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ভূমি প্রশাসন প্রমশক্ষণ কেন্দ্র আয় ামিত মিমিন্ন প্রমশক্ষণ কোয়স ের িমিউল 

 

ভূমি প্রশাসন প্রমশক্ষণ কেন্দ্র, ঢাোয় অনুমিত প্রমশক্ষণ কোস স : 

 

প্রমশক্ষণ কোস স নং -১ 

অমতমিক্ত কেলা  ম্যামেস্ট্রেট, অমতমিক্ত কেলা প্রশাসে (সামব সে/ িােস্ব /এল,এ/মশক্ষা ও উন্নয়ন) এবং অমতমিক্ত 

পুমলশ সুপািগস্ট্রণি েন্য “উচ্চতি ভূমি ব্যবস্থাপনা কোস স - ১” (কিয়াদ- ১ সপ্তাহ, ২৫টি অমিস্ট্রবশন )। 

 

অমিস্ট্রবশনসমূহ  : 

১। ভূমি ব্যবহাি নীমতিালা, ২০০১ ।  

২। ভূমি ব্যবস্থাপনায় মিমেটাইস্ট্রেশন, েমিপ োস্ট্রে মেমপএস, ইটিএস কিমশস্ট্রনি ব্যবহাি।  

৩-৪। িাষ্ট্রীয় অমিগ্রহণ ও প্রোস্বত্ব আইন-১৯৫০ 

 অমিস্ট্রবশন-১ : ।    

 অমিস্ট্রবশন-২ : ।    

৫। প্রোস্বত্ব মবমিিালা-১৯৫৫। 

৬-৭। খাস েমি ব্যবস্থাপনা ও বস্ট্রদাবস্ত নীমতিালা :  

     অমিস্ট্রবশন-১ : কৃমি। 

      অমিস্ট্রবশন-২ : অকৃমি। 

৮। অমপ সত সম্পমি প্রতযপ সণ আইন-২০০১ এবং অমপ সত সম্পমি মনষ্পমি। 

৯। ওয়াক্ফ ও কদস্ট্রবািি সম্পমিি ব্যবস্থাপনা। 

১০। অমিগ্রহস্ট্রণি োিস্ট্রণ ক্ষমতগ্রস্থস্ট্রদি পুণব সাসন এবং অমিগ্রহণকৃত ভূমিি ব্যবস্থাপনা।   

১১-১২। সায়িাত িহল ব্যবস্থাপনা  

 অমিস্ট্রবশন-১ : হাটবাোি ও েল িহাল সংক্রান্ত আইন ও নীমতিালা।  

 অমিস্ট্রবশন-২ : বালু িহাল, পাথি িহাল, ঘাট/কফিীঘাট, ম ংমি ও লবন িহাল,  া বাগান ব্যবস্থাপনা। 

১৩-১৪। উিিামিোি আইন। 

অমিস্ট্রবশন-১ : মুসমলি আইন। 

অমিস্ট্রবশন-২ : মহন্দু এবং অন্যান্য িি সাবলম্বীি আইন। 

১৫। নািোিী, েিাখামিে ও েিা এেত্রীেিণ। 

১৬। দামিদ্র মবস্ট্রিা ন োর্ সক্রি : আদশ সগ্রাি, আশ্রায়ণ প্রেল্প, গুচ্ছগ্রাি প্রেল্প, ক্লাইস্ট্রিন্ট মিেটিিস মিহযামবমলস্ট্রটশন 

প্রস্ট্রেক্ট।  

১৭। কদওয়ানী িািলা পমি ালনা ও  দফাওয়ািী প্রমতস্ট্রবদন প্রস্তুত প্রণালী । 

১৮। ভূমি মবস্ট্রিাস্ট্রিি উৎস ও স্বরূপ এবং মনস্পমি প্রমক্রয়া (আন্তঃব্যমক্ত, আন্তঃস্ট্রিৌো, আন্তঃস্ট্রেলা ও আন্তেসামতে)। 

১৯। প্রাকৃমতে  েলািাি সংিক্ষণ আইন-২০০০ এবং কখলাি িাঠ, উদ্যাণ, উনু্মক্ত স্থান সংিক্ষণ/। 

২০। খাস েমি উদ্ধাি, সিোিী সম্পমিি অববি দখল উস্ট্রচ্ছদ োর্ সক্রি এবং সংমিষ্ট আইন ও নীমতিালা। 

২১। ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুস্ট্রয়ল- ১৯৯০। 

২২। মিস্ট্রয়ল এস্ট্রেল উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ 

২৩-২৪। মবিয় মিমিে দলীয় আস্ট্রলা না ও উপস্থাপন। 

২৫। সাসস্ট্রটস্ট্রনবল কিস্ট্রিলপস্ট্রিন্ট কগাল (এসমিমে), মিশন ২০২১ এবং পািস্কপেটিি প্ল্যান (মপমপ)।  

২৬। তথ্য অমিোি আইন, ২০০৯। 

২৭ োতীয় শুদ্ধা াি কেৌশল বাস্তবায়ন এবং বামি সে েি সসম্পাদন চুমক্ত (এমপএ)।       



২৮। অটিেি এবং অটিমেেস্ট্রদি সহায়তা। 

২৯। আমথ সে ব্যবস্থাপনা ও মিমিও এি ক্ষিতা এবং সিোমি ক্রয় আইন ও মবমিিালা। 

৩০। ভুমি অমফস্ট্রস দূনীমত; এি োিণ, প্রমতোি ও প্রমতস্ট্রিাি।  

৩১। উদ্ভাবনী ম ন্তা ক তনা এবং ভূমি ব্যবস্থাপনাি কসবা সহেীেিণ। 

৩২। প্রস্ট্রেক্ট ম্যাস্ট্রনেস্ট্রিন্ট। 

৩৩। ল্যান্ড ইনফিস্ট্রিশন ম্যাস্ট্রনেস্ট্রিন্ট মসস্ট্রেি। 

৩৪। পমিস্ট্রবশ আইন। 

 

প্রমশক্ষণ কোস স নং - ০২ 

উপস্ট্রেলা মনব সাহী অমফসািস্ট্রদি েন্য “উচ্চতি ভূমি ব্যবস্থাপনা কোস স - ২” (কিয়াদ- ১ সপ্তাহ, ২৫টি অমিস্ট্রবশন)। 

 

 অমিস্ট্রবশনসমূহ : 

১। ভূমি ব্যবহাি নীমতিালা ও ভূমি ব্যবস্থাপনাি আধুমনোয়ন।  

২। েমিপ োস্ট্রে মেমপএস, ইটিএস কিমশস্ট্রনি ব্যবহাি এবং ভূমি প্রশাসস্ট্রন েমিত েি সেতসা/েি স ািীস্ট্রদি ভূমিো।   

৩। খাস েমি উদ্ধাি, সিোিী সম্পমি অববি দখল উস্ট্রচ্ছদ োর্ সক্রি এবং সংমিষ্ট আইন ও নীমতিালা। 

৪-৫। িাষ্ট্রীয় অমিগ্রহণ ও প্রোস্বত্ব আইন-১৯৫০ (অমিস্ট্রবশন ১ও ২)।  

৬। প্রোস্বত্ব মবমিিালা- ১৯৫৫।  

৭-৮। খাস েমি ব্যবস্থাপনা ও বস্ট্রদাবস্ত নীমতিালা - 

           অমিস্ট্রবশন-১ : কৃমি।    

           অমিস্ট্রবশন-২ : অকৃমি।   

৯-১০। সায়িাত িহল ব্যবস্থাপনা।   

অমিস্ট্রবশন-১ : হাট বাোস্ট্রিি আইন এবং হাটবাোি ব্যবস্থাপনা। 

অমিস্ট্রবশন-২ : েল িহল ও ঘাট/ কফিীঘাট ব্যবস্থাপনা। 

১১-১২। উিিামিোি আইন। অমিস্ট্রবশন-১ : মুসমলি। 

                                  অমিস্ট্রবশন-২ : মহন্দু এবং অন্যান্য। 

১৩। বালু ও িাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০। 

১৪। আদশ সগ্রাি/ আশ্রয়ন প্রেল্প / গুচ্ছগ্রাি প্রেল্প বাস্তবায়ন ও দামিদ্র মবস্ট্রিা ন প্রেল্প।   

১৫। অমপ সত সম্পমি প্রতযপ সণ আইন-২০০১ এবং অমপ সত সম্পমি মনষ্পমি। 

১৬। ওয়াক্ফ এবং কদস্ট্রবািি সম্পমিি ব্যবস্থাপনা।  

১৭। সিোমি দামব আদায়- ১৯১৩। 

১৮। এমস (ল্যান্ড) এবং ইউমনয়ন ভূমি অমফস পমিদ সশস্ট্রনি গুরুত্বপূণ স মদেসমূহ ও পমিদশ সন েলাস্ট্রেৌশল। 

১৯। ভুমি অমফস্ট্রস দূনীমত; এি োিণ, প্রমতোি ও প্রমতস্ট্রিাি।  

২০-২১। মবিয় মিমিে দলীয় আস্ট্রলা না ও উপস্থাপন। 

২২। সাসস্ট্রটস্ট্রনবল কিস্ট্রিলপস্ট্রিন্ট কগাল (এসমিমে), মিশন ২০২১ এবং পািস্কপেটিি প্ল্ান (মপমপ)।  

২৩। ভূমি মবিয়ে আমথ সে ব্যবস্থাপনা, িােস্ব অমিট ও অমিট আপমি মনস্পমি। 

২৪। তথ্য অমিোি আইন, ২০০৯। 

২৫। োতীয় শুদ্ধা াি কেৌশল বাস্তবায়ন এবং বামি সে েি সসম্পাদন চুমক্ত (এমপএ)।      

২৬। অটিেি এবং অটিমেেস্ট্রদি সহায়তা। 

২৭। আমথ সে ব্যবস্থাপনা ও  মিমিও এি ক্ষিতা এবং মপমপআি । 

২৮। উদ্ভাবনী ম ন্তা ক তনা এবং ভূমি ব্যবস্থাপনাি কসবা সহেীেিণ। 

২৯। প্রস্ট্রেক্ট ম্যাস্ট্রনেস্ট্রিন্ট। 

৩০ সিোমি ক্রয় আইন ও মবমিিালা। 

৩১। ল্যান্ড ইনফিস্ট্রিশন ম্যাস্ট্রনেস্ট্রিন্ট মসস্ট্রেি। 

৩২। পমিস্ট্রবশ আইন। 

 



 

প্রমশক্ষণ কোস স নং - ৩ 

নবমনযুক্ত সহোিী েমিশনাি (ভূমি)গস্ট্রণি েন্য “কবমসে ভূমি ব্যবস্থাপনা কোস স” (কিয়াদ- ৩ সপ্তাহ, ৭৫টি 

অমিস্ট্রবশন)    

 

িমিউল - ১ : ভূমি ব্যবস্থাপনাি মববতসন, প্র মলত ভূমি আইন, মবমি, নীমতিালা ও গঠিত েমিটিি োর্ সক্রি। 

১। ভূমি ব্যবস্থাি মববতসন, ভূমি সংমিষ্ট আইন ও মবমি এবং ভূমি িন্ত্রণালয় ও অিীন্যস্ত দপ্তস্ট্রিি সাংগঠমনে োঠাস্ট্রিা 

এবং োে।  

২। ভুমি ব্যবস্থাপনায় আধুমনোয়ন এবং অস্ট্রটাস্ট্রিশন। 

৩। িাষ্ট্রীয় অমিগ্রহণ ও প্রোস্বত্ব আইন - ১৯৫০ : অমিস্ট্রবশন- ১ : িািা : ০১ - ৭৮।  

৪।        ”                                  ”      : অমিস্ট্রবশন- ২ : িািা : ৭৯ - ১৫২। 

৫। প্রোস্বত্ব মবমিিালা - ১৯৫৫। 

৬। োতীয়, মবিাগ, কেলা, উপস্ট্রেলা এবং ইউমনয়ন পর্ সাস্ট্রয় গঠিত ভূমি মবিয়ে েমিটি এবং েমিটিি োর্ সক্রি। 

৭। ভূমি ব্যবহাি নীমতিালা, ২০০১। 

৮। ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুস্ট্রয়ল- ১৯৯০ এবং এি ব্যবহাি।  

 

িমিউল - ২ : খাস েমি ও সায়িাত িহাল ব্যবস্থাপনা।  

১। খাস েমি ব্যবস্থাপনা ও বস্ট্রদাবস্ত নীমতিালা  অমিস্ট্রবশন -  ১ : কৃমি   

২।                   ”                               অমিস্ট্রবশন - ২ : অকৃমি 

৩।  সায়িাত িহাল ব্যবস্থাপনা - 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 এবং হাটবাোি । 

৪। েল, বালু, কফিীঘাট,  লবন, ম ংমি,  া বাগান, পাথি িহাল, বনভূমি, িাবাি বাগান, ফল বাগান, বাঁশ িহাল 

ইতযামদ ব্যবস্থাপনা। 

৫। প্রাকৃমতে েলািাি সংিক্ষণ আইন, ২০০০ এবং বালু ও িাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০;  The 

Cultarable Waste Land (Utilization) Ordinance, 1959. 

 

িমিউল - ৩ : মবস্ট্রশি আইস্ট্রনি আওতায় হস্তান্তিকৃত সম্পমি ব্যবস্থাপনা।  

১। অমপ সত সম্পমি প্রতযপণ স আইন, ২০০১ ও অমপ সত সম্পমিি ে ও খ তামলো মনষ্পমি।  

২। পমিতযক্ত, মবমনিয়, ট্রাে সম্পমি এবং কোট স অব ওয়াি সস সম্পমিি আইন ও ব্যবস্থাপনা। 

৩। ওয়াক্ফ ও কদস্ট্রবািি সম্পমি আইন ও সম্পমি ব্যবস্থাপনা। 

 

িমিউল - ৪ : ভূমি উন্নয়ন েি, ও সিোমি পাওনা আদায় আইন,  ১৯১৩।  

১। ভূমি উন্নয়ন েি  অমিস্ট্রবশন- ১ : ভূমি উন্নয়ন েি অধ্যাস্ট্রদশ, মবমি ও সার্কসলািসমূহ।  

২।         ”          অমিস্ট্রবশন-২ : ভূমি উন্নয়ন েি মনি সািণ ও আদায় োর্ সক্রি। 

৩। সিোমি পাওনা আদায় আইন, ১৯১৩ ও সাটি সমফস্ট্রেট কেস মনস্পমিি প্রমক্রয়া। 

৪। সিোমি পাওনা আদায় আইস্ট্রনি প্রস্ট্রয়াগ (ব্যবহামিে- কেস নথী পর্ সাস্ট্রলা না, আস্ট্রদশনািা ততমি, ফিিস এি 

ব্যবহাি)। 

 

িমিউল - ৫ : উিিামিোি আইন , মিউস্ট্রটশন, ভূমি অমফস পমিদশ সন এবং কিমেোি ও মিটান স ।  

১। উিিামিোি আইন ।   অমিস্ট্রবশন- ১ : মুসমলি উিিামিোি আইন ও এপস এি ব্যাবহাি। 

২।          ”                অমিস্ট্রবশন- ২ : মহন্দু, কবৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ও বাংলাস্ট্রদস্ট্রশ প্রস্ট্রর্ােয অন্যান্য উিিামিোি আইন। 

৩। মিউস্ট্রটশন বা নািোিী - েিািাগ, েিা এেত্রীেিণ ও নতুন খমতয়ান সৃেন) এবং সংমিষ্ট কিমেোি হালেিণ। 



৪। মিউস্ট্রটশন ব্যবহামিে -  িািলা সৃেন, আস্ট্রদশনািা ততমি, আমপল, মিমিউ এবং মিমিশন।  

৫। উপস্ট্রেলা ভূমি অমফস/ইউমনয়ন ভূমি অমফস পমিদশ সন। 

৬। ভূমি ব্যবস্থাপনায় ব্যবহৃত কিমেোি, মিটান স ও ফিিস। 

৭। মবমিন্ন কিমেোি হালেিণ ও মিটান স প্রস্তুত (ব্যবহামিে - সংযুমক্ত : সহোিী েমিশনাি (ভূমি) 

 

িমিউল - ৬ : ভূমি সংমিষ্ট অন্যান্য আইন। 

১। সম্পমি হস্তান্তি আইন- ১৮৮২, এবং বাস্ট্রটায়ািা আইন, 1893। 

২। কিমেস্ট্রেশন আইন, ১৯০৮, মবমিন্ন প্রোি দমলল ও চুমক্ত পত্র এবং এগুমলি কিমেস্ট্রেশন পদ্ধমত । 

৩। ভূমি প্রশাসন ম্যানুয়াল। 

৪। তািামদ আইন ও সুমনমদ সষ্ট প্রমতোি আইন। 

৫। The Government and Local Authorites Lands and Buildings 

(Recovery of Possession) Ordinance, 1970 এবং অববি দখল উস্ট্রচ্ছদ োর্ সক্রি ও সংমিষ্ট 

অন্যান্য আইন ও মবমি।  

৬। মসেমস্ত ও পস্ট্রয়ামস্ত সংক্রান্ত আইন ও সম্পমি ব্যবস্থাপনা। 

 

িমিউল - ৭ :  ভূমি অমিগ্রহণ।  

১। (ে) স্থাবি সম্পমি অমিগ্রহণ ও হুর্কি দখল অধ্যাস্ট্রদশ ১৯৮২ (সংস্ট্রশািনীসহ)। 

২। অমিগ্রহণকৃত েমিি ভূমি উন্নয়ন েি মনি সািণ ও আদায়, ক্ষমতগ্রস্থস্ট্রদি পূণ সবাসন এবং উন্নয়ন প্রেল্প বাস্তবায়ন। 

 

িমিউল - ৮ : কদওয়ানী আইন,  ভূমি কেন্দ্রীে কদওয়ানী িািলা এবং িােস্ব িািলা।  

১-২।  কদওয়ানী োর্ সমবমি, ১৯০৮।  

৩।  ভূমি কেন্দ্রীে কদওয়ানী  িািলা, মবমিন্ন প্রোি িােস্ব ও মবমবি িািলা।   

৪। কদওয়ানী  িািলাি আমেস ও দফাওয়ািী েবাব (এস,এফ) প্রস্তুতেিণ। 

৫। মিট, স্থায়ী ও অস্থায়ী মনস্ট্রিিাজ্ঞা এবং আদালত অবিাননাি িািলা ইতযামদ। 

৬। মল্যগাল মিস্ট্রিিবাস্ট্রিনসাস স  এযাক্ট, সিোমি উমেল মনস্ট্রয়াগ, সিোমি িািলা পমি ালনা। 

৭। িােস্ব আদালস্ট্রতি  িািলায় ভুলত্রুটি এবং ভূমি আপীল কবাি স এি এখমতয়াি। 

৮। ভূমি কেন্দ্রীে োমলয়ামত এবং এি  প্রমতোি ও প্রমতস্ট্রিাস্ট্রিি উপায়। 

 

িমিউল - ৯ :  ভূমি েমিপ ও কিেি স।  

১। েযািাোল েমিপ ও মদয়ািা েমিপ এবং েি সেতসা-েি স ািীস্ট্রদি ভুমিো। 

২। আন্তঃস্ট্রেলা, আন্তঃথানা, আন্তঃইউমপ, আন্তঃস্ট্রিৌো ও আন্তেসামতে সীিানা মনি সািণ ও সহোিী েমিশনাি(ভূমি) 

এি দাময়ত্ব। 

৩। কিেি স ম্যানুয়াল, ১৯৪৩ এবং কিেি স রুি ব্যবস্থাপনা ও কিেি স সংিক্ষণ। 

 

িমিউল - ১০ :  ভূমি সংস্কাি োর্ সক্রি। 

১। ভূমি সংস্কাি অধ্যাস্ট্রদশ- ১৯৮৪ এবং ঋণ শামলমস আইন, ১৯৮৯ এবং ল্যান্ড কোমনং প্রেস্ট্রল্পি োর্ সক্রি। 

২। দামিদ্রয মবস্ট্রিা ন োর্ সক্রি :  গুচ্ছগ্রাি, আদশ স গ্রাি, আশ্রয়ণ প্রেল্প, ক্লাইস্ট্রিট মিেটিিস মিহযামবমলস্ট্রটশন প্রস্ট্রেক্ট। 

 

 

 

িমিউল - ১১ :  পাব সতয ভূমি ব্যবস্থাপনা ।  

১। পাব সতয  ট্টগাি কিগুস্ট্রলশন, ১৯০০ এবং এ আইস্ট্রন ভূমি সংক্রান্ত মবিান; পাব সতয ভূমি ব্যবস্থাপনায় সাস্ট্রেসল  ীফ, 

কহিম্যান ও োব সািীি ভূমিো এবং খােনা ও জুিেি মনি সািণ ও আদায়।  



২। ভূমি মবস্ট্রিাি মনষ্পমি েমিশন আইন, ২০০১ ও মবস্ট্রিাি মনষ্পমি োর্ সক্রি এবং পাব সতয ভূমিি েমিপ ও কিেি স অব 

িাইটস ততমি এবং পাব সতয কেলাি হাট বাোি ব্যবস্থাপনা এবং পাব সতয ভূমি অমিগ্রহণ আইন,১৯৫৮ এবং অমিগ্রহণ 

প্রমক্রয়া। 

 

িমিউল - ১২ :  মবমবি । 

১। ভূমিি কশ্রমণ মবিাগ ও কশ্রমণ পমিবতসন। 

২। মিয়াল এস্ট্রেট উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ এবং বািী িািা, পস্ট্রেশন এবং বহুতল িবস্ট্রনি িামলোনা। 

৩। ইটিাটা,  কখলাি িাঠ, উনু্মক্ত স্থান, ক্ষুদ্র নৃস্ট্রগামিি েমি, সুখামিোি ইতযামদ মবিয়ে ব্যবস্থাপনা। 

৪। ভূমি মবস্ট্রিাস্ট্রিি উৎস ও স্বরূপ এবং মনস্পমি প্রমক্রয়া (আন্তঃব্যমক্ত, আন্তঃস্ট্রিৌো, আন্তঃস্ট্রেলা ও আন্তেসামতে)। 

৫। মনে অমফস ও ইউমনয়ন ভূমি অমফস পমিদশ সন (গুরুত্বপূণ স মদে সমূহ ও পমিদশ সন েলা কেৌশল)। 

৬। সহোিী েমিশনাি (ভূমি) এি দাময়ত ও েতসব্যর্ব।  

৭। পমিস্ট্রবশ আইন। 

৮। ল্যান্ড ইনফিস্ট্রিশন ম্যাস্ট্রনেস্ট্রিন্ট মসস্ট্রেি। 

 

িমিউল - ১৩ :  ভূমি ব্যতীত অন্যান্যিাস্ট্রব িাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূণ স মবিস্ট্রয় প্রমশক্ষণ ।  

১। সাসস্ট্রটস্ট্রনবল কিস্ট্রিলপস্ট্রিন্ট কগাল (এসমিমে), মিশন ২০২১ এবং পািস্কপেটিি প্ল্ান (মপমপ)।  

২। ভূমি মবিয়ে আমথ সে ব্যবস্থাপনা, িােস্ব অমিট ও অমিট আপমি মনস্পমি। 

৩। তথ্য অমিোি আইন, ২০০৯। 

৪। োতীয় শুদ্ধা াি কেৌশল বাস্তবায়ন এবং বামি সে েি সসম্পাদন চুমক্ত (এমপএ)।       

৫। অটিেি এবং অটিমেেস্ট্রদি সহায়তা। ও মিমিও এি ক্ষিতা এবং 

৬। সিোমি ক্রয় নীমতিালা (মপমপআি) এবং মিমিও এি ক্ষিতা । 

৭। ভুমি অমফস্ট্রস দূনীমত; এি োিণ, প্রমতোি ও প্রমতস্ট্রিাি।  

৮। ভূমি ব্যবস্থাপনাি কসবা সহেীেিণ এবং উদ্ভাবনী ম ন্তা ক তনা। 

 

  

প্রমশক্ষণ কোস স নং - ৪ 

মসমনয়ি সহোিী েমিশনাি/সহোিী েমিশনাি ও সিপর্ সাস্ট্রয়ি অন্যান্য দপ্তস্ট্রিি েি সেতসাস্ট্রদি েন্য “ভূমি ব্যবস্থাপনা 

কোস স” (কিয়াদ-২ সপ্তাহ, ৫০টি অমিস্ট্রবশন )। 

 

িমিউল - ১ : ভূমি ব্যবস্থাি মববতসন, ভূমি আইন , মবমি  ও নীমতিালা।   

১। ভূমি ব্যবস্থাি মববতসন এবং মবদ্যিান ভূমি সংমিষ্ট আইন ও মবমি। 

২। ভূমি িন্ত্রণালয় এবং অিীন্যস্ত দপ্তস্ট্রিি সাংগঠমনে োঠাস্ট্রিা এবং োর্ সাবলী।  

৩-৪। িাষ্ট্রীয় অমিগ্রহণ ও প্রোস্বত্ব আইন - ১৯৫০ : অমিস্ট্রবশন- ১ : িািা : ০১ - ৭৮।  

৫।        ”                                  ”           : অমিস্ট্রবশন- ২ : িািা : ৭৯ - ১৫২। 

৬। প্রোস্বত্ব মবমিিালা - ১৯৫৫। 

৭। ভূমি ব্যবহাি নীমতিালা, ২০০১। 

৮। প্রাকৃমতে েলািাি সংিক্ষণ আইন, ২০০০ এবং বালু ও িাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০। 

৯। ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল- ১৯৯০ । 

 িমিউল - ২ : খাস েমি ও সায়িাত িহাল ব্যবস্থাপনা।  

১। খাস েমি ব্যবস্থাপনা ও বস্ট্রদাবস্ত নীমতিালা  অমিস্ট্রবশন -  ১ : কৃমি   

২।                   ”                               অমিস্ট্রবশন - ২ : অকৃমি 

৩।  The Sairat Mahals(Management) Ordinance, ১৯৫৯ এবং সায়িাত িহাল ব্যবস্থাপনা ।   

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



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

Ordinance, ১৯৭৫ এবং হাটবাোি ব্যবস্থাপনা। 

৫। অমিস্ট্রবশন- ১ : েল, বালু, ঘাট-কফিীঘাট, লবন, ম ংমি,  া বাগান, পাথি িহাল ইতযামদ ব্যবস্থাপনা । 

 

িমিউল - ৩ : অমপ সত সম্পমি ; পমিতযক্ত, মবমনিয়, ট্রাে ও কোট স অব ওয়াি সস সম্পমি এবং ওয়াক্ফ ও কদস্ট্রবািি 

সম্পমি ব্যবস্থাপনা।  

১। অমপ সত সম্পমি প্রতযপণ স আইন, ২০০১ ও অমপ সত সম্পমিি ে ওখ তামলো মনষ্পমি। 

২। পমিতযক্ত, মবমনিয়,  ট্রাে এবং কোট স অব ওয়াি সস সম্পমিি আইন ও ব্যবস্থাপনা। 

৩। ওয়াক্ফ এবং কদস্ট্রবািি সম্পমি আইন ও সম্পমি ব্যবস্থাপনা। 

 

িমিউল - ৪ : ভূমি উন্নয়ন েি ও সিোমি পাওনা আদায় আইন।  

১। ভূমি উন্নয়ন েি  অমিস্ট্রবশন- ১ : ভূমি উন্নয়ন েি অধ্যাস্ট্রদশ, মবমি ও সার্কসলািসমূহ।  

২।         ”          অমিস্ট্রবশন-২ : ভূমি উন্নয়ন েি মনি সািণ ও আদায় োর্ সক্রি। 

৩। সিোমি পাওনা আদায় আইন, ১৯১৩ ও সাটি সমফস্ট্রেট কেস মনস্পমিি প্রমক্রয়া। 

 

িমিউল - ৫ : উিিামিোি আইন , মিউস্ট্রটশন, কিমেোি ও মিটান স এবং ভূমি অমফস পমিদশ সন।  

১। উিিামিোি আইন ।   অমিস্ট্রবশন- ১ : মুসমলি উিিামিোি আইন। 

২।          ”                অমিস্ট্রবশন- ২ : মহন্দু, কবৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ও বাংলাস্ট্রদস্ট্রশ প্রস্ট্রর্ােয অন্যান্য উিিামিোি আইন। 

৩। মিউস্ট্রটশন বা নািোিী (েিািাগ, েিা এেত্রীেিণ ও নতুন খমতয়ান) এবং সংমিষ্ট কিমেোি হালেিণ। 

৪। মিউস্ট্রটশন ব্যবহামিে (িািলা সৃেন, আস্ট্রদশনািা ততমি, িািলাি আমপল, মিমিউ এবং মিমিশন)।  

৫। উপস্ট্রেলা ভূমি অমফস/ইউমনয়ন ভূমি অমফস পমিদশ সন। 

৬। ভূমি ব্যবস্থাপনায় ব্যবহৃত  কিমেোি, মিটান স ও ফিিস। 

  

িমিউল - ৬ : ভূমি সংমিষ্ট অন্যান্য আইন।  

১। সম্পমি হস্তান্তি আইন- ১৮৮২ এবং বাস্ট্রটায়ািা আইন, ১৯০৯। 

২। কিমেস্ট্রেশন আইন, ১৯০৮ এবং মবমিন্ন প্রোি দমলল ও চুমক্ত পত্র, কিমেস্ট্রেশন পদ্ধমত ও কোট স মফ । 

৩। ভূমি প্রশাসন ম্যানুয়াল। 

৪। তািামদ আইন ও সুমনমদ সষ্ট প্রমতোি আইন। 

৫। The Government and Local Authorites Lands and Buildings 

(Recovery of Possession) Ordinance, ১৯৭০ এবং অববি দখল উস্ট্রচ্ছদ োর্ সক্রি ও সংমিষ্ট 

অন্যান্য আইন ও মবমি। 

৬। মসেমস্ত ও পস্ট্রয়ামস্ত সংক্রান্ত আইন এবং েি সেতসা েি স ািীস্ট্রদি েিণীয়। 

 

িমিউল - ৭ :  ভূমি অমিগ্রহণ।  

১।  স্থাবি সম্পমি অমিগ্রহণ ও হুর্কি দখল অধ্যাস্ট্রদশ,  ১৯৮২। 

২। অমিগ্রহণকৃত েমিি ভূমি উন্নয়ন েি মনি সািণ ও আদায়, ক্ষমতগ্রস্থস্ট্রদি পূণ সবাসন এবং উন্নয়ন প্রেল্প বাস্তবায়ন। 

িমিউল - ৮ : কদওয়ানী আইন,  ভূমি কেন্দ্রীে কদওয়ানী িািলা এবং িােস্ব িািলা।  

১।  কদওয়ানী োর্ সমবমি, ১৯০৮।  

২।  ভূমি কেন্দ্রীে কদওয়ানী এবং মবমিন্ন প্রোি িােস্ব ও মবমবি িািলা।   

৩। কদওয়ানী  িািলাি আমেস ও দফাওয়ািী েবাব (এস,এফ) প্রস্তুতেিণ। 

৪। মিট, স্থায়ী ও অস্থায়ী মনস্ট্রিিাজ্ঞা এবং আদালত অবিাননাি িািলা। 

৫। মলগ্যাল মিস্ট্রিিবাস্ট্রিসািস এযাক্ট, সিোমি উমেল মনস্ট্রয়াগ, সম্মানী প্রদান, সিোমি িািলা পমি ালনা। 

৬। ভূমি কেন্দ্রীে োমলয়ামত এবং এি প্রমতোি ও প্রমতস্ট্রিাস্ট্রিি উপায়।  



 

িমিউল - ৯ :  ভূমি েমিপ ও কিেি স।  

১। েযািাোল েমিপ ও মদয়ািা েমিপ এবং েি সেতসা-েি স ািীস্ট্রদি েিণীয়।  

২। কিেি স ম্যানুয়াল, ১৯৪৩ এবং কিেি স রুি ব্যবস্থাপনা ও কিেি স সংিক্ষণ। 

 

িমিউল - ১০ :  ভূমি সংস্কাি োর্ সক্রি। 

১। ভূমি সংস্কাি অধ্যাস্ট্রদশ- ১৯৮৪ এবং ঋণ শামলমস আইন, ১৯৮৯ এবং ল্যান্ড কোমনং প্রেস্ট্রল্পি োর্ সক্রি। 

২। দামিদ্র মবস্ট্রিা ন োর্ সক্রি :  গুচ্ছগ্রাি, আদশ স গ্রাি, আশ্রয়ণ প্রেল্প, ক্লাইস্ট্রিট মিেটিিস মিহযামবমলস্ট্রটশন প্রস্ট্রেক্ট।   

 

িমিউল - ১১ :  পাব সতয ভূমি ব্যবস্থাপনা ।  

১। পাবতসয  ট্টগ্রাি কিগুস্ট্রলশন, ১৯০০ এবং এ আইস্ট্রন ভূমি সংক্রান্ত মবিান, পাবতসয ভূমি ব্যবস্থাপনায় সাস্ট্রেসল  ীফ, 

কহিম্যান ও োব সািীি ভূমিো এবং খােনা ও জুিেি মনি সািণ ও আদায়।  

২। ভূমি মবস্ট্রিাি মনস্পমি েমিশন আইন, ২০০১ ও মবস্ট্রিাি মনস্পমি োর্ সক্রি এবং পাব সতয ভূমিি েমিপ ও কিেি স 

অব িাইটস ততিী এবং পাব সতয কেলাি হাট বাোি ব্যবস্থাপনা এবং পাবতসয ভূমি অমিগ্রহণ আইন, ১৯৫৮ এবং 

অমিগ্রহণ প্রমক্রয়া।  

 

িমিউল - ১২ :  মবমবি ।  

১। ভূমিি কশ্রমণ মবিাগ ও কশ্রমণ পমিবতসন। 

২। মিয়াল এস্ট্রেট উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ এবং িািা, পস্ট্রেশন এবং বহুতল িবস্ট্রনি িামলোনা। 

৩। ইটিাটা, কখলাি িাঠ, উনু্মক্ত স্থান, ক্ষুদ্র নৃস্ট্রগামিি েমি, সুখামিোি ইতযঅমদ মবিয়ে ব্যবস্থাপনা।  

৪। ভূমি মবস্ট্রিাস্ট্রিি উৎস ও স্বরূপ এবং মনস্পমি প্রমক্রয়া (আন্তঃব্যমক্ত, আন্তঃস্ট্রিৌো, আন্তঃস্ট্রেলা ও আন্তেসামতে)। 

৫। দলীয় আস্ট্রলা না, প্রমতস্ট্রবদন প্রস্তুত ও উপস্থাপন। 

৬। ভূমি অমফস পমিদশ সণ (গুরুত্বপূণ স মদে সমূহ ও পমিদশ সণ েলা কেৌশল)।  

৭। পমিস্ট্রবশ আইন। 

৮। ল্যান্ড ইনফিস্ট্রিশন ম্যাস্ট্রনেস্ট্রিন্ট মসস্ট্রেি। 

 

িমিউল - ১৩ :  ভূমি ব্যতীত অন্যান্যিাস্ট্রব িাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূণ স মবিস্ট্রয় প্রমশক্ষণ ।  

১। সাসস্ট্রটস্ট্রনবল কিস্ট্রিলপস্ট্রিন্ট কগাল (এসমিমে), মিশন ২০২১ এবং পািস্কপেটিি প্ল্ান (মপমপ)।  

২। ভূমি মবিয়ে আমথ সে ব্যবস্থাপনা, িােস্ব অমিট ও অমিট আপমি মনস্পমি। 

৩। তথ্য অমিোি আইন, ২০০৯। 

৪। োতীয় শুদ্ধা াি কেৌশল বাস্তবায়ন এবং বামি সে েি সসম্পাদন চুমক্ত (এমপএ)।       

৫। অটিেি এবং অটিমেেস্ট্রদি সহায়তা। 

৬। উদ্ভাবনী ম ন্তা ক তনা এবং ভূমি ব্যবস্থাপনাি কসবা সহেীেিণ।  

 

প্রমশক্ষণ কোস স নং – ৫ 

ভূমি হুর্কিদখল েি সেতসা ও অমতমিক্ত ভূমি হুর্কি দখল েি সেতসা/ভূমি অমিগ্রহণ োস্ট্রে সংমিষ্ট অন্যান্য দপ্তস্ট্রিি 

সিপর্ সাস্ট্রয়ি েি সেতসাগস্ট্রণি েন্য “ভূমি অমিগ্রহণ মবিয়ে কোস স-১” (কিয়াদ-১ সপ্তাহ, ২৫টি অমিস্ট্রবশন)। 

 

মবিয় সমূহ : 

১। অমিগ্রহণ আইস্ট্রনি ক্রিমবোশ । 

২-৪। ভূমি অমিগ্রহণ পদ্ধমত(স্থাবি সম্পমি অমিগ্রহণ অধ্যাস্ট্রদশ, ১৯৮২ এবং মবমিসমূহ)।   



 অমিস্ট্রবশন- ১ : ৩ িািাি কনাটিশ প্রদান, কেস নমথ সৃেন, আপমি ও শুনানী, চূিান্ত মসদ্ধান্ত ।  ৬ িািায় 

কনাটিশ প্রদান, সস্ট্রিেমিস্ট্রন পমিদশ সন ও মিমিও িািন, সঠিে িামলে মনি সাি, ক্ষমতপূিণ মনি সািণ, ক্ষমতপূিণ প্রদান ও 

ক্ষমতগ্রস্থস্ট্রদি পূণ সবাসন।  

 অমিস্ট্রবশন-২ : কেস বামতল েিণ, দখল হস্তানতি, কগস্ট্রেট মবজ্ঞমপ্ত ও নািোিী, কক্রাে অমিগ্রহণ োর্ সক্রি।  

 অমিস্ট্রবশন- ৩ : আিমবস্ট্রট্রটি মনস্ট্রয়াগ, আস্ট্রবদন কপশ, শুনানী, আপীল, অমতমিক্ত ক্ষমতপূিণ মনি সািণ ও প্রদান 

৫। এল এ ম্যানুয়াল (কিমেোি ও ফিিস)। 

৬। পাব সতয  ট্রগ্রাি (ভূমি অমিগ্রহণ) কিগুস্ট্রলশন, ১৯৫৮। 

৭। অস্থাবি সম্পমি হুর্কি দখল (ক্ষমতপূিণ) মবমিিালা- ১৯৯০। 

৮। ভূমি ব্যবহাি নীমতিালা ও ভূমি ব্যবস্থাপনাি অধুমনোয়ন। 

৯। িাষ্ট্রীয় অমিগ্রহণ ও প্রোস্বত্ব আইন-১৯৫০  

১০। প্রোস্বত্ব মবমিিালা-১৯৫৫। 

১১। অমিগ্রহণ োস্ট্রে মনস্ট্রয়ামেত েি সেতসা েি স ািীস্ট্রদি েি স বন্টন( াট সাি অব মিউটিে) তামলো।  

১২। অমিগ্রহীত েমিি ভূমি উন্নয়ন েি মনি সািণ ও আদায় এবং আদায় োস্ট্রে ব্যবহৃত ফিম্স ও কিমেষ্টাি সমূহ।  

১৩। এল,এ কেস্ট্রসি আনুিামিে খিস্ট্র ি েন্য অথ স সংস্থান এবং ব্যয়, অমিগৃহীত ভূমিি কিেি স হালেিণ পদ্ধমত; এে 

প্রতযাশী সংস্থাি েমি অন্য প্রতযাশী সংস্থাস্ট্রে প্রদান, সম্পমিি র্স্ট্রথাপযুক্ত োস্ট্রে ব্যবহাি এবং অপ্রস্ট্রয়ােনীয় অমিকৃত 

েমি সিপ সণ।  

১৪। কদওয়ানী আদালস্ট্রত অমিগ্রহণ সংক্রান্ত িািলা এবং দফাওয়ািী েবাব।  

১৫। অমিগ্রহণ সংক্রান্ত আমথ সে ব্যবস্থাপনা ও অমিট আপমি মনস্পমি প্রমক্রয়া।  

১৬। ক্ষমতগ্রস্থ ব্যমক্ত/প্রমতষ্টাস্ট্রনি েিনীয় োে-আস্ট্রবদন পদ্ধমত,  ামহত োগেপত্র/দমলল দস্তাস্ট্রবে ইতযামদ। 

১৭। পদ্মাব্রীস্ট্রেি অিগ্রহণ সংক্রান্ত আইন। 

১৮। সাসস্ট্রটস্ট্রনবল কিস্ট্রিলপস্ট্রিন্ট কগাল (এসমিমে), মিশন ২০২১ এবং পািস্কপেটিি প্ল্ান (মপমপ)।  

১৯। োতীয় শুদ্ধা াি কেৌশল বাস্তবায়ন এবং বামি সে েি সসম্পাদন চুমক্ত (এমপএ)।       

২০। অটিেি এবং অটিমেেস্ট্রদি সহায়তা। ও মিমিও এি ক্ষিতা এবং 

২১। সিোমি ক্রয় নীমতিালা (মপমপআি) এবং মিমিও এি ক্ষিতা। 

২২। ভুমি অমফস্ট্রস দূনীমত; এি োিণ, প্রমতোি ও প্রমতস্ট্রিাি।  

২৩। ভূমি ব্যবস্থাপনাি কসবা সহেীেিণ এবং উদ্ভাবনী ম ন্তা ক তনা। 

২৪। পমিস্ট্রবশ আইন। 

২৫। ল্যান্ড ইনফিস্ট্রিশন ম্যাস্ট্রনেস্ট্রিন্ট মসস্ট্রেি। 

 

 

 

প্রমশক্ষণ কোস স নং - ৬ 

অমিগ্রহণ সংমিষ্ট োনুনস্ট্রগা, সাস্ট্রিসয়াি, অমফস সহোিী এবং সিপর্ সাস্ট্রয়ি েি সেতসাগস্ট্রণি েন্য “ভূমি অমিগ্রহণ 

মবিয়ে কোস স-২” (কিয়াদ-১ সপ্তাহ, ২৫টি অমিস্ট্রবশন )। 

 

মবিয় সমূহ : 

১। অমিগ্রহণ আইস্ট্রনি ক্রিমবোশ । 

২-৪। ভূমি অমিগ্রহণ পদ্ধমত(স্থাবি সম্পমি অমিগ্রহণ অধ্যাস্ট্রদশ, ১৯৮২ এবং মবমিসমূহ)।   



 অমিস্ট্রবশন- ১ : ৩ িািাি কনাটিশ প্রদান, কেস নমথ সৃেন, আপমি ও শুনানী, চূিান্ত মসদ্ধান্ত ।  ৬ িািায় 

কনাটিশ প্রদান, সস্ট্রিেমিস্ট্রন পমিদশ সন ও মিমিও িািন, সঠিে িামলে মনি সাি, ক্ষমতপূিণ মনি সািণ, ক্ষমতপূিণ প্রদান ও 

ক্ষমতগ্রস্থস্ট্রদি পূণ সবাসন।  

 অমিস্ট্রবশন-২ : কেস বামতল েিণ, দখল হস্তানতি, কগস্ট্রেট মবজ্ঞমপ্ত ও নািোিী, কক্রাে অমিগ্রহণ োর্ সক্রি।  

 অমিস্ট্রবশন- ৩ : আিমবস্ট্রট্রটি মনস্ট্রয়াগ, আস্ট্রবদন কপশ, শুনানী, আপীল, অমতমিক্ত ক্ষমতপূিণ মনি সািণ ও প্রদান 

৫। এল এ ম্যানুয়াল (কিমেোি ও ফিিস)। 

৬। পাব সতয  ট্রগ্রাি (ভূমি অমিগ্রহণ) কিগুস্ট্রলশন, ১৯৫৮। 

৭। অস্থাবি সম্পমি হুর্কি দখল (ক্ষমতপূিণ) মবমিিালা- ১৯৯০। 

৮। ভূমি ব্যবহাি নীমতিালা ও ভূমি ব্যবস্থাপনাি অধুমনোয়ন। 

৯। িাষ্ট্রীয় অমিগ্রহণ ও প্রোস্বত্ব আইন-১৯৫০  

১০। প্রোস্বত্ব মবমিিালা-১৯৫৫। 

১১। অমিগ্রহণ োস্ট্রে মনস্ট্রয়ামেত েি সেতসা েি স ািীস্ট্রদি েি স বন্টন( াট সাি অব মিউটিে) তামলো।  

১২। অমিগ্রহীত েমিি ভূমি উন্নয়ন েি মনি সািণ ও আদায় এবং আদায় োস্ট্রে ব্যবহৃত ফিম্স ও কিমেষ্টাি সমূহ।  

১৩। এল,এ কেস্ট্রসি আনুিামিে খিস্ট্র ি েন্য অথ স সংস্থান এবং ব্যয়, অমিগৃহীত ভূমিি কিেি স হালেিণ পদ্ধমত; এে 

প্রতযাশী সংস্থাি েমি অন্য প্রতযাশী সংস্থাস্ট্রে প্রদান, সম্পমিি র্স্ট্রথাপযুক্ত োস্ট্রে ব্যবহাি এবং অপ্রস্ট্রয়ােনীয় অমিকৃত 

েমি সিপ সণ।  

১৪। কদওয়ানী আদালস্ট্রত অমিগ্রহণ সংক্রান্ত িািলা এবং দফাওয়ািী েবাব।  

১৫। অমিগ্রহণ সংক্রান্ত আমথ সে ব্যবস্থাপনা ও অমিট আপমি মনস্পমি প্রমক্রয়া।  

১৬। ক্ষমতগ্রস্থ ব্যমক্ত/প্রমতষ্টাস্ট্রনি েিনীয় োে-আস্ট্রবদন পদ্ধমত,  ামহত োগেপত্র/দমলল দস্তাস্ট্রবে ইতযামদ। 

১৭। পদ্মাব্রীস্ট্রেি অিগ্রহণ সংক্রান্ত আইন। 

১৮। সাসস্ট্রটস্ট্রনবল কিস্ট্রিলপস্ট্রিন্ট কগাল (এসমিমে), মিশন ২০২১ এবং পািস্কপেটিি প্ল্ান (মপমপ)।  

১৯। োতীয় শুদ্ধা াি কেৌশল বাস্তবায়ন এবং বামি সে েি সসম্পাদন চুমক্ত (এমপএ)।       

২০। অটিেি এবং অটিমেেস্ট্রদি সহায়তা। ও মিমিও এি ক্ষিতা এবং 

২১। সিোমি ক্রয় নীমতিালা (মপমপআি) এবং মিমিও এি ক্ষিতা । 

২২। ভুমি অমফস্ট্রস দূনীমত; এি োিণ, প্রমতোি ও প্রমতস্ট্রিাি।  

২৩। ভূমি ব্যবস্থাপনাি কসবা সহেীেিণ এবং উদ্ভাবনী ম ন্তা ক তনা। 

২৪। পমিস্ট্রবশ আইন। 

২৫। ল্যান্ড ইনফিস্ট্রিশন ম্যাস্ট্রনেস্ট্রিন্ট মসস্ট্রেি। 

 

 

 

 

প্রমশক্ষণ কোস স নং – ৭ 

ভূমি িন্ত্রণালস্ট্রয়ি মহসাব মনয়ন্ত্রে (িােস্ব) দপ্তস্ট্রি েি সিত অমিটিগস্ট্রণি েন্য “ভূমি মবিয়ে অমিট ব্যবস্থাপনা কোস স” 

(কিয়াদ-২ সপ্তাহ, ৫০ টি অমিস্ট্রবশন )। 

 

িমিউল-১ : ভূমি ব্যবস্থাপনা : 

১। ভূমি ব্যবহাি নীমতিালা ও ভূমি সংস্কাি অধ্যাস্ট্রদশ,১৯৮৪  

২।  িাষ্ট্রীয় অমিগ্রহণ ও প্রোস্বত্ব আইন-১৯৫০। 

৩-৪। খাস েমি ব্যবস্থাপনা ও বস্ট্রদাবস্ত নীমতিালা - 

  অমিস্ট্রবশন-১ : কৃমি।    



           অমিস্ট্রবশন-২ : অকৃমি।   

৫-৬। সায়িাত িহল ব্যবস্থাপনা।   

অমিস্ট্রবশন-১ : হাট বাোস্ট্রিি আইন এবং হাটবাোি ব্যবস্থাপনা। 

অমিস্ট্রবশন-২ : েল িহল ও ঘাট/ কফিীঘাট ব্যবস্থাপনা। 

৭। উিিামিোি আইন।  

৮। মিউস্ট্রটশন বা নািোিী (েিািাগ, েিা এেত্রীেিণ ও নতুন খমতয়ান) এবং সংমিষ্ট কিমেোি হালেিণ। 

৯। ভূমি উন্নয়ন েি ও অন্যান্য ভূমি সংমিষ্ট েি আদায় োর্ সক্রি। 

১০। আদশ সগ্রাি/ আশ্রয়ন প্রেল্প / গুচ্ছগ্রাি প্রেল্প বাস্তবায়ন ও দামিদ্র মবস্ট্রিা ন প্রেল্প।   

১১। অমপ সত সম্পমি প্রতযপ সণ আইন-২০০১ এবং অমপ সত সম্পমি মনষ্পমি। 

১২। মবমনিয়, পমিতযাক্ত, ওয়াক্ফ ও কোট স অফ ওয়াি সস সম্পমি ব্যাবস্থাপনা। 

১৩। সিোমি দামব আদায় আইন, ১৯১৩। 

১৫। ভূমি ব্যবস্থাপনায় ব্যবহৃত  কিমেোি, মিটান স ও ফিিস। 

১৬। ভূমি অমিগ্রহণ সংক্রান্ত আইন ও মবমিিালা। 

১৭। ভূমি েমিপ ও কিেি স ব্যাবস্থাপনা। 

 

িমিউল-২ : অমিট ব্যবস্থাপনা : 

১। মহসাব মনয়ন্ত্রে (িােস্ব) এি পটভূমি, োঠাস্ট্রিা ও োর্ সক্রি। 

২। এোউন্টস কোি। 

২। আমথ সে ক্ষিতা অপ সন ও পুনঃঅপ সন ক্ষিতা-২০১৫। 

৩। কেনাস্ট্রিল মফন্যানমসয়াল রুলস (মেএফআি)।  

৪। বাংলাস্ট্রদস্ট্রশ সিোমি বাস্ট্রেট প্রণয়ন  সংক্রান্তঃ বাস্ট্রেস্ট্রটি প্রোিস্ট্রিদ, দাপ্তমিে বাস্ট্রেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, 

িধ্যস্ট্রিয়ামদ বাস্ট্রেট োঠাস্ট্রিা। 

৬। সিোমি ক্রয় আইন-২০০৬ ও ক্রয় মবমিিালা-২০০৮। 

৭। বাংলাস্ট্রদস্ট্রশি অমিট ব্যবস্থাপনা : িহা-মহসাব মনিীক্ষে ও মনয়ন্ত্রে। 

৮। কট্রোমি রুলস ও সাবমসমিয়ািী রুলস 

৯। মনিীক্ষেগস্ট্রণি দাময়ত্ব ও েতসব্য। 

১০। অিযন্তমিন মনয়ন্ত্রণ এবং অিযন্তমিন অমিট। 

১১। এক্সটান সাল অমিট ও েবাব মদমহতা।  

১২। অমিট আপমি ও মনস্পমি।  

১৩। অমিট মিপ্ল্াই ব্রিশীট।  

১৪। অমিট কোি ও অমিট ম্যানুস্ট্রয়ল। 

১৫। কেনাস্ট্রিল কক্লাস্ট্রেস এযাক্ট। 

িমিউল- ৩ :  অমফস ব্যাবস্থাপনা ও  ার্কিী মবমিিালাঃ 

১। সিোিী েি স ািী (আ িণ) মবমিিালা, ১৯৭৯। 

২। সিোিী েি স ািী ( শৃঙখলা ও আপীল) মবমিিালা, ১৯৮৫ 

৩।  ার্কিীি সািািণ শতসাবলী। 

৪। প্রশাসমনে ট্রাইবুনাল আইন, ১৯৮০ ও মবমিিালা, ১৯৮২। 

৫।  ার্কিী হস্ট্রত বিখাস্ত, অপসািন ও সািময়ে বিখাস্ত। 

৬। কপনশন ও আনুস্ট্রতামিে। 

৭। ছুটি মবমিিালা। 

৮। ভ্রিন িাতা, বদলীেমনত ভ্রিন িাতা, অববস্ট্রদমশে ভ্রিনিাতা। 

৯। কর্াগদানোল। 

১০। অমফস ব্যাবস্থাপনা। 



১১। সািািণিমবষ্য তহমবল, কর্ৌথ বীিা ও েল্যাণ তহমবল। 

১২। সিোিী কটমলস্ট্রফান ও ইন্টািস্ট্রনট সংস্ট্রর্াগ এবং ব্যবহাি নীমতিালা। 

১৩। কবতনঃ সংজ্ঙ্িা, মবমিন্ন প্রোি কবতন ও কবতন মনি সািন। 

১৪। অমফস্ট্রসি মনিাপিা ব্যবস্থা ও িান্ডাি ব্যবস্থাপনা।  

১৫। সিোিী েি স ািীস্ট্রদি কপািাে পমিচ্ছদ। 

 

িমিউল - ৪ :  অন্যান্য িাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূণ স মবিয় :  

১। দুনীমতি োিণ, প্রমতোি ও প্রমতস্ট্রিাি। 

৩। সাসস্ট্রটস্ট্রনবল কিস্ট্রিলপস্ট্রিন্ট কগাল (এসমিমে), মিশন ২০২১ এবং পািস্কপেটিি প্ল্ান (মপমপ)।  

৪। তথ্য অমিোি আইন, ২০০৯। 

৫। োতীয় শুদ্ধা াি কেৌশল বাস্তবায়ন এবং বামি সে েি সসম্পাদন চুমক্ত (এমপএ)।      

৬। অটিেি এবং অটিমেেস্ট্রদি সহায়তা। 

৭। উদ্ভাবনী ম ন্তা ক তনা এবং কসবা সহেীেিণ। 

৮। সম বালয় মনস্ট্রদ সশিালা-২০১৪। 

৯। পমিস্ট্রবশ আইন। 

১০। ল্যান্ড ইনফিস্ট্রিশন ম্যাস্ট্রনেস্ট্রিন্ট মসস্ট্রেি। 

 

 

প্রমশক্ষণ কোস স নং - ০৮ 

ইউমনয়ন ভূমি সহোিী/উপ সহোিী েি সেতসা; সাস্ট্রিসয়াি, কপশোি; কবঞ্চ/িােস্ব/সাটি সমফস্ট্রেট সহোিী ও সি 

পর্ সাস্ট্রয়ি েি স ািীগস্ট্রণি েন্য “কবমসে েমম্পউটাি অযামপ্ল্স্ট্রেশনস কোস স” (কিয়াদ-২ সপ্তাহ, ৫০ টি অমিস্ট্রবশন )। 

 

িমিউল-১। েমম্পটাি পমিম মত :  

(১) হাি সওয়াি ও সফটওয়াি। 

(২) ড্রাইি, কফাল্ডাি,মেপ,আনমেপ এবং কপনড্রাইি ও মসমিি ব্যবহাি। 

 

িমিউল-২। এি,এস ওয়াি স : 

 (১)  িািণা,ফাইল কখালা,কসইি ও কক্লাে। 

 (২)  ফন্ট : কবাল্ড,ইটামলে,আন্ডাি লাইল, োলাি সাইে,মসস্ট্রলক্ট,োট,েমপ,কপষ্ট ইতযামদ। 

 (৩)  প্যািাপ্রাফ, োমেফাই,লাইন কস্পমসং, বুস্ট্রলট, নাম্বামিং ইতযামদ। 

 (৪)  ফাইন্ড, মিস্ট্রপ্ল্স, মসস্ট্রলক্ট। 

 (৫)  কটমবল সংক্রান্ত  অযামপ্ল্স্ট্রেশন। 

 (৬)  মপে াি, মক্লপ আট স,ওর্াি স আট স , ড্রপেযাপ, মসম্বল, ইর্কস্ট্রয়শন। 

 (৭)  কহিাি, ফুটাি, কপইে নম্বি, কটক্সটবক্স ইতযামদ। 

 (৮)  কপইে কসট আপ, েলাি, কপইে বি সাি, ইনস্ট্রিন্ট, কপইে কব্রে ইতযামদ। 

 (৯)  কপইে কল আউট, জুি ইতযামদ। 

 (১০) ইউমনস্ট্রোি এবং বাংলা ও ইংস্ট্রিমে টাইপ। 

 (১১)  স্কযামনং, মপমিএফ, মপ্রন্ট এবং মে কবাি স শটেট েিান্ড। 

 (১২)  প্রযােটিস ও মিমিউ কসশন। 

 

িমিউল-৩। এি,এস এস্ট্রক্সল : 

(১) িািণা, কর্াগ, মবস্ট্রয়াগ, গুন, িাগ ইতযামদ। 

(২) কসল, কিা, েলাি িােং, বি সাি কপ্রাস্ট্রটশন ইতযামদ। 



(৩) সটিং মফল্টামিং, এ লাইনস্ট্রিন্ট, কপে কসটআপ, মপ্রন্ট এমিয়া মসস্ট্রলেশন, মিউ, মিেপ্যাস্ট্রনল ইতযামদ। 

(৪) কবতন মববিণী , আয়েি মববিণী ও কিোল্ট শীট ও অন্যান্য মিস্ট্রপাট স ততমি। 

(৫) গ্রাফ/ াট স। 

(৬) প্রােটিস ও মিমিউ কসশন। 

 

িমিউল-৪। এি,এস পাওয়াি পস্ট্রয়ন্ট : 

(১) িািণা, স্লাইি ততমি ও মিোইন। 

(২) কলখা, ওয়াি স আট স, মক্লপ আট স । 

(৩) স্লাইি এমনস্ট্রিশন ও ট্রানমে। 

(৪) কবতন মববিণী, আয়েি মববিণী ও কিোল্ট শীট ও অন্যান্য মিস্ট্রপাট স ততমি। 

(৫) গ্রাফ/ াট স। 

(৬) প্রােটিস ও মিমিউ কসশন। 

 

িমিউল-৫। ইন্টািস্ট্রনট : 

(১) ব্যবহাি ও িািনা আইমসটি কপ্রামফক্স। 

(২) ওস্ট্রয়ব ব্রাউমেং, ইস্ট্রিইল। 

(৩) ফাইল এটাসস্ট্রিন্ট, িাইনস্ট্রলাি। 

 

িমিউল-৬। হাি সওয়াি কিইস্ট্রন্টস্ট্রনন্স এন্ড ট্রযাবলশুটিং : 

(১) হাি সওয়াি সম্পস্ট্রেস িািণা। 

(২) সফটওয়াি ইমনেল/আনইমনেল। 

(৩) ট্রযাবলশুটিং। 

 

িমিউল-৭। মবমবি : 

(১) উদ্ভাবনী ম ন্তা ক তনা এবং কসবা সহেীেিণ। 

(২) ল্যান্ড ইনফিস্ট্রিশন ম্যাস্ট্রনেস্ট্রিন্ট মসস্ট্রেি। 

 

 

প্রমশক্ষণ কোস স নং - ৯ 

 ভূমি সহোিী/উপ সহোিী েি সেতসা; সাস্ট্রিসয়াি, কপশোি; কবঞ্চ/িােস্ব/ সাটি সমফস্ট্রেট সহোিী ও সি পর্ সাস্ট্রয়ি 

েি স ািীগস্ট্রণি েন্য “মবস্ট্রশি ভূমি ব্যবস্থাপনা কোস স - ১” (কিয়াদ-২ সপ্তাহ, ৫০ টি অমিস্ট্রবশন )। 

 

িমিউল - ১ : ভূমি ব্যবস্থাপনাি মববতসন, ভূমি অমফস, আইন ও েমিটিি োর্ সক্রি। 

১। ভূমি ব্যবস্থাপনাি মববতসন এবং মবদ্যিান ভূমি সংমিষ্ট আইন ও মবমি। 

২। ভূমি িন্ত্রণালয় এবং অিীন্যস্ত দপ্তস্ট্রিি সাংগঠমনে োঠাস্ট্রিা এবং োর্ সাবলী। 

৩। িাষ্ট্রীয় অমিগ্রহণ ও প্রোস্বত্ব আইন, ১৯৫০ (সংস্ট্রশািনীসহ)  

৪। প্রোস্বত্ব মবমিিালা - ১৯৫৫। 

৫। কেলা, উপস্ট্রেলা এবং ইউমনয়ন পর্ সাস্ট্রয় গঠিত ভূমি মবিয়ে েমিটি এবং েমিটিি োর্ সক্রি। 

৬। ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুস্ট্রয়ল-১৯৯০। অমিস্ট্রবশন – ১ ও২।  

 

িমিউল - ২ : খাস েমি ও সায়িাত িহাল ব্যবস্থাপনা।  

১। খাস কৃমি  এব স অকৃমি েমি ব্যবস্থাপনা ও বস্ট্রদাবস্ত নীমতিালা।  

২। সায়িাত িহাল ব্যবস্থাপনা ।  অমিস্ট্রবশন-১ : হাটবাোি, ঘাট/ কফিীঘাট সংক্রান্ত আইন ও ব্যবস্থাপনা। 

৩।                 ”                অমিস্ট্রবশন-২ : েল, বালু,  া বাগান ইতযামদ িহাল ব্যবস্থাপনা । 



 

িমিউল - ৩ : খাস েমি ব্যতীত েনস্বাথ স সম্পমেসত অন্যান্য েমি ব্যবস্থাপনা।  

১। অমপ সত সম্পমি প্রতযপ সণ আইন-২০০১ এবং সম্পমি ব্যবস্থাপনা। 

২। ওয়াক্ফ ও কদস্ট্রবািি সম্পমি আইন ও সম্পমি ব্যবস্থাপনা। 

৩। পমিতযক্ত, মবমনিয় ও ট্রাে সম্পমিি আইন ও ব্যবস্থাপনা। 

 

িমিউল - ৪ :  সিোমি দামব আদায় আইন।  

১। সিোমি দামব আদায় আইন, ১৯১৩ ও সাটি সমফস্ট্রেট কেস মনস্পমিি প্রমক্রয়া। 

 

িমিউল - ৫ : উিিামিোি আইন, মিউস্ট্রটশন, কিমেোি ও মিটান স এবং ভূমি অমফস পমিদশ সন।  

১। উিিামিোি আইন ।   অমিস্ট্রবশন- ১ : মুসমলি উিিামিোি আইন এবং মহন্দু, কবৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ও বাংলাস্ট্রদস্ট্রশ 

প্রস্ট্রর্ােয অন্যান্য উিিামিোি আইন।  

৩। মিউস্ট্রটশন বা নািোিী (েিািাগ, েিা এেত্রীেিণ ও নতুন খমতয়ান সৃেন) এবং সংমিষ্ট কিমেোি হালেিণ।  

৪। ভূমি ব্যবস্থাপনায় ব্যবহৃত কিমেোি ও মিটান সসমূহ। 

৫। উপস্ট্রেলা এবং ইউমনয়ন ভূমি অমফস পমিদশ সন।  

 

িমিউল - ৬ : ভূমি সংমিষ্ট অন্যান্য আইন।  

১। সম্পমি হস্তান্তি আইন- ১৮৮২ ও কিমেস্ট্রেশন আইন- ১৯০৮। 

২। মবমিন্ন প্রোি দমলল ও চুমক্ত পত্র এবং এগুমলি কিমেস্ট্রেশন পদ্ধমত ও কোট স মফসহ অন্যান্য েি হাি। 

৩। ভূমি প্রশাসন ম্যানুয়াল। 

৪। অববি দখল ও উস্ট্রচ্ছদ োর্ সক্রি এবং সংমিষ্ট আইন ও মবমি। 

৫। মসেমস্ত ও পস্ট্রয়ামস্ত আইন এবং েি সেতসা েি স ািীস্ট্রদি েিণীয়। 

 

িমিউল - ৭ :  ভূমি অমিগ্রহণ।  

১। স্থাবি সম্পমি অমিগ্রহণ ও হুর্কি দখল অধ্যাস্ট্রদশ ১৯৮২। 

২। সম্পমি েরুিী অমিগ্রহণ আইন ১৯৮৯ ও মবমিিালা। 

৩। অস্থাবি সম্পমি হুর্কি দখল (ক্ষমতপূিণ) মবমিিালা- ১৯৯০ 

২০। তািামদ আইন, সুমনমদ সষ্ট প্রমতোি আইন। 

িমিউল - ৮ : ভূমি কেন্দ্রীে কদওয়ানী ও িােস্ব িািলা এবং োমলয়ামত ও দূনীমত। 

১।  ভূমি কেন্দ্রীে কদওয়ানী িািলা।  

২। কদওয়ানী  িািলাি আমেস ও দফাওয়ািী েবাব (এস,এফ) প্রস্তুতেিণ। 

৩। সিোমি উমেল মনস্ট্রয়াগ, সম্মানী প্রদান, সিোমি িািলা পমি ালনা। 

৪। মবমিন্ন প্রোি িােস্ব ও মবমবি িািলা।   

৫। ভূমি কেন্দ্রীে োমলয়ামত ও দূনীমত এবং এি  প্রমতোি ও প্রমতস্ট্রিাস্ট্রিি উপায়। 

 

িমিউল - ৯ :  ভূমি েমিপ ও কিেি স।  

১। ভূমি েমিপ পদ্ধমত ।  

২। মসেমস্ত ও পয়মস্ত সংক্রান্ত আইন।   

 

িমিউল - ১০ :  ভূমি সংস্কাি োর্ সক্রি। 

১। ভূমি সংস্কাি অধ্যাস্ট্রদশ- ১৯৮৪  

২। দামিদ্র মবস্ট্রিা ন োর্ সক্রি :  গুচ্ছগ্রাি, আদশ স গ্রাি, আশ্রয়ণ প্রেল্প, ক্লাইস্ট্রিট মিেটিি মিহযামবমলস্ট্রটশন প্রস্ট্রেক্ট। 

৩। ভূমি ব্যাবহাি নীমতিালা,২০১০। 

 

িমিউল - ১২ :  মবমবি ।  



১। ভূমিি কশ্রমণ মবিাগ ও কশ্রমণ পমিবতসন। 

২। িািা, পস্ট্রেশন এবং বহুতল িবস্ট্রনি িামলোনা। 

৩। ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত অমিট আপমি ও মনস্পমিি প্রমক্রয়া। 

৪। সাসস্ট্রটস্ট্রনবল কিস্ট্রিলপস্ট্রিন্ট কগাল (এসমিমে), মিশন ২০২১ এবং পািস্কপেটিি প্ল্ান (মপমপ)।  

৫। ভূমি মবিয়ে আমথ সে ব্যবস্থাপনা, িােস্ব অমিট ও অমিট আপমি মনস্পমি। 

৬। তথ্য অমিোি আইন, ২০০৯। 

৭। োতীয় শুদ্ধা াি কেৌশল বাস্তবায়ন এবং বামি সে েি সসম্পাদন চুমক্ত (এমপএ)।       

৮। অটিেি এবং অটিমেেস্ট্রদি সহায়তা। 

৯। উদ্ভাবনী ম ন্তা ক তনা এবং ভূমি ব্যবস্থাপনাি কসবা সহেীেিণ। 

১০। পমিস্ট্রবশ আইন। 

১১। ল্যান্ড ইনফিস্ট্রিশন ম্যাস্ট্রনেস্ট্রিন্ট মসস্ট্রেি। 

 

প্রমশক্ষণ কোস স নং -১০ 

ভূমি িন্ত্রণালস্ট্রয়ি সংযুক্ত অমিদপ্তি/দপ্তস্ট্রি েি সিত েি স ািীগস্ট্রণি েন্য “মবস্ট্রশি ভূমি ব্যবস্থাপনা কোস স - ২” (কিয়াদ-

২ সপ্তাহ, ৫০টি অমিস্ট্রবশন )। 

 

িমিউল - ১ : ভূমি ব্যবস্থাপনাি মববতসন, ভূমি অমফস, আইন ও েমিটিি োর্ সক্রি। 

১। ভূমি ব্যবস্থাপনাি মববতসন এবং মবদ্যিান ভূমি সংমিষ্ট আইন ও মবমি। 

২। ভূমি িন্ত্রণালয় এবং অিীন্যস্ত দপ্তস্ট্রিি সাংগঠমনে োঠাস্ট্রিা এবং োর্ সাবলী। 

৩। িাষ্ট্রীয় অমিগ্রহণ ও প্রোস্বত্ব আইন, ১৯৫০ (সংস্ট্রশািনীসহ)  

৪। প্রোস্বত্ব মবমিিালা - ১৯৫৫। 

৫। োতীয়, মবিাগ এবং কেলা পর্ সাস্ট্রয় গঠিত ভূমি মবিয়ে েমিটি এবং েমিটিি োর্ সক্রি। 

৬। ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুস্ট্রয়ল-১৯৯০।  

 

িমিউল - ২ : খাস েমি ও সায়িাত িহাল ব্যবস্থাপনা।  

১। খাস কৃমি  ও অকৃমি েমি ব্যবস্থাপনা ও বস্ট্রদাবস্ত নীমতিালা।  

২। সায়িাত িহাল ব্যবস্থাপনা ।  অমিস্ট্রবশন-১ : হাটবাোি, ঘাট/ কফিীঘাট সংক্রান্ত আইন ও ব্যবস্থাপনা। 

৩।                 ”                   অমিস্ট্রবশন-২ : েল িহাল, বালু িহাল,  া বাগান ইতযামদ িহাল ব্যবস্থাপনা । 

 

িমিউল - ৩ : খাস েমি ব্যতীত েনস্বাথ স সম্পমেসত অন্যান্য েমি ব্যবস্থাপনা।  

১। অমপ সত সম্পমি প্রতযপ সণ আইন-২০০১ এবং সম্পমি ব্যবস্থাপনা। 

২। ওয়াক্ফ ও কদস্ট্রবািি সম্পমি আইন ও সম্পমি ব্যবস্থাপনা। 

৩। পমিতযক্ত, মবমনিয় ও ট্রাে সম্পমিি আইন ও ব্যবস্থাপনা। 

 

িমিউল - ৪ : উিিামিোি আইন, মিউস্ট্রটশন, কিমেোি ও মিটান স এবং ভূমি অমফস পমিদশ সন।  

১। উিিামিোি আইন। 

২। মিউস্ট্রটশন বা নািোিী (েিািাগ, েিা এেত্রীেিণ ও নতুন খমতয়ান সৃেন) এবং সংমিষ্ট কিমেোি হালেিণ।  

৩। ভূমি ব্যবস্থাপনায় ব্যবহৃত কিমেোি ও মিটান সসমূহ। 

৪। উপস্ট্রেলা এবং ইউমনয়ন ভূমি অমফস পমিদশ সন।  

 

িমিউল - ৫ : ভূমি সংমিষ্ট অন্যান্য আইন।  

১। সম্পমি হস্তান্তি আইন- ১৮৮২ ও কিমেস্ট্রেশন আইন- ১৯০৮। 

২। মবমিন্ন প্রোি দমলল ও চুমক্ত পত্র এবং এগুমলি কিমেস্ট্রেশন পদ্ধমত ও কোট স মফসহ অন্যান্য েি হাি। 

৩। ভূমি প্রশাসন ম্যানুয়াল। 

৪। অববি দখল ও উস্ট্রচ্ছদ োর্ সক্রি এবং সংমিষ্ট আইন ও মবমি। 



৫। মসেমস্ত ও পস্ট্রয়ামস্ত আইন এবং েি সেতসা েি স ািীস্ট্রদি েিণীয়। 

৬। সিোমি পাওনা আদায় আইন, ১৯১৩ ও সাটি সমফস্ট্রেট কেস মনস্পমিি প্রমক্রয়া। 

 

িমিউল - ৬ :  ভূমি অমিগ্রহণ।  

১। স্থাবি সম্পমি অমিগ্রহণ ও হুর্কি দখল অধ্যাস্ট্রদশ ১৯৮২। 

২। অমিগ্রহণ সংক্রান্ত মবমিিালা এবং ক্ষমতগ্রস্থস্ট্রদি পুনব সাসন। 

 

িমিউল - ৭: ভূমি কেন্দ্রীে কদওয়ানী ও িােস্ব িািলা এবং োমলয়ামত ও দূনীমত। 

১।  ভূমি কেন্দ্রীে কদওয়ানী িািলা।  

২। কদওয়ানী  িািলাি আমেস ও দফাওয়ািী েবাব (এস,এফ) প্রস্তুতেিণ। 

৩। সিোমি উমেল মনস্ট্রয়াগ, সম্মানী প্রদান, সিোমি িািলা পমি ালনা। 

৪। মবমিন্ন প্রোি িােস্ব ও মবমবি িািলা।   

৫। ভূমি কেন্দ্রীে োমলয়ামত ও দূনীমত এবং এি  প্রমতোি ও প্রমতস্ট্রিাস্ট্রিি উপায়। 

 

িমিউল - ৮ :  ভূমি েমিপ ও কিেি স।  

১। ভূমি েমিপ পদ্ধমত  

২। মসেমস্ত ও পয়মস্ত সংক্রান্ত আইন । 

 

িমিউল - ১০ :  ভূমি সংস্কাি োর্ সক্রি। 

১। ভূমি সংস্কাি অধ্যাস্ট্রদশ- ১৯৮৪  

২। দামিদ্র মবস্ট্রিা ন োর্ সক্রি :  গুচ্ছগ্রাি, আদশ স গ্রাি, আশ্রয়ণ প্রেল্প, ক্লাইস্ট্রিট মিেটিিস মিহযামবমলস্ট্রটশন প্রস্ট্রেক্ট। 

৩। ভূমি ব্যাবহাি নীমতিালা,২০১০। 

  

িমিউল - ১১ :  মবমবি ।  

১। ভূমিি কশ্রমণ মবিাগ ও কশ্রমণ পমিবতসন। 

২। িািা, পস্ট্রেশন এবং বহুতল িবস্ট্রনি িামলোনা। 

৩। ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত অমিট আপমি ও মনস্পমিি প্রমক্রয়া। 

৪। সাসস্ট্রটস্ট্রনবল কিস্ট্রিলপস্ট্রিন্ট কগাল (এসমিমে), মিশন ২০২১ এবং পািস্কপেটিি প্ল্ান (মপমপ)।  

৫। ভূমি মবিয়ে আমথ সে ব্যবস্থাপনা, িােস্ব অমিট ও অমিট আপমি মনস্পমি। 

৬। তথ্য অমিোি আইন, ২০০৯। 

৭। োতীয় শুদ্ধা াি কেৌশল বাস্তবায়ন এবং বামি সে েি সসম্পাদন চুমক্ত (এমপএ)।       

৮। অটিেি এবং অটিমেেস্ট্রদি সহায়তা। ও মিমিও এি ক্ষিতা এবং 

৯। সিোমি ক্রয় নীমতিালা (মপমপআি) এবং মিমিও এি ক্ষিতা । 

১০। ভুমি অমফস্ট্রস দূনীমত; এি োিণ, প্রমতোি ও প্রমতস্ট্রিাি।  

১১। ভূমি ব্যবস্থাপনাি কসবা সহেীেিণ এবং উদ্ভাবনী ম ন্তা ক তনা। 

১২। পমিস্ট্রবশ আইন। 

১৩। ল্যান্ড ইনফিস্ট্রিশন ম্যাস্ট্রনেস্ট্রিন্ট মসস্ট্রেি। 

 

 

মবিাগ ও কেলা পর্ সাস্ট্রয় অনুমিত কোস স সমূহ : 
 

প্রমশক্ষণ কোস স নং - ১১ 

ভূমি সহোিী েি েেতো, ভূমি উপ-সহোিী েি সেতসা, সাস্ট্রিসয়াি, িােস্ব সহোিী, কপশোি, কবঞ্চসহোিী এবং 

সাটি সমফস্ট্রেট সহোিীসহ সিপর্ সাস্ট্রয়ি েি স ািীগস্ট্রণি েন্য “ভূমি ব্যবস্থাপনা কোস স” (কিয়াদ-১ সপ্তাহ, ৩০টি 

অমিস্ট্রবশন)। 

 



িমিউল - ১ : ভূমি ব্যবস্থাপনাি মববতসন, ভূমি অমফস, আইন ও েমিটিি োর্ সক্রি। 

১। ভূমি ব্যবস্থাপনাি মববতসন এবং মবদ্যিান ভূমি সংমিষ্ট আইন ও মবমি। 

২। ভূমি িন্ত্রণালয় এবং অিীন্যস্ত দপ্তস্ট্রিি সাংগঠমনে োঠাস্ট্রিা এবং োর্ সাবলী। 

৪। িাষ্ট্রীয় অমিগ্রহণ ও প্রোস্বত্ব আইন, ১৯৫০ (সংস্ট্রশািনীসহ) : অমিস্ট্রবশন- ১ : িািা : ০১ - ৭৮।  

৫।        ”                                                   ”      : অমিস্ট্রবশন- ২ : িািা : ৭৯ - ১৫২। 

৬। প্রোস্বত্ব মবমিিালা - ১৯৫৫। 

৭। বালু ও িাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ এবং প্রাকৃমতে েলািাি সংিক্ষণ আইন, ২০০০। 

৮। কেলা, উপস্ট্রেলা এবং ইউমনয়ন পর্ সাস্ট্রয় গঠিত ভূমি মবিয়ে েমিটি এবং েমিটিি োর্ সক্রি। 

৯-১০। ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুস্ট্রয়ল-১৯৯০ (অমিস্ট্রবশন- ১ ও২)।  

 

িমিউল - ২ : খাস েমি ও সায়িাত িহাল ব্যবস্থাপনা।  

১। খাস কৃমি  েমি ব্যবস্থাপনা ও বস্ট্রদাবস্ত নীমতিালা।  

২।  খাস অকৃমি  েমি ব্যবস্থাপনা ও বস্ট্রদাবস্ত নীমতিালা।      

৩। সায়িাত িহাল ব্যবস্থাপনা ।  অমিস্ট্রবশন-১ : হাটবাোি, ঘাট/ কফিীঘাট সংক্রান্ত আইন ও ব্যবস্থাপনা। 

৪।                 ”                অমিস্ট্রবশন-২ : েল, বালু,  া বাগান ইতযামদ িহাল ব্যবস্থাপনা । 

 

িমিউল - ৪ : খাস েমি ব্যতীত েনস্বাথ স সম্পমেসত অন্যান্য েমি ব্যবস্থাপনা।  

১। অমপ সত সম্পমি প্রতযপ সণ আইন-২০০১ এবং সম্পমি ব্যবস্থাপনা। 

২। ওয়াক্ফ ও কদস্ট্রবািি সম্পমি আইন ও সম্পমি ব্যবস্থাপনা। 

৩। পমিতযক্ত, মবমনিয় ও ট্রাে সম্পমিি আইন ও ব্যবস্থাপনা। 

 

 

 

িমিউল - ৩ : ভূমি উন্নয়ন েি, ভূমি সংমিষ্ট অন্যান্য েি আদায় োর্ সক্রি  ও সিোমি দামব আদায় আইন।  

১। ভূমি উন্নয়ন েি  অমিস্ট্রবশন-১ : ভূমি উন্নয়ন েি মনি সািণ প্রমক্রয়া।  

২।         ”          অমিস্ট্রবশন-২ : ভূমি উন্নয়ন েি আদায় োর্ সক্রি। 

৩। সিোমি পাওনা আদায় আইন, ১৯১৩ ও সাটি সমফস্ট্রেট কেস মনস্পমিি প্রমক্রয়া। 

 

িমিউল - ৫ : উিিামিোি আইন, মিউস্ট্রটশন, কিমেোি ও মিটান স এবং ভূমি অমফস পমিদশ সন।  

১। উিিামিোি আইন ।   অমিস্ট্রবশন- ১ : মুসমলি উিিামিোি আইন। 

২।          ”                অমিস্ট্রবশন- ২ : মহন্দু, কবৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ও বাংলাস্ট্রদস্ট্রশ প্রস্ট্রর্ােয অন্যান্য উিিামিোি আইন।  

৩। মিউস্ট্রটশন বা নািোিী (েিািাগ, েিা এেত্রীেিণ ও নতুন খমতয়ান সৃেন) এবং সংমিষ্ট কিমেোি হালেিণ।  

৪। ভূমি ব্যবস্থাপনায় ব্যবহৃত কিমেোি ও মিটান সসমূহ। 

৫। উপস্ট্রেলা এবং ইউমনয়ন ভূমি অমফস পমিদশ সন।  

 

িমিউল - ৬ : ভূমি সংমিষ্ট অন্যান্য আইন।  

১। সম্পমি হস্তান্তি আইন- ১৮৮২ ও কিমেস্ট্রেশন আইন- ১৯০৮। 

২। মবমিন্ন প্রোি দমলল ও চুমক্ত পত্র এবং এগুমলি কিমেস্ট্রেশন পদ্ধমত ও কোট স মফসহ অন্যান্য েি হাি। 

৩। ভূমি প্রশাসন ম্যানুয়াল। 

৪। অববি দখল ও উস্ট্রচ্ছদ োর্ সক্রি এবং সংমিষ্ট আইন ও মবমি। 

৫। মসেমস্ত ও পস্ট্রয়ামস্ত আইন এবং েি সেতসা েি স ািীস্ট্রদি েিণীয়। 

 

িমিউল - ৭ :  ভূমি অমিগ্রহণ।  

১। স্থাবি সম্পমি অমিগ্রহণ ও হুর্কি দখল অধ্যাস্ট্রদশ ১৯৮২। 



২। সম্পমি েরুিী অমিগ্রহণ আইন ১৯৮৯ ও মবমিিালা। 

৩। অস্থাবি সম্পমি হুর্কি দখল (ক্ষমতপূিণ) মবমিিালা- ১৯৯০ 

 

িমিউল - ৮ : ভূমি কেন্দ্রীে কদওয়ানী ও িােস্ব িািলা এবং োমলয়ামত ও দূনীমত। 

১।  ভূমি কেন্দ্রীে কদওয়ানী িািলা।  

২। কদওয়ানী  িািলাি আমেস ও দফাওয়ািী েবাব (এস,এফ) প্রস্তুতেিণ। 

৩। সিোমি উমেল মনস্ট্রয়াগ, সম্মানী প্রদান, সিোমি িািলা পমি ালনা। 

৪। মবমিন্ন প্রোি িােস্ব ও মবমবি িািলা।   

৫। ভূমি কেন্দ্রীে োমলয়ামত ও দূনীমত এবং এি  প্রমতোি ও প্রমতস্ট্রিাস্ট্রিি উপায়। 

 

িমিউল - ৯ :  ভূমি েমিপ ও কিেি স।  

১। ভূমি েমিপ পদ্ধমত কসট্ল্কিন্ট অপাস্ট্রিশস্ট্রন তহমশলদাি ও সস্ট্রিসয়াস্ট্রিি ভূমিো।  

২। মসেমস্ত ও পয়মস্ত সংক্রান্ত আইন এবং তহমশলদাি ও সাস্ট্রিসয়াস্ট্রিি েিণীয় এবং মদয়ািা েমিপ োর্ সক্রি। 

৩। কিেি স ম্যানুয়াল, ১৯৪৩ এবং কিেি স রুি ব্যবস্থাপনা ও কিেি স সংিক্ষণ।  

 

িমিউল - ১০ :  ভূমি সংস্কাি োর্ সক্রি। 

১। ভূমি সংস্কাি অধ্যাস্ট্রদশ- ১৯৮৪ এবং ঋণ শামলমস আইন, ১৯৮৯।  

২। দামিদ্র মবস্ট্রিা ন োর্ সক্রি :  গুচ্ছগ্রাি, আদশ স গ্রাি, আশ্রয়ণ প্রেল্প, এেটি বামি এেটি খািাি প্রেল্প। 

 

 

িমিউল - ১২ :  মবমবি ।  

১। ভূমিি কশ্রমণ মবিাগ ও কশ্রমণ পমিবতসন। 

২। িািা, পস্ট্রেশন এবং বহুতল িবস্ট্রনি িামলোনা। 

৩। ইটিাটা,  কখলাি িাঠ, উনু্মক্ত স্থান, ক্ষুদ্র নৃস্ট্রগামিি েমি, সুখামিোি ইতযামদ মবিয়ে ব্যবস্থাপনা। 

৪। ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত অমিট আপমি ও আপমি মনস্পমিি প্রমক্রয়া। 

৫। পমিস্ট্রবশ আইন। 

৬। ল্যান্ড ইনফিস্ট্রিশন ম্যাস্ট্রনেস্ট্রিন্ট মসস্ট্রেি। 

 

 

প্রমশক্ষণ কোস স নং - ১২ 

পাবতসয কেলাসমূস্ট্রহ ভূমি ব্যবস্থাপনায় মনস্ট্রয়ামেত কহিম্যান এবং ভূমি সংমিষ্ট েি স ািীগস্ট্রণি েন্য “পাব সতয ভূমি 

ব্যবস্থাপনা প্রমশক্ষণ কোস স” (কিয়াদ- ১ সপ্তাহ, ২৫টি অমিস্ট্রবশন )। 

 

মবিয় সমূহ : 

১। পাব সতয এলাোি ভূমি ব্যবস্থাপনাি মববতসণ।  

২-৪। পাব সতয কিগুস্ট্রলশন ১৯০০। 

 অমিস্ট্রবশন- ২ : এই আইস্ট্রনি আওতায় ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত মবিান বাস্তবায়ন পদ্ধমত। 

 অমিস্ট্রবশন- ৩ : এই আইন অনুর্ায়ী স সােস্ট্রল ম ফ, কহিম্যান ও োব সািীি দাময়ত্ব ও েতসব্য। 

           অিমবস্ট্রশন –৪ :  প সাবতয ভূমিি খােনা এবং জুিেি এবং এি আদায় এবং মনস্পমি। 

৫। প সাবতয  ট্টগ্রাি মবিয়ে িন্ত্রণালয়, আঞ্চমলে পমিিদ, প সাবতয কেলা পমিিদ আইস্ট্রন ভূমি সংক্রন্ত মবিান।  

৬। পাব সতয শামন্তচুমক্ত -১৯৯৭ এবং ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত অনুস্ট্রচ্ছদ প সর্াস্ট্রলা না।  

৭। েযািাোল স সাস্ট্রি এবং কসস্ট্রটলস্ট্রিস্ট্রন্ট অপািস্ট্রশন পদ্ধমত। 

৮। কসস্ট্রটলস্ট্রিন্ট অপাস্ট্রিশস্ট্রন িােস্ব েি সেতসা ও কহিম্যানস্ট্রদি দাময়ত্ব েতসব্য।  



৯। খাসেমি বন্টন নীমতিালা  

১০। সিতল কেলায় িােস্ব প্রশাসস্ট্রন ব্যবহৃত মবমিন্ন িিস্ট্রনি কিমেষ্ট্রাি ও মিস্ট্রপাট স মিটান স সম্পসস্ট্রে িািণা প্রদান।  

১১। বাোি ফান্ড বমিমিালা, ১৯৩৪ এবং প সাবতয হাট বাোি ব্যবস্থাপনা।  

১২। প সাবতয সায়িাত িহাল ব্যবস্থাপনা : েলিহাল, বনভূমি,  া বাগান, িাবাি বাগান ব্যবস্থাপনা।  

১৩-১৪। উিিামিোি আইন : 

 অমিস্ট্রবশন- ১ : মুসমলি উিিামিোি আইন।  

 অমিস্ট্রবশন- ২ : মহন্দু/ কবৌদ্ধ/ মখ্রষ্টান ও বাংলাস্ট্রদস্ট্রশ প্রস্ট্রর্ােয অন্যান্য উিিামিোি আইন।  

১৫। নািোিী, েিািাগ ও এেত্রীেিণঃ 

 অমিস্ট্রবশন- ১ : নািোিী, েিাখামিস্ট্রেি পদ্ধমত। 

 অমিস্ট্রবশন- ২ : নািোিী িািলাি প্রমতস্ট্রবদন মলখন ও দামখস্ট্রলি মনয়ি।  

১৬। অমপ সত ও পমিতযক্ত সম্পমি ব্যবস্থাপনা এবং অমপ সত সম্পমি প্রতযপ সণ আইন-২০০১। 

১৭। প সাবতয  ট্টগ্রাি ভূমি অমিগ্রহণ আইন, ১৯৫৮ এবং ভূমি অমিগ্রহণ পদ্ধমত।  

১৮। সিোিী পাওনা আদায় আইন, ১৯১৩ ও সাটি সমফস্ট্রেট িািলা।  

১৯। কদওয়ানী আদালস্ট্রতি এখমতয়াি এবং ভূমি সংক্রান্ত িািলা কিােদ্দিা। 

২০। কদওয়ানী িািলায় দফাওয়ািী েবাব (এস,এফ) প্রস্তুত ও দামখল।  

২১। অমফস ও েিী ব্যবস্থাপনা।  

২২। অথ স ব্যবস্থাপনা ও অমিট আপমি মনস্পমি।  

২৩। পমিস্ট্রবশ আইন। 

২৪। ল্যান্ড ইনফিস্ট্রিশন ম্যাস্ট্রনেস্ট্রিন্ট মসস্ট্রেি। 


