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www.dshe.gov.bd

gva¨wgK we`¨vjq GKv‡WwgK mycviwfkb QK -K
(gvV ch©v‡qi K¬v÷vi Kg©KZ©vMY wkÿv cÖwZôvb cwi`k©bKv‡j GKv‡WwgK mycviwfk‡bi Rb¨ G QK e¨envi Ki‡eb)| cÖ‡hvR¨ †ÿ‡Î wUK (√) w`b

1. mvaviY Z_¨ :
wkÿv cÖwZôv‡bi bvg :
cÖwZôvb cÖav‡bi bvg :
†gvU wkÿK msL¨v I weMZ gv‡m Dcw¯’wZ (kZKiv nvi):
Dc‡Rjv
†Rjv
I‡qemvBU
B-†gBj
e¨e¯’vcbv
miKvwi
aib
evjK
GgwcIfz³
cÖvwZôvwbK ¯^-g~j¨vqb QK (ISAS) Abyhvqx K¨vUvMwi
G
cwi`k©bKvix Kg©KZ©vi bvg I c`ex :

BAvBAvBGb
†dvb
†emiKvwi
evwjKv

Ab¨vb¨
†Kv-GWy‡Kkb
GgwcIfz³ bq

we

wm

wW

B
cwi`k©‡bi ZvwiL :

2 (K) wkÿv cÖwZôv‡bi wkLb-†kLv‡bv cwi‡ek msµvšÍ Z_¨ (cÖ‡hvR¨ †ÿ‡Î wUK (√) w`b) :
†MBU Av‡Q wK bv?
nu¨v/bv

mxgvbv cÖvPxi Av‡Q wK bv?
nu¨v/bv

wkÿv cÖwZôv‡bi Avw½bv
wkÿv_x©‡`i Uq‡jU
wkÿv_x©‡`i wbivc` cvbxq Rj

†Ljvi gvV Av‡Q wK bv?
nu¨v/bv

wk¶K Kgbiæg Av‡Q wK bv?
nu¨v/bv

cwi®‹vi-cwi”Qbœ
e¨envi †hvM¨
ch©vß e¨e¯’v Av‡Q

ch©vß †kÖwYK¶ Av‡Q wK bv?
nu¨v/bv

†gvUvgywU cwi®‹vi-cwi”Qbœ
e¨envi †hvM¨ bq
Ach©vß

Acwi®‹vi
e¨e¯’v †bB
e¨e¯’v †bB

ch©vß e¨e¯’v Av‡Q

Ach©vß

e¨e¯’v †bB

ch©vß e¨e¯’v Av‡Q

Ach©vß

0-25%

26-50%

ব্যবস্থা Av‡Q

ব্যবস্থা †bB

ব্যবস্থা Av‡Q

ব্যবস্থা †bB

ব্যবস্থা গ্রহে কো হে

ব্যবস্থা গ্রহে কো হে ো

আনোচো কো হে

আসোচো কো হে ো

†kÖwYK‡¶i ‡gvU msL¨v

(L) ¯^v¯’¨wewa msµvšÍ Z_¨ (cÖ‡hvR¨ †ÿ‡Î wUK (√) w`b) :
mvevb cvwbmn e¨envi Dc‡hvMx nvZ†avqvi ¯’vb
m¤ú~Y© wkÿv cÖwZôvb cÖwZw`b
RxevYygy³Ki‡Yi e¨e¯’v
wkÿv cÖwZôv‡b Ae¯’vbKv‡j wkÿKwkÿv_©x-Kg©Pvixi gv¯‹ e¨env‡ii nvi
wkÿv cÖwZôv‡b cÖ‡e‡ki mgq wkÿv_©xwkÿK-Kg©Pvixi kix‡ii ZvcgvÎv
cwigv‡ci e¨e¯’v সংক্রান্ত
শিক্ষা প্রশিষ্ঠানে আইনসানেিে সসন্টানেে
ব্যবস্থা সংক্রান্ত
সডঙ্গু প্রশিনোনে শবদ্যােনেে অভ্যন্তনে ও
আনিপানি জনে থাকা পাশে অপসােনেে
ব্যবস্থা গ্রহে কো হে শকো?
শিক্ষকগে সেশেকনক্ষ শিক্ষাথীনেে িাশেেীক
-োেশসক স্বাস্থয ও স্বাস্থযশবশে সম্পনকে
আনোচো বা সনচিে কনেে শকো?

e¨e¯’v †bB
71-75%

76-100%

3. †kÖwYKÿ msµvšÍ Z_¨ :
cwi®‹vi-cwi”QbœZv
†kÖwY
cwi®‹vicwi”Qbœ
6ô
7g
8g
9g
10g
mvwe©K
we‡ePbvq
cÖ‡hvR¨
†ÿ‡Î wUK
(√) w`b

Acwi®‹vi

wkÿv_©x KZ…©K wbR
সেশেকক্ষ I msjMœ
eviv›`v cwi®‹vi-cwi”Qbœ
Kiv nq wKbv?
nq

nq bv

wkÿv DcKiY I
mw¾ZKiY

ch©vß

Ach©vß

eø¨vK-‡ev‡W©i Ae¯’v
e¨envi
Dc‡hvMx

e¨env‡ii
Dc‡hvMx bq

সেশেকনক্ষ wkÿv_©x‡`i emvi e¨e¯’v
(িােীশেক দূেত্ব কেপনক্ষ ৩ ফুট বজাে সেনে বসাে শেেে
পােে )
সম্পূ র্ণরুপে নিয়ম
োলি করা হয়

আংনিকভাপে নিয়ম
নিয়ম োলি করা হয় bv
োলি করা হয়

4. weÁvbvMvi, Kw¤úDUvi j¨ve I jvB‡eªwi msµvšÍ Z_¨ (cÖ‡hvR¨ †ÿ‡Î wUK (√) w`b ):
jvB‡eªwi

weÁvbvMvi

Av‡Q

e¨envi
nq

bvB

e¨envi
nq bv

Av‡Q

e¨envi
nq

bvB

আইশসটি j¨ve e¨envi K‡i
AbjvBb K¬vm MÖnY Kiv nq wK bv?

AvBwmwU j¨ve
e¨envi
nq bv

Av‡Q

bvB

e¨envi
nq

e¨envi
nq bv

nu¨v

gšÍe¨

bv

5. wkÿv_©x msµvšÍ Z_¨ : (cwi`k©b Zvwi‡L)
†kÖwY
QvÎ

wkÿv_©xi
msL¨v
QvÎx

‡gvU

Dcw¯’Z wkÿv_©xi
msL¨v
QvÎ
QvÎx
‡gvU

weMZ gv‡m GKvav‡i 5 ev Z‡ZvwaK
w`b Abycw¯’Z wkÿv_©xi msL¨v
QvÎ
QvÎx
‡gvU

GKvav‡i 5 ev Z‡ZvwaK w`b Abycw¯’Z
wkÿv_©xi wel‡q M„nxZ e¨e¯’v

6ô
7g
8g
9g
10g
†gvU

6. wkÿK I cÖwkÿY msµvšÍ Z_¨ :
cyiæl/
gwnjv

Kg©iZ
wkÿK

GgwcIfz³
wkÿK

LÛKvwjb
wkÿK

wcweGg
cÖwkÿYcÖvß

weGW

AvBwmwU
cÖwkÿYcÖvß

Kw¤úDUvi
cÖwkÿYcÖvß

KvwiKzjvg
cÖwkÿYcÖvß

m„Rbkxj
cÖwkÿYcÖvß

Ab¨vb¨

cyiæl
gwnjv
‡gvU

cÖwkÿY msµvšÍ
†iwR÷vi
msiÿY Kiv nq
wKbv
nu¨v/bv

7. †kÖwY cvV`vb ch©‡eÿY : (b~¨bZg `yÕwU K¬vm ch©‡eÿY K‡i †kÖwYi Z_¨ c~iY Kiyb)
†kÖwY

wel‡qi
bvg

wk¶K cvV
cvV`v‡b e³…Zv c×wZ
cwiKíbv AbymiY
AbymZ
„ n‡q‡Q
Ki‡Qb (n¨uv/bv)
(n¨uv/bv)

cvV`v‡b AskMÖnY g~jK
c×wZ‡Z mKj wkÿv_©x
AskMÖnY K‡i‡Q
(n¨uv/bv))

wkÿv_©xiv `jxq KvR
Dc¯’vcb K‡i‡Q ev eø¨vK
†evW© e¨envi K‡i‡Q
(n¨uv/bv)

wkÿK evwoi KvR
ch©‡eÿY K‡i
wkÿv_x©‡`i civgk©
w`‡q‡Qb (n¨uv/bv)

wkÿv DcKiY
e¨eüZ n‡q‡Q
(n¨vu/bv)

wkÿK mgq
wWwRUvj Kb‡›U›U
m¤ú‡K© m‡PZb e¨envi K‡i K¬vm †bqv
wQ‡jb (n¨uv/bv) n‡q‡Q wK bv? (n¨uv/bv)

6ô
7g
8g
9g
10g

8. ‡kÖwY cvV`v‡b (AbjvBb/mivmwi) gvwëwgwWqv I wWwRUvj K‡›U›U e¨envi msµvšÍ Z_¨ : (weMZ gv‡mi)

শ্রেনর্

gvwëwgwWqv
e¨envi K‡i M„wnZ
K¬v‡mi msL¨v

wkÿKiv wb‡RivB wWwRUvj
K‡›U›U •Zwi K‡i K¬vm wb‡q
_v‡Kb Giƒc K¬vm msL¨v

wWwRUvj K‡›U›U
Ab¨ †Kvb Drm n‡Z wWwRUvj K‡›U›U
wkÿK evZvqb Gi wWwRUvj
e¨envi K‡i M„nxZ K¬vm msL¨v
K‡›U›U e¨envi K‡i M„nxZ K¬vm
(ইউনেনকা শেনসাস ে টুেশকট/
msL¨v
RELM কনন্টট/ Ab¨vb¨

¯’vqx gvwëwgwWqv K¬vmiæg
Av‡Q wK bv?
(n¨uv/bv)

6ô
7g
8g
9g
10g
‡gvU

9. cÖwZôvb cÖav‡bi †iwR÷vi I wkÿ‡Ki Wv‡qwi msµvšÍ Z_¨ :
cÖwZôvb cÖav‡bi †iwR÷vi [cÖ‡hvR¨ †ÿ‡Î wUK (√) w`b
m¤ú~Y© nvjbvMv`

AvswkK nvjbvMv`

]

nvjbvMv` bq

wkÿ‡Ki Wv‡qwi (msL¨vq)
m¤ú~Y© nvjbvMv`

AvswkK nvjbvMv`

nvjbvMv` bq

gšÍe¨

10. cÂevwl©K/evwl©K Dbœqb cwiKíbv msµvšÍ Z_¨ :
cÖwZôv‡bi mvwe©K Dbœq‡b cÂevwl©K Dbœqb cwiKíbv cÖYqb Kiv n‡q‡Q wK bv ?
cÖwZôv‡bi mvwe©K Dbœq‡b evwl©K Dbœqb cwiKíbv cÖYqb Kiv n‡q‡Q wK bv ?
cwiKíbv cÖYq‡b GmGgwm/Mf©wbs ewW/GKv‡WwgK KvDwÝj, AwffveK, mswkøó K¬v÷vi Kg©KZ©v AskMÖnY K‡i‡Qb wK bv?
cÖwZôv‡bi Dbœqb cwiKíbvq jÿ¨gvÎv ev¯Íevq‡b me©‡kl GmGgwm mfv A_ev wkÿK mfvq Av‡jvPbv n‡q‡Q wK bv?

nu¨v
nu¨v
nu¨v
nu¨v

bv
bv
bv
bv

11. †kÖwY cvV`vb ch©‡eÿ‡Y cÖwZôvb cÖav‡bi f~wgKv :
cÖwZôvb cÖavb †kÖwY cvV`vb ch©‡eÿY K‡ib ?
n¨vu
bv

†kÖwY cvV`vb ch©‡eÿY K‡i _vK‡j weMZ GKgv‡m KZRb wkÿ‡Ki †kÖwY cvV`vb ch©‡eÿY K‡i‡Qb ?

12. mfv msµvšÍ Z_¨ :
mfvi bvg

†iwR÷vi/†iRy‡jkb msiÿY
Kiv nq wK bv (n¨uv/bv)

n¨uv/bv

(GmGgwm msµvšÍ mgm¨v
Av‡Q wK bv?) (n¨vu/bv)

cÖwZôvb cÖavb wkLb-‡kLv‡bv wel‡q ¸iæZ¡ w`‡q c~Y© wkÿK mfv Av‡qvRb K‡ib wK bv
welqwfwËK wkÿK mfv Av‡qvRb K‡ib wK bv ? (cÖwZ Uv‡g© 1 evi)
wbqwgZ GmGgwm mfv K‡ib wK bv ? (`yB gv‡m 1wU)
wbqwgZ wcwUG/AwffveK mfv K‡ib wK bv ? (cÖwZ Uv‡g© 1evi)

13. mn-wk¶vµwgK Kvh©µg msµvšÍ Z_¨ :
weMZ gv‡m mn-wk¶vµwgK Kvh©µg
M„nxZ n‡q‡Q

†iwR÷vi msiÿY Kiv nq wK bv?

M„nxZ nqwb

n¨uv

gšÍe¨

bv

14. ¯^í K…wZavix wkÿv_x©‡`i wPwýZKiY msµvšÍ Z_¨ :
wPwýZ K‡i c`‡ÿc MÖnY Kiv nq

wPwýZ Kiv nq wKš‘ †Kvb c`‡ÿc MÖnY Kiv nq bv

wPwýZ Kiv nq bv

15. m„Rbkxj cÖkœ cÖYqb c×wZ ev¯Íevqb welqK Z_¨ :
cÖwZôv‡bi wkÿKMY m„Rbkxj cÖkœ cÖYqb
K‡ib

Ab¨ cÖwZôvb Gi mn‡hvwMZvq m„Rbkxj cÖkœ
cÖYqb K‡ib

evwni †_‡K m„Rbkxj
cÖkœ msMÖn K‡ib

gšÍe¨

16. avivevwnK g~j¨vqb (CA) msµvšÍ Z_¨ : (cÖ‡hvR¨ †ÿ‡Î)
avivevwnK g~j¨vqb (CA)
Abymv‡i wk¶v_©xi K…wZ‡Z¡i
†iKW© msi¶Y

c~Y©v½ †iKW© msi¶YKvix
wk¶‡Ki msL¨v:

AvswkKfv‡e †iKW©
msi¶YKvix wk¶‡Ki msL¨v:

†iKW© msi¶Y K‡ib bv
Giƒc wk¶‡Ki msL¨v

gšÍe¨

17. cix¶vi djvdj m¤úwK©Z Z_¨:
cix¶vi djvdj (mvj)
(me©‡kl djvdj/ g~j¨vqb Abyhvqx)
6ô
7g
8g
9g
10g
†R.Gm.wm
Gm.Gm.wm

‡gvU wkÿv_©x
msL¨v

AskMÖnYKvix
wkÿv_©x msL¨v

K…ZKvh© wkÿv_©x
msL¨v

AK…ZKvh© wkÿv_©xi
gv‡bvbœq‡b M„nxZ c`‡ÿc

gšÍe¨

18. অেোইে ক্লাস কার্ েক্রে সংক্রান্ত িথ্য :
শবদ্যােে হনি শিক্ষাথীনেে জন্য সকাে অেোইে ক্লাস কার্ েক্রে গ্রহে
কো হনেনে শক ো? ( প্রনর্াজয সক্ষনে টিক (√)শেে)
19. গৃহীি অেোইে ক্লানসে েেে ও সংখ্যা : (শবগি
শবগি োনস সকাে পদ্ধশিনি
কেটি ক্লাস সেওো হে (সংখ্যা)
ষষ্ঠ
সপ্তে
অষ্টে
েবে
েিে
‡gvU

হযাঁ

ো

োনসে িনথ্যে শভ্শিনি)

ইউটিউব
োইভ্

জুে

সেসবুক োইভ্

গুগে ক্লাসরুে

অন্যান্য (টিে, শেট,
সেনসঞ্জাে, কাইনপ, মুডে)

শবগি োনস সোট
অেোইে ক্লানসে সংখ্যা

20. অেোইে ও সোসশে ক্লানস সেশেশভ্শিক শিক্ষাথীে অংিগ্রহে/উপশস্থশিে সেকড ে : (শবগি োনসে িনথ্যে শভ্শিনি)

সেশে

অধ্যেেেি শিক্ষাথীে
সংখ্যা

শবগি োনস অেোইে ক্লানস উপশস্থশি ও িিকো হাে
(%)
উপশস্থি শিক্ষাথীে সংখ্যা

শবগি োনস শবদ্যােনে সোসশে ক্লানস উপশস্থশি ও িিকো হাে
(%)

উপশস্থি শিক্ষাথীে
িিকো হাে (%)

উপশস্থি শিক্ষাথীে িিকো হাে
(%)

উপশস্থি শিক্ষাথীে সংখ্যা

ষষ্ঠ
সপ্তে
অষ্টে
েবে
েিে
সোট

21. A¨vmvBb‡g›U Kvh©µg সংক্রান্ত (শবগি োনসে িনথ্যে শভ্শিনি) :
অধ্যেেেি শিক্ষাথীে
সংখ্যা

সেশে

A¨vmvBb‡g›U Rgv`vbKvix শিক্ষাথীে সংখ্যা
ও হাে (%)
সংখ্যা

A¨vmvBb‡g›U g~j¨vqY
g~j¨vqbK…Z A¨vmvBb‡g‡›Ui
msL¨v

হাে (%)

bK‡ji Aciv‡a evwZjK…Z
A¨vmvBb‡g‡›Ui msL¨v

ষষ্ঠ
সপ্তে
অষ্টে
েবে
েিে
‡gvU

22. কনোো সংক্রেে ও প্রশিনোে সংক্রান্ত িথ্য :

কনোো সংক্রশেি শিক্ষক, শিক্ষাথী
ও কমণচারী (সংখ্যা)

শিক্ষক
(সংখ্যা)

শিক্ষাথী
(সংখ্যা)

কমণচারী
(সংখ্যা)

শিক্ষক, শিক্ষাথী ও কমণচারীর
সংক্রশেি হওোে সম্ভাব্য স্থাে
পশেবাে
(সংখ্যা)

শবদ্যােে
(সংখ্যা)

অন্যান্য
(সংখ্যা)

শিক্ষকগে শিক্ষাথী ও
িাে পশেবানেে স্বাস্থয
এবং কনোোে েক্ষে
সম্বনে সোজেবে
কনেে শক ো?
হযাঁ

ো

কনোো আক্রান্ত হনে
দ্রুিিে সেনেে েনধ্য
সংশিষ্ট সেশেে শিক্ষক –
শিক্ষাথীে কনোো সটনেে
ব্যবস্থা কো হে শকো?
হযাঁ

ো

আক্রান্ত শিক্ষক, শিক্ষাথী ও কমণচারীর
ের্ণ মাি অেস্থা সম্পপকণ শ্রখাজ খের করা
হে শকো?
হযাঁ

ো

23. mswkøó cÖwZôv‡bi mvwe©K gv‡bvbœq‡b cwi`k©bKvix Kg©KZ©v KZ©„K cÖ`Ë mycvwikmg~n (cwi`k©b eB‡q mycvwikmg~n wjwce× Ki‡Z n‡e)
welq

eZ©gvb Ae¯’v
m‡šÍvlRbK

01
02
03
04
05
06
07

†gvUvgywU

cwi`k©bKvix Kg©KZ©vi mycvwik
m‡šÍvlRbK bq

‡fŠZ cwi‡ek Dbœqb msµvšÍ
wcweGg ev¯Íevqb msµvšÍ
†kÖwY cvV`vb msµvšÍ
m„Rbkxj cÖ‡kœi gv‡bvbœq‡b
D I E K¨vUvMwifz³ cÖwZôv‡bi gv‡bvbœq‡b
¯^v¯’¨wewa
Ab¨vb¨

১।
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ওর্েবোইট (www.dshe.gov.bd) সথনক শপশবএে এে ২টি ম্যানুোে (প্রোে শিক্ষনকে সেশজোে ও শিক্ষনকে ডানেশে ) এে সেটকশপ
ডাউেনোড কনে সপ্রশেি শেনে েিো সোিানবক ব্যবহাে কোে শেনে েিো শেে । শবষেটি শেশিি কোে জন্য োঠ পর্ োনেে কেেকিোগে িোেশক
কেনবে।

২।

ববশিক েহাোেী ‘সকাশভ্ড-১৯’ পশেবশিেি পশেশস্থশিে কােনে বে শিক্ষা প্রশিষ্ঠােসমূনহ শুধু অেোইেশভ্শিক কার্ েক্রে পশেচাশেি হনিা।
বিেোনে শিক্ষা প্রশিষ্ঠানে সোসশে সেশে কার্ েক্রনেে পা িাপাশি অেোইেশভ্শিক কার্ েক্রেও অব্যাহি েনেনে। েক -ক পূেনেে সেে সকে িথ্য
র্াচাইপূব েক পূেে কে সি হনব। শবদ্যােে পশেেিেে কানে েনক উশিশেি সকাে কার্ েক্রে প শেচাশেি ো হনে প্রনর্াজয েে (কােে উনিেসহ)
শেেনি হনব। েক পূেনেে সেে শবগি োনসে িথ্য এবং পশেেিেে িাশেনেে িথ্য সিকেিাে সানথ পূেে কেনি হনব।
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