
 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

বাাংলাদেশ মাদ্রাসা শশক্ষক প্রশশক্ষণ ইনশিটিউট (শবএমটিটিআই) 

ববার্ ড বাজার, গাজীপুর 

 

 

স্মারক : শবএমটিটিআই-৮৩(অাংশ-১)/শশক্ষা/২০০৪/প্রশা:/                                         তাশরখ : ০৬/০৯/২০২২ শি.   

 

শবগত এক বছদর শবএমটিটিআই কর্তডক সম্পাশেত কার্ ডক্রদমর শববরণ 

(২০২১-২০২২)  

ভূশমকা 

বাাংলাদেশ মাদ্রাসা শশক্ষক প্রশশক্ষণ ইনশিটিউট সারাদেদশর মাদ্রাসা শশক্ষকগদণর জন্য একমাত্র প্রশশক্ষণ প্রশতষ্ঠান। এখাদন 

এবদতোয়ী বেদক শুরু কদর শসশনয়র মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষগদণর জন্য প্রশশক্ষণ পশরচাশলত হয়। শহরাঞ্চল বেদক শরু কদর 

প্রাশিক জনপদের শশক্ষকগণও বর্দনা মাদ্রাসা শশক্ষাপ্রশাসন ও শশখন-বশখাদনা কার্ ডক্রদম কাশিত মান অজডন করদত পাদরন বস 

লক্ষযদক সামদন বরদখই শবএমটিটিআই সমস্ত কার্ ডক্রম পশরচাশলত কদর আসদছ। তদব বকাশির্-১৯ পশরশিশতর কারদণ ২০২০-

২০২১ আশে ডক বছদরর সামশিক প্রশশক্ষণ কার্ ডক্রম ঝুঁশকর মদধ্য পদে র্ায়। পরবতীদত  প্রশাসশনক মন্ত্রণালদয়র সশচব মদহােদয়র 

প্রতযক্ষ তত্ত্বাবধান ও বর্াগ্য বনর্তদত্ত্ব অনলাইন প্রশশক্ষণ কার্ ডক্রম পশরচালনার মাধ্যদম বস ঝুঁশক পুদরাপুশরিাদব বমাকাদবলা করা 

সম্ভব হদয়দছ। উদেখ্য, অনলাইন প্রশশক্ষণ কার্ ডক্রম বাাংলাদেদশ মাদ্রাসা শশক্ষার ইশতহাদস একটি অনন্য ঘটনা।  প্রেদম িাবা 

হদয়শছল, আইশসটি ও সুদর্াগ-সুশবধার শেক বেদক  তুলনামূলক শবচাদর শপশছদয় পো মাদ্রাসা শশক্ষকগণ হয়দতা  অনলাইন 

প্রশশক্ষদণর সাদে মাশনদয় শনদত পারদবন না শকন্তু সকল আশাংকা অমূলক প্রমাশণত কদর অতযি সফলতার সাদে আরশব ও ইাংদরশজ 

িাষাশশক্ষা বকাস ডসহ অন্যান্য বকাস ড পশরচাশলত হদয়দছ। মাদ্রাসা শশক্ষার জন্য বকাশিট মূলত আশীব ডাে হদয় এদসদছ। 

 

 

রুপকল্প (Vision): উচ্চ ননশতকতা ও মূল্যদবাধ সম্পন্ন, েক্ষ মানব সম্পে নতরী ।   

অশিলক্ষয (Mission) : শশক্ষানীশত 2010 এসশর্শজ ৪ ও ৮ম পঞ্চবাশষ ডক পশরকল্পনার আদলাদক মােরাসার শশক্ষার সকল পর্ ডাদয় 

যুদগাপদর্াগী আধুশনক মান সম্পন্ন শশক্ষা শনশিত করার মাধ্যদম উচ্চ ননশতকতা ও মূল্যদবাধ সম্পন্ন মানব সম্পে নতশরর প্রদচষ্টা অব্যাহত রাখা ।  

শবএমটিটিআই এর কার্ ডাবলী :  

1. মাদ্রাসা শশক্ষার মান উন্নয়দন প্রশশশক্ষত শশক্ষক নতশর ।  

2. মাদ্রাসা শশক্ষােীদেরদক জাতীয় ও আিজডাশতক শ্রমবাজাদরর (শবদশষ কদর মধ্যপ্রাদচযর জন্য) জন্য েক্ষ ও উপদর্াগী কদর গদে বতালা।  

3. শবএমটিটিআই এর সক্ষমতা, স্বচছতা এবাং েক্ষতা বৃশি ও প্রশশক্ষদণর সঠিক মাদনান্নয়ন  

4. মুশিযুদির বচতনা এবাং জাতীয় ইশতহাস, ঐশতহয ও সাংস্কৃশতর শবকাশ ঘটাদনা  

5. মােরাসার শশক্ষক ও শশক্ষােীদের মদধ্য িাষার েক্ষতা বৃশি ।    

 

২.  শবএমটিটিআই কর্তডক পশরচাশলত প্রশশক্ষণ বকাস ডসমূদহর নাম 

 

শবষয়শিশিক প্রশশক্ষণ বকাদস ড আরশব, ইাংদরশজ ও গশণত এই শতনটি শবষয়দক মূল শবষয় শহদসদব শবদবচনা করা হদয়দছ। 

শবষয়শিশিক প্রশশক্ষদণর আদয়াজন করা হদল বশণ ডত শতনটি মূল শবষদয়র সাদে অবশশষ্ট শবষয়গুদলার (বাাংলা, রসায়ন, 

জীবশবজ্ঞান, আল-বকারআন, সাধারণ শবজ্ঞান, ইসলাদমর ইশতহাস ও সমাজশবজ্ঞান) বর্দকাদনা একটি শনদয় বমাট চারটি শবষদয়র 

সমন্বদয় একটি প্রশশক্ষণ ব্যাচ গঠন করা হয়।   

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.jugantor.com/national/269737/%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%8B-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B7-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%A8%E0%A6%BE&psig=AOvVaw3ZptZ5KbjBy7N86tgM4X_A&ust=1599486016527000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLD3zPDT1OsCFQAAAAAdAAAAABAD


ক্রশমক প্রশশক্ষণ বকাদস ডর নাম স্তদরর নাম 

০১. 

শবষয়শিশিক প্রশশক্ষণ বকাস ড  

(আরশব, ইাংদরশজ, গশণত, আল-বকারআন, শবজ্ঞান, বাাংলা, ইসলাদমর ইশতহাস ও 

সমাজশবজ্ঞান) 

োশখল 

০২. 
শবষয়শিশিক প্রশশক্ষণ বকাস ড (আরশব, ইাংদরশজ, গশণত, রসায়ন, জীবশবজ্ঞান) 

আশলম/ফাশর্ল 

০৩. শশক্ষা প্রশাসন ও ব্যবিাপনা প্রশশক্ষণ বকাস ড 

সুপার/সহ-সুপার 

০৪. শশক্ষা প্রশাসন ও ব্যবিাপনা সঞ্জীবনী বকাস ড 

০৫. শশক্ষা প্রশাসন ও ব্যবিাপনা প্রশশক্ষণ বকাস ড 

অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষ 

০৬. শশক্ষা প্রশাসন ও ব্যবিাপনা সঞ্জীবনী বকাস ড 

০৭. শশক্ষা প্রশাসন ও ব্যবিাপনা প্রশশক্ষণ বকাস ড এবদতোয়ী প্রধান 

০৮. 
শবষয়শিশিক প্রশশক্ষণ বকাস ড (আরশব, ইাংদরশজ, গশণত, শবজ্ঞান, বাাংলা)  

এবদতোয়ী 

০৯. 
আরশব িাষা প্রশশক্ষণ বকাস ড 

োশখল/আলীম 

১০. Improving English Language Skills for Madrasah 

Teachers 

োশখল/আলীম 

১১. 
শবএমএর্ বকাস ড 

োশখল 

 

 

২০২১-২২ সাদল শবএমটিটিআই-বত আদয়াশজত প্রশশক্ষণ বকাস ডসমূদহর শববরণ:  

 ক্রম বকাদস ডর নাম ২০২১-২২ বমাট 

শবষয়শিশিক 

শশক্ষক প্রশশক্ষণ 

১. এবদতোয়ী সহকারী শশক্ষকদের জন্য শবষয়শিশিক প্রশশক্ষণ বকাস ড ৪৭৩ জন ৩০০৭ 

২. োশখল স্তদরর সহকারী শশক্ষকদের শবষয়শিশিক প্রশশক্ষণ বকাস ড   ১০৭০ 

জন  

৩.  শসশনয়র মাদ্রাসার সহকারী অধ্যাপক/প্রিাষকদের শবষয়শিশিক 

প্রশশক্ষণ বকাস ড 

২৮২ জন  

৪.  জাতীয় শবশ্বশবদ্যালদয়র অধীদন এক বৎসরব্যাপী শবএমএর্ বকাস ড    ১০৯ জন 

৫.  অনলাইদন আরশব ও ইাংদরশজ িাষা প্রশশক্ষণ বকাস ড  ১০৭৩ 

জন 

শশক্ষা প্রশাসন ও 

ব্যবিাপনা বকাস ড 

৫. এবদতোয়ী মাদ্রাসা প্রধানদের জন্য শশক্ষা প্রশাসন ও ব্যবিাপনা বকাস ড ১৮০ জন  ৬৩৩ 

৬. োশখল মাদ্রাসা সুপার/সহ-সুপারদের জন্য শশক্ষা প্রশাসন ও ব্যবিাপনা 

বকাস ড  

১৮৬ জন 

৭. শসশনয়র মাদ্রাসার অধ্যক্ষদের জন্য শশক্ষা প্রশাসন ও ব্যবিাপনা বকাস ড ১০২ জন 

৩.  োশখল মাদ্রাসা সুপার/সহ-সুপারদের জন্য শশক্ষা প্রশাসন ও ব্যবিাপনা 

সঞ্জীবনী বকাস ড  

৯৫ জন  

৪. শসশনয়র মাদ্রাসার অধ্যক্ষদের জন্য শশক্ষা প্রশাসন ও ব্যবিাপনা বকাস ড 

সঞ্জীবনী বকাস ড 

৭০ জন 

বমাট   ৩৬৪০ 

জন 

৩৬৪০ 

 

 



২০২১-২২ অে ড-বছদর সম্পাশেত অন্যান্য কার্ ডক্রম : 

১. ১টি ওদয়শবনার আদয়াজন 

২. শবশিন্ন ধরদণর সাাংস্কৃশতক প্রশতদর্াশগতার আদয়াজন 

৩. প্রশশক্ষণােীদেরদক মুশিযুিশিশিক বই প্রোন 

৪. জাতীয় শেবসসমূহ উের্াপন 

৫. মুশজব শতবষ ড উপলদক্ষয ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ িন্থ পাঠ প্রশতদর্াশগতার আদয়াজন 

৬. বশ্রশণকদক্ষ স্মাট ড টিশি িাপন ও আধুশনকীকরণ    

৭. মুশজব জন্মশতবাশষ ডকী উপলদক্ষয কযাম্পাদস বৃক্ষ বরাপন 

৮. প্রশশক্ষণ ম্যানুয়ালসমূহ পশরমাজডন 

৯. প্রশশক্ষণ কাশরকুলাদমর উন্নয়ন 

১০. জাতীয় শুিাচার বকৌশল বাস্তবায়ন  

 

 

            উিম চচ ডা (Best Practices) ‘র বক্ষত্রসমূহ :    

 বাাংলাদেশ মােরাসা শশক্ষক প্রশশক্ষণ ইনশিটিউট (শবএমটিটিআই)-একটি দূনীশত মুি প্রশতষ্ঠান।  

 শবএমটিটিআই-এর কম ডকতডা ও কম ডচারীগণ দূনীশত মুি।  

 কম ডকতডা-কম ডচারীগদণর র্োসমদয় এবাং শনয়শমত আগমন ও প্রিান ।  

 কম ডকতডা, কম ডচারী ও প্রশশক্ষণােীগদণর পশর্ার-পশরচ্ছন্ন ও মানানসই বপাষাক পশরধান কদরন ।  

 সততা বেওয়াল িাপন এবাং তাদত সততার প্রশতজ্ঞদের স্বাক্ষর প্রোন করা হদয়দছ। 

 শবএমটিটিআই-এর কযাম্পাস শনয়শমত পশরচ্ছন্ন রাখার ব্যবিা করা হদয়দছ ।  

 ফুদলর বাগান নতশর ও পশরচর্ ডা ।  

 প্রশশক্ষণােীদের বস্বচ্ছা শিশিদত র্াইশনাংদয় বমস পশরচালনা ।  

 পশরচ্ছন্ন ও মানসম্মত খাবার পশরদবশন ।  

 শনয়শমত সমন্বয় সিা/পরামশ ড সিার বাস্তবায়ন করা হয় ।  

 শনয়শমত শরীরচচ ডার ব্যবিা করা হদয়দছ ।   

 শনয়শমত সাাংস্কৃশতক কার্ ডক্রম পশরচালনা ।  

 শসশস কযাদমরার মাধ্যদম কযাম্পাস তোরশক করা হয় ।  

 শিদজদলন্স কশমটির মাধ্যদম কযাম্পাদসর শাংখলা তোরশক করা হয় ।  

 প্রশশক্ষদণর মাদনান্নয়দনর জন্য প্রশশক্ষক মূল্যায়ন ব্যবিা করা হয় ।  

 কযাম্পাদস লুশি পশরধান না করার শনয়ম প্রচলন ।  

 কম ডকতডাদের শনয়শমত মাশসক সিা আদয়াজন করা হয় ।  

 কম ডচারীদের সাদে মত শবশনমদয়র ব্যবিা করা হয় ।   

 কম ডকতডা ও কম ডচারীদের ইন-হাউজ প্রশশক্ষণ প্রোন ।  

 কম ডকতডা ও কম ডচারীগণ প্রশাসনদক সাশব ডক সহদর্াশগতা প্রোন কদরন ।   

 অধ্যক্ষ মদহােয় সবার মতামত শনদয় সকল কম ডকান্ড পশরচালনা কদরন ।  

 

 



গত এক বছদর শবশিন্ন কডার্ক্রদমর কশতপয় আদলাকশচত্র: 

 

 

 

 মহান শবজয় শেবস-২০২১ উপলদক্ষ স্বাধীনতার বীর শশহেদের উদেদে শ্রিা শনদবেন কদর 

পুস্পমাল্য অপ ডণ করদছন শবএমটিটিআই-এর অধ্যক্ষসহ অনুষে সেস্যবগ ড  

প্রশিক্ষণ ক োর্স ের উর্বোধন অনুষ্ঠোর্ন  োশরগশর ও মোদ্রোসো শিক্ষো শিভোর্গর সশিি মর্ োদয় ও অন্যোন্য অশিশিিগ ে  



১৫ই আগি জাতীয় বশাক শেবস- ২০২২ উপলদক্ষয টুিীপাোয় জাশতর শপতার সমাশধদসৌদধ শ্রিা শনদবেন 

 

জাতীয় বশাক শেবস-২০২২ উপলদক্ষয শবএমটিটিআই কযাম্পাদস বৃক্ষ বরাপন 



 

 

 

 

শবএমএর্ ২০২১ শশক্ষাবদষ ডর বাশষ ডক ক্রীো প্রশতদর্াশগতায় মশহলাদের বাশলশ শনদক্ষপ প্রশতদর্াশগতার একাাংশ 

শবএমটিটিআই-এর ম্যানুয়াল পশরমাজডন ও হালনাগােকরণ শবষয়ক কম ডশালায় সশচব মদহােয় ও মাদ্রাসা 

শশক্ষা অশধেপ্তদরর মহাপশরচালক মদহােয় 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

শবএমএর্ বকাদস ডর বাশষ ডক ক্রীো প্রশতদর্াশগতায় পুরুষদের ১০০ শমটার বেৌে  

 

প্রতিযোগিতার একাাংশ 

 

জোিীয় শুদ্ধোিোর ক ৌিল পশর ল্পনো ও িোস্তিোয়ন িীর্ ে  ইন- োউজ প্রশিক্ষণ  



     

 ১৫ আগি ২০২২ জাতীয় বশাক শেবস পালন উপলদক্ষয জাশতর শপতা বিবন্ধু বশখ মুশজবুর রহমান-এর প্রশতকৃশতদত 

পুষ্পমাল্য অপ ডণ করদছন শবএমটিটিআই-এর অধ্যক্ষ ও অনুষে সেস্যসহ প্রশশক্ষণােীদের একাাংশ 

 

 


