
INVENTORY TO FIND OUT THE WAYS OF LEARNING  FOR STUDENTS 

 

১। িকছু াথিমক তথ  :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২। এখােন প  এমনভােব সাজােনা হেয়েছ য,তুিম তামার পঠনপাঠন ও 

িশখনেক সশুৃ লভােব বণনা করেত পার। এখােন য কৗশল  অবল ন করা 

হেয়েছ তাহল – তামােক িকছু সুিনিদ   করা হেব িকছু িকছু ে  িল 

পঠনপাঠন সং া  িবষেয় ছািড়েয় যেত পাের, যােত সামি কভােব তামার সািবক 

পঠনপাঠন ও িশখন প িতর ধারনা করা যায় । অিধকাংশ ে ই িবষয় র 

িভি  হল অন ান  ছা ছাি েদর মতামত । তামােক অনুেরাধ করা হে  য 

িলর সততার সােথ উ র দাও যােত অত  ততার সােথ তামার 

পঠনপাঠন এর কৃতেকৗশল বণনা করা যায় । 

নাম :   ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

িবদ ালেয়র নাম : …………………………………………………………………………………………………………… 

িণ : ………………………………... িবভাগ : ………………………………………………..  

িমক সংখ া : ……………………………………. 

বয়স : …………………………………. িল  : …………………………………………………… 

 িশ াবষ : ……………………………………………… 

অিভভাবেকর জীিবকা : ……………………………………………………  

পািরবািরক বািষক আয় (আনুমািনক) ………………………………………….. 

 



INTERVIEW SCHEDULE 

 

১। ু েল আসেত ভােলা লােগ ?  Do you like to come to school ?             হ াঁ       না  

  কন ? Why?  

  

 

২। বািড়েত তামােক কউ লখাপড়ায় সাহায  কেরন ? 

Anybody helps you to study at home ?   

  ক? / কন ?  Who/ Why? 

 

 

 

৩। তুিম কী কান গৃহিশ েকর কােছ পড় ?   

Do you read with any private tutor?   

  কন ? কতজন গৃহিশ ক আেছন ? Why? How many private tutors have you? 

 

  

৪। তুিম কী পড়ার বই ছাড়া অন  কান বই পড় ? 

    Do you read books other than text books? 

  যিদ পড় ? তাহেল কান ধরেনর বই পড় ?  If you read, what type of book? 

 

 

৫। - অধ ায়ন করেত ভােলা লােগ ? Do you like to self study? 

    কান সময় পড়েত ভােলা লােগ ও কন ? At what time do you like to read? Way? 

 

 

৬। ু েলর লাইে রী ব বহার কর ? Do you use school library?     

     কন ? Why? 

  

 



 

৭। তুিম কী ু েল প ত িবষয় সই িদেনই বািড়েত পুনবায় পাঠ কর ?             হ াঁ     না        

      Do you read the lessons of the class at home again on that day?     

  কন ? Why? 

 

  

৮। পরী া িদেত ভােলা লােগ ? Do you like to sit for examination?                                                              

 কন ? Why? 

 

 

৯। পড়ার বাইের কী তামার িকছু করেত ভােলা লােগ ? 

      Do you like to do anything outside school study?    

  কী ভােলা লােগ ? কন?  What do you like? Why? 

 

 

 

১০। পাঠ  পু েকর পাশাপািশ তুিম িক সহায়ক পু ক পড় ? 

 Do you like reference books with the text book? 

     কন ? Why? 

 

 

 

১১। পূেব প ত িবষয় তুিম কী  পের রণ করার চ া কর ? 

 Do you try to remember what you have read? 

     কন ? Why? 

 

           

১২। কান িকছু শখার পর তুিম কী িবষয় েক লখ বা –উ র বানাও ? 

 Do you write or make a question answer after your learning? 

     কন ? Why? 

 



 

১৩। তুিম কী মেন কর য,ভােলা ফলাফেলর জন  গৃহিশ ক থাকা অত াবশক য় ?           হ াঁ     না 

 Do you think private tutor is important for making good result?       

কন ? Why? 

 

 

১৪। তুিম Group Study  কর ?  Do you study in group?                      

      কন ? Way? 

 

 

১৫। পড়ার সুিবধার জন  আ জািলকা (Internet) ব বহার কর ? 

 Do you use internet for better learning? 

      কন ? Why? 

 

 

 ১৬। তুিম িক ুল থেক াইেভট কািচং বশী পছ  কর ?  

     Do you like private coaching more than school?   

কন ? Why? 

 

 

১৭। তুিম িক বুঝেত না পারেল ণীকে  িশি কা/ িশ েকর সাহায  চাও ? 

 Do you want help of class teachers or other teachers when you cannot understand? 

     কন ? Why? 

  

             

১৮। তুিম িক আলাদা কের ( ণী কে র বাইের) িশ ক/িশি কােক পড়ার জন  কান সাহায  করেত বল ? 

Do you tell any teacher to help you separately outside the class room?     

  কন ? Why? 

 

 

 



১৯। বািড়েত পড়ার সময় তামায় কউ বার বার ডােকন ?         হ াঁ    না 

  Does anybody call you at the time of study?  

      কন ? Why? 

   

 

২০। বািড়েত পড়ার সময় তামায় কান ব ু  ডাকেত আেস ? 

 Does any friend come to call you when you read at home? 

      কন ? Why? 

 

  

২১। তুিম িক এেলা মেলা কের িবষয় েলা পড়?  

Do you read unsystematically?     

কন ? Why? 

 

 

 

২২। তুিম পড়ার সময় িক শারীিরক াি  আনুভব কর? 

Do you feel red at the me of study? 

 যিদ ‘হ াঁ’ হয় , তুিম তখন িক কর ? If yes, what do you do? 

 

 

 

২৩। তামার িক পড়ার  সময় িখেদ পায় ? Do you feel hungry at the time of study? 

     যিদ ‘হ াঁ’ হয় , তুিম তখন িক কর ? If yes, what do you do then? 

 

 

 

২৪। তুিম িক মেন কর তামার পড়ার প িত    ? Do you think your process of study is wrong?                       

  কন ? Why? 

 

 



        হ াঁ     না 

২৫। তামােক িক বািড়র কাজ করেত হয় ? Do you have to do any work at home?  

     কন ? Why? 

 

 

২৬। এর জন  িক তামার পড়ার িত হয় ? Does the work disturbe your study? 

২৭। িশ ক/িশি কােদর  পড়ােনার প িতেত তুিম া েবাধ কর ?  

 Do you feel comfortable at the teaching method of the teachers?      

কন ? Why? 

 

 

 

২৮। িশ ক/িশি কারা গে র মাধ েম পড়ােল ভােলা লােগ ?                    

 Do you enjoy at the lesson through story telling?      

  কন ? Why? 

 

 

  

২৯। িবদ ালেয়র  পিরকাঠােমা তামার পড়ার উপযু  ?      

  Is the school suitable for your study?         

       কন ? Why? 

 

 

           হ াঁ     না 

৩০। ু েলর পাঠ  বই িল  দখেল তামার িক িবরি /ভয় লােগ ?( যমন-অংক,ইংেরিজ,িব ান)   

    Do you feel afraid/ disgusted to see the school text book? (Math, English, Science etc)  

       যিদ ‘হ া’ঁ হয় , তুিম তখন িক কর ? if yes, what do you do? 

 

 



৩১। কান কান িবষয় তামার সহজ লােগ ? Which Subject is easy to you? 

      কন ? Why? 

 

 

৩২। কান িবষয় তামার সব থেক বিশ ভােলা লােগ ? Which subject do you like most? 

     কন ? Why? 

 

 

৩৩। কান কান িবষয় তামার শ  লােগ ? কন ? Which subject is difficult? Why? 

 

  

 ৩৪। তামার Theory class  না  Practical class বশী ভােলা লােগ ?   কন ? 

      What do you like, Theory class or Prac cal? Why? 

 

 

৩৫। িবদ ালেয়র সবেথেক আকষণীয় িজিনস তামার কােছ কী ?  কন ? 

 To you, what is the most attractive thing in the school? Why? 

 

 

৩৬। বািড়েত কত ণ পেড়া ? কন ? How long do you study at home? Why? 

 

 

৩৭।  তুিম বড় হেয় কী হেত চাও ?  What do you want to be in future?  

     কন ? Why? 

 

 

 

 

Date :          Signature of the Student 


