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Abstract: Research tools is the most important factor for the research. From India and other country there is 

a several questionnaire developed by many investigator to investigate the school organizational climate of 

secondary school.  

The researcher observed that there are some questions with separate issues for students, teachers, Principal/ 

Head master which was not asked to everyone and also some questions which was important to ask all of 

them. For that purpose the researcher formed the questionnaire separately for Teachers, Students and 

Principal/ Head master. In the three questionnaires many questions are commonly used and apart from the 

common question the researcher formed the question relevant to Teachers, Students and Principal/ Head 

Master.  

For developing the questionnaire the researcher collect many information from review of related literature, 

the questionnaire scale, journals, books, internet etc. The researcher developed the questionnaire and 

standardized it for implementing these tools to investigate the school organizational climate in the field of 

educational research. The final draft of  questionnaire contain 67 item for Teachers, 67 Items for Principal/ 

Head master and 62 items for student.  

KEY WORDS:-  Organizational climate, Questionnaire, Secondary school 

1. INTRODUCTION:-  For developing the questionnaire on School Organizational Climate the 

researcher used Likert method. The researcher developed the questionnaire with the help of some 

questionnaire relevant to the topic. Especially the SOCDE develop by Dr. Motilal Sharma, Reader 

South Gujarat University, in 1978 and the SOCDE of Halpin and Crofts (1963), help a lot to develop 

this questionnaire. The researcher developed the questionnaire and follows all procedure to 

standardized the tools  for  implement this to investigate the school organizational climate in the field 

of educational research. 
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2. PLANNING:-      For any research , the tools is most important factor for collecting the data. For 

collecting the data it is important that whether the questionnaire was mostly relevant to the topic or 

not. To prepare the questionnaire the researcher collecting the data from many relevant related 

literature, organizational climate scale, journals, books, internet. The selection of tools for a particular 

study depends upon various considerations such as objects of study, the amount of time at the 

investigator’s disposal availability of scoring keys and norms to interpret the test result and the like. 

For the present purpose the investigator developed the questionnaire on School organization Climate 

(QSOC) to collect the data.  

The researcher develop three type of questionnaire separately for the Head Master/ Principal, The 

Teachers and for the students.  

3.  Language of the Tools :-  The present study was conducted in English medium and Bengali medium 

secondary school. For that purpose the item of the questionnaire prepared in both language. 

4.  Preliminary Draft of the questionnaire:- The researcher developed three type of questionnaire 

separately for the Head Master/ Principal, The Teachers and for the students. In preliminary draft of 

each questionnaire contain different number of question , likely the questionnaire for the Head 

Master/ Principal contain 78 number of question, The questionnaire for the Teachers contain 82 

number of question and the questionnaire for the students contain 69 number of question.  

The questionnaire checked many time by language experts, teachers and offering suggestion from 

them to improve the quality of the tools. The questionnaire was also evaluated by many experts in the 

field of education, they help me a lot for correcting the major faults of the questionnaire and 

suggested me for adding, deleting many questions. 

5. Tryout of the Questionnaire:- The Questionnaire on school organizational climate was given to the 

15 Head Master/ Principal, 50 teachers and 50 students for try-out and response sheets were collected 

personally. The respondents were assured that the questionnaire will be used only for research work 

and their identity will be kept secret. Students were instructed to express their views openly without 

any fear and without consulting their fellow students.  

6. Item Analysis of the Questionnaire:-To select the requisite number of items for the final set of each 

questionnaire, item analysis was made with the tryout results. After scrutinizing the response sheets, 

marks were awarded on the basis of answer key. Forty answer sheets were obtained and classified 

into three groups – high, average and low scoring. 

Degree of Difficulty (D. V.) and Discriminating Power (D. P.) of each item were calculated. The 

following formula was used to calculate difficulty index and discrimination power.   

D. V. = 
N

LU 
        and  

D. P. = 100 – P. C.  
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After item analysis of the questionnaire , twelve (12) items from Principal/Head Master’s 

questionnaire, fifteen (15) items from teacher’s questionnaire, seven(7) items from student’s 

questionnaire  was deleted. 

 

7. FINAL DRAFT OF THE SCALE:- . After item analysis the final draft of the Head Master/ 

Principal’s Questionnaire contain 66 number of items, the questionnaire of the Teachers  contain 67 

number of items and the questionnaire of the students contain 62 number of items.  

 

8. Reliability  of the Questionnaire:- The reliability of the questionnaire were determined with the 

help of test-retest method. To determine the reliability the questionnaire were administered on a 

group of students parallel to the sample group. Response sheets were collected and marks were 

awarded on the basis of answer scripts. The tests were again administered on the same group of 

students after 15 days from the date of the first administration. Response sheets of the second 

administration were collected and evaluated. Reliability co-efficient between two sets of score for 

each subsets were calculated. The used formulae is – 

 Reliability coefficient (r) =  
2222

N

y
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 [x = Scores of 1st test; y = Scores of 2nd test; N = No. of students] 

9. Validity of the Questionnaire :-This tool was given to 6 experts in the field of educational 

administration. They were requested to examine the content of each subject, in the light of the 

definition of different subjects and climates which were provided to them, whether the content of the 

subjects of the questionnaire measure what we invited to measure through them? All the experts with 

minor differences were found to agree with each other to a great extant. This indicated high face 

validity of the questionnaire. 
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10.   Description of the Scale :- 

Negative and Positive items of three Questionnaire 

 

Nature 

of Item 
Questionnaire 

Number 

of Item 
Item Nos. 

 

Positive 

HM/ 

Principals 
38 

1,2,3,6,7,9,10,11,14,15,17,21,22,28,30,31,34,35,36,38,39, 

40,41,43,44,46,47,48,49,50,52,55,58,59,60,64,65,66 

Teachers 39 
1,2,3,4,5,10,11,12,13,14,15,18,19,21,26,27,29,30,32,33,35, 

36,38,41,42,43,44,47,48,50,51,52,53,54,55,56,65,66,67 

Students 37 
1,2,3,8,9,12,13,14,16,18,20,21,22,23,24,25,27,29,31,33,35, 

36,38,39,40,41,42,43,45,48,50,52,53,56,57,58,62 

 

Negative 

HM/ 

Principals 
28 

4,5,8,12,13,16,18,19,20,23,24,25,26,27,29,32,33,37,42, 

45,51,53,54,56,57,61,62,63 

Teachers 28 
6,7,8,9,16,17,20,22,23,24,25,28,31,34,37,39,40,45,46, 

49,57,58,59,60,61,62,63,64, 

Students 25 
4,5,6,7,10,11,15,17,19,26,28,30,32,34,37,44,46,47,49, 

51,54,55,59,60,61 

 

11.  Evaluation of the Questionnaire:- 

         There are five responses in the questionnaire. The investigator used the values 1, 2, 3, 4, 5 in this study 

for personal convenience. 

All the items on the three questionnaires were scored the same. 
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12.   Final Draft of Questionnaire:- 

QUESTIONNAIRE FOR TEACHERS 

     QUESTIONNAIRE ON   
 THE SCHOOL ORGANIZATIONAL CLIMATE   

    (For Teacher)                                                            
     This questionnaire consists of a number of statements related to the behaviour of  Head Master/principal, 

    teacher and Students'. The behaviours have been presented in the statement form. Please read each 
    statement carefully and put tick mark ("√") only one alternative which duly describe about  your school. 

    Your answer will be used only for research purpose. 
    Thanking You.                                                                             

  এই প্রশ্নমালাই প্রধান শিক্ষক / শপ্রন্সিপ্যাল, শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের আচরণ সম্পশকিত শকছু শববরণ আদছ। এখাদন শবশিন্ন 

আচরণ গুশলদক প্রশ্ন রুদপ্ দেওয়া আদছ। অনুগ্রহ কদর শববৃশত গুশল প্দে আপ্নার শবেযালয়দক িালিাদব বণ িনা কদর এমন 

একটি শবকদে টিক শচহ্ন ("√") শেন।আপ্নার দেওয়া উত্তরটি দকবলমাত্র গদবষণার কাদে বযবহার হদব। ধনযবাে।   
      A) General Information                                                                                                                                                                                                          

          Name  of the School: ............................................................................... 
           Name of the Teacher: .......…………………………………………………........................ 

                                        GENDER (Put '√' Mark):- Male/Female/Transgender                                      
                                        Stream(Put '√' Mark):-  Arts/Science/Commerce/Performing Art       
                                        Qualification of Teacher(Put '√' Mark) :-  UG/PG/B.ED/M.ED/Ph.D/M.Phil/Others 
                                         Teaching Experience (Put '√' Mark):-  Below 5 Years /5 to 10 Years/ Above 10 Years  

 

 

SL.NO

ক্রমিক 

সংখ্যা 

 STATEMENTS 

  মিিরণ 

Strongly 
Agree 

প্রিলভাবি 

সম্মত 

 Agree 

সম্মত 

Undecided 

মিধামিত 

Disagree  

অসম্মত 

Strongly 
Disagree 

প্রিলভাবি 

অসম্মত 

 
1 

The Teachers are proud about the School.   

শিক্ষদকরা সু্কদলর প্রশত গব িদবাধ কদরন।            
 

2 

The Head Master/ Principal compliments the 
Teachers.  

প্রধান শিক্ষক / শপ্রন্সিপ্যাল শিক্ষকদের  

উৎসাশহত  কদরন।           
 

3 
Teachers are friendly with students. 

শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের সম্পকি বনু্ধত্বপ্ূণ ি।           
 

4 

The Head Master/ Principal monitors everything 
what the Teacher will do.  

শিক্ষকদের কােকম ি ,প্রধান শিক্ষক / শপ্রন্সিপ্যাল 

শনরীক্ষণ কদরন।           

 
5 

Teachers help & support to each other. 

শিক্ষদকরা প্রস্পরদক সাহায্য ও সমর্থ িন কদরন।           
 

6 

Students do not solve their problems through 
logical reasoning.  

শিক্ষার্থীরা যু্ন্সি শবচার শেদয় শনদেদের সমসযা 

সমাধান কদর না।           
 

7 

The Head Master/ Principal is autocratic. 

প্রধান শিক্ষক / শপ্রন্সিপ্যাল অগণতাশিক প্দ্ধশত 

অনুসরন কদরন। 

           
 

8 

Assigned non-teaching duties are excessive. 

শিক্ষকদের উপ্র আদরাশপ্ত অশিক্ষক সুলি 

কাদের প্শরমান অতান্তদবশি।            
 

http://www.ijcrt.org/


www.ijcrt.org                                                      © 2021 IJCRT | Volume 9, Issue 1 January 2021 | ISSN: 2320-2882 

IJCRT2101331 International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT) www.ijcrt.org 2690 
 

9 

The Head Master/ Principal talks more than his 
actual activities.  

প্রধান শিক্ষক / শপ্রন্সিপ্যাল প্রকৃত কায্ িকলাদপ্র 

দর্থদক দবশি কর্থা বদলন।           
 

10 

Teachers respect the personal competence of 
their colleagues. 

শিক্ষদকরা তাাঁদের সহকমীদের বযন্সিগত 

কম িেক্ষতাদক সম্মান কদরন।           
 

11 

The Head Master/ Principal always accepts the 
suggestions of the Teachers.  

প্রধান শিক্ষক / শপ্রন্সিপ্যাল সবসময় অনানয 

সহশিক্ষকদের প্রামি ি গ্রহন কদরন।           
 

12 

The Head Master/ Principal schedules the time 
table for the teachers. 

প্রধান শিক্ষক / শপ্রন্সিপ্যাল,  প্রধানত শিক্ষকদের 

প্ঠন- প্াঠদনর সময়সূচী ততশর কদরন।           
 

13 

The Head Master/ Principal treats teachers as 
equals.  

শিক্ষকদের সাদর্থ প্রধান শিক্ষক / শপ্রন্সিপ্যাল 

শনরদপ্ক্ষ িাদব বযবহার কদরন।           
 

14 

Clerical support reduces teachers’ paperwork.  

অশিক্ষক কমীদের সাহায়তায় শিক্ষকদের 

কাদের িার কদম য্ায়।           
 

15 

The Teachers provide strong social support for 
colleagues.  

শিক্ষদকরা আনানয সহশিক্ষকদের সামান্সেক 

সমর্থ িন প্রোন কদরন।           
 

16 

Some of the Teachers seek special favours from 
the Head Master/ Principal.  

শকছু শিক্ষক,প্রধান শিক্ষক / শপ্রন্সিপ্যালএর 

দর্থদক শবদিষ সুদয্াগ - সুশবধা দখা াঁদেন ।           
 

17 

The preparation of Students’ progress reports 
require too much work.  

শিক্ষার্থীদের অগ্রগশতর শরদপ্ািি ততশরর েনয 

অতযান্ত দবশি কাে করদত হয়।           
 

18 

The Teachers work together to prepare 
administrative reports.  

শবেযালদয়র প্রিাসশনক শরদপ্ািি ততশরদত 

শিক্ষদকরা একসাদর্থ কাে কদরন।           
 

19 

Extra duty for teachers is assigned fairly. 

অশতশরি কাদের িার প্রশতটি শিক্ষদকর উপ্র 

শনরদপ্ক্ষ িাদব আদরাশপ্ত হয়।           
 

20 

The Head Master/ Principal runs the faculty 
meeting like a dictator. 

প্রধান শিক্ষক / শপ্রন্সিপ্যাল,  একনায়কতদির 

মদতা শিক্ষকসিা  প্শরচালনা কদরন।           
 

21 

The Head Master/ Principal arrive at the school 
in time.  

প্রধান শিক্ষক / শপ্রন্সিপ্যাল শনশেিষ্ট সমদয় 

শবেযালদয় দপ্ ৌঁছান।           
 

22 

Teachers frequently talk about leaving the 
school system. 

শিক্ষদকরা প্রশতশনয়ত শবেযালদয়র শনয়ম তযাদগর 

কর্থা বদলন।           
 

23 
Most of the Teachers leave the school before 
school is over.            
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দবশির িাগ শিক্ষক শবেযালয় ছুটির আদগই 

শবেযালয় তযাগ কদরন। 

24 

The Head Master/ Principal leave the school 
before school is over. 

শবেযালয় ছুটির আদগই প্রধান শিক্ষক / 

শপ্রন্সিপ্যাল শবেযালয় তযাগ কদরন।           
 

25 

The mannerisms of the teachers at the school 
are annoying.  

শবেযালদয়র শিক্ষকদের আচার-আচরণ 

শবরন্সিকর।           
 

26 

The Head Master/ Principal uses an example by 
working hard himself. 

প্রধান শিক্ষক / শপ্রন্সিপ্যাল শনদে কটঠন কাে 

কদর, কাদের উোহরন বযবহার কদরন।           
 

27 

The Head Master/ Principal is well- prepared 
when he speaks at school function. 

শবেযালদয়র অনুষ্ঠাদন বযন্সিতা দেওয়ার েনয 

প্রধান শিক্ষক / শপ্রন্সিপ্যাল িাদলািাদব প্রস্তুশত 

শনদয় আদসন।           
 

28 

There are Some teachers who always oppose 
the majority. 

শিক্ষকদের শকছুেন সবসময় সংখযাগশরষ্ঠদের 

শবদরাশধতা কদরন।           
 

29 

Grading practices are standardized at the 
school.  

শবেযালদয়র দগ্রশ ং প্দ্ধশতর মাপ্কাটঠ 

আেি িাশয়ত ।           
 

30 

Instructions for the using of teaching aids are 
available.   

শিক্ষাপ্রশতষ্ঠাদন শিক্ষার সহায়ক উপ্করণ 

বযবহাদরর শনদেিিাবলী সহেলিয।           
 

31 

Routine duties interfere with the job of 
teaching.  

প্রাতযশহক ন্সিয়াকলাদপ্র সূশচ প্ঠন- প্াঠদনর 

কাে দক বযাহত কদর।            
 

32 

The Head Master/ Principal looks out for the 

personal welfare of teachers.  প্রধান শিক্ষক / 

শপ্রন্সিপ্যাল ,সহশিক্ষকদের বযন্সিগত সুশবধার 

শেদক নের দেন।           
 

33 

Staff meetings are organized according to the 
agenda.         

সিার আদলাচয শবষয় সূশচ অনুয্ায়ী শিক্ষকদের 

সিা প্শরচাশলত হয়।           
 

34 

The rules set by the Head Master/ Principal are 
never questioned.   

প্রধান শিক্ষক / শপ্রন্সিপ্যাল দয্ সমস্ত শনয়মনীশত 

ধায্ ি কদরন তার েনয শবতকি হয়না ।           
 

35 

The Head Master/ Principal is easy to 
understand.  

প্রধান শিক্ষক / শপ্রন্সিপ্যাদলর কাে সহদে দবাঝা 

য্ায়।            
 

36 

The Head Master/ Principal enforced that every 
work must be done according to his plan.                          

সমস্ত কাে য্াদত প্শরকেনা অনুয্ায়ী হয় তার 

েনয প্রধান শিক্ষক / শপ্রন্সিপ্যাল  শিক্ষকদের 

বাধয কদরন।            
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37 

Maintaining Teacher’s diary needs much time. 

শিক্ষকদের শেনশলশপ্র বযবহার টঠক রাখদত প্রচুর 

সময় প্রদয়ােন হয়।           
 

38 

The Head Master/ Principal evaluates teachers’ 
behavior strictly according to rules.      

প্রধান শিক্ষক/ শপ্রন্সিপ্যাল অনযানয শিক্ষকদের 

আচার-আচরন মূলযায়দন শবেযালদয়র শনয়ম 

অনুয্ায়ী য্র্থায্র্থ িাদব প্েদক্ষপ্ দনন।           
 

39 

The Head Master/ Principal does personal 
favours for some teachers.   

বযন্সিগত িাদব শকছু শকছু শিক্ষকদের প্রধান 

শিক্ষক/ শপ্রন্সিপ্যাল শবদিষ গুরুত্ব দেন।           
 

40 

The seniorTeachers interrupt other faculty 
members who are talking in staff meetings.  

অনযানয শিক্ষকরা শিক্ষা সিায় দকান কর্থা বলদল 

প্রবীন শিক্ষদকরা বাধা দেন।           
 

41 

The Head Master/ Principal helps teachers to 
finish their work.   

শিক্ষকদের কাে দিষ করদত প্রধান শিক্ষক/ 

শপ্রন্সিপ্যাল সাহায্য কদরন।            
 

42 

The Head Master/ Principal helps the faculties 
to settle their minor differences.   

প্রধান শিক্ষক/ শপ্রন্সিপ্যাল, সহ শিক্ষকদের মদধয 

দছাি খাদিা শববাে দমিাদত সাহায্য কদরন।           
 

43 

Teachers organize curricular activities in group 
spirit. 

এক দোি হদয় উৎসাদহর সাদর্থ শিক্ষদকরা 

প্াঠযিশমক কায্ িাবলীর আদয়ােন কদরন।           
 

44 

The Head Master/ Principal always reminds the 
teachers about their duties. 

প্রধান শিক্ষক/ শপ্রন্সিপ্যাল সব সময় অনযানয 

শিক্ষক দের কাদের দ্বাশয়ত্ব সম্পদকি অবগত 

কদরন।           
 

45 

The Head Master/ Principal behave with the 
teachers roughly.   

প্রধান শিক্ষক/ শপ্রন্সিপ্যাল অনযানয শিক্ষকদের 

সাদর্থ খারাপ্ িাদব আচরন কদরন।           
 

46 

Most of the teachers are inactive in the 
transaction of curricular and co curricular 
activities. 

প্াঠযিশমক এবং সহপ্াঠযিশমক কায্ ি 

প্শরচালনার সময় দবশিরিাগ শিক্ষক শনন্সিয় 

র্থাদকন।           
 

47 

TheTeachers are sincere  about the 
achievements of students.  

শিক্ষার্থীদের কৃতীত্ব অেিদনর েনয শিক্ষদকরা 

আন্তশরক িাদব দচষ্টা কদরন।           
 

48 

Most of the teacher use teaching aids during 
instruction. 

দবিীরিাগ শিক্ষক প্ঠন- প্াঠদনর সময় শিখন 

সহায়ক উপ্করন বযবহার কদরন।           
 

49 

Very much restriction is imposed in school. 

এই শবেযালদয়র আদরাশপ্ত শবশধশনদষধ অতযন্ত 

কদঠার ।           
 

50 

Students are very serious in their study. 

শিক্ষার্থীরা শনদেদের প্োদিানার প্রশত খুব 

মদনাদয্াগী।           
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51 

Students respect the teachers of the institution. 

শিক্ষার্থীরা তাদের শবেযালদয়র শিক্ষকদের সম্মান 

কদর।           
 

52 
The attendance of students is good. 

শবেযালদয় শিক্ষার্থীদের উপ্শিশতর হার িাদলা।           
 

53 

Teachers give reward to the students for good 
work.  

শিক্ষার্থীদের িাদলা কাদের েনয শিক্ষদকরা 

প্ুরষ্কার দেন।           
 

54 

Teachers help the students to prepare projects. 

শিক্ষার্থীদের কম ি-প্শরকেনা করদত শিক্ষদকরা 

সাহায্য কদরন।           
 

55 

Teachers and students work together in all 
school programme for the success of the 
program.  

শবেযালদয়র অনুষ্ঠাদনর  সাফদলযর েনয শিক্ষক 

ও শিক্ষার্থীরা একদোি হদয় কাে কদরন।            
 

56 

Some of the teachers help financially to needy 
students. 

শকছু শিক্ষক েশরদ্র শিক্ষার্থীদের আশর্থ িক সাহায্য 

কদরন।           
 

57 

Teachers do partiality in awarding marks in the 
examination.  

শিক্ষদকরা প্রীক্ষার নম্বর প্রোদনর দক্ষদত্র 

প্ক্ষপ্াশতত্ব কদরন।           
 

58 
Students are afraid of most of the teachers.  

দবশিরিাগ শিক্ষকদের শিক্ষার্থীরা িয় প্ায়।           
 

59 
Some students always disturb the class.  

শকছু শিক্ষার্থী সব সময় দেনীকদক্ষ শবরি কদর।           
 

60 

Relationship between the Managing Committee 
and the faculty is not good. 

শবেযালদয়র প্শরচালন সশমশতর সাদর্থ শিক্ষকদের 

সম্পকি িাদলা নয়।            
 

61 

Managing Committee always interferes in 
academic matters.  

শবেযালদয়র প্শরচালন সশমশত সব সময় 

শবেযালদয়র প্ঠন- প্াঠদনর কাদে হস্তদক্ষপ্ 

কদরন।           
 

62 

Most of the members of the Managing 
Committee are political persons.   

শবেযালদয়র প্শরচালন সশমশতর দবিীরিাগ সেসয 

রােননশতক বযন্সি।           
 

63 

The Head Master/ Principal has lack of 
administrative skill.  

প্রধান শিক্ষক/ শপ্রন্সিপ্যাল এর প্শরচালন েক্ষতা 

অপ্রতুল।           
 

64 

Reference books are not available in school 
library.  

শবেযালদয়র গ্রন্থাগাদর প্াঠযপ্ুস্তক সহায়ক প্ুস্তক 

উপ্লব্ধ দনই।           
 

65 

The Head Master/ Principal of this school trusts 
the professional judgments of teachers. 

শিক্ষকদের দপ্িাোরী জ্ঞাদনর উপ্র প্রধান 

শিক্ষক/ শপ্রন্সিপ্যাদলর িরসা রদয়দছ।           
 

66 
Teachers are rewarded for experimenting with 
new ideas and techniques.            
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শিক্ষার্থীদের প্োদিানার দক্ষদত্র নতুন শচন্তা ধারা 

ও দক িদলর উদ্ভাবদনর েনয শিক্ষকদের প্ুরসৃ্কত 

করা হয়। 

67 

The laboratory equipments are available in 
school. 

শবেযালদয়র প্রীক্ষাগাদরর প্রীক্ষার সরঞ্জাম 

সহেলিয।            
 

 
 
 

       

 

QUESTIONNAIRE FOR HEAD MASTER/ PRINCIPAL 

QUESTIONNAIRE ON  
THE SCHOOL ORGANIZATIONAL CLIMATE  

    (For Head Master/ Principal)                                   
     This questionnaire consists of a number of statements related to the behaviour of  Head Master/principal, 

    teacher and Students'. The behaviours have been presented in the statement form. Please read each  
    statement carefully and put tick mark ("√") only one alternative which duly describe about  your school. 

      Your answer will be used only for research purpose.  
     Thanking You.                                                                                 

   এই প্রশ্নমালাই প্রধান শিক্ষক / শপ্রন্সিপ্যাল, শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের আচরণ সম্পশকিত শকছু শববরণ আদছ।এখাদন শবশিন্ন 

আচরণ গুশলদক প্রশ্ন রুদপ্ দেওয়া আদছ। অনুগ্রহ কদর শববৃশত গুশল প্দে আপ্নার শবেযালয়দক িালিাদব বণ িনা 

 কদর এমন একটি শবকদে টিক শচহ্ন ("√") শেন।আপ্নার দেওয়া উত্তরটি দকবলমাত্র গদবষণার কাদে বযবহার হদব। 

ধন্নযবাে।  
         A) General Information                                                                                                                                                                                                          

                                 Name of the School: ...............................................................................................  
                                Name of the Teacher: .......…………………………………………………...................................... 

                                           Gender (Put '√' Mark):- Male/Female/Transgender                                      
                                           Stream(Put '√' Mark):-  Arts/Science/Commerce/Performing Art       
                                           Qualification of Teacher(Put '√' Mark) :-  UG/PG/B.ED/M.ED/Ph.D/M.Phil/Others 
                                            Teaching Experience (Put '√' Mark):-  Below 5 Years /5 to 10 Years/ Above 10 Years  

  

  
SL.NO

ক্রমিক

সংখ্যা 

STATEMENTS 

মিিরণ 

Strongly 
Agree 

প্রিলভাবি 

সম্মত 

 Agree 

সম্মত 

Undecided 

মিধামিত 

Disagree  

অসম্মত 

Strongly 
Disagree 

প্রিলভাবি 

অসম্মত 
  

1 
The Teachers are proud about the School.   

শিক্ষদকরা সু্কদলর প্রশত গব িদবাধ কদরন।            
  

2 
Teachers are friendly with students. 

শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের সম্পকি বনু্ধত্বপ্ূণ ি।           
  

3 
Teachers help & support to each other. 

শিক্ষদকরা প্রস্পরদক সাহায্য ও সমর্থ িন কদরন।           
  

4 

Students do not solve their problems through 
logical reasoning.  

শিক্ষার্থীরা যু্ন্সি শবচার শেদয় শনদেদের সমসযা 

সমাধান কদর না।           
  

5 

Assigned non-teaching duties are excessive. 

শিক্ষকদের উপ্র আদরাশপ্ত অশিক্ষক সুলি 

কাদের প্শরমান অতান্তদবশি।            
  

6 
Teachers really enjoy working in the school.  

শিক্ষদকরা এই সু্কদলর কাে উপ্দিাগ কদরন।           
  

7 

Teachers respect the personal competence of 
their colleagues. 

শিক্ষদকরা তাাঁদের সহকমীদের বযন্সিগত           
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কম িেক্ষতাদক সম্মান কদরন। 

8 

Teachers and Head Master/ Principal meetings 
are useless for school activities.  

শবেযালদয়র কায্ িকলাদপ্র েনয শিক্ষক-প্রধান 

শিক্ষক / শপ্রন্সিপ্যাল শমটিং শনষ্প্রদয়ােন।           
  

9 

Clerical support reduces teachers’ paperwork.  

অশিক্ষক কমীদের সাহায়তায় শিক্ষকদের 

কাদের িার কদম য্ায়।           
  

10 

New Teachers are readily accepted by 
colleagues.  

নতুন শিক্ষকদের, প্ুরাতন সহশিক্ষদকরা 

শনশদ্ব িধায় মাশনদয় দনন।           
  

11 

The Teachers provide strong social support for 
colleagues.  

শিক্ষদকরা আনানয সহশিক্ষকদের সামান্সেক 

সমর্থ িন প্রোন কদরন।           
  

12 

Some of the Teachers seek special favours from 
the Head Master/ Principal.  

শকছু শিক্ষক,প্রধান শিক্ষক / শপ্রন্সিপ্যালএর 

দর্থদক শবদিষ সুদয্াগ - সুশবধা দখা াঁদেন ।           
  

13 

There is considerable laughter when teachers 
gather informally.                      

শিক্ষদকরা অনারম্বর িাদব একসাদর্থ হদল খুব 

উচ্চস্বদর হাসাহাশস কদরন।           
  

14 

The Teachers work together to prepare 
administrative reports.  

শবেযালদয়র প্রিাসশনক শরদপ্ািি ততশরদত 

শিক্ষদকরা একসাদর্থ কাে কদরন।           
  

15 

The Teachers show much spirit about teaching- 
learning activities.  

প্ঠন- প্াঠন কায্ িাবলীদত শিক্ষদকরা অশধক 

উৎসাহ দেখান।           
  

16 

Teachers frequently talk about leaving the 
school system. 

শিক্ষদকরা প্রশতশনয়ত শবেযালদয়র শনয়ম তযাদগর 

কর্থা বদলন।           
  

17 

Grading practices are standardized at the 
school.  

শবেযালদয়র দগ্রশ ং প্দ্ধশতর মাপ্কাটঠ 

আেি িাশয়ত ।           
  

18 

Most of the Teachers leave the school before 
school is over.  

দবশির িাগ শিক্ষক শবেযালয় ছুটির আদগই 

শবেযালয় তযাগ কদরন।           
  

19 

The mannerisms of the teachers at the school 
are annoying.  

শবেযালদয়র শিক্ষকদের আচার-আচরণ 

শবরন্সিকর।           
  

20 

There are Some teachers who always oppose 
the majority. 

শিক্ষকদের শকছুেন সবসময় সংখযাগশরষ্ঠদের 

শবদরাশধতা কদরন।           
  

21 

The teachers accomplish their work with great 
vim, vigour, and pleasure. 

শিক্ষদকরা অতযান্ত উেযাম, উৎসাহ এবং 

আনদের সাদর্থ কাে সম্পূণ ি কদরন।           
  22 Staff meetings are organized according to the           
  

http://www.ijcrt.org/


www.ijcrt.org                                                      © 2021 IJCRT | Volume 9, Issue 1 January 2021 | ISSN: 2320-2882 

IJCRT2101331 International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT) www.ijcrt.org 2696 
 

agenda.         

সিার আদলাচয শবষয় সূশচ অনুয্ায়ী শিক্ষকদের 

সিা প্শরচাশলত হয়। 

23 

Teachers exert group pressure on part-time 
teachers. 

শিক্ষদকরা েলগত িাদব প্ার্শ্ ি-শিক্ষকদের উপ্র 

চাপ্ সটৃষ্ট কদরন।           
  

24 

Maintaining Teacher’s diary needs much time. 

শিক্ষকদের শেনশলশপ্র বযবহার টঠক রাখদত প্রচুর 

সময় প্রদয়ােন হয়।           
  

25 

Most of the teachers here accept the faults of 
their colleagues.                       

দবশির িাগ শিক্ষক তাদের সহকমীদের িুলভ্রাশন্ত 

দমদন দনন।           
  

26 

The seniorTeachers interrupt other faculty 
members who are talking in staff meetings.  

অনযানয শিক্ষকরা শিক্ষা সিায় দকান কর্থা বলদল 

প্রবীন শিক্ষদকরা বাধা দেন।           
  

27 

Teachers ask non-sensical questions in staff 
meeting. 

শিক্ষদকরা শিক্ষক সিায় দবাকা দবাকা প্রশ্ন 

কদরন।           
  

28 

In staff meetings there is a feeling of “let’s get 
things done” .                           

শিক্ষক সিায়  ''চদলা' শকছু কদর দেখাই'' এর 

মদতা আনুিুশত র্থাদক ।           
  

29 

Teachers ramble when they talk in staff 
meetings. 

শিক্ষদকরা শিক্ষক সিায় কর্থা বলদত ইতস্তত 

দবাধ কদরন।           
  

30 

Teachers organize curricular activities in group 
spirit. 

এক দোি হদয় উৎসাদহর সাদর্থ শিক্ষদকরা 

প্াঠযিশমক কায্ িাবলীর আদয়ােন কদরন।           
  

31 

Teachers spend time after school with students 
who have individual problems.     

দয্ সমস্ত শিক্ষার্থীদের বযান্সিগত সমসযা আদছ 

তাদের েনয শিক্ষদকরা সু্কদলর দিদষ সময় 

কািান।           
  

32 

Most of the teachers are inactive in the 
transaction of curricular and co curricular 
activities. 

প্াঠযিশমক এবং সহপ্াঠযিশমক কায্ ি 

প্শরচালনার সময় দবশিরিাগ শিক্ষক শনন্সিয় 

র্থাদকন।           
  

33 

Teachers influence the students to take tuition 
from his tutorial.                    

শিক্ষদকরা তাাঁদের কাদছ টিউিযান দনওয়ার েনয 

প্রিাশবত কদরন।           
  

34 

TheTeachers are sincere  about the 
achievements of students.  

শিক্ষার্থীদের কৃতীত্ব অেিদনর েনয শিক্ষদকরা 

আন্তশরক িাদব দচষ্টা কদরন।           
  

35 

Teachers think about what students learn.  

শিক্ষার্থীরা শক শিখল তার েনয শিক্ষদকরা শচন্তা 

কদরন।           
  36 Teachers are punctual for their class time.           
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শিক্ষদকরা শনদেদের সময় সারণী  সম্পদকি 

সদছতন। 

37 

Teachers are not preparing for the lesson they 
deliver. 

শিক্ষদকরা দেশণদত প্ঠন -প্াঠদনর েনয প্রস্তুশত 

শনদয় আদসন না।           
  

38 

Most of the teacher use teaching aids during 
instruction. 

দবিীরিাগ শিক্ষক প্ঠন- প্াঠদনর সময় শিখন 

সহায়ক উপ্করন বযবহার কদরন।           
  

39 

Students are very serious in their study. 

শিক্ষার্থীরা শনদেদের প্োদিানার প্রশত খুব 

মদনাদয্াগী।           
  

40 
The attendance of students is good. 

শবেযালদয় শিক্ষার্থীদের উপ্শিশতর হার িাদলা।           
  

41 

Teachers answer every question which students 
asks. 

শিক্ষদকরা, ছাত্র-ছান্সত্রদের প্রশতটি প্রদশ্নর উত্তর 

দেন।           
  

42 

Most of the teachers tell stories in the 
classroom. 

দবশিরিাগ শিক্ষক প্ঠন- প্াঠদনর সময় গে 

বদলন।           
  

43 

Teachers repeat the topic which is not 
understood by the students in the classroom. 

দেশন কদক্ষ দয্ সমি শিক্ষার্থীরা বুঝদত প্াদর না 

তাদের েনয দসই প্াঠটি শিক্ষক প্ুনরাবৃশত্ত 

কদরন।           
  

44 

Personality of the teachers inspires the 
students. 

শিক্ষকদের বযন্সিত্ব শিক্ষার্থীদের উৎসাশহত কদর।           
  

45 

Teachers grow mental pressure on students by 
giving massive tasks.           

শিক্ষদকরা প্রচুর কাে শেদয় শিক্ষার্থীদের উপ্র 

মানশসক চাপ্ দত শর কদরন।           
  

46 

Teachers inspire the students for co-curricular 
activities. 

শিক্ষদকরা সহপ্াঠযিশমক ন্সিয়াকলাদপ্র েনয 

শিক্ষার্থীদের উৎসাশহত কদরন।           
  

47 

Teachers know the family background of the 
students.  

শিক্ষদকরা ছাত্র-ছান্সত্রদের প্াশরবাশরক অবিা 

সম্পদকি োদনন।           
  

48 

Teachers treat every student as equals. 

শিক্ষদকরা সমস্ত শিক্ষার্থীদের সমান িাদব 

দেদখন।           
  

49 

Teachers help the students to prepare projects. 

শিক্ষার্থীদের কম ি-প্শরকেনা করদত শিক্ষদকরা 

সাহায্য কদরন।           
  

50 

Teachers and students work together in all 
school programme for the success of the 
program.  

শবেযালদয়র অনুষ্ঠাদনর  সাফদলযর েনয শিক্ষক 

ও শিক্ষার্থীরা একদোি হদয় কাে কদরন।            
 

  

51 

Teachers maintain distance from students. 

শিক্ষদকরা শিক্ষার্থীদের দর্থদক েুরত্ব বোয় 

রাদখন।           
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52 

Some of the teachers help financially to needy 
students. 

শকছু শিক্ষক েশরদ্র শিক্ষার্থীদের আশর্থ িক সাহায্য 

কদরন।           
  

53 

Teachers do partiality in awarding marks in the 
examination.  

শিক্ষদকরা প্রীক্ষার নম্বর প্রোদনর দক্ষদত্র 

প্ক্ষপ্াশতত্ব কদরন।           
  

54 
Students are afraid of most of the teachers.  

দবশিরিাগ শিক্ষকদের শিক্ষার্থীরা িয় প্ায়।           
  

55 

Teachers complete the syllabus in right time. 

শিক্ষদকরা সটঠক সমদয় প্াঠযিম সম্পূণ ি 

কদরন।           
  

56 
Some students always disturb the class.  

শকছু শিক্ষার্থী সব সময় দেনীকদক্ষ শবরি কদর।           
  

57 

Teachers use cell phone in the classroom. 

শিক্ষদকরা দেশন কদক্ষ mobile phone বযবহার 

কদরন।           
  

58 

Teachers follow the instructions of the Head 
Master/ Principal.                      

শিক্ষদকরা প্রধান শিক্ষক / শপ্রন্সিপ্যাল এর শনদেিি 

মদতা চদলন।           
  

59 

Teachers help the students to get scholarship. 

শিক্ষদকরা বৃশত্ত দপ্দত শিক্ষার্থীদের সাহায্য 

কদরন।           
  

60 

Teachers influence the students to study the 
text book.  

শিক্ষদকরা শিক্ষার্থীদের প্াঠযপ্ুস্তক প্োর েনয 

উৎসাশহত কদরন।           
  

61 

Relationship between the Managing Committee 
and the faculty is not good. 

শবেযালদয়র প্শরচালন সশমশতর সাদর্থ শিক্ষকদের 

সম্পকি িাদলা নয়।            
  

62 

Managing Committee always interferes in 
academic matters.  

শবেযালদয়র প্শরচালন সশমশত সব সময় 

শবেযালদয়র প্ঠন- প্াঠদনর কাদে হস্তদক্ষপ্ 

কদরন।           
  

63 

Most of the members of the Managing 
Committee are political persons.   

শবেযালদয়র প্শরচালন সশমশতর দবিীরিাগ সেসয 

রােননশতক বযন্সি।           
  

64 

Teachers are very active to obtain updated 
information for classroom instruction. 

শিক্ষদকরা সন্সিয় িাদব দেশন কদক্ষ শনদেিিনার 

েনয আধুশনক তর্থয প্াওয়ার দচষ্টা কদরন।           
  

65 

The faculties think about the improvement of 
the school. 

এই শবেযালদয়র সকল শিক্ষদকরা শবেযালদয়র 

উন্নশতর েনয িাদবন।           
  

66 

Students respect the teachers of the institution. 

শিক্ষার্থীরা তাদের শবেযালদয়র শিক্ষকদের সম্মান 

কদর।           
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QUESTIONNAIRE FOR STUDENTS 

        QUESTIONNAIRE ON  
THE SCHOOL ORGANIZATIONAL CLIMATE                                           

 (For Student)   
     This questionnaire consists of a number of statements related to the behaviour of  Head Master/principal  

     teacher and Students' . The behaviours have been presented in the statement form. Please read each  
      statement carefully and put tick mark ("√") only one alternative which duly describe about  your school.       

     Your answer will be used only for research purpose.  
      Thanking You.                                                                                               

  এই প্রশ্নমালাই প্রধান শিক্ষক / শপ্রন্সিপ্যাল, শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের আচরণ সম্পশকিত শকছু শববরণ আদছ।এখাদন 

 শবশিন্ন আচরণ গুশলদক প্রশ্ন রুদপ্ দেওয়া আদছ। অনুগ্রহ কদর শববৃশত গুশল প্দে দতামার শবেযালয়দক িালিাদব বণ িনা কদর 

এমন একটি শবকদে টিক শচহ্ন ("√") োও।দতামার দেওয়া উত্তরটি দকবলমাত্র গদবষণার কাদে বযবহার হদব। 

 ধনযবাে। 

          A) General Information                       
        Name of the School: ......................................................................................... 

  Name of the Student : .......………………………………………………….......................... 
  Sex: Male/Female/Transgender : ………………………………...………...…………………… 

       Class : ………………………………………………………………................................................. 

  

 

 

SL.NO

ক্রমিক 

সংখ্যা 

              STATEMENTS            

   মিিরণ 

Strongly 
Agree 

প্রিলভাবি 

সম্মত 

 Agree 

সম্মত 

Undecide
d 

মিধামিত 

Disagree  

অসম্মত 

Strongly 
Disagree 

প্রিলভাবি 

অসম্মত 
  

1 
The Teachers are proud about the School.   

শিক্ষদকরা সু্কদলর প্রশত গব িদবাধ কদর। 

  

        
  

2 
Teachers are friendly with students. 

শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের সম্পকি বনু্ধত্বপ্ূণ ি।           
  

3 
Teachers help & support to each other. 

শিক্ষদকরা প্রস্পরদক সাহায্য ও সমর্থ িন কদরন।           
  

4 

The Head Master/ Principal talks more than his 
actual activities.  

প্রধান শিক্ষক / শপ্রন্সিপ্যাল প্রকৃত কায্ িকলাদপ্র 

দর্থদক দবশি কর্থা বদলন।           
 

. 

5 

There is considerable laughter when teachers 
gather informally.                      

শিক্ষদকরা অনারম্বর িাদব একসাদর্থ হদল খুব 

উচ্চস্বদর হাসাহাশস কদরন।           
  

6 

Most of the Teachers leave the school before 
school is over.  

দবশির িাগ শিক্ষক শবেযালয় ছুটির আদগই 

শবেযালয় তযাগ কদরন।           
  

7 

The Head Master/ Principal leave the school 
before school is over. 

শবেযালয় ছুটির আদগই প্রধান শিক্ষক / 

শপ্রন্সিপ্যাল শবেযালয় তযাগ কদরন।           
  

8 

The Head Master/ Principal is well- prepared 
when he speaks at school function. 

শবেযালদয়র অনুষ্ঠাদন বযন্সিতা দেওয়ার েনয 

প্রধান শিক্ষক / শপ্রন্সিপ্যাল িাদলািাদব প্রস্তুশত 

শনদয় আদসন।           
  

9 

Teachers spend time after school with students 
who have individual problems.     

দয্ সমস্ত শিক্ষার্থীদের বযান্সিগত সমসযা আদছ 

তাদের েনয শিক্ষদকরা সু্কদলর দিদষ সময় 

কািান।   

      

  
  

http://www.ijcrt.org/


www.ijcrt.org                                                      © 2021 IJCRT | Volume 9, Issue 1 January 2021 | ISSN: 2320-2882 

IJCRT2101331 International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT) www.ijcrt.org 2700 
 

10 

Most of the teachers are inactive in the 
transaction of curricular and co curricular 
activities. 

প্াঠযিশমক এবং সহপ্াঠযিশমক কায্ ি 

প্শরচালনার সময় দবশিরিাগ শিক্ষক শনন্সিয় 

র্থাদকন।           
  

11 

Teachers influence the students to take tuition 
from his tutorial.                    

শিক্ষদকরা তাাঁদের কাদছ টিউিযান দনওয়ার েনয 

প্রিাশবত কদরন।           
  

12 

TheTeachers are sincere  about the 
achievements of students.  

শিক্ষার্থীদের কৃতীত্ব অেিদনর েনয শিক্ষদকরা 

আন্তশরক িাদব দচষ্টা কদরন।           
  

13 

Teachers think about what students learn.  

শিক্ষার্থীরা শক শিখল তার েনয শিক্ষদকরা শচন্তা 

কদরন।           
  

14 

Teachers are punctual for their class time. 

শিক্ষদকরা শনদেদের সময় সারণী  সম্পদকি 

সদছতন।           
  

15 

Teachers are not preparing for the lesson they 
deliver. 

শিক্ষদকরা দেশণদত প্ঠন -প্াঠদনর েনয প্রস্তুশত 

শনদয় আদসন না।           
  

16 

Most of the teacher use teaching aids during 
instruction. 

দবিীরিাগ শিক্ষক প্ঠন- প্াঠদনর সময় শিখন 

সহায়ক উপ্করন বযবহার কদরন।           
  

17 

Very much restriction is imposed in school. 

এই শবেযালদয়র আদরাশপ্ত শবশধশনদষধ অতযন্ত 

কদঠার ।           
  

18 

Teachers teach the students value/moral 
education. 

শিক্ষদকরা শিক্ষার্থীদের তনশতক শিক্ষা দেন।           
  

19 

Most of the teachers become aggressive when 
students ask any question in the classroom.    

দেশন কদক্ষ শিক্ষার্থীরা দকান প্রশ্ন ন্সেজ্ঞাসা 

করদল শিক্ষদকরা দরদগ য্ান।           
  

20 
Library facility is available in this school. 

শবেযালদয় গ্রন্থাগাদরর সুশবধা আদছ।           
  

21 

There are separate toilets for boys and girls.  

শবেযালদয়  শিক্ষার্থীদের েনয প্ৃর্থক দি চালয় 

আদছ।           
  

22 
Drinking water facility is available in this school. 

শবেযালদয় প্ানীয় েদলর বযবিা িাদলা।           
  

23 

Teachers think about school sanitation and 
hygiene.   

শিক্ষদকরা শবেযালদয়র প্শরস্কার-প্শরচ্ছন্নতা এবং 

সািযশবশধ শনদয় িাদবন।           
  

24 
Games Equipments is available in this school. 

শবেযালদয় দখলার সরঞ্জাম সহদে দমদল । 
          

  

25 

Teachers answer every question which students 
asks.   

শিক্ষদকরা, শিক্ষার্থীদের প্রশতটি প্রদশ্নর উত্তর 

দেন।           
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26 

Most of the teachers tell stories in the 
classroom. 

দবশিরিাগ শিক্ষক প্ঠন- প্াঠদনর সময় গে 

বদলন।           
  

27 

Teachers repeat the topic which is not 
understood by the students in the classroom. 

দেশন কদক্ষ দয্ সমি শিক্ষার্থীরা বুঝদত প্াদর না 

তাদের েনয দসই প্াঠটি শিক্ষক প্ুনরাবৃশত্ত 

কদরন।           
  

28 

Teachers overreact to students who do not 
understand the topic. 

দয্ সমস্ত শিক্ষার্থীরা প্াঠয শবষয় বুঝদত প্াদর না 

তাদের উপ্র শিক্ষক শবরি হন।           
  

29 

Teacher teach the topic by using practical 
examples. 

শিক্ষদকরা দকান প্াঠ্ প্োদনার সময় বাস্তব 

উোহরণ বযবহার কদরন।           
  

30 

Teachers criticize other teachers in the 
classroom. 

শিক্ষদকরা দেশণ কদক্ষ অনযানয শিক্ষকদের শনদয় 

সমাদলাচনা কদরন।           
  

31 

Personality of the teachers inspires the 
students. 

শিক্ষকদের বযন্সিত্ব শিক্ষার্থীদের উৎসাশহত কদর।           
  

32 

Teachers give wrong information about a topic 
in the classroom. 

শিক্ষদকরা দেশণ কদক্ষ প্াঠয শবষয় সম্পদকি িুল 

তর্থয দেন।           
  

33 

Teachers give reward to the students for good 
work.  

শিক্ষার্থীদের িাদলা কাদের েনয শিক্ষদকরা 

প্ুরষ্কার দেন।           
  

34 

Teachers give physical punishment to the 
students.  

শিক্ষদকরা শিক্ষার্থীদের িারীশরক িান্সস্ত দেন।           
  

35 
Teachers listen to the problems of students. 

শিক্ষদকরা শিক্ষার্থীদের সমসযার কর্থা দিাদনন।           
  

36 

Teachers solve the problems after listening. 

শিক্ষদকরা শিক্ষার্থীদের সমসযা দিানার প্র 

দসটির সমাধান কদরন।           
  

37 

Teachers grow mental pressure on students by 
giving massive tasks.           

শিক্ষদকরা প্রচুর কাে শেদয় শিক্ষার্থীদের উপ্র 

মানশসক চাপ্ দত শর কদরন।           
  

38 

Teachers inspire the students for co-curricular 
activities. 

শিক্ষদকরা সহপ্াঠযিশমক ন্সিয়াকলাদপ্র েনয 

শিক্ষার্থীদের উৎসাশহত কদরন।           
  

39 

The teachers monitor everything the students 
do.  

শিক্ষার্থীদের সমস্ত কায্ িকলাপ্ শিক্ষদকরা 

শনরীক্ষন কদরন।           
  

40 

Teachers know the family background of the 
students.  

শিক্ষদকরা ছাত্র-ছান্সত্রদের প্াশরবাশরক অবিা 

সম্পদকি োদনন।           
  

http://www.ijcrt.org/


www.ijcrt.org                                                      © 2021 IJCRT | Volume 9, Issue 1 January 2021 | ISSN: 2320-2882 

IJCRT2101331 International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT) www.ijcrt.org 2702 
 

41 

Teachers treat every student as equals. 

শিক্ষদকরা সমস্ত শিক্ষার্থীদের সমান িাদব 

দেদখন।           
  

42 

Teachers help the students to prepare projects. 

শিক্ষার্থীদের কম ি-প্শরকেনা করদত শিক্ষদকরা 

সাহায্য কদরন।           
  

43 

Teachers and students work together in all 
school programme for the success of the 
program.  

শবেযালদয়র অনুষ্ঠাদনর  সাফদলযর েনয শিক্ষক 

ও শিক্ষার্থীরা একদোি হদয় কাে কদরন।            
  

44 

Teachers maintain distance from students. 

শিক্ষদকরা শিক্ষার্থীদের দর্থদক েুরত্ব বোয় 

রাদখন।           
  

45 

Some of the teachers help financially to needy 
students. 

শকছু শিক্ষক েশরদ্র শিক্ষার্থীদের আশর্থ িক সাহায্য 

কদরন।           
  

46 

Teachers do partiality in awarding marks in the 
examination.  

শিক্ষদকরা প্রীক্ষার নম্বর প্রোদনর দক্ষদত্র 

প্ক্ষপ্াশতত্ব কদরন।           
  

47 
Students are afraid of most of the teachers.  

দবশিরিাগ শিক্ষকদের শিক্ষার্থীরা িয় প্ায়।           
  

48 

Teachers complete the syllabus in right time. 

শিক্ষদকরা সটঠক সমদয় প্াঠযিম সম্পূণ ি 

কদরন।           
  

49 
Some students always disturb the class.  

শকছু শিক্ষার্থী সব সময় দেনীকদক্ষ শবরি কদর।           
  

50 

Relationship between teachers and the Head 
Master/ Principal is well. 

শিক্ষকদের সাদর্থ প্রধান শিক্ষক/ শপ্রন্সিপ্যাল এর 

সম্পকি িাদলা।           
  

51 

Teachers give notes to the students in the 
classroom. 

শিক্ষদকরা শিক্ষার্থীদের দেনীকদক্ষ প্ঠন- 

প্াঠদনর প্র দনাি দেন।           
  

52 

Teachers check the homework regularly. 

শিক্ষদকরা শনয়শমত িাদব শিক্ষার্থীদের প্ঠন- 

প্াঠন সম্পশকিত বাশের কাে দেদখন।           
  

53 

Teachers ask questions from previous lesson 
every day.  

শিক্ষদকরা প্রশতশেন আদগর প্াঠ দর্থদক প্রশ্ন 

কদরন।           
  

54 

Teachers tell the students about their personal 
problems in the classroom.             

শিক্ষদকরা দেশন কদক্ষ শনদেদের সমসযার কর্থা 

শিক্ষার্থীদের বদলন।           
  

55 

Teachers use cell phone in the classroom. 

শিক্ষদকরা দেশন কদক্ষ mobile phone বযবহার 

কদরন।           
  

56 

Teachers help the students to get scholarship. 

শিক্ষদকরা বৃশত্ত দপ্দত শিক্ষার্থীদের সাহায্য 

কদরন।           
  

57 
Teachers guide the students for future study.   

শিক্ষদকরা শিক্ষার্থীদের িযশবষযৎ প্োদিানার 
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েনয প্র্থ োখাদত সাহায্য কদরন। 

58 

Teachers influence the students to study the 
text book.  

শিক্ষদকরা শিক্ষার্থীদের প্াঠযপ্ুস্তক প্োর েনয 

উৎসাশহত কদরন।           
  

59 
Some teachers come let to the school. 

শকছু শিক্ষক শবেযালদয় দেরীদত উপ্শিত হন।           
  

60 

Students arrive at and depart from the school 
any time.     

শিক্ষার্থীরা দয্দকাদনা সময় শবেযালদয় আদস এবং 

শবেযালয় তযাগ কদর।           
  

61 

Reference books are not available in school 
library.  

শবেযালদয়র গ্রন্থাগাদর প্াঠযপ্ুস্তক সহায়ক প্ুস্তক 

উপ্লব্ধ দনই।           
  

62 

The laboratory equipments are available in 
school. 

শবেযালদয়র প্রীক্ষাগাদর প্রীক্ষার সরঞ্জাম 

সহদে দমদল।            
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