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উর্েশয 

SIFE যমৌতিক ইন্টারতভউ প্রশ্নাবলী হল একটি সরঞ্জাম  া1 প্রচতলি তশ্ক্ষা তবতিি/অসঙ্গতি রদ্দয়দ্দে এমন সম্ভাবয তশ্ক্ষাযীদ্দদর (SIFE) 

শ্নাক্ত করার জনয এবং িাদ্দদরদ্দক উপ ুক্ত পতরদ্দষবা যদওয়ার তিতর করা হদ্দয়দ্দে। উপ ুক্ত কমীদ্দদরদ্দক অবশ্যই তনতিি করদ্দি হদ্দব 

এইসব তশ্ক্ষাযীর শ্নাক্তকরে পদ্ধতি য ন তনম্নতলতিি ধাপ এই ক্রদ্দম অন্তভুে ক্ত যাদ্দক: 

1. মািৃ ভাষার প্রশ্নাবলীর (Home Language Questionnaire (HLQ)) পতরচালনা  

2. ইংদ্দরতজদ্দি একটি ইন্টারতভউদ্দয়র আদ্দয়াজন করুন এবং তশ্ক্ষাযী এবং তপিামািা/অতভভাবদ্দকর সদ্দঙ্গ মািৃ 
ভাষায় ইন্টারতভউদ্দয়র আদ্দয়াজন করুন  

3. তশ্ক্ষাযীর কাদ্দজর নমনুা, সু্কদ্দলর যরকর্ে  এবং আদ্দগ্র মলূযায়ন প োদ্দলাচনা করুন 

4. তনউইয়কে  যে  আইদ্দর্তন্টতিদ্দকশ্ন য ে ির ইংতলশ্ লানোসে (New York State Identification Test for English 

Language Learners (NYSITELL))-এর অনসুন্ধান িলািল 

5. SIFE যমৌতিক ইন্টারতভউ প্রশ্নাবলীর পতরচালনা 

6. (SIFE ইন্সটু্রদ্দমন্ট) পতরচালনা 

SIFE শিাক্তকরর্ির জিয িীনত ালা নির্দেশিা 
1.  যা সমদ্দয় SIFE শ্নাক্ত করা। (শ্নাক্তকরে পদ্ধতি এবং SIFE তশ্ক্ষাযী সহ ELL-এর যেসদ্দমন্ট সু্কল তর্তিদ্দেতশ্ক্ষাযীর প্রাযতমক 

নাম নতযভুক্তকরে বা আবার এতির দশ্ (10) তদন আদ্দগ্ সম্পূেে করা আবশ্যক)। 

2. সংগ্রহ করুন এবং সংগৃ্হীি যর্ া ভাগ্ করুন, এগুতল সহ: 

 আসার সময় বয়স 

 চলদ্দি পাদ্দর তকনা 

 আসার সময় তকদ্দস পড়ি 

 তনদ্দজর যদদ্দশ্ ও মাতকে ন  ুক্তরাদ্দে তক তক তবষয় সম্পদ্দকে  তশ্দ্দিদ্দে বা যশ্িার সুদ্দ াগ্ তেল 

3. শ্নাক্তকরে প্রতক্রয়া সিকে ভাদ্দব নতযভুক্ত করুন 

দ্রষ্টবয: প্রতিটি সু্কল তর্তিে প্রাযতমক শ্নাক্তকরে এবং মািৃ ভাষা প্রশ্নাবলী, ইংদ্দরতজ ভাষা দক্ষিা শ্নাক্তকরে মলূযায়দ্দনর 

িলািল সহ পরবিী প োদ্দলাচনা প্রতক্রয়া এবং শ্নাক্তকরে প্রতক্রয়ার অংশ্ তহদ্দসদ্দব যজনাদ্দর  হওয়া অনয যকাদ্দনা যরকর্ে  এবং 
এই তবভাদ্দগ্র অনদু্দেদ (a) এবং (b)-যি প োদ্দলাচনা প্রতক্রয়া সংক্রান্ত সমস্ত নতযপত্র রক্ষোদ্দবক্ষে করদ্দি হদ্দব।  এই ধরদ্দনর 

িযয তশ্ক্ষাযীর একত্র যরকদ্দর্ে র অংশ্ তহদ্দসদ্দব রক্ষোদ্দবক্ষে করা হদ্দব। 

 
4. যেসদ্দমন্ট—তিভাতষক তশ্ক্ষা/একটি নিুন ভাষা তহসাদ্দব ইংদ্দরতজ 

 
 
1তশ্ক্ষায় অসঙ্গতি বলদ্দি যসইসব তশ্ক্ষাযীদ্দক যবাঝাদ্দনা হদ্দয়দ্দে  াদ্দদর চলমান তশ্ক্ষায় িারা দইু বা যবশ্ী বের বাধাপ্রাপ্ত। 
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প্রশ্নাবলী পনরিালিা করার জিয পদ্ধনত: ম াগ্যতাসম্পন্ন ক ী 
ইন্টারতভউদ্দয়র জনয প্রায় 20 তমতন  সময় যনদ্দব এবং য াগ্যিাসম্পন্ন কমীদ্দদর িা পতরচাতলি হদ্দব এবং তশ্ক্ষাযীর প্রাযতমক বা মািৃ 

ভাষায় আদ্দয়াজন করা হদ্দব।  প্রদ্দয়াজদ্দন একজন অনবুাদক বা যদাভাষী অবশ্যই প্রদান করা হদ্দব।  

“ম াগ্যতাসম্পন্ন ক ী ” কারা? 

তিভাতষক তশ্ক্ষা বা ইংদ্দরতজ যযদ্দক অনয ভাষায় কযা বলার (ESOL) তশ্ক্ষক ত তন:  

 CR পা ে  80 এর অধীদ্দন তনউইয়কে  যেদ্দ  সনদপ্রাপ্ত,  

 তশ্ক্ষাযী এবং তপিামািা বা তপিামািার সদ্দঙ্গ সম্পকে  আদ্দে এমন যকাদ্দনা বযতক্তর মািৃ ভাষায় সাবলীল অযবা 

 তশ্ক্ষাযী এবং তপিামািা বা তপিামািার সদ্দঙ্গ সম্পকে  আদ্দে এমন যকাদ্দনা বযতক্ত বঝুদ্দি পাদ্দরন এমন ভাষা বা য াগ্াদ্দ াগ্ 

মাধযদ্দমর য াগ্য যদাভাষী/অনবুাদক বযবহার কদ্দরন, অযবা 

একজন তশ্ক্ষক ত তন: 

 CR পা ে  80 এর অধীদ্দন তনউইয়কে  যেদ্দ  সনদপ্রাপ্ত  

 সাংসৃ্কতিক পারদতশ্েিা, ভাষা উন্নয়ন, এবং ইংদ্দরতজ ভাষা প্রদ্দয়াজনীয়িা তবষদ্দয় প্রতশ্তক্ষি, এবং 

 তশ্ক্ষাযী বা তপিামািা বা তপিামািার সদ্দঙ্গ সম্পকে  আদ্দে এমন যকাদ্দনা বযতক্তর মািৃ ভাষায় দক্ষ অযবা  

 তশ্ক্ষাযী এবং তপিামািা বা তপিামািার সদ্দঙ্গ সম্পকে  আদ্দে এমন যকাদ্দনা বযতক্ত বঝুদ্দি পাদ্দরন এমন ভাষা বা য াগ্াদ্দ াগ্ 

মাধযদ্দমর য াগ্য যদাভাষী/অনবুাদক বযবহার কদ্দরন।   

SIFE প্রশ্নাবলী পনরিালিা করার জিয পদ্ধনত: মপ্রার্ াকল  

1. ইন্টারতভউ অবশ্যই শ্ান্ত, তনিঃস্তব্ধ পতরদ্দবদ্দশ্ আদ্দয়াজন করদ্দি হদ্দব। য দ্দহিু তশ্ক্ষাযীরা সু্কদ্দল য দ্দি অভযস্ত এবং সু্কদ্দলর 

পতরদ্দবদ্দশ্র তবনযাদ্দসর প্রিযাশ্া কদ্দর িাই স্বাগ্িপূেে পতরদ্দবশ্ তনতিি করুন। সম্ভব হদ্দল একজন তপিামািা বা অতভভাবক 

উপতিি যাকুন, তকন্তু িা প্রদ্দয়াজনীয় নয়।   তশ্ক্ষাযীদ্দদরদ্দক িাদ্দদর তপিামািা বা অতভভাবকদ্দদর যযদ্দক যকাদ্দনা সাহা য না 
তনদ্দয় উত্তর তদদ্দি হদ্দব, তকন্তু তপিামািা প্রদ্দয়াজদ্দন যকাদ্দনা তবষয় স্পষ্ট কদ্দর তদদ্দি পাদ্দরন।  

2. তশ্ক্ষাযীদ্দক যজাদ্দর যজাদ্দর প্রশ্ন করদ্দি হদ্দব না এবং পুনরাবতৃত্ত নাও করদ্দি হদ্দি পাদ্দর।  সম্ভাবয উত্তর প্রদান করদ্দবন না।  

প্রদ্দয়াজন অনসুাদ্দর প্রস্তাতবি পরবিী প্রশ্ন তজজ্ঞাসা করা হদ্দি পাদ্দর।  

3. স্পষ্টভাদ্দব তপ্রন্ট করুন এবং সংতক্ষপ্ত কদ্দর তলিদ্দবন না। 

4. িদ্দমের ব্র্যাদ্দকদ্দ  য  তনদ্দদেশ্না যদওয়া আদ্দে িা অনসুন্ধান করুন এবং তনদ্দচ যদওয়া সহায়িা পড়ুন। 

5. যবঞ্চমাকে  5-এর প্রশ্নাবলীর জনয ইন্টারতভউয়াদ্দরর তবশ্ব মানতচত্র বা যলাদ্দবর এবং অযানালগ্ ঘতড়র প্রদ্দয়াজন হদ্দব।   

বযনক্তগ্ত এবং িাষার তর্যযর জিয নির্দে শাবলী 
এই তবভাদ্দগ্র উদ্দেশ্য হদ্দলাঅনযানয নতযপদ্দত্র প্রদত্ত সম্পূরক িযয তনতিি করা এবং যেসদ্দমন্ট ও যপ্রাগ্রাতমংদ্দয়র জনয প্রদ্দয়াজনীয় 

প্রাযতমক িযয প্রদান করা। উপরুন্তু, ইন্টারতভউয়ার প্রাযতমক িদ্দযযর জনয তজজ্ঞাসা কদ্দর তশ্ক্ষাযীর ক্ষমিা তনধোরে করদ্দি পাদ্দর।  

 াচাইকরদ্দের জনয, সু্কল যরকর্ে  এবং উপলব্ধ অনযানয নতযর সদ্দঙ্গ উত্তর যমলা গুরুত্বপূেে। 
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 তদ তশ্ক্ষাযী ইতঙ্গি কদ্দর য  যস দটুি ভাষা জাদ্দন িাহদ্দল পরবিী প্রশ্ন যযদ্দক তশ্ক্ষাযীর প্রাযতমক বা মািৃ ভাষা জানা  াদ্দব।  প্রদ্দয়াজন 

হদ্দল, প্রাযতমক ভাষায় আঞ্চতলক  ান রদ্দয়দ্দে তকনা তনধোরে করুন।  তদ তশ্ক্ষাযী প্রদত্ত প্রদ্দশ্নর উত্তর তদদ্দি না পাদ্দরতপিামািা বা 
অতভভাবক উপতিি যাকদ্দল সাহা য করদ্দি পাদ্দরন। 

ওয়া ে-আপ প্রর্শ্নর নির্দে শিা 
এই তবভাদ্দগ্র উদ্দেশ্য হদ্দলা তশ্ক্ষাযীদ্দক ইন্টারতভউদ্দয়র জনয প্রস্তুি করা এবং কদ্দযাপকযদ্দনর অনদু্দরাধ জানাদ্দনার যক্ষদ্দত্র িার উত্তর 

যদওয়া তনধোরে করা। প্রদত্ত উত্তর বাইদ্দর সম্ভাবয সহায়িা পতরদ্দষবার জনয এবং সামাতজক, মানতসক বা অযেননতিক সমসযার স্বাদ্দযে 
এবং ক্ষমিার জনয প্রকাশ্ করা হদ্দি পাদ্দর। 

তবকল্প বা পরবিী প্রশ্নাবলী: 

িুতম তক যিলাধূলা কদ্দরা?  তদ যিল, িাহদ্দল যসই সম্পদ্দকে  আমাদ্দক তকেু বদ্দলা। 

িুতম তক সু্কদ্দল না পড়ার সময় কাজ কদ্দরা? হযাাঁ হদ্দল, যিামার কাদ্দজর তববরে দাও। 

তনউইয়দ্দকে /যিামার কতমউতনটির যাকার যক্ষদ্দত্র যকান তজতনস া ভাদ্দলা যলদ্দগ্দ্দে? 
 

মবঞ্চ াকে  1 এর নির্দেশিা: পনরবার এবং বাড়ী সম্পনকে ত তযয 
এই তবভাগ্টি তশ্ক্ষাযীর সামাতজক, সাংসৃ্কতিক এবং আতযেক পতরতিতি সম্পদ্দকে  আদ্দরা িযয প্রদান করদ্দব এবং তশ্ক্ষাযীটি য  পাতরবাতরক 

এবং কাদ্দজর বাধযবাধকিা সম্পূেে কদ্দরদ্দে িা িাপন করদ্দি সাহা য করদ্দব এবং/অযবা যকান পতরবার এবং পতরবাদ্দরর আত্মীয় 

সদসযরা িা িাপন করদ্দি এবং/অযবা তশ্ক্ষাযীর তশ্ক্ষায়  ুক্ত িা িাপন করদ্দি সহায়িা কদ্দরদ্দে । 

য  যকাদ্দনা অপতরতচি শ্ব্দ য মন, “যসদ্দকন্ডাতর সু্কল” বা “গ্রযাজদু্দয়  সু্কল” তনধোরে/বযািযা করা হদ্দি পাদ্দর অযবা প্রদ্দয়াজন অনসুাদ্দর 

অনযানয শ্ব্দ তদদ্দয় পতরবতিে ি করা হদ্দি পাদ্দর।  

মদ্দন রািদ্দবন য  তনম্নতলতিি তবষয়গুতল SIFE তশ্ক্ষাযীদ্দদর লক্ষয, আকাঙ্খা এবং সু্কদ্দলর প্রিযাশ্া উপর প্রভাব যিদ্দল:  একজন SIFE তশ্ক্ষাযী 
নিুন এবং সংসৃ্কতিদ্দি প্রদ্দবশ্ কদ্দর,  ার কাদ্দে স্পষ্ট এবং অন্ততনেতহি সামাতজক/আচরেগ্ি তনয়ম, সংসৃ্কতি অগ্রাতধকার এবং মাদ্দনর 

বযবিা পতরতচি নয়। িাদ্দদর কাদ্দে তনভে রদ্দ াগ্য সহায়িা তসদ্দেদ্দমর অপ োপ্ত অযাদ্দেদ্দসর কারদ্দে িাদ্দদর উদ্দিগ্ যদিা যদয়, য মন বতধেি 

পতরবার, বনু্ধ এবং/অযবা পতরতচি এবং অনমুান করা রুটিদ্দনর যযদ্দক পৃযকীকরে। এোড়াও মাতকে ন  ুক্তরাদ্দের সু্কলগুতলদ্দি আযে-
সামাতজক এবং সংসৃ্কতির দক্ষিার সম্পূেেিার অভাব যপদ্দি পাদ্দর। যসদ্দকন্ডাতর স্তদ্দর, পতরবাতরক এবং কাদ্দজর চাতহদা এবং তশ্ক্ষা মাত্রায় 

সু্কল েু  কমাদ্দি কম সমদ্দয় িা পূরে করা। িা সদ্দত্বও, SIFE তকেু অতভজ্ঞিা লাভ কদ্দরদ্দে  া হদ্দলা প োপ্ত সরঞ্জাম সু্কলেু  কমাদ্দি পাদ্দর।  

মবঞ্চ াকে  2 এর নির্দেশিা: নশক্ষাগ্ত ইনতহাস 

এই তবভাদ্দগ্ তশ্ক্ষাযীর তশ্ক্ষার ইতিহাস সম্পদ্দকে  তবস্তাতরি িযয প্রদান করদ্দব এবং িাদ্দদর তশ্ক্ষায় যকাদ্দনা বাধা বা অসঙ্গতি তেল তকনা 
িা সম্পদ্দকে  জানাদ্দব।  মাতকে ন  কু্তরাদ্দের যগ্রর্ স্তর সবেদা অনযানয যদদ্দশ্র, বয়দ্দসর তশ্ক্ষাযীর সদ্দঙ্গ যমদ্দল না।  তনদ্দদেশ্নায় য মন বলা 
আদ্দে যসই অনসুাদ্দর, “ িন যিামার বয়্স [বয়স]। । ।” বদ্দল তজজ্ঞাসা প্রযম বয়স পতরসর জানা শুরু হদ্দে।  িারপর, সমস্ত প্রশ্ন পর 

পর তজজ্ঞাসা করুন। দয়া কদ্দর মদ্দন রািদ্দবন য  তশ্ক্ষাযীদ্দদর উত্তর তভতত্তদ্দি বয়দ্দসর পতরসদ্দরর তহদ্দসদ্দব যগ্রর্ স্তর যমলাদ্দি বামতদদ্দক 

িাাঁকা কলাম অন্তভুে ক্ত রদ্দয়দ্দে।   তদ যকাদ্দনা ট্রযান্সতক্রপ্ট বা নতয উপলব্ধ না যাদ্দক িাহদ্দল এটি বযবহার করা য দ্দি পাদ্দর, তকন্তু সবেদা 
উপলব্ধ যরকদ্দর্ে র সদ্দঙ্গ সংতিষ্ট তবষদ্দয়র জনয যচক করদ্দি হদ্দব।  
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“িুতম সু্কদ্দল কিক্ষে যাক?” প্রদ্দশ্নর জনয, এিাদ্দন এই প্রশ্নদ্দি তশ্ক্ষাযীদ্দক তজজ্ঞাসা করা হদ্দে য  যস সম্পূেে তশ্ক্ষাবষে সু্কদ্দল তগ্দ্দয়তেল, 

বেদ্দরর অদ্দধেক সময়, মাস বা ঘন্টার জনয তগ্দ্দয়তেল তকনা। “যসই বের তক সু্কদ্দলর বাইদ্দর পড়াশুদ্দনা কদ্দরতেল?” প্রদ্দশ্নর জনয, সম্ভাবয 
উত্তর অন্তভুে ক্ত সান্ধয সু্কল/ধারাবাতহক তশ্ক্ষা, বাতড়দ্দি সু্কল তশ্ক্ষা, অযবা প্রাইদ্দভ  টিউ দ্দরর কাদ্দে পড়দ্দে। 

য তবদ্দল উদ্দেি করা যনই এমন য  যকাদ্দনা িযয “অতিতরক্ত বাদ্দে” নতযভুক্ত করদ্দি হদ্দব। 

তনম্নতলতিি “অতিতরক্ত িযয” বাদ্দে তিনটি সতবস্তার প্রশ্ন রদ্দয়দ্দে  া তশ্ক্ষাযীদ্দদরদ্দক িাদ্দদর যদদ্দশ্র সু্কদ্দলর অতভজ্ঞিা সম্পদ্দকে  তবশ্দ্দদ 

বলদ্দি বলা হদ্দব।   ি া সম্ভব তবস্তাতরিভাদ্দব প্রদান কদ্দরা এবং প্রদ্দয়াজন অনসুাদ্দর পরবিী প্রদ্দশ্নর উত্তর দাও।  অতিতরক্ত বা পরবিী 
প্রশ্নাবলী অন্তভুে ক্ত যাকদ্দি পাদ্দর: 

সকাদ্দল সু্কল যপৌাঁদ্দে প্রযম িুতম তক কদ্দরা? 

আমাদ্দদর ক্লাসরুম যিামার যকমন যলদ্দগ্দ্দে? 

যকান তবষয়টি পড়দ্দি যিামার ভাদ্দলা লাগ্দ্দে? বযািযা কদ্দরা যকন। 

যকান যকান তবষয় পড়দ্দি যিামার ভাদ্দলা লাগ্দ্দে? বযািযা কদ্দরা যকন। 

যসই তনতদেষ্ট তবষয়গুতল িুতম ভাদ্দলা কদ্দর পদ্দড়া? বযািযা কদ্দরা। 

যিামার তক মদ্দন হদ্দে িুতম তশ্িে? যকন বা যকন নয় বযািযা কদ্দরা। 

যিামার পেদ্দের তশ্ক্ষদ্দকর সম্পদ্দকে  আমাদ্দদর বলদ্দব? 

যিামার তক অদ্দনক বনু্ধ আদ্দে?  িাদ্দদর সম্পদ্দকে  আমাদ্দক বদ্দলা। 

প্রশ্ন ও উত্তর উভয়ই তনম্নতলতিি তিনটি প্রদ্দশ্নর িাাঁকা জায়গ্ায় যরকর্ে  করুন। 

মবঞ্চ াকে  3 এর নির্দেশিা: িাষা এবং নল ার্রনস প্রযাকটির্সস 

এই তবভাদ্দগ্র উদ্দেশ্য হদ্দলা সু্কদ্দলর বাই তশ্ক্ষাযীদ্দদর ভাষা সংক্রান্ত তবষদ্দয়, িাদ্দদর পড়া ও যলিার প্রতি আগ্রহ ও অতভজ্ঞিা তবস্তাতরি 

িযয প্রদান এবং কতম্পউ ার প্র ুতক্ত এবং অনযানয তমতর্য়া সহ িাদ্দদর আগ্রহ এবং অতভজ্ঞিা।  

তশ্ক্ষাযী পতরতচি নয় এমন য  যকাদ্দনা শ্দ্দব্দর সংজ্ঞা ও বযািযা করুন।  িদ্দমে যদওয়া তনদ্দদেশ্ অনসুরে করুন এবং প্রদ্দ াজয এক বা 
একাতধকা বাদ্দে টিক তদন। 

 

মবঞ্চ াকে  4 এর নির্দেশিা: অিযািয প্রশ্ন 

এই তবভাদ্দগ্ তশ্ক্ষাযীর যকতরয়ার এবং [তশ্ক্ষা] লক্ষয উদ্দেি করা হদ্দব।  প্রযম প্রশ্ন, “ভতবষযদ্দি িুতম তক হদ্দি চাও?” সমস্ত তশ্ক্ষাযীদ্দক 

তজজ্ঞাসা করা এবং বাচনভঙ্গীর পতরবিে ন করা য দ্দি পাদ্দর।  উদাহরেস্বরূপ, আপতন এর পতরবদ্দিে  তজজ্ঞাসা করদ্দি পাদ্দরন: 

িুতম ভতবষযদ্দি তক ধরদ্দের কাজ করদ্দি চাও? 

যিামার তশ্ক্ষা যশ্দ্দষ িুতম তক ধরদ্দের চাকতর চাও?   

যিামার তশ্ক্ষা যশ্দ্দষ িুতম তক হদ্দি চাও? 

কম বয়সী তশ্ক্ষাযীদ্দদর জনয, আপতন এই প্রশ্নটি তজজ্ঞাসা করদ্দি পাদ্দরন, “বড় হদ্দয় িুতম তক হদ্দি চাও? 
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এই তবভাদ্দগ্র উদ্দেশ্য হদ্দলা প্রদত্ত তনদ্দদে দ্দশ্র উত্তর অনসুাদ্দর তশ্ক্ষাযীর প্রাযতমক কাজ করার ক্ষমিা মলূযায়ন করা।  

এই আইদ্দ দ্দমর জনয, য িাদ্দন ইন্টারতভউ আদ্দয়াজন করা হদ্দব যসিাদ্দন ইন্টারতভউয়াদ্দরর কাদ্দে তবশ্ব মানতচত্র বা যলাব উপলব্ধ যাকা 
আবশ্যক।   

তশ্ক্ষাযীদ্দক তনম্নতলতিি ভাদ্দব তনদ্দদেশ্ জানান: 

এিন আতম কদ্দয়কটি তজতনস করদ্দবা।  প্রযদ্দম, আমাদ্দক [যলাদ্দব/মানতচদ্দত্র] যিামার যদশ্ যদিাও ও িার নাম বল।   

এরপর, আমাদ্দক [যলাদ্দব/মানতচদ্দত্র] যিামার যদদ্দশ্র রাজধানীর নাম বদ্দলা।  যসটি তনদ্দদেশ্ কদ্দর আমাদ্দক িার নাম বদ্দলা। 

মন্তবয বাদ্দে তনম্নতলতিি িযয নতযভুক্ত করুন: 

 তশ্ক্ষাযীর তনদ্দদেশ্ যবাঝার ক্ষমিা 

 তশ্ক্ষাযীর কা ে সম্পাদনার ক্ষমিা 

 প্রদ্দ াজয অনসুাদ্দর তভন্নভাদ্দব প্রকাশ্ করা প্রম্পদ্দ  বাদ্দকয প্রকাদ্দশ্র ধারা 

তিিীয় আইদ্দ দ্দমর জনয, য িাদ্দন ইন্টারতভউ আদ্দয়াজন করা হদ্দব যসিাদ্দন ইন্টারতভউয়াদ্দরর কাদ্দে ঘতড় উপলব্ধ যাকা আবশ্যক।  

যদওয়াল ঘতড় বা হাি ঘতড় হদ্দি পাদ্দর। 

তশ্ক্ষাযীদ্দক তনম্নতলতিি ভাদ্দব তনদ্দদেশ্ জানান: এিন, এতদদ্দক [ওয়াচ/ঘতড়] িাকাও এবং বিে মান সময় বদ্দলা।] 

মন্তবয বাদ্দে তনম্নতলতিি িযয নতযভুক্ত করুন: 

 তশ্ক্ষাযীর তনদ্দদেশ্ যবাঝার ক্ষমিা 

 তশ্ক্ষাযীর কা ে সম্পাদনার ক্ষমিা 

 প্রদ্দ াজয অনসুাদ্দর তভন্নভাদ্দব প্রকাশ্ করা প্রম্পদ্দ  বাদ্দকয প্রকাদ্দশ্র ধারা 
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