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রড ি েস ট বারাক টাওয়ার, লেভল-০৩,
৩৭/৩/এ, ই াটন গােডন রাড, রমনা,

ঢাকা-১০০০।

িশ া িনেয় গড়ব দশ, শখ
হািসনার বাংলােদশ

ারক ন র: ৫৭.২৫.০০০০.০০৬.০৪.০০৪.১৭.১৩৭ তািরখ: 
০২ িডেস র ২০১৯

১৭ অ হায়ণ ১৪২৬

িবষয়: দািখলদািখল  েররেরর  মা াসামা াসা  পারপার  ওও  সহ পারসহ পার  িশ কেদরিশ কেদর  জজ  BMTTI -  BMTTI - তত  আেয়ািজতআেয়ািজত  িশ ািশ া
শাসনশাসন  ওও  ব ব াপনাব ব াপনা  িশ ণিশ ণ  কােসকােস ( (৯১৯১  তমতম  ব াচব াচ) ) যাগদানযাগদান  সেসে ।।

সূ : ০১। মা াসা িশ া অিধদ েরর ারক নং-৫৭.২৫.০০০০.০০৬.০১.০১২.১৭-৫৯,তািরখ-১৬
জনু ২০১৯ি .
০২। বাংলােদশ মা াসা িশ ক িশ ণ ই ি িটউট, গাজীপরু এর ারক-
িবএমিটিটআই-১৫/দা িরক/২০০৬/ শা:/২১০,তািরখ-০৩.১০.২০১৯ি .

উপযু  িবষয় ও সেূ র আেলােক মেহাদেয়র সদয় অবগিত ও পরবতী কায ম হেণর জ  জানােনা যাে  য, আগামী
১৬.০২.২০২০ ি ঃ তািরখ হেত ০৫.০৩.২০২০ ি : তািরখ পয  ায় িতন স াহ ব াপী (১৯ িদন) দািখল মা াসার পার ও
সহ পার িশ কেদর জ  িশ া শাসন ও ব ব াপনা িশ ণ বাংলােদশ মা াসা িশ ক িশ ণ ইনি িটউট, গাজীপুর
এ অ ি ত হেত যাে ।
 
 ০২. উ  িশ েণ িনে  বিণত মা াসার িশ কগণেক মেনানীত করা হল-
 পার/সহ- পার (দািখল মা াসা)

ম িবভাগ জলা নাম ও পদবী িত ােনর নাম ও িঠকানা মাবাইল ম ব
০১ রাজশাহী ব ড়া মা:আ ু াহ, পার জয়েভাগা দািখল 

মা াসা,গাবতলী,ব ড়া।
০১৭৩৩-৭৭৯৯২৩ সংি  

DEO/USEO/অধ / পার 
কতকৃ িরত আেবদন এবং 

টিলেফািনক আলােপর 
মাধ েম িশ নাথী মেনানীত 

করা হেলা।

০২ রাজশাহী ব ড়া মা:শাম ীন,সহ-
পার।

জয়েভাগা দািখল 
মা াসা,গাবতলী,ব ড়া।

০১৭১৪-৭২৩৭১০

০৩ রাজশাহী ব ড়া মা:আ সু 
ছা ার,সহ- পার।

কাগইল নািয়বউ াহ দািখল 
মা াসা,গাবতলী,ব ড়া।

০১৭৩০-৯০৬৮৩৭

০৪ রাজশাহী ব ড়া মাসা:তানিজলা 
খাতনু,সহ- পার।

কািরমপাড়া িব এম দািখল 
মা াসা,গাবতলী,ব ড়া।

০১৭১৩-৬৪২২৯০৯

০৫ রাজশাহী ব ড়া মা:আ লু 
কােদর, পার।

মিহষাবান সরকারপাড়া এ ইউ 
দািখল 

মা াসা,গাবতলী,ব ড়া।

০১৭১২-১৩৭১০৯

০৬ রাজশাহী ব ড়া মা: দেলায়ার 
হােসন,সহ- পার।

মিহষাবান সরকারপাড়া এ ইউ 
দািখল 

মা াসা,গাবতলী,ব ড়া।

০১৭৩৪-৬৩৬৫২৮

০৭ রাজশাহী ব ড়া আ ন ম আ রু 
রিহম, পার।

প পাড়া রহমািনয়া দািখল 
মা াসা,গাবতলী,ব ড়া।

০১৯১৫-৪৪৮৯২৮

০৮ রাজশাহী ব ড়া মা:আ লু 
খােলক,সহ- পার।

নািশপুর বািলকা দািখল 
মা াসা,গাবতলী,ব ড়া।

০১৭৪৫-১৭৬৫৫৬

০৯ রাজশাহী ব ড়া মা:আ ু ািহল 
হািদ,সহ- পার।

ভপাড়া দা ল উলমু দািখল 
মা াসা,গাবতলী,ব ড়া।

১০ রাজশাহী ব ড়া মা:আ লু 
বােসদ, পার।

সানাকািনয়া িহজবুন নূর 
বািলকা দািখল 

মা াসা,গাবতলী,ব ড়া।

০১৭১৯-৭৩৭৪২৫
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১১ রাজশাহী ব ড়া দেলায়ার 
হােসন,সহ- পার। 

সানাকািনয়া িহজবুন নূর 
বািলকা দািখল 

মা াসা,গাবতলী,ব ড়া। 

০১৭২৩-২১৯০৮০

১২ রাজশাহী ব ড়া মা:তির ল 
আলম, পার।

তা াতলা দািখল 
মা াসা,গাবতলী,ব ড়া।

০১৫৫৬৩০১১৫৪

১৩ রাজশাহী ব ড়া মা:আিজজুর 
রহমান,সহ- পার।

বা াই কাহারা এফ এ ইউ এ 
দািখল মা াসা,কাহাল,ুব ড়া।

১৪ রাজশাহী ব ড়া মা:আবু 
হােশম, পার। 

ভুগইল দািখল 
মা াসা,কাহাল,ুব ড়া।

০১৭১৮-৪৪২৫০৯

১৫ ঢাকা িকেশারগ মা:আ সু 
সা ার,সহ- পার।

মৗলভী করামত আলী 
ব মখুী আিলম 

মা াসা, ভরব,িকেশারগ ।

০১৭১৪-৬৩৮০৩৬

১৬ রংপুর রংপুর মা:আইয়ুব 
আলী, পার।

পর রামপুর ি -মখুী দািখল 
মা াসা,পীরগ ,রংপুর।

০১৭২৬-২১৭৮৬৪

১৭ রংপুর রংপুর মা:আ ছু 
ছামাদ,সহ- পার।

কািশমপুর দা ল আমান ি -
মখূী দািখল 

মা াসা,পীরগ ,রংপুর।
১৮ রংপুর রংপুর মা:আ লু 

মা ােলব, পার।
ঝারাঘাট শাহ ছােলক দািখল 

াসা,পীরগ ,রংপুর।
০১৭৩৪-২৭৭২৭৩

১৯ িসেলট িসেলট মা:আ লু ওয়ািহদ 
চৗধুরী,সহ- পার।

আলহা  িমনা বগম নূরানীয়া 
মিহলা দািখল 

মা াসা,বালাগ ,িসেলট।

০১৮১৯-৫৬৯৫৭৯

২০ চ াম চ াম মা:নািছর 
উ ীন,সহ- পার।

নূরীয়া ইসলািময়া দািখল 
(িব ান) 

মা াসা,সীতা ড,চ াম।

০১৮২০-১১৯৬৭১

২১ চ াম ল ীপুর মহুা দ আলমগীর 
হােসন, পার।

আল আরাফাহ দািখল 
মা াসা,রায়পুর,ল ীপুর।

০১৭১১-১৬৮২২৭

২২ চ াম ফনী মাহা দ 
ইয়াহইয়া, পার

লময়ুা ইসলািময়া দািখল 
মা াসা,সদর, ফনী।

০১৮১১-২১৯৫৯৪

২৩ িসেলট হিবগ মা:শাম ল 
হক, পার।

কাজীগ  বাজার দািখল 
মা াসা,নবীগ ,হবীগ ।

০১৭০৩-৯৬৪২৬০

২৪ রাজশাহী পাবনা মা:আ রু 
রহমান,সহ- পার।

র াম দািখল 
মা াসা,সাঁিথয়া,পাবনা।

০১৭২৫-৪০০৫৬৭

২৫ চ াম ল ীপুর মা:আবুল 
হাছাইন, পার।

সােয় ানগর বানাতলু 
মাসেলিমন (মিহলা) দািখল 
মা াসা,রায়পুর,ল ীপুর।

০১৭৪২-৩৪৮৪৭৫ 

২৬ চ াম ল ীপুর মাহা দ শরীফ 
হাসাইন ভূইয়া,সহ-

পার।

গাজীনগর দা ু াত 
ইসলামীয়া দািখল 

মা াসা,রায়পুর,ল ীপুর।

০১৭১৬-৫৭৩১১০

২৭ বিরশাল বিরশাল মা:শাহ আলম,সহ-
পার।

ইসলামপুর আিলম 
মা াসা,বাবুগ ,বিরশাল।

০১৭২৬-০৬৬৭৯২

২৮ রাজশাহী পাবনা আ রু রউফ 
খাঁন, পার।

মাধপুর আল-কাদিরয়া দািখল 
মা াসা,সাঁিথয়া,পাবনা।

০১৭৮৪-৭৯৪৫১৬

২৯ ঢাকা ঢাকা এস এম এ মিমন 
িময়াজী, পার।

নবীয়াবাদ ইসলািময়া দািখল 
মা াসা,বাসােবা,ঢাকা।

০১৭১৪-৪৪৫৮৬২

৩০ রাজশাহী নওগাঁ মা:রায়হান 
উ ীন, পার।

চি ডপুর দািখল 
মা াসা,সদর,নওগাঁ।

০১৭১১-৯৮১৯৭৯
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৩১ রাজশাহী নওগাঁ মা: তাফা ল 
হােসন মা া,সহ-

পার।

চি ডপুর দািখল 
মা াসা,সদর,নওগাঁ।

০১৭১১-১৪১৭৮৭

৩২ িসেলট নামগ মা:আ:জিলল,সহ-
পার।

ভােদরেটক ইসলািময়া দািখল 
মা াসা,িবষ রপুর, নামগ । 

০১৭২৮-৬৪৮২৭৬

৩৩ রাজশাহী জয়পুরহাট মা:আ রু সু 
ম ডল,সহ- পার।  

আিট দাশড়া ঘগুইল দািখল 
মা াসা, তলাল,জয়পুরহাট।

০১৭৪৫-৯৮১২২৯ 

৩৪ রংপুর িড় াম মা: মাহবুবুর 
রহমান, পার।

নােগ রী বািলকা দািখল 
মা াসা, নােগ রী, িড় াম।

০১৭৪৮৫৬৭৫৭৬

৩৫ রংপুর িড় াম ফা ক আহে দ, 
সহ- পার

নােগ রী বািলকা দািখল 
মা াসা, নােগ রী, িড় াম।

০১৭৪৮৫৬৭৫৭৬

৩৬ চ াম ল ীপুর শামছুল 
আলম, পার।

পীর ফজলু াহ ইসলািম িমশন 
দািখল 

মা াসা,রায়পুর,ল ীপুর।

০১৭১৮-৮৩১৩০৪

৩৭ বিরশাল বিরশাল মা: ল 
আমীন, পার।

জাহাপুর দািখল 
মা াসা,বাবুগ ,বিরশাল।

০১৭২১-৩৩৩৮৭৩

৩৮ বিরশাল বিরশাল মা: দেলায়ার 
হাসাইন,সহ-

পার।

জাহাপুর দািখল 
মা াসা,বাবুগ ,বিরশাল।

০১৭৪৮-৩৯৭২৪৯

৩৯ ঢাকা িকেশারগ আ ু াহ 
ভূঞা, পার।

লিতবাবাদ আিতকীয়া 
ছাবহানীয়া দািখল 

মা াসা,সদর,িকেশারগ ।

০১৭১৯-৯৮২৭১২

৪০ ঢাকা িকেশারগ মা:সাইফুর 
রহমান,সহ- পার।

লিতবাবাদ আিতকীয়া 
ছাবহানীয়া দািখল 

মা াসা,সদর,িকেশারগ ।

০১৭১৪-৭৯৮৯৮০

০৩.০৩.  দািখলদািখল  েররেরর  পারপার  ওও  সহসহ  পারপার  িশ কেদরিশ কেদর  জজ   িশ ািশ া  শাসনশাসন  ওও  ব ব াপনাব ব াপনা  িশ েণিশ েণ  মেনানীতমেনানীত  িশ ণাথীগেণরিশ ণাথীগেণর
জজ   িনেদশনািনেদশনা  িন পিন প::
   ০১. আগামী ১৬.০২.২০২০ ি ঃ তািরখ হেত ০৫.০৩.২০২০ ি : তািরখ পয  ায় িতন স াহ ব াপী (১৯ িদন) দািখল
েরর পার ও সহ পার িশ কেদর জ  িশ া শাসন ও ব ব াপনা িশ ণ বাংলােদশ মা াসা িশ ক িশ ণ

ইনি িটউট এ অ ি ত হেব।
  ০২. িশ েণ অংশ হণকারীেদর ১৫.০২.২০২০ ি : তািরখ িবকাল ৫.০০ টা থেক ১৬.০২.২০ ি : তািরখ সকাল ৮:০০
টার মেধ  বাংলােদশ মা সা িশ ক িশ ণ ইনি িটউট, বাড বাজার, গাজীপুর (জাতীয় িব িবদ ালয় সি কেট) উপি ত
হেয় রিজে শন ও হাে েল অব ান িনি তকরেত হেব।
  ০৩. িশ ণ চলাকালীন ইনি িটউেটর ক া ােস অবি ত হাে েল অব ান করেত হেব। মিহলা িশ ণাথীেদর জ
আলাদা মিহলা হাে েল থাকা ও খাওয়ার ব ব া রেয়েছ।
  ০৪. হাে ল থেক িবছানার চাদর, বািলশ, তাষক ও মশারী সরবরাহ করা হেব
  ০৫. কাস চলাকােল কতৃকায িশ ণাথীর জ  িবিধ মাতােবক িশ ণ ভাতা ও িট,এ দান করা হেব।
  ০৬. িশ েণ অংশ হণকারীেক াথিমক খরচ মটােনার জ  হাতখরচ বােদ নূ নপে  ২,৫০০/-( ই হাজার পঁাচশত)
টাকা সে  আনেত হেব।
  ০৭. মা াসা পিরচালক কিমিটর সভাপিতর িনকট থেক ছাড়প  এবং সদ  তালা ০২ ( ই) কিপ পাসেপাট সাইেজর
সত ািয়ত ছিব আনেত হেব।
  ০৮. খলাধুলার জ  উপেযাগী পাশাক সােথ আনেত হেব।
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  ০৯. িনেদশনা অ যায়ী সংযু  ছক পূরণ কের িশ ণ ইনি িটউট এ জমা িদেত হেব।
  ১০. বয়স ৫৮ বছেরর উে /শারীিরকভােব অ  /২০১৪ সেনর পের এ ধরেণর কােস িবএমিটিটআই- ত অংশ হণ কের
থাকেল তাঁেক অ  কােস অংশ হণ করেত হেব না। তেব সে ে  উি িখত িবষেয়র ০১ (এক) জন িশ কেক রণ করা
যেত পাের।

  ১১. িশ ণিশ ণ  স িকতস িকত  কানকান  তেথ রতেথ র  েয়াজনেয়াজন  হেলহেল,,জনাবজনাব  মাঃমাঃ  বলােয়তবলােয়ত  হােসনহােসন, , উপাধউপাধ ,(,( মাবইলমাবইল: : ০১৭১২১৪৭৯৭২০১৭১২১৪৭৯৭২))
ওও  ধানধান  সম য়কসম য়ক,,িবএমিটিটআইিবএমিটিটআই, , জনাবজনাব  মাঃমাঃ  মিুজবুরমিুজবুর  রহমানরহমান, , ভাষকভাষক ( ( মাবাইলমাবাইল  নংনং--০১৯২৪৭৯৮০৪০০১৯২৪৭৯৮০৪০) ) ওও
সম য়কসম য়ক,,িবএমিটিটআইিবএমিটিটআই  এরএর  সােথসােথ  যাগােযাগযাগােযাগ  করাকরা  যেতযেত  পােরপাের।।
  ১২. মেনানয়ন া  পার ও সহ পারগেণর িশ ণ িনি তকরেণর লে  বাংলােদশ মা াসা িশ ক িশ ণ ইনি িটউট
এ উ  িশ কগেণর উপি িত িনি ত করার জ  িত ান ধানগণেক এবং কিমিটর সভাপিতেক অ েরাধ করা হল। উে খ
য, যুি স ত ও হণেযাগ  কারণ ব তীত মেনানীত িশ ক িশ েণ অ পি ত থাকেল তা অসদাচারণ িহেসেব িবেবিচত

হেব এবং তদা যায়ী ব ব া হণ (িবিধ মাতােবক এমিপও ব ) করা হেব।

দািখল মা াসার পার/সহ পারেদর জ   BMTTI- ত আেয়ািজত িশ া শাসন ও ব ব াপনা িশ ণ কােস (৯১ তম
ব াচ)  মেনানীত িশ ণাথীগেণর নাম, িত ােনর নােমর তািলকা এবং িনেদশনাসমহূ িনেদশ েম রণ করা হেলা।

২-১২-২০১৯

অধ / িত ান ধান..................সংি  সকল

মাহফজুা ইয়াছিমন
সহকারী পিরচালক

ারক ন র: ৫৭.২৫.০০০০.০০৬.০৪.০০৪.১৭.১৩৭/১ তািরখ: ১৭ অ হায়ণ ১৪২৬
০২ িডেস র ২০১৯

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব,কিরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ,িশ া ম ণালয়,ঢাকা, 
২) অধ , িবএমিটিটআই, বাডবাজার,গাজীপরু; (মেনানীত িশ ণাথীগেণর মেধ  অ পি ত িশ ণাথীগেণর তািলকা
২০.০২.২০২০ ি : তািরেখর মেধ  রণ করেত হেব।)
৩) আ িলক উপ-পিরচালক,মাধ িমক ও উ িশ া ..............সংি  অ ল;
৪) জলা জলা িশ া অিফসার..............সংি  জলা,
৫) উপেজলা মাধ িমক িশ া অিফসার..........সংি  সকল;
৬) অিফস কিপ।

২-১২-২০১৯

মাহফুজা ইয়াছিমন 
সহকারী পিরচালক
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