
2021 সালের শরলে, হাডসন সসটি সু্কে সডসিলের ছাত্রলের (গ্রেড 4-12), কর্মীবৃন্দ, পসরবার এবং সম্প্রোল়ের সেসযলের জনয
গ্রজো সংসৃ্কসে এবং জেবা়েু সম্পলকে উপেসি এবং অসিজ্ঞো সংেলহর জনয একটি অনোইন সংসৃ্কসে এবং জেবা়েু সর্মীক্ষা
পসরচােনা করলে হযালনািার গলবষণার সালে অংশীোসরত্ব কলরলছ। গ্রর্মাট 716 জন বযসি সর্মীক্ষা়ে প্রসেসি়ো জাসনল়েলছন। এই
ইনলিাোসিক র্মেূ জসরপ সের্মগুসের প্রসেটির জনয জসরপ িোিলের উপর সিসি কলর র্মূে অনুসন্ধান এবং সুপাসরশগুসের একটি
সারাংশ প্রোন কলর।

ইনলিাোসিক
2021 সংসৃ্কসে ও জেবা়েু সর্মীক্ষা
হাডসন সসটি সু্কে সডসিে

মলূ ফলাফল এবং সপুারিশ
সু্কল ও ভবনেি পরিনবশ

সু্কনল রশক্ষার্থীনেি রেনেনেি অেুভূরিনে সমর্থথে েিাি েেয োে েরুে,
রবনশষ েনি যখে িািা প্রার্থরমে সু্কনলি বাইনি চনল যায়।
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73%
…প্রােসর্মক সু্কলের উিরোোরা 
সম্মে হল়েলছন গ্রে সশক্ষােীরা 
োলের সনলজলের র্মলো র্মলন কলর

50%
…উি়ে সর্মসডে এবং হাই সু্কলের 
উিরোোরা একর্মে হল়েলছন

সর্মীক্ষার উিরোোরা োলের বা োলের সন্তালনর সু্কলে
গ্রিৌসেক পসরলবলশর উপর সর্মশ্র চুসি কলরলছন। কর্মীবৃন্দ
এবং ছাত্ররা অসিিাবকলের েুেনা়ে কর্ম সম্মে হ়ে গ্রে
সু্কেগুসে পসরষ্কার এবং িােিালব রক্ষণালবক্ষণ করা হ়ে।

54%
…হাই সু্কলের উিরোোরা একর্মে গ্রে 
ক্লাসরুলর্মর পসরলবশ সশক্ষােীলের সশক্ষা
গ্রক সর্মেেন গ্রে়ে

66%
…প্রােসর্মক সু্কলের উিরোোরা একর্মে 
গ্রে ক্লাসরুলর্মর পসরলবশ সশক্ষােীলের 
সশক্ষা গ্রক সর্মেেন গ্রে়ে

সর্মীক্ষার উিরোোলের গ্রবসশরিাগই সম্মে হল়েলছন গ্রে 
সশক্ষােীরা সু্কলে সনরাপে এবং স্বাগে গ্রবাধ কলর, ো সু্কলের 
পসরলবলশর সার্মসেক ইসেবাচক অনুিূসেলক সনলেেশ কলর।

52%

39%

55%

64%

49%

53%

57%

60%

39%

51%

70%

70%

…সু্কলে সগল়ে
গসবেে।

…সু্কে গ্রক পছন্দ
কলর।

…োরা সু্কলে আলছ 
বলে র্মলন হ়ে।

…সু্কলে অিযেেনা 
গ্রবাধ কলর।

আমাি (সন্তানেি) সু্কনলি ছাত্র…
% একর্মে +% েৃঢ়িালব একর্মে

কর্মী অসিিাবক ছাত্র

13%

50%

50%

62%

46%

71%

71%

64%

38%

35%

47%

55%

…বােরুর্ম পসরষ্কার আলছ।

…িােিালব রক্ষণালবক্ষণ 
করা হ়ে।

…কর্মন গ্রেস পসরষ্কার
আলছ।

…ক্লাসরুলর্মর পসরলবশ ো
সশক্ষােীলের সহা়েো কলর।

আমাি (সন্তানেি) সু্কল…
% একর্মে +% েৃঢ়িালব একর্মে

কর্মী অসিিাবক ছাত্র



ইনলিাোসিক: 2021 সংসৃ্কসে ও জেবা়ুে সর্মীক্ষা
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অযাোনেরমে পরিনবশ

রেরিি েরুে যয রশক্ষার্থীিা অযাোনেরমেভানব সমরর্থথি, অেুপ্রারিি এবং
যর্থাযর্থভানব চযানলঞ্জ যবাধ েিনছ।

গ্রবসশরিাগ উিরোোরা সম্মে হল়েলছন গ্রে সু্কে এবং সশক্ষকরা চান সশক্ষােীরা সিে গ্রহাক, সশক্ষােীরা সু্কলে োলের গ্রসরাটা করলব
এবং সশক্ষােীলের কৃসেলত্বর জনয উচ্চ প্রেযাশা সনধোরণ করলব।

64%
...উিরোোরা একর্মে গ্রে োলের 
সু্কেগুসে ছাত্রলের অবোলনর জনয 
উচ্চ প্রেযাশা সনধোরণ কলর।

81%
…উিরোোরা একর্মে গ্রে সু্কে 
চা়ে সশক্ষােীরা সিে গ্রহাক।

84%
...উিরোোরা সম্মে হল়েলছন গ্রে 
সশক্ষকরা আশা কলরন গ্রে 
সশক্ষােীরা সু্কলে োলের গ্রসরাটা 
গ্রেলব।

82%
...উিরোোরা একর্মে গ্রে 
সশক্ষকরা ছাত্রলের সিে হলে
গ্রেখলে চান।

ছাত্র সমর্থথে
অসিিাবকলের েুেনা়ে কর্মীবৃন্দ এবং ছাত্রলের কালছ ছাত্রলের
সর্মেেন সম্পলকে আরও ইসেবাচক ধারণা রল়েলছ। উিরোোলের
প্রা়ে অলধেকই একর্মে গ্রে সশক্ষােীলের র্মানসসক স্বাস্থ্য এবং
সুস্থ্োর জনয েলেষ্ট সর্মেেন রল়েলছ।

ছাত্র প্রস্তুরি

54% …উিরোোরা একর্মে গ্রে সু্কে 
ছাত্রলের কর্মেজীবলনর জনয প্রস্তুে 
কলর।

56% …উিরোোরা একর্মে গ্রে সু্কে 
কলেলজর জনয ছাত্রলের প্রস্তুে কলর।

যশখাি প্ররি মনোভাব
কর্মীবৃন্দ এবং ছাত্ররা উিল়েই সশক্ষা এবং সু্কলের প্রসে
সশক্ষােীলের র্মলনািালবর েুেনার্মূেকিালব কর্ম ধারণার সরলপাটে
কলর। প্রােসর্মক সু্কলের উিরোোরা সর্মসডে ও হাই সু্কলের
উিরোোলের সম্মে হও়োর সম্ভাবনা গ্রবসশ।

57%

76%

60%

74%

76%

37%

34%

39%

52%

55%

40%

48%

63%

73%

72%

…ছাত্রলের র্মানসসক 
স্বাস্থ্য এবং র্মঙ্গে।

... উচ্চ অজেনকারী
ছাত্র।

...সনম্ন পারিসর্মেং ছাত্র

…সবলশষ সশক্ষার ছাত্র।

…ইংলরসজ িাষা সশখলছ 
এর্মন ছাত্র।

আমাি (সন্তানেি) সু্কল/যেলা যনর্থষ্ট 
সংস্থাে এবং সহায়িা প্রোে েনি...
% একর্মে +% েৃঢ়িালব একর্মে

কর্মী অসিিাবক ছাত্র

31%

28%

37%

37%

53%

54%

…গ্রশখার জনয অনুপ্রাসণে 
হন।

…গ্রশখার আনন্দ পান।

…তেসর ক্লালস আসুন।

আমাি সু্কনলি অরধোংশ রশক্ষার্থীিা…
% একর্মে +% েৃঢ়িালব একর্মে

কর্মী ছাত্র
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বযরিগি এবং রবরডং রেিাপত্তা

চুরি ও সরহংসিাি ঘটো
েমানি পেনক্ষপ রেে।

গ্রবসশরিাগ গ্রোক সু্কেলক সনরাপে বলে র্মলন কলর। োইলহাক,
সার্মসেকিালব র্মাত্র এক-েৃেী়োংশ একর্মে গ্রে োলের সু্কলে
সসহংসো বা চুসরর সর্মসযা গ্রনই।

সম্পেথ

েমীনেি এবং ছাত্রনেি সু্কনলি রেয়ম সম্পনেথ রশরক্ষি েরুে এবং রেরিি
েরুে যয েীরিগুরল েযাযয এবং ধািাবারহেভানব প্রনয়াগ েিা হনয়নছ।

কর্মীবৃন্দরা ছাত্র এবং অসিিাবকলের েুেনা়ে কর্ম সম্মে হল়েলছন গ্রে োলের সু্কলে ব়েস্করা নযােযিালব এবং ধারাবাসহকিালব সু্কলের
সন়ের্মগুসে প্রল়োগ কলর। েসেও গ্রবসশরিাগই একর্মে গ্রে সশক্ষােীরা সন়ের্ম গ্রবালে, কর্ম সম্মে হ়ে গ্রে সশক্ষােীরা সন়ের্ম গ্রর্মলন চলে।

অেুশাসে

ব়েস্ক এবং ছাত্রলের সম্পলকে র প্রােসর্মক সু্কলের ধারণাগুসে
সর্মসডে ও হাই সু্কলের উিরোোলের েুেনা়ে গ্রবসশ ইসেবাচক।

91%
...কর্মীরা সম্মে হল়েলছন গ্রে
োলের সু্কলে অনযানয কর্মীলের সালে
োলের ইসেবাচক সম্পকে  রল়েলছ।

ইনলিাোসিক: 2021 সংসৃ্কসে ও জেবা়ুে সর্মীক্ষা

64%

85%

38%

59%

39%

64%

…ছাত্ররা অনযানয
ছাত্রলের প্রসে েত্নশীে।

…ব়েস্করা ছাত্রলের েত্ন 
গ্রন়ে।

আমাি (সন্তানেি) সু্কল….
% একর্মে +% েৃঢ়িালব একর্মে

হাই সর্মসডে প্রােসর্মক

36%

71%

43%

67%

13%

55%

আর্মার (সন্তালনর) 
সু্কলে সসহংসো বা 
চুসরর সর্মসযা গ্রনই।

আর্মার সন্তান/আসর্ম 
সু্কলে সনরাপে গ্রবাধ 

কসর।

% একর্মে +% েৃঢ়িালব একর্মে
কর্মী অসিিাবক ছাত্র

38%

56%

38%

61%

14%

62%

…সু্কলের সন়ের্ম 
গ্রর্মলন চলে।

…সু্কলের সন়ের্ম 
গ্রবালে।

আমাি (সন্তানেি) সু্কনলি ছাত্র…
% একর্মে +% েৃঢ়িালব একর্মে

কর্মী অসিিাবক ছাত্র

62%

56%

51%

46%

12%

28%

… ধারাবাসহকিালব 
সু্কলের সন়ের্ম প্রল়োগ

কলর।

… সু্কলের 
সন়ের্মকানুন 

েোেেিালব প্রল়োগ 
কলর।

আমাি (সন্তানেি) সু্কনল বয়স্কিা...
% একর্মে +% েৃঢ়িালব একর্মে

কর্মী অসিিাবক ছাত্র
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উৎপীড়ে এবং হয়িারে
ছাত্ররা সাধারণে সনলচ গ্রেখালনা চারটি তবসশলষ্টযর উপর সিসি কলর হ়েরাসন বা উৎপীড়লনর সরলপাটে কলর, অন্তে এক-চেুেোংশ ছাত্র
সরলপাটে কলর গ্রে এটি প্রা়ে প্রসেসেনই ঘলট। র্মারধর এবং হ়েরাসন প্রােসর্মক সবেযােল়ের েুেনা়ে সর্মসডে এবং হাই সু্কলে গ্রবসশ
সরলপাটে করা হ়ে। খুব কর্ম কর্মী সরলপাটে কলরন গ্রে অনযানয কর্মী হ়েরাসন বা উৎপীড়লনর সম্মুখীন হন।

উৎপীড়ে এবং হয়িারেি েৃষ্টান্ত হ্রাস েরুে এবং উত্পীড়ে রবনিাধী
উনেযাগ সম্পনেথ সনচিেিা বৃরি েরুে৷

আপোি সু্কনলি ছাত্রিা িানেি উপি রভরত্ত েনি েি ঘে ঘে হয়িারে বা উৎপীড়নেি সমু্মখীে হয়:

দ্রষ্টবয: চাটে  শুধুর্মাত্র ছাত্র প্রসেসি়ো অন্তিুে ি রল়েলছ।

অরভভাবেনেি রেযুরিযেিৃত্ব
সু্কে এবং সডসিে উি়ে স্তলরই সম্প্রো়ে এবং সপোর্মাোর
সম্পিৃোর উপেসি েুেনার্মূেকিালব কর্ম। োইলহাক,
গ্রবসশরিাগ অসিিাবক সম্মে হন গ্রে সু্কে এবং সডসিে প্রশ্ন
এবং উলেলগর জনয প্রসেসি়োশীে।

গ্রনেৃত্ব এবং কর্মীলের উপেসি অপ্রসেলরাধযিালব ইসেবাচক ন়ে।
উিরোোরা একইিালব গ্রজো এবং সু্কে গ্রনোলের গ্ররট গ্রে়ে।

রেরিি েরুে যয যেিািা সু্কনলি
চারহো এবং উনেগ সম্পনেথ সনচিে।

48%
…অসিিাবকরা সম্মে হল়েলছন গ্রে 
গ্রজো কােেকরিালব সপোর্মাোর 
সালে গ্রোগালোগ কলর।

44%
…অসিিাবকরা একর্মে হল়েলছন গ্রে
গ্রজো সসদ্ধান্ত েহলণর গ্রক্ষলত্র স্বছ।

63%
…অসিিাবকরা সম্মে হল়েলছন গ্রে 
সডসিে সপোর্মাোর প্রশ্ন বা 
উলেলগর উির গ্রে়ে।

49% …অসিিাবকরা সম্মে হল়েলছন গ্রে
গ্রজো অসিিাবকলের সনেুি কলর।
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12%

10%

13%

23%

31%

36%

35%

শারীসরক গ্রচহারা

সেঙ্গ পসরচ়ে বা অসিবযসি

গ্রেৌন অসিলোজন

জাসে, নৃোসিকো বা ত্বলকর রঙ

প্রা়ে প্রসেসেন সপ্তালহ কল়েকবার র্মালস কল়েকবার বছলর কল়েকবার প্রা়ে না

35%

43%

53%

47%

52%

78%

…গ্রজো বালজট োস়েলত্বর 
সালে পসরচােনা করুন।

…সশক্ষােীলের সশক্ষালক 
সর্মেেন কলর এর্মন সসদ্ধান্ত 

সনন।

…সডসিলের জনয একটি েৃঢ় 
েৃসষ্ট গ্রোগালোগ করুন।

রেরিক্ট যেিৃবৃন্দ…
% একর্মে +% েৃঢ়িালব একর্মে

কর্মী অসিিাবক
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েমীি সানপাটথ
র্মাত্র অলধেক কর্মী বলেন গ্রে োলের সু্কে েলেষ্ট গ্রপশাোর
সবকালশর সুলোগ প্রোন কলর, েলব আরও একর্মে গ্রে োলের
েলেষ্ট প্রেুসি সম্পে রল়েলছ।

51% …কর্মীরা সম্মে হল়েলছন গ্রে সু্কে 
েলেষ্ট গ্রপশাোর সবকালশর সলুোগ 
প্রোন কলর।

32% …কর্মীরা সম্মে হল়েলছন গ্রে
সু্কেগুসে র্মানসম্পন্ন গ্রপশাোর 
সবকালশর সুলোগ প্রোন কলর।

78% …কর্মীরা একর্মে গ্রে সু্কেগুসে 
পেোপ্ত প্রেুসি সংস্থ্ান সরবরাহ 
কলর।

31% …কর্মীরা সম্মে হল়েলছন গ্রে
সু্কেগুসে সহকর্মীর সহলোসগো এবং 
সহা়েোর সুলোগ প্রোন কলর।

েমী রেনয়াগ
প্রা়ে অলধেক বা োর কর্ম উিরোোরা সম্মে হল়েলছন গ্রে
সডসিে সবসিন্ন পটিূসর্ম গ্রেলক উচ্চ-র্মালনর সশক্ষক এবং
কর্মীলের আকষেণ কলর এবং ধলর রালখ।

েিুে, উচ্চ-মানেি যপশাোি রবোনশি
েেয প্ররিরিয়া সংগ্রহ েনি

উচ্চ-মানেি এবং ববরচত্রযময় েমীনেি আেৃষ্ট
েনি এবং ধনি িাখাি প্রনচষ্টা বাড়ায়

সর্মীক্ষার উিরোোরা
গ্রর্মাট প্রসেসি়ো: 716

গ্রনাট: সর্মস্ত কর্মী উিরোোরা সু্কে-স্তলরর কর্মী সহলসলব োলের 
িূসর্মকা সবলচল়ে িালোিালব বণেনা কলরন। কর্মীলের 
উিরোোলের 82% সনলেে শর্মূেক কর্মী রল়েলছন।

31% M.C এর সালে েুি। সিে 
এসেলর্মন্টাসর সু্কে

25%
হাডসন সসসন়ের হাই সু্কলের সালে 
অসধিুি

সু্কে অযাসিসেল়েশন

44%
হাডসন জসুন়ের হাই সু্কলের সালে 
অসধিুি
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36%

57%

52%

50%

53%

43%

50%

60%

...উচ্চ র্মালনর সশক্ষকলের 
আকৃষ্ট কলর।

...সবসিন্ন বযাকোউন্ড গ্রেলক 
কর্মী সেসযলের ধলর রালখ।

…সবসিন্ন বযাকোউন্ড গ্রেলক 
কর্মীলের আকৃষ্ট কলর।

…উচ্চ র্মালনর সশক্ষক ধলর 
রালখ।

ে রেরিক্ট...
% একর্মে +% েৃঢ়িালব একর্মে

কর্মী অসিিাবক

ছাত্র
73%

অসিিাবক
17%

কর্মী
9%

সম্প্রোল়ের 
সেসয
2%


