
                 বাাংলাদেশ শশক্ষাতথ্য ও পশিসাংখ্যান ব্যুদিা (ব্যানদবইস)        

বাশষ িক প্রাথশিক শবদ্যালয় শুিাশি- ২০২০ এি শপইশস শনদে িশশকা 

 

১। ১ (ক) নাং প্রদে শবদ্যালদয়ি EMIS ককাড: প্রাথশিক শশক্ষা অশিেপ্তদিি IMD (Information Management Division) কথদক 

পাঠাদনা ককাড কেদে EMIS (Education Management Information System) ককাড পূিণ করুন। GPS, NNPS, 

1500 School and Experimental ব্যতীত নতুন প্রশতশিত শবদ্যালদয়ি কক্ষদে উপদেলা শশক্ষা অশিস কথদক নতুন EMIS ককাড (৯ 

সাংখ্যাি) প্রস্তুতপূব িক পূিণ কিদত হদব। কে সকল শবদ্যালদয় ইদতাপূদব ি  EMIS ককাড কেনাদিট কিা হদয়দে কস সকল শবদ্যালদয় ককানক্রদিই নতুন 

ককাড কেনাদিট কিা োদব না। 

- প্রদে সাংযুক্ত ফুট কনাট অনুোয়ী শবদ্যালদয়ি িিন ককাড শলখুন।   

- শবদ্যালদয়ি নাি কেদেট অনুোয়ী বাাংলায় স্পষ্টাক্ষদি এবাং ইাংদিশেদত বড় হাদতি অক্ষি (Block letter) এ শলেদত হদব। 

- গ্রাি/ওয়াড ি : শবদ্যালয়টি গ্রাদি অবশিত হদল গ্রাদিি নাি এবাং শসটি কদপ িাদিশন/কপৌিসভায় অবশিত হদল ওয়াদড িি নাি/ নম্বি শলখুন । 

- ক্লাস্টাি:  

- ১(ে) নাং প্রদে শবদ্যালদয়ি শশক্ষক ও কি িচািীি সাংখ্যা এবাং ভবন, কক্ষ ও ওয়াশব্লক সাংখ্যা শলশপবদ্ধ করুন। শশক্ষক ও কি িচািীি তথ্য 

শলশপবদ্ধ কিাি সিয় প্রদে সাংযুক্ত ফুট কনাট ভাদলাভাদব পদড় শনন। 

২। ২(ক) নাং প্রদে শবষয় অনুোয়ী শবদ্যালদয়ি সািািণ তথ্যাবশলি কক্ষদে প্রদোেু অপশনটি শলখুন। 

-  শবদ্যালদয়ি কগ্রড: শবদ্যালয়টি কে কগ্রদডি (এ/শব/শস/শড) তা সঠিকভাদব শলখুন (শুধু সিকাশি ও নতুন োতীয়কিণকৃত প্রাথশিক শবদ্যালদয়ি 

কক্ষদে কগ্রদডি নাি উদেে কিদত হদব)। 

- ২(ে) নাং প্রদে শবদ্যালদয় কে কে কেশণদত পাঠোন কিাদনা হয় তাি শবপিীদত ‘হুাঁ’ শলখুন। কে কেশণদত পাঠোন কিাদনা হয় না, তাি শবপিীদত 

‘না’ শলখুন।  

- ২(ে) নাং প্রদে শবদশষ চাশহো সম্পন্ন শশক্ষাথীদেি েন্য শবোয়লদয় শবদ্যিান সুশবিাসমূহ হুা/না এি িাধ্যদি শলশপবদ্ধ করুন।   

- কডইশে ব্যক: দৃশষ্ট প্রশতবশিদেি েন্য শডোইনকৃত শবদশষ িিদনি অশডও ব্যক।  

- কেইল বই: দৃশষ্ট প্রশতবশিদেি েন্য কেইল পদ্ধশতদত শলশেত বই, ো হাদতি স্পদশ িি িাধ্যদি পড়দত হয়। 

- দৃশষ্ট কিশসাং:  

- কালাি কন্ট্রাস্ট:  

৩। শবদ্যালদয়ি ভবনসমূদহি তথ্য শলশপবদ্ধ করুন। এই প্রেটি শুধুিাে GPS (০১), পিীক্ষণ শবদ্যালয় (০৪), ১৫০০ নতুন সিকাশি প্রাথশিক শবদ্যালয় 

(২৬) এবাং নতুন োতীয়কিণকৃত শবদ্যালয় (NNPS) (৯৯) এি কক্ষদে প্রদোেু।  

৪। ৪ নাং প্রদে ওয়াস ব্লক ব্যতীত স্যাশনদটশন ব্যবিা তথা টয়দলদটি তথ্য সাংগ্রহ করুন। প্রশতটি টয়দলদটি তথ্য পৃথক সাশিদত শলখুন। এই প্রেটি শুধুিাে 

GPS (০১), পিীক্ষণ শবদ্যালয় (০৪), ১৫০০ নতুন সিকাশি প্রাথশিক শবদ্যালয় (২৬) এবাং নতুন োতীয়কিণকৃত শবদ্যালয় (NNPS) (৯৯) এি 

কক্ষদে প্রদোেু। 

৫। ৫ নাং প্রদে শবদ্যালদয়ি ওয়াস ব্লক সম্পশকিত তথ্যাশে সঠিকভাদব শলশপবদ্ধ করুন। প্রশতটি ওয়াস ব্লদকি েন্য পৃথক সাশি ব্যবহাি করুন। এই প্রেটি 

শুধুিাে GPS (০১), পিীক্ষণ শবদ্যালয় (০৪), ১৫০০ নতুন সিকাশি প্রাথশিক শবদ্যালয় (২৬) এবাং নতুন োতীয়কিণকৃত শবদ্যালয় (NNPS) 

(৯৯) এি কক্ষদে প্রদোেু। 

৬। ৬নাং প্রদে  শবদ্যালদয়ি পানীয় েদলি ব্যবিা সাংক্রান্ত তথ্যাশে পাশনি উৎদসি িিন অনুোয়ী শলশপবদ্ধ করুন।  

৭। ৭ নাং প্রদে শবদ্যালদয়ি তথ্য প্রযুশক্ত, িাশিশিশডয়া সম্পশকিত তথ্যাশে শলপবদ্ধ করুন। এই প্রেটি শুধুিাে GPS (০১), পিীক্ষণ শবদ্যালয় (০৪), ১৫০০ 

নতুন সিকাশি প্রাথশিক শবদ্যালয় (২৬) এবাং নতুন োতীয়কিণকৃত শবদ্যালয় (NNPS) (৯৯) এি কক্ষদে প্রদোেু। 

- প্রথি দুই সাশিদত শবদ্যালদয়ি েন্য কাশম্পউটাি (কডস্কটপ ও ল্যাপটপ) এি েন্য কশষ শতন কলাদি তথ্য শেদত হদব। 

- িাশিশিশডয়া কবসড ক্লাসরুি বলদত িাশিশিশডয়া ব্যবহাি উপদোেী কদি কক্ষটি কডদভলপ ও কডদকাদিশন কিা হদয়দে শক না। 



- িাশিশিশডয়া ইন্টািএকটিভ ক্লাসরুি বলদত ঐ ক্লাসরুদি িাশিশিশডয়া ব্যবহাি কিদত ববদুুশতক সাংদোেসহ প্রদয়ােনীয় লশেশস্টক সাদপাট ি 

আদে শক না। 

৮। ৮নাং প্রদে প্রাক-প্রাথশিক কেশণি ক্ষুদ্র নৃ-কোিীশভশিক শশক্ষাথী সাংখ্যা, কেশণশভশিক শশক্ষাথী সাংখ্যা, শবদশষ চাশহো সম্পন্ন শশক্ষাথীি সাংখ্যা ও একই 

কেশণদত পুনিাবৃশি বা শিশপটাি শশক্ষাথীি সাংখ্যা উদলে করুন। 

- শবদশষ চাশহো সম্পন্ন শশশুি িিন  শনণ িয় পদ্ধশত: 

শািীশিক : সািািণত কে সব শশশুি হাত-পা বা শিীদিি অন্য ককাদনা অঙ্গ-প্রতুঙ্গ কেদকান প্রকাি শবকলাঙ্গ, হাত-পা শবহীন শকাংবা চলাচদল 

অসুশবিা হয় এরূপ শশশু। 

ক্ষীণদৃশষ্ট : চশিাি সাহাদেও োদেি দৃশষ্ট স্বাভাশবক নয়, োিা মুেিন্ডদলি কাদে বই শনদয় পড়াি কচষ্টা কদি, োদেি পশিস্কািভাদব শলেদত 

অসুশবিা হয় এরূপ শশশু। 

ক্ষীণেবণ : োিা স্বাভাশবক স্বিিাোয় কথা ব্যঝদত বা উপলশি কিদত পাদি না, োিা শদেি িদধ্য পাথ িকু ব্যঝদত পাদি না, োিা কাদনি শপেদন 

হাত কিদে কশানাি কচষ্টা কদি এরূপ শশশু। 

বাকপ্রশতবিী : োিা স্বাভাশবক কথা বলদত পাদি না, োিা েড়তা শনদয় কথা বদল, কন্ঠস্বদি সিস্যা থাকাি কািদণ োিা কথা ব্যঝাদত পাদি না 

বা ব্যঝাদত কষ্ট হয়, কথা বলাি সিয় োদেি মুেভশঙ্গি শবকৃশত কেো কেয়, কথাি িাধ্যদি োিা অদন্যি সাদথ কোোদোে িাপন কিদত পাদি না 

এরূপ শশশু।  

ব্যশদ্ধবৃশিক : কথাবাতিায় কবাকা-কবাকা ভাব, ভীতু স্বভাদবি, স্বিণশশক্ত অদপক্ষাকৃত কি, ককাদনা কথা এক বাি বা দুই বাি বলদল ব্যঝদত পাদি 

না বা ব্যঝদত অদনক সিয় লাদে, শকছু শকছু কাে কিদত িািাবাশহকতা িক্ষা কিদত পাদি না, খুব শিল আদে এিন ককাদনা শবষয় সহদে 

পাথ িকু শনণ িয় কিদত পাদি না এরূপ শশশু। 

অটিশস্টক : অটিশস্টক শশশুিা নাি িদি ডাকদল সাড়া কেয় না। ভাষাি ব্যবহাি সঠিকভাদব কিদত পাদি না। নতুন শকছু কপদল উচ্ছ্বাস প্রকাশ কদি 

না। এিা শবদশষ িিদনি আচিণ বাি বাি কিদত থাদক। 

অন্যান্য : উদেশেত েয় িিদনি শবদশষ চাশহো সম্পন্ন শশশু োড়া অন্য ককাদনা িিদনি শবদশষ চাশহো সম্পন্ন শশশু আপনাি শবদ্যালদয় ভশতি হদল 

তা এই ঘদি শলেদত হদব। 

 

৯। ৯নাং প্রদে প্রথি কেশণি ক্ষুদ্র নৃ-কোিীশভশিক শশক্ষাথী সাংখ্যা, কেশণশভশিক শশক্ষাথী সাংখ্যা, শবদশষ চাশহো সম্পন্ন শশক্ষাথীি সাংখ্যা ও একই কেশণদত 

পুনিাবৃশি বা শিশপটাি শশক্ষাথীি সাংখ্যা উদলে করুন। 

১০। ১০নাং প্রদে শিতীয় কেশণি ক্ষুদ্র নৃ-কোিীশভশিক শশক্ষাথী সাংখ্যা, কেশণশভশিক শশক্ষাথী সাংখ্যা, শবদশষ চাশহো সম্পন্ন শশক্ষাথীি সাংখ্যা ও একই 

কেশণদত পুনিাবৃশি বা শিশপটাি শশক্ষাথীি সাংখ্যা উদলে করুন। 

১১। ১১নাং প্রদে তৃতীয় কেশণি ক্ষুদ্র নৃ-কোিীশভশিক শশক্ষাথী সাংখ্যা, কেশণশভশিক শশক্ষাথী সাংখ্যা, শবদশষ চাশহো সম্পন্ন শশক্ষাথীি সাংখ্যা ও একই 

কেশণদত পুনিাবৃশি বা শিশপটাি শশক্ষাথীি সাংখ্যা উদলে করুন। 

১২। ১২নাং প্রদে চতুথ ি কেশণি ক্ষুদ্র নৃ-কোিীশভশিক শশক্ষাথী সাংখ্যা, কেশণশভশিক শশক্ষাথী সাংখ্যা, শবদশষ চাশহো সম্পন্ন শশক্ষাথীি সাংখ্যা ও একই কেশণদত 

পুনিাবৃশি বা শিশপটাি শশক্ষাথীি সাংখ্যা উদলে করুন। 

১৩। ১৩নাং প্রদে পঞ্চি কেশণি ক্ষুদ্র নৃ-কোিীশভশিক শশক্ষাথী সাংখ্যা, কেশণশভশিক শশক্ষাথী সাংখ্যা, শবদশষ চাশহো সম্পন্ন শশক্ষাথীি সাংখ্যা ও একই 

কেশণদত পুনিাবৃশি বা শিশপটাি শশক্ষাথীি সাংখ্যা উদলে করুন। 

১৪। ১৪নাং প্রদে ষি কথদক অষ্টি কেশণ পে িন্ত একদে ক্ষুদ্র নৃ-কোিীশভশিক শশক্ষাথী সাংখ্যা, কেশণশভশিক শশক্ষাথী সাংখ্যা, শবদশষ চাশহো সম্পন্ন শশক্ষাথীি 

সাংখ্যা ও একই কেশণদত পুনিাবৃশি বা শিশপটাি শশক্ষাথীি সাংখ্যা উদলে করুন। 

১৫। ১৫(ক) নাং প্রদে শবদ্যালদয়ি শশক্ষক ও কি িচািীি সাংখ্যােত তথ্য শলশপবদ্ধ করুন।  

- প্রিান শশক্ষক ভািপ্রাপ্ত হদল তাদক সহকািী শশক্ষক (মূল পে) শহদসদব েণনা/শবদবচনা কিদত হদব।  



- সাংযুক্ত (In) বলদত অন্য ককাদনা শবদ্যালয় হদত এই শবদ্যালদয় সাংযুক্ত ও সাংযুক্ত (Out) বলদত এই শবদ্যালয় কথদক অন্য শবদ্যালয়/অশিদস 

সাংযুক্ত ব্যঝাদব। 

- বতিিাদন কডপুদটশন শহদসদব ককান শশক্ষক পোয়ন/োশয়ত্ব প্রোন কিা হয় না। 

১৫(ে) নাং প্রদে শনদনাক্ত েক কিাতাদবক শবদ্যালদয়ি শশক্ষকদেি শবস্তাশিত তথ্য শলশপবদ্ধ করুন (এই প্রেটি শুধুিাে GPS (০১), পিীক্ষণ শবদ্যালয় (০৪), 

১৫০০ নতুন সিকাশি প্রাথশিক শবদ্যালয় (২৬) এবাং নতুন োতীয়কিণকৃত শবদ্যালয় (NNPS) (৯৯) এি কক্ষদে প্রদোেু):  

১)  এসএসশস/সিিান সনেপে অনুোয়ী প্রশতটি শশক্ষদকি সঠিক েন্ম তাশিে 

শলখুন। 

২)  শলদঙ্গি কক্ষদে : পুরুষ হদল ১,  িশহলা হদল ২ শলখুন। 

৩)  উপোশত/ক্ষুদ্র নৃ-কোিী শশক্ষদকি কক্ষদে : না হদল-০, চাকিা ১, িািিা 

২, শেপুিা ৩, োদিা ৪, সাঁওতাল ৫, িশনপুশি ৬, সােশি (ওিাও) ৭ 

অথবা অন্যান্য হদল ৮ শলখুন।  

৪)  পদেি কক্ষদে :  প্রিান শশক্ষক ১, সহকািী শশক্ষক ২, প্রাক-প্রাথশিক 

শশক্ষক ৩,  প্যািা-শশক্ষক ৪, পুল শশক্ষক হদল ৫ শলখুন। 

৫)  এ শবদ্যালদয় পোশয়ত : পোশয়ত/বেশল হদয় আসদল ১, এ শবদ্যালদয় 

সাংযুক্ত হদল ২ শলখুন।  

৬)  এ শবদ্যালদয় উপশিত :  উপশিত থাকদল ১, শস-ইন-এড প্রশশক্ষণিত 

থাকদল ২, শডশপএড প্রশশক্ষণিত থাকদল  ৩, শব-এড প্রশশক্ষণিতথাকদল  

৪, এি-এড  প্রশশক্ষণিত থাকদল ৫, িাতৃত্বকালীন ছুটিদত থাকদল ৬, 

শচশকৎসােশনত অশেিত ছুটিদত থাকদল ৭, অন্যান্য ছুটিদত থাকদল  ৮, 

অননুদিাশেত অনুপশিত থাকদল ৯, সািশয়ক বিোস্ত থাকদল ১০, শবদেশ 

ভ্রিদণ ব্যশক্তেত/সিকাশি/অন্যান্য প্রশশক্ষদণ থাকদল ১১ ও অন্য 

শবদ্যালদয়/অশিদস সাংযুক্ত থাকদল ১২ শলখুন। 

৭)  শশক্ষােত কোগ্যতা : এসএসশসি শনদচ হদল ১, এসএসশস ২, এইচএসশস 

৩, শবএ ৪, এিএ ৫, এিশিল/শপএইচশড হদল ৬ শলখুন (সিিান 

কোগ্যতা হদল একই ককাড শলখুন) এদক্ষদে সদব িাচ্চ কোগ্যতা শলখুন। 

৮)  চাকশিদত কোেোদনি তাশিে : চাকুশিদত প্রথি কোেোদনি তাশিে 

শলখুন। 

৯)  ককাদনা শশক্ষক (৬ি -৮ি) কেশণি ক্লাস শনদয় থাদকন তাহদল ১, না 

শনদয় থাকদল ২ শলখুন।  

১০)  ক. কপশােত কোগ্যতা (স্বল্প কিয়াশে/প্রাথশিক): শবষয়শভশিক-১ / 

আইশসটি-২ / প্রাক-প্রাথশিক-৩ / িাশকাং স্কীি-৪ / কাব প্রশশক্ষণ-৫ /  

অন্যান্য-৬ শলখুন এবাং অনলাইদন পূিদণি এি কক্ষদে হুাঁ / না / 

প্রদোেু নয় শসদলক্ট করুন। 

ে. কপশােত কোগ্যতা (েীঘ ি কিয়াশে/উচ্চতি): শসইনএড-১ / শডশপএড-

২ / শডশপইনএড-৩ / শবএড-৪ / এিএড-৫ / অন্যান্য-৬ শলখুন এবাং 

অনলাইদন পূিদণি এি কক্ষদে হুাঁ / না / প্রদোেু নয় শসদলক্ট করুন। 

১১)  শবেত ১২ িাদসি প্রশশক্ষণসমূহ (২৯/০২/২০২০ তাশিে পে িন্ত): 

শবষয়শভশিক-১ / আইশসটি-২ / প্রাক-প্রাথশিক-৩ / িাশকাং স্কীি-৪ / 

কাব প্রশশক্ষণ-৫ / অন্যান্য-৬ শলখুন এবাং অনলাইদন পূিদণি এি 

কক্ষদে হুাঁ / না / প্রদোেু নয় শসদলক্ট করুন। 

 

 

১৬। তথ্য সাংগ্রহ সম্পন্ন হদল শনশে িষ্ট িাদন স্বাক্ষি গ্রহণ কদি এবাং শনদে স্বাক্ষি কদি প্রশতিান প্রিান বা তাি প্রশতশনশি কক িন্যবাে জ্ঞাপন 

করুন।   

১৭। েশিদপািি োচাই েশিপ (PEC) এি তথ্যেক পূিদণ কে ককান সহদোশেতা/ পিািদশ িি েন্য কোোদোে করুন:  

নাং নাি পেশব কটশলদিান নম্বি কিাবাইল নম্বি 

১। েনাব কশে কিাোঃ আলিেীি শচি, পশিসাংখ্যান শবভাে ০২ ৫৫১৫১৮১৬ ০১৭১১৫৭৬৩৩৩ 

২। েনাব কিাোঃ োনোহান আলী কস্পশাশলস্ট (পশিসাংখ্যান) ০২ ৫৫১৫২১০৩ ০১৫৫২৪৫৯০৭১ 

৩। েনাব এস.এি কািরুল হাসান পশিসাংখ্যান অশিসাি ০২ ৫৫১৫২১১৫ ০১৫৫২৩৩৯২৩১ 

৪। েনাব নূি কিাহাম্মে পশিসাংখ্যান অশিসাি ০২ ৫৫১৫১৭৯৮ ০১৭১০৪৮০৯৯২ 

 

 

 

 

 

 


