












শিক্ষা মন্ত্রণালয় 

বাাংলাদেি শিক্ষাতথ্য ও পশিসাংখ্যান ব্যুদিা (ব্যানদবইস) 

Rwi‡cvËi hvPvB Rwic (PEC) 2020 

( cÖ‡hvR¨ †ÿ‡Î wUK √ wPý w`b) 

1. wkÿv cÖwZôv‡bi bvg (evsjvq): ............................................................................... BAvBAvBGb: .................... 

 Bs‡iwR‡Z: ..............................................................................  

 Dc‡Rjv:.................................. †Rjv: .......................... wefvM: ..............................  

†gvevBj bv¤^vi--------------------†dvb----------------------------weKí †gvevBj bv¤^vi:------------------------ B-†gBj :-------------------------- 

I‡qemvBU:--------------------------wbe©vPbx GjvKv (RvZxq b¤̂i):------------------------- wbe©vPbx GjvKv (†Rjv b¤̂i):------------------------------ 

2. aib: 1 ¯‹zj  2 ¯‹zj A¨vÛ K‡jR  3 K‡jR  4 gv ª̀vmv  5 KvwiMwi  6 †ckvMZ  7 wkÿK cÖwkÿY 

 

3.  cÖwZôvbwU‡Z Bs‡iwR fvm©‡b cvV`vb  nq wK?  n¨uv-1  bv-2 

 

4.  e¨e ’̄vcbv: miKvwi  †emiKvwi  ’̄vbxq miKvi   ¯̂vqËkvwmZ    wLªóvb wgkbvwi   Ab¨vb¨  

 

5.  cÖwZôvbwU †Kvb GjvKvq : 

 

MÖvgxY  

†Rjv m`i 

†cŠimfv 

 

Dc†Rjv m`i 

†cŠimfv 

 

Dc†Rjv m`i 

†cŠimfv bq 

 

wmwU 

K‡c©v‡ikb 

 

Ab¨vb¨ †cŠi 

GjvKv 

 

6. wkÿv cÖwZôv‡bi wkÿv_©x m¤úwK©Z Z_¨ 

‡kÖwY 

wkÿv_©x wiwcUvi WªcAvDU 

1 gvP© 2020 Gi nvwRiv LvZv ‡`‡L 

Z_¨ wjLyb 

wiwcUvi wkÿv_©xi msL¨v (2019 I 2020 

Gi nvwRiv LvZv †`‡L wjLyb) 

WªcAvDU wkÿv_©xi msL¨v (2019 I 

2020 Gi nvwRiv LvZv †`‡L wjLyb) 

†gvU QvÎx †gvU QvÎx †gvU QvÎx 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

*msw&køó wkÿv cÖwZôv‡bi ‡kÖwYmg~‡ni Dci wfwË K‡i cÖ‡qvRbxq Z_¨ wjwce× Kiæb| 

 

7. GmGmwm/`vwLj/GmGmwm †fv‡Kkbvj/`vwLj †fv‡Kkbvj cixÿvi djvdj 

cixÿvi 

bvg I eQi 

wefvM 

†iwR: wkÿv_©x 

msL¨v 

cixÿv_©xi 

msL¨v 

*cÖvß wRwcG Abyhvqx cv‡mi msL¨v 

†gvU cvm 

QvÎ QvÎx 

†gvU QvÎx †gvU QvÎx 
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†gvU QvÎx 

GmGmwm 

2020 

gvbweK                 

weÁvb                 

e¨emvq wkÿv                 

`vwLj 

2020 

mvaviY                 

weÁvb                 

‡gvRvweŸ`                 

wndRyj KziAvb                 

GmGmwm ‡fv‡Kkbvj 2020                 

`vwLj †fv‡Kkbvj 2020                 



8. gvwëwgwWqv †kÖwYKÿ, Kw¤úDUvi msL¨v, wkÿKZv †ckv †Q‡o w`‡q‡Qb Ggb wkÿK msL¨v, Pedagogical Kv‡R e¨eüZ Kw¤úDUvi msL¨v  

gvwëwgwWqv †kÖwY Kÿ 

msL¨v 

mPj Kw¤úDUvi msL¨v (j¨ve+ 

Ab¨vb¨) 

1/7/2019  n‡Z 30/06/2020 ch©šÍ wkÿKZv †ckv 

†Q‡o w`‡q‡Qb Ggb wkÿK msL¨v 
Pedagogical Kv‡R e¨eüZ 

Kw¤úDUvi msL¨v 

 †gvU gwnjv 

     

 

9. wkÿK m¤úwK©Z Z_¨-2020 (1 gvP© 2020 gv‡mi wkÿK nvwRiv Abyhvqx) 

Kg©iZ wkÿK খন্ডকালীন wkÿK 
†ckvMZ wWwMÖavix wkÿK msL¨v 

(we.GW, Gg.GW, we.wc.GW, we,GM.GW BZ¨vw`) 

†gvU gwnjv †gvU gwnjv  †gvU gwnjv 

      

*†cv÷-cÖvBgvwi Í̄‡ii cvV`vbiZ wkÿK‡`i Z_¨ wjwce× Kiæb| 

10. †fŠZ my‡hvM myweav I wkLb-†kLv‡bv Kvh©µg m¤úwK©Z Z_¨-2020 

†fŠZ my‡hvM myweav n¨uv-1 bv-2 wkLb †kLv‡bv Kvh©µg msL¨v 

wkÿK I wkÿv_©x‡`i Rb¨ wbivc` Lvevi 

cvwbi e¨e ’̄v Av‡Q wK?    

  gvwëwgwWqv e¨envi K‡i cÖwZw`b KqwU K¬vm †bIqv nq  

 

QvÎx‡`i Rb¨ c„_K Uq‡jU Av‡Q wK?       gvwëwgwWqv e¨env‡i mÿg wkÿK msL¨v  

U¨vsK n‡Z U¨v‡ci gva¨‡g cvwb Avmvi 

e¨ve ’̄v (Running water) Av‡Q wK     

  K¬vm iæwUb Abyhvqx Bs‡iwR cvV`vbKvix  wk¶K msL¨v  

Iqvm-eøK Av‡Q wK      Bs‡iwR wel‡q cvV`vbKvix wkÿ‡Ki œ̄vZK (cvm), œ̄vZK m¤§vb I 

œ̄vZ‡KvËi ch©v‡q Bs‡iwR welq Aa¨qb m¤úwK©Z Z_¨ 

 

cÖwZôv‡bi mvevbmn nvZ ‡avqvi myyweav 

(Hand washing  facilities) Av‡Q wK? 

  K¬vm iæwUb Abyhvqx MwYZ wel‡q cvV`vbKvix wk¶K msL¨v  

we‡kl Pvwn`v m¤úbœ wkÿv_©xi Rb¨ c„_K 

Uq‡jU Av‡Q wK 

  MwYZ wel‡q cvV`vbKvix wkÿ‡Ki œ̄vZK (cvm), œ̄vZK m¤§vb I 

œ̄vZ‡KvËi ch©v‡q MwYZ welq Aa¨qb m¤úwK©Z Z_¨ 

 

 

11.  Avcbvi cÖwZôvbwU `y‡h©vMcÖeY GjvKvq Aew ’̄Z wK?   n¨uv-1  bv-2 

 

11.1  Avcbvi cÖwZôvbwU ২০২০ সালে †Kvb& ai‡bi ỳ‡h©vM কবলেত হলেলিে ? 

R‡jv”Q¡vm-1  mvB‡K¬vb-2  eb¨v-3  Rjve×Zv-4  jeYv³Zv-5  b`x fv½b-6  Liv cÖeY-7  f~wgK¤ú-8 

               

cvnvoaŸm-9  †Rvqvi-fvUv-10  Ab¨vb¨-11           

 

12.  K‡ivbvKvjxb wkÿv_x©‡`i cov‡kvbvi ‡ÿ‡Î 

Avcbvi cÖwZôv‡bi f~wgKv Kx wQj ? 

1.AbjvBb K¬v‡mi 

Av‡qvRb Kiv n‡q‡Q 

2.wkÿv_x©‡`i cov‡kvbvi 

wel‡q †Uwj‡dvwbK Z`viwK 

Kiv n‡q‡Q 

3.jKWvD‡bi Kvi‡Y 

†Kvb D‡`¨vM †bIqv 

hvqwb 

4.AbjvB‡b cixÿv 

wb‡q‡Qb wKbv 

 

12.1 msm` †Uwjwfk‡b cÖPvwiZ ÔAvgvi N‡i Avgvi ¯‹zjÕ Kvh©µ‡g 

Avcbvi wkÿv cÖwZôv‡bi wkÿv_x©‡`i AskMÖnY †Kgb ? 

m‡šÍvlRbK -1  †gvUvgywU -2  m‡šÍvlRbK bq -3 

 

12.2 K‡ivbvq AvµvšÍ wkÿv_ ©x, wkÿK I Kg©Pvix‡`i Z_¨: 

wkÿv_©x wkÿK Kg©Pvix 

‡gvU QvÎx ‡gvU gwnjv ‡gvU gwnjv 

      

 

12.3  K‡ivbvq g„Zz¨eiYKvix wkÿv_ ©x, wkÿK I Kg©Pvix‡`i Z_¨: 

wkÿv_©x wkÿK Kg©Pvix 

‡gvU QvÎx ‡gvU gwnjv ‡gvU gwnjv 

      

 

13. 2020 mv‡ji wkÿv RwicKv‡j wkÿv cÖwZôvb †_‡K Z_¨ cÖ`vb K‡i‡Qb (wb‡¤œv³ cÖwZôv‡bi Dci wUK w`b):  

    1. wbR wkÿv cÖwZôvb 2. Ab¨ wkÿv cÖwZôvb  3. UITRCE †K›› ª̀ 4. Kw¤úDUv‡ii †`vKvb 5. BDwbqb wWwRUvj †m›Uvi     

 
 

  

Z_¨ msMÖnKvixi ¯̂vÿi I ZvwiL  cÖwZôvb cÖav‡bi ¯̂vÿi I ZvwiL (mxjmn) 

 



                   বাাংলাদেশ শশক্ষাতথ্য ও পশিসাংখ্যান ব্যুদিা (ব্যানদবইস)        

জশিদপাত্তি যাচাই জশিপ (PEC) ২০২০ এি তথ্যছক পূিদেি শনদে েশশকা  

 

১। ১ নাং প্রদে শশক্ষা প্রশতষ্ঠাদনি নাম স্বীকৃশতপত্র মমাতাদবক বাাংলায় স্পষ্টাক্ষদি এবাং  ইাংদিশজদত বড় হাদতি অক্ষি (Block  

letter) এ শলখদত হদব। 

২। ২ নাং প্রদে প্রদযাজু ঘদি টিক শচহ্ন শেন। 

৩। শকছু শকছু শশক্ষা প্রশতষ্ঠাদন শবদেশতঃ স্কুল ও কদলদজ ৬ষ্ঠ মেদক দ্বােশ মেশে পয েন্ত ইাংদিশজ ভাস েদন পাঠোন কিা হয়। এরূপ 

প্রশতষ্ঠাদনি মক্ষদত্র ৩ নাং প্রদে হাঁ অপশদন টিক শেন। অন্যোয় না অপশদন টিক শেন। 

৪। ৪ নাং প্রদে প্রদযাজু ঘদি টিক শচহ্ন শেন। 

৫। ৫ নাং প্রদে প্রদযাজু ঘদি টিক শচহ্ন শেন। 

৬। ৬ নাং প্রদে শশক্ষা প্রশতষ্ঠাদনি ধিে অনুযায়ী শনদনাক্ত প্রদযাজু মেশেসমূহ অনুসাদি শশক্ষােীি তথ্য শলশপবদ্ধ করুনঃ  

১. স্কুল ২. কদলজ ৩. স্কুল এন্ড কদলজ  ৪. মাদ্রাসা 

 
 

৬ষ্ঠ 

৭ম 

৮ম 

৯ম (মানশবক) 

৯ম (শবজ্ঞান) 

৯ম (ব্যবসায় শশক্ষা) 

১০ম (মানশবক) 

১০ম (শবজ্ঞান) 

১০ম (ব্যবসায় শশক্ষা) 

এস.এস.শস (মভাদকশনাল) 

 

একােশ (মানশবক) 

একােশ (শবজ্ঞান) 

একােশ (ব্যবসায় শশক্ষা) 

একােশ (অন্যান্য) 

দ্বােশ (মানশবক) 

দ্বােশ (শবজ্ঞান) 

দ্বােশ (ব্যবসায় শশক্ষা) 

দ্বােশ (অন্যান্য) 

এইচএসশস (মভাক) 

এইচএসশস (শবএম) 

স্নাতক (পাস) 

স্নাতক (সম্মান) 

স্নাতদকাত্তি 
 

 
 

৬ষ্ঠ 

৭ম 

৮ম 

৯ম (মানশবক) 

৯ম (শবজ্ঞান) 

৯ম (ব্যবসায় শশক্ষা) 

১০ম (মানশবক) 

১০ম (শবজ্ঞান) 

১০ম (ব্যবসায় শশক্ষা) 

এস.এস.শস 

(মভাদকশনাল) 

একােশ (মানশবক) 

একােশ (শবজ্ঞান) 

একােশ (ব্যবসায় শশক্ষা) 

একােশ (অন্যান্য) 

দ্বােশ (মানশবক) 

দ্বােশ (শবজ্ঞান) 

দ্বােশ (ব্যবসায় শশক্ষা) 

দ্বােশ (অন্যান্য) 

এইচএসশস (মভাক) 

এইচএসশস (শবএম) 

স্নাতক (পাস) 

স্নাতক (সম্মান) 

স্নাতদকাত্তি 

 

৬ষ্ঠ 

৭ম 

৮ম 

৯ম (সাধািে) 

৯ম (শবজ্ঞান) 

৯ম (মমাজাশিে) 

৯ম (শহফজুল মকািআন) 

১০ম (সাধািে) 

১০ম (শবজ্ঞান) 

১০ম (মমাজাশিে) 

১০ম (শহফজুল মকািআন) 

োশখল (মভাক) 

এসএসশস (মভাক) 

একােশ (সাধািে) 

একােশ (শবজ্ঞান) 

একােশ (মমাজাশিে মাশহি) 

দ্বােশ (সাধািে) 

দ্বােশ (শবজ্ঞান) 

দ্বােশ (মমাজাশিে মাশহি) 

আশলম (মভাক) 

এইচএসশস (মভাক) 

আশলম (শবএম) 

এইচএসশস (শবএম) 

ফাশজল (পাস) 

ফাশজল (সম্মান) 

কাশমল 

মাস্টাস ে 

শিদলামা ও সমমান 
 



৫. কাশিগশি শশক্ষা প্রশতষ্ঠান ৬. মপশাগত প্রশতষ্ঠান ৭. শশক্ষক প্রশশক্ষে প্রশতষ্ঠান  

 

এসএসশস (মভাক)/সমমান 

এইচএসশস (মভাক) / 

সমমান 

এইচএসশস (শবএম) / 

সমমান 

শিদলামা মলদভল / 

সমমান  

সাটি েশফদকট/ ৩৬০ ঘন্টা 
 

 

স্নাতক (পাস) সমমান 

স্নাতক (সম্মান) সমমান 

স্নাতদকাত্তি সমমান 
 

 

শব.এি 

শব.শপ.এি 

শব.এস.এি 

শব.এশজ.এি 

শব.এম.টি.টি.আই 

শপ.টি.আই 

শভ.টি.টি.আই 

এইচ.এস.টি.আই 

এম.এি 

এম.শপ.এি 

অন্যান্য 
 

 

 

      -     ৬ নাং প্রদে শশক্ষােী সম্পশকেত তথ্য ১ মাচ ে ২০২০ এি হাশজিা খাতা অনুযায়ী পূিে কিদত হদব।  

      -     শিশপটাি শশক্ষােী: হাশজিা খাতা অনুসাদি ২০১৯ সাদলি মযসব শশক্ষােী ২০২০ সাদলও একই মেশেদত অধ্যয়েিত িদয়দছ, 

তাদেি সাংখ্যা যাচাই কদি শিশপটাি শশক্ষােী শচশহ্নত করুন এবাং সাংখ্যা শনশে েষ্ট ঘদি শলখুন। 

-  ড্রপ-আউট শশক্ষােী: হাশজিা খাতা অনুসাদি ২০১৯ সাদলি মযসব শশক্ষােী ২০২০ সাদল ঐ প্রশতষ্ঠাদন  মকান মেশেদতই 

অধ্যয়নিত মনই এবাং ট্রান্সফাি সাটি েশফদকট (TC) গ্রহে কদি শন, তাদেি সাংখ্যা মেশেশভশত্তক ভাদব শচশহ্নত কদি শলশপবদ্ধ 

করুন।  

৭। ৭নাং প্রদে ২০২০ সাদলি মবাি ে পিীক্ষায় মিশজদেশনকৃত শশক্ষােী সাংখ্যা, অাংশগ্রহনকািী পিীক্ষােীি সাংখ্যা, মবাি ে ফলাফল 

অনুযায়ী শজশপএ শভশত্তক পাদসি সাংখ্যা ও মমাট পাদসি সাংখ্যা শলশপবদ্ধ করুন।  

৮। ৮নাং প্রদে প্রেম কলাদম শশক্ষা প্রশতষ্ঠাদনি ময সকল কক্ষ মাশিশমশিয়া যন্ত্রপাশত বশসদয় শনয়শমত পাঠোন কায েক্রম চালাদনা 

হদে, মসগুদলাি সাংখ্যা শলখুন।  

- সচল কশম্পউটাি সাংখ্যা: শশক্ষা প্রশতষ্ঠাদন ল্যাবসহ অন্যান্য কাদজ ব্যবহৃত সকল সচল কশম্পউটাি ও ল্যাপটপ এি সাংখ্যা 

শলখদত হদব।  

- তৃতীয় কলাদম শবগত ০১/০৭/২০১৯ মেদক ৩০/০৬/২০২০ পয েন্ত সমদয় কম েিত শশক্ষকগদেি মদধ্য যািা শশক্ষকতা মপশা 

মছদড় শেদয়দছন তাদেি সাংখ্যা শলখুন। অবসি গ্রহেকািী শশক্ষকগে এ সাংখ্যাি অন্তর্ভ েক্ত হদবন না।   

- শশক্ষা প্রশতষ্ঠাদনি যতগুদলা কশম্পউটাি অেবা ল্যাপটপ শশখন-মশখাদনা কাদজ শশক্ষক বা শশক্ষােীিা ব্যবহাি কিদছন, তাি 

সাংখ্যা চতুে ে কলাদম শলখুন। 

৯। ১ মাচ ে ২০২০ তাশিদখি শশক্ষক হাশজিা অনুযায়ী প্রশতষ্ঠাদন শনয়শমত শনদয়াগপ্রাপ্ত ও কম েিত স্কুল শশক্ষদকি সাংখ্যা ৯ নাং প্রদেি 

উত্তদি প্রেম কলাদম শলখুন। খন্ডকালীন শশক্ষকগে প্রেম কলাদম অনর্ভ েক্ত হদবন না।  

- ময সকল শশক্ষকগে শনয়শমত শহদসদব শনদয়াগ পান শন শকন্তু কম েিত আদছন বা মমৌশখক শনদে েদশ স্বল্প সমদয়ি জন্য (১ বছদিি 

কম সময়কালীন) পাঠোন কিদছন- এমন শশক্ষকদেি সাংখ্যা খন্ডকালীন শশক্ষক শহদসদব ২য় কলাদম শলখুন।  

- শব.এি, এম.এি, শব.শপ.এি, শব.এশজ.এি বা সমমান শিশগ্রধািী শশক্ষকগে মপশাগত শিশগ্রধািী শশক্ষক (Trained) শহদসদব 

শচশহ্নত হদবন। তাদেি সাংখ্যা তৃতীয় কলাদম শলখুন।   

১০। ১০ নাং শশক্ষা প্রশতষ্ঠাদনি মভৌত সুদযাগ-সুশবধাি মক্ষদত্র হাঁ বা না এি শবপিীদত টিক শচহ্ন শেন। মভৌত সুদযাগ-সুশবধাশে সাংক্রান্ত 

তথ্য অবশ্যই পশিেশ েন পূব েক পূিে কিদত হদব। 

- শনিাপে পাশন বলদত ব্যঝাদব ময পাশন আদস েশনক ও জীবানুমুক্ত এবাং শবশুদ্ধ।  

- Running Water: ময সকল ওয়াসরুম/ টয়দলদট ট্যাপ আদছ এবাং ট্যাপ ছাড়দলই পশিস্কাি পাশন মবি হদয় আদস, মসটাই 

Running Water।  



- ময সকল টয়দলদট শবদশে চাশহো সম্পন্ন শশক্ষক/ শশক্ষােী হুইল মচয়াি শনদয় প্রদবশ কদি জরুশি প্রদয়াজন মমটাদত পাদিন 

তাি তথ্য মভৌত সুদযাগ-সুশবধা এি েষ্ঠ সাশিদত প্রোন করুন।  

১১। ১১ এবাং ১১.১ প্রদে মকান শশক্ষা প্রশতষ্ঠান ২০২০ সাদল উশিশখত েশ ধিদনি দুদয োদগি মদধ্য মকাদনা একটি দুদয োগ কবশলত হদয় 

োকদল প্রদযাজুটিদত টিক শচহ্ন শেন। একাশধক দুদয োগ সাংঘটিত হদল একাশধক অপশদন টিক মেওয়া যাদব। 

১২। শবগত ২৫ মাচ ে ২০২০ মেদক কদিানা মহামািীি কািদে শশক্ষা প্রশতষ্ঠানসমূহ বন্ধ িদয়দছ। এই অবস্থায় পাঠোন কায েক্রম 

পশিচালনাি জন্য শশক্ষা প্রশতষ্ঠান কতৃেক ১২ নাং প্রদে উশিশখত মকান পেদক্ষপ গ্রহে কদি োকদল তাদত টিক শচহ্ন শেন। 

- ১২.১ প্রদে সাংসে টিশভদত সিকাি কতৃেক পশিচাশলত ‘আমাি ঘদি, আমাি স্কুল’ কায েক্রদম প্রশতষ্ঠাদনি শশক্ষােীদেি 

অাংশগ্রহে মকমন শছল, তা জানদত চাওয়া হদয়দছ। শতনটি অপশদনি মদধ্য মযটি উক্ত প্রশতষ্ঠাদনি জন্য প্রদযাজু মসটিদত টিক 

শচহ্ন শেন।  

- ১২.২ এবাং ১২.৩  প্রদে কদিানায় আক্রান্ত ও মৃতুুবিেকািী শশক্ষােী, শশক্ষক ও কম েচািী (যশে োদক) এি সাংখ্যা শলখুন।    

১৩। শশক্ষা প্রশতষ্ঠান বাশে েক জশিপ ২০২০ এি তথ্য প্রোদনি কাজটি ময স্থান/প্রশতষ্ঠান মেদক সম্পন্ন কিা হদয়দছ, মসই অপশদন টিক 

শচহ্ন শেন। 

১৪। জশিদপাত্তি যাচাই জশিদপি তথ্য সঠিক ও শনর্ভ েল হওয়া অতুাবশ্যকীয়। 

১৫। তথ্য সাংগ্রহ সম্পন্ন হদল শনশে েষ্ট স্থাদন স্বাক্ষি গ্রহে কদি এবাং শনদজ স্বাক্ষি কদি প্রশতষ্ঠান প্রধান বা তাি প্রশতশনশধ মক ধন্যবাে 

জ্ঞাপন করুন।   

১৬। জশিদপাত্তি যাচাই জশিপ (PEC) এি তথ্যছক পূিদে ময মকান সহদযাশগতা/ পিামদশ েি জন্য মযাগাদযাগ করুন:  

নাং নাম পেশব মটশলদফান নম্বি মমাবাইল নম্বি 

১। জনাব মশখ মমাঃ আলমগীি শচফ, পশিসাংখ্যান শবভাগ ০২ ৫৫১৫১৮১৬ ০১৭১১৫৭৬৩৩৩ 

২। জনাব মমাঃ খান জাহান আলী মস্পশাশলস্ট (পশিসাংখ্যান) ০২ ৫৫১৫২১০৩ ০১৫৫২৪৫৯০৭১ 

৩। জনাব এস.এম কামরুল হাসান খান পশিসাংখ্যান অশফসাি ০২ ৫৫১৫২১১৫ ০১৫৫২৩৩৯২৩১ 

৪। জনাব নূি মমাহাম্মে পশিসাংখ্যান অশফসাি ০২ ৫৫১৫১৭৯৮ ০১৭১০৪৮০৯৯২ 

 


