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িাবষ িক প্রবতবিদন (২০২০-২০২১)
ভূবমকা
িাাংলাবদশ মাদ্রাসা বশক্ষক প্রবশক্ষণ ইনবিটিউট সারাবদবশর মাদ্রাসা বশক্ষকগবণর জন্য একমাত্র প্রবশক্ষণ প্রবতষ্ঠান। এখাবন এিবতদায়ী থেবক
শুরু কবর বসবনয়র মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষগবণর জন্য প্রবশক্ষণ পবরচাবলত হয়। শহরাঞ্চল থেবক শরু কবর প্রাবিক জনপবদর বশক্ষকগণও
থেবনা মাদ্রাসা বশক্ষাপ্রশাসন ও বশখন-থশখাবনা কাে িক্রবম কাবিত মান অজিন করবত পাবরন থস লক্ষযবক সামবন থরবখই বিএমটিটিআই সমস্ত
কাে িক্রম পবরচাবলত কবর আসবে। তবি থকাবিড-১৯ পবরবিবতর কারবণ ২০২০-২০২১ আবে িক িেবরর সামবিক প্রবশক্ষণ কাে িক্রম ঝবুঁ কর মবধ্য
পবে োয়। পরিতীবত প্রশাসবনক মন্ত্রণালবয়র সবচি মবহাদবয়র প্রতযক্ষ তত্ত্বািধান ও থোগ্য থনতৃবত্ত্ব অনলাইন প্রবশক্ষণ কাে িক্রম পবরচালনার
মাধ্যবম থস ঝবুঁ ক পুবরাপুবরিাবি থমাকাবিলা করা সম্ভি হয়। উবেখ্য, অনলাইন প্রবশক্ষণ কাে িক্রম িাাংলাবদবশ মাদ্রাসা বশক্ষার ইবতহাবস একটি
অনন্য ঘটনা। প্রেবম িািা হবয়বেল, আইবসটি ও সুবোগ-সুবিধার বদক থেবক তুলনামূলক বিচাবর বপবেবয় পো মাদ্রাসা বশক্ষকগণ হয়বতা
অনলাইন প্রবশক্ষবণর সাবে মাবনবয় বনবত পারবিন না বকন্তু সকল আশাংকা অমূলক প্রমাবণত কবর অতযি সফলতার সাবে আরবি ও ইাংবরবজ
িাষাবশক্ষা থকাস িসহ অন্যান্য থকাস ি পবরচাবলত হবয়বে। মাদ্রাসা বশক্ষার জন্য থকাবিট মূলত আশীি িাদ হবয় এবসবে।

২. বিএমটিটিআই কতৃিক পবরচাবলত প্রবশক্ষণ থকাস িসমূবহর নাম
বিষয়বিবিক প্রবশক্ষণ থকাবস ি আরবি, ইাংবরবজ ও গবণত এই বতনটি বিষয়বক মূল বিষয় বহবসবি বিবিচনা করা হবয়বে। বিষয়বিবিক
প্রবশক্ষবণর আবয়াজন করা হবল িবণ িত বতনটি মূল বিষবয়র সাবে অিবশষ্ট বিষয়গুবলার (িাাংলা, রসায়ন, জীিবিজ্ঞান, আল-থকারআন,
সাধারণ বিজ্ঞান, ইসলাবমর ইবতহাস ও সমাজবিজ্ঞান) থেবকাবনা একটি বনবয় থমাট চারটি বিষবয়র সমন্ববয় একটি প্রবশক্ষণ ব্যাচ গঠন করা
হয়।
প্রবশক্ষণ থকাবস ির নাম

ক্রবমক
০১.
০২.
০৩.
০৪.
০৫.
০৬.
০৭.
০৮.
০৯.
১০.

বিষয়বিবিক প্রবশক্ষণ থকাস ি
(আরবি, ইাংবরবজ, গবণত, আল-বকারআন, বিজ্ঞান, িাাংলা, ইসলাবমর ইবতহাস ও সমাজবিজ্ঞান)
বিষয়বিবিক প্রবশক্ষণ থকাস ি (আরবি, ইাংবরবজ, গবণত, রসায়ন, জীিবিজ্ঞান)
বশক্ষা প্রশাসন ও ব্যিিাপনা প্রবশক্ষণ থকাস ি
বশক্ষা প্রশাসন ও ব্যিিাপনা সঞ্জীিনী থকাস ি
বশক্ষা প্রশাসন ও ব্যিিাপনা প্রবশক্ষণ থকাস ি
বশক্ষা প্রশাসন ও ব্যিিাপনা সঞ্জীিনী থকাস ি
বশক্ষা প্রশাসন ও ব্যিিাপনা প্রবশক্ষণ থকাস ি
বিষয়বিবিক প্রবশক্ষণ থকাস ি (আরবি, ইাংবরবজ, গবণত, বিজ্ঞান, িাাংলা)
আরবি িাষা প্রবশক্ষণ থকাস ি
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স্তবরর নাম
দাবখল
আবলম/ফাবেল
সুপার/সহ-সুপার
অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষ
এিবতদায়ী প্রধান
এিবতদায়ী
দাবখল/আলীম
দাবখল/আলীম

৩. প্রবশক্ষণ কাে িক্রবমর বিিরণ
২০২০ সাবল কবয়কটি প্রবশক্ষণ থকাস ি অফলাইবন অনুবষ্ঠত হওয়ার পর কবরানার প্রবকাপ বৃবি পাওয়ায় তা িন্ধ হবয় োয়। প্রবশক্ষণ
কাে িক্রবমর ধারািাবহকতা িজায় রাখবত পরিতীবত অনলাইবন প্রবশক্ষণ কাে িক্রম পবরচাবলত হয়। অে িিের ২০২০-২০২১ থময়াবদ পবরচাবলত
বশক্ষাপ্রশাসন ও ব্যিিাপনা প্রবশক্ষণ থকাস ি, বিএমএড থকাস ি, বিষয়বিবিক প্রবশক্ষণ থকাস ি ও িাষা বশক্ষা প্রবশক্ষণ থকাস িসমূবহ প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
থমাট প্রবশক্ষণােীর সাংখ্যা বেল ১৯৮৭ জন।

৩.১ বিষয়বিবিক প্রবশক্ষণ থকাস ি
ক্রবমক
০১
০২
০৩
০৪
০৫
০৬
০৭
০৮
০৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮
১৯
২০
২১
২২
২৩
২৪
২৫

প্রশশক্ষদণর নাম
২২তম শবষয়শিশিক প্রশশক্ষণ বকাস ড (এবদতোশয়)
২৩তম শবষয়শিশিক প্রশশক্ষণ বকাস ড (এবদতোশয়)
২৪তম শবষয়শিশিক প্রশশক্ষণ বকাস ড (এবদতোশয়)
২৫তম শবষয়শিশিক প্রশশক্ষণ বকাস ড (এবদতোশয়)
২৬তম শবষয়শিশিক প্রশশক্ষণ বকাস ড (এবদতোশয়)
২৭তম শবষয়শিশিক প্রশশক্ষণ বকাস ড (এবদতোশয়)
২৮তম শবষয়শিশিক প্রশশক্ষণ বকাস ড (এবদতোশয়)
২৯তম শবষয়শিশিক প্রশশক্ষণ বকাস ড (এবদতোশয়)
৩০তম শবষয়শিশিক প্রশশক্ষণ বকাস ড (এবদতোশয়)
৩১তম শবষয়শিশিক প্রশশক্ষণ বকাস ড (এবদতোশয়)
১৫৯তম শবষয়শিশিক প্রশশক্ষণ বকাস ড (োশিল)
১৬০তম শবষয়শিশিক প্রশশক্ষণ বকাস ড (োশিল)
১৬১তম শবষয়শিশিক প্রশশক্ষণ বকাস ড (োশিল)
১৬২তম শবষয়শিশিক প্রশশক্ষণ বকাস ড, (োশিল)
১৬৩তম শবষয়শিশিক প্রশশক্ষণ বকাস ড, (োশিল)
৪র্ ড আরশব িাষা প্রশশক্ষণ বকাস ড (োশিল)
৫ম আরশব িাষা প্রশশক্ষণ বকাস ড (োশিল)
১ম ইাংদরশজ িাষা প্রশশক্ষণ বকাস ড (োশিল)
২য় ইাংদরশজ িাষা প্রশশক্ষণ বকাস ড (োশিল)
৫২তম শবষয়শিশিক প্রশশক্ষণ বকাস ড (প্রিাষক/সহ. অধ্যাপক)
৮২তম শবষয়শিশিক প্রশশক্ষণ বকাস ড (প্রিাষক/সহ. অধ্যাপক)
১ম আরশব িাষা প্রশশক্ষণ বকাস ড (প্রিাষক)
২য় আরশব িাষা প্রশশক্ষণ বকাস ড (প্রিাষক)
৩য় আরশব িাষা প্রশশক্ষণ বকাস ড (প্রিাষক)
শবএমএর্ প্রশশক্ষণ বকাস ড

বময়াে
৩১/০১/২০২১-০৪/০২/২০২১
৩১/০১/২০২১-০৪/০২/২০২১
০৭/০২/২০২১-১১/০২/২০২১
২৮/০২/২০২১-০৪/০৩/২০২১
০৭/০৩/২০২১-১১/০৩/২০২১
৩০/০৫/২০২১-০৩/০৬/২০২১
০৬/০৬/২০২১-১০/০৬/২০২১
০৬/০৬/২০২১-১০/০৬/২০২১
১৩/০৬/২০২১-১৭/০৬/২০২১
১৩/০৬/২০২১-১৭/০৬/২০২১
২৭/১২/২০২০-১৪/০১/২০২১
১৭/০১/২০২১-১১/০২/২০২১
১৪/০২/২০২১-১১/০৩/২০২১
১৪/০৩/২০২১-০৮/০৪/২০২১
২৩/০৫/২০২১-১৭/০৬/২০২১
২৩/০৫/২০২১-২০/০৬/২০২১
২৩/০৫/২০২১-২০/০৬/২০২১
২৩/০৫/২০২১-১৭/০৬/২০২১
২৩/০৫/২০২১-১৭/০৬/২০২১
১৪/০২/২০২১-১১/০৩/২০২১
১৪/০৩/২০২১-০৮/০৪/২০২১
০১/০৪/২০২১-০৯/০৫/২০১
২৩/০৫/২০২১-২০/০৬/২০২১
২৩/০৫/২০২১-২০/০৬/২০২১
২০২০ শশক্ষাবষ ড

সাংখ্যা
৬৪
৫৭
৪৬
৪৪
২৭
৪৮
৪৯
৩৮
৪০
৪০
১০৯
১৫৬
১৬৭
১১৬
৪১
৩৪
৩৪
৩৫
৩৫
৪৯
২০
৩৮
৩১
৩৪
১০৭

বমাট সব ডদমাট

৪৫৩

৭২৭

১৪৫৯

১৭২

১০৭

৩.২ বশক্ষা প্রশাসন ও ব্যিিাপনা প্রবশক্ষণ থকাস ি
ক্রবমক
০১
০২
০৩
০৪
০৫
০৬
০৭
০৮
০৯
১০
১১
১২

প্রশশক্ষদণর নাম
৭১তম শশক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা (এবদতোয়ী প্রধান)
৭২তম শশক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা (এবদতোয়ী প্রধান)
৭৩তম শশক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা (এবদতোয়ী প্রধান)
৯২তম শশক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা (সুপার)
৯৩তম শশক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা (সুপার)
২৯তম শশক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সঞ্জীবনী (সুপার)
৩০তম শশক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সঞ্জীবনী (সুপার)
৩১তম শশক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সঞ্জীবনী (সুপার)
৩২তম শশক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সঞ্জীবনী (সুপার)
৬২তম শশক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা (অধ্যক্ষ)
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প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত থমাট প্রবশক্ষণােী

২০২০-২০২১

১৯৮৭ জন

৪. অধ্যবক্ষর িাসিিন থমরামত
অধ্যবক্ষর িাসিিনটি ‘মাদ্রাসা বশক্ষক প্রবশক্ষণ ইবনবিটিউট’ িাপন প্রকবের আওতায় ২০০০ সাবল বনবমিত হয়। হস্তািবরর পর
থেবক প্রায় বিগত ২১ িেবর থকাবনা অধ্যক্ষ থসখাবন িসিাস কবরনবন। দীঘ িবদন োিত িাঙ্গা আসিািপত্র, জানালার বিল, নষ্ট ফযান,
পুরাবনা কাবপিট, থহাবিবল ব্যিহার অনুপবোগী চাদর, িাবলশ, মশাবর, থতাষক, গাবের টায়ার, পুরাবনা কাবপিট, নষ্ট থজনাবরটর, নষ্ট
থরবিজাবরটর, িাঙ্গা স্যাবনটাবর ইতযাবদ বজবনসপত্র িাসিিবনর মবধ্য ডাবপাং কবর রাখা হবয়বেল। থসখাবন ভূতবর পবরবিশ সৃবষ্ট
করা হবয়বেল। ফবল িবয় িাসিিবনর আবশপাবশ থকউ থেত না। িতিমান অধ্যক্ষ িিনটি পবরস্কার-পবরচ্ছন্ন করার জন্য একটি কবমটি
গঠন কবরন। পরিতীবত ১৬১তম মাবসক সমন্বয় সিার ১৪ নম্বর বসিাি থমাতাবিক িিন থেবক িবণ িত মালামাল অপসারণ করার
বসিাি গৃবহত হয়। বিএমটিটিআই এর ৪০তম থিাড ি অি গিণ িরস সিার বসিাি এিাং কাবরগবর ও মাদ্রাসা বশক্ষা বিিাবগর সবচি
মবহাদবয়র প্রতযক্ষ বনবদ িশনায় বশক্ষা প্রবকৌশল অবধদপ্তর িতিমাবন িাসাটি থমরামত করবে। আশা করা োয় অবচবরই িাসাটি
িসিাবসর জন্য হস্তাির করা হবি। এটি একটি যুগািকারী পদবক্ষপ। কারণ অধ্যক্ষ ও থহাবিল সুপার না োকায় একটি কবমটির
মাধ্যবম থহাবিল পবরচাবলত হবতা। কবমটির সম্মাবন িািদ থহাবিল ফাণ্ড থেবক খরচ হবতা ২৫০০০ (পঁবচশ হাজার) টাকা। টাকা
খরচ হবলও প্রবতষ্ঠাবনর থতমন লাি হয়বন। কারণ তখন থকউ কযাপাবস অিিান কবরনবন। িবন্ধর বদনগুবলাবত কযাপাস এবকিাবরই
অরবক্ষত োকবতা। অপরবদবক িাসািাো িািদ সরকার ন্যযনপবক্ষ মাবসক ৫০০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা হাবর রাজস্ব থেবক িবঞ্চত
হবয়বে। তাোো িাসায় িসিাস না করবল িাসার আয়ুষ্কালও কবম োয়। সাবি িক বিবিচনায় এটি একটি চমৎকার বসিাি। তবি স্বািয
ঝবুঁ কর বিষয়টি বিবিচনায় বনবয় িতিমাবন চারপাবশর কারখানার দূষণ কমাবনার পদবক্ষপ থনওয়া প্রবয়াজন।
৫. থহাবিল সুপাবরর িাসিিন থমরামত
‘মাদ্রাসা বশক্ষক প্রবশক্ষণ ইবনবিটিউট’ িাপন শীষ িক প্রকে থশষ হওয়ার পর প্রবশক্ষণ কাে িক্রম শুরুর প্রাক্কাবল ০১ থসবেম্বর ২০০২
তাবরবখ থহাবিল সুপার ও সহকারী সুপার বনবয়াগ থদওয়া হয়। থস বনবয়াবগর ধারািাবহকতা ২৩ জুন ২০১৪ তাবরখ পে িি অব্যাহত
োবক। থেসি কমিকতিা থসসমবয়র মবধ্য থহাবিল সুপার/সহকারী সুপাবরর দাবয়ত্ব পালন কবরবেন তাঁরা সকবলই বিবধ-থমাতাবিক
িাসািাো কতিন কবরন। উবেখ্য, ২০১৩-২০১৪ সাবলর বদবক অধ্যক্ষ ও থহাবিল সুপাবরর িাসিিবনর আবশপাবশ অবনকগুবলা বশেকারখানা গবে উবঠ। থসখাবন (িাসিিবনর পাবশ) ২/৩টি িে িে থজনাবরটর িাবপত হয়। ফবল শব্দদূষণ ও িায়ুদূষণ অসহনীয় মাত্রায়
থিবে োয়। থস থপ্রবক্ষবত থকাবনা কমিকতিা থহাবিল সুপাবরর িাসিিবন িসিাস করবত আিহী না হওয়ায় বিষয়টি বিএমটিটিআই-এর
থিাড ি অি গিন িরস এর ৩০তম ও ৩১তম সিায় আবলাচনা হয়। তখন থেবক বিওবজ এর বসিাবির আবলাবক থকা-অবড িবনশন কবমটি
দ্বারা থহাবিল পবরচাবলত হবয় আসবে । তাই জুলাই-২০১৪ সাল থেবক থহাবিল সুপার/সহকারী সুপার বহবসবি থকউ দাবয়ত্ব পালন
কবরনবন। তবি প্রবতষ্ঠাবনর স্বাবে ি একজনবক থহাবিল সুপাবরর দাবয়ত্ব থদওয়া হবয়বে। বতবন িতিমাবন থসখাবন িসিাস করবেন।
৬. থসশন উপিাপন ও পবরবশাধন
বিগত অবটাির (২০২০) মাস থেবক প্রবতযক অনুষদ সদস্য তাঁর বনবজর সিবচবয় িাবলা অবধবিশনটি সকল অনুষবদর সামবন উপিাপন
কবরন। উপিাা্পন থশবষ অধ্যক্ষসহ সকবলর বফডব্যাবকর ওপর বিবি কবর বতবন তাঁর থসশনটি পবরবশাধন ও পবরমাজিবনর কাজ করবেন।
এবত অনুষদ সদস্যগবণর উপবিবত, আিহ ও আত্মবিশ্বাস থিবেবে।
৭. থিাররুম িানাির ও মালামাবলর চাবহদা বনরূপণ
বিএমটিটিআই এর খাতবিবিক মালামাল চাবহদা বনরূপবণর জন্য গত বতন অে িিেবর (২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯ ও ২০১৯-২০২০)
ক্রয়কৃত দ্রব্যাবদ ও মালামাবলর তাবলকার বিবিবত ২০২০-২০২১ অে িিেবর মালামাল ক্রবয়র চাবহদা বনরূপণ ও িাজারদর োচাইবয়র
জন্য পাঁচ সদস্যবিবশষ্ট একটি কবমটি গঠন করা হয়। থিাররুবম রবক্ষত মালামাবলর তাবলকা প্রস্তুত করা হবয়বে এিাং থসগুবলা পাবশর
িে রুবম িানািবরর প্রবক্রয়া চলমান।
৮. অনলাইন আরবি ও ইাংবরবজ থপাবকন থকাস ি চালুকরণ
থকাবিড-১৯ পবরবিবতবত সারাবদবশর মাদ্রাসা বশক্ষকগবণর জন্য অনলাইবন আরবি ও ইাংবরবজ িাষা প্রবশক্ষণ থকাস ি শুরু হবয়বে।
আমরা একযুগ ধবর ইাংবরবজ ও আরবি বশবখ বকন্তু তা ঠিকমবতা শুবন বুবিনা িা িলবতও পাবরনা। এটি আমাবদর জন্য লজ্জার। প্রবতযক
িাষার বনজস্ব একটি শবি আবে। িাষা একজন মানুবষর শারীবরক িাষাও িদবল থদয়। আমরা সিসময়ই িবল, আরবি আোহ তা’আলার
িাষা। আরবি জান্নাবতর িাষা। অেচ থশানা ও িলার দক্ষতায় সাধারণ বশক্ষার আরবি আর মাদ্রাসা বশক্ষায় ইাংবরবজবত আমরা অতযি
দুি িল। মারমুখী প্রবতবোবগতার যুবগ অন্যবদবশর তুলনায় আমরা প্রবতবনয়ত বপবেবয় পেবে। আরবি িাষািাবষ থদশসমূবহ শ্রমিাজার
আমাবদর নাগাবলর িাইবর চবল োবচ্ছ। শুধুমাত্র িাষা না জানার কারবণ আমাবদর প্রিাসীগণ থিতন অবনকগুণ কম পান। এবত থদশ
বিপুল পবরমাণ বিবদবশক মুদ্রা অজিন থেবক িবঞ্চত হবচ্ছ। তাোো িাষাবশক্ষা মে িাদার প্রতীক। িাষা জ্ঞাবনর িাহন ও জীিীকা বনি িাবহর
প্রতীক। দুবটা িাষার সঠিক চর্চ্িা থদশবক িদবল থেবত পাবর। কাবরগবর ও মাদ্রাসা বশক্ষা বিিাবগর সম্মাবনত সবচি মবহাদয় বিষয়টি
গিীরিাবি অনুধািন কবরবেন। বতবন স্বপ্নদ্রষ্টা মানুষ। তাঁর প্রতযক্ষ তত্ত্বািধাবন বিএমটিটিআই এক মাসব্যাপী িাষাবশক্ষা প্রবশক্ষণ থকাস ি

চালু কবরবে। এটি মাদ্রাসা বশক্ষার ইবতহাবস একটি মাইলফলক। বিস্তর আলাপ-আবলাচনা থশবষ এর থকাস ি-কাবরকুলাম প্রস্তুত করা
হবয়বে। িতিমাবন অতযি সফলতার সাবে থকাস ি দুটি চলমান রবয়বে।
৯. পবরষ্কার-পবরচ্ছন্নতা ও থসৌন্দে িিধ িন কাে িক্রম














দীঘ িবদন পাবনর ট্াাংক পবরষ্কার করা হয়বন। কবরানাকাবল প্রবশক্ষণােীবদর অনুপবিবতবত ৩১টি পাবনর ট্াাংক ও বরজািি ট্াাংক
পবরষ্কার কবর জীিাণুমুি করা হবয়বে
দূঘ িটনা ঘটবত পাবর থস আশাংকা থেবক দীঘ িবদনোিত পবরতযি দু’টি টিউিওবয়বলর পাইপ উবিালন করা হবয়বে
থকাবিড-২০১৯ উপলবক্ষ সবচতনতা বৃবি ও স্বািযবিবধ অনুসরবণর জন্য বিবিন্ন ব্যানার, থফস্টুন বতবর কবর কযাপাবসর বিবিন্ন
িাবন িাপন করা হয়। প্রবিশবগবট হাত থধায়ার ব্যিিা করা হবয়বে
কযাপাবসর অিযিবর সীমানা প্রাচীর িরাির প্রচুর আগাো-ময়লা আি িজনা বেল। তাোো প্রশাসবনক িিবনর বপেবন থেবনর অিিা
অতযি থশাচনীয় পে িাবয় বেল ো পবরস্কার-পবরচ্ছন্ন করা হবয়বে। তবি এখনও বকছু জায়গা অিবশষ্ট আবে
জাতীয় বদিসসমূবহ কযাপাস সাজাবত দণ্ডসহ থফস্টুবনর ব্যিিা করা হবয়বে
ফলদান থশবষ সকল বৃবক্ষর ডালপালা োটাইবয়র কাজ সপন্ন হবয়বে
নতুন ঘাসকাটা থমবশন ও িযাকুয়াম বিনার ক্রয় করা হবয়বে
থখলার মাঠ, ফুলিাগান রক্ষা ও জু’মার বদবন অবতবরি মুসবের চাপ সামলাবত মসবজবদর োবদ অিায়ীিাবি নামাবজর ব্যিিা
করা হয়।
থমইনবগট ও মসবজবদর মািামাবি িাবন দীঘ িবদবনর পবরতযি একটি পাবনর ট্াাংক টাইলস বদবয় সাজাবনা হবয়বে। কযাপাবসর
থসৌন্দে ি বৃবির জন্য থসখাবন একটি থফায়ারা বনবমিত হবি
অনুষ্ঠান চলাকাবল অবডটবরয়াবম প্রায়ই শব্দবিভ্রাট ঘটবতা। থস সমস্যা দূরীকরবণ িাবলামাবনর ৮টি সাউন্ডিক্স িাপন করা হবয়বে
জাতীয় বৃক্ষবরাপণ কমিসূবচর অাংশ বহবসবি ১৫ জুন ২০২১ তাবরবখ বশক্ষা প্রবতষ্ঠাবন মাননীয় বশক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মবন এম.বপ.
বৃক্ষবরাপণ কমিসূবচর উবদ্বাধন কবরন। থস অনুষ্ঠাবনর ধারািাবহকতায় একই বদবন বিএমটিটিআই কযাপাবস বতনটি ওষবধ ও ফলজ
বৃবক্ষর চারা থরাপন করা হয়
থহাবিবলর জন্য জরুবরবিবিবত একটি সািমাবস িিল পাপ ক্রয় করা হবয়বে
প্রশাসবনক িিবনর পাঁচতলার পবিম পাবশ থরাবডর ধাবর বিএমটিটিআই নামাাংবকত বনয়ন সাইন িাপন করা হবয়বে। এখন অবনক
দূর থেবক সহবজই বিএমটিটিআই প্রবতষ্ঠানটি সাধারণ মানুবষর থচাবখ পবে।

১০. বুবিবৃবিক কাে িক্রম
১০.১

বনবয়াগবিবধ
সাংবশাধন

বিএমটিটিআই এর সাংবশাবধত বনবয়াগবিবধর প্রজ্ঞাপন জাবর হবয়বে ো ‘িাাংলাবদশ মাদ্রাসা বশক্ষক
প্রবশক্ষণ ইনবিটিউট বনবয়াগ বিবধমালা ২০২১’ নাবম অবিবহত। এ বনবয়াগবিবধর প্রজ্ঞাপন জাবরর ফবল
আউটবসাবস িাং-সহ ১১ পবদ জনিল বনবয়াবগর িাধা দূর হবলা। কাবরগবর ও মাদ্রাসা বিিাবগর সবচি
মবহাদবয়র বনবিে তত্ত্বািধাবন অতযি স্বেতম সমবয়র মবধ্য এই কঠিন কাজটি সপন্ন হবয়বে
(এস.আর.ও. নাং-৯১-/আইন/২০২১-সরকাবর চাকুবর আইন ২০১৮, ৫৭ নাং আইন)

১০.২

ম্যানুয়াল সাংবশাধন

িতিমাবন আরবি, ইাংবরবজ ও গবণত বিষবয়র ম্যানুয়াবলর হালনাগাদকরবণর কাজ চলমান। পে িায়ক্রবম
অন্যান্য বিষবয়র ম্যানুয়াবলর কাজ শুরু করা হবি। তবি ইবতামবধ্য মন্ত্রণালবয়র সহবোবগতায় প্রশাসবনক
থকাস িসহ অন্যান্য থকাবস ির কবেেসসমূহ বকছুটা পবরবশাধন করা হবয়বে।

১০.৩ অনলাইন বিএমএড
প্রবশক্ষণ থকাস ি

বিএমটিটিআই কতৃিক পবরচাবলত ২০২০ বশক্ষািবষ ির বিএমএড প্রবশক্ষণ থকাবস ির কাে িক্রম কাে িক্রম
অনলাইবন চালু আবে।

১০.৪

বনবয়াগ কাে িক্রম
সপাদন

বিএমটিটিআই এর ৩টি পবদ বনবয়াগ প্রবক্রয়া সপন্ন হবয়বে। তবি ৩ জবনর মবধ্য ২ জন কাবজ থোগদান
কবরবেন। বিএমটিটিআই এর ইবতহাবস এই প্রেম উন্মুি বিজ্ঞবপ্তর মাধ্যবম স্বেতম সমবয় অতযি স্বচ্ছতার
মাধ্যবম এই বনবয়াগ প্রবক্রয়া সপন্ন হয়।

১১. মহান বিজয় বদিস উদোপন
৪৯তম মহান বিজয় বদিস উদোপন উপলবক্ষ বিএমটিটিআই কযাপাসবক িণ িাঢ্য আবলাকসজ্জায় সবজ্জত করা হয় ো অতীবতর
থেবকাবনা সমবয়র থচবয় অতযি আকষ িণীয় ও মবনামুগ্ধকর বেল। তাোো বিএমএড প্রবশক্ষণােীবদর জন্য বনম্নিবণ িত অনলাইন সাাংস্কৃবতক
প্রবতবোবগতার আবয়াজন করা হয়:
 ‘িঙ্গিন্ধু ও মুবিযুি’ বিষয়ক কুযইজ প্রবতবোবগতা
 থদশাত্নবিাধক ও মুবিযুি বিষয়ক গান
 রবফক আজাবদর ‘এই বিঁবে’ কবিতার আবৃবি
 রচনা প্রবতবোবগতা
উবেখ্য, মুবজি জন্মশতিাবষ িকী উপলবক্ষ ‘জাবতর বপতার স্ববপ্নর থসানার িাাংলা বিবনমিাবণ মুবিযুবির থচতনা ধারণ ও বডবজটাল প্রযুবির
সবি িািম ব্যিহাবরর মাধ্যবম জাতীয় সমৃবি অজিন’ বিষবয়র ওপর আবলাচনা সিার আবয়াজন করা হয়। উি বিষয়িস্তুর ওপর একটি
ধারণাপত্রও উপিাপন করা হয়।

১২. সবহাংসতা ও চরপন্থা থমাকাবিলায় কমিশালা
িাাংলাবদশ পুবলবশর সন্ত্রাস দমন ও আিজিাবতক অপরাধ প্রবতবরাধ থকন্দ্র বনমিাণ
প্রকবের অে িায়বন বিএমটিটিআই অবডটবরয়াবম ‘সবহাংসতা ও চরমপন্থা থমাকাবিলায়
মাদ্রাসা বশক্ষকগবণর ভূবমকা’ বিষয়ক বদনব্যাপী এক কমিশালা অনুবষ্ঠত। গণপ্রজাতন্ত্রী
িাাংলাবদশ সরকাবরর ধমি মন্ত্রণালবয়র সম্মাবনত সবচি ড. থমা. নুরুল ইসলাম প্রধান
অবতবে বহবসবি থেবক অনুষ্ঠানবক থগৌরািাবন্বত কবরবেন। বিএমটিটিআই এর অনুষদ
সদস্য ও বিবিন্ন থকাবস ির প্রবশক্ষণােী বমবল প্রায় ২৫০ জন উি অনুষ্ঠাবন অাংশিহণ
কবরন।

১৩. আম্রোয়া
বিএমটিটিআই এর মাবঠর উির পাবশ রাস্তার ধাবরর আমগাবের বনবচর জায়গাটি থিশ
ঠাণ্ডা ও োয়াযুি। উচুুঁ জায়গাটি স্যাঁতবিঁবত ও সিসময় থনাাংরা োকবতা। থস জায়গাটি
সাংস্কার করার পর টাইলস লাবগবয় চমৎকার একটি িসার জায়গা করা হবয়বে।
প্রবশক্ষণ কাে িক্রবমর অাংশ বহবসবি এখাবন প্রবশক্ষণােীগণ দলগত কাজও করবত
পারবিন। এিানটি থকাবস ি অাংশিহণকারী প্রবশক্ষণােীগবণর একবেঁবয়মী দূর করবত
সহায়ক হবি। তাোো জাবতর বপতা িঙ্গিন্ধু থশখ মুবজবুর রহমান এর প্রবতকৃবতবত
পুষ্পাঘ ি অপিবণর জন্য বিএমটিটিআই কযাপাবস থতমন ব্যিিা থনই। এ িানটি থস
পবিত্র কাবজ ব্যিহার করা হবি।

১৪. লাইবেবর িানাির ও িঙ্গিন্ধু কণ িার িাপন
প্রশশক্ষণার্ীগদণর মদধ্য মুশিযুদের বেতনা ছশিদয় শেদত ও বঙ্গবন্ধুর আেদশড উজ্জীশবত
করদত লাইদেশরর এক কণ ডাদর ‘বঙ্গবন্ধু কণ ডার’ স্থাপন করা হদয়দছ। বসিাদন বঙ্গবন্ধু
ও মুশিযুদের ওপর রশেত অসাংখ্য বই ও দুলডি ছশব সাংদ াজন করা হদয়দছ। বঙ্গবন্ধু
ও মুশিযুে কণ ডারটি অতযন্ত দৃশিনন্দন ও মদনামুগ্ধকর া প্রশশক্ষণার্ীদের বঙ্গবন্ধুর
আেশড, জীবনাোরণ, রাজননশতক েশডন, বনতৃত্বগুণ ও মহান মুশিযুদের সঠিক ইশতহাস
জানাদত সহায়ক হদব। লাইবেবরর ২৩ হাজার িইবয়র মবধ্য প্রায় দশ হাজার িই
থমবিবত পবেবেল। তাই থোগদাবনর পর তাৎক্ষবণকিাবি ১২টি িইবয়র তাক ক্রবয়র
ব্যিিা করা হয়। থসখাবন িঙ্গিন্ধু কণ িার িাপবন িান সাংকুলান না হওয়ায় প্রশাসবনক
িিবনর বতনতলা থেবক টিবকউআই িিবনর বতনতলায় লাইবেবর িানাির করা হয়।
তাোো প্রবশক্ষণােীবদর লাইবেবরবত িবস পোর মবতা পে িাপ্ত জায়গা বেল না।
লাইবেবর অবটাবমশনসহ আবরা আপবিড করার পবরকেনা আবে।

(থমা: থিলাবয়ত থহাবসন)
অধ্যক্ষ (িারপ্রাপ্ত)
িাাংলাবদশ মাদ্রাসা বশক্ষক প্রবশক্ষণ ইনবিটিউট
থিাড িিাজার, গাজীপুর

