
Feedback by Student 

Give your feedback to the following categories with the rating scale given below. 

(তলৰ িবষয় সমহূ সােপে  তামাৰ িত য়া তলত িদয়া মান সচূক ল অনসুিৰ কাশ 
কৰা) 

Rating Scale (মান সচূক ল):     5 - Excellent ( উৎকৃ  মানৰ ) 

4 - Very Good ( ব ত ভাল ) 

3 - Good ( ভাল )  

2 - Average ( সাধাৰণ মানৰ )  

1 - Below Average ( সাধাৰণ মানেৰা তলৰ ) 

 

(A) Feedback on Teachers (িশ ক/িশ িয় ীৰ ওপৰত িত য়া): 

Sl. 
No. 

 

1  Regularity & Punctuality in taking classes  
( পাঠদানৰ ধাৰাবািহকতা আ  সময়ানুবত তা বজাই ৰখাৰ ত ) 

2  Completes syllabus of the course in time  
( পাঠ ম সময়মেত  শষ কৰাৰ ত) 

3  Makes alternate arrangement of class in his/her absence ( ণীত অনপুি ত থািকেল পাঠদানৰ িবক  
ব ব া কৰাৰ ত) 

4  Communication skills of the teacher  
( ছা -ছা ীৰ লগত িশ ক/িশ িয় ী গৰাকীৰ পাঠ ম  স ক য় মতিবিনময়ৰ দ তাৰ ত ) 

5  Ability of the teacher in explaining the subject matter and its relevance through real life 
examples/visualization (বা িৱক উদাহৰণ/িভজেুৱলাইেজছনৰ জিৰয়েত িবষয়ব  আ  ইয়াৰ 
াসি কতা বুজাই িদয়াৰ ত িশ ক/িশ িয় ী গৰাকীৰ দ তা স ভত)  

6  Skill of creating interest in the subject (পাঠদান  মেনা াহী কিৰ ছা -ছা ীক িবষয়ব ৰ িত আ হী 
কৰাৰ ত) 

7  Teacher is well prepared for his/her classes (পাঠদানৰ বােব পণূ িত চলাই অহাৰ ত) 
8  Organization of assignments, class test, viva-voce, group discussion and seminars  

(Assignment, ণী-পৰী া, মৗিখক ে া ৰ, দলগত আেলাচনা, চিমনাৰ আিদ আেয়াজনৰ ত) 
9  Use of blackboard in terms of legibility, visibility and structure ( কবডত চকুেৰ মিনব পৰাৈক, সহেজ 

বু জব পৰাৈক িলখা আ  ৈক ছিবসমূহ অকঁাৰ ত) 
10  Availability beyond normal classes and co-operation to solve individual problems of the students  

( ণীত পাঠদানৰ সময়ৰ উপিৰও আন সময়ত লগ পাৱাৰ ত আ  ছা -ছা ী সকলৰ ব গত 
সমস া সমাধানত সহেযািগতাৰ ত) 

11  Teacher helps you when you ask for help/ready to take extra classes (সহায় িবচািৰেল সহায় কিৰবৈল 
সাজ ুথকা আ  অিতিৰ  ণীত পাঠদান কৰাৰ ত) 

12  Inspires students for ethical conduct ( নিতক আচৰণ বােব ছা -ছা ীক অনু ািণত কৰাৰ ত) 
 



 

(B) Feedback on Administration ( শাসনৰ ওপৰত িত য়া  ): 

1  Admission Process of the college (মহািবদ ালয়ৰ নামভত  য়া ) 
2  Notice and information updation by the administration  

( শাসনৰ াৰা সময় মেত জাননী সমহূ জািৰ কৰা আ  তথ  দান য়া ) 
3  Response by the Principal to student related matters  

( ছা -ছা ীৰ িবষয়ত অধ ৰ সহঁািৰ ) 
4  Response by the Vice Principal to academic matters  

( শি ক িবষয়ত উপাধ ৰ সহঁািৰ ) 
5  Response by the Head of the Dept. to students’ centric matters  

(ছা -ছা ী ক ক িবষয়ত িবভাগীয় মৰূ ীৰ সহঁািৰ ) 
6  Response by the Librarian to students’ need  

(ছা -ছা ীৰ েয়াজনীয়তাত পুিথভঁৰালীৰ সহঁািৰ ) 
7  Response by Office Staff to students’ need  

(ছা -ছা ীৰ েয়াজনীয়তাত কাযালয়ৰ কমচাৰীৰ সহঁািৰ ) 
8  Response by Library Staff to students’ need  

(ছা -ছা ীৰ েয়াজনীয়তাত পুিথভঁৰালৰ কমচাৰীৰ সহঁািৰ ) 
 

 

(C) Feedback on Facility (সা-সিুবধা সমহূৰ ওপৰত িত য়া ): 

1  Existing library services (বতমানৰ লাইে ৰীৰ সৱা) 
2  Internet facility (ই াৰেনটৰ সিুবধা) 
3  College website (কেলজ ৱবচাইট) 
4  Sports facilities ( খলা-ধূলাৰ সিুবধা ) 
5  Canteen facilities ( কি নৰ সিুবধা )  
6  Students’ Common Room facilities (ছা -ছা ীৰ জৰণী কাঠাৰ সিুবধা ) 
7  Drinking Water facility ( খাৱা পানীৰ সিুবধা ) 
8  Counseling facilities ( নানা িবষয়ৰ পৰামশৰ সুিবধা ) 

 

(D) Feedback on Extra Curricular Activities ( পাঠ ম বিহভূত কাযকলাপৰ ওপৰত িত য়া ): 

1  Cultural exposure ( সাং ৃ িতক িবকাশৰ সিুবধা ) 
2  Exposure in debate, quiz and other literary activities  

( তক, কুইজ আিদৰ লগেত অন ান  সািহত  চচাৰ  সিুবধা ) 
 

(E) Your opinion for overall growth and well being of the college ( মহািবদ ালয়ৰ সামি ক িবকাশ 
আ  কল াণ স ভত তামাৰ ম ব  ): 



 


