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িশ�া �িত�ান বািষ �ক জিরপ ২০২১ 

Education Institution Annual Survey 

�ল, �ল এ� কেলজ ও কেলজ স�িক�ত ত� ছক 

 
ত� �দােনর তািরখ:-----------------                ইআইআইএন (EIIN): 

                                অ�াংশ : 

                               �ািঘমাংশ: 

 

 

 

[�েযাজ� ��ে� এক বা একািধক �ক (∙) িচ� িদন]      

�সকশন ১: �মৗিলক ত� 

       

১.১ সাধারণ ত� 

      

১.১.১  �িত�ােনর নাম: বাংলায় (অ�মিত/�ী�িতপ� অ�যায়ী):----------------------------------------------------------------------------------------- 

       ইংেরিজেত (�ক �লটার):-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

১.১.২ �কানা: �াম/�হাি�ং ন�র------------------------------------------ডাকঘর:-------------------------�পা� �কাড:-------------------------------- 

        ইউিনয়ন:------------------------- ওয়াড �:------------------�মৗজা:----------------উপেজলা/থানা:----------------�জলা:----------------------------

িবভাগ:-----------------�মাবাইল ন�র:--------------------�ফান:----------------িবক� �মাবাইর ন�র:-----------------------ই-�মইল:------------ 

        ওেয়বসাইট:-----------------------------------------িনব �াচনী এলাকা (জাতীয় ন�র):----------------িনব �াচনী এলাকা (�জলা ন�র)---------------- 

 
১.২ ভবন  সং�া� ত� 
 

১.২.১  �িত�ােনর ধরন:   

 

১.২.২  �িত�ােনর �র     ৮ম ��িণ পয �� সরকাির �াথিমক িব�ালয়  িন� মা�িমক   মা�িমক 

 

   উ� মা�িমক  �াতক (পাস)  �াতক (স�ান)  �াতেকা�র 

 

১.২.৩ �প �ল শাখা (একািধক হেত পাের):   মানিবক  িব�ান  �বসায় িশ�া 

 

১.২.৪ �প কেলজ শাখা: 

     (একািধক হেত পাের) 

  মানিবক  িব�ান  �বসায় িশ�া  সামািজক 

িব�ান 

  ইসলামী 

িশ�া 

  

 

গাহ ��� 

িব�ান 

          

  সংগীত       

 

১.২.৫  সং�� কািরগির শাখার ধরন (�েযাজ� ��ে�)  : এসএসিস (�ভাক)  এইচএসিস (িবএম)  এইচএসিস (�ভাক) 

      
 িডে�ামা ইন িফশািরজ  িডে�ামা ইন �িষ   

�ল-১  কেলজ-২  �ল এ� কেলজ-৩ 

 

 

http://www.banbeis.gov.bd/
mailto:info@banbeis.gov.bd


 

 

১.২.৬  �িত�ার তািরখ : িদন মাস বছর 

          

 

১.২.৭ �িত�ান�েত ইংেরিজ ভাস �েন পাঠদান হয় িক? হ��-১  না-২ 

 

 

১.৩ �ব�াপনা সং�া� ত� 
 

১.৩.১ �ব�াপনা: সরকাির  �বসরকাির  �ানীয় 

সরকার 

 �ায়�শািসত  ি��ান 

িমশনাির 

 ক�া�নেম� 
�বাড � 

 এনিজও  অ�া� 

 

১.৩.২ সরকাির হেল জাতীয়করেণর তািরখ  : িদন মাস বছর 

          

 

১.৩.৩ �িত�ােন িশ�াথ�র ধরন: বালক  বািলকা  সহিশ�া একে�  সহিশ�া আলাদা 

 

 

১.৩.৪ �ভৗগিলক 

অব�ান: 

সমতল পাহািড় স�� উপ�ল 

(ব�েধর িভতর) 

স�� উপ�ল 

(ব�েধর বাইের) 

হাওড়/িবল 

(ব�েধর িভতের) 

হাওড়/িবল 

(ব�েধর বাইের) 

চরা�ল 

                             

জলাব� এলাকা িশ�া�ল সীমা� এলাকা চাবাগান �ীপ অ�া� 
  

১.৩.৫ �িত�ান� �কান 

এলাকায়? 

�ামীণ  �জলা 

সদর 

�পৗরসভা 

 উপেজলা 

সদর 

�পৗরসভা 

 উপেজলা 

সদর 

�পৗরসভা নয় 

 িস� 

কেপ �ােরশন 

 অ�া� 

�পৗর 

এলাকা 
 

 

১.৩.৫.১ �িত�ান� �মে�াপিলটন এলাকায় অবি�ত িক না?   হ��-১  না-২ 
 

 

 

১.৩.৬ �শাসিনক ইউিনেটর সােথ �যাগােযাগ �ব�ার ধরন: উ�ম  �মাট��  �গ �ম 

 

১.৩.৭ িনকটবত� অ��প িশ�া �িত�ােনর �র�               িক.িম. 

 

 

১.৩.৮ �ল �িত�ান �তীত অ�� শাখা আেছ িক? হ��-১  না-২ 

 

১.৩.৯ উ�র হ�� হেল, শাখা সং�া � 

 

১.৩.১০ �িত�ান�েত ডাবল-িশফট আেছ িক?  হ��-১  না-২ 

 

১.৩.১১ �িত�ান�র িনজ� ক�া�াস আেছ িক? হ��-১  না-২ 

 

১.৩.১২ �িত�ান�র ক�া�াস অ� �কান িশ�া �িত�ান আেছ? হ��-১  না-২ 

 

১.৩.১৩ উ�র হ�� হেল, �িত�ান�র ধরন:  �াথিমক 

িব�ালয় 

িক�ার 

গােট �ন 

এবেতদায়ী 

মা�াসা 

মা�িমক 

�ল 

কেলজ অ�া� 

  

১.৩.১৪ �িত�ান� এমিপও�� িক? হ��-১  না-২  �েযাজ� নয়-৩ 

 



 

১.৩.১৫ কািরগির শাখা এমিপও�� িক? হ��-১  না-২  �েযাজ� নয়-৩ 

 

১.৩.১৬ �ী�িত সং�া� ত� (সরকাির �িত�ােনর ��ে� �েযাজ� নয়): 

�র �ী�িত/অ�মিত (�ক িচ� িদন) �থম অ�মিতর তািরখ �থম �ী�িতর তািরখ সব �েশষ �ী�িত/অ�মিত 

�ময়াদ �শষ হওয়ার তািরখ 

িদন মাস বছর িদন মাস বছর িদন মাস বছর 

১। িন� মা�িমক   �ী�িত �া�     অ�মিত �া�     �েযাজ� নয়           

২। মা�িমক (এসএসিস)   �ী�িত �া�     অ�মিত �া�     �েযাজ� নয়          

৩। উ� মা�িমক 

(এইচএসিস) 

  �ী�িত �া�     অ�মিত �া�     �েযাজ� নয়          

৪। �াতক (পাস)   �ী�িত �া�     অ�মিত �া�     �েযাজ� নয়          

৫। �াতক (স�ান)   �ী�িত �া�     অ�মিত �া�     �েযাজ� নয়          

৬। �াতেকা�র   �ী�িত �া�     অ�মিত �া�     �েযাজ� নয়          

৭। এসএসিস �ভাক   �ী�িত �া�     অ�মিত �া�     �েযাজ� নয়          

৮। এইচএসিস �ভাক   �ী�িত �া�     অ�মিত �া�     �েযাজ� নয়          

৯। এইচএসিস িবএম   �ী�িত �া�     অ�মিত �া�     �েযাজ� নয়          

১০। িডে�ামা ও সমমান   �ী�িত �া�     অ�মিত �া�     �েযাজ� নয়          
 

 

 

১.৩.১৭ �িত�ান� এমিপও 

�� হেল �র ও তািরখ: 

*এমিপও�ি�র �র 

 

এমিপও �ি�র তািরখ *এমিপও�ি�র �র এমিপও �ি�র তািরখ 

িদন মাস বছর  িদন মাস বছর 

১। িন� মা�িমক       ৭।এসএসিস �ভাক         

২। মা�িমক (এসএসিস)       ৮। এইচএসিস �ভাক       

৩। উ� মা�িমক (এসএসিস)       ৯। এইচএসিস িবএম       

৪। �াতক       ১০। িডে�ামা ইন িফশািরজ       

৫। �াতক (স�ান)       ১১। িডে�ামা ইন এি�কালচার        

৬। �াতেকা্�র              

 

১.৩.১৮ িশ�াথ�র ত� (িতন বছেরর ত� �দান ক�ন): [�রিভি�ক ত� (�যমন-িন� মা�িমক (৬�-৮ম) এর ��ে� িতন ��িণর িশ�াথ�র �যাগফল) �দান  

বছর িন�  
মা�িমক 
(৬�-৮ম) 

মা�িমক  
(৯ম-১০ম) 

উ� মা�িমক (১১শ-১২শ) িড�ী (১৩শ-১৫শ) 

িব�ান মানিবক �বসায় 
িশ�া 

িব.এস.িস িব.এ িব.এস.এস �বসায় 
িশ�া 

২০১৮          
২০১৯          
২০২০          

 

 

১.৪ কিম� সং�া� ত� 
  

১.৪.১ কিম�র ধরন: �ােনিজং কিম�  গভ�িনং বিড  এডহক কিম�  িনব �াহী কিম�  �েযাজ� নয়  অ�া� 

 

১.৪.২  কিম� থাকেল  : অ�েমাদেনর তািরখ �ময়াদ উ�ীেণ �র তািরখ 

 িদন মাস বছর িদন মাস বছর 

               

 

১.৪.৩ কিম�েত সদ� সং�া:                            �মাট:       মিহলা:   

 

১.৪.৪ কিম� না থাকেল িবগত কিম�র �ময়াদ �শষ হওয়ার তািরখ িদন মাস বছর 

          



 

 

১.৪ ৫  2020 সােল কিম�র কত� সভা হেয়েছ?                     �    
 

১.৪.৬ 2020 সােল িপ�এ এর কত�েলা সভা হেয়েছ?                     �    

 

১.৪.৭ �ােনিজং কিম�র সভায় িশ�ার মােনা�য়ন স�িক�ত িবষেয় কী কী আেলাচনা হেয়েছ? 

িশ�ক 

�িশ�ণ 

িশ�ক 

ও 

িশ�াথ�র 

উপি�িত 

সেচতনতা 

�লক 

কায ��ম 

িন�হ/পীড়ন 

(�িলং) 

ইভ�িজং বা�িববাহ িপিছেয় 

পড়া 

িশ�াথ� 

িবেশষ 

চািহদা 

স�� 

িশ�াথ� 

িশ�াথ�েদর 

যাতায়ােত 

িনরাপ�া 

মাদক 

িবেরাধী 

ঝেড় 

পড়া 

�রাধ 

িনরাপদ 

সড়ক 

অ�া� 

 

১.৪.৮ িপ�এ সভায় কী কী িবষয় আেলাচনা ও িস�া� �হীত হেয়ছ? 

িশ�াথ�র 

উপি�িত 

সেচতনতা�লক 

কায ��ম 

িন�হ/পীড়ন 

(�িলং) ইভ�িজং বা�িববাহ 

িশ�াথ�েদর 

যাতায়ােত 

িনরাপ�া 

মাদক 

িবেরাধী 

জ�ীবাদ 

দমন 

এিসড 

িনে�প অ�া� 

 

১.৫ জিম সং�া� ত� 
 

১.৫.১ জিমর অব�ান: দখল �ে� দখল �ে� নয়  

�মৗজার নাম: �মৗজার নাম: 

খিতয়ান নং: খিতয়ান নং: 

দাগ নং: দাগ নং: 

অখ�………….শতাংশ 

 অ��………….শতাংশ 
 

১.৫.২ �িত�ান�র �মাট জিমর পিরমাণ:                  (১) দখল �ে� (শতাংশ):  (২) দখল �ে� নয় (শতাংশ)  �মাট (শতাংশ) 

 

 

১.৫.৩ জিমর �বহার ও পিরমাণ (শতাংেশ): 

িববরণ �িত�ােনর 

ভবন 

�খলার 

মাঠ 

ছা�াবাস িশ�ক 

আবাসন 

আবািদ 

জিম  

��র বাগান শিহদ 

িমনার 

অ�ব�ত অ�া� �মাট 

শতাংশ            
 

 

১.৬ ভবন  সং�া� ত� 
 

১.৬.১ �িত�ােনর সবেচেয় �রাতন ভবন� িনম �ােণর বছর  
 

১.৬.২ �িত�ােনর সব �েশষ ন�ন ভবন� িনম �ােণর বছর  
 

১.৬.৩ সব �েশষ ভবন� িনম �ােণ অেথ �র উৎস সরকার-১ �ক�-২ িনজ�-৩ এনিজও-৪ �ি�-৫ 

 

১.৬.৪ সব �েশষ িনিম �ত ভবেনর আয়তন:-----------বগ ��ট 

 

১.৬.৫ সকল ভবেনর �মাট আয়তন:----------------বগ ��ট 

 

১.৬.৬ �িত�ান�র অব�ান: িনজ� জিমেত  ভাড়া বািড়েত 

 

 



 

১.৬.৭ ভবনিভি�ক তলা ও ঊ���খী   স�সারণ 

ইত�ািদ স�িক�ত ত� 

ভবন 

নং 

ভবেনর নাম কত তলা 

ফাউে�শন 

কত তলা 

িনিম �ত 

িনম �ােণর 

বছর 

ঊ���খী স�সারণ 

�যা� িকনা?  

(হ��-১, না-২) 

 ১      

 2      

 ৩      

 4      

 ৫      

 

১.৬.৮ ভবন/ �েহর মািলকানা, ধরন ও অব�া অ�যায়ী সং�া: 

 �মাট মািলকানা অ�সাের 

ভবন সং�া 

ধরন অ�যায়ী ভবন সং�া অব�া অ�যায়ী ভবন সং�া 
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১.৬.৯ ভবন/�েহর �বহার 
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১.৬.১০ �িত�ােনর �াথ �না �হ: মসিজদ নামাজ ধর মি�র গীজ�া �ােগাডা অ�া� 

 

১.৬.১১ ��িণ িভি�ক ক� সং�া ও আয়তন: 

�র ��িণ/পব � ক� সং�া কে�র আয়তন (বগ ��ট) 

পাকা আধা-পাকা ক�চা পাকা আধা-পাকা ক�চা 

িন� মা�িমক ৬�       

৭ম       

৮ম       

মা�িমক ৯ম       

১০ম       

উ� মা�িমক একাদশ       

�াদশ       

�াতক (পাস) ১ম বষ �       

২য় বষ �       

৩য় বষ �       

�াতক (স�ান) -       

�াতেকা�র -       



 

 

�সকশন ২: িশ�াথ�, িশ�ক ও কম �চারী স�িক�ত ত� 

�ল এ� কেলজ 

 
২.১ �রিভি�ক িশ�াথ� সং�া 

২০২১ 

 ১ম-৫ম ৬�-

১০ম 

১১শ-১২শ �াতক 

(পাস) 

�াতক 

(স�ান) 

�াতেকা�র 

 �মাট       

 ছা�ী       

 

২.২ �াথিমক ও মা�িমক �ের ��িণ, িবভাগিভি�ক িশ�াথ�র সং�া ২০২১ (২০২১-২০২২ িশ�াবেষ �র সকল িশ�াথ� অ���� হেব) 

��িণ িবভাগ 
িশ�াথ�র 

সং�া 

উপ�ি� �া� 

িশ�াথ�র 

সং�া 

�মধা�ি� �া� 

িশ�াথ�র 

সং�া 

ইংেরিজ 

ভাস �েন 

অ�য়নরত 

িশ�াথ�র 

সং�া 

ত� �দােনর 

িদন উপি�ত 

িশ�াথ�র 

সং�া 

�া
�

ফ
ার

 ই
ন 

�া
�

ফ
ার

 আ
উট

 

২০২৩ এর 

পা� 

��েকর 

চািহদা 

অ�যায়ী 

িশ�াথ�র 

সং�া 

�াক-

�াথিমক 

- �মাট ছা�ী ছা� ছা�ী ছা� ছা�ী �মাট ছা�ী �মাট ছা�ী 

১ম -              

২য় -              

৩য় -              

৪থ � -              

৫ম -              

৬�               

৭ম               

৮ম               

৯ম 

মানিবক              

িব�ান              

�বসায় 

িশ�া 

             

এসএসিস 

(�ভাক) 

             

১০ম 

মানিবক              

িব�ান              

�বসায় 

িশ�া 

             

এসএসিস 

(�ভাক) 

             

 

 

২.৩ উ� মা�িমক ও ত��� �ের ��িণ ও িবভাগিভি�ক িশ�াথ�র সং�া ২০২১ 

��িণ িবভাগ 

িশ�াথ�র 

সং�া 

উপ�ি��া� 

িশ�াথ�র 

সং�া 

�মধা�ি��া� 

িশ�াথ�র 

সং�া 

ইংেরিজ 
ভাস �েন 

অ�য়নরত 
িশ�াথ�র 
সং�া 

ত� �দােনর 

িদন উপি�ত 

িশ�াথ�র 

সং�া 

�া�ফার ইন 
�া�ফার 

আউট 

�মাট ছা�ী �মাট ছা�ী �মাট ছা�ী �মাট ছা�ী �মাট ছা�ী �মাট ছা�ী �মাট ছা�ী 



 

একাদশ 

(১১) 

মানিবক               

িব�ান               

�বসায় িশ�া               

অ�া�               

�াদশ 

(১২) 

মানিবক               

িব�ান               

�বসায় িশ�া               

অ�া�               

�াতক 

(পাস) 

১ম বষ � 

(১৩) 

মানিবক               

িব�ান               

বািণজ�               

সামািজক িব�ান               

অ�া�               

�াতক 

(পাস) 

২য়  বষ � 

(১৪) 

মানিবক               

িব�ান               

বািণজ�               

সামািজক িব�ান               

অ�া�               

�াতক 

(পাস) 

৩য়  বষ � 

(১৫) 

মানিবক               

িব�ান               

বািণজ�               

সামািজক িব�ান               

অ�া�               

�াতক 

(স�ান) 

(১৬) 

১ম বষ �               

২য় বষ �               

৩য় বষ �               

৪থ � বষ �               

�াতেকা

�র (১৭) 

ি�িলিমনারী               

�শষ বষ �               

সব �েমাট               

 

 

 

২.৪ মা�িমক �ের ২০২০ ও তার �েব �র িশ�াথ� ২০২১ সােল একই ��িণেত অ�য়নরত আেছ এই�প িশ�াথ�র সং�া (িরিপটার) 

৬� ��িণ ৭ম ��িণ ৮ম ��িণ ৯ম ��িণ ১০ম ��িণ 

ছা� ছা�ী ছা� ছা�ী ছা� ছা�ী ছা� ছা�ী ছা� ছা�ী 

          

 

২.৫ মা�িমক �ের ২০২০ সােলর ঝেরপড়া (�পআউট) িশ�াথ�র সং�া 

৬� ��িণ ৭ম ��িণ ৮ম ��িণ ৯ম ��িণ ১০ম ��িণ 

ছা� ছা�ী ছা� ছা�ী ছা� ছা�ী ছা� ছা�ী ছা� ছা�ী 

          

 

 

 

২.৬ উ� মা�িমক ও ত��� �ের িরিপটার ও �পআউট: 

২.৬.১ উ� মা�িমক ও ত��� �ের ২০২০ সােলর িশ�াথ� ২০২১ সােল একই ��িণেত অ�য়নরত আেছ এই�প িশ�াথ�র সং�া (িরিপটার) 

১১শ ��িণ ১২শ ��িণ �াতক (পাশ) �াতক (স�ান) �াতেকা�র 



 

�মাট ছা�ী �মাট ছা�ী �মাট ছা�ী �মাট ছা�ী �মাট ছা�ী 

          
 

২.৬.২ উ� মা�িমক ও ত��� �ের ২০২০ সােলর ঝেরপড়া িশ�াথ�র সং�া (�পআউট) 

১১শ ��িণ ১২শ ��িণ �াতক (পাশ) �াতক (স�ান) �াতেকা�র 

�মাট ছা�ী �মাট ছা�ী �মাট ছা�ী �মাট ছা�ী �মাট ছা�ী 

          

 

 

২.৭ �সকশনিভি�ক িশ�াথ�র ত� ২০২১ (�সকশন না থাকেল �রণ করা �েযাজ� নয়) 

�সকশন ৬� ৭ম ৮ম ৯ম ১০ম 

িব�ান মানিবক �বসায় িশ�া িব�ান মানিবক �বসায় িশ�া 

ক          

খ          

গ          

ঘ          

ঙ          

চ          

ছ          
 

২.৮ এসএসিস �ভােকশনাল এর ��িণিভি�ক িশ�াথ� ত� ২০২১ 

��িণ 

িশ�াথ�র 

সং�া 

উপ�ি��া� 

িশ�াথ�র 

সং�া 

�মধা�ি��া� 

িশ�াথ�র সং�া 

ত� �দােনর িদন 

উপি�ত িশ�াথ�র 

সং�া 

িরিপটার 

িশ�াথ�র সং�া 
�া�ফার 

ইন 

�া�ফার 

আউট 

২০২৩ এর 

পা���েকর 

চািহদা অ�যায়ী 

িশ�াথ�র সং�া �মাট ছা�ী �মাট ছা�ী �মাট ছা�ী �মাট ছা�ী �মাট ছা�ী 

৯ম              

১০ম              

 

২.৯ এইচএসিস �ভােকশনাল এর বষ �িভি�ক িশ�াথ� ত� ২০২১ 

��িণ 

িশ�াথ�র 

সং�া 

উপ�ি��া� 

িশ�াথ�র সং�া 

�মধা�ি��া� 

িশ�াথ�র সং�া 

ত� �দােনর িদন উপি�ত 

িশ�াথ�র সং�া 

িরিপটার িশ�াথ�র 

সং�া 
�া�ফার 

ইন 

�া�ফার 

আউট 
�মাট ছা�ী �মাট ছা�ী �মাট ছা�ী �মাট ছা�ী �মাট ছা�ী 

১ম বষ � (১১শ)             

২য় বষ � (১২শ)             

 

২.১০ এইচএসিস িবএম এর বষ �িভি�ক িশ�াথ� ত� ২০২১ 

��িণ 

িশ�াথ�র 

সং�া 

উপ�ি��া� 

িশ�াথ�র সং�া 

�মধা�ি��া� 

িশ�াথ�র সং�া 

ত� �দােনর িদন 

উপি�ত িশ�াথ�র সং�া 

িরিপটার িশ�াথ�র 

সং�া 
�া�ফার 

ইন 

�া�ফার 

আউট 

�মাট ছা�ী �মাট ছা�ী �মাট ছা�ী �মাট ছা�ী �মাট ছা�ী 

১ম বষ � (১১শ)             

২য় বষ � (১২শ)             

 

 

 

 



 

 

 

 

২.১১ মা�িমক �ের িবিভ� ক�াটাগিরিভি�ক িশ�াথ�র ত� ২০২১ 

�. নং ক�াটাগির 

(িশ�াথ�) 

৬� ��িণ ৭ম ��িণ ৮ম ��িণ ৯ম ��িণ ১০ম ��িণ 

ছা� ছা�ী ছা� ছা�ী ছা� ছা�ী ছা� ছা�ী ছা� ছা�ী 

১ কম �জীবী িশ�াথ�           

২ �িমহীন অিভভাবেকর স�ান           

৩ �ি�েযা�া �পা�/নািত-নাতিন 

িশ�াথী 

          

৪ �� �-�গা�ী িশ�াথ�           

৫ িবেশষ চািহদাস�� িশ�াথ�           

৬ অনাথ/ এিতম িশ�াথ�           

৭ �সিলম           

৮ িহ�           

৯ ি��ান           

১০ �বৗ�           

১১ অ��           

 

 

২.১২ উ� মা�িমক ও ত��� �ের িবিভ� ক�াটাগিরিভি�ক িশ�াথ�র ত� ২০২১ 

�. নং ক�াটাগির 

(িশ�াথ�) 

১১শ  ��িণ ১২শ  ��িণ �াতক (পাস) �াতক (স�ান) �াতেকা�র 

ছা� ছা�ী ছা� ছা�ী ছা� ছা�ী ছা� ছা�ী ছা� ছা�ী 

১ কম �জীবী িশ�াথ�           

২ �িমহীন অিভভাবেকর স�ান           

৩ �ি�েযা�া �পা�/নািত-নাতিন 

িশ�াথী 

          

৪ �� �-�গা�ী িশ�াথ�           

৫ িবেশষ চািহদাস�� িশ�াথ�           

৬ অনাথ/ এিতম িশ�াথ�           

৭ �সিলম           

৮ িহ�           

৯ ি��ান           

১০ �বৗ�           

১১ অ��           

২ 
২.১৩ িবেশষ চািহদাস�� িশ�াথ�র ত� 
 

২.১৩.১ �িত�ােন িবেশষ চািহদাস�� িশ�াথ� আেছ িক?  হ��-১  না-২ 

 

২.১৩.২ উ�র হ�� হেল, তােদর জ� �িবধাস�হ কী কী? অিডও-১  ��ইল-২  সাইন ভাষা-৩   অ�া�-৪ 

 

২.১৩.৩ িবি�ং এ Ramp এর �ব�া আেছ িক?  হ��-১  না-২ 

 

২.১৪ মা�িমক �ের িবেশষ চািহদাস�� িশ�ক ও িশ�াথ�র সং�া ২০২১ 

�.

নং 

িবেশষ চািহদা স�ে�র 

ধরন 

িশ�ক ৬� ��িণ ৭ম ��িণ ৮ম ��িণ ৯ম ��িণ ১০ম ��িণ 

�মাট মিহলা �মাট ছা�ী �মাট ছা�ী �মাট ছা�ী �মাট ছা�ী �মাট ছা�ী 

১. অ�ি�ক             



 

২. শারীিরক �িতবি�তা             

৩. দীঘ ��ায়ী মানিসক 

অ��তাজিনত �িতবি�তা 

            

৪. �ি� �িতবি�তা             

৫. বাক �িতবি�তা             

৬. �ি� �িতবি�তা             

৭. �বণ �িতবি�তা             

৮. �বণ-�ি� �িতবি�তা             

৯. �সির�ালপালিস             

১০. ব�মাি�ক �িতবি�তা             

১১. ডাউন িসন�ম             

১২. অ�া�             

              

�তীয় িল�             

 

 

২.১৫ উ� মা�িমক ও ত��� �ের িবেশষ চািহদাস�� িশ�ক ও িশ�াথ�র সং�া ২০২১ 

�. 

নং 

িবেশষ চািহদা 

স�ে�র ধরন 

একাদশ ��িণ �াদশ ��িণ িডি� 

১ম বষ � 

িডি� 

২য় বষ � 

িডি� 

৩য় বষ � 

�াতক 

(স�ান) 

�াতেকা�র 

�মাট ছা�ী �মাট ছা�ী �মাট ছা�ী �মাট ছা�ী �মাট ছা�ী �মাট ছা�ী �মাট ছা�ী 

১. অ�জম               

২. শারীিরক 

�িতবি�তা 

              

৩. দীঘ ��ায়ী মানিসক 

অ��তাজিনত 

�িতবি�তা 

              

৪. �ি� �িতবি�তা               

৫. বাক �িতবি�তা               

৬. �ি� �িতবি�তা               

৭. �বণ �িতবি�তা               

৮. �বণ�ি� 

�িতবি�তা 

              

৯. �সির�ালপালিস               

১০. ব�মাি�ক 

�িতবি�তা 

              

১১. ডাউন িসন�ম               

১২. অ�া�               

                

�তীয় িল�               

 

২.১৬ মা�িমক �ের �� �-�গা�ীর ধরন অ�যায়ী িশ�ক ও িশ�াথ�র সং�া ২০২১ 

�.

নং 

�� �-�গা�ীর 

ধরন 

িশ�ক ৬� ��িণ ৭ম ��িণ ৮ম ��িণ ৯ম ��িণ ১০ম ��িণ 

�মাট মিহলা �মাট ছা�ী �মাট ছা�ী �মাট ছা�ী �মাট ছা�ী �মাট ছা�ী 

১ স�ওতাল             

২ চাকমা             

৩ গােরা             

৪ হাজং             

৫ চাক             



 

৬ �িক             

৭ �খয়া             

৮ �বাম             

৯ মারমা             

১০ ি��রা             

১১ খািসয়া             

১২ মিন�ির             

১৩ অ�া�             

 

২.১৭ উ� মা�িমক ও ত��� �ের �� �-�গা�ীর ধরন অ�যায়ী িশ�ক ও িশ�াথ�র সং�া ২০২১ 

�. 

নং 

�� �-

�গা�ীর ধরন 

িশ�ক একাদশ 

��িণ 

�াদশ ��িণ িডি� ১ম বষ � িডি� ২য় বষ � িডি� ৩য় বষ � �াতক 

(স�ান) 

�াতেকা�র 

�মাট �মাট �মাট ছা�ী �মাট ছা�ী �মাট ছা�ী �মাট ছা�ী �মাট ছা�ী �মাট ছা�ী �মাট ছা�ী 

১ স�ওতাল                 

২ চাকমা                 

৩ গােরা                 

৪ হাজং                 

৫ চাক                 

৬ �িক                 

৭ �খয়া                 

৮ �বাম                 

৯ মারমা                 

১০ ি��রা                 

১১ খািসয়া                 

১২ মিন�ির                 

১৩ অ�া�                 

 

২.১৮ মা�িমক �ের বয়সিভি�ক িশ�াথ�র সং�া (০১/০১/২০২১ তািরেখ বয়স) 

��িণ িল� ১০ বছর ১১ বছর ১২ বছর ১৩ বছর ১৪ বছর ১৫ বছর ১৬ বছর ১৭ বছর �মাট 

৬� 
�মাট          

ছা�ী          

৭ম 
�মাট          

ছা�ী          

৮ম 
�মাট          

ছা�ী          

৯ম 
�মাট          

ছা�ী          

১০ম 
�মাট          

ছা�ী          

 

২.১৯ উ� মা�িমক ও ত��� �ের বয়সিভি�ক িশ�াথ�র সং�া (০১/০7/২০২১ তািরেখ বয়স) 

��িণ িল� ১৫ 

বছ�রর 

িনেচ 

১৫ 

বছর 

১৬ 

বছর 

১৭ 

বছর 

১৮ 

বছর 

১৯ 

বছর 

২০ 

বছর 

২১ 

বছর 

২২ 

বছর 

২৩ 

বছর 

২৪ 

বছর 

২৫ 

বছর 

২৫ 
বছ�রর 
উপের 

�মাট 

একাদশ �মাট               

ছা�ী               

�াদশ �মাট               

ছা�ী               



 

�াতক 

(পাস) 

�মাট               

ছা�ী               

�াতক 

(স�ান) 

�মাট               

ছা�ী               

�াতেকা�র �মাট               

ছা�ী               

 

২.২০ অিভভাবেকর �পশা অ�যায়ী মা�িমক �ের িশ�াথ� সং�া (৬�-১০ম): 

�িমক 

নং 
অিভভাবেকর �পশা 

িশ�াথ�র সং�া 

৬� ��িণ ৭ম ��িণ ৮ম ��িণ ৯ম ��িণ ১০ম ��িণ 

১ �ষক      

২ �িষ �িমক      

৩ অ�িষ �িমক      

৪ �বসায়ী      

৫ �� �বসায়ী      

৬ সরকাির চা�িরজীবী      

৭ �বসরকাির চা�িরজীবী      

৮ িচিকৎসক      

৯ আইনজীবী      

১০ িশ�কতা      

১১ �জেল      

১২ ত�তী      

১৩ কামার/�মার      

১৪ �বাসী      

১৫ �েকৗশলী      

১৬ অ�া�      

 

২.২১ অিভভাবেকর �পশা অ�যায়ী উ� মা�িমক ও ত��� �ের িশ�াথ�র সং�া: 

�িমক 

নং 
অিভভাবেকর �পশা 

িশ�াথ�র সং�া 

উ� মা�িমক �াতক (পাস) �াতক (স�ান) �াতেকা�র 

১ �ষক     

২ �িষ �িমক     

৩ অ�িষ �িমক     

৪ �বসায়ী     

৫ �� �বসায়ী     

৬ সরকাির চা�িরজীবী     

৭ �বসরকাির চা�িরজীবী     

৮ িচিকৎসক     

৯ আইনজীবী     

১০ িশ�কতা     

১১ �জেল     

১২ ত�তী     

১৩ কামার/�মার     

১৪ �বাসী     

১৫ �েকৗশলী     

১৬ অ�া�     

 

 



 

 

 

 

২.২২ িবষয়িভি�ক পাঠদােনর ত�: 

িবষয় 

িশ�ক (িবষয় 
িভি�ক) 

ছা�/ছা�ীর সং�া 

৬� ৭ম ৮ম ৯ম ১০ম এইচএসিস 

�মাট মিহলা �মাট ছা�ী �মাট ছা�ী �মাট ছা�ী �মাট ছা�ী �মাট ছা�ী �মাট ছা�ী 

বাংলা               

ইংেরিজ               

গিণত               

ইসলাম ও �নিতক িশ�া               

িহ� ধম � ও �নিতক িশ�া               

�বৗ� ধম � ও �নিতক িশ�া               

ি��ান ধম � ও �নিতক িশ�া               

িব�ান               

সমাজ িব�ান               

পদাথ � িব�ান               

রসায়নিব�া               

জীবিব�ান               

উ�তর গিণত               

ইিতহাস               

�েগাল ও পিরেবশ               

অথ �নীিত               

�পৗরনীিত ও নাগিরকতা               

বাংলােদশ ও িব� পিরচয়               

শারীিরক িশ�া ও �া��               

িহসাব িব�ান               

�বসায় উে�াগ               

িফ�া� ও �াংিকং               

ত� ও �যাগােযাগ ��ি�               

ক�ািরয়ার িশ�া               

�িষ অথ �নীিত               

গাহ ��� িব�ান               

চা� ও কা�কলা               

সংগীত               

কম � ও জীবন�খী িশ�া               

কম ��খী িশ�া               

��াগার ও ত�িব�ান               

সং�ত               

পািল               

বাংলােদেশর ইিতহাস ও 

িব�সভ�তা 

              

��-�-�গা�ীর ভাষা ও 

সং�িত 

              

আরিব               

 

 

 



 

 

 

 

২.২৩ �াথিমক ও মা�িমক �ের ��িণ, িবভাগিভি�ক িশ�াথ�, উ�ীণ � ও অ��ীণ � স�িক�ত ত�, িডেস�র ২০২০ (বািষ �ক পরী�ার ফলাফল) 

��িণ িবভাগ 
�মাট িশ�াথ�র সং�া পরী�াথ�র সং�া উ�ীণ � অ��ীণ � 

�মাট ছা�ী �মাট ছা�ী �মাট ছা�ী �মাট ছা�ী 

�াক-�াথিমক -         

১ম -         
২য় -         

৩য় -         

৪থ � -         

৫ম -         

৬� -         

৭ম -         

৮ম -         

৯ম 

মানিবক         

িব�ান         

�বসায় িশ�া         

১০ম 

মানিবক         

িব�ান         

�বসায় িশ�া         

 

২.২৪ উ� মা�িমক ও ত����ের ��িণ, িবভাগিভি�ক উ�ীণ � ও অ��ীণ � িশ�াথ�র ত�, িডেস�র ২০২০ (বািষ �ক পরী�ার ফলাফল) 

��িণ িবভাগ 
�মাট িশ�াথ�র সং�া পরী�াথ�র সং�া উ�ীণ � অ��ীণ � 

�মাট ছা�ী �মাট ছা�ী �মাট ছা�ী �মাট ছা�ী 

একাদশ মানিবক         

িব�ান         

�বসায় িশ�া         

অ�া�         

�াদশ মানিবক         

িব�ান         

�বসায় িশ�া         

অ�া�         

�াতক (পাস) ১ম 

বষ � (১৩) 

িব�ান         

মানিবক         

�বসায় িশ�া         

সামািজক িব�ান         

অ�া�         

�াতক (পাস) ২য় 

বষ � (১৪) 

িব�ান         

মানিবক         

�বসায় িশ�া         

সামািজক িব�ান         

অ�া�         

�াতক (পাস) ৩য় 

বষ � (১৫) 

িব�ান         

মানিবক         

�বসায় িশ�া         

সামািজক িব�ান         

অ�া�         



 

�াতক (স�ান) 

(১৬) 

১ম বষ �         

২য় বষ �         

৩য় বষ �         

৪থ � বষ �         

�াতেকা�র (১৭) 
ি�িলিমনারী         

�শষ বষ �         

 

২.২৫ িবভাগিভি�ক িবিভ� �বাড � পরী�ার ফলাফল: 

পরী�ার 

নাম ও 

বছর 

িবভাগ 

�রিজ��শন

�ত 

িশ�াথ� 

সং�া 

পির�াথ�র 

সং�া 

�া� িজিপএ অ�যায়ী পােসর সং�া �মাট পাস 

ছা� ছা�ী 

�ম
াট

 

ছা
�ী

 

�ম
াট

 

ছা
�ী

 

৫.
০০

 

৪-
 ৪

.৯
৯ 

৩
.৫

- 
৩

.৯
৯ 

৩
- 

৩
.৪

৯ 

২-
 ২

.৯
৯ 

২ 
এ

র 
ক

ম
 

৫.
০০

 

৪-
 ৪

.৯
৯ 

৩
.৫

- 
৩

.৯
৯ 

৩
- 

৩
.৪

৯ 

২-
 ২

.৯
৯ 

২ 
এ

র 
ক

ম
 

�ম
াট

 

ছা
�ী

 

�জএসিস 

(২০২০) 

                   

এসএসিস 

(২০২০) 

মানিবক                   

িব�ান                   

�বসায় িশ�া                   

এসএসিস 

(�ভাক) 

                  

এইচএস

িস 

(২০২০) 

মানিবক                   

িব�ান                   

�বসায় িশ�া                   

এইচএসিস 

(�ভাক) 

                  

এইচএসিস 

(িবএম) 

                  

 

২.২৬ �কাস � িভি�ক এসএসিস (�ভােকশনাল) শাখার িশ�াথ� ২০২১ 

�কাড 

��েডর নাম 

িশ�াথ�র সং�া (২০২১) পরী�াথ�র সং�া 

(২০২০) 

পােসর সং�া 

(২০২০) ৯ম ১০ম 

�মাট ছা�ী �মাট ছা�ী �মাট ছা�ী �মাট ছা�ী 

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 এইচএসিস �ভােকশনাল শাখার িশ�াথ� ২০২১ 

�কাড 

 ��েডর নাম 

িশ�াথ�র সং�া (২০২১) পরী�াথ�র সং�া 

(২০২০) 

পােসর সং�া 

(২০২০) ১ম বষ � (একাদশ) ২য় বষ � (�াদশ) 

�মাট ছা�ী �মাট ছা�ী �মাট ছা�ী �মাট ছা�ী 

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 এইচএসিস িবএম শাখার িশ�াথ� ২০২১ 

�কাড 

 ��েডর নাম 

িশ�াথ�র সং�া (২০২১) পরী�াথ�র সং�া 

(২০২০) 

পােসর সং�া 

(২০২০) ১ম বষ � (একাদশ) ২য় বষ � (�াদশ) 

�মাট ছা�ী �মাট ছা�ী �মাট ছা�ী �মাট ছা�ী 

2421 Accounting         

2422 Banking         

2423 Computer Operation         

2424 Entrepreneurship 
Development 

        

2425 Secretarial Science         

.২৯ 
২.২৯ উ��ু িব�িব�ালেয়র িশ�া ��া�াম 
 

২.২৯.১ আপনার �িত�ােন উ�ু� িব�িব�ালেয়র িশ�া ��া�াম পিরচািলত হয় িক?  হ��-১  না-২ 

 

২.২৯.২ উ�র হ�� হেল ��া�াম িভি�ক িশ�াথ�র ত� িনে�র ছক �মাতােবক �দান ক�ন 

ভিত�র বছর 

এসএসিস ��া�াম এইচএসিস ��া�াম 

৯ম ��িণ ১০ম ��িণ একাদশ ��িণ �াদশ ��িণ 

�মাট ছা�ী �মাট ছা�ী �মাট ছা�ী �মাট ছা�ী 

২০২১         

২০২০         

২০১৯         

২০১৮         

২০১৭         

 

২.২৯.৩ উ�র হ�� হেল ��া�াম িভি�ক ফলাফল িনে�র ছক �মাতােবক �দান ক�ন 

ভিত�র বছর 

এসএসিস ��া�াম এইচএসিস ��া�াম 

৯ম ��িণ ১০ম ��িণ একাদশ ��িণ �াদশ ��িণ 

পরী�াথ� পােসর সং�া পরী�াথ� পােসর সং�া পরী�াথ� পােসর সং�া পরী�াথ� পােসর সং�া 

২০২০ 
�মাট        

ছা�ী        

২০১৯ 
�মাট        

ছা�ী        

২০১৮ 
�মাট        

ছা�ী        

২০১৭ 
�মাট        

ছা�ী        

২০১৬ 
�মাট        

ছা�ী        

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

২.৩০ �ল �িত�ােনর পদিবিভি�ক কম �রত ও এমিপও�� (�েযাজ� ��ে�) িশ�ক ও কম �চারীর সং�া (�বসরকাির িশ�া �িত�ােনর জ� ২০২১ সােলর 

এমিপও নীিতমালা অ�যায়ী/ সরকাির িশ�া �িত�ােনর জ� অ�েমািদত পদ অ�যায়ী): 

পদিব 

অ
�ে

ম
ািদ

ত
 প

দ 

কম �রত এমিপও�� 

(�েযাজ� 

��ে�) 

�� 

পেদর 

সং�া 

শাখা িশ�ক 

(কম �রতেতও 

অ�� �� 

থাকেব) 

খ�কালীন 

িশ�ক 

সং�া 

িনব�ন�ত 

িশ�ক সং�া 

(NTRCA) 

(NTRCA) 

ক��ক 

�রণেযা� 

�� পেদর 

সং�া 
�মাট মিহলা �মাট মিহলা 

অ��           

সহেযাগী অ�াপক           

�ধান িশ�ক           

�জ�া� �ভাষক           

সহকাির অ�াপক(বাংলা)           
সহকাির অ�াপক(ইংেরিজ)           
সহকাির অ�াপক(আইিস�)           
সহকাির অ�াপক(মানিবক)           
সহকাির অ�াপক(সমাজ িব�ান)           

সহকাির অ�াপক (�বসায় িশ�া)           

সহকাির অ�াপক (িব�ান)           

সহকাির �ধান িশ�ক           

�ভাষক           

�ভাষক(বাংলা)           

�ভাষক (ইংরিজ)           

�ভাষক(মানিবক)           

�ভাষক(সমাজ িব�ান)           

�ভাষক(আইিস�)           

�ভাষক(িব�ান)           

�ভাষক(�বসায় িশ�া)           

�দশ �ক(পদাথ �,রসায়ন,ত� ও 
�যাগােযাগ ��ি�, 
উি�দ/�ািণিব�ান) 

          

সহকাির িশ�ক (বাংলা)           

সহকাির িশ�ক (ইংেরিজ)           

সহকাির িশ�ক (গিণত)           

সহকাির িশ�ক (পদাথ �)           

সহকাির িশ�ক (িব�ান)           

সহকাির িশ�ক (�বসায় িশ�া)           

সহকাির িশ�ক (রসায়ন)           

সহকাির িশ�ক(আইিস�)           

�হড মাওলানা(সরকাির �িত�ােনর 
��ে�) 

          

সহকাির িশ�ক(ইসলাম 
িশ�া/সহকাির �মৗলভী) 

          

সহকাির িশ�ক(�িষ)           

সহকাির িশ�ক(গাহ ��� অথ �নীিত)           

সহকাির িশ�ক(জীবিব�ান)           



 

সহকাির িশ�ক(�িনয়র)           

সহকাির িশ�ক(�িয়ং/চা�কলা)           

সহকাির িশ�ক(শরীিরর চচ �া)           

সহকাির িশ�ক(সংগীত)           

সহকাির িশ�ক(সমাজ িব�ান)           

সহকাির িশ�ক(িহ�/�বৗ�/ি��ান)           

সহকাির িশ�ক (ধম �)           

��ড ই��া�র           

সহকাির িশ�ক (�িনয়র/�াথিমক 
শাখা) 

          

সহকারী িশ�ক (��াগার ও 
ত�িব�ান) 

          

সহকাির লাইে�িরয়ান           

�াব সহকাির(পদাথ �,রসায়ন, ত� 
ও �যাগােযাগ ��ি�, 
উি�দ/�ািণিব�ান) 

          

অিফস সহকাির কাম িহসাব 
সহকাির 

          

অিফস সহকারী কাম কি�উটার 
অপােরটর 

          

৩য় ��িণ কম �চারী           
আয়া           
৪থ � ��িণ কম �চারী           
িনরাপ�া �হরী           
িনরাপ�া কম�           
�নশ �হরী           
অিফস সহায়ক           
পির��তা কম�           

 

 

২.৩০.১ সং�্� এসএসিস ও এইচএসিস (�ভােকশনাল)/এইচএসিস (িবএম) শাখার িশ�ক/কম �চারীর সং�া: 

পদিব 
বত�মােন কম �রত এমিপও�� �� পেদর 

সং�া �মাট মিহলা �মাট মিহলা 

�ভাষক      

�দশ �ক      

ই��া�র      

ওয়াক�শপ �পার      

�িনয়র ই��া�র      

সহকাির িশ�ক      
�ডেমা-কাম-�মকািনকস      

কি�উটার অপােরটর কাম �মকািনক      

�টকিনক�াল শপ এ�ািসস�া�      

�াব এ�ািসসেট�      

৩য় ��িণ      

৪থ � ��িণ      

 

২.৩১ িশ�াগত �যা�তািভি�ক িশ�ক সং�া  

 

২.৩১.১ �ল �িত�ােনর সেব �া� িশ�াগত �যা�তািভি�ক িশ�ক সং�া:       ২.৩১.২ �ল �িত�ােনর সেব �া� �পশাগত �িশ�ণ�া� িশ�ক সং�া: 

িশ�াগত �যা�তা িশ�ক সং�া  �িশ�ণ িশ�ক সং�া 



 

�মাট মিহলা  �মাট মিহলা 

িপএইচিড    এম এড   

এমিফল/এমএস    িবএড/িডপ ইন এড   

�াতেকা�র (অনাস �সহ)    িব িপ এড   

�াতেকা�র (অনাস � ছাড়া)    িব এিজ এড   

কািমল    ২.৩১.৩ আইিস� ও অ�া� িবষ�য় �িশ�ণ/ িডি��া� িশ�ক সং�া 

�াতক স�ান (৩ বছর �ময়াদী)    
�িশ�ণ/িডি� 

িশ�ক সং�া 

�াতক স�ান (৪ বছর �ময়াদী)    �মাট মিহলা 

�াতক (পাস)    িডে�ামা (আইিস�)   

ফািযল    সা� �িফেকট ��িনং   

ফািযল স�ান    হাড �ওয়�ার অ�া� �াবল ���ং   

এইচএসিস/ আিলম বা সমমান    িডিজটাল কনেট� �ডভলপেম� ��িনং   

�িষ িডে�ামা    �বিসক আই.িস.� ��িনং   

    িবষয়িভি�ক �িশ�ণ   

    �ব�াপনা   

    অ�া�   

 

 

২.৩২ িবেশষ �িশ�েণর ত� 

 

২.৩২.১ �জনশীল ��প� �ণয়ন ও উ�রপ� ��ায়ন িবষয়ক �িশ�ণ�া� িশ�ক সং�া ৩ িদন �িশ�ণ�া� ১২ িদন �িশ�ণ�া� 

 �মাট: মিহলা: �মাট: মিহলা: 

 

২.৩২.২ িবেশষ চািহদা স�� িশ�ক এর কম �কালীন �িশ�েণর ত� (সং�া িল�ন): �মাট:  মিহলা: 

 

২.৩২.৩ �� �-�গা�ী িশ�ক এর কম �কালীন �িশ�েণর ত� (সং�া িল�ন): �মাট:  মিহলা: 

 

২.৩২.৪ িবেশষ চািহদা স�� িশ�াথ�র জ� গাইড িশ�ক আেছ িক? হ��-১  না-২ 

 

২.৩২.৫ �েয �াগ �ব�াপনা সং�া� �িশ�ণ�া� িশ�ক আেছ িক? হ��-১  না-২ 

 

২.৩২.৬ উ�র হ�� হেল, কতজন?                 জন 

 

২.৩২.৭ িশ�কেদর �কান �কান িবষেয় �িশ�ণ ��ােয়াজন? ১.------------------------২.---------------------৩.-------------------৪.--------------------- 

 

২.৩৩ কম �কালীন �িশ�েণর ত� (সং�া িল�ন): 

�িশ�ণ 

�িশ�ণ�া� িশ�ক সং�া 

�িশ�ণ 

�িশ�ণ�া� িশ�ক 

সং�া 

হ�� না �মাট মিহলা 

�হড �চার ��িনং (২১িদন)   *িসিপিড-১ ��মা� ইংেরিজ ��িনং (২১িদন)   

�হড �চার ফেলা-আপ ��িনং (৬িদন)   িসিপিড-২ ��িনং (৫িদন)   

�হড �চার ি�-সািভ �স ��িনং (৩৫িদন)   �া�ার ��িনং (১িদন)   

 �িশ�ণ�া� িশ�ক সং�া এস.িব. এ ��িনং   

�মাট মিহলা �জনশীল �� সং�া� ��িনং   

এস�িস ��িনং (৩ মাস)   অ�া� ��িনং   

এস�� �থেক িব. এড (৯ মাস)    �ধান িশ�কগণ হ��/না �ক িদেবন। 

 অ�া� িশ�কগেণর সং�া িলখেবন। িসিপিড-১ ��িনং (১৪ িদন)   

 



 

২.৩৪ িবষয়িভি�ক িশ�ক সং�া 

 

২.৩৪.১ �াস ��ন অ�যায়ী ইংেরিজ পাঠদানকারী িশ�ক সং�া: �মাট:  মিহলা: 

 

২.৩৪.২ ইংেরিজ িবষেয় পাঠদানকারী িশ�েকর �াতক (পাস), �াতক (স�ান) ও �াতেকা�র পয �ােয় ইংেরিজ িবষয় অ�য়ন স�িক�ত ত�: 

িববরণ িশ�ক/িশি�কার সং�া 

�াতক (পাস) পয �ােয় বা�তা�লক ১০০ ন�েরর ইংেরিজ িছল  

�াতক (পাস) পয �ােয় ৩০০ ন�েরর ইংেরিজ িছল  

ইংেরিজেত �াতক (স�ান)  

ইংেরিজেত �াতেকা�র  

�াতক (পাস) পয �ােয় ইংেরিজ িছলা না  

এইচএসিস পাস  

 

২.৩৪.৩ �াস ��ন অ�যায়ী গিণত িবষেয় পাঠদানকারী িশ�ক সং�া: �মাট:  মিহলা: 

 

২.৩৪.৪ গিণত িবষেয় পাঠদানকারী িশ�েকর �াতক (পাস), �াতক (স�ান) ও �াতেকা�র পয �ােয় গিণত িবষয় অ�য়ন স�িক�ত ত�: 

িববরণ সং�া িল�ন 

�াতক (পাস) পয �ােয় পদাথ � ও রসায়নসহ গিণত িছল  

�াতক (পাস) পয �ােয় অ�া� িবষয়সহ গিণত িছল  

গিণেত �াতক (স�ান)  

গিণেত �াতেকা�র  

�াতক (পাস) পয �ােয় গিণত িছল না িক� এইচএসিসেত িছল  

�াতক (পাস) বা এইচ এস িস পয �ােয় গিণত িছল না  

গিণতসহ এইচ এস িস পাস  

গিণত ছাড়া এইচ এস িস পাস  

 

 

২.৩৫ অবসর �হণ, ন�ন িনেয়াগ�া�, গেবষণা কাজ, �র�ার �া� ইত�ািদ স�িক�ত িশ�েকর সং�া 

�িমক 

নং 
িবষয় 

িশ�েকর সং�া 

�মাট মিহলা 

১ ত� �দােনর িদন িশ�ক উপি�িত   

২ অবসের িগেয়েছন (১/৭/২০২০ �থেক ৩০/৬/২০২১ পয ��)   

৩ অবসের যােবন (১/৭/২০২১ �থেক ৩০/৬/২০২২ পয ��)   

৪ ন�ন িনেয়াগ�া� (১/৭/২০২০ �থেক ৩০/৬/২০২১ পয ��)   

৫ িশ�কতা �পশা �ছেড় িদেয়েছন (১/৭/২০২০ �থেক ৩০/৬/২০২১ পয ��)   

৬ NTRCA ক�ক �পািরশ�ত িশ�েকর সং�া   

৭ বত�মােন কতজন িশ�ক গেবষণা কােজ স�ৃ�   

৮ একােডিমক িবষেয়র  ওপর �র�ার �া� িশ�েকর সং�া   

৯ িশখন-�শখােনা িবষেয় �িশ�ণ �া� (১/৭/২০২০ �থেক ৩০/৬/২০২১ পয ��)   

১০ িবেশষ চািহদাস�� (Special needs) িশ�াথ�র িশ�া িবষেয় �িশ�ণ�া� িশ�েকর সং�া   

১১ একী�ত িশ�া (inclusive education), িশ� অিধকার এবং িব�ালেয়র ইিতবাচক শ�লা 

িবষেয়র ওপর �িশ�ণ�া� িশ�েকর সং�া 

  

 

২.৩৬ �া� �র�ার স�িক�ত ত�  

 

২.৩৬.১ িশ�া �িত�ােন �া� �র�ার স�িক�ত ত� (িনিদ �� �ােন �ক িচ� িদন) 

িশ�কেদর জ� 
িবষয় জাতীয় িবভাগ/মহানগর �জলা উপেজলা/থানা সাল 

��� িশ�া �িত�ান      



 

��� িশ�া �িত�ান �ধান      

��� ��িণ িশ�ক      

��� িশ�ক (িবএনিসিস)      

��� িশ�ক (�রাভার)      

��� িশ�ক (�র�ার)      
��� িশ�ক (গাল �স গাইড)      

িশ�াথ�েদর জ� 

��� িশ�াথ�      

��� িশ�াথ� (িবএনিসিস)      

��� িশ�াথ� (�রাভার)      

��� িশ�াথ� (�র�ার)      

��� িশ�াথ� (গাল �স গাইড)      
 

 

২.৩৬.২ িবিভ� পয �ােয় অংশ�হণকারী ও �র�ার�া� িশ�াথ� সং�া 

িবষয়  �িত�ান পয �ােয় উপেজলা/থানা পয �ােয় �জলা পয �ােয় িবভাগীয় পয �ােয় জাতীয় পয �ােয় 

সািহত� ও সং�িত 
অংশ�হণকারী      

�র�ার�া�      

�ীড়া (আউটেডার) 
অংশ�হণকারী      

�র�ার�া�      

�ীড়া (ইনেডার) 
অংশ�হণকারী      

�র�ার�া�      

�জনশীল �মধা অে�ষণ 
অংশ�হণকারী      

�র�ার�া�      

িবেশষ �িত��ণ � অবদান �র�ার�া�      

 

 

 

 

�সকশন ৩: িবিবধ ত� (১) 
 

 

৩.১ �াব সং�া� 

 
৩.১.১ �িত�ােন কি�উটার �াব আেছ িক? হ��-১  না-২ 

 

৩.১.২ উ�র হ�� হেল, কি�উটার �াব সং�া               � 

 

�মাট 
কি�উটার 

সচল �মরামত 
�যা� 

অচল �িত�ার 
তািরখ 

�দানকারী সং�া �িতিদন কত 
ঘ�া �বহার 

হয় 

�বহারকারী 
িশ�াথ�র 
সং�া 

�ড�টপ �াপটপ 

      িশ�া 
ম�ণালয় 

মাউিশ �ক� িশ�ােবাড � িবিসিস এনিজও �য় 
�ত 

অ�া� 

 

  

 

৩.১.৩ �াব �িতত অ� কি�উটার আেছ িক? হ��-১  না-২ 

 

         উ�র হ�� হেল, অ�া� কি�উটােরর সং�া 

সচল �মরামতেযা� অচল 

�ড�টপ �াপটপ 

    



 

 

৩.১.৪ কি�উটার �াব �দানকারী সং�া অ�যায়ী সং�া: 

সং�ার নাম: িশ�া ম�ণালয় মাউিশ �ক� িশ�ােবাড � িবিসিস এনিজও �য়�ত �ানীয় সরকার অ�া� 

          
 

 
৩.২ মাি�িমিডয়া �াস�ম সং�া� 
 
৩.২.১ মাি�িমিডয়া �াস�েমর সং�া                                    � 

 
৩.২.২ মাি�িমিডয়া �বহাের স�ম িশ�ক সং�া  �মাট:   মিহলা:  

 

৩.২.৩ মাি�িমিডয়া �বহার কের �িতিদন কয়� �াস �নয়া হয়?  -----------� 

 

৩.২.৪ মাি�িমিডয়া �বহার কের �াস �নয়ার পর ড�াসেবােড � এি� �দওয়া হয় িক? হ��-১  না-২ 

 

৩.২.৫ মাি�িমিডয়া �েজ�র আেছ িক? হ��-১  না-২ 

 

৩.২.৬ উ�র হ�� হেল, মাি�িমিডয়া �েজ�র সং�া                                    � 

 

 

৩.৩ আইিস� সং�া� 
 

৩.৩.১ আইিস� িবষেয় পাঠদান করা হয় িক? হ��-১  না-২ 

 

৩.৩.২  আইিস� িবষেয় িশ�ক আেছ িক? হ��-১  না-২ 

 

৩.৩.৩ উ�র হ�� হেল, আইস� িবষেয় পাঠদানকারী িশ�েকর িশ�াগত �যা�তা কী (সেব �া�)? 
 

১. �াতক (পাস) ২. িবএসিস ইি�: (কি�উটার) ৩. িডে�ামা ইি�: (কি�উটার) ৪. �াতেকা�র ৫. অ�া� ৬. �াতক স�ান 

  

৩.৩.৪ NTRCA ক��ক আইিস� িবষেয় িনেয়াগ�ত িশ�ক আেছ িক? হ��-১  না-২ 

 

৩.৩.৫ NTRCA ক��ক আইিস� িবষেয় িনেয়াগ�ত িশ�েকর িশ�াগত �যা�তা কী (সেব �া�)? 
 

�াতক(পাস) িবএসিস ইি� (কি�উটার) িড�মা ইি� (কি�উটার) �াতেকা�র �াতক(স�ান) অনা� 
      

 

৩.৩.৬ �িত�ােনর িশ�কগণ িশ�ক বাতায়েনর সদ� িক? হ��-১  না-২ 

 

৩.৩.৭ িশ�ক বাতায়েন সদ� িশ�েকর সং�া �মাট:  মিহলা: 

 

৩.৩.৮ �িত�ােন িডিজটাল হািজরা �ব�ত হয় িক? হ��-১  না-২ 

 

৩.৩.৯ �িত�ােন িডিজটাল হািজরা কােদর জ� �ব�ত হয়? িশ�াথ�র জ�  িশ�ক ও কম �চারীর জ�  

 

৩.৩.১০ ই�ারেনট সংেযাগ আেছ িক? হ��-১  না-২ 

 

৩.৩.১১ �িত�ােন ওয়াইফাই সংেযাগ আেছ িক? হ��-১  না-২ 

 



 

৩.৩.১২ �িত�ােন িসিস ক�ােমরা সং�া� ত�: হ��-১  না-২ 

 

৩.৩.১৩ �িত�ােন িসিস ক�ােমরার সং�া:                                                                                      

 

৩.৩.১৪ ই�ারেনট সংেযাগ এর ধরন: মেডম-১  �ড�া�-২ 

 

৩.৩.১৫ �ড�া� হেল, �া�উইথ কত ---------------এমিবিপএস (Mbps)  

 

৩.৩.১৬ Pedagogical (িশখন-�শখােনা) কােজ কি�উটার �ব�ত হয় িক? হ��-১  না-২ 

 

৩.৩.১৭ Pedagogical (িশখন-�শখােনা) কােজ �ব�ত কি�উটার সং�া (�িত�ান ও �ি�গত কি�উটার সহ) �ড�টপ:  �াপটপ:  �মাট: 

 

৩.৩.১৮ Pedagogical (িশখন-�শখােনা) কােজ ই�ারেনট �ব�ত হয় িক? হ��-১  না-২ 

 

৩.৩.১৯ Pedagogical (িশখন-�শখােনা) কােজ ই�ারেনট �ক �বহার কের: িশ�াথ�-১  িশ�ক-২  িশ�ক ও িশ�াথ� উভয় 

 

৩.৩.২০ �িত�ান�েত Computer Basic Course পাঠদান করােনা হয় িক? হ��-১  না-২ 

 

৩.৩.২১ উ�র হ�� হেল, পাঠদানরত �মাট িশ�াথ�র সং�া? ��িণ �মাট ছা�ী 

 ৬�-৮ম   

 ৯ম -১০ম   

 ১১তম -১২তম   

 �াতক (পাস)   

 �াতক (স�ান)   

 �াতেকা�র   

 

৩.৩.২২ আইিস� িবষেয় িডি�ধারী নয় ,িক� আইিস� িবষেয় পাঠ দান কেরন এমন িশ�েকর 

িশ�াগত �যা�তা কী (সেব �া�)? 

১. �াতক (পাস)  ২. �াতেকা�র  ৩. অ�া� 

 

৩.৩.২৩  কী ধরেনর �িশ�ণ িনেয়েছন? (আইিস� িবষেয় িডি�ধারী নয় এমন িশ�ক) সা� �িফেকট �কাস �-১  িডে�ামা কাস �-২   অ�া�-৩ 

 
৩.৪ িব��ৎ সং�া� 
 

৩.৪.১ িব��ৎ সংেযাগ আেছ িক? হ��-১  না-২ 

 

৩.৪.২ �িত�ােন �কান ধরেনর সংেযাগ আেছ? িব��ৎ-১  �সালার �ােনল-২  �েয়ল �াস �জনােরটর-৩  অ�া�-৪ 

 

৩.৪.৩ �সালার �ােনল আেছ িক? হ��-১  না-২ 

 

৩.৪.৪ উ�র হ�� হেল, �সালার �ােন�ল কত� ফ�ান ও লাইট চেল? ফ�ান:  লাইট: 

 

 ৩.৫ অবকাঠােমা/�িবধা সং�া� 

৩.৫.১ �িত�ােনর সীমানা �াচীর সং�া� ত�:   

৩.৫.২ �িত�ােনর সীমানা �াচীর আেছ িক? হ��-১  না-২ 

 

৩.৫.৩ উ�র হ�� হেল, �াচীেরর অব�া: স�ণ �  আংিশক 

�মাট: 



 

 

৩.৫.৪ �াচীেরর ধরন: পাকা  আধা-পাকা  ক�চা  �া�িতক 

 

৩.৫.৫ �িত�ান�র কী কী অবকাঠােমা/�িবধা রেয়েছ? শিহদ িমনার  পতাকা ��া�  সততা ��ার  �াস সংেযাগ 

 
৩.৬ খাবার পািন সং�া� 
 

৩.৬ .১ িশ�ক ও িশ�াথ�েদর জ� িনরাপদ খাবার পািনর �ব�া আেছ িক? হ��-১  না-২ 

 

৩.৬.২ উ�র হ�� হেল, খাবর পািনর উৎস িক?  

         (একািধক হেত পাের) 

�প  নল�প  গভীর নল�প  সা�াই পািন/�াপ  ঝণ �া 

 

�বাতলজাত পািন/ পািনর জার  �ি�র পািন হােভ�ি�ং 

 

৩.৬.৩ পািনর উৎস নল�প হেল আেস �িনক পরী�া করা হয় িক? হ��-১  না-২ 

 

৩.৬.৪ পািনর আেস �িনক পরী�ার ফলাফল িক? মা� সহনীয়-১  মা� অসহনীয়-২ 

 

৩.৬.৫ পািনর �া�ািনজ পরী�া করা হয় িক? হ��-১  না-২ 

 

৩.৬.৬ পািনেত �া�ািনজ পরী�ার ফলাফল িক? মা� সহনীয়-১  মা� অসহনীয়-২ 

 

৩.৬.৭ পািনর িব��করণ �মিশন/�িবধা আেছ িক? হ��-১  না-২ 

 
৩.৭ টয়েলট ও ওয়াশ�ক সং�া� 
 
৩.৭.১ �িত�ান�েত টয়েলট �িবধা আেছ িক? হ��-১  না-২ 

 

৩.৭.২ উ�র হ�� হেল, �কান �কান ধরেনর টয়েলট �িবধা  আেছ? �াব টয়েলট-১  �াশসহ টয়েলট-২  �াশ ছাড়া টয়েলট-৩  ক�চা টয়েলট-৪ 

 

৩.৭.৩ অব�া অ�যায়ী টয়েলট সং�া �বহারেযা� �বহারেযা� নয় �মাট 

   

 

৩.৭.৪ �িত�ান �ধােনর জ� সং�� টয়েলট �িবধা আেছ িক? হ��-১  না-২ 

 

৩.৭.৫ ছা�ীেদর জ� �থক টয়েলট আেছ িক? হ��-১  না-২ 

 

৩.৭.৬ ছা�ীেদর জ� �থক টয়েলট সং�া ন�ন            � �রাতন              � �মাট             � 

 

৩.৭.৭ ছা�েদর জ� �থক টয়েলট সং�া ন�ন            � �রাতন              � �মাট             � 



 

 

৩.৭.৮ িশ�কেদর জ� �থক টয়েলট সং�া ন�ন            � �রাতন              � �মাট             � 

 

৩.৭.৯ কম �চারীেদর জ� �থক টয়েলট সং�া ন�ন            � �রাতন              � �মাট             � 

 

৩.৭.১০ �যৗত �বহায � টয়েলট সং�া ন�ন            � �রাতন              � �মাট             � 

 

৩.৭.১১ িবেশষ চািহদাস�� িশ�াথ�েদর জ� �থক টয়েলট আেছ িক? হ��-১  না-২ 

 

৩.৭.১২ টয়েলট পির�ার পির�� রাখা হয় িক? হ��-১  না-২ 

 

৩.৭.১৩ �বহােরর জ� পয �া� পািনর �ব�া আেছ িক? হ��-১  না-২ 

 

৩.৭.১৪ �িত�ােনর সাবান পািনসহ হাত �ধায়া/হ�া��ািনটাইজার এর �িবধা আেছ িক? হ��-১  না-২ 

 

৩.৭.১৫ �িত�ােন সাবান পািনসহ হাত �ধায়ার �ব�া থাকেল �কান ধরেনর �ব�া আেছ: 
ছা�েদর জ� সাবান / সাবান জাতীয় 
উপাদান িদেয় হাত �ধায়ার �ব�া 

ছা�ীেদর জ� সাবান / সাবান জাতীয় 
উপাদান িদেয় হাত �ধায়ার �ব�া 

িশ�কেদর জ� সাবান / সাবান জাতীয় 
উপাদান িদেয় হাত �ধায়ার �ব�া 

 

৩.৭.১৬ ওয়াস-�ক আেছ িক? হ��-১  না-২ 

 

৩.৭.১৭ ওয়াস-�ক পির�ার পির�� রাখা হয় িক? হ��-১  না-২ 

 

৩.৭.১৮ ওয়াস �েকর সং�া              � 

 

৩.৭.১৯ ওয়াস �ক সং�া পয �া� িক? হ��-১  না-২ 

 

৩.৭.২০ �াংক �থেক �ােপর পািন (Running water) সরবরােহর �ব�া আেছ িক?  হ��-১  না-২ 

 
৩.৭.২১ �িত�ােনর টয়েলট �পপােরর �িবধা/�ব�া আেছ িক? হ��-১  না-২ 

 
 
৩.৮ লাইে�রী সং�া� ত� 
 

৩.৮.১ লাইে�িরর জ� �থক ভবন আেছ িক? হ��-১  না-২ 

 

৩.৮.২ লাইে�িরর জ� ক� আেছ িক? হ��-১  না-২ 

 

৩.৮.৩ লাইে�ির�ত বইেয়র সং�া: পা���ক……�  সহায়ক……� 

 



 

৩.৮.৪ িশ�াথ�েদর লাইে�ির �থেক বই ই�� করা হয় িক? হ��-১  না-২ 

 

৩.৮.৫ উ�র হ�� হেল, িনয়িমত বই ই�� করা হয় িক? হ��-১  না-২ 

 

৩.৮.৬ উ�র হ�� হেল, মােস ই���ত বইেয়র সং�া:   � 

 

৩.৮.৭ লাইে�িরর ��কািদর ক�াটালিগং কি�উটারাইজড িক? হ��-১  না-২ 

 

৩.৮.৮ লাইে�ির পিরচালনার জ� সহকারী লাইে�িরয়ান আেছ িক? হ��-১  না-২ 

 

৩.৮.৯ লাইে�ির িবষেয় সহকারী লাইে�িরয়ােনর �িশ�ণ আেছ িক? হ��-১  না-২ 

 

৩.৮.১০ লাইে�ির আওয়ার �াস ��েন অ�� �� আেছ িক? হ��-১  না-২ 

 

৩.৮.১১ Language club আেছ িক? হ��-১  না-২ 

 

৩.৮.১২ উ�র হ�� হেল, Language club এ �কান �কান ভাষা চচ �া হয়? 

বাংলা ইংেরিজ আরিব চাইিনজ �কািরয়ান জাপািন �শ ��ািনস অ�া� 

 

৩.৯ িশ�া�ম সং�া� 
 
৩.৯.১ �িত�ােন পাঠ পিরক�না করা হয় িক? হ��-১  না-২ 
 

৩.৯.২ �জনশীল �� িনেজরা �তির কেরন িক? হ��-১  না-২ 
 

৩.৯.৩ একজন িশ�কেক স�ােহ গেড় কয়� �াস িনেত হয়?     --------� 

৩.৯.৪ অিতরি� �াস �নয়া হয় িক? হ��-১  না-২ 
 

৩.৯.৫ উ�র হ�� হেল, কখন �নয়া হয়? �ল সমেয়-১  �ল সমেয়র বাইের-২ 
 

৩.৯.৬ �িত িপিরয়েড পাঠদােনর জ� িনধ �ািরত সময় কত?    --------িমিনট 

৩.৯.৭ স�ােহ কত ঘ�া িব�ানাগার �বহার করা হয়?        -----------ঘ�া 

৩.৯.৮ িব�ানাগাের �ব�ত �ধান ৪� এ�াপােরটাস ও �কিমক�ালস এর নাম: ক) এ�াপােরটাস ১)-------------২)--------------৩)------------৪)------------ 

        খ) ক�ািমক�ালস ১)-----------২)---------------৩)------------৪)------------ 

৩.৯.৯ িশ�ার �ণগত মান �ি�র জ� কী কী পদে�প িনেয়েছন?    ১.----------------- ২.-----------------  ৩.------------------   ৪.------------------- 

          (In English Language with Capital Letter) 

 

৩.৯.১ ০ পা��ম স�েক� আপনার মতামত? যথাযথ-১  অিতির�-২  অপয �া�-৩ 

 

৩.৯.১১ িশ�ক ডােয়ির �বহার করা হয় িক? হ��-১  না-২ 

 

৩.৯.১২ িনয়িমত িশ�াথ� সমােবশ হয় িক? হ��-১  না-২ 

 

৩.৯.১৩ �� �-�গা�ী িশ�াথ�েদর জ� ি�ভািষক িশ�া ও িশখন কায ��ম চা� আেছ িক? হ��-১  না-২ 

 



 

৩.৯.১৪ �� �-�গা�ী িশ�াথ�েদর িনজ� ভাষায় পাঠদান করা হয় িক? হ��-১  না-২ 

 

৩.৯.১৫ উ�র হ�� হেল, �কান ভাষায় পাঠদান করা হয়? চাকমা ি��রা সাদির মারমা গােরা অ�া� 

 

৩.৯.১৬ �ব �বত� বছর (২০২০) সােল কত কায � িদবস পাঠদান কর হেয়েছ                    িদন 

 

৩.৯.১৭ �িত�ান�েত মাদক িবেরাধী কায ��ম হয় িক? হ��-১  না-২ 

 

৩.৯.১৮ �িত�ান�েত স�াস িবেরাধী কায ��ম হয় িক? হ��-১  না-২ 

 

৩.৯.১৯ �িত�ান�েত জ�ীবাদ িবেরাধী কায ��ম হয় িক? হ��-১  না-২ 

 

৩.৯.২০ �িত�ান�েত কিমউিন� ই�ােরকশন আেছ িক না? হ��-১  না-২ 

 

৩.৯.২১ �িত�ান�েত বা�িববাহ �িতেরাধ কায ��ম আেছ িক? হ��-১  না-২ 

 

৩.৯.২২ �িত�ান�েত িনরাপদ সড়ক িবষেয় সেচতনতা�লক কায ��ম পিরচািলত হয় িক? হ��-১  না-২ 

 

৩.৯.২৩ �িত�ান�েত জাতীয় ��াচার �কৗশল িবষেয় �কান কায ��ম পিরচািলত হয় িক? হ��-১  না-২ 

 

৩.৯.২৪ �িত�ান�েত ইেনােভশন িবষেয় �কান কায ��ম পিরচািলত হয় িক? হ��-১  না-২ 

 

৩.৯.২৫  ��িণকে� �নিতকতার ওপর আেলাচনা হয় িক? হ��-১  না-২ 

 

৩.৯.২৬ �িত�ান�েত �িত িশ�াথ�েদর �যাগােযােগর �কানা স�িলত তািলকা আেছ িক? হ��-১  না-২ 

 

৩.৯.২৭ �িত�ান�েত িনয়িমত শরীরচচ �া করােনা হয় িক? হ��-১  না-২ 

 

৩.৯.২৮ বািষ �ক িশ�া সফর হয় িক? হ��-১  না-২ 

 

৩.৯.২৯ বািষ �ক �� �রাপণ/গােড �িনং কায ��ম হয় িক? হ��-১  না-২ 

 

৩.৯.৩০ সহপাঠ কায ��ম পিরচািলত হয় িক? হ��-১  না-২ 

 

৩.৯.৩১ উ�র হ�� হেল, িনিদ �� ঘের �ক িচ� িদন। বািষ �ক �ীড়া  সাং�িতক অ��ান  �টবল 

িবতক�  ি�েকট  হ�া�বল 

ভিলবল  ক�ারাম  আ�ি� 

সংগীত  নাটক  িমলাদ 

��েরাপণ  িব�ান �মলা   

অ�া� ইনেডার �গমস  কাবািড   

 

২.৯.৩২ ��িণকে� পাঠদােনর সময় িশ�া উপকরণ �বহার হয় িক?  হ��-১  না-২  আংিশক-৩    

 

২.৯.৩৩ উ�র হ�� হেল, কী কী উপকরণ �বহার হয়? ��াব-১  মানিচ�-২  �পা�ার-৩  মেডল  ি�প চাট �  অ�া�-৪ 

 

২.৯.৩৪ িশ�কগণ িনেজেদর ��ত�ত উপকরণ �বহার কেরন িক?  হ��-১  না-২  আংিশক-৩    

 



 

২.৯.৩৫ �িত�ান �ধান ভার�া� িক?  হ��-১  না-২ 

 

২.৯.৩৬ �িত�ােন �নশ�হরী আেছ িক?  হ��-১  না-২ 

 
 
৩.১০ অিডট ও মামলা সং�া� 
 

৩.১০.১ �িত�ান�েত অভ��রীণ বািষ �ক অিডট হয় িক? হ��-১  না-২ 

 

৩.১০.২ িডআইএ ক��ক অিডট স�� হেয়েছ িক? হ��-১  না-২ 

 

৩.১০.৩ উ�র হ�� হেল, সব �েশষ �কান সােল িডআইএ ক��ক অিডট স�� হেয়েছ --------------- 

 

৩.১০.৪ উ�র হ�� হেল অিডট আপি� হয় িক? হ��-১  না-২ 

 

৩.১০.৫ উ�র হ�� হেল, আপি�র সং�া                                       �   

 

৩.১০.৬ আপি�র অেথ �র পিরমাণ                                    টাকা 

 

৩.১০.৭ আপি�র িবষয়            

 

৩.১০.৯ �িত�ান�েত রাজ� অিডট হয় িক (সরকাির �িত�ােনর ��ে� �েযাজ�) হ��-১  না-২ 

 

৩.১০.৮ বািষ �ক উ�য়ন পিরক�না �ণয়ন করা হয় িক? হ��-১  না-২ 
 

৩.১০.১০ �িত�ান�র িব�ে� �কান মামলা আেছ িক? হ��-১  না-২ 

 

৩.১০.১১ উ�র হ�� হেল, মামলার সং�া                        � 

 

৩.১০.১২ উ�র হ�� হেল, মামলার িবষয়            

 

 

৩.১০.১৩ জাতীয় িদবস�েলা যথাযথভােব পালন করা হয় িক? 

হ��-১  না-২ 

 

৩.১০.১৪ �িত�ােন সংবাদপ� রাখা হয় িক? হ��-১  না-২ 

 

৩.১০.১৫ উ�র হ�� হেল, কয়� �দিনক সংবাদপ� রাখা হয় -----------� 

 

৩.১০.১৬ �িত�ান� পাবিলক পরী�া �ক� িহেসেব �ব�ত হয় িক না? হ��-১  না-২ 

 

৩.১০.১৭ িশ�াথ�েদর ইউিনফরম আেছ িক? হ��-১  না-২ 

 

৩.১০.১৮ পাবিলক পরী�া িদবস কমােনার ��ে� আপনার পরামশ � কী? -------------------------------------------------------------------------------- 

 

৩.১০.১৯ িশ�াথ�েদর পিরচয়প� আেছ িক? হ��-১  না-২ 

 

৩.১০.২০ একাধাের ১০ (দশ) িদেনর �বিশ অ�পি�ত িশ�াথ� আেছ িক? হ��-১  না-২ 

 



 

৩.১০.২১ একােডিমক ক�ােল�ার আেছ িক? হ��-১  না-২ 

 

৩.১০.২২ অিভভাবক িদবস পািলত হয় িক? হ��-১  না-২ 

 

৩.১০.২৩ িবিভ� অ��ান/িদবেসর বষ �পি� আেছ িক? হ��-১  না-২ 

 

৩.১০.২৪ িশ�ক ও কম �চারীেদর িনিদ�� �কান �পাশাক আেছ িক? হ��-১  না-২ 

 

৩.১০.২৫ �িত�ান�েত িনে�র �রিজ�ার বিহ আেছ িক? SMC সদ�েদর উপি�িত �রিজ�ারবিহ  PTA সদ�েদর উপি�িত �রিজ�ারবিহ 

 
৩.১১ কিমউিন� সািভ �স 
 
৩.১১.১ �িত�ােনর সহায়তা�লক ও কিমউিন� সািভ�স �হণকারী িশ�াথ� সং�া: 

সািভ �েসর ধরন �াউট 
গাল �স ইন 

গাইড 

�রাভার 

�াউট 
কাব 

িবএনিস

িস 

�রড 

ি�েস� 

�েড�স 

�কিবেনট 
�া�� �সবা 

কাউে�িলং 

�সবা 

পিরবহন 

�িবধা 
ক�াি�ন 

সদ�/ছা�-

ছা�ীর সং�া 

           

 

৩.১১.২ �িত�ােনর সহায়তা�লক ও কিমউিন� সািভ�স পিরচালনার জ� �কান �থক �াংক িহসাব আেছ িক? হ��-১  না-২ 

 

৩.১১.৩ �িত�ােনর �াউট/গাল �স গাইড পিরচালনার জ� �কান �থক �াংক িহসাব আেছ িক? হ��-১  না-২ 

 

৩.১১.৪ �িত�ােনর �াউেটর �ুপিম�ং করা হয় িক? হ��-১  না-২ 

 

 

 

 

৩.১২ �েয �াগ সং�া� 
 

৩.১২.১ �িত�ান� �েয �াগকালীন আ�য় �ক� িহেসেব �ব�ত হয় িক? হ��-১  না-২ 

 

৩.১২.২ �িত�ােনর সকল ধরেনর ত� সংর�ণ প�িত �কান ধরেনর �া�েয়ল/হাড � কিপ িডিজটাল/সফটওয়�ার �া�েয়ল ও সফটওয়�ার উভয় 

 

৩.১২.৩ আপনার �িত�ান� �েয �াপ�বণ এলাকায় অবি�ত িক? হ��-১  না-২ 

 

৩.১২.৪  আপনার �িত�ান� ২০২০ সােল �কান ধরেনর �েয �ােগ কবিলত হেয়িছল? 

জেলা�াস-১ সাইে�ান-২ ব�া-৩ জলাব�তা-৪ লবণা�তা-৫ নদী ভা�ন-৬ খরা �বণ-৭ �িমক�-৮ 

 

পাহাড়�স-৯ �জায়ার ভাটা-১০ অ�া�-১১ 

 

৩.১২.৫  গত ১০ বছর এবং সব �েশষ �েয �ােগ আ�া� হেয় এ িশ�া �িত�ােন �য সকল �িত হেয়েছ তার িববরণ: (সং�া িল�ন) 

�িতর িববরণ সব �েশষ (২০২০ সাল) ২০২০ এর আ�ান ২০২০ এর ব�া 

১. ছা�াবােসর �ক �িত�� -----------� ----------� ----------� 

২. ��িণক� �িত�� -----------� ----------� ----------� 

৩. �� মারা িগয়ােছ অ�ত -----------� ----------� ----------� 

৪. িশ�া �িত�ান ব� িছল -----------িদন -----------িদন -----------িদন 

৫. �িত�ান �খালা িছল, িক� �াস �নয়া যায় িন -----------িদন -----------িদন -----------িদন 

৬. �িত�ান �ানা�র করেত হেয়েছ ------------বার ------------বার ------------বার 



 

৭. �িত�ােন আসার রা�া আংিশক �িত�� হেয়েছ ------------বার ------------বার ------------বার 

৮. �িত�ােন আসার রা�া �রা �িত�� হেয়ছ ------------বার ------------বার ------------বার 

৯. �িত�ান �খালা িছল, িক� িশ�কেদর �ল আসেত �ব সম�া 

হেয়িছল 

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

১০. িশ�কেদর �েয �াগ সহায়তা কােজ িনেয়ািজত হবার জ� অ�� 

�যেত হেয়িছল অ�ত 

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

১১.পািন সরবরাহ �ব�া �ভে� পেড়িছল অ�ত ------------বার ------------বার ------------বার 

১২. টয়েলট �ব�া �ভে� পেড়িছল অ�ত ------------বার ------------বার ------------বার 

১৩. �িত�ান� আ�য় �ক� িহেসেব �ব�ত হেয়িছল অ�ত ------------বার ------------বার ------------বার 

১৪. �খলার মাঠ �বহার অ�পেযাগী হেয় পেড়িছল ------------বার ------------বার ------------বার 

১৫. কাির�লাম স�কভােব �শষ করা যায়িন অ�ত ------------বার ------------বার ------------বার 

 

৩.১২.৬ সব �েশষ �েয �ােগর ফ�ল িশ�াথ� ঝের পড়ার সং�া: 

�েয �ােগর ��িত �েয �ােগর নাম 
ঝেড় পড়া িশ�াথ�র সং�া 

ছা� ছা�ী �মাট 

�া�িতক 

১.    

২.    

৩.    

মানব �� 

১.    

২.    

৩.    

 

৩.১২.৭ সব �েশষ �েয �ােগর পর �কান ধরেনর �য়�িত কা�েয় ওঠা যায় িন? (একািধক �ক হেত পাের) 

ভবেনর �য়�িত আসবাবপ� ছাদ দরজা/জানালা 

পানীয় জেলর �ব�া �ািনেটশন �ব�া সংেযাগ রা�া অ�া�----------------------------------------- 

 

 

৩.১২.৮ �েয �ােগর ফেল ছা�-ছা�ীরা �কান িবষয়স�েহ �িত�� হয়/িপিছেয় পেড়? 

িবষয় 
�িত�� িবষয় 

(�ক িচ� িদন) 

�িতর মা�া (�ক িচ� িদন) 

বািড়েত চািলেয় িনেত পাের �েল না আসেল �বই সম�ায় পেড় িপিছেয় পড়ার ফেল �ায়ী �িত হয় 

বাংলা (১)     

ইংেরিজ (২)     

গিণত (৩)     

িব�ান (৪)     

সমাজ িব�ান (৫)     

িহসাব িব�ান (৬)     

ধম � (৭)     

অ�া� (৮)     

 

৩.১২.৯ �েয �াগ �মাকােবলায় স�মতা বাড়ােনার জ� কী কী পদে�প �হণ করা হেয়েছ? 

১  উে�খেযা� �কান পদে�প �হণ করা হয়িন  ২  সম�াস�হ সনা� ও তািলকা�� করা হেয়েছ 

 

৩  �শাসনেক িলিখতভােব জানােনা হেয়েছ  ৪  িবিভ� আেলাচনা সভায় উ�াপন করা হেয়েছ 

 

৫  িপ�এ ও এসএমিস সভায় আেলাচনা হেয়েছ  ৬  অ�া�------------------------ 

 

৩.১২.১০ �িত�ান� �িতবছর এবং দীঘ �েময়াদী �েয �াগ �িঁক সং�া� �কান ��ায়ন �িতেবদন কেরেছ/পা�েয়েছ কী? 



 

        

১  হ��, িবভাগীয় ছক ও িনেদ �শনা অ�যায়ী পাঠােনা হয়  ২  সম�াস�হ সনা� ও তািলকা�� করা হেয়েছ 

 

৩  �ফােন �িত�ান �ধান ক��প�েক অবিহত কেরেছন  ৪  ভােলাভােব িনেজেদর জ� কেরেছ 

 

৫  কখেনা এভােব িচ�া করা হয়িন  ৬  কীভােব করেবা তার �কান গাইডলাইন আমােদর �নই 

 

৩.১৩ �কািভড-১৯ সং�া� 
 

৩.১৩.১ কেরানাকালীন িশ�াথ�েদর পড়ােশানার 

��ে� আপনার �িত�ােনর �িমকা কী 

িছল? 

অনলাইন �ােসর 

আেয়াজন করা 

হেয়েছ-১ 

িশ�াথ�েদর পড়ােশানার িবষেয় 

�টিলেফািনক তদারিক করা হেয়েছ-

২ 

লকডাউেনর কারেণ 

�কান উে�াগ �নওয়া 

যায়িন-৩ 

অনলাইেন 

পরী�া �নয়া 

হেয়েছ-৪ 

 

৩.১৩.২ সংসদ �টিলিভশেন �চািরত িশখন-�শখােনা কায ��েম আপনার িশ�া     

�িত�ােনর িশ�াথ�েদর অংশ�হণ �কমন? 
সে�াষজনক-১ �মাটা��-২ সে�াষজনক নয়-৩ 

 

 

৩.১৩.৩ আপনার �িত�ােন �া��িবিধ িনি�ত কের পাঠদান কায ��ম পিরচালনা করা স�ব হে� িক না? হ��-১  না-২ 

 

৩.১৩.৪ কেরানায় আ�া� িশ�াথ�, িশ�ক ও কম �চারীেদর ত�: 

িশ�াথ� িশ�ক কম �চারী 

�মাট ছা�ী �মাট মিহলা �মাট মিহলা 

      

 

 

৩.১৩.৫ কেরানায় ���বরণকারী িশ�াথ�, িশ�ক ও কম �চারীেদর ত�: 

িশ�াথ� িশ�ক কম �চারী 

�মাট ছা�ী �মাট মিহলা �মাট মিহলা 

      

 

৩.১৩.৬ কেরানার �কা�হণকারী িশ�াথ�, িশ�ক এবং কম �চারীেদর ত�: 

িশ�াথ� (সং�া) িশ�ক (সং�া) কম �চারী (সং�া) 

১ �ডাজ ২ �ডাজ ১ �ডাজ ২ �ডাজ ১ �ডাজ ২ �ডাজ 

      
 

 

�কািভডকালীন িশ�া �িত�ােনর একােডিমক  কায ��াম �� সং�া� ত�: 

 

৩.১৩.৭ �কািভড-১৯ �ব �বতী ও �কািভডকালীন ��িণওয়াির উপি�ত িশ�াথ� সং�া� ত�: 

 

��ণী �কািভড �ব �বতী 
০১/০৩/২০২০ 

�কািভডকালীন 
০৩/১০/২০২১ 

 ��িণেত �মাট 
িশ�াথ� 

��িণেত উপি�ত �মাট 
িশ�াথ� 

��িণেত �মাট 
িশ�াথ� 

��িণেত উপি�ত �মাট 
িশ�াথ� 

 �মাট ছা�ী �মাট ছা�ী �মাট ছা�ী �মাট ছা�ী 
৬�         
৭ম         
৮ম         



 

৯ম         
১০ম         

একাদশ         

�াদশ         

 

৩.১৩.৮ �কািভড-১৯ কালীন সমেয় �িত�ােনর কত জন িশ�াথ�র িববাহ স�� হেয়েছ:   

৩.১৩.৯ �কািভড-১৯ �ব �বত� িশ�াথ�র সং�ার �চেয় বত�মােন িশ�াথ�র সং�া কেম িগেয়েছ িক না?:      হ��  না 
 

৩.১৩.১০ উ�র হ�� হেল কারণ িক? 

িশ�াথ�রা 
অথ �ৈনিতক কােজ 
জিড়েয় পেরেছ 

িশ�াথ�েদর  িবেয় 
হেয় িগেয়েছ 

িশ�াথ�রা �দেশর 
বাইের চেল 
িগেয়েছ 

িশ�াথ�রা 
পড়ােশানার �িত 
আ�হ হািরেয় 
�ফেলেছ 

িশ�াথ�েদর 
পড়ােশানা চািলেয় 
যাওয়ার আিথ �ক 
স�িত �নই 

�া�� �িক 
িবেবচনা কের 
িশ�া �িত�ােন 
আসেছনা  

আিভভাবক 
কম �হীন হেয়েছন 



 

পিরিশ�: িশ�ক ও কম �চারী (�জনােরল ও কািরগিরসহ) ত� িববরণী 

৪.১ পদিবিভি�ক িশ�ক ও কম �চারী (�জনােরল ও কািরগিরসহ) ত� িববরণী ২০২১ 

নং নাম ��ষ-১ 

মিহলা-২ 

এনআইিড ন�র ধম � পদিব িশ�ক ও 

কম �চারী 

ধরন 

�জনােরল-১ 

কািরগির-২ 

িবষয় শাখা 
িশ�ক 
িক-না ? 
(হ��/ না) 

এন�আরিস

এ 

�পািরশ�ত 

িনেয়াগ িকনা 

(হ��/না) 

িনেয়ােগর 

ধরন (�ায়ী 

িনেয়াগ/ 

খ�কালীন) 

চা�রীেত 

�থম 

�যাগদােনর 

তািরখ 

িদন/মাস/বছর 

বত�মান পেদ 

�যাগদােনর 

তািরখ 

িদন/মাস/বছর 

এমিপও�ি�র 

তািরখ 

(�েযাজ� 

��ে�) 

িদন/মাস/বছর) 

জ�তািরখ 

িদন/মাস/বছর 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) (১১) (১২) (১৩) (১৪) (১৫) 

১               

২               

৩               

৪               

৫               

৬               

৭               

৮               

৯               

১০               

১১               

১২               

১৩               

১৪               

১৫               

১৬               

১৭               

১৮               

১৯               

২০               

২১               

২২               

২৩               

২৪               



 

-চলমান- 

নং িশ�াগত �যা�তা (িবভাগ বা িজিপএ, ��িণ ইত�ািদ �েযাজ�� িল�ন) 

এসএসিস/ 

সমমান 

এইচএসিস/ 

সমমান 

িডে�ামা 

িড�ী 

�াতক 

(পাস)/ 

ফািজল 

�াতক 

(স�ান) 

িবএসিস 

(ইি�িনয়ািরং) 

�াতেকা�র/ 

এমএস/ কািমল 

িবএড িবএিজএড এমএড দাওরােয় 
হাদীস 

এম 

িফল 

িপএইচিড অ�া� 

(১) (১৬) (১৭) (১৮) (১৯) (২০) (২১) (২২) (২৩) (২৪) (২৫) (২৬) (২৭) (২৮) (২৯) 

১               

২               

৩               

৪               

৫               

৬               

৭               

৮               

৯               

১০               

১১               

১২               

১৩               

১৪               

১৫               

১৬               

১৭               

১৮               

১৯               

২০               

২১               

২২               

২৩               

২৪               

 



 

-চলমান- 

নং 

 

�িশ�েণর 
ত� 

জাতীয় 

�বতন ��ড 

�ন ন�র NTRCA Reg.  
(যিদ থােক) 

ইনেড� ন�র �বতন EFT এর 
মা�েম হয় িকনা? 

�মাবাইল ন�র �মাবাইল �াংিকং এর ধরন �মাবাইল �ািকং ন�র 

(১) (৩০) (৩১) (৩২) (৩৩) (৩৪) (৩৫) (৩৬) (৩৭) (৩৮) 

১          

২          

৩          

৪          

৫          

৬          

৭          

৮          

৯          

১০          

১১          

১২          

১৩          

১৪          

১৫          

১৬          

১৭          

১৮          

১৯          

২০          

২১          

২২          

২৩          

২৪          

 

  



 

 

 

সফলতার সােথ ��মালা �রণ করার জ� আপনােক ধ�বাদ 

 

 

 

  

�িত�ান �ধােনর �া�র 

নামসহ সীল 

�মাবাইল: 

ই-�মইল: 

 

  

�িত�ােনর  




