সকন-২, মভযপুয, ঢাকা-১২১৬
http://www.mopme.gov.bd
http://www.dpe.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায
প্রাথমভক ও গণমক্ষা ভন্ত্রণারয়
প্রাথমভক মক্ষা অমধদপ্তয

ফামল িক প্রাথমভক মফদ্যারয় শুভাময (ই-তথ্য াংগ্র) পযভ – ২০১৮
পযভ পূযদণয াধাযণ মনদদ ি না :
১. আনায মফদ্যারদয়য তথ্য প্রাথমভক মক্ষায াভমগ্রক উন্নয়ন মযকল্পনা প্রণয়ন এফাং গদফলণায কাদজ ব্যফহৃত দফ মফধায় ঠিক তথ্য মত্ন কাসয, মনর্ভ রি বাদফ মরদে ছকটি পূযণ কযদফন।
২. ছদক মন্নদফমত কযায পূদফ ি তথ্যগুদরা প্রধান মক্ষক মনদজ াংগ্র করুন। মতমন অন্য একজন কাযী মক্ষদকয ায়তায় এটি প্রথদভ পদটাকম কদয সমির মদদয় পূযণ কদয মাচাই-ফাছাইপূফ কি
মূর কম পূযণ কযদফন। ফামিদত ফদ সছদর-সভদয়দদয মদদয় এ পযভ পূযণ কযা মাদফ না।
৩. তথ্য াংগ্র পযভ পূযণ কযায পূদফ ি প্রমতটি সেমণয সেমণ মক্ষদকয াদথ আদরাচনাপূফ কি ঠিক তথ্য পযদভ মন্নদফন কযদত দফ।
৪. অমত উৎাী দয় সকাদনা ক্রদভই সকাদনা তথ্য অমতযমিত কযা ফা সগান কযা মাদফ না।
৫. সকান অস্পস্টতা থাকদর ইউইও / এইউইও ফা অমধদপ্তদযয দাময়ত্বপ্রাপ্ত কভ কি তিাদদয াদথ কথা ফলুন।
৬. তথ্য াংগ্র ছদকয প্রদতেকটি ঘয অফশ্যই পূযণ কযদফন। সম ঘযটি আনায মফদ্যারদয়য জন্য প্রদমাজে নয় সোদন (0) অথফা ’প্রদমাজে নয়’ মরেদফন/মদরক্ট কযদফন।
৭. EMIS সকাড : প্রাথমভক মক্ষা অমধদপ্তদযয IMD (Information Management Division) সথদক াঠাদনা সকাড সদদে EMIS (Education Management Information
System) সকাড পূযণ করুন। নতুন প্রমতমিত মফদ্যারদয়য সক্ষদে উদজরা মক্ষা অমপ সথদক নতুন EMIS সকাড (৯ াংখ্যায) প্রস্তুতপূফ কি পূযণ কযদত দফ। সম কর মফদ্যারদয় ইদতাপূদফ ি EMIS
সকাড সজনাদযট কযা দয়দছ স কর মফদ্যারদয় সকানক্রদভই নতুন সকাড সজনাদযট কযা মাদফ না।
৮. নতুন জাতীয়কযণকৃত মফদ্যারয়মূদয সক্ষদে মফদ্যারয় ধযন সকাড অফশ্যই ‘৯৯’ দ্বাযা পূযণ কযদত দফ।
৯. গ্রাভ/ওয়াড ি : আনায মফদ্যারয়টি গ্রাদভ অফমিত দর গ্রাদভয নাভ এফাং মটি কদিাদযন/সৌযবায় অফমিত দর ওয়াদড যি নাভ/ নম্বয মরখুন ।
১০. মফদ্যারদয়য সগ্রড : আনায মফদ্যারয়টি সম সগ্রদডয (এ, মফ, ম, মড) তা ঠিকবাদফ মরখুন (শুদৄ যকাময ও নতুন জাতীয়কযণকৃত প্রাথমভক মফদ্যারদয়য সক্ষদে সগ্রদডয নাভ উদেে কযদত দফ)।
১১. সযমজদেদনয ন : আনায মফদ্যারয়টি জাতীয়কযণকৃত, সফযকাময মকাংফা মকন্ডায গাদট িন (সকমজ স্কুর) অথফা ইাংদযমজ বা নি স্কুর দর এটি সম াদর সযমজদেন সদয়দছ তা উদেে করুন।
১২. জাতীয়কযদণয ন : জাতীয়কযণকৃত এফাং যকাময প্রাথমভক মফদ্যারদয়য সক্ষদে জাতীয়কযণ/যকামযকযদণয ার উদেে করুন।
১৩. মফদ্যারদয়য অফিান : আনায মফদ্যারয়টি সৌযবা/মটি কযদাদযন/উদজরা/থানা/সজরা মকাংফা মফবাগীয় দদয (HQ) অফমিত দরই য অন্যথায় গ্রাভ মরখুন।
১৪. মফদ্যারদয়য সমাগাদমাগ ব্যফিা : সমাগাদমাগ ব্যফিা বাদরা দর সুগভ এফাং সমাগাদমাগ ব্যফিা োযা সমভন-সকান মানফান চদর না, সোদন মাওয়ায জন্য সতভন সকান যাস্তা-ঘাট সনই মকাংফা
মাওয়া-আা খুফই কষ্টাধ্য দর দুগ ভি মরখুন।
১৫. মফদ্যারদয়য সবৌদগামরক অফিান ঘদয : াওয দর ১, াািী দর ২, উকূরীয় দর ৩, চয অঞ্চর দর ৪, দযয ফমস্ত দর ৫, নদী তীযফমতি/বাঙ্গন এরাকা দর ৬, চা ফাগান দর ৭, ভতর
দর ৮, াািী চা ফাগান দর ৯, ীভান্ত এরাকা (ফড াি য সথদক ৫ মকমভ এয ভদধ্য) দর ১০, দ্বী এরাকা সর ১১, অন্যান্য দর ১২ মরখুন।
অনরাইদন তথ্য প্রদাসনয াধাযণ মনদদ ি না :
১. ফামল িক প্রাথমভক মফদ্যারয় শুভাময (ই-তথ্য াংগ্র) পযভ-এয অনরাইন দ্ধমতদত তথ্য প্রদাদনয জন্য http://www.dpe.gov.bd-সত প্রদফপূফ কি অবেন্তযীণ ই-সফায ভদধ্য প্রাথমভক
মফদ্যারয় ই-ব্যফিানায় মিক করুন অথফা http://myschool.eis.dpe.gov.bd ঠিকানায় যাময প্রদফ করুন।
২. ফামল িক প্রাথমভক মফদ্যারয় শুভাময পযভ পূযদণয জন্য অফশ্যই প্রাথমভক মফদ্যারয় ই-ব্যফিানায়-এ ব্যফাযকাযী মদদফ মনফমিত দত দফ। মমদ নতুন ব্যফাযকাযী মদদফ মনফমিত দত চান
তাদর ব্যফাযকাযী মনফিন অাংটি পূযণ করুন অথফা ইদতাভদধ্যই প্রাথমভক মফদ্যারয় ই-ব্যফিানায় মদস্টদভয ব্যফাযকাযী মদদফ মনফমিত দয় থাদকন তাদর ব্যফাযকাযী প্রদফ অাংটি
পূযণ কদয মদস্টদভ প্রদফ করুন।
৩. ২০১৮ াদরয প্রাথমভক মফদ্যারয় শুভাময তথ্য প্রদাদনয জন্য মূরাতা/ডোদফাড ি সথদক মফদ্যারয় শুভাময ২০১৮ সত মিক করুন। মনফিনকৃত প্রাথমভক মফদ্যারয় মূদয তামরকা দত আনায
মফদ্যারয়টি মনন য়ি কদয শুভাময তথ্য প্রদান ম্পন্ন করুন অথফা মফদ্যারয় মনফিদনয জন্য নতুন মফদ্যারয় মনফিন ফাটদন মিক কদয মফদ্যারদয়য অফিান প্রদান করুন অথফা EMIS সকাড এফাং
মফদ্যারদয়য ধযন প্রদান কদয প্রাপ্ত তামরকা দত আনায মফদ্যারয়টি মদরক্ট করুন এফাং মফদ্যারদয়য াধাযণ তথ্যাফমর প্রদান কদয মফদ্যারয় মনফিন ম্পন্ন করুন।
৪. ফামল িক প্রাথমভক মফদ্যারয় শুভাময অনরাইদন পূযদণ াাদেয জন্য প্রমতটি ধা/াতায় প্রদানকৃত মনদদ ি াফমর অনুযণ করুন।
৫. অনরাইন দ্ধমতদত তথ্য প্রদাদন সকান ভস্যা দর, ভস্যাটিয মফস্তামযত মরদে (ম্ভফ দর Screenshot ) myschool@dpe.gov.bd এ ইদভইর সপ্রযণ করুন।

উদজরা/থানা :

ইউমনয়ন/সৌযবা :

গ্রাভ/ওয়াড ি :

িাস্টায :

মফদ্যারদয়য EMIS সকাড :

মফদ্যারদয়য ধযন :

মফদ্যারদয়য ধযন সকাড : GPS দর ০১, নতুন জাতীয়কযণকৃত মফদ্যারয় (NNPS) দর ৯৯, RNGPS দর ০২, NRNGPS দর ০৩, যীক্ষণ মফদ্যারয় দর ০৪, ইফতদদায়ী ভাদ্রাা দর ০৫,
KG মফদ্যারয় দর ০৬, NGO পূণ াি ঙ্গ মফদ্যারয় দর ০৭, কমভউমনটি মফদ্যারয় দর ০৮, উচ্চ ভাদ্রাা াংযুক্ত ইফতদদায়ী দর ১০, উচ্চ মফদ্যারয় াংযুক্ত প্রাথমভক মফদ্যারয় দর ১১, BRAC সন্টায
দর ১২, যক্স (আনন্দ) স্কুর দর ১৩, মশু কল্যাণ মফদ্যারয় দর ১৪, ভমজদ মবমিক মক্ষা সকন্দ্র দর ১৫, ভমন্দয মবমিক মক্ষা সকন্দ্র দর ১৬, ভাজ কল্যাণ মফদ্যারয় দর ১৭, মুক ও ফমধয
মফদ্যারয় দর ১৮, অিদদয মফদ্যারয় দর ১৯, চা-ফাগান মফদ্যারয় দর ২০, কাযাগায অবেন্তদযয মফদ্যারয় দর ২১, অন্যান্য NGO-সন্টায দর ২২, াফ তি ে সজরা মযলদ মযচামরত িানা দর
২৩, ফমণ তি মফদ্যারয় ফা সকন্দ্র ব্যমতত অন্যান্য মফদ্যারয় দর ২৪, কওমভ ভাদ্রাা দর ২৫, ১৫০০ নতুন যকাময প্রাথমভক মফদ্যারয় দর ২৬ ও সদকন্ড চাি এডুদকন দর ২৭ মরখুন।

মফদ্যারদয়য
নাভ

ফাাংরায়
ইাংদযমজ ফি অক্ষদয

ধযন

মফদ্যারদয়য
মক্ষক
াংখ্যা

প্রধান মক্ষক

কাযী
মক্ষক

প্রাক-প্রাথ.
মক্ষক

প্যাযা মক্ষক

পুর মক্ষক

অনুদভামদত

প্রদমাজে নয়

প্রদমাজে নয়

াংযুক্ত (In)

প্রদমাজে নয়

প্রদমাজে নয়

াংযুক্ত (Out)

প্রদমাজে নয়

প্রদমাজে নয়

বফন ও কক্ষ
াংক্রান্ত তথ্য

বফন াংখ্যা

কক্ষ াংখ্যা

কভ যি ত
* প্রধান মক্ষক বাযপ্রাপ্ত দর তাদক কাযী মক্ষক (মূর দ) মদদফ গণনা/মফদফচনা কযদত দফ।
াংযুক্ত (In) ফরদত অন্য সকাদনা মফদ্যারয় দত মনজ মফদ্যারদয় াংযুক্ত ও াংযুক্ত (Out) ফরদত মনজ মফদ্যারয় সথদক
অন্য মফদ্যারয়/অমপদ াংযুক্ত বুঝাদফ।

মফদ্যারদয় সকান সকান সেমণদত াঠদান কযাদনা য় (ফমণ তি সেমণ চালু থাকদর োাঁ অথফা না মরখুন) :
প্রাক-প্রাথমভক

প্রথভ সেমণ

মদ্বতীয় সেমণ

তৃতীয় সেমণ

চতুথ ি সেমণ

1

ঞ্চভ সেমণ

লি সেমণ

প্তভ সেমণ

অষ্টভ সেমণ

ক. মফদ্যারদয়য াধাযণ তথ্যাফমর :
মফদ্যারদয়য একাদডমভক কাম িক্রভ চালু আদছ মক (োাঁ / না) :

মফদ্যারদয়য মক্ষা কাম িক্রভ (মক্ষা/শুদৄ ফারক/শুদৄ ফামরকা):

মেন ভাধ্যভ (ফাাংরা / সদীয় কামযক্যেরাদভ ইাংদযমজ / উবয়ই) :

মফদ্যারদয়য সগ্রড (এ / মফ / ম / মড / প্রদমাজে নয়) :

মেদফ প্রমতটি মশু কাম িক্রভ চালু আদছ মক (োাঁ / না) :

মফদ্যারদয়য বফন মূ মনজস্ব ম্পমিদত প্রমতমিত (োাঁ / না) :

মফদ্যারদয় টয়দরট (ওয়া ব্লক ব্যতীত) আদছ মক (োাঁ / না) :

প্রমতিায ন :

মফদ্যারদয় ওয়া ব্লক মনমভ তি দয়দছ মক (মনমভ তি / মনভ াি নাধীন / না) :
Mid Day Meal চালু আদছ মক?
(দদমনক / াপ্তামক / ামক্ষক / ভামক / নাই):
সযমজদেদনয ন :

জাতীয়কযদণয ন :

মফট াংখ্যা (কতটি) :

মফদ্যারদয়য সবৌগমরক অফিান (মনদদ ি না সদদে মরখুন) :

উদজরা দয সথদক দুযত্ব (মকমভ) :

মফদ্যারদয়য অফিান (গ্রাভ / য) :

মফদ্যারদয়য সমাগাদমাগ ব্যফিা (সুগভ / দুগ ভি ) :

মফদ্যারয়টি SLIP অনুদান ায় মক (োাঁ / না) :

মফদুেৎ াংদমাগ আদছ মক (োাঁ / না) :

মফদ্যারদয়য সেরায ভাঠ আদছ মক (োাঁ / না) :

মফদ্যারয়টি ভদডর স্কুর মক (োাঁ / না) :

মফদ্যারদয়য নাভ পরক আদছ মক (োাঁ / না) :

ীভানা প্রাচীয আদছ মক (াকা প্রাচীয / নাই/ cÖ‡hvR¨ bq) :

মনযাদ ানীয় জদরয ব্যফিা আদছ মক (োাঁ / না) :

এএভম বামতয নাভ :

ে. মফদ্যারদয়য ভূমভয তথ্য : (ভূমভয ছকটি শুদৄভাে GPS, NNPS, RNGPS, NRNGPS এয জন্য প্রদমাজে)

ক্রভ

ভূমভয
মযভাণ
(তাাং
)

ফ দি ল
জময
অনুমা
য়ী
েমতয়ান
নম্বয

ফ দি ল
জময
অনুমা
য়ী দাগ
নম্বয

দমরর নম্বয
ও তামযে

(BS)

ারনাগাদ
ভূমভ
উন্নয়ন কয
মযদাধ
কযা
দয়দছ
মক?

ভূমভয দাতায
নাভ

ভূমভ গ্রীতায
নাভ

নাভজাযী
দয়দছ মক
না?
(োাঁ / না)

নাভজাযী
ভামরকানা
(নম্বয ও
তামযে)

মুদয়
জমভ
দেদর
আদছ মক?
(োাঁ / না)

জমভ
াংক্রান্ত
সকান
we‡iva/gv
gvgjv
Av‡Q মক?
(োাঁ / না)

(োাঁ / না)

াই স্কুর
াংরগ্ন
মফদ্যারদয়
ভূমভ
াংক্রান্ত
সকাদনা
ভস্যা
আদছ মক?
(োাঁ / না)

গ. মফদ্যারদয়য বফদনয তথ্য :
বফদনয
নম্বয

বফনটি কত তরা মফমষ্ট

মনভ াি দনয ন

বফনটি কত তরায মবমি
মফমষ্ট
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বফদনয ফতিভান অফিা
বফদনয কক্ষ াংখ্যা

(বাদরা / মনভ াি ণাধীন / জযাজীণ ,ি সভযাভত
প্রদয়াজন / ঝমাঁ কপুণ ি জরুময সভযাভত
প্রদয়াজন / মযতেক্ত)

ঘ. মফদ্যারদয়য কদক্ষয তথ্য :
কদক্ষয ব্যফায
বফদনয
নম্বয

কক্ল নম্বয

(সেমণকক্ষ, প্রধান মক্ষক/অমপ কক্ষ,
কাযী মক্ষক কক্ষ, রাইদেময কক্ষ,
উকযণ প্রদিন কক্ষ, বান্ডায ফা সস্টায
কক্ষ, প্রাক-প্রাথমভক কক্ষ, অন্যান্য কক্ষ)

কদক্ষয
দদঘ েি

কদক্ষয
প্রি

(ফুট)

(ফুট)

মনভ াি দণয ধযন
(াকা /
সমভাকা)

মনভ াি সণয
ার

সকান প্রকল্প/
সপ্রাগ্রাদভ মনমভ তি
দয়দছ?
(মইমডম ১ / মইমডম
২ / মইমডম ৩ /
অন্যান্য)

কদক্ষয ফতিভান
অফিা
(বাদরা / মনভ াি ণাধীন /
জযাজীণ ,ি সভযাভত
প্রদয়াজন / ঝমাঁ কপুণ ি
জরুময সভযাভত
প্রদয়াজন / মযতেক্ত)

* কদক্ষয নম্বয এয সক্ষদে Serial Sequence Maintain কযদত দফ (উদাযণ : মমদ প্রথভ বফদনয কক্ষ াংখ্যা সভাট ০৪টি য় তাদর মদ্বতীয় বফদনয কদক্ষয Serial নম্বয ০৫ মদদয় শুরু কযদত
দফ)। উদেখ্য, মিঁমিয মনদচ অফমিত অাংটি মফদ্যারদয়য কক্ষ মদদফ গণ্য কযা মাদফ না।
* একটি বফদনয কদক্ষয নম্বয ও ব্যফায সল দর ম িায়ক্রদভ/ধাযাফামকবাদফ অন্য বফদনয কদক্ষয নম্বয ও ব্যফায মরেদত দফ।

ঙ. মফদ্যারদয়য স্যামনদটন ব্যফিা (ওয়া ব্লক ব্যতীত) :
টয়দরদটয
ক্রমভক
নম্বয

ব্যফাযকাযী
(ফারক, ফামরকা, ফারক-ফামরকা সমৌথ, :
মক্ষক, প্রধান মক্ষক, মক্ষকদদয সমৌথ)

ফতিভান অফিা
(বাদরা / মনভ াি ণাধীন / জযাজীণ ,ি সভযাভত
প্রদয়াজন / ঝমাঁ কপুণ ি জরুময সভযাভত
প্রদয়াজন / মযতেক্ত)
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মযস্কাযক
দ্রব্যামদ আদছ
মক?
(োাঁ / না)

সভযাভতদমাগ্য
(োাঁ / না /

প্রদমাজে নয়)

টয়দরদট
ামনয
যফযা
(আদছ / নাই)

টয়দরট সকান প্রকদল্পয
আওতায় মনমভ তি
(মইমডম ১ / মইমডম ২
/ মইমডম ৩ / অন্যান্য)

চ. মফদ্যারদয়য ওয়া ব্লক ব্যফিা (মফদ্যারদয়য ওয়া ব্লক মনমভ তি ফরদত মনভ াি ন কাজ ম্পন্নপূফ কি ব্যফায উদমাগী বুঝাদফ) :
ওয়া
ব্লদক
টয়দরদটয
ক্রমভক
নম্বয

মনভ াি দণয ার

ব্যফাযকাযী

ফতিভান অফিা

(ফারক, ফামরকা, পুরুল মক্ষক, ভমরা
মক্ষক)

(বাদরা / মনভ াি ণাধীন / জযাজীণ ,ি সভযাভত প্রদয়াজন /
ঝমাঁ কপুণ ি জরুময সভযাভত প্রদয়াজন / মযতেক্ত)

ওয়াব্লক
ব্যফত দে
মক?
(োাঁ / না)

সভযাভতদমাগ্য
(োাঁ / না /

প্রদমাজে নয়)

টয়দরদট
ামনয
যফযা
(আদছ / নাই)

ছ. মফদ্যারদয়য ানীয় জদরয ব্যফিা :
মফদ্যারদয় মনযাদ ও মফশুদ্ধ োফায
ামনয উৎ
(যফযা ফা াপ্লাই, নরকূ, মপল্টায,
অন্যান্য)

সভযাভত /
াংস্কাযদমাগ্য

উৎদয ফতিভান অফিা
(বাদরা, সভাটামুটি, োযা,
েনন/মনভ াি ণ চরভান, মযতেক্ত)

নরকূদয সক্ষদে
(আদ মি নকমুক্ত, আদ মি নকযুক্ত,
আদ মি নকদূলণ এরাকা এফাং যীক্ষা কযা
য়মন)

(োাঁ / না /

প্রদমাজে নয়)

সকান প্রকদল্পয
আওতায় মনমভ তি
(মইমডম-১, মইমডম২, মইমডম-৩,
অন্যান্য)

জ. আফাফে, মি অনুদান ও মফদ্যারয় ব্যফিানা কমভটি:

আফাফদেয ধযন

আফাফদেয তথ্য
ব্যফায
উদমাগী

মি অনুদান (SLIP Grant)
সভযাভত
সমাগ্য

ব্যফায
অনুদাদমাগী

সম মফলদয় তথ্য মদদত দফ

সচয়ায

সকাড/াংখ্যা
/মযভান

মফদ্যারয় মি অনুদানর্ভক্ত মক না? (োাঁ / না)
চরমত অথ ি ফছদয মফদ্যারয় মি অনুদান সদয়দছ মক?

সটমফর

(োাঁ / না)

াই-সফঞ্চ

গাইড রাইন অনুমায়ী মি মযকল্পনা প্রণীত দয়দছ মক?
(োাঁ / না / প্রদমাজে নয়)
অনুদভামদত মি মযকল্পনা দৃশ্যভান িাদন প্রদমিত মক না?
(োাঁ / না / প্রদমাজে নয়)
মি মযকল্পনা অনুমায়ী কাম িক্রভমূ ফাস্তফায়ন দে মক?
(োাঁ / না / প্রদমাজে নয়)
গত অথ ি ফছদয মি কাম িক্রভ াভামজক মূল্যায়ন কমভটি
কতৃিক মূল্যাময়ত দয়দছ মক? (োাঁ / না / প্রদমাজে নয়)

সরা-সফঞ্চ
ব্লাক/চকদফাড ি
সায়াইট/ভাকিাযদফাড ি
পুমনদফাড ি
আরমভযা

মনদমাক্ত সকান উৎ সথদক কত টাকা মি অনুদান সদয়দছ (টাকায মযভান অথফা দ্রব্য
াভগ্রী সদর তা আনুভামনক মূল্য টাকায় রূান্তয কদয মরখুন)

পোন (সটমফর ও মমরাং )
বুক সরপ

ক. প্রাথমভক মক্ষা অমধদপ্তয (DPE) :

পাইর সকমফদনট
অন্যান্য যিাভ (াযভমনয়াভ,

ে. সজরা মযলদ:
গ. উদজরা মযলদ:

তফরা, ময়াদনা ইতোমদ)

ঘ. ইউমনয়ন মযলদ:

* আফাফদেয ধযন অনুমায়ী কতটি আফাফে আদছ তায াংখ্যা উদেে কযদত দফ।

ঙ. িানীয় জনগণ:
চ. াংিা/কমভউমনটি/এনমজও/অন্যান্য:
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ঝ. মফদ্যারদয়য তথ্য প্রযুমক্ত াংক্রান্ত তথ্য:
উৎমবমিক প্রাপ্ত াংখ্যা

আদছ মক না?

সম মফলদয় তথ্য মদদত দফ

(োাঁ / না)

মইমডম-২

মইমডম-৩

অচর থাকদর

অন্যান্য উৎ

(াংখ্যা মরখুন)

মফদ্যারদয়য জন্য কমম্পউটায
মফদ্যারদয়য জন্য সকান ল্যাট
মফদ্যারসয়য সেমণকদক্ষ ভামল্টমভমডয়া
ইন্টাযদনট াংদমাদগয ধযন

প্রদমাজে নয়

(েডব্যান্ড / ওয়াই পাই (WiFi) / ভদডভ / সকাদনা ব্যফিা নাই)

তথ্য প্রযুমক্ত ব্যফাদয ক্ষভ মক্ষক আদছ মক (োাঁ / না)

প্রদমাজে নয়

ঞ. মফদ্যারয় ব্যফিানা কমভটি ও াভামজক উদ্বুদ্ধকযণ বা :
মফদ্যারয় ব্যফিানা কমভটি (এএভম)

াভামজক উদ্বুদ্ধকযণ বা

সম মফলদয় তথ্য মদদত দফ

সকাড/াংখ্যা

ন

সম মফলদয় তথ্য মদদত দফ

মফদ্যারদয় এএভম গঠিত দয়দছ মক? (োাঁ / এডক / িমগত / না)

ভা ভাদফদয াংখ্যা

ফতিভাদন এএভময পুরুল দস্য কতজন?

অমববাফক ভাদফদয াংখ্যা

ফতিভাদন এএভময ভমরা দ্স্স্য কতজন?

২০১৬

াংখ্যা

উঠান দফঠক াংখ্যা
ম িা মর াংখ্যা

২০১৭ াদর এএভময কতটি বা দয়দছ?

সাভ মবমজট াংখ্যা
ভা ভাদফদয াংখ্যা
অমববাফক ভাদফদয াংখ্যা
২০১৭

উঠান দফঠক াংখ্যা
ম িা মর াংখ্যা
সাভ মবমজট াংখ্যা

ট. মফদ্যারয় কোচম্যান্ট এরাকায শুভামযকৃত মশুদদয ারনাগাদ তথ্য মদন(২০১৮ াদরয ২৮ সপব্রুয়াযী ম িন্ত) মনদমাক্ত ছকটি সম কর মফদ্যারদয়য কোচম্যান্ট এরাকা মনধ িাযণ কযা
আদছ শুদৄভাে তাদদয জন্য প্রদমাজে :
* ৪-১৮ ফছয ফয়ম (সকাথাও িাসরো করুক অথফা না করুক) কোচম্যান্ট এরাকায কর মশুয তথ্য মদদত দফ।

(২৮ সপব্রুয়াযী ২০১৮সত ফয়)

মফদ্যারয় কোচদভন্ট
এরাকায ফয়মবমিক
শুভামযকৃত মশু

শুভামযকৃত মশুদদয
ভদধ্য এ মফদ্যারদয়
বমিিকৃত মশু

শুভামযকৃত মশুদদয
ভদধ্য অন্য মফদ্যারদয়
বমিিকৃত মশু

ফারক

ফামরকা

ফারক

ফামরকা

ফারক

ফামরকা

১

২

৩

৪

৫

৬

২০১৪ (৪ ফছয)
২০১৩ (৫ ফছয)
২০১২ (৬ ফছয)
২০১১ (৭ ফছয)
২০১০ (৮ ফছয)
২০০৯ (৯ ফছয)
২০০৮ (১০ ফছয)
২০০৭ (১১ ফছয)
২০০৬ (১২ ফছয)
২০০৫ (১৩ ফছ )
২০০৪ (১৪ ফছয)
২০০৩ (১৫ ফছয)
২০০২ (১৬ ফছয)
২০০১ (১৭ ফছয)
২০০০ (১৮ ফছয)
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শুভামযকৃত মশুদদয
ভদধ্য -অবমিিকৃত
মকাংফা সকাথাও বমতি
য়মন এরূ মশু
ফারক
ফামরকা
৭

৮

কোচদভন্ট এরাকায
ফাইদয সথদক আগত
ও বমিিকৃত মশু
ফারক

ফামরকা

৯

১০

মফদ্যারয় কোচদভন্ট
এরাকায মফদল
চামদা ম্পন্ন মশুয
াংখ্যা
ফারক
ফামরকা
১১

১২

ঠ. ০) মক্ষাথী াংক্রান্ত - প্রাক-প্রাথমভক সেমন :
জমার মবমিক বমতিকৃত মক্ষাথীয াংখ্যা

বমতিকৃত মফদল চামদা ম্পন্ন মক্ষাথীয াংখ্যা

(২০১৮ াদরয ২৮ সপব্রুয়াযী ম িন্ত বমতি সযমজস্টায সদদে মক্ষাথীয তথ্য মদন)

(২০১৮ াদরয ২৮ সপব্রুয়াযী ম িন্ত)

জমার
(২৮ সপব্রুয়াযী ২০১৮-সত ফয়)

ফারক

ফামরকা

মফদল চামদায ধযন*

সভাট*

২০১৪ (৪ ফছয)

াযীমযক

২০১৩ (৫ ফছয)

ক্ষীণদৃমষ্ট

২০১২ (৬ ফছয)

ক্ষীণেফণ

২০১১ (৭ ফছয)

ফাকপ্রমতফমি

* জমার মবমিক বমতিকৃত সভাট মক্ষাথীয াংখ্যা এয াদথ ২০১৮ াদরয সেমণমবমিক
মক্ষাথীয াংখ্যা সভাট মক্ষাথী াংখ্যা অফশ্যই ভান দত দফ

বুমদ্ধবৃমিক

ফামরকা

* মফদল চামদা ম্পন্ন মশুয ধযন মনণ য়ি দ্ধমত:
াযীমযক : াধাযণত সম ফ মশুয াত -া ফা যীদযয অন্য সকাদনা অঙ্গ -প্রতেঙ্গ সমদকান
প্রকায মফকরাঙ্গ, াত-া মফীন মকাংফা চরাচসর অসুমফধা য় এরূ মশু।
ক্ষীণদৃমষ্ট : চভায াাদেও মাদদয দৃমষ্ট স্বাবামফক নয় , মাযা মুেভন্ডদরয কাদছ ফই মনদয়
িায সচষ্টা কদয, মাদদয মযস্কাযবাদফ মরেদত অসুমফধা য় এরূ মশু।
ক্ষীণেফণ : মাযা স্বাবামফক স্বযভাোয় কথা বুঝদত ফা উরমি কযদত াদয না , মাযা সেয
ভদধ্য াথ কি ে বুঝদত াদয না, মাযা কাদনয মছদন াত সযদে সানায সচষ্টা কদয এরূ মশু।
ফাকপ্রমতফিী : মাযা স্বাবামফক কথা ফরদত াদয না , মাযা জিতা মনদয় কথা ফদর , কন্ঠস্বদয
ভস্যা থাকায কাযদণ মাযা কথা বুঝাদত াদয না ফা বুঝাদত কষ্ট য়, কথা ফরায ভয় মাদদয
মুেবমঙ্গয মফকৃমত সদো সদয়, কথায ভাধ্যদভ মাযা অদন্যয াদথ সমাগাদমাগ িান কযদত াদয
না এরূ মশু।
বুমদ্ধবৃমিক : কথাফাতিায় সফাকা -সফাকা বাফ , বীতু স্ববাদফয , স্বযণমক্ত অদক্ষাকৃত কভ ,
সকাদনা কথা এক ফায ফা দুই ফায ফরদর বুঝদত াদয না ফা বুঝদত অদনক ভয় রাদগ , মকছু
মকছু কাজ কযদত ধাযাফামকতা যক্ষা কযদত াদয না , খুফ মভর আদছ এভন সকাদনা মফলয়
দজ াথ কি ে মনণ য়ি কযদত াদয না এরূ মশু।
অটিমস্টক : অটিমস্টক মশুযা নাভ ধদয ডাকদর ািা সদয় না। বালায ব্যফায ঠিকবাদফ
কযদত াদয না। নতুন মকছু সদর উচ্ছ্বা প্রকা কদয না। এযা মফদল ধয সনয আচযণ ফায
ফায কযদত থাদক।
অন্যান্য : উদেমেত ছয় ধযদনয মফদল চামদা ম্পন্ন মশু ছািা অন্য সকাদনা ধযদনয মফদল
চামদা ম্পন্ন মশু আনায মফদ্যারদয় বমতি দর তা এই ঘদয মরেদত দফ।

সভাট

২০১৭
২০১৮*
বমতিকৃত উজামত/ক্ষুদ্র নৃ-সগািী মক্ষাথীয াংখ্যা
(২০১৮ াদরয ২৮ সপব্রুয়াযী ম িন্ত)

উজামত/ক্ষুদ্র নৃ-সগািীয ধযন

ফারক

ফামরকা

সভাট

অন্যান্য

(২০১৭ াদরয মডদম্বয ও ২০১৮ াদরয ২৮ সপব্রুয়াযী ম িন্ত বমতি/ামজযা সযমজস্টায
সদদে তথ্য মদন)

ফারক

ফামরকা

অটিমস্টক

সেমণমবমিক মক্ষাথীয াংখ্যা

ার

ফারক

সভাট

চাকভা
ভাযভা
মেপুযা
গাদযা
াাঁওতার
ভমনপুময

(উদযাক্ত মনণ য়ি দ্ধমতটি প্রাক-প্রাথমভক সথদক অষ্টভ সেমণয জন্য প্রদমাজে)

াদময (ওযাও)

উবৃমি প্রকল্পর্ভক্ত সুমফধাদবাগী মক্ষাথীয াংখ্যা

অন্যান্য

২০১৭-সত বমতিকৃতদদয ভদধ্য ফ দি ল সকায়াট িাদয কতজনদক উবৃমি সদওয়া দয়দছ

স্কুর মপমডাং সপ্রাগ্রাভর্ভক্ত মক্ষাথীয াংখ্যা

মক্ষাথীয ধযন

(২০১৮ াদরয ২৮ সপব্রুয়াযী ম িন্ত)

সপ্রাগ্রাদভয নাভ

ফারক

ফামরকা

ফারক

সভাট

২০১৭-সত বমতিকৃত

সভাট

মক্ষাথীদদয গি উমিমতয তকযা (%) ায
(প্রমতটি ঘয আরাদা আরাদাবাদফ পূযণ কযদত দফ)

World Food Program (WFP)
Mid Day Meal

ভা

অন্যান্য সপ্রাগ্রাভ

ফামরকা

ফামরকা

গি

অদক্টাফয ২০১৭

(২০১৭ াদরয মক্ষাথীদদয ভদধ্য কতজন একই সেমণদত অধ্যয়ন/পুনযাবৃমি কযসছ)

ফারক

ফারক

এমপ্রর ২০১৭

২০১৮ াদর একই সেমণদত অধ্যয়ন/পুনযাবৃমি
মক্ষাথীয ধযন

ফামরকা

সভাট

সেমণমবমিক (সকনমবমিক) াোয তথ্য
(২০১৮ াদরয ২৮ সপব্রুয়াযী ম িন্ত)

একই সেমণদত অধ্যয়ন/পুনযাবৃমি

াো

ফারক

ফামরকা

সমৌথ

াোয (সকন) াংখ্যা
াঠেপুস্তক াংক্রান্ত তথ্য
(২০১৮ াদরয ৩১ জানুয়াযীয ভদধ্য প্রাপ্ত াঠপুস্তক এফাং মক্ষাথীদদয ভদধ্য মফতযদণয তথ্য মদন)

াঠেপুস্তদকয নাভ

প্রাপ্ত াঠেপুস্তক

প্রাপ্ত মক্ষাথী

মক্ষক উকযণ*

ভন্তব্য

আভায ফই
এদা মরেদত মমে
* মক্ষক উকযণ ফরদত মক্ষক াংস্কযণ, মনদদ মিকা, াময়কা।
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ঠ. ১) মক্ষাথী াংক্রান্ত - প্রথভ সেমন :
জমার মবমিক বমতিকৃত মক্ষাথীয াংখ্যা

সেমণমবমিক মক্ষাথীয াংখ্যা

(২০১৮ াদরয ২৮ সপব্রুয়াযী ম িন্ত বমতি সযমজস্টায সদদে মক্ষাথীয তথ্য মদন)

(২০১৭ াদরয মডদম্বয ও ২০১৮ াদরয ২৮ সপব্রুয়াযী ম িন্ত বমতি/ামজযা সযমজস্টায
সদদে তথ্য মদন)

জমার
(২৮ সপব্রুয়াযী ২০১৮-সত ফয়)

ফারক

ফামরকা

সভাট*

ার

২০১৩ (৫ ফছয)

ফারক

ফামরকা

সভাট

২০১৭

২০১২ (৬ ফছয)

২০১৮*

২০১১ (৭ ফছয)

বমতিকৃত মফদল চামদা ম্পন্ন মক্ষাথীয াংখ্যা

২০১০ (৮ ফছয)

(২০১৮ াদরয ২৮ সপব্রুয়াযী ম িন্ত)

২০০৯ (৯ ফছয)

মফদল চামদায ধযন

২০০৮ (১০ ফছয)

ফারক

ফামরকা

সভাট

াযীমযক

২০০৭ (১১ ফছয)

ক্ষীণদৃমষ্ট

* জমার মবমিক বমতিকৃত সভাট মক্ষাথীয াংখ্যা এয াদথ ২০১৮ াদরয সেমণমবমিক
মক্ষাথীয াংখ্যা সভাট মক্ষাথী াংখ্যা অফশ্যই ভান দত দফ

ক্ষীণেফণ
ফাকপ্রমতফমি
বুমদ্ধবৃমিক
অটিমস্টক

বমতিকৃত উজামত/ক্ষুদ্র নৃ-সগািী মক্ষাথীয াংখ্যা

অন্যান্য

(২০১৮ াদরয ২৮ সপব্রুয়াযী ম িন্ত)

উজামত/ক্ষুদ্র নৃ-সগািীয ধযন

ফারক

ফামরকা

উবৃমি প্রকল্পর্ভক্ত সুমফধাদবাগী মক্ষাথীয াংখ্যা

সভাট

২০১৭-সত বমতিকৃতদদয ভদধ্য ফ দি ল সকায়াট িাদয কতজনদক উবৃমি সদওয়া দয়দছ

চাকভা

মক্ষাথীয ধযন

ভাযভা

ফারক

ফামরকা

সভাট

২০১৭-সত বমতিকৃত

মেপুযা

মক্ষাথীদদয গি উমিমতয তকযা (%) ায
(প্রমতটি ঘয আরাদা আরাদাবাদফ পূযণ কযদত দফ)

গাদযা
াাঁওতার

ভা

ভমনপুময

ফারক

ফামরকা

গি

এমপ্রর ২০১৭

াদময (ওযাও)

অদক্টাফয ২০১৭

অন্যান্য

সেমণমবমিক (সকনমবমিক) াোয তথ্য

স্কুর মপমডাং সপ্রাগ্রাভর্ভক্ত মক্ষাথীয াংখ্যা

(২০১৮ াদরয ২৮ সপব্রুয়াযী ম িন্ত)

(২০১৮ াদরয ২৮ সপব্রুয়াযী ম িন্ত)

সপ্রাগ যাদভয নাভ

ফারক

ফামরকা

াো

সভাট

ফারক

ফামরকা

সমৌথ

াোয (সকন) াংখ্যা

World Food Program (WFP)

প্রাক-প্রাথমভক সেমণ ভাপ্ত কদয ১ভ সেমণদত বমতিকৃত মক্ষাথীয াংখ্যা

Mid Day Meal

(২০১৮ াদরয ২৮ সপব্রুয়াযী ম িন্ত)

অন্যান্য সপ্রাগ্রাভ

মক্ষাথীয ধযন
২০১৮ াদর একই সেমণদত অধ্যয়ন/পুনযাবৃমি
ফ রক

ফামরকা

ফ মরকা

সভাট

এ মফদ্যারদয় সেমণ ভাপ্তকাযী

(২০১৭ াদরয মক্ষাথীদদয ভদধ্য কতজন একই সেমণদত অধ্যয়ন/পুনযাবৃমি কযদছ)

মক্ষাথীয ধযন

ফারক

অন্য মফদ্যাদরদয় সেমণ ভাপ্তকাযী

সভাট

যাময ১ভ সেমণদত বমতিকৃত

একই সেমণদত অধ্যয়ন/পুনযাবৃমি

াঠেপুস্তক াংক্রান্ত তথ্য
(২০১৮ াদরয ৩১ জানুয়াযীয ভদধ্য প্রাপ্ত াঠপুস্তক এফাং মক্ষাথীদদয ভদধ্য মফতযদণয তথ্য মদন)

াঠেপুস্তদকয নাভ

প্রাপ্ত াঠেপুস্তক

প্রাপ্ত মক্ষাথী

মক্ষক উকযণ*

ভন্তব্য

আভায ফাাংরা ফই
প্রাথমভক গমণত
English For Today
* মক্ষক উকযণ ফরদত মক্ষক াংস্কযণ, মনদদ মিকা, াময়কা।
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ঠ. ২) মক্ষাথী াংক্রান্ত - মদ্বতীয় সেমন :
জমার মবমিক বমতিকৃত মক্ষাথীয াংখ্যা

সেমণমবমিক মক্ষাথীয াংখ্যা

(২০১৮ াদরয ২৮ সপব্রুয়াযী ম িন্ত বমতি সযমজস্টায সদদে মক্ষাথীয তথ্য মদন)

(২০১৭ াদরয মডদম্বয ও ২০১৮ াদরয ২৮ সপব্রুয়াযী ম িন্ত বমতি/ামজযা সযমজস্টায
সদদে তথ্য মদন)

জমার
(২৮ সপব্রুয়াযী ২০১৮-সত ফয়)

ফারক

ফামরকা

সভাট*

ার

২০১২ (৬ ফছয)

ফারক

ফামরকা

সভাট

২০১৭

২০১১ (৭ ফছয)

২০১৮*

২০১০ (৮ ফছয)

বমতিকৃত মফদল চামদা ম্পন্ন মক্ষাথীয াংখ্যা

২০০৯ (৯ ফছয)

(২০১৮ াদরয ২৮ সপব্রুয়াযী ম িন্ত)

২০০৮ (১০ ফছয)

মফদল চামদায ধযন

২০০৭ (১১ ফছয)

ফারক

ফামরকা

সভাট

াযীমযক

২০০৬ (১২ ফছয)

ক্ষীণদৃমষ্ট

* জমার মবমিক বমতিকৃত সভাট মক্ষাথীয াংখ্যা এয াদথ ২০১৮ াদরয সেমণমবমিক
মক্ষাথীয াংখ্যা সভাট মক্ষাথী াংখ্যা অফশ্যই ভান দত দফ

ক্ষীণেফণ
ফাকপ্রমতফমি
বুমদ্ধবৃমিক
অটিমস্টক

বমতিকৃত উজামত/ক্ষুদ্র নৃ-সগামি মক্ষাথীয াংখ্যা

অন্যান্য

(২০১৮ াদরয ২৮ সপব্রুয়াযী ম িন্ত)

উজামত/ক্ষুদ্র নৃ-সগামিয ধযন

ফারক

ফামরকা

উবৃমি প্রকল্পর্ভক্ত সুমফধাদবাগী মক্ষাথীয াংখ্যা

সভাট

২০১৭-সত বমতিকৃতদদয ভদধ্য ফ দি ল সকায়াট িাদয কতজনদক উবৃমি সদওয়া দয়দছ

চাকভা

মক্ষাথীয ধযন

ভাযভা

ফারক

ফামরকা

সভাট

২০১৭-সত বমতিকৃত

মেপুযা

মক্ষাথীদদয গি উমিমতয তকযা (%) ায
(প্রমতটি ঘয আরাদা আরাদাবাদফ পূযণ কযদত দফ)

গাদযা
াাঁওতার

ভা

ভমনপুময

ফারক

ফামরকা

গি

এমপ্রর ২০১৭

াদময (ওযাও)

অদক্টাফয ২০১৭

অন্যান্য

সেমণমবমিক (সকনমবমিক) াোয তথ্ম

স্কুর মপমডাং সপ্রাগ্রাভর্ভক্ত মক্ষাথীয াংখ্যা

(২০১৮ াদরয ২৮ সপব্রুয়াযী ম িন্ত)

(২০১৮ াদরয ২৮ সপব্রুয়াযী ম িন্ত)

সপ্রাগ্রাদভয নাভ

ফারক

ফামরকা

াো

সভাট

ফারক

ফামরকা

সমৌথ

াোয (সকন) াংখ্যা

World Food Program (WFP)
Mid Day Meal

অন্যান্য সপ্রাগ্রাভ
২০১৮ াদর একই সেমণদত অধ্যয়ন/পুনযাবৃমি
(২০১৭ াদরয মক্ষাথীদদয ভদধ্য কতজন একই সেমণদত অধ্যয়ন/পুনযাবৃমি কযদছ)

মক্ষাথীয ধযন

ফারক

ফামরকা

সভাট

একই সেমণদত অধ্যয়ন/পুনযাবৃমি
াঠেপুস্তক াংক্রান্ত তথ্য
(২০১৮ াদরয ৩১ জানুয়াযীয ভদধ্য প্রাপ্ত াঠপুস্তক এফাং মক্ষাথীদদয ভদধ্য মফতযদণয তথ্য মদন)

াঠেপুস্তদকয নাভ

প্রাপ্ত াঠেপুস্তক

প্রাপ্ত মক্ষাথী

মক্ষক উকযণ*

ভন্তব্য

আভায ফাাংরা ফই
প্রাথমভক গমণত
English For Today
* মক্ষক উকযণ ফরদত মক্ষক াংস্কযণ, মনদদ মিকা, াময়কা।
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ঠ. ৩) মক্ষাথী াংক্রান্ত - তৃতীয় সেমন :
জমার মবমিক বমতিকৃত মক্ষাথীয াংখ্যা

সেমণমবমিক মক্ষাথীয াংখ্যা

(২০১৮ াদরয ২৮ সপব্রুয়াযী ম িন্ত বমতি সযমজস্টায সদদে মক্ষাথীয তথ্য মদন)

(২০১৭ াদরয মডদম্বয ও ২০১৮ াদরয ২৮ সপব্রুয়াযী ম িন্ত বমতি/ামজযা সযমজস্টায
সদদে তথ্য মদন)

জমার
(২৮ সপব্রুয়াযী ২০১৮-সত ফয়)

ফারক

ফামরকা

সভাট*

ার

২০১১ (৭ ফছয)

ফারক

ফামরকা

সভাট

২০১৭

২০১০ (৮ ফছয)

২০১৮*

২০০৯ (৯ ফছয)

বমতিকৃত মফদল চামদা ম্পন্ন মক্ষাথীয াংখ্যা

২০০৮ (১০ ফছয)

(২০১৮ াদরয ২৮ সপব্রুয়াযী ম িন্ত)

২০০৭ (১১ ফছয)

মফদল চামদায ধযন

২০০৬ (১২ ফছয)

ফারক

ফামরকা

সভাট

াযীমযক

২০০৫ (১৩ ফছয)

ক্ষীণদৃমষ্ট

* জমার মবমিক বমতিকৃত সভাট মক্ষাথীয াংখ্যা এয াদথ ২০১৮ াদরয সেমণমবমিক
মক্ষাথীয াংখ্যা সভাট মক্ষাথী াংখ্যা অফশ্যই ভান দত দফ

ক্ষীণেফণ
ফাকপ্রমতফমি
বুমদ্ধবৃমিক
অটিমস্টক

বমতিকৃত উজামত/ক্ষুদ্র নৃ-সগািী মক্ষাথীয াংখ্যা

অন্যান্য

(২০১৮ াদরয ২৮ সপব্রুয়াযী ম িন্ত)

উজামত/ক্ষুদ্র নৃ-সগািীয ধযন

ফারক

ফামরকা

উবৃমি প্রকল্পর্ভক্ত সুমফধাদবাগী মক্ষাথীয াংখ্যা

সভাট

২০১৭-সত বমতিকৃতদদয ভদধ্য ফ দি ল সকায়াট িাদয কতজনদক উবৃমি সদওয়া দয়দছ

চাকভা

মক্ষাথীয ধযন

ভাযভা

ফারক

ফামরকা

সভাট

২০১৭-সত বমতিকৃত

মেপুযা

মক্ষাথীদদয গি উমিমতয তকযা (%) ায
(প্রমতটি ঘয আরাদা আরাদাবাদফ পূযণ কযদত দফ)

গাদযা
াাঁওতার

ভা

ভমনপুময

ফারক

ফামরকা

গি

এমপ্রর ২০১৭

াদময (ওযাও)

অদক্টাফয ২০১৭

অন্যান্য

সেমণমবমিক (সকনমবমিক) াোয তথ্য

স্কুর মপমডাং সপ্রাগ্রাভর্ভক্ত মক্ষাথীয াংখ্যা

(২০১৮ াদরয ২৮ সপব্রুয়াযী ম িন্ত)

(২০১৮ াদরয ২৮ সপব্রুয়াযী ম িন্ত)

সপ্রাগ্রাদভয নাভ

ফারক

ফামরকা

াো

সভাট

ফারক

ফামরকা

সমৌথ

াোয (সকন) াংখ্যা

World Food Program (WFP)
Mid Day Meal

অন্যান্য সপ্রাগ্রাভ
২০১৮ াদর একই সেমণদত অধ্যয়ন/পুনযাবৃমি
(২০১৭ াদরয মক্ষাথীদদয ভদধ্য কতজন একই সেমণদত অধ্যয়ন/পুনযাবৃমি কযদছ)

মক্ষাথীয ধযন

ফারক

ফামরকা

সভাট

একই সেমণদত অধ্যয়ন/পুনযাবৃমি
াঠেপুস্তক াংক্রান্ত তথ্য
(২০১৮ াদরয ৩১ জানুয়াযীয ভদধ্য প্রাপ্ত াঠপুস্তক এফাং মক্ষাথীদদয ভদধ্য মফতযদণয তথ্য মদন)

াঠেপুস্তদকয নাভ

প্রাপ্ত াঠেপুস্তক

প্রাপ্ত মক্ষাথী

মক্ষক উকযণ*

ভন্তব্ম

আভায ফাাংরা ফই
প্রাথমভক গমণত
English For Today

প্রাথমভক মফজ্ঞান
ফাাংরাদদ ও মফশ্ব মযচয়
ধভ ি ও দনমতক মক্ষা
* মক্ষক উকযণ ফরদত মক্ষক াংস্কযণ, মনদদ মিকা, াময়কা।
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ঠ. ৪) মক্ষাথী াংক্রান্ত - চতুথ ি সেমন :
জমার মবমিক বমতিকৃত মক্ষাথীয াংখ্যা

সেমণমবমিক মক্ষাথীয াংখ্যা

(২০১৮ াদরয ২৮ সপব্রুয়াযী ম িন্ত বমতি সযমজস্টায সদদে মক্ষাথীয তথ্য মদন)

(২০১৭াদরয মডদম্বয ও ২০১৮ াদরয ২৮ সপব্রুয়াযী ম িন্ত বমতি/ামজযা সযমজস্টায
সদদে তথ্য মদন)

জমার
(২৮ সপব্রুয়াযী ২০১৮-সত ফয়)

ফারক

ফামরকা

সভাট*

ার

২০১০ (৮ ফছয)

ফারক

ফামরকা

সভাট

২০১৭

২০০৯ (৯ ফছয)

২০১৮*

২০০৮ (১০ ফছয)

বমতিকৃত মফদল চামদা ম্পন্ন মক্ষাথীয াংখ্যা

২০০৭ (১১ ফছয)

(২০১৮ াদরয ২৮ সপব্রুয়াযী ম িন্ত)

২০০৬ (১২ ফছয)

মফদল চামদায ধযন

২০০৫ (১৩ ফছয)

ফারক

ফামরকা

সভাট

াযীমযক

২০০৪ (১৪ ফছয)

ক্ষীণদৃমষ্ট

* জমার মবমিক বমতিকৃত সভাট মক্ষাথীয াংখ্যা এয াদথ ২০১৮ াদরয সেমণমবমিক
মক্ষাথীয াংখ্যা সভাট মক্ষাথী াংখ্যা অফশ্যই ভান দত দফ

ক্ষীণেফণ
ফাকপ্রমতফমি
বুমদ্ধবৃমিক
অটিমস্টক

বমতিকৃত উজামত/ক্ষুদ্র নৃ-সগািী মক্ষাথীয াংখ্যা

অন্যান্য

(২০১৮ াদরয ২৮ সপব্রুয়াযী ম িন্ত)

উজামত/ক্ষুদ্র নৃ-সগািীয ধযন

ফারক

ফামরকা

উবৃমি প্রকল্পর্ভক্ত সুমফধাদবাগী মক্ষাথীয াংখ্যা

সভাট

২০১৭-সত বমতিকৃতদদয ভদধ্য ফ দি ল সকায়াট িাদয কতজনদক উবৃমি সদওয়া দয়দছ

চাকভা

মক্ষাথীয ধযন

ভাযভা

ফারক

ফামরকা

সভাট

২০১৭-সত বমতিকৃত

মেপুযা

মক্ষাথীদদয গি উমিমতয তকযা (%) ায
(প্রমতটি ঘয আরাদা আরাদাবাদফ পূযণ কযদত দফ)

গাদযা
াাঁওতার

ভা

ভমনপুময

ফারক

ফামরকা

গি

এমপ্রর ২০১৭

াদময (ওযাও)

অদক্টাফয ২০১৭

অন্যান্য

সেমণমবমিক (সকনমবমিক) াোয তথ্য

স্কুর মপমডাং সপ্রাগ্রাভর্ভক্ত মক্ষাথীয াংখ্যা

(২০১৮ াদরয ২৮ সপব্রুয়াযী ম িন্ত)

(২০১৮ াদরয ২৮ সপব্রুয়াযী ম িন্ত)

সপ্রাগ্রাদভয নাভ

ফারক

ফামরকা

াো

সভাট

ফারক

ফামরকা

সমৌথ

াোয (সকন) াংখ্যা

World Food Program (WFP)
Mid Day Meal

অন্যান্য সপ্রাগ্রাভ
২০১৮ াদর একই সেমণদত অধ্যয়ন/পুনযাবৃমি
(২০১৭ াদরয মক্ষাথীদদয ভদধ্য কতজন একই সেমণদত অধ্যয়ন/পুনযাবৃমি কযদছ)

মক্ষাথীয ধযন

ফারক

ফামরকা

সভাট

একই সেমণদত অধ্যয়ন/পুনযাবৃমি
াঠেপুস্তক াংক্রান্ত তথ্য
(২০১৮ াদরয ৩১ জানুয়াযীয ভদধ্য প্রাপ্ত াঠপুস্তক এফাং মক্ষাথীদদয ভদধ্য মফতযদণয তথ্য মদন)

াঠেপুস্তদকয নাভ

প্রাপ্ত াঠেপুস্তক

প্রাপ্ত মক্ষাথী

মক্ষক উকযণ*

ভন্তব্য

আভায ফাাংরা ফই
প্রাথমভক গমণত
English For Today

প্রাথমভক মফজ্ঞান
ফাাংরাদদ ও মফশ্ব মযচয়
ধভ ি ও দনমতক মক্ষা
* মক্ষক উকযণ ফরদত মক্ষক াংস্কযণ, মনদদ মিকা, াময়কা।
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ঠ. ৫) মক্ষাথী াংক্রান্ত - ঞ্চভ সেমন :
জমার মবমিক বমতিকৃত মক্ষাথীয াংখ্যা

সেমণমবমিক মক্ষাথীয াংখ্যা

(২০১7 াদরয মডদম্বয ও ২০১8 াদরয ২৮ সপব্রুয়াযী ম িন্ত বমতি/ামজযা সযমজস্টায
সদদে তথ্য মদন)

(২০১৮ াদরয ২৮ সপব্রুয়াযী ম িন্ত বমতি সযমজস্টায সদদে মক্ষাথীয তথ্য মদন)

জমার
(২৮ সপব্রুয়াযী ২০১৮-সত ফয়)

ফারক

ফামরকা

সভাট*

ার

২০০৯ (৯ ফছয)

ফারক

ফামরকা

সভাট

২০১7

২০০৮ (১০ ফছয)

২০১8*

২০০৭ (১১ ফছয)

বমতিকৃত মফদল চামদা ম্পন্ন মক্ষাথীয াংখ্যা

২০০৬ (১২ ফছয)

(২০১৮ াদরয ২৮ সপব্রুয়াযী ম িন্ত)

২০০৫ (১৩ ফছয)

মফদল চামদায ধযন

২০০৪ (১৪ ফছয)

ফারক

ফামরকা

সভাট

াযীমযক

২০০৩(১৫ ফছয)

ক্ষীণদৃমষ্ট

* জমার মবমিক বমতিকৃত সভাট মক্ষাথীয াংখ্যা এয াদথ ২০১৮ াদরয সেমণমবমিক
মক্ষাথীয াংখ্যা সভাট মক্ষাথী াংখ্যা অফশ্যই ভান দত দফ

ক্ষীণেফণ
ফাকপ্রমতফমি
বুমদ্ধবৃমিক
অটিমস্টক

বমতিকৃত উজামত/ক্ষুদ্র নৃ-সগািী মক্ষাথীয াংখ্যা

অন্যান্য

(২০১৮ াদরয ২৮ সপব্রুয়াযী ম িন্ত)

উজামত/ক্ষুদ্র নৃ-সগািীয ধযন

ফারক

ফামরকা

উবৃমি প্রকল্পর্ভক্ত সুমফধাদবাগী মক্ষাথীয াংখ্যা

সভাট

২০১৭-সত বমতিকৃতদদয ভদধ্য ফ দি ল সকায়াট িাদয কতজনদক উবৃমি সদওয়া দয়দছ

চাকভা

মক্ষাথীয ধযন

ভাযভা

ফারক

ফামরকা

সভাট

২০১৭-সত বমতিকৃত

মেপুযা

মক্ষাথীদদয গি উমিমতয তকযা (%) ায
(প্রমতটি ঘয আরাদা আরাদাবাদফ পূযণ কযদত দফ)

গাদযা
াাঁওতার

ভা

ভমনপুময

ফারক

ফামরকা

গি

এমপ্রর ২০১৭

াদময (ওযাও)

অদক্টাফয ২০১৭

অন্যান্য

সেমণমবমিক (সকনমবমিক) াোয তথ্য

স্কুর মপমডাং সপ্রাগ্রাভর্ভক্ত মক্ষাথীয াংখ্যা

(২০১৮ াদরয ২৮ সপব্রুয়াযী ম িন্ত)

(২০১৮ াদরয ২৮ সপব্রুয়াযী ম িন্ত)

সপ্রাগ্রাদভয নাভ

ফারক

ফামরকা

াো

সভাট

ফারক

ফামরকা

সমৌথ

াোয (সকন) াংখ্যা

World Food Program (WFP)
Mid Day Meal

অন্যান্য সপ্রাগ্রাভ
২০১৮ াদর একই সেমণদত অধ্যয়ন/পুনযাবৃমি
(২০১৭ াদরয মক্ষাথীদদয ভদধ্য কতজন একই সেমণদত অধ্যয়ন/পুনযাবৃমি কযদছ)

মক্ষাথীয ধযন

ফারক

ফামরকা

সভাট

একই সেমণদত অধ্যয়ন/পুনযাবৃমি
াঠেপুস্তক াংক্রান্ত তথ্য
(২০১৮ াদরয ৩১ জানুয়াযীয ভদধ্য প্রাপ্ত াঠপুস্তক এফাং মক্ষাথীদদয ভদধ্য মফতযদণয তথ্য মদন)

াঠেপুস্তদকয নাভ

প্রাপ্ত াঠেপুস্তক

প্রাপ্ত মক্ষাথী

মক্ষক উকযণ*

ভন্তব্য

আভায ফাাংরা ফই
প্রাথমভক গমণত
English For Today

প্রাথমভক মফজ্ঞান
ফাাংরাদদ ও মফশ্ব মযচয়
ধভ ি ও দনমতক মক্ষা
* মক্ষক উকযণ ফরদত মক্ষক াংস্কযণ, মনদদ মিকা, াময়কা।
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ঠ. ৬) মক্ষাথী াংক্রান্ত - লষ্ট সেমন :
জমার মবমিক বমতিকৃত মক্ষাথীয াংখ্যা

সেমণমবমিক মক্ষাথীয াংখ্যা

(২০১৮ াদরয ২৮ সপব্রুয়াযী ম িন্ত বমতি সযমজস্টায সদদে মক্ষাথীয তথ্য মদন)

(২০১৭ াদরয মডদম্বয ও ২০১৮ াদরয ২৮ সপব্রুয়াযী ম িন্ত বমতি/ামজযা সযমজস্টায
সদদে তথ্য মদন)

জমার
(২৮ সপব্রুয়াযী ২০১৮-সত ফয়)

ফারক

ফামরকা

সভাট*

ার

২০০৮ (১০ ফছয)

ফারক

ফামরকা

সভাট

২০১৭

২০০৭ (১১ ফছয)

২০১৮*

২০০৬ (১২ ফছয)

বমতিকৃত মফদল চামদা ম্পন্ন মক্ষাথীয াংখ্যা

২০০৫ (১৩ ফছয)

(২০১৮ াদরয ২৮ সপব্রুয়াযী ম িন্ত)

২০০৪ (১৪ ফছয)

মফদল চামদায ধযন

২০০৩ (১৫ ফছয)

ফারক

ফামরকা

সভাট

াযীমযক

২০০২ (১৬ ফছয)

ক্ষীণদৃমষ্ট

২০০১ (১৭ ফছয)

ক্ষীণেফণ

২০০০ (১৮ ফছয)

ফাকপ্রমতফমি

* জমার মবমিক বমতিকৃত সভাট মক্ষাথীয াংখ্যা এয াদথ ২০১৮ াদরয সেমণমবমিক
মক্ষাথীয াংখ্যা সভাট মক্ষাথী াংখ্যা অফশ্যই ভান দত দফ

বুমদ্ধবৃমিক
অটিমস্টক

বমতিকৃত উজামত/ক্ষুদ্র নৃ-সগািী মক্ষাথীয াংখ্যা

অন্যান্য

(২০১৮ াদরয ২৮ সপব্রুয়াযী ম িন্ত)

উজামত/ক্ষুদ্র নৃ-সগািীয ধযন

ফারক

ফামরকা

উবৃমি প্রকল্পর্ভক্ত সুমফধাদবাগী মক্ষাথীয াংখ্যা

সভাট

২০১৭-সত বমতিকৃতদদয ভদধ্য ফ দি ল সকায়াট িাদয কতজনদক উবৃমি সদওয়া দয়দছ

চাকভা

মক্ষাথীয ধযন

ভাযভা

ফারক

ফামরকা

সভাট

২০১৭-সত বমতিকৃত

মেপুযা

মক্ষাথীদদয গি উমিমতয তকযা (%) ায
(প্রমতটি ঘয আরাদা আরাদাবাদফ পূযণ কযদত দফ)

গাদযা
াাঁওতার

ভা

ভমনপুময

ফারক

ফামরকা

গি

এমপ্রর ২০১৭

াদময (ওযাও)

অদক্টাফয ২০১৭

অন্যান্য

সেমণমবমিক (সকনমবমিক) াোয তথ্য

স্কুর মপমডাং সপ্রাগ্রাভর্ভক্ত মক্ষাথীয াংখ্যা

(২০১৮ াদরয ২৮ সপব্রুয়াযী ম িন্ত)

(২০১৮ াদরয ২৮ সপব্রুয়াযী ম িন্ত)

সপ্রাগ্রাদভয নাভ

ফারক

ফামরকা

াো

সভাট

াোয (সকন) াংখ্যা

World Food Program (WFP)
Mid Day Meal

অন্যান্য সপ্রাগ্রাভ
২০১৮ াদর একই সেমণদত অধ্যয়ন/পুনযাবৃমি
(২০১৭ াদরয মক্ষাথীদদয ভদধ্য কতজন একই সেমণদত অধ্যয়ন/পুনযাবৃমি কযদছ)

মক্ষাথীয ধযন

ফারক

ফামরকা

সভাট

একই সেমণদত অধ্যয়ন/পুনযাবৃমি
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ফারক

ফামরকা

সমৌথ

ঠ. ৭) মক্ষাথী াংক্রান্ত - প্তভ সেমন :
জমার মবমিক বমতিকৃত মক্ষাথীয াংখ্যা

সেমণমবমিক মক্ষাথীয াংখ্যা

(২০১৮ াদরয ২৮ সপব্রুয়াযী ম িন্ত বমতি সযমজস্টায সদদে মক্ষাথীয তথ্য মদন)

(২০১৭ াদরয মডদম্বয ও ২০১৮ াদরয ২৮ সপব্রুয়াযী ম িন্ত বমতি/ামজযা সযমজস্টায
সদদে তথ্য মদন)

জমার
(২৮ সপব্রুয়াযী ২০১৮-সত ফয়)

ফারক

ফামরকা

সভাট*

ার

২০০৭ (১১ ফছয)

ফারক

ফামরকা

সভাট

২০১৭

২০০৬ (১২ ফছয)

২০১৮*

২০০৫ (১৩ ফছয)

বমতিকৃত মফদল চামদা ম্পন্ন মক্ষাথীয াংখ্যা

২০০৪ (১৪ ফছয)

(২০১৮ াদরয ২৮ সপব্রুয়াযী ম িন্ত)

২০০৩ (১৫ ফছয)

মফদল চামদায ধযন

২০০২ (১৬ ফছয)

ফারক

ফামরকা

সভাট

াযীমযক

২০০১ (১৭ ফছয)

ক্ষীণদৃমষ্ট

২০০০ (১৮ ফছয)

ক্ষীণেফণ

* জমার মবমিক বমতিকৃত সভাট মক্ষাথীয াংখ্যা এয াদথ ২০১৮ াদরয সেমণমবমিক
মক্ষাথীয াংখ্যা সভাট মক্ষাথী াংখ্যা অফশ্যই ভান দত দফ

ফাকপ্রমতফমি
বুমদ্ধবৃমিক
অটিমস্টক

বমতিকৃত উজামত/ক্ষুদ্র নৃ-সগািী মক্ষাথীয াংখ্যা

অন্যান্য

(২০১৮ াদরয ২৮ সপব্রুয়াযী ম িন্ত)

উজামত/ক্ষুদ্র নৃ-সগািীয ধযন

ফারক

ফামরকা

উবৃমি প্রকল্পর্ভক্ত সুমফধাদবাগী মক্ষাথীয াংখ্যা

সভাট

২০১৭-সত বমতিকৃতদদয ভদধ্য ফ দি ল সকায়াট িাদয কতজনদক উবৃমি সদওয়া দয়দছ

চাকভা

মক্ষাথীয ধযন

ভাযভা

ফারক

ফামরকা

সভাট

২০১৭-সত বমতিকৃত

মেপুযা

মক্ষাথীদদয গি উমিমতয তকযা (%) ায
(প্রমতটি ঘয আরাদা আরাদাবাদফ পূযণ কযদত দফ)

গাদযা
াাঁওতার

ভা

ভমনপুময

ফারক

ফামরকা

গি

এমপ্রর ২০১৭

াদময (ওযাও)

অদক্টাফয ২০১৭

অন্যান্য

সেমণমবমিক (সকনমবমিক) াোয তথ্য

স্কুর মপমডাং সপ্রাগ্রাভর্ভক্ত মক্ষাথীয াংখ্যা

(২০১৮ াদরয ২৮ সপব্রুয়াযী ম িন্ত)

(২০১৮ াদরয ২৮ সপব্রুয়াযী ম িন্ত)

সপ্রাগ্রাদভয নাভ

ফারক

ফামরকা

াো

সভাট

াোয (সকন) াংখ্যা

World Food Program (WFP)
Mid Day Meal

অন্যান্য সপ্রাগ্রাভ
২০১৮ াদর একই সেমণদত অধ্যয়ন/পুনযাবৃমি
(২০১৭ াদরয মক্ষাথীদদয ভদধ্য কতজন একই সেমণদত অধ্যয়ন/পুনযাবৃমি কযদছ)

মক্ষাথীয ধযন

ফারক

ফামরকা

সভাট

একই সেমণদত অধ্যয়ন/পুনযাবৃমি
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ফারক

ফামরকা

সমৌথ

ঠ. ৮) মক্ষাথী াংক্রান্ত - অষ্টভ সেমন :
জমার মবমিক বমতিকৃত মক্ষাথীয াংখ্যা

সেমণমবমিক মক্ষাথীয াংখ্যা

(২০১৮ াদরয ২৮ সপব্রুয়াযী ম িন্ত বমতি সযমজস্টায সদদে মক্ষাথীয তথ্য মদন)

(২০১৭ াদরয মডদম্বয ও ২০১৮ াদরয ২৮ সপব্রুয়াযী ম িন্ত বমতি/ামজযা সযমজস্টায
সদদে তথ্য মদন)

জমার
(২৮ সপব্রুয়াযী ২০১৮-সত ফয়)

ফারক

ফামরকা

সভাট*

ার

২০০৬ (১২ ফছয)

ফারক

ফামরকা

সভাট

২০১৭

২০০৫ (১৩ ফছয)

২০১৮*

২০০৪ (১৪ ফছয)

বমতিকৃত মফদল চামদা ম্পন্ন মক্ষাথীয াংখ্যা

২০০৩ (১৫ ফছয)

(২০১৮ াদরয ২৮ সপব্রুয়াযী ম িন্ত)

২০০২ (১৬ ফছয)

মফদল চামদায ধযন

২০০১ (১৭ ফছয)

ফারক

ফামরকা

সভাট

াযীমযক

২০০০ (১৮ ফছয)

ক্ষীণদৃমষ্ট

* জমার মবমিক বমতিকৃত সভাট মক্ষাথীয াংখ্যা এয াদথ ২০১৮ াদরয সেমণমবমিক
মক্ষাথীয াংখ্যা সভাট মক্ষাথী াংখ্যা অফশ্যই ভান দত দফ

ক্ষীণেফণ
ফাকপ্রমতফমি
বুমদ্ধবৃমিক
অটিমস্টক

বমতিকৃত উজামত/ক্ষুদ্র নৃ-সগািী মক্ষাথীয াংখ্যা

অন্যান্য

(২০১৮ াদরয ২৮ সপব্রুয়াযী ম িন্ত)

উজামত/ক্ষুদ্য নৃ-সগািীয ধযন

ফারক

ফামরকা

উবৃমি প্রকল্পর্ভক্ত সুমফধাদবাগী মক্ষাথীয াংখ্যা

সভাট

২০১৭-সত বমতিকৃতদদয ভদধ্য ফ দি ল সকায়াট িাদয কতজনদক উবৃমি সদওয়া দয়সছ

চাকভা

মক্ষাথীয ধযন

ভাযভা

ফারক

ফামরকা

সভাট

২০১৭-সত বমতিকৃত

মেপুযা

মক্ষাথীদদয গি উমিমতয তকযা (%) ায
(প্রমতটি ঘয আরাদা আরাদাবাদফ পূযণ কযদত দফ)

গাদযা
াাঁওতার

ভা

ভমনপুময

ফারক

ফামরকা

গি

এমপ্রর ২০১৭

াদময (ওযাও)

অদক্টাফয ২০১৭

অন্যান্য

সেমণমবমিক (সকনমবমিক) াোয তথ্য

স্কুর মপমডাং সপ্রাগ্রাভর্ভক্ত মক্ষাথীয াংখ্যা

(২০১৮ াদরয ২৮ সপব্রুয়াযী ম িন্ত)

(২০১৮ াদরয ২৮ সপব্রুয়াযী ম িন্ত)

সপ্রাগ্রাদভয নাভ

ফারক

ফামরকা

াো

সভাট

াোয (সকন) াংখ্যা

World Food Program (WFP)
Mid Day Meal

অন্যান্য সপ্রাগ্রাভ
২০১৮ াদর একই সেমণদত অধ্যয়ন/পুনযাবৃমি
(২০১৭ াদরয মক্ষাথীদদয ভদধ্য কতজন একই সেমণদত অধ্যয়ন/পুনযাবৃমি কযদছ)

মক্ষাথীয ধযন

ফারক

ফামরকা

সভাট

একই সেমণদত অধ্যয়ন/পুনযাবৃমি
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ফারক

ফামরকা

সমৌথ

ক্রমভক
নম্বয
(ফাাংরা ও ইাংদযমজ)

মক্ষদকয নাভ
৮

15

সাগত
সমাগ্যতা

১৩
১৪
১৫

মনডদফজড াফ িাস্টায

(সকান মফলদয়য প্রমক্ষণ সদয়দছন)

মফলয়মবমিক
৬ি -৮ভ সেমণয িা

ফাাংরাদদ ও
মফশ্ব মযচয়

মফজ্ঞান

গমণত

ইাংদযমজ

ফাাংরা

১২
প্রধান মক্ষকদদয
মরডাযী ও
একাদডমভক সুাযমবন

১১
মফদ্যারয় ব্যফিানা

১০
আই মটি ইন এডুদকন

৯
প্রাক-প্রাথমভক প্রমক্ষণ

উচ্চতয

প্রাথমভক

৭
মক্ষাগত সমাগ্যতা

৬
এ মফদ্যারদয় উমিত

৫
এ মফদ্যারদয় দাময়ত

৪
চাকমযদত সমাগদাদনয
ন

৩
উজামত/ক্ষুদ্র নৃ-সগািী

২

মরঙ্গ

১

দ

জম তামযে

ড. মফদ্যারদয়য মক্ষক াংক্রান্ত তথ্য :
ইন ামবি প্রমক্ষণ (জানুয়াময ২০১5- মডদম্বয ২০১7 এয ভদধ্য প্রাপ্ত)
১৬

ক্রভ

মক্ষদকয নাভ
(ফাাংরা ও ইাংদযমজ)

১

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

* মক্ষদকয াংখ্যা সফম দর আরাদা কাগজ ব্যফায করুন
১ : এএম/ভভান নদে অনুমায়ী প্রমতটি মক্ষদকয ঠিক জম তামযে মরখুন।
২ : দদয সক্ষদে : প্রধান মক্ষক ১, কাযী মক্ষক ২, প্রাক-প্রাথমভক মক্ষক ৩, প্যাযা-মক্ষক ৪, পুর মক্ষক দর ৫ মরখুন।
৩ : মরদঙ্গয সক্ষদে : পুরুল দর ১, ভমরা দর ২ মরখুন।
৪ : উজামত/ক্ষুদ্র নৃ-সগািী মক্ষদকয সক্ষদে : না দর-০, চাকভা-১, ভাযভা-২, মেপুযা-৩, গাদযা-৪, াাঁওতার-৫, ভমনপুময-৬, াদময (ওযাও)-৭,
অন্যান্য দর ৮ মরখুন।
৫ : চাকমযদত সমাগদাদনয ন : চাক্যমযদত সমাগদাদনয ন মরখুন।
৬: এ মফদ্যারদয় দাময়ত : দাময়ত/ফদমর দয় আদর ১, এ মফদ্যারদয় াংযুক্ত দর ২ মরখুন।
৭: এ মফদ্যারদয় উমিত : উমিত থাকদর ১, ম-ইন-এড প্রমক্ষণযত থাকদর ২, মডমএড প্রমক্ষণযত থাকদর ৩, মফ-এড প্রমক্ষণযত
থাকদর ৪, এভ-এড প্রমক্ষণযত থাকদর ৫, ভাতৃত্বকারীন ছুটিদত থাকদর ৬, মচমকৎাজমনত অমজিত ছুটিদত থাকদর ৭, অন্যান্ম ছুটিদত
থাকদর ৮, অননুদভামদত অনুমিত থাকদর ৯, াভময়ক ফযোস্ত থাকদর ১০, মফদদ ভ্রভদণ ব্যমক্তগত/যকাময/অন্যান্য প্রমক্ষদণ থাকদর ১১
ও অন্য মফদ্যারদয়/অমপদ াংযুক্ত থাকদর ১২ মরখুন।
৮ : মক্ষাগত সমাগ্যতা : এএময মনদচ দর ১, এএম ২, এইচএম ৩, মফএ ৪, এভএ দর ৫ মরখুন (ভভান সমাগ্যতা দর একই সকাড
মরখুন) এদক্ষদে দফ াি চ্চ সমাগ্যতা মরখুন।

১০

১১

১২

১৩

১৪

১৫

১৬

৯ : সাগত সমাগ্যতা : ক) প্রাথমভক : মইনএড দর ১, মডমএড দর ২, না থাকদর ৩ মরখুন।
ে) উচ্চতয: মডইনএড দর ১, মফএড ২, এভএড ৩, অন্যান্য ৪, সকাদনা মডমগ্র না থাকদর ৫ মরখুন।
১০ : প্রাক - প্রাথমভক প্রমক্ষণ থাকদর ১, না থাকদর ২ মরখুন।
১১ : আইমটি (ICT) ইন এডুদকন প্রমক্ষণ থাকদর ১, না থাকদর ২ মরখুন।
১২ : মফদ্যারয় ব্যফিানা : কমম্পদটমি সফজড সটস্ট আইদটভ (ভাকিায) প্রমক্ষণ সদর ১, একীভূত মক্ষা মক্ষক প্রমক্ষণ সদর ২, অটিজভ
মফলয়ক প্রমক্ষণ সদয় থাকদর ৩, কামযক্যরাভ মডমমভদনন সদর ৪, (TSN) Through Lesson Study সদয় থাকদর ৫, উমেমেত
মফলদয়য ভদধ্য সকাদনা মফলদয় প্রমক্ষণ না থাকদর ৬ মরখুন।
১৩ : প্রধান মক্ষকদদয মরডাযী ও একাদডমভক সুাযমবন প্রমক্ষণ : সদয় থাকদর ১, না থাকদর ২ মরখুন।
১৪ : মনডদফজড াফ িাস্টায, প্রমক্ষণ চালু থাকদর ১, না থাকদর ২ মরখুন।
১৫ : মফলয়মবমিক প্রমক্ষণ : োাঁ দর ১, না দর ২ মরখুন।
১৬ : সকাদনা মক্ষক (৬ি -৮ভ) সেমণয িা মনদয় থাদকন তাদর ১, না মনদয় থাকদর ২ মরখুন।

ি ছক মনদদ ি না অনুমায়ী পূযণ কযা দয়দছ মক না এফাং সকাদনা ঘয পূযদণ োমর থাকদর তা ঠিকবাদফ পূযণ মনমিতপূফ কি স্বাক্ষয কযদফন:
প্রধান মক্ষক, এএভম বামত, এইউইও এফাং ইউইওগণ কদরই উযু ক্ত
প্রধান মক্ষক
নাভ :

এএভম বামত
নাভ :

স্বাক্ষয ও তামযে :

স্বাক্ষয ও তামযে :

সভাফাইর নম্বয :
এইউইও / এটিইও
নাভ :

ীরদভায

সভাফাইর নম্বয :
ইউইও / টিইও
নাভ :

স্বাক্ষয ও তামযে :
সভাফাইর নম্বয :

ীরদভায

স্বাক্ষয ও তামযে :
ীরদভায

সভাফাইর ও সটমরসপান নম্বয :
ভাপ্ত
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ীরদভায

