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                ভা ও ফছয :    ২০ 
                                                                                                                                   

 গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায  

প্রাথমভক ও গণমক্ষা ভন্ত্রণারয় 

প্রাথমভক মক্ষা অমধদপ্তয 

 সকন ২, মভযপুয, ঢাকা-১২১৬ 

ইউআযম মযদ শন প্রমতদফদন  

 (প্রদমাজয কর সক্ষদে তথ্য মাচাই-ফাছাইপূফ শক পূযণ কযদফন) 
 

াধাযণ তথ্য : 
১.   ইউআযময নাভ :                                             উদজরা/থানা :                                  সজরা : 

২.   মযদ শনকাযীয নাভ :                                                    দফী :                          মযদ শদনয তাময  :  

৩.   ক. ইনস্ট্রাক্টয এয নাভ : 

       . ফতশভান কভ শস্থদর সমাগদাদনয তাময  :                সভাফাইর নম্বয :  

৪.   ক.  অমপ কক্ষ ও প্রমক্ষণ কদক্ষয াজাদনা-সগাছাদনা ও মযষ্কায-মযচ্ছন্নতা 

      . অমপ বফদন কক্ষাংখ্যা:                                 গ. বফদনয অফস্থা ম্পদকশ মফফযণ মদন:  

 

 

৫.  ভমনটমযাং সফাড শ ারনাগাদ মক না ?                                                                                       যাঁ           না  

৬.  জনফর, স্কুর ও মক্ষক াংক্রান্ত তথ্য:  

ইউআযম/টিআযম জনফর স্কুর ও মক্ষক াংক্রাভত্ম তথ্য 

ইনস্ট্রাক্টয কাযী 

ইনস্ট্রাক্টয 

ডাটা এমি 

অাদযটয 

নন প্রযী/ 

এভএরএএ 

যকাময 

প্রাথমভক 

মফদ্যারয় 

অন্যান্য 

প্রাথমভক 

মফদ্যারয় 

 

সভাট 

প্রধান মক্ষক কাযী 

মক্ষক 

 সভাট মক্ষক 

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

    

 

             

 
 

প্রান াংক্রাভত্ম তথ্য : 

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

৮.   প্রাথমভক মক্ষায ভান উন্নয়দন ইউআযম/টিআযম মবমিক কভ শমযকল্পনা আদছ মক না ?                       যাঁ         না 

৯.   ক.  ামজযা সযমজস্টায মনয়মভত ব্যফহৃত য় মক না ?                                যাঁ           না 

       .  ম এর সযমজস্টায ারনাগাদ মক না ?             যাঁ           না 

      গ. পাইর ইনদডক্স আদছ মক না ?      যাঁ           না 

      ঘ. প্রাপ্ত মচঠিে মথামথবাদফ এমিপূফ শক ডদকট নম্বয সদয়া য় মক না ?                              যাঁ           না 

      ঙ.  গাড শ পাইর ব্যফহৃত য় মক না ?                যাঁ           না 
 

 অথ শ াংক্রান্ত তথ্য : 

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

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

     গ.  স্থায়ী ভারাভাদরয সযমজস্টায ারনাগাদ মক ?                             যাঁ           না 

     ঘ. সস্টনাযী সযমজস্টায ারনাগাদ মক?                                যাঁ           না 

     ঙ.  ামব শ স্টযাম্প সযমজস্টায ারনাগাদ মক?                            যাঁ           না 

 

 

     অমত উিভ     উিভ       ভধ্যভ       চরমত ভাদনয  
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১১. ক. নমথ অনুদভাদনক্রদভ মফমবন্ন তমফদরয অথ শ ব্যয় কযা য় মক না ?                                                       যাঁ          না 

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

     গ. অমিভ উদিামরত 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  যদচয মনয়মভত Reconciliation কযা য় 

         মক না? 

          যাঁ           না 

১২ক. অমডট আমি অমনষ্পন্ন আদছ মক ?      যাঁ         না  

      .   উিয যাঁ দর FAPAD.......টি, মমবর.........টি, সরাকার:........টি..  সভাট টাকায মযভাণ :............. 

     গ. অমডট আমিয ব্রডীট জফাফ সদয়া  দয়দছ মক না?        যাঁ          না  

     ঘ.  উিয যাঁ দর াংখ্যা :        

১৩. মযদ শন ফছদয ফাদজট ফযাদ্দ প্রামপ্তয সক্ষদে সকান ভস্যা থাকদর াংমক্ষপ্ত ফণ শনা মদন:  

 

 

 

প্রমক্ষণ াংক্রান্ত তথ্য : 

 
১৪.  মযদ শন তামযদ য পূফ শফতী অথ শফছদয প্রদি প্রমক্ষণ াংক্রান্ত তথ্য :  

ক্রমভক 

নাং 
প্রমক্ষদণয নাভ 

প্রমক্ষণ প্রদান  

অদথ শয উৎ 
প্রাপ্ত অদথ শয 

মযভাণ 

ব্যময়ত  

অদথ শয 

মযভাণ 

উদ্বৃি রক্ষযভাো 

অমজশত না 

ওয়ায কাযণ 

রক্ষযভাো অজশন 

১         

২         

৩         

৪         

৫         

ফ শদভাট        
 

 
১৫. ইনস্ট্রাক্টয প্রমক্ষণ প্রমতদফদন সুামযনদটনদডন্ট, মডমইও ও ইউইও এয মনকট সপ্রযণ কদযন মক না ?                    যাঁ         না 

 
মযদ শন াংক্রান্ত তথ্য : 

 
 

১৬. ক. ইনস্ট্রাক্টয রক্ষযভাো অনুয়ায়ী মফদ্যারয় মযদ শন কদযন মক না?                                                           যাঁ         না 

       . ইনস্ট্রাক্টয রক্ষযভাো অনুয়ায়ী াফ্াস্টায প্রমক্ষণ মযদ শন কদযন মক না ?                                             যাঁ         না  

      গ. সেণীকক্ষ ম-ইন-এড/মডমএড প্রমক্ষদণয ফাস্তফায়ন ম্পদকশ ইনস্ট্রাক্টয এয ভন্তব্য : 

 

      ঘ. ইউআযম সথদক প্রাপ্ত প্রমক্ষণরব্দ জ্ঞান মক্ষকগণ সেমণদত াঠদাদনয ভদয় ব্যফায াংক্রান্ত মফলদয় ইনস্ট্রাক্টয এয ভন্তব্য : 

 

১৭. ক. কাযী ইনস্ট্রাক্টয রক্ষযভাো অনুয়ায়ী মফদ্যারয় মযদ শন কদযন মক না ?                                               যাঁ         না 

      . কাযী ইনস্ট্রাক্টয রক্ষযভাো অনুয়ায়ী াফ্াস্টায প্রমক্ষণ মযদ শন কদযন মক না ?                                  যাঁ         না  

     গ. ইনস্ট্রাক্টয, কাযী ইনস্ট্রাক্টয এয মযদ শন প্রমতদফদন মূল্যায়নপূফ শক প্রদয়াজনীয় কাম শক্রভ িণ কদযন মক না?    যাঁ          না 
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মফমফধ মফলয় াংক্রান্ত তথ্য : 

 

১৮. ক. মযদ শন যফতী মক্ষকদদয াদঠয ভান উন্নয়দন সুমনমদ শষ্ট সকান যাভ শ সদয়া দয়দছ মক না ?                   যাঁ    না 

       . উিয যাঁ দর াংমক্ষপ্ত ফণ শনা মদন : 

 

১৯. ইনস্ট্রাক্টয ও কাযী ইনস্ট্রাক্টয কর্তশক মফদ্যারয় মযদ শদনয পূফ শফতী এক ভাদয চাযটি (দ্বদ্বফচয়দনয ভাধ্যদভ) প্রমতদফদন মূল্যায়নপূফ শক ভন্তব্য 

      কযদফন :  

 

 
২০ ক.  ফ শদল মযদ শনকাযী কভ শকতশায নাভ :                                                দফী :                     মযদ শন তাময  : 
 
  . পূফ শফতী মযদ শদন উদেম ত মফদল মফদল অমনয়দভয (মমদ থাদক) াংমক্ষপ্ত মফফযণ : 

 

 

  
 গ.  পূফ শফতী মযদ শদন উদরস্দম ত মনদদ শাফরীয ভদধ্য সমগুদরা ামরত য়মন তায ক্রমভক নম্বয এফাং প্রমতামরত না ওয়ায কাযণ : 

 

 

 
মফমফধ মফলয়ক তথ্য : 

২১. মযদ শন ফছদয ইউআযম/টিআযম াংমস্দষ্ট প্রাথমভক মফদ্যারদয় মক্ষাথী বমতশ এফাং মযদ শন তামযদ  উমস্থত মক্ষাথী : 
 সেমণ মযদ শন ফছদয বমতশ মযদ শন তামযদ  সেমণদত উমস্থত 

াধাযণ মফদল চামদাম্পন্ন াধাযণ মফদল চামদাম্পন্ন উমস্থমতয ায (%) 

ফামরকা সভাট ফামরকা সভাট ফামরকা সভাট ফামরকা সভাট 

মশু    

 

        

প্রথভ   

 

        

মদ্বতীয়   

 

        

র্ততীয়   

 

        

চতুথ শ   

 

        

ঞ্চভ   

 

        

ফ শদভাট   

 

        

 

২২. মযদ শন ফছদযয পূফ শফতী ফছদয ইউআযম/টিআযম াংমিষ্ট প্রাথমভক মফদ্যারদয়য প্রাথমভক মক্ষাভানী যীক্ষায পরাপর : 
বমতশকৃত মডআযভুক্ত অাংিণকাযী কৃতকাম শ অকৃতকাম শ াদয 

ায 

বৃমি প্রাপ্ত াংখ্যা 

মজমএ ৫ মজমএ ৪<৫ মজমএ ৩<৪ মজমএ ১<৩ ট্যাদরন্টপুর াধাযণ 

   

 

 

        

 

২৩.  ইনস্ট্রাক্টয কর্তশক ভদডর স্কুদরয/অমপ  কযাম্পাদ অফমস্থত প্রাথমভক মফদ্যারদয়য উন্নয়দন কী কী দদক্ষ মনদয়দছন তায মফফযণ : 

২৪.  ইউআযমদত মফলয়মবমিক উকযদণয তামরকা আদছ মক না ?        যাঁ        না  

২৫. ক.  উদজরায প্রাথমভক মক্ষায ভাদনান্নয়দন ইনস্ট্রাক্টয এয মফদল সকান অফদান আদছ মক না ?                          যাঁ     না 

       .  উিয যাঁ দর াংমক্ষপ্ত ফণ শনা মদন : 
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২৬.  উদজরা মক্ষাকমভটিয বা মনয়মভত অনুমিত য় মক? (কাম শমফফযণী সদদ  ভন্তব্য কযদফন)    যাঁ        না  

 

 

 
২৭. মযদ শদকয ভদত ভানম্মত প্রাথমভক মক্ষায রক্ষয অজশদন ইনস্ট্রাক্টয এয াযদম শতা: 

 

       অমত উিভ  উিভ  ভধ্যভ         চরমত ভাদনয       চরমত ভাদনয  

     
 
 

 

২৮.  ামফ শক ভন্তব্য ও সুাময : 

 

১. 

 
২. 

 
৩. 

 
৪. 

 
৫. 

 
          মযদ শনকাযীয স্বাক্ষয, তাময  ও ীর : 

 
স্মাযক নাং :                                                                                                        তাময  : 

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

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

2. ভামযচারক, প্রাথমভক মক্ষাআমধদপ্তয, সকন ২, মভযপুয, ঢাকা- ১২১৬ 

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

4. সুামযনদটনদডন্ট, ...................................মটিআই,  উদজরা/থানা ............................ সজরা-......................। 

5. ইনস্ট্রাক্টয, উদজরা/থানা মযদা শ সন্টায, উদজরা/থানা-..............................., সজরা- ...................................। 

6. াংযক্ষণ কম।  

 

 
                                                                                                                     মযদ শনকাযীয স্বাক্ষয  

                                                                                                               তাময  ও ীর :  
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