
   
 
 
বয়স্ক শিক্ষা সমীক্ষায় স্বাগত 
 
বিকল্প বিন্যাসে আপনার যদি এই সমীক্ষার প্রয়োজন হয়, তেব অন)ুহ কের আমােদর সােথ 
adultlearningsurvey@gov.scot এ যোগাযোগ করুন  
 
এই সমীক্ষা সম্পর্কে 
CLD 34া5াড7 স কাউি:ল ও এডুেকশন ?টল4াে5র সােথ যুB সহায়তায় ?Dশ সরকার এই 
সমীGা পিরচালনা করেছ। 
 
আমরা স্কটল্যান্ডের বয়স্ক ব্যক্তিদের এই সমীক্ষাটি সম্পূর্ণ করার জন্য তারা কোথায় 
পড়ছেন, Lকন পড়েছন, কখন পড়েছন এবং তােদর পড়ােশানার অিভQতা কীভােব আরও উRত 
করা Lযেত পাের তা জানােনার জন4 আমTণ জানােবা। পরবতVকােল ?টল4াে5র বয়? িশGা 
ব4বWার উRিত XকেY এই তথ4 ব4বহার করা হেব। 
 
কেন আমরা পরামর্শ নিচ্ছি? 
 
বয়স্ক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজন সম্পর্কে স্কটল্যান্ড সরকার এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি 
করেছেন। 
আমরা বয়? িশGার Lকৗশল িবকাশ করিছ এবং বয়? িশGাথVেদর স[েক7  আরও জানেত চাই। 
এD আমােদর িশGাথVেদর Xেয়াজনীয়তা পূরেণর Lকৗশল িবকাশ করেত সহায়তা করেব। 
 
 আমরা যা জানতে চাই? 
 
আমরা জানার চেষ্টা করছি: 

• কোথায় পড়ানো হচ্ছে 
• কখন পড়ানো হচ্ছে 
• কেন পড়ানো হচ্ছে 

 
আমরা আরও জানতে চাই এই শিক্ষার সুবিধা গ্রহণের জন্য তাদের কি কি বাধার সম্মুখীন হতে 
হয়। যারা পড়ছেন এবং যারা পড়তে চাইছেন আমরা বিশেষত তাদের কাছ থেকেই শুনতে আগ্রহী। 
 
এর মধ্যে বিভিন্ন পরিস্থিতি এবং বিভিন্ন অবস্থানের প্রাপ্তবয়স্করা জড়িত থাকতে পারেন, 
Lযমন: 

• নানা সম্প্রদায়ে 
• বাড়িতে 
• কলেজে 
• অনলাইন 
• কর্মক্ষেত্রে 

 
আমার দেওয়া এই তথ্য কিভাবে ব্যবহৃত হবে? 
 
আপনার দেওয়া এই তথ্য, আমােদর পাট7 নারেদর সােথ, আমরা ?টল4াে5র বয়? িশGা ব4বWার 
উRিতর িক ভােব করা যায় তার পিরকYনার ^ােথ7 ব4বহার করব। Lকান ব4ি_গত তথ4 
সিaত বা অন4 অংশীদারেদর জানােনা হেব না।  
 
পরামর্শ সংক্রান্ত প্রশ্ন 
 
পরামর্শ সংক্রান্ত অন্য কোনও প্রশ্ন থাকলে বা কোনও কিছু বুঝতে অসুবিধা হলে কম্যুনিটি 
লার্নিং অ্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট পলিসি টিমের সাথে নিম্নলিখিত ই-Lমেল Lযাগােযাগ কcন 
adultlearning@gov.scot 
  



Welcome to the Adult Learning Survey 
 
If you require this survey in an alternative format, please contact us at 
adultlearningsurvey@gov.scot  
 
About this survey 
This survey is being conducted by the Scottish Government in partnership with 
Education Scotland and the CLD Standards Council. 
 
We would like to invite adults in Scotland to complete the survey to tell us about 
where they learn, why they learn, when they learn and how their learning experience 
could be improved. This information will then be used to develop the adult learning 
strategy for Scotland. 
 
Why are we consulting? 
 
The Scottish Government recognises the need to develop Adult Learning. 
We are developing an adult learning strategy and would like to learn more about 
adult learners. This will help us to develop a strategy to meet the needs of learners. 
    
What we would like to know? 
   
We are trying to find out: 

• Where learning takes place 
• When learning takes place 
• Why learning takes place 

 
We would also like to learn about the challenges people face in trying to access 
learning opportunities. We are particularly interested in hearing from people who are 
learning and people who would like to learn. 
   
This could involve adults learning in a range of ways and places, such as: 

• in communities 
• at home 
• in colleges 
• online 
• in the work place 

 
How will this information I provide be used? 
 
We will use the information you provide, along with our partners, to make decisions 
on how to develop the Adult Learning Strategy for Scotland. No personal data will be 
stored or shared with partners.  
 
Questions related to the Consultation 
 
If you require any clarification or have any questions regarding the consultation, 
please email the Community Learning and Development Policy Team at the 
following email address adultlearning@gov.scot 
 
  



 
Q1. আপনি কি বর্তমানে এই শিক্ষার সাথে জড়িত? 

(Are you currently involved in learning?) 
   

• হ্যাঁ  
(Yes) 

• না  
(No)  

 
Q2. আপনি কোথায় পড়ছেন?  

যেগুলি প্রযোজ্য সেগুলি নির্বাচন করুন  
(Where are you learning? 
Please choose all that apply) 
 

• কলেজ 
(College)  

• কম্যুনিটি সেন্টার 
(Community centre)  

• স্কুল/নাস7াির 
(School/nursery)  

• ভাড়াটের হলঘর/কামরা 
(Tenants’ hall/room)  

• চার্চ 
(Church)  

• গ্রন্থাগার 
(Library)  

• অন্য সামাজিক পরিমণ্ডল 
(Other community venue)  

• বিশ্ববিদ্যালয় 
(University)  

• অনলাইন 
(Online) 

• বাড়িতে 
(At home)  

• কর্মক্ষেত্রে 
(At work)  

• অন্য কিছু (িনিদ7g কের জানান): 
(Other (please specify):) 

 
 
 

Q3. আপনি কি জানেন কোন সংস্থা দ্বারা আপনার এই শিক্ষার ব্যবস্থা হচ্ছে?  
(Do you know which organisation provides your course?) 

• হ্যাঁ 
(Yes) 

• না 
(No) 

জানা থাকলে দয়া করে নিচে উল্লেখ করুন 

 



(If yes please provide details below) 
 
 
 

Q4. আপনি কি পড়ছেন? 
অনুগ্রহ করে যেগুলি প্রযোজ্য সেগুলি নির্বাচন করুন  
(What are you learning? 
Please choose all that apply) 

• পড়া, Lলখা, সংখ4া 
(Reading, writing, numbers)  

• ইংরেজি ভাষা (ESOL) 
(English Language (ESOL) ) 

• ডিজিটাল দক্ষতা 
(Digital skills)  

• যোগ্যতা  
(Qualification) 

• ব্যক্তিগত বিকাশ 
(Personal development) 
 

যোগ্যতা/ব4ি_গত িবকাশ বা অন4 িকছু, িনেচ িনিদ7g কের জানান: 
(If Qualification / personal development or Other please specify below:) 

 
 
 

Q5. আপনি কিভাবে শিক্ষাগ্রহণ করছেন? 
(How are you learning?) 

• একসাথে অনেকে 
(In a group)  

• একজন প্রতি একজন 
(One-to-One) 

• অনলাইন 
(Online)   

• নিজে নিজে  
(On my own) 

• অন্য কিছু (িনিদ7g কের জানান): 
(Other (please specify:)) 

 
 



Q6. এই শিক্ষা গ্রহণ করে আপনার কি লাভ হবে আশা করেন? 
(What do you hope to achieve with your current learning?) 

নিম্নলিখিত বিষয়ে উন্নতি: 
অনুগ্রহ করে যেগুলি প্রযোজ্য সেগুলি নির্বাচন করুন  
(Improvements in: 
Please choose all that apply) 

• ব্যক্তিগত জীবন  
(Personal Life) 

• সাংসারিক জীবন 
(Family Life) 

• কম্যুনিটি জীবন/L^mােসবীর কাজ/নাগিরকn 
(Community Life/Volunteering/Citizenship) 

• কর্মজীবন/চাকির করার Lযাগ4তা 
(Work Life/Employability) 

• আর্থিক সংস্থান/অথ7 
(Finances/Money)  

• শারীরিক স্বাস্থ্য 
(Physical Health)  

• মানসিক সুস্বাস্থ্য 
(Mental Wellbeing) 

• সমাজ জীবন/স[ক7  (Lযমন বoুn, Lসাশ4াল Lনটওয়ািক7 ং) 
(Social Life/Relationships (e.g. friendships, social networking)) 

• সৃজনশীলতা 
(Creative skills)  

• সাংস্কৃতিক সচেতনতা  
(Cultural awareness) 

• অন্য কিছু (িনিদ7g কের জানান): 
(Other (please specify):) 

 

Q7. আপনি আপনার বর্তমান শিক্ষা কীভাবে বেছে নিয়েছেন? 
অনুগ্রহ করে যেগুলি প্রযোজ্য সেগুলি নির্বাচন করুন  
(How did you choose your current learning? 
Please choose all that apply) 
 

• কম্যুনিটি লার্নিং এবং ডেভেলপমেন্ট কর্মীর কাছে থেকে পরামর্শ 
(Advice from a community learning and development worker) 

• চাকরিজনিত সুপারিশ 
(Employability referral) 

• ইস্তাহার/Xচারপp 
(Brochure/leaflet) 

• ওয়েবসাইট 
(Website) 

• সোশ্যাল মিডিয়া 
(Social media) 

• কারও কাছ থেকে শুনে - বoু? 
(Word of mouth – friend?) 

• পথ প্রদর্শক কর্মী 
(Guidance worker)  



• দক্ষতার বিকাশ স্কটল্যান্ড (আমার কােজর জগৎ) 
(Skills Development Scotland (My world of work)) 

• অন্য কিছু (িনিদ7g কের জানান) 
(Other (Please specify):) 

 
 
 

Q8.    আপনার বর্তমান শিক্ষা পর্বের শেষে আপনি কি অন্য কিছু করার পরিকল্পনা 
করছেন?    অনুগ্রহ করে যেগুলি প্রযোজ্য সেগুলিতে টিক চিহ্ন দিন। 
(Do you intend to progress onto something else after your current learning?    
Please tick all that apply) 
 

• স্নাতক স্তরের শিক্ষা 
(College course) 

• স্নাতকোত্তর শিক্ষা 
(University course) 

• পরবর্তী শিক্ষা 
(A further qualification) 

• সমাজ ভিত্তিক শিক্ষার সুযোগ 
(A community based learning opportunity) 

• একটি প্রশিক্ষণ শিক্ষনবিশি বা বৃত্তিমূলক কার্যক্রম 
(A training, apprenticeship or vocational programme) 

• একটি চাকরি/কম7সংWান 
(A job/employment) 

• একটি আরও ভালো চাকরি বা পদোন্নতি 
(A better job or a promotion) 

• স্বেচ্ছাসেবা 
(Volunteering) 

• একটি সামাজিক গোষ্ঠী, Xিতrান বা সিমিত 
(A community group, organisation or committee) 

• আমার এরপর অন্য কিছু করার ইচ্ছে নেই 
(I don’t intend to progress onto anything else) 

 
Q9. এখন যা যা শিখতে পারছেন না তা শিখতে চান? 

অনুগ্রহ করে যেগুলি প্রযোজ্য সেগুলি নির্বাচন করুন। 
(Where would you like to learn that you are not currently able to? 
Please choose all that apply.) 
 

• কলেজ 
(College)  

• কম্যুনিটি সেন্টার  
(Community centre) 

• স্কুল/নাস7াির  
(School/nursery) 

• ভাড়াটের হলঘর/কামরা  
(Tenants’ hall/room) 

• চার্চ  
(Church) 

• গ্রন্থাগার  
(Library) 



• বিশ্ববিদ্যালয়  
(University) 

• অনলাইন 
(Online) 

• বাড়িতে 
(At home)  

• কর্মক্ষেত্রে 
(At work)  

• আমি বর্তমান সুবিধা বিকল্পে খুশি  
(I am happy with current access options) 

• অন্য সামাজিক পরিমণ্ডল 
(Other community venue) 

 
 
 

Q10. এখন সুযোগ পাচ্ছেন না এমন কিছু কি আপনি শিখতে চান?  
অনুগ্রহ করে যেগুলি প্রযোজ্য সেগুলি নির্বাচন করুন। 
(What would you like to learn that you don’t currently have access to?  
Please choose all that apply.) 

 
• পড়া, Lলখা, সংখ4া 

(Reading, writing, numbers) 
• ইংরেজি ভাষা (ESOL) 

(English Language (ESOL)) 
• গণনা করা 

(Computing) 
• যোগ্যতা 

(Qualification) 
• ব্যক্তিগত বিকাশ 

(Personal development) 
• আমি বর্তমান শিক্ষা বিকল্পে খুশি 

(I am happy with current learning options) 
• অন্য কিছু 

(Other) 
 
যোগ্যতা/ব4ি_গত িবকাশ বা অন4 িকছু, নিচে নির্দিষ্ট করে জানান: 
(If Qualification / personal development or Other please specify below:) 

 
 
 
 



Q11. আপনি কিভাবে শিখতে পছন্দ করবেন? 
(How would you prefer to learn?)  
  

• একসাথে অনেকে 
(In a group) 

• একজন প্রতি একজন 
(One to One) 

• অনলাইন 
(Online) 

• নিজে নিজে 
(On my own) 

• অন্য কিছু (িনিদ7g কের জানান) 
(Other (please specify):) 

 
 
 

Q12. আপনি কিভাবে শিক্ষার সুযোগ সম্বন্ধে জানতে চাইবেন? 
অনুগ্রহ করে যেগুলি প্রযোজ্য সেগুলি নির্বাচন করুন  
(How would you prefer to find out about learning opportunities? 
Please choose all that apply) 
 

• কম্যুনিটি লার্নিং এবং ডেভেলপমেন্ট কর্মীর কাছে থেকে পরামর্শ 
(Advice from a community learning and development worker) 

• ইস্তাহার/Xচারপp 
(Brochure/leaflet) 

• ওয়েবসাইট 
(Website) 

• সোশ্যাল মিডিয়া 
(Social media) 

• কারও কাছ থেকে শুনে - বন্ধু? 
(Word of mouth – friend?) 

• পথ প্রদর্শক কর্মী 
(Guidance worker) 

• দক্ষতার বিকাশ স্কটল্যান্ড (আমার কােজর জগৎ) 
(Skills Development Scotland (my world of work)) 

• অন্য কিছু (িনিদ7g কের জানান): 
(Other (please specify):) 

 



Q13. আপনি কী কখনও বয়স্ক শিক্ষার সুযোগ গ্রহণের সময় নিম্নলিখিত বাধা বা 
চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছেন? 
(Have you ever faced any of the following barriers or challenges when 
trying to access adult learning opportunities?) 

 অনুগ্রহ করে যে যে বাধা আপনার বয়স্ক শিক্ষা গ্রহণ কষ্টকর করে তুলেছে সেগুলি 
চিহ্নিত করুন 
(Please choose all the barriers which have made it difficult for you to learn 
as an adult) 
 

• কি শিক্ষা পাওয়া যায় তা আমার জানা নেই 
(I don’t know what learning is available) 

• আমার স্থানীয় এলাকায় কোথাও শিক্ষাদান হয় না 
(There is nowhere to learn in my local area) 

• আমার দায়দায়িত্বের জন্য আমার শিক্ষাগ্রহণের সময় নেই 
(I don’t have the time to learn due to my caring responsibilities) 

• আমি কম্পিউটার বা অনলাইনে কাজ করতে স্বচ্ছন্দ নই 
(I am not confident with computers or going on line) 

• আমার আবেদন সম্পূর্ণ করতে অসুবিধা হয় 
(I find it difficult to complete applications) 

• অসুস্থতার জন্য পড়া বন্ধ করে দিতে হবে বলে আমি চিন্তিত 
(I am worried my poor health may stop me learning) 

• আমার ইংরাজি ভালো জানা নেই 
(My English is not good) 

• আমার স্কুলে পড়তে ভালো লাগত না আর এখন মনে হচ্ছে বয়স্ক শিক্ষাও 
একই রকম হবে 
(I didn’t like learning at school and am worried adult learning will be 
the same) 

• নতুন মানুষের সাথে আলাপ পরিচয়ে আমি আত্মবিশ্বাসী নই 
(I am not confident when meeting new people) 

• অন্য লোকে আমায় নিয়ে কী ভাবে তা নিয়ে আমি চিন্তিত 
(I am worried what other people think about me) 

• বড় দলের মধ্যে পড়তে আমার নার্ভাস লাগছে 
(I am nervous about learning in large groups) 

• আমি পড়া বা লেখার ক্ষেত্রে স্বচ্ছন্দ নই 
(I am not confident reading and writing) 

• সাক্ষাৎকার দিতে আমার ভয় হয় 
(I get worried about interviews) 

• আমি শিখতে কিভাবে যাব সেটা বুঝতে পারছি না 
(I don’t know how I would travel to learn) 

• আমার পক্ষে পড়তে যাওয়া আসার খরচ দেওয়া সম্ভব নয় 
(I can’t afford the travel costs to go and learn) 

• আমার পড়ার খরচ দেওয়ার সামর্থ্য নেই 
(I can’t afford the costs of learning) 

• আমার নিয়োগকর্তা আমার পড়ার খরচ বহন করবেন না এবং আমারও 
সামর্থ্যের বাইরে 
(My employer won’t pay for my learning and I can’t afford it) 

• পড়াশোনার জন্য আমার বিশেষ উপকরণ প্রয়োজন 
(I need special equipment to help me learn) 

• আমার নিজস্ব কম্পিউটার নেই 
(I don’t have my own computer) 



• পড়াশোনার জন্য আমার অনেক সাহায্য লাগতে পারে 
(I might need lots of help to learn) 

• আমার পরিবার ও বন্ধুরা চায়না আমি পড়াশোনা করি 
(My family and friends don’t want me to do it) 

• যেহেতু সন্তানদের দেখাশোনা করতে হয় তাই আমার পক্ষে পড়া সম্ভব নয় 
(I can’t learn as I have to look after my children) 

• পড়াশোনা করতে পারব বলে আমি আত্মবিশ্বাসী নই 
(I am not confident that I will be able to learn) 

• আমার ব্যক্তিগত যত্নের প্রয়োজন তাই পড়াশোনা সম্ভব হবে না 
(I can’t learn as I need personal care) 

• আমার নিয়োগকর্তা আমাকে পড়াশোনার জন্য সময় দেবেন না 
(My employer won’t give me time off to learn) 

• পড়াশোনার ক্ষেত্রে আমার কোন বাধা আসেনি 
(I have not experienced barriers to learning) 

• অন্য কিছু (নির্দিষ্ট করে জানান): 
(Other (please specify):) 

 

Q14. কোন লিঙ্গ পরিচয় আপনাকে সবচেয়ে ভালো বর্ণনা করে? 
(Which gender best describes you?)  
 

• উত্তর দিতে চাই না 
(Prefer not to answer) 

• পুরুষ (sপাtরকামী পুcষ সহ) 
(Male (Including transgender male)) 

• স্ত্রী (sপাtরকামী নারী সহ) 
(Female (Including transgender female)) 

• নন-বাইনাির 
(Non-binary) 

• নিজে বর্ণনা দিতে ইচ্ছুক (িনিদ7g কের জানান): 
(Prefer to self-describe (please specify):) 

 

 

 

Q15. 
আপনি কি নিজেকে প্রতিবন্ধী বিবেচনা করেন? 
(Do consider yourself Disabled?)  

• হ্যাঁ 
(Yes) 

• না 
(No) 

• উত্তর দিতে চাই না 
(Prefer not to answer) 



Q16. হ্যাঁ হলে যোগ্য জবাব চিহ্নিত করুন  
(If yes please tick all that apply) 
 

• উত্তর দিতে চাই না 
(Prefer not to answer) 

• শারীরিক অক্ষমতা 
(Physical disability) 

• মানসিক অক্ষমতা 
(Mental health disability) 

• গুপ্ত অক্ষমতা 
(Hidden disability) 

• শিক্ষা গ্রহণে অক্ষমতা 
(Learning disability) 

• ডিস্লেক্সিয়া 
(Dyslexia) 

• অন্য কিছু (িনিদ7g কের জানান): 
(Other (please specify):) 

 
 
 

  



Q17. আপনার জাতিগত উৎস কি? 
(What is your Ethnic Origin?)  

• সাদা চামড়া- ইংিলশ/ ওেয়লv/ ?Dশ/ নদ7 ান7 আইিরশ/ িwDশ 
(White - English / Welsh / Scottish / Northern Irish / British) 

• সাদা চামড়া – আইিরশ 
(White – Irish) 

• সাদা চামড়া - িজপিস বা আইিরশ পয7টক 
(White - Gypsy or Irish Traveller) 

• সাদা চামড়ার অন্য জাতি উৎস 
(Any other White background) 

• সাদা এবং কালো চামড়ার ক্যারিবিয়ান 
(White and Black Caribbean) 

• সাদা এবং কালো চামড়ার আফ্রিকান 
(White and Black African) 

• সাদা চামড়া এবং এশিয়ান 
(White and Asian) 

• অন্য কোন মিশ্র/বy জািতক উৎস 
(Any other Mixed / Multiple ethnic background) 

• ভারতীয় 
(Indian) 

• পাকিস্তানি 
(Pakistani) 

• বাংলাদেশী 
(Bangladeshi) 

• চাইনিজ 
(Chinese) 

• অন্য কোন এশিয়ান উৎস 
(Any other Asian background) 

• আফ্রিকান 
(African) 

• ক্যারিবিয়ান 
(Caribbean) 

• অন্য কোন কালো চামড়া/ আিzকান/ ক4ািরিবয়ান উৎস 
(Any other Black / African / Caribbean background) 

• আরবদেশীয় 
(Arab) 

• অন্য কোন জাতিগত উৎস 
(Any other ethnic group) 

• উত্তর দিতে চাই না 
(Prefer not to answer) 

Q18. আপনি কি চাকুরীরত? 
(Are you employed?) 



• হ্যাঁ 
(Yes)  

• না 
(No) 

• উত্তর দিতে চাই না 
(Prefer not to Answer) 
 

Q19. যদি হ্যাঁ হয়, আপিন চাকির করেন -  
(If yes, do you work -)  

• ফুল টাইম 
(Full time) 

• পার্ট টাইম 
(Part-time) 

• জিরো আওয়ার চুক্তিমাফিক  
(Zero Hours contract) 

• উত্তর দিতে চাই না 
(Prefer not to answer) 

• অন্য কিছু (িনিদ7g কের জানান): 
(Other (please specify):) 

Q20. আপনি কোথায় চাকরি করেন? 
(Where do you work?)   

• উত্তর দিতে চাই না 
(Prefer not to answer) 

• বেসরকারি সংস্থা (Lযমন Lদাকান, ব4ি_গত ব4বসা, বািণিজ4ক সংWা) 
(Private sector (e.g. shop, private business, commercial company)) 

• সরকারি সংস্থা (Lযমন: Wানীয় পিরষদ, িবদ4ালয়, NHS) 
(Public sector (e.g. local council, school, NHS)) 

• তৃতীয় সেক্টর (Lযমন: দাতব4, সামািজক সংWা) 
(Third sector (e.g. charity, community organisation)) 

• স্ব-িনেয়ািজত 
(Self employed) 

• অন্য কিছু (িনিদ7g কের জানান): 
(Other (please specify):) 

 

 
 



Q21. আপনার নিয়োগকর্তার অধীনে কতজন চাকরি করেন? 
(How many people work for your employer?)  

• 5 জন বা তার কম 
(5 employees or less) 

• 5 Lথেক 50 জেনর মেধ4 
(Between 5 and 50 employees) 

• 50 Lথেক 200 জেনর মেধ4 
(Between 50 and 200 employees) 

• 200 Lথেক হাজার জেনর মেধ4 
(Between 200 and a thousand employees) 

• পাঁচ হাজার জনের বেশি কর্মচারী 
(Over five thousand employees) 

• উত্তর দিতে চাই না 
(Prefer not to answer) 

Q22. আপনি কি স্বেচ্ছা সেবকের কাজ করেন? 
(Do you volunteer?) 

• হ্যাঁ 
(Yes) 

• না  
(No) 

• উত্তর দিতে চাই না 
(Prefer not to Answer) 

যদি হ্যাঁ হয় তাহলে বর্ণনা করুন  
(If yes, please describe)  

 

 



Q23. (এর মেধ4 LকানD আপনার িশGাগত Lযাগ4তার স�ক বণ7না Lদয়) 
(Which of the following statements best describes your qualifications level) 

• আমার কোন শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই 
(I have no qualifications) 

• O L)ড/ 34া5াড7  L)ড এ আিম ?ুল Lছেড় িদেয়িছ 
(I left school with some O Grades/Standard Grades) 

• আমি উচ্চ শিক্ষার সময় স্কুল ছেড়ে দিয়েছি 
(I left school with some Highers) 

• আমার HNC / HND �েরর িশGাগত Lযাগ4তা রেয়েছ 
(I have an HNC / HND level qualification) 

• আমার স্নাতক স্তরের (বা ঊে�7) িশGাগত Lযাগ4তা রেয়েছ 
(I have a Degree level qualification (or above)) 

• আমি অন্য সার্টিফিকেট নিয়ে স্কুল ছেড়েছি 
(I left school with other certificates) 

• আমি কম্যুনিটিতে আরও সার্টিফিকেট পেয়েছি 
(I have gained other certificates in the community) 

• আমি চাকরি সূত্রে আরও সার্টিফিকেট/Lযাগ4তা অজ7 ন কেরিছ 
(I have gained other certificates / qualifications through work) 

• এখানে অন্য সার্টিফিকেটগুলির বর্ণনা দিন: 
(Please describe other certificates here:) 

 

 
 

Q24. আপনি স্কুল ছাড়ার পর কি করলেন? 
(What did you do after you left school?) 

• আমি স্কুল ছাড়ার পর সোজা চাকরিতে যোগদান করি 
(I left school and went straight into the workplace) 

• আমি স্কুল ছেড়ে কলেজে ঢুকি 
(I left school and went to college) 

• আমি স্কুল ছেড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিই 
(I left school and went to university) 

• আমি স্কুল ছেড়ে শিক্ষানবিশী শুরু করি 
(I left school and took an apprenticeship) 

• আমি স্কুল ছেড়ে প্রশিক্ষণ নিতে যোগ দিই 
(I left school and entered training) 

• এর মধ্যে কোনওটাই নয় 
(None of the above) 

• উত্তর দিতে চাই না 
(Prefer not to answer) 

• অন্য কিছু (িনিদ7g কের জানান): 
(Other (please specify):) 

 
 



Q25. কোন বয়স বন্ধনী আপনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য? 
(Which age bracket applies to you?)  

• 16-24 
(16-24) 

• 25-39 
(25-39) 

• 40-49 
(40-49) 

• 50-64 
(50-64) 

• 65+ 
(65+) 

Q26. আপনার পোস্টাল কোডের প্রথম অংশটি কী? 
(What is the first part of your post code?) 

 
 
 

 
 

 


