
 

                 বাংলােদশ িশ�াত�
 

‘মা�িমক ও উ� মা�িমক �েরর িশ�ায় �কািভড
�মাকােবলার �কৗশল িনধ �ারেণ জিরপ 

িশ�া
১.১ নং �ে� িশ�া �িত�ােনর নাম বাংলায় ��া�ের

নাম িল�ন। 
১.২ নং �ে� িশ�া �িত�ােনর ধরন িনব �াচন ক�ন
1.৩ নং �ে�  �িত�ান�েত �কান ��িণ �থেক �কান
1.৪ নং �ে� �র এবং ��িণ অ�যায়ী 2020 সােলর

িলিপব� ক�ন। 
1.৫ নং �ে� 2020 সােলর 1 মাচ � এবং 2021 সােলর
 
2.3 নং �ে� অনলাইন �াস পিরচালনার জ� �িত�ােন িব�মান

এমন অচল কি�উটার এই তে� অ�� �� হেব না
2.4 নং �ে� অনলাইেন �াস পিরচালনার জ� �িশি�ত

�িশ�ণ �হণ কেরেছন তােদরেক �বাঝােব। 
2.5 নং �ে�   �িত�ান হেত অনলাইন �াস পিরচালনার

কি�উটার, ওেয়বক�াম ইত�ািদ), ই�ারেনট সংেযাগ ও অনলাইন �াস পিরচালনার �িবধা �বাঝােব।
 

 �র িশ�ণ (Distance Learning): 
িশ�াথ�গণ ঘের বেস িবিভ� �যাগােযাগ
িমট/�াস ইত�ািদ) �বহার কের িশ�ার

 
3.4 নং �ে� �র িশ�ণ  প�িতেত িবষয় িভি�ক 

�াটফেম �র এেটনেড� অ�যায়ী উে�খ ক�ন। 
3.5 নং �ে� �র িশ�ণ প�িতেত পিরচািলত �ােসর

িসেল� ক�ন।  
3.5.1 নং �ে� হািজরা �হণ করা হেয় থাকেল উ� হািজরা অ�সাের ��িণ িভি�ক

সং�ায় িল�ন। 
3.6 নং �ে� ��িণিভি�ক ��ায়ণ বলেত িশ�াথ�েদর

�বাঝােব।  
3.6.3 নং �ে� �কািভড পিরি�িতেত �িত�ান ক��ক

যেথ� িকনা তা উে�খ ক�ন। 
3.6.4 নং �ে� 3.6.3 এর উ�র ‘না’ হেল তার 
3.7 নং �ে� িফ বলেত অনলাইন �াস পিরচালনার জ� �হীত �যেকােনা �কার িফ �বাঝােব।
3.8 নং �ে� �র িশ�ণ (Distance Learning) 
3.9 নং �ে� �র িশ�ণ (Distance Learning

/উে�খ ক�ন।  
 
5.1 নং �ে� কেরানায় আ�া� এবং কেরানায় ���
5.2 নং �ে� কেরানায় �া� আিথ �ক অ�দান ও অ�া� সাহা� সং�া� 
5.3 নং �ে� কেরানা �িঁক �মাকােবলায়  সরকাির

হেয় থাকেল তা িনব �াচন/ উে�খ ক�ন। 
5.4 নং �ে� কেরানাকালীন িশ�াথ�েদর �উশন 

 
1 

িশ�াত� ও পিরসং�ান ��েরা (�ানেবইস)       

মা�িমক ও উ� মা�িমক �েরর িশ�ায় �কািভড-১৯ �� �িঁকস�হ িনণ �য় এবং এসিডিজ-৪ 
�মাকােবলার �কৗশল িনধ �ারেণ জিরপ ২০২১’ শীষ �ক জিরেপর ত�ছক �রেণর িনেদ �িশকা

িশ�া �িত�ােনর ত�ছক �রেণর িনেদ �িশকা 
��া�ের �ী�িত অ�যায়ী িল�ন এবং �িত�ান� �কান উপেজলা/থানা

ক�ন। 
�কান ��িণ পয �� পাঠদান করা হয় তা িল�ন। 
সােলর 1 মাচ � এবং 2021 সােলর 1 মাচ � পয �� ছা�-ছা�ীর সং�া

সােলর 1 মাচ � পয �� কম �রত িশ�ক িশি�কার সং�া হািজরা খাতা অ�সাের িল�ন।  

�িত�ােন িব�মান কি�উটােরর সং�া (সচল/�মরামত �যা�) 
এমন অচল কি�উটার এই তে� অ�� �� হেব না। 

অনলাইেন �াস পিরচালনার জ� �িশি�ত িশ�ক বলেত �য িশ�কগণ অনলাইেন �াস পিরচালনা সং�া� �কান না �কান 
 

পিরচালনার �ব�া বলেত �িত�ােন অনলাইন �াস পিরচালনার উপেযাগী িডভাইস 
ই�ারেনট সংেযাগ ও অনলাইন �াস পিরচালনার �িবধা �বাঝােব। 

(Distance Learning): �র িশ�ণ বা Distance Learning হে� এমন এক�
�যাগােযাগ মা�ম (�যমন: �িভ বা ই�ারেনট িভি�ক �যাগেযাগ মা�ম �ম

িশ�ার �েযাগ লাভ কের থােক। 

িভি�ক স�ােহ পিরচািলত �ােসর সং�া এবং তােত অংশ�হণকারী ছা�
  

�ােসর উপি�িত িনি�েতর জ� �কান �কার হািজরা �হণ করা হেল

থাকেল উ� হািজরা অ�সাের ��িণ িভি�ক িনয়িমত, অিনয়িমত এবং অ�পি�ত

িশ�াথ�েদর এসাইনেম� �দান ও ��ায়ণ বা একােডিমক ��ায়েণ �ব�ত

ক��ক বাংলা ও ইংেরিজ পঠন ও গািণিতক দ�তা পিরমােপ পিরচািলত

 কারণ বা কারণ স�হ িলিপব� ক�ন। 
িফ বলেত অনলাইন �াস পিরচালনার জ� �হীত �যেকােনা �কার িফ �বাঝােব। 

(Distance Learning) প�িতেত �াস পিরচালনায় সরাসির অংশ�হণকারী িশ�েকর
Distance Learning) পরবত�েত �াস পিরচালনা করা না হেয় থাকেল তার কারণ বা কারণস�হ িনব �াচন 

��� বরণকারী িশ�ক এবং িশ�াথ�র হালনাগাদ ত� সং�ায় উে�খ
নং �ে� কেরানায় �া� আিথ �ক অ�দান ও অ�া� সাহা� সং�া� ত� উে�খ ক�ন। 

সরকাির �েচ�ার পাশাপািশ �িত�ান ক��ক পিরচািলত অ�া� সামািজক

 িফ/�সশন িফ/�বতন সং�া� িক িক পদে�প িনেয়েছন তা িনব �াচন

)        

৪ অজ�েন �িঁকস�হ 
িনেদ �িশকা 

থানা ও �জলায় অবি�ত তার 

সং�া �রিজ�ার খাতা �দেখ 

হািজরা খাতা অ�সাের িল�ন।   

) িল�ন। �মরামত �যা� নয় 

িশ�ক বলেত �য িশ�কগণ অনলাইেন �াস পিরচালনা সং�া� �কান না �কান 

�ব�া বলেত �িত�ােন অনলাইন �াস পিরচালনার উপেযাগী িডভাইস (�াপটপ/ 

এক� িশ�া �ব�া �যখােন 
�ম, �ফস�ক, ইউ�উব, �গল 

ছা�-ছা�ীর সং�া অনলাইন 

হেল ‘হ��’ এবং অ�থায় ‘না’ 

অ�পি�ত িশ�াথ�র সং�া 

�ব�ত �য �কান প�িতেক 

পিরচািলত ��ায়ণ প�িত 

িশ�েকর সং�া িল�ন।  
পরবত�েত �াস পিরচালনা করা না হেয় থাকেল তার কারণ বা কারণস�হ িনব �াচন 

উে�খ ক�ন। 

সামািজক কায ��ম পিরচািলত 

তা িনব �াচন/ উে�খ ক�ন। 
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িশ�াথ� ও অিভভাবকেদর ত�ছক �রেণর িনেদ �িশকা 
 

১.১ নং �ে� িশ�া �িত�ােনর নাম বাংলায় ��া�ের �ী�িত অ�যায়ী িল�ন এবং �িত�ান� �কান উপেজলা/থানা ও �জলায় অবি�ত তার 
নাম িল�ন। 

১.২ নং �ে� িশ�া �িত�ােনর ধরন িনব �াচন ক�ন। 
1.৩ নং �ে� িশ�াথ�েদর নাম ইংেরিজ বড় হােতর অ�ের িল�ন।  
1.৩.৩ নং �ে� িশ�াথ� �কান ��িণেত এবং �কান িবভােগ অ�য়নরত আেছ তা উে�খ ক�ন। 
 
2.1 নং �ে� কেরানা মহামারীর �েব � িশ�া �িত�ােনর সময় �তীত �দিনক পড়ােশানার সমেয়র �েযাজ� ঘের �ক িদন। 
2.2 নং �ে� কেরানাকালীন সমেয় �দিনক গেড় কত ঘ�া পড়ােশানা কেরন তা উে�খ ক�ন।  
2.6 নং �ে� আপনার বাসায় �কান ধরেনর ই�ারেনট সংেযাগ আেছ তার পােশ �ক িচ� িদন। ই�ারেনট সংেযাগ না থাকেল “ই�ারেনট 

সংেযাগ �নই” এর পােশ �ক িচ� িদন। 
2.7 নং �ে� ই�ারেনট সংেযাগ না থাকেল তার কারণ/কারণ স�েহ এক বা একািধক �ক িচ� িদন। আর ��মালার অপশন�েলার সােথ 

িমল না থাকেল ‘অ�া�’ এর ঘের �ক িদন। 
 
3.1 নং �ে�  কেরানাকালীন �র িশ�ণ প�িতেত �কান ধরেনর একােডিমক িশ�া �হণ কের থাকেল ‘হ��’ এবং না কের থাকেল 'না' এর 

ঘের �ক িদন।  
 

* িব: �: 3.1 এর উ�র ‘না’ হেল সরাসির �� নং 3.17.1 এ চেল যান। 
 
3.5 নং �ে� সংসদ �িভেত পিরচািলত িবষয় িভি�ক �াস�েলা কত�� �ঝেত পারেছন তা �িত� িবষেয়র পােশ অবি�ত ঘর�েলােত 

�দ� অপশন অ�যায়ী �ক িদন এবং �কান ম�� থাকেল তা িলিপব� ক�ন। 
3.6 নং �ে� সংসদ �িভেত পিরচািলত �াসস�হ �থেক পাঠ�হেণ আপিন িক িক �িবধা পাে�ন এবং িক িক অ�িবধার স�ুখীন হে�ন তা 

সংে�েপ উে�খ ক�ন। 
3.7 নং �ে� �র িশ�েণর মা�ম�েলার সাহাে� আপিন �কাথা �থেক পাঠ�হণ করেছন তার পােশ �ক িচ� িদন।  
3.8 নং �ে� স�ােহ গেড় কত� �ােস অংশ�হণ কেরন তা িনধ �ািরত অপশন�েলার ম� হেত বাছাই ক�ন। 
3.11 নং �ে� অ�াপ স�েহর মা�েম পিরচািলত �াস স�হ �থেক পাঠ�হেণ আপিন িক িক �িবধা পাে�ন এবং িক িক অ�িবধার স�ুখীন 

হে�ন তা সংে�েপ উে�খ ক�ন। 
3.12 নং �ে� অ�াপ এর মাধেম পাঠ�হণ করেত ই�ারেনট বাবদ মািসক গেড় কত টাকা খরচ হয় তা িনে�া� অপশন�েলার মে� িনব �াচন 

ক�ন। এখােন ই�ারেনট িবল/ খরচ �তীত অ�া� খরচ অ�� �� হেব না।  
3.13 নং �ে� �র িশ�ণ প�িতর িবিভ�  মা�ম �েলার মে� �কান মা�ম� আপনার িনকট সবেচেয় কায �করী/ ফল��/�িবধাজনক মেন 

হেয়েছ তার পােশ �ক িচ� িদন।  
3.14 নং �ে� �র িশ�ণ প�িতেত পাঠ�হেণর মা�েম ইংেরিজ ও বাংলা পঠন এবং গিণত দ�তা অজ�ন করা স�ব হেব িকনা তা উে�খ 

ক�ন। 
3.17.1 নং �ে� �র িশ�ণ প�িতেত সংসদ �টিলিভশেন পিরচািলত �াস স�েহ অংশ�হণ না কের থাকেল তার কারণ/কারণস�হ উে�খ 

ক�ন। যিদ সংসদ �টিলিভশেন পিরচািলত �াস স�েহ অংশ�হণ কের থােকন তেব ��� এিড়েয় যান। 
3.17.2 নং �ে� �র িশ�ণ প�িতেত িবিভ� অ�ােপর মা�েম পিরচািলত �াসস�েহ অংশ�হণ না করার কারণ/কারণ স�হ উে�খ ক�ন। 

যিদ িবিভ� অ�ােপর মা�েম পিরচািলত �াস স�েহ অংশ�হণ ক�র থােকন তেব ��� এিড়েয় যান। 
  
4.1 নং �ে� �কািভড-19 আ�া� হেয় থাকেল �কািভড-19 �টে� �া� �রজাে�র িভি�েত 'হ��'�ত �ক িচ� িদন। অ�থায় 'না' বা 'িনি�ত 

নই' এ �ক িদন। উে��, �কািভড-19 �ট� �তীত �কানভােবই �কউ �কািভড আ�া� িহেসেব গ�য হেবন না। 
4.1.1 নং �ে� আপিন �কািভড -19 এ আ�া� হেয় থাকেল �িচিকৎসার �ব�া �হণ করা হেয়িছেলা িক না উে�খ ক�ন। �িচিকৎসা বলেত 

যথাসমেয় �কািভড �ট� করােনা, হাসপাতােল ভিত� বা আইেসােলশেন থাকা সহ অ�া� জ�ির পরামশ � �সবা �হণ করােক �বাঝােব। 
4.3 নং �ে� বত�মােন কেরানাকালীন �লখাপড়ার পাশাপািশ আপিন আর িক িক কের থােকন তার পােশ �ক িদন।  
4.4.1 নং �ে� মানিসকভােব িবপয �� হেয় থাকেল তার কারণ/কারণস�হ উে�খ ক�ন। 
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4.4.2 নং �ে� কেরানাকালীন মানিসকভােব ��� থাকেত আপনার পিরবার আপনােক িকভােব সহেযািগতা করেছ তা অপশন�েলার ম� 
�থেক বাছাই কের �ক িদন। 

 
৫.১ নং �ে� অিভভাবেকর নাম ইংেরিজ বড় অ�ের িল�ন। 
৫.১.১ নং �ে� িশ�াথ�র সােথ অিভভাবেকর স�ক� িনব �াচন ক�ন। অপশেন না থাকেল ‘অ�া�’ �ত �ক িদন। 
৫.১.৩ নং �ে� অিভভাবক �কান �পশায় িনেয়ািজত তা বাছাই কের �ক িদন। অপশেন না থাকেল ‘অ�া�’ এর ঘের �ক িদন। 
৫.১.৪ নং �ে� উ�রদাতার নাম ইংেরিজ বড় অ�ের িল�ন। 
৫.১.৫ নং �ে� িশ�াথ�র সােথ উ�রদাতার স�ক� িনব �াচন ক�ন। উেল�, এখােন উ�রদাতা অিভভাবক িনেজও হেত পাের অথবা 

পিরবােরর অ� �কান সদ�ও হেত পাের। 
৫.১.৭ নং �ে� বত�মােন িশ�া �িত�ােন অ�য়নরত �ছেল এবং �মেয়র সং�া িল�ন। 
৫.১.৮ নং �ে� অিভভাবেকর মািসক �য় (পিরবােরর সকল �য়) টাকার অংেক িল�ন।  
 
** িব: �: ৫.২ �থেক ৫.১৩.১ পয �� সকল �ে� ‘আপনার স�ান/ �পা�’ বলেত ��মা� এই ��মালার ‘�সকশন-ক’ �রণকারী ঐ িনিদ �� 

স�ান/ �পা�- �ক �বাঝােব। এখােন অ�া� স�ান/ �পা�েদর ত� �দয়া যােব না। 
 
৫.৪ নং �ে� ত� �দানকারী ঐ িনিদ �� স�ান বা �পাে�র ��ে� কেরানা মহামারীর � �েব মািসক িশ�া �য় (আ�মািনক) কত িছল তা উে�খ 

ক�ন।  
৫.৫ নং �ে� ত� �দানকারী ঐ িনিদ �� স�ান বা �পাে�র ��ে� কেরানাকালীন মািসক িশ�া �য় (আ�মািনক) কত তা উে�খ ক�ন। 
৫.৭ নং �ে� আপনার স�ান বা �পা� বত�মােন �কান অথ �ৈনিতক কােজ জিড়ত থাকেল ‘হ��’ এবং না থাকেল ‘না’ �ত �ক িদন, অিনয়িমত 

ভােব �কান অথ �ৈনিতক কােজ জিড়ত  থাকেল ‘অিনয়িমত’ �ত �ক িদন। 
৫.৯ নং �ে� কেরানাকােল আপনার স�ান বা �পা�  এর পড়ােলখা চািলেয় �নওয়ার জ� �কান �কার িশ�া সহায়তা �পেয় থাকেল �কাথা 

�থেক �পেয়েছন তা অপশন �থেক বাছাই কের �ক িদন, আর না �পেয় থাকেল ‘�কান �কার আিথ �ক সহেযািগতা পাইিন’ �ত �ক 
িদন। 

৫.১৩ নং �ে� কেরানাকালীন �ল ব� থাকায় আপনার স�ান/�পা� শারীিরক অথবা মানিসক ভােব �িত��/ পিরবত�ন হে� বেল মেন 
করেল ‘হ��’ এবং অ�থায় ‘না’ �ত �ক িদন। 

5.13.1 নং �ে� 5.13 এর উ�র ‘হ��’ হেল �সে�ে� তােক শারীিরক ও মানিসক ভােব ��� রাখেত আপিন িকভােব সাহা� করেছন তা 
অপশন �থেক বাছাই কের �ক িদন। �দ� অপশেন না থাকেল অ�া� �ত উে�খ ক�ন। 
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ন�না িশ�াথ� িনব �াচন প�িত 

�থেম ��িণর িশ�াথ�র সং�ােক ৫ িদেয় ভাগ ক�ন। ধির ভাগ ফল ১৩। ��িণর �থম িশ�াথ� িনব �াচন করেত হেব �রাল ন�র ১ �থেক ১৩ 

এর মে�র �য �কান একজনেক। ধির, ষ� ��িণর ��ে� �রাল ন�র� ১। তাহেল ষ� ��িণর ��ে� িনব �ািচত �থম ছা�/ছা�ী� হেব এক �রাল 

ন�রধারী িশ�াথ�। িনব �ািচত ২য় ছা�/ছা�ী� হেব ১৪(১+১৩) �রাল ন�রধারী িশ�াথ�। এভােব ৩য়, ৪থ � ও ৫ম িনব �ািচত ছা�/ছা�ীরা হেব 

যথা�েম ২৭(১৪+১৩), ৪০(২৭+১৩), এবং ৫৩ (৪০+১৩) �রাল ন�রধারী িশ�াথ�। িশ�াথ� িনব �াচেন ছা�-ছা�ী সং�ার সমতা িনি�ত 

করেত হেব। 

�িত �ই� ন�না �ল �থেক ৫� ��িণর ৫*৫=২৫ িশ�াথ� ও তােদর অিভভাবেকর সা�াৎকার �হণ কের ত� সং�হ করেত হেব। 

একইভােব �িত �ই� ন�না মা�াসা �থেক ৫� ��িণর ৫*৫=২৫ িশ�াথ� ও তােদর অিভভাবেকর সা�াৎকার �হণ কের ত� সং�হ করেত 

হেব। িক� �ল এ� কেলজ, আিলম, ফািজল ও কািমল মা�াসার ��ে� ৫+২=৭ ��িণর ৭*৫=৩৫জন হেব। কেলেজর ��ে� �ই� ��িণর 

২*৫=১০ জন হেব। 

উে��, �থম �ল/মা�াসা �থেক ৬�, ৮ম ও ১০ম ��িণর িশ�াথ� িনব �াচন করেল অপর� �থেক ৭ম ও ৯ম ��িণর িশ�াথ� িনব �াচন ক�ন। 

এভােব �িত ��িণর িশ�াথ�র সং�া ও ছা�-ছা�ীর সং�ার সমতা র�ার �চ�া করেত হেব। 

িনেচর ছেক ন�না চয়েনর িব�ািরত নকশা �দয়া হেলা (উদাহরণ): 

��িণ 
��িণেত �মাট িশ�াথ�র 

সং�া 
��িণেত �মাট িশ�াথ�র 

সং�া/৫=x 
১ম িনব �ািচত ছা�/ছা�ী 

�রাল ন�র (িনিদ �� থাকেব) 
িনব �ািচত ছা�/ছা�ী 

�রাল ন�র (…+x) 
(১) (২) (৩) (৪) (৫) 
৬� ৬৫ ১৩ ১ ১, ১৪, ২৭, ৪০, ৫৩ 
৭ম ৬০ ১২ ২ ২, ১৪, ২৬, ৩৮, ৫০ 
৮ম ৫৪ ১০.৮=১১ ৩ ৩, ১৪, ২৫, ৩৬, ৪৭ 
৯ম ৪৫ ৯ ৪ ৪, ১৩, ২২, ৩১, ৪০ 
১০ম ৪১ ৮.২=৮ ৫ ৫, ১৩, ২১, ২৬, ৩৪ 
১১শ ৬৫ ১৩ ১ ১, ১৪, ২৭, ৪০, ৫৩ 
১২শ ৫৫ ১১ ২ ২, ১৩, ২৪, ৩৫, ৪৬ 

 
 
 

 ত� সং�হ স�� হেল িনিদ �� �ােন �া�র �হণ কের এবং িনেজ �া�র কের উ�রদাতােক �ক ধ�বাদ �াপন ক�ন।   

 জিরপ ত�ছক �রেণ �য �কান সহেযািগতা/ পরামেশ �র জ� �যাগােযাগ ক�ন:  
নং নাম পদিব �টিলেফান ন�র �মাবাইল ন�র 
১। জনাব �শখ �মাঃ আলমগীর িচফ, পিরসং�ান িবভাগ ০২ ৫৫১৫১৮১5 ০১৭১১৫৭৬৩৩৩ 
2। জনাব এস.এম কাম�ল হাসান খান পিরসং�ান অিফসার ০২ ৫৫১৫২১১৫ ০১৫৫২৩৩৯২৩১ 

3। জনাব �মাহা�দ ফখ�ল হাসান পিরসং�ান অিফসার - ০১৭১২৫৫৫৪৬৯ 
৪। জনাব �র �মাহা�দ পিরসং�ান অিফসার ০২ ৫৫১৫১৭৯৮ ০১৭১০৪৮০৯৯২ 

 
 
 
 
 
 




