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বাশষ ডক প্রশতদবেন –(2018-19)   

প্রশতষ্ঠার সাংশক্ষপ্ত ইশতহাস : 
 

বাাংলাদেশ মােরাসা শশক্ষক প্রশশক্ষণ ইনশিটিউট(শবএমটিটিআই) মােরাসা শশক্ষকদের প্রশশক্ষদণর জন্য বেদশর একমাত্র সরকাশর প্রশশক্ষণ 

ইনশিটিউট। এটি ১৯৯৫ সাদলর ২৮ শর্দসম্বর প্রশতষ্ঠা লাভ কদর। মােরাসা শশক্ষার মর্ ডাো অজডদনর শবশভন্ন োবী ও আদদালদনর পাশাপাশশ 

মােরাসা শশক্ষকদের গুণগত মান ও বপশাগত েক্ষতা বৃশির জন্য একটি প্রশশক্ষণ ইনশিটিউট/কদলজ প্রশতষ্ঠার জন্য শবশভন্ন মহল বেদক েীর্ ডশেন 

ধদর োবী চদল আসশিল। মশনরুজ্জামান শময়া শশক্ষা কশমশন, র্. শামসুল হক শশক্ষা কশমশন ও প্রদ সর কশবর বচৌধরী শশক্ষা কশমশদনর 

প্রদতেকটিদত মােরাসা শশক্ষকদের জন্য প্রশশক্ষদণর ব্যবস্থা বৃশির লদক্ষে প্রদয়াজনীয় প্রশতষ্ঠান গদে বতালার প্রশত গুরুত্বাদরাপ করা হয়। প্রদ সর 

মশনরুজ্জামান শময়া শশক্ষা কশমশদনর সুপাশরশ বাতবাবায়দনর অাংশ শহদসদব ১৯৯৫ সাদলর ২৮ শর্দসম্বর গাজীপুদরর ববার্ ড বাজাদর সাদবক 

ইসলাশম শবশ্বশবদ্যালদয়র বমশর্দকল ইউশনদটর জন্য বর্ জায়গাটি বরাদ্দ শিদলা বসই জায়গাটি অশধগ্রহণ কদর বাাংলাদেশ মােরাসা শশক্ষা ববার্ ড 

এর ব্যবস্থাপনায় মাধ্যশমক ও উচ্চ শশক্ষা অশধেপ্তদরর অধীদন “মােরাসা শশক্ষক প্রশশক্ষণ ইনশিটিউট শীষ ডক প্রকল্প” এর শভশি প্রতবার স্থাপন 

করা হয়। প্রকদল্প ৫২ জন জনবদলর অগ ডাদনাগ্রাম ততশর কদর এর কার্ ডক্রম ৯ বকাটি ৯৯ লক্ষ টাকায় এ প্রকদল্পর কাজ জুন-২০০১ সাদল বশষ 

হয়। ১৯৯৯ সাদল শবএমটিটিআই এ প্রকদল্পর অদে ড মােরাসা শশক্ষকদের জন্য সব ডপ্রেম প্রশশক্ষণ বকাস ড আরম্ভ হয় এবাং ৬টি প্রশশক্ষণ পশরচাশলত 

হয়, র্াদত প্রায় ২৮১ জন মােরাসার উপাধ্যক্ষ, মুহাশদ্দস ও প্রভাষকগণ অাংশগ্রহণ কদরন। অতঃপর এই ইনশিটিউদট অদটাবর-২০০২ সাল 

বেদক শনয়শমতভাদব প্রশশক্ষণ কার্ ডক্রম আরম্ভ হয়। সব ডপ্রেম োশিল তবাদরর আরশব, ইাংদরশজ ও গশণত শবষদয়র সহকারী শশক্ষকদের চাকুরীকালীন 

শবষয়শভশিক প্রশশক্ষণ বকাস ড (চার সপ্তাহ বময়ােী) আরম্ভ হয়। পর্ ডায়ক্রদম মােরাসা প্রধান ও সহকারী প্রধানদের জন্য শশক্ষা প্রশাসন ও 

ব্যবস্থাপনা প্রশশক্ষণ বকাস ড(শতন সপ্তাহ বময়ােী), শসশনয়র মােরাসার অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষদের জন্য শশক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা প্রশশক্ষণ বকাস ড(শতন 

সপ্তাহ বময়ােী), এবদতোয়ী মাোরাসা প্রধানদের জন্য “শশক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা প্রশশক্ষণ বকাস ড”(দুই সপ্তাহ বময়ােী), শসশনয়র মােরাসার 

প্রভাষক/সহকারী অধ্যাপকদের জন্য শবষয়শভশিক (আরশব, ইাংদরশজ, গশণত ও শবজ্ঞান) প্রশশক্ষণ বকাস ড(চার সপ্তাহ বময়ােী আরম্ভ হয় এবাং তা 

চলামন রদয়দি। ২০০৩ সাদল সরকার মােরাসা শশক্ষক প্রশশক্ষণ ইনশিটিউট এর নাদমর পূদব ড বাাংলাদেশ শব্দ যুক্ত করার জন্য আদেশ জাশর 

কদর। বসই বেদক এর নাম হয় বাাংলাদেশ মােরাসা শশক্ষক প্রশশক্ষণ ইনশিটিউট। ২০০৬ সাদল সব ডপ্রেম রাজস্ব বাদজদট শবএমটিটিআই এ 

প্রশশক্ষণ পশরচালনার জন্য অে ড বরাদ্দ বেয়া হয় এবাং প্রশশক্ষণ কার্ ডক্রম অব্যাহত োদক। ২০১২ বসশন বেদক মােরাসা বেদক র্ারা  াশজল পাস 

কদরদিন শকাংবা শবএ পাস কদরদিন তাদের এক বির বময়ােী চাকুরীপূব ড প্রশশক্ষণ বকাস ড তো “ব্যাদচলর অব মােরাসা এডুদকশন” (শবএমএর্) 

বকাস ড আরম্ভ হয়।শবএমটিটিআই এর রদয়দি একটি ববার্ ড অব গভন ডরস। র্ার সভাপশত হদলন মাননীয় শশক্ষা সশচব মদহােয়। এর জন্য রাজস্বিাদত 

৪৪ জন জনবলসহ বমাট ৫৬ জন কম ডকতডা-কম ডচারী রদয়দি।  

 

রুপকল্প (Vision): উচ্চ তনশতকতা ও মূল্যদবাধ সম্পন্ন, েক্ষ মানব সম্পে ততরী ।   

অশভলক্ষে (Mission) : শশক্ষানীশত 2010 এর আদলাদক মােরাসা শশক্ষার সকল পর্ ডাদয় যুদগাপদর্াগী আধুশনক মান সম্পন্ন শশক্ষা শনশিত করার মাধ্যদম 

উচ্চ তনশতকতা ও মূল্যদবাধ সম্পন্ন মানব সম্পে ততশরর প্রদচষ্টা অব্যাহত রািা ।  

বকৌশলগত উদদ্দশ্যসমূহ (Strategic Objectives)    

শবএমটিটিআই এর বকৌশলগত উদদ্দশ্যসমূহ :  

1. মাদ্রাসা শশক্ষার মান উন্নয়দন প্রশশশক্ষত শশক্ষক ততশর ।  

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

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

4. মুশক্তযুদির বচতনা এবাং জাতীয় ইশতহাস, ঐশতহে ও সাংস্কৃশতর শবকাশ র্টাদনা  

5. মােরাসার শশক্ষক ও শশক্ষােীদের মদধ্য আরশব ভাষার েক্ষতা বৃশি ।    

আবশশ্যক বকৌশলগত উদদ্দশ্যসমূহ :  

     1.েক্ষতার সদে বাশষ ডক কম ডসম্পােন চুশক্ত বাতবাবায়ন  

     2.উদ্ভাবন ও অশভদর্াগ প্রশতকাদরর মাধ্যদম বসবার মান উন্নয়ন  

     ৩.েক্ষতা ও তনশতকতার উন্নয়ন  

     4.তথ্য অশধকার ও স্বপ্রদণাশেত তথ্য প্রকাশ বাতবাবায়ন  

     ৫.আশে ডক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন  
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 শবদ্যমান সাাংগঠশনক কাঠাদমা অনুর্ায়ী বাাংলাদেশ মাদ্রাসা শশক্ষক প্রশশক্ষণ ইনশিটিউট (শবএমটিটিআই)-এর কম ডরত বগ্রর্শভশিক 

জনবল শনম্নরুপ-    

১. ৯ম বগ্রর্ বেদক তদূর্ধ্ড বগ্রর্ ২৪জন  

২. ১০ম বগ্রর্ নাই   

৩. ১১  বগ্রর্ ২০তম বগ্রর্ পর্ ডন্ত ২০ জন   

 

 কার্ ডাবশল (Function) :  

 শবএমটিটিআই এর শূন্যপেসমূহ পূরণ ;  

 শবএমটিটিআই এর জন্য সকল প্রকার সরঞ্জাম সাংগ্রহ সম্পন্নকরণ;   

 জাতীয় শশক্ষানীশতর আদলাদক TMED ও মাদ্রাসা শশক্ষা অশধেপ্তর কর্তডক কার্ ডক্রম বাতবাবায়ন ও নীশতমালা প্রস্তুতকরদণ 

সহায়তা করা   

 মাদ্রাসা শশক্ষার সকল তবাদর (শবশ্বশবদ্যালয় ব্যতীত) প্রশশক্ষণ কার্ ডক্রম পশরচালনা ও বাতবাবায়ন  

 শবএমটিটিআই এর র্াইনাশমক ওদয়ব সাইদটর উন্নয়ন  

 মাদ্রাসা শশক্ষার সাদে সাংশিষ্টদের প্রশশক্ষদণর পশরকল্পনা প্রণয়ন ও বাতবাবায়ন  

 শবএমটিটিআই এর রাজস্ব ও উন্নয়ন িাদতর বাদজট প্রণয়ন, ব্যয় মঞ্জুরী প্রোদনর জন্য অশধেপ্তদর বপ্ররণ ও শহসাব সাংরক্ষণ  

 সরকাদরর শবশভন্ন শবভাদগর সদে বর্াগাদর্াগ রক্ষা  

 বাতবাবায়নাধীন সকল উন্নয়ন ও রাজস্ব কার্ ডক্রদমর ধারাবাশহক ও পিশতগত পশরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সম্পন্নকরণ  

 

বাাংলাদেশ মােরাসা শশক্ষক প্রশশক্ষণ ইনশিটিউট(শবএমটিটিআই)-মাদ্রাসা শশক্ষকদের একমাত্র প্রশশক্ষণ প্রশতষ্ঠান । এই প্রশতষ্ঠান জন্মলগ্ন বেদক 

শনরলস পশরশ্রম ও বসবা শেদয় গুণগত ও মানসম্পন্ন প্রশশক্ষণ প্রোন করদি র্া শশক্ষকদের েক্ষতা উন্নয়ন ও মাদ্রাসা শশক্ষােীর কল্যাদণ যুগান্তকারী 

ভূশমকা পালন করদি ।    

চলমান প্রশশক্ষণসমূহ :  

মাদ্রাসা শশক্ষকদের বপশাগত েক্ষতা বৃশির লদক্ষে শবএমটিটিআই এ শনদম্নাক্ত প্রশশক্ষণ বকাস ডসমূহ বাাংলাদেশ সরকাদরর শনজস্ব অে ডায়দন 

শনয়শমত পশরচাশলত হদয় আসদি ।  

প্রশশক্ষণ বকাদস ডর শশদরানাম  বকাদস ডর বময়াে  

1. োশিল তবাদরর মাদ্রাসা শশক্ষকদের শবষয়শভশিক (আরশব, ইাংদরশজ, গশণত, আল-দকারআন, বাাংলা, ইসলাদমর ইশতহাস 

ও শবজ্ঞান) প্রশশক্ষণ বকাস ড  

4 সপ্তাহ  

2. শসশনয়র মাদ্রাসা অধ্যক্ষদের শশক্ষা প্রশাসন ও ব্যশবস্থাপনা প্রশশক্ষণ বকাস ড  3 সপ্তাহ 

3. োশিল মাদ্রাসা সুপারদের শশক্ষা প্রশাসন ও ব্যশবস্থাপনা প্রশশক্ষণ বকাস ড  3 সপ্তাহ 

4. শসশনয়র মাদ্রাসা প্রভাষক/সহকারী অধ্যাপকদের শবষয়শভশিক (আরশব, ইাংদরশজ, গশণত, জীবশবজ্ঞান) প্রশশক্ষণ বকাস ড  4 সপ্তাহ 

5. এবদতোয়ী প্রধানদের জন্য শশক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা প্রশশক্ষণ বকাস ড  2 সপ্তাহ  

 

শবএমটিটিআই-বত আদয়াশজত প্রশশক্ষণ বকাস ডসমূদহর শববরণ:  

ক্রম শববরণ  ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

১. সহকারী শশক্ষকদের শবষয়শভশিক প্রশশক্ষণ বকাস ড   820 জন  1428 জন  ১১৭৬ জন 

২. শসশনয়র মাদ্রাসার সহকারী অধ্যাপক/প্রভাষকদের শবষয়শভশিক প্রশশক্ষণ বকাস ড 118 জন 2৪৫ জন  ১৯৪ জন 

৩.  শসশনয়র মাদ্রাসার অধ্যক্ষদের জন্য শশক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বকাস ড ৪৭ জন  ৫০ জন  ৫৭ জন 

৪. শসশনয়র মাদ্রাসার অধ্যক্ষদের জন্য শশক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বকাস ড সঞ্জীবনী বকাস ড ৪৭ জন  ৩৬ জন ৬১  জন 

৫. োশিল মাদ্রাসা সুপার/সহ-সুপারদের জন্য শশক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বকাস ড ৮৭ জন  ১৭৯ জন  ২৪৬ জন 

৬. োশিল মাদ্রাসা সুপার/সহ-সুপারদের জন্য শশক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সঞ্জীবনী বকাস ড ৪৫ জন  ৩৭৬ জন   ৯৯ জন 

৭. এবদতোয়ী প্রধানদের জন্য শশক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বকাস ড ৬৭ জন  4৪৮ জন  ৪৬৭ জন 

৮. এবদতোয়ী সহকারী শশক্ষকদের জন্য শবষয়শভশিক (শবজ্ঞান) বকাস ড - -  ৩৪ জন 

৯. এক বৎসরব্যাপী শবএমএর্ বকাস ড (চলমান)   ১১১ জন  ১১৬ জন  ১১০ জন 

                                                                                           বমাট ১৩৪২ জন  ২৮৭৮ জন  ২৪৪৪ জন 

 

শবএমএর্ বকাস ড প্রবতডদনর সাংশক্ষপ্ত ইশতহাস:  

জাতীয় শবশ্বশবদ্যালয় ২০১২ সাদলই শবএমএর্ বকাদস ড ভশতডর সুদর্াগোদনর জন্য বমৌশিক শনদে ডশ বেন। ৭৫টি সীদটর অনুদমােন শনদয় 

বাাংলাদেদশর শশক্ষা ব্যবস্থায় একটি নতুন শর্শগ্র সাংদর্াজন হয় র্ার নাম শবএমএর্ বা ব্যাদচলর অব মােরাসা এডুদকশন । বতডমাদন এ বকাস ড 

চলমান রদয়দি। শবএমএর্ বকাস ড এ বেদশর মােরাসা শশক্ষার উন্নয়দন তো বেদশর উন্নয়দন গুরুত্বপূণ ড ভূশমকা পালন করদব ।  
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চলমান শবএমএর্ বকাদস ডর শববরণ: 11০জন    

 

RvZxq ï×vPvi †KŠkj ev Í̄evq‡b weGgwUwUAvB :  

weGgwUwUAvB miKv‡ii †bqv c`‡ÿc RvZxq ï×vPvi †KŠkj ev Í̄evq‡b wewfbœ c`‡ÿc M ÖnY K‡i‡Q| Z‡b¥v‡a¨ Bb-mvwf©m cÖwZwU 

cÖwkÿY †Kvm© G ÔRvZxq ï×vPvi †KŠkjÕ bv‡g GKwU Awa‡ekb cÖwkÿY gwWD‡j AšÍf~©³ Kiv n‡q‡Q| ï×vPvi †KŠkj ev Í̄evq‡bi 

Rb¨ cvuP m`m¨ wewkó GKwU KwgwU MVb Kiv n‡q‡Q| weGgwUwUAvB Gi wmwU‡Rb PvU©vi ˆZwi K‡i Zv RbMY †`L‡Z cvq Ggb ’̄v‡b 

Uvw½‡q †`qv n‡q‡Q Ges weGgwUwUAvB Gi I‡qemvB‡U cÖ̀ vb Kiv n‡q‡Q| তািাো ইদতামদধ্য শবএমটিটিআইদত অনুষে সেস্য ও 

কম ডচারীদের বপশাগত েক্ষতা বৃশির জন্য আইশসটি প্রশশক্ষণসহ শবশভন্ন বময়াদের ইন-হাউজ প্রশশক্ষণ সম্পন্ন হদয়দি। সরকাদরর  শর্শজটাল 

বাাংলাদেশ বাতবাবায়দনর লদক্ষে ই- াইশলাং বা ই-নশে সাংক্রান্ত শবএমটিটিআই অনুষে সেস্যগদণর প্রশশক্ষণ সম্প্রশত সমাপ্ত হদয়দি র্া অশচদরই 

োপ্তশরক কাদজ বাতবাবায়ন শুরু হদব। তািাো ï×vPv‡ii Ask wn‡m‡e A_©‰bwZK mKj Kvh©µg wewfbœ KwgwUi gva¨‡g m¤úbœ Kiv nq| 

Aa¨ÿ, Dcva¨ÿmn mKj mgš̂qKe„›` Zv‡̀ i mv‡_ K_v ejvi `iRv me mgq Db¥y³ K‡i iv‡Lb| 

উিম চচ ডা (Best Practices) ‘র বক্ষত্রসমূহ :    

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

 শবএমটিটিআই-এর কম ডকতডা ও কম ডচারীগণ দূনীশত মুক্ত।  

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

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

 সততা বেওয়াল স্থাপন এবাং তাদত সততার প্রশতজ্ঞদের স্বাক্ষর প্রোন করা হদয়দি। 

 শবএমটিটিআই-এর কোম্পাস শনয়শমত পশরচ্ছন্ন রািার ব্যবস্থা করা হদয়দি ।  

 ফুদলর বাগান ততশর ও পশরচর্ ডা ।  

 প্রশশক্ষণােীদের বস্বচ্ছা শভশিদত র্াইশনাংদয় বমস পশরচালনা ।  

 পশরচ্ছন্ন ও মানসম্মত িাবার পশরদবশন ।  

 শনয়শমত সমন্বয় সভা/পরামশ ড সভার বাতবাবায়ন করা হয় ।  

 শনয়শমত শরীরচচ ডা ব্যবস্থা করা হদয়দি ।  

 শনয়শমত সাাংস্কৃশতক কার্ ডক্রম পশরচালনা ।  

 শসশস কোদমরার মাধ্যদম কোম্পাস তোরশক করা হয় ।  

 শভদজদলন্স কশমটির মাধ্যদম কোম্পাদসর শাংিলা তোরশক করা হয় ।  

 প্রশশক্ষদণর মাদনান্নয়দনর জন্য প্রশশক্ষক মূল্যায়ন ব্যবস্থা করা হয় ।  

 কোম্পাদস লুশে পশরধান না করার শনয়ম প্রচলন ।  

 কম ডকতডাদের শনয়শমত মাশসক সভা আদয়াজন করা হয় ।  

 কম ডচারীদের সাদে মত শবশনমদয়র ব্যবস্থা করা হয় ।   

 কম ডকতডা ও কম ডচারীদের ইন-হাউজ প্রশশক্ষণ প্রোন ।  

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

 অধ্যক্ষ মদহােয় সবার মতামত শনদয় সকল কম ডকান্ড পশরচালনা কদরন ।  

 

B‡bv‡fkb Kvh©µg ev Í̄evq‡b weGgwUwUAvB: 

evsjv‡`k miKvi miকাশর cÖwZôv‡b B‡bv‡fkb Kvh©µ‡gi Dci h‡_ó ¸iæZ¡v‡ivc K‡i‡Qন| weGgwUwUAvB B‡bv‡fkb Kvh©µg 

ev Í̄evq‡bi Ask wn‡m‡e †ek K‡qKRb Kg©KZv© wUwKDAvB KZ…©K Av‡qvwRZ c ÖwkÿY †Kvm©-G AskMÖnY K‡i‡Qb| শতনটি AvBwWqv 

ev Í̄evq‡bi Rb¨ P~ovšÍ Kiv n‡q‡Q| (1) cÖwkÿYv_x© †iwR‡÷ªkb Kvh©µg mnRxKiY (2) cÖwkÿYv_x© Dcw ’̄wZ wbwðZKiY এবাং (৩) 

এপ্স এর মাধ্যদম প্রশশক্ষক মূল্যায়দনর ব্যাবস্থা। শতনটা wel‡hi g‡a¨ cÖ_g welqwU cvBjwUs Kiv n‡q‡Q| AwP‡iB †kv‡KwPs Kivi D‡`¨vM 

MÖnY Kiv n‡q‡Q| B‡bv‡fkb Kvh©µ‡g hviv mwµq Zv‡`i g‡a¨ 1 Kg©KZv©‡K we‡`‡k †cÖiY Kiv n‡q‡Q Ges cvuPRb Kg©KZv©‡K mb` 

cÖ̀ vb Kiv n‡q‡Q| 

 wWwRUvj †ivW g¨vc ev Í̄evq‡b weGgwUwUAvB :  

miKvi †̀ k‡K GKwU wWwRUvj †`‡k cwiYZ Kivi Rb¨ wewfbœ D‡`¨vM M ÖnY K‡i‡Q| Zvi g‡a¨ wWwRUvj †ivWg¨vc 2021 GKwU 

Ab¨Zg D‡`¨M| weGgwUwUAvB GKwU miKvix cÖwZôvb wn‡m‡e GB †ivW g¨v‡ci mv‡_ wb‡R‡K m¤ú„³ Ki‡Z mÿg n‡q‡Q| B‡Zvg‡a¨ 

`y‡Uv IqvK©k‡c weGgwUwUAvB Gi (2+5=7) Rb Kg©KZv© AskMÖnY K‡i‡Qb| Training & Accommodation Management 
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System, Library Management, Office Automation  Kivi Rb¨ B‡Zvga¨ wWRvBb P~ovšÍ Kiv n‡q‡Q| Avkv Kiv hvq, 

wkÿv gš¿Yvj‡qi D‡`¨v‡M AwP‡iB wWRvBj j¨ve G M„nxZ cwiKíbv ev Í̄evqb Kiv n‡e| 

Autism spectrum disorder (ASD)কার্ ডক্রম:  

শবএমটিটআই-এর প্রশতটি প্রশশক্ষণ বকাদস ড মাদ্রাসা শশক্ষকদের সদচতন করার লদক্ষ শবদশষ চাশহোসম্পন্ন শশক্ষােীর চাশহো ও তবশশষ্টে এবাং 

অটিজম শবষয়ক একটি বসশন বাধ্যতামূলক করা হদয়দি।  

201৮-1৯ অে ড-বিদরর  প্রধান অজডনসমূহ : 

   ১. ০২টি সম্পূণ ড নতুন আইশসটি ল্যাব স্থাপনসহ পূদব ডর ল্যাদবর উন্নয়ন ; 

   ২. ০১টি সম্পূণ ড নতুন ই-ল্যাব স্থাপন 

  ৩.   শবশভন্ন বশ্রশণকদক্ষ মাশিশমশর্য়া প্রদজটর স্থাপন ; 

  ৪.  স্মাট ড ইন্টারএশটভ ববার্ ডসহ ০১টি আধুশনক ওয়াকডশপ রুম ততরী ; 

  ৫. ০১টি ব্যায়ামাগার স্থাপন ; 

  ৬. ১৪টি এশস সাংদর্াগসহ টিশকউআই হলরুদমর/ভবদনর সাংস্কার ও উন্নয়ন ও 

  ৭. একটি শশক্তশালী অদটা বজনাদরটর স্থাপন। 

৮.  বশ্রশণকদক্ষ স্মাট ড টিশভ স্থাপন ০৫টি    

৯. প্রশতষ্ঠান মূল টক আধুশনকীকরণ ও শর্শজটালাইদজশন    

১০. ফুদলর বাগান সাংস্কার  

 


