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কারিগরি রিক্ষা প্ররিষ্ঠান সম্পশকিত তথ্য ছক 

                                      

                                            সসকশন ১: সমৌশলক তথ্য (ক) 

 

ইআইআইএন (EIIN): 

 

  
GIS 

(রিআইএস) 

অক্ষাাংি (Latitude) দ্রারিমাাংি (Longititude) 

 
    

     

1.1 সাধািন িথ্য  

১.১.১  প্রশতষ্ঠাদনর নাম: বাাংলায় (অনুমশত/স্বীকৃশতপত্র অনুযায়ী):------------------------------------------------------------------------------------------- 

       ইাংদরশজদত (ব্লক সলটার):--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

১.১.২ ঠিকানা: গ্রাম/সিাশডাং নম্বর-----------------সরাড:-----------------ডাকঘর:---------------সপাস্ট সকাড:------------------- 

        ইউশনয়ন--------------ওয়াড ি:------------সমৌজা:------------উপদজলা/থানা:--------সজলা:-------------            শবভাগ:---------------------- 

        সমাবাইল নম্বর:-----------------------স ান:-------------------শবকল্প সমাবাইর নম্বর:--------------------------ই-সমইল:----------------------------              

        ওদয়বসাইট:-------------------------------------শনব িাচনী এলাকা (জাতীয় নম্বর):------------------শনব িাচনী এলাকা (সজলা নম্বর)------------------- 

 

১.২ প্ররিষ্ঠান সাংক্রান্ত িথ্য 

১.২.১ প্রশতষ্ঠাদনর ধরন   

 

১.২.২ 

প্ররিষ্ঠাননি 

স্তি/স্তিসমূহ: 

 এসএসরস 

(ন াক) (১) 

 দারিল 

(ন াক) (২) 

 এইচএসরস 

(ন াক) (৩) 

 এইচএসরস 

(রিএম) (৪) 

 এইচএসরস 

রিনলামা ইন 

কমাস স (৫) 

 রিনলামা (৬) 

             

  সার্ট সরিনকট 

ককাস স 

৬মাস/এক 

িছি/দুই 

িছি (৭) 

 িািীয় 

দক্ষিামান 

(এক িছি 

কময়ারদ) 

(৮) 

 িািীয় 

দক্ষিামান/নিরসক 

(৩৬০ িন্টা) (৯) 

 স্নািক পর্ সায় 

(১০) 

 রিক্ষক প্ররিক্ষণ 

(১১) 

  

 

 

 

 

১.২.৩ প্ররিষ্ঠানর্টি 

ধিন: (স্তি অনুর্ায়ী)  

পরলনটকরনক 

ইনরির্টউট 

 কটকরনকযাল 

স্কুল এন্ড 

কনলি 

 কটকরনকযাল 

কেরনাং কসন্টাি 

 কৃরি প্ররিক্ষণ 

ইনরির্টউট 

 কটক্সটাইল 

ইনরির্টউট  

 সান স 

ইনরির্টউট 

            

 গ্রারিক আট সস 

ইনরির্টউট 

 ইন্স: অি গ্লাস 

এন্ড রসিারমক 

 কন াল/ 

কমরিন 

ইনরির্টউট 

 কহলথ 

কটকননালরি/ 

কমরিকযাল 

ইনরির্টউট 

 কটক্সটাইল 

ক াক/ 

ইনরির্টউট 

 এইচএসরস 

রিএম 

ইনরির্টউট/ 

কনলি 

 

 

ব্যাননিইস িিম নাং-০৩ 

 

 

 

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


 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

১.২.৪  প্রশতষ্ঠার তাশরখ : শেন মাস বছর 

          

 

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

১.২.৬ প্ররিষ্ঠানন চলমান 

কারিকুলাম িা রিক্ষাক্রমসমূহ 

(প্রনর্ািয কক্ষনে একারধক রনি সাচন 

করুন): 

রিনলামা ইন 

কটকরনকযাল 

এডুনকিন 

 রিনলামা ইন 

ক ানকিনাল 

এডুনকিন 

 রিনলামা ইন 

ইরিরনয়ারিাং 

 রিনলামা ইন 

কটক্সটাইল 

ইরিরনয়ারিাং 

 রিনলামা ইন 

এরগ্রকালচাি 

 রিনলামা 

ইন 

রিসারিি 

(৯৩) 

            

 রিনলামা ইন 

রিসারিি 

(ইন সার সস) 

 রিনলামা ইন 

িনিরি 

 রিনলামা ইন 

িনিরি (ইন 

সার সস) 

 রিনলামা ইন 

লাই  িক 

 রিনলামা ইন 

কমরিকযাল 

কটকননালরি 

 রিনলামা 

ইন ইরি. 

(নন াল) 

 
 

 রিনলামা ইন 

ইরি. (আরম স) 

 রিনলামা ইন 

ট্যযরিিম ও 

হসরপটারলর্ট 

 রিনলামা ইন 

কমরিনকল 

আলিাসাউন্ড 

 রিনলামা ইন 

এযারননমল 

কহলথ এন্ড 

(ইনসার সস) 

 এইচএসরস 

রিএম (৫৫) 

 এইচএসরস 

ক াক: (৫৪) 

            

 রিনলামা ইন 

কমাস স (৯৪) 

 এসএসরস 

ক াক. (৫৩) 

 দারিল 

ক াক. 

 সার্ট সরিনকট 

ইন কমরিন 

কেি 

 রিল 

সার্ট সরিনকট 

ককাস স 

 সার্ট সরিনকট 

ইন 

ক ানকিনাল 

এডুনকিন 
 

 সার্ট সরিনকট 

ইন কহলথ 

কটকননালরি 

 সার্ট সরিনকট 

ইন পলরে 

িসারমাং 

 সার্ট সরিনকট 

ইন 

এযারননমল 

কহলথ এন্ড 

কপ্রািাকসন  

 সার্ট সরিনকট 

ইন কমরিনকল 

আল্ট্রাসাউন্ড 

 িািীয় 

দক্ষিামান  

- ২ 

 িািীয় 

দক্ষিামান  

- ৩ 

            

 কপ্রানিিনাল 

রিনলামা ইন 

অনটানমািাইল 

 NTVQF                     

(Level: 1-

6) 

 কমরিন এন্ড 

রিপ রিরডাং 

কেি 

সার্ট সরিনকট 

 এি ান্সি 

সার্ট সরিনকট 

ককাস স 

    

 

 

 

 

 

কপ্রানিিনাল 

রিনলামা 

ইনরির্টউট  

 রিিারিি 

ইনরির্টউট 

 লাই িক/এযারননমল 

কহলথ এন্ড 

কপ্রািাকসন 

ইনরির্টউট 

 ট্যযরিিম এন্ড 

হসরপটারলর্ট 

ইনরির্টউট 

 ইরিরনয়ারিাং 

ইনরির্টউট 

(আরম স) 

 এইচএসরস 

ক াক: (৫৪) 

           

রিনলামা ইন 

কমাস স (৯৪) 

ইনরির্টউট 

 এসএসরস 

ক াক. (৫৩) 

ইনরির্টউট 

 দারিল ক াক. 

ইনরির্টউট 

 ক ানকিনাল 

র্টচাস স কেরনাং 

ইনরির্টউট 

 কটকরনকযাল 

র্টচাস স কেরনাং 

কনলি 

 এনিানর্টকাল 

ইনরির্টউট 

সার্ট সরিনকট 

ককাস স   

 িািীয় 

দক্ষিা মান 



১.৩ ব্যবস্থাপনা সাংক্রান্ত 

১.৩.১ ব্যবস্থাপনা: সরকাশর (১)  সবসরকাশর(২)  স্থানীয় সরকার (৩)  স্বায়ত্তশাশসত (৪)  শিষ্টান শমশনাশর (৫)  NGO (৬) 

 

১.৩.২ সরকাশর িদল জাতীয়করদণর তাশরখ  : শেন মাস বছর 

          

 

১.৩.৩ প্রশতষ্ঠাদন শশক্ষাথীর ধরন: বালক  বাশলকা  সিশশক্ষা একদত্র  সিশশক্ষা পৃথক 

 

১.৩.৪ সভৌগশলক 

অবস্থান: 

সমতল পািাশড় সমুদ্র উপকূল 

(বাঁদধর শভতর) 

সমুদ্র উপকূল 

(বাঁদধর বাইদর) 

িাওড়/শবল 

(বাঁদধর শভতদর) 

িাওড়/শবল 

(বাঁদধর বাইদর) 

চরাঞ্চল 

                             

জলাবদ্ধ এলাকা শশল্পাঞ্চল সীমান্ত এলাকা চাবাগান দ্বীপ অন্যান্য 

  

১.৩.৫ প্রশতষ্ঠানটি সকান এলাকায়? গ্রামীণ  সজলা সের 

সপৌরসভা 

 উপদজলা সের 

সপৌরসভা 

 উপদজলা সের 

সপৌরসভা নয় 

 শসটি কদপ িাদরশন  অন্যান্য সপৌর 

এলাকা 

 

 

১.৩.৫.১ প্রশতষ্ঠানটি কমনোপরলটন এলাকায় অিরিি রক না?   িুাঁ-১  না-২ 

 

 

 

 

১.৩.৬ প্রশাসশনক ইউশনদটর সাদথ সযাগাদযাগ ব্যবস্থার ধরন: উত্তম  সমাটমুটি  দুগ িম 

 

১.৩.৭ শনকটবতী অনুরুপ শশক্ষা প্রশতষ্ঠাদনর দূরত্ব                শক.শম. 

 

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

 

১.৩.৯ উত্তর িুাঁ িদল, শাখাি 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 সকান শশক্ষা প্রশতষ্ঠান আদছ? িুাঁ-১  না-২ 
 

১.৩.১৩ উত্তর িুাঁ িদল, প্রশতষ্ঠানটির নাম   

 

১.৩.১৪ প্রশতষ্ঠানটি এমশপওভুক্ত শক? িুাঁ-১  না-২  প্রদযাজু নয়-৩ 

 

১.৩.১৫ স্বীকৃশত সাংক্রান্ত তথ্য (স্তি/স্তিসমূনহি িথ্য রদনি হনি): 

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

স্বীকৃশত/অনুমশত সময়াে 

সশষ িওয়ার তাশরখ 

শেন মাস বছর শেন মাস বছর শেন মাস বছর 

এসএসরস (ন ানকিনাল)   পাঠোদনর অনুমশত  প্রাপ্ত         স্বীকৃশত প্রাপ্ত           

দারিল (ন ানকিনাল)   পাঠোদনর অনুমশত  প্রাপ্ত         স্বীকৃশত প্রাপ্ত          

এইচএসরস (ন ানকিনাল)   পাঠোদনর অনুমশত  প্রাপ্ত         স্বীকৃশত প্রাপ্ত          

এইচএসরস (রিএম)   পাঠোদনর অনুমশত  প্রাপ্ত         স্বীকৃশত প্রাপ্ত          

এইচএসরস রিনলামা ইন কমাস স   পাঠোদনর অনুমশত  প্রাপ্ত         স্বীকৃশত প্রাপ্ত          

রিনলামা (এরগ্রকালচাি)   পাঠোদনর অনুমশত  প্রাপ্ত         স্বীকৃশত প্রাপ্ত          



রিনলামা (রিসারিি)   পাঠোদনর অনুমশত  প্রাপ্ত         স্বীকৃশত প্রাপ্ত          

রিনলামা (িনিরি)   পাঠোদনর অনুমশত  প্রাপ্ত         স্বীকৃশত প্রাপ্ত          

রিনলামা (লাই ষ্টক)   পাঠোদনর অনুমশত  প্রাপ্ত         স্বীকৃশত প্রাপ্ত          

রিনলামা (নমরিন)   পাঠোদনর অনুমশত  প্রাপ্ত         স্বীকৃশত প্রাপ্ত          

রিনলামা (নটক্সটাইল)   পাঠোদনর অনুমশত  প্রাপ্ত         স্বীকৃশত প্রাপ্ত          

রিনলামা (ট্যরিিম এন্ড 

হসরপটাল) 

  পাঠোদনর অনুমশত  প্রাপ্ত         স্বীকৃশত প্রাপ্ত          

রিনলামা (নমরিনকল 

কটকননালরি) 

  পাঠোদনর অনুমশত  প্রাপ্ত         স্বীকৃশত প্রাপ্ত          

রিনলামা ইন ইরিিঃ   পাঠোদনর অনুমশত  প্রাপ্ত         স্বীকৃশত প্রাপ্ত          

রিনলামা (এনিানর্টকযাল   পাঠোদনর অনুমশত  প্রাপ্ত         স্বীকৃশত প্রাপ্ত          

রিনলামা (আরম স)   পাঠোদনর অনুমশত  প্রাপ্ত         স্বীকৃশত প্রাপ্ত          

সার্ট সরিনকট ককাস স (৬মাস/১ 

িছি/২ িছি কময়ারদ) 

  পাঠোদনর অনুমশত  প্রাপ্ত         স্বীকৃশত প্রাপ্ত          

িািীয় দক্ষিামান (১ িছি)   পাঠোদনর অনুমশত  প্রাপ্ত         স্বীকৃশত প্রাপ্ত          

িািীয় দক্ষিামান কিরসক (৩৬০ 

িন্টা) 

  পাঠোদনর অনুমশত  প্রাপ্ত         স্বীকৃশত প্রাপ্ত          

রিনলামা ইন কটকরনকযাল 

এডুনকিন 

  পাঠোদনর অনুমশত  প্রাপ্ত         স্বীকৃশত প্রাপ্ত          

রিনলামা ইন ক ানকিনাল 

এডুনকিন 

  পাঠোদনর অনুমশত  প্রাপ্ত         স্বীকৃশত প্রাপ্ত          

রিনলামা ইন রিসারিি (ইন 

সার সস) 

  পাঠোদনর অনুমশত  প্রাপ্ত         স্বীকৃশত প্রাপ্ত          

রিনলামা ইন ইরি. (নন াল)   পাঠোদনর অনুমশত  প্রাপ্ত         স্বীকৃশত প্রাপ্ত          

রিনলামা ইন কমরিনকল 

আল্ট্রাসাউন্ড 

  পাঠোদনর অনুমশত  প্রাপ্ত         স্বীকৃশত প্রাপ্ত          

রিনলামা ইন এযারননমল কহলথ 

এন্ড কপ্রািাকসন (ইনসার সস) 

  পাঠোদনর অনুমশত  প্রাপ্ত         স্বীকৃশত প্রাপ্ত          

সার্ট সরিনকট ইন কমরিন কেি   পাঠোদনর অনুমশত  প্রাপ্ত         স্বীকৃশত প্রাপ্ত          

রিল সার্ট সরিনকট ককাস স   পাঠোদনর অনুমশত  প্রাপ্ত         স্বীকৃশত প্রাপ্ত          

সার্ট সরিনকট ইন ক ানকিনাল 

এডুনকিন 

  পাঠোদনর অনুমশত  প্রাপ্ত         স্বীকৃশত প্রাপ্ত          

সার্ট সরিনকট ইন কহলথ 

কটকননালরি 

  পাঠোদনর অনুমশত  প্রাপ্ত         স্বীকৃশত প্রাপ্ত          

সার্ট সরিনকট ইন পলরে িসারমাং   পাঠোদনর অনুমশত  প্রাপ্ত         স্বীকৃশত প্রাপ্ত          

সার্ট সরিনকট ইন এযারননমল 

কহলথ এন্ড কপ্রািাকসন 

  পাঠোদনর অনুমশত  প্রাপ্ত         স্বীকৃশত প্রাপ্ত          

সার্ট সরিনকট ইন কমরিনকল 

আল্ট্রাসাউন্ড 

  পাঠোদনর অনুমশত  প্রাপ্ত         স্বীকৃশত প্রাপ্ত          

কপ্রানিিনাল রিনলামা ইন 

অনটানমািাইল 

  পাঠোদনর অনুমশত  প্রাপ্ত         স্বীকৃশত প্রাপ্ত          

NTVQF                 

(Level: 1-6) 

  পাঠোদনর অনুমশত  প্রাপ্ত         স্বীকৃশত প্রাপ্ত          

এি ান্সি সার্ট সরিনকট ককাস স   পাঠোদনর অনুমশত  প্রাপ্ত         স্বীকৃশত প্রাপ্ত          

 

১.৩.১৬ প্রশতষ্ঠানটি এমশপও ভূক্ত িদল স্তর ও তাশরখ: *এমশপওভুশক্তর স্তর 

 

এমশপও ভুশক্তর তাশরখ এমরপও 

ককাি শেন মাস বছর 

এসএসরস (ন ানকিনাল)          

দারিল (ন ানকিনাল)          

এইচএসরস রিএম          



রিনলামা ইন কমাস স          

রিনলামা (এরগ্রকালচাি)          

রিনলামা ইন ইরি.          

 রিনলামা (রিসারিি)          

 

১.৪ কশমটি সাংক্রান্ত তথ্য 

১.৪.১ কশমটির ধরন: ম্যাদনশজাং কশমটি  গভিশনাং বশড  এডিক কশমটি  শনব িািী কশমটি  প্রদযাজু নয়  অন্যান্য 

 

১.৪.২  কশমটি থাকদল  : অনুদমােদনর তাশরখ সময়াে উত্তীদণ ির তাশরখ 

 শেন মাস বছর শেন মাস বছর 

               

 

১.৪.৩ কশমটিদত সেস্য সাংখ্যা:                            পুরুষ:       মশিলা:         সমাট:  

 

১.৪.৪ কশমটি না থাকদল শবগত কশমটির সময়াে সশষ িওয়ার তাশরখ শেন মাস বছর 

          

১.৪.৫ 2020 সাদল  কশমটির কতটি সভা িদয়দছ?                     টি     

 

 ১.৪.৬ ২০২0 সাদল শপটিএ এর কতগুদলা সভা িদয়দছ                     টি     

 

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

শশক্ষক 

প্রশশক্ষণ 

শশক্ষক 

ও 

শশক্ষাথীর 

উপশস্থশত 

সদচতনতা 

মূলক 

কায িক্রম 

শনগ্রি/পীড়ন 

(ব্যশলাং) 

ইভটিশজাং বাল্যশববাি শপশছদয় 

পড়া 

শশক্ষাথী 

শবদশষ 

চাশিো 

সম্পন্ন 

শশক্ষাথী 

শশক্ষাথীদের 

যাতায়াদত 

শনরাপত্তা 

মােক 

শবদরাধী 

ঝদড় 

পড়া 

সরাধ 

শরাপে 

সড়ক 

অন্যান্য 

 

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

শশক্ষাথীর 

উপশস্থশত 

সদচতনতামূলক 

কায িক্রম 

শনগ্রি/পীড়ন 

(ব্যশলাং) ইভটিশজাং বাল্যশববাি 

শশক্ষাথীদের 

যাতায়াদত 

শনরাপত্তা 

মােক 

শবদরাধী 

জঙ্গীবাে 

েমন 

এশসড 

শনদক্ষপ অন্যান্য 

 

                                     সসকশন ১: সমৌশলক তথ্য (খ) 

১.৫ জশম সাংক্রান্ত তথ্য 

১.৫.১ িরমি অিিান: দিল স্বনে  দিল স্বনে নয় 

 কমৌিাি নাম:  কমৌিাি নাম: 

 িরিয়ান নাং:  িরিয়ান নাং: 

 দাগ নাং:  দাগ নাং: 

 অিন্ড------------িিাাংি  অন্যে--------------িিাাংি 

 

1.5.2 প্ররিষ্ঠানর্টি কমাট িরমি পরিমাণ: (১) দিল স্বনে (িিাাংি):  (২) দিল স্বনে নয় (িিাাংি)  কমাট (িিাাংি)   

১.৫.৩ জশমর ব্যবিার ও পশরমাণ (শতাাংদশ): 

শববরণ প্রশতষ্ঠাদনর 

ভবন 

সখলার 

মাঠ 

ছাত্রাবাস শশক্ষক আবাসন আবাশে জশম  পুকুর বাগান শশিে শমনার অব্যবহৃত অন্যান্য সমাট 

শতাাংশ            



১.৬ ভবন সাংক্রান্ত 

১.৬.১ প্রশতষ্ঠাদনর সবদচদয় 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 সমাট আয়তন:----------------বগ িফুট 

 

১.৬.৬ প্রশতষ্ঠানটির অবস্থান: শনজস্ব জশমদত  ভাড়া বাশড়দত 

 

১.৬.৭ ভবনশভশত্তক তলা ও ঊর্ধ্িমুখী   সম্প্রসারণ 

ইতুাশে সম্পশকিত তথ্য 

ভবন 

নাং 

ভবদনর নাম কত তলা 

 াউদেশন 

কত তলা 

শনশম িত 

শনম িাদণর 

বছর 

ঊর্ধ্িমুখী সম্প্রসারণ 

সযাগ্য শকনা?  

(িুাঁ-১, না-২) 

 ১      

 ২      

 ৩      

 ৪      

 ৫      

 

১.৬.৮ ভবন/ গৃদির মাশলকানা, ধরন ও অবস্থা অনুযায়ী সাংখ্যা: 

সমাট মাশলকানা অনুসাদর 

ভবন সাংখ্যা 

ধরন অনুযায়ী ভবন সাংখ্যা অবস্থা অনুযায়ী ভবন সাংখ্যা 

সম
াট

 ক
ক্ষ

 স
াং
খ্য
া 

১
 ত
ল
া 

২
 ত
ল
া 

৩
 ত
ল
া 

৪
 ত
ল
া 

৫
 ত
ল
া+

 

সম
াট

 

শন
জ
স্ব

 

ভ
াড়
া 

প
াক
া 

আ
ধ
াপ
াক
া 

ক
াঁচ
া 

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
ধ
াদ
ন
র
 ক
ক্ষ

 

শশ
ক্ষ
ক

 শ
ম
ল
ন
ায়
ত
ন
 

স
াধ
ার
ণ
 স
ে
শণ

 ক
ক্ষ

 

ম
াশ
ি
শম
শড
য়
া 
সে
শণ

 ক
ক্ষ

 

শব
জ্ঞ
ান
াগ
ার

 

গ্র
ন্থ
াগ
ার

 ক
ক্ষ

 

ক
শম্প
উ
ট
ার

 ল্য
াব

 

ছ
াত্র

 ক
ম
ন
 রু
ম

 

ছ
াত্র
ী 
ক
ম
ন
 রু
ম

 

ব্য
ায়
াম
াগ
ার

 

শস
ক

 রু
ম

 

ছ
াত্র
াব
াদ
স
র
 স
াং
খ্য
া 

ছ
াত্র
াব
াদ
স
র
 শ
স
ট
 স
াং
খ্য
া 

ছ
াত্র
াব
াদ
স

 অ
ব
স্থ
ান
ক
ার
ী 

শশ
ক্ষ
াথ
ী 

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

ছ
াত্র
ীশ
ন
ব
াদ
স
র
 অ
ব
স্থ
ান
ক
ার
ী 

শশ
ক্ষ
াথ
ী 

প্র
শত
ষ্ঠ
ান

 প্র
ধ
া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

 চ
াশ
ি
ে
া 
স
ম্প
ন্ন
 

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
া 

                         

আ
য়
ি
ন
 

(ি
গ
স ফু
ট
)  

                         

 

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

 

 



১.৬.১১ সেশণ শভশত্তক কক্ষ সাংখ্যা ও আয়তন: 

স্তি সেশণ/পব ি কক্ষ সাংখ্যা কদক্ষর আয়তন (বগ িফুট) 

পাকা আধা-পাকা কাঁচা পাকা আধা-পাকা কাঁচা 

        

        

        

        

        

 

সসকশন ২: শশক্ষাথী, শশক্ষক ও কম িচারী সম্পশকিত তথ্য 

 

২.১ স্তরশভশত্তক শশক্ষাথী সাংখ্যা  

২০২১: 

 

এসএসশস বা সমমান এইচএসরস িা সমমান শডদলামা সলদভল সার্ট সরিনকট/৩৬০ িন্ট 

সমাট ছাত্রী সমাট ছাত্রী সমাট ছাত্রী সমাট ছাত্রী 

        

 

২.২ এসএসরস (ন ানকিনাল)/দারিল ক ানকিনাল এি সেশণশভশত্তক রিক্ষাথী িথ্য-২০২১ 

সেশণ 

শশক্ষাথীর 

সাংখ্যা 

উপবৃশত্ত প্রাপ্ত 

শশক্ষাথীর 

সাংখ্যা 

সমধা বৃশত্ত প্রাপ্ত 

শশক্ষাথী 

পুনঃভশতিকৃত 

(শরশপটার) শশক্ষাথী 

তথ্য প্রোদনর শেন 

উপশস্থত শশক্ষাথীর 

সাংখ্যা 

ট্র
াি
 
ার

 ই
ন
 

ট্র
াি
 
ার

 আ
উ
ট
 

২০২২ এর পাঠ্য 

পুস্তদকর চাশিো 

অনুযায়ী 

শশক্ষাথীর 

সাংখ্যা 

সমাট ছাত্রী ছাত্র ছাত্রী ছাত্র ছাত্রী সমাট ছাত্রী সমাট ছাত্রী 

৯ম              

১০ম              

 

২.৩ এইচএসরস (ন ানকিনাল) এি িি সর রিক রিক্ষাথী িথ্য-২০২১ 

সেশণ 
শশক্ষাথীর সাংখ্যা 

উপবৃশত্ত প্রাপ্ত শশক্ষাথীর 

সাংখ্যা 
সমধা বৃশত্ত প্রাপ্ত শশক্ষাথী 

পুনঃভশতিকৃত 

(শরশপটার) শশক্ষাথী 

সাংখ্যা 

ট্রাি ার 

ইন 

ট্রাি ার 

আউট 

সমাট ছাত্রী ছাত্র ছাত্রী ছাত্র ছাত্রী সমাট ছাত্রী 

১ম িি স (১১ি)           

২য় িি স (১২ি)           

 

২.৪ এইচএসরস (রিএম) এি িি সর রিক রিক্ষাথী িথ্য-২০২১ 

সেশণ 
শশক্ষাথীর সাংখ্যা 

উপবৃশত্ত প্রাপ্ত শশক্ষাথীর 

সাংখ্যা 
সমধা বৃশত্ত প্রাপ্ত শশক্ষাথী 

পুনঃভশতিকৃত 

(শরশপটার) শশক্ষাথী 

সাংখ্যা 

ট্রাি ার 

ইন 

ট্রাি ার 

আউট 

সমাট ছাত্রী ছাত্র ছাত্রী ছাত্র ছাত্রী সমাট ছাত্রী 

১ম িি স (১১ি)           

২য় িি স (১২ি)           

২.৫ এক িছি কময়ারদ অযাি ান্সি সার্ট সরিনকট ককানস সি িি সর রিক রিক্ষাথী িথ্য-২০২০ 

সেশণ 
শশক্ষাথীর সাংখ্যা 

উপবৃশত্ত প্রাপ্ত শশক্ষাথীর 

সাংখ্যা 
সমধা বৃশত্ত প্রাপ্ত শশক্ষাথী 

পুনঃভশতিকৃত 

(শরশপটার) শশক্ষাথী 

সাংখ্যা 

ট্রাি ার 

ইন 

ট্রাি ার 

আউট 

সমাট ছাত্রী ছাত্র ছাত্রী ছাত্র ছাত্রী সমাট ছাত্রী 

১ম পি স           

২য় পি স           

 



২.৬ এক িছি কময়ারদ অযাি ান্সি সার্ট সরিনকট ককানস সি িি সর রিক রিক্ষাথী িথ্য-২০২০ 

সেশণ 
শশক্ষাথীর সাংখ্যা 

উপবৃশত্ত প্রাপ্ত শশক্ষাথীর 

সাংখ্যা 
সমধা বৃশত্ত প্রাপ্ত শশক্ষাথী 

পুনঃভশতিকৃত 

(শরশপটার) শশক্ষাথী 

সাংখ্যা 

ট্রাি ার 

ইন 

ট্রাি ার 

আউট 

সমাট ছাত্রী ছাত্র ছাত্রী ছাত্র ছাত্রী সমাট ছাত্রী 

১ম পি স           

২য় পি স           

 

২.৭ ২০২০ ও িাি পূনি সি রিক্ষাথী ২০২১ সানল একই কেরণনি (রিরপটাি) অধ্যয়নিি আনছ এইরুপ রিক্ষাথীি সাংখ্যা 

রিরপটাি রিক্ষাথী 

কমাট ছােী 

  

 

২.৮ ২০২০ সানল ঝনি পড়া (ড্রপআউট) রিক্ষাথীি সাংখ্যা 

ড্রপআউট রিক্ষাথী 

কমাট ছােী 

  

২.৯ রিনলামা ইন ইরি./রিনলাম সমমান এি পি স র রিক রিক্ষাথী িথ্য-২০২১ 

সেশণ 

শশক্ষাথীর 

সাংখ্যা 

উপবৃশত্ত প্রাপ্ত 

(সরকাশর) 

উপবৃশত্ত প্রাপ্ত 

(প্রকল্প) 

উপবৃশত্ত প্রাপ্ত 

(সরকাশর ও 

প্রকল্প) 

উপরিরি (১৫ 

জুলাই ২০২০ 

পুনিঃ রিসকৃি 

(রিরপটাি) 

রিক্ষাথীি সাংখ্যা 

োন্সিাি 

ইন 

োন্সিাি 

আউট 

সমাট ছাত্রী ছাত্র ছাত্রী ছাত্র ছাত্রী সমাট ছাত্রী সমাট ছাত্রী সমাট ছাত্রী   

১ম পি স               

২য় পি স               

৩য় পি স               

৪থ স পি স               

৫ম পি স               

৬ষ্ঠ পি স               

৭ম পি স               

৮ম পি স               

 

২.১০ কিরসক কেনি ককানস সি কময়াদ (িন্টা/মাস/িি স) ও রিক্ষাথী িথ্য ২০২১ 

ককানস সি ধিন ককানস সি কময়াদ 
রিক্ষাথীি সাংখ্যা উপবৃরি প্রাপ্ত 

কমাট ছােী কমাট ছােী 

কিরসক ৩ মাস (৩৬০ িন্টা)     

৬ মাস (৩৬০ িন্টা)     

RTO (কািণ এর্ট ককান ককাস স নয়) ৩ মাস (৩৬০ িন্টা)     

NTVQF (Level 1-6) প্ররির্ট ককানস সি কময়াদ সনি সাচ্চ ৩৬০ িন্টা     

RPL ৩৬০ িন্টা     

RPL ২-৩ রদন (ওরিনয়নন্টিনমূলক ককাস স) এিাং 

এনসসনমন্ট ১রদন 

    

এি ান্সি সার্ট সরিনকট ককাস স  ১ িছি     

 

২.১১ এসএসরস (ন ানকিনাল)-এি কেি র রিক রিক্ষাথীি িথ্য ২০২১ 

কেি ককাি কেনিি নাম 

কেণী 
পিীক্ষাথীি সাংখ্যা (২০২০) পানসি সাংখ্যা (২০২০) 

৯ম ১০ম 

কমাট ছােী কমাট ছােী কমাট ছােী কমাট ছােী 

          

 

 



২.১২ এইচএসরস (ন ানকিনাল)-এি কেি র রিক রিক্ষাথীি িথ্য ২০২১ 

কেি ককাি কেনিি নাম 

কেণী 
পিীক্ষাথীি সাংখ্যা (২০২০) পানসি সাংখ্যা (২০২০) 

১১ি ১২ি 

কমাট ছােী কমাট ছােী কমাট ছােী কমাট ছােী 

          

২.১৩ এইচএসরস (রিএম)-এি কেিালাইনিিন র রিক রিক্ষাথীি িথ্য ২০২১ 

কেি ককাি কেনিি নাম 

কেণী 
পিীক্ষাথীি সাংখ্যা (২০২০) পানসি সাংখ্যা (২০২০) 

১১ি ১২ি 

কমাট ছােী কমাট ছােী কমাট ছােী কমাট ছােী 

          

*কারিগিী রিক্ষা কিাি স প্রদি ককাি ও কেিালাইনিিন এি নাম ব্যিহাি করুন। 

২.১৪ রিনলামা ইন কমাস স এি কেিালাইনিিন র রিক রিক্ষাথীি িথ্য ২০২১ 

কেি ককাি কেনিি নাম 

কেণী 
পিীক্ষাথীি সাংখ্যা (২০২০) পানসি সাংখ্যা (২০২০) 

১১ি ১২ি 

কমাট ছােী কমাট ছােী কমাট ছােী কমাট ছােী 

          

 

২.১৫ রিনলামা ইন ইরিরনয়ারিাং, কহলথ কটকননালরি, কটক্সটাইল ইরিরনয়ারিাং, এরগ্রকালচাি, রিসারিি ও সমমান এি কটকননালরি র রিক রিক্ষাথীি িথ্য ২০২১ 

কারিকুলা

ম আইরি 

কটকননালরি/

কেি ককাি 

কটকননাল

রি/নেনিি 

নাম 

আসন 

সাংখ্যা 

রিক্ষাথীি সাংখ্যা 
কমাট 

১ম পি স ২য় পি স ৩য় পি স ৪থ স পি স ৫ম পি স ৬ষ্ঠ পি স ৭ম পি স ৮ম পি স 

ছাে ছােী ছাে ছােী ছাে ছােী ছাে ছােী ছাে ছােী ছাে ছােী ছাে ছােী ছাে ছােী ছােী ছােী 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

 

২.১৬ সার্ট সরিনকট ককাস স (৬মাস/১িছি/২িছি কময়াদী) কেির রিক রিক্ষাথীি িথ্য ২০২১ 

কেি ককাি কেনিি নাম 

ককানস সি কময়াদ 
পিীক্ষাথীি সাংখ্যা (২০২০) পানসি সাংখ্যা (২০২০) 

৬ মাস ১ িছি ২ িছি 

কমাট ছােী কমাট ছােী কমাট ছােী কমাট ছােী কমাট ছােী 

            

 

২.১৭ িািীয় দক্ষিামান (১ িছি কময়াদী) কেির রিক রিক্ষাথীি িথ্য ২০২১ 

কেি ককাি কেনিি নাম 

ককানস সি কময়াদ 
পিীক্ষাথীি সাংখ্যা (২০২০) পানসি সাংখ্যা (২০২০) 

১ িছি 

কমাট ছােী কমাট ছােী কমাট ছােী 

        

 

২.১৮ কিরসক কেেি ককানস স কেির রিক রিক্ষাথীি িথ্য ২০২১ 

কেি ককাি কেনিি নাম 

ককানস সি কময়াদ 

পিীক্ষাথীি সাংখ্যা (২০২০) পানসি সাংখ্যা (২০২০) ৩ মাস (৩৬০ 

িন্টা) 

৬ মাস (৩৬০ 

িন্টা) 

১ িছি 

কমাট ছােী কমাট ছােী কমাট ছােী কমাট ছােী কমাট ছােী 

            

 

 

 

 



২.১৯ রির ন্ন কযাটাগরির রিক রিক্ষাথীি িথ্য ২০২১ 

ক্র.

নাং 
কুাটাগশর (শশক্ষাথী) 

৯ম সেশণ ১০ম সেশণ ১১শ সেশণ ১২শ সেশণ ১৩ি কেরণ ১৪ি কেরণ 

সমাট ছাত্রী সমাট ছাত্রী সমাট ছাত্রী সমাট ছাত্রী সমাট ছাত্রী সমাট ছাত্রী 

১. কম সিীিী রিক্ষাথী             

২. ভূরমহীন অর  ািনকি 

সন্তান 

            

৩. মুরিনর্াদ্ধা কপাষ্য/নারি-

নািরন রিক্ষাথী 

            

৪. ক্ষুদ্র নৃ-কগাষ্ঠী রিক্ষাথী             

৫. অনাথ/এরিম রিক্ষাথী             

৬. প্ররিিন্ধী রিক্ষাথী             

 ধম সর রিক রি ািন             

মুসরলম-৭             

রহন্দু-৮             

রিষ্টান-৯             

কিৌদ্ধ-১০             

অন্যান্য-১১             

 

২.২০ রিনলামা ইন ইরি/রিনলামা সমমান-এি রির ন্ন কযাটাগরি র রিক রিক্ষাথীি সাংখ্যা ২০২১ 

ক্ররম

ক নাং 
কযাটাগরি (রিক্ষাথী) ১ম পি স ২য় পি স ৩য় পি স ৪থ স পি স ৫ম পি স ৬ষ্ঠ পি স ৭ম পি স ৮ম পি স 

১. কম সিীিী রিক্ষাথী 
সমাট ছাত্রী সমাট ছাত্রী সমাট ছাত্রী সমাট ছাত্রী সমাট ছাত্রী সমাট ছাত্রী সমাট ছাত্রী সমাট ছাত্রী 

২. ভূরমহীন অর  ািনকি সন্তান                 

৩. মুরিনর্াদ্ধা কপাষ্য/নারি-নািরন রিক্ষাথী                 

৪. ক্ষুদ্র নৃ-কগাষ্ঠী রিক্ষাথী                 

৫. অনাথ/এরিম রিক্ষাথী                 

৬. প্ররিিন্ধী রিক্ষাথী                 

 ধম সর রিক রি ািন                 

মুসরলম-৭                 

রহন্দু-৮                 

রিষ্টান-৯                 

কিৌদ্ধ-১০                 

অন্যান্য-১১                 

 

 

২.২১ প্রশতষ্ঠাদন শবদশষ চাশিোসম্পন্ন শশক্ষাথী আদছ শক?  িুাঁ-১  না-২ 

 

উত্তর িুাঁ িদল, তাদের জন্য সুশবধাসমূি কী কী? অশডও-১  সেইল-২  সাইন ভাষা-৩   অন্যান্য-৪ 

 

শবশডাং এ Ramp এর ব্যবস্থা আদছ শক?  িুাঁ-১  না-২ 

 

২.২২ শবদশষ চাশিোসম্পন্ন শশক্ষক ও শশক্ষাথীর সাংখ্যা ২০২১ 

ক্র.

নাং 

শবদশষ চাশিো সম্পদন্নর 

ধরন 

শশক্ষক ৯ম সেশণ ১০ম সেশণ ১১শ সেশণ ১২ি কেরন ১৩ি কেরণ ১৪ি কেরণ 

সমাট মশিলা সমাট ছাত্রী সমাট ছাত্রী সমাট ছাত্রী সমাট ছাত্রী সমাট ছাত্রী সমাট ছাত্রী 

১. অটিশস্টক               

২. শারীশরক প্রশতবশিতা               

৩. েীঘ িস্থায়ী মানশসক 

অসুস্থতাজশনত প্রশতবশিতা 

              

৪. দৃশষ্ট প্রশতবশিতা               



ক্র.

নাং 

শবদশষ চাশিো সম্পদন্নর 

ধরন 

শশক্ষক ৯ম সেশণ ১০ম সেশণ ১১শ সেশণ ১২ি কেরন ১৩ি কেরণ ১৪ি কেরণ 

সমাট মশিলা সমাট ছাত্রী সমাট ছাত্রী সমাট ছাত্রী সমাট ছাত্রী সমাট ছাত্রী সমাট ছাত্রী 

৫. বাক প্রশতবশিতা               

৬. ব্যশদ্ধ প্রশতবশিতা               

৭. েবণ প্রশতবশিতা               

৮. েবণ-দৃশষ্ট প্রশতবশিতা               

৯. সসশরোলপালশস               

১০. বহুমাশত্রক প্রশতবশিতা               

১১. ডাউন শসনড্রম               

১২. অন্যান্য               

 সমাট               

                

র্ততীয় শলঙ্গ               

 

  

 

 

২.২৩রিনলামা ইন ইরি./রিনলামা সমমান-এি প্ররিষ্ঠাননি রিনিি চারহদাসম্পন্ন রিক্ষক ও রিক্ষাথীি সাংখ্যা ২০২১ 

ক্ররম

ক নাং 
রিনিি চারহদা সম্পনন্নি ধিন রিক্ষক ১ম পি স ২য় পি স ৩য় পি স ৪থ স পি স ৫ম পি স ৬ষ্ঠ পি স ৭ম পি স ৮ম পি স 

১. অটিশস্টক 
কমাট মরহলা সমাট ছাত্রী সমাট ছাত্রী সমাট ছাত্রী সমাট ছাত্রী সমাট ছাত্রী সমাট ছাত্রী সমাট ছাত্রী সমাট ছাত্রী 

২. শারীশরক প্রশতবশিতা                   

৩. েীঘ িস্থায়ী মানশসক 

অসুস্থতাজশনত প্রশতবশিতা 

                  

৪. দৃশষ্ট প্রশতবশিতা                   

৫. বাক প্রশতবশিতা                   

৬. ব্যশদ্ধ প্রশতবশিতা                   

৭. েবণ প্রশতবশিতা                   

৮. েবণ-দৃশষ্ট প্রশতবশিতা                   

৯. সসশরোলপালশস                   

১০. বহুমাশত্রক প্রশতবশিতা                   

১১. ডাউন শসনড্রম                   

১২. অন্যান্য                   

১৩. সমাট                   

                    

তৃিীয় রলঙ্গ                   

 

২.২৪ ক্ষুদ্র নৃ-কগাষ্ঠীি ধিন অনুর্ায়ী রিক্ষক ও রিক্ষাথীি সাংখ্যা-২০২১ 

ক্র.

নাং 

ক্ষুদ্র নৃ-কগাষ্ঠীি ধিন শশক্ষক ৯ম সেশণ ১০ম সেশণ ১১শ সেশণ ১২ি কেরন ১৩ি কেরণ ১৪ি কেরণ 

সমাট মশিলা সমাট ছাত্রী সমাট ছাত্রী সমাট ছাত্রী সমাট ছাত্রী সমাট ছাত্রী সমাট ছাত্রী 

১. সাঁওিাল               

২. চাকমা               

৩. গানিা               

৪. হািাং               

৫. চাক               

৬. কুরক               

৭. কিয়া               

৮. কিাম/িম               

৯. মািমা               



১০. রেপুিা               

১১. িারসয়া               

১২. মরনপুরি               

১৩. অন্যান্য               

 

২.২৫ রিনলামা ইন ইরি./রিনলামা সমমান-এি প্ররিষ্ঠাননি ক্ষুদ্র নৃ-কগাষ্ঠীি ধিন অনুর্ায়ী রিক্ষক ও রিক্ষাথীি সাংখ্যা ২০২১ 

ক্ররমক 

নাং 

রিনিি চারহদা 

সম্পনন্নি ধিন 

রিক্ষক ১ম পি স ২য় পি স ৩য় পি স ৪থ স পি স ৫ম পি স ৬ষ্ঠ পি স ৭ম পি স ৮ম পি স 

কমাট মরহলা সমাট ছাত্রী সমাট ছাত্রী সমাট ছাত্রী সমাট ছাত্রী সমাট ছাত্রী সমাট ছাত্রী সমাট ছাত্রী সমাট ছাত্রী 

১. সাঁওিাল                   

২. চাকমা                   

৩. গানিা                   

৪. হািাং                   

৫. চাক                   

৬. কুরক                   

৭. কিয়া                   

৮. কিাম/িম                   

৯. মািমা                   

১০. রেপুিা                   

১১. িারসয়া                   

১২. মরনপুরি                   

১৩. অন্যান্য                   

 

২.২৬ অর  ািনকি কপিা অনুর্ায়ী  রিক্ষাথী সাংখ্যা  

ক্র. নাং অশভভাবদকর সপশা 
শশক্ষাথীর সাংখ্যা 

৯ম সেশণ ১০ম সেশণ উচ্চ মাধ্যশমক শডদলামা 

১ কৃশষ     

২ কৃশষ েশমক     

৩ অকৃশষ েশমক     

৪ ব্যবসায়ী     

৫ ক্ষুদ্র ব্যিসায়ী     

৬ সরকাশর চাকুশরজীবী     

৭ সবসরকাশর চাকুশরজীবী     

৮ শচশকৎসক     

৯ আইনজীবী     

১০ শশক্ষক     

১১ সজদল     

১২ তাঁতী     

১৩ কামার/কুমার     

১৪ প্রবাসী     

১৫ প্রদকৌশলী     

১৬ অন্যান্য     

 

২.২৭ িয়সর রিক রিক্ষাথীি সাংখ্যা(ক) (০১/০১/২০২১ িারিনি িয়স) 

কেরণ রিক্ষাথী ১৪ িছি ১৫ িছি ১৬ িছি ১৭ িছি ১৮ িছি ১৯ িছি ২০ িছি ২১ িছি 

৯ম 
কমাট         

ছােী         

১০ম 
কমাট         

ছােী         



কেরণ রিক্ষাথী ১৪ িছি ১৫ িছি ১৬ িছি ১৭ িছি ১৮ িছি ১৯ িছি ২০ িছি ২১ িছি 

১১ি 
কমাট         

ছােী         

১২ি 
কমাট         

ছােী         

১৩ি 
কমাট         

ছােী         

১৪ি 
কমাট         

ছােী         

*প্রনর্ািয কক্ষনে রিিট্ এি সকল রিক্ষাথীনদি িথ্য একসানথ রদনি হনি 

 

২.২৮ িয়সর রিক রিক্ষাথীি সাংখ্যা (খ) (০১/০১/২০২১ িারিনি িয়স) 

 

কেরণ 
২২ িছি ২৩ িছি ২৪ িছি ২৫ িছি কমাট 

কমাট ছােী কমাট ছােী কমাট ছােী কমাট ছােী কমাট ছােী 

৯ম           

১০ম           

১১ি           

১২ি           

১৩ি           

১৪ি           

 

 

২.২৯ Entrepreneurship রিিনয় রিক্ষা প্রদান সাংক্রান্ত 

িথ্য (িয়সর রিক) ২০২১ 

Entrepreneurship রিিনয় রিক্ষা Youth (15-24 years) Adult (25+) 

   

 

 

২.৩০ উন্মিু রিশ্বরিদ্যালনয়ি রিক্ষানপ্রাগ্রাম 

২.৩০.১ আপনার প্রশতষ্ঠাদন উনু্মি রিশ্বরিদ্যালনয়ি রিক্ষানপ্রাগ্রাম পরিচারলি হয় শক?  িুাঁ-১  না-২ 

 

২.৩০.২ উিি হযাঁ হনল কপ্রাগ্রামর রিক রিক্ষাথীি িথ্য রননেি ছক কমািানিক প্রদান করুন 

 রিসি িছি 
রিনলামা ককাস স কপ্রাগ্রাম সার্ট সরিনকট ককাস স কপ্রাগ্রাম অন্যান্য কপ্রাগ্রাম 

কমাট ছােী কমাট ছােী কমাট ছােী 

২০২১       

২০২০       

২০১৯       

২০১৮       

২০১৭       

 

২.৩০.৩ উিি হযাঁ হনল কপ্রাগ্রামর রিক িলািল রননেি ছক কমািানিক প্রদান করুন 

 রিসি িছি 
রিনলামা ককাস স কপ্রাগ্রাম সার্ট সরিনকট ককাস স কপ্রাগ্রাম অন্যান্য কপ্রাগ্রাম 

পিীক্ষাথী পানিি সাংখ্যা পিীক্ষাথী পানিি সাংখ্যা পিীক্ষাথী পানিি সাংখ্যা 

২০২১ 
কমাট      

ছােী      

২০২০ 
কমাট      

ছােী      

২০১৯ 
কমাট      

ছােী      

২০১৮ কমাট      



ছােী      

২০১৭ 
কমাট      

ছােী      

 

2.31 রি াগ র রিক রির ন্ন কিাি স পরিক্ষাি িলািল  

 

২.৩২ প্ররিষ্ঠাননি পদরির রিক কম সিি (প্ররিক্ষণপ্রাপ্ত/সিকারি/এমরপওভুি/নন-এমরপওভুু্ি) রিক্ষক ও কম সচািীি সাংখ্যা(নিসিকারি রিক্ষা প্রশতষ্ঠাদনর িন্য                  

        ২০২১ সানলি এমরপও নীরিমালা অনুর্ায়ী/সিকারি রিক্ষা প্রশতষ্ঠাদনর িন্য অনুনমারদি পদ অনুর্ায়ী): 

 

পদরি 

অ
নু
ন
ম
ার
দ
ি
 প
দ
 

িিসমানন কম সিি 

সাংরিষ্ট 

কটকননালরিি 

প্ররিক্ষণপ্রাপ্ত 

সিকারি/এমরপ

ওভুি/নন-

এমরপওভুু্ি 

শূন্য 

পনদি 

সাংখ্যা 

িন্ডকালীন 

রিক্ষক 

শনবিনকৃত 

শশক্ষক 

সাংখ্যা 

(NTRCA

) 

(NTRCA

) কর্তিক 

পূরণদযাগ্য 

শূন্য পদের 

সাংখ্যা 
কমাট মরহলা কমাট মরহলা কমাট মরহলা 

অধ্যক্ষ            

উপাধ্যক্ষ            

অধ্যাপক            

সুপারিননটননিন্ট            

সহ:সুপারিননটননিন্ট            

সহনর্াগী অধ্যাপক            

সহনর্াগী অধ্যাপক (নটক)            

সহনর্াগী অধ্যাপক (নন-

কটক) 

           

সহকািী অধ্যাপক            

সহকািী অধ্যাপক (নটক)            

সহকািী অধ্যাপক (নন-

কটক) 

           

প্র ািক            

প্র ািক (নটক)            

প্র ািক (নন-কটক)            

চীি ইন্সোকটি (নটক)            

চীি ইন্সোকটি (নন-কটক)            

িািাি            

 ইন্সোকটি (নটক)            

ইন্সোকটি (নন-কটক)            

ওয়াকসিপ সুপারিননটননিন্ট            

পিীক্ষাি নাম ও 

িছি 
রি াগ 

কিরি: 

রিক্ষাথী 

সাংখ্যা 

পরিক্ষাথীি 

সাংখ্যা 

প্রাপ্ত রিরপএ অনুর্ায়ী পানসি সাংখ্যা 

কমাট পাস 
ছাে ছােী 

কমাট ছােী কমাট ছােী ৫.০০ 
৪- 

৪.৯৯ 

৩.৫- 

৩.৯৯ 

৩- 

৩.৫ 

২- 

২.৯৯ 

২ এি 

কম 
৫.০০ 

৪- 

৪.৯৯ 

৩.৫- 

৩.৯৯ 

৩- 

৩.৫ 

২- 

২.৯৯ 

২ এি 

কম 
কমাট ছােী 

এসএসরস(২০২০) 
 

                  

 

এসএসরস(ন াক) 

                  

 

 

                  

 

এইচএসরস(ন াক

) 

                  

 

এইচএসরস(২০২০) 

এইচএসরস(রিএম

) 

                  



পদরি 

অ
নু
ন
ম
ার
দ
ি
 প
দ
 

িিসমানন কম সিি 

সাংরিষ্ট 

কটকননালরিি 

প্ররিক্ষণপ্রাপ্ত 

সিকারি/এমরপ

ওভুি/নন-

এমরপওভুু্ি 

শূন্য 

পনদি 

সাংখ্যা 

িন্ডকালীন 

রিক্ষক 

শনবিনকৃত 

শশক্ষক 

সাংখ্যা 

(NTRCA

) 

(NTRCA

) কর্তিক 

পূরণদযাগ্য 

শূন্য পদের 

সাংখ্যা 
কমাট মরহলা কমাট মরহলা কমাট মরহলা 

সুপারিননটননিন্ট            

ওয়াকসিপ/ল্যািনিটিী 

ইনচািস 

           

ওয়াকসিপ কমইননটননন্স 

ইরিিঃ 

           

কমরিকযাল            

অরিসাি (িন্ডকালীন)            

ইন্সোকটি (িাাংলা)            

ইন্সোকটি (ইাংনিরি)            

ইন্সোকটি (গরণি ও 

রিজ্ঞান) 

           

জুরনয়ি ইন্সোকটি (নটক)            

জুরনয়ি ইন্সোকটি (নন-

কটক) 

           

জুরনয়ি ইন্সোকটি 

(আিএস) 

           

রসরনয়ি ক্রািট ইন্সোকটি            

রসরনয়ি কেি ইন্সোকটি            

ক্রািট/নেি ইন্সোকটি            

ক্রািট ইন্সোকটি (সপ)            

ক্রািট ইন্সোকটি (র্টআি)            

ক্রািট ইন্সোকটি (নটক)            

ক্রািট ইন্সোকটি 

(ইনলকেরনক্স) 

           

ট্যলরুম এনটননিন্ট/TRA            

কিািম্যান ইন্সোকটি            

ক্রািট ইন্সোকটি            

কিািম্যান            

সহকািী সুপারিননটননিন্ট            

প্রধান সহকািী/ইউরিএ            

লাইনেরিয়ান            

একাউনন্টন্ট/রহসাি িক্ষক            

গরণি/রিজ্ঞান রিক্ষক            

মানরিক/রিজ্ঞান রিক্ষক            

 ািা রিক্ষক (িাাংলা/সমাি 

কল্যাণ) 

 

 

          

ধম স রিক্ষক            

সহকািী রিক্ষক ( ািা)            

সহকািী রিক্ষক (গরণি)            

সহকািী রিক্ষক (রিজ্ঞান)            

সহকািী রিক্ষক (ধম স)            

করম্পউটাি প্রদি সক কাম-

কমকারনক 

 

 

          

রিরিকযাল এডুনকিন 

র্টচাি 

           

রিরিকযাল এডুনকিন 

ইন্সোকটি 

           

ড্রািটসম্যান            

কপ্রাগ্রাম অরিসাি/নপ্রাগ্রামাি            

কিনমা-কাম কমকারনক্স            



পদরি 

অ
নু
ন
ম
ার
দ
ি
 প
দ
 

িিসমানন কম সিি 

সাংরিষ্ট 

কটকননালরিি 

প্ররিক্ষণপ্রাপ্ত 

সিকারি/এমরপ

ওভুি/নন-

এমরপওভুু্ি 

শূন্য 

পনদি 

সাংখ্যা 

িন্ডকালীন 

রিক্ষক 

শনবিনকৃত 

শশক্ষক 

সাংখ্যা 

(NTRCA

) 

(NTRCA

) কর্তিক 

পূরণদযাগ্য 

শূন্য পদের 

সাংখ্যা 
কমাট মরহলা কমাট মরহলা কমাট মরহলা 

করম্পউটাি অপানিটি কাম 

কমকারনক 

 

 

          

কটকরনকযাল িপ 

এযারসসট্যান্ট/নটকরনকযাল 

 

 

          

িাটা প্রনসসি            

ককয়ািনটকাি            

রহসাি সহকািী            

িন্ডকালীন রিক্ষক            

রিজ্ঞান ল্যাি এযারসসট্যান্ট            

করম্পউটাি ল্যাি 

এযারসসট্যান্ট 

           

নন-র্টরচাং কম সকিসা            

অরিস সহকািী            

ইনলকরেরিয়ান            

পাম্প অপানিটি            

লাম্বাি            

ড্রাই াি/গাড়ী চালক            

সহকািী গ্রন্থগারিক কাম 

কযাটালগাি 

 

 

          

কযাি সিকাি            

অরিস সহায়ক            

বুক সট সাি            

িাবুরচ স            

রনিাপিা প্রহিী            

পরিচ্ছন্নিা কমী            

সহকািী িাবুরচ স            

মালী            

২য় কেরণ            

৩য় কেরণ            

৪থ স কেরণ            

অন্যান্য            

            

কমাট            

রি:দ্র: সিকারি প্ররিষ্ঠাননি রিক্ষক ও কম সচািী ‘NTRCA’ রনিন্ধন সাংখ্যাি িনি ‘প্রনর্ািয ননহ’ রলিনি হনি। 

 

২.৩৩.১ প্ররিষ্ঠাননি সনি সাচ্চ রিক্ষাগি কর্াগ্যিা র রিক রিক্ষক সাংখ্যা:  ২.৩৩.২ প্ররিষ্ঠাননি সনি সাচ্চ রিক্ষক প্ররিক্ষণপ্রাপ্ত রিক্ষক সাংখ্যা: 

রিক্ষাগি কর্াগ্যিা 
রিক্ষক সাংখ্যা  

প্ররিক্ষণ 
রিক্ষক সাংখ্যা 

কমাট মরহলা  কমাট মরহলা 

(৩৫) রপ এইচরি    (১৪) এমএসরস ইন কটক এডুনকিন   

(৩৪) এমরিল/এমএস    কপাি গ্রাজুনয়ট রিনলামা ইন কটক. এডুনকিন   

(৩৭) এমএসরস ইরি:এমএসরস ইন কটক. 

এডুনকিন 

   (১৪) রিএসরস ইন কটক এডুনকিন   

কপাি গ্রাজুনয়ট রিনলামা ইন কটক. এডুনকিন    (১৬) রিনলামা ইন কটক এডুনকিন   

(১৬) রিএসরস ইরি:/রিএসরস ইন কটক 

এডুনকিন 

   রিনলামা ইন ক ানকিকনাল এডুনকিন   

(১৪) স্নািনকািি (অনাস সসহ)    িাউনন্ডিন কেরনাং   

(১০) স্নািক    কিরসক কেরনাং   

রিনলামা ইন কটক এডুনকিন    CBT& A (Level-4) (Pedagogy)   

রিনলামা ইন ক ানকিনাল এডুনকিন    CBT& A (Level-4) (Pedagogy) 

(Assessor) 

  



(০৭)রিনলামা ইন ইরি:    CBT& A (Level-5)   

(০৪) এইচএসরস/ আরলম িা সমমান    Pedagogy (Teaching-Learning)   

রিনলামা ইন এরগ্রকালচাি    

রিনলামা ইন রিিারিি    

রিনলামা ইন িনিরি    

(২৫) অন্যন্যরিনলামা     

 

 

  2.33.৩ মূল প্ররিষ্ঠাননি সনি সাচ্চ কপিাগি রিরগ্রপ্রাপ্ত রিক্ষক সাংখ্যা: 

রিগ্রী রিক্ষক সাংখ্যা 

কমাট মরহলা 

রিএি/রিপ ইন এি   

রি রপ এি   

রি এরি এি   

এম এি   

 

 

 

২.৩৩.৪ আইরসর্ট রিিনয় প্ররিক্ষণপ্রাপ্ত রিক্ষক সাংখ্যা: 

প্ররিক্ষণ/রিরগ্র 
রিক্ষক সাংখ্যা 

কমাট মরহলা 

রিনলামা ইন আইরসর্ট   

সার্ট সরিনকট কেরনাং   

হাি সওয়যাি এন্ড োিল সুযর্টাং   

রিরিটাল কননটন্ট কি লপনমন্ট কেরনাং   

কিরসক   

অন্যান্য   

 

 

২.৩৪ শবদশষ প্রশশক্ষদনর তথ্য 

২.৩৪.১ সৃিনিীল প্রশ্নপে প্রণয়ন ও উিিপে মূল্যায়ন রিিয়ক প্ররিক্ষণপ্রাপ্ত রিক্ষক সাংখ্যা 

৩ রদন প্ররিক্ষণপ্রাপ্ত ১২ রদন প্ররিক্ষণপ্রাপ্ত 

কমাট: মরহলা: কমাট: মরহলা: 

 

২.৩৪.২ রিনিি চারহদাসম্পন্ন রিক্ষক এি কম সকালীন প্ররিক্ষনণি িথ্য (সাংখ্যা রলখুন)        কমাট:                          মরহলা:                                                                                                                                                         

 ২.৩৪.৩ ক্ষুদ্র-নৃ-কগাষ্ঠী রিক্ষক এি কম সকালীন প্ররিক্ষনণি িথ্য (সাংখ্যা রলখুন)               কমাট:                           মরহলা:  

২.৩৪.৪ রিনিি চারহদাসম্পন্ন রিক্ষাথীি িন্য গাইি রিক্ষক আনছ রক?  

২.৩৪.৫ দুনর্ সাগ ব্যিিাপনা সাংক্রান্ত প্ররিক্ষণপ্রাপ্ত রিক্ষক আনছ রক? 

২.৩৪.৬ উিি হযাঁ হনল কয়িন? 

২.৩৪.৭ রিক্ষকনদি ককান ককান রিিনয় প্ররিক্ষণ প্রনয়ািন? 

 

২.৩৫ কম িকাশলন  প্রশশক্ষদনর তথ্য 

প্ররিক্ষণ প্ররিক্ষণপ্রাপ্ত রিক্ষক প্ররিক্ষণ প্ররিক্ষণপ্রাপ্ত রিক্ষক 

হযাঁ/না কমাট মরহলা 

কহি র্টচাি কেরনাং (২১ রদন) 

 

রসরপরি-১ শুধুমাে ইাংনিরি কেরনাং (২১ রদন) 

  

কহি র্টচাি িনলা-আপ কেরনাং (৬ রদন) 

 

রসরপরি-২ কেরনাং (৫ রদন) 

  

কহি র্টচাি রপ্র-সার সস কেরনাং (৩৫ রদন) 

 

ক্লািাি কেরনাং (১ রদন) 

  



 

প্ররিক্ষণপ্রাপ্ত রিক্ষক সাংখ্যা এস.রি. এ কেরনাং 

  

কমাট মরহলা সৃিনিীল প্রশ্ন সাংক্রান্ত কেরনাং 

  

এসর্টরস কেরনাং (৩ মাস) 

  

অন্যান্য কেরনাং 

  

এসর্টর্ট কথনক রি.এি (৯ মাস) 

  

•প্রধান রিক্ষকগণ হযাঁ/না র্টক রদনিন 

•অন্যান্য রিক্ষকগনণি সাংখ্যা রলিনিন রসরপরি-১ কেরনাং (১৪ রদন) 

  

 

 

রিিয়র রিক রিক্ষক সাংখ্যা 

২.৩৬.১ ক্লাস রুর্টন অনুর্ায়ী ইাংনিরি পাঠদানকািী রিক্ষক সাংখ্যা: কমাট: মরহলা: 

 

২.৩৬.২ ইাংনিরি রিিনয় পাঠদানকািী রিক্ষনকি স্নািক (পাস), স্নািক (সম্মান) ও স্নািনকািি পর্ সানয় ইাংনিরি রিিয় অধ্যয়ন সম্পরকসি িথ্য: 

ক্ররমক নাং রিিিণ রিক্ষক/ রিরক্ষকাি সাংখ্যা 

১ স্নািক (পাস) পর্ সানয় িাধ্যিামূলক ১০০ নম্বনিি ইাংনিরি রছল 

 

২ স্নািক (পাস) পর্ সানয় ৩০০ নম্বনিি ইাংনিরি রছল 

 

৩ ইাংনিরিনি স্নািক সম্মান 

 

৪ ইাংনিরিনি স্নািনকািি 

 

৫ স্নািক (পাস) পর্ সানয় ইাংনিরি রছলা না 

 

৬ এইচ এস রস পাস 

 

 

২.৩৬.৩ ক্লাস রুর্টন অনুর্ায়ী গরণি রিিনয় পাঠদানকািী রিক্ষক সাংখ্যা:          কমাট: মরহলা: 

২.৩৬.৪ গরণি রিিনয় পাঠদানকািী রিক্ষনকি স্নািক (পাস), স্নািক (সম্মান) ও স্নািনকািি পর্ সানয় গরণি রিিয় অধ্যয়ন সম্পরকসি িথ্য: 

ক্ররমক নাং রিিিণ রিক্ষক/ রিরক্ষকাি সাংখ্যা 

১ স্নািক (পাস) পর্ সানয় পদাথ স ও িসায়নসহ গরণি রছল 

 

২ স্নািক (পাস) পর্ সানয় অন্যান্য রিিয়সহ গরণি রছল 

 

৩ গরণনি স্নািক সম্মান 

 

৪ গরণনি স্নািনকািি 

 

৫ স্নািক (পাস) পর্ সানয় গরণি রছল না রকন্তু এইচএসরসনি রছল 

 

৬ স্নািক িা এইচ এস রস পর্ সানয় রছল না 

 

 

২.৩৭ অিসি গ্রহণ, নতুন রননয়াগপ্রাপ্ত, গনিিণা কাি, পুিষ্কাি প্রাপ্ত ইিযারদ সম্পরকসি রিক্ষনকি সাংখ্যা: 

ক্রশমক 

নাং 
শবষয় 

শশক্ষদকর সাংখ্যা 

সমাট মশিলা 

১ তথ্য প্রোদনর শেন শশক্ষক উপশস্থশত   

২ অবসদর শগদয়দছন (১/৭/২০২০ সথদক ৩০/৬/২০২১ পয িন্ত)   

৩ অবসদর যাদবন (১/৭/২০২১ সথদক ৩০/৬/২০২২ পয িন্ত)   

৪ নতুন শনদয়াগপ্রাপ্ত (১/৭/২০২০ সথদক ৩০/৬/২০২১ পয িন্ত)   

৫ শশক্ষকতা সপশা সছদড় শেদয়দছন (১/৭/২০২০ সথদক ৩০/৬/২০২১ পয িন্ত)   

৬ NTRCA কর্তক সুপাশরশকৃত শশক্ষদকর সাংখ্যা   

৭ বতিমাদন কতজন শশক্ষক গদবষণা কাদজ সম্পকৃ্ত   

৮ একাদডশমক শবষদয়র  ওপর পুরষ্কার প্রাপ্ত শশক্ষদকর সাংখ্যা   

৯ শশখন-সশখাদনা শবষদয় প্রশশক্ষণ প্রাপ্ত (১/৭/২০২০ সথদক ৩০/৬/২০২১ পয িন্ত)   

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

১১ একীভূত শশক্ষা (inclusive education), শশশু অশধকার এবাং শবদ্যালদয়র ইশতবাচক শঙ্খলা শবষদয়র 

ওপর প্রশশক্ষণপ্রাপ্ত শশক্ষদকর সাংখ্যা 

  

 

২.৩৮ প্রাপ্ত পুিষ্কাি সম্পরকসি িথ্য 

২.৩৮.১ রিক্ষা প্ররিষ্ঠানন প্রাপ্ত পুিষ্কাি সম্পরকসি িথ্য (রনরদ সষ্ট িানন র্টক রচহ্ন রদন) 



শশক্ষকদের জন্য 

শবষয় জাতীয় শবভাগ/মিানগর সজলা উপদজলা/থানা সাল 

সেষ্ঠ শশক্ষা প্রশতষ্ঠান      

সেষ্ঠ শশক্ষা প্রশতষ্ঠান প্রধান      

সেষ্ঠ সেশণ শশক্ষক      

সেষ্ঠ শশক্ষক (শবএনশসশস)      

সেষ্ঠ শশক্ষক (স্কাউট)      

সেষ্ঠ শশক্ষক (গাল িস গাইড)      

শশক্ষাথীদের জন্য 

সেষ্ঠ শশক্ষাথী      

সেষ্ঠ শশক্ষাথী (স্কাউট)      

সেষ্ঠ শশক্ষাথী (গাল িস গাইড)      

 

২.৩৮.২ শবশভন্ন পয িাদয় অাংশগ্রিণকারী ও পুরষ্কারপ্রাপ্ত শশক্ষাথী সাংখ্যা 

শবষয়  প্রশতষ্ঠান পয িাদয় উপদজলা/থানা পয িাদয় সজলা পয িাদয় শবভাগীয় পয িাদয় জাতীয় পয িাদয় 

সাশিতু ও সাংস্কৃশত 
অাংশগ্রিণকারী      

পুরষ্কারপ্রাপ্ত      

ক্রীড়া (আউটদডার) 
অাংশগ্রিণকারী      

পুরষ্কারপ্রাপ্ত      

ক্রীড়া (ইনদডার) 
অাংশগ্রিণকারী      

পুরষ্কারপ্রাপ্ত      

সৃজনশীল সমধা অদেষণ 
অাংশগ্রিণকারী      

পুরষ্কারপ্রাপ্ত      

শবদশষ কৃশতত্বপূণ ি অবোন পুরষ্কারপ্রাপ্ত      

 

                                                                 সসকশন ৩: শবশবধ তথ্য 

৩.১ ল্যাব সাংক্রান্ত 

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

 

৩.১.২ উত্তর িুাঁ িদল, কশম্পউটার ল্যাব সাংখ্যা               টি 

 

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

 

৩.১.৪ কশম্পউটার ল্যাব প্রোনকারী সাংস্থা অনুযায়ী সাংখ্যা: 

সাংস্থার নাম: শশক্ষা মন্ত্রণালয় *মাউশশ প্রকল্প শশক্ষাদবাড ি শবশসশস এনশজও ক্রয়কৃত স্থানীয় সরকার অন্যান্য 

 

৩.২ মাশিশমশডয়া ক্লাসরুম সাংক্রান্ত 

 

৩.২.১ মাশিশমশডয়া ক্লাসরুদমর সাংখ্যা                                    টি 

 

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

 

৩.২.৪ মাশিশমশডয়া ব্যবিার কদর ক্লাস সনয়ার পর ডুাসদবাদড ি এশি সেওয়া ি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   আইশসটি সাংক্রান্ত 

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

 

৩.৩.২আইশসটি শবষদয় শশক্ষক আদছ শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

 

 

৩.৩.৩ উত্তর িুাঁ িদল, আইসটি শবষদয় পাঠোনকারী শশক্ষদকর শশক্ষাগত সযাগ্যতা কী (সদব িাচ্চ)? 

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

 

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

 

৩.৩.৭ উত্তর িুাঁ িদল, কতজন? সমাট:  মশিলা: 

 

৩.৩.৮ প্ররিষ্ঠানন রিরিটাল হারিিা ব্যিহৃি হয় রক? 

 

৩.৩.৯ প্রশতষ্ঠাদন শডশজটাল িাশজরা সাংক্রান্ত তথ্য: শশক্ষাথীর জন্য শশক্ষক ও কম িচারীর জন্য  নাই 

 

৩.৩.১০ ইন্টারদনট সাংদযাগ আদছ শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.৩.১১ প্রশতষ্ঠাদন ওয়াই াই সাংদযাগ আদছ শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.৩.১৪ ইন্টারদনট সাংদযাগ এর ধরন? মদডম-১  েডব্যাে-২ 

 

৩.৩.১৫ েডব্যাে িদল, োেউইথ কত? ---------------এমশবশপএস (Mbps)  

 

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

 

৩.৩.১৭ Pedagogical (শশখন-সশখাদনা) কাদজ ব্যবহৃত কশম্পউটার সাংখ্যা (প্রশতষ্ঠান ও ব্যশক্তগত কশম্পউটার সি) সডস্কটপ:  ল্যাপটপ:  সমাট: 

 

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

 

৩.৩.১৯ উত্তর িুাঁ িদল, ইন্টারদনট সক ব্যবিার কদর? 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 Computer Basic Course পাঠদানিি কমাট রিক্ষাথীি 

সাংখ্যা? 

সেশণ সমাট ছাত্রী 

 ৬ষ্ঠ-৮ম   

 ৯ম-১০ম   

 ১১িম-১২িম   

 স্নািক(পাস)   

 স্নািক(সম্মান)   

 স্নািনকািি   

 

 



৩.৪ শবদুুৎ সাংক্রান্ত 

৩.৪.১ শবদুুৎ সাংদযাগ আদছ শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.৪.২ প্রশতষ্ঠাদন সকান ধরদনর সাংদযাগ আদছ? শবদুুৎ-১  সসালার প্যাদনল-২  ফুদয়ল গ্যাস সজনাদরটর-৩  অন্যান্য-৪ 

 

৩.৪.৩ সসালার প্যাদনল আদছ শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

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

 

৩.৫ অবকাঠাদমা/ সুশবধা সাংক্রান্ত    

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

 

৩.৫.৩ উত্তর িুাঁ িদল, প্রাচীদরর অবস্থা: সম্পূণ ি  আাংশশক 

 

৩.৫.৪ প্রাচীদরর ধরন: পাকা  আধা-পাকা  কাঁচা  প্রাকৃশতক 

 

৩.৫.৫ প্রশতষ্ঠানটির কী কী অবকাঠাদমা/সুশবধা রদয়দছ? শশিে শমনার  পতাকা স্টুাে  সততা সস্টার  গ্যাস সাংদযাগ 

 

৩.৬ খাবার পাশন সাংক্রান্ত 

৩.৬.১ শশক্ষক ও শশক্ষাথীদের জন্য শনরাপে খাবার পাশনর ব্যবস্থা আদছ শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.৬.২ উত্তর িুাঁ িদল, খাবর পাশনর উৎস শক?  

         (একাশধক িদত পাদর) 

কূপ  নলকূপ  গভীর নলকূপ  সালাই পাশন/ট্যাপ  ঝণ িা 

 

সবাতলজাত পাশন/ পাশনর জার  বৃশষ্টর পাশন 

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? মাত্র সিনীয়-১  মাত্র অসিনীয়-২ 

 

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

 

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

 

৩.৬.৭ পাশনর শবশুদ্ধকরণ সমশশন/সুশবধা আদছ শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.৭  টয়দলট ও খাবার পাশন সাংক্রান্ত 

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

 

৩.৭.২ উত্তর িুাঁ িদল, সকান সকান ধরদনর টয়দলট সুশবধা  আদছ? স্লাব টয়দলট-১  ফ্লাশসি টয়দলট-২  ফ্লাশ ছাড়া টয়দলট-৩  কাঁচা টয়দলট-৪ 

 

৩.৭.৩ অবস্থা অনুযায়ী টয়দলট সাংখ্যা ব্যবিারদযাগ্য ব্যবিারদযাগ্য নয় সমাট 

   

 



৩.৭.৪ প্রশতষ্ঠান প্রধাদনর জন্য সাংযুক্ত টয়দলট সুশবধা আদছ শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

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

 

৩.৭.৬ ছাত্রীদের জন্য পৃথক টয়দলট সাংখ্যা নতুন            টি পুরাতন              টি সমাট             টি 

 

৩.৭.৭ ছাত্রদের জন্য পৃথক টয়দলট সাংখ্যা নতুন            টি পুরাতন              টি সমাট             টি 

 

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

 

৩.৭.৯ কম িচারীদের জন্য পৃথক টয়দলট সাংখ্যা নতুন            টি পুরাতন              টি সমাট             টি 

 

৩.৭.৯ সিপাঠ কায িক্রম পশরচাশলত িয় শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.৭.৯.১ উত্তর িুাঁ িদল, শনশে িষ্ট ঘদর টিক শচহ্ণ শেন। বাশষ িক ক্রীড়া  সাাংস্কৃশতক অনুষ্ঠান  ফুটবল 

শবতকি  শক্রদকট  িুােবল 

ভশলবল  কুারাম  আবৃশত্ত 

সাংগীত  নাটক  শমলাে 

বৃক্ষদরাপণ  শবজ্ঞান সমলা   

অন্যান্য ইনদডার সগমস  কাবাশড   

 

 

৩.৭.১০ সযৌত ব্যবিায ি টয়দলট সাংখ্যা নতুন            টি পুরাতন              টি সমাট             টি 

 

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

 

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

 

৩.৭.১৩ ব্যবিাদরর জন্য পয িাপ্ত পাশনর ব্যবস্থা আদছ শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.৭.১৪ প্রশতষ্ঠাদনর সাবান পাশনসি িাত সধায়া/হযান্ডস্যারনটাইিাি এি সুশবধা আদছ শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.৭.১৫ উত্তর িুাঁ িদল: সকল ছাদত্রর জন্য (১)  সকল ছাত্রীর জন্য (২)  সকল শশক্ষকদের জন্য (৩) 

 

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

 

৩.৭.১৭ উত্তর িুাঁ িদল, পশরষ্কার পশরচ্ছন্ন রাখা িয় শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.৭.১৮ উত্তর িুাঁ িদল ওয়াস ব্লদকর সাংখ্যা              টি 

 

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

 

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

 



৩.৭.২১ প্রশতষ্ঠাদন টয়দলট সপপাদরর সুশবধা আদছ শক না  

৩.৮ লাইদেশর সাংক্রান্ত 

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 সথদক 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 পশরচালনার জন্য সিকারী লাইদেশরয়ান আদছ শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.৮.৯ লাইদেশর শবষদয় সিকারী লাইদেশরয়াদনর প্রশশক্ষণ আদছ শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

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

 

 

৩.৮.১১ Language club আদছ শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.৮.১২ উত্তর িুাঁ িদল, সকান সকান ভাষা চচ িা িয়? 

বাাংলা ইাংদরশজ আরশব চাইশনজ সকাশরয়ান জাপাশন রুশ স্প্ুাশনস অন্যান্য 

 

৩.৯ শশক্ষাক্রম সাংক্রান্ত 

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

 

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

 

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

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

 

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

 

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

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

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

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

 

িুাঁ-১  না-২ 



 

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

          (In English Language with Capital Letter) 

 

৩.৯.১০ পাঠ্যক্রম সম্পদকি আপনার মতামত? যথাযথ-১  অশতশরক্ত-২  অপয িাপ্ত-৩ 

 

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

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

 

৩.৯.১৩ ক্ষুদ্র নৃ-সগাষ্ঠী শশক্ষাথীদের জন্য শদ্বভাশষক শশক্ষা ও শশখন কায িক্রম চালু আদছ শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

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

 

৩.৯.১৫ উত্তর িুাঁ িদল, সকান ভাষায় পাঠোন করা িয়? চাকমা-১ শত্রপুরা-২ সােশর-৩ মারমা-৪ গাদরা-৫ অন্যান্য-৬ 

 

 

৩.৯.১৬ পূব িবতী বছর ২০২০ সাদল কত কায ি শেবস পাঠোন কর িদয়দছ                    শেন 

 

    কশম্পউটার ল্যাব ব্যবিারকারী শশক্ষাথী সাংখ্যা                     জন 

 

৩.৯.১৭ প্রশতষ্ঠানটিদত মােক শবদরাধী কায িক্রম িয় শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.৯.১৮ প্রশতষ্ঠানটিদত সন্ত্রাস শবদরাধী কায িক্রম িয় শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.৯.১৯ প্রশতষ্ঠানটিদত জঙ্গীবাে শবদরাধী কায িক্রম িয় শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

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

 

৩.৯.২১ প্রশতষ্ঠানটিদত বাল্যশববাি প্রশতদরাধ কায িক্রম আদছ শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.৯.২২ প্রশতষ্ঠানটিদত শনরাপে সড়ক শবষদয় সদচতনতামূলক কায িক্রম পশরচাশলত িয় শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.৯.২৩ প্রশতষ্ঠানটিদত জাতীয় শুদ্ধাচার সকৌশল শবষদয় সকান কায িক্রম পশরচাশলত িয় শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.৯.২৪ প্রশতষ্ঠানটিদত ইদনাদভশন শবষদয় সকান কায িক্রম পশরচাশলত িয় শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.৯.২৫ সেশণকদক্ষ তনশতকতার ওপর আদলাচনা িয় শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.৯.২৬ প্রশতষ্ঠানটিদত কৃশত শশক্ষাথীদের সযাগাদযাদগর ঠিকানা সম্বশলত তাশলকা আদছ শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.৯.২৭ প্রশতষ্ঠানটিদত শনয়শমত শরীরচচ িা 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 সরাপণ/গাদড িশনাং কায িক্রম িয় শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.৯.৩০ সিপাঠ কায িক্রম পশরচাশলত িয় শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

 



৩.৯.৩১ উত্তর িুাঁ িদল, শনশে িষ্ট ঘদর টিক শচহ্ণ শেন। বাশষ িক ক্রীড়া  সাাংস্কৃশতক অনুষ্ঠান  ফুটবল 

শবতকি  শক্রদকট  িুােবল 

ভশলবল  কুারাম  আবৃশত্ত 

সাংগীত  নাটক  শমলাে 

বৃক্ষদরাপণ  শবজ্ঞান সমলা   

অন্যান্য ইনদডার সগমস  কাবাশড   

 

৩.৯.৩২ সেশণকদক্ষ পাঠোদনর সময় শশক্ষা উপকরণ ব্যবিার িয় শক?  িুাঁ-১  না-২  আাংশশক-৩    

 

৩.৯.৩৩ উত্তর িুাঁ িদল, কী কী উপকরণ ব্যবিার িয়? সলাব-১  মানশচত্র-২  সপাস্টার-৩  মদডল  শফ্লপ চাট ি  অন্যান্য-৪ 

 

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

 

৩.৯.৩৫ প্রশতষ্ঠান প্রধান ভারপ্রাপ্ত শক? িাঁ-১  না-২ 

 

৩.৯.৩৬ প্রশতষ্ঠাদন তনশপ্রিরী আদছ শক? িাঁ-১  না-২ 

 

৩.১০ অশডট ও মামলা সাংক্রান্ত 

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 সকান 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 অদথ ির পশরমাণ                                    টাকা 

 

৩.১০.৭ আপশত্তর শবষয়            

 

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

 

 

৩.১০.৯ প্রশতষ্ঠানটিদত রাজস্ব অশডট িয় শক (সরকাশর প্রশতষ্ঠাদনর সক্ষদত্র প্রদযাজু) িুাঁ-১  না-২ 

 

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

 

৩.১০.১১উত্তর িুাঁ িদল, মামলার সাংখ্যা                        টি 

 

৩.১০.১২ উত্তর িুাঁ িদল, মামলার শবষয়            

 

৩.১০.১৩ জাতীয় শেবসগুদলা যথাযথভাদব পালন করা িয় শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

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

 

৩.১০.১৫ উত্তর িুাঁ িদল, কয়টি তেশনক সাংবােপত্র রাখা িয় -----------টি 



৩.১০.১৬ প্রশতষ্ঠানটি পাবশলক পরীক্ষা সকন্দ্র 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 সক্ষদত্র আপনার পরামশ ি কী? -------------------------------------------------------------------------------- 

 

৩.১০.১৯ শশক্ষাথীদের পশরচয়পত্র আদছ শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.১০.২০একাধাদর ১০ (েশ) শেদনর সবশশ অনুপশস্থত শশক্ষাথী আদছ শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.১০.২১ একাদডশমক কুাদলোর আদছ শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

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

 

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

 

৩.১০.২৪ শশক্ষক ও কম িচারীদের শনশেষ্টি সকান সপাশাক আদছ শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.১০.২৫ প্রশতষ্ঠানটিদত শনদের সরশজস্ট্রার বশি আদছ শক? SMC সেস্যদের উপশস্থশত সরশজস্ট্রারবশি  PTA সেস্যদের উপশস্থশত সরশজস্ট্রারবশি 

 

৩.১১ কশমউশনটি সাশভ িস  

৩.১১.১ প্রশতষ্ঠাদনর সিায়তামূলক ও কশমউশনটি সাশভ িস গ্রিণকারী শশক্ষাথী সাংখ্যা: 

সাশভ িদসর ধরন স্কাউট 
গাল িস ইন 

গাইড 

সরাভার 

স্কাউট 
কাব 

শবএনশস

শস 

সরড 

শক্রদসন্ট 

স্টুদডন্টস 

সকশবদনট 
স্বাস্থু সসবা 

কাউদিশলাং 

সসবা 

পশরবিন 

সুশবধা 
কুাশন্টন 

সেস্য/ছাত্র-

ছাত্রীর সাংখ্যা 

           

 

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

 

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

 

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

 

 

৩.১২ দূদয িাগ সাংক্রান্ত 

 

৩.১২.১ প্রশতষ্ঠানটি দূদয িাগকালীন আেয় সকন্দ্র শিদসদব ব্যবহৃত িয় শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.১২.২ প্রশতষ্ঠাদনর সকল ধরদনর তথ্য সাংরক্ষণ পদ্ধশত সকান ধরদনর ম্যানুদয়ল/িাড ি কশপ শডশজটাল/স টওয়ুার ম্যানুদয়ল ও স টওয়ুার উভয় 

 

৩.১২.৩ আপনার প্রশতষ্ঠানটি দুদয িাপপ্রবণ এলাকায় অবশস্থত শক? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.১২.৪ আপনার প্রশতষ্ঠানটি ২০২০ সাদল সকান ধরদনর দূদয িাদগ কবশলত িদয়শছল? 

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

 

পািাড়র্ধ্স-৯ সজায়ার ভাটা-১০ অন্যান্য-১১ 

 

 

 



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

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

১. ছাত্রাবাদসর ক্ষক ক্ষশতগ্রস্ত -----------টি ----------টি ----------টি 

২. সেশণকক্ষ ক্ষশতগ্রস্ত -----------টি ----------টি ----------টি 

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

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

৫. প্রশতষ্ঠান সখালা শছল, শকন্তু ক্লাস সনয়া যায় শন -----------শেন -----------শেন -----------শেন 

৬. প্রশতষ্ঠান স্থানান্তর করদত িদয়দছ ------------বার ------------বার ------------বার 

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

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

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

িদয়শছল 

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

১০. শশক্ষকদের দুদয িাগ সিায়তা কাদজ শনদয়াশজত িবার জন্য অন্যত্র 

সযদত িদয়শছল অন্তত 

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

১১.পাশন সরবরাি ব্যবস্থা সভদঙ্গ পদড়শছল অন্তত ------------বার ------------বার ------------বার 

১২. টয়দলট ব্যবস্থা সভদঙ্গ পদড়শছল অন্তত ------------বার ------------বার ------------বার 

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

১৪. সখলার মাঠ ব্যবিার অনুপদযাগী িদয় পদড়শছল ------------বার ------------বার ------------বার 

১৫. কাশরকুলাম সটিকভাদব সশষ করা যায়শন অন্তত ------------বার ------------বার ------------বার 

 

৩.১২.৬ সব িদশষ দুদয িাদগর  দর শশক্ষাথীঝদর পড়ার সাংখ্যা: 

দুদয িাদগর প্রকৃশত দুদয িাদগর নাম 
ঝদড় পড়া শশক্ষাথীর সাংখ্যা 

ছাত্র ছাত্রী সমাট 

প্রাকৃশতক 

১.    

২.    

৩.    

মানব সৃষ্ট 

১.    

২.    

৩.    
 

৩.১২.৭ সব িদশষ দুদয িাদগর পর সকান ধরদনর ক্ষয়ক্ষশত কাটিদয় ওঠা যায় শন? (একাশধক টিক িদত পাদর) 

১  িননি ক্ষয়ক্ষরি  ২ আসিািপে  ৩ ছাদ 

        

৪ দিিা/িানালা  ৫ পানীয় িনলি ব্যিিা  ৬ স্যারননটিন ব্যিিা 

        

৭ সাংনর্াগ িাস্তা  ৮ অন্যান্য……………………………………… 
 

৩.১২.৮ দুদয িাদগর  দল ছাত্র-ছাত্রীরা সকান শবষয়সমূদি ক্ষশতগ্রস্ত িয়/ শপশছদয় পদড়? 

শবষয় 
ক্ষশতগ্রস্ত শবষয় 

(টিক শচহ্ন শেন) 

ক্ষশতর মাত্রা (টিক শচহ্ন শেন) 

বাশড়দত চাশলদয় শনদত পাদর স্কুদল না আসদল খুবই সমস্যায় পদড় শপশছদয় পড়ার  দল স্থায়ী ক্ষশত িয় 

বাাংলা (১)     

ইাংদরশজ (২)     

গশণত (৩)     

শবজ্ঞান (৪)     

সমাজ শবজ্ঞান (৫)     

শিসাব শবজ্ঞান (৬)     

ধম ি (৭)     

অন্যান্য (৮)     

 



৩.১২.৯ দুদয িাগ সমাকাদবলায় সক্ষমতা বাড়াদনার জন্য কী কী পেদক্ষপ গ্রিণ করা িদয়দছ? 

১  উদেখদযাগ্য সকান পেদক্ষপ গ্রিণ করা িয়শন  ২  সমস্যাসমূি সনাক্ত ও তাশলকাভুক্ত করা িদয়দছ 

 

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

 

৫  শপটিএ ও এসএমশস সভায় আদলাচনা িদয়দছ  ৬  অন্যান্য:------------------------ 

 

৩.১২.১০প্রশতষ্ঠানটি প্রশতবছর এবাং েীঘ িদময়ােী দুদয িাগ ঝুঁশক সাংক্রান্ত সকান মূল্যায়ন প্রশতদবেন কদরদছ/পাঠিদয়দছ কী? 

        

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

 

৩  স াদন প্রশতষ্ঠান প্রধান কর্তিপক্ষদক অবশিত কদরদছন  ৪  ভাদলাভাদব শনদজদের জন্য কদরদছ 

 

৫  কখদনা এভাদব শচন্তা করা িয়শন  ৬  কীভাদব করদবা তার সকান গাইডলাইন আমাদের সনই 

 

৩.১৩ কশভড ১৯ সাংক্রান্ত 

 

 

৩.১৩.১ কদরানাকালীন শশক্ষাথীদের 

পড়াদশানার সক্ষদত্র আপনার প্রশতষ্ঠাদনর ভূশমকা 

কী শছল? 

অনলাইন ক্লাদসর 

আদয়াজন করা 

িদয়দছ-১ 

শশক্ষাথীদের 

পড়াদশানার শবষদয় 

সটশলদ াশনক তোরশক 

করা িদয়দছ-২ 

লকডাউদনর 

কারদণ সকান 

উদদ্যাগ সনওয়া 

যায়শন-৩ 

অনলাইদন 

পরীক্ষা 

শনদয়দছন 

শকনা-৪ 

রিক্ষাথীনদি কথনক 

অযাসাইননমন্ট িমা 

কনয়া হনয়নছ-৫ 

 

৩.১৩.১.১ কদরানাকালীন শশক্ষাথীদের পড়াদশানার সক্ষদত্র প্রশতষ্ঠান কর্তিক গৃিীত পনদক্ষপ সাংক্রান্ত তথ্য: 

কেরণ অনলাইন ক্লানস অাংিগ্রহণকািী রিক্ষাথী সাংখ্যা অযাসাইননমন্ট িমাকািী রিক্ষাথী সাংখ্যা 

৯ম   

১০ম   

১১িম   

১২িম   

 

৩.১৩.২ সাংসে সটশলশভশদন প্রচাশরত শশখন-সশখাদনা কায িক্রদম আপনার শশক্ষা     

প্রশতষ্ঠাদনর শশক্ষাথীদের অাংশগ্রিণ সকমন? 
সদন্তাষজনক-১ সমাটামুটি-২ সদন্তাষজনক নয়-৩ 

     

৩.১৩.৩ আপনার প্রশতষ্ঠাদন স্বাস্থুশবশধ শনশিত কদর পাঠোন কায িক্রম পশরচালনা করা সম্ভব িদচ্ছ শক না? িুাঁ-১  না-২ 

 

৩.১৩.৪ কদরানায় আক্রান্ত শশক্ষাথী, শশক্ষক ও কম িচারীদের তথ্য: 

শশক্ষাথী শশক্ষক কম িচারী 

সমাট ছাত্রী সমাট মশিলা সমাট মশিলা 

      

 

৩.১৩.৫ কদরানায় মৃতুুবরণকারী শশক্ষাথী, শশক্ষক ও কম িচারীদের তথ্য: 

শশক্ষাথী শশক্ষক কম িচারী 

সমাট ছাত্রী সমাট মশিলা সমাট মশিলা 

      

 

 

 



৩.১৩.৬ কনিানাি র্টকাগ্রহণকািী রিক্ষাথী, রিক্ষক এিাং কম সচািীনদি িথ্য: 

রিক্ষাথী রিক্ষক কম সচািী 

কমাট ছােী কমাট মরহলা কমাট মরহলা 

১ম কিাি ২য় কিাি ১ম কিাি ২য় কিাি ১ম কিাি ২য় কিাি ১ম কিাি ২য় কিাি ১ম কিাি ২য় কিাি ১ম কিাি ২য় কিাি 

            

 

 

৩.১৩.৭ ককার ি-১৯ পিিিী রিক্ষা প্ররিষ্ঠাননি একানিরমক কার্ সক্রম শুরু সাংক্রান্ত িথ্য: 

কেরণ 

ককার ি-১৯ পূি সিিী ০১/০৩/২০২০ ককার ি-১৯ পিিিী ০৩/১০/২০২১ 

কেরণনি কমাট রিক্ষাথী কেরণনি উপরিি কমাট রিক্ষাথী কেরণনি কমাট রিক্ষাথী কেরণনি উপরিি কমাট রিক্ষাথী 

কমাট ছােী কমাট ছােী কমাট ছােী কমাট ছােী 

৬ষ্ঠ         

৭ম         

 

৩.১৩.৮ ককার ি-১৯ কালীন সমনয় প্ররিষ্ঠাননি কি িন রিক্ষাথীি রিিাহ সম্পন্ন হনয়নছ?  

 

৩.১৩.৯ ককার ি-১৯ পূি সিিী রিক্ষাথীি সাংখ্যাি কচনয় িিসমানন রিক্ষাথীি সাংখ্যা কনম রগনয়নছ রক না?  

 

৩.১৩.১০ উিি হযাঁ হনল কািণ রক?  

 



পশরশশষ্ট: শশক্ষক ও কম িচারীর তথ্য শববরণী 

৪.১ পেশবশভশত্তক শশক্ষক ও কম িচারী তথ্য শববরণী ২০২১ 

নাং নাম পুরুষ-১ 

মশিলা-২ 

এনআই

শড 

নম্বর 

ধম ি পেশব শশক্ষক ও 

কম িচারী 

ধরন 

সজনাদরল-১ 

কাশরগশর-২ 

শবষয় িািা 

শশক্ষকশক 

না ? 

(িুাঁ/না) 

এনটিআরশসএ 

সুপাশরশকৃত 

শনদয়াগ শকনা 

(িুাঁ/না) 

শনদয়াদগর 

ধরন (স্থায়ী 

শনদয়াগ/খেকা

লীন) 

চাকুরীদত 

প্রথম 

সযাগোদনর 

তাশরখ 

শেন/মাস/বছর 

বতিমান পদে 

সযাগোদনর 

তাশরখ 

শেন/মাস/বছর 

এমশপওভুশক্তর 

তাশরখ (প্রদযাজু 

সক্ষদত্র) 

শেন/মাস/বছর) 

জন্মতাশরখ 

শেন/মাস/বছর 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) (১১) (১২) (১৩) (১৪) 15 

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- 

নাং শশক্ষাগত সযাগ্যতা (শবভাগ বা শজশপএ, সেশণ ইতুাশে প্রদযাজুটি শলখুন) 

এসএসশস/সমমান এইচএসশস/সমমান শডদলামা শডগ্রী স্নাতক 

(পাস)/ াশজল 

স্নাতক 

(সম্মান) 

শবএসশস 

(ইশিশনয়াশরাং) 

স্নাতদকাত্তর/এমএস/কা

শমল 

শবএড এমএড এম শ ল শপএইচশড 

(১) (১৬) (১৭) (১৮) (১৯) (২০) (২১) (২২) (২৩) (২৪) (২৫) (26) 

 

 

 

 

 

১            

২            

৩            

৪            

৫            

৬            

৭            

৮            

৯            

১০            

১১            

১২            

১৩            

১৪            

১৫            

১৬            

১৭            

১৮            

১৯            

২০            

২১            

২২            



            

            

            

 

-চলমান- 

নাং প্ররিক্ষণ (একারধক হনল 

Add more) 

জাতীয় সবতন সগ্রড টিন নম্বর সমাবাইল নম্বর সমাবাইল ব্যাাংশকাং এর ধরন সমাবাইল ব্যাশকাং নাম্বার 

(১) (২৭) (২৮) (২৯) (৩০) (৩১) (32) 

১       

২       

৩       

৪       

৫       

৬       

৭       

৮       

৯       

১০       

১১       

১২       

১৩       

১৪       

১৫       

১৬       

১৭       

১৮       

১৯       

২০       

২১       

২২       

১,২ প্রিাসরনক, ৩-১১ আিরিক, ১২-১৩ রিনিি (অনুনমাদন সানপনক্ষ), ১৪-২৮ অরিরিি কেরণ িািা   *িািা রিক্ষনকি সাংখ্যা কিরি হনল উরিরিি ছক অনুসানি সাংযুি করুন। 



Basic ICT training, advanced ICT training course, ICT digital content development training, ICT refreshers training,ICT  troubleshooting training, 

management and administrator, subject based training, Training on assessment, inclusive education, overseas training, MSc in tech education, Post 

graduate diploma in tech education, BSc in tech, education, Diploma in  technical education , Diploma in vocational education, CBT& A (Level-4) 

(pedagogy), CBT & A (Level-4), (assessor), CBT&A (Level 15), pedagogy (teaching-learning) 



 

 

স লতার সাদথ প্রশ্নমালা পূরণ করার জন্য আপনাদক ধন্যবাে 

 

 

 

  

প্রশতষ্ঠান প্রধাদনর স্বাক্ষর 

নামসি সীল 

সমাবাইল: 

ই-সমইল: 

 

 

প্রশতষ্ঠাদনর 

সীল 


