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                ভা ও ফছয :    ২০ 

        গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

প্রাথমভক ও গণমক্ষা ভন্ত্রণারয় 

প্রাথমভক মক্ষাঅমধদপ্তয 
 

 

উদজরা/থানা মক্ষাঅমপ মযদ শন প্রমতদফদন 

(প্রদমাজয কর ক্ষক্ষদে তথ্য মাচাই-ফাছাইপূফ শক পূযণ করুন) 
 

াধাযণ তথ্য : 
   

১.    উদজরা/ থানা :                                                                              ক্ষজরা :                               

২.    মযদ শনকাযী কভ শকতশায নাভ :                                       দফী :                         মযদ শন তামযখ : 

৩.    ক. উদজরা/থানা মক্ষাকভ শকতশায নাভ :                                                            ক্ষভাফাইর নাং 

       খ. ফতশভান কভ শস্থদর ক্ষমাগদাদনয তামযখ :                            

৪.    ক. অমপ বফন মনজস্ব মক?  যা        না         কক্ষাংখ্যা:           টি  অমপ কক্ষমূ মযষ্কায-মযচ্ছন্ন মক?       যাঁ          না 

৫.   খ. এইউইও-এয দাংখ্যা:          টি   কভ শযত:          জন     কভ শচামযয দাংখ্যা:         টি     কভ শযত: জন  

      গ.  ভমনটমযাং ক্ষফার্ শ ারনাগাদ মক  ?    যাঁ    না 

 প্রান াংক্রান্ত  তথ্য : 

৬.    মটিদজন চাট শায াধাযদণয দ শনদমাগ্য স্থাদন প্রদম শত মক  ?             যাঁ        না  

৭. ক. ফদমরয নীমতভারা ঠিকবাদফ ফাস্তফাময়ত দচ্ছ মক ?                                                                             যাঁ         না 

    খ. এতদাংক্রান্ত ক্ষযকর্ শে ঠিকবাদফ াংযক্ষণ কযা দচ্ছ মক ?                           যাঁ         না   

৮. ক. ৬০ (লাট) মদদনয অমধক অনুমস্থত মক্ষদকয াংখ্যা            টি 

    খ.  তাদদয মফরুদে ( মমদ থাদক ) গৃীত ব্যফস্থায মফফযণ :         

৯.  মক্ষকগদণয মফমবন্ন আদফদনে গ্রণ ক্ষযমজস্টাদয এমিপূফ শক র্দকট নম্বয ক্ষদয়া য় মক ? (মাঁচাই পূফ শক  ভন্তব্য কযদফন)  যাঁ      না   

   

১০. মক্ষকগদণয মফমবন্ন আদফদন মনধ শামযত ভদয় মনষ্পমিয জন্য প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা ক্ষনয়া য় মক ?              যাঁ       না  

১১. ক. মক্ষকদদয ইনমক্রদভন্ট মথাভদয় প্রদান কযা দচ্ছ মক ? (মাঁচাই পূফ শক  ভন্তব্য কযদফন)                             যাঁ          না 

১২. মযদ শন ফছদয PRL-এ মাদফন এভন মক্ষকক্ষদয তামরকা ারনাগাদ আদছ মক ?              যাঁ          না 

১৩. ক. আদফদন যফতী ১৫ কাম শমদফদয অমধক অমনষ্পন্ন ক্ষনন আদফদন আদছ মক ?              যাঁ          না  

     খ.  উিয যাঁ দর কতটি এফাং কাযণ ?  টি 

 

১৪  ক.  ামজযা ক্ষযমজস্টায মথামথবাদফ ব্যফহৃত য় মক ?        যাঁ          না         

খ.  মএর ক্ষযমজস্টায ারনাগাদ মক ?            যাঁ          না  

গ.  গার্ শ পাইর ব্যফহৃত য় মক ?           যাঁ          না 

ঘ. মক্ষকদদয শ্রামভত্ম মফদনাদন বাতা ক্ষযমজস্টায মথামথবাদফ াংযক্ষণ কযা য় মক ?    যাঁ          না 

ঙ. নফ মনযুক্ত মক্ষকদদয ভদে কতজদনয পুমর ক্ষবমযমপদকন ম্পন্ন দয়দছ ?             ক্ষভাট:         জন  ম্পন্নকৃত:         জন 

১৫.  ক.   মক্ষকদদয ক্ষগ্রদর্ন তামরকা ারনাগাদ আদছ মক  ?                                                                    যাঁ          না 

       খ.  মক্ষকগদণয টাইভদের/দদান্নমত প্রদাদনয মফলদয় মর্মম’য বা ওয়ায কত মদদনয ভদে অনুদভাদদনয জন্য মর্মইও অমপদ ক্ষপ্রযণ 

    কযা  য় এফাং   মর্মইও অমপ ক্ষথদক কতমদদনয ভদে অনুদভাদন ক্ষদওয়া য় (মাঁচাই পূফ শক  ভন্তব্য কযদফন) : 
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১৬. ক. াঠ্য ফইদয়য চামদা, প্রামপ্ত ও মফতযণ নীমতভারা অনুমায়ী দয়দছ মক?                                                     যাঁ          না 

    খ.   ফই মফতযণ ক্ষযমজস্টায/ফ্টওয়ায এমি আদছ মক  ?                                                                                 যাঁ          না               

১৭.ক. চাকুময ফই াংক্রান্ত তথ্য (নমুনা মদদফ কদয়কটি ফই যীক্ষা কদয ক্ষদখদত দফ) : 

প্রধান মক্ষক ক্ষভাট 

মক্ষক/ কভ শচাযী 

াংখ্যা  

ক্ষভাট চাকুময ফইদয়য াংখ্যা  ারমপর ফইদয়য াংখ্যা  উদজরা মাফ যক্ষণ অমপ 

কর্তশক  মাচাইকৃত ফইদয়য াংখ্যা 

কতগুদরা ামব শ ফই ক্ষনন/ PRL 

াংক্রান্ত মফলদয় মফদফচনাধীন 

মক্ষক ও মমক্ষকা     
কভ শচাযী     

 

খ. আমথ শক ও প্রামনক আদদ ামব শ ফমদত মরমফে আদছ মক?                                                              যাঁ          না 

   গ. ডুমস্দদকট ামব শ ফম প্রদান কযা দয়দছ মক?                                                                                   যাঁ         না 

                                                                                                                           
আমথ শক মফলয় াংক্রান্ত তথ্য : 

 

১৮। ক.  কযা ফই (যাজস্ব)  মথামথ ও ারমপর আদছ মক  ?                                                                       যাঁ              না 

 খ.  কযা ফই (উন্নয়ন)  মথামথ ও ারমপর আদছ মক?                                                                    যাঁ              না 

 গ.  উবৃমিয ক্ষযমজস্টায ারনাগাদ আদছ মক ?                                                                                 যাঁ              না  

 ঘ.  স্থায়ী ম্পমি ক্ষযমজস্টায ারনাগাদ  মক  ?                                                                        যাঁ      না        

       ঙ. ক্ষস্টনাযী ক্ষযমজস্টায ারনাগাদ মক  ?                                                                           যাঁ              না 
 

       চ.  ব্যময়ত অদথ শয SOE মথাভদয় ক্ষপ্রযণ কযা দয়দছ মক ?                                                                যাঁ    না  

       ছ. নমথ অনুদভাদনক্রদভ মফমবন্ন তমফদরয অথ শ ব্যয় কযা য় মক ?                                                           যা             না 

       জ.  মফমবন্ন খযদচয মাফ ব্যাাংক ও এমজ অমপদয াদথ Reconciliation কযা য় মক  ?                         যাঁ    না 

       ঝ. মফদ্যারদয়য জন্য ছাড়কৃত (SLIP ও আনুলমিক) অথ শ নীমতভারা অনুমায়ী স্থানান্তমযত দয়দছ মক ?              যাঁ     না                                               

১৯ ক. অমর্ট আমি অমনষ্পন্ন আদছ মক  ?                                                                                             যাঁ    না 

     উিয যাঁ দর মইমর্ম- ৩ ....টি, যাজস্ব/মমবর .....টি  FAPAD ..... টি Third Party ..... টি. ক্ষভাট টাকায মযভাণ :............... 

   খ. অমর্ট আমিয ব্রর্ীট জফাদফয াংখ্যা:       

   গ. অমর্ট আমি মনষ্পমিয  াংখ্যা : 

   ঘ. অমর্ট আমি ক্ষযমজস্টায ারমপর আদছ মক?                                                                                            যাঁ         না 

মযদ শন াংক্রান্ত তথ্য: 

২০. মফদ্যারদয়য ক্ষগ্রর্ উন্নয়দনয জন্য দদক্ষ ক্ষনওয়া দয়দছ মক  ?                                                                    যাঁ          না 

২১. মফদ্যারদয়য মক্ষক ও অন্যান্য কভ শচাযীদদয  তথ্য াংযক্ষণ  ক্ষযমজস্টায পৃথকবাদফ  ারনাগাদ মক ?                             যাঁ         না 

২২ ক. মফগত ৩ (মতন) ভাদয মযদ শন াংক্রান্ত তথ্য : 

নাং কভ শকতশায নাভ দফী 
যকাময প্রাথমভক 

মফদ্যারয় 

 অন্যান্য প্রাথমভক 

মফদ্যারয় 

 

ক্ষভাট 

১  উদজরা মক্ষাকভ শকতশা    

২  কাযী উদজরা মক্ষাকভ শকতশা    

৩      

৪      

৫      

৬      

 

প্রদয়াজদন আরাদা কাগজ ব্যফায করুন। 
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খ. মযদ শন দ শন আদছ মক?                                                                                                                  যাঁ       না 

গ. মযদ শন ফছদযয পূফ শফতী ফছয মযদ শন তদথ্যয উয মবমি কদয UEO কর্তশক গৃীত মফদল ব্যফস্থা াংক্রান্ত তথ্য : 

নাং ব্যমক্তয নাভ ও ঠিকানা গৃীত ব্যফস্থায মফফযণ 

১   

২   
 

ঘ.  AUEO-গদণয মযদ শন প্রমতদফদন UEO মূল্যায়নপূফ শক প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কদযন মক?                              যাঁ            না  

    উিয যাঁ দর গৃীত ব্যফস্থা ম্পদকশ মাচাইপূফ শক ভন্তব্য কযদফন :  

ঙ. গত ৬ (ছয়) ভাদয ভদে অমযদম শত মফদ্যারয়  আদছ মক  ?                                                                    যাঁ         না       না 

      উিয যাঁ দর াংখ্যা ও কাযণ :   

২৩. মযদ শন তামযদখয পূফ শফতী ভাদয ক্ষম ক্ষকান ১ জন কভ শকতশায (UEO/AUEO) ৩টি মফদ্যারয়  মযদ শন প্রমতদফদন ্বৈবফচয়দনয ভােদভ 

       াংগ্র ও মূল্যায়নপূফ শক ভন্তব্য করুন :  
 

২৪.ক. গত ্েভামদক  UEO’য মনকট দামখরকৃত ্েভামক মফদ্যারয় াযপযদভন্স প্রমতদফদন াংখ্যা :  

        যকাময প্রাথমভক মফদ্যারয় :....................টি                      অন্যান্য প্রাথমভক মফদ্যারয় :..................টি 

   খ.  উক্ত প্রমতদফদন UEO ও AUEO কর্তশক মূল্যায়নপূফ শক প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা ক্ষনওয়া দয়দছ মক না ?                        যাঁ         না 

২৫. ক.  ফ শদল মযদ শনকাযী কভ শকতশায নাভ :                                                দফী :                     মযদ শন তামযখ : 

    খ. পূফ শফতী মযদ শদন উদেমখত মফদল মফদল অমনয়দভয (মমদ থাদক) াংমক্ষপ্ত মফফযণ :  

   গ.  পূফ শফতী মযদ শদন উদেমখত মনদদ শাফরীয ভদে ক্ষমগুদরা ামরত য়মন তায ক্রমভক নম্বয ও ামরত না ওয়ায কাযণ :  

       উন্নয়ন াংক্রান্ত তথ্য: 

২৬. মফদ্যারদয়য উন্নয়ন কাদজয মফফযণ: 

পুনমনভ শান াংোয/ ক্ষভযাভত আফাফে যফযা অন্যান্য 

    

 মক্ষকদদয ক্ষগ্রদর্ন তামরকা ারনাগাদ আদছ মক  ?                                                                     যাঁ          না 

       খ.  মক্ষকগদণয টাইভদের/দদান্নমত প্রদাদনয মফলদয় মর্মম’য বা ওয়ায কত মদদনয ভদে অনুদভাদদনয জন্য মর্মইও অমপদ ক্ষপ্রযণ 

    কযা  য় এফাং   মর্মইও অমপ ক্ষথদক কতমদদনয ভদে অনুদভাদন ক্ষদওয়া য় (মাঁচাই পূফ শক ভন্তব্য কযদফন) :  

        গ.   মফদ্যারদয়য ক্ষগ্রর্ উন্নয়দনয জন্য দদক্ষ ক্ষনওয়া দয়দছ মক ? 

২৭. ক. উদজরা/থানায প্রাথমভক মক্ষায ভাদনান্নয়দন উদজরা/থানা মক্ষাঅমপাদযয মফদল ক্ষকান অফদান আদছ মক ?       যাঁ          না 

      খ.  উিয যাঁ দর াংমক্ষপ্ত ফণ শনা মদন : 

২৮. ক.  উদজরা মক্ষাকমভটিয বা মনয়মভত অনুমিত য় মক  ? (কাম শমফফযণী ক্ষদদখ ভন্তব্য কযদফন)                             যাঁ           না 

      খ. গৃীত মোন্ত ফাস্তফায়ন য় মক?   যাঁ            না  

        উদজরায় মক্ষাথী বমতশয ায (%)   উদজরায় মক্ষাথী ঝদয ড়ায ায (%)  

 উদজরায় মক্ষাথী উমস্থমতয ায (%)   উদজরায় ভানী যীক্ষায় াদয ায (%)  

 

 

৩০.  মযদ শনকাযীয  ভদত ভানম্মত প্রাথমভক মক্ষায রক্ষয অজশদন UEO এয াযদম শতা: 
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অমত উিভ উিভ ভেভ চরমত ভাদনয চরমত ভাদনয নদ 

     

 
৩১.  মযদ শনকাযী  ভদত উদজরা মক্ষা অমপদয ভান : 

 
অমত উিভ উিভ ভেভ চরমত ভাদনয  চরমত ভাদনয নদ 

     

 
৩২.  ামফ শক ভন্তব্য ও সুাময : 

১. 

২. 

৩. 

৪. 

৫. 

৬. 

৭. 

৮. 

৯. 

 

মযদ শনকাযী  স্বাক্ষয, তামযখ ও ীর 

 

স্মাযক নাং :                                                                                                     তামযখ : 

 

দয় অফগমত/অফগমত ও কাম শাদথ শ অনুমরম ক্ষপ্রযণ কযা দরা : 

১.   মচফ, প্রাথমভক ও গণমক্ষাভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ মচফারয়, ঢাকা। 

1. ভামযচারক, প্রাথমভক মক্ষাআমধদপ্তয, ক্ষকন ২, মভযপুয, ঢাকা- ১২১৬। 

2. উমযচারক, মফবাগীয় প্রাথমভক মক্ষাকাম শারয়, ঢাকা/যাজাী/চট্টগ্রাভ/খুরনা/ফমযার/মদরট/ যাংপুয মফবাগ । 

3. ক্ষজরা প্রাথমভক মক্ষাঅমপায, ক্ষজরা-.....................................। 

4. উদজরা / থানা মক্ষাঅমপায, উদজরা/থানা-............................            ক্ষজরা- ....................................। 

5. াংযক্ষণ 

 

                                                                                                          

                                                                                                                     মযদ শনকাযীয স্বাক্ষয, 

 

 তামযখ ও ীর : 
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