
 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

বাাংলাদেশ মাদ্রাসা শশক্ষক প্রশশক্ষণ ইনশিটিউট (শবএমটিটিআই) 

ববার্ ড বাজার, গাজীপুর 

 

 

 

অনলাইন বকাস ড সাংক্রান্ত শবদশষ সভার কার্ ডশববরণী 

 

সভাপশত : র্. বমা: খাদেমুল ইসলাম, অধ্যক্ষ, শবএমটিটিআই 

স্থান : জুম ক্লাউর্ প্লাটফরম 

তাশরখ ও সময় : ২৯.০৭.২০২১ শিিাব্দ, বৃহস্পশতবার, রাত ৮:০০টা 

 

সভায় উপশস্থত অনুষে সেস্য:  পশরশশষ্ট ‘ক’ এ সাংযুক্ত 

 
 

বাাংলাদেশ মাদ্রাসা শশক্ষক প্রশশক্ষণ ইনশিটিউদট অনলাইন বকাস ড সাংক্রান্ত শবদশষ সভায় সভাপশত মদহােয় উপশস্থত সকল অনুষে সেস্যদক 

স্বাগত জাশনদয় সভার কাজ শুরু কদরন। সভায় আদলাচ্যসূশচ্ অনুর্ায়ী শনম্নরূপ আদলাচ্না ও শসদ্ধান্ত গৃহীত হয়-  

 

ক্রশমক সভার আদলাচ্যসূশচ্ শসদ্ধান্ত 
বাস্তবায়ন 

অগ্রগশত/বাস্তবায়নকারী কম ডকতডা 

০১.  োশখল ১৬৫তম শবষয়শভশিক 

অনলাইন বকাস ড   

আগামী ০১ আগি ২০২১ তাশরদখ োশখল স্তদরর সহকারী 

শশক্ষকগদণর ২৬ শেনব্যাপী ১৬৫তম শবষয়শভশিক (আল-

কুরআন, ইাংদরশজ ও গশণত) প্রশশক্ষণ বকাস ড অনলাইদন শুরু 

হদব। ইাংদরশজ শবষদয় র্. বমা: ফজলুল হক-এর সাদে বকাস ড 

শর্জাইন বা সমন্বয়করদণ জনাব বমা: সাদ্দাতুল আদনায়ার, 

প্রাক্তন প্রভাষক, শবএমটিটিআই সহদর্াশগতা করদবন।  

র্. বমা: ফজলুল হক 

বকাস ড পশরচ্ালক 

জনাব মুহ. আলী ইসলাম 

সমন্বয়ক (গশণত) 

বশখ জশসম উশদ্দন, সমন্বয়ক 

(আরশব) 

০২. এবদতোয়ী ৩৫তম 

শবষয়শভশিক গশণত অনলাইন 

প্রশশক্ষণ বকাস ড 

আগামী ০১ আগি ২০২১ তাশরদখ এবদতোয়ী জুশনয়র 

শশক্ষকগদণর জন্য ০৫ শেনব্যাপী ৩৫তম শবষয়শভশিক গশণত 

প্রশশক্ষণ বকাস ড অনলাইদন শুরু হদব 

জনাব অমল কাশন্ত বড়ুয়া  

বকাস ড পশরচ্ালক 

০৩. োশখল শবষয়শভশিক বর্ৌে 

বসশনগুদলা প্রশতশেন শবদকদল 

আরম্ভ হদব 

োশখল স্তদরর সহকারী শশক্ষকগদণর ১৬৫তম শবষয়শভশিক 

বকাদস ডর বর্ৌে বসশনগুদলা প্রশতশেন শবদকল ০২:৩০ বেদক 

০৪:০০টা পর্ ডন্ত চ্লদব। তদব অনলাইন ক্লাস ব্যবস্থাপনার 

প্রােশমক ১/২টা বসশন সকাল ৯টা বেদক ১০:১৫টা পর্ ডন্ত 

চ্লদব।  

সাংশিষ্ট বকাস ড সমন্বয়কগণ 

০৪. অনুপশস্থত প্রশশক্ষণােীগদণর 

তাশলকা মাদ্রাসা শশক্ষা 

অশিেপ্তদরর ই-বমইদল বপ্ররণ  

প্রশশক্ষণ শুরুর পর অনুপশস্থত প্রশশক্ষণােীগদণর তাশলকা 

সাংশিষ্ট বকাস ড পশরচ্ালকগণ মাদ্রাসা শশক্ষা অশিেপ্তদরর 

জনাব সুলতান আহদমে, সহকারী পশরচ্ালক বরাবর ই-

বমইদল বপ্ররণ করদবন।  

সাংশিষ্ট বকাস ড পশরচ্ালকগণ 

০৫.  অশতশে বক্তার তাশলকা 

চূড়ান্তকরণ 

প্রশশক্ষণ শুরুর পূদব ডই সাংশিষ্ট বকাদস ডর বকাস ড পশরচ্ালকগণ 

অশতশে বক্তার নাম শনব ডাচ্ন কদর অধ্যক্ষ বরাবর ই-বমইদল 

বপ্ররণ কদর অনুমশতসাদপদক্ষ তাশলকা চূড়ান্ত করদবন। 

বর্সকল শবষয় সাংশিষ্ট শশক্ষক শবএমটিটিআইদত কম ডরত 

নাই, বসসব শবষদয় ৮০% পর্ ডন্ত অশতশে বক্তা অশিদবশন 

পশরচ্ালনা করদত পারদবন। ইাংদরশজ শবষদয়র অশতশে বক্তা 

শহদসদব জনাব স্বপন সাহা, নাদয়ম, জনাব বমা: আব্দুল 

সাংশিষ্ট বকাস ড পশরচ্ালকগণ 
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কশরম, টিটিশস, ময়মনশসাংহ, র্. জুলশফকার হায়োর, 

FLTS প্রকল্প অশিদবশন পশরচ্ালনা করদবন।   

০৬.  প্রশশক্ষণ সমাপনাদন্ত অনলাইন 

বকাস ড শরদপাট ড প্রস্তুত  

প্রশশক্ষণ সমাপনীর পরপরই জনাব বমা: রাজীব বহাদসন, 

উচ্চমান সহকারী অনলাইন বকাস ড শরদপাট ড প্রস্তুত কদর মাদ্রাসা 

শশক্ষা অশিেপ্তদর বপ্ররণ করদবন। প্রােশমকভাদব এ কাদজ 

জনাব বমা: জাশকর বহাদসন, কশিউটার অপাদরটর সহায়তা 

করদবন।  

জনাব বমা: রাজীব বহাদসন 

 

০৭.  শশক্ষাশবজ্ঞান শবষয়ক নতুন 

বকাস ড চ্ালুকরদণর শনশমি 

মশর্উল ততশর 

কাশরগশর ও মাদ্রাসা শশক্ষা শবভাদগর শনদে ডশনা বমাতাদবক 

শশক্ষাশবজ্ঞান শবষয়ক একটি বকাস ড চ্ালু করার শনশমদি একটি 

বকাস ড মশর্উল ততশর কদর মন্ত্রণালদয় বপ্ররণ করদত হদব । 

অধ্যক্ষ  

জনাব মাহমুদুল হক  

০৮.  প্রাতযশহক বসসন পশরচ্ালনার 

পশরপদের খসড়া ততশর   

কাশরগশর ও মাদ্রাসা শশক্ষা শবভাদগর শনদে ডশনা বমাতাদবক 

প্রাতযশহক বসসন পশরচ্ালনার পশরপদের খসড়া ততশর কদর 

অশিেপ্তদর/ মন্ত্রণালদয় বপ্ররণ করদত হদব।  

অধ্যক্ষ  

জনাব মাহমুদুল হক 

জনাব অমল কাশন্ত বড়ুয়া 

 

অন্য বকান আদলাচ্যসূশচ্ না োকায় অধ্যক্ষ মদহােয় উপশস্থত সকল অনুষে সেস্যদক িন্যবাে জ্ঞাপন কদরন এবাং শবএমটিটিআই-এর 

উিদরাির সুখ-সমৃশদ্ধ কামনা কদর সভা সমাপ্ত কদরন।   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(র্. বমা. খাদেমুল ইসলাম) 

অধ্যক্ষ 

বাাংলাদেশ মাদ্রাসা শশক্ষক প্রশশক্ষণ ইনশিটিউট 

ববার্ ডবাজার, গাজীপুর। 

 

 

 

 

  



 

পশরশশষ্ট-‘ক’ 

 

      সভায় উপশস্থত শবএমটিটিআই-এর কম ডকতডা-কম ডচ্ারীগদণর নাদমর তাশলকা (বজযষ্ঠতার ক্রমানুসাদর নয়) 

 

ক্রশমক নাম পেশব  স্বাক্ষর 

১.                                                                                                                                                                       প্রদফসর র্. বমা: খাদেমুল ইসলাম  অধ্যক্ষ   

২. জনাব বমাোঃ ববলাদয়ত বহাদসন  উপাধ্যক্ষ   

৩. জনাব মাহমুদুল হক সহদর্াগী অধ্যাপক, আরশব  

৪. র্. বমা: ফজলুল হক সহদর্াগী অধ্যাপক, রসায়ন   

৫. জনাব বসশলনা বানু সহকারী অধ্যাপক, গাহ ডস্থয অে ডনীশত  

৬.  জনাব অমল কাশন্ত বড়ুয়া সহকারী অধ্যাপক উশিেশবদ্যা  

৭. র্. বমা: বমাসদলহ উশদ্দন সহকারী অধ্যাপক,  আল-কুরআন  

৮. জনাব মুহ. আলী ইসলাম সহকারী অধ্যাপক, গশণত   

৯. জনাব বমাহাম্মে শরীফ বহাদসন সহকারী অধ্যাপক, বাাংলা (ইন শসটু)  

১০.  জনাব বশখ জশসম উশদ্দন  প্রভাষক, আরশব ও ইসলাশম শশক্ষা  

১১.  জনাব বমা: শামছুল আলম  শহসাব রক্ষণ কম ডকতডা  

১২.  জনাব বমা: জাশকর বহাদসন কশিউটার অপাদরটর   

১৩.  জনাব বমা: রাজীব বহাদসন উচ্চমান সহকারী   

 

 


