জনসংখ্যা ললাকপিয়ল (িৰ্য্ যায় - ২)
পিিৰণ
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প্ৰশ্ন
মুঠ সময়ৰ
প্ৰয়য়াজন
প্ৰয়য়াজনীয়
সঁজপু ল

পশকনৰ
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প্ৰাৰপিক
জ্ঞান

জিক্ষোৰ্থীলয় ত ওঁললোেি জিজি তলোেজিয়ল সমীক্ষো এেজি আr& ৰ্থয জবলেষণ
r°িোঙ্কি েজিব।
আজম আমোি িজিয়োল
আr&
সম্প্ৰদোয়ি জবষলয় ৰ্থয জবচোজি উজলয়োবলল
এটো তলোেজিয়ল সমীক্ষো িজিচোলিো েজিব িোলিোলি?
৪ জদি ৪.৬ ঘণ্টো।
েোগজ, েলম,

r&লোি।

১) ৰ্থয এেজি েজিবলল r°িোঙ্কি আr&
২) এটো অিংেি সিংখযোি লগ িূিণ।
৩) চোজিটো অিংেি জবলয়োগ।
৪)

সমীক্ষণ সঁজজু লি বযৱহোি

ৰ্থযি বযৱহোিঃ সমীক্ষো জবলেষণ ।

৫) ৰ্থযি বযৱহোিঃ ৰ্থযি জবলেষণ আr& হলজখে উিস্থোিি প্ৰস্তু
৬) সোক্ষি োঃ সিংজক্ষপ্ত েিো।
 এটো অিংেি সিংখযোি লগ িূিণ।
 চোজিটো অিংেি জবলয়োগ।

।

পিন ১
আজজ ত োমোললোলে তলোেজিয়ল সমীক্ষো েজিবলল আিম্ভ েজিবো।
প্ৰস্তাপিত সময়

৫ পমপনট

পিয়াকলাি অr& পিিৰণ
 িজিচয়ঃ
- জিক্ষোৰ্থীলয় জিজি সম্প্ৰদোয়ি বোলব এে তলোেজিয়ল সমীক্ষো প্ৰস্তু
েজিব। এই সমীক্ষোি উলেিয হহলছ এখি ঠোই
বোস েিো মুঠ
মোিুহ গণিো েজি উজলওৱো আr& ইয়োলি জেমোি জি জবলিষ
জেছু মোি ভোগ
তযলি, বয়স, জলিংগ, জীজৱেো ই যোজদি অন্তভূূ ক্ত
হহলছ।
- জিক্ষোৰ্থীলয় প্ৰৰ্থলম জিজি িজিয়োল বগূ, আত্মীয়, ওচি সমধীয়ীয়,
ওচি-চু বুিীয়োি মুঠ জিসিংখযো সমীক্ষো েজিব আr& প্ৰস্তু েজিব।
োি জিছ
ইয়োলি মুঠ জেমোি জি জবলিষ জেছু মোি জবভোগ
অন্তভূূ ক্ত হয় গণিো েজি উজলয়োব (লযলি- বয়স, জলিংগ, জীজৱেো,
জিক্ষো ই যোজদ)। লগল
তসই সম্প্ৰদোয়
জেমোি ল’িো-তছোৱোলীলৱ
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২০ পমপনট


-

-

৩০ পমপনট
-

জবদযোলয়লল হগ আলছ গণিো েজি উজলয়োব।
- ইয়োি জিছ
জিক্ষোৰ্থীলয় জয জবচোজি িোলল
োি িিো এে
চমু
সিংজক্ষপ্ত জবৱিণ জলজখব।
অিংিগ্ৰহণেোিীে সুজিব লগীয়ো সেললো প্ৰশ্নি হসল
এখি তলোেজিয়ল
প্ৰশ্নোৱলী প্ৰস্তু েিো। জিক্ষোৰ্থীলয় তেলিিিণি প্ৰশ্ন সুজিব লোজগব োি
জবষলয় ভোজৱব আr& জলজখব। ল জেছু মোি প্ৰশ্নি উদোহিণ জদয়ো হলঃ
ত োমোি িোম জে ?
ত োমোি ঘি তেইজি সদসয ৰ্থোলে ?
ত োমোে সোঙু জি ঘিি প্ৰল যেলি বয়স জেমোি ?
প্ৰল যেলি জলিংগ জে ?
প্ৰল যেলি জীজৱেো জে ?
ত ওঁললোে ব ূ মোি জবদযোলয়লল হগ আলছ তিজে, তি িোই তযোৱো, অৰ্থবো
সমোপ্ত েজিলছ তিজে ?
ঘিি সেললোলৱ জলজখব আr& িজ়িব িোলি তি ?
জিক্ষোৰ্থীলয় প্ৰল যেজিলি সঁহোজি সমূহি বোলব জবভোগ প্ৰস্তু েজিব।
িিোমিূঃ
ঘি ৰ্থেো সদসযি সিংখযো
o ১-৪
o ৫-১০
o ১০ জি লে তবজছ
বয়সি জবভোগঃ
o ১৮ বছি লে অিুৰ্দ্ূ
o ১৮-৩০
o ৩০-৬০
o ৬০ লে উৰ্দ্ূ
জিক্ষোঃ
o জবদযোলয় অৰ্থবো মহোজবদযোলয় িোম ভজ ূ েিো িোই আr&
জবদযোলয় অৰ্থবো মহোজবদযোলয় বয়স।
o

জবদযোলয়

অৰ্থবো

মহোজবদযোলয়

সমোপ্ত

জবদযোলয় অৰ্থবো মহোজবদযোলয় বয়স িোই ।
o জবদযোলয় অৰ্থবো মহোজবদযোলয়

েিো

িোই

আr&

িোম ভজ ূ েজিলছ।

o জবদযোলয় সমোপ্ত েজিলছ।
- জলিংগ জবভোগঃ
o িুr&ষ
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o মজহলো
ত োমোি লগল
ঘিি সেললোলৱ িজ়িব আr& জলজখব িোলিলি ?
o হয়
o িহয়
ঘিি সদসযি জীজৱেো জে ?
o তখজ
o বযৱসোয়
o চোেজি (চিেোিী /তবচিেোিী)
o িোই
যজদ
ু জম অজিে প্ৰশ্ন অন্তভূূ ক্ত েিো, ত লন্ত তসইলবোিলিো জবভোগ
েজিবো।
ল
জদয়ো আজহূ ি দলি ু জম সোক্ষোzেোি তলোৱো প্ৰল যেজিি বোলব
উত্তিিি প্ৰস্তু েিোঃ
উত্তৰিত্ৰ ১
ঘিঃ ১
িোমঃ হোচোি
প্ৰশ্ন
প্ৰশ্ন
প্ৰশ্ন
প্ৰশ্ন
প্ৰশ্ন
প্ৰশ্ন

১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.

৫-১০
১৮ বছি অিুৰ্দ্ূ
িুr&ষ
জবদযোলয় িোম ভজ ূ েিো তহোৱো িোই
হয়
তখজ



ু জম সোক্ষোzেোি তলোৱো বযজক্তগিোেীি সঁহোজি আr& ঘি ৰ্থেো প্ৰল যে
সদসযলি সঁহোজি সমূহ িৃৰ্থলে উত্তিিি িজৰ্থভূ ক্ত েিো। উদোহিণস্বr°তিঃ
যজদ হোচোিি িজিয়োল
৪ গিোেী সদসয আলছ আr& ু জম হোচোিে
সোক্ষোzেোি হলছো, জে£ ু জম ঘিি প্ৰল যে সদসযি বোলব তসোিো প্ৰশ্ন
সমূহি উত্তি ৪ খি িৃৰ্থলে উত্তিিি িজৰ্থভূ ক্ত েজিবো।
 ঘলি প্ৰজ
সদসযসেলি উত্তিিি সমূহ এেজি
েিো আr& প্ৰৰ্থম
িৃষ্ঠো ঘিি িিং তযলি- ঘি ১, ঘি-২ জলজখবো।

পিন ২
আজজ

ু জম িজিয়োল আr& আত্মীয়ি সোক্ষোzেোি লবো ।
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প্ৰস্তাপিত
সময়

পিয়াকলাি অr& পিিৰণ
 আজজ জিক্ষোৰ্থীলয় জিজি িজিয়োল আr& আত্মীয়ি সোক্ষোzেোি
ল’ব। সোক্ষোzেোি িজিচোলিোি বোলব জবেল্পঃ
- সোমোজজে দূিত্ব মোজি বযজক্তি হসল ।

- ত োি অৰ্থবো SMS তি
- অিুমোি েজি অৰ্থবো িজিয়োলি সদসযসেলে সুজিব যজদলহ
ত ওঁললোলে উত্তি সমূহ জোলি।
 আত্মীয় সেলি সোক্ষোzেোি ত োি অৰ্থবো বো ূ ো তপ্ৰিলণলি
ল’ব িোলি। যজদ
১-২ ঘণ্টা

ু জম বযজক্তি ওচিলল হগ সোক্ষোzেোি ল’ব

জবচোিো ত লন্ত মোস্ক িজিিোি আr&
সোক্ষোzেোি তলোৱো
বযজক্তজিি িিো ২ জমটোি বযৱিোি মোজি চজলব লোজগব।
 তযজ য়ো
ু জম এগিোেী বযজক্তি সোক্ষোzেোি ল’বলল প্ৰশ্ন
সুজিবো, ত জ য়ো ত ওঁললোেি সঁহোজি সমূহ জবভোগলবোি ৰ্থেো
শুৰ্দ্ জবেল্প
জচহ্ন জদ যোবো। উদোহিণস্বr°তিঃ যজদ
ত ওঁললোে স্দো ে, উচ্চ মোিযজমে, মহোজবদযোলয় িোই, ত লন্ত
ওিিি প্ৰশ্নোৱলীি প্ৰশ্ন িিং ৬ ি জবেল্প জবদযোলয় সমোপ্ত
েজিলছ জচহ্ন জদয়ো।
 যজদ
ু জম বযজক্তি ওচিলল হগ অৰ্থবো ত োিি দ্বোিো
সোক্ষোzেোি ল’ব তিোৱোিো ত লন্ত অিুমোিি ওিি
জভজত্ত
েজি সঁহোজিসমূহ িজৰ্থভূ ক্ত েিো অৰ্থবো ত োমোি িজিয়োলি
সদসযে তসোিো যজদলহ ত ওঁললোলে চু বুিীয়োে ভলদলি জোলি।

পিন ৩
আজজ

ু জম সেললো সঁহোজি চোবো আr&

প্ৰস্তাপিত সময়

২০ পমপনট

ত োমোি

লো ল জবলেষণ েজিবো।

পিয়াকলাি অr& পিিৰণ

ল
জদয়োি দলি এখি
োজলেো প্ৰস্তু
েিো আr&
সেললো
অিংিগ্ৰহণেোিীি সজৱলিষ অন্তভূূ ক্ত েিো।
োজলেো
জৰ্থয়লে সমীক্ষো
ৰ্থেো মোিুহি িোম উিস্থোিি েজিলছ আr& িৰ্থোজললে প্ৰশ্নোৱলী ৰ্থেো
প্ৰশ্নসমূহ। ু জম প্ৰশ্নোৱলী অন্তভূূ ক্ত েিো সেললো প্ৰশ্নি বোলব জৰ্থয় ঘি
জদয়ো।
নাম

িয়স

পলংগ

ঘৰত থকা
সিসযৰ সংখ্যা

পশক্ষা

চোিোহ

৩০

মজহলো

৩

মহোজবদযোলয় সমোপ্ত
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অজজ

১১

িুr&ষ

জবিী ো

৬২

িুr&ষ

অিংজে ো

১৬

মজহলো

জবদযোলয়
উচ্চ মোিযজমে সমোপ্ত
৫

জবদযোলয়

 তযজ য়ো ু জম এলে ঘিল
ৰ্থেো সদসযি সোক্ষোzেোি ল’বো, ত জ য়ো
ঘি ৰ্থেো সদসযি সিংখযো এবোলিই জলজখবো। তযলি- ওিিি োজলেো চোিোহ, অজজ জবিী ো এলে ঘিল ৰ্থোলে। তসলয় ঘি ৰ্থেো সদসযি
সিংখযো ৩ তেৱল এবোি অন্তভূূ ক্ত েিো হহলছ।
 ত োমোি লো ল জবলেষণ েিোঃ
- ু জম সমীক্ষো েিো সেললো ঘি িজি মুঠল জেমোিজলি বোস েলি ?
ইয়োে তেোৱো হয় িযূযলৱক্ষণ সিংখযো।
- জেমোিজলি জবদযোলয় সমোপ্ত েজিলছ ?
- জেমোিজি িুr&ষ অিংিগ্ৰহণেোিী িোলো ?
- জেমোিজি চোেজিয়োল ?
- ত োমোি সমীক্ষোি িিো সেললো মোিুহি বয়স তবজছি িিো েমলল
সলজোৱো আr& আদহীয়ো বয়সি তলোে জবচোজি উজলওৱো।
৪০-৬০
পমপনট

- ত োমোি সমীক্ষো িুr&ষ তবজছ তি মজহলো তবজছ ?
- িুr&ষ আr& মজহলোি জভ ি তেোিলটো জবভোলগ জবদযোলয় সমোপ্ত বুজল
হেজছল ?
- জবদযোলয় হগ ৰ্থেো জেমোি লিো-তছোৱোলী জবচোজি িোইজছলো ? এলিকুৱো
তেোলিো জিশু আলছ তিজে জবদযোলয়লল যোব লোলগ জে£ তযোৱো িোই ?
- েল্পিো েিো তয ত োমোি সমীক্ষো ৰ্থেো সেললো ঘিল ৭ জিলে সদসয
ৰ্থেোি েৰ্থো হেজছল। সেললো ঘিল
মুঠ জেমোিজি মোিুলহ বোস
েজিজছল গণিো েজি উজলওৱো ? (সহোয়ঃ িযূযলৱক্ষণ সিংখযোি লগ ৭
তি িূিণ েিো।
- েল্পিো েিো তয ু জম ত োমোি ওচি-চু বুিীয়োি সমীক্ষো েজিলো আr&
োল বোস েিো ১০০০ জিি জভ ি ২৩০ জলিই িজ়িব আr& জলজখব
তিোৱোলি। জেমোিজলি িজ়িব আr& জলজখব িোলি ?

পিন ৪
আজজ

ু জম ত োমোি সমীক্ষোি

প্ৰস্তাপিত সময়
১৫ পমপনট

লো ল চোবো আr& তসয়ো িজিয়োলি মোজ

জব িণ েজিবো ।

পিয়াকলাি অr& পিিৰণ
 এটো ডোঙি িজিয়োলি েোল্পজিে সমীক্ষোি লো ল জবলেষণ েিো আr&
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১২
১০
৮
৬
৪
২
০

জীজৱেো

-

এই ঘি জেমোি জি তখজ য়লে বোস েলি ?
ইয়ো অজিবক্তো লে জিক্ষে তবজছ আলছ তিজে ?
এই ঘিলটো মুঠল জেমোিজলি বোস েলি ?
ইয়ো বোস েিো জেমোিজি চোেজিয়োল ?
ইয়ো অজিে সঘলি ৰ্থেো চোেজিলটো জে, জয তবজছ সিংখযে তলোেলি
আলছ ?
- জেমোিজিি চোেজি আলছ, চোেজি ৰ্থেো সিংখযো সr&ি িিো ডোঙিলল
সলজোৱো।
 পিকল্প প্ৰতযাহ্বানঃ জিক্ষোৰ্থীলয় সমীক্ষোি িিো জেছু
ৰ্থয দণ্ডজচি
উিস্থোিি েজিবলল জিজলে প্ৰ যোহ্বোি জদব লোজগব। প্ৰৰ্থলম
ু জম
উিস্থোিি েজিব জবচিো জযলেোলিো এে জবভোগ জিবূোচি েিো। িিোমিূঃ
বয়স, িুr&ষ অিুিোল
মজহলোি সিংখযো, জিক্ষোগ
অহূ ো, ই যোজদ।
উদোহিণঃ

৩০ পমপনট

Y অক্ষলিখো

৪০
৩০
২০

জলিংগ

১০
০
িুিুষ

মজহলো

X অক্ষলিখো

 স্তিঃ
- ওিি
তদখুৱোি দলি জিজদূ ষ্ট এে জবন্দুি িিো জৰ্থয়লে এডোল আr&
িৰ্থোজললে তসোঁ োলল আি এডোল তিখো অিংেি েিো। এই দুডোলে
অক্ষলিখো বুজল তেোৱো হয়। জৰ্থয়লে অিংেি েিো তিখো ডোল Y
অক্ষলিখো আr& িৰ্থোজললে অিংেি েিো তিখোডোল X অক্ষলিখো।
- Y অক্ষলিখো ডোল জৰ্থয় সোিংজখযে তিখো। ু জম ১, ৫
অৰ্থবো
6

জযলেোলিো জবিজ
সিংখযো জলজখব িোিো। যজদ ত োমোি ওচি
তবজছ
িযূযলৱক্ষণ সিংখযো িোৰ্থোলে ত লন্ত এটো অিংেি জবিজ
০-১০ সিংখযো
জলজখব িোিো। তযলি- ০, ১, ২, ৩ ই যোজদ। ওিিি দণ্ড (হোলিীয়ো)
জচি উলেখ েিো হহলছ। িীলো দণ্ড জচি
০-৪০ হললে তদখুৱো হহলছ
জযলটো ১০ অিংেি জবিজ
আলছ (০, ১০, ২০, ৩০, ৪০)। এই
অক্ষলিখোই সমীক্ষো েিো মোিুহি সিংখযো বুজোয়। ই ০ ি িিো আিম্ভ
হয় আr& িযূযলৱক্ষণি মুঠ সিংখযোি হসল তিষ হয়।
- X অক্ষলিখোই ত োমোি প্ৰশ্নোৱলীি জবভোগসমূহ উিস্থোিি েলি। ওিি
তদখুৱোি দলি বয়স, জিক্ষো, জীজৱেো জবভোগ সমূহ উিস্থোিি েজিবলল
দণ্ড অিংেি েিো।
- দণ্ডলবোিি উচ্চ ো জবভোগ সমূহি মুঠ সিংখযোি সমোি হ’ব। উদোহিণ
স্বr°তি ওিিি দণ্ড জচি িুr&ষি মুঠ সিংখযো আজছল ৩০।
- প্ৰল যেলটো দণ্ডল িৃৰ্থে িিং বুললোৱো।
- ওিিি দণ্ডজচি


৩০ পমপনট



১০ পমপনট

িোজিবোলি ?
জিক্ষোৰ্থীলয় ত ওঁললোলে িজিচোলিো েিো তলোেজিয়ল অিযয়ি সিংজক্ষপ্ত
েজিবলল িযূযলৱক্ষি েিো মুখয জবষয়ি ওিি এে সিংজক্ষপ্ত জবৱিণ
প্ৰস্তু েজিব আr& ত ওঁললোলে প্ৰস্তু েিো দণ্ডজচি অন্তভূূ ক্ত েজিব।
জবৱিণ জে অন্তভূূ ক্ত েজিব োি িিোমিূঃ
ত োমোি সমীক্ষো ৰ্থেো মুঠ মোিুহি সিংখযো।
িুr&ষি অিুিোল মজহলোি সিংখযো।
জবদযোলয়-বয়স আr& জবদযোলয়লল হগ ৰ্থেো জিশুি সিংখযো।
জযসেলল িজ়িব আr& জলজখব িোলি োি সিংখযো।
প্ৰোপ্তবয়স্ক জিবিুৱোি সিংখযো।
অজিে সঘলি উলেজখ জীজৱেো।
অজিে সঘলি উলেজখ উচ্চ জিক্ষোি িযূযোয়।
িজিয়োলি ইজলি জসজি সদসযে জেমোি ভোললে জোলি োলে চোবলল
িজিয়োলি সদসযসেলল জেছু মোি প্ৰশ্নি ওিি
কুইজ িোজ ব।
োি
জিছ জিক্ষোৰ্থীলয় িজিয়োলি মোজ
লো ল সমূহ জব িণ েজিব আr&
r°িোঙ্কি েিো
লে তদখুৱোব।

মূলযায়নৰ মািকাঠী



প্ৰশ্ন সম্বজল

িিো মুঠ মজহলোি সিংখযো জবচোজি উজলয়োব ।

প্ৰশ্নোৱলী আr& য’

প্ৰলযোজয প্ৰজ জিয়ো জবভোগি প্ৰস্তু েিণ ।
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অজ

েলমও ১০ জিি সোক্ষোzেোি আr&

জদি ৩

জদয়ো প্ৰশ্নসমূহি উত্তি আr&

ৰ্থযসহ দণ্ড জচি

ৰ্থয সিংগ্ৰহ।
লো লি জবলেষণ শুৰ্দ্লে েিো।

সঠিে হলজখে উিস্থোিি।

পতপৰক্ত সমৃপিকৰণ পিয়াকলাি



জিক্ষোৰ্থীলয় উিযুক্ত প্ৰজ জিয়ো জবভোগি হসল

সমীক্ষোি বোলব অজিে প্ৰশ্নি অন্তভূূ ক্ত েজিব

িোলি।



তলোেজিয়ল
উজলয়োবলল
তিোলযোৱো
িোজিবোলি।

তিষ তহোৱোি জিছ , সমোলজ সন্মুখীি তহোৱো জযলেোলিো এে সমসযো জবচোজি
তচষ্টো েজিব িোলি। উদোহিণস্বr°তিঃ
লো ল
প্ৰেোি েিো তয জবদযোলয়লল
বহু
ল’িো-তছোৱোলী আলছ। চোেজি িৰ্থেো প্ৰোপ্তবয়স্ক জবচোজি উজলয়োব
এই সমসযো সমূহি সহোয়ি বোলব জিক্ষোৰ্থীলয় এখি লে r°িোঙ্কি েজিব িোলি।

সৰলীকৰয়ণয়ৰ িপৰিত্ন

 জিক্ষোৰ্থীি বোলব প্ৰশ্ন বো জবভোগি সিংখযো েমোব িোলি।
 েম সিংখযে মোিুহি হসল
 জিক্ষোৰ্থীলয় তিষ

জিক্ষোৰ্থীলয় জিজি ঘিল ই এই সমীক্ষো িজিচোলিো েজিব িোলি।

জদয়ো প্ৰশ্ন উত্তি আr& জবলেষণি সিংখযো েমোই জদব িোলি।

-------------
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