
 

                 বাংলােদশ িশ�াত�

বািষ �ক �াথিমক

১। ১ (ক) নং �ে� িব�ালেয়র EMIS 

Division) �থেক পাঠােনা �কাড �দেখ EMIS (Education Management Information System) 

�রণ ক�ন। GPS, NNPS, 1500 School and Experimental 

িশ�া অিফস �থেক ন�ন EMIS �কাড 

�জনােরট করা হেয়েছ �স সকল িব�ালেয় �কান�েমই

- �ে� সং�� �ট �নাট অ�যায়ী িব�ালেয়র

- িব�ালেয়র নাম �গেজট অ�যায়ী বাংলায়

- �াম/ওয়াড � : িব�ালয়� �ােম অবি�ত

- �া�ার:  

- ১(খ) নং �ে� িব�ালেয়র িশ�ক ও 

ত�য িলিপব� করার সময় �ে� সং��

২। ২(ক) নং �ে� িবষয় অ�যায়ী িব�ালেয়র সাধারণ

-  িব�ালেয়র ��ড: িব�ালয়� �য ��েডর

িব�ালেয়র ��ে� ��েডর নাম উে�খ করেত

- ২(খ) নং �ে� িব�ালেয় �য �য ��িণেত

িবপরীেত ‘না’ িল�ন।  

- ২(গ) নং �ে� িবেশষ চািহদা স�� িশ�াথ�েদর

- �ডইিজ �ক: �ি� �িতবি�েদর জ� িডজাইন�ত

- ��ইল বই: �ি� �িতবি�েদর জ� ��ইল

- �ি� �ফি�ং:  

- কালার ক�া�:  

৩। িব�ালেয়র ভবনস�েহর ত� িলিপব� ক�ন

িব�ালয় (২৬) এবং ন�ন জাতীয়করণ�ত িব�ালয়

৪। ৪ নং �ে� ওয়াস �ক �তীত �ািনেটশন �ব�া

��মা� GPS (০১), পরী�ণ িব�ালয় (০৪

(NNPS) (৯৯) এর ��ে� �েযাজ�। 

৫। ৫ নং �ে� িব�ালেয়র ওয়াস �ক স�িক�ত 

��� ��মা� GPS (০১), পরী�ণ িব�ালয়

(NNPS) (৯৯) এর ��ে� �েযাজ�। 

৬। ৬নং �ে�  িব�ালেয়র পানীয় জেলর �ব�া 

৭। ৭ নং �ে� িব�ালেয়র ত� ��ি�, মাি�িমিডয়া

(০৪), ১৫০০ ন�ন সরকাির �াথিমক িব�ালয়

1 

িশ�াত� ও পিরসং�ান ��েরা (�ানেবইস

�াথিমক িব�ালয় �মাির- ২০২১ এর িপইিস িনেদ �িশকা

EMIS �কাড: �াথিমক িশ�া অিধদ�েরর IMD (Information Management 

EMIS (Education Management Information System) 

GPS, NNPS, 1500 School and Experimental �তীত ন�ন �িতি�ত

 (৯ সং�ার) ��ত�ব �ক �রণ করেত হেব। �য সকল িব�ালেয়

�কান�েমই ন�ন �কাড �জনােরট করা যােব না। 

িব�ালেয়র ধরন �কাড িল�ন।   

বাংলায় ��া�ের এবং ইংেরিজেত বড় হােতর অ�র (Block letter) 

অবি�ত হেল �ােমর নাম এবং িস� কেপ �ােরশন/�পৗরসভায় অবি�ত

 কম �চারীর সং�া এবং ভবন, ক� ও ওয়াশ�ক সং�া িলিপব�

সং�� �ট �নাট ভােলাভােব পেড় িনন। 

সাধারণ ত�াবিলর ��ে� �েযাজ� অপশন� িল�ন। 

��েডর (এ/িব/িস/িড) তা স�কভােব িল�ন (�� সরকাির ও

করেত হেব)। 

��িণেত পাঠদান করােনা হয় তার িবপরীেত ‘হ��’ িল�ন। �য ��িণেত

িশ�াথ�েদর জ�য িবদায়লেয় িব�মান �িবধাস�হ হ�া/না এর মা�েম

িডজাইন�ত িবেশষ ধরেনর অিডও �ক।  

��ইল প�িতেত িলিখত বই, যা হােতর �েশ �র মা�েম পড়েত হয়

ক�ন। এই ��� ��মা� GPS (০১), পরী�ণ িব�ালয় (০৪

িব�ালয় (NNPS) (৯৯) এর ��ে� �েযাজ�।  

�ব�া তথা টয়েলেটর ত� সং�হ ক�ন। �িত� টয়েলেটর ত�

০৪), ১৫০০ ন�ন সরকাির �াথিমক িব�ালয় (২৬) এবং

 ত�ািদ স�কভােব িলিপব� ক�ন। �িত� ওয়াস �েকর জ�

িব�ালয় (০৪), ১৫০০ ন�ন সরকাির �াথিমক িব�ালয় (২৬) এবং

 সং�া� ত�ািদ পািনর উৎেসর ধরন অ�যায়ী িলিপব� ক�ন।

মাি�িমিডয়া স�িক�ত ত�ািদ িলপব� ক�ন। এই ��� ��মা�

িব�ালয় (২৬) এবং ন�ন জাতীয়করণ�ত িব�ালয় (NNPS) (৯৯

�ানেবইস)        

িনেদ �িশকা 

IMD (Information Management 

EMIS (Education Management Information System) �কাড 

�িতি�ত িব�ালেয়র ��ে� উপেজলা 

িব�ালেয় ইেতা�েব � EMIS �কাড 

(Block letter) এ িলখেত হেব। 

অবি�ত হেল ওয়ােড �র নাম/ ন�র িল�ন । 

িলিপব� ক�ন। িশ�ক ও কম �চারীর 

ও ন�ন জাতীয়করণ�ত �াথিমক 

��িণেত পাঠদান করােনা হয় না, তার 

মা�েম িলিপব� ক�ন।   

হয়। 

০৪), ১৫০০ ন�ন সরকাির �াথিমক 

ত� �থক সািরেত িল�ন। এই ��� 

এবং ন�ন জাতীয়করণ�ত িব�ালয় 

জ� �থক সাির �বহার ক�ন। এই 

এবং ন�ন জাতীয়করণ�ত িব�ালয় 

।  

��মা� GPS (০১), পরী�ণ িব�ালয় 

৯৯) এর ��ে� �েযাজ�। 
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- �থম �ই সািরেত িব�ালেয়র জ� কাি�উটার (�ড�টপ ও �াপটপ) এর জ� �শষ িতন কলােম ত� িদেত হেব। 

- মাি�িমিডয়া �বসড �াস�ম বলেত মাি�িমিডয়া �বহার উপেযাগী কের ক�� �ডেভলপ ও �ডেকােরশন করা হেয়েছ িক না। 

- মাি�িমিডয়া ই�ারএক�ভ �াস�ম বলেত ঐ �াস�েম মাি�িমিডয়া �বহার করেত �ব��িতক সংেযাগসহ �েয়াজনীয় লিজি�ক 

সােপাট � আেছ িক না। 

৮। ৮নং �ে� �াক-�াথিমক ��িণর �� �-�গা�ীিভি�ক িশ�াথ� সং�া, ��িণিভি�ক িশ�াথ� সং�া, িবেশষ চািহদা স�� িশ�াথ�র সং�া 

ও একই ��িণেত �নরা�ি� বা িরিপটার িশ�াথ�র সং�া উেলখ ক�ন। 

- িবেশষ চািহদা স�� িশ�র ধরন  িনণ �য় প�িত: 

শারীিরক : সাধারণত �য সব িশ�র হাত-পা বা শরীেরর অ� �কােনা অ�-�ত�� �যেকান �কার িবকলা�, হাত-পা িবহীন িকংবা 
চলাচেল অ�িবধা হয় এ�প িশ�। 

�ীণ�ি� : চশমার সাহাে�ও যােদর �ি� �াভািবক নয়, যারা �খম�েলর কােছ বই িনেয় পড়ার �চ�া কের, যােদর পির�ারভােব 
িলখেত অ�িবধা হয় এ�প িশ�। 

�ীণ�বণ : যারা �াভািবক �রমা�ায় কথা �ঝেত বা উপলি� করেত পাের না, যারা শে�র মে� পাথ �ক� �ঝেত পাের না, যারা 
কােনর িপছেন হাত �রেখ �শানার �চ�া কের এ�প িশ�। 

বাক�িতব�ী : যারা �াভািবক কথা বলেত পাের না, যারা জড়তা িনেয় কথা বেল, ক��ের সম�া থাকার কারেণ যারা কথা �ঝােত 
পাের না বা �ঝােত ক� হয়, কথা বলার সময় যােদর �খভি�র িব�িত �দখা �দয়, কথার মা�েম যারা অে�র সােথ �যাগােযাগ 
�াপন করেত পাের না এ�প িশ�।  

�ি��ি�ক : কথাবাত�ায় �বাকা-�বাকা ভাব, ভী� �ভােবর, �রণশি� অেপ�া�ত কম, �কােনা কথা এক বার বা �ই বার বলেল 
�ঝেত পাের না বা �ঝেত অেনক সময় লােগ, িক� িক� কাজ করেত ধারাবািহকতা র�া করেত পাের না, �ব িমল আেছ এমন 
�কােনা িবষয় সহেজ পাথ �ক� িনণ �য় করেত পাের না এ�প িশ�। 

অ�ি�ক : অ�ি�ক িশ�রা নাম ধের ডাকেল সাড়া �দয় না। ভাষার �বহার স�কভােব করেত পাের না। ন�ন িক� �পেল উ�াস 
�কাশ কের না। এরা িবেশষ ধরেনর আচরণ বার বার করেত থােক। 

অ�া� : উে�িখত ছয় ধরেনর িবেশষ চািহদা স�� িশ� ছাড়া অ� �কােনা ধরেনর িবেশষ চািহদা স�� িশ� আপনার িব�ালেয় 

ভিত� হেল তা এই ঘের িলখেত হ�ব। 

 

৯। ৯নং �ে� �থম ��িণর �� �-�গা�ীিভি�ক িশ�াথ� সং�া, ��িণিভি�ক িশ�াথ� সং�া, িবেশষ চািহদা স�� িশ�াথ�র সং�া ও একই 

��িণেত �নরা�ি� বা িরিপটার িশ�াথ�র সং�া উেলখ ক�ন। 

১০। ১০নং �ে� ি�তীয় ��িণর �� �-�গা�ীিভি�ক িশ�াথ� সং�া, ��িণিভি�ক িশ�াথ� সং�া, িবেশষ চািহদা স�� িশ�াথ�র সং�া ও 

একই ��িণেত �নরা�ি� বা িরিপটার িশ�াথ�র সং�া উেলখ ক�ন। 

১১। ১১নং �ে� �তীয় ��িণর �� �-�গা�ীিভি�ক িশ�াথ� সং�া, ��িণিভি�ক িশ�াথ� সং�া, িবেশষ চািহদা স�� িশ�াথ�র সং�া ও 

একই ��িণেত �নরা�ি� বা িরিপটার িশ�াথ�র সং�া উেলখ ক�ন। 

১২। ১২নং �ে� চ�থ � ��িণর �� �-�গা�ীিভি�ক িশ�াথ� সং�া, ��িণিভি�ক িশ�াথ� সং�া, িবেশষ চািহদা স�� িশ�াথ�র সং�া ও 

একই ��িণেত �নরা�ি� বা িরিপটার িশ�াথ�র সং�া উেলখ ক�ন। 

১৩। ১৩নং �ে� প�ম ��িণর  বয়সিভি�ক িশ�াথ� সং�া, �� �-�গা�ীিভি�ক িশ�াথ� সং�া, ��িণিভি�ক িশ�াথ� সং�া, িবেশষ চািহদা 

স�� িশ�াথ�র সং�া ও একই ��িণেত �নরা�ি� বা িরিপটার িশ�াথ�র সং�া উেলখ ক�ন। 

১৪। ১৪নং �ে� ষ� �থেক অ�ম ��িণ পয �� একে� �� �-�গা�ীিভি�ক িশ�াথ� সং�া, ��িণিভি�ক িশ�াথ� সং�া, িবেশষ চািহদা স�� 

িশ�াথ�র সং�া ও একই ��িণেত �নরা�ি� বা িরিপটার িশ�াথ�র সং�া উেলখ ক�ন। 
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১৫(ক)। নং �ে� িনে�া� ছক �মাতােবক িব�ালেয়র িশ�কেদর িব�ািরত ত� িলিপব� ক�ন (এই ��� ��মা� GPS (০১), পরী�ণ 

িব�ালয় (০৪), ১৫০০ ন�ন সরকাির �াথিমক িব�ালয় (২৬) এবং ন�ন জাতীয়করণ�ত িব�ালয় (NNPS) (৯৯) এর ��ে� �েযাজ�):  

১)  এসএসিস/সমমান সনদপ� অ�যায়ী �িত� িশ�েকর স�ক জ� 
তািরখ িল�ন। 

২)  িলে�র ��ে� : ��ষ হেল ১,  মিহলা হেল ২ িল�ন। 
৩)  উপজািত/�� �-�গা�ী িশ�েকর ��ে� : না হেল-০, চাকমা ১, 

মারমা ২, ি��রা ৩, গােরা ৪, স�ওতাল ৫, মিন�ির ৬, সাদির 
(ওরাও) ৭ অথবা অ�া� হেল ৮ িল�ন।  

৪)  পেদর ��ে� :  �ধান িশ�ক ১, সহকারী িশ�ক ২, �াক-
�াথিমক িশ�ক ৩,  �ারা-িশ�ক ৪, �ল িশ�ক হেল ৫ িল�ন। 

৫)  িশ�াগত �যা�তা : এসএসিসর িনেচ হেল ১, এসএসিস ২, 
এইচএসিস ৩, িবএ ৪, এমএ ৫, এমিফল/িপএইচিড হেল ৬ িল�ন 
(সমমান �যা�তা হেল একই �কাড িল�ন) এে�ে� সেব �া� 
�যা�তা িল�ন। 

 

৬)  চাকিরেত �যাগদােনর তািরখ : চা�িরেত �থম �যাগদােনর তািরখ 
িল�ন। 

৭)  ক. �পশাগত �যা�তা (�� �ময়ািদ/�াথিমক): িবষয়িভি�ক-১ / 
আইিস�-২ / �াক-�াথিমক-৩ / মািকং �ীম-৪ / কাব �িশ�ণ-৫ 
/  অ�া�-৬ িল�ন এবং অনলাইেন �রেণর এর ��ে� হ�� / না / 
�েযাজ� নয় িসেল� ক�ন। 
খ. �পশাগত �যা�তা (দীঘ � �ময়ািদ/উ�তর): িসইনএড-১ / 
িডিপএড-২ / িডিপইনএড-৩ / িবএড-৪ / এমএড-৫ / অ�া�-৬ 
িল�ন এবং অনলাইেন �রেণর এর ��ে� হ�� / না / �েযাজ� নয় 
িসেল� ক�ন। 

 

 
১৬। ত� সং�হ স�� হেল িনিদ �� �ােন �া�র �হণ কের এবং িনেজ �া�র কের �িত�ান �ধান বা তার �িতিনিধ �ক ধ�বাদ �াপন ক�ন।   

১৭। জিরেপা�র যাচাই জিরপ (PEC) এর 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 ৫৫১৫১৮১৬ ০১৭১১৫৭৬৩৩৩ 
২। জনাব এস.এম কাম�ল হাসান ��শািল� (পিরসং�ান) ০২ ৫৫১৫২১১৫ ০১৫৫২৩৩৯২৩১ 
৩। জনাব �র �মাহা�দ পিরসং�ান অিফসার ০২ ৫৫১৫১৭৯৮ ০১৭১০৪৮০৯৯২ 
৪। জনাব উে� নাজাইরা িলজা পিরসং�ান অিফসার ০২ ৫৫১৫২১০৩ ০১৯৩৫৮০৫৭১১ 
৫। জনাব �মাঃ মাজহা�ল ইসলাম পিরসং�ান অিফসার - ০১৯১৬৩০৯৪৯৫ 

 

 




