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িকভােব ই�ারিভউেয়র ��াবলী পড়া বা েরকডর্  করা হয়  

30ই�ারিভউয়ােরর িনেদর্ শনা :  
7 নং আইেটেমর মেতা েসগিল �য্ােকেট এবং ইটািলেক আেছ: [যিদ িভ� হয়] 
 
30িশ�াথ�েক িজ�াসা করা হেব েযসব ��: 
এইগিল ন�র েদওয়া এবং িশ�াথ�েক েজাের পেড় েশানােত হেব। 
 
 
30িশ�াথ�র উত্তর েরকডর্  করা :  
কখনও কখনও �দত্ত লাইন বা �ােন িশ�াথ�র উত্তর নিথভু� করা আবশয্ই, এই প�ৃার 2) - 6) েযমন 
রেয়েছ। দয়া কের ��ভােব ি�� করন এবং সংি�� কের িলখেবন না। কখনও কখনও 
ই�ারিভউয়ারেক �দত্ত উত্তের েগাল করেত হেব, েযমন 1) মিহলা বা পরুষ। এইসব উত্তর িশ�াথ�েক 
েজাের পেড় েশানােত হেব না। উত্তর েরকডর্  বা নিথভু� করা স�েকর্  আেরা তেথয্র জনয্ িনেচর 
িবভাগিট েদখুন। 
 
 

বয্ি�গত এবং ভাষার তথয্  

 

1. িল�:    পুরষ  মিহলা 
 
2.  a. েতামার নাম িক?       

     a. েতামার পদিব িক?        

3.  a. েতামার বয়স কত?       

     b. েতামার জ�তািরখ? 35তািরখ িলখেত এখােন ি�ক করন। 

4. েতামার জ� েকান েদেশ?       

5. [িভ� হেল] েকান েদেশ তুিম বড় হেয়েছা?       

6. েকান শহর, নগর বা �ােম তুিম বড় হেয়েছা?       

7. িশশ অব�ায় েতামার বাড়ীেত তুিম েকান ভাষা িশেখেছা?       

8.  a. তুিম িক অনয্ েকােনা ভাষা িশেখেছা, যিদ িশেখ থােকা?       

     b. েকান ভাষায় তুিম সবেচেয় েবশী সাবলীল?       

9. তুিম �ুেল িক িক ভাষা িশেখেছা?       
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ওয়ামর্-আপ ��াবলী  
 
 
1. তুিম �ুেল না থাকার সময় িক কেরা? 

 
 

 

 

2. নতুন েদেশ থাকার ে�ে� েতামার িক ভােলা লােগ/অথবা তুিম এখন েকাথায় থােকা? 
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েব�মাকর্  1: পিরবার এবং বাড়ী স�িকর্ ত তথয্  

 
30িশ�াথ�র উত্তর েরকডর্  করা :  
উত্তেরর িনেদর্ শ না িদেয় �িতিট �� করন। তারপর িশ�াথ�েদর েদওয়া উত্তের (গিল) িটক িদন, যিদ 
�দত্ত �ে�র নীেচ অংশ�হণকারীর উত্তর না থােক তাহেল “অনয্” বেল িলেখ িদন। যিদ �দত্ত �ে�র 
উত্তর িশ�াথ� না েদয় তাহেল িশ�াথ� উত্তর িদেত সহায়তা করার জনয্ আপিন িনেদর্ শ বয্বহার করেত 
পােরন। 
 

আিম েতামােক আপনার পিরবার ও বাড়ী স�েকর্  িকছু �� করেত চাই। 

1. তুিম কােদর সে� বসবাস কেরা? [�েযাজয্ সব কিটেত িটক িদন] 
 

 মাতা  িপতা  ভাই/েবান  কািকমা/চাচী কাকা/চাচা 
 চাচাত ভাই/ খুড়তুত ভাই/েবান  িপতামহ ও মাতামহ  অনয্ানয্_______________________ 

 

2.  a. তুিম এখন যােদর সে� থাক তারা িক ইংেরিজ বেল?  [একিটেত িটক িদন]  হয্া ঁ  না  আিম জািন না 
 

     b. তারা িক েতামার ভাষায় কথা বেল? [একিটেত িটক িদন]  হয্া ঁ  না  আিম জািন না 

3.  a. তুিম যােদর সে� থাক তােদর মেধয্ সবেচেয় েবশী িশি�ত েক?          

     b. তার সেবর্া� িশ�া স�েকর্  বেলা?  [একিটেত িটক িদন]  �াইমাির �ুল  েসেক�াির �ুল 

  কেলজ/িব�িবদয্ালয়  �য্াজেুয়ট �ুল  আিম জািন না     

4. তুিম েতামার িপতামাতা/অিভভাবেকর সে� িক ভাষায় কথা বেলা?       

5.  a. তুিম েতামার েদেশ কাজ করেত? [একিটেত িটক িদন] হয্া ঁ না 

     b. িক ধরেনর কাজ তুিম করেত?        

6.  a. তুিম িক এখনও কাজ কেরা? [একিটেত িটক িদন] হয্া ঁ না 

      b. [হয্াঁ হেল] িক ধরেনর কাজ তুিম কেরা?       

      c. �িত স�ােহ কত ঘ�া কের?                 

7. েতামার বাড়ীেত িক েকউ আেছ েয বাড়ীর কােজ সাহাযয্ কের?  [একিটেত িটক িদন] হয্া ঁ না 
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েব�মাকর্  2: িশ�াগত ইিতহাস  

 

30িশ�াথ�র উত্তর েরকডর্  করা :  
“তখন েতামার...” িদেয় শর করন এবং �থম বয়েসর পিরসর জানান। তারপর, পর পর �� িজ�াসা 
করন। তখন, আবার “তখন েতামার...” িদেয় শর করন এবং িন�িলিখত বয়েসর পিরসর স�েকর্  
জানান এবং আবার পর পর সম� �� িজ�াসা করন। সংি��ভােব না িলেখ �দত্ত বাে� িশ�াথ�র 
উত্তর ��ভােব িলখুন। িশ�াথ�র বতর্ মান বয়েস না েপৗঁছােনা অবিধ এইভােব চলেত থাকুন। 
 

এখন এই বছর পযর্� েতামার �ুল যাওয়া স�েকর্  আিম িকছু �� করেবা। তুিম �ুেল থাকা িবষয়ক 
িকছু �� আিম বারবার িজ�াসা করেবা। 

 

ে�ড 
েলেভল 

যখন  
তুিম. . . 

তুিম েকান েদেশ 
থাকেত? 

েসই বছেরর 
েবশীরভাগ 

িদনই িক তুেম 
�ুেল েগিছল? 

�ুেল তুিম 
কত�ণ 
থাকেত? 

েতামার 
�ুল িক 
েকােনা 
নগর বা 

শহের িছল? 

েসখােন েকান 
ভাষা (গিল) 
পড়ােনা হত? 

েসই বছর 
িক �ুেলর 

বাইের 
পেড়িছেল? 

 17-18       

 16-17       

 15-16       

 14-15       

 13-14       

 12-13       

 11-12       

 10-11       

 9-10       

 8-9       

 7-8       

 6-7       

 5-6       
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েতামার েদেশ কত বছর বয়েস তুিম িক�ারগােটর্ েন েযেত শর কেরা?  __________ 
 
[যিদ িক�ারগােটর্ ন না িগেয় থাকেল] �থম ে�ড কত বছর বয়েস শর কেরিছেল?  __________ 
 
অিতির� তথয্: 
 
 
 
 
 
েতামার িনেজর েদেশ েতামার �ুল স�েকর্  আিম িকছু �� করেবা। 
 
1. �ুেল েতামার অিভ�তা স�েকর্  জানাও। েতামার েদেশ েকান সমেয় �ুেল েযেত হয়? 
 
 
   
 

 
2. তুিম �ুেল েকানিট ভােলা করেত বেল মন কেরা? 

 
 
 
 
 
 
3. েতামার পছে�র �ুেলর িবষয় িক িছল? 
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েব�মাকর্  3: ভাষা এবং িলটা েরিস �য্াকিটেসস  

 
30িশ�াথ�র উত্তর েরকডর্  করা :  
উত্তেরর িনেদর্ শ না িদেয় �িতিট �� করন। তারপর িশ�াথ�েদর েদওয়া উত্তের (গিল) িটক িদন, যিদ 
�দত্ত �ে�র নীেচ অংশ�হণকারীর উত্তর না থােক তাহেল “অনয্” বেল েগাল দাগ িদন। যিদ �দত্ত �ে�র 
উত্তর িশ�াথ� না েদয় তাহেল িশ�াথ� উত্তর িদেত সহায়তা করার জনয্ আপিন িনেদর্ শ বয্বহার করেত 
পােরন। 
 
এরপর তুিম েয ভাষায় (গিল) কথা বেলা েসই িবষেয় আিম �� করেবা। 
 
1.   a. তুিম েতামার অবসর সমেয় িক পড়েত ভােলাবােসা? [একিটেত িটক িদন]     হয্া ঁ না 
 
      b. [হয্াঁ হেল] তুিম িক পড়? [�েযাজয্ সব কিটেত িটক িদন]  
 
       ময্াগািজন  বই    কিম�  সংবাদপ�  অনয্ানয্ 
 
      c. [হয্াঁ হেল] তুিম িক স�েকর্  পড়েত চাও? [�েযাজয্ সব কিটেত িটক িদন]  
 
        ে�াটর্ স  ফয্াশন  স�ীত  িবেনাদন  সংবাদ 
 

        ক�িব�ান  রহসয্   অনয্ানয্ 
 
       d. [হয্াঁ হেল] তুিম েকান েকান ভাষায় পড়? [�েযাজয্ সব কিটেত িটক িদন]  
 
       �াথিমক ভাষা   ইংেরিজ  অনয্ানয্ 
 
2.   a. তুিম িক েতামার অবসর সমেয় িলখেত ভােলাবােসা? [একিটেত িটক িদন]     হয্া ঁ না 
 
       b. [হয্াঁ হেল] তুিম িক স�েকর্  িলখেত চাও? [�েযাজয্ সব কিটেত িটক িদন]  
 
        কিবতা  ইেমল   িচিঠ  গীত রচনা  গীত রচনা 
 

        গ�  পিরবােরর েনাট  িরেপাটর্   ব�ুর েনাট  জানর্াল 
 
       c. [হয্াঁ হেল] তুিম েকান েকান ভাষায় েলেখা? [�েযাজয্ সব কিটেত িটক িদন]  
 
            �াথিমক ভাষা   ইংেরিজ   অনয্ানয্ 
 
 
এখন আিম েতামােক �ুেলর বাইেরর কাযর্কলাপ স�েকর্  িজ�াসা করেবা।  
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3.  যখন তুিম েতামার ব�ুর সে� সামনাসামিন বা েফােন কথা বল তখন েকান ভাষা (গিল) বয্বহার কেরা?  
     [�েযাজয্ সব কিটেত িটক িদন] 
 
  �াথিমক ভাষা  ইংেরিজ  অনয্ানয্   

4.   a. তুিম িক বয্বহার কেরা: 
 
  ই�ারেনট   কি�উটার    িভিডওেগম  েটিলেফান  একিটও নয়   

     (�েযাজয্ সব কিটেত িটক িদন) 
 

      b. [হয্াঁ হেল] তুিম েকান েকান ভাষায় বয্বহার কেরা? (�েযাজয্ সব কিটেত িটক িদন)   
  �াথিমক ভাষা  ইংেরিজ  অনয্ানয্ 
 
5.   a. তুিম িক িটিভ েদেখা? [একিটেত িটক িদন]       হয্া ঁ  না 
  
       b. [হয্াঁ হেল] তুিম েকান েকান ভাষায় বয্বহার কেরা?  
       [�েযাজয্ সব কিটেত িটক িদন]      �াথিমক ভাষা  ইংেরিজ 
  

   অনয্ানয্ 
  
6.   তুিম েসল বা �াটর্ েফান বয্বহার কেরা? [একিটেত িটক িদন] হয্া ঁ না 
  
7.   a. ই�ারেনেট অনুস�ােনর জনয্ তুিম িক েতামার �াটর্ /েসল েফান বয্বহার কেরা?   হয্া ঁ  না 
 
       b. [হয্াঁ হেল] তুিম েকান েকান ভাষায় বয্বহার কেরা?  
           [�েযাজয্ সব কিটেত িটক িদন]  �াথিমক ভাষা  ইংেরিজ  
 

    অনয্ানয্ 
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েব�মাকর্  4: অনয্ানয্ ��  

 
তুিম ভিবষয্েত িক হেত চাও? েতামার �ুল েশেষর পেরর পিরক�না িক?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

েব�মাকর্  5: কমর্�মতার ��  

 
(এিটর িনেদর্শনা পিরবতর্ ন করা হেব।) 
 
 
1. িশ�াথ� িক ে�ােব বা মানিচ� েদেখ তার িনেজর েদশ ও রাজধানী িচি�ত কেরেছ। 
 
ম�বয্:  
 

 
 
 

2.  িশ�াথ� িক অয্ানালগ ঘিড় বুঝেত েপেরেছ? 
 
ম�বয্: 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

অংশ�হণ করার জনয্ আপনােক অেনক ধনয্বাদ! 
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