Course End Survey
ক োর্স কেষ র্মীক্ষো

Choose the best answer:
র্ঠি উত্তর নির্সোচি রুি:
Strongly
Agree/
র্ম্পূর্স
এ মত
Content
This course has increased my feelings of
competence and confidence as a learner
এই ক োর্সটি এ জি নেক্ষোর্থী নির্োপর্ আমোর
ক োগ্যতো এর্ং আত্মনর্শ্বোপর্র অিুিূনত র্ৃনি
পরপে
The technology used in this course
facilitated better learning of the content
এই ক োপর্স র্যর্হৃত প্র ুনি নর্ষয়র্স্তু র্ম্পপ স
আরও িোল নেখপত র্িোয়তো পরপে
This course was appropriately rigorous and
relevant
এই ক োর্সটি পর্থষ্ট নর্স্তৃ ত এর্ং প্রোর্নি নেল
I am satisfied with my learning of the
course
আনম আমোর ক োর্সটি নেপখ র্ন্তুষ্ট
The organization of the lessons were logical
and easy to follow
েোঠগুনল ুনিেূর্স িোপর্ র্োজোপিো নেল এর্ং
অিুর্রর্ রোও র্িজ নেল
There were sufficient opportunities to
practice and apply important concepts
গুরুত্বেূর্স ধোরর্োগুনল অিুেীলি এর্ং প্রপয়োপগ্র
ে সোপ্ত র্ুপ োগ্ নেল
Course activities and assignments
facilitated my understanding of course
content
ক োপর্স প্রদত্ত
োজ এর্ং অযোর্োইিপমন্টগুনল
আমোপ
ক োপর্সর নর্ষয়র্ূনচ র্ুঝপত
র্োিো য
পরপে।
Assignments were aligned with course
objectives
অযোর্োইিপমন্টগুনল অর্েযই উপেেয অিুর্োপর
র্োনরর্ি নেল
Help was available when I needed
clarification of course material
ক োপর্সর নর্ষয়গুনল কর্োঝোর কক্ষপে খি আমোর
প্রপয়োজি তখিই র্োিো য কেপয়নে।
The level of course assignments were
acceptable
ক োর্স অযোর্োইিপমপন্টর মোি র্থো র্থ নেল

Agree/
এ মত

Neutral/
নিরপেক্ষ

Disagree/
নিন্নমত

Strongly
Disagree/
র্ম্পূর্স
নিন্নমত

Internal assessment tests were aligned
with course objectives
অিযন্তরীর্ মূলযোয়ি েরীক্ষোগুনল ক োপর্সর
উপেেযগুনলর র্োপর্থ নমনলপয় রো িপয়নেল
Pre-requisite knowledge and skills were
beneficial for mastering course content
প্রো -প্রপয়োজিীয় জ্ঞোি এর্ং দক্ষতো ক োপর্সর
নর্ষয়গুনলর উের দক্ষতো অজসপির জিয
উে ুি নেল
The instructor provided constructive
feedback of assignments
প্রনেক্ষ
অযোর্োইিপমপন্টর কক্ষপে িনর্ষযপত
উন্ননতর
উে ুি
গ্ঠিমূল
নিডর্যো
পরনেপলি
Projects/Assignments allowed me to
demonstrate my learning
প্র ল্প / অযোর্োইিপমন্টগুনল আমোপ আমোর নেপখ
কিওয়ো নর্ষয়গুনল তু পল ধরপত র্োিো য পরনেল
Please list specific strengths of this class or suggestions for improvements:
এই কের্ীর র্ুনিনদস ষ্ট ন েু র্ক্ষমতোর নদ তোনল োর মোধযপম জোিোি র্ো উন্ননতর জিয েরোমেসগুনল দয়ো
তোনল োর্ি র:

পর

