর ব্যফস্থোনো ।  শধস্ট্রফন-১ : োটফোজোয, ঘোট/ কপযীঘোট ংক্রোন্ত অআন ও ব্যফস্থোনো। 

৪।                 ”                শধস্ট্রফন-২ : জর, ফোলু, চো ফোগোন আতযোশদ ভোর ব্যফস্থোনো । 

 

ভশডঈর - ৪ : খো জশভ ব্যতীত জনস্বোথ স ম্পশ সত ন্যোন্য জশভ ব্যফস্থোনো।  

১। শ সত ম্পশি প্রতয সণ অআন-২০০১ এফং ম্পশি ব্যফস্থোনো। 

২। ওয়োক্প ও কদস্ট্রফোিয ম্পশি অআন ও ম্পশি ব্যফস্থোনো। 

৩। শযতযক্ত, শফশনভয় ও ট্রোে ম্পশিয অআন ও ব্যফস্থোনো। 
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ভশডঈর - ৩ : ভূশভ ঈন্নয়ন  য, ভূশভ ংশিষ্ট ন্যোন্য  য অদোয়  োম সক্রভ  ও য োশয দোশফ অদোয় অআন।  

১। ভূশভ ঈন্নয়ন  য  শধস্ট্রফন-১ : ভূশভ ঈন্নয়ন  য শনধ সোযণ প্রশক্রয়ো।  

২।         ”          শধস্ট্রফন-২ : ভূশভ ঈন্নয়ন  য অদোয়  োম সক্রভ। 

৩। য োশয োওনো অদোয় অআন, ১৯১৩ ও োটি সশপস্ট্র ট ক  শনস্পশিয প্রশক্রয়ো। 

 

ভশডঈর - ৫ : ঈিযোশধ োয অআন, শভঈস্ট্রটন, কযশজেোয ও শযটোন স এফং ভূশভ শপ শযদ সন।  

১। ঈিযোশধ োয অআন ।   শধস্ট্রফন- ১ : মুশরভ ঈিযোশধ োয অআন। 

২।          ”                শধস্ট্রফন- ২ : শন্দু, কফৌদ্ধ, খ্রীষ্টোন ও ফোংরোস্ট্রদস্ট্র প্রস্ট্রমোজয ন্যোন্য ঈিযোশধ োয অআন।  

৩। শভঈস্ট্রটন ফো নোভজোযী (জভোবোগ, জভো এ ত্রী যণ ও নতুন খশতয়োন সৃজন) এফং ংশিষ্ট কযশজেোয োর যণ।  

৪। ভূশভ ব্যফস্থোনোয় ব্যফহৃত কযশজেোয ও শযটোন সমূ। 

৫। ঈস্ট্রজরো এফং আঈশনয়ন ভূশভ শপ শযদ সন।  

 

ভশডঈর - ৬ : ভূশভ ংশিষ্ট ন্যোন্য অআন।  

১। ম্পশি স্তোন্তয অআন- ১৮৮২ ও কযশজস্ট্রেন অআন- ১৯০৮। 

২। শফশবন্ন প্র োয দশরর ও চুশক্ত ত্র এফং এগুশরয কযশজস্ট্রেন দ্ধশত ও ক োট স শপ ন্যোন্য  য োয। 

৩। ভূশভ প্রোন ম্যোনুয়োর। 

৪। বফধ দখর ও ঈস্ট্রচ্ছদ  োম সক্রভ এফং ংশিষ্ট অআন ও শফশধ। 

৫। শ শস্ত ও স্ট্রয়োশস্ত অআন এফং  ভ স তসো  ভ সচোযীস্ট্রদয  যণীয়। 

 

ভশডঈর - ৭ :  ভূশভ শধগ্রণ।  

১। স্থোফয ম্পশি শধগ্রণ ও হুর্কভ দখর ধ্যোস্ট্রদ ১৯৮২। 

২। ম্পশি জরুযী শধগ্রণ অআন ১৯৮৯ ও শফশধভোরো। 

৩। স্থোফয ম্পশি হুর্কভ দখর (ক্ষশতপূযণ) শফশধভোরো- ১৯৯০ 

 

ভশডঈর - ৮ : ভূশভ ক ন্দ্রী  কদওয়োনী ও যোজস্ব ভোভরো এফং জোশরয়োশত ও দূনীশত। 

১।  ভূশভ ক ন্দ্রী  কদওয়োনী ভোভরো।  

২। কদওয়োনী  ভোভরোয অশজস ও দপোওয়োযী জফোফ (এ,এপ) প্রস্তুত যণ। 

৩। য োশয ঈশ র শনস্ট্রয়োগ, ম্মোনী প্রদোন, য োশয ভোভরো শযচোরনো। 

৪। শফশবন্ন প্র োয যোজস্ব ও শফশফধ ভোভরো।   

৫। ভূশভ ক ন্দ্রী  জোশরয়োশত ও দূনীশত এফং এয  প্রশত োয ও প্রশতস্ট্রযোস্ট্রধয ঈোয়। 

 

ভশডঈর - ৯ :  ভূশভ জশয ও কয ড স।  

১। ভূশভ জশয দ্ধশত কট্ল্কভন্ট োস্ট্রযস্ট্রন তশরদোয ও স্ট্রব সয়োস্ট্রযয ভূশভ ো।  

২। শ শস্ত ও য়শস্ত ংক্রোন্ত অআন এফং তশরদোয ও োস্ট্রব সয়োস্ট্রযয  যণীয় এফং শদয়োযো জশয  োম সক্রভ। 

৩। কয ড স ম্যোনুয়োর, ১৯৪৩ এফং কয ড স রুভ ব্যফস্থোনো ও কয ড স ংযক্ষণ।  

 

ভশডঈর - ১০ :  ভূশভ ংস্কোয  োম সক্রভ। 

১। ভূশভ ংস্কোয ধ্যোস্ট্রদ- ১৯৮৪ এফং ঋণ োশরশ অআন, ১৯৮৯।  

২। দোশযদ্র শফস্ট্রভোচন  োম সক্রভ :  গুচ্ছগ্রোভ, অদ স গ্রোভ, অশ্রয়ণ প্র ল্প, এ টি ফোশি এ টি খোভোয প্র ল্প। 
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ভশডঈর - ১২ :  শফশফধ ।  

১। ভূশভয কশ্রশণ শফবোগ ও কশ্রশণ শযফতসন। 

২। বোিো, স্ট্রজন এফং ফহুতর বফস্ট্রনয ভোশর োনো। 

৩। আটবোটো,  কখরোয ভোঠ, ঈন্কু্ত স্থোন, ক্ষুদ্র নৃস্ট্রগোশিয জশভ, সুখোশধ োয আতযোশদ শফলয়  ব্যফস্থোনো। 

৪। ভূশভ ব্যফস্থোনো ংক্রোন্ত শডট অশি ও অশি শনস্পশিয প্রশক্রয়ো। 

৫। শযস্ট্রফ অআন। 

৬। ল্যোন্ড আনপযস্ট্রভন ম্যোস্ট্রনজস্ট্রভন্ট শস্ট্রেভ। 

 

 

প্রশক্ষণ ক ো স নং - ১২ 

োফতসয কজরোমূস্ট্র ভূশভ ব্যফস্থোনোয় শনস্ট্রয়োশজত কডম্যোন এফং ভূশভ ংশিষ্ট  ভ সচোযীগস্ট্রণয জন্য “োফ সতয ভূশভ 

ব্যফস্থোনো প্রশক্ষণ ক ো স” (কভয়োদ- ১ প্তো, ২৫টি শধস্ট্রফন )। 

 

শফলয় মূ : 

১। োফ সতয এরো োয ভূশভ ব্যফস্থোনোয শফফতসণ।  

২-৪। োফ সতয কযগুস্ট্ররন ১৯০০। 

 শধস্ট্রফন- ২ : এআ অআস্ট্রনয অওতোয় ভূশভ ব্যফস্থোনো ংক্রোন্ত শফধোন ফোস্তফোয়ন দ্ধশত। 

 শধস্ট্রফন- ৩ : এআ অআন নুমোয়ী  সো স্ট্রর শচপ, কডম্যোন ও  োফ সোযীয দোশয়ত্ব ও  তসব্য। 

           ধশফস্ট্রন –৪ :   সোফতয ভূশভয খোজনো এফং জুভ য এফং এয অদোয় এফং শনস্পশি। 

৫।  সোফতয চট্টগ্রোভ শফলয়  ভন্ত্রণোরয়, অঞ্চশর  শযলদ,  সোফতয কজরো শযলদ অআস্ট্রন ভূশভ ংক্রন্ত শফধোন।  

৬। োফ সতয োশন্তচুশক্ত -১৯৯৭ এফং ভূশভ ব্যফস্থোনো ংক্রোন্ত নুস্ট্রচ্ছদ  সমোস্ট্ররোচনো।  

৭।  যোডোেোর  সোস্ট্রব এফং কস্ট্রটরস্ট্রভস্ট্রন্ট োযস্ট্রন দ্ধশত। 

৮। কস্ট্রটরস্ট্রভন্ট োস্ট্রযস্ট্রন যোজস্ব  ভ স তসো ও কডম্যোনস্ট্রদয দোশয়ত্ব  তসব্য।  

৯। খোজশভ ফন্টন নীশতভোরো  

১০। ভতর কজরোয় যোজস্ব প্রোস্ট্রন ব্যফহৃত শফশবন্ন ধযস্ট্রনয কযশজষ্ট্রোয ও শযস্ট্রোট স শযটোন স ম্পসস্ট্র  ধোযণো প্রদোন।  

১১। ফোজোয পোন্ড ফশধশভোরো, ১৯৩৪ এফং  সোফতয োট ফোজোয ব্যফস্থোনো।  

১২।  সোফতয োয়যোত ভোর ব্যফস্থোনো : জরভোর, ফনভূশভ, চো ফোগোন, যোফোয ফোগোন ব্যফস্থোনো।  

১৩-১৪। ঈিযোশধ োয অআন : 

 শধস্ট্রফন- ১ : মুশরভ ঈিযোশধ োয অআন।  

 শধস্ট্রফন- ২ : শন্দু/ কফৌদ্ধ/ শখ্রষ্টোন ও ফোংরোস্ট্রদস্ট্র প্রস্ট্রমোজয ন্যোন্য ঈিযোশধ োয অআন।  

১৫। নোভজোযী, জভোবোগ ও এ ত্রী যণঃ 

 শধস্ট্রফন- ১ : নোভজোযী, জভোখোশযস্ট্রজয দ্ধশত। 

 শধস্ট্রফন- ২ : নোভজোযী ভোভরোয প্রশতস্ট্রফদন শরখন ও দোশখস্ট্ররয শনয়ভ।  

১৬। শ সত ও শযতযক্ত ম্পশি ব্যফস্থোনো এফং শ সত ম্পশি প্রতয সণ অআন-২০০১। 

১৭।  সোফতয চট্টগ্রোভ ভূশভ শধগ্রণ অআন, ১৯৫৮ এফং ভূশভ শধগ্রণ দ্ধশত।  

১৮। য োযী োওনো অদোয় অআন, ১৯১৩ ও োটি সশপস্ট্র ট ভোভরো।  

১৯। কদওয়োনী অদোরস্ট্রতয এখশতয়োয এফং ভূশভ ংক্রোন্ত ভোভরো কভো দ্দভো। 

২০। কদওয়োনী ভোভরোয় দপোওয়োযী জফোফ (এ,এপ) প্রস্তুত ও দোশখর।  

২১। শপ ও  ভী ব্যফস্থোনো।  

২২। থ স ব্যফস্থোনো ও শডট অশি শনস্পশি।  

২৩। শযস্ট্রফ অআন। 

২৪। ল্যোন্ড আনপযস্ট্রভন ম্যোস্ট্রনজস্ট্রভন্ট শস্ট্রেভ। 
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নুলদ দস্যবৃদ : 

ক্র: নোভ দফী কমোগোস্ট্রমোগ আ-কভআর 

০১ জনোফ কভো: অব্দুর োআ শযচোর  

(মৄগ্ম-শচফ) 

কপোনঃ ৯৬৬২৩৫৫, 

৯৬৭৭৫৩৪ (শপ) 

কভোফোআরঃ ০১৭১১৮০৮৯৩৭   

dirlatc@gmail.com 

director@latc.gov.bd 

০২      এ  এ              -শযচোর  

(               

কপোনঃ ৯৬৭৪৪৩২ 

কভোফোআরঃ ০১৫৫০০৫০৮০১ 

ddadmin@latc.gov.bd 

০৩                   

       

 োযী শযচোর  

(     ) 

কপোনঃ ৯৬৩৫৩০১  

কভোফোআরঃ ০১৭১৯১৩৯৮১৩ 

adtraining@latc.gov.bd 

০৪                       োযী শযচোর  

(       

কপোনঃ   ৯৬৭৪৪৩১ 

কভোফোআরঃ ০১৫৫০০৫০৮০৩ 

adadmin@latc.gov.bd 

 

০৫                      োযী শযচোর   

(           ) 

কপোনঃ ৯৬৭৪৪৫১ 

কভোফোআরঃ ০১৫৫০০৫০৮০৫ 

adcafeteria@latc.gov.bd  

 

০৬ জনোফ খোন এ. বুয খোন  োযী শযচোর  

(ঈন্নয়ন কফো ও অআটি) 

কপোনঃ ৫৮৬১০৫৯৬ 

কভোফোআরঃ ০১৭৫৩৫৬১০৪০ 

adds@latc.gov.bd 

sobur29ad@gmail.com 

০৭                    

     

 োযী শযচোর  

(         

কপোনঃ  ৯৬৭৪৪২৯ 

কভোফোআরঃ ০১৫৫০০৫০৮০৬   

addormintory@latc.gov.bd 
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১.১ তথ্য ফমুক্ত যণ নীশতভোরো প্রণয়স্ট্রনয কমৌশক্ত তো/ঈস্ট্রদ্দশ্য : 

য োশয, স্বোয়িোশত ও ংশফশধফদ্ধ ংস্থো এফং য োশয ও শফস্ট্রদী থ সোয়স্ট্রন সৃষ্ট ফো শযচোশরত কফয োশয 

ংস্থোয স্বচ্ছতো ও জফোফশদশতো শনশিত যস্ট্রণয রস্ট্রক্ষয তস্ট্রথ্যয ফোধ প্রফো এফং জনগস্ট্রণয তথ্য শধ োয 

শনশিত যস্ট্রণয শনশভি য োয তথ্য শধ োয অআন, ২০০৯ প্রণয়ন  স্ট্রযস্ট্রছ। এ অআন নুোস্ট্রয  র্তসস্ট্রক্ষয শন ট 

স্ট্রত প্রস্ট্রতয  নোগশযস্ট্র য তথ্য রোস্ট্রবয শধ োয যস্ট্রয়স্ট্রছ এফং ক োন নোগশযস্ট্র য নুস্ট্রযোস্ট্রধয কপ্রশক্ষস্ট্রত ংশিষ্ট  র্তসক্ষ 

তোস্ট্র  তথ্য যফযো  যস্ট্রত ফোধ্য। ভূশভ প্রোন প্রশক্ষণ ক স্ট্রন্দ্র শতশযক্ত কজরো প্রো  

(োশফ স /যোজস্ব/এরএ/শক্ষো) ও শতশযক্ত পুশর সুোয, ঈস্ট্রজরো শনফ সোী  ভ স তসো,  োযী  শভনোয (ভূশভ), 

 োযী  শভনোয,  োযী পুশর সুোয, অযশডশ/শজশও/এরএও,  োনুনস্ট্রগো, ভূশভ ভন্ত্রণোরয়োধীন শডটয/শপ 

 োযীগণস্ট্র  ভশডঈর নুোস্ট্রয প্রশক্ষণ প্রদোন  যো য়। দূয বশফষ্যস্ট্রত ন্যোন্য য োশয/কফয োশয প্রশতিোস্ট্রন 

 ভ সযত  ভ স তসো/  ভ সচোযীগণ ব্যশক্ত ম সোস্ট্রয়ও প্রশক্ষণ প্রদোস্ট্রনয শয ল্পনো এ ক স্ট্রন্দ্রয যস্ট্রয়স্ট্রছ। এ প্রশক্ষণ ক স্ট্রন্দ্র 

শ  শ  শফলস্ট্রয়, ক োন্ ক োন্ দ্ধশতস্ট্রত প্রশক্ষণ প্রদোন  যো য় এফং প্রশক্ষণ ংক্রোন্ত অনুলোশি  তথ্য আতযোশদ 

শফলস্ট্রয় ংশিষ্ট ব্যশক্তগস্ট্রণয জোনোয কমভন শধ োয যস্ট্রয়স্ট্রছ কতভশনবোস্ট্রফ এ প্রশক্ষণ প্রশতিোনও তোয শনস্ট্রজস্ব ঈস্ট্রদ্দশ্য 

পূযণ স্ট্রল্প তো জোনোস্ট্রত অগ্রী। এ রস্ট্রক্ষযআ তথ্য ফমুক্ত যণ নীশতভোরো-২০১৫ প্রণয়ন  যো স্ট্রয়স্ট্রছ।  

 

১.২ নীশতয শস্ট্রযোনোভ: এ নীশতভোরো “ভূশভ প্রোন প্রশক্ষণ ক স্ট্রন্দ্রয তথ্য ফমুক্ত যণ নীশতভোরো-২০১৫” নোস্ট্রভ 

শবশত স্ট্রফ।  

 

২. অআনগত শবশি  

২.১ নুস্ট্রভোদন োযী  র্তসক্ষ ও নুস্ট্রভোদস্ট্রনয তোশযখ: তথ্য শধ োয অআন-২০০৯ প্রণয়স্ট্রনয শযস্ট্রপ্রশক্ষস্ট্রত ভূশভ 

প্রোন প্রশক্ষণ ক ন্দ্র তথ্য ফমুক্ত যণ নীশতভোরো প্রণয়স্ট্রনয ঈস্ট্রদ্যোগ গ্রণ  স্ট্রয। নীশতভোরো প্রণয়স্ট্রনয কক্ষস্ট্রত্র 

প্রশক্ষণোথী ও ংশিষ্ট ব্যশক্তফস্ট্রগ সয োস্ট্রথ অস্ট্ররোচনো  যো য়। তথ্য  শভন এ নীশতভোরো প্রণয়স্ট্রন োশফ স  স্ট্রমোশগতো 

প্রদোন  স্ট্রয। প্রণীত খিো চূিোন্ত যস্ট্রণয রস্ট্রক্ষয ভূশভ প্রোন প্রশক্ষণ ক ন্দ্র ও যফতীস্ট্রত ভূশভ ভন্ত্রণোরস্ট্রয় বো 

নুশিত য়। শযস্ট্রস্ট্রল ভূশভ ভন্ত্রণোরয়  র্তস  ঈো ০৭/০৪/২০১৫ তোশযস্ট্রখ নুস্ট্রভোশদত য়। 

 

২.২ নীশত ফোস্তফোয়স্ট্রনয তোশযখ : ০১/০১/২০১৫ তোশযখ স্ট্রত এয ফোস্তফোয়ন  োম সক্রভ শুরু স্ট্রয়স্ট্রছ।   

 

৩. ংজ্ঞো  

৩.১ তথ্য : তথ্য স্ট্রথ স ভূশভ প্রোন প্রশক্ষণ ক স্ট্রন্দ্রয গঠন,  োঠোস্ট্রভো ও দোপ্তশয   ভ স োন্ড ংক্রোন্ত কম ক োন স্মোয , 

ফআ, ন ো, ভোনশচত্র, চুশক্ত, তথ্য-ঈোি, রগ ফশ, অস্ট্রদ, শফজ্ঞশপ্ত, দশরর নমুনো, ত্র, প্রশতস্ট্রফদন, শোফ শফফযণী, 

প্র ল্প প্রস্তোফ, অস্ট্ররো শচত্র, শডও, শবশডও, ংশ ত শচত্র, শপল্ম, আস্ট্রর ট্রশন  প্রশক্রয়োয় প্রস্তুতকৃত কম ক োন 

আনস্ট্রুস্ট্রভন্ট, মোশন্ত্র বোস্ট্রফ োঠস্ট্রমোগ্য দশররোশদ এফং কবৌত গঠন ও তফশষ্টয শনশফ সস্ট্রস্ট্রল ন্য কম ক োন তথ্যফ ফস্তু ফো 

তোয প্রশতশরশও এয ন্তভু সক্ত স্ট্রফ। তস্ট্রফ তস থোস্ট্র  কম দোপ্তশয  কনোট শট ফো কনোট শস্ট্রটয প্রশতশরশ এয ন্তভূ সক্ত 

স্ট্রফ নো।  

 

৩.২ দোশয়ত্বপ্রোপ্ত  ভ স তসো : তথ্য শধ োয অআন-২০০৯ এয ধোযো ১০ এয ধীন শনমৄক্ত  ভ স তসো।   

 

৩.৩ তথ্য প্রদোন আঈশনট : ভূশভ প্রোন প্রশক্ষণ ক ন্দ্র এ   প্রশতিোন। এখোস্ট্রন এ জন দোশয়ত্বপ্রোপ্ত  ভ স তসো এফং 

এ জন শফ ল্প দোশয়ত্বপ্রোপ্ত  ভ স তসো তথ্য যফযোস্ট্রয জন্য শনস্ট্রয়োশজত থো স্ট্রফন। 
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৩.৪ অশর  র্তসক্ষ : ভূশভ প্রোন প্রশক্ষণ ক স্ট্রন্দ্রয ব্যফশত ঈর্ধ্সতন  োম সোরয় স্ট্ররো ভূশভ ভন্ত্রণোরয়। তোআ 

ভন্ত্রণোরস্ট্রয়য শচফ স্ট্ররন অশর  র্তসক্ষ।   

 

৩.৫ তথ্য  শভন : তথ্য শধ োয অআন-২০০৯ এয ধোযো ১১ এয ধীন প্রশতশিত তথ্য  শভন। 

 

৩.৬ র্ততীয় ক্ষ : তথ্য প্রশপ্তয জন্য নুস্ট্রযোধ োযী ফো তথ্য প্রদোন োযী  র্তসক্ষ ব্যতীত নুস্ট্রযোধকৃত তস্ট্রথ্যয শত 

জশিত ন্য ক োন ক্ষ।  

 

৪. তস্ট্রথ্যয কশ্রশণশফন্যো এফং তথ্য প্রদোন দ্ধশতঃ 

ভূশভ প্রোন প্রশক্ষণ ক ন্দ্র তস্ট্রথ্যয ফোধ প্রফোস্ট্র শফশ্বোী। এ ক ন্দ্র  র্তস  গৃীত শদ্ধোন্ত ও  োম সক্রভ ংক্রোন্ত  র 

তথ্য নোগশয স্ট্রদয শন ট মোস্ট্রত জরবয য় কবোস্ট্রফ প্র ো ও প্রচোস্ট্রযয ঈস্ট্রদ্যোগ গ্রণ  স্ট্রয। এ ক স্ট্রন্দ্রয তথ্যমূ 

শনম্নফশণ সত শতনটি কশ্রণীস্ট্রত বোগ  যো স্ট্রয়স্ট্রছঃ    

 

৪.১ স্ব-প্রস্ট্রণোশদত  তথ্য প্র ো এফং এয তোশর ো : এ কশ্রণীয অওতোভুক্ত তথ্যগুস্ট্ররো শযশষ্ট-১ এ ঈস্ট্রেখ  যো স্ট্রয়স্ট্রছ 

মো তথ্য শধ োয অআন নুমোয়ী স্ব-প্রস্ট্রণোশদতবোস্ট্রফ ভূশভ প্রোন প্রশক্ষণ ক স্ট্রন্দ্রয ওস্ট্রয়ফস্ট্রোট সোস্ট্রর 

(www.latc.gov.bd) প্র োশত থো স্ট্রফ। স্ব-প্রস্ট্রণোশদত তথ্যোশদ ন্তভূ সক্ত  স্ট্রয ভূশভ প্রোন প্রশক্ষণ ক ন্দ্র 

প্রশতফছয ফোশল স  প্রশতস্ট্রফদন প্র ো  যস্ট্রফ। মশদ চোশদো নুমোয়ী তথ্য ওস্ট্রয়ফোআস্ট্রট োওয়ো নো মোয় তোস্ট্রর তথ্য 

চোশদো োযী ভূশভ প্রোন প্রশক্ষণ ক স্ট্রন্দ্রয দোশয়ত্বপ্রোপ্ত  ভ স তসো ফযোফয (ঠি োনো : ভূশভ প্রোন প্রশক্ষণ ক ন্দ্র, ৩/এ, 

নীরস্ট্রক্ষত,  োটোফন ঢোর, ঢো ো) অস্ট্রফদন  যস্ট্রত োযস্ট্রফন। 

 

৪.২ নুস্ট্রযোস্ট্রধয ফো চোশদোয শবশিস্ট্রত তথ্য প্র ো এফং এয তোশর ো : এ কশ্রণীয অওতোভূক্ত তথ্যগুস্ট্ররো শযশষ্ট-২ এ 

ঈস্ট্রেখ অস্ট্রছ। স্ব-প্রস্ট্রণোশদত তথ্য শুধুভোত্র ৭ ধোযো নুোস্ট্রয কম  র তথ্য প্র ো ফো প্রদোন  যো ফোধ্য তোমূর  নয় 

এভন  র তথ্য ব্যতীত ন্যোন্য তথ্যোশদ নুস্ট্রযোস্ট্রধয শবশিস্ট্রত যফযো  যো স্ট্রফ।   

 

৪.৩ তথ্য প্র ো ফোধ্যতোমূর  নয় এয তোশর ো :  শতয় তথ্য মো ক োন নোগশয স্ট্র  প্রদোন  যস্ট্রত ভূশভ প্রোন 

প্রশক্ষণ ক ন্দ্র ফোধ্য থো স্ট্রফ নো। এ তোশর োটি ৬ ভো য য ম সোস্ট্ররোচনো  স্ট্রয প্রস্ট্রয়োজস্ট্রন ংস্ট্রমোজন/শফস্ট্রয়োজন  যো 

স্ট্রফ। শনম্নফশণ সত তথ্যমূ ক োন নোগশয স্ট্র  প্রদোন  যস্ট্রত ভূশভ প্রোন প্রশক্ষণ ক ন্দ্র ফোধ্য থো স্ট্রফ নো, মথো- 

( ) ক োন তথ্য প্র োস্ট্রয পস্ট্রর ক োন র্ততীয় স্ট্রক্ষয বুশদ্ধবৃশি  ম্পস্ট্রদয শধ োয ক্ষশতগ্রস্থ স্ট্রত োস্ট্রয এরূ 

ফোশণশজয  ফো ব্যফোশয়  ন্তশন সশত কগোনীয় শফলয়,  শযোআট ফো বুশদ্ধবৃশি  ম্পদ (Intellectual 

Property Right) ম্পশ সত তথ্য; 

(খ) ক োন তথ্য প্র োস্ট্রয পস্ট্রর ক োন শফস্ট্রল ব্যশক্ত ফো ংস্থোস্ট্র  রোবফোন ফো ক্ষশতগ্রস্থ  যস্ট্রত োস্ট্রয এরূ শনস্ট্রম্নোক্ত 

তথ্য মথো- 

() অয় য, শুল্ক, বযোট ও অফগোযী অআন, ফোস্ট্রজট ফো  য োয শযফতসন ংক্রোন্ত ক োন অগোভতথ্য; 

(অ) মুদ্রোয শফশনভয় ও সুস্ট্রদয োয শযফতসনজশনত ক োন অগোভ তথ্য; 

(আ) ব্যোং  অশথ স  প্রশতিোনমূস্ট্রয শযচোরনো ও তদোযশ  ংক্রোন্ত ক োন অগোভ তথ্য;  

(গ) ক োন তথ্য প্র োস্ট্রয পস্ট্রর প্রচশরত অআস্ট্রনয প্রস্ট্রয়োগ ফোধোগ্রস্থ স্ট্রত োস্ট্রয ফো যোধ বৃশদ্ধ কস্ট্রত োস্ট্রয এরূ তথ্য;  

(ঘ) ক োন তথ্য প্র োস্ট্রয পস্ট্রর ক োন ব্যশক্তয ব্যশক্তগত জীফস্ট্রনয কগোনীয়তো ক্ষুন্ন স্ট্রত োস্ট্রয এরূ তথ্য;  

(ঙ) ক োন তথ্য প্র োস্ট্রয পস্ট্রর ক োন ব্যশক্তয জীফন ফো োযীশয  শনযোিো শফদোন্ন স্ট্রত োস্ট্রয এরূ তথ্য; 
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(চ) অদোরস্ট্রত শফচোযোধীন ক োন শফলয় এফং মো প্র োস্ট্র অদোরত ফো ট্রোআবুযনোস্ট্ররয শনস্ট্রলধোজ্ঞো যস্ট্রয়স্ট্রছ থফো মোয 

প্র ো অদোরত ফভোননোয োশভর এরূ তথ্য; 

(ছ) তদন্তোধীন ক োন শফলয় মোয প্র ো অদোরত ফভোননোয োশভর এরূ তথ্য;  

(জ) ক োন ক্রয়  োম সক্রস্ট্রভয শফলস্ট্রয় শদ্ধোন্ত গ্রস্ট্রণয পূস্ট্রফ স ংশিষ্ট ক্রয় ফো তোয  োম সক্রভ ংক্রোন্ত ক োন তথ্য;  

(ঝ) জোতীয় ংস্ট্রদয শফস্ট্রল শধ োয োশন য  োযণ স্ট্রত োস্ট্রয এরূ তথ্য  

(ঞ) ক োন ব্যশক্তয অআন দ্বোযো ংযশক্ষত কগোনীয় তথ্য; 

(ট) যীক্ষোয প্রশ্নত্র ফো যীক্ষোয় প্রদি নম্বয ম্পশ সত অগোভ তথ্য; 

 

৫. তথ্য ংগ্র ও ংযক্ষণ দ্ধশত  

৫.১ শপশয়োর ওস্ট্রয়ফ োআট: ভূশভ প্রোন প্রশক্ষণ ক স্ট্রন্দ্রয শনজস্ব ওস্ট্রয়ফোআট (www.latc.gov.bd) অস্ট্রছ। 

কম  র তথ্য  শম্পঈটোস্ট্রয ংযক্ষস্ট্রণয ঈমৄক্ত ক  র তথ্য  শম্পঈটোস্ট্রয ংযক্ষণ  যো স্ট্রফ এফং তথ্য রোস্ট্রবয 

সুশফধোস্ট্রথ স শপশয়োর ওস্ট্রয়ফোআস্ট্রট তো প্র ো  যো স্ট্রফ।    

৫.২ তস্ট্রথ্যয োরনোগোদ যণ : প্রশত ভোস্ট্র ওস্ট্রয়ফ োআট োর নোগোদ  যো স্ট্রফ। এছোিো তথ্য ংগ্র ও ংযক্ষস্ট্রণয জন্য 

কনোটি কফোস্ট্রড স প্রদ সন শফজ্ঞশপ্ত ও ফোশল স  প্রশতস্ট্রফদন আতযোশদ প্র ো  যো স্ট্রফ। 

৫.৩ ন্যোন্য দ্ধশত : কনোটি কফোড স, শফজ্ঞশপ্ত, ফোশল স  প্রশতস্ট্রফদন। 

 

৬. দোশয়ত্বপ্রোপ্ত  ভ স তসো শনস্ট্রয়োগ : তথ্য ফমুক্ত যণ নীশত ফোস্তফোয়স্ট্রনয জন্য এফং তথ্য শধ োয অআন নুমোয়ী 

তথ্য যফযোস্ট্রয জন্য ভূশভ প্রোন প্রশক্ষণ ক স্ট্রন্দ্রয দোশয়ত্বপ্রোপ্ত  ভ স তসোয নোভ, দফী ও ঠি োনো শনম্নরূঃ 

 

ক্রশভ  দোশয়ত্বপ্রোপ্ত  ভ স তসোয নোভ  

দফী শপস্ট্রয নোভ                     

ঠি োনো ও কপোন নোম্বোয  

০১ ঈ-শযচোর  (     ) 

ভূশভ প্রোন প্রশক্ষণ ক ন্দ্র 

৩/এ নীরস্ট্রক্ষত,  োটোফন ঢোর, ঢো ো। 

কপোন-৯৬৭৪৪৩২ 

কভোফোআর: ০১৭১১৪৫০৬৫৫ 

ddlatc@gmail.com 

 

 

৭. দোশয়ত্বপ্রোপ্ত  ভ স তসোয দোশয়ত্ব ও  ভ সশযশধ : তস্ট্রথ্যয অস্ট্রফদনত্র ফোছোআ, তথ্য চোশদো োযীয োস্ট্রথ কমোগোস্ট্রমোগ ও 

তথ্য ফমুক্ত যণ ম্পস্ট্র স প্রশতস্ট্রফদন ততযী  যো দোশয়ত্বপ্রোপ্ত  ভ স তসোয দোশয়ত্ব। দোশয়ত্বপ্রোপ্ত  ভ স তসো তথ্য শধ োয 

অআন-২০০৯ এয ৯ ধোযো কভোতোস্ট্রফ  ( ) তথ্য যফযো  যস্ট্রফন  (খ) অআস্ট্রনয ৯ (৪) ধোযো কভোতোস্ট্রফ  ২৪ ঘন্টোয 

ভস্ট্রধ্য প্রোথশভ  তথ্য যফযো  যস্ট্রফন (গ) পযভ ‘ঘ’ নুমোয়ী তস্ট্রথ্যয মৄশক্তংগত মূল্য শনধ সোযণ  যস্ট্রফন (ঘ) র্ততীয় 

ক্ষস্ট্র  ঈোয শরশখত ফো কভৌশখ  ভতোভত কচস্ট্রয় কনোটি শদস্ট্রফন (ঙ) োযীশয  প্রশতফন্ধী ব্যশক্ত তথ্য চোশদো োযী স্ট্রর 

তোয ঈমৄক্ত  স্ট্রয তথ্য প্র োস্ট্রয ব্যফস্থো  যস্ট্রফন (চ) প্রস্ট্রয়োজস্ট্রন দোশয়ত্ব প্রোপ্ত  ভ স তসো ন্য ক োন  ভ স তসোয 

স্ট্রমোশগতো শনস্ট্রত োযস্ট্রফন।  

 

৮. তথ্য প্রদোস্ট্রনয োস্ট্রথ ংশিষ্ট োয় /শফ ল্প  ভ স তসোস্ট্রদয দোশয়ত্ব ও  ভ সশযশধ : ক োন দোশয়ত্বপ্রোপ্ত  ভ স তসো  র্তস  

ন্য ক োন  ভ স তসোয োয়তো চোওয়ো স্ট্রর এফং এরূ োয়তো প্রদোস্ট্রন ব্যথ সতোয জন্য অআস্ট্রনয ক োন শফধোন রশিত 

স্ট্রর কস্ট্রক্ষস্ট্রত্র এ অআস্ট্রনয ধীন দোয়-দোশয়ত্ব শনধ সোযস্ট্রণয কক্ষস্ট্রত্র ঈক্ত ন্য  ভ স তসোও দোশয়ত্বপ্রোপ্ত  ভ তসো ফস্ট্রর গণ্য 

স্ট্রফন।  
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৯. অস্ট্রফদন প্রশক্রয়ো : তথ্য চোশদো োযী োদো  োগস্ট্রজ থফো তথ্য শধ োয অআন শফশধভোরো পযভ ‘ ’ (ংমৄক্ত) 

ব্যফোয  স্ট্রয তস্ট্রথ্যয জন্য যোশয ফো আ-কভআস্ট্ররয ভোধ্যস্ট্রভ অস্ট্রফদন  যস্ট্রফন। এআ পযভ ভূশভ প্রোন প্রশক্ষণ 

ক স্ট্রন্দ্রয শপশয়োর ওস্ট্রয়ফোআস্ট্রট োওয়ো মোস্ট্রফ।  

অস্ট্রফদস্ট্রন শনম্নরূ শরশখত শফলয়মূস্ট্রয ঈস্ট্রেখ থো স্ট্রত স্ট্রফ- 

() নুস্ট্রযোধ োযীয নোভ, ঠি োনো, প্রস্ট্রমোজয কক্ষস্ট্রত্র পযোক্স নম্বয এফং আ-কভআর ঠি োনো 

(অ) কম তস্ট্রথ্যয জন্য নুস্ট্রযোধ  যো স্ট্রয়স্ট্রছ তোয শনভু সর এফং স্পষ্ট ফণ সনো 

(আ) নুস্ট্রযোধকৃত তস্ট্রথ্যয ফস্থোন শনণ সস্ট্রয়য সুশফধোস্ট্রথ স ন্যোন্য প্রস্ট্রয়োজনীয় প্রোশি  তথ্যোফরী 

(ই) ক োন দ্ধশতস্ট্রত তথ্য কস্ট্রত অগ্রী তোয ফণ সনো থ সোৎ নুশরশ কনয়ো, কনোট কনয়ো ফো ন্য ক োন নুস্ট্রভোশদত 

দ্ধশত 

 

১০. তথ্য প্রদোস্ট্রনয দ্ধশত ও ভয়ীভো : দোশয়ত্বপ্রোপ্ত  ভ স তসো ধোযো ৮ এয ঈধোযো (১) এয ধীন নুস্ট্রযোধ প্রোশপ্তয 

তোশযখ স্ট্রত নশধ  ২০ (শফ)  োম স শদফস্ট্রয ভস্ট্রধ্য নুস্ট্রযোধকৃত তথ্য যফযো  যস্ট্রফন।  

(২) ঈধোযো (১) এ মো শ ছুআ থোর্ক  নো ক ন, নুস্ট্রযোধকৃত তস্ট্রথ্যয োস্ট্রথ এ োশধ  তথ্য প্রদোন ঈআশনট ফো  র্তসস্ট্রক্ষয 

ংশিষ্টতো থো স্ট্রর নশধ  ৩০ (শত্র)  োম স শদফস্ট্রয ভস্ট্রধ্য ঈক্ত নুস্ট্রযোধকৃত তথ্য যফযো  যস্ট্রত স্ট্রফ। 

(৩) ঈধোযো (১) ও (২) এ মো শ ছুআ থোর্ক  নো ক ন, দোশয়ত্বপ্রোপ্ত  ভ স তসো ক োন  োযস্ট্রণ তথ্য প্রদোস্ট্রন োযগ স্ট্রর 

োযগতোয  োযণ ঈস্ট্রেখ  স্ট্রয অস্ট্রফদন প্রোশপ্তয ১০ (দ)  োম স শদফস্ট্রয ভস্ট্রধ্য শতশন তো নুস্ট্রযোধ োযীস্ট্র  ফশত 

 যস্ট্রফন।  

(৪) ঈ-ধোযো (১) এফং (২) এ মো শ ছুআ থোর্ক  নো ক ন, ধোযো ৮ এয ঈ ধোযো (১) এয ধীন নুস্ট্রযোধকৃত তথ্য ক োন 

ব্যশক্তয জীফন মৃতুয, কগ্রপতোয এফং  োযোগোয স্ট্রত মুশক্ত ম্পশ সত স্ট্রর দোশয়ত্বপ্রোপ্ত  ভ স তসো নুস্ট্রযোধ প্রোশপ্তয 

নশধ  ২৪ (চশি) ঘন্টোয ভস্ট্রধ্য ঈক্ত শফলস্ট্রয় প্রোথশভ  তথ্য যফযো  যস্ট্রফন।  

(৫) ঈধোযো (১), (২) ফো (৪) এ ঈশেশখত ভয়ীভোয ভস্ট্রধ্য তথ্য যফযো  যস্ট্রত ক োন দোশয়ত্বপ্রোপ্ত  ভ স তসো ব্যথ স 

স্ট্রর ংশিষ্ট তথ্য প্রোশপ্তয নুস্ট্রযোধ প্রতযোখোন  যো স্ট্রয়স্ট্রছ ফস্ট্রর গণ্য স্ট্রফ।  

(৬) ক োন নুস্ট্রযোধকৃত তথ্য দোশয়ত্বপ্রোপ্ত  ভ স তসোয শন ট যফযোস্ট্রয জন্য ভজুদ থো স্ট্রর শতশন ঈক্ত তস্ট্রথ্যয 

মৄশক্তংগত মূল্য শনধ সোযণ  যস্ট্রফন এফং ঈক্ত মূল্য নশধ  ৫ (াঁচ)  োম স শদফস্ট্রয ভস্ট্রধ্য শযস্ট্রোধ  যোয জন্য 

নুস্ট্রযোধ োযীস্ট্র  ফশত  যস্ট্রফন।  

(৭) ঈধোযো (৬) এয ধীন মূল্য শনধ সোযস্ট্রণয কক্ষস্ট্রত্র তথ্য প্রদোস্ট্রনয প্রকৃত ব্যয় কমভন- তস্ট্রথ্যয মুশদ্রত মূল্য, আস্ট্রর ট্রশন  

পযস্ট্রভট এয মূল্য শ ংফো পস্ট্রটো শ ফো শপ্রন্ট অঈট ংক্রোন্ত কম ব্যয় স্ট্রফ তো স্ট্রত শধ  মূল্য শনধ সোযণ  যো মোস্ট্রফ নো।  

(৮) ধোযো ৮ এয ঈধোযো (১) এয ধীন নুস্ট্রযোধকৃত তথ্য প্রদোন  যো দোশয়ত্বপ্রোপ্ত  ভ স তসোয শন ট মথোমথ শফস্ট্রফশচত 

স্ট্রর এফং কমস্ট্রক্ষস্ট্রত্র ঈক্ত তথ্য র্ততীয় ক্ষ  র্তস  যফযো  যো স্ট্রয়স্ট্রছ শ ংফো ঈক্ত তস্ট্রথ্য র্ততীয় স্ট্রক্ষয স্বোথ স জশিত 

যস্ট্রয়স্ট্রছ এফং র্ততীয় ক্ষ ঈো কগোনীয় তথ্য শোস্ট্রফ গণ্য  স্ট্রযস্ট্রছ কস্ট্রক্ষস্ট্রত্র দোশয়ত্বপ্রোপ্ত  ভ স তসো ঈক্তরূ নুস্ট্রযোধ 

প্রোশপ্তয ৫ (াঁচ)  োম স শদফস্ট্রয ভস্ট্রধ্য র্ততীয় ক্ষস্ট্র  তোয শরশখত ফো কভৌশখ  ভতোভত চশয়ো কনোটি প্রদোন  যস্ট্রফন 

এফং র্ততীয় ক্ষ এরূ কনোটিস্ট্রয কপ্রশক্ষস্ট্রত ক োন ভতোভত প্রদোন  যস্ট্রর তো শফস্ট্রফচনোয় শনয়ো দোশয়ত্বপ্রোপ্ত  ভ স তসো 

নুস্ট্রযোধ োযীস্ট্র  তথ্য প্রদোস্ট্রনয শফলস্ট্রয় শদ্ধোন্ত গ্রণ  যস্ট্রফন।  

(৯) ধোযো ৭এ মো শ ছুআ থোর্ক  নো ক ন, তথ্য প্র োস্ট্রয জন্য ফোধ্যতোমূর  নয়, এরূ তস্ট্রথ্যয শত ম্প সমৄক্ত 

ওয়োয  োযস্ট্রণ ক োন নুস্ট্রযোধ ম্পূণ স প্রতযোখ্যোন  যো মোস্ট্রফ নো এফং নুস্ট্রযোস্ট্রধয মতটুর্ক ং প্র োস্ট্রয জন্য 

ফোধ্যতোমূর  নয় এফং মৄতটুর্ক ং কমৌশক্ত বোস্ট্রফ পৃথ   যো ম্ভফ ততটুর্ক ং নুস্ট্রযোধ োযীস্ট্র  যফযো  যস্ট্রত 

স্ট্রফ।  
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(১০) ক োন আন্দ্রীয় প্রশতফন্ধী ব্যশক্তস্ট্র  ক োন কয ড স ফো ঈোয ংশফস্ট্রল জোনোফোয প্রস্ট্রয়োজন স্ট্রর ংশিষ্ট দোশয়ত্বপ্রোপ্ত 

 ভ স তসো ঈক্ত প্রশতফন্ধী ব্যশক্তস্ট্র  তথ্য রোস্ট্রব োয়তো প্রদোন  যস্ট্রফন এফং শযদ সস্ট্রনয জন্য কম ধযস্ট্রণয স্ট্রমোশগতো 

প্রস্ট্রয়োজন তো প্রদোন  যোও এ োয়তোয ন্তভূ সক্ত ফস্ট্রর গণ্য স্ট্রফ।  

 

১১. তস্ট্রথ্যয মূল্য এফং মূল্য শযস্ট্রোস্ট্রধয শনয়ভোফরী : তথ্য শধ োয অআস্ট্রনয ৯ (৬) ধোযোয় ঈস্ট্রেখ যস্ট্রয়স্ট্রছ কম, ক োন 

নুস্ট্রযোধকৃত তথ্য দোশয়ত্বপ্রোপ্ত  ভ স তসোয শন ট যফযোস্ট্রয জন্য ভজুদ থো স্ট্রর শতশন ঈক্ত তস্ট্রথ্যয মৄশক্তংগত মূল্য 

শনধ সোযণ  যস্ট্রফন এফং ঈক্ত মূল্য নশধ  ৫ (াঁচ)  োম স শদফস্ট্রয ভস্ট্রধ্য শযস্ট্রোধ  যোয জন্য নুস্ট্রযোধ োযীস্ট্র  

ফশত  যস্ট্রফন। অআস্ট্রনয ৯ (৭) ধোযোয় এয ধীন মূল্য শনধ সোযস্ট্রণয কক্ষস্ট্রত্র তথ্য প্রদোস্ট্রনয প্রকৃত ব্যয় কমভন- তস্ট্রথ্যয 

মুশদ্রত মূল্য, আস্ট্রর ট্রশন  পযস্ট্রভট এয মূল্য শ ংফো পস্ট্রটো শ ফো শপ্রন্ট অঈট ংক্রোন্ত কম ব্যয় স্ট্রফ ঈো স্ট্রত শধ  

মূল্য শনধ সোযণ  যো মোস্ট্রফ নো। 

 

তথ্য শধ োয শফশধভোরো-২০০৯ এয ৮ শফশধ নুোস্ট্রয তথ্য প্রোশপ্তয ঈস্ট্রদ্দস্ট্রশ্য অস্ট্রফদন োযী  র্তস  ংশিষ্ট  র্তসক্ষ 

ফযোফয প্রস্ট্রদয় শপ নগদ, ভোশনড সোয, কোষ্টোর ড সোয, ক্রস্ট্রচ  থফো ষ্টযোস্ট্রম্পয ভোধ্যস্ট্রভ প্রদোন  যো মোস্ট্রফ। ষ্টযোস্ট্রম্পয 

ভোধ্যস্ট্রভ জভো শদস্ট্রর ক োট স শপ কযশজষ্টোয ংযক্ষণ  যস্ট্রত স্ট্রফ। নগদ কনয়ো স্ট্রর চোরোস্ট্রনয ভোধ্যস্ট্রভ জভো শদস্ট্রত স্ট্রফ। 

প্রো স্ট্র  শযশন্ফ শদস্ট্রত স্ট্রফ। ক োড নম্বয ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ কত জভো শদস্ট্রত স্ট্রফ। শফশধভোরোয় শনধ সোশযত পযভ 

“ঘ” নুোস্ট্রয তথ্য প্রোশপ্তয নুস্ট্রযোধ শপ এফং তস্ট্রথ্যয মূল্য শযস্ট্রোধস্ট্রমোগ্য স্ট্রফ।   

 

১২. অীর  র্তসক্ষ এফং অীর দ্ধশত : ক োন ব্যশক্ত শনধ সোশযত ভয়ীভোয ভস্ট্রধ্য তথ্য রোস্ট্রব ব্যথ স স্ট্রর শ ংফো 

দোশয়ত্বপ্রোপ্ত  ভ স তসোয ক োন শদ্ধোস্ট্রন্ত ংক্ষুব্ধ স্ট্রর ঈক্ত ভয়ীভো শতক্রোন্ত ফোয, ফো কক্ষত্রভস্ট্রত শদ্ধোন্ত রোব  যোয 

যফতী ৩০ (শত্র) শদস্ট্রনয ভস্ট্রধ্য অীর  র্তসস্ট্রক্ষয শন ট অীর  যস্ট্রত োযস্ট্রফন। অীর  র্তসক্ষ অীর অস্ট্রফদন 

প্রোশপ্তয যফতী ১৫ (স্ট্রনয) শদস্ট্রনয ভস্ট্রধ্য শুনোনী শদস্ট্রয় শনস্পশি  যস্ট্রফন।  

 

১৩. তথ্য প্রদোস্ট্রন ফস্ট্ররোয় োশস্তয শফধোন : ক োন মৄশক্তগ্রোয  োযণ ছোিোআ তথ্য প্রোশপ্তয ক োন নুস্ট্রযোধ ফো অীর 

গ্রণ  যস্ট্রত স্বী োয  যস্ট্রর, শনধ সোশযত ভয়ীভোয ভস্ট্রধ্য নুস্ট্রযোধ োযীস্ট্র  তথ্য প্রদোন নো  যস্ট্রর, দুস্ট্রদ্দস্ট্রশ্য তথ্য 

প্রোশপ্তয ক োন নুস্ট্রযোধ ফো অীর প্রতযোখোন  যস্ট্রর, কম তথ্য প্রোশপ্তয নুস্ট্রযোধ  যো স্ট্রয়শছর তো প্রদোন নো  স্ট্রয ভুর, 

ম্পূণ স শফভ্রোশন্ত য ফো শফকৃত তথ্য প্রদোন  যস্ট্রর থফো ক োন তথ্য প্রোশপ্তয কক্ষস্ট্রত্র প্রশতফন্ধ তো সৃশষ্ট  যস্ট্রর তথ্য 

 শভন, দোশয়ত্ব প্রোপ্ত  ভ স তসোয ঈক্তরূ  োস্ট্রম সয তোশযখ স্ট্রত তথ্য যফযোস্ট্রয তোশযখ ম সন্ত প্রশত শদস্ট্রনয জন্য ৫০ 

(ঞ্চো) টো ো োস্ট্রয জশযভোনো স্ট্রযো  যস্ট্রত োযস্ট্রফ, এফং এরূ জশযভোনো ক োন ক্রস্ট্রভআ ৫০০০/- (াঁচ োজোয) 

টো োয শধ  স্ট্রফ নো। ক োন  ভ স তসো, নোগশয  এয তথ্য প্রোশপ্তস্ট্রত শফঘ্ন সৃশষ্ট  যস্ট্রর তোয শফরুস্ট্রদ্ধ শফবোগীয় োশস্তমূর  

ব্যফস্থো গ্রণ  যো মোস্ট্রফ এফং জশযভোনোয টো ো ংশিষ্ট  ভ স তসোয ব্যশক্তগত দোয় শস্ট্রস্ট্রফ তোয শন ট স্ট্রত য োযী 

োওনো অদোয় অআন-১৯১৩ নুোস্ট্রয অদোয়স্ট্রমোগ্য স্ট্রফ।  

 

১৪. তথ্যোশদ শযদ সস্ট্রনয সুস্ট্রমোগ : তথ্য শধ োয অআন-২০০৯ এয ৬(৫) ধোযো নুমোয়ী ভূশভ প্রোন প্রশক্ষণ 

ক স্ট্রন্দ্রয ফোশল স  প্রশতস্ট্রফদন শফনোমূস্ট্রল্য ফ সোধোযস্ট্রণয শযদ সস্ট্রনয জন্য ব্যফোস্থো যোখো স্ট্রফ এফং ঈোয  শ নোভভোত্র 

মূস্ট্রল্য শফক্রস্ট্রয়য জন্য ভজুদ যোখো স্ট্রফ। ভূশভ প্রোন প্রশক্ষণ ক স্ট্রন্দ্রয  র প্র োনো জনগস্ট্রণয জন্য জরবয  যো 

স্ট্রফ।  

 

১৫. জনগুরুত্বপূণ স শফলস্ট্রয় কপ্র শফজ্ঞশপ্ত : ভূশভ প্রোন প্রশক্ষণ ক স্ট্রন্দ্রয জনগুরুত্বপূণ স শফলয়োশদ কপ্র শফজ্ঞশপ্তয ভোধ্যস্ট্রভ 

থফো ন্য ক োন ন্থোয় প্রচোয ফো প্র ো  যো স্ট্রফ।  
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১৬. শযশষ্ট তোশর োঃ  

() শযশষ্ট-০১: স্ব-প্রস্ট্রণোশদত তস্ট্রথ্যয তোশর ো। 

(অ) শযশষ্ট-০২ : নুস্ট্রযোস্ট্রধয ফো চোশদোয শবশিস্ট্রত যফযো  যো স্ট্রফ এভন তস্ট্রথ্যয তোশর ো। 

 

১৭. ংমৄশক্ত  (পযভ): 

() ংমৄশক্ত-১ : তথ্য প্রোশপ্তয অস্ট্রফদনত্র। 

(অ) ংমৄশক্ত-২ : তথ্য যফযোস্ট্রয োযগতোয কনোটি। 

(আ) ংমৄশক্ত-৩ : অীর অস্ট্রফদন। 

(ই) ংমৄশক্ত-৪ : তথ্য প্রশপ্তয নুস্ট্রযোধ শপ ও তস্ট্রথ্যয মূল্য শনধ সোযণ শপ। 
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 ভূশভ প্রোন প্রশক্ষণ ক ন্দ্র প্রশতিোয টভূশভ, ঈস্ট্রদ্দশ্য। 

 োংগঠশন   োঠোস্ট্রভো। 

 জনফস্ট্ররয তথ্য,  ভ স তসোস্ট্রদয নোভ ও শযশচশত। 

  ভ স তসো  ভ সচোযীস্ট্রদয দোশয়ত্ব। 

 প্রশক্ষস্ট্রণ ংগ্রণ োযীস্ট্রদয ম সোয়ঃ শতশযক্ত কজরো প্রো /শতশযক্ত পুশর সুোয, ঈস্ট্রজরো শনফ সোী 

শপোয,  োযী  শভনোয (ভূশভ), কযশবশনঈ কডপুটি  োস্ট্ররক্টয, ভূশভ হুর্কভ দখর  ভ স তসো,  োযী 

 শভনোয,  োযী পুশর সুোয,  োযী কস্ট্রটরস্ট্রভন্ট শপোয,  োনুনস্ট্রগো, োস্ট্রব সয়োয, আঈশনয়ন ভূশভ 

 োযী  ভ স তসো (তশরদোয), ভূশভ ভন্ত্রণোরস্ট্রয়য ংমৄক্ত শধদপ্তয/দপ্তস্ট্রয  ভ সযত কফঞ্চ  োযী, যোজস্ব 

 োযী, খোশযজ  োযী, ক োয, শডটয ও শপ  োযী এফং োফতসয কজরো মূস্ট্রয কডম্যোন। 

 ফোশল স  প্রশক্ষণ সূশচ। 

 প্রশক্ষণ ভশডঈর। 

 প্রশক্ষণ দ্ধশত : কর চোয, ভোশল্টশভশডয়ো, দরীয় অস্ট্ররোচনো ও কপ্রস্ট্রজস্ট্রন্টন, শযস্ট্রোট স শরখন, ঈন্ুক্ত 

অস্ট্ররোচনো, োন্ধয োরীন শধস্ট্রফন। 

 প্রশক্ষস্ট্রণয কভয়োদ। 

 প্রশক্ষণোথীস্ট্রদয ভোস্ট্রঝ প্রশক্ষণ োভগ্রী শফতযণ। 

 ভন্ত্রণোরয়/শফশবন্ন দপ্তস্ট্রয ংমৄশক্ত  োম সক্রভ। 

 প্রশক্ষণ মূল্যোয়ন। 

 প্রশক্ষণোথীস্ট্রদয ভোস্ট্রঝ োটি সশপস্ট্র ট শফতযণ। 

 প্রশক্ষস্ট্রণয শযস্ট্রো স ো সন/ফক্তো শযশচশত। 

 ফক্তো মূল্যোয়ন। 

 প্রশক্ষণোথীস্ট্রদয প্রশক্ষণ বোতো। 

 প্রশক্ষ  ম্মোনী ংক্রোন্ত তথ্য। 

 প্রশক্ষস্ট্রণয কবৌত সুশফধোশদ : কশ্রণী স্ট্রক্ষয ংখ্যো, অন, প্রশক্ষস্ট্রণয জন্য ভোশল্টশভশডয়ো প্রস্ট্রজক্টয, োঈন্ড 

শস্ট্রেভ,  শম্পঈটোয ল্যোফ, কজনোস্ট্রযটয, ীততো শনয়ন্ত্রণ মন্ত্র আতযোশদ সুশফধোশদ। 

 গ্রন্থোগোয ংক্রোন্ত : অন ংখ্যো, ফআস্ট্রয়য ংখ্যো ও আসুয ংক্রোন্ত তথ্যোশদ। 

 অফোশ  সুশফধো। 

 ডোআশনং ও  যোস্ট্রপস্ট্রটশযয়ো ংক্রোন্ত সুশফধোশদ: অন ংখ্যো, ফোবুশচ স ও স্ট্রমোশগ েোপ। 

 ক স্ট্রন্দ্রয বু স্ট্ররট এফং শরপস্ট্ররট। 

 ক স্ট্রন্দ্রয নুস্ট্রভোশদত ফোস্ট্রজট। 

 ক স্ট্রন্দ্রয বো ংক্রোন্ত তথ্য। 

 ঈন্নয়ন  ভ সসূশচ ংক্রোন্ত তথ্য। 

 প্রশ ঈযস্ট্রভন্ট ংক্রোন্ত তথ্য। 

  র প্র োনো ংক্রোন্ত তথ্য। 

  র শফজ্ঞশপ্ত। 

 ফোশল স  প্রশতস্ট্রফদন। 

 তথ্য প্রোশপ্তয জন্য অস্ট্রফদন ংক্রোন্ত তথ্য: অস্ট্রফদন পযভ, অীর ও শবস্ট্রমোগ পযভ। 

 দোশয়ত্ব প্রোপ্ত  ভ স তসো ও অীর  র্তসস্ট্রক্ষয নোভ, শযশচশত, কপোন, পযোক্স নম্বয, আ-কভআর ঠি োনো। 

 কপ্র শযশরজ, কপ্র  নপোস্ট্রযন্প। 
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শযশষ্ট-০২ 

 

নুস্ট্রযোস্ট্রধয শবশিস্ট্রত কম ফ তথ্য প্রদোন  যো য় তোয তোশর োঃ 

 স্ব-প্রস্ট্রণোশদতবোস্ট্রফ প্র োশত তথ্য শনস্ট্রম্নোক্ত তথ্য মূ নুস্ট্রযোস্ট্রধয শবশিস্ট্রত যফযো  যো য়। 

 ক োন প্রশক্ষণ ক োস্ট্র স ংগ্রণ োযীস্ট্রদয নোস্ট্রভয তোশর ো। 

 প্রশক্ষণোথীস্ট্রদয তদশন  োশজযো ংক্রোন্ত তথ্য। 

 শফগত ফছযগুশরস্ট্রত শ  শযভোণ প্রশক্ষণ প্রদোন  যো স্ট্রয়স্ট্রছ ক ংক্রোন্ত তথ্য। 
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তথ্য প্রোশপ্তয অস্ট্রফদনত্র 

[তথ্য শধ োয (তথ্য প্রোশপ্ত ংক্রোন্ত) শফশধভোরোয শফশধ ৩ দ্রষ্টব্য] 

 

ফযোফয 

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

......................................... (নোভ ও দশফ) 

ও 

দোশয়ত্বপ্রোপ্ত  ভ স তসো,  

..........................................(দপ্তস্ট্রযয নোভ ও ঠি োনো) 

 

 

১।  অস্ট্রফদন োযীয নোভ      :.......................................... 

 শতোয নোভ       :.......................................... 

 ভোতোয নোভ       :.......................................... 

 ফতসভোন ঠি োনো       :..........................................  

 স্থোয়ী ঠি োনো       :.......................................... 

 পযোক্স, আ-কভআর, কটশরস্ট্রপোন ও কভোফোআর কপোন নম্বয (মশদ থোস্ট্র ) :.......................................... 

২।  শ  ধযস্ট্রণয তথ্য* (প্রস্ট্রয়োজস্ট্রন শতশযক্ত  োগজ ব্যফোয  রুন) :.......................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩। ক োন দ্ধশতস্ট্রত তথ্য োআস্ট্রত অগ্রী (ছোোস্ট্রনো/পস্ট্রটো শ/ :.......................................... 

 শরশখত/আ-কভআর/পযোক্স/শশড থফো ন্য ক োন দ্ধশত) 

৪। তথ্য গ্রণ োযীয নোভ ও ঠি োনো     :.......................................... 

৫। প্রস্ট্রমোজয কক্ষস্ট্রত্র োয়তো োযীয নোভ ও ঠি োনো    :.......................................... 

 

 

অস্ট্রফদস্ট্রনয তোশযখঃ...................................    অস্ট্রফদন োযীয স্বোক্ষয 

 

*তথ্য শধ োয (তথ্য প্রোশপ্ত ংক্রোন্ত) শফশধভোরো, ২০০৯ এয ৮ ধোযো নুমোয়ী তস্ট্রথ্যয মূল্য শযস্ট্রোধস্ট্রমোগ্য। 
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পযভ ‘খ’ 

[শফশধ ৫ দ্রষ্টব্য] 

তথ্য যফযোস্ট্রয োযগতোয কনোটি 

 

অস্ট্রফদনস্ট্রত্রয সূত্র নম্বযঃ      তোশযখঃ........................ 

 

প্রশত 

অস্ট্রফদন োযীয নোভঃ.......................................... 

ঠি োনোঃ.......................................... 

 

শফলয়ঃ তথ্য যফযোস্ট্রয োযগতো ম্পস্ট্র স ফশত যণ।  

 

 

শপ্রয় ভস্ট্রোদয়,  

 

অনোয ............................. তোশযস্ট্রখয অস্ট্রফদস্ট্রনয শবশিস্ট্রত প্রোশথ সত তথ্য শনস্ট্রম্নোক্ত  োযস্ট্রণ যফযো  যো ম্ভফ 

আর নো, মথোঃ- 

 

১।  ......................................................................................................................... 

২।  ......................................................................................................................... 

৩। ......................................................................................................................... 

 

 

 

 

(...................................) 

দোশয়ত্বপ্রোপ্ত  ভ স তসোয নোভঃ 

দশফ 

দোপ্তশয  ীর 
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অশর অস্ট্রফদন 

[তথ্য শধ োয (তথ্য প্রোশপ্ত ংক্রোন্ত) শফশধভোরোয শফশধ-৬ দ্রষ্টব্য] 

 

ফযোফয 

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

......................................... (নোভ ও দশফ) 

ও 

অশর  ভ স তসো,  

..........................................(দপ্তস্ট্রযয নোভ ও ঠি োনো) 

 

 

১।  অস্ট্রফদন োযীয নোভ ও ঠি োনো    :.......................................... 

 (কমোগোস্ট্রমোস্ট্রগয জ ভোধ্যভ) 

২। অশস্ট্ররয তোশযখ       :.......................................... 

 

৩। কম অস্ট্রদস্ট্রয শফরুস্ট্রদ্ধ অশর  যো আয়োস্ট্রছ ঈোয  :..........................................  

  শ (মশদ থোস্ট্র ) 

৪। মোোয অস্ট্রদস্ট্রয শফরুস্ট্রদ্ধ অশর  যো আয়োস্ট্রছ   :.......................................... 

 তোোয নোভ অস্ট্রদস্ট্রয শফফযণ (মশদ থোস্ট্র ) 

 

৫।  অশস্ট্ররয ংশক্ষপ্ত শফফযণ     :.......................................... 

 

 

 

 

 

 

৬। অস্ট্রদস্ট্রয শফরুস্ট্রদ্ধ ংক্ষুব্ধ আফোয  োযণ (ংশক্ষপ্ত শফফযণ) :.......................................... 

 

৭। প্রোশথ সত প্রশত োস্ট্রযয মৄশক্ত/শবশি     :.......................................... 

 

৮। অশর োযী  র্তস  প্রতযয়ন     :.......................................... 

 

৯। ন্য ক োন তথ্য মোো অশর  র্তসস্ট্রক্ষয ম্মুস্ট্রখ  :.......................................... 

 ঈস্থোস্ট্রনয জন্য অশর োযী আচ্ছো কোলণ  স্ট্রযন 

 

 

 

অস্ট্রফদস্ট্রনয তোশযখঃ...................................    অস্ট্রফদন োযীয স্বোক্ষয 

 

 

 

 

 

 

পযভ “ঘ” 
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[শফশধ ৮ দ্রষ্টব্য] 

তথ্য প্রোশপ্তয নুস্ট্রযোধ শপ এফং তস্ট্রথ্যয মূল্য শনধ সোযণ শপ 

 

তথ্য যফযোস্ট্রয কক্ষস্ট্রত্র শনস্ট্রম্নোক্ত কটশফস্ট্ররয  রোভ (২) এ ঈশেশখত তস্ট্রথ্যয জন্য ঈোয শফযীস্ট্রত  রোভ (৩) এ 

ঈশেশখত োস্ট্রয কক্ষত্রভত তথ্য প্রোশপ্তয নুস্ট্রযোধ শপ এফং তস্ট্রথ্যয মূল্য শযস্ট্রোধস্ট্রমোগ্য স্ট্রফ, মথো :- 

ক্রশভ  নং তস্ট্রথ্যয শফফযণ তথ্য প্রোশপ্তয নুস্ট্রযোধ শপ/তস্ট্রথ্যয মূল্য 

(১) (২) (৩) 

১। শরশখত ক োন ডর্কস্ট্রভস্ট্রন্টয  শ যফযোস্ট্রয জন্য 

(ম্যো, ন ো, ছশফ,  শম্পঈটোয শপ্রন্ট) 

এ-৪ ও এ-৩ ভোস্ট্রয  োস্ট্রজয কক্ষস্ট্রত্র প্রশত পৃিো ২ 

(দুআ) টো ো োস্ট্রয এফং তদুর্ধ্স োআস্ট্রজয  োগস্ট্রজয 

কক্ষস্ট্রত্র প্রকৃত মূল্য। 

২। শডস্ক, শশড আতযোশদস্ট্রত তথ্য যফযোস্ট্রয কক্ষস্ট্রত্র (১) অস্ট্রফদন োযী  র্তস  শডস্ক, শশড আতযোশদ 

যফযোস্ট্রয কক্ষস্ট্রত্র শফনো মূস্ট্রল্য; 

(২) তথ্য যফযো োযী  র্তস  শডস্ক, শশড আতযোশদ 

যফযোস্ট্রয কক্ষস্ট্রত্র ঈোয প্রকৃত মূল্য। 

৩। ক োন অআন ফো য োযী শফধোন ফো শনস্ট্রদ সনো 

নুমোয়ী  োঈস্ট্র  যফযোকৃত তস্ট্রথ্যয কক্ষস্ট্রত্র 

শফনোমূস্ট্রল্য 

৪। মূস্ট্রল্যয শফশনভস্ট্রয় শফক্রয়স্ট্রমোগ্য প্র োনোয কক্ষস্ট্রত্র  প্র োনোয় শনধ সোশযত মূল্য। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


