
                                                                                                                                       
                                                                                                            ভা ও ফছয :   ২০ 

 
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 
প্রাথমভক ও গণমক্ষা ভন্ত্রণারয় 

প্রাথমভক মক্ষা অমধদপ্তয 
 

জজরা প্রাথমভক মক্ষাঅমপ মযদ শন প্রমতদফদন 
(প্রদমাজয কর জক্ষদে তথ্য মাচাই-ফাছাইপূফ শক পূযণ কযদফন) 

   াধাযণ তথ্য : 

১.  জজরা :                                                                                                                 জপান :   

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

৩.    ক. জজরা প্রাথমভক মক্ষাকভ শকতশায নাভ :           জভাফাইর নম্বয  :  

       খ.  ফতশভান কভ শস্থদর জমাগদাদনয তামযখ : 

৪.        অমপ কক্ষ প্রাঙ্গদণয মযষ্কায-মযচ্ছন্নতা 

৫.   ক.  জমভয দমরর, খমতয়ান, খাজনায জযকর্ শ ইতযামদ নমথদত াংযমক্ষত আদছ মক না ?  যাঁ না  

      খ.  জমভয মযভাণ:                             অমপ বফদন কক্ষ াংখ্যা :  

      গ.  বফদনয অফস্থা ম্পদকশ মফফযণ মদন : 

৬.        ভমনটমযাং জফার্ শ ারনাগাদ মক না ?                                                              যাঁ না  

৭.  জনফদরয তথ্য:  

এমর্মও ইউইও/টিইও এইউইও/এটিইও এভও/এএভও তৃতীয় জেমণ চতুথ শ জেমণ প্রধান মক্ষক কাযী 

মক্ষক 

অনু: কভ শযত অনু: কভ শযত অনু: কভ শযত অনু: কভ শযত অনু: কভ শযত অনু: কভ শযত অনু: কভ শযত অনু: কভ শযত 

    

 

            

 

প্রান াংক্রান্ত তথ্য : 
 

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

৯.  প্রাথমভক মক্ষায ভান উন্নয়দন জজরা ম শাদয়য কভ শমযকল্পনা আদছ মক না ? যাঁ           না 

১০  ক.  ামজযা জযমজস্টায মনয়মভত ব্যফহৃত য় মক না ?     যাঁ           না  

      খ.  ফই মফতযণ জযমজস্টায এফাং পট্ওয়ায এমরি্ ারনাগাদ মক না ?     যাঁ           না  

গ.  পাইর ইনদর্ক্স আদছ মক না ?     যাঁ           না  

ঘ.  মএর জযমজস্টায ারনাগাদ মক না ?     যাঁ           না 

ঙ.  ে গ্রণ জযমজস্টাদয মচঠিে এমর ও র্দকট নম্বয জদয়া য় মক না ?     যাঁ           না না        

চ.  গার্ শ পাইর ব্যফহৃত য় মক না ?     যাঁ           না         

ছ.  টাইভ জের াংক্রান্ত জযমজস্টায  ারনাগাদ মক না ?     যাঁ           না না  

 জ. মআযএ/দনন াংক্রান্ত জযমজস্টায ারনাগাদ মক না ?  যাঁ  না  

      ঝ. পাইর ইনদর্ে জযমজষ্টায আদছ মক না?                                                                 যাঁ            না  

১১. ক. টাইভদের াংক্রাভত্ম মফলয় UEO অমপ জথদক প্রামপ্তয য কত মদদনয ভদে অনুদভাদন জদয়া য় (মাচাইপূফ শক ভন্তব্য   

         কযদফন) : 

     খ.  আদফদন যফতী ১৫ মদদনয অমধক অমনষ্পন্ন জনন আদফদন  আদছ মক না ? যাঁ না  

     গ.   উত্তয যাঁ দর াংখ্যা ও কাযণ ?    
 

১২.ক.  ১ ফছদযয ঊদবশ অমনষ্পন্ন মফবাগীয় ভাভরা আদছ মক না ?                                        যাঁ না    

     খ.   উত্তয যাঁ দর াংখ্যা ও কাযণ : 

 ১৩.  মনয়মভত ভন্বয় বা অনুষ্ঠান ও জযজুদরন কযা য় মক না?                                          যাঁ   না  

     অমত উত্তভ     উত্তভ       ভেভ       চরমত ভাদনয  
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 ১৪.ক. কভ শকতশাদদয এমআয মথাভদয় প্রদান এফাং জযমজস্টায ারমপর কযা য় মক না?              যাঁ না  

 
      অথ শ াংক্রান্ত তথ্য : 

১৫. ক.  কযাফই (যাজস্ব) মথামথ ও ারমপর আদছ মক না ?                                                                 যাঁ            না 

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

     গ.  স্থায়ী ভারাভাদরয জযমজস্টায ারনাগাদ  মক না ?                                                                       যাঁ            না 

     ঘ.  জস্টনাযী জযমজস্টায (আনুলমঙ্গক) ারনাগাদ  মক না ?                                                                যাঁ            না 

     ঙ.  ামব শ স্টযাম্প জযমজস্টায ারনাগাদ মক না ?                                                                           যাঁ            না  

১৬ক. নমথ অনুদভাদনক্রদভ কর খাদতয অথ শ ব্যয় কযা য় মক না ?                                                          যাঁ       না             

    খ. ব্যময়ত অদথ শয SOE মথাভদয় জপ্রযণ কযা দয়দছ মক না ?                                                            যাঁ      না 

    গ. অমগ্রভ উদত্তামরত অথ শ মথাভদয় ভন্বয় কযা দয়দছ মক না ?                                                           যাঁ            না 

    ঘ. ব্যময়ত অদথ শয মফর বাউচায মথামথবাদফ াংযক্ষণ কযা দয়দছ মক না ?                                               যাঁ           না 

    ঙ. মাফযক্ষণ অমপ ও ব্যাাংক মাদফয াদথ খযদচয মনয়মভত Reconciliation কযা য় মক না ?            যাঁ          না              

১৭.ক. অমর্ট আমত্ত অমনষ্পন্ন আদছ মক না ?                                                                                      যাঁ          না              

    খ.  উত্তয যাঁ দর FAPAD.......টি, মমবর.........টি: জরাকার..........টি  জভাট টাকায মযভাণ :............. 

    গ. অমর্ট আমত্তয ব্রর্ীট জফাফ মথাভদয় জদয়া  দয়দছ মক না ?                                                        যাঁ          না              

    ঘ. উত্তয যাঁ দর াংখ্যা : ........................ 

    ঙ. জফযকাময পান্ডমূ মনয়মভত অবযন্তযীণ অমর্ট কমভটি কতৃশক অমর্ট কযা য় মক না?                   যাঁ          না 

১৮.   মযদ শন ফছদয ফাদজট ফযাদ্দ প্রামপ্তয জক্ষদে জকান ভস্যা থাকদর াংমক্ষপ্ত ফণ শনা মদন:  

 

মযদ শন াংক্রান্ত তথ্য:  
১৯.  ক. প্রভা অনুমায়ী জজরা প্রাথমভক মক্ষাঅমপায মফদ্যারয় মযদ শন কদযন মক না ?                               যাঁ          না   

       খ. উত্তয না দর কাযণ : 

২০. ক. মযদ শন ভাদয পূফ শফতী ভাদ জজরা প্রাথমভক মক্ষাঅমপায কতৃশক কতটি মফদ্যারয় ও অমপ মযদ শন কযা দয়দছ ?  

           মফদ্যারয় .......... অমপ ....... 

      খ. মযদ শন ভাদয পূফ শফতী াফ-ক্লাস্টায ভাদ কতটি  াফ-ক্লাস্টায মযদ শন কযা দয়দছ ? .................. 

      গ. মযদ শন ভাদয পূফ শফতী ভাদ মর্মইও কতজন ইউইও’য মযদ শন প্রমতদফদন মূল্যায়ন কদযদছন? ................... 

 ২১.ক. মযদ শন ভাদয পূফ শফতী ভাদ কতটি উন্নয়ন কাজ মযদ শন কযা দয়দছ ? ......................... 

      খ.  উন্নয়ন কাজ মযদ শন মযদ শন াংক্রান্ত তথ্য ঠিকবাদফ াংযক্ষণ কযা য় মক না ?                   যাঁ         না 

২২.ক.  মযদ শন তামযদখয পূফ শফতী ৬ ভাদয ভদে মযদ শন তদথ্যয উয মবমত্ত কদয DPEO কতৃশক 

          মফদল জকান ব্যফস্থা জনয়া দয়দছ মক না ?                                                                     যাঁ          না  

    খ.   উত্তয যাঁ  দর গৃীত ব্যফস্থায াংমক্ষপ্ত মফফযণ : 

       মফমফধ মফলয়ক তথ্য : 

২৩.ক. ভানী ও বৃমত্ত যীক্ষা াংক্রান্ত তথ্য াংযক্ষণ কযা য় মক না ?                                  যাঁ           না 

 ফছয ৫ভ জেমণদত 

বমতশকৃত 

মর্আয ভুক্ত অাংগ্রণকাযী কৃতকাম শ  বৃমত্ত প্রদাদনয াংখ্যা শূণ্য া 

মফদ্যারয় 

(াংখ্যা) 

াংখ্যা     ায(%) জটদরন্টপুর াধাযণ 

         

         

     খ. শূণ্য া মফদ্যারয় ও অদক্ষাকৃত খাযা কযা উদজরা/থানায মক্ষায ভান উন্নয়দন কী কী দদক্ষ গ্রণ কযা দয়দছ?  

 ২৪.ক. মশু জযী াংক্রান্ত তথ্য ারনাগাদ মক না ?                                                            যাঁ  না 

      খ. জজরায় বমতশয ায উদরখ করুন :  
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      গ. মফদ্যারদয় বমতশকৃত জেণীমবমত্তক মফদল চামদা ম্পন্ন মক্ষাথীয তথ্য ারনাগাদ মক না ?                 যাঁ            না 

 
 ২৫. প্রাক-প্রাথমভক মক্ষাাংক্রান্ত তথ্য ারনাগাদ আদছ মক না ?                                                       যাঁ  না  

 
জমযকৃত মশু (৪-৫ ফছয) প্রাক-প্রাথমভদক বমতশকৃত যকায মযচামরত মফদ্যারদয় 

বমতশ 

এনমজও মযচামরত মফদ্যারদয় 

বমতশ 

    

২৬.ক.  ৫০ জদনয মনদচ মক্ষাথী যদয়দছ এভন মফদ্যারদয়য তথ্য আদছ মক না ?   যাঁ  না 

    খ. উত্তয যাঁ দর মফদ্যারদয় মক্ষাথী াংখ্যা উন্নয়দন কী দদক্ষ গ্রণ কযা দয়দছ ?                                                              

 

২৭.ক.  প্রাথমভক  মফদ্যারয় এয জগ্রর্ াংক্রান্ত তথ্য  ারনাগাদ মক না ?                                                 যাঁ           না  

    খ. উত্তয না দর নীমতভারা অনুমায়ী মফদ্যারয় জগ্রর্ ারনাগাদদ কী দদক্ষ গ্রণ কযা দয়দছ? 

  

২৮.  উবৃমত্ত ও স্কুর মপমর্াং াংক্রান্ত তথ্য ারনাগাদ আদছ মক না ?                                                    যাঁ             না 

২৯. SLIP কাম শক্রদভয অগ্রগমত প্রমতদফদন মনয়মভত মাচাই কযা য় মক না?                                         যাঁ             না 

৩০.  মফদ্যারয় ও অমপ মনভ শাণ, পুনমনভ শাণ, জভযাভত ও াংোদযয ারনাগাদ তথ্য আদছ মক না ?                যাঁ            না 

৩১.ক. ম-ইন-এর্/মর্মএর্ প্রমক্ষণ াংক্রান্ত তথ্য ারনাগাদ মক না ?                                                 যাঁ না 

    খ. ম-ইন-এর্/মর্মএর্ প্রমক্ষণমফীন B.Ed./M.Ed. ধাযী মক্ষক এয তথ্য আদছ মক না?               যাঁ          না 

 ৩২. জজরায প্রাথমভক মক্ষায ভাদনান্নয়দন মর্মইও’য মফদল জকান অফদান থাকদর তায াংমক্ষপ্ত মফফযণ :  
 

  

৩৩.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 জমগুদরা ামরত য়মন তায ক্রমভক নম্বয :  

 

৩৪.  মযদ শদকয  ভদত ভানম্মত প্রাথমভক মক্ষায রক্ষয অজশদন DPEO এয াযদম শতা : 
 

 অমত উত্তভ উত্তভ  ভেভ চরমত ভাদনয  

    
 

 
৩৫.  ামফ শক ভন্তব্য ও সুাময :  

১. 

২. 

৩. 

৪. 

৫. 

৬. 

৭.                                                       মযদ শণকাযীয স্বাক্ষয,  

                           

                                    তামযখ ও ীর : 
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স্মাযক নাং:                                                                                         তামযখ : 

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

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

২.  ভামযচারক, প্রাথমভক মক্ষাআমধদপ্তয, জকন ২, মভযপুয, ঢাকা- ১২১৬। 

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

৪.  জজরা প্রাথমভক মক্ষাঅমপায, জজরা-.....................................। 

৫. াংযক্ষণ কম।  

                                                                                                               
           মযদ শণকাযীয স্বাক্ষয,  

                           

                                 তামযখ ও ীর : 

           : 


	fill_6: 
	fill_5: 
	fill_8: 
	fill_7: 
	fill_1: 
	fill_2: 
	fill_3: 
	fill_4: 
	fill_9: 
	fill_10: 
	fill_12: 
	fill_11: 
	fill_14: 
	fill_13: 
	fill_16: 
	fill_15: 
	fill_18: 
	fill_17: 
	fill_20: 
	fill_19: 
	fill_21: 
	fill_22: 
	fill_23: 
	fill_24: 
	fill_25: 
	fill_26: 
	fill_27: 
	fill_28: 
	fill_30: 
	fill_29: 
	fill_31: 
	fill_32: 
	fill_33: 
	fill_34: 
	fill_35: 
	fill_36: 
	fill_11_2: 
	fill_12_2: 
	fill_13_2: 
	fill_14_2: 
	fill_15_2: 
	fill_16_2: 
	fill_18_2: 
	fill_17_2: 
	fill_19_2: 
	fill_20_2: 
	fill_22_2: 
	fill_21_2: 
	fill_23_2: 
	fill_24_2: 
	fill_25_2: 
	fill_26_2: 
	fill_27_2: 
	fill_28_2: 
	fill_29_2: 
	fill_30_2: 
	fill_31_2: 
	fill_32_2: 
	fill_33_2: 
	fill_34_2: 
	fill_1_2: 
	fill_2_2: 
	fill_3_2: 
	fill_4_2: 
	fill_36_2: 
	fill_35_2: 
	fill_5_2: 
	fill_37_2: 
	fill_38_2: 
	fill_39_2: 
	fill_40_2: 
	fill_6_2: 
	fill_7_2: 
	fill_8_2: 
	fill_9_2: 
	fill_10_2: 
	fill_41_2: 
	fill_42_2: 
	fill_44_2: 
	fill_43_2: 
	fill_45_2: 
	fill_46: 
	fill_48: 
	fill_47: 
	fill_10_3: 
	fill_9_3: 
	fill_12_3: 
	fill_11_3: 
	fill_1_3: 
	fill_2_3: 
	fill_3_3: 
	fill_4_3: 
	fill_13_3: 
	fill_14_3: 
	fill_16_3: 
	fill_15_3: 
	fill_17_3: 
	fill_18_3: 
	fill_19_3: 
	fill_20_3: 
	fill_21_3: 
	fill_22_3: 
	fill_23_3: 
	fill_24_3: 
	fill_25_3: 
	fill_26_3: 
	fill_5_3: 
	fill_6_3: 
	fill_7_3: 
	fill_8_3: 
	fill_37: 
	0: 
	0: 
	1: 

	1: 
	0: 
	1: 

	2: 
	0: 
	1: 

	3: 
	0: 
	1: 

	4: 
	0: 
	1: 

	5: 
	0: 
	1: 


	Text42: 
	comb_1: 
	0: 
	1: 

	comb_2: 
	0: 
	1: 

	comb_3: 
	0: 
	1: 

	comb_4: 
	0: 
	1: 

	comb_5: 
	0: 
	1: 

	comb_6: 
	0: 
	1: 

	fill_49: 
	0: 
	1: 

	fill_54: 
	0: 
	1: 

	fill_50: 
	0: 
	1: 

	fill_51: 
	0: 
	1: 

	fill_52: 
	0: 
	1: 

	fill_55: 
	0: 
	1: 

	fill_56: 
	0: 
	1: 

	fill_57: 
	0: 
	1: 

	fill_58: 
	0: 
	1: 

	Text43: 
	Text44: 
	0: 
	0: 
	1: 

	1: 
	0: 
	1: 

	2: 
	0: 


	Text45: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 

	Text46: 
	Text47: 
	Text48: 
	Text49: 
	Text50: 


