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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�া �িত�ােনর 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�� িবে�ষণধম� কােজ �ব�ত 

হেব এবং �ি�গত সকল ত� �গাপন রাখা হেব। 

অ��/ �ধান িশ�ক/ �পার/ ��িণ িশ�ক 
 

�সকশন-ক: �িত�ােনর সাধারণ ত�াবিল 
 

১.১ িশ�া �িত�ােনর নাম  : (বাংলায় ��া�ের) ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
১.২ িশ�া �িত�ােনর ধরন:  
 

1.৩ িশ�া �িত�ােন পাঠদান�ত ��িণ: ------------- ��িণ হেত-----------------��িণ পয ��  

1.৪  িশ�াথ� সং�া� ত�: 

�র ��িণ 
িশ�াথ� (2020 সােলর 1gvP©) িশ�াথ� (2021সােলর 1gvP©) 

ছা� ছা�ী ‡gvU ছা� ছা�ী ‡gvU 

িন� মা�িমক 

৬�       

৭ম       

৮ম       

এসএসিস 

৯ম gvbweK       

৯ম weÁvb       

৯ম e¨emvq wkÿv       

10ম gvbweK       

10ম weÁvb       

10ম e¨emvq wkÿv       

দািখল 

সাধারণ       

িব�ান       

�মাজাি�দ       

িহফ�ল �কারআন       

এসএসিস (�ভাক) 
৯ম       

10ম       

�ল (১)  কেলজ (২)  মা�াসা (৩)  �ল এ� কেলজ (৪) 
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�র ��িণ 
িশ�াথ� (2020 সােলর 1gvP©) িশ�াথ� (2021সােলর 1gvP©) 

ছা� ছা�ী ‡gvU ছা� ছা�ী ‡gvU 

দািখল (�ভাক) 
৯ম       

10ম       

এইচ এস িস 

11k gvbweK       

11k  weÁvb       

11k e¨emvq wkÿv       

12k gvbweK       

12k  weÁvb       

12k e¨emvq wkÿv       

আিলম 

সাধারণ       

িব�ান       

�মাজাি�দ       

�মাজাি�দ মািহর       

এইচ এসিস (�ভাক) 
11k       

12k       

এইচ এসিস (িবএম) 
11k       

12k       
 

1.৫ �িত�ােন কম �রত িশ�ক সং�া� ত�: 

�র 
 িশ�ক সং�া 

��ষ মিহলা �মাট 

মা�িমক/ দািখল 
িশ�ক (2020 সােলর 1gvP©)    
িশ�ক (2021 সােলর 1gvP©)    

     

উ� মা�িমক/ আিলম 
িশ�ক (2020 সােলর 1gvP©)    
িশ�ক (2021 সােলর 1gvP©)    

 

 

�সকশন-খ: অনলাইন �াস পিরচালনার জ� িব�মান �েযাগ-�িবধাস�হ 

২.1 আপনার �িত�ােনর িব��ৎ সংেযাগ সং�া� ত�: [�েযাজ� ��ে� �ক (∙) িদন] 

িব��ৎ(১) �সালার �ােনল  (২)  �েয়ল �াস �জনােরটর (৩) অ�া� (৪) িব��ৎ �নই (৫) 
 

২.2 আপনার �িত�ােন ই�ারেনট সংেযােগর ধরন:  

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

2.৩ অনলাইন �াস পিরচালনার জ� �িত�ােন কি�উটার সং�া� ত�: 

 

 

 

 

২.৪ অনলাইন �াস পিরচালনার জ� �িশি�ত িশ�ক সং�া: 

 

 

ধরন সচল সং�া অচল (�মরামত �যা�) সং�া �মাট 
�ড�টপ    
�াপটপ    
�াবেলট    
�াট �েফান    

�মাট �িশি�ত িশ�ক �িশি�ত মিহলা িশ�ক 
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2.৫ �িত�ান হেত অনলাইন �াস পিরচালনার �ব�া আেছ িক না? 

হ�� (১) না (২)  
  

�সকশন-গ: �িত�ান ক��ক �র-িশ�ণ (Distance Learning) প�িতেত পাঠদান সং�া� ত� 

 

৩.১ কেরানাকালীন �র-িশ�ণ (Distance Learning) প�িতেত �কান ধরেনর পাঠদান কায ��ম �হণ করা হেয়িছল িকনা? 

হ�� (১) না (২)  
 

3.২ উ�র হ�� হেল, �র-িশ�ণ (Distance Learning) প�িতেত পাঠদােনর জ� িশ�কগণ �কান �কান মা�ম �বহার 
কেরেছন? 

�ফস�ক (১) ইউ�উব (2) �ম অ�াপ (৩) �গল িমট/ �গল �াস (4) অ�া� (5) 
 

3.3 �র-িশ�ণ (Distance Learning) প�িতেত পাঠদােনর জ� আপনার �িত�ােনর �কান �াস ��ন িছল িক না? 

হ�� (১) না (২)  

 

3.4 �র-িশ�ণ (Distance Learning) প�িতেত িবষয়িভি�ক �ােস অংশ�হণকারীেদর ত�: 

�িমক 
নং 

িবষয় স�ােহ পিরচািলত �ােসর সং�া 
AskMÖnYKvix wkÿv_x©i msL¨v 

QvÎ QvÎx ‡gvU 

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      
২০ অ�া� (উে�খ ক�ন)      
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3.5 �র-িশ�ণ (Distance Learning) প�িতেত পিরচািলত �ােসর উপি�িত িনি�েতর জ� �কান �কার হািজরা �হণ করা 
হেয়েছ িক না? 

হ�� (১) না (২)  

 

3.5.1 উ�র হ�� হেল, ��িণিভি�ক অংশ�হণকারী িশ�াথ� সং�া� ত�: 

�িমক 
নং 

��িণ 
িনয়িমত অংশ�হণকারী 

িশ�াথ�র সং�া 

অিনয়িমতভােব 
অংশ�হণকারী িশ�াথ�র 

সং�া 

অ�পি�ত িশ�াথ�র 
সং�া 

1 ৬ �    
2 ৭ম    
3 ৮ম    
4 ৯ম/সমমান    
5 ১০ম/সমমান    
6 ১১শ/সমমান    
7 ১২শ/সমমান    

 

3.6 �র-িশ�ণ (Distance Learning) প�িতেত পিরচািলত ��িণিভি�ক ��ায়েনর �কান �ব�া �হণ করা হেয়িছল িক না? 

হ�� (১) না (২)  
 

3.6.1 উ�র হ�� হেল প�িত বণ �না ক�ন: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3.6.2 িশ�াথ�েদর িনকট সরকার ক��ক িনেদ �িশত এ�াসাইনেম� িবষেয় িশ�াথ�েদর আ�হ �কমন? 

�িমক িশ�াথ�েদর আ�েহর মা�া �ক িদন 
1 ভােলা   
2 �মাটা��  
3 �তমন আ�হ িছল না  
4 িশ�াথ�রা �কান আ�হ �দখায়িন  

 

3.6.3 এসিডিজ-৪ এর ল��মা�া অ�সাের পঠন (বাংলা ও ইংেরিজ) এবং গিণত দ�তা পিরমােপ উ� ��ায়ন যেথ� িক?  

হ�� (১) না (২)  
 

৩.৬.৪ উ�র না হেল, কারণস�হ উে�খ ক�ন: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3.7 �র-িশ�ণ (Distance Learning) প�িতেত �াস পিরচালনার জ� িশ�াথ�েদর িনকট �থেক �কান িফ �হণ করা হেয়েছ িক 
না? 

হ�� (১) না (২)  
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3.7.1 উ�র হ�� হেল, তার পিরমাণ: ------------------------ টাকা 

3.8 �র-িশ�ণ (Distance Learning) প�িতেত �াস পিরচালনায় আপনার �িত�ােনর কতজন িশ�ক অংশ�হণ কেরেছন? 

 

 
3.৯ িনে�র �কান �কান কারেণ �িত�ান পয �ােয় �র-িশ�ণ (Distance Learning) প�িতেত �াস পিরচালনা স�ব হয়িন? 
 

�িমক কারণস�হ �ক (∙) 
িচ� িদন 

1 �িশি�ত িশ�েকর অভাব িছল  
2 অনলাইেন �াস �নওয়ার মেতা ��ি� িশ�কেদর িছল না  
3 িশ�কেদর আ�হ িছল না  
4 িশ�াথ�েদর ��ি�গত �িবধা িছল না  
5 �কািভডকালীন িশ�া �িত�ান ব� থাকায় সম�য় করা স�ব হয়িন  
6 অনলাইেন �াস �নওয়ার �য়ভার বহেন �িত�ােনর স�মতা িছল না  

7 অ�া� (উে�খ ক�ন) 

  
  

 

 

�সকশন-ঘ: �ল �েল �দওয়া সং�া� ত� 

  

৪.১ আপিন িক মেন কেরন িশ�া �িত�ান �েল �দওয়ার মেতা পিরি�িত িবরাজ করেছ? 

হ�� (১) না (২)  আেরা িক�িদন �কািভড পিরি�িত পয �েব�ণ করা �যেত পাের (৩) 
 

৪.১.১ উ�র হ�� হেল িশ�া �িত�ান �খালার ��ে� কী কী প�িত অ�সরণ ও �িবধা িনি�ত করা �েয়াজন: 

�িমক �েযাগ-�িবধাস�হ 
�ক (∙) 
িচ� িদন 

1 সকল ��িণর �িতিদন �াস না িনেয় এক িদন পর পর �াস �নওয়া �যেত পাের  

2 
িশ�াথ�েদর কেয়ক� শাখায় িবভ� কের �ি�গত/সামািজক �র� িনি�ত কের ��িণ কে� বসার 
�ব�া করা �যেত পাের 

 

3 
বাংলা, ইংেরিজ, গিণত, সাধারণ িব�ান এর মেতা �াস�েলা িনিশচত কের অ� িবষেয়র �াস 
কমােনা �যেত পাের 

 

4 িসেলবাস সংি�� করা �যেত পাের  
5 �িত িবষেয়ই িক� �াস সরাসির আবার িক� �াস অনলাইেন �নওয়া �যেত পাের  
6 িশ�াথ�েদর িবনা�ে� মা� সরবরােহর �ব�া িনি�ত করা  
7 িনয়িমত মা� পিরধা�নর �ব�া িনি�ত করা   
8 িনয়িমত সাবান পািন িদেয় হাত �ধৗত করার �ব�া িনি�ত করা   
৯ যথাযথ শারীিরক �র� িনি�ত কের িশ�াথ�েদর �িত�ােন যাওয়া-আসার �ব�া করা   
১০ �াস�ম ও িশ�া উপকরণস�হ িনয়িমত জীবা��� রাখার পয �া� �ব�া করা  
১১ িশ�ক-কম �চারী-িশ�াথ�েদর িনয়িমত �া�� পরী�ার �ব�া করা  
১২ িশ�া �িত�ােন পয �া� �া��-�র�ার উপকরণ সরবরােহর �ব�া করা  
১৩ অ�া� (উে�খ ক�ন)  
  

 

�মাট অংশ�হণকারী িশ�ক মিহলা িশ�ক 
  



 
 

6 

৪.১.২ উ�র না হেল �কন? 

�িমক  িশ�া �িত�ান না �খালার কারণস�হ 
�ক (∙) িচ� 

িদন 
1 িনয়িমত মা� পিরধান িনি�ত করা যােবনা  
2 সাবান পািন িদেয় হাত �ধৗত করার পয �া� �ব�া �নই  
3 িনয়িমত সাবান পািন িদেয় হাত �ধৗত করার �ব�া িনি�ত করা যােব না  
4 যথাযথ শারীিরক �র� িনি�ত কের �াস�েম িশ�াথ�েদর বসার �ব�া করা যােব না  
5 যথাযথ শারীিরক �র� িনি�ত কের িশ�াথ�েদর �িত�ােন যাওয়া-আসার �ব�া করা যােব না  
6 �া��িবিধ মানার জ� পয �া� বােজট বরা� �নই  
7 �া�� �সবা �র�ার পয �া� �ব�া �নই  
8 িশ�ক-কম �চারী-িশ�াথ�েদর িনয়িমত �া�� পরী�ার �ব�া �নই  
9 �াস�ম ও �িত�ােন �ব�ত িশ�া উপকরণ িনয়িমত জীবা��� রাখার জ� পয �া� �ব�া �নই  
১০ অ�া� (উে�খ ক�ন) 

  
  

 

৪.২ �া��িবিধ �মেন �াস পিরচালনার জ� আপনার �িত�ােন �কান �কান �িবধািদ িব�মান আেছ?   

�িমক  �েযাগ-�িবধাস�হ �ক (∙) িচ� 
িদন 

1 িশ�াথ�েদর মােঝ িবনা�ে� মা� সরবরােহর �ব�া করা যােব  
2 িনয়িমত মা� পিরধান িনি�ত করা যােব  
3 িনয়িমত সাবান পািন িদেয় হাত �ধৗত করার �ব�া িনি�ত করা যােব  
4 যথাযথ শারীিরক �র� িনি�ত কের �াস�েম িশ�াথ�েদর বসার �ব�া করা যােব  

5 
যথাযথ শারীিরক �র� িনি�ত কের �িত�ােনর িনজ� পিরবহেন িশ�াথ�েদর যাওয়া-আসার �ব�া 
করা যােব 

 

6 �াস��ন সম�য় কের একািধক িশফট এর মা�েম �াস পিরচালনার জ� �িত�ােনর ��িত রেয়েছ  
7 �াস�ম ও িশ�া উপকরণস�হ িনয়িমত জীবা��� রাখার পয �া� �ব�া আেছ  
8 অ�া� (উে�খ ক�ন) 

   

  
 

4.3 �কািভডকালীন ও �কািভড পরবত� িশ�া �ব�া অ�াহত রাখার িবষেয় আপনার মতামত: 

�িমক (ক) �কািভডকালীন 
�ক(∙) 
িচ� িদন 

(খ) �কািভড পরবত� 
�ক (∙) 
িচ� িদন 

1 
অনলাইেন �াস পিরচালনার জ� িশ�কেদর 
অনলাইন �িশ�েণর �ব�া করা 

 িশ�াথ�েদর �া��িবিধ �মেন �িত�ােন যাওয়া-
আসার �-�ব�া করা 

 

2 
�েত�ক িশ�কেক অনলাইন �াস �নওয়ার জ� 
�াপটপ �দান করা 

 �েত�ক িশ�ক ও িশ�াথ�র িনয়িমত �া�� 
পরী�ার �ব�া করা 

 

3 
�েত�ক িশ�কেক �াপটপ �কনার জ� ঋণ�িবধা 
�দান করা 

 িশ�াথ�েদর মানিসক �াে��র যে�র �ব�া করা  

4 
অনলাইন �াস পিরচালনার জ� িবনা�ে� 
ই�ারেনট �িবধা �দান করা 

 িশ�াথ�েদর �িত�ােন আসার িবষেয় 
অিভভাবকেদর সােথ মতিবিনময় 

 

5 
অনলাইন �াস মিনটিরং এর জ� ��ি�গত �ব�া 
�হণ করা 

 িশ�াথ�েদর মােঝ িনয়িমতভােব �কািভড-19 
স�েক� সেচতনতা�লক ি�িফং 

 

6 
অনলাইেন �াস পিরচালনার িবষয়� িশ�কেদর 
�পডাগিজক�াল �িশ�েণ অ�� �� করা  

 অনলাইেন �াস পিরচালনার িবষয়� িশ�কেদর 
�পডাগিজক�াল �িশ�েণ অ�� �� করা  
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�িমক (ক) �কািভডকালীন 
�ক(∙) 
িচ� িদন 

(খ) �কািভড পরবত� 
�ক (∙) 
িচ� িদন 

৭ 
অিভভাবকেদর সেচতনতা �ি� করা   িপিছেয় পড়া িশ�াথ�েদর জ� অিতির� ও 

িবেশষ �ােসর �ব�া করা 
 

৮ অনলাইন �াস স�েক� �চারণা �ি� করা    

৯ অ�া� (উে�খ ক�ন):  অ�া� (উে�খ ক�ন): 

   

    

 

�সকশন-ঙ: িবিবধ 

5.1 �কািভড-19 আ�া� সং�া� ত�: 

�িমক নং  �কািভড-19 এ আ�া� �কািভড-19 এ আ�া� হেয় ���বরেণর সং�া 
1 িশ�ক (��ষ)   
2 িশ�ক (মিহলা)   
3 িশ�াথ� (বালক)   
4 িশ�াথ� (বািলকা)   
৫ কম �চারী (��ষ)   
৬ কম �চারী (মিহলা)   

  

5.২ কেরানায় �া� আিথ �ক অ�দান ও অ�া� সাহা� সং�া� ত�: 

�িমক নং সং�া/ �িত�ান আিথ �ক অ�দান (টাকা) অ�া� অ�দান (যিদ থােক, উে�খ ক�ন) 
1 সরকার   
2 এনিজও   
3 �বসরকাির �িত�ান   
4 �ি� পয �ায়   
5 অ�া�   

  

5.৩ কেরানা �িঁক �মাকােবলায় সরকাির �েচ�ার পাশাপািশ �িত�ান ক��ক পিরচািলত অ�া� সামািজক কায ��মস�হ: 

�িমক নং কায ��মস�হ �ক(∙) িচ� িদন 
1 �াউট/িবএনিসিস এর মা�েম সামািজক সেচতনতা�লক কম ��িচ �হণ করা হেয়েছ  
2 �াউট/িবএনিসিস এর মা�েম �া��িবিধ মানার িবষেয় কম ��িচ �হণ করা হেয়েছ  
3 িশ�ক ও িশ�াথ�র মা�েম সামািজক সেচতনতা�লক কম ��িচ �হণ করা হেয়েছ  
4 িশ�ক ও িশ�াথ�র মা�েম �া��িবিধ মানার িবষেয় কম ��িচ �হণ করা হেয়েছ  
5 হ�া� �ািনটাইজার ও অ�া� সাম�ী জনগেণর মে� সরবরাহ করা হেয়েছ  
6 �ািত�ািনক উে�ােগ গরীব ও ��হেদর মােঝ খা� সরবরাহ করা হেয়েছ  
7 �ািত�ািনক উে�ােগ গরীব ও ��হেদর মােঝ আিথ �ক সাহা� �দান করা হেয়েছ  
8 �কান কায ��ম �হণ করা হয়িন  
৯ অ�া� (উে�খ ক�ন): 

 

5.৪ িশ�াথ�েদর �উশন িফ/ �সশন িফ/ �বতন সং�া� ত�: 

�িমক নং �হীত পদে�প �ক (∙) িচ� িদন 
1 সকল িশ�াথ�র �উশন িফ (বািষ �ক চাজ�) স�ণ � মও�ফ করা হেয়েছ  
2 সকল িশ�াথ�র �উশন িফ (বািষ �ক চাজ�) আংিশক মও�ফ করা হেয়েছ  
3 সীিমত সং�ক িশ�াথ�র �উশন িফ (বািষ �ক চাজ�) স�ণ � মও�ফ করা হেয়েছ  
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�িমক নং �হীত পদে�প �ক (∙) িচ� িদন 
4 সীিমত সং�ক িশ�াথ�র �উশন িফ (বািষ �ক চাজ�) আংিশক মও�ফ করা হেয়েছ  
5 সকল িশ�াথ�র �বতন আংিশক মও�ফ করা হেয়েছ  
6 সীিমত সং�ক িশ�াথ�র �বতন স�ণ � মও�ফ করা হেয়েছ  
7 সীিমত সং�ক িশ�াথ�র �বতন আংিশক মও�ফ করা হেয়েছ  
৮ িশ�াথ�েদর সাম�� অ�যায়ী �উশন িফ (বািষ �ক চাজ�) �নওয়া হেয়েছ  
৯ অ�া� (উে�খ ক�ন): 
  
  

 

৫.৫ �কািভড কালীন িশ�াে�ে� �� �িত �িষেয় �নয়ার জ� �িত�ান পয �ােয় �কান পিরক�না রেয়েছ িক না? 

হ�� (১) না (২)  
 

৫.৫.১ উ�র হ�� হেল, তা সংে�েপ বণ �না ক�ন: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

 

আপনার আ�িরক সহেযািগতার জ� ধ�বাদ। 

 

 

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

পদিব               : সা�াৎকার �হেনর তািরখ      : 

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

সীল ও �া�র    : সা�াৎকার �হনকারীর �া�র : 

  




