
মিডল ইয়ারস ডডভেলপভিন্ট ইন্সটু্রভিন্ট (এিমডআই) মি? 

এমডিআই একটি  স্ব-ডিিৃত প্রশ্নমালা যা 4র্থ শ্রেনীর ডিশু শ্রর্কক 12ি শ্রেনীর যুিারা সম্পন্ন করকিন। এটি তাকের সু্ককলর ডিতকর ও 

িাইকর উিকের অডিজ্ঞতার ওপর তারা কী িািকে এিং অনুিি করকে শ্রসই সম্পককথ  প্রশ্ন ককর। কলযাণ, স্বাস্থ্য ও অধ্যেন ডিষেক 

কৃডতর সাকর্ ডনডিড় িাকি যুক্ত ডিকাকির পাাঁ চটি শ্রেকের সাকর্ সম্পডকথ ত প্রশ্নও এর অন্তর্থত। কী ডিজ্ঞাসা করা হকে তা সম্পককথ  

আপনাকক অির্ত করকত প্রডতটি শ্রেকের সংডেপ্ত ডিিরণ এিং 2টি নমুনা প্রশ্ন এখাকন শ্রেওো হকলা: 

 

 

শারীররক স্বাস্থ্য ও কল্যাণ  

শিশুরা তাদের অনুভূশত সংক্রান্ত স্বাস্থ্য, িারীশরক সশক্রয়তা, সুষম আহার এবং শনদ্রা-অভযাস সহ সামশিক স্বাদস্থ্যর ক্ষেদে তাদের শনদেদের িারীশরক কুিল মূলযায়ন 

করদব। িারীশরক স্বাস্থ্য ও কলযাণ সংক্রান্ত প্রশ্নসমূদহর মদযয আদ েঃ 

সামরিক ভাবে, তুরম রকভাবে ততামার স্বাবস্থ্যর রেেরণ তেবে? 

ক। মন্দ  

খ। চলনসই  

গ। উত্তম  

ঘ। অশত উত্তম  

কত রিয়রমত ভাবে তুরম রিরেিঘ্ন রাবতর ঘুম ঘুবমাবত পাবরা? 

 ক। কখনও না 

 খ। সপ্তাদহ একবার  

 গ। সপ্তাদহ 2 বার 

 ঘ। সপ্তাদহ 3 বার  

 ঙ। সপ্তাদহ 4 বার 

 চ। সপ্তাদহ 5 বার 

  । সপ্তাদহ 6 বার 

 ে। প্রশতশেন  

 

        
 

 

সংব াগ 



সু্কল এবং পাড়ার প্রাপ্তবয়স্কদের সাদে, বাশড়দত শপতামাতা অেবা অশভভাবদকর সাদে, এবং সহপাঠীদের সাদে শিশুদের সাহায্য এবং সংদয্াদগর অশভজ্ঞতা সম্পদকে  

শেজ্ঞাসা করা হয়। শিোেীদের শক ু বক্তবযসমূদহ প্রশতশক্রয়া োনাদত অনুদরায করা হদব, ক্ষয্মনেঃ  

আমার সু্কবল্ এমি একজি রশক্ষক/রশরক্ষকা অথো অিয প্রাপ্তেয়স্ক েযরি আবেি র রি আমার প্ররত  ত্নশীল্ ো আমার তেয়াল্ রাবেি। 

 ক। এদকবাদরই সশতয নয় 

 খ। অল্প সশতয 

 গ। অদনকাংদি সশতয 

 ঘ। অতযন্ত সশতয  

  

    
আমার োরিবত, রপতামাতার মবযয একজি অথো অিয এমি প্রাপ্তেয়স্ক েযরি আবেি, র রি আমার রকেু েল্ার থাকবল্ আমার কথা 

তশাবিি।  

ক। এদকবাদরই সশতয নয় 

 খ। অল্প সশতয 

 গ। অদনকাংদি সশতয 

 ঘ। অতযন্ত সশতয 

    
 

 

সামারজক এেং অিুভূরত সংক্রান্ত রেকাশ  

শিশুরা 7টি ক্ষেদে তাদের বতে মান সামাশেক এবং অনুভূশত সংক্রান্ত কায্েকাশরতা সম্পদকে  প্রদশ্নর উত্তর ক্ষেদবেঃ আিাবাে, আত্মসম্মান, সুখ, সহানুভূশত, সামাশেক 

বযবহার, দেঃখ এবং দশিন্তা। শিোেীদের শক ু বক্তবযসমূদহ প্রশতশক্রয়া োনাদত অনুদরায করা হদব, ক্ষয্মনেঃ 

আরম  েি কাউবক রিকৃষ্ট েযেহার করবত তেরে আমার উত্তি তোয হয়।  

ক। অতযন্ত ভাদব অসম্মত  

 খ। শক ু অংদি অসম্মত  

 গ। সম্মত বা অসম্মত ক্ষকাদনাটাই নয় 

 ঘ। শক ু অংদি সম্মত 

ঙ। অতযন্ত ভাদব সম্মত 

 

     

আরম আমার জীেি রিবয় সুেী। 

ক। অতযন্ত ভাদব অসম্মত  

 খ। শক ু অংদি অসম্মত  

 গ। সম্মত বা অসম্মত ক্ষকাদনাটাই নয় 

 ঘ। শক ু অংদি সম্মত 

ঙ। অতযন্ত ভাদব সম্মত 

 



     

 

সু্কবল্র অরভজ্ঞতাসমূহ  

শিশুদের 4টি ক্ষেদে তাদের সু্কদলর অশভজ্ঞতা সম্পদকে  প্রশ্ন করা হয়েঃ অযযয়ন সম্পশকে ত শনেস্ব যারণা, সু্কদলর পশরদবি, সু্কদলর সাদে অন্তভুে শক্তর অনুভূশত, এবং 

সহপাঠী শনিহ (বুশলং) এর অশভজ্ঞতা। শিোেীদের শক ু বক্তবযসমূদহ এবং প্রশ্নসমূদহ প্রশতশক্রয়া োনাদত অনুদরায করা হদব, ক্ষয্মনেঃ 

আরম রিরিত ত  আরম এ েেবর সু্কবল্ তশোবিা েক্ষতাসমূহ রশেবত সক্ষম হে। 

ক। অতযন্ত ভাদব অসম্মত  

 খ। শক ু অংদি অসম্মত  

 গ। সম্মত বা অসম্মত ক্ষকাদনাটাই নয় 

 ঘ। শক ু অংদি সম্মত 

ঙ। অতযন্ত ভাদব সম্মত 

     

আরম অিুভে করর ত  আরম এই সু্কবল্র একটি অংশ 

ক। অতযন্ত ভাদব অসম্মত  

 খ। শক ু অংদি অসম্মত  

 গ। সম্মত বা অসম্মত ক্ষকাদনাটাই নয় 

 ঘ। শক ু অংদি সম্মত 

ঙ। অতযন্ত ভাদব সম্মত 

 

     

 

সু্কল্-পরেতী সমবয়র েযেহার 

শিশুদের শেজ্ঞাসা করা হয় ক্ষখলাযুলা, সঙ্গীত এবং কলার মদতা সংগঠিত কমেসূশচসমূদহ শনযু্ক্ত হদয় তারা ক্ষয্ই সময় বযয় কদর ক্ষসই সময় সম্পদকে  এবং তা াড়াও 

টিশভ ক্ষেখা, ক্ষহামওয়াকে  বা বাশড়র কাে করা এবং শভশিও ক্ষগমস ক্ষখলায় বযবহৃত সময় সম্পদকে । শিোেীদের শক ু বক্তবযসমূদহ এবং প্রশ্নসমূদহ প্রশতশক্রয়া োনাদত 

অনুদরায করা হদব, ক্ষয্মনেঃ 

গত সপ্তাবহ সু্কল-পরবতী সময় ক্ষেদক রাদতর আহাদরর সময় পয্েন্ত (প্রায় রেবকল্ 3তে তথবক সন্ধ্যা 6), কতো সময় তুরম েযায়াম ো 

মবিারঞ্জবির জিয তেল্াযুল্ার (উোহরিস্বরুপ, োইবর তেল্া, সাইবকল্ চাল্াবিা, তস্কে করা, তে করা, হূবপ ল্ক্ষবভে করা, সাাঁ তার কাো, 

ত াগাসি করা, িাচ করা ো অিয রকেু করা) জিয েযয় কবরে? 

 ক। আরম এই রকম কাজ করররি  

 ে। 30 রমরিবের কম 



 গ। 30 শমশনট ক্ষেদক 1 ঘন্টার মদযয 

 ঘ। 1-2 ঘন্টা 

 ঙ। 2 বা তার ক্ষবিী ঘন্টা  

     

সু্কবল্র রেিসমূবহ সু্কল-পরবতী সময় ক্ষেদক রাদতর আহাদরর সময় পয্েন্ত (প্রায় রেবকল্ 3তে তথবক সন্ধ্যা 6) তুরম কী করবত চাও তা ভাবো। 

 ক। আরম ত ই সকল্ কাজকমি করবত চাই তা এেিই কররে  

 ে। আমার ইচ্ছা হয় আবরা অরতররি কাজকমি করার 
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