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ববমিক মহামারী ককামিড -১৯ পমরবমতিত পমরমিমতদত মবদ্যালয় সুপারমিশদের কজলা মশক্ষা অমিদসর 

মামসক মরদপার্ িাং ছক- খ (১) 

(মবদ্যালয় সুপারমিশেকৃত সকল তথ্য ছক-ক কজলা মশক্ষা কম িকতিার কার্ িালদয় মামসক মিমিদত সাংরক্ষণ করদত হদব এবাং 

তথ্যসমূহ র্াচাই বাছাই কদর প্রাপ্ত তদথ্যর মিমিদত প্রমতদবেে প্রস্তুত কদর আঞ্চমলক পমরচালদকর কার্ িালদয় কপ্ররণ করদত হদব।) 

 

মাদসর োম:         তামরখ: 

১. 

কজলার োম: উপদজলার সাংখ্যা: 

কজলা মশক্ষা কম িকতিার োম: কমাবাইল োং: 

কজলার কমাট মাধ্যমমক মবদ্যালদয়র সাংখ্যা: পমরেশ িে মাদস বামষ িক পমরেশ িে কযদলন্ডাদরর প্রমাপ  

অনুসাদর কজলার মেি িামরত মবদ্যালয় সাংখ্যা: 

মরদপার্ িাং মাদস সুপারমিশেকৃত মবদ্যালয় সাংখ্যা: ই-কমইল: 

 

2. 

ক্রমমক 

োং 

বামষ িক পমরেশ িে 

কযদলন্ডাদরর প্রমাপ  

অনুসাদর ক্লাস্টারভুক্ত 

কম িকতিার োম ওপেবী 

বামষ িক পমরেশ িে 

কযদলন্ডাদরর প্রমাপ 

অনুসাদর মেি িামরত 

প্রমতষ্ঠাদের সাংখ্যা 

মরদপার্ িাং মাদস 

সুপারমিশেকৃত 

মবদ্যালয় সাংখ্যা 

মন্তব্য 

     

     

কমাট     

 

3.মবদ্যালদয়র মশখে- কশখাদো পমরদবশ সাংক্রান্ত 

 

ক্রমমক 

োং 

উপদজলার 

োম 

কেমণকক্ষ ও 

আমিো 

পমরস্কার 

পমরচ্ছন্ন করা 

হয় / হয় ো 

এরূপ 

মবদ্যালদয়র 

সাংখ্যা 

আইমসর্ 

ল্যাদবর 

স্বািামবক 

পমরস্কার 

পমরচ্ছন্নতা ও 

রক্ষণাদবক্ষণ 

করা হয় / হয় 

ো এরূপ 

মবদ্যালদয়র 

সাংখ্যা 

লাইব্রেরিি 

স্বািামবক 

পমরস্কার 

পমরচ্ছন্নতা ও 

রক্ষণাদবক্ষণ 

করা হয় /হয় 

ো এরূপ 

মবদ্যালদয়র 

সাংখ্যা 

ল্যাবদরটমরর 

স্বািামবক 

পমরস্কার 

পমরচ্ছন্নতা ও 

রক্ষণাদবক্ষণ 

করা হয় /হয় 

ো এরূপ 

মবদ্যালদয়র 

সাংখ্যা 

ইন্টারদেট 

সুমবিা বা 

ব্রডব্যান্ড 

কাদেকশে 

আদছ /োই 

এরূপ 

মবদ্যালদয়র 

সাংখ্যা 

মবদ্যালদয়র 

আইমসর্ ল্যাব 

ব্যবহার কদর 

অেলাইে ক্লাস 

কেওয়া হয় 

/হয় ো এরূপ 

মবদ্যালদয়র 

সাংখ্যা 

  হয় হয় ো হয় হয় ো হয় হয় ো হয় হয় ো আদছ োই হয় হয় ো 

              

              

কমাট              

 



 

 

৪. মবদ্যালদয়র প্রশাসমেক ও একাদডমমক কার্ িক্রম সাংক্রান্ত 

ক্রমমক 

োং 

উপদজলার 

োম 

সুপারমিশেকৃত 

মবদ্যালদয়র 

সাংখ্যা 

মবদ্যালদয়র প্রশাসমেক কার্ িক্রম 

চালু আদছ এরূপ মবদ্যালদয়র 

সাংখ্যা 

 

মবদ্যালদয়র প্রশাসমেক কার্ িক্রম বন্ধ 

এরূপ মবদ্যালদয়র সাংখ্যা 

এমমপওভুক্ত এমমপওভুক্ত েয় 

      

      

কমাট      

 

৪.ক) 

ক্রমমক 

োং 

উপদজলার 

োম 

সুপারমিশেকৃত 

মবদ্যালদয়র 

সাংখ্যা 

ককামিড -১৯ আক্রান্ত পমরবমতিত 

পমরমিমতদত মবদ্যালয় হদত 

মশক্ষার্থীদের জন্য  অেলাইে 

ক্লাস কার্ িক্রম গ্রহণ করা হদয়দছ 

এরূপ মবদ্যালদয়র সাংখ্যা 

 

ককামিড-১৯ আক্রান্ত পমরবমতিত 

পমরমিমতদত মবদ্যালয় হদত 

মশক্ষার্থীদের জন্য  অেলাইে ক্লাস 

কার্ িক্রম গ্রহণ করা হদচ্ছ ো এরূপ 

মবদ্যালদয়র সাংখ্যা 

এমমপওভুক্ত এমমপওভুক্ত েয় 

      

      

      

কমাট      

 

৪.খ) 

ক্রমমক োং উপদজলার োম সুপারমিশেকৃত 

মবদ্যালদয়র সাংখ্যা 

মবদ্যালয় কর্তিক 

আদয়ামজত অেলাইে 

ক্লাদসর সাংখ্যা (মবগত 

মাদস) 

মশক্ষকদের মেজস্ব 

ব্যবিাপোয় আদয়ামজত 

অেলাইে ক্লাদসর 

সাংখ্যা (মবগত মাদস) 

     

     

কমাট     

 

৪.গ) 

ক্রমমক োং উপদজলার োম সুপারমিশেকৃত 

মবদ্যালদয়র সাংখ্যা 

রুর্ে অনুসরণ কদর 

ক্লাস কেওয়া হয় এরূপ 

মবদ্যালদয়র সাংখ্যা  

 

অেলাইে ক্লাস কার্ক্রিম 

চলদছ মকন্তু রুর্ে 

অনুসরণ করা হয় ো 

এরূপ মবদ্যালদয়র 

সাংখ্যা 

     

কমাট     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

৪.ঘ) 

ক্রমমক 

োং 

উপদজলার 

োম 

সুপারমিশেকৃত 

মবদ্যালদয়র 

সাংখ্যা 

মবগত 

মাদস 

অেলাইদে 

গৃহীত 

কমাট ক্লাস 

সাংখ্যা 

ইউর্উব 

লাইি 

জুম কিসবুক 

লাইি 

গুগল 

ক্লাসরুম  

 

অন্যান্য 

(র্ম,মমট,কমদসঞ্জার,স্কাইদপ,মুডল) 

 

         

কমাট         

 

৪.ঙ) 

ক্রমমক 

োং 

 উপদজলার 

োম 

সুপারমিশেকৃত 

মবদ্যালদয়র 

সাংখ্যা 

অেলাইদে গৃহীত ক্লাসসমূহ 

পর্ িদবক্ষণ কদরে এরূপ প্রিাে 

মশক্ষদকর সাংখ্যা 

পর্ িদবক্ষণকৃত 

ক্লাদসর সাংখ্যা 

অেলাইদে গৃহীত 

ক্লাসসমূহ 

পর্ িদবক্ষণ কদরে 

ো এরূপ প্রিাে 

মশক্ষদকর সাংখ্যা 

       

কমাট       

 

৫. অেলাইে ক্লাদস মশক্ষার্থীর উপমিমতর করকড ি 

৫.ক) 

ক্রমমক 

োং 

উপদজলার 

োম 

সুপারমিশেকৃত 

মবদ্যালদয়র 

সাংখ্যা 

অেলাইে ক্লাস 

কার্ িক্রম গ্রহণ করা 

হদয়দছ এরূপ 

মবদ্যালদয়র সাংখ্যা 

অেলাইে ক্লাদস কেমণমিমিক 

মশক্ষার্থীর উপমিমতর করকড ি 

সাংরক্ষণ করা হয় এরূপ 

মবদ্যালদয়র সাংখ্যা 

অেলাইে ক্লাদস 

কেমণমিমিক 

মশক্ষার্থীর উপমিমতর 

করকড ি সাংরক্ষণ করা 

হয় ো এরূপ 

মবদ্যালদয়র সাংখ্যা 

      

কমাট      

 

৫.খ) 

কজলায় 

সুপারমিশেকৃত 

মবদ্যালদয়র সাংখ্যা 

কজলায় অেলাইে ক্লাদস 

কেমণমিমিক মশক্ষার্থীর 

উপমিমতর করকড ি 

সাংরক্ষণ করা হয় এরূপ 

মবদ্যালদয়র সাংখ্যা 

সুপারমিশেকৃত 

মবদ্যালদয় 

অধ্যয়েরত 

মশক্ষার্থীর 

সাংখ্যা 

কজলায় অেলাইে 

ক্লাদস 

অাংশগ্রহণকারী 

মশক্ষার্থীর  গড় 

উপমিমত ও 

(%)শতকরা হার 

কজলায় অেলাইে ক্লাদস 

অাংশগ্রহণ করদছ ো এরূপ 

মশক্ষার্থীর শতকরা হার 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

৬.অেলাইে ক্লাসসমূদহ মশক্ষকগদণর র্মচাং এইড বা মডমজটাল কদন্টট ব্যবহার সাংক্রান্ত তথ্য 

                মবগত মাদস গৃহীত ক্লাদসর সাংখ্যা উদেখ করদত হদব  

ক্রমমক 

োং 

উপদজলার 

োম 

মবগত মাদস 

অেলাইদে 

গৃহীত কমাট 

ক্লাস সাংখ্যা 

মামিমমমডয়া 

ব্যবহার কদর 

গৃহীত ক্লাস 

সাংখ্যা 

ব্লাকদবাড ি বা 

কহায়াইট কবাড ি 

ব্যবহার কদর 

গৃহীত ক্লাস 

সাংখ্যা 

মশক্ষক 

বাতায়দের 

মডমজটাল 

কদন্টন্ট ব্যবহার 

কদর গৃহীত 

ক্লাস সাংখ্যা 

ইউদেদস্কা 

মরদসাো্রস 

টুলমকট 

ব্যবহার কদর 

গৃহীত ক্লাস 

সাংখ্যা 

RELM 

কদন্টট 

ব্যবহার 

কদর 

গৃহীত 

ক্লাস 

সাংখ্যা 

        

        

কমাট        

 

৭. সাংসে র্মি আদয়ামজত ক্লাস কার্ িক্রম সাংক্রান্ত 

৭.ক)  

কজলায় সাংসে র্মি আদয়ামজত ক্লাস 

কার্ িক্রদমর রুর্ে পর্ িদবক্ষণ কদর 

মশক্ষার্থীদের অবমহতকরদণ বা অাংশগ্রহণ 

মেমিতকরদণ  পেদক্ষপ গ্রহণ কদরে এরূপ 

প্রিাে মশক্ষদকর সাংখ্যা 

কজলায় সাংসে র্মির আদয়ামজত ক্লাস 

কার্ িক্রদমর রুর্ে পর্ িদবক্ষণ কদর 

মশক্ষার্থীদের অবমহতকরদণ বা 

অাংশগ্রহণ মেমিতকরদণ  পেদক্ষপ গ্রহণ 

কদরে  ো এরূপ প্রিাে মশক্ষদকর সাংখ্যা 

কজলায় সাংসে র্মির আদয়ামজত 

ক্লাস কার্ িক্রদমর সাদর্থ রুর্ে 

সমন্বয় কদর এরুপ মবদ্যালদর্র 

সাংখ্যা 

   

 

৭.খ)  

ক্রমমক 

োং 

উপদজলার োম সুপারমিশেকৃত 

মবদ্যালদয়র সাংখ্যা 

সাংসে র্মির আদয়ামজত 

ক্লাস কার্ িক্রদমর 

কেমণমিমিক মশক্ষার্থীর 

উপমিমতর করকড ি সাংরক্ষণ 

করা হয় এরূপ মবদ্যালদয়র 

সাংখ্যা 

সাংসে র্মির আদয়ামজত 

ক্লাস কার্ িক্রদমর 

কেমণমিমিক মশক্ষার্থীর 

উপমিমতর করকড ি সাংরক্ষণ 

করা হয় ো এরূপ 

মবদ্যালদয়র সাংখ্যা 

     

কমাট     

 

 

৭.গ) সাংসে র্মি আদয়ামজত ক্লাস কার্ িক্রদম মশক্ষার্থীর অাংশগ্রহদণর  করকড ি 

 

৭.ঘ) 

কজলায় সুপারমিশেকৃত 

মবদ্যালদয়র সাংখ্যা 

কজলায় 

সুপারমিশেকৃত 

মবদ্যালদয় অধ্যয়েরত 

মশক্ষার্থীর সাংখ্যা 

কজলায় সাংসে র্মি 

আদয়ামজত ক্লাস কার্ িক্রদম 

মশক্ষার্থীর  গড় অাংশগ্রহণ  

ও (%)শতকরা হার 

কজলায় সাংসে র্মি আদয়ামজত ক্লাস 

কার্ িক্রদম অাংশগ্রহণ করদছ ো এরূপ 

মশক্ষার্থীর শতকরা হার 

    



 

ক্রমমক োং উপদজলার োম সুপারমিশেকৃত 

মবদ্যালদয়র সাংখ্যা 

অধ্যয়েরত 

মশক্ষার্থীর সাংখ্যা 

সাংসে র্মি কেখার 

সুদর্াগ বমঞ্চত মশক্ষার্থীর 

সাংখ্যা 

 

     

কমাট     

 

       

৮. 

সাংসে র্মির 

আদয়ামজত ক্লাস 

কার্ িক্রম অবমহতকরদণ 

বা অেলাইে ক্লাস 

কার্ িক্রদম অাংশগ্রহদণর 

জন্য পত্র কপ্ররদণর 

মাধ্যদম কর্াগাদর্াগ 

করা হদয়দছ এরূপ 

মশক্ষার্থীর সাংখ্যা 

সাংসে র্মির 

আদয়ামজত ক্লাস 

কার্ িক্রম অবমহতকরদণ 

বা অেলাইে ক্লাস 

কার্ িক্রদম অাংশগ্রহদণর 

জন্য কমাবাইল বা 

কটমলদিাদের মাধ্যদম 

কর্াগাদর্াগ করা হদয়দছ 

এরূপ মশক্ষার্থীর সাংখ্যা 

সাংসে র্মির 

আদয়ামজত ক্লাস 

কার্ িক্রম অবমহতকরদণ 

বা  অেলাইে ক্লাস 

কার্ িক্রদম অাংশগ্রহদণর 

জন্য সরাসমর 

কর্াগাদর্াদগর মাধ্যদম 

কর্াগাদর্াগ করা হদয়দছ 

এরূপ মশক্ষার্থীর সাংখ্যা 

সাংসে র্মির 

আদয়ামজত ক্লাস 

কার্ িক্রম অবমহতকরদণ 

বা অেলাইে ক্লাস 

কার্ িক্রদম অাংশগ্রহদণর 

জন্য অন্য ককাে 

মাধ্যদম কর্াগাদর্াগ 

করা হদয়দছ এরূপ 

মশক্ষার্থীর সাংখ্যা 

মবমিন্ন 

মাধ্যদম 

কর্াগাদর্াগ 

করা হদয়দছ 

এরূপ কমাট 

মশক্ষার্থীর 

সাংখ্যা 

     

 

 

 

৯.সিা সাংক্রান্ত তথ্য 

৯.ক) 

ককামিড -১৯ আক্রান্ত পমরবমতিত পমরমিমতদত মশক্ষকদের 

সাদর্থ সিা কদরদছে এরূপ প্রিাে মশক্ষক সাংখ্যা 

ককামিড -১৯ আক্রান্ত পমরবমতিত পমরমিমতদত মশক্ষকদের 

সাদর্থ ককাে িরদের সিার আদয়াজে কদরেমে এরূপ প্রিাে 

মশক্ষক সাংখ্যা 

  

 

 

 

৯.খ) 

ক্রমমক 

োং 

উপদজলার 

োম 

সুপারমিশেকৃত 

মবদ্যালদয়র 

সাংখ্যা 

মবগত মাদস 

আদয়ামজত 

কমাট সিার 

সাংখ্যা 

অেলাইে 

(জুম/মমট/র্ম/কিসবুক 

লাইি) মমর্াং এর 

সাংখ্যা 

 

সামামজক 

দুরত্ব বজায় 

করদখ 

মবদ্যালদর্ 

মমর্াং এর 

সাংখ্যা 

 

অন্য 

ককােিাদব 

আদয়ামজত 

মমর্াং এর 

সাংখ্যা  

       

কমাট       

 

 

 

 

৯.গ) 



 

ককামিড-১৯ পমরবমতিত পমরমিমতদত অমিিাবকদের সাদর্থ 

সিা কদরদছে এরূপ প্রিাে মশক্ষক সাংখ্যা 

ককামিড-১৯ পমরবমতিত পমরমিমতদত অমিিাবকদের সাদর্থ 

ককাে িরদের সিার আদয়াজে কদরেমে এরূপ প্রিাে 

মশক্ষক সাংখ্যা 

  

 

 

 

 

৯.ঘ) 

ক্রমমক োং উপদজলার 

োম 

সুপারমিশেকৃত 

মবদ্যালদয়র 

সাংখ্যা 

মবগত মাদস 

অমিিাবকদের 

সাদর্থ 

আদয়ামজত 

কমাট সিার 

সাংখ্যা 

অেলাইে 

(জুম/মমট/র্ম/কিসবুক 

লাইি) মমর্াং এর 

সাংখ্যা 

 

সামামজক 

দূরত্ব বজায় 

করদখ 

মবদ্যালদর্ 

মমর্াং এর 

সাংখ্যা 

 

 

অন্য 

ককােিাদব 

আদয়ামজত 

মমর্াং এর 

সাংখ্যা  

       

কমাট       

 

১০. 

ককামিড -১৯ পমরবমতিত পমরমিমতদত আদয়ামজত সকল 

িরদের সিার করজুদলশে সাংরক্ষণ করা হয় এরূপ 

মবদ্যালদয়র সাংখ্যা 

ককামিড -১৯ পমরবমতিত পমরমিমতদত সিার আদয়াজে 

করা হদয়দছ মকন্তু করজুদলশে সাংরক্ষণ করা হয় ো এরূপ 

মবদ্যালদয়র সাংখ্যা 

  

 

 

১১.মশক্ষার্থীর শারীমরক ও মােমসক স্বািয মবষয়ক আদলাচো সাংক্রান্ত 

 

ক্রমম

ক োং 

উপদজলার 

োম 

সুপারমিশকৃ

ত 

মবদ্যালদয়র 

সাংখ্যা 

মবগত মাদস 

অমিিাবকদের 

সাদর্থ আদয়ামজত 

কমাট সিার সাংখ্যা 

ককামিড -১৯ 

পমরবমতিত 

পমরমিমতদত 

মশক্ষার্থীদের 

শারীমরক ও 

মােমসক 

স্বাদিযর 

মবষয়র্ 

আদলাচো 

কদরদছে এরূপ 

প্রিাে 

মশক্ষদকর 

সাংখ্যা 

 

ককামিড -১৯ 

পমরবমতিত 

পমরমিমতদত 

মশক্ষার্থীদের 

শারীমরক ও 

মােমসক 

স্বাদিযর 

মবষয়র্ 

আদলাচো 

কদরেমে 

এরুপ প্রিাে 

মশক্ষদকর 

সাংখ্যা 

কতর্ 

সিায় 

মশক্ষার্থীদের 

শারীমরক ও 

মােমসক 

স্বাদিযর 

মবষয়র্ 

আদলাচো 

করা হদয়দছ 

কমাবাইল 

কর্াগাদর্াগ বা 

অন্য ককাে 

মাধ্যদম 

কতজে 

অমিিাবক/ 

মশক্ষার্থীর 

সাদর্থ এ 

মবষদয় 

আদলাচো 

হদয়দছ 

        

কমাট        

 

 



 

 

১২. ককামিড -১৯ আক্রান্ত  মশক্ষক ও মশক্ষার্থীর তথ্য 

 

ক্রমমক োং উপদজলার 

োম 

সুপারমিশেকৃত 

মবদ্যালদয়র 

সাংখ্যা 

মশক্ষক (সাংখ্যা) মশক্ষার্থী (সাংখ্যা) 

অসুিো্ মৃত্যযবরণ অসুিো্ মৃত্যযবরণ 

       

কমাট       

 

 

 

 

 

১৩.কজলা মশক্ষা কম িকতিার সামব িক মন্তব্য ও সুপামরশ: 

 

 

 

 

মরদপাট ি প্রণয়েকারী কম িকতিার পেবী ও স্বাক্ষর    কজলা মশক্ষা কম িকতিার স্বাক্ষর ও সীল   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


