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শশক্ষা প্রশতষ্ঠান বাশষ িক জশরপ ২০২১ 

Education Institution Annual Survey 

স্কুল, স্কুল এন্ড কদলজ ও কদলজ সম্পশকিত তথ্য ছক 

 

তথ্য প্রোদনর তাশরখ:-----------------                ইআইআইএন (EIIN): 

                                অক্ষাাংশ : 

                               দ্রাশিমাাংশ: 

 

 

 

[প্রদ াজু ক্ষক্ষদে এক বা একাশিক টিক (∙) শিহ্ন শেন]      

ক্ষসকশন ১: ক্ষমৌশলক তথ্য 

       

১.১ সাধারণ তথ্য 

      

১.১.১  প্রশতষ্ঠাদনর নাম: বাাংলায় (অনুমশত/স্বীকৃশতপে অনু ায়ী):------------------------------------------------------------------------------ 

       ইাংদরশজদত (ব্লক ক্ষলটার):------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

১.১.২ ঠিকানা: গ্রাম/ক্ষিাশডাং নম্বর---------------------------ক্ষরাড:--------------------ডাকির:--------------ক্ষপাস্ট ক্ষকাড:------------------- 

        ইউশনয়ন/ওয়াড ি:------------------ক্ষমৌজা:----------------উপদজলা/থানা:----------------ক্ষজলা:--------------শবভাগ:----------------- 

 

        ক্ষমাবাইল নম্বর:--------------------ক্ষ ান:----------------শবকল্প ক্ষমাবাইর নম্বর:-----------------------ই-ক্ষমইল:---------------------- 

        ওদয়বসাইট:--------------------------------শনব িািনী এলাকা (জাতীয় নম্বর):------------শনব িািনী এলাকা (ক্ষজলা নম্বর)---------------- 

 

১.২ ভবন  সংক্রান্ত তথ্য 

 

১.২.১  প্রশতষ্ঠাদনর িরন:   

 

১.২.২  প্রশতষ্ঠাদনর স্তর     ৮ম ক্ষেশণ প িন্ত সরকাশর প্রাথশমক শবদ্যালয়  শনম্ন মাধ্যশমক   মাধ্যশমক 

 

   উচ্চ মাধ্যশমক  স্নাতক (পাস)  স্নাতক (সম্মান)  স্নাতদকাত্তর 

 

১.২.৩ গ্রুপ স্কুল শাখা (একাশিক িদত পাদর):   মানশবক  শবজ্ঞান  ব্যবসায় শশক্ষা 

 

১.২.৪ গ্রুপ কদলজ শাখা: 

     (একাশিক িদত পাদর) 

  মানশবক  শবজ্ঞান  ব্যবসায় শশক্ষা  সামাশজক 

শবজ্ঞান 

  ইসলামী 

শশক্ষা 

  

 

গাি িস্থ্ু 

শবজ্ঞান 

          

  সাংগীত       

 

 

 

স্কুল-১  কদলজ-২  স্কুল এন্ড কদলজ-৩ 
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১.২.৫  সাংযুক্ত কাশরগশর শাখার িরন (প্রদ াজু ক্ষক্ষদে)  : এসএসশস (ক্ষভাক)  এইিএসশস (শবএম)  এইিএসশস (ক্ষভাক) 

      

 শডদলামা ইন শ শাশরজ  শডদলামা ইন কৃশষ   

 

১.২.৬  প্রশতষ্ঠার তাশরখ : শেন মাস বছর 

          

 

১.২.৭ প্রশতষ্ঠানটিদত ইাংদরশজ ভাস িদন পাঠোন িয় শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

 

১.৩ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্য 

 

১.৩.১ ব্যবস্থ্াপনা: সরকাশর  ক্ষবসরকাশর  স্থ্ানীয় 

সরকার 

 স্বায়ত্তশাশসত  শিষ্টান 

শমশনাশর 

 ক্যান্টনমেন্ট 

ববার্ ড 

 এনজিও  অন্যান্য 

 

১.৩.২ সরকাশর িদল জাতীয়করদণর তাশরখ  : শেন মাস বছর 

          

 

১.৩.৩ প্রশতষ্ঠাদন শশক্ষাথীর িরন: বালক  বাশলকা  সিশশক্ষা একদে  সিশশক্ষা আলাো 

 

 

১.৩.৪ ক্ষভৌগশলক 

অবস্থ্ান: 

সমতল পািাশড় সমুদ্র উপকূল 

(বাঁদির শভতর) 

সমুদ্র উপকূল 

(বাঁদির বাইদর) 

িাওড়/শবল 

(বাঁদির শভতদর) 

িাওড়/শবল 

(বাঁদির বাইদর) 

িরাঞ্চল 

                             

জলাবদ্ধ এলাকা শশল্পাঞ্চল সীমান্ত এলাকা িাবাগান দ্বীপ অন্যান্য 

  

১.৩.৫ প্রশতষ্ঠানটি ক্ষকান 

এলাকায়? 

গ্রামীণ  ক্ষজলা 

সের 

ক্ষপৌরসভা 

 উপদজলা 

সের 

ক্ষপৌরসভা 

 উপদজলা 

সের 

ক্ষপৌরসভা নয় 

 শসটি 

কদপ িাদরশন 

 বেমরাপজিটন  অন্যান্য 

ক্ষপৌর 

এলাকা 

 

 

 

১.৩.৬ প্রশাসশনক ইউশনদটর সাদথ ক্ষ াগাদ াগ ব্যবস্থ্ার িরন: উত্তম  ক্ষমাটমুটি  দুগ িম 

 

১.৩.৭ শনকটবতী অনুরুপ শশক্ষা প্রশতষ্ঠাদনর দূরত্ব                শক.শম. 

 

 

১.৩.৮ মূল প্রশতষ্ঠান ব্যতীত অন্যে শাখা আদছ শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

১.৩.৯ উত্তর িুাঁ িদল, শাখা সাংখ্যা  টি 

 

১.৩.১০ প্রশতষ্ঠানটিদত ডাবল-শশ ট আদছ শক?  িুাঁ-১  না-২ 

 

১.৩.১১ প্রশতষ্ঠানটির শনজস্ব কুাম্পাস আদছ শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

১.৩.১২ প্রশতষ্ঠানটির কুাম্পাস অন্য ক্ষকান শশক্ষা প্রশতষ্ঠান আদছ? িুাঁ-১  না-২ 

 

১.৩.১৩ উত্তর িুাঁ িদল, প্রশতষ্ঠানটির িরন:  প্রাথশমক 

শবদ্যালয় 

শকন্ডার 

গাদট িন 

এবদতোয়ী 

মাদ্রাসা 

মাধ্যশমক 

স্কুল 

কদলজ অন্যান্য 

  

১.৩.১৪ প্রশতষ্ঠানটি এমশপওভুক্ত শক? িুাঁ-১  না-২  প্রদ াজু নয়-৩ 



 

 

১.৩.১৫ কাশরগশর শাখা এমশপওভুক্ত শক? িুাঁ-১  না-২  প্রদ াজু নয়-৩ 

 

১.৩.১৬ স্বীকৃশত সাংক্রান্ত তথ্য (সরকাশর প্রশতষ্ঠাদনর ক্ষক্ষদে প্রদ াজু নয়): 

স্তর স্বীকৃশত/অনুমশত (টিক শিহ্ন শেন) প্রথম অনুমশতর তাশরখ প্রথম স্বীকৃশতর তাশরখ সব িদশষ স্বীকৃশত/অনুমশত 

ক্ষময়াে ক্ষশষ িওয়ার তাশরখ 

শেন মাস বছর শেন মাস বছর শেন মাস বছর 

১। শনম্ন মাধ্যশমক   স্বীকৃশত প্রাপ্ত     অনুমশত প্রাপ্ত     প্রদ াজু নয়           

২। মাধ্যশমক (এসএসশস)   স্বীকৃশত প্রাপ্ত     অনুমশত প্রাপ্ত     প্রদ াজু নয়          

৩। উচ্চ মাধ্যশমক 

(এইিএসশস) 

  স্বীকৃশত প্রাপ্ত     অনুমশত প্রাপ্ত     প্রদ াজু নয়          

৪। স্নাতক (পাস)   স্বীকৃশত প্রাপ্ত     অনুমশত প্রাপ্ত     প্রদ াজু নয়          

৫। স্নাতক (সম্মান)   স্বীকৃশত প্রাপ্ত     অনুমশত প্রাপ্ত     প্রদ াজু নয়          

৬। স্নাতদকাত্তর   স্বীকৃশত প্রাপ্ত     অনুমশত প্রাপ্ত     প্রদ াজু নয়          

৭। এসএসশস ক্ষভাক   স্বীকৃশত প্রাপ্ত     অনুমশত প্রাপ্ত     প্রদ াজু নয়          

৮। এইিএসশস ক্ষভাক   স্বীকৃশত প্রাপ্ত     অনুমশত প্রাপ্ত     প্রদ াজু নয়          

৯। এইিএসশস শবএম   স্বীকৃশত প্রাপ্ত     অনুমশত প্রাপ্ত     প্রদ াজু নয়          

১০। শডদলামা ও সমমান   স্বীকৃশত প্রাপ্ত     অনুমশত প্রাপ্ত     প্রদ াজু নয়          

 

 

 

১.৩.১৭ প্রশতষ্ঠানটি এমশপও 

ভূক্ত িদল স্তর ও তাশরখ: 

*এমশপওভুশক্তর স্তর 

 

এমশপও ভুশক্তর তাশরখ *এমশপওভুশক্তর স্তর এমশপও ভুশক্তর তাশরখ 

শেন মাস বছর  শেন মাস বছর 

১। শনম্ন মাধ্যশমক       ৭।এসএসশস ক্ষভাক         

২। মাধ্যশমক (এসএসশস)       ৮। এইিএসশস ক্ষভাক       

৩। উচ্চ মাধ্যশমক (এসএসশস)       ৯। এইিএসশস শবএম       

৪। স্নাতক       ১০। শডদলামা ইন শ শাশরজ       

৫। স্নাতক (সম্মান)       ১১। শডদলামা ইন এশগ্রকালিার        

৬। স্নাতদকাো্ত্তর              

 

১.৪ ক্জেটি সংক্রান্ত তথ্য 
  

১.৪.১ কশমটির িরন: ম্যাদনশজাং কশমটি  গভিশনাং বশড  এডিক কশমটি  শনব িািী কশমটি  প্রদ াজু নয়  অন্যান্য 

 

১.৪.২  কশমটি থাকদল  : অনুদমােদনর তাশরখ ক্ষময়াে উত্তীদণ ির তাশরখ 

 শেন মাস বছর শেন মাস বছর 

               

 

১.৪.৩ কশমটিদত সেস্য সাংখ্যা:                            ক্ষমাট:       মশিলা:   

 

১.৪.৪ কশমটি না থাকদল শবগত কশমটির ক্ষময়াে ক্ষশষ িওয়ার তাশরখ শেন মাস বছর 

          

 

১.৪ ৫  সাদল ম্যাদনশজাং কশমটির কতটি সভা িদয়দছ?                     টি     

 

১.৪.৬ সাদল শপটিএ এর কতগুদলা সভা িদয়দছ?                     টি     

 

 

 



 

১.৪.৭ ম্যাদনশজাং কশমটির সভায় শশক্ষার মাদনান্নয়ন সম্পশকিত শবষদয় কী কী আদলািনা িদয়দছ? 

শশক্ষক 

প্রশশক্ষণ 

শশক্ষক 

ও 

শশক্ষাথীর 

উপশস্থ্শত 

সদিতনতা 

মূলক 

কা িক্রম 

শনগ্রি/পীড়ন 

(ব্যশলাং) 

ইভটিশজাং বাল্যশববাি শপশছদয় 

পড়া 

শশক্ষাথী 

শবদশষ 

িাশিো 

সম্পন্ন 

শশক্ষাথী 

শশক্ষাথীদের 

 াতায়াদত 

শনরাপত্তা 

মােক 

শবদরািী 

ঝদড় 

পড়া 

ক্ষরাি 

জনরাপে 

সড়ক 

অন্যান্য 

 

১.৪.৮ শপটিএ সভায় কী কী শবষয় আদলািনা ও শসদ্ধান্ত গৃিীত িদয়ছ? 

শশক্ষাথীর 

উপশস্থ্শত 

সদিতনতামূলক 

কা িক্রম 

শনগ্রি/পীড়ন 

(ব্যশলাং) ইভটিশজাং বাল্যশববাি 

শশক্ষাথীদের 

 াতায়াদত 

শনরাপত্তা 

মােক 

শবদরািী 

জঙ্গীবাে 

েমন 

এশসড 

শনদক্ষপ অন্যান্য 

 

১.৫ িজে সংক্রান্ত তথ্য 

 

১.৫.১ জশমর অবস্থ্ান: েখল স্বদত্ব েখল স্বদত্ব নয়  

ক্ষমৌজার নাম: ক্ষমৌজার নাম: 

খশতয়ান নাং: খশতয়ান নাং: 

োগ নাং: োগ নাং: 

অখন্ড………….শতাাংশ অন্যে………….শতাাংশ 

 

১.৫.২ প্রশতষ্ঠানটির ক্ষমাট জশমর পশরমাণ:                   (১) েখল স্বদত্ব (শতাাংশ):  (২) েখল স্বদত্ব নয় (শতাাংশ)  ক্ষমাট (শতাাংশ) 

 

 

১.৫.৩ জশমর ব্যবিার ও পশরমাণ (শতাাংদশ): 

শববরণ প্রশতষ্ঠাদনর 

ভবন 

ক্ষখলার 

মাঠ 

ছাোবাস শশক্ষক 

আবাসন 

আবাশে 

জশম  

পুকুর বাগান শশিে 

শমনার 

অব্যবহৃত অন্যান্য ক্ষমাট 

শতাাংশ            

 

 

১.৬ ভবন  সংক্রান্ত তথ্য 
 

১.৬.১ প্রশতষ্ঠাদনর সবদিদয় পুরাতন ভবনটি শনম িাদণর বছর  

 

১.৬.২ প্রশতষ্ঠাদনর সব িদশষ নতুন ভবনটি শনম িাদণর বছর   

 

১.৬.৩ সব িদশষ ভবনটি শনম িাদণ অদথ ির উৎস সরকার-১ প্রকল্প-২ শনজস্ব-৩ এনশজও-৪ ব্যশক্ত-৫ 

 

১.৬.৪ সব িদশষ শনশম িত ভবদনর আয়তন:-----------বগ িফুট 

 

১.৬.৫ সকল ভবদনর ক্ষমাট আয়তন:----------------বগ িফুট 

 

১.৬.৬ প্রশতষ্ঠানটির অবস্থ্ান: শনজস্ব জশমদত  ভাড়া বাশড়দত 

 

১.৬.৭ ভবনশভশত্তক তলা ও ঊর্ধ্িমুখী   সম্প্রসারণ 

ইতুাশে সম্পশকিত তথ্য 

ভবন 

নাং 

ভবদনর নাম কত তলা 

 াউদন্ডশন 

কত তলা 

শনশম িত 

শনম িাদণর 

বছর 

ঊর্ধ্িমুখী সম্প্রসারণ 

ক্ষ াগ্য শকনা?  

(িুাঁ-১, না-২) 

 ১      

 2      

 ৩      

 4      

 ৫      



 

১.৬.৮ ভবন/ গৃদির মাশলকানা, িরন ও অবস্থ্া অনু ায়ী সাংখ্যা: 

 ক্ষমাট মাশলকানা অনুসাদর 

ভবন সাংখ্যা 

িরন অনু ায়ী ভবন সাংখ্যা অবস্থ্া অনু ায়ী ভবন সাংখ্যা 

ক্ষম
াট

 ক
ক্ষ

 স
াং
খ্য
া 

১
 ত
ল
া 

২
 ত
ল
া 

৩
 ত
ল
া 

৪
 ত
ল
া 

৫
 ত
ল
া 

৫
 ত
ল
া+

 

ক্ষম
াট

 

শন
জ
স্ব

 

ভ
াড়
া 

প
াক
া 

আ
ি
াপ
াক
া 

ক
াঁি
া 

ন
তু
ন
 

পু
র
াত
ন
 

জ
র
াজ
ীণ
ি  

ক
র্ত
িপ
ক্ষ

 

ক
র্ত
িক

 

প
শর
ত
ুক্ত

 

                 

 

১.৬.৯ ভবন/গৃদির ব্যবিার 

ভ
ব
ন
/ক
ক্ষ

 

অ
শ 
স

 ক
ক্ষ

 

প্র
শত
ষ্ঠ
ান

 প্র
ি
াদ
ন
র
 ক
ক্ষ

 

শশ
ক্ষ
ক

 শ
ম
ল
ন
ায়
ত
ন
 

স
াি
ার
ণ
 ক্ষ
ে
শণ

 ক
ক্ষ

 

শব
জ্ঞ
ান
াগ
ার

 

গ্র
ন্থ
াগ
ার

 ক
ক্ষ

 

ছ
াে

 ক
ম
ন
 রু
ম

 

ছ
াে
ী 
ক
ম
ন
 রু
ম

 

ব্য
ায়
াম
াগ
ার

 

শস
ক

 রু
ম

 

ছ
াে
াব
াদ
স
র
 স
াং
খ্য
া 

ছ
াে
ীশ
ন
ব
াদ
স
র
 স
াং
খ্য
া 

ছ
াে
াব
াদ
স
র
 শ
স
ট
 স
াং
খ্য
া 

ছ
াে
াব
াদ
স

 অ
ব
স্থ্
ান
ক
ার
ী 

শশ
ক্ষ
াথ
ী 

ছ
াে
ীশ
ন
ব
াদ
স
র
 শ
স
ট
 স
াং
খ্য
া 

ছ
াে
ীশ
ন
ব
াদ
স
র
 অ
ব
স্থ্
ান
ক
ার
ী 

শশ
ক্ষ
াথ
ী 

প্র
শত
ষ্ঠ
ান

 প্র
ি
াদ
ন
র
 আ

ব
াস
ন
 

শশ
ক্ষ
ক

 আ
ব
াশ
স
ক

 ভ
ব
ন
 

স
াং
খ্য
া 

আ
ব
াশ
স
ক

 শ
শ
ক্ষ
ক

 স
াং
খ্য
া 

শশ
ক্ষ
ক

 আ
ব
াস
ন
 শ
স
ট
 

স
াং
খ্য
া 

শব
দ
শ
ষ

 ি
াশ
ি
ে
া 
স
ম্প
ন্ন
 

জি
ক্ষ
ার্থ
ীর

 জ
স
ট
 

s
h

i
শশ
ক্ষ
াথ
ীর

 শ
ব
ে
াম
াগ
ার

 
ক
াউ
শি
শল
াং
 রু
ম

 

শশ
ক্ষ
া 
উ
প
ক
র
ণ
  

স
াং
র
ক্ষ
দ
ণ
র
 জ
ন্য

 পৃ
থ
ক

 

ক
ক্ষ

 

অ
ন্য
ান্য

 

স
াং
খ্য
া 

                        

 

 

১.৬.১০ প্রশতষ্ঠাদনর প্রাথ িনা গৃি: মসশজে নামাজ ির মশির গীজিা প্যাদগাডা অন্যান্য 

 

১.৬.১১ ক্ষেশণ শভশত্তক কক্ষ সাংখ্যা ও আয়তন: 

স্তর ক্ষেশণ/পব ি কক্ষ সাংখ্যা কদক্ষর আয়তন (বগ িফুট) 

পাকা আিা-পাকা কাঁিা পাকা আিা-পাকা কাঁিা 

শনম্ন মাধ্যশমক ৬ষ্ঠ       

৭ম       

৮ম       

মাধ্যশমক ৯ম       

১০ম       

উচ্চ মাধ্যশমক এক্াদি       

দ্বাদি       

স্নাতক (পাস) ১ম বষ ি       

২য় বষ ি       

৩য় বষ ি       

স্নাতক (সম্মান) -       

স্নাতদকাত্তর -       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ক্ষসকশন ২: শশক্ষাথী, শশক্ষক ও কম িিারী সম্পশকিত তথ্য 

স্কুল এন্ড কদলজ 

 

২.১ স্তরশভশত্তক শশক্ষাথী সাংখ্যা ২০২১  ১ম-৫ম ৬ষ্ঠ-১০ম ১১শ-১২শ ক্াজরগজর স্নাতক 

(পাস) 

স্নাতক 

(সম্মান) 

স্নাতদকাত্তর 

 ক্ষমাট        

 ছােী        

 

২.২ প্রার্থজেক্ ও মাধ্যশমক স্তদর ক্ষেশণ, শবভাগশভশত্তক শশক্ষাথীর সাংখ্যা ২০২১ (২০২১-২০২২ জিক্ষাবমষ ডর সক্ি জিক্ষার্থী অন্তডভুক্ত হমব) 

ক্ষেশণ শবভাগ 
শশক্ষাথীর 

সাংখ্যা 

উপবৃশত্ত প্রাপ্ত 

শশক্ষাথীর 

সাংখ্যা 

ক্ষমিাবৃশত্ত প্রাপ্ত 

শশক্ষাথীর 

সাংখ্যা 

ইাংদরশজ 

ভাস িদন 

অধ্যয়নরত 

শশক্ষাথীর 

সাংখ্যা 

তথ্য প্রোদনর 

শেন উপশস্থ্ত 

শশক্ষাথীর 

সাংখ্যা 

ট্র
াি
 
ার

 ই
ন
 

ট্র
াি
 
ার

 আ
উ
ট
 

২০২৩ এর 

পাঠ্য 

পুস্তদকর 

িাশিো 

অনু ায়ী 

শশক্ষাথীর 

সাংখ্যা 

প্রাক-

প্রাথশমক 

- ক্ষমাট ছােী ছাে ছােী ছাে ছােী ক্ষমাট ছােী ক্ষমাট ছােী 

১ম -              

২য় -              

৩য় -              

৪থ ি -              

৫ম -              

৬ষ্ঠ               

৭ম               

৮ম               

৯ম 

মানশবক              

শবজ্ঞান              

ব্যবসায় 

শশক্ষা 

             

এসএসশস 

(ক্ষভাক) 

             

১০ম 

মানশবক              

শবজ্ঞান              

ব্যবসায় 

শশক্ষা 

             

এসএসশস 

(ক্ষভাক) 

             

 

 

২.৩ উচ্চ মাধ্যশমক ও তদুর্ধ্ি স্তদর ক্ষেশণ ও শবভাগশভশত্তক শশক্ষাথীর সাংখ্যা ২০২১ 

ক্ষেশণ শবভাগ 

শশক্ষাথীর 

সাংখ্যা 

উপবৃশত্তপ্রাপ্ত 

শশক্ষাথীর 

সাংখ্যা 

ক্ষমিাবৃশত্তপ্রাপ্ত 

শশক্ষাথীর 

সাংখ্যা 

ইাংদরশজ 

ভাস িদন 

অধ্যয়নরত 

শশক্ষাথীর 

সাংখ্যা 

তথ্য প্রোদনর 

শেন উপশস্থ্ত 

শশক্ষাথীর 

সাংখ্যা 

ট্রাি ার ইন 
ট্রাি ার 

আউট 

ক্ষমাট ছােী ক্ষমাট ছােী ক্ষমাট ছােী ক্ষমাট ছােী ক্ষমাট ছােী ক্ষমাট ছােী ক্ষমাট ছােী 

একােশ 

(১১) 

মানশবক               

শবজ্ঞান               



 

ব্যবসায় শশক্ষা               

অন্যান্য               

দ্বােশ 

(১২) 

মানশবক               

শবজ্ঞান               

ব্যবসায় শশক্ষা               

অন্যান্য               

স্নাতক 

(পাস) 

১ম বষ ি 

(১৩) 

মানশবক               

শবজ্ঞান               

বাশণজু               

সামাশজক শবজ্ঞান               

অন্যান্য               

স্নাতক 

(পাস) 

২য়  বষ ি 

(১৪) 

মানশবক               

শবজ্ঞান               

বাশণজু               

সামাশজক শবজ্ঞান               

অন্যান্য               

স্নাতক 

(পাস) 

৩য়  বষ ি 

(১৫) 

মানশবক               

শবজ্ঞান               

বাশণজু               

সামাশজক শবজ্ঞান               

অন্যান্য               

স্নাতক 

(সম্মান) 

(১৬) 

১ম বষ ি               

২য় বষ ি               

৩য় বষ ি               

৪থ ি বষ ি               

স্নাতদকা

ত্তর (১৭) 

শপ্রশলশমনারী               

ক্ষশষ বষ ি               

সব িদমাট               

 

 

 

২.৪ োধ্যজেক্ স্তমর ২০২০ ও তার পূদব ির শশক্ষাথী ২০২১ সাদল একই ক্ষেশণদত অধ্যয়নরত আদছ এইরুপ শশক্ষাথীর সাংখ্যা (শরশপটার) 

৬ষ্ঠ ক্ষেশণ ৭ম ক্ষেশণ ৮ম ক্ষেশণ ৯ম ক্ষেশণ ১০ম ক্ষেশণ 

ছাে ছােী ছাে ছােী ছাে ছােী ছাে ছােী ছাে ছােী 

          

 

২.৫ োধ্যজেক্ স্তমর ২০২০ সাদলর ঝদরপড়া (ড্রপআউট) শশক্ষাথীর সাংখ্যা 

৬ষ্ঠ ক্ষেশণ ৭ম ক্ষেশণ ৮ম ক্ষেশণ ৯ম ক্ষেশণ ১০ম ক্ষেশণ 

ছাে ছােী ছাে ছােী ছাে ছােী ছাে ছােী ছাে ছােী 

          

 

 

 

২.৬ উচ্চ োধ্যজেক্ ও তদুর্ধ্ড স্তমর জরজপটার ও ড্রপআউট: 

২.৬.১ উচ্চ োধ্যজেক্ ও তদুর্ধ্ড স্তমর ২০২০ সামির জিক্ষার্থী ২০২১ সামি এক্ই বেজণমত অধ্যয়নরত আমে এইরুপ জিক্ষার্থীর সংখ্যা (জরজপটার) 

১১ি বেজণ ১২ি বেজণ স্নাতক্ (পাি) স্নাতক্ (সম্মান) স্নাতমক্াত্তর 

বোট োত্রী বোট োত্রী বোট োত্রী বোট োত্রী বোট োত্রী 
          



 

 

২.৬.২ উচ্চ োধ্যজেক্ ও তদুর্ধ্ড স্তমর ২০২০ সামির ঝমরপড়া জিক্ষার্থীর সংখ্যা (ড্রপআউট) 

১১ি বেজণ ১২ি বেজণ স্নাতক্ (পাি) স্নাতক্ (সম্মান) স্নাতমক্াত্তর 

বোট োত্রী বোট োত্রী বোট োত্রী বোট োত্রী বোট োত্রী 
          

 

 

২.৭ ক্ষসকশনশভশত্তক শশক্ষাথীর তথ্য ২০২১ (ক্ষসকশন না থাকদল পূরণ করা প্রদ াজু নয়) 

ক্ষসকশন ৬ষ্ঠ ৭ম ৮ম ৯ম ১০ম 

শবজ্ঞান মানশবক ব্যবসায় শশক্ষা শবজ্ঞান মানশবক ব্যবসায় শশক্ষা 

ক          

খ          

গ          

ি          

ঙ          

চ          

ে          

 

 

২.৮ এসএসশস ক্ষভাদকশনাল এর ক্ষেশণশভশত্তক শশক্ষাথী তথ্য ২০২১ 

ক্ষেশণ 

শশক্ষাথীর 

সাংখ্যা 

উপবৃশত্তপ্রাপ্ত 

শশক্ষাথীর 

সাংখ্যা 

ক্ষমিাবৃশত্তপ্রাপ্ত 

শশক্ষাথীর সাংখ্যা 

তথ্য প্রোদনর শেন 

উপশস্থ্ত শশক্ষাথীর 

সাংখ্যা 

শরশপটার 

শশক্ষাথীর সাংখ্যা 
ট্রাি ার 

ইন 

ট্রাি ার 

আউট 

২০২৩ এর 

পাঠ্যপুস্তদকর 

িাশিো অনু ায়ী 

শশক্ষাথীর সাংখ্যা ক্ষমাট ছােী ক্ষমাট ছােী ক্ষমাট ছােী ক্ষমাট ছােী ক্ষমাট ছােী 

৯ম              

১০ম              

 

২.৯ এইিএসশস ক্ষভাদকশনাল এর বষ িশভশত্তক শশক্ষাথী তথ্য ২০২১ 

ক্ষেশণ 

শশক্ষাথীর 

সাংখ্যা 

উপবৃশত্তপ্রাপ্ত 

শশক্ষাথীর সাংখ্যা 

ক্ষমিাবৃশত্তপ্রাপ্ত 

শশক্ষাথীর সাংখ্যা 

তথ্য প্রোদনর শেন উপশস্থ্ত 

শশক্ষাথীর সাংখ্যা 

শরশপটার শশক্ষাথীর 

সাংখ্যা 
ট্রাি ার 

ইন 

ট্রাি ার 

আউট 

ক্ষমাট ছােী ক্ষমাট ছােী ক্ষমাট ছােী ক্ষমাট ছােী ক্ষমাট ছােী 

১ম বষ ি (১১শ)             

২য় বষ ি (১২শ)             

 

২.১০ এইিএসশস শবএম এর বষ িশভশত্তক শশক্ষাথী তথ্য ২০২১ 

ক্ষেশণ 

শশক্ষাথীর 

সাংখ্যা 

উপবৃশত্তপ্রাপ্ত 

শশক্ষাথীর সাংখ্যা 

ক্ষমিাবৃশত্তপ্রাপ্ত 

শশক্ষাথীর সাংখ্যা 

তথ্য প্রোদনর শেন 

উপশস্থ্ত শশক্ষাথীর সাংখ্যা 

শরশপটার শশক্ষাথীর 

সাংখ্যা 
ট্রাি ার 

ইন 

ট্রাি ার 

আউট 

ক্ষমাট ছােী ক্ষমাট ছােী ক্ষমাট ছােী ক্ষমাট ছােী ক্ষমাট ছােী 

১ম বষ ি (১১শ)             

২য় বষ ি (১২শ)             

 

 

 

 

 



 

 

২.১১ মাধ্যশমক স্তদর শবশভন্ন কুাটাগশরশভশত্তক শশক্ষাথীর তথ্য ২০২১ 

ক্র. নাং কুাটাগশর 

(শশক্ষাথী) 

৬ষ্ঠ ক্ষেশণ ৭ম ক্ষেশণ ৮ম ক্ষেশণ ৯ম ক্ষেশণ ১০ম ক্ষেশণ 

ছাে ছােী ছাে ছােী ছাে ছােী ছাে ছােী ছাে ছােী 

১ কম িজীবী শশক্ষাথী           

২ ভূশমিীন অশভভাবদকর সন্তান           

৩ মুশক্তদ াদ্ধা ক্ষপাষ্য/নাশত-নাতশন 

শশক্ষাথী 

          

৪ ক্ষুদ্র নৃ-ক্ষগাষ্ঠী শশক্ষাথী           

৫ জবমিষ চাজহদাসম্পন্ন শশক্ষাথী           

৬ অনাথ/ এশতম শশক্ষাথী           

৭ মুসশলম           

৮ শিন্দু           

৯ শিষ্টান           

১০ ক্ষবৌদ্ধ           

১১ অন্যন্য           

 

 

২.১২ উচ্চ মাধ্যশমক ও তদুর্ধ্ি স্তদর শবশভন্ন কুাটাগশরশভশত্তক শশক্ষাথীর তথ্য ২০২১ 

ক্র. নাং কুাটাগশর 

(শশক্ষাথী) 

১১শ  ক্ষেশণ ১২শ  ক্ষেশণ স্নাতক (পাস) স্নাতক (সম্মান) স্নাতদকাত্তর 

ছাে ছােী ছাে ছােী ছাে ছােী ছাে ছােী ছাে ছােী 

১ কম িজীবী শশক্ষাথী           

২ ভূশমিীন অশভভাবদকর সন্তান           

৩ মুশক্তদ াদ্ধা ক্ষপাষ্য/নাশত-নাতশন 

শশক্ষাথী 

          

৪ ক্ষুদ্র নৃ-ক্ষগাষ্ঠী শশক্ষাথী           

৫ জবমিষ চাজহদাসম্পন্ন শশক্ষাথী           

৬ অনাথ/ এশতম শশক্ষাথী           

৭ মুসশলম           

৮ শিন্দু           

৯ শিষ্টান           

১০ ক্ষবৌদ্ধ           

১১ অন্যন্য           

২ 

২.১৩ জবমিষ চাজহদাসম্পন্ন জিক্ষক্ ও জিক্ষার্থীর তথ্য 

 

২.১৩.১ প্রশতষ্ঠাদন শবদশষ িাশিোসম্পন্ন শশক্ষাথী আদছ শক?  িুাঁ-১  না-২ 

 

২.১৩.২ উত্তর িুাঁ িদল, তাদের জন্য সুশবিাসমূি কী কী? অশডও-১  ক্ষেইল-২  সাইন ভাষা-৩   অন্যান্য-৪ 

 

২.১৩.৩ শবশডাং এ Ramp এর ব্যবস্থ্া আদছ শক?  িুাঁ-১  না-২ 

 

২.১৪ মাধ্যশমক স্তদর শবদশষ িাশিোসম্পন্ন শশক্ষক ও শশক্ষাথীর সাংখ্যা ২০২১ 

ক্র.

নাং 

শবদশষ িাশিো সম্পদন্নর 

িরন 

শশক্ষক ৬ষ্ঠ ক্ষেশণ ৭ম ক্ষেশণ ৮ম ক্ষেশণ ৯ম ক্ষেশণ ১০ম ক্ষেশণ 

ক্ষমাট মশিলা ক্ষমাট ছােী ক্ষমাট ছােী ক্ষমাট ছােী ক্ষমাট ছােী ক্ষমাট ছােী 

১. অটিশস্টক             

২. শারীশরক প্রশতবশিতা             

৩. েীি িস্থ্ায়ী মানশসক             



 

অসুস্থ্তাজশনত প্রশতবশিতা 

৪. দৃশষ্ট প্রশতবশিতা             

৫. বাক প্রশতবশিতা             

৬. ব্যশদ্ধ প্রশতবশিতা             

৭. েবণ প্রশতবশিতা             

৮. েবণ-দৃশষ্ট প্রশতবশিতা             

৯. ক্ষসশরোলপালশস             

১০. বহুমাশেক প্রশতবশিতা             

১১. ডাউন শসনড্রম             

১২. অন্যান্য             

              

র্ততীয় শলঙ্গ             

 

 

২.১৫ উচ্চ মাধ্যশমক ও তদুর্ধ্ি স্তদর শবদশষ িাশিোসম্পন্ন শশক্ষক ও শশক্ষাথীর সাংখ্যা ২০২১ 

ক্র. 

নাং 

শবদশষ িাশিো 

সম্পদন্নর িরন 

একােশ ক্ষেশণ দ্বােশ ক্ষেশণ শডশগ্র 

১ম বষ ি 

শডশগ্র 

২য় বষ ি 

শডশগ্র 

৩য় বষ ি 

স্নাতক 

(সম্মান) 

স্নাতদকাত্তর 

ক্ষমাট ছােী ক্ষমাট ছােী ক্ষমাট ছােী ক্ষমাট ছােী ক্ষমাট ছােী ক্ষমাট ছােী ক্ষমাট ছােী 

১. অটিজম               

২. শারীশরক 

প্রশতবশিতা 

              

৩. েীি িস্থ্ায়ী মানশসক 

অসুস্থ্তাজশনত 

প্রশতবশিতা 

              

৪. দৃশষ্ট প্রশতবশিতা               

৫. বাক প্রশতবশিতা               

৬. ব্যশদ্ধ প্রশতবশিতা               

৭. েবণ প্রশতবশিতা               

৮. েবণদৃশষ্ট 

প্রশতবশিতা 

              

৯. ক্ষসশরোলপালশস               

১০. বহুমাশেক 

প্রশতবশিতা 

              

১১. ডাউন শসনড্রম               

১২. অন্যান্য               

                

র্ততীয় শলঙ্গ               

 

২.১৬ মাধ্যশমক স্তদর ক্ষুদ্র নৃ-ক্ষগাষ্ঠীর িরন অনু ায়ী শশক্ষক ও শশক্ষাথীর সাংখ্যা ২০২১ 

ক্র.

নাং 

ক্ষুদ্র নৃ-ক্ষগাষ্ঠীর 

িরন 

শশক্ষক ৬ষ্ঠ ক্ষেশণ ৭ম ক্ষেশণ ৮ম ক্ষেশণ ৯ম ক্ষেশণ ১০ম ক্ষেশণ 

ক্ষমাট মশিলা ক্ষমাট ছােী ক্ষমাট ছােী ক্ষমাট ছােী ক্ষমাট ছােী ক্ষমাট ছােী 

১ সাঁওতাল             

২ িাকমা             

৩ গাদরা             

৪ িাজাং             

৫ িাক             

৬ কুশক             

৭ ক্ষখয়া             



 

৮ ক্ষবাম             

৯ মারমা             

১০ শেপুরা             

১১ খাশসয়া             

১২ মশনপুশর             

১৩ অন্যান্য             

 

২.১৭ উচ্চ মাধ্যশমক ও তদুর্ধ্ি স্তদর ক্ষুদ্র নৃ-ক্ষগাষ্ঠীর িরন অনু ায়ী শশক্ষক ও শশক্ষাথীর সাংখ্যা ২০২১ 

ক্র. 

নাং 

ক্ষুদ্র নৃ-

ক্ষগাষ্ঠীর িরন 

শশক্ষক একােশ 

ক্ষেশণ 

দ্বােশ ক্ষেশণ শডশগ্র ১ম বষ ি শডশগ্র ২য় বষ ি শডশগ্র ৩য় বষ ি স্নাতক 

(সম্মান) 

স্নাতদকাত্তর 

ক্ষমাট ক্ষমাট ক্ষমাট ছােী ক্ষমাট ছােী ক্ষমাট ছােী ক্ষমাট ছােী ক্ষমাট ছােী ক্ষমাট ছােী ক্ষমাট ছােী 

১ সাঁওতাল                 

২ িাকমা                 

৩ গাদরা                 

৪ িাজাং                 

৫ িাক                 

৬ কুশক                 

৭ ক্ষখয়া                 

৮ ক্ষবাম                 

৯ মারমা                 

১০ শেপুরা                 

১১ খাশসয়া                 

১২ মশনপুশর                 

১৩ অন্যান্য                 

 

২.১৮ মাধ্যশমক স্তদর বয়সশভশত্তক শশক্ষাথীর সাংখ্যা (০১/০১/২০২১ তাশরদখ বয়স) 

ক্ষেশণ শলঙ্গ ১০ বছর ১১ বছর ১২ বছর ১৩ বছর ১৪ বছর ১৫ বছর ১৬ বছর ১৭ বছর ক্ষমাট 

৬ষ্ঠ 
ক্ষমাট          

ছােী          

৭ম 
ক্ষমাট          

ছােী          

৮ম 
ক্ষমাট          

ছােী          

৯ম 
ক্ষমাট          

ছােী          

১০ম 
ক্ষমাট          

ছােী          

 

২.১৯ উচ্চ মাধ্যশমক ও তদুর্ধ্ি স্তদর বয়সশভশত্তক শশক্ষাথীর সাংখ্যা (০১/০১/২০২১তাশরদখ বয়স) 

ক্ষেশণ শলঙ্গ ১৫ 

বছবরর 

জনমচ 

১৫ 

বছর 

১৬ 

বছর 

১৭ 

বছর 

১৮ 

বছর 

১৯ 

বছর 

২০ 

বছর 

২১ 

বছর 

২২ 

বছর 

২৩ 

বছর 

২৪ 

বছর 

২৫ 

বছর 

২৫ 

বছবরর 

উপমর 

ক্ষমাট 

একােশ ক্ষমাট               

ছােী               

দ্বােশ ক্ষমাট               

ছােী               

স্নাতক 

(পাস) 

ক্ষমাট               

ছােী               



 

স্নাতক 

(সম্মান) 

ক্ষমাট               

ছােী               

স্নাতদকাত্তর ক্ষমাট               

ছােী               

 

২.২০ অশভভাবদকর ক্ষপশা অনু ায়ী মাধ্যশমক স্তদর শশক্ষাথী সাংখ্যা (৬ষ্ঠ-১০ম): 

ক্রশমক 

নাং 
অশভভাবদকর ক্ষপশা 

শশক্ষাথীর সাংখ্যা 

৬ষ্ঠ ক্ষেশণ ৭ম ক্ষেশণ ৮ম ক্ষেশণ ৯ম ক্ষেশণ ১০ম ক্ষেশণ 

১ কৃষক্      

২ কৃশষ েশমক      

৩ অকৃশষ েশমক      

৪ ব্যবসায়ী      

৫ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী      

৬ সরকাশর িাকুশরজীবী      

৭ ক্ষবসরকাশর িাকুশরজীবী      

৮ শিশকৎসক      

৯ আইনজীবী      

১০ শশক্ষকতা      

১১ ক্ষজদল      

১২ তাঁতী      

১৩ কামার/কুমার      

১৪ প্রবাসী      

১৫ প্রদকৌশলী      

১৬ অন্যান্য      

 

২.২১ অশভভাবদকর ক্ষপশা অনু ায়ী উচ্চ মাধ্যশমক ও তদুর্ধ্ি স্তদর শশক্ষাথীর সাংখ্যা: 

ক্রশমক 

নাং 
অশভভাবদকর ক্ষপশা 

শশক্ষাথীর সাংখ্যা 

১১শ  ক্ষেশণ ১২শ  ক্ষেশণ স্নাতক (পাস) স্নাতক (সম্মান) স্নাতদকাত্তর 

১ কৃষক্      

২ কৃশষ েশমক      

৩ অকৃশষ েশমক      

৪ ব্যবসায়ী      

৫ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী      

৬ সরকাশর িাকুশরজীবী      

৭ ক্ষবসরকাশর িাকুশরজীবী      

৮ শিশকৎসক      

৯ আইনজীবী      

১০ শশক্ষকতা      

১১ ক্ষজদল      

১২ তাঁতী      

১৩ কামার/কুমার      

১৪ প্রবাসী      

১৫ প্রদকৌশলী      

১৬ অন্যান্য      

 

 

 

 



 

২.২২ শবষয়শভশত্তক পাঠোদনর তথ্য: 

শবষয় 

শশক্ষক (শবষয় 

শভশত্তক) 

ছাে/ছােীর সাংখ্যা 

৬ষ্ঠ ৭ম ৮ম ৯ম ১০ম একােশ দ্বােশ 

ক্ষমাট েজহিা ক্ষমাট ছােী ক্ষমাট ছােী ক্ষমাট ছােী ক্ষমাট ছােী ক্ষমাট ছােী ক্ষমাট ছােী ক্ষমাট ছােী 

বাাংলা                 

ইাংদরশজ                 

গশণত                 

ইসলাম ও ননশতক শশক্ষা                 

শিন্দু িম ি ও ননশতক শশক্ষা                 

ক্ষবৌদ্ধ িম ি ও ননশতক শশক্ষা                 

শিষ্টান িম ি ও ননশতক শশক্ষা                 

শবজ্ঞান                 

সমাজ শবজ্ঞান                 

পোথ ি শবজ্ঞান                 

রসায়নশবদ্যা                 

জীবশবজ্ঞান                 

উচ্চতর গশণত                 

ইশতিাস                 

ভূদগাল ও পশরদবশ                 

অথ িনীশত                 

ক্ষপৌরনীশত ও নাগশরকতা                 

বাাংলাদেশ ও শবশ্ব পশরিয়                 

শারীশরক শশক্ষা ও স্বাস্থ্ু                 

শিসাব শবজ্ঞান                 

ব্যবসায় উদদ্যাগ                 

শ ন্যাি ও ব্যাাংশকাং                 

তথ্য ও ক্ষ াগাদ াগ প্রযুশক্ত                 

গ্রন্থাগার ও তথ্যশবজ্ঞান                 

কুাশরয়ার শশক্ষা                 

কৃশষ অথ িনীশত                 

গাি িস্থ্ু শবজ্ঞান                 

িারু ও কারুকলা                 

সাংগীত                 

কম ি ও জীবনমুখী শশক্ষা                 

কম িমুখী শশক্ষা                 

সাংস্কৃত                 

পাশল                 

বাাংলাদেদশর ইশতিাস ও 

শবশ্বসভুতা 

                

ক্ষুদ্র-নৃ-ক্ষগাষ্ঠীর ভাষা ও 

সাংস্কৃশত 

                

আরশব                 

 

 

 

 

 

 



 

২.২৩ প্রার্থজেক্ ও মাধ্যশমক স্তদর ক্ষেশণ, শবভাগশভশত্তক শশক্ষাথী, উত্তীণ ি ও অনুত্তীণ ি সম্পশকিত তথ্য, শডদসম্বর ২০২০ (বাশষ িক পরীক্ষার  লা ল) 

ক্ষেশণ শবভাগ 
ক্ষমাট শশক্ষাথীর সাংখ্যা পরীক্ষাথীর সাংখ্যা উত্তীণ ি অনুত্তীণ ি 

ক্ষমাট ছােী ক্ষমাট ছােী ক্ষমাট ছােী ক্ষমাট ছােী 

প্রাক্-প্রার্থজেক্ -         

১ম -         

২য় -         

৩য় -         

৪থ ি -         

৫ম -         

৬ষ্ঠ -         

৭ম -         

৮ম -         

৯ম 

মানশবক         

শবজ্ঞান         

ব্যবসায় শশক্ষা         

১০ম 

মানশবক         

শবজ্ঞান         

ব্যবসায় শশক্ষা         

 

২.২৪ উচ্চ মাধ্যশমক ও তদুর্ধ্িস্তদর ক্ষেশণ, শবভাগশভশত্তক উত্তীণ ি ও অনুত্তীণ ি শশক্ষাথীর তথ্য, জর্মসম্বর ২০২০ (বাশষ িক পরীক্ষার  লা ল) 

ক্ষেশণ শবভাগ 
ক্ষমাট শশক্ষাথীর সাংখ্যা পরীক্ষাথীর সাংখ্যা উত্তীণ ি অনুত্তীণ ি 

ক্ষমাট ছােী ক্ষমাট ছােী ক্ষমাট ছােী ক্ষমাট ছােী 

একােশ মানশবক         

শবজ্ঞান         

ব্যবসায় শশক্ষা         

অন্যান্য         

দ্বােশ মানশবক         

শবজ্ঞান         

ব্যবসায় শশক্ষা         

অন্যান্য         

স্নাতক (পাস) ১ম 

বষ ি (১৩) 

জবজ্ঞান         

োনজবক্         

ব্যবসায় জিক্ষা         

সাোজিক্ জবজ্ঞান         

অন্যান্য         

স্নাতক (পাস) ২য় 

বষ ি (১৪) 

জবজ্ঞান         

োনজবক্         

ব্যবসায় জিক্ষা         

সাোজিক্ জবজ্ঞান         

অন্যান্য         

স্নাতক (পাস) ৩য় 

বষ ি (১৫) 

জবজ্ঞান         

োনজবক্         

ব্যবসায় জিক্ষা         

সাোজিক্ জবজ্ঞান         

অন্যান্য         

স্নাতক (সম্মান) 

(১৬) 

১ম বষ ি         

২য় বষ ি         

৩য় বষ ি         



 

৪থ ি বষ ি         

স্নাতদকাত্তর (১৭) 
শপ্রশলশমনারী         

ক্ষশষ বষ ি         

 

২.২৫ শবভাগশভশত্তক শবশভন্ন ক্ষবাড ি পরীক্ষার  লা ল: 

পরীক্ষার 

নাম ও 

বছর 

শবভাগ 

ক্ষরশজবেিন

কৃত 

শশক্ষাথী 

সাংখ্যা 

পশরক্ষাথীর 

সাংখ্যা 

প্রাপ্ত শজশপএ অনু ায়ী পাদসর সাংখ্যা ক্ষমাট পাস 

ছাে ছােী 
ক্ষম
াট

 

ছ
াে
ী 

ক্ষম
াট

 

ছ
াে
ী 

৫
.০
০
 

৪
-
 ৪

.৯
৯
 

৩
.৫

-
 ৩

.৯
৯
 

৩
-
 ৩

.৪
৯
 

২
-
 ২

.৯
৯
 

২
 এ
র
 ক্
ে

 

৫
.০
০
 

৪
-
 ৪

.৯
৯
 

৩
.৫

-
 ৩

.৯
৯
 

৩
-
 ৩

.৪
৯
 

২
-
 ২

.৯
৯
 

২
 এ
র
 ক্
ে

 

ক্ষম
াট

 

ছ
াে
ী 

ক্ষজএসশস 

(২০২০) 

                   

এসএসশস 

(২০২০) 

মানশবক                   

শবজ্ঞান                   

ব্যবসায় শশক্ষা                   

এসএসশস 

(ক্ষভাক) 

                  

এইিএস

শস 

(২০২০) 

মানশবক                   

শবজ্ঞান                   

ব্যবসায় শশক্ষা                   

এইিএসশস 

(ক্ষভাক) 

                  

এইিএসশস 

(শবএম) 

                  

 

২.২৬ ক্ষকাস ি শভশত্তক এসএসশস (ক্ষভাদকশনাল) শাখার শশক্ষাথী ২০২১ 

ক্ষকাড 

ক্ষট্রদডর নাম 

শশক্ষাথীর সাংখ্যা (২০২১) পরীক্ষাথীর সাংখ্যা 

(২০২০) 

পাদসর সাংখ্যা 

(২০২০) ৯ম ১০ম 

ক্ষমাট ছােী ক্ষমাট ছােী ক্ষমাট ছােী ক্ষমাট ছােী 

2761 Agro Based Food         

2797 Architectural Drafting with 

AutoCAD 

        

2763 Automotive         

2764 Building Maintenance         

2766 Ceramic         

2767 Civil Construction         

2769 Civil Drafting with CAD         

2768 Computer and Information 

Technology 

        

2771 Dress Making         

2772 Dying, Printing and Finishing         

2773 Electrical Maintenance 

Works 

        

2774 Farm Machinery         

2775 Fish Culture and Breeding         

2776 Food Processing and 

Preservation 

        



 

2794 Fruit and Vegetable 

Cultivation 

        

2790 General Electrical Works         

2762 General Electronics         

2777 General Mechanics         

2793 Glass         

2798 Knitting         

2778 Livestock Rearing and 

Farming 

        

2779 Machine Tools Operation         

2770 Mechanical Drafting with 

CAD 

        

2789 Patient Care Technique         

2791 Plumbing and Pipe Fitting         

2780 Poultry Rearing and Farming         

2792 Refrigeration and Air 

Conditioning 

        

2799 Shrimp Culture and Breeding         

2795 Weaving         

2796 Welding and Fabrication         

2765 Wood Working         

 

২.২৭ এইিএসশস ক্ষভাদকশনাল শাখার শশক্ষাথী ২০২১ 

ক্ষকাড 

 ক্ষট্রদডর নাম 

শশক্ষাথীর সাংখ্যা (২০২১) পরীক্ষাথীর সাংখ্যা 

(২০২০) 

পাদসর সাংখ্যা 

(২০২০) ১ম বষ ি (একােশ) ২য় বষ ি (দ্বােশ) 

ক্ষমাট ছােী ক্ষমাট ছােী ক্ষমাট ছােী ক্ষমাট ছােী 

2621 Agro Machinery         

2622 Automobile         

2623 Building Maintenance and 

Construction 

        

2624 Clothing and Garments 

Finishing 

        

2625 Computer Operation and 

Maintenance 

        

2626 Drafting Civil         

2627 Electrical Works and 

Maintenance 

        

2628 Electronic Control and 

Communication 

        

2629 Fish Culture and Breeding         

2634 Industrial Wood Working         

2630 Machine Tools Operation and 

Maintenance 

        

2631 Poultry Rearing and Farming         

2632 Refrigeration and Air-

conditioning 

        

2633 Welding and Fabrication         

2635 Wet Processing         

2636 Yarn and Fabric 

Manufacturing 

        

 

 

২.২৮ এইিএসশস শবএম শাখার শশক্ষাথী ২০২১ 



 

ক্ষকাড 

 ক্ষট্রদডর নাম 

শশক্ষাথীর সাংখ্যা (২০২১) পরীক্ষাথীর সাংখ্যা 

(২০২০) 

পাদসর সাংখ্যা 

(২০২০) ১ম বষ ি (একােশ) ২য় বষ ি (দ্বােশ) 

ক্ষমাট ছােী ক্ষমাট ছােী ক্ষমাট ছােী ক্ষমাট ছােী 

2421 Accounting         

2422 Banking         

2423 Computer Operation         

2424 Entrepreneurship 

Development 

        

2425 Secretarial Science         

.২৯ 

২.২৯ উন্মকু্ত জবশ্বজবদ্যািময়র জিক্ষা বপ্রাগ্রাে 

 

২.২৯.১ আপনার প্রশতষ্ঠাদন উনু্মক্ত শবশ্বশবদ্যালদয়র শশক্ষা ক্ষপ্রাগ্রাম পশরিাশলত িয় শক?  িুাঁ-১  না-২ 

 

২.২৯.২ উত্তর িুাঁ িদল ক্ষপ্রাগ্রাম শভশত্তক শশক্ষাথীর তথ্য শনদম্নর ছক ক্ষমাতাদবক প্রোন করুন 

ভশতির বছর 

এসএসশস ক্ষপ্রাগ্রাম এইিএসশস ক্ষপ্রাগ্রাম 

৯ম ক্ষেশণ ১০ম ক্ষেশণ একােশ ক্ষেশণ দ্বােশ ক্ষেশণ 

ক্ষমাট ছােী ক্ষমাট ছােী ক্ষমাট ছােী ক্ষমাট ছােী 

২০২১         

২০২০         

২০১৯         

২০১৮         

২০১৭         

 

২.২৯.৩ উত্তর িুাঁ িদল ক্ষপ্রাগ্রাম শভশত্তক  লা ল শনদম্নর ছক ক্ষমাতাদবক প্রোন করুন 

ভশতির বছর 

এসএসশস ক্ষপ্রাগ্রাম এইিএসশস ক্ষপ্রাগ্রাম 

৯ম ক্ষেশণ ১০ম ক্ষেশণ একােশ ক্ষেশণ দ্বােশ ক্ষেশণ 

পরীক্ষাথী পাদসর সাংখ্যা পরীক্ষাথী পাদসর সাংখ্যা পরীক্ষাথী পাদসর সাংখ্যা পরীক্ষাথী পাদসর সাংখ্যা 

২০২০ 
ক্ষমাট        

ছােী        

২০১৯ 
ক্ষমাট        

ছােী        

২০১৮ 
ক্ষমাট        

ছােী        

২০১৭ 
ক্ষমাট        

ছােী        

২০১৬ 
ক্ষমাট        

ছােী        

 

২.৩০ পেবীশভশত্তক কম িরত ও এমশপওভুক্ত শশক্ষক ও কম িিারীর সাংখ্যা: 

পেশব 

কম িরত এমশপওভুক্ত 

(প্রম ািয 

বক্ষমত্র) 

শূন্য 

পদের 

সাংখ্যা 

শাখা শশক্ষক 

(কম িরতদতও 

অন্তভূ িক্ত 

থাকদব) 

খন্ডকালীন 

শশক্ষক 

সাংখ্যা 

শনবিনকৃত 

শশক্ষক সাংখ্যা 

(NTRCA) 

(NTRCA) 

কর্তিক 

পূরণদ াগ্য 

শূন্য পদের 

সাংখ্যা 
ক্ষমাট মশিলা ক্ষমাট মশিলা 

অধ্যক্ষ          

প্রিান শশক্ষক          

সিকারী প্রিান শশক্ষক          



 

সিকারী অধ্যাপক (বাাংলা)          

সিকারী অধ্যাপক (ইাংদরশজ)          

সিকারী অধ্যাপক (তথ্য ও ক্ষ াগাদ াগ 

প্রযুশক্ত) 

         

সিকারী অধ্যাপক (ঐশিক প্রশত শবষদয়)          

প্রভাষক (বাাংলা)          

প্রভাষক  (ইাংদরশজ)          

প্রভাষক (তথ্য ও ক্ষ াগাদ াগ প্রযুশক্ত)          

প্রভাষক্ (গ্রন্থাগার ও তথ্যজবজ্ঞান)          

গ্রন্থাগার প্রভাষক্           

প্রভাষক (ঐশিক প্রশত শবষদয়)          

সিকারী শশক্ষক (বাাংলা)          

সিকারী শশক্ষক (ইাংদরশজ)          

সিকারী শশক্ষক (সামাশজক শবজ্ঞান)          

সিকারী শশক্ষক (ব্যবসায় শশক্ষক)          

সিকারী শশক্ষক (তথ্য ও ক্ষ াগাদ াগ 

প্রযুশক্ত) 

         

সিকারী শশক্ষক (গ্রন্থাগার ও তথ্যজবজ্ঞান)          

সিকারী গ্রন্িাগাশরক কাম কুাটালগার          

সিকারী শশক্ষক (গশণত)          

সিকারী শশক্ষক (ক্ষভৌত শবজ্ঞান)          

সিকারী শশক্ষক (িম ি) [প্রাপ্যতা সাদপদক্ষ 

প্রশত িদম ির ক্ষক্ষদে] 

         

সিকারী শশক্ষক (শারীশরক শশক্ষা)          

সিকারী শশক্ষক (কৃশষ)          

সিকারী শশক্ষক(গাি িস্থ্ু)          

সিকারী শশক্ষক (িারু ও কারুকলা)          

সিকারী শশক্ষক (জীব শবজ্ঞান)          

লাইদেশরয়ান          

সিকারী লাইদেশরয়ান          

প্রেশ িক (পোথ ি, রসায়ন, তথ্য ও 

ক্ষ াগাদ াগ প্রযুশক্ত ও 

উশিেশবজ্ঞান/প্রাশণশবজ্ঞান শবষদয় ল্যাব 

িালু থাকদল প্রশত শবষদয়) 

         

অশ স সিকারী কাম শিসাব সিকারী          

অশ স সিকারী কাম কশম্পউটার 

অপাদরটর 

         

গদবষণা/ল্যাব সিকারী (পোথ ি, রসায়ন, 

তথ্য ও ক্ষ াগাদ াগ প্রযুশক্ত ও 

উশিেশবজ্ঞান/প্রাশণশবজ্ঞান শবষদয় ল্যাব 

িালু থাকদল প্রশত শবষদয়) 

         

শনরাপত্তাকমী          

পশরিন্নতাকমী          

ননশপ্রিরী          

আয়া (মশিলা কদলদজর জন্য /সিশশক্ষা 

িালু থাকদল) 

         

সিদ াগী অধ্যাপক          

সিকারী অধ্যাপক          



 

প্রভাষক          

ক্ষিড মাওলানা (সরকাশর স্কুদলর ক্ষক্ষদে)          

সিকারী শশক্ষক (ইসলাম িম ি)          

সিকারী শশক্ষক (ক্ষট্রড)          

জুশনয়র শশক্ষক          

সিকারী/জুশনয়র শশক্ষক (প্রাইমারী শাখা)          

ড্রইাং শশক্ষক/সিশশক্ষক (িারু ও কারু)          

সাংগীত শশক্ষক          

কাঠ শশল্প শশক্ষক          

৩য় ক্ষেশণ (স্কুল+কদলজ)          

৪থ ি ক্ষেশণ (স্কুল+কদলজ)          

 

২.৩০.১ সাংযুো্ক্ত এসএসশস ও এইচএসজস (ক্ষভাদকশনাল)/এইিএসশস (শবএম) শাখার শশক্ষক/কম িিারীর সাংখ্যা: 

পেশব 
বতিমাদন কম িরত এমশপওভুক্ত শূন্য পদের 

সাংখ্যা ক্ষমাট মশিলা ক্ষমাট মশিলা 

প্রভাষক      

প্রেশ িক      

ইিট্রাক্টর      

ওয়াকিশপ সুপার      

জুশনয়র ইিট্রাক্টর      

সহক্াজর জিক্ষক্      

ক্ষডদমা-কাম-ক্ষমকাশনকস      

কশম্পউটার অপাদরটর কাম ক্ষমকাশনক      

ক্ষটকশনকুাল শপ এুাশসসট্যান্ট      

ল্যাব এুাশসসদটন্ট      

৩য় ক্ষেশণ      

৪থ ি ক্ষেশণ      

 

২.৩১ জিক্ষাগত ব াগ্যতাজভজত্তক্ জিক্ষক্ সংখ্যা  
 

২.৩১.১ মূল প্রশতষ্ঠাদনর সদব িাচ্চ শশক্ষাগত ক্ষ াগ্যতাশভশত্তক শশক্ষক সাংখ্যা:       ২.৩১.২ মূল প্রশতষ্ঠাদনর সদব িাচ্চ ক্ষপশাগত প্রশশক্ষণপ্রাপ্ত শশক্ষক সাংখ্যা: 

শশক্ষাগত ক্ষ াগ্যতা 
শশক্ষক সাংখ্যা  

প্রশশক্ষণ 
শশক্ষক সাংখ্যা 

ক্ষমাট মশিলা  ক্ষমাট মশিলা 

শপএইিশড    এম এড   

এমশ ল/এমএস    শবএড/শডপ ইন এড   

স্নাতদকাত্তর (অনাস িসি)    শব শপ এড   

স্নাতদকাত্তর (অনাস ি ছাড়া)    শব এশজ এড   

কাশমল    ২.৩১.৩ আইশসটি ও অন্যান্য শবষবয় প্রশশক্ষণ/ শডশগ্রপ্রাপ্ত শশক্ষক সাংখ্যা 

স্নাতক সম্মান (৩ বছর ক্ষময়ােী)    
প্রশশক্ষণ/শডশগ্র 

শশক্ষক সাংখ্যা 

স্নাতক সম্মান (৪ বছর ক্ষময়ােী)    ক্ষমাট মশিলা 

স্নাতক (পাস)    শডদলামা (আইশসটি)   

    জর্মলাো ইন িাইমেজর এন্ড ইনফরমেিন 

সাময়ন্স(জর্এিএসআই) 

  

 াজ ল    সাটি িশ দকট ক্ষট্রশনাং   

 াজ ল সম্মান    িাড িওয়ুার অুান্ড ট্রাবল সুুটিাং   

এইিএসশস/ আশলম বা সমমান    শডশজটাল কনদটন্ট ক্ষডভলপদমন্ট ক্ষট্রশনাং   

কৃশষ শডদলামা    ক্ষবশসক আই.শস.টি ক্ষট্রশনাং   

    শবষয়শভশত্তক প্রশশক্ষণ   

    ব্যবস্থ্াপনা   



 

    অন্যান্য   

 

 

২.৩২ জবমিষ প্রজিক্ষমণর তথ্য 

 

২.৩২.১ সৃজনশীল প্রশ্নপে প্রণয়ন ও উত্তরপে মূল্যায়ন শবষয়ক প্রশশক্ষণপ্রাপ্ত শশক্ষক সাংখ্যা ৩ শেন প্রশশক্ষণপ্রাপ্ত ১২ শেন প্রশশক্ষণপ্রাপ্ত 

 ক্ষমাট: মশিলা: ক্ষমাট: মশিলা: 

 

২.৩২.২ শবদশষ িাশিো সম্পন্ন শশক্ষক এর কম িকালীন প্রশশক্ষদণর তথ্য (সাংখ্যা শলখুন): ক্ষমাট:  মশিলা: 

 

২.৩২.৩ ক্ষুদ্র নৃ-ক্ষগাষ্ঠী শশক্ষক এর কম িকালীন প্রশশক্ষদণর তথ্য (সাংখ্যা শলখুন): ক্ষমাট:  মশিলা: 

 

২.৩২.৪ শবদশষ িাশিো সম্পন্ন শশক্ষাথীর জন্য গাইড শশক্ষক আদছ শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

২.৩২.৫ দূদ িাগ ব্যবস্থ্াপনা সাংক্রান্ত প্রশশক্ষণপ্রাপ্ত শশক্ষক আদছ শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

২.৩২.৬ উত্তর িুাঁ িদল, কতজন?                 জন 

 

২.৩২.৭ শশক্ষকদের ক্ষকান ক্ষকান শবষদয় প্রশশক্ষণ ক্ষপ্রাদয়াজন? ১.------------------------২.---------------------৩.-------------------৪.--------------------- 

 

২.৩৩ কম িকালীন প্রশশক্ষদণর তথ্য (সাংখ্যা শলখুন): 

প্রশশক্ষণ 

প্রশশক্ষণপ্রাপ্ত শশক্ষক সাংখ্যা 

প্রশশক্ষণ 

প্রশশক্ষণপ্রাপ্ত শশক্ষক 

সাংখ্যা 

হযাঁ না ক্ষমাট মশিলা 

ক্ষিড টিিার ক্ষট্রশনাং (২১শেন)   *শসশপশড-১ শুধুমাে ইাংদরশজ ক্ষট্রশনাং (২১শেন)   

ক্ষিড টিিার  দলা-আপ ক্ষট্রশনাং (৬শেন)   শসশপশড-২ ক্ষট্রশনাং (৫শেন)   

ক্ষিড টিিার শপ্র-সাশভ িস ক্ষট্রশনাং (৩৫শেন)   ক্লাস্টার ক্ষট্রশনাং (১শেন)   

 প্রশশক্ষণপ্রাপ্ত শশক্ষক সাংখ্যা এস.শব. এ ক্ষট্রশনাং   

ক্ষমাট মশিলা সৃজনশীল প্রশ্ন সাংক্রান্ত ক্ষট্রশনাং   

এসটিশস ক্ষট্রশনাং (৩ মাস)   অন্যান্য ক্ষট্রশনাং   

এসটিটি ক্ষথদক শব. এড (৯ মাস)   • প্রিান শশক্ষকগণ িুাঁ/না টিক শেদবন। 

• অন্যান্য শশক্ষকগদণর সাংখ্যা শলখদবন। শসশপশড-১ ক্ষট্রশনাং (১৪ শেন)   

 

২.৩৪ জবষয়জভজত্তক্ জিক্ষক্ সংখ্যা 

 

২.৩৪.১ ক্লাস রুটিন অনু ায়ী ইাংদরশজ পাঠোনকারী শশক্ষক সাংখ্যা: ক্ষমাট:  মশিলা: 

 

২.৩৪.২ ইাংদরশজ জবষময় পাঠদানক্ারী জিক্ষমক্র স্নাতক (পাস), স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতদকাত্তর প িাদয় ইাংদরশজ শবষয় অধ্যয়ন সম্পশকিত তথ্য: 

শববরণ শশক্ষক/শশশক্ষকার সাংখ্যা 

স্নাতক (পাস) প িাদয় বাধ্যতামূলক ১০০ নম্বদরর ইাংদরশজ শছল  

স্নাতক (পাস) প িাদয় ৩০০ নম্বদরর ইাংদরশজ শছল  

ইাংদরশজদত স্নাতক (সম্মান)  

ইাংদরশজদত স্নাতদকাত্তর  

স্নাতক (পাস) প িাদয় ইাংদরশজ শছলা না  

এইিএসশস পাস  

 

২.৩৪.৩ ক্লাস রুটিন অনু ায়ী গশণত শবষদয় পাঠোনকারী শশক্ষক সাংখ্যা: ক্ষমাট:  মশিলা: 

 



 

২.৩৪.৪ গশণত জবষময় পাঠদানক্ারী জিক্ষমক্র স্নাতক (পাস), স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতদকাত্তর প িাদয় গশণত শবষয় অধ্যয়ন সম্পশকিত তথ্য: 

শববরণ সাংখ্যা শলখুন 

স্নাতক (পাস) প িাদয় পোথ ি ও রসায়নসি গশণত শছল  

স্নাতক (পাস) প িাদয় অন্যান্য শবষয়সি গশণত শছল  

গশণদত স্নাতক (সম্মান)  

গশণদত স্নাতদকাত্তর  

স্নাতক (পাস) প িাদয় গশণত শছল না শকন্তু এইিএসশসদত শছল  

স্নাতক (পাস) বা এইি এস শস প িাদয় গশণত শছল না  

গশণতসি এইি এস শস পাস  

গশণত ছাড়া এইি এস শস পাস  

 

 

২.৩৫ অবসর গ্রিণ, নতুন শনদয়াগপ্রাপ্ত, গদবষণা কাজ, পুরষ্কার প্রাপ্ত ইতুাশে সম্পশকিত শশক্ষদকর সাংখ্যা 

ক্রশমক 

নাং 
শবষয় 

শশক্ষদকর সাংখ্যা 

ক্ষমাট মশিলা 

১ তথ্য প্রোদনর শেন শশক্ষক উপশস্থ্শত   

২ অবসদর শগদয়দছন (১/৭/২০২০ ক্ষথদক ৩০/৬/২০২১ প িন্ত)   

৩ অবসদর  াদবন (১/৭/২০২১ ক্ষথদক ৩০/৬/২০২২ প িন্ত)   

৪ নতুন শনদয়াগপ্রাপ্ত (১/৭/২০২০ ক্ষথদক ৩০/৬/২০২১ প িন্ত)   

৫ শশক্ষকতা ক্ষপশা ক্ষছদড় শেদয়দছন (১/৭/২০২০ ক্ষথদক ৩০/৬/২০২১ প িন্ত)   

৬ NTRCA কর্তক সুপাশরশকৃত শশক্ষদকর সাংখ্যা   

৭ বতিমাদন কতজন শশক্ষক গদবষণা কাদজ সম্পকৃ্ত   

৮ একাদডশমক শবষদয়র  ওপর পুরষ্কার প্রাপ্ত শশক্ষদকর সাংখ্যা   

৯ শশখন-ক্ষশখাদনা শবষদয় প্রশশক্ষণ প্রাপ্ত (১/৭/২০২০ ক্ষথদক ৩০/৬/২০২১ প িন্ত)   

১০ শবদশষ িাশিোসম্পন্ন (Special needs) শশক্ষাথীর শশক্ষা শবষদয় প্রশশক্ষণপ্রাপ্ত শশক্ষদকর সাংখ্যা   

১১ একীভূত শশক্ষা (inclusive education), শশশু অশিকার এবাং শবদ্যালদয়র ইশতবািক শঙ্খলা 

শবষদয়র ওপর প্রশশক্ষণপ্রাপ্ত শশক্ষদকর সাংখ্যা 

  

 

২.৩৬ প্রাপ্ত পুরষ্কার সম্পজক্ডত তথ্য  

 

২.৩৬.১ শশক্ষা প্রশতষ্ঠাদন প্রাপ্ত পুরষ্কার সম্পশকিত তথ্য (শনশে িষ্ট স্থ্াদন টিক শিহ্ন শেন) 

শশক্ষকদের জন্য 

শবষয় জাতীয় শবভাগ/মিানগর ক্ষজলা উপদজলা/থানা সাল 

ক্ষেষ্ঠ শশক্ষা প্রশতষ্ঠান      

ক্ষেষ্ঠ শশক্ষা প্রশতষ্ঠান প্রিান      

ক্ষেষ্ঠ ক্ষেশণ শশক্ষক      

ক্ষেষ্ঠ শশক্ষক (শবএনশসশস)      

ক্ষেষ্ঠ শশক্ষক (ক্ষরাভার)      

ক্ষেষ্ঠ শশক্ষক (ক্ষরঞ্জার)      

ক্ষেষ্ঠ শশক্ষক (গাি ডস গাইর্)      

শশক্ষাথীদের জন্য 

ক্ষেষ্ঠ শশক্ষাথী      

ক্ষেষ্ঠ শশক্ষাথী (শবএনশসশস)      

ক্ষেষ্ঠ শশক্ষাথী (ক্ষরাভার)      

ক্ষেষ্ঠ শশক্ষাথী (ক্ষরঞ্জার)      

ক্ষেষ্ঠ শশক্ষাথী (গাি ডস গাইর্)      

 

  



 

২.৩৬.২ শবশভন্ন প িাদয় অাংশগ্রিণকারী ও পুরষ্কারপ্রাপ্ত শশক্ষাথী সাংখ্যা 

শবষয়  প্রশতষ্ঠান প িাদয় উপদজলা/থানা প িাদয় ক্ষজলা প িাদয় শবভাগীয় প িাদয় জাতীয় প িাদয় 

সাশিতু ও সাংস্কৃশত 
অাংশগ্রিণকারী      

পুরষ্কারপ্রাপ্ত      

ক্রীড়া (আউটদডার) 
অাংশগ্রিণকারী      

পুরষ্কারপ্রাপ্ত      

ক্রীড়া (ইনদডার) 
অাংশগ্রিণকারী      

পুরষ্কারপ্রাপ্ত      

সৃজনশীল ক্ষমিা অদেষণ 
অাংশগ্রিণকারী      

পুরষ্কারপ্রাপ্ত      

শবদশষ কৃশতত্বপূণ ি অবোন পুরষ্কারপ্রাপ্ত      

 

 

২.৩৭ ক্ষেশণকদক্ষ পাঠোদনর সময় শশক্ষা উপকরণ ব্যবিার িয় শক?  িুাঁ-১  না-২  আাংশশক-৩    

 

২.৩৮ উত্তর িুাঁ িদল, কী কী উপকরণ ব্যবিার িয়? ক্ষলাব-১  মানশিে-২  ক্ষপাস্টার-৩  মদডল  শিপ িাট ি  অন্যান্য-৪ 

 

২.৩৯ শশক্ষকগণ শনদজদের প্রস্তুতকৃত উপকরণ ব্যবিার কদরন শক?  িুাঁ-১  না-২  আাংশশক-৩    

 

২.৪০ প্রশতষ্ঠান প্রিান ভারপ্রাপ্ত শক?  িুাঁ-১  না-২ 

 

২.৪১ প্রশতষ্ঠাদন ননশপ্রিরী আদছ শক?  িুাঁ-১  না-২ 

 

ক্ষসকশন ৩: শবশবি তথ্য (১) 
 

৩.১ ল্যাব সংক্রান্ত 

 

৩.১.১ প্রশতষ্ঠাদন কশম্পউটার ল্যাব আদছ শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.১.২ উত্তর িুাঁ িদল, কশম্পউটার ল্যাব সাংখ্যা               টি 

 

বোট 

ক্জম্পউটার 

সচি বেরােত 

ব াগ্য 

অচি প্রজতষ্ঠার 

তাজরখ 

প্রদানক্ারী সংস্থা প্রজতজদন ক্ত 

ঘন্টা ব্যবহার 

হয় 

ব্যবহারক্ারী 

জিক্ষার্থীর 

সংখ্যা 
বর্স্কটপ ল্যাপটপ 

      

জিক্ষা 

েন্ত্রণািয় 

োউজি প্রক্ল্প জিক্ষামবার্ ড জবজসজস এনজিও ক্রয় 

কৃত 

অন্যান্য 

 

  

 

৩.১.৩ ল্যাব ব্যশতত অন্য কশম্পউটার আদছ শক? িুাঁ-১  না-২ 

         উত্তর িুাঁ িদল, অন্যান্য কশম্পউটাদরর সাংখ্যা 

সচি বেরােতম াগ্য অচি 

বর্স্কটপ ল্যাপটপ 
    

 

৩.১.৪ কশম্পউটার ল্যাব প্রোনকারী সাংস্থ্া অনু ায়ী সাংখ্যা: 

সাংস্থ্ার নাম: শশক্ষা মন্ত্রণালয় মাউশশ প্রকল্প শশক্ষাদবাড ি শবশসশস এনশজও ক্রয়কৃত স্থ্ানীয় সরকার অন্যান্য 

          

 

 

 



 

৩.২ োজিজেজর্য়া ক্লাসরুে সংক্রান্ত 

 

৩.২.১ মাশিশমশডয়া ক্লাসরুদমর সাংখ্যা                                    টি 

 

৩.২.২ মাশিশমশডয়া ব্যবিাদর সক্ষম শশক্ষক সাংখ্যা  ক্ষমাট:   মশিলা:  

 

৩.২.৩ মাশিশমশডয়া ব্যবিার কদর প্রশতশেন কয়টি ক্লাস ক্ষনয়া িয়?  -----------টি 

 

৩.২.৪ মাশিশমশডয়া ব্যবিার কদর ক্লাস ক্ষনয়ার পর ডুাসদবাদড ি এশি ক্ষেওয়া িয় শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.২.৫ মাশিশমশডয়া প্রদজক্টর আদছ শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.২.৬ উত্তর িুাঁ িদল, মাশিশমশডয়া প্রদজক্টর সাংখ্যা                                    টি 

 

 

৩.৩ আইজসটি সংক্রান্ত 

 

৩.৩.১ আইশসটি শবষদয় পাঠোন করা িয় শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.৩.২ NTRCA ক্র্তডক্ আইজসটি জবষময় জনময়াগকৃত জিক্ষক্ আমে জক্? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.৩.৩ NTRCA ক্র্তডক্ আইজসটি জবষময় জনময়াগকৃত জিক্ষমক্র জিক্ষাগত ব াগ্যতা ক্ী (সমব ডাচ্চ)? 

স্নাতক্(পাস) জবএসজস ইজি (ক্জম্পউটার) জর্মলাো ইজি: 

(ক্জম্পউটার) 

স্নাতমক্াত্তর স্নাতক্(সম্মান) অনান্য 

 

৩.৩.৪ 

৩.৩.৫ 

 

৩.৩.৬ প্রশতষ্ঠাদনর শশক্ষকগণ শশক্ষক বাতায়দনর সেস্য শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.৩.৭ জিক্ষক্ বাতায়মন সদস্য জিক্ষমক্র সংখ্যা ক্ষমাট:  মশিলা: 

 

৩.৩.৮ প্রজতষ্ঠামন জর্জিটাি হাজিরা ব্যবহৃত হয় জক্? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.৩.৯ প্রজতষ্ঠামন জর্জিটাি হাজিরা ক্ামদর িন্য ব্যবহৃত হয়? শশক্ষাথীর জন্য  শশক্ষক ও কম িিারীর জন্য  

 

৩.৩.১০ ইন্টারদনট সাংদ াগ আদছ শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.৩.১১ প্রশতষ্ঠাদন ওয়াই াই সাংদ াগ আদছ শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.৩.১২ প্রশতষ্ঠাদন শসশস কুাদমরা আদছ শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.৩.১৩ প্রশতষ্ঠাদন শসশস কুাদমরার সাংখ্যা:  

 

৩.৩.১৪ ইন্টারদনট সাংদ াগ এর িরন? মদডম-১  েডব্যান্ড-২ 

 

৩.৩.১৫ ইন্টারদনট সাংদ াগ েডব্যান্ড িদল, োন্ডউইথ কত? ---------------এমশবশপএস (Mbps)  

 

৩.৩.১৬ Pedagogical (শশখন-ক্ষশখাদনা) কাদজ কশম্পউটার ব্যবহৃত িয় শক? িুাঁ-১  না-২ 



 

 

৩.৩.১৭ Pedagogical (শশখন-ক্ষশখাদনা) কাদজ ব্যবহৃত কশম্পউটার সাংখ্যা (প্রশতষ্ঠান ও ব্যশক্তগত কশম্পউটার 

সি) 

ক্ষডস্কটপ:  ল্যাপটপ:  ক্ষমাট: 

 

৩.৩.১৮ ইন্টারদনট Pedagogical (শশখন-ক্ষশখাদনা) কাদজ ব্যবহৃত িয় শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.৩.১৯ জিখন-বিখামনা ক্ামি ইন্টারমনট বক্ ব্যবহার ক্মর? শশক্ষাথী-১  শশক্ষক-২  শশক্ষক ও শশক্ষাথী উভয় 

 

৩.৩.২০ প্রশতষ্ঠানটিদত Computer Basic Course পাঠোন করাদনা িয় শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.৩.২১ উত্তর িুাঁ িদল, পাঠোনরত ক্ষমাট শশক্ষাথীর সাংখ্যা? ক্ষেশণ ক্ষমাট ছােী 

 ৬ষ্ঠ-৮ম   

 ৯ম -১০ম   

 ১১তম -১২তম   

 স্নাতক (পাস)   

 স্নাতক (সম্মান)   

 স্নাতদকাত্তর   

 

 

৩.৩.২২ আইশসটি শবষদয় শশক্ষক আদছ শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.৩.২৩ উত্তর িুাঁ িদল, আইসটি শবষদয় পাঠোনকারী শশক্ষদকর শশক্ষাগত ক্ষ াগ্যতা কী (সদব িাচ্চ)? 

 

১. স্নাতক (পাস) ২. শবএসশস ইশঞ্জ: (কশম্পউটার) ৩. শডদলামা ইশঞ্জ: (কশম্পউটার) ৪. স্নাতদকাত্তর ৫. অন্যান্য ৬. স্নাতক সম্মান 

 

৩.৩.২৪ আইশসটি শবষদয় শডশগ্রিারী নয় এমন শশক্ষদকর শশক্ষাগত ক্ষ াগ্যতা কী (সদব িাচ্চ)? ১. স্নাতক (পাস)  ২. স্নাতদকাত্তর  ৩. অন্যান্য 

 

৩.৩.২৫ কী িরদনর প্রশশক্ষণ শনদয়দছন? (আইশসটি শবষদয় শডশগ্রিারী নয় এমন শশক্ষক) সাটি িশ দকট ক্ষকাস ি-১  শডদলামা কাস ি-২   অন্যান্য-৩ 

 

 

৩.৪ জবদুযৎ সংক্রান্ত 

 

৩.৪.১ শবদুুৎ সাংদ াগ আদছ শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.৪.২ প্রশতষ্ঠাদন ক্ষকান িরদনর সাংদ াগ আদছ? শবদুুৎ-১  ক্ষসালার প্যাদনল-২  ফুদয়ল গ্যাস ক্ষজনাদরটর-৩  অন্যান্য-৪ 

 

৩.৪.৩ ক্ষসালার প্যাদনল আদছ শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.৪.৪ উত্তর িুাঁ িদল, কতটি  ুান ও লাইট িদল?  ুান:  লাইট: 

 

 ৩.৫ অবক্াঠামো/সুজবধা সংক্রান্ত 

৩.৫.১ প্রজতষ্ঠামনর সীোনা প্রাচীর সংক্রান্ত তথ্য:   

৩.৫.২ প্রশতষ্ঠাদনর সীমানা প্রািীর আদছ শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.৫.৩ উত্তর িুাঁ িদল, প্রািীদরর অবস্থ্া: সম্পূণ ি  আাংশশক 

 

৩.৫.৪ প্রািীদরর িরন: পাকা  আিা-পাকা  কাঁিা  প্রাকৃশতক 



 

 

৩.৫.৫ প্রশতষ্ঠানটির কী কী অবকাঠাদমা/সুশবিা রদয়দছ? শশিে শমনার  পতাকা স্টুান্ড  সততা ক্ষস্টার  গ্যাস সাংদ াগ 

 

৩.৬ খাবার পাজন সংক্রান্ত 
 

৩.৬ .১ শশক্ষক ও শশক্ষাথীদের জন্য শনরাপে খাবার পাশনর ব্যবস্থ্া আদছ শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.৬.২ উত্তর িুাঁ িদল, খাবর পাশনর উৎস শক?  

         (একাশিক িদত পাদর) 

কূপ  নলকূপ  গভীর নলকূপ  সালাই পাশন/ট্যাপ  ঝণ িা 

 

ক্ষবাতলজাত পাশন/ পাশনর জার  বৃশষ্টর পাশন হামভ ডজটং 

 

৩.৬.৩ পাশনর উৎস নলকূপ িদল আদস িশনক পরীক্ষা করা িয় শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.৬.৪ পাশনর আদস িশনক পরীক্ষার  লা ল শক? মাে সিনীয়-১  মাে অসিনীয়-২ 

 

৩.৬.৫ পাশনর ম্যাঙ্গাশনজ পরীক্ষা করা িয় শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.৬.৬ পাশনদত ম্যাঙ্গাশনজ পরীক্ষার  লা ল শক? মাে সিনীয়-১  মাে অসিনীয়-২ 

 

৩.৬.৭ পাশনর শবশুদ্ধকরণ ক্ষমশশন/সুশবিা আদছ শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.৭ টয়মিট ও ওয়ািব্লক্ সংক্রান্ত 

 

৩.৭.১ প্রশতষ্ঠানটিদত টয়দলট সুশবিা আদছ শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.৭.২ উত্তর িুাঁ িদল, ক্ষকান ক্ষকান িরদনর টয়দলট সুশবিা  আদছ? স্লাব টয়দলট-১  িাশসি টয়দলট-২  িাশ ছাড়া টয়দলট-৩  কাঁিা টয়দলট-৪ 

 

৩.৭.৩ অবস্থ্া অনু ায়ী টয়দলট সাংখ্যা ব্যবিারদ াগ্য ব্যবিারদ াগ্য নয় ক্ষমাট 

   

 

৩.৭.৪ প্রশতষ্ঠান প্রিাদনর জন্য সাংযুক্ত টয়দলট সুশবিা আদছ শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.৭.৫ ছােীদের জন্য পৃথক টয়দলট আদছ শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.৭.৬ ছােীদের জন্য পৃথক টয়দলট সাংখ্যা নতুন            টি পুরাতন              টি ক্ষমাট             টি 

 

৩.৭.৭ ছােদের জন্য পৃথক টয়দলট সাংখ্যা নতুন            টি পুরাতন              টি ক্ষমাট             টি 

 



 

৩.৭.৮ শশক্ষকদের জন্য পৃথক টয়দলট সাংখ্যা নতুন            টি পুরাতন              টি ক্ষমাট             টি 

 

৩.৭.৯ কম িিারীদের জন্য পৃথক টয়দলট সাংখ্যা নতুন            টি পুরাতন              টি ক্ষমাট             টি 

 

৩.৭.১০ ক্ষ ৌত ব্যবিা ি টয়দলট সাংখ্যা নতুন            টি পুরাতন              টি ক্ষমাট             টি 

 

৩.৭.১১ শবদশষ িাশিোসম্পন্ন শশক্ষাথীদের জন্য পৃথক টয়দলট আদছ শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.৭.১২ টয়দলট পশরষ্কার পশরিন্ন রাখা িয় শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.৭.১৩ ব্যবিাদরর জন্য প িাপ্ত পাশনর ব্যবস্থ্া আদছ শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.৭.১৪ প্রশতষ্ঠাদনর সাবান পাশনসি িাত ক্ষিায়া/হযান্ডস্যাজনটাইিার এর সুশবিা আদছ শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.৭.১৫ প্রজতষ্ঠামন সাবান পাজনসহ হাত বধায়ার ব্যবস্থা র্থাক্মি বক্ান ধরমনর ব্যবস্থা আমে: 

োত্রমদর িন্য সাবান / সাবান িাতীয় 

উপাদান জদময় হাত বধায়ার ব্যবস্থা 

োত্রীমদর িন্য সাবান / সাবান িাতীয় 

উপাদান জদময় হাত বধায়ার ব্যবস্থা 

জিক্ষক্মদর িন্য সাবান / সাবান িাতীয় 

উপাদান জদময় হাত বধায়ার ব্যবস্থা 

 

৩.৭.১৬ ওয়াস-ব্লক আদছ শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.৭.১৭ ওয়াস-ব্লক পশরষ্কার পশরিন্ন রাখা িয় শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.৭.১৮ ওয়াস ব্লদকর সাংখ্যা              টি 

 

৩.৭.১৯ ওয়াস ব্লক সাংখ্যা প িাপ্ত শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.৭.২০ ট্যাাংক ক্ষথদক ট্যাদপর পাশন (Running water) সরবরাদির ব্যবস্থ্া আদছ শক?  িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.৭.২১ প্রশতষ্ঠাদনর টয়মিট বপপামরর সুজবধা/ব্যবস্থা আদছ শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

 

৩.৮ িাইমেরী সংক্রান্ত তথ্য 

 

৩.৮.১ লাইদেশরর জন্য পৃথক ভবন আদছ শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.৮.২ লাইদেশরর জন্য কক্ষ আদছ শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.৮.৩ লাইদেশরর বইদয়র সাংখ্যা: পাঠ্যপুস্তক……টি  সিায়ক……টি 

 

৩.৮.৪ শশক্ষাথীদের লাইদেশর ক্ষথদক বই ইসুু করা িয় শক? িুাঁ-১  না-২ 

 



 

৩.৮.৫ উত্তর িুাঁ িদল, শনয়শমত বই ইসুু করা িয় শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.৮.৬ উত্তর িুাঁ িদল, মাদস ইসুুকৃত বইদয়র সাংখ্যা:   টি 

 

৩.৮.৭ লাইদেশরর পুস্তকাশের কুাটালশগাং কশম্পউটারাইজড শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.৮.৮ লাইদেশর পশরিালনার জন্য সিকারী জিক্ষক্ (গ্রন্থাগার ও তথ্যজক্জ্ঞান) আদছ 

শক? 

িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.৮.৯ লাইদেশর শবষদয় সিকারী জিক্ষক্ (গ্রন্থাগার ও তথ্যজক্জ্ঞান) প্রশশক্ষণ আদছ শক? িুাঁ-১  না-২ 

৩.৮.৯.১  শশক্ষাথীদের ক্াে বর্থমক্ লাইদেশর জফ লাইদেশরর ক্ামি ব্যয় হয় জক্ না ? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.৮.১০ লাইদেশর আওয়ার ক্লাস রুটিদন অন্তভু িক্ত আদছ শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

 

৩.৮.১১ Language club আদছ শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.৮.১২ উত্তর িুাঁ িদল, Language club এ ক্ষকান ক্ষকান ভাষা িি িা িয়? 

বাাংলা ইাংদরশজ আরশব িাইশনজ ক্ষকাশরয়ান জাপাশন রুশ স্প্ুাশনস অন্যান্য 

 

৩.৯ জিক্ষাক্রে সংক্রান্ত 

 

৩.৯.১ প্রশতষ্ঠাদন পাঠ পশরকল্পনা করা িয় শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.৯.২ সৃজনশীল প্রশ্ন শনদজরা নতশর কদরন শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.৯.৩ একজন শশক্ষকদক সপ্তাদি গদড় কয়টি ক্লাস শনদত িয়?     --------টি 

৩.৯.৪ অশতরশক্ত ক্লাস ক্ষনয়া িয় শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.৯.৫ উত্তর িুাঁ িদল, কখন ক্ষনয়া িয়? স্কুল সমদয়-১  স্কুল সমদয়র বাইদর-২ 

 

৩.৯.৬ প্রশত শপশরয়দড পাঠোদনর জন্য শনি িাশরত সময় কত?    --------শমশনট 

৩.৯.৭ সপ্তাদি কত িন্টা শবজ্ঞানাগার ব্যবিার করা িয়?        -----------িন্টা 

৩.৯.৮ শবজ্ঞানাগাদর ব্যবহৃত প্রিান ৪টি এুাপাদরটাস ও ক্ষকশমকুালস এর নাম: ক) এুাপাদরটাস ১)-------------২)--------------৩)------------৪)------------ 

        খ) কুাশমকুালস ১)-----------২)---------------৩)------------৪)------------ 

৩.৯.৯ শশক্ষার গুণগত মান বৃশদ্ধর জন্য কী কী পেদক্ষপ শনদয়দছন?    ১.----------------- ২.-----------------  ৩.------------------   ৪.------------------- 

          (In English Language with Capital Letter) 

 

৩.৯.১ ০ পাঠ্যক্রম সম্পদকি আপনার মতামত?  থা থ-১  অশতশরক্ত-২  অপ িাপ্ত-৩ 

 

৩.৯.১১ শশক্ষক ডাদয়শর ব্যবিার করা িয় শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.৯.১২ শনয়শমত শশক্ষাথী সমাদবশ িয় শক? িুাঁ-১  না-২ 

 



 

৩.৯.১৩ ক্ষুদ্র নৃ-ক্ষগাষ্ঠী শশক্ষাথীদের জন্য শদ্বভাশষক শশক্ষা ও শশখন কা িক্রম িালু আদছ শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.৯.১৪ ক্ষুদ্র নৃ-ক্ষগাষ্ঠী শশক্ষাথীদের শনজস্ব ভাষায় পাঠোন করা িয় শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.৯.১৫ উত্তর িুাঁ িদল, ক্ষকান ভাষায় পাঠোন করা িয়? িাকমা শেপুরা সােশর মারমা গাদরা অন্যান্য 

 

৩.৯.১৬ পূব িবতী বছর (২০২০) সাদল কত কা ি শেবস পাঠোন কর িদয়দছ                    শেন 

 

৩.৯.১৭ প্রশতষ্ঠানটিদত মােক শবদরািী কা িক্রম িয় শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.৯.১৮ প্রশতষ্ঠানটিদত সন্ত্রাস শবদরািী কা িক্রম িয় শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.৯.১৯ প্রশতষ্ঠানটিদত জঙ্গীবাে শবদরািী কা িক্রম িয় শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.৯.২০ প্রশতষ্ঠানটিদত কশমউশনটি ইন্টাদরকশন আদছ শক না? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.৯.২১ প্রশতষ্ঠানটিদত বাল্যশববাি প্রশতদরাি কা িক্রম আদছ শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.৯.২২ প্রশতষ্ঠানটিদত শনরাপে সড়ক শবষদয় সদিতনতামূলক কা িক্রম পশরিাশলত িয় শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.৯.২৩ প্রশতষ্ঠানটিদত জাতীয় শুদ্ধািার ক্ষকৌশল শবষদয় ক্ষকান কা িক্রম পশরিাশলত িয় শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.৯.২৪ প্রশতষ্ঠানটিদত ইদনাদভশন শবষদয় ক্ষকান কা িক্রম পশরিাশলত িয় শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.৯.২৫  ক্ষেশণকদক্ষ ননশতকতার ওপর আদলািনা িয় শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.৯.২৬ প্রশতষ্ঠানটিদত কৃশত শশক্ষাথীদের ক্ষ াগাদ াদগর ঠিকানা সম্বশলত তাশলকা আদছ শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.৯.২৭ প্রশতষ্ঠানটিদত শনয়শমত শরীরিি িা করাদনা িয় শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.৯.২৮ বাশষ িক শশক্ষা স র িয় শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.৯.২৯ বাশষ িক বৃক্ষ ক্ষরাপণ/গাদড িশনাং কা িক্রম িয় শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.৯.৩০ সিপাঠ কা িক্রম পশরিাশলত িয় শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.৯.৩১ উত্তর িুাঁ িদল, শনশে িষ্ট িদর টিক শিহ্ণ শেন। বাশষ িক ক্রীড়া  সাাংস্কৃশতক অনুষ্ঠান  ফুটবল 

শবতকি  শক্রদকট  িুান্ডবল 

ভশলবল  কুারাম  আবৃশত্ত 

সাংগীত  নাটক  শমলাে 

বৃক্ষদরাপণ  শবজ্ঞান ক্ষমলা   

অন্যান্য ইনদডার ক্ষগমস  কাবাশড   

 

৩.১০ অজর্ট ও োেিা সংক্রান্ত 

৩.১০.১ প্রশতষ্ঠানটিদত অভুন্তরীণ বাশষ িক অশডট িয় শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.১০.২ শডআইএ কর্তিক অশডট সম্পন্ন িদয়দছ শক? িুাঁ-১  না-২ 



 

 

৩.১০.৩ উত্তর িুাঁ িদল, সব িদশষ ক্ষকান সাদল শডআইএ কর্তিক অশডট সম্পন্ন িদয়দছ --------------- 

 

৩.১০.৪ উত্তর িুাঁ িদল অশডট আপশত্ত িয় শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.১০.৫ উত্তর িুাঁ িদল, আপশত্তর সাংখ্যা                                       টি   

 

৩.১০.৬ আপশত্তর অদথ ির পশরমাণ                                    টাকা 

 

৩.১০.৭ আপশত্তর শবষয়            

 

৩.১০.৯ প্রশতষ্ঠানটিদত রাজস্ব অশডট িয় শক (সরকাশর প্রশতষ্ঠাদনর ক্ষক্ষদে প্রদ াজু) িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.১০.৮ বাশষ িক উন্নয়ন পশরকল্পনা প্রণয়ন করা িয় শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.১০.১০ প্রশতষ্ঠানটির শবরুদদ্ধ ক্ষকান মামলা আদছ শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.১০.১১ উত্তর িুাঁ িদল, মামলার সাংখ্যা                        টি 

 

৩.১০.১২ উত্তর িুাঁ িদল, মামলার শবষয়            

 

 

৩.১০.১৩ জাতীয় শেবসগুদলা  থা থভাদব পালন করা িয় শক? 

িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.১০.১৪ প্রশতষ্ঠাদন সাংবােপে রাখা িয় শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.১০.১৫ উত্তর িুাঁ িদল, কয়টি নেশনক সাংবােপে রাখা িয় -----------টি 

 

৩.১০.১৬ প্রশতষ্ঠানটি পাবশলক পরীক্ষা ক্ষকন্দ্র শিদসদব ব্যবহৃত িয় শক না? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.১০.১৭ শশক্ষাথীদের ইউশন রম আদছ শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.১০.১৮ পাবশলক পরীক্ষা শেবস কমাদনার ক্ষক্ষদে আপনার পরামশ ি কী? -------------------------------------------------------------------------------- 

 

৩.১০.১৯ শশক্ষাথীদের পশরিয়পে আদছ শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.১০.২০ একািাদর ১০ (েশ) শেদনর ক্ষবশশ অনুপশস্থ্ত শশক্ষাথী আদছ শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.১০.২১ একাদডশমক কুাদলন্ডার আদছ শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.১০.২২ অশভভাবক শেবস পাশলত িয় শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.১০.২৩ শবশভন্ন অনুষ্ঠান/শেবদসর বষ িপশঞ্জ আদছ শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.১০.২৪ শশক্ষক ও কম িিারীদের শনশেষ্টি ক্ষকান ক্ষপাশাক আদছ শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.১০.২৫ প্রশতষ্ঠানটিদত শনদম্নর ক্ষরশজস্ট্রার বশি আদছ শক? SMC সেস্যদের উপশস্থ্শত ক্ষরশজস্ট্রারবশি  PTA সেস্যদের উপশস্থ্শত ক্ষরশজস্ট্রারবশি 



 

 

৩.১১ ক্জেউজনটি সাজভ ডস 

 

৩.১১.১ প্রশতষ্ঠাদনর সিায়তামূলক ও কশমউশনটি সাশভ িস গ্রিণকারী শশক্ষাথী সাংখ্যা: 

সাশভ িদসর িরন স্কাউট 
গাল িস ইন 

গাইড 

ক্ষরাভার 

স্কাউট 
কাব 

শবএনশস

শস 

ক্ষরড 

শক্রদসন্ট 

স্টুদডন্টস 

ক্ষকশবদনট 
স্বাস্থ্ু ক্ষসবা 

কাউদিশলাং 

ক্ষসবা 

পশরবিন 

সুশবিা 
কুাশন্টন 

সেস্য/ছাে-

ছােীর সাংখ্যা 

           

 

৩.১১.২ প্রশতষ্ঠাদনর সিায়তামূলক ও কশমউশনটি সাশভ িস পশরিালনার জন্য ক্ষকান পৃথক ব্যাাংক শিসাব আদছ শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.১১.৩ প্রশতষ্ঠাদনর স্কাউট/গাল িস গাইড পশরিালনার জন্য ক্ষকান পৃথক ব্যাাংক শিসাব আদছ শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.১১.৪ প্রশতষ্ঠাদনর স্কাউদটর ট্রুপশমটিাং করা িয় শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

 

 

৩.১২ দুম ডাগ সংক্রান্ত 

 

৩.১২.১ প্রশতষ্ঠানটি দূদ িাগকালীন আেয় ক্ষকন্দ্র শিদসদব ব্যবহৃত িয় শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.১২.২ প্রশতষ্ঠাদনর সকল িরদনর তথ্য সাংরক্ষণ পদ্ধশত ক্ষকান িরদনর ম্যানুদয়ল/িাড ি কশপ শডশজটাল/স টওয়ুার ম্যানুদয়ল ও স টওয়ুার উভয় 

 

৩.১২.৩ আপনার প্রশতষ্ঠানটি দুদ িাপপ্রবণ এলাকায় অবশস্থ্ত শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.১২.৪  আপনার প্রশতষ্ঠানটি ২০২০ সাদল ক্ষকান িরদনর দূদ িাদগ কবশলত িদয়শছল? 

জদলাচ্ছ্বাস-১ সাইদক্লান-২ বন্যা-৩ জলাবদ্ধতা-৪ লবণাক্ততা-৫ নেী ভাঙ্গন-৬ খরা প্রবণ-৭ ভূশমকম্প-৮ 

 

পািাড়র্ধ্স-৯ ক্ষজায়ার ভাটা-১০ অন্যান্য-১১ 

 

৩.১২.৫  গত ১০ বছর এবাং সব িদশষ দুদ িাদগ আক্রান্ত িদয় এ শশক্ষা প্রশতষ্ঠাদন ক্ষ  সকল ক্ষশত িদয়দছ তার শববরণ: (সাংখ্যা শলখুন) 

ক্ষশতর শববরণ সব িদশষ (২০২০ সাল) ২০২০ এর আম্ফান ২০২০ এর বন্যা 

১. ছাোবাদসর ক্ষক ক্ষশতগ্রস্ত -----------টি ----------টি ----------টি 

২. ক্ষেশণকক্ষ ক্ষশতগ্রস্ত -----------টি ----------টি ----------টি 

৩. বৃক্ষ মারা শগয়াদছ অন্তত -----------টি ----------টি ----------টি 

৪. শশক্ষা প্রশতষ্ঠান বি শছল -----------শেন -----------শেন -----------শেন 

৫. প্রশতষ্ঠান ক্ষখালা শছল, শকন্তু ক্লাস ক্ষনয়া  ায় শন -----------শেন -----------শেন -----------শেন 

৬. প্রশতষ্ঠান স্থ্ানান্তর করদত িদয়দছ ------------বার ------------বার ------------বার 

৭. প্রশতষ্ঠাদন আসার রাস্তা আাংশশক ক্ষশতগ্রস্থ্ িদয়দছ ------------বার ------------বার ------------বার 

৮. প্রশতষ্ঠাদন আসার রাস্তা পুরা ক্ষশতগ্রস্থ্ িদয়ছ ------------বার ------------বার ------------বার 

৯. প্রশতষ্ঠান ক্ষখালা শছল, শকন্তু শশক্ষকদের স্কুল আসদত খুব সমস্যা 

িদয়শছল 

------------বার ------------বার ------------বার 

১০. শশক্ষকদের দুদ িাগ সিায়তা কাদজ শনদয়াশজত িবার জন্য অন্যে 

ক্ষ দত িদয়শছল অন্তত 

------------বার ------------বার ------------বার 

১১.পাশন সরবরাি ব্যবস্থ্া ক্ষভদঙ্গ পদড়শছল অন্তত ------------বার ------------বার ------------বার 

১২. টয়দলট ব্যবস্থ্া ক্ষভদঙ্গ পদড়শছল অন্তত ------------বার ------------বার ------------বার 

১৩. প্রশতষ্ঠানটি আেয় ক্ষকন্দ্র শিদসদব ব্যবহৃত িদয়শছল অন্তত ------------বার ------------বার ------------বার 

১৪. ক্ষখলার মাঠ ব্যবিার অনুপদ াগী িদয় পদড়শছল ------------বার ------------বার ------------বার 

১৫. কাশরকুলাম সটিকভাদব ক্ষশষ করা  ায়শন অন্তত ------------বার ------------বার ------------বার 



 

৩.১২.৬ সব িদশষ দুদ িাদগর  বি শশক্ষাথী ঝদর পড়ার সাংখ্যা: 

দুদ িাদগর প্রকৃশত দুদ িাদগর নাম 
ঝদড় পড়া শশক্ষাথীর সাংখ্যা 

ছাে ছােী ক্ষমাট 

প্রাকৃশতক 

১.    

২.    

৩.    

মানব সৃষ্ট 

১.    

২.    

৩.    

 

৩.১২.৭ সব িদশষ দুদ িাদগর পর ক্ষকান িরদনর ক্ষয়ক্ষশত কাটিদয় ওঠা  ায় শন? (একাশিক টিক িদত পাদর) 

ভবদনর ক্ষয়ক্ষশত আসবাবপে ছাে েরজা/জানালা 

পানীয় জদলর ব্যবস্থ্া স্যাশনদটশন ব্যবস্থ্া সাংদ াগ রাস্তা অন্যান্য----------------------------------------- 

 

 

৩.১২.৮ দুদ িাদগর  দল ছাে-ছােীরা ক্ষকান শবষয়সমূদি ক্ষশতগ্রস্ত িয়/শপশছদয় পদড়? 

 

শবষয় 
ক্ষশতগ্রস্ত শবষয় 

(টিক শিহ্ন শেন) 

ক্ষশতর মাো (টিক শিহ্ন শেন) 

বাশড়দত িাশলদয় শনদত পাদর স্কুদল না আসদল খুবই সমস্যায় পদড় শপশছদয় পড়ার  দল স্থ্ায়ী ক্ষশত িয় 

বাাংলা (১)     

ইাংদরশজ (২)     

গশণত (৩)     

শবজ্ঞান (৪)     

সমাজ শবজ্ঞান (৫)     

শিসাব শবজ্ঞান (৬)     

িম ি (৭)     

অন্যান্য (৮)     

 

৩.১২.৯ দুদ িাগ ক্ষমাকাদবলায় সক্ষমতা বাড়াদনার জন্য কী কী পেদক্ষপ গ্রিণ করা িদয়দছ? 

 

১  উদেখদ াগ্য ক্ষকান পেদক্ষপ গ্রিণ করা িয়শন  ২  সমস্যাসমূি সনাক্ত ও তাশলকাভুক্ত করা িদয়দছ 

 

৩  প্রশাসনদক শলশখতভাদব জানাদনা িদয়দছ  ৪  শবশভন্ন আদলািনা সভায় উত্থাপন করা িদয়দছ 

 

৫  শপটিএ ও এসএমশস সভায় আদলািনা িদয়দছ  ৬  অন্যান্য------------------------ 

 

 

৩.১২.১০ প্রশতষ্ঠানটি প্রশতবছর এবাং েীি িদময়ােী দুদ িাগ ঝুঁশক সাংক্রান্ত ক্ষকান মূল্যায়ন প্রশতদবেন কদরদছ/পাঠিদয়দছ কী? 

        

১  িুাঁ, শবভাগীয় ছক ও শনদে িশনা অনু ায়ী পাঠাদনা িয়  ২  সমস্যাসমূি সনাক্ত ও তাশলকাভুক্ত করা িদয়দছ 

 

৩  ক্ষ াদন প্রশতষ্ঠান প্রিান কর্তিপক্ষদক অবশিত কদরদছন  ৪  ভাদলাভাদব শনদজদের জন্য কদরদছ 

 

৫  কখদনা এভাদব শিন্তা করা িয়শন  ৬  কীভাদব করদবা তার ক্ষকান গাইডলাইন আমাদের ক্ষনই 

 



 

৩.১৩ বক্াজভর্-১৯ সংক্রান্ত 

 

৩.১৩.১ কদরানাকালীন শশক্ষাথীদের পড়াদশানার 

ক্ষক্ষদে আপনার প্রশতষ্ঠাদনর ভূশমকা কী 

শছল? 

অনলাইন ক্লাদসর 

আদয়াজন করা 

িদয়দছ-১ 

শশক্ষাথীদের পড়াদশানার শবষদয় 

ক্ষটশলদ াশনক তোরশক করা িদয়দছ-

২ 

লকডাউদনর কারদণ 

ক্ষকান উদদ্যাগ ক্ষনওয়া 

 ায়শন-৩ 

অনলাইদন 

পরীক্ষা বনয়া 

হময়মে-৪ 

 

৩.১৩.২ সাংসে ক্ষটশলশভশদন প্রিাশরত শশখন-ক্ষশখাদনা কা িক্রদম আপনার শশক্ষা     

প্রশতষ্ঠাদনর শশক্ষাথীদের অাংশগ্রিণ ক্ষকমন? 
সদন্তাষজনক-১ ক্ষমাটামুটি-২ সদন্তাষজনক নয়-৩ 

 

 

৩.১৩.৩ আপনার প্রশতষ্ঠাদন স্বাস্থ্ুশবশি শনশিত কদর পাঠোন কা িক্রম পশরিালনা করা সম্ভব িদি শক না? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.১৩.৪ কদরানায় আক্রান্ত শশক্ষাথী, শশক্ষক ও কম িিারীদের তথ্য: 

শশক্ষাথী শশক্ষক কম িিারী 

ক্ষমাট ছােী ক্ষমাট মশিলা ক্ষমাট মশিলা 

      

 

 

৩.১৩.৫ কদরানায় মৃতুুবরণকারী শশক্ষাথী, শশক্ষক ও কম িিারীদের তথ্য: 

শশক্ষাথী শশক্ষক কম িিারী 

ক্ষমাট ছােী ক্ষমাট মশিলা ক্ষমাট মশিলা 

      

 

৩.১৩.৬ কদরানার টিক্াগ্রহণক্ারী জিক্ষার্থী, জিক্ষক্ এবং ক্ে ডচারীমদর তথ্য: 

জিক্ষার্থী (সংখ্যা) জিক্ষক্ (সংখ্যা) ক্ে ডচারী (সংখ্যা) 

১ বর্াি ২ বর্াি ১ বর্াি ২ বর্াি ১ বর্াি ২ বর্াি 

      



 

পশরশশষ্ট: শশক্ষক ও কম িিারী (ক্ষজনাদরল ও কাশরগশরসি) তথ্য শববরণী 

৪.১ পেশবশভশত্তক শশক্ষক ও কম িিারী (ক্ষজনাদরল ও কাশরগশরসি) তথ্য শববরণী ২০২১ 

নাং নাম পুরুষ-১ 

মশিলা-২ 

এনআইশড নম্বর িম ি পেশব শশক্ষক ও 

কম িিারী 

িরন 

ক্ষজনাদরল-১ 

কাশরগশর-২ 

শবষয় এনটিআরশসএ 

সুপাশরশকৃত 

শনদয়াগ শকনা 

(িুাঁ/না) 

শনদয়াদগর িরন 

(স্থ্ায়ী 

শনদয়াগ/খন্ডকালীন) 

িাকুরীদত 

প্রথম 

ক্ষ াগোদনর 

তাশরখ 

শেন/মাস/বছর 

বতিমান পদে 

ক্ষ াগোদনর 

তাশরখ 

শেন/মাস/বছর 

এমশপওভুশক্তর 

তাশরখ 

(প্রদ াজু 

ক্ষক্ষদে) 

শেন/মাস/বছর) 

জন্মতাশরখ 

শেন/মাস/বছর 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) (১১) (১২) (১৩) (১৪) 

১              

২              

৩              

৪              

৫              

৬              

৭              

৮              

৯              

১০              

১১              

১২              

১৩              

১৪              

১৫              

১৬              

১৭              

১৮              

১৯              

২০              

২১              

২২              

২৩              

২৪              



 

-িলমান- 

নাং শশক্ষাগত ক্ষ াগ্যতা (শবভাগ বা শজশপএ, ক্ষেশণ ইতুাশে প্রদ াজুটি শলখুন) 

এসএসশস/ 

সমমান 

এইিএসশস/ 

সমমান 

শডদলামা 

শডগ্রী 

স্নাতক 

(পাস)/ 

 াশজল 

স্নাতক 

(সম্মান) 

শবএসশস 

(ইশঞ্জশনয়াশরাং) 

স্নাতদকাত্তর/ 

এমএস/ কাশমল 

শবএড জবএজিএর্ এমএড দাওরাময় 

হাদীস 

এম 

শ ল 

শপএইিশড অন্যান্য 

(১) (১৫) (১৬) (১৭) (১৮) (১৯) (২০) (২১) (২২) (২৩) (২৪) (২৫) (২৬) (২৭) (২৮) 

১               

২               

৩               

৪               

৫               

৬               

৭               

৮               

৯               

১০               

১১               

১২               

১৩               

১৪               

১৫               

১৬               

১৭               

১৮               

১৯               

২০               

২১               

২২               

২৩               

২৪               

 



 

-িলমান- 

নাং 

 

প্রজিক্ষমণর 

তথ্য 

জাতীয় 

ক্ষবতন ক্ষগ্রড 

টিন নম্বর NTRCA Reg.  

( জদ র্থামক্) 

ইনমর্ক্স নম্বর ববতন EFT এর 

োধ্যমে হয় জক্না? 

ক্ষমাবাইল নম্বর ক্ষমাবাইল ব্যাাংশকাং এর িরন ক্ষমাবাইল ব্যাশকাং নম্বর 

(১) (২৯) (৩০) (৩১) (৩২) (৩৩) (৩৪) (৩৫) (৩৬) (৩৭) 

১          

২          

৩          

৪          

৫          

৬          

৭          

৮          

৯          

১০          

১১          

১২          

১৩          

১৪          

১৫          

১৬          

১৭          

১৮          

১৯          

২০          

২১          

২২          

২৩          

২৪          

 

  



 

 

 

স লতার সাদথ প্রশ্নমালা পূরণ করার জন্য আপনাদক িন্যবাে 

 

 

 

  

প্রশতষ্ঠান প্রিাদনর স্বাক্ষর 

নামসি সীল 

ক্ষমাবাইল: 

ই-ক্ষমইল: 

 

  

 

 

 

 

 

উপজেলা/থানা মাধ্যমমক মিক্ষা অমিসার/দামিত্বপ্রাপ্ত কম মকর্মা জেলা মিক্ষা অমিসার 

স্বাক্ষর:  স্বাক্ষর: 

নামসহ সীল: নামসহ সীল: 

র্ামরখ: র্ামরখ: 

জমাবাইল: জমাবাইল: 

ই-জমইল: ই-জমইল: 

 

প্রতিষ্ঠানের 

সীল 


