PARENTS' FEEDBACK (অভিিাবক মণ্ডলীর প্রভিক্রিয়া )
Sl.
No.

Particulars

1

Getting admission in the College for my
ward is a matter of pride for me.

2

3

4

5

এই কল লজ ভর্তি হলত পারা আমালের
কালে খুবই গলবরি র্বষয় ।
The admission process in the College is fair
and accurate.
এই কল লজর ভর্তির প্রক্রিয়া খুবই স্বচ্ছ
এবং সঠিক।
My ward is improving his knowledge base
through interaction with professors of the
College.
এই কল লজর অধযাপক/ অধযার্পকালের
সলে র্নয়র্মত য াগাল ালগর ফল
োত্র/োত্রীর পড়াল ানা ও যমধার উন্নর্ত
ঘলেলে।
The discipline in the College is good.
র্নয়ম ৃঙ্খ ার বযাপালর এই কল জ খুবই
ভাল া ।
The atmosphere in the College is conducive
for learning.
এই কল লজর পড়াশ ানার পররশে খুেই
ভাশ া।

6

There is a positive change in the behaviour
of my ward after joining the College.
এই কল লজ ভরতির পশর আমার সন্তাশনর
েযেহাশর গঠনগত পররেতিন এশসশে।

7

The College information is accessible to all.
এই কল লজর রেরভন্ন খের ও তথ্য খুে
সহশেই সকশ পপশে থ্াশক।

8

College website is very informative and
regularly updated.
এই কল লজর ওশেেসাইশে রনেরমত ও

সেসমে রেরভন্ন রেষশে তথ্য আপশ াড করা হে
ো পেওো হে।

9

The curriculum of the course is well
designed and promotes learning experience
of the students.
এই কল লজর পকাসগুর
ি
এমনভাশে
ততরর, যা প খার আগ্রহ ও মান
োড়াশত সাহাযয কশর।

10

Employability is given focus in the
curriculum design.

পঠন-পাঠশনর পেশে কমেেতা
ি
োড়াশে, এই
রেষশের ওপর পোর পেওো হে।

11

The curriculum incorporates recent changes
in the area.
পঠন-পাঠশনর পেশে নতু ন নতু ন রেষে ও
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সাম্প্ররতক ধারণার ওপর পোর পেওো হশেশে।

12

Examination results are declared timely.

13

The College Employees are cooperative.

14

The changes introduced in the College in
recent years are progressive.

রনেরমত পরীোর ফ াফ প্রকা

করা হে।

কশ শের কমীেৃন্দ সেসমে সহশযারগতা
কশরন।

সাম্প্ররতক কশ শের পয সমস্ত রেষশে েে
হশেশে ো নতু ন পকান পেশেপ পনওো হশেশে,
তা পে কাযকর।
ি

