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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

ভূমি ররকর্ ড ও জমরপ অমিেপ্তর 

১৩০তি সাদভড ও রসদেলদিন্ট প্রমশক্ষণ রকাস ড, ২০২১-২২ 

মবমসএস লাইভস্টক প্রমশ¶ণ একাদর্িী, সাভার, ঢাকা। 

 

৩য় ব্যাচ (১৩/০৩/২০২২ হদত ০২/০৫/২০২২) 

 

 

রকাস ড মিম াং 

 

 

প্রমশক্ষণ রকাদস ডর ববমশষ্ট্য : 

 

অন্যান্য প্রমশক্ষণ কি ডসূচী রেদক সাদভড এন্ড রসদেলদিন্ট প্রমশক্ষণ কি ডসূচী একটু মভন্নতর। এ প্রমশক্ষণ কি ডসূচীর একটি ঐমতহয রদয়দে।  

 পুরাতন ঐমতদহযর িারা অনুসাদর প্রমশক্ষণােী কি ডকতডাগণ কযাদে তাঁবুদত অবস্থান কদর োদকন; 

 রেণী কদক্ষ তামিক মবষদয় মশক্ষা গ্রহণ রশদষ পরমেন িাদে ব্যবহামরক মশক্ষাোদনর ব্যবস্থা; 

 িাদে হাদত কলদি কাজ মশদে োদকন।  

 

 

প্রমশক্ষণ পদ্ধমত : 

 

 এ প্রমশক্ষণ কি ডসূচীদক দু’ভাদগ ভাগ করা হদয়দে:-  

       ক) র ৌে কযাে (১৩/০৩/২০২২ হদত ২১/০৪/২০২২ মি.) 

  ে) মবভক্ত কযাে / রজানাল রসদেলদিন্ট অম দস সাংযুমক্ত (২২/০৪/২০২২ হদত ০১/০৫/২০২২ মি.) 

 ০২/০৫/২০২২ মি. তামরে রকাদস ডর সিাপনী। 

 

র ৌে কযাদে প্রমশক্ষণ: 

 

 প্রেি ০৬ (েয়) সপ্তাহ বা ৩০ (মিশ) কি ডমেবস প্রমশক্ষণােীগণ সমিমলতভাদব র ৌে কযাদে প্রমশক্ষণ গ্রহণ করদবন; 

 প্রতযহ অপরাদে পাঠ্যক্রি অনু ায়ী ক্লাশ রনয়া হদব; ভূমি আইন ব্যবস্থাপনায় েীর্ ডমেদনর অমভজ্ঞতাসেন্ন  

মবমশষ্ট্ ব্যমক্তবগ ডদক বক্তা মহদসদব আিন্ত্রণ জানাদনার ব্যবস্থা করা হদব। 

 ০৫-০৭ জন প্রমশক্ষণােী কি ডকতডাদক মনদয় একটি েল গেন করা হদব; 

 প্রদতযক েলদক আনুিামনক ৩০/৪০ একর ভূমির প্রদতযকটি ভূমিেন্ড সরজমিদন জমরপ কদর নক্সা অাংকদনর জন্য বরাদ্দ করা 

হদব; 

 প্রমশক্ষণােীগণ ভূমি জমরদপর সনাতন ও মর্মজোল কলা-রকৌশল সেদকড হাদত কলদি মশক্ষালাভ করদবন; 

 িাদের প্রমশক্ষণ প্রোদনর জন্য অমভজ্ঞ সাদভডয়ার ও কানুনদগাগণ মনদয়ামজত োকদবন; 

 উপরন্তু িােকাদজ একজন কামরগমর উপদেষ্ট্া প্রদয়াজনীয় পরািশ ড রেদবন।  

 

মবভক্ত কযাে এ প্রমশক্ষণ: 

 

 র ৌে কযাদের পর মনি ডামরত তামরদে প্রমশক্ষণােীগণ মবভক্ত কযাদে মবমভন্ন রজানাল রসদেলদিন্ট অম দস র াগোন করদবন; 

 রজাদনর র  সকল রজলায় বতডিান জমরদপর কাজ চলিান আদে, রসোদন তাঁরা জমরদপর মবমভন্ন স্তদরর কাজ-- 
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 র িন: মকদস্তায়ার, োনাপুরী, বুঝারত, তসমেক, আপমি ও আপীদলর কাজ সেমকডত মবষয় সাংমিষ্ট্ রসদেলদিন্ট অম সাদরর 

তিাবিাদন বাস্তব প্রমশক্ষণ গ্রহণ করদবন। 

 

মূল্যায়ন পদ্ধমত : 

 

প্রমশক্ষণােীগদণর প্রমশক্ষদণর িান ও কা ডাবলী মূল্যায়দনর ব্যবস্থা রাো হদয়দে।  

 

 র ৌে কযাদে তিীয় ও িােপ ডাদয়র প্রমশক্ষণ রশদষ বস্তুমনষ্ঠ মলমেত পরীক্ষার িাধ্যদি প্রমশক্ষণােীগণদক মূল্যায়ন করা হদব;  

 অাংশগ্রহণকারী সকল কি ডকতডার প্রমশক্ষণ রকাদস ডর মূল্যায়ন প্রমতদবেন জনপ্রশাসন িন্ত্রণালয় ও সাংমিষ্ট্ িন্ত্রণালয় /মবভাদগ 

পাোদনা হদয় োদক;  

 মনম্নবমণ ডত মবষদয়র উপর পরীক্ষা গ্রহদণর িাধ্যদি প্রমশক্ষণােীদের মূল্যায়ন করা হদব : 

 

(ক)  মলমেত পরীক্ষা ৬০ নম্বর 

(ে) ব্যবহামরক পরীক্ষা ২০ নম্বর 

(গ) এসাইদিন্ট প্রস্তত, জিা প্রোন ও েলীয় উপস্থাপনা ১৫ নম্বর 

(র্) মনয়মিত উপমস্থমত ও সহ. রকাস ড সিন্বয়ক (আবামসক) কর্তডক মূল্যায়ন   ০৫ নম্বর 

(চ) রিাে ১০০ নম্বর 

 

       

 

োকার ব্যবস্থা : 

 

প্রমশক্ষণােীগদণর োকার জন্য তাঁবুর ব্যবস্থা করা হদয়দে।  

 

 প্রমতটি তাঁবুদত পূদব ড ০২টি কদর কযাে োদের ব্যবস্থা োকদলও রকামভর্জমনত কারদণ বতডিাদন প্রমতটি তাবুদত  

০১টি োদের ব্যবস্থা করা হদয়দে; 

 রকান মবোনা/ রবমর্াং, রলপ, রতাষক, বামলশ, কাো ইতযামে মনদজদক ব্যবস্থা করদত হদব;  

 িমহলা প্রমশক্ষণােীগদণর জন্য আলাোভাদব বাউন্ডারীকৃত জায়গায় তাঁবুর ব্যবস্থা করা হদয়দে; 

  রকান প্রমশক্ষণােীর পমরবাদরর সেস্য বা অমতমেদের জন্য রকান বাসস্থাদনর ব্যবস্থা রনই; 

 মবশুদ্ধ পামন, গরি পামন (রগাসল োনা এর পাদশ) সরবরাদহর ব্যবস্থা রাো হদয়দে; 

 তদব তাবুদত রকান অবস্থাদতই মহোর/রুি মহোর ব্যবহার করা  াদব না। 

 

 

টিি মলর্ার: 

 

প্রমশক্ষণােীদের িদধ্য রেদক মসমনয়র একজনদক টিি মলর্ার করা হদব। এ োড়াও প্রমত কযার্াদরর একজন কদর 

সহকারী টিি মলর্ার করা হদব। 

োওয়ার ব্যবস্থা : 

 

 রিস কমিটির জন্য একজন মপএিমস  ০২ জন সহকারী মপএিমস (মভন্ন মভন্ন কযার্ার হদত মতনজন পূব ড অমভজ্ঞতাসেন্ন 

 মে োদক) মনদয়াগ করা হদব। একজন িমহলা প্রমশক্ষণােী ম মন  রিস কমিটির উপদেষ্ট্া হদবন। 
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 রান্না ও োওয়ার ব্যবস্থা প্রমশক্ষণােীগণ মনদজরা করদবন। তদব রকাস ড প্রশাসদনর প¶ হদত কুদকর ব্যবস্থা করা হদব, কুদকর 

রবতনামে প্রমশক্ষণােীদের বহন করদত হদব; 

 রান্নার্দরর ব্যবস্থা োকদব এবাং অম সারগণ ইচ্ছা করদল মনজ উদযাগ/ সমিমলতভাদব রিস কদর োওয়ার ব্যবস্থা করদত 

পারদবন। সমিমলতভাদব োওয়ার রক্ষদি হামড়-পামতল ও চুলা, োওয়ার উপকরণ (রেে, গ্লাস ইতযামে) কযাে রেদক সরবরাহ 

করা হদব;  

 র াগোনকৃত প্রমশক্ষণােীদের িধ্য হদত একটি রিস কমিটি গেন করা হদব। উক্ত রিস কমিটি বাজার করা এবাং রান্না-বান্নার 

প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা করদব, তদব রকাদস ডর পক্ষ রেদক রান্নার বতজসপি সরবরাহ করা হদব; 

 প্রদতযক অম সার একজন আে ডামল/ মপয়ন সাদে মনদয় আসদত পারদবন, প্রমশক্ষণােীগণ মনজ মনজ অম স রেদক এ আে ডামল/ 

মপয়দনর রবতন-ভাতামে পমরদশাি করদত পারদবন।  

 

 

বাজার : 

 

 সাদভড এন্ড রসদেলদিন্ট প্রমশক্ষণ কযাে রেদক মনকদে কলিা বাজার, ১.৫ মকদলামিোর েমক্ষদণ সাভার বাস স্টদপদজ একটি 

এবাং জাহাঙ্গীরনগর মবশ্বমবযালদয় আদরকটি বাজার রদয়দে;  

 প্রমশক্ষণােীগণ বাজার রেদক তাঁদের প্রদয়াজনীয় ও বেনমিন পণ্যসািগ্রী রকনাকাো করদত পারদবন।  

 

 

বইপি : 

 

 মলমেত পরীক্ষা এবাং প্রমশক্ষণ চলাকালীন প্রমশক্ষণ সেদকড ষ্পষ্ট্ িারণা  লাভ ও   

পরীক্ষায় অাংশগ্রহদণর সুমবিাদে ড প্রমশক্ষণােীগণ অম স হদত আইন, মবমি ও ম্যানুয়াল বই সাংগ্রহ করদত পারদবন; 

 সবার জন্য জমরপ মবষয়ক একটি বই প্রোদনর ব্যবস্থা রাো হদয়দে; 

 ওয়াই- াই কাদনকশন সবার জন্য মনমিত করা হদয়দে; 

 ক্লাস রলকচার গুগল ড্রাইদভ রাো হদচ্ছ  া ওদয়বসাইে হদত র্াউনদলাদর্র সুদ াগ রাো হদয়দে। 

 

 

মনতয ব্যবহারদ াগ্য দ্রব্যামের তামলকা : 

 

 

(ক) েচ ডলাইে (ে) িশারী (গ) মবোনা/ বামলশ  (র্) শীতকালীন গরি কাপড়/ রলপ/ কম্বল/ রতাষক

 (ঙ) হযাে/ কযাপ   (চ) িজবুত রকর্স (ে) িাদে ব্যবহার উপদ াগী শাে ড/ টি- শাে ড 

(জ) প্যান্ট/ট্রাউজার (িমহলাদের রক্ষদি সাদলায়ার, কামিজ)। 

 

 

রপাষাক : 

 

 িাদে কাজ করার উপদ াগী শীতকালীন গরি কাপড়সহ, কযাজুয়াল রপাষাক  পমরিান করদত হদব। 

 নারী প্রমশক্ষণােীদের রক্ষদি সাদলায়ার কামিজ /  ইতযামে সাংদগ আনদত হদব। 

 ক্লাস চলাকালীন স্মাে ড কযাজুয়াল (ফুলশাে ড, প্যান্ট, িমহলাদের রক্ষদি সাদলায়ার কামিজ, শাড়ী) রপাষাক  পমরিান করদত 

হদব। 

 উদবািনী ও সিাপনী অনুষ্ঠাদন  রিাল রপাষাক  পমরিান করদত হদব। 
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স্বাস্থয : 

 

 কযাদে একজন েন্ডকালীন র্াক্তার মনদয়াদগর ব্যবস্থা করা হদয়দে। মবনা মূদল্য মচমকৎসা রসবা রনয়া  াদব। 

 

ছুটি সাংক্রান্ত : 

 

 র ৌে কযাে চলাকাদল সাপ্তামহক ছুটি মহদসদব শুধুিাি শুক্রবার ও শমনবার এবাং অন্যান্য সরকারী ছুটি রভাগ করা  াদব।    

তদব রসদক্ষদি রকাস ড পমরচালক/ সিন্বয়কারীর অনুিমত গ্রহণপূব ডক কযাদে রমক্ষত ররমজস্টাদর নাি মলমপবদ্ধ কদর কযাে 

তযাগ করদত হদব; 

 উদেখ্য, এটি একটি সম্পূণ© আবামসক ও সাব ডক্ষমণক প্রমশক্ষণ রকাস ড। 

 

 

মবদনােন : 

 কযাদে ভমলবল, কযারাি, োবা ও ব্যার্মিন্টন রেলার ব্যবস্থা োকদব। ব্যার্মিন্টন রেলার র যাদকে ও ককড প্রমশক্ষণােীগণদক 

মনজ উদযাদগ সাংগ্রহ করদত হদব;  

 র াগোনকৃত প্রমশক্ষণােীদের িদধ্য রেদক একটি ক্রীড়া কমিটি গেন করা হদব। উক্ত কমিটি ভমলবল, ব্যার্মিন্টন ও কযারাি 

ইতযামে রেলাধূলার আদয়াজন করদব; 

 র াগোনকৃত প্রমশক্ষণােীদের িদধ্য রেদক একটি সাাংস্কৃমতক কমিটি গেন করা হদব। উক্ত কমিটি রকাস ড সিন্বয়কারীর সাদে  

আদলাচনাক্রদি  সাাংস্কৃমতক অনুষ্ঠাদনর আদয়াজন করদব। 

 

মকে এলাউন্স 

 

জনপ্রশাসন িন্ত্রণালদয়র প্রমশ¶ণ মবমি অনুসরদণ ১৫,০০০/- (পদনর ) হাজার োকা প্রোদনর ব্যবস্থা করা হদব। 

 

 

অন্যান্য 

 

১।  ১৩০ এসএসটিমস  (130 SSTC) নাদি সকল প্রমশক্ষােীদের সিন্বদয় একটি WhatsApp গ্রুপ রোলা হদব; 

২। মলমেত পরীক্ষা, ব্যবহামরক পরীক্ষা, এসাইনদিন্ট প্রস্তত ও জিা প্রোন, েলীয় উপস্থাপনা  ো েভাদব সেন্ন করদত 

হদব; 

৩। মবভক্ত কযাদে র াগোন, রজানাল রসদেলদিন্ট অম সার কর্তডক রেয় িাে কাজ সোেন এবাং প্রমতদবেন প্রমতস্বা¶র 

করত: রকাস ড আবামসক কি ডকতডার মনকে জিা মেদত হদব; 

৪। এটি আবামসক ও বাস্তবমভমিক প্রমশ¶ণ কা ©ক্রি হওয়ায় সকলদক প্রমশ¶ণকালীন শৃঙ্খলা বজায় রােদত হদব; 

৫।  পরীক্ষায় র ল করদল / ক্লাদশ অমনয়মিত উপমস্থমত / ইচ্ছাকৃতভাদব  শৃাংেলা পমরপন্থী কাজ করদল  লা ল/ 

প্রমতদবেন রগাপনীয় প্রমতদবেদনর িাধ্যদি সাংমিষ্ট্  িন্ত্রণালয়/মবভাদগর রগাচদর আনা হদব। 


