
অনরাইন শক্ষাথথী-ন্তুশি জশয প্ৰশ্নাফরী 
যাষ্ট্ৰীয় ভূরযায়ন ও        শযলদ 

(NAAC) শক্ষাথথী ন্তুশিয জশয 

 
শক্ষাথথীদদয জনয শনদদথনা 
NAAC (যাষ্ট্ৰীয় ভূরযায়ন ও        শযলদ), ইউশজশয একশি ংস্থা আনাদদয শফশ্বশফদযারদয় শফদযাদান-
শফদযাজথন ও ভূরযায়ণ ম্পদকথ শক্ষাথথী-ন্তুশিয জশয কযদে। এিা আভাদদয দদদয উচ্চ শক্ষায ভানদণ্ড 
উন্নত কযায দক্ষদে াাময কযদফ। জশযশিদত দভাি ২১শি প্ৰশ্ন যদয়দে। এয ভদধয প্ৰথভ ২০ শি প্ৰশ্ন দে 
MCQ ধযদণয, দমখাদন আশন আনায     র পছ  র   র      ছ      । ২১    প্ৰশ্নশি দে 
ফণথনাধভথী। এই অংদ শফশ্বশফদযারয় ম্পদকথ আনায শিক ভতাভত আা কযা দে। এই প্ৰশ্ন   র দ্বাযা 
শফশ্বশফদযারদয়য         ও দনশতফাচক শদকগুশর ম্পদকথ অনুধাফন কদয শফশ্বশফদযারদয়য উন্নশতয জনয 
আনায যাভথ চাওয়া দে।  
 
আদানায ফযশিগত শফফযণ: 
 
নাভ: 
ফয়: 
শরংগ: (ুরুল/ভশরা/তৃতীয় শরংগ) 
আশন বশতথ ওয়া শফশ্বশফদযারদয়য নাভ:               র                      
আশন বশতথ ওয়া ািযক্ৰভ:     
ািযক্ৰদভয স্তয:         /       র 
 
প্ৰশ্নাফরী ুযন কযায শনদদথনা 

 প্ৰশতশি প্ৰদশ্নয উত্তয      র       র   ৷ 
 প্ৰশ্নগুদরায    র াাঁচশি      যদয়দে, দগুদরায ভদধয দথদক ফদচদয় উমুি   র   দফদে 

দনদফন৷ 
 শফশ্বশফদযারয় ম্পদকথ ২১ নং প্ৰশ্নশিয ফিফয মথামথ ওয়া উশচত। এই দক্ষদে শফশ্বশফদযারয় ম্পদকথ 

আদানায শিক ভতাভত আা কযা দে৷ এই প্ৰদশ্নয দ্বাযা শফশ্বশফদযারদয়য             ও 
দুফথরতা ম্পদকথ অনুধাফন কদয শফশ্বশফদযারদয়য উন্নশতয জনয আদানায যাভথ গ্রণ কযা দফ।  

 
আশন বশতথ ওয়া প্ৰশতষ্ঠাদন আনায অশবজ্ঞতায ওয শবশত্ত কদয শনম্নশরশখত প্ৰশ্নগুদরায উত্তয শদন 
 
1.  আশন অধযয়নযত দকন্দ্ৰশিয (LSC_শক্ষাথথী ভথথন দকদন্দ্ৰয) দ্বাযা আদয়াশজত ইনডাকন 

দপ্ৰাদগ্রভ/             আদানায জনয উদমাগী শের—   
 4.  দৃঢ়বাদফ ম্মত    ☐ 
 3. ম্মত    ☐  



 2.  শনযদক্ষ/দকাদনা ভন্তফয দনই ☐ 
 1.  অম্মত    ☐ 
 0. দৃঢ়বাদফ অম্মত   ☐ 
 
2.  অধযয়নযত ািযক্ৰভশিয স্ব-শক্ষণ াভগ্রীভূ দজ দফাঝা মায়, কাযণ এদত উমুি উদাযণ, 

উদমাগী দৃিান্ত  ফঝাদনা দয়দে— 
 4.  দৃঢ়বাদফ ম্মত    ☐ 
 3. ম্মত    ☐  
 2.  শনযদক্ষ/দকাদনা ভন্তফয দনই ☐ 
 1.  অম্মত    ☐ 
 0.  দৃঢ়বাদফ অম্মত   ☐ 
 
3.  স্ব-শক্ষণ াভগ্রীভূদ উশিশখত গৃকদভথয শফলয়গুদরা ভযকবাদফ ফুঝদত াাময কদয— 
 4.  দৃঢ়বাদফ ম্মত    ☐ 
 3. ম্মত    ☐  
 2.  শনযদক্ষ/দকাদনা ভন্তফয দনই ☐ 
 1.  অম্মত    ☐ 
 0.  দৃঢ়বাদফ অম্মত   ☐ 
 
4.  অধযয়ন দকন্দ্ৰগুদরায দ্বাযা (শক্ষাথথী ভথথন দকন্দ্ৰ) আদয়াশজত শশক্ষক যাভথদান আনাদদয প্ৰদান 

কযা স্ব-শক্ষণ াভগ্রীভূ ফুঝদত াাময কদয 
 4.  দৃঢ়বাদফ ম্মত    ☐ 
 3. ম্মত    ☐  
 2.  শনযদক্ষ/দকাদনা ভন্তফয দনই ☐ 
 1.  অম্মত    ☐ 
 0.  দৃঢ়বাদফ অম্মত   ☐ 
 
5.  অধযয়ন দকদন্দ্ৰয যাভথদাতাযা দমাগয ও অধযয়ন দকদন্দ্ৰয দ্বাযা ূচীত যাভথগুদরা দেণীভূদ 

শযচারনা কযদত মূ্পণথরূদ প্ৰস্তুত দয় আদন— 
 4.  দৃঢ়বাদফ ম্মত    ☐ 
 3. ম্মত    ☐  
 2.  শনযদক্ষ/দকাদনা ভন্তফয দনই ☐ 
 1.  অম্মত    ☐ 
 0.  দৃঢ়বাদফ অম্মত   ☐ 
 
6.  নাভবশতথ ও দলান্ত যীক্ষায ূচী শফশ্বশফদযারয় শিকবাদফ ারন কদয— 



 4.  দৃঢ়বাদফ ম্মত    ☐ 
 3. ম্মত    ☐  
 2.  শনযদক্ষ/দকাদনা ভন্তফয দনই ☐ 
 1.  অম্মত    ☐ 
 0.  দৃঢ়বাদফ অম্মত   ☐ 
 
7.  অধযয়ন দকন্দ্ৰভূদ আদয়াশজত যাভথদান দেণীগুদরা ািযশফলয় ম্পদকথ আনায দে দূয কযদত 

ও আনায অধযয়ন শিক গশতদত চাশরদয় শনদত াাময কদযশের— 
 
 4.  দৃঢ়বাদফ ম্মত    ☐ 
 3. ম্মত    ☐  
 2.  শনযদক্ষ/দকাদনা ভন্তফয দনই ☐ 
 1.  অম্মত    ☐ 
 0.  দৃঢ়বাদফ অম্মত   ☐ 
 
8.  শক্ষদণয প্ৰচাদযয জনয প্ৰশতষ্ঠানশি ফযফায কযা শক্ষাথথী-দকশন্দ্ৰক দ্ধশত, আনায ভযা ভাধাদনয 

দক্ষতা, শনদয়াগদমাগযতায দক্ষতা   জীফন দক্ষতা ফৃশদ্ধ কদয এফং কভথভয় ৃশথফীয উদেদয আনাদক 
প্ৰস্তুত কদয দতাদর— 

 4.  দৃঢ়বাদফ ম্মত    ☐ 
 3. ম্মত    ☐  
 2.  শনযদক্ষ/দকাদনা ভন্তফয দনই ☐ 
 1.  অম্মত    ☐ 
 0.  দৃঢ়বাদফ অম্মত   ☐ 
 
9.  আনাদদয প্ৰদান কযা অনরাইন ুশফধাগুদরা জরব্ধ ও উদমাগী শের—  
 4.  দৃঢ়বাদফ ম্মত    ☐ 
 3. ম্মত    ☐  
 2.  শনযদক্ষ/দকাদনা ভন্তফয দনই ☐ 
 1.  অম্মত    ☐ 
 0.  দৃঢ়বাদফ অম্মত   ☐ 
 
10.  প্ৰদত্ত কাদমথয ভাধযদভ প্ৰদান কযা আবযন্তযীণ ভূরযায়নগুদরা শিক/নযাময ও ভয় ভদত য়— 
 4.  দৃঢ়বাদফ ম্মত    ☐ 
 3. ম্মত    ☐  
 2.  শনযদক্ষ/দকাদনা ভন্তফয দনই ☐ 
 1.  অম্মত    ☐ 



 0.  দৃঢ়বাদফ অম্মত   ☐ 
 
11.  আদানায দে ফা শজজ্ঞায শফলয়গুদরা            দে দে ভাধান কযায        র ছ—  
 4.  দৃঢ়বাদফ ম্মত    ☐ 
 3. ম্মত    ☐  
 2.  শনযদক্ষ/দকাদনা ভন্তফয দনই ☐ 
 1.  অম্মত    ☐ 
 0.  দৃঢ়বাদফ অম্মত   ☐ 
 
12.  দলান্ত যীক্ষা শিকবাদফ অনুশষ্ঠত দয়শের ও যীক্ষায শফেতা ফজায় যাখা দয়শের 
 4.  দৃঢ়বাদফ ম্মত    ☐ 
 3. ম্মত    ☐  
 2.  শনযদক্ষ/দকাদনা ভন্তফয দনই ☐ 
 1.  অম্মত    ☐ 
 0.  দৃঢ়বাদফ অম্মত   ☐ 
 
13. দলান্ত যীক্ষায পরাপর ভয়ভত দঘালণা কযা দয়শের— 
 4.  দৃঢ়বাদফ ম্মত    ☐ 
 3. ম্মত    ☐  
 2.  শনযদক্ষ/দকাদনা ভন্তফয দনই ☐ 
 1.  অম্মত    ☐ 
 0.  দৃঢ়বাদফ অম্মত   ☐ 
 
14.  আশন অধযয়নযত ািযক্ৰদভ প্ৰতযাশত দক্ষতা প্ৰাশিয জনয ভস্ত প্ৰদয়াজনীয় শশক্ষক ম্বর যদয়দে— 
 4.  দৃঢ়বাদফ ম্মত    ☐ 
 3. ম্মত    ☐  
 2.  শনযদক্ষ/দকাদনা ভন্তফয দনই ☐ 
 1.  অম্মত    ☐ 
 0.  দৃঢ়বাদফ অম্মত   ☐ 
 
15.  ইদরকট্রশনক ভাধযভ (দযশডও ও দৃয-েফয)-এয ভাধযদভ প্ৰদান কযা শফশবন্ন তথয শফদযাদান-শফদযাজথন 

প্ৰশক্ৰয়া ও শশক্ষক যাভদথয শযূযক শদদফ যদয়দে— 
 4.  দৃঢ়বাদফ ম্মত    ☐ 
 3. ম্মত    ☐  
 2.  শনযদক্ষ/দকাদনা ভন্তফয দনই ☐ 
 1.  অম্মত    ☐ 



 0.  দৃঢ়বাদফ অম্মত   ☐ 
 
16.  শফশ্বশফদযাদরয অশবদমাগ শনষ্পশত্ত প্ৰণারী কামথকযী শের—  
 4.  দৃঢ়বাদফ ম্মত    ☐ 
 3. ম্মত    ☐  
 2.  শনযদক্ষ/দকাদনা ভন্তফয দনই ☐ 
 1.  অম্মত    ☐ 
 0.  দৃঢ়বাদফ অম্মত   ☐ 
 
17. শফশ্বশফদযারদয়য ওদয়ফাইি/দভাফাইর এযাভূ প্ৰদয়াজনীয় তথয প্ৰদান কদয—  
 4.  দৃঢ়বাদফ ম্মত    ☐ 
 3. ম্মত    ☐  
 2.  শনযদক্ষ/দকাদনা ভন্তফয দনই ☐ 
 1.  অম্মত    ☐ 
 0.  দৃঢ়বাদফ অম্মত   ☐ 
 
18. স্ব-শক্ষণ াভগ্রীভূ শডশজদিরবাদফও উরব্ধ— 
 4.  দৃঢ়বাদফ ম্মত    ☐ 
 3. ম্মত    ☐  
 2.  শনযদক্ষ/দকাদনা ভন্তফয দনই ☐ 
 1.  অম্মত    ☐ 
 0.  দৃঢ়বাদফ অম্মত   ☐ 
 
19.  আশন শনয়শভত ও শিক ভদয় স্ব-শক্ষণ াভগ্রী (ভুশিত ব্লক/ভশডউর) দদয় এদদেন— 
  4.  ভস্তই স্ব-শক্ষণ াভগ্রী   
 3.  75% স্ব-শক্ষণ াভগ্রী   
 2. 50% স্ব-শক্ষণ াভগ্রী    
 1. 25% স্ব-শক্ষণ াভগ্রী    
 0. দকাদনা স্ব-শক্ষণ াভগ্রী াওয়া মায়শন। 
 
20.  আশন            র াভশগ্রক শফদযাদান-শফদযাজথদনয অশবজ্ঞতাদক কীবাদফ ভূরযয়ণ কযদফন? 
 4.  উৎকৃি     ☐  
 3.  খুফ বাদরা    ☐  
 2.  বারয়     ☐ 
 1.  দন্তালজনক    ☐ 
 0.  ত্রুশিূণথ    ☐ 



 
২১.  ক) অনুগ্র কদয শফশ্বশফদযারদয়য ইশতফাচক ও দনশতফাচক শদকগুশরয শফলদয় আনায শিক ভতাভত 

প্ৰদান করুন— 
 ___________________________________________________________________________
______ 
 ___________________________________________________________________________
______ 
 ___________________________________________________________________________
______ 
 
 খ) অনুগ্র কশি শফশ্বশফদযারয়খনয উন্নশতয ফাদফ যাভথ শদয়ক— 
 ___________________________________________________________________________
______ 
 ___________________________________________________________________________
______ 
 ___________________________________________________________________________
______ 
 


