
 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

বাাংলাদেশ মােরাসা শশক্ষক প্রশশক্ষণ ইনশিটিউট (শবএমটিটিআই) 

ববার্ ড বাজার, গাজীপুর 

ব ান: ৯২৯১৫৩৭, ৯২৯১৬৮৯, ৯২৯২৯৮২ 

 

শসটিদজন চাট ডার 
 

 

ক্র:নাং বসবাসমূহ বসবার স্থান বসবা গ্রহণকারী  বসবা প্রোনকারী ও তথ্যোনকারী  সময়সীমা  

০৮ ব্যাদচলর অব মােরাসা এডুদকশন 

(শবএমএর্)  

জাতীয় শবশ্বশবদ্যালয়। 

 শবএমটিটিআই-এর 

সমন্বয়ক কক্ষ ও অশ স 

কক্ষ 

শবশ্বশবদ্যালয় হদত  াশিল/কাশমল পাশ 

অথবা স্নাতক /স্নাতদকাত্তর পাশ অথবা ববার্ ড 

হদত  াশিল/ কাশমল পাশ এবাং 

শবশ্বশবদ্যালয় হদত শবদশষ  াশিল পাশ 

 সাংশিষ্ট সমন্বয়কবৃন্দ ০১ বছর 

০৯ শবএর্- সাংক্রান্ত তথ্য ও শনদে ডশাবলী 

(বাাংলাদেশ উনু্মক্ত শবশ্বশবদ্যালয়)  

শবএমটিটিআই-এর শবএর্ 

সমন্বয়ক কক্ষ, কক্ষ নাং-

১০১ (শনচ তলা) 

১.সরকাশর ও সরকার অনুদমাশেত মাধ্যশমক 

শবদ্যালদয়র শশক্ষক এবাং  

২. ন্যূনতম স্নাতক/সমমাদনর শর্গ্রীধারী 

অন্যান্য প্রাথী 

র্. বমা: বমাসদলহ উশিন 

সহকারী অধ্যাপক 

০১৮১৭-০৭১০২৯ 

০১ বছর 

১০ শবএমএর্-এর  রম পূরণ,  রম জমাোন 

এবাং ভশতড সাংক্রান্ত তথ্য ও শনদে ডশাবলী 

শবএমটিটিআই-এর অশ স 

কক্ষ 

ভশতড প্রতূাশী প্রশশক্ষণাথী জনাব বমাোঃ আমজাে বহাদসন 

কূাশশয়ার 

০১৭১৬০৪১২৬৮  

 

১১ শবশ্বশবদ্যালদয়র মাকডসীট ও সাটি ডশ দকট 

প্রোন 

শবএমটিটিআই-এর অশ স 

কক্ষ 

শনবশিত প্রশশক্ষণাথী জনাব বমাোঃ আমজাে বহাদসন 

কূাশশয়ার 

০১৭১৬০৪১২৬৮  

 

১২  প্রশাংসাপত্র প্রোন শবএমটিটিআই-এর অশ স 

কক্ষ 

শনবশিত প্রশশক্ষণাথী জনাব বমাোঃ আমজাে বহাদসন 

কূাশশয়ার 

০১৭১৬০৪১২৬৮ 

 

১৩ আইশর্ কার্ ড/ব্যাজ  প্রোন শবএমটিটিআই-এর অশ স 

কক্ষ 

শনবশিত প্রশশক্ষণাথী জনাব বমাোঃ আমজাে বহাদসন 

কূাশশয়ার 

০১৭১৬০৪১২৬৮ 

 

১৪ গ্রন্থাগার বসবা লাইদেরী শনবশিত প্রশশক্ষণাথী জনাব বমাোঃ হুমায়ুন কশবর 

লাইদেশরয়ান কাম র্কুদমদেশন 

অশ সার 

০১৭১৫৮৮২৫১২  

 

১৫ আবাশসক বসবা পুরুষ এবাং মশহলা 

বহাদিল 

শবএমএর্ ব্যতীত সকল শনবশিত প্রশশক্ষণাথী  বহাদিল পশরচালনা কশমটি  প্রশশক্ষণ বকাদস ডর 

ব্যাশি অনুিায়ী 



 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

বাাংলাদেশ মােরাসা শশক্ষক প্রশশক্ষণ ইনশিটিউট (শবএমটিটিআই) 

ববার্ ড বাজার, গাজীপুর 

ব ান: ৯২৯১৫৩৭, ৯২৯১৬৮৯, ৯২৯২৯৮২ 

 

শসটিদজন চাট ডার 
 

 

ক্র:নাং বসবাসমূহ বসবার স্থান বসবা গ্রহণকারী  বসবা প্রোনকারী ও 

তথ্যোনকারী  

সময়সীমা  

০১ োশিল স্তদরর মােরাসা শশক্ষকদের জন্য 

শবষয়শভশত্তক (আরশব, ইাংদরশজ, গশণত এবাং 

আলকুরআন/ শবজ্ঞান/ইসলাদমর ইশতহাস/বাাংলা) 

প্রশশক্ষণ বকাস ড 

শবএমটিটিআই-এর সমন্বয়ক কক্ষ  াশিল/কাশমল/স্নাতক/ 

স্নাতদকাত্তর শর্গ্রীধারী 

শশক্ষকগণ 

সাংশিষ্ট সমন্বয়কবৃন্দ ০৪ সিাহ 

০২ োশিল মােরাসার সুপার/সহ-সুপারদের জন্য 

“শশক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা” প্রশশক্ষণ বকাস ড 

শবএমটিটিআই-এর সমন্বয়ক কক্ষ োশিল মােরাসার 

সুপার/সহকাশর সুপারগণ 

সাংশিষ্ট সমন্বয়কবৃন্দ ০৩ সিাহ 

০৩ োশিল মােরাসার সুপার/সহ-সুপারদের জন্য 

“সঞ্জীবনী” প্রশশক্ষণ বকাস ড   

শবএমটিটিআই-এর সমন্বয়ক কক্ষ োশিল মােরাসার 

সুপার/সহকাশর সুপারগণ  

সাংশিষ্ট সমন্বয়কবৃন্দ ০১ সিাহ 

০৪  শসশনয়র মােরাসা (আশলম/ াশজল/কাশমল) 

প্রভাষক/সহকারী অধ্যাপকদের (আরশব/ইাংদরশজ/ 

গশণত/ জীব শবজ্ঞান) শবষয়শভশত্তক প্রশশক্ষণ বকাস ড 

শবএমটিটিআই-এর সমন্বয়ক কক্ষ শসশনয়র মােরাসা  

প্রভাষক/সহকারী অধ্যাপকগণ 

সাংশিষ্ট সমন্বয়কবৃন্দ ০৪ সিাহ 

০৫  শসশনয়র মােরাসা অধ্যক্ষ / উপাধ্যক্ষদের জন্য 

“শশক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা” প্রশশক্ষণ বকাস ড 

শবএমটিটিআই-এর সমন্বয়ক কক্ষ শসশনয়র মােরাসা অধ্যক্ষ / 

উপাধ্যক্ষগণ 

সাংশিষ্ট সমন্বয়কবৃন্দ ০৩ সিাহ 

০৬ শসশনয়র মােরাসা অধ্যক্ষ / উপাধ্যক্ষদের জন্য 

“সঞ্জীবনী” প্রশশক্ষণ বকাস ড  

শবএমটিটিআই-এর সমন্বয়ক কক্ষ  শসশনয়র মােরাসা অধ্যক্ষ / 

উপাধ্যক্ষগণ 

সাংশিষ্ট সমন্বয়কবৃন্দ ০১ সিাহ 

০৭ এবদতোয়ী  মােরাসা প্রধানদের জন্য প্রশশক্ষণ 

বকাস ড 

শবএমটিটিআই-এর সমন্বয়ক কক্ষ এবদতোয়ী  মােরাসা প্রধানগণ

  

সাংশিষ্ট সমন্বয়কবৃন্দ ০২ সিাহ 

 


