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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
িশ�া ম�ণালয় 

বাংলােদশ িশ�াত� ও পিরসং�ান ��েরা (�ানেবইস) 
১ জিহর রায়হান সড়ক (পলাশী-নীলে�ত), ঢাকা ১২০৫। 

Website: www.banbeis.gov.bd  e-mail:info@banbeis.gov.bd 

 

 
মা�িমক ও উ� মা�িমক �েরর িশ�ায় �কািভড-১৯ �� �িঁকস�হ িনণ �য় এবং এসিডিজ-৪ অজ�েন �িঁকস�হ 

�মাকােবলার �কৗশল িনধ �ারেণ জিরপ ২০২১ 

ত� �দােনর তািরখ : ................... ইআইআইএন (EIIN) :  

[ �েযাজ� ��ে� এক বা একািধক �ক (∙) িচ� িদন] 

িশ�াথ� ও অিভভাবকেদর জ� ��মালা 

এই ��মালা� �ানেবইস, িশ�া ম�ণালয় এর আওতায় উপের উি�িখত জিরেপর জ� �তির করা হেয়েছ। উ� জিরপ হেত �া� ত�স�হ 

�দেশর মা�িমক �েরর িশ�াে�ে� �কািভড-১৯ �� �িঁকস�হ িনণ �য় এবং এসিডিজ-৪ অজ�েন �িঁকস�হ �মাকােবলার �কৗশল িনধ �ারনসহ 

�কািভড-১৯ �মাকােবলা কের �দেশর িশ�া কায ��ম অ�াহত রাখেত �েয়াজনীয় নীিত িনধ �ারেণ ����ণ � অবদান রাখেব বেল আশা করা যাে�। 

আপনার ��বান সময় ও �িচি�ত মতামত আমােদর জিরপ কায ��মেক স�� করেব। উে��, সং�হীত ত�াবিল �কবলমা� জিরপ সংি�� 

িব�ষণধম� কােজ �ব�ত হেব এবং �ি�গত সকল ত�য �গাপন রাখা হেব। 

                                                    �সকশন-ক: িশ�াথ�েদর জ� �� 
১.১ িশ�া �িত�ােনর নাম  : (বাংলায় ��া�ের) -------------------------------------------------------------------------------- 

                                    উপেজলা/থানা :------------------------------------- �জলা :----------------------------------------- 
 

১.২ িশ�া �িত�ােনর ধরন:  

 

১.3 িশ�াথ�র নাম: (ইংেরিজ বড় অ�ের) ---------------------------------------------------------------------------------------- 

১.3.১  জ� তািরখ: িদন মাস বছর 
        

১.3.২ িল�: 
 

�ছেল (১) �মেয় (২) 

 

১.3.3 অ�য়নরত ��িণ: (�ক িচ� িদন) 

�র ��িণ  �র ��িণ 

িন� মা�িমক 
৬� 

এইচ এস িস 

11k gvbweK 
৭ম 11k  weÁvb 
৮ম 11k e¨emvq wkÿv 

এসএসিস 

৯ম gvbweK 12k gvbweK 
৯ম weÁvb 12k  weÁvb 
৯ম e¨emvq wkÿv 12k e¨emvq wkÿv 
10ম gvbweK 

আিলম 

সাধারণ 
10ম weÁvb িব�ান 
10ম e¨emvq wkÿv �মাজাি�দ 

দািখল 

সাধারণ �মাজাি�দ মািহর 
িব�ান 

এইচ এসিস (�ভাক) 
11k 

�মাজাি�দ 12k 
িহফ�ল �কারআন এইচ এসিস (িবএম) 11k 

�ল (১)  কেলজ (২)  মা�াসা (৩)  �ল এ� কেলজ (৪) 
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�র ��িণ  �র ��িণ 

এসএসিস (�ভাক) 
৯ম 12k 
10ম  

দািখল (�ভাক) 
৯ম 
10ম 

 

১.3.৪  শাখা (যিদ থােক):  ১.3.৫ �রাল নং:  

 

 

 

কেরানাকালীন িশখন-�শখােনা পিরি�িত  

২.১ কেরানা মহামারীর �েব � িশ�া �িত�ােনর সময় �তীত আপিন �দিনক গেড় কত ঘ�া �লখাপড়া করেতন? 

১-২ ঘ�া (১) 2-3 ঘ�া (২) 3-4 ঘ�া (৩)  5-7 ঘ�া (৪) 8 ঘ�া বা ত��� (৫) 
 

২.২ কেরানাকালীন বত�মােন আপিন �দিনক গেড় কত ঘ�া �লখাপড়া কেরন? 

১-২ ঘ�া (১) 2-3 ঘ�া (২) 3-4 ঘ�া (৩)  5-7 ঘ�া (৪) 8 ঘ�া বা ত��� (৫) �লখাপড়া করা হয় না (৬) 
 

২.৩ কেরানাকালীন সমেয় পড়ােশানার ��ে� আপিন কার কার সহেযািগতা পাে�ন? 

বাবা (১) মা (২) ভাই/�বান (৩) �হ-িশ�ক/ �াইেভট �উটর (৪) অ�া� (৫) কােরা সহেযািগতা পাি� না (৬) 
 

২.৪ আপনার বাসায় িব��ৎ �িবধা আেছ িক না?   

হ�� (১) না (২)  

 

২.৫ আপনার বাসায় িব�মান ইেলক�িনক য�স�েহ �ক (∙) িদন:  

�রিডও (১) �টিলিভশন (২) সাধারণ �মাবাইল (৩) �াট � �ফান (৪) �াব (৫) �াপটপ (৫) �ড�টপ কি�উটার (৬) 

 

২.৬ আপনার বাসায় �ব�ত ই�ারেনট সংেযােগর ধরন:   

 �ড�া�/ ওয়াই-ফাই (১) মেডম (2) �মাবাইল �ডটা �ােকজ (৩) ই�ারেনট সংেযাগ �নই (৪) 
 

২.৭ ই�ারেনট সংেযাগ না থাকােল তার কারণ/কারণস�হ:   

আিথ �ক অ��লতা (১) এলাকায় ই�ারেনট 
সংেযােগর �ব�া না 
থাকা (২) 

ই�ারেনট �বহার 
উপেযাগী িডভাইস না 
থাকা (৩) 

ই�ারেনট সংেযাগ 
�হেণ অনা�হ (৪) 

অ�া� (৫) 
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�র-িশ�ণ (Distance Learning) প�িতেত পাঠ�হণ 

৩.১ কেরানাকালীন �র-িশ�ণ (Distance Learning) প�িতেত �কান ধরেনর একােডিমক িশ�া �হণ করেছন িক না? 

হ�� (১) না (২)  

 

(উ�র ‘না’ হেল, সরাসির �� নং ৩.১৭.১ এ চেল যান) 

3.২ উ�র হ�� হেল, �র-িশ�ণ (Distance Learning) প�িতেত আপিন �কান �কান মা�ম এর সাহাে� একােডিমক 
পাঠ�হণ কের থােকন? 

সংসদ �টিলিভশন (১) �রিডও (২) �ম অ�াপ (৩) ইউ�উব (৪) �ফস�ক (৫) �গল িমট/ 
�গল �াস (৬) 

অ�া� (৭) 

 

সংসদ �টিলিভশেনর মা�েম পাঠ �হণকারীেদর ��ে�:  

৩.৩ সংসদ �িভেত স�ােহ গেড় কত� �ােস অংশ�হণ কের থােকন? 

১� (১) ২� (২) ৩� (৩) ৪� (৪) ৫ � বা ত��� (৫) 
 

৩.৪ সংসদ �িভেত পিরচািলত �াসস�হ �থেক পাঠ (Lesson) �ঝেত পারেছন িক না? 

ভােলাভােব �ঝেত পারিছ (১) �মাটা�� �ঝেত পারিছ (২) �ঝেত পারিছ না (৩) 
 

৩.৫ সংসদ �িভেত পিরচািলত িবষয়িভি�ক �াস�েলা কত�� �ঝেত পারেছন? (�েযাজ� ঘের ∙িচ� িদন) 

�িমক 
নং 

িবষয় ভােলাভােব 
�ঝেত পারিছ 
(২) 

�মাটা�� �ঝেত 
পারিছ  
(১) 

�ঝেত পারিছ না 
(০) 

ম�� (যিদ থােক) 

১ বাংলা     
২ ইংেরিজ     
৩ সাধারণ গিণত     
৪ সাধারণ িব�ান     
৫ আইিস�     
৬ পদাথ � িব�ান     
৭ রসায়ন     
৮ জীবিব�ান     
৯ উ�তর গিণত      
১০ িহসাব িব�ান     
১১ �বসায় উে�াগ     
১২ িফ�া� ও �াংিকং     
১৩ �েগাল ও পিরেবশ     
১৪ ইিতহাস     
১৫ বাংলােদশ ও িব�পিরচয়     
১৬ অথ �নীিত     
১৭ �পৗরনীিত ও নাগিরকতা     
১৮ ধম �     
১৯ �ইং     
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২০ অ�া� (উে�খ ক�ন)     
      
      
      

 

 

৩.৬ সংসদ �িভেত পিরচািলত �াসস�হ �থেক পাঠ �হেণ �িবধা ও অ�িবধাস�হ:  

�িবধাস�হ 
১  
২  
৩  

 

অ�িবধাস�হ 
১  
২  
৩  

 

�ফস�ক/ ইউ�উব/ �ম (Zoom) অ�াপ/ �গল �াস/ �গল িমট বা অ�া� অনলাইন �াটফম � এর মা�েম পাঠ �হণকারীেদর 
��ে�: 

৩.৭ �ফস�ক/ ইউ�উব/ �ম অ�াপ/ �গল �াস/ �গল িমট এর সাহাে� আপিন �কাথা �থেক পাঠ�হণ করেছন? 

িশ�া �িত�ান পিরচািলত �াস (১) �াইেভট �উটেরর �াস (২) �কািচং �স�ােরর �াস (৩) 
 

৩.৮ উি�িখত অ�াপস�েহর মা�েম স�ােহ গেড় কত� �ােস অংশ�হণ কের থােকন? 

িশ�া �িত�ােনর �াস ১� (১) ২� (২) ৩� (৩) ৪� (৪) ৫� বা ত��� (৫) 
      
িশ�া �িত�ান �তীত অ�া� �াস  ১� (১) ২� (২) ৩� (৩) ৪� (৪) ৫� বা ত��� (৫) 

 

৩.৯ অ�াপস�েহর মা�েম পিরচািলত �াসস�হ �থেক পাঠ (Lesson) �ঝেত পারেছন িক না? 

ভােলাভােব �ঝেত পারিছ (১) �মাটা�� �ঝেত পারিছ (২) �ঝেত পারিছ না (৩) 

 

৩.১০ উি�িখত অ�ােপর মা�েম পিরচািলত িবষয়িভি�ক �াস�েলা কত�� �ঝেত পারেছন? (�েযাজ� ঘের ∙িচ� িদন) 

�িমক 
নং 

িবষয় ভােলাভােব 
�ঝেত পারিছ 
(২) 

�মাটা�� �ঝেত 
পারিছ  
(১) 

�ঝেত পারিছ না 
(০) 

ম�� (যিদ থােক) 

১ বাংলা     
২ ইংেরিজ      
৩ সাধারণ গিণত     
৪ সাধারণ িব�ান     
৫ আইিস�     
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�িমক 
নং 

িবষয় ভােলাভােব 
�ঝেত পারিছ 
(২) 

�মাটা�� �ঝেত 
পারিছ  
(১) 

�ঝেত পারিছ না 
(০) 

ম�� (যিদ থােক) 

৬ পদাথ � িব�ান     
৭ রসায়ন     
৮ জীবিব�ান     
৯ উ�তর গিণত      
১০ িহসাব িব�ান     
১১ �বসায় উে�াগ     
১২ িফ�া� ও �াংিকং     
১৩ �েগাল ও পিরেবশ     
১৪ ইিতহাস     
১৫ বাংলােদশ ও িব�পিরচয়     
১৬ অথ �নীিত     
১৭ �পৗরনীিত ও নাগিরকতা     
১৮ ধম �     
১৯ �ইং     
২০ অ�া� (উে�খ ক�ন)     
      
      
      

 

৩.১১ অ�াপস�েহর মা�েম পিরচািলত �াসস�হ �থেক পাঠ �হেণ �িবধা ও অ�িবধাস�হ:  

�িবধাস�হ 
১  
২  
৩  

 

অ�িবধাস�হ 
১  
২  
৩  

 

৩.১২ �ফস�ক/ ইউ�উব/ �ম অ�াপ/ �গল �াস/ �গল িমট এর মা�েম পাঠ�হণ করেত ই�ারেনট বাবদ মািসক গেড় কত টাকা 
খরচ হে�? 

১০০-২০০ টাকা (১) ২০১-৩০০ টাকা (২) ৩০১-৪০০ টাকা (৩) ৪০১-৫০০ টাকা (৪) ৫০১-৬০০ টাকা (৫) 

৬০১-৭০০ টাকা (৬) ৭০১-৮০০ টাকা (৭) ৮০১-৯০০ টাকা (৮) ৯০১-১০০০ টাকা (৮) ১০০০ টাকার অিধক (৫) 

 

৩.১৩ �র-িশ�ণ (Distance Learning) প�িতেত পাঠ�হেণর ��ে� �কান মা�ম� আপনার িনকট সবেচেয় �বিশ 
ফল��/কায �করী মেন হেয়েছ?  

সংসদ �টিলিভশন (১) �ম অ�াপ (২) ইউ�উব (৩) �ফস�ক (৪) �গল �াস (৫) 
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৩.১৪ �র-িশ�ণ (Distance Learning) প�িতেত পাঠ�হেণর মা�েম (এসিডিজ-৪ এর ল��মা�া অ�সাের) পঠন (বাংলা ও 
ইংেরিজ) এবং গিণত দ�তা অজ�ন করা স�ব হেব িক না? 

স�ণ ��েপ স�ব হেব (১) আংিশক স�ব হেব (২) �মােটই স�ব হেব না (৩) 

 

 

৩.১৫ �র-িশ�ণ (Distance Learning) প�িতেত পিরচািলত �াসস�েহর �কান পাঠ �ঝেত সম�া হেল আপিন িক কেরন? 

পিরবােরর সদ�েদর সহায়তা 
�হণ কির (১) 

সহপাঠীর সহায়তা �হণ কির 
(২) 

�হিশ�ক/�াইেভট �উটর এর  
সহায়তা �হণ কির (৩) 

পাঠ� আর পড়া হয় না 
(৪) 

 

৩.১৬ অনলাইন �ােস (�ফস�ক/ ইউ�উব/ �ম অ�াপ/ �গল �াস/ �গল িমট) িশ�ক ক��ক �দ� এসাইনেম�স�হ িনয়িমত জমা 
�দয়া হয় িক না?  

হ�� (১) না (২)  

 

৩.১৬.১ উ�র হ�� হেল, এসাইনেম� জমা িদেত আপনার আ�হ �কমন?  

ভােলা (১) �মাটা�� (২) ভােলা লােগ না (৩) 

 

৩.১৭.১ �র-িশ�ণ (Distance Learning) প�িতেত সংসদ �টিলিভশেন পিরচািলত �াসস�েহ অংশ�হণ না কের থাকেল তার 
কারণ/ কারণসম�েহ �ক িদন (একািধক �ক হেত পাের): 

সংসদ �িভর 
�াস স�েক� 

অবিহত নই (১) 

বাসায় �িভ না 
থাকা (২) 

িনরবি�� 
িব��েতর অভাব 

(৩) 

বাসায় পাঠ�হেণর 
পিরেবশ না থাকা 

(৪) 

�হ�ািলর কােজ �� 
থাকা (৫) 

�িভ �ােস অংশ�হণ 
করেত ভােলা লােগ না 

(৬) 

অ�া� (উে�খ ক�ন) (৭)------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

৩.১৭.২ �র-িশ�ণ (Distance Learning) প�িতেত (�ফস�ক/ ইউ�উব/ �ম অ�াপ/ �গল �াস/ �গল িমট এর মা�েম 
পিরচািলত �াসস�েহ অংশ�হণ না কের থাকেল তার কারণ/কারণস�েহ �ক িদন (একািধক �ক হেত পাের): 

এধরেনর �াস স�েক� 
অবিহত নই (১) 

ই�ারেনট �বহার উপেযাগী 
িডভাইস �নই (২) 

ই�ারেনট �বহােরর 
আিথ �ক সাম�� �নই (৩) 

িনরবি�� িব��েতর 
অভাব (৪) 

�ব �ল ই�ারেনট 
সংেযাগ (৫) 

এধরেনর �ােস 
অংশ�েণর জ� 

�েয়াজনীয় আইিস� 
�ােনর অভাব (৬) 

বাসায় পাঠ�হেণর পিরেবশ 
না থাকা (৭) 

�হ�ািলর কােজ �� 
থাকা (৮) 

এধরেনর �ােস 
অংশ�হণ করেত 

ভােলা লােগ না  (৯) 

�ােসর সময়�িচ 
�িবধাজনক নয় 

(১০) 

অ�া� (উে�খ ক�ন) (১১) -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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কেরানাকালীন িশ�াথ�েদর শারীিরক ও মানিসক অব�া 

৪.১ আপিন �কািভড-১৯ এ আ�া� হেয়িছেলন িক না? 

হ�� (১) না (২)  িনি�ত নই (৩) 
  

 ৪.১.১ উ�র হ�� হেল, �িচিকৎসার �ব�া হেয়িছল িক না?  

হ�� (১) না (২)  হেয়িছল িক� পয �া� নয় (৩) 
 

 ৪.২ কেরানা �িতেরােধ আপিন িনে� উি�িখত �কান �কান �া��িবিধ �মেন চলেছন? (একািধক �ক হেত পাের) 

িনয়িমত মা� পিরধান 
করা (১) 

িনয়িমত সাবান পািন 
িদেয় হাত �ধৗত করা (২) 

িনয়িমত �ািনটাইজার 
�বহার করা  (৩) 

যথাযথ শারীিরক �র� 
�মেন চলা  (৪) 

িভড় ও জনসমাগম 
এিড়েয় চলা (৫) 

�েয়াজন �তীত ঘেরর 
বাইের না যাওয়া (৬) 

�া��িবিধ �মেন চলা 
স�ব হে� না  (৭) 

অ�া� (উে�খ ক�ন) (৮)-----------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------- 

 

৪.২.১ �া��িবিধ �মেন চলা স�ব না হেল তার কারণ/ কারণস�হঃ  

পয �া� �র�া সাম�ী 
�নই (১) 

�র�া সাম�ী �েয় 
অসমথ � (২) 

সবসময় �র�া সাম�ী �বহার 
কের �দনি�ন কাজ করা 
স�বপর না  (৩) 

অসেচতনতা (৪) 

অ�া� (উে�খ ক�ন) (৫)------------------------------------------------------------------------------ 
 

4.৩ বত�মান কেরানাকালীন �লখাপড়ার পাশাপািশ আপিন আর কী কী কের থােকন? (একািধক �ক হেত পাের) 

বই পড়া (পা�বই �তীত) (১) ছিব �কা (২) ইনেডার �খলা�লা করা (৩) আউটেডার �খলা�লা করা (৪) 
গান �শানা (৫) �িভ �দখা (৬) �গমস �খলা (৭) �ফস�ক/ সামািজক �যাগােযাগ 

মা�ম �বহার করা (৮) 
রা�া-বা�া �শখা (৯) বাগান করা (১০) নাচ/গান/ আ�ি� �শখা (১১)  

অ�া� (উে�খ ক�ন) (১২)--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4.৩.1 কেরানাকালীন এই সমেয় আপিন উপের উি�িখত কােজর জ� �দিনক কয় ঘ�া �য় কেরন? 

১-২ ঘ�া (১) ২-৩ ঘ�া (২) ৩-৪ ঘ�া (৩) ৪-৫ ঘ�া (৪) ৫-৭ ঘ�া (৪) ৮ ঘ�া বা ত��� (৩) 
 

4.৪ কেরানাকালীন আপিন শারীিরক ও মানিসকভােব �কমন �বাধ করেছন? 

শারীিরক অব�া �� (১) অবসাদ��/ �া� (২) �রাগা�া� (৩) 
 

মানিসক অব�া ভােলা (১) িক�ই ভােলা লােগ না (২) িবপয �� (৩) 
 

4.৪.১ মানিসকভােব িবপয �� হেয় থাকেল তার কারণ/ কারণস�হ: 

কেরানা ভীিত (১) �ল ব� থাকা (২) ব�েদর সােথ �দখা না 
হওয়া (৩) 

ঘের ব�ী থাকা (৪) বাইের িগেয় �খলা�লা 
করেত না পারা (৫) 
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পিরবােরর �কউ বা িনেজ 
কেরানা আ�া� হওয়া (৬) 

�লখাপড়া িনেয় শ�া (৭) অ�া� (উে�খ ক�ন) (৮)--------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------- 

 

4.৪.২ কেরানাকালীন মানিসকভােব ��� থাকেত আপনার পিরবার আপনােক িকভােব সহেযািগতা করেছ?  

পিরবােরর সকেল 
একে� গ� কের (১) 

�টিলিভশেন 
িবেনাদন�লক অ��ান 
�দখেত উৎসাহ িদেয় 
(২) 

ইনেডার �গমস �খলেত 
উৎসাহ িদেয় (৩) 

কেরানা ভীিত 
�রীকরেণর জ� 
�মা�েভশনাল 
আেলাচনা কের (৪) 

এ �পাের �তমন ��� 
িদে�ন না (৫) 

 

�সকশন-খ: অিভভাবকেদর জ� �� 

৫.১ অিভভাবেকর নাম: (ইংেরিজ বড় অ�ের) --------------------------------------------------------------- 

৫.১.১ িশ�াথ�র সােথ অিভভাবেকর স�ক�ঃ  

িপতা (1) মাতা (2) বড় ভাই (3) বড় �বান (৪) চাচা/মামা (৫) অ�া� (৬) 
 

৫.১.২ অিভভাবেকর িশ�াগত �যা�তা:  

৫ম ��িণ (১) ৬�- ৮ম ��িণ (২) এস,এস,িস (৩) এইচ,এস,িস (৪) �াতক বা ত��� (৫) পড়ােলখা করা হয় িন (৭) 

 

৫.১.৩ অিভভাবেকর �পশা: 

�িষ (১) �িষ �িমক (২) 
অ�িষ �িমক 

(৩) 
�বসায়ী (৪) �� �বসায়ী (৫) 

সরকাির চা�িরজীবী 
(৬) 

�বসরকাির চা�িরজীবী 
(৭) 

িচিকৎসক (৮) আইনজীবী (৯) িশ�কতা (১০) �জেল (১১) ত�তী (১২) 

কামার/�মার (১৩) �বাসী (১৪) �েকৗশলী (১৫) �িহনী (১৬) অবসর�া� (১৭) অ�া� (১8) 

 

৫.১.৪ উ�রদাতার নাম: (ইংেরিজ বড় অ�ের) --------------------------------------------------------------- 

৫.১.৫ িশ�াথ�র সােথ উ�রদাতার স�ক�ঃ  

িপতা (1) মাতা (2) বড় ভাই (3) বড় �বান (৪) চাচা/মামা (৫) অ�া� (৬) 
 

৫.১.৬ পিরবােরর  সদ� সং�া :    ��ষ: --------জন;   মিহলা: ---------জন;  �মাট:----------জন। 

৫.১.৭ বত�মােন িশ�া �িত�ােন অ�য়নরত সদ� সং�া:  

�াথিমক মা�িমক উ� মা�িমক উ�িশ�া 
�ছেল �মেয় �ছেল �মেয় �ছেল �মেয় �ছেল �মেয় 

        
 

৫.১.৮ অিভভাবেকর মািসক �য়:  টাকা     
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৫.২ কেরানা মহামারীর পিরে�ি�েত আপনার স�ান/ �পা� এর �লখাপড়া িনেয় আপিন িচি�ত িক না? 

হ�� (১) না (২)  
 

৫.৩ কেরানাকালীন আপনার স�ান/ �পা� একােডিমক কায ��ম অ�াহত রাখেত িনে�র �কান উে�ােগ অংশ িনেয়েছ? 
 

অনলাইন �াস স�েহ অংশ িনেয়েছ 
(১) 

অনলাইেন পিরচািলত িবিভ� �াস 
ডাউনেলাড কের পাঠ কেরেছ (২) 

�াইেভট পড়া অ�াহত িছল (৩) 

�কািচং �াস অ�াহত িছল (৪) বািড়েত �হিশ�েকর �ব�া িছল (৫) �কান�ই নয় (৬) 

 

৫.৪ �কািভড �ব � মািসক িশ�া �য় (আ�মািনক):  

৫০০ টাকা পয �� 
(১) 

5০১-10০০ টাকা 
(২) 

10০১-20০০ 
টাকা (৩) 

2001-3০০০ 
টাকা (৪) 

3001- 5000 
টাকা (৫) 

৫০০০ টাকার 
অিধক (৬) 

 

৫.৫ �কািভডকালীন মািসক িশ�া �য় (আ�মািনক):  

৫০০ টাকা পয �� 
(১) 

5০১-10০০ টাকা 
(২) 

10০১-20০০ 
টাকা (৩) 

2001-3০০০ 
টাকা (৪) 

3001- 5000 
টাকা (৫) 

৫০০০ টাকার 
অিধক (৬) 

 

৫.৬ কেরানাকালীন পিরি�িতেত স�ান/�পা� এর িশ�া খরচ চািলেয় িনেত আপিন স�ম িক না? 

স�ম (১) ক�সা� (২)  িশ�া �য় বহন করা স�ব হে� না 
(৩) 

 

৫.৭ আপনার স�ান/ �পৗ� বত�মােন �কান অথ �ৈনিতক কােজ জিড়ত আেছ িক না? 

হ�� (১) না (২)  অিনয়িমত (৩) 
 

৫.৮ কেরানাকালীন আপনার স�ান/ �পৗ� এর িবেয় স�� হেয়েছ িক না?  

হ�� (১) না (২)  
 

৫.৯ কেরানাকালীন পিরি�িতেত আপনার স�ান/ �পৗ� এর পড়ােলখা চািলেয় �নয়ার জ� �কান �কার িশ�া সহায়তা �পেয়েছন িক 
না?  

সরকাির আিথ �ক 
সহেযািগতা �পেয়িছ (১) 

�বসরকাির �িত�ােনর 
আিথ �ক সহেযািগতা �পেয়িছ 
(২)  

িশ�া �িত�ান �থেক িবনা�ে� 
অনলাইন �ােসর �িবধা �পেয়িছ 
(৩) 

�কান �কার আিথ �ক 
সহেযািগতা পাইিন (৪) 

 

৫.৯.১ �কান ধরেনর িশ�া সহায়তা �পেয় থাকেল তার উৎস : -------------------------------------------------------------------- 

৫.১০ বাসা �থেক আপনার স�ান/�পা� এর িশ�া �িত�ােনর �র� কত িকঃিমঃ?  

০-১ িকঃিমঃ     ১.1-৩ িকঃিমঃ (২) ৩.১-৫ িকঃিমঃ (৩) ৫.1-৮ িকঃিমঃ (৪) ৮ িকঃিমঃ এর অিধক 
(৫) 
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৫.১১ আপনার স�ান/ �পা� িকভােব �েল যাতায়াত কের? 

পােয় ��েট (১) ির�ায়/ ভ�ােন (২) অেটাির�া / �াি�েত 
(৩) 

গণপিরবহেন 
(৪) 

�ল বােস (৫) �নৗকায় (৬) 

 

৫.১২ �কািভড পরবত� সমেয় িশ�া �িত�ান �েল �দওয়া হেল আপিন আপনার স�ান/�পা�-�ক �নরায় িশ�া �িত�ােন ��রণ 
করেবন িক না?  

হ�� (১) না (২)  িনি�ত নই (৩) 
 

৫.১২.১ উ�র ‘না’ বা ‘িনি�ত নই’ হেল �কন? 

�ছেলেমেয় অথ �ৈনিতক কােজ 
জিড়েয় পেরেছ (১) 

�ছেল-�মেয়েদর িবেয় হেয় �গেছ (২)  �দেশর বাইের চেল �গেছ (৩) 

পড়ােশানার �িত আ�হ হািরেয় 
�ফেলেছ (৪) 

পড়ােশানা চািলেয় যাওয়ার মেতা 
আিথ �ক স�িত হািরেয় �ফেলেছন (৫) 

�া�� �িঁকর কথা িবেবচনা কের আপাতত 
�েল পাঠােবন না (৬) 

অ�া� (উে�খ ক�ন) (৭)-------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- 

 

৫.১৩ কেরানাকালীন দীঘ �িদন �ল ব� থাকায় আপনার স�ান/ �পা� শারীিরক অথবা মানিসক ভােব �িত��/ পিরবত�ন হে� বেল 
মেন কেরন িক না? 

হ�� (১) না (২)  
 

5.13.১ উ�র হ�� হেল, �সে�ে� তােক শারীিরক ও মানিসক ভােব ��� রাখেত আপিন িকভােব সাহা� করেছন? 

পিরবােরর সকেল 
একে� গ� কের (১) 

�টিলিভশেন 
িবেনাদন�লক অ��ান 
�দখেত উৎসাহ িদেয় 
(২) 

ইনেডার �গমস �খলেত 
উৎসাহ িদেয় (৩) 

কেরানা ভীিত 
�রীকরেণর জ� 
�মা�েভশনাল 
আেলাচনা কের (৪) 

িবষয়� সামিয়ক, 
আপনা-আপিন �ক 
হেয় যােব বেল মেন 
কেরন (৫) 

অ�া� (উে�খ ক�ন) (৬) -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  

আপনার আ�িরক সহেযািগতার জ� ধ�বাদ।  

 

উ�রদাতার নাম  :  সা�াৎকার �হনকারীর নাম    : 

�মাবাইল ন�র    : �মাবাইল ন�র                    : 

�া�র             : সা�াৎকার �হনকারীর �া�র : 

 




