অনরাইন াঠারা (www.onlinepatshala.com)
IPEMIS (Integrated Primary Education Management Information System)

বফদ্যারয়েয তথ্য এবি পযভ (মূরত: বনয়েয এই ১৪ টি মকয়নয তথ্য অনরাইয়ন বরবফদ্ধ কযয়ত য়ফ)
মকন: ০১

মভৌবরক তথ্য

মকন: ০২

একায়ডবভক তথ্য

মকন: ০৩

মবৌগবরক তথ্য

মকন: ০৪

সুয়মাগ সুবফধায তথ্য

মকন: ০৫

ভূবভয তথ্য

মকন: ০৬

বফয়নয তথ্য

মকন: ০৭

কয়েয তথ্য

মকন: ০৮

টেয়রয়টয তথ্য

মকন: ০৯

ওো ব্লয়কয তথ্য

মকন: ১০

ানীে জয়রয ব্যফস্থায তথ্য

মকন: ১১

আফাফয়েয তথ্য

মকন: ১২

আইবটি াধাযণ তথ্য

মকন: ১৩

আইবটি যঞ্জায়ভয তথ্য

মকন: ১৪

াাংস্কৃবতক কভমকাণ্ড

বফদ্যারয়েয তথ্য এবিয মেয়ে প্রয়োজনীে মমফ কাগজে স্ক্যান কয়য আয়রাড কযয়ত য়ফ মগুয়রা য়রা:
০১।

বফদ্যারে বফয়নয াভয়ন, ফায়ভ ও ডায়নয ছবফ স্ক্যান কয়য াংযুক্ত করুন

০২।

বফদ্যারয়েয মগয়জমটয কব াংযুক্ত করুন

বফদ্যারে তথ্য এবি পযভ
বফদ্যারয়েয মভৌবরক তথ্য:
বফবাগ

মজরা

ইউবনেন/ওোড ম

থানা/উয়জরা

ক্লাস্টায

বফদ্যারয়েয ধযণ

বফদ্যারয়েয মেড
এ/বফ/ব/বড/অজানা/
প্রয়মাজয নে

বফদ্যারয়েয নাভ (ফাাংরাে)

:

ভয়ডর বফদ্যারে

:

বফদ্যারয়েয নাভ (ইাংয়যবজয়ত)

:

প্রবতষ্ঠায ফছয

:

মগয়জট নম্বয

:

যাঁ / না

মগয়জয়টয স্ক্যান কব াংযুক্ত করুন

একায়ডবভক তথ্য:
বফদ্যভান মেবণমূ
াঠদায়নয ভাধ্যভ

প্রাক-প্রাথবভক

১ভ

ফাাংরা বভবডোভ

২ে

৪থ ম

৩ে

ইাংবর বভবডোভ

ইাংবর বা মন

৫ভ

৬ষ্ঠ

৭ভ

৮ভ

ফাাংরা বভবডোভ এফাং ইাংবর বা মন

একায়ডবভক কাম মক্রভ োলু?

আয়ছ / নাই

বো কাম মক্রভ:

বফদ্যভান / বফদ্যভান নে

মেড বনধ মাযয়ণয ন:

বফদ্যারয়েয নাভপরক

বফদ্যভান/নে

মভৌবরক তথ্য প্রদবমত:

যাঁ / না

মযবজ:/বনফন্ধয়নয ন:

বফ: ব্যাাংয়কয নাভ

বফদ্যারয়েয ব্যাাংক একাউন্ট নম্বয

বি কাম মক্রভ

বফদ্যভান /নে

স্ক্াউট/কাফ কাম মক্রভ:

বফদ্যভান /নে

কাফ দয়রয স্টক:

বফদ্যভান /নে

মাস্যার অবডট

আয়ছ / নাই

একাবধক াখা:

বফদ্যভান /নে

ইয়নায়বন কাম মক্রভ

আয়ছ / নাই

প্রবতফন্ধী বফদ্যারে

যাঁ / না

বাবতয মমাগ্যতা

বাবতয নাভ

বফদ্যারয়েয ইয়ভইর

বফ: মপান নম্বয

১৫০০ স্কুর প্রকয়েয আওতাভুক্ত

যাঁ / না

বফদ্যারয়েয মগট

আয়ছ নাই

অনুয়ভাবদত বেক দ

বটি কয়মায়যয়ন অফবস্থত

যাঁ / না

মৌযবাে অফবস্থত

যাঁ / না

বফদ্যারয়ে বপট াংখ্যা
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মবৌগবরক তথ্য:
জয়রাচ্ছ্বা প্রফণ

াইয়ক্লান প্রফণ

ফন্যা প্রফণ

জরাফদ্ধতা প্রফণ

রফনাক্ততা প্রফণ

নদী বাঙ্গন প্রফণ

খযা প্রফণ

ভূবভকম্প প্রফণ

াাড় ধ্ব প্রফণ

যাঁ / না

যাঁ / না

যাঁ / না

যাঁ / না

যাঁ / না

যাঁ / না

যাঁ / না

যাঁ / না

যাঁ / না

উয়জরা দয মথয়ক দূযত্ব

মবৌগবরক অফস্থান

মমাগায়মাগ ব্যফস্থা

ম
ভতর/েয এরাকা/য়যয ফবি/দূগভ/াাড়ী/দ্বী/াওড়/েয/অন্যান্য

জ/কঠিন/দূগভম থ

থানা মথয়ক দূযত্ব

অফকাঠায়ভাগত সুয়মাগ সুবফধাবদয তথ্য:
ীদ বভনায

আেেয়কন্দ্র
কাভ বফদ্যারে

বনযাদ ানীে
জয়রয ব্যফস্থা

এআযএভ
াভেী

মুবক্তযুদ্ধ
কণ মায

ততা
মস্টায

বুক
কণ মায

ভানফতায
মদোর

প্রধান ড়য়ক বদক
বনয়দ মক পরক

পাস্টম এইড ফক্স

আয়ছ/নাই

আয়ছ/নাই

আয়ছ/নাই

আয়ছ/নাই

আয়ছ/নাই

আয়ছ/নাই

আয়ছ/নাই

আয়ছ/নাই

আয়ছ/নাই

আয়ছ/নাই

অবি বনফ মাক মন্ত্র
আয়ছ/নাই
দৃবি প্রবতফন্ধীয়দয
জন্য কারায কিাস্ট
আয়ছ/নাই
জীফানুনায়কয
ব্যফস্থা
আয়ছ/নাই

বফয়ল োবদাম্পন্ন
বশুয়দয জন্য ম মা ম্প

দৃবি প্রবতফন্ধীয়দয
জন্য মডইবজ বুক

দৃবি প্রবতফন্ধীয়দয জন্য
মেইর াঠ্যপুিক

াযীবযক প্রবতফন্ধীয়দয
জন্য হুইর মেোয

ফাক প্রবতফন্ধীয়দয জন্য াইন
ল্াাংগুয়েজ ম্যানুোর

আয়ছ/নাই

আয়ছ/নাই

আয়ছ/নাই
াবযযীক প্রবতফন্ধীয়দয
জন্য ক্রাে
আয়ছ/নাই
প্রাথবভক তকমতা
কাম মক্রভ
আয়ছ/নাই
মকাববড-১৯ প্রবতয়যাধক
উকযণ ক্রে

আয়ছ/নাই
ফাক প্রবতফন্ধীয়দয জন্য াইন
ল্াাংগুয়েজ টিউটয
আয়ছ/নাই
স্টুয়ডন্ট
অফস্থায়নয ধযন
কাউবসর
আয়ছ/নাই
োভ/হুয়য/বোঞ্চর
মকাববড-১৯ কারীন বফদ্যারে মখারায
পূফ ম প্রস্তুবত

য়েয়ছ/ে নাই

য়েয়ছ/ে নাই

েফণ প্রবতফন্ধীয়দয জন্য
েফণ ােক মন্ত্র

েফণ প্রবতফন্ধীয়দয
জন্য বনযফ বযয়ফ

আয়ছ/নাই

আয়ছ/নাই

আয়ছ/নাই
দৃবি প্রবতফন্ধীয়দয জন্য
মপবসাং
আয়ছ/নাই

বফদ্যযৎ াংয়মাগ

ইন্টাযয়নট সুবফধা

ক্ষুয়দ ডাক্তায কাম মক্রভ

আয়ছ/নাই

আয়ছ/নাই

মখরায ভাঠ

ীভানা প্রােীয

ীভানায ধযন

আয়ছ/নাই
বোথী কল্াণ
কাম মক্রভ

আয়ছ/নাই

আয়ছ/নাই

ইট/টিন/গায়ছয

স্কুয়রয ায়
াট-ফাজায

আয়ছ/নাই

স্কুর মথয়ক াট-ফাজায়যয দূযত্ব (বক.বভ)

আয়ছ/নাই

বফদ্যযয়তয উৎ
মৌয/াধাযণ/বফদ্যযবতক মজনায়যটয/বফদ্যযত নাই

ভূবভয তথ্য:
ভূবভয বযভাণ
(তাাং)

দাতায নাভ

ব এ প্লট
নম্বয

াফ মযবজবি অবপ

আযএ ভূবভ
বযভাণ (তাাং)

এএ প্লট
নম্বয

এএ খবতোন
নম্বয

েীতায নাভ

ব এ ভূবভ
বযভাণ (তাাং)

ব এ খবতোন নম্বয

এএ ভূবভ বযভাণ
(তাাং)

খবতোন (BS)
নম্বয

মযকড ম (দবরর)
নম্বয

মযবজবি তাবযখ

আযএ প্লট নম্বয

আযএ খবতোন
নম্বয

দাগ নম্বয

ভূবভ উন্নেন কয
বযয়াধ
য়েয়ছ/ে নাই

নাভজাযী

জবভ দখয়র

জবভ াংক্রান্ত
আবি

াই স্কুর াংরি
ভস্যা

পুকুয

য়েয়ছ/ে নাই

আয়ছ/নাই

আয়ছ/নাই

আয়ছ/নাই

আয়ছ/নাই

বফয়নয তথ্য: (বফন: ০১)
বনভমায়ণয ন

মভাট কে

মভয়ঝয মভাট আেতন (ফগ ম ফুট)

ফতমভান অফস্থা

পাউয়েন ফছয

ভাবরকানায ধযণ

বনভমায়ণয ধযণ

বনজস্ব /বাড়া

াকা/আধা াকা/কাঁো/টিন মড

বফনটি কত
তরা বফবি

বফনটি কত তরায
পাউয়েন (বববি) বফবি

বনভমাণ প্রকে/মপ্রাোভ

বফয়ল োবদা ম্পন্ন বশুয়দয জন্য ম মা ম্প

বইবডব-১/২/৩/৪/পুনবনভমাণ/অন্যান্য প্রকে/প্রয়মাজয নে

আয়ছ/নাই
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বফয়নয তথ্য: (বফন: ০২)
বনভমায়ণয ন

মভাট কে

ফতমভান অফস্থা

মভয়ঝয মভাট আেতন (ফগ ম ফুট)

বফনটি কত
তরা বফবি

ভাবরকানায ধযণ

বনভমায়ণয ধযণ

বনজস্ব /বাড়া

াকা/আধা াকা/কাঁো/টিন মড

পাউয়েন ফছয

বফনটি কত তরায
পাউয়েন (বববি) বফবি

বনভমাণ প্রকে/মপ্রাোভ

বফয়ল োবদা ম্পন্ন বশুয়দয জন্য ম মা ম্প

বইবডব-১/২/৩/৪/পুনবনভমাণ/অন্যান্য প্রকে/প্রয়মাজয নে

আয়ছ/নাই

বফয়নয তথ্য: (বফন: ০৩)
বনভমায়ণয ন

মভাট কে

ফতমভান অফস্থা

মভয়ঝয মভাট আেতন (ফগ ম ফুট)

বফনটি কত
তরা বফবি

ভাবরকানায ধযণ

বনভমায়ণয ধযণ

বনজস্ব /বাড়া

াকা/আধা াকা/কাঁো/টিন মড

পাউয়েন ফছয

বফনটি কত তরায
পাউয়েন (বববি) বফবি

বনভমাণ প্রকে/মপ্রাোভ

বফয়ল োবদা ম্পন্ন বশুয়দয জন্য ম মা ম্প

বইবডব-১/২/৩/৪/পুনবনভমাণ/অন্যান্য প্রকে/প্রয়মাজয নে

আয়ছ/নাই

বফয়নয তথ্য: (বফন: ০৪)
বনভমায়ণয ন

মভাট কে

ফতমভান অফস্থা

মভয়ঝয মভাট আেতন (ফগ ম ফুট)

বফনটি কত
তরা বফবি

ভাবরকানায ধযণ

বনভমায়ণয ধযণ

বনজস্ব /বাড়া

াকা/আধা াকা/কাঁো/টিন মড

পাউয়েন ফছয

বফনটি কত তরায
পাউয়েন (বববি) বফবি

বনভমাণ প্রকে/মপ্রাোভ

বফয়ল োবদা ম্পন্ন বশুমদয জন্য ম মা ম্প

বইবডব-১/২/৩/৪/পুনবনভমাণ/অন্যান্য প্রকে/প্রয়মাজয নে

আয়ছ/নাই

বফয়নয তথ্য: (বফন: ০৫)
বনভমায়ণয ন

মভাট কে

ফতমভান অফস্থা

মভয়ঝয মভাট আেতন (ফগ ম ফুট)

বফনটি কত
তরা বফবি

ভাবরকানায ধযণ

বনভমায়ণয ধযণ

বনজস্ব /বাড়া

াকা/আধা াকা/কাঁো/টিন মড

পাউয়েন ফছয

বফনটি কত তরায
পাউয়েন (বববি) বফবি

বনভমাণ প্রকে/মপ্রাোভ

বফয়ল োবদা ম্পন্ন বশুমদয জন্য ম মা ম্প

বইবডব-১/২/৩/৪/পুনবনভমাণ/অন্যান্য প্রকে/প্রয়মাজয নে

আয়ছ/নাই

কয়েয তথ্য: (কে নম্বয-০১)
বফয়নয নম্বয

কয়েয নাভ/নম্বয

কয়েয ব্যফায়যয ধযণ
মেবণকে/(প্রধান বেক/অবপ কে)/:ব: কে/রাইয়েবয/উকযণ/বাোয ফা মস্টায/প্রাক-প্রাথবভক/শুদৄভাে প্র:ব: কে/অন্যান্য

কয়েয বদঘ ময
(ফুট)

েক মফাড ম
আয়ছ/নাই

কয়েয
প্রস্থ (ফুট)

বনভমায়ণয ধযন

ফতমভান অফস্থা

াকা/আধা াকা/কাঁো/টিন মড

(নতুন/বায়রা)/ব্যফাযয়মাগ্য/মভযাভতয়মাগ্য/বনভমাণাধীন/পুয়যায়না/জযাজীণ ম/ঝুঁবকপূণ ম/বযতযক্ত/অজানা/অ-ব্যফাযয়মাগ্য

কয়ে বফদ্যযৎ
াংয়মাগ?
আয়ছ/নাই

কে মডয়কায়যয়টড

বনভমায়ণয ন

যাঁ / না

কয়েয তথ্য: (কে নম্বয-০২)
বফয়নয নম্বয

কয়েয নাভ/নম্বয

কয়েয ব্যফায়যয ধযণ
মেবণকে/(প্রধান বেক/অবপ কে)/:ব: কে/রাইয়েবয/উকযণ/বাোয ফা মস্টায/প্রাক-প্রাথবভক/শুদৄভাে প্র:ব: কে/অন্যান্য

কয়েয বদঘ ময
(ফুট)

কয়েয
প্রস্থ (ফুট)

বনভমায়ণয ধযন

ফতমভান অফস্থা

াকা/আধা াকা/কাঁো/টিন মড

(নতুন/বায়রা)/ব্যফাযয়মাগ্য/মভযাভতয়মাগ্য/বনভমাণাধীন/পুয়যায়না/জযাজীণ ম/ঝুঁবকপূণ ম/বযতযক্ত/অজানা/অ-ব্যফাযয়মাগ্য

েক মফাড ম

কয়ে বফদ্যযৎ
াংয়মাগ?

কে
মডয়কায়যয়টড

আয়ছ/নাই

আয়ছ/নাই

যাঁ / না

বনভমায়ণয ন

েক মফায়ড ময অফস্থা
(নতুন/বায়রা)/ব্যফাযয়মাগ্য/মভযাভতয়মাগ্য/বনভমাণাধীন/পুয়যায়না/জযাজীণ ম/ঝুঁবকপূণ ম/বযতযক্ত/অজানা/অ-ব্যফাযয়মাগ্য

সুভন নন্দী, অনরাইন াঠারা, মভাফাইর: ০১৬১৭৬৩৩৩৯৩, ০১৯৭৯৮৭৯৪৭৬, www.onlinepatshala.com, sumonnandy@gmail.com, facebook: sumonnandidpe

কয়েয তথ্য: (কে নম্বয-০৩)
বফয়নয নম্বয

কয়েয নাভ/নম্বয

কয়েয ব্যফায়যয ধযণ
মেবণকে/(প্রধান বেক/অবপ কে)/:ব: কে/রাইয়েবয/উকযণ/বাোয ফা মস্টায/প্রাক-প্রাথবভক/শুদৄভাে প্র:ব: কে/অন্যান্য

কয়েয বদঘ ময
(ফুট)

েক মফাড ম
আয়ছ/নাই

কয়েয
প্রস্থ (ফুট)

বনভমায়ণয ধযন

ফতমভান অফস্থা

াকা/আধা াকা/কাঁো/টিন মড

(নতুন/বায়রা)/ব্যফাযয়মাগ্য/মভযাভতয়মাগ্য/বনভমাণাধীন/পুয়যায়না/জযাজীণ ম/ঝুঁবকপূণ ম/বযতযক্ত/অজানা/অ-ব্যফাযয়মাগ্য

কয়ে বফদ্যযৎ
াংয়মাগ?
আয়ছ/নাই

কে
মডয়কায়যয়টড
যাঁ / না

বনভমায়ণয ন

েক মফায়ড ময অফস্থা
(নতুন/বায়রা)/ব্যফাযয়মাগ্য/মভযাভতয়মাগ্য/বনভমাণাধীন/পুয়যায়না/জযাজীণ ম/ঝুঁবকপূণ ম/বযতযক্ত/অজানা/অ-ব্যফাযয়মাগ্য

কয়েয তথ্য: (কে নম্বয-০৪)
বফয়নয নম্বয

কয়েয নাভ/নম্বয

কয়েয ব্যফায়যয ধযণ
মেবণকে/(প্রধান বেক/অবপ কে)/:ব: কে/রাইয়েবয/উকযণ/বাোয ফা মস্টায/প্রাক-প্রাথবভক/শুদৄভাে প্র:ব: কে/অন্যান্য

কয়েয বদঘ ময
(ফুট)

েক মফাড ম
আয়ছ/নাই

কয়েয
প্রস্থ (ফুট)

বনভমায়ণয ধযন

ফতমভান অফস্থা

াকা/আধা াকা/কাঁো/টিন মড

(নতুন/বায়রা)/ব্যফাযয়মাগ্য/মভযাভতয়মাগ্য/বনভমাণাধীন/পুয়যায়না/জযাজীণ ম/ঝুঁবকপূণ ম/বযতযক্ত/অজানা/অ-ব্যফাযয়মাগ্য

কয়ে বফদ্যযৎ
াংয়মাগ?
আয়ছ/নাই

কে
মডয়কায়যয়টড
যাঁ / না

বনভমায়ণয ন

েক মফায়ড ময অফস্থা
(নতুন/বায়রা)/ব্যফাযয়মাগ্য/মভযাভতয়মাগ্য/বনভমাণাধীন/পুয়যায়না/জযাজীণ ম/ঝুঁবকপূণ ম/বযতযক্ত/অজানা/অ-ব্যফাযয়মাগ্য

কয়েয তথ্য: (কে নম্বয-০৫)
বফয়নয নম্বয

কয়েয নাভ/নম্বয

কয়েয ব্যফায়যয ধযণ
মেবণকে/(প্রধান বেক/অবপ কে)/:ব: কে/রাইয়েবয/উকযণ/বাোয ফা মস্টায/প্রাক-প্রাথবভক/শুদৄভাে প্র:ব: কে/অন্যান্য

কয়েয বদঘ ময
(ফুট)

কয়েয
প্রস্থ (ফুট)

বনভমায়ণয ধযন

ফতমভান অফস্থা

াকা/আধা াকা/কাঁো/টিন মড

(নতুন/বায়রা)/ব্যফাযয়মাগ্য/মভযাভতয়মাগ্য/বনভমাণাধীন/পুয়যায়না/জযাজীণ ম/ঝুঁবকপূণ ম/বযতযক্ত/অজানা/অ-ব্যফাযয়মাগ্য

েক মফাড ম

কয়ে বফদ্যযৎ
াংয়মাগ?

কে
মডয়কায়যয়টড

আয়ছ/নাই

আয়ছ/নাই

যাঁ / না

বনভমায়ণয ন

েক মফায়ড ময অফস্থা
(নতুন/বায়রা)/ব্যফাযয়মাগ্য/মভযাভতয়মাগ্য/বনভমাণাধীন/পুয়যায়না/জযাজীণ ম/ঝুঁবকপূণ ম/বযতযক্ত/অজানা/অ-ব্যফাযয়মাগ্য

কয়েয তথ্য: (কে নম্বয-০৬)
বফয়নয নম্বয

কয়েয নাভ/নম্বয

কয়েয ব্যফায়যয ধযণ
মেবণকে/(প্রধান বেক/অবপ কে)/:ব: কে/রাইয়েবয/উকযণ/বাোয ফা মস্টায/প্রাক-প্রাথবভক/শুদৄভাে প্র:ব: কে/অন্যান্য

কয়েয বদঘ ময
(ফুট)

েক মফাড ম
আয়ছ/নাই

কয়েয
প্রস্থ (ফুট)

বনভমায়ণয ধযন

ফতমভান অফস্থা

াকা/আধা াকা/কাঁো/টিন মড

(নতুন/বায়রা)/ব্যফাযয়মাগ্য/মভযাভতয়মাগ্য/বনভমাণাধীন/পুয়যায়না/জযাজীণ ম/ঝুঁবকপূণ ম/বযতযক্ত/অজানা/অ-ব্যফাযয়মাগ্য

কয়ে বফদ্যযৎ
াংয়মাগ?
আয়ছ/নাই

কে
মডয়কায়যয়টড
যাঁ / না

বনভমায়ণয ন

েক মফায়ড ময অফস্থা
(নতুন/বায়রা)/ব্যফাযয়মাগ্য/মভযাভতয়মাগ্য/বনভমাণাধীন/পুয়যায়না/জযাজীণ ম/ঝুঁবকপূণ ম/বযতযক্ত/অজানা/অ-ব্যফাযয়মাগ্য

কয়েয তথ্য: (কে নম্বয-০৭)
বফয়নয নম্বয

কয়েয নাভ/নম্বয

কয়েয ব্যফায়যয ধযণ
মেবণকে/(প্রধান বেক/অবপ কে)/:ব: কে/রাইয়েবয/উকযণ/বাোয ফা মস্টায/প্রাক-প্রাথবভক/শুদৄভাে প্র:ব: কে/অন্যান্য

কয়েয বদঘ ময
(ফুট)

কয়েয
প্রস্থ (ফুট)

বনভমায়ণয ধযন

ফতমভান অফস্থা

াকা/আধা াকা/কাঁো/টিন মড

(নতুন/বায়রা)/ব্যফাযয়মাগ্য/মভযাভতয়মাগ্য/বনভমাণাধীন/পুয়যায়না/জযাজীণ ম/ঝুঁবকপূণ ম/বযতযক্ত/অজানা/অ-ব্যফাযয়মাগ্য

েক মফাড ম

কয়ে বফদ্যযৎ
াংয়মাগ?

কে
মডয়কায়যয়টড

আয়ছ/নাই

আয়ছ/নাই

যাঁ / না

বনভমায়ণয ন

েক মফায়ড ময অফস্থা
(নতুন/বায়রা)/ব্যফাযয়মাগ্য/মভযাভতয়মাগ্য/বনভমাণাধীন/পুয়যায়না/জযাজীণ ম/ঝুঁবকপূণ ম/বযতযক্ত/অজানা/অ-ব্যফাযয়মাগ্য

সুভন নন্দী, অনরাইন াঠারা, মভাফাইর: ০১৬১৭৬৩৩৩৯৩, ০১৯৭৯৮৭৯৪৭৬, www.onlinepatshala.com, sumonnandy@gmail.com, facebook: sumonnandidpe

কয়েয তথ্য: (কে নম্বয-০৮)
বফয়নয নম্বয

কয়েয নাভ/নম্বয

কয়েয ব্যফায়যয ধযণ
মেবণকে/(প্রধান বেক/অবপ কে)/:ব: কে/রাইয়েবয/উকযণ/বাোয ফা মস্টায/প্রাক-প্রাথবভক/শুদৄভাে প্র:ব: কে/অন্যান্য

কয়েয বদঘ ময
(ফুট)

েক মফাড ম
আয়ছ/নাই

কয়েয
প্রস্থ (ফুট)

বনভমায়ণয ধযন

ফতমভান অফস্থা

াকা/আধা াকা/কাঁো/টিন মড

(নতুন/বায়রা)/ব্যফাযয়মাগ্য/মভযাভতয়মাগ্য/বনভমাণাধীন/পুয়যায়না/জযাজীণ ম/ঝুঁবকপূণ ম/বযতযক্ত/অজানা/অ-ব্যফাযয়মাগ্য

কয়ে বফদ্যযৎ
াংয়মাগ?
আয়ছ/নাই

কে
মডয়কায়যয়টড
যাঁ / না

েক মফায়ড ময অফস্থা

বনভমায়ণয ন

(নতুন/বায়রা)/ব্যফাযয়মাগ্য/মভযাভতয়মাগ্য/বনভমাণাধীন/পুয়যায়না/জযাজীণ ম/ঝুঁবকপূণ ম/বযতযক্ত/অজানা/অ-ব্যফাযয়মাগ্য

টেয়রয়টয তথ্য: (টেয়রট নম্বয-০১)
বনভমায়ণয ধযণ

বনভমায়ণয ফছয

ব্যফাযকাযীয ধযন
ফারক/ফাবরকা/ফারক ও ফাবরকা/বেক/ববেকা/পুরুল ও ভবরা ববেকা/াফ মজনীন

াকা/আধা াকা/কাঁো/টিন মড
বফয়নয ায়থ াংযুক্ত

বফন নম্বয

ওোব্লক াংযুক্ত

ফতমভান অফস্থা

আয়ছ /নাই

(নতুন/বায়রা)/ব্যফাযয়মাগ্য/মভযাভতয়মাগ্য/বনভমাণাধীন/পুয়যায়না/জযাজীণ ম/ঝুঁবকপূণ ম/বযতযক্ত/অজানা/অ-ব্যফাযয়মাগ্য

যাঁ / না
টেয়রট বফদ্যযৎ

Ramp  টেয়রট

বযষ্কাযক দ্রব্যাবদ

াবনয যফযা

যােওো/াফান

বনভমায়ণয প্রকে/মপ্রাোভ

আয়ছ / নাই

আয়ছ / নাই

আয়ছ / নাই

আয়ছ / নাই

আয়ছ / নাই

বইবডব-১/২/৩/৪/পুনবনভমাণ/অন্যান্য প্রকে/প্রয়মাজয নে

টেয়রয়টয তথ্য: (টেয়রট নম্বয-০২)
বনভমায়ণয ধযণ
াকা/আধা াকা/কাঁো/টিন মড
বফয়নয ায়থ াংযুক্ত

বফন নম্বয

বনভমায়ণয ফছয

ব্যফাযকাযীয ধযন
ফারক/ফাবরকা/ফারক ও ফাবরকা/বেক/ববেকা/পুরুল ও ভবরা ববেকা/াফ মজনীন

ওোব্লক াংযুক্ত

ফতমভান অফস্থা

আয়ছ /নাই

(নতুন/বায়রা)/ব্যফাযয়মাগ্য/মভযাভতয়মাগ্য/বনভমাণাধীন/পুয়যায়না/জযাজীণ ম/ঝুঁবকপূণ ম/বযতযক্ত/অজানা/অ-ব্যফাযয়মাগ্য

যাঁ / না
টেয়রট বফদ্যযৎ

Ramp  টেয়রট

বযষ্কাযক দ্রব্যাবদ

াবনয যফযা

যােওো/াফান

বনভমায়ণয প্রকে/মপ্রাোভ

আয়ছ / নাই

আয়ছ / নাই

আয়ছ / নাই

আয়ছ / নাই

আয়ছ / নাই

বইবডব-১/২/৩/৪/পুনবনভমাণ/অন্যান্য প্রকে/প্রয়মাজয নে

টেয়রয়টয তথ্য: (টেয়রট নম্বয-০৩)
বনভমায়ণয ধযণ

বনভমায়ণয ফছয

ব্যফাযকাযীয ধযন
ফারক/ফাবরকা/ফারক ও ফাবরকা/বেক/ববেকা/পুরুল ও ভবরা ববেকা/াফ মজনীন

াকা/আধা াকা/কাঁো/টিন মড
বফয়নয ায়থ াংযুক্ত

যাঁ / না
টেয়রট বফদ্যযৎ

বফন নম্বয

ওোব্লক াংযুক্ত
ফতমভান অফস্থা
(নতুন/বায়রা)/ব্যফাযয়মাগ্য/মভযাভতয়মাগ্য/বনভমাণাধীন/পুয়যায়না/জযাজীণ ম/ঝুঁবকপূণ ম/বযতযক্ত/অজানা/অ-ব্যফাযয়মাগ্য
আয়ছ /নাই
Ramp  টেয়রট বযষ্কাযক দ্রব্যাবদ
াবনয যফযা যােওো/াফান
বনভমায়ণয প্রকে/মপ্রাোভ

আয়ছ / নাই

আয়ছ / নাই

আয়ছ / নাই

আয়ছ / নাই

আয়ছ / নাই

বইবডব-১/২/৩/৪/পুনবনভমাণ/অন্যান্য প্রকে/প্রয়মাজয নে

টেয়রয়টয তথ্য: (টেয়রট নম্বয-০৪)
বনভমায়ণয ধযণ

বনভমায়ণয ফছয

ব্যফাযকাযীয ধযন
ফারক/ফাবরকা/ফারক ও ফাবরকা/বেক/ববেকা/পুরুল ও ভবরা ববেকা/াফ মজনীন

াকা/আধা াকা/কাঁো/টিন মড
বফয়নয ায়থ াংযুক্ত

বফন নম্বয

ওোব্লক াংযুক্ত

ফতমভান অফস্থা

আয়ছ /নাই

(নতুন/বায়রা)/ব্যফাযয়মাগ্য/মভযাভতয়মাগ্য/বনভমাণাধীন/পুয়যায়না/জযাজীণ ম/ঝুঁবকপূণ ম/বযতযক্ত/অজানা/অ-ব্যফাযয়মাগ্য

যাঁ / না
টেয়রট বফদ্যযৎ

Ramp  টেয়রট

বযষ্কাযক দ্রব্যাবদ

াবনয যফযা

যােওো/াফান

বনভমায়ণয প্রকে/মপ্রাোভ

আয়ছ / নাই

আয়ছ / নাই

আয়ছ / নাই

আয়ছ / নাই

আয়ছ / নাই

বইবডব-১/২/৩/৪/পুনবনভমাণ/অন্যান্য প্রকে/প্রয়মাজয নে

টেয়রয়টয তথ্য: (টেয়রট নম্বয-০৫)
বনভমায়ণয ধযণ
াকা/আধা াকা/কাঁো/টিন মড
বফয়নয ায়থ াংযুক্ত

যাঁ / না
টেয়রট বফদ্যযৎ
আয়ছ / নাই

বনভমায়ণয ফছয

ব্যফাযকাযীয ধযন
ফারক/ফাবরকা/ফারক ও ফাবরকা/বেক/ববেকা/পুরুল ও ভবরা ববেকা/াফ মজনীন

বফন নম্বয

ওোব্লক াংযুক্ত
ফতমভান অফস্থা
(নতুন/বায়রা)/ব্যফাযয়মাগ্য/মভযাভতয়মাগ্য/বনভমাণাধীন/পুয়যায়না/জযাজীণ ম/ঝুঁবকপূণ ম/বযতযক্ত/অজানা/অ-ব্যফাযয়মাগ্য
আয়ছ /নাই
Ramp  টেয়রট বযষ্কাযক দ্রব্যাবদ
াবনয যফযা যােওো/াফান
বনভমায়ণয প্রকে/মপ্রাোভ
বইবডব-১/২/৩/৪/পুনবনভমাণ/অন্যান্য প্রকে/প্রয়মাজয নে
আয়ছ / নাই
আয়ছ / নাই
আয়ছ / নাই
আয়ছ / নাই

সুভন নন্দী, অনরাইন াঠারা, মভাফাইর: ০১৬১৭৬৩৩৩৯৩, ০১৯৭৯৮৭৯৪৭৬, www.onlinepatshala.com, sumonnandy@gmail.com, facebook: sumonnandidpe

ওো ব্লয়কয তথ্য:
ওোব্লয়ক বফদ্যযৎ

বনভমায়ণয ন

আয়ছ /নাই
াবনয যফযা
আয়ছ /নাই

ব্যফাযকাযীয ধযন
ফারক/ফাবরকা/ফারক ও ফাবরকা/বেক/ববেকা/পুরুল ও ভবরা ববেকা/াফ মজনীন

যােওো/
াফান
আয়ছ / নাই

ওোব্লক
ব্যফহৃত
ে / ে না

ফতমভান অফস্থা
(নতুন/বায়রা)/ব্যফাযয়মাগ্য/মভযাভতয়মাগ্য/বনভমাণাধীন/পুয়যায়না/জযাজীণ ম/ঝুঁবকপূণ ম/বযতযক্ত/অজানা/অ-ব্যফাযয়মাগ্য

বযস্ক্াযক
দ্রব্যাবদ
আয়ছ /নাই
বফয়নয ায়থ
াংযুক্ত
যাঁ / না

ানীে জয়রয তথ্য: (০১)
বনযাদ াবনয উৎ

বনভমায়ণয প্রকে/মপ্রাোভ

টিউফওয়ের/াপ্লাইওোটায/বডটিউফওয়ের/কুো/(পুকুয/নদী)/াংগৃবত বৃবিয াবন/টাযা াম্প/অন্যান্য

বইবডব-১/২/৩/৪/পুনবনভমাণ/অন্যান্য প্রকে/প্রয়মাজয নে

ফতমভান অফস্থা

ই-মকারাই মটস্ট

রফনাক্ততা/আেযন

(নতুন/বায়রা)/ব্যফাযয়মাগ্য/মভযাভতয়মাগ্য/বনভমাণাধীন/পুয়যায়না/জযাজীণ ম/ঝুঁবকপূণ ম/বযতযক্ত/অজানা/অ-ব্যফাযয়মাগ্য

ে/ে নাই

আয়ছ /নাই

আয় মবনক মুক্ত

স্থায়নয ন

যাঁ /না

ানীে জয়রয তথ্য: (০২)
বনযাদ াবনয উৎ

বনভমায়ণয প্রকে/মপ্রাোভ

টিউফওয়ের/াপ্লাইওোটায/বডটিউফওয়ের/কুো/(পুকুয/নদী)/াংগৃবত বৃবিয াবন/টাযা াম্প/অন্যান্য

বইবডব-১/২/৩/৪/পুনবনভমাণ/অন্যান্য প্রকে/প্রয়মাজয নে

ফতমভান অফস্থা

ই-মকারাই মটস্ট

রফনাক্ততা/আেযন

(নতুন/বায়রা)/ব্যফাযয়মাগ্য/মভযাভতয়মাগ্য/বনভমাণাধীন/পুয়যায়না/জযাজীণ ম/ঝুঁবকপূণ ম/বযতযক্ত/অজানা/অ-ব্যফাযয়মাগ্য

ে/ে নাই

আয়ছ /নাই

আয় মবনক মুক্ত

স্থায়নয ন

যাঁ /না

ানীে জয়রয তথ্য: (০৩)
বনযাদ াবনয উৎ
টিউফওয়ের/াপ্লাইওোটায/বডটিউফওয়ের/কুো/(পুকুয/নদী)/াংগৃবত বৃবিয াবন/টাযা াম্প/অন্যান্য
ফতমভান অফস্থা

বনভমায়ণয প্রকে/মপ্রাোভ
বইবডব-১/২/৩/৪/পুনবনভমাণ/অন্যান্য প্রকে/প্রয়মাজয নে

ই-মকারাই মটস্ট

রফনাক্ততা/আেযন

ে/ে নাই

আয়ছ /নাই

(নতুন/বায়রা)/ব্যফাযয়মাগ্য/মভযাভতয়মাগ্য/বনভমাণাধীন/পুয়যায়না/জযাজীণ ম/ঝুঁবকপূণ ম/বযতযক্ত/অজানা/অ-ব্যফাযয়মাগ্য

আয় মবনক মুক্ত

স্থায়নয ন

যাঁ /না

আফাফয়েয তথ্য:
ক্রভ
০১
০২
০৩
০৪
০৫
০৬
০৭
০৮
০৯
১০
১১
১২
১৩

আফাফয়েয ধযণ
টি-মটবফর
বফয়ল োবদাম্পন্ন বোথীয জন্য আফাফে
মটবফর
পাইর কযাবফয়নট
মরা-মফঞ্চ
াই-মফঞ্চ
আরভাবয
ব্লযাক/েকয়ফাড ম
মাোইট/ভাকমায মফাড ম
পুবন মফাড ম
পযান (মটবফর ও ববরাং )
বুক মরপ
অন্যান্য যঞ্জাভ (াযয়ভাবনোভ, তফরা, বোয়না)

ব্যফায উয়মাগী

মভযাভত মমাগ্য

ব্যফায অনুয়মাগী

সুভন নন্দী, অনরাইন াঠারা, মভাফাইর: ০১৬১৭৬৩৩৩৯৩, ০১৯৭৯৮৭৯৪৭৬, www.onlinepatshala.com, sumonnandy@gmail.com, facebook: sumonnandidpe

