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অনলাইন শিক্ষাৰ্থী সন্তুশি জৰীপ প্ৰশ্নাৱলী 
ৰাষ্ট্ৰীয় মলূযায়ন আৰু প্ৰত্যায়ন পশৰষদ 
(NAAC) শিক্ষাৰ্থী সন্তুশিৰ জৰীপ 

 
শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবব শনবদেিনা 
NAAC (ৰাষ্ট্ৰীয় মলূযায়ন আৰু প্ৰত্যায়ন পশৰষদ), ইউশজশিৰ এটা সংস্থাই আবপানাৰ শবশ্বশবদযালয়ত্ শিক্ষাদান-শিকণ আৰু 
মলূযায়ণ সম্পবকে শিক্ষাৰ্থী সন্তুশিৰ জৰীপ কশৰ আবে। ই আমাৰ দদিৰ উচ্চ শিক্ষাৰ মানদণ্ড উন্নত্ কৰাত্ সহায় কশৰব। 
জৰীপবটাত্ মঠু ২১টা প্ৰশ্ন আবে। ইয়াৰ শিত্ৰত্ প্ৰৰ্থম ২০ টা প্ৰশ্ন হহবে MCQ প্ৰকাৰৰ, য’ত্ আপুশন শনজৰ পিন্দৰ 
উত্তৰবটা বািশন কশৰব। ২১ নং প্ৰশ্নবটা হহবে শলশিব পৰা প্ৰশ্ন। ইয়াৰ দ্বাৰা শবশ্বশবদযালয় সম্পবকে আবপানাৰ সঠিক 
মত্ামত্ আিা কৰা হহবে। এই প্ৰশ্নসমহূৰ দ্বাৰা শবশ্বশবদযালয়িনৰ সবলত্া আৰু দুব েলত্া সম্পবকে অনধুাৱন কশৰ 
শবশ্বশবদযালিনৰ উন্নশত্ৰ বাবব আবপানাৰ পৰামিে শবিৰা হহবে।  
 
আবপানাৰ বযশিগত্ শবৱৰণ: 
 
নাম: 
বয়স: 
শলংগ: (পুৰুষ/মশহলা/তৃ্ত্ীয় শলংগ) 
আপুশন নামিশত্ে কৰা শবশ্বশবদযালয়ৰ নাম:  কৃষ্ণকান্ত সশন্দকক ৰাশজযক মিু শবশ্বশবদযালয়  
আপুশন নামিশত্ে কৰা পাঠযক্ৰম:     
পাঠযক্ৰমৰ স্তৰ:     স্নাত্ক/স্নাত্বকাত্তৰ 
 
প্ৰশ্নাৱলী পূৰণ কৰাৰ শনবদেিনা 

 দগাবটই দকইটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ শদবকল দিিা কশৰব৷ 
 প্ৰশ্নসমহূৰ উত্তৰত্ পাাঁিটা শবকল্প আবে, ত্াবৰ আটাইত্কক উপযিু উত্তৰবটা বােশন কৰক৷ 
 শবশ্বশবদযালয় সম্পবকে ২১ নং প্ৰশ্নবটাৰ স াঁহাশৰ সঠিক দহাৱা উশিত্। ইয়াৰ দ্বাৰা শবশ্বশবদযালয় সম্পবকে আবপানাৰ 

সঠিক মত্ামত্ আিা কৰা হহবে৷ এই প্ৰশ্নৰ দ্বাৰা শবশ্বশবদযালয়িনৰ সবলত্া আৰু দুব েলত্া সম্পবকে অনধুাৱন 
কশৰ শবশ্বশবদযালিনৰ উন্নশত্ৰ বাবব আবপানাৰ পৰামিে শবিৰা হহবে।  

 
আপুশন নামিশত্ে কৰা প্ৰশত্ষ্ঠানত্ আবপানাৰ অশিজ্ঞত্াৰ ওপৰত্ শিশত্ত কশৰ শনম্নশলশিত্ প্ৰশ্নববাৰৰ উত্তৰ শদয়ক 
 
1.  আপুশন অধযয়ন কশৰ ৰ্থকা অধযয়ন দকন্দ্ৰবটাৰ (LSC_শিক্ষাৰ্থী সমৰ্থ েন দকন্দ্ৰৰ) দ্বাৰা আবয়াজন কৰা ইনডাকিন 

প্ৰবেম/আৰম্ভশণ অনষু্ঠানবটা আবপানাৰ বাবব উপবযাগী আশেল—   
 4.  দৃঢ়িাবৱ সন্মত্    ☐ 
 3. সন্মত্    ☐  
 2.  শনৰবপক্ষ/দকাবনা মন্তবয নাই ☐ 
 1.  অসন্মত্    ☐ 
 0. দৃঢ়িাবৱ অসন্মত্   ☐ 
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2.  অধযয়ন কশৰ ৰ্থকা পাঠযক্ৰমবটাৰ স্ব-শিক্ষণ সামেীসমহূ সহবজ বশুজ পাব পাশৰ, কাৰণ ইয়াত্ প্ৰবয়াজনীয় 
উদাহৰণ, উপবযাগী দৃিান্তৰ হসবত্ ববুজাৱা হহবে— 

 4.  দৃঢ়িাবৱ সন্মত্    ☐ 
 3. সন্মত্    ☐  
 2.  শনৰবপক্ষ/দকাবনা মন্তবয নাই ☐ 
 1.  অসন্মত্    ☐ 
 0.  দৃঢ়িাবৱ অসন্মত্   ☐ 
 
3.  স্ব-শিক্ষণ সামেীসমহূত্ শদয়া গহৃকম েসমবূহ শবষয়সমহূ সমযকিাবৱ বজুাত্ সহায় কবৰ— 
 4.  দৃঢ়িাবৱ সন্মত্    ☐ 

3. সন্মত্    ☐  
 2.  শনৰবপক্ষ/দকাবনা মন্তবয নাই ☐ 
 1.  অসন্মত্    ☐ 
 0.  দৃঢ়িাবৱ অসন্মত্   ☐ 
 
4.  অধযয়ন দকন্দ্ৰসমবূহ (শিক্ষাৰ্থী সমৰ্থ েন দকন্দ্ৰ) আবয়াজন কৰা হিশক্ষক পৰামিেদাবন আবপানাক প্ৰদান কৰা স্ব-

শিক্ষণ সামেীসমহূ বজুাত্ সহায় কবৰ 
 4.  দৃঢ়িাবৱ সন্মত্    ☐ 
 3. সন্মত্    ☐  
 2.  শনৰবপক্ষ/দকাবনা মন্তবয নাই ☐ 
 1.  অসন্মত্    ☐ 
 0.  দৃঢ়িাবৱ অসন্মত্   ☐ 
 
5.  অধযয়ন দকন্দ্ৰৰ পৰামিেদাত্াসকল দযাগয আৰু অধযয়ন দকন্দ্ৰৰ সিূীত্ পৰামিেদান দেণীসমহূ পশৰিালনা কশৰবকল 

সম্পণূ েৰূবপ প্ৰস্তুত্ হহ আবহ— 
 4.  দৃঢ়িাবৱ সন্মত্    ☐ 
 3. সন্মত্    ☐  
 2.  শনৰবপক্ষ/দকাবনা মন্তবয নাই ☐ 
 1.  অসন্মত্    ☐ 
 0.  দৃঢ়িাবৱ অসন্মত্   ☐ 
 
6.  শবশ্বশবদযালয়িবন নামিশত্ে আৰু দিষান্ত পৰীক্ষাৰ সিূী সঠিকিাবৱ পালন কবৰ— 
 4.  দৃঢ়িাবৱ সন্মত্    ☐ 
 3. সন্মত্    ☐  
 2.  শনৰবপক্ষ/দকাবনা মন্তবয নাই ☐ 
 1.  অসন্মত্    ☐ 
 0. দৃঢ়িাবৱ অসন্মত্   ☐ 
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7.  অধযয়ন দকন্দ্ৰসমহূত্ আবয়াশজত্ পৰামিেদান দেণীসমবূহ পাঠযশবষয় সম্পবকে ৰ্থকা আবপানাক সবন্দহ দৰূ কশৰবকল 
আৰু আবপানাৰ অধযয়ন সঠিক গশত্ত্ ৰাশিবকল সহায় কশৰশেল— 

 
 4.  দৃঢ়িাবৱ সন্মত্    ☐ 
 3. সন্মত্    ☐  
 2.  শনৰবপক্ষ/দকাবনা মন্তবয নাই ☐ 
 1.  অসন্মত্    ☐ 
 0.  দৃঢ়িাবৱ অসন্মত্   ☐ 
 
8.  শিক্ষণৰ প্ৰিাৰৰ বাবব প্ৰশত্ষ্ঠানবটাবৱ বযৱহাৰ কৰা শিক্ষাৰ্থী দকশন্দ্ৰক পদ্ধশত্, আবপানাৰ সমসযা সমাধানৰ দক্ষত্া, 

শনবয়াগবযাগযত্াৰ দক্ষত্া, জীৱন দক্ষত্া বশৃদ্ধ কবৰ আৰু কম েময় পৃশৰ্থৱীৰ বাবব আবপানাক সাজ ুকশৰ দত্াবল— 
 4.  দৃঢ়িাবৱ সন্মত্    ☐ 
 3. সন্মত্    ☐  
 2.  শনৰবপক্ষ/দকাবনা মন্তবয নাই ☐ 
 1.  অসন্মত্    ☐ 
 0.  দৃঢ়িাবৱ অসন্মত্   ☐ 
 
9.  আবপানাক প্ৰদান কৰা অনলাইন দসৱাববাৰ সহবজ উপলব্ধ আৰু উপবযাগী আশেল—  
 4.  দৃঢ়িাবৱ সন্মত্    ☐ 
 3. সন্মত্    ☐  
 2.  শনৰবপক্ষ/দকাবনা মন্তবয নাই ☐ 
 1. অসন্মত্    ☐ 
 0.  দৃঢ়িাবৱ অসন্মত্   ☐ 

 
10.  প্ৰদত্ত কম েৰ জশৰয়বত্ কৰা আিযন্তৰীণ মলূযায়নসমহূ সঠিক/নযাযয আৰু সময় মবত্ হয়— 
 4.  দৃঢ়িাবৱ সন্মত্    ☐ 
 3. সন্মত্    ☐  
 2.  শনৰবপক্ষ/দকাবনা মন্তবয নাই ☐ 
 1.  অসন্মত্    ☐ 
 0.  দৃঢ়িাবৱ অসন্মত্   ☐ 
 
11.  আবপানাৰ সবন্দহ বা জাশনবকল শবিৰা কৰ্থাসমহূ শবশ্বশবদযালবয় লবগ লবগ উত্তৰ শদয়াৰ দিিা কশৰশেল—  
 4. দৃঢ়িাবৱ সন্মত্    ☐ 
 3. সন্মত্    ☐  
 2.  শনৰবপক্ষ/দকাবনা মন্তবয নাই ☐ 
 1.  অসন্মত্    ☐ 
 0.  দৃঢ়িাবৱ অসন্মত্   ☐ 
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12.  দিষান্ত পৰীক্ষা সঠিকিাবৱ অনশুষ্ঠত্ কৰা হহশেল আৰু পৰীক্ষাৰ পশবত্ৰত্া বজাই ৰিা হহশেল 
 4.  দৃঢ়িাবৱ সন্মত্    ☐ 
 3. সন্মত্    ☐  
 2.  শনৰবপক্ষ/দকাবনা মন্তবয নাই ☐ 
 1.  অসন্মত্    ☐ 
 0.  দৃঢ়িাবৱ অসন্মত্   ☐ 
 
13. দিষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল সময়মত্ দ াষণা কৰা হহশেল— 
 4.  দৃঢ়িাবৱ সন্মত্    ☐ 
 3. সন্মত্    ☐  
 2.  শনৰবপক্ষ/দকাবনা মন্তবয নাই ☐ 
 1.  অসন্মত্    ☐ 
 0.  দৃঢ়িাবৱ অসন্মত্   ☐ 
 
14.  আপুশন অধযয়ন কশৰ ৰ্থকা পাঠযক্ৰমত্ প্ৰত্যাশিত্ দক্ষত্া প্ৰাপ্ত কৰাৰ বাবব সকবলা প্ৰবয়াজনীয় হিশক্ষক সমল 

আবে— 
 4.  দৃঢ়িাবৱ সন্মত্    ☐ 
 3. সন্মত্    ☐  
 2.  শনৰবপক্ষ/দকাবনা মন্তবয নাই ☐ 
 1.  অসন্মত্    ☐ 
 0.  দৃঢ়িাবৱ অসন্মত্   ☐ 
 
15.  ইবলক্ট্ৰশনক মাধযম (দৰশডঅ’ আৰু দৃিয-েবয মাধযম)ৰ জশৰয়বত্ প্ৰদান কৰা শবশিন্ন ত্ৰ্থযই শিক্ষাদান-শিক্ষণ প্ৰশক্ৰয়া 

আৰু হিশক্ষক পৰামিেৰ পশৰপূৰক শহিাবপ কশৰ আবে— 
 4.  দৃঢ়িাবৱ সন্মত্    ☐ 
 3. সন্মত্    ☐  
 2.  শনৰবপক্ষ/দকাবনা মন্তবয নাই ☐ 
 1.  অসন্মত্    ☐ 
 0. দৃঢ়িাবৱ অসন্মত্   ☐ 

 
16.  শবশ্বশবদযালয়ৰ অশিবযাগ শনষ্পশত্ত প্ৰণালী কায েকৰী আশেল—  
 4.  দৃঢ়িাবৱ সন্মত্    ☐ 
 3. সন্মত্    ☐  
 2.  শনৰবপক্ষ/দকাবনা মন্তবয নাই ☐ 
 1.  অসন্মত্    ☐ 
 0.  দৃঢ়িাবৱ অসন্মত্   ☐ 
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17. শবশ্বশবদযালয়ৰ দৱবোইট/ম’বাইল এপসমবূহ প্ৰবয়াজনীয় ত্ৰ্থয প্ৰদান কবৰ—  
 4.  দৃঢ়িাবৱ সন্মত্    ☐ 
 3. সন্মত্    ☐  
 2.  শনৰবপক্ষ/দকাবনা মন্তবয নাই ☐ 
 1.  অসন্মত্    ☐ 
 0.  দৃঢ়িাবৱ অসন্মত্   ☐ 
 
18. স্ব-শিক্ষণ সামেীসমহূ শডশজবটলিাবৱও উপলব্ধ— 
 4.  দৃঢ়িাবৱ সন্মত্    ☐ 
 3. সন্মত্    ☐  
 2.  শনৰবপক্ষ/দকাবনা মন্তবয নাই ☐ 
 1.  অসন্মত্    ☐ 
 0.  দৃঢ়িাবৱ অসন্মত্   ☐ 
 
19.  আপুশন শনয়মীয়ািাবৱ আৰু সঠিক সময়ত্ স্ব-শিক্ষণ সামেী (মশুিত্ ব্লক/মশডউল) লাি কশৰ আশহবে— 
  4.  সকবলাশিশন স্ব-শিক্ষণ সামেী   
 3.  75% স্ব-শিক্ষণ সামেী   
 2. 50% স্ব-শিক্ষণ সামেী    
 1. 25% স্ব-শিক্ষণ সামেী    
 0. দকাবনা স্ব-শিক্ষণ সামেী দপাৱা নাই 
 
20.  আপুশন শবশ্বশবদযালয়ৰ সামশেক শিক্ষা-শিক্ষণৰ অশিজ্ঞত্াক দকবনকক মলূযয়ণ কশৰব? 
 4.  উৎকৃি     ☐  
 3.  অশত্ িাল    ☐  
 2.  িাল     ☐ 
 1.  সবন্তাষজনক    ☐ 
 0.  অসংগশত্জনক    ☐ 
 
২১.  ক) অনেুহ কশৰ শবশ্বশবদযালয়ৰ িশি আৰু দুব েলত্াৰ দক্ষত্ৰত্ আবপানাৰ সঠিক মত্ামত্ আগবঢ়াওক— 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 
 ি) অনেুহ কশৰ শবশ্বশবদযালয়িনৰ উন্নশত্ৰ বাবব পৰামিে শদয়ক— 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 


