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বিদ্যাল য়ের তথ্য
বিদ্যাল য়ের নাম ও ঠিকানা
বিদ্যাল য়ের নাম ( গে জেট অনু
যায়ী) বাংলায়
বিদ্যাল য়ের নাম ( গে জেট অনু
যায়ী) In English
বিদ্যাল য়ের কোড

বিদ্যাল য়ের ধরন

বিভাগ

জেলা

উপ জেলা/থানা

ইউ নিয়ন/ওয়া র্ড

ক্লাস্টার

বিদ্যাল য়ের সাধারণ তথ্যাব লি
বিদ্যাল য়ের মৌ লিক তথ্য
প্র তিষ্ঠার সন
রে জি স্ট্রেশন/ নিবন্ধ নের সন

* ভৌ গো লিক অবস্থান
* বিদ্যাল য়ের অবস্থান

শিল্প এলাকায়
শহু রে এলাকায়

গ্রামাঞ্চ লে

* যোগা যোগ ব্যবস্থা

অ তি দুর্গম
কঠিন পথ

সহজ পথ

* উপ জেলা সদর থে কে দরূত্ব ( কি. মি)
* আশ্রয় কেন্দ্র কাম বিদ্যালয়

হ্যাঁ

না

* বিদ্যালয়টি ম ডেল স্কুল কি

হ্যাঁ

না

বিদ্যাল য়ের

* সহ শিক্ষা কা ক্র
র্য ম
* একা ডে মিক কা র্যক্রম চালুআ ছে কি

হ্যাঁ

না

হ্যাঁ

না

* পাঠদা নের মাধ্যম

ইং রে জি ভা ন
র্স

বাংলা মি ডিয়াম

ইং রে জি মি ডিয়াম

বাংলা মি ডিয়াম ও ইং রে জি ভা ন
র্স

* একই ক্যাম্পা সে/ভব নে একা ধিক

স্কুল প রিচা লিত হয়
* লার মা আ ছে কি
* মা া া র

হ্যাঁ

না

হ্যাঁ

না

হ্যাঁ

না

* দ্যা
* াম

হ্যাঁ

না

হ্যাঁ

না

হ্যাঁ

না

খে

সী

ঠ

ন প্র চী

বি

গ্রেড

ন

* শিফট সংখ্যা

র

ল য়ে

আ ছে কি

গেট আ ছে কি

ফলক আ ছে কি

* ধা
প্র

ন সড় কে দিক নি

ফলক আ ছে কি

পৃষ্ঠা ০১

র্দে
শক


* বিদ্যাল য়ের ব্যাংক একাউন্ট নম্বর
* বিদ্যাল য়ের ব্যাং কের নাম

* মানবতার দেয়াল আ ছে কি

হ্যাঁ

না

হ্যাঁ

না

* সোশাল অ ডিট আ ছে কি

হ্যাঁ

না

* ফা র্স্টএইড বক্স (ঔষধসহ)

আ ছে কি

* অ গ্নি নি র্বাপক যন্ত্র আ ছে কি

হ্যাঁ

না

* মৌ লিক তথ্য প্রদ র্শিত আ ছে কি

হ্যাঁ

না

* শহীদ মিনার আ ছে কি

হ্যাঁ

না

* বু
ক ক র্ণার আ ছে কি

হ্যাঁ

না

হ্যাঁ

না

* Early Warning কা র্যক্রম

চালুআ ছে কি

* বঙ্গবন্ধুক র্ণার আ ছে কি

হ্যাঁ

না

* ক্ষুদে ডাক্তার কা র্যক্রম আ ছে কি

হ্যাঁ

না

* মুক্তিযু
দ্ধ ক র্ণার আ ছে কি

হ্যাঁ

না

* প্র তিব ন্ধি বিদ্যালয়

হি সে বে নি

হ্যাঁ

না

* স্টুডেন্ট কাউ ন্সিল আ ছে কি

হ্যাঁ

না

* প্রাক-প্রাথ মিক

া আ ছে কি

হ্যাঁ

না

* ই নো ভেশন কা ক্রম
র্য

হ্যাঁ

না

হ্যাঁ

না

* সততা স্টোর আ ছে কি

হ্যাঁ

না

হ্যাঁ

না

* শিক্ষা র্থীকল্যাণ কা র্যক্রম আ ছে কি

হ্যাঁ

না

ক ক্ষে বিদ্যুত সং যোগ আ ছে কি

হ্যাঁ

না

* খেলাধু
লার সরঞ্জামা দি আ ছে কি

হ্যাঁ

না

য়াশব্ল কে বিদ্যুত সং যোগ আ ছে কি

হ্যাঁ

না

* স্কাউট/কাব কা র্যক্রম আ ছে কি

হ্যাঁ

না

য় লে টে বিদ্যুত সং যোগ আ ছে কি

হ্যাঁ

না

* কাব দ লের স্টক সংখ্যা আ ছে কি

হ্যাঁ

না

* প্রাক-প্রাথ মিক ক্লাসরুম কমপ ক্ষে

২৫০ ব.ফুট

হ্যাঁ

না

* কো ভিড-১৯ প্র তি রোধক উপকরন

ক্রয় আ ছে কি

হ্যাঁ

না

* প্রাক-প্রাথ মিক ক্লাসরুম ০৪টি

ক র্ণারসহ ডে কো রে টেড

হ্যাঁ

না

* কো ভিড-১৯ কালীন বিদ্যালয় খোলার 

পূর্বপ্রস্তু তি আ ছে কি

হ্যাঁ

না

হ্যাঁ

না

* জীবানু
নাশ কের ব্যবস্থা আ ছে কি

হ্যাঁ

না

* বি শেষ চা হিদা সম্পন্ন
র্যাম্প আ ছে কি

শু দের জন্য 


হ্যাঁ

না

া র্থীর ক র্তৃক ব্যবহৃত


হ্যাঁ

না

ব ন্ধিত কি

শিক্ষ

নিজস্ব ভূমির উপর ভবন
* অনুমো দিত

ক প দের সংখ্যা

শিক্ষ

বিদ্যাল য়ের উপকরণ ও সরঞ্জামা দি

* বিদ্যুৎ সং যোগ আ ছে কি
শ্রে ণি
ও
ট

রাপদ পানীয় জ লের ব্যবস্থা

আ ছে কি
নি

দ াল য়ে টয় লেট (ওয়াশ ব্লক ব্যতীত)

আ ছে কি
বি ্য

* ওয়াশ ব্লক নি র্মিত হ য়ে ছে

হ্যাঁ

না

হ্যাঁ

না

ওয়াশব্লক
আ ছে কি

পৃষ্ঠা ০২

শিক্ষ

শি

বিদ্যাল য়ে কোন কোন শ্রে ণি তে পাঠদান করা নো হয়
* প্রাক-প্রাথ মিক

হ্যাঁ

না

* পঞ্চম শ্রে ণি

হ্যাঁ

না

* প্রথম শ্রে ণি

হ্যাঁ

না

* ষষ্ঠ শ্রে ণি

হ্যাঁ

না

* দ্বিতীয় শ্রে ণি

হ্যাঁ

না

* সপ্তম শ্রে ণি

হ্যাঁ

না

* তৃতীয় শ্রে ণি

হ্যাঁ

না

* অষ্টম শ্রে ণি

হ্যাঁ

না

* চতুর্থ শ্রে ণি

হ্যাঁ

না

জলবায়ুপ রিব র্তন ও দু র্য
োগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্য/ বিদ্যালয়টি কোন ধর নের দু র্য
োগ প্রবণ এলাকায় অব স্থিত
*জ লোচ্ছ্বাস

হ্যাঁ

না

*খরা প্রবণ

হ্যাঁ

না

*সাই ক্লোন

হ্যাঁ

না

*ভূমিকম্প

হ্যাঁ

না

*বন্যা

হ্যাঁ

না

*পাহাড় ধ্বস

হ্যাঁ

না

*জলাবদ্ধতা

হ্যাঁ

না

* জোয়ার-ভাটা

হ্যাঁ

না

*লবনাক্ততা

হ্যাঁ

না

*অন্যান্য

হ্যাঁ

না

*নদী ভাঙ্গন

হ্যাঁ

না

পৃষ্ঠা ০৩

বিদ্যাল য়ের ভূমির তথ্য

ক্র মিক নং
* ভূমির প রিমাণ (শতাংশ)

জ মি সংক্রান্ত আপ ত্তি

হ্যাঁ

না

দাগ নম্বর

হাই স্কু
ল সংলগ্ন বিদ্যালয় ভূমি সংক্রান্ত 

কো নো জটিলতা

হ্যাঁ

না

রেক র্ড(দ লিল) নম্বর

সি এস প্লট নম্বর

রে জি স্ট্রি তা রিখ

সি এস খ তিয়ান নম্বর

দাতার নাম

সি এস ভূমি প রিমাণ(শতাং শে)

গ্রহীতার নাম

আরএস প্লট নম্বর

জ মি সংক্রান্ত আপ ত্তি

হ্যাঁ

না

দাগ নম্বর

হাই স্কু
ল সংলগ্ন বিদ্যালয় ভূমি সংক্রান্ত 

কো নো জটিলতা

হ্যাঁ

না

রেক র্ড(দ লিল) নম্বর

সি এস প্লট নম্বর

রে জি স্ট্রি তা রিখ

সি এস খ তিয়ান নম্বর

দাতার নাম

সি এস ভূমি প রিমাণ(শতাং শে)

গ্রহীতার নাম

আরএস প্লট নম্বর

খ তিয়ান (BS) নম্বর

ভূমি উন্নয়ন কর প রি শোধ

হ্যাঁ

না

আরএস খ তিয়ান নম্বর

নামজারী হ য়ে ছে

হ্যাঁ

না

আরএস ভূমি প রিমাণ(শতাং শে)
এসএ প্লট নম্বর

নামজারী মা লিকানা 

(নম্বর ও তা রিখসহ)
জ মি দখ লে

এসএ খ তিয়ান নম্বর
হ্যাঁ

এসএ ভূমি প রিমাণ(শতাং শে)

না

ক্র মিক নং
* ভূমির প রিমাণ (শতাংশ)
খ তিয়ান (BS) নম্বর

ভূমি উন্নয়ন কর প রি শোধ

হ্যাঁ

না

আরএস খ তিয়ান নম্বর

নামজারী হ য়ে ছে

হ্যাঁ

না

আরএস ভূমি প রিমাণ(শতাং শে)
এসএ প্লট নম্বর

নামজারী মা লিকানা 

(নম্বর ও তা রিখসহ)
জ মি দখ লে

এসএ খ তিয়ান নম্বর
হ্যাঁ

এসএ ভূমি প রিমাণ(শতাং শে)

না

** আরও ভূমির তথ্য প্র বে শের জন্য এই পৃষ্ঠাটি ক পি করুন
পৃষ্ঠা ০৪

বিদ্যাল য়ের ভব নের তথ্য
ক্র মিক
নং

মা লিকানার 
 কত তলা 
 নি র্মা ণের 
 কত তলার 
 কক্ষ 

ধরণ
সংখ্যা
ভি ত্তি 

বি শিষ্ট
সন
বি শিষ্ট
নি চের যে কোন 

একটিঃ
নিজস্ব
ভাড়া

ভব নের

ব র্তমান অবস্থা
নি চের যে কোন 

একটিঃ
নতু
ন/ভা লো
ব্যবহার যোগ্য
মেরামত যোগ্য
নি র্মাণাধীন
পুরো নো
জরা র্জীণ
ঝু
ঁকিপূর্ণ
প রিত্যক্ত
অজানা

নি ার্ম ণের 

ধরণ

নি ার্ম নের প্রকল্প/
 বি শেষ চা হিদা
সম্পন্ন 

প্রোগ্রাম
নি চে যে কোন 
 নি চের যে কোন 
 শিশু দের জন্য
রাম্প
একটিঃ
একটিঃ
পাকা
পিই ডি পি-১
আধা পাকা
পিই ডি পি-২
হ্যাঁ/না
কাঁচা
পিই ডি পি-৩
পিই ডি পি-৪
টিন সেড
পু
ন নি র্মাণ
অন্যান্য 

প্রকল্প
প্র যোজ্য নয়

** আরও ভব নের তথ্য প্রদা নের জন্য এই পৃ
ষ্ঠাটি ক পি করুন
পৃষ্ঠা ০৫

বিদ্যাল য়ের ক ক্ষের তথ্য
দ্রষ্টব্য:

* ক ক্ষের নম্বর এর ক্ষে ত্রে Serial Sequence Maintain কর তে হ বে (উদাহরণঃ য দি প্রথম ভব নের কক্ষ সংখ্যা মোট ০৪টি হয় তাহ লে দ্বিতীয় ভব নের
ক ক্ষের Serial নম্বর ০৫ দি য়ে শুরু কর তে হ বে) উ ল্লেখ্য, সিঁড়ির নি চে অব স্থিত অংশটি বিদ্যাল য়ের কক্ষ হি সে বে গণ্য করা যা বে না

* একটি ভব নের ক ক্ষের নম্বর ও ব্যবহার শেষ হ লে প র্যায়ক্র মে/ধারাবা হিকভা বে অন্য ভব নের ক ক্ষের নম্বর ও ব্যবহার লিখ তে হ বে

ক্র মিক ভব নের 

নম্বর
নং

কক্ষ 

নম্বর

ক ক্ষের 

ক ক্ষের 

ক ক্ষের 

দৈ র্ঘ্য(ফুট) প্রস্থ (ফুট)
ব্যবহার
নি চের যে কোন একটিঃ

নি র্মা ণের 

ধরন
নি চের যে কোন একটিঃ
পাকা
সে মি পাকা
কাচাঁ
টিন সেড

ক্লাস
অ ফিস
শিক্ষক

** আরও ক ক্ষের তথ্য প্রদা নের জন্য এই পৃ
ষ্ঠাটি ক পি করুন
পৃষ্ঠা ০৬

নি ার্ম ণের 

সন

ব র্তমান 

অবস্থা
নি চের যে কোন একটিঃ
নতু
ন/ভা লো
ব্যবহার যোগ্য
মেরামত যোগ্য
নি র্মাণাধীন
পুরো নো
জরা র্জীণ
ঝু
ঁকিপূর্ণ
প রিত্যক্ত
অজানা

বিদ্যাল য়ের ওয়াশব্লক ব্যবস্থার তথ্য
দ্রষ্টব্য:

* বিদ্যাল য়ের ওয়াশব্লক নি র্মিত বল তে নি র্মাণকাজ সম্পন্ন পূর্বক ব্যবহার উপ যোগী বু
ঝা বে

ক্র মিক
নং

নি র্মা ণের 

সাল

ব্যবহারকারীর 

ব র্তমান অবস্থা
ধরন
নি চের যে কোন একটিঃ নি চের যে কোন একটিঃ
নতু
ন/ভা লো
বালক
ব্যবহার যোগ্য
বা লিকা
মেরামত যোগ্য
বালক ও বা লিকা
নি র্ম
াণাধীন
শিক্ষক
পু
রো
নো
শি ক্ষিকা
জ
রা
র্জীণ
পু
রুষ ও ম হিলা 

ঝু
ঁকিপূর্ণ
শিক্ষক
প রিত্যক্ত
সা র্বজনীন
অজানা

ওয়াশব্লক 

ব্যবহৃত

প রিস্কারক 

দ্রব্যা দি

পা নির 

সরবরাহ

হ্যান্ডওয়াশ / 

সাবান

হ্যাঁ/না

হ্যাঁ/না

হ্যাঁ/না

হ্যাঁ/না

** আরও ওয়াশব্ল কের তথ্য প্রদা নের জন্য এই পৃ
ষ্ঠাটি ক পি করুন
পৃষ্ঠা ০৭

বিদ্যাল য়ের পানীয় জ লের ব্যবস্থার তথ্য
ক্র মিক
নং

নিরাপদ 

পা নির উৎস

ব র্তমান অবস্থা

নি চের যে কোন একটিঃ
টিউবও য়েল
সাপ্লাইওয়াটার
ডিপটিউবও য়েল
কুয়া
পু
কুর/নদী
সংগৃহিত 

বৃষ্টির পা নি
টারা পাম্প
অন্যান্য

আ র্সেনিক

মু
ক্ত

নি র্মা নের 

প্রকল্প/

প্রোগ্রাম

ই কোলাই 

টেস্ট

লবনাক্ততা/

আয়রন

হ্যাঁ/না

হ্যাঁ/না

হ্যাঁ/না

হ্যাঁ/না

নি চের যে কোন একটিঃ
নতু
ন/ভা লো
ব্যবহার যোগ্য
মেরামত যোগ্য
নি র্মাণাধীন
পুরো নো
জরা র্জীণ
ঝু
ঁকিপূর্ণ
প রিত্যক্ত
অজানা

ষ্ঠাটি ক পি করুন
** আরও পানীয় জ লের তথ্য প্রদা নের জন্য এই পৃ
পৃষ্ঠা ০৮

স্থাপ নের 

সন

বিদ্যাল য়ের স্যা নি টেশন ব্যবস্থার তথ্য (ওয়াশব্লক ব্যতীত)
ক্র মিক
নং

ব র্তমান অবস্থা

ব্যবহারকারী
নি চের যে কোন একটিঃ
বালক
বা লিকা
বালক ও বা লিকা
শিক্ষক
শি ক্ষিকা
পু
রুষ ও ম হিলা 

শিক্ষক
সা জনীন
র্ব

নি চের যে কোন একটিঃ
নতু
ন/ভা লো
ব্যবহার যোগ্য
মেরামত যোগ্য
নি র্মাণাধীন
পুরো নো
জরা র্জীণ
ঝু
ঁকিপূর্ণ
প রিত্যক্ত
অজানা

প রিস্কারক 

দ্রব্যা দি
হ্যাঁ/না

হ্যান্ডওয়াশ/

সাবান ব্যবহার

পা নির সরবরাহ

হ্যাঁ/না

ষ্ঠাটি ক পি করুন
** আরও স্যা নি টেশন ব্যবস্থার তথ্য প্রদা নের জন্য এই পৃ
পৃষ্ঠা ০৯

নি ার্ম নের প্রকল্প/

প্রোগ্রাম
নি চের যে কোন একটিঃ
পিই ডি পি-১
পিই ডি পি-২
পিই ডি পি-৩
পিই ডি পি-৪
পু
ন নি র্মাণ
অন্যান্য 

প্রকল্প
প্র যোজ্য নয়

আসবাবপ ত্রের তথ্য
দ্রষ্টব্য:

* আসবাবপ ত্রের ধরন অনু
যায়ী কতটি আসবাবপত্র আ ছে তার সংখ্যা উ ল্লেখ কর তে হ বে
আসবাবপ ত্রের ধরন

ব্যবহার উপ যোগী

মেরামত যোগ্য

ব্যবহার অনু
প যোগী

নিম্ন বেঞ্চ
উঁচুবেঞ্চ
চেয়ার
টে বিল
টি- টে বিল
আলমা রি
ফাইল ক্যা বি নেট
ব্ল্যাক/চক বো র্ড
হোয়াইট/মা র্কার বো র্ড
পু
শ পিন বো র্ড
ফ্যান ( টে বিল ও সি লিং সহ)
বু
ক শেলফ
অন্যান্য সরঞ্জাম 

(হার মো নিয়াম, তবলা, পিয়া নো ইত্যা দি)
বি শেষ চা হিদা সম্পন্ন 

শিক্ষা র্থীর জন্য আসবাবপত্র

বিদ্যাল য়ের তথ্য প্রযুক্তি, মা ল্টি মি ডিয়া ও অন্যান্য তথ্য
দ্রষ্টব্য:

* মা ল্টি মি ডিয়া বেসড ক্লাসরুম বল তে মা ল্টি মি ডিয়া ব্যবহার উপ যোগী ক রে কক্ষটি ডে ভেলপ ও ডে কো রেশন করা

* মা ল্টি মি ডিয়া ইন্টার্যাকটিভ ক্লাসরুম বল তে ক্লাসরু মে মা ল্টি মি ডিয়া ব্যবহার কর তে বৈদ্যু তিক সং যোগসহ প্র য়োজনীয় ল জি স্টিক সা পো
বিদ্যাল য়ের জন্য ক ম্পিউটার/

ডেস্কটপ
ক ম্পিউটার/ ডেস্কটপ - প্রাপ্ত 

মোট সংখ্যা
ক ম্পিউটার/ ডেস্কটপ - প্রাথ মিক 

শিক্ষা অ ধিদপ্তর ব্যতীত অন্যান্য 

উৎস থে কে প্রাপ্ত সংখ্যা
ক ম্পিউটার/ ডেস্কটপ - অচল 

সংখ্যা

হ্যাঁ
না

বিদ্যাল য়ের জন্য ল্যাপটপ
ল্যাপটপ - প্রাপ্ত মোট সংখ্যা
ল্যাপটপ - প্রাথ মিক শিক্ষা অ ধিদপ্তর

ব্যতীত অন্যান্য উৎস থে কে প্রাপ্ত
ল্যাপটপ - অচল সংখ্যা

পৃষ্ঠা ১০

হ্যাঁ
না

র্ট

বিদ্যাল য়ের আই সি টি সরঞ্জা মের তথ্য
ক্র মিক নং
* প ণ্যের নাম
( যে কোন একটি)

ক্র মিক নং
ক ম্পিউটার
প্রিন্টার
ম ডেম
ইন্টা রে ক্টিভ ওয়াইট বো

* প ণ্যের নাম
( যে কোন একটি)

ল্যাপটপ
প্র জেক্টর
স্পীকার
র্ড

* সি রিয়াল নম্বর

ব্র্যান্ড

ম ডেল

ম ডেল

* পণ্য গ্রহ নের সন

* প ণ্যের ব র্তমান অবস্থা

* পণ্য গ্রহ নের সন
সরকারী

বেসরকারী

নিজস্ব

অন্যান্য

নতু
ন

* পণ্য প্রা প্তির উৎস

* প ণ্যের ব র্তমান অবস্থা

ব্যবহার যোগ্য

নিজস্ব

অন্যান্য

নতু
ন

ব্যবহার যোগ্য

অব্যবহার যোগ্য ( নি চে কারণ লিখু
ন)

অব্যবহার যোগ্য ( নি চে কারণ লিখু
ন)

ক্র মিক নং
ক ম্পিউটার
প্রিন্টার
ম ডেম
ইন্টা রে ক্টিভ ওয়াইট বো

* প ণ্যের নাম
( যে কোন একটি)

ল্যাপটপ
প্র জেক্টর
স্পীকার
র্ড

ক ম্পিউটার
প্রিন্টার
ম ডেম
ইন্টা রে ক্টিভ ওয়াইট বো

ল্যাপটপ
প্র জেক্টর
স্পীকার
র্ড

* সি রিয়াল নম্বর

ব্র্যান্ড

ব্র্যান্ড

ম ডেল

ম ডেল

* পণ্য গ্রহ নের সন

* প ণ্যের ব র্তমান অবস্থা

বেসরকারী

পু
র নো

* সি রিয়াল নম্বর

* পণ্য প্রা প্তির উৎস

সরকারী

পু
র নো

ক্র মিক নং
* প ণ্যের নাম
( যে কোন একটি)

ল্যাপটপ
প্র জেক্টর
স্পীকার
র্ড

* সি রিয়াল নম্বর

ব্র্যান্ড

* পণ্য প্রা প্তির উৎস

ক ম্পিউটার
প্রিন্টার
ম ডেম
ইন্টা রে ক্টিভ ওয়াইট বো

* পণ্য গ্রহ নের সন
সরকারী

বেসরকারী

নিজস্ব

অন্যান্য

নতু
ন

* পণ্য প্রা প্তির উৎস

* প ণ্যের ব র্তমান অবস্থা

ব্যবহার যোগ্য

সরকারী

বেসরকারী

নিজস্ব

অন্যান্য

নতু
ন

ব্যবহার যোগ্য

পু
র নো

পু
র নো

অব্যবহার যোগ্য ( নি চে কারণ লিখু
ন)

অব্যবহার যোগ্য ( নি চে কারণ লিখু
ন)

ষ্ঠাটি ক পি করুন
** আরও ভূমির তথ্য প্র বে শের জন্য এই পৃ
পৃষ্ঠা ১১

* ইন্টার নেট সং যো গের 

ধরন

ওয়্যার লেস
নাই

ব্রডব্যান্ড
টিএন্ডটি

* তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহা রে সক্ষম শিক্ষক

হ্যাঁ

* বিদ্যাল য়ের শ্রে ণিক ক্ষে মা ল্টি মি ডিয়া 

ব্যবহৃত

হ্যাঁ

না

* মা ল্টি মি ডিয়া বেসড ক্লাসরুম

হ্যাঁ

না

* মা ল্টি মি ডিয়া ইন্টারএ ক্টিভ ক্লাসরুম

হ্যাঁ

না

* সাউন্ড সি স্টেম

হ্যাঁ

না

না

* ডেস্কটপ/ল্যাপটপ শিখন- শিখা নো 

কা জে ব্যবহৃত

হ্যাঁ

না

* ইন্টার নেট শিখন- শিখা নো কা জে 

ব্যবহৃত

হ্যাঁ

না

হ্যাঁ

না

বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা ক মিটি (এসএম সি)

বিদ্যাল য়ে এসএম সি গঠিত
এসএম সি সভাপ তির নাম

*এসএম সি সভাপ তির যোগ্যতা

ব র্তমা নে এসএম সির ম হিলা সদস্য সংখ্যা

ব র্তমা নে এসএম সির পু
রুষ সদস্য সংখ্যা

২০২১ সা লে এসএম সির সভা সংখ্যা

সামা জিক উদ্বু
দ্ধকরণ সভা ( ২০২১ সা লের মা র্চ থে কে ২০২২ সা লের ফেব্রুয়া রি প র্যন্ত )
মা সমা বে শের সংখ্যা

হোম ভি জিট সংখ্যা

অ ভিভাবক সমা বে শের সংখ্যা

শিক্ষক অ ভিভাবক স মি তি ( পিটিএ)

উঠান বৈঠক সংখ্যা

২০২১ সা লে

হ্যাঁ

না

পিটিএ সভা সংখ্যা

র্যা লি সংখ্যা

খেলাধু
লা ও সাংস্কৃতিক ক কা
র্ম ন্ড
* বঙ্গবন্ধুগোল্ডকাপ টুর্ণা মেন্ট

* হারম নিয়াম

হ্যাঁ

না

* বঙ্গমাতা গোল্ডকাপ টুর্ণা মেন্ট

* তবলা, গিটার, পিয়া নো

হ্যাঁ

না

* দষ্টি
ৃ প্র তিব ন্ধি দের ডেই জি বু
ক

হ্যাঁ

না

* দষ্টি
ৃ প্র তিব ন্ধি দের ব্রেইল পাঠ্যপু
স্তক

হ্যাঁ

না

হ্যাঁ

না

বি

শেষ চা হিদাসম্পন্ন শিক্ষা র্থীর জন্য সুবিধাসমূ
হ

* শা রিরীক প্র তিব ন্ধি দের জন্য র্যাম্প

শা রিরীক প্র তিব ন্ধি দের

গম নোপ যোগী ওয়াশব্লক
* প্র তিব ন্ধি ও অটি স্টিক শিশু দের জন্য

র্যাম্পসহ উপযু
ক্ত টয় লেট

হ্যাঁ

না

* বাক প্র তিব ন্ধি দের


Sign Language Tutor

হ্যাঁ

না

পৃষ্ঠা ১২

না

* বাক প্র তিব ন্ধি দের

Sign Language Manual

হ্যাঁ

না

হ্যাঁ

না

* শ্রবণ প্র তিব ন্ধি দের নিরব প রি বেশ

হ্যাঁ

না

* দৃ
ষ্টি প্র তিব ন্ধি দের ফে ন্সিং

হ্যাঁ

না

* শ্রবণ প্র তিব ন্ধি দের Hearing Aid

হ্যাঁ

না

* দৃ
ষ্টি প্র তিব ন্ধি দের কালার কন্ট্রাস্ট

হ্যাঁ

না

* শা রিরীক প্র তিব ন্ধি দের হুইল চেয়ার

হ্যাঁ

* শা রিরীক প্র তিব ন্ধি দের ক্রাচ

কো ভিড-১৯ কালীন বিদ্যালয় ভি ত্তিক প্রভাব
বিদ্যালয় ভি ত্তিক
* অবকাঠা মোগত ক্ষ তি

হ্যাঁ

না

* ই লেকট্র নিক উপকর ণের ক্ষ তি

হ্যাঁ

না

* শিক্ষা উপকর ণের ক্ষ তি

হ্যাঁ

না

* ফা চার
র্নি ক্ষ তি

হ্যাঁ

না

শিক্ষা র্থী কে ন্দ্রিক
* মাই গ্রেশন (শহর থে কে গ্রা মে

স্থানান্ত রিত শিক্ষা র্থী) সংখ্যা

* ফেইসবু
ক আসক্ত শিক্ষা র্থীর সংখ্যা
* ম নো-সামা জিক সমস্যায় নিপ তিত শিক্ষা র্থীর সংখ্যা

* বাল্য বিবা হের শিকার শিক্ষা র্থীর সংখ্যা

* কো ভিড-১৯ এর কার ণে প রিবার

এর সদস্য হারা নো শিক্ষা র্থীর সংখ্যা

* শিশু শ্র মি কের সংখ্যা
* মোবাইল আসক্ত শিক্ষা র্থীর সংখ্যা

শিক্ষক কে ন্দ্রিক
* ম নো-সামা জিক সমস্যায় সমস্যাগ্রস্থ

হ্যাঁ

না

হ্যাঁ

না

অন্যান্য

সমাজ কে ন্দ্রিক
* সামা জিক কুসংস্কার বৃদ্ধি

* দা রিদ্রতা বৃদ্ধি

অন্যান্য

পৃষ্ঠা ১৩

শিক্ষা র্থী সংক্রান্ত শ্রে ণি ভি ত্তিক তথ্য
শিক্ষা র্থী সংক্রান্ত: প্রাক-প্রাথ মিক শ্রে ণি

শ্রে ণি ভি ত্তিক শিক্ষা র্থীর সংখ্যা


ভ

(২০২১ সা লের ডি সেম্বর ও ২০২২ সা লের ২৮ ফেব্রুয়া রি প ন্ত
র্য ভ র্তি/
হা জিরা রে জিস্টার দে খে তথ্য দিন)

উপজা তি/ক্ষু
দ্র 

নৃ- গোষ্ঠীর ধরন

দ্রষ্টব্য:

*জন্মসাল ভি ত্তিক ভ র্তিকৃত মোট শিক্ষা র্থীর সংখ্যা এর সা থে ২০২২ সা লের
শ্রে ণি ভি ত্তিক শিক্ষা র্থীর সংখ্যা মোট শিক্ষা র্থী সংখ্যা অবশ্যই সমান হ তে হ বে

সাল

*

বালক

*

বা লিকা

*

চ

বা লিকা

*

মোট

াকমা

গ

বালক বা লিকা

া রো

সাঁওতাল
ম নিপুরি

থ

যৌ

ন্যান্য

মোট

অ

সাদ রি (ওরাও)

া ার ( সেকশন) সংখ্যা

শ খ

জন্মসাল ভি ত্তিক ভ র্তিকৃত শিক্ষা র্থীর সংখ্যা


শিক্ষা র্থী

(২০২২ সা লের ২৮ ফেব্রুয়া রি প র্যন্ত ভ র্তি রে জিস্টার দে খে শিক্ষা র্থীর
তথ্য দিন)

বালক

বা লিকা

মোট

দের গড় উপ স্থি তির শত

(প্র তিটি ঘর আলাদা আলাদাভা

মাস

দ্রষ্টব্য

* জন্মসাল ভি ত্তিক ভ র্তিকৃত মোট শিক্ষা র্থীর সংখ্যা এর সা থে ২০২২
সা লের শ্রে ণি ভি ত্তিক শিক্ষা র্থীর সংখ্যা মোট শিক্ষা র্থী সংখ্যা অবশ্যই সমান
হ তে হ বে

** নি র্ধারিত বয় সের (under/over aged) বাই রে কোন শিক্ষা র্থী থাক লে
এই ঘ রে লিখু
ন

২০১৮ (৪ বছর+)

*

রা

শ্রে ণি ভি ত্তিক ( সেকশন ভি ত্তিক) শাখার তথ্য

জন্মসাল ভি ত্তিক

ভ র্তিকৃত শিক্ষা র্থী

বালক

ত্রিপু

২০২২*

া া

*

মারমা

মোট

২০২১

শ খ

র্তিকৃত উপজা তি/ক্ষুদ্র নৃ- গোষ্ঠী শিক্ষা র্থীর সংখ্যা

করা (%) হার


বে পূ
রণ

কর

বালক

তে হ বে

)

বা লিকা

গড়

এ প্রিল ২০২১
অ ক্টোবর ২০২১

২০২২ সা লে একই শ্রে ণি তে অধ্যয়ন ( রি পিটিং)


(২০২১ সা লের শিক্ষা র্থী দের ম ধ্যে কতজন একই শ্রে ণি তে অধ্যয়ন/

রি পিট কর ছে)

২০১৭ (৫ বছর+)

শিক্ষা র্থীর ধরন

২০১৬ (৬ বছর+)

একই শ্রে ণি তে 

অধ্যয়ন ( রি পিটিং)

২০১৫ (৭ বছর+)
নি র্ধারিত বয় সের বাই রে**
স র্বমোট

পৃষ্ঠা ১৪

বালক

বা লিকা

মোট

ভ র্তিকৃত বি শেষ চা হিদা সম্পন্ন শিক্ষা র্থীর সংখ্যা
দ্রষ্টব্য

* বি শেষ চা হিদা সম্পন্ন শিশুর ধরন নি র্ণয় পদ্ধ তি:

শারী রিক : সাধারণত যে সব শিশুর হাত-পা বা শরী রের অন্য কো নো
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যে কোন প্রকার বিকলাঙ্গ, হাত-পা বিহীন কিংবা চলাচ লে
অসুবিধা হয় এরূপ শিশু।

ক্ষীণদৃ
ষ্টি : চশমার সাহা য্যেও যা দের দৃ
ষ্টি স্বাভা বিক নয়, যারা
মু
খমন্ড লের কা ছে পাঠ্যপু
স্তক নি য়ে পড়ার চেষ্টা ক রে, যা দের
প রিস্কারভা বে লিখ তে অসুবিধা হয় এরূপ শিশু।

ক্ষীণশ্রবণ : যারা স্বাভা বিক স্বরমাত্রায় কথা বু
ঝ তে বা উপল ব্ধি কর তে
পা রে না, যারা শ ব্দের ম ধ্যে পা র্থক্য বু
ঝ তে পা রে না, যারা কা নের
পিছ নে হাত রে খে শোনার চেষ্টা ক রে এরূপ শিশু।

বাকপ্র তিবন্ধী : যারা স্বাভা বিক কথা বল তে পা রে না, যারা জড়তা
নি য়ে কথা ব লে, কন্ঠস্ব রে সমস্যা থাকার কার ণে যারা কথা বু
ঝা তে
পা রে না বা বু
ঝা তে কষ্ট হয়, কথা বলার সময় যা দের মু
খভ ঙ্গির বিকৃতি
দেখা দেয়, কথার মাধ্য মে যারা অ ন্যের সা থে যোগা যোগ স্থাপন কর তে
পা রে না এরূপ শিশু।

বুদ্ধিবৃত্তিক : কথাবা র্তায় বোকা- বোকা ভাব, ভীতুস্বভা বের, স্বরণশ ক্তি
অ পেক্ষাকৃত কম, কো নো কথা এক বার বা দু
ই বার বল লে বু
ঝ তে পা রে
না বা বু
ঝ তে অ নেক সময় লা গে, কিছুকিছুকাজ কর তে ধারাবা হিকতা
রক্ষা কর তে পা রে না, খু
ব মিল আ ছে এমন কো নো বিষয় সহ জে
পা র্থক্য নি র্ণয় কর তে পা রে না এরূপ শিশু।

অটি স্টিক : অটি স্টিক শিশুরা নাম ধ রে ডাক লে সাড়া দেয় না। ভাষার
ব্যবহার সঠিকভা বে কর তে পা রে না। নতু
ন কিছুপে লে উচ্ছ্বাস প্রকাশ
ক রে না। এরা বি শেষ ধর নের আচরণ বার বার কর তে থা কে।

অন্যান্য : উ ল্লে খিত ছয় ধর নের বি শেষ চা হিদা সম্পন্ন শিশু ছাড়া অন্য
কো নো ধর নের বি শেষ চা হিদা সম্পন্ন শিশু আপনার বিদ্যাল য়ে ভ র্তি
হ লে তা এই ঘ রে লিখ তে হ বে।

বি শেষ

চা হিদার ধরন

বালক

বা লিকা

ধ র্মও পাঠদা নের মাধ্যম ভি ত্তিক ভ
ধ র্ম

বাংলা মি ডিয়াম

র্তিকৃত শিক্ষা র্থীর সংখ্যা

ইং লিশ ভা ন
র্স

মোট

ইসলাম ধ র্ম
হিন্দুধ র্ম
খ্রিস্টান ধ র্ম
বৌদ্ধ ধ র্ম
অন্যান্য
স র্বমোট

পাঠদা নের মাধ্যম ভি ত্তিক ভ
পাঠদা নের মাধ্যম
বাংলা মি ডিয়াম
ইং লিশ মি ডিয়াম
ইং লিশ ভা ন
র্স
স র্বমোট

মোট

শারী রিক
ক্ষীণদৃ
ষ্টি
ক্ষীণশ্রবণ
বাকপ্র তিব ন্ধি
বুদ্ধিবৃত্তিক
অটি স্টিক
অন্যান্য

পৃষ্ঠা ১৫

র্তিকৃত শিক্ষা র্থীর সংখ্যা

* বালক

* বা লিকা

* মোট

শিক্ষা র্থী সংক্রান্ত: প্রথম শ্রে ণি
শ্রে ণি ভি ত্তিক শিক্ষা র্থীর সংখ্যা


(২০২১ সা লের ডি সেম্বর ও ২০২২ সা লের ২৮ ফেব্রুয়া রি প ন্ত
র্য ভ
হা জিরা রে জিস্টার দে খে তথ্য দিন)

র্তি
কৃত উপজা তি/ক্ষু
দ্র নৃ
- গোষ্ঠী

ভ

র্তি
/

উপজা তি/ক্ষুদ্র 

ন-ৃ গোষ্ঠীর ধরন

দ্রষ্টব্য:

* বিদ্যাল য়ের ওয়াশব্লক নি র্মিত বল তে নি র্মাণকাজ সম্পন্ন পূর্বক ব্যবহার
উপ যোগী বু
ঝা বে

সাল

বালক

*

বা লিকা

*

*

বালক

*

বা লিকা

*

মোট

চাকমা

মারমা

মোট

ত্রিপু
রা

২০২১

গা রো

২০২২*

শ্রে ণি ভি ত্তিক (

*

শিক্ষা র্থীর সংখ্যা

সে

সাঁওতাল

কশন ভি ত্তিক) শাখার তথ্য

বালক বা লিকা

শাখা

ম নিপুরি
থ

যৌ

মোট

ন্যান্য

অ

শাখার ( সেকশন) সংখ্যা
জন্মসাল ভি ত্তিক ভ

র্তি
কৃত

সাদ রি (ওরাও)

শিক্ষা র্থীর সংখ্যা


(২০২১ সা লের ২৮ ফেব্রুয়া রি প ন্ত
র্য ভ
তথ্য দিন)

র্তি রে জিস্টার দে খে

শিক্ষা র্থী

শিক্ষা র্থীর

বে

পূ
রণ কর

বালক

)

তে হ বে

বা লিকা

গড়

অ ক্টোবর ২০২১
২০২২ সা লে একই শ্রে ণি তে অধ্যয়ন ( রি পিটিং)


বালক

বা লিকা

মোট

(২০২১ সা লের শিক্ষা র্থী দের ম
রি পিট কর ছে)

ধ্যে কতজন একই শ্রে ণি তে অধ্যয়ন/


বালক

শিক্ষা র্থীর ধরন

২০১৬ (৬ বছর+)

বা লিকা

মোট

একই শ্রে ণি তে 

অধ্যয়ন ( রি পিটিং)

২০১৫ (৭ বছর+)

২০১৩ (৯ বছর+)

তির শতকরা (%) হার


এ প্রিল ২০২১

২০১৭ (৫ বছর+)

২০১৪ (৮ বছর+)

স্থি

মাস

দ্রষ্টব্য

* জন্মসাল ভি ত্তিক ভ র্তিকৃত মোট শিক্ষা র্থীর সংখ্যা এর সা থে ২০২২
সা লের শ্রে ণি ভি ত্তিক শিক্ষা র্থীর সংখ্যা মোট শিক্ষা র্থী সংখ্যা অবশ্যই সমান
হ তে হ বে

** নি র্ধারিত বয় সের (under/over aged) বাই রে কোন শিক্ষা র্থী থাক লে
এই ঘ রে লিখু
ন

জন্মসাল ভি ত্তিক

ভ র্তিকৃত শিক্ষা র্থী

দের গড় উপ

(প্র তিটি ঘর আলাদা আলাদাভা

প্র

াক-প্রাথ মিক

শ্রে ণি তে ভ
(প্র

২০১২ (১০ বছর+)

তি

শ্রে ণি সমাপ্ত ক রে কিংবা সরাস রি প্রথম 

র্তি
কৃত শিক্ষা র্থীর সংখ্যা


টি ঘর আলাদা আলাদাভা

শিক্ষা র্থীর ধরন

২০১১ (১১ বছর+)

সরাস রি ১ম
ভ র্তিকৃত

নি র্ধারিত বয় সের বাই রে**

শ্রে

ণী তে  

বিদ্যাল য়ে
সমা প্তিকৃত
অ

এ বিদ্যাল য়ে
সমাপ্তকারী

পৃষ্ঠা ১৬

পূ
রণ কর তে হ

বালক

ন্য

স র্বমোট

বে

শ্রে

শ্রে

ণী 


ণী 


)

বে

বা লিকা

মোট

ভ র্তিকৃত বি শেষ চা হিদা সম্পন্ন শিক্ষা র্থীর সংখ্যা
দ্রষ্টব্য

* বি শেষ চা হিদা সম্পন্ন শিশুর ধরন নি র্ণয় পদ্ধ তি:

শারী রিক : সাধারণত যে সব শিশুর হাত-পা বা শরী রের অন্য কো নো
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যে কোন প্রকার বিকলাঙ্গ, হাত-পা বিহীন কিংবা চলাচ লে
অসুবিধা হয় এরূপ শিশু।

ক্ষীণদৃ
ষ্টি : চশমার সাহা য্যেও যা দের দৃ
ষ্টি স্বাভা বিক নয়, যারা
মু
খমন্ড লের কা ছে পাঠ্যপু
স্তক নি য়ে পড়ার চেষ্টা ক রে, যা দের
প রিস্কারভা বে লিখ তে অসুবিধা হয় এরূপ শিশু।

ক্ষীণশ্রবণ : যারা স্বাভা বিক স্বরমাত্রায় কথা বু
ঝ তে বা উপল ব্ধি কর তে
পা রে না, যারা শ ব্দের ম ধ্যে পা র্থক্য বু
ঝ তে পা রে না, যারা কা নের
পিছ নে হাত রে খে শোনার চেষ্টা ক রে এরূপ শিশু।

বাকপ্র তিবন্ধী : যারা স্বাভা বিক কথা বল তে পা রে না, যারা জড়তা
নি য়ে কথা ব লে, কন্ঠস্ব রে সমস্যা থাকার কার ণে যারা কথা বু
ঝা তে
পা রে না বা বু
ঝা তে কষ্ট হয়, কথা বলার সময় যা দের মু
খভ ঙ্গির বিকৃতি
দেখা দেয়, কথার মাধ্য মে যারা অ ন্যের সা থে যোগা যোগ স্থাপন কর তে
পা রে না এরূপ শিশু।

বুদ্ধিবৃত্তিক : কথাবা র্তায় বোকা- বোকা ভাব, ভীতুস্বভা বের, স্বরণশ ক্তি
অ পেক্ষাকৃত কম, কো নো কথা এক বার বা দু
ই বার বল লে বু
ঝ তে পা রে
না বা বু
ঝ তে অ নেক সময় লা গে, কিছুকিছুকাজ কর তে ধারাবা হিকতা
রক্ষা কর তে পা রে না, খু
ব মিল আ ছে এমন কো নো বিষয় সহ জে
পা র্থক্য নি র্ণয় কর তে পা রে না এরূপ শিশু।

অটি স্টিক : অটি স্টিক শিশুরা নাম ধ রে ডাক লে সাড়া দেয় না। ভাষার
ব্যবহার সঠিকভা বে কর তে পা রে না। নতু
ন কিছুপে লে উচ্ছ্বাস প্রকাশ
ক রে না। এরা বি শেষ ধর নের আচরণ বার বার কর তে থা কে।

অন্যান্য : উ ল্লে খিত ছয় ধর নের বি শেষ চা হিদা সম্পন্ন শিশু ছাড়া অন্য
কো নো ধর নের বি শেষ চা হিদা সম্পন্ন শিশু আপনার বিদ্যাল য়ে ভ র্তি
হ লে তা এই ঘ রে লিখ তে হ বে।

বি শেষ

চা হিদার ধরন

বালক

বা লিকা

ধ র্মও পাঠদা নের মাধ্যম ভি ত্তিক ভ
ধ র্ম

বাংলা মি ডিয়াম

র্তিকৃত শিক্ষা র্থীর সংখ্যা

ইং লিশ ভা ন
র্স

মোট

ইসলাম ধ র্ম
হিন্দুধ র্ম
খ্রিস্টান ধ র্ম
বৌদ্ধ ধ র্ম
অন্যান্য
স র্বমোট

পাঠদা নের মাধ্যম ভি ত্তিক ভ
পাঠদা নের মাধ্যম
বাংলা মি ডিয়াম
ইং লিশ মি ডিয়াম
ইং লিশ ভা ন
র্স
স র্বমোট

মোট

শারী রিক
ক্ষীণদৃ
ষ্টি
ক্ষীণশ্রবণ
বাকপ্র তিব ন্ধি
বুদ্ধিবৃত্তিক
অটি স্টিক
অন্যান্য

পৃষ্ঠা ১৭

র্তিকৃত শিক্ষা র্থীর সংখ্যা

* বালক

* বা লিকা

* মোট

শিক্ষা র্থী সংক্রান্ত: দ্বিতীয় শ্রে ণি
শ্রে ণি ভি ত্তিক শিক্ষা র্থীর সংখ্যা


ভ

(২০২১ সা লের ডি সেম্বর ও ২০২২ সা লের ২৮ ফেব্রুয়া রি প ন্ত
র্য ভ র্তি/
হা জিরা রে জিস্টার দে খে তথ্য দিন)

উপজা তি/ক্ষুদ্র 

নৃ
- গোষ্ঠীর ধরন

দ্রষ্টব্য:

* বিদ্যাল য়ের ওয়াশব্লক নি র্মিত বল তে নি র্মাণকাজ সম্পন্ন পূর্বক ব্যবহার
উপ যোগী বু
ঝা বে

* বালক *বা লিকা

সাল

র্তিকৃত উপজা তি/ক্ষু
দ্র নৃ
- গোষ্ঠী শিক্ষা র্থীর সংখ্যা
* বালক * বা লিকা * মোট

চাকমা

* মোট

মারমা
ত্রিপু
রা

২০২১

গা রো

২০২২*

সাঁওতাল

শ্রে ণি ভি ত্তিক ( সেকশন ভি ত্তিক) শাখার তথ্য
বালক বা লিকা যৌথ

শাখা

ম নিপুরি
অন্যান্য

মোট

সাদ রি (ওরাও)

শাখার ( সেকশন) সংখ্যা
জন্মসাল

ভি ত্তিক ভ র্তিকৃত শিক্ষা র্থীর সংখ্যা


শিক্ষা র্থী দের গড় উপ স্থি তির শতকরা (%) হার


(২০২২ সা লের ২৮ ফেব্রুয়া রি প র্য
ন্ত ভ র্তি রে জিস্টার দে খে শিক্ষা র্থীর
তথ্য দিন)

(প্র তিটি ঘর আলাদা আলাদাভা বে পূ
রণ কর তে হ বে)

মাস

দ্রষ্টব্য

* জন্মসাল ভি ত্তিক ভ র্তিকৃত মোট শিক্ষা র্থীর সংখ্যা এর সা থে ২০২২
সা লের শ্রে ণি ভি ত্তিক শিক্ষা র্থীর সংখ্যা মোট শিক্ষা র্থী সংখ্যা অবশ্যই সমান
হ তে হ বে

** নি র্ধারিত বয় সের (under/over aged) বাই রে কোন শিক্ষা র্থী থাক লে
এই ঘ রে লিখু
ন

জন্মসাল ভি ত্তিক

ভ র্তিকৃত শিক্ষা র্থী

বালক

বা লিকা

মোট

বা লিকা

বালক

গড়

এ প্রিল ২০২১
অ ক্টোবর ২০২১

২০২২ সা লে একই শ্রে ণি

(২০২১ সা লের শিক্ষা র্থী দের ম
রি পিট কর ছে)

২০১৬ (৬ বছর+)
শিক্ষা র্থীর ধরন

২০১৫ (৭ বছর+)

একই শ্রে ণি তে 

অধ্যয়ন ( রি পিটিং)

২০১৪ (৮ বছর+)
২০১৩ (৯ বছর+)
২০১২ (১০ বছর+)
২০১১ (১১ বছর+)
২০১০ (১২ বছর+)
নি র্ধারিত বয় সের বাই রে**
স র্বমোট

পৃষ্ঠা ১৮

তে অধ্যয়ন (

রি পিটিং)


ধ্যে কতজন একই

শ্রে ণি

তে অধ্যয়ন/


বালক

বা লিকা

মোট

ভ র্তিকৃত বি শেষ চা হিদা সম্পন্ন শিক্ষা র্থীর সংখ্যা
দ্রষ্টব্য

* বি শেষ চা হিদা সম্পন্ন শিশুর ধরন নি র্ণয় পদ্ধ তি:

শারী রিক : সাধারণত যে সব শিশুর হাত-পা বা শরী রের অন্য কো নো
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যে কোন প্রকার বিকলাঙ্গ, হাত-পা বিহীন কিংবা চলাচ লে
অসুবিধা হয় এরূপ শিশু।

ক্ষীণদৃ
ষ্টি : চশমার সাহা য্যেও যা দের দৃ
ষ্টি স্বাভা বিক নয়, যারা
মু
খমন্ড লের কা ছে পাঠ্যপু
স্তক নি য়ে পড়ার চেষ্টা ক রে, যা দের
প রিস্কারভা বে লিখ তে অসুবিধা হয় এরূপ শিশু।

ক্ষীণশ্রবণ : যারা স্বাভা বিক স্বরমাত্রায় কথা বু
ঝ তে বা উপল ব্ধি কর তে
পা রে না, যারা শ ব্দের ম ধ্যে পা র্থক্য বু
ঝ তে পা রে না, যারা কা নের
পিছ নে হাত রে খে শোনার চেষ্টা ক রে এরূপ শিশু।

বাকপ্র তিবন্ধী : যারা স্বাভা বিক কথা বল তে পা রে না, যারা জড়তা
নি য়ে কথা ব লে, কন্ঠস্ব রে সমস্যা থাকার কার ণে যারা কথা বু
ঝা তে
পা রে না বা বু
ঝা তে কষ্ট হয়, কথা বলার সময় যা দের মু
খভ ঙ্গির বিকৃতি
দেখা দেয়, কথার মাধ্য মে যারা অ ন্যের সা থে যোগা যোগ স্থাপন কর তে
পা রে না এরূপ শিশু।

বুদ্ধিবৃত্তিক : কথাবা র্তায় বোকা- বোকা ভাব, ভীতুস্বভা বের, স্বরণশ ক্তি
অ পেক্ষাকৃত কম, কো নো কথা এক বার বা দু
ই বার বল লে বু
ঝ তে পা রে
না বা বু
ঝ তে অ নেক সময় লা গে, কিছুকিছুকাজ কর তে ধারাবা হিকতা
রক্ষা কর তে পা রে না, খু
ব মিল আ ছে এমন কো নো বিষয় সহ জে
পা র্থক্য নি র্ণয় কর তে পা রে না এরূপ শিশু।

অটি স্টিক : অটি স্টিক শিশুরা নাম ধ রে ডাক লে সাড়া দেয় না। ভাষার
ব্যবহার সঠিকভা বে কর তে পা রে না। নতু
ন কিছুপে লে উচ্ছ্বাস প্রকাশ
ক রে না। এরা বি শেষ ধর নের আচরণ বার বার কর তে থা কে।

অন্যান্য : উ ল্লে খিত ছয় ধর নের বি শেষ চা হিদা সম্পন্ন শিশু ছাড়া অন্য
কো নো ধর নের বি শেষ চা হিদা সম্পন্ন শিশু আপনার বিদ্যাল য়ে ভ র্তি
হ লে তা এই ঘ রে লিখ তে হ বে।

বি শেষ

চা হিদার ধরন

বালক

বা লিকা

ধ র্মও পাঠদা নের মাধ্যম ভি ত্তিক ভ
ধ র্ম

বাংলা মি ডিয়াম

র্তিকৃত শিক্ষা র্থীর সংখ্যা

ইং লিশ ভা ন
র্স

মোট

ইসলাম ধ র্ম
হিন্দুধ র্ম
খ্রিস্টান ধ র্ম
বৌদ্ধ ধ র্ম
অন্যান্য
স র্বমোট

পাঠদা নের মাধ্যম ভি ত্তিক ভ
পাঠদা নের মাধ্যম
বাংলা মি ডিয়াম
ইং লিশ মি ডিয়াম
ইং লিশ ভা ন
র্স
স র্বমোট

মোট

শারী রিক
ক্ষীণদৃ
ষ্টি
ক্ষীণশ্রবণ
বাকপ্র তিব ন্ধি
বুদ্ধিবৃত্তিক
অটি স্টিক
অন্যান্য

পৃষ্ঠা ১৯

র্তিকৃত শিক্ষা র্থীর সংখ্যা

* বালক

* বা লিকা

* মোট

শিক্ষা র্থী সংক্রান্ত: তৃতীয় শ্রে ণি
শ্রে ণি ভি ত্তিক শিক্ষা র্থীর সংখ্যা


ভ

(২০২১ সা লের ডি সেম্বর ও ২০২২ সা লের ২৮ ফেব্রুয়া রি প ন্ত
র্য ভ র্তি/
হা জিরা রে জিস্টার দে খে তথ্য দিন)

উপজা তি/ক্ষুদ্র 

নৃ
- গোষ্ঠীর ধরন

দ্রষ্টব্য:

* বিদ্যাল য়ের ওয়াশব্লক নি র্মিত বল তে নি র্মাণকাজ সম্পন্ন পূর্বক ব্যবহার
উপ যোগী বু
ঝা বে

মারমা
ত্রিপু
রা

২০২১

গা রো

২০২২*

সাঁওতাল

শ্রে ণি ভি ত্তিক ( সেকশন ভি ত্তিক) শাখার তথ্য
বালক বা লিকা যৌথ

শাখা

ম নিপুরি
অন্যান্য

মোট

সাদ রি (ওরাও)

শাখার ( সেকশন) সংখ্যা
জন্মসাল

ভি ত্তিক ভ র্তিকৃত শিক্ষা র্থীর সংখ্যা


শিক্ষা র্থী দের গড় উপ স্থি তির শতকরা (%) হার


(২০২২ সা লের ২৮ ফেব্রুয়া রি প র্য
ন্ত ভ র্তি রে জিস্টার দে খে শিক্ষা র্থীর
তথ্য দিন)

(প্র তিটি ঘর আলাদা আলাদাভা বে পূ
রণ কর তে হ বে)

মাস

দ্রষ্টব্য

* জন্মসাল ভি ত্তিক ভ র্তিকৃত মোট শিক্ষা র্থীর সংখ্যা এর সা থে ২০২২
সা লের শ্রে ণি ভি ত্তিক শিক্ষা র্থীর সংখ্যা মোট শিক্ষা র্থী সংখ্যা অবশ্যই সমান
হ তে হ বে

** নি র্ধারিত বয় সের (under/over aged) বাই রে কোন শিক্ষা র্থী থাক লে
এই ঘ রে লিখু
ন

জন্মসাল ভি ত্তিক

ভ র্তিকৃত শিক্ষা র্থী
২০১৫ (৭ বছর+)

* বালক * বা লিকা * মোট

চাকমা

* বালক * বা লিকা * মোট

সাল

র্তিকৃত উপজা তি/ক্ষু
দ্র নৃ
- গোষ্ঠী শিক্ষা র্থীর সংখ্যা

বালক

বা লিকা

মোট

বা লিকা

বালক

গড়

এ প্রিল ২০২১
অ ক্টোবর ২০২১

২০২২ সা লে একই শ্রে ণি

(২০২১ সা লের শিক্ষা র্থী দের ম
রি পিট কর ছে)
শিক্ষা র্থীর ধরন

২০১৪ (৮ বছর+)

একই শ্রে ণি তে 

অধ্যয়ন ( রি পিটিং)

২০১৩ (৯ বছর+)
২০১২ (১০ বছর+)
২০১১ (১১ বছর+)
২০১০ (১২ বছর+)
২০০৯ (১৩ বছর+)
নি র্ধারিত বয় সের বাই রে**
স র্বমোট

পৃষ্ঠা ২০

তে অধ্যয়ন (

রি পিটিং)


ধ্যে কতজন একই

শ্রে ণি

তে অধ্যয়ন/


বালক

বা লিকা

মোট

ভ র্তিকৃত বি শেষ চা হিদা সম্পন্ন শিক্ষা র্থীর সংখ্যা
দ্রষ্টব্য

* বি শেষ চা হিদা সম্পন্ন শিশুর ধরন নি র্ণয় পদ্ধ তি:

শারী রিক : সাধারণত যে সব শিশুর হাত-পা বা শরী রের অন্য কো নো
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যে কোন প্রকার বিকলাঙ্গ, হাত-পা বিহীন কিংবা চলাচ লে
অসুবিধা হয় এরূপ শিশু।

ক্ষীণদৃ
ষ্টি : চশমার সাহা য্যেও যা দের দৃ
ষ্টি স্বাভা বিক নয়, যারা
মু
খমন্ড লের কা ছে পাঠ্যপু
স্তক নি য়ে পড়ার চেষ্টা ক রে, যা দের
প রিস্কারভা বে লিখ তে অসুবিধা হয় এরূপ শিশু।

ক্ষীণশ্রবণ : যারা স্বাভা বিক স্বরমাত্রায় কথা বু
ঝ তে বা উপল ব্ধি কর তে
পা রে না, যারা শ ব্দের ম ধ্যে পা র্থক্য বু
ঝ তে পা রে না, যারা কা নের
পিছ নে হাত রে খে শোনার চেষ্টা ক রে এরূপ শিশু।

বাকপ্র তিবন্ধী : যারা স্বাভা বিক কথা বল তে পা রে না, যারা জড়তা
নি য়ে কথা ব লে, কন্ঠস্ব রে সমস্যা থাকার কার ণে যারা কথা বু
ঝা তে
পা রে না বা বু
ঝা তে কষ্ট হয়, কথা বলার সময় যা দের মু
খভ ঙ্গির বিকৃতি
দেখা দেয়, কথার মাধ্য মে যারা অ ন্যের সা থে যোগা যোগ স্থাপন কর তে
পা রে না এরূপ শিশু।

বুদ্ধিবৃত্তিক : কথাবা র্তায় বোকা- বোকা ভাব, ভীতুস্বভা বের, স্বরণশ ক্তি
অ পেক্ষাকৃত কম, কো নো কথা এক বার বা দু
ই বার বল লে বু
ঝ তে পা রে
না বা বু
ঝ তে অ নেক সময় লা গে, কিছুকিছুকাজ কর তে ধারাবা হিকতা
রক্ষা কর তে পা রে না, খু
ব মিল আ ছে এমন কো নো বিষয় সহ জে
পা র্থক্য নি র্ণয় কর তে পা রে না এরূপ শিশু।

অটি স্টিক : অটি স্টিক শিশুরা নাম ধ রে ডাক লে সাড়া দেয় না। ভাষার
ব্যবহার সঠিকভা বে কর তে পা রে না। নতু
ন কিছুপে লে উচ্ছ্বাস প্রকাশ
ক রে না। এরা বি শেষ ধর নের আচরণ বার বার কর তে থা কে।

অন্যান্য : উ ল্লে খিত ছয় ধর নের বি শেষ চা হিদা সম্পন্ন শিশু ছাড়া অন্য
কো নো ধর নের বি শেষ চা হিদা সম্পন্ন শিশু আপনার বিদ্যাল য়ে ভ র্তি
হ লে তা এই ঘ রে লিখ তে হ বে।

বি শেষ

চা হিদার ধরন

বালক

বা লিকা

ধ র্মও পাঠদা নের মাধ্যম ভি ত্তিক ভ
ধ র্ম

বাংলা মি ডিয়াম

র্তিকৃত শিক্ষা র্থীর সংখ্যা

ইং লিশ ভা ন
র্স

মোট

ইসলাম ধ র্ম
হিন্দুধ র্ম
খ্রিস্টান ধ র্ম
বৌদ্ধ ধ র্ম
অন্যান্য
স র্বমোট

পাঠদা নের মাধ্যম ভি ত্তিক ভ
পাঠদা নের মাধ্যম
বাংলা মি ডিয়াম
ইং লিশ মি ডিয়াম
ইং লিশ ভা ন
র্স
স র্বমোট

মোট

শারী রিক
ক্ষীণদৃ
ষ্টি
ক্ষীণশ্রবণ
বাকপ্র তিব ন্ধি
বুদ্ধিবৃত্তিক
অটি স্টিক
অন্যান্য

পৃষ্ঠা ২১

র্তিকৃত শিক্ষা র্থীর সংখ্যা

* বালক

* বা লিকা

* মোট

শিক্ষা

র্থী সংক্রান্ত: চতুর্থ শ্রে ণি

শ্রে ণি ভি ত্তিক
(২০২১ সা লের
হা জিরা

শিক্ষা

ভ

র্থীর সংখ্যা


ডি সেম্বর ও ২০২২ সা লের ২৮

রে জিস্টার

দে খে তথ্য

ফেব্রুয়া রি প

ন্ত
র্য ভ

কৃ উপজা তি/ক্ষু
দ্র নৃ
- গোষ্ঠী

র্তি ত

দিন)

তি/ক্ষু
দ্র 


উপজা

ত বল তে নি
র্মি

র সংখ্যা

র্থী

* বালক * বা লিকা * মোট

নৃ
- গোষ্ঠীর ধরন

দ্রষ্টব্য:

* বিদ্যাল য়ের ওয়াশব্লক নি

শিক্ষা

র্তি
/

াণকাজ সম্পন্ন পূর্ব
র্ম
ক ব্যবহার

উপ যোগী বু
ঝা বে

চাকমা

* বালক * বা লিকা * মোট

সাল

মারমা

ত্রিপু
রা

২০২১

গা রো

২০২২*

ঁ
া

স ওতাল

ভি ত্তিক ( সেকশন ভি ত্তিক) শাখার তথ্য

শ্রে ণি

খা

শা

বালক

রি

ম নিপু

যৌথ

বা লিকা

অন্যান্য

মোট

খার ( সেকশন) সংখ্যা

সাদ

শা

জন্মসাল

ভি ত্তিক ভ

(২০২২ সা লের ২৮
তথ্য

ৃ

র্তি
কত

ফেব্রুয়া রি প

শিক্ষা
ন্ত ভ
র্য

র্থীর সংখ্যা

র্তি রে জিস্টার

দে খে

শিক্ষা
শিক্ষা

র্থীর

(

রি (ওরাও)

র্থী

দের গড় উপ স্থি তির শতকরা (%) হার


প্র তিটি ঘর আলাদা আলাদাভা বে পূ
রণ কর তে হ বে)

দিন)

মাস

দ্রষ্টব্য

* জন্মসাল ভি ত্তিক ভ
সা লের

র্তি
কৃ
ত

শ্রে ণি ভি ত্তিক শিক্ষা

মোট শিক্ষা

র্থীর সংখ্যা

বা লিকা

বালক

গ

ড়

র্থীর সংখ্যা এর সা থে ২০২২

মোট শিক্ষা

এ প্রিল ২০২০

র্থী সংখ্যা অবশ্যই সমান

হ তে হ বে

** নি

া রিত বয় সের (under/over aged) বাই রে
র্ধ

কোন শিক্ষা

অ ক্টোবর ২০২০

র্থী থাক লে

এই ঘ রে লিখু
ন

ন্মসাল ভি ত্তিক


জ

ভ

ৃ শিক্ষা র্থী

র্তি
কত

বালক

বা লিকা

মোট

২০২২ সা লে

একই

(২০২১ সা লের

শিক্ষা

রি

শ্রে ণি
র্থী দের

ম

তে অধ্যয়ন (

রি

ধ্যে কতজন একই

পিটিং)

শ্রে ণি

তে অধ্যয়ন/


পিট কর ছে)

৪ (৮ বছর+)

২০১

শিক্ষা র্থীর ধরন

৩ (৯ বছর+)

২০১

 

অধ্যয়ন ( রি পিটিং)
একই

ছর+)

২০১২ (১০ ব

ছর+)

২০১১ (১১ ব

ছর+)

২০১০ (১২ ব

৯ (১৩ বছর+)

২০০

৮ (১৪ বছর+)

২০০

নি

স

রিত বয়

া
র্ধ

সের বাই রে**

র্বমোট

পৃ
ষ্ঠা ২২

শ্রে ণি তে

বালক

বা লিকা

মোট

ভ র্তিকৃত বি শেষ চা হিদা সম্পন্ন শিক্ষা র্থীর সংখ্যা
দ্রষ্টব্য

* বি শেষ চা হিদা সম্পন্ন শিশুর ধরন নি র্ণয় পদ্ধ তি:

শারী রিক : সাধারণত যে সব শিশুর হাত-পা বা শরী রের অন্য কো নো
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যে কোন প্রকার বিকলাঙ্গ, হাত-পা বিহীন কিংবা চলাচ লে
অসুবিধা হয় এরূপ শিশু।

ক্ষীণদৃ
ষ্টি : চশমার সাহা য্যেও যা দের দৃ
ষ্টি স্বাভা বিক নয়, যারা
মু
খমন্ড লের কা ছে পাঠ্যপু
স্তক নি য়ে পড়ার চেষ্টা ক রে, যা দের
প রিস্কারভা বে লিখ তে অসুবিধা হয় এরূপ শিশু।

ক্ষীণশ্রবণ : যারা স্বাভা বিক স্বরমাত্রায় কথা বু
ঝ তে বা উপল ব্ধি কর তে
পা রে না, যারা শ ব্দের ম ধ্যে পা র্থক্য বু
ঝ তে পা রে না, যারা কা নের
পিছ নে হাত রে খে শোনার চেষ্টা ক রে এরূপ শিশু।

বাকপ্র তিবন্ধী : যারা স্বাভা বিক কথা বল তে পা রে না, যারা জড়তা
নি য়ে কথা ব লে, কন্ঠস্ব রে সমস্যা থাকার কার ণে যারা কথা বু
ঝা তে
পা রে না বা বু
ঝা তে কষ্ট হয়, কথা বলার সময় যা দের মু
খভ ঙ্গির বিকৃতি
দেখা দেয়, কথার মাধ্য মে যারা অ ন্যের সা থে যোগা যোগ স্থাপন কর তে
পা রে না এরূপ শিশু।

বুদ্ধিবৃত্তিক : কথাবা র্তায় বোকা- বোকা ভাব, ভীতুস্বভা বের, স্বরণশ ক্তি
অ পেক্ষাকৃত কম, কো নো কথা এক বার বা দু
ই বার বল লে বু
ঝ তে পা রে
না বা বু
ঝ তে অ নেক সময় লা গে, কিছুকিছুকাজ কর তে ধারাবা হিকতা
রক্ষা কর তে পা রে না, খু
ব মিল আ ছে এমন কো নো বিষয় সহ জে
পা র্থক্য নি র্ণয় কর তে পা রে না এরূপ শিশু।

অটি স্টিক : অটি স্টিক শিশুরা নাম ধ রে ডাক লে সাড়া দেয় না। ভাষার
ব্যবহার সঠিকভা বে কর তে পা রে না। নতু
ন কিছুপে লে উচ্ছ্বাস প্রকাশ
ক রে না। এরা বি শেষ ধর নের আচরণ বার বার কর তে থা কে।

অন্যান্য : উ ল্লে খিত ছয় ধর নের বি শেষ চা হিদা সম্পন্ন শিশু ছাড়া অন্য
কো নো ধর নের বি শেষ চা হিদা সম্পন্ন শিশু আপনার বিদ্যাল য়ে ভ র্তি
হ লে তা এই ঘ রে লিখ তে হ বে।

বি শেষ

চা হিদার ধরন

বালক

বা লিকা

ধ র্মও পাঠদা নের মাধ্যম ভি ত্তিক ভ
ধ র্ম

বাংলা মি ডিয়াম

র্তিকৃত শিক্ষা র্থীর সংখ্যা

ইং লিশ ভা ন
র্স

মোট

ইসলাম ধ র্ম
হিন্দুধ র্ম
খ্রিস্টান ধ র্ম
বৌদ্ধ ধ র্ম
অন্যান্য
স র্বমোট

পাঠদা নের মাধ্যম ভি ত্তিক ভ
পাঠদা নের মাধ্যম
বাংলা মি ডিয়াম
ইং লিশ মি ডিয়াম
ইং লিশ ভা ন
র্স
স র্বমোট

মোট

শারী রিক
ক্ষীণদৃ
ষ্টি
ক্ষীণশ্রবণ
বাকপ্র তিব ন্ধি
বুদ্ধিবৃত্তিক
অটি স্টিক
অন্যান্য

পৃষ্ঠা ২৩

র্তিকৃত শিক্ষা র্থীর সংখ্যা

* বালক

* বা লিকা

* মোট

শিক্ষা

র্থী সংক্রান্ত: পঞ্চম

শ্রে ণি ভি ত্তিক
(২০২১ সা লের
হা জিরা

শিক্ষা

শ্রে ণি

ভ

র্থীর সংখ্যা


ডি সেম্বর ও ২০২২ সা লের ২৮

রে জিস্টার

দে খে তথ্য

ফেব্রুয়া রি প

ন্ত
র্য ভ

কৃত উপজা তি/ক্ষু
দ্র নৃ
- গোষ্ঠী

র্তি

দিন)

তি/ক্ষু
দ্র 


উপজা

ত বল তে নি
র্মি

র সংখ্যা

র্থী

* বালক * বা লিকা * মোট

নৃ
- গোষ্ঠীর ধরন

দ্রষ্টব্য:

* বিদ্যাল য়ের ওয়াশব্লক নি

শিক্ষা

র্তি
/

াণকাজ সম্পন্ন পূর্ব
র্ম
ক ব্যবহার

উপ যোগী বু
ঝা বে

চাকমা

* বালক * বা লিকা * মোট

সাল

মারমা

ত্রিপু
রা

২০২১

গা রো

২০২২*

ঁ
া

স ওতাল

ভি ত্তিক ( সেকশন ভি ত্তিক) শাখার তথ্য

শ্রে ণি

খা

শা

বালক

রি

ম নিপু

যৌথ

বা লিকা

অন্যান্য

মোট

খার ( সেকশন) সংখ্যা

সাদ

শা

জন্মসাল

ভি ত্তিক ভ

(২০২২ সা লের ২৮
তথ্য

ৃ

র্তি
কত

ফেব্রুয়া রি প

শিক্ষা
ন্ত ভ
র্য

র্থীর সংখ্যা

র্তি রে জিস্টার

দে খে

শিক্ষা
শিক্ষা

র্থীর

(

রি (ওরাও)

র্থী

দের গড় উপ স্থি তির শতকরা (%) হার


প্র তিটি ঘর আলাদা আলাদাভা বে পূ
রণ কর তে হ বে)

দিন)

মাস

দ্রষ্টব্য

* জন্মসাল ভি ত্তিক ভ
সা লের

র্তি
কৃ
ত

শ্রে ণি ভি ত্তিক শিক্ষা

মোট শিক্ষা

র্থীর সংখ্যা

বালক

বা লিকা

গ

ড়

র্থীর সংখ্যা এর সা থে ২০২২

মোট শিক্ষা

এ

র্থী সংখ্যা অবশ্যই সমান

প্রিল ২০২১

হ তে হ বে

** নি

া রিত বয় সের (under/over aged) বাই রে
র্ধ

কোন শিক্ষা

র্থী থাক লে

অ

ক্টোবর ২০২১

এই ঘ রে লিখু
ন

ন্মসাল ভি ত্তিক


জ

ভ

ৃ শিক্ষা র্থী

র্তি
কত

বালক

বা লিকা

মোট

২০২২ সা লে

একই

(২০২১ সা লের

শিক্ষা

রি

৩ (৯ বছর+)

শ্রে ণি
র্থী দের

ম

তে অধ্যয়ন (

রি

ধ্যে কতজন একই

পিটিং)

শ্রে ণি

তে অধ্যয়ন/


পিট কর ছে)

২০১

শিক্ষা র্থীর ধরন

ছর+)

২০১২ (১০ ব

 

অধ্যয়ন ( রি পিটিং)
একই

ছর+)

২০১১ (১১ ব

ছর+)

২০১০ (১২ ব

৯ (১৩ বছর+)

২০০

৮ (১৪ বছর+)

২০০

৭ (১৫ বছর+)

২০০

নি

স

রিত বয়

া
র্ধ

সের বাই রে**

র্বমোট

পৃ
ষ্ঠা ২৪

শ্রে ণি তে

বালক

বা লিকা

মোট

ভ র্তিকৃত বি শেষ চা হিদা সম্পন্ন শিক্ষা র্থীর সংখ্যা
দ্রষ্টব্য

* বি শেষ চা হিদা সম্পন্ন শিশুর ধরন নি র্ণয় পদ্ধ তি:

শারী রিক : সাধারণত যে সব শিশুর হাত-পা বা শরী রের অন্য কো নো
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যে কোন প্রকার বিকলাঙ্গ, হাত-পা বিহীন কিংবা চলাচ লে
অসুবিধা হয় এরূপ শিশু।

ক্ষীণদৃ
ষ্টি : চশমার সাহা য্যেও যা দের দৃ
ষ্টি স্বাভা বিক নয়, যারা
মু
খমন্ড লের কা ছে পাঠ্যপু
স্তক নি য়ে পড়ার চেষ্টা ক রে, যা দের
প রিস্কারভা বে লিখ তে অসুবিধা হয় এরূপ শিশু।

ক্ষীণশ্রবণ : যারা স্বাভা বিক স্বরমাত্রায় কথা বু
ঝ তে বা উপল ব্ধি কর তে
পা রে না, যারা শ ব্দের ম ধ্যে পা র্থক্য বু
ঝ তে পা রে না, যারা কা নের
পিছ নে হাত রে খে শোনার চেষ্টা ক রে এরূপ শিশু।

বাকপ্র তিবন্ধী : যারা স্বাভা বিক কথা বল তে পা রে না, যারা জড়তা
নি য়ে কথা ব লে, কন্ঠস্ব রে সমস্যা থাকার কার ণে যারা কথা বু
ঝা তে
পা রে না বা বু
ঝা তে কষ্ট হয়, কথা বলার সময় যা দের মু
খভ ঙ্গির বিকৃতি
দেখা দেয়, কথার মাধ্য মে যারা অ ন্যের সা থে যোগা যোগ স্থাপন কর তে
পা রে না এরূপ শিশু।

বুদ্ধিবৃত্তিক : কথাবা র্তায় বোকা- বোকা ভাব, ভীতুস্বভা বের, স্বরণশ ক্তি
অ পেক্ষাকৃত কম, কো নো কথা এক বার বা দু
ই বার বল লে বু
ঝ তে পা রে
না বা বু
ঝ তে অ নেক সময় লা গে, কিছুকিছুকাজ কর তে ধারাবা হিকতা
রক্ষা কর তে পা রে না, খু
ব মিল আ ছে এমন কো নো বিষয় সহ জে
পা র্থক্য নি র্ণয় কর তে পা রে না এরূপ শিশু।

অটি স্টিক : অটি স্টিক শিশুরা নাম ধ রে ডাক লে সাড়া দেয় না। ভাষার
ব্যবহার সঠিকভা বে কর তে পা রে না। নতু
ন কিছুপে লে উচ্ছ্বাস প্রকাশ
ক রে না। এরা বি শেষ ধর নের আচরণ বার বার কর তে থা কে।

অন্যান্য : উ ল্লে খিত ছয় ধর নের বি শেষ চা হিদা সম্পন্ন শিশু ছাড়া অন্য
কো নো ধর নের বি শেষ চা হিদা সম্পন্ন শিশু আপনার বিদ্যাল য়ে ভ র্তি
হ লে তা এই ঘ রে লিখ তে হ বে।

বি শেষ

চা হিদার ধরন

বালক

বা লিকা

ধ র্মও পাঠদা নের মাধ্যম ভি ত্তিক ভ
ধ র্ম

বাংলা মি ডিয়াম

র্তিকৃত শিক্ষা র্থীর সংখ্যা

ইং লিশ ভা ন
র্স

মোট

ইসলাম ধ র্ম
হিন্দুধ র্ম
খ্রিস্টান ধ র্ম
বৌদ্ধ ধ র্ম
অন্যান্য
স র্বমোট

পাঠদা নের মাধ্যম ভি ত্তিক ভ
পাঠদা নের মাধ্যম
বাংলা মি ডিয়াম
ইং লিশ মি ডিয়াম
ইং লিশ ভা ন
র্স
স র্বমোট

মোট

শারী রিক
ক্ষীণদৃ
ষ্টি
ক্ষীণশ্রবণ
বাকপ্র তিব ন্ধি
বুদ্ধিবৃত্তিক
অটি স্টিক
অন্যান্য

পৃষ্ঠা ২৫

র্তিকৃত শিক্ষা র্থীর সংখ্যা

* বালক

* বা লিকা

* মোট

শিক্ষা র্থী সংক্রান্ত: ষষ্ঠ শ্রে ণি - অষ্টম শ্রে ণি
শ্রে ণি ভি ত্তিক শিক্ষা র্থীর সংখ্যা


ভ

(২০২১ সা লের ডি সেম্বর ও ২০২২ সা লের ২৮ ফেব্রুয়া রি প ন্ত
র্য ভ র্তি/
হা জিরা রে জিস্টার দে খে তথ্য দিন)

উপজা তি/ক্ষুদ্র 

নৃ- গোষ্ঠীর ধরন

দ্রষ্টব্য:

* বিদ্যাল য়ের ওয়াশব্লক নি র্মিত বল তে নি র্মাণকাজ সম্পন্ন পূর্বক ব্যবহার
উপ যোগী বু
ঝা বে

* বালক * বা লিকা

সাল

র্তিকৃত উপজা তি/ক্ষু
দ্র নৃ
- গোষ্ঠী শিক্ষা র্থীর সংখ্যা
* বালক * বা লিকা

* মোট

চাকমা

* মোট

মারমা
ত্রিপু
রা

২০২১

গা রো

২০২২*

সাঁওতাল

শ্রে ণি ভি ত্তিক (

সেকশন ভি ত্তিক) শাখার তথ্য

শাখা

বালক বা লিকা যৌথ

ম নিপুরি
অন্যান্য

মোট

সাদ রি (ওরাও)

শাখার ( সেকশন) সংখ্যা
জন্মসাল

ভি ত্তিক ভ র্তিকৃত শিক্ষা র্থীর সংখ্যা


শিক্ষা র্থী দের গড় উপ স্থি তির শতকরা (%) হার


(২০২২ সা লের ২৮ ফেব্রুয়া রি প র্য
ন্ত ভ র্তি রে জিস্টার দে খে শিক্ষা র্থীর
তথ্য দিন)

(প্র তিটি ঘর আলাদা আলাদাভা বে পূ
রণ কর তে হ বে)

মাস

দ্রষ্টব্য

* জন্মসাল ভি ত্তিক ভ র্তিকৃত মোট শিক্ষা র্থীর সংখ্যা এর সা থে ২০২২
সা লের শ্রে ণি ভি ত্তিক শিক্ষা র্থীর সংখ্যা মোট শিক্ষা র্থী সংখ্যা অবশ্যই সমান
হ তে হ বে

** নি র্ধারিত বয় সের (under/over aged) বাই রে কোন শিক্ষা র্থী থাক লে
এই ঘ রে লিখু
ন

জন্মসাল ভি ত্তিক

ভ র্তিকৃত শিক্ষা র্থী

বালক

বা লিকা

মোট

বালক

বা লিকা

গড়

এ প্রিল ২০২১
অ ক্টোবর ২০২১

২০২২ সা লে একই শ্রে ণি

(২০২১ সা লের শিক্ষা র্থী দের ম
রি পিট কর ছে)

তে অধ্যয়ন (

রি পিটিং)


ধ্যে কতজন একই

শ্রে ণি

তে অধ্যয়ন/


বালক

বা লিকা

২০১৩ (৯ বছর+)
শিক্ষা র্থীর ধরন

২০১২ (১০ বছর+)

একই শ্রে ণি তে 

অধ্যয়ন ( রি পিটিং)

২০১১ (১১ বছর+)
২০১০ (১২ বছর+)
২০০৯ (১৩ বছর+)
২০০৮ (১৪ বছর+)
২০০৭ (১৫ বছর+)
২০০৬ (১৬ বছর+)
২০০৫ (১৭ বছর+)
নি র্ধারিত বয় সের বাই রে**
স র্বমোট

পৃষ্ঠা ২৬

মোট

ভ র্তিকৃত বি শেষ চা হিদা সম্পন্ন শিক্ষা র্থীর সংখ্যা
দ্রষ্টব্য

* বি শেষ চা হিদা সম্পন্ন শিশুর ধরন নি র্ণয় পদ্ধ তি:

শারী রিক : সাধারণত যে সব শিশুর হাত-পা বা শরী রের অন্য কো নো
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যে কোন প্রকার বিকলাঙ্গ, হাত-পা বিহীন কিংবা চলাচ লে
অসুবিধা হয় এরূপ শিশু।

ক্ষীণদৃ
ষ্টি : চশমার সাহা য্যেও যা দের দৃ
ষ্টি স্বাভা বিক নয়, যারা
মু
খমন্ড লের কা ছে পাঠ্যপু
স্তক নি য়ে পড়ার চেষ্টা ক রে, যা দের
প রিস্কারভা বে লিখ তে অসুবিধা হয় এরূপ শিশু।

ক্ষীণশ্রবণ : যারা স্বাভা বিক স্বরমাত্রায় কথা বু
ঝ তে বা উপল ব্ধি কর তে
পা রে না, যারা শ ব্দের ম ধ্যে পা র্থক্য বু
ঝ তে পা রে না, যারা কা নের
পিছ নে হাত রে খে শোনার চেষ্টা ক রে এরূপ শিশু।

বাকপ্র তিবন্ধী : যারা স্বাভা বিক কথা বল তে পা রে না, যারা জড়তা
নি য়ে কথা ব লে, কন্ঠস্ব রে সমস্যা থাকার কার ণে যারা কথা বু
ঝা তে
পা রে না বা বু
ঝা তে কষ্ট হয়, কথা বলার সময় যা দের মু
খভ ঙ্গির বিকৃতি
দেখা দেয়, কথার মাধ্য মে যারা অ ন্যের সা থে যোগা যোগ স্থাপন কর তে
পা রে না এরূপ শিশু।

বুদ্ধিবৃত্তিক : কথাবা র্তায় বোকা- বোকা ভাব, ভীতুস্বভা বের, স্বরণশ ক্তি
অ পেক্ষাকৃত কম, কো নো কথা এক বার বা দু
ই বার বল লে বু
ঝ তে পা রে
না বা বু
ঝ তে অ নেক সময় লা গে, কিছুকিছুকাজ কর তে ধারাবা হিকতা
রক্ষা কর তে পা রে না, খু
ব মিল আ ছে এমন কো নো বিষয় সহ জে
পা র্থক্য নি র্ণয় কর তে পা রে না এরূপ শিশু।

অটি স্টিক : অটি স্টিক শিশুরা নাম ধ রে ডাক লে সাড়া দেয় না। ভাষার
ব্যবহার সঠিকভা বে কর তে পা রে না। নতু
ন কিছুপে লে উচ্ছ্বাস প্রকাশ
ক রে না। এরা বি শেষ ধর নের আচরণ বার বার কর তে থা কে।

অন্যান্য : উ ল্লে খিত ছয় ধর নের বি শেষ চা হিদা সম্পন্ন শিশু ছাড়া অন্য
কো নো ধর নের বি শেষ চা হিদা সম্পন্ন শিশু আপনার বিদ্যাল য়ে ভ র্তি
হ লে তা এই ঘ রে লিখ তে হ বে।

বি শেষ

চা হিদার ধরন

বালক

বা লিকা

ধ র্মও পাঠদা নের মাধ্যম ভি ত্তিক ভ
ধ র্ম

বাংলা মি ডিয়াম

র্তিকৃত শিক্ষা র্থীর সংখ্যা

ইং লিশ ভা ন
র্স

মোট

ইসলাম ধ র্ম
হিন্দুধ র্ম
খ্রিস্টান ধ র্ম
বৌদ্ধ ধ র্ম
অন্যান্য
স র্বমোট

পাঠদা নের মাধ্যম ভি ত্তিক ভ
পাঠদা নের মাধ্যম
বাংলা মি ডিয়াম
ইং লিশ মি ডিয়াম
ইং লিশ ভা ন
র্স
স র্বমোট

মোট

শারী রিক
ক্ষীণদৃ
ষ্টি
ক্ষীণশ্রবণ
বাকপ্র তিব ন্ধি
বুদ্ধিবৃত্তিক
অটি স্টিক
অন্যান্য

পৃষ্ঠা ২৭

র্তিকৃত শিক্ষা র্থীর সংখ্যা

* বালক

* বা লিকা

* মোট

শিক্ষক / শি ক্ষিকার তথ্য

বিদ্যাল য়ের শিক্ষ কের বিস্তা রিত তথ্য
ক্র মিক নং
* শিক্ষ কের নাম (বাংলা)

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী

শিক্ষ কের নাম (ইং রে জি)

পদ বি

মোবাইল নম্বর

* এ বিদ্যাল য়ে পদা য়িত

হ্যাঁ

না

জন্ম তা রিখ

* এ বিদ্যাল য়ে উপ স্থিত

হ্যাঁ

না

পু
রুষ

জেন্ডার
স র্বোচ্চ অ র্জিত ডি গ্রি

যোগদান তা রিখ

ম হিলা

এম ফিল/ পিএইচ ডি
মাস্টা র্স
এল এল এম
কা মিল
স্নাতক (সম্মান)
স্নাতক (পাশ)
বি এস সি ই ঞ্জি নিয়া রিং
পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডি প্লোমা
এল এল বি

বিএসএস
বি এস সি ইন এ গ্রিকালচার
এ গ্রিকালচার ( ডি প্লোমা 

ইন এ গ্রিকালচার)
বিএড (অনা র্স)
ফা জিল
এইচ এস সি
আ লিম
ডি প্লোমা কো র্স

* পেশাগত যোগ্যতা (স্বল্প মেয়াদী)

বিষয় ভি ত্তিক (বাংলা)
বিষয় ভি ত্তিক (ইং রে জি)
বিষয় ভি ত্তিক (গ ণিত)
বিষয় ভি ত্তিক ( বিজ্ঞান)
বিষয় ভি ত্তিক (সমাজ)
বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা
প্রাক-প্রাথ মিক
শারী রিক শিক্ষা
লিডারশীপ
একীভূ
ত শিক্ষা
সাব-ক্লাস্টার

কা রিকুলাম ডি সে মি নেশন
ডি প্লোমা ইন ক ম্পিউটার
ক ম্পিউটার কো র্স
বে সিক ইন সা র্ভিস
আই সিটি ইন এডুকেশন
এম ড ব্লিউ টি এল
সঙ্গীত
চারু ও কারুকলা
প্র শিক্ষণ বিহীন
বৈ দে শিক দী র্ঘমেয়াদী প্র শিক্ষণ
বৈ দে শিক স্বল্প মেয়াদী প্র শিক্ষণ

* পেশাগত যোগ্যতা (দী র্ঘ মেয়াদী)

ডি পিএড
সি-ইন-এড

বিএড
এমএড

** আরও শিক্ষ কের বিস্তা রিত তথ্য প্রদা নের জন্য এই পৃ
ষ্ঠাটি ক পি করুন
পৃষ্ঠা ২৮

না র্সিং
ম্যাটস
এস এস সি
দা খিল
অষ্টম শ্রেণী
পঞ্চম শ্রেণী
পঞ্চম শ্রেণী পাশ 

ক রেন নি

অ শি ক্ষিত/ শি ক্ষিত নন

