
 

          

            বাংলােদশ িশ�াত�
             ১ জিহর রায়হান

               

 

বািষ �ক �াথিমক িব�ালয়

১. ক) িব�ালেয়র নাম ও �কানা: 

িব�ালেয়র EMIS�কাড   
 

 
িব�ালেয়র ধরন �কাড : GPS হেল ০১, ন�ন জাতীয়করণ�ত
ইবেতদায়ী মা�াসা হেল ০৫, KG িব�ালয় হেল ০৬, NGO 
সং�� �াথিমক িব�ালয় হেল ১১, BRAC �স�ার হেল ১২, 
িশ�া �ক� হেল ১৬, সমাজ ক�াণ িব�ালয় হেল ১৭, �ক ও 
হেল ২১, অ�া� NGO-�স�ার হেল ২২, পাব �ত� �জলা পিরষদ
২৫, ১৫০০ ন�ন সরকাির �াথিমক িব�ালয় হেল ২৬ ও �সেক�

িব�ালেয়র নাম 
(�গেজট অ�যায়ী) 

বাংলায়  

In English  
 

উপেজলা/থানা  

�াম/ওয়াড �  

 

খ) িব�ালেয়র িশ�ক ও কম �চারীর সং�া এবং ভবন, ক�

িব�ালেয়র 
িশ�ক 
সং�া 

ধরন 
�ধান 
িশ�ক 

সহকারী
িশ�ক

অ�েমািদত   

সং�� (In)   

সং�� (Out)   

কম �রত   

অবসর/িপআরএল**   

�ত/ই�ফা***   
 

 

* �ধান িশ�ক ভার�া� হেল তােক সহকারী িশ�ক
* সং�� (In) বলেত অ� �কােনা িব�ালয় হেত

�ঝােব। 
* বত�মােন �ড�েটশন িহেসেব �কান িশ�ক পদায়ন
* অবসর/িপআরএল: জা�য়াির - িডেস�র ২০১৯ 
* �ত/ই�ফা: জা�য়াির - িডেস�র ২০১৯ পয �� কতজন

 

২. ক) িব�ালেয়র সাধারণ ত�াবিল 

িব�ালেয়র একােডিমক কায ��ম চা� আেছ িক (হ��/ না)? 

িব�ালেয় �াক-�াথিমক ��িণ চা� আেছ িক (হ��/ না)? 

িব�ালেয়র ��ড (এ/ িব/ িস/ িড/ �েযাজ� নয়/ িনধ �ারণ হয়িন) 
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          গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
    িশ�া ম�ণালয় 

িশ�াত� ও পিরসং�ান ��েরা (�ানেবইস) 
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িব�ালয় �মাির-২০২১ এর িপইিস এর ত� সং�হ ফরম

       

জাতীয়করণ�ত িব�ালয় (NNPS) হেল ৯৯, RNGPS হেল ০২, NRNGPS হেল
, NGO �ণ �া� িব�ালয় হেল ০৭, কিমউিন� িব�ালয়  হেল ০৮, উ� মা�াসা সং��

, র� (আন�) �ল হেল ১৩, িশ� ক�াণ িব�ালয় হেল ১৪, মসিজদ িভি�ক 
 বিধর িব�ালয় হেল ১৮, অ�েদর িব�ালয় হেল  ১৯, চা-বাগান িব�ালয় হেল

পিরষদ পিরচািলত �াপনা হেল ২৩, বিণ �ত িব�ালয় বা �ক� �িতত অ�া� িব�ালয়
�সেক� চা� এ�েকশন হেল ২৭, �িতবি� িব�ালয় হেল ২৮ িল�ন। 

ইউিনয়ন/�পৗরসভা  

�া�ার  

ক� ও ওয়াশ�ক সং�া: 

সহকারী 
িশ�ক 

�াক-�াথ. 
িশ�ক 

দ�রী কাম 
�হির 

   

   

   

   

   

   

ভবন ও 
ক� 

সং�া� 
ত� 

ভবন সং�া ক�

 

িশ�ক (�ল পদ) িহেসেব গণনা/িবেবচনা করেত হেব।  
হেত এই িব�ালেয় সং�� ও সং�� (Out) বলেত এই িব�ালয় �থেক অ� িব�ালয়

পদায়ন/দািয়� �দান করা হয় না। 
 পয �� কতজন িশ�ক ���ায় অবসর/িপআরএল এ িগেয়েছন। 
কতজন িশ�ক ���বরণ কেরেছন /ই�ফা িদেয়েছন। 

 িশখন মা�ম (বাংলা/ ইংেরিজ ভাস �ন/ উভয়ই/ ইংেরিজ

 িশ�ট সং�া (কত�)? 

  িব�ালেয় টয়েলট (ওয়াশ �ক �তীত) আেছ িক (

 

ফরম 

িব�ালেয়র ধরন   
 

হেল ০৩, পরী�ণ িব�ালয় হেল ০৪, 
সং�� ইব�তদায়ী হেল ১০,  উ� িব�ালয় 

 িশ�া �ক� হেল ১৫, মি�র িভি�ক 
হেল  ২০, কারাগার অভ��েরর িব�ালয় 
িব�ালয় হেল ২৪, কওিম মা�াসা হেল 

ক� সং�া 
ওয়াশ�ক 
সং�া 

  
 

িব�ালয়/অিফেস সং�� 

ইংেরিজ িমিডয়াম)  

 

(হ��/ না)?  

http://www.banbeis.gov.bd/
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িনরাপদ পানীয় জেলর �ব�া আেছ িক (হ��/ না)?  িব�ালেয় ওয়াশ �ক িনিম �ত হেয়েছ িক (িনিম �ত/ িনম �াণাধীন/ না)?  

িব�ালেয়র ভবন স�হ িনজ� স�ি�েত �িতি�ত (হ��/ না)?  শহীদ িমনার আেছ িক (হ�া /না)?  

িব�ালয়� আ�য়েক� কাম িব�ালয় িহেসেব িনিম �ত িক (হ��/ না)  সীমানা �াচীর আেছ িক (পাকা �াচীর/ নাই)?  

�রিজে�শন/িনব�েনর সন  
�িতবি� ও অ�ি�ক িশ�েদর জ� র �া�সহ উপ�� টয়েলট আেছ িক 
(হ��/ না)? 

 

িব��ৎ সংেযাগ আেছ িক (আেছ / �সালার / নাই)  
িব�ালেয়র িভতের ও বািহের (ভাইরাস/�াকেটিরয়া�� করেত) 
জীবা�নাশক �বহার করা হয় িক না (হ��/ না)?  

 

 

খ) িব�ালেয় �কান �কান ��িণেত পাঠদান করােনা হয় (বিণ �ত ��িণ চা� থাকেল হ�� অথবা না িল�ন)  

�াক-�াথিমক �থম ��িণ ি�তীয় ��িণ �তীয় ��িণ চ�থ � ��িণ প�ম ��িণ ষ� ��িণ স�ম ��িণ অ�ম ��িণ 

         
 

 

গ) িবেশষ চািহদাস�� িশ�াথ�র জ� �কান �কান �িবধা আেছ 

িশেরানাম হ�� / না িশেরানাম হ�� / না 

শারীিরক �িতব�ী জ� র �া� আেছ িক না  �ি� �িতব�ী �ডইিজ �ক আেছ িক না  

শারীিরক �িতব�ী গমেনাপেযাগী ওয়াশ�ক আেছ িক  �ি� �িতব�ী ��ইল বই আেছ িক না  

শারীিরক �িতব�ী �ইল �চয়ার আেছ িক না  বাক �িতব�ী Sign Language Tutor আেছ িক না  

শারীিরক �িতব�ী �াচ আেছ িক না  বাক �িতব�ী Sign Language Manual আেছ িক না  

�ি� �ফি�ং আেছ িক না  �বণ �িতব�ী িনরব পিরেবশ আেছ িক না  

�ি� �িতব�ী কালার ক�া� আেছ িক না  �বণ �িতব�ী Hearing Aid আেছ িক না  
 

 

 

৩. িব�ালেয়র ভবেনর ত�: (��মা� িব�ালেয়র ধরন: ০১, ০৪, ২৬ এবং ৯৯ এর জ� �েযাজ�) 

 

 

 

�মাট 
ভবন 
সং�া 

ভবেনর ন�র 
ভবন� কত 
তলা িবিশ� 

িনম �ােণর সন 
ভবন� কত 
তলার  িভি� 

িবিশ� 

ভবেনর ক� 
সং�া 

ভবেনর বত �মান অব�া 
(ভােলা=১ / িনম �াণাধীন 
=২/ জরাজীণ �, �মরামত 
�েয়াজন=৩ / �িঁক�ণ � 

জ�ির �মরামত 
�েয়াজন=৪ / 
পিরত��=৫) 

�কান 
�ক�/��া�ােম 
িনিম �ত হেয়েছ?  
(িপইিডিপ-২ 
/িপইিডিপ-৩ 
/িপইিডিপ-৪ 
/অ�া�) 

িবেশষ চািহদা স�� 
িশ�েদর জ� i¨v� 
আেছ িক? (�াঁ / 

না) 
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৪.  িব�ালেয়র �ািনেটশন �ব�া (ওয়াশ�ক �তীত): 

 

৫.িব�ালেয়র ওয়াশ�ক �ব�া (িব�ালেয়র ওয়াশ�ক িনিম �ত বলেত িনম �াণ কাজ স�� �ব �ক �বহার উপেযাগী �ঝােব): (��মা� িব�ালেয়র ধরন: ০১, 

০৪, ২৬ এবং ৯৯ এর জ� �েযাজ�) 

 

৬. িব�ালেয়র পানীয় জেলর �ব�া: 

টয়েলেটর 
�িমক 
ন�র 

�বহারকারী  
(বালক=১, বািলকা=২, বালক-বািলকা 

�যৗথ=৩, সহ: িশ�ক=৪, �ধান 
িশ�ক=৫, িশ�কেদর �যৗথ=৬, িবেশষ 

চািহদা-স�� িশ�াথ�=৭) 

বত�মান অব�া  
(ভােলা=১ / িনম �াণাধীন=২ / 

জরাজীণ �, �মরামত 
�েয়াজন=৩ / �িঁক�ণ � জ�ির 

�মরামত �েয়াজন=৪ / 
পিরত��=৫) 

পির�ারক 
��ািদ আেছ 
িক? (হ�� / 

না) 

Hand-
Wash/সাবান/ 
হারিপক/িফনাইল  

�বহার করা হয় িক 
না ?  

(হ�� / না) 

টয়েলেট 
পািনর 

সরবরাহ 
(আেছ / 
নাই) 

টয়েলট �কান �কে�র 
আওতায় িনিম �ত 

(িপইিডিপ-২ / িপইিডিপ-৩ 
/ িপইিডিপ-৪ / অ�া�) 

       

       

       

       

       

       

       

ওয়াশ 
�েকর 
সং�া 

িনম �ােণর 
সাল 

�বহারকারী  
(বালক=১, বািলকা=২, ��ষ 

িশ�ক=৩, মিহলা 
িশ�ক=৪, িবেশষ চািহদা 

স�� িশ�াথ�=৫) 

বত�মান অব�া  
(ভােলা =১/ িনম �াণাধীন=২ / 

জরাজীণ �, �মরামত 
�েয়াজন=৩/ পিরত��=৪) 

ওয়াশ �ক 
িশ�াথ� ক��ক 
�বহত হে� 

িক?  
(হ�� / না) 

পির�ারক 
��ািদ আেছ 

িক? (হ�� / না) 

টয়েলেট পািনর 
সরবরাহ (আেছ 

/ নাই) 

Hand 
washing/ 

সাবান আেছ িক না?  
(হ�� / না) 

        

        

        

        

        

        

িব�ালেয় িনরাপদ ও িব�� 
খাবার পািনর উৎস 

উৎেসর বত�মান অব�া 
(ভােলা=১, �মাটা��=২, 
খারাপ=৩, খনন/িনম �াণ 

চলমান=৪, পিরত��=৫) 

�মরামত / 
সং�ারেযা�  
(হ�� / না / 

�েযাজ� নয়) 

নল�েপর ��ে� 
(আেস �িনক��=১, 
আেস �িনক��=২, 

আেস �িনক�ষণ এলাকা 
অথবা পরী�া করা 

হয়িন=৩) 

�কান �কে�র 
আওতায় 
িনিম �ত 

(িপইিডিপ-২, 
িপইিডিপ-৩, 
িপইিডিপ-৪, 

অ�া�) 

ইেকালাই �ট� 
করা হেয়েছ িক 
না (হ�� / না) 

নল�েপর পািনেত 
লবনা�তা-১  
আয়রণ-২,  

না থাকেল-০ িল�ন 

সরবরাহ বা সা�াই       

নল�প       

িফ�ার       

অ�া�       
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৭. িব�ালেয়র ত� ��ি�, মাি�িমিডয়া ও অ�া� ত�: (��মা� িব�ালেয়র ধরন: ০১, ০৪, ২৬ এবং ৯৯ এর জ� �েযাজ�) 

 
আেছ িক না? 
(হ��-১ / না 

হেল-২ িল�ন) 

�া� �মাট 
সং�া িল�ন 

�ািশঅ 
�তীত 

অ�া� উৎস 
�থেক �া� 

সং�া িল�ন 

অচল থাকেল 
(সং�া 
িল�ন) 

িব�ালেয়র জ� কি�উটার/�ড�টপ     

িব�ালেয়র জ� �াপটপ     

ই�ারনেট সংেযাগের ধরন (�ড�া�-১/ওয়াই ফাই-২/মেডম-৩/�ব�া না থাকেল-৪ িল�ন)  

�েযাজ� নয় �েযাজ� নয় �েযাজ� নয় 

ত���ি� �বহাের স�ম িশ�ক আেছ িক?  

�ড�টপ / �াপটপ িশখন-িশখােনা কােজ �ব�ত হয় িক?  

ই�ারেনট িশখন-িশখােনা কােজ �ব�ত হয় িক?  

িব�ালেয়র ��িণকে� মাি�িমিডয়া �বহার হয় িক?  

মাি�িমিডয়া �বসড �াস�ম আেছ িক*?  

মাি�িমিডয়া ই�ারএক�ভ �াস�ম আেছ িক**?  

সাউ� িসে�ম আেছ িক?  

িশখন-�শখােনা কােজ ইেলকি�ক িডভাইস �ব�ত হয় িক না?  

* মাি�িমিডয়া �বসড �াস�ম বলেত মাি�িমিডয়া �বহার উপেযাগী কের ক�� �ডেভলপ ও �ডেকােরশন করা হেয়েছ িক না। 

** মাি�িমিডয়া ই�ারএক�ভ �াস�ম বলেত ঐ �াস�েম মাি�িমিডয়া �বহার করেত �ব��িতক সংেযাগসহ �েয়াজনীয় লিজি�ক সােপাট � আেছ িক না। 

 

৮. িশ�াথ� সং�া�: �াক-�াথিমক ��িণ 

ভিত��ত উপজািত/�� �-�গা�ী িশ�াথ�র সং�া 

উপজািত/�� �-�গা�ীর ধরন বালক বািলকা �মাট 

চাকমা    

মারমা    

ি��রা    

গােরা    

স�ওতাল    

মিন�ির    

সাদির (ওরাও)    

অ�া�    

 
২০২১ সােল একই ��িণেত অ�য়ন/�নরা�ি� 

(২০২২ সােলর িশ�াথ�েদর মে� কতজন একই ��িণেত অ�য়ন/�নরা�ি� 
করেছ) 

িশ�াথ�র ধরন বালক বািলকা �মাট 

একই ��িণেত অ�য়ন/�নরা�ি�    

 
 

 ��িণিভি�ক িশ�াথ�র সং�া 
(২০২০ সােলর িডেস�র ও ২০২১ সােলর ২৮ �ফ�য়ারী পয �� ভিত�/হািজরা 

�রিজ�ার �দেখ ত� িদন) 

সাল বালক বািলকা �মাট 

২০২০    

২০২১*    

 

ভিত��ত িবেশষ চািহদা স�� িশ�াথ�র সং�া 

িবেশষ চািহদার ধরন বালক বািলকা �মাট 

শারীিরক    

�ীণ�ি�    

�ীণ�বণ    

বাক�িতব�ী    

�ি��ি�ক    

অ�ি�ক    

অ�া�    
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৯. িশ�াথ� সং�া�: �থম ��িণ 

ভিত��ত উপজািত/�� �-�গা�ী িশ�াথ�র সং�া 

উপজািত/�� �-�গা�ীর ধরন বালক বািলকা �মাট 

চাকমা    

মারমা    

ি��রা    

গােরা    

স�ওতাল    

মিন�ির    

সাদির (ওরাও)    

অ�া�    

 
২০২১ সােল একই ��িণেত অ�য়ন/�নরা�ি� 

(২০২০ সােলর িশ�াথ�েদর মে� কতজন একই ��িণেত অ�য়ন/�নরা�ি� 
করেছ) 

িশ�াথ�র ধরন বালক বািলকা �মাট 

একই ��িণেত 
অ�য়ন/�নরা�ি� 

   

 
 

 ��িণিভি�ক িশ�াথ�র সং�া 
(২০২১ সােলর িডেস�র ও ২০২১ সােলর ২৮ �ফ�য়ারী পয �� ভিত�/হািজরা 

�রিজ�ার �দেখ ত� িদন) 

সাল সাল সাল সাল 

২০২০    

২০২১*    

 

ভিত��ত িবেশষ চািহদা স�� িশ�াথ�র সং�া 

িবেশষ চািহদার ধরন বালক বািলকা �মাট 

শারীিরক    

�ীণ�ি�    

�ীণ�বণ    

বাক�িতব�ী    

�ি��ি�ক    

অ�ি�ক    

অ�া�    

 
 

১০. িশ�াথ� সং�া�: ি�তীয় ��িণ 

ভিত��ত উপজািত/�� �-�গা�ী িশ�াথ�র সং�া 

উপজািত/�� �-�গা�ীর ধরন বালক বািলকা �মাট 

চাকমা    

মারমা    

ি��রা    

গােরা    

স�ওতাল    

মিন�ির    

সাদির (ওরাও)    

অ�া�    

 
২০২১ সােল একই ��িণেত অ�য়ন/�নরা�ি� 

(২০২০ সােলর িশ�াথ�েদর মে� কতজন একই ��িণেত অ�য়ন/�নরা�ি� 
করেছ) 

িশ�াথ�র ধরন বালক বািলকা �মাট 

একই ��িণেত 
অ�য়ন/�নরা�ি� 

   
 

 ��িণিভি�ক িশ�াথ�র সং�া 
(২০২০ সােলর িডেস�র ও ২০২১ সােলর ২৮ �ফ�য়ারী পয �� ভিত�/হািজরা 

�রিজ�ার �দেখ ত� িদন) 

সাল বালক বািলকা �মাট 

২০২০    

২০২১*    

 

ভিত��ত িবেশষ চািহদা স�� িশ�াথ�র সং�া 

িবেশষ চািহদার ধরন বালক বািলকা �মাট 

শারীিরক    

�ীণ�ি�    

�ীণ�বণ    

বাক�িতব�ী    

�ি��ি�ক    

অ�ি�ক    

অ�া�    
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১১. িশ�াথ� সং�া�: �তীয় ��িণ 

ভিত��ত উপজািত/�� �-�গা�ী িশ�াথ�র সং�া 

উপজািত/�� �-�গা�ীর ধরন বালক বািলকা �মাট 

চাকমা    

মারমা    

ি��রা    

গােরা    

স�ওতাল    

মিন�ির    

সাদির (ওরাও)    

অ�া�    

 
২০২১ সােল একই ��িণেত অ�য়ন/�নরা�ি� 

(২০২০ সােলর িশ�াথ�েদর মে� কতজন একই ��িণেত অ�য়ন/�নরা�ি� 
করেছ) 

িশ�াথ�র ধরন বালক বািলকা �মাট 

একই ��িণেত 
অ�য়ন/�নরা�ি� 

   

 
 

 ��িণিভি�ক িশ�াথ�র সং�া 
(২০২০ সােলর িডেস�র ও ২০২১ সােলর ২৮ �ফ�য়ারী পয �� ভিত�/হািজরা 

�রিজ�ার �দেখ ত� িদন) 

সাল সাল সাল সাল 

২০২০    

২০২১*    

 

ভিত��ত িবেশষ চািহদা স�� িশ�াথ�র সং�া 

িবেশষ চািহদার ধরন বালক বািলকা �মাট 

শারীিরক    

�ীণ�ি�    

�ীণ�বণ    

বাক�িতব�ী    

�ি��ি�ক    

অ�ি�ক    

অ�া�    

 
 
 

১২. িশ�াথ� সং�া�: চ�থ � ��িণ 

ভিত��ত উপজািত/�� �-�গা�ী িশ�াথ�র সং�া 

উপজািত/�� �-�গা�ীর ধরন বালক বািলকা �মাট 

চাকমা    

মারমা    

ি��রা    

গােরা    

স�ওতাল    

মিন�ির    

সাদির (ওরাও)    

অ�া�    

 
২০২১ সােল একই ��িণেত অ�য়ন/�নরা�ি� 

(২০২০ সােলর িশ�াথ�েদর মে� কতজন একই ��িণেত অ�য়ন/�নরা�ি� 
করেছ) 

িশ�াথ�র ধরন বালক বািলকা �মাট 

একই ��িণেত 
অ�য়ন/�নরা�ি� 

   

 
 

 ��িণিভি�ক িশ�াথ�র সং�া 
(২০২০ সােলর িডেস�র ও ২০২১ সােলর ২৮ �ফ�য়ারী পয �� ভিত�/হািজরা 

�রিজ�ার �দেখ ত� িদন) 

সাল সাল সাল সাল 

২০২০    

২০২১*    

 

ভিত��ত িবেশষ চািহদা স�� িশ�াথ�র সং�া 

িবেশষ চািহদার ধরন বালক বািলকা �মাট 

শারীিরক    

�ীণ�ি�    

�ীণ�বণ    

বাক�িতব�ী    

�ি��ি�ক    

অ�ি�ক    

অ�া�    
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১৩. িশ�াথ� সং�া�: প�ম ��িণ: 

জ�সাল িভি�ক ভিত��ত িশ�াথ�র সং�া 
(২০২১ সােলর ২৮ �ফ�য়াির পয �� ভিত� �রিজ�ার �দেখ িশ�াথ�র ত� িদন) 

জ� সাল িভি�ক বয়স 
(২৮ �ফ�য়াির ২০২১-�ত বয়স) 

বালক বািলকা �মাট* 

২০১৩ (৯ বছর+)    

২০১২ (১০ বছর+)    

২০১১ (১১ বছর+)    

২০১০ (১২ বছর+)    

২০০৯ (১৩ বছর+)    

২০০৮ (১৪ বছর+)    

২০০৭ (১৫ বছর+)    

িনধ �ািরত বয়েসর বাইের**    

সব �েমাট    

* জ� সালিভি�ক ভিত��ত �মাট িশ�াথ�র সং�া এর সােথ ২০২১ সােলর ��িণিভি�ক িশ�াথ�র সং�া �মাট িশ�াথ� সং�া অব�ই সমান 
হেত হেব। 

** িনধ �ািরত বয়েসর (under/over aged)  বাইের �কান িশ�াথ� থাকেল এই ঘের িল�ন। 
 

ভিত��ত উপজািত/�� �-�গা�ী িশ�াথ�র সং�া 

উপজািত/�� �-�গা�ীর 
ধরন 

বালক বািলকা �মাট 

চাকমা    

মারমা    

ি��রা    

গােরা    

স�ওতাল    

মিন�ির    

সাদির (ওরাও)    

অ�া�    

 

২০২১ সােল একই ��িণেত অ�য়ন/�নরা�ি� 
(২০২০ সােলর িশ�াথ�েদর মে� কতজন একই ��িণেত 

অ�য়ন/�নরা�ি� করেছ) 

িশ�াথ�র ধরন বালক বািলকা �মাট 

একই ��িণেত 
অ�য়ন/�নরা�ি� 

   

 
 

 ��িণিভি�ক িশ�াথ�র সং�া 
(২০২০ সােলর িডেস�র ও ২০২১ সােলর ২৮ �ফ�য়াির পয �� 

ভিত�/হািজরা �রিজ�ার �দেখ ত� িদন) 

সাল বালক বািলকা �মাট 

২০২০    

২০২১*    

 

ভিত��ত িবেশষ চািহদা স�� িশ�াথ�র সং�া 

িবেশষ চািহদার ধরন বালক বািলকা �মাট 

শারীিরক    

�ীণ�ি�    

�ীণ�বণ    

বাক�িতবি�    

�ি��ি�ক    

অ�ি�ক    

অ�া�    
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১৪. িশ�াথ� সং�া�: ষ� ��িণ - অ�ম ��িণ: 

ভিত��ত উপজািত/�� �-�গা�ী িশ�াথ�র সং�া 

উপজািত/�� �-�গা�ীর 
ধরন 

বালক বািলকা �মাট 

চাকমা    

মারমা    

ি��রা    

গােরা    

স�ওতাল    

মিন�ির    

সাদির (ওরাও)    

অ�া�    

 

২০২১ সােল একই ��িণেত অ�য়ন/�নরা�ি� 
(২০২০ সােলর িশ�াথ�েদর মে� কতজন একই ��িণেত 

অ�য়ন/�নরা�ি� করেছ) 

িশ�াথ�র ধরন বালক বািলকা �মাট 

একই ��িণেত 
অ�য়ন/�নরা�ি� 

   

 
 

 ��িণিভি�ক িশ�াথ�র সং�া 
(২০২০ সােলর িডেস�র ও ২০২১ সােলর ২৮ �ফ�য়াির পয �� 

ভিত�/হািজরা �রিজ�ার �দেখ ত� িদন) 

সাল বালক বািলকা �মাট 

২০২০    

২০২১*    

 

ভিত��ত িবেশষ চািহদা স�� িশ�াথ�র সং�া 

িবেশষ চািহদার ধরন বালক বািলকা �মাট 

শারীিরক    

�ীণ�ি�    

�ীণ�বণ    

বাক�িতবি�    

�ি��ি�ক    

অ�ি�ক    

অ�া�    
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১৫. িব�ালেয়র িশ�ক ও কম �চারী সং�া� ত� : 

 

ক) িব�ালেয়র িশ�েকর িব�ািরত ত� 

�িমক 
ন�র 

িশ�েকরনাম 
(বাংলা ও ইংেরিজ) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

জ
�

ত
াির

খ
 

িল
�

 

উপ
জ

ািত
/ 

�
��

-�
গা

�ী
 

প
দ 

ি�শ
� �

াগ
ত

েয
া�

ত
া-

সে
বা

�
 

চা
ক

ির
েত

েয
াগ

দা
�ন

রত
াির

খ
সহ

 �পশাগতেযা�তা 

�
�

েম
য়া

িদ
 

দী
ঘ

� েম
য়া

িদ
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* িশ�ক সং�া �বিশ হেল �থক কাগজ �বহার ক�ন। 

 

 

১. �া�র: 

ত_¨ msMÖnKvix �ধান িশ�ক �পারভাইজার 

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

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

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

 




