ଆପଣ ଜୋଣିଥିବୋ ଲ ୋକମୋନଙ୍କର ସମ୍ଭୋବୟ ଚୋକିରିର ସୂଚୀ ଏଠୋଲର ଅଛି । ଏହି ଲ ୋକମୋଲନ ପରିବୋର ବୋ ସମ୍ପକଥୀୟ, ଭ ବନ୍ଧୁ ବୋ ଆପଣ ଜୋଣିଥିବୋ ଅନୟ କିଏ
ଲହୋଇପୋରନ୍ତି । ଜଲଣ ବୟକ୍ତି କୁ “ଜୋଣିବୋ” ର ଅର୍ଥ ଆଲମ ବୁ ଝୁ ଲଯ ଆପଣ ତୋଙ୍କ ନୋମ ଜୋଣିଛନ୍ତି ଓ ତୋଙ୍କ ସହ ଲଯୋଗୋଲଯୋଗ କରିବୋ ପୋଇଁ ଭ ଭୋବଲର ଜୋଣିଛନ୍ତି ।
Q1

ଯେି ଲଗୋଟିଏ ଚୋକିରି ପୋଇଁ ଆପଣ ଏକୋଧିକ ବୟକ୍ତି ଙ୍କୁ ଜୋଣିଛନ୍ତି, ଲତଲବ ଲକବଳ ଲସହି ବୟକ୍ତି ପୋଇଁ ବକ୍ସଲର ଠିକ୍ ମୋରନ୍ତୁ ଯୋହୋ ସହ ଆପଣ ଅଧିକ ନିକଟତର । ପ୍ରତି
ଚୋକିରି ଜଲଣ ମହିଳୋ ବୋ ପୁରୁଷ ଦ୍ୱୋରୋ କରୋଯୋଇ ପୋରିଥିବ ।
େୟୋକରି ପ୍ରତି ଧୋଡିଲର ଲଗୋଟିଏ ବକ୍ସଲର ଠିକ୍ ମୋରନ୍ତୁ

Q1a
Q1b
Q1c
Q1d
Q1e

କଣ ଆପଣ ଜଣଣ ମହିଳା ବା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯି ଏ ଜଣଣ ବସ୍/ଣ ାରି ଚାଳକ ?
କଣ ଆପଣ ଜଣଣ ମହିଳା ବା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି କି ଯିଏ ଏକ ବଡ କମ୍ପାନୀଣର ବରିଷ୍ଠ
ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି ?
କଣ ଆପଣ ଜଣଣ ମହିଳା ବା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି କି ଯିଏ ଗୃହ ବା ଅଫି ସ୍ ସଫା କରନ୍ତି
?
କଣ ଆପଣ ଜଣଣ ମହିଳା ବା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି କି ଯିଏ ଜଣଣ ଣକଶ ପ୍ରସାଧକ /
ବାରିକ ଅଟନ୍ତି ?
କଣ ଆପଣ ଜଣଣ ମହିଳା ବା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି କି ଯିଏ ଜଣଣ ମାନବ ସମବଳ
ମୟାଣନଜର୍ / କମକଚାରୀ ମୟାଣନଜର୍ ଅଟନ୍ତି ?

1

ପରିବାର ବା ସମ୍ପକକୀୟ

2

ଭ ସାଙ୍ଗ

3

ଆଉ ଜଣଣ ଯାହାକୁ ମୁ ଜାଣଣ

Q1f

କଣ ଆପଣ ଜଣଣ ମହିଳା ବା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ଯି ଏ ଜଣଣ ଓକି ଅଟନ୍ତି ?

4

ଣକହି ନୁ ଣହ

Q1g

କଣ ଆପଣ ଜଣଣ ମହିଳା ବା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ଯି ଏ ଜଣଣ କାର୍ ଣମକାନିକ ଅଟନ୍ତି ?

8
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Q1h

କଣ ଆପଣ ଜଣଣ ମହିଳା ବା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ଯି ଏ ଜଣଣ ନସକ ଅଟନ୍ତି ?
କଣ ଆପଣ ଜଣଣ ମହିଳା ବା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ଯି ଏ ଜଣଣ ଣପା ି ସ୍ ଅଫି ସର୍ ଅଟନ୍ତି

Q1i

? “ଣପା ିସ୍ ଅଫି ସର୍” ଅର୍କାତ୍ ଣକୌଣସି ପ୍ରକାରର ଣପା ିସ୍ କାଯକୟ କରିବା (ଉ.
ଟ୍ରାଫି କ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଗଳି ପହରା, ଯାଞ୍ଚ)
କଣ ଆପଣ ଜଣଣ ମହିଳା ବା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ଯି ଏ ଜଣଣ ସ୍କୁଲ୍ ଶିକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି ?

Q1j

(“ସ୍କୁଲ୍ ଶିକ୍ଷକ” ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ବୁ ଝାଏ, ଯର୍ା 12 ରୁ 15 ବଷକ ବୟସ ମଧ୍ୟଣର
ଥିବା ତରୁଣ ମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ୍)

Q2
Q2a
Q2b

ନିମନ କର୍ନଲର ଆପଣ ଲକଲତ ସହମତ ବୋ ଅସହମତ ? େୟୋକରି ପ୍ରତି ଧୋଡିଲର ଲଗୋଟିଏ ବକ୍ସଲର ଠିକ୍ ମୋରନ୍ତୁ
ଭାରତଣର ଣରାଜଗାରଣର ଅନ୍ତର ବହୁ ତ ଅଧିକ (ଅତୟଧିକ ଣରାଜଗାର କରୁଥିବା

1

ଦୃ ଢତାର ସହ ସହମତ ଣହଉଛି

2

ସହମତ ଣହଉଛି

3

ସହମତ ଅର୍ବା ଅସହମତ ନୁ ଣହ

“ରାଜୟ”, “ଣକନ୍ଦ୍ର” ବା “ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାର” ଣହାଇପାଣର)

4

ଅସହମତ

ଭାରତଣର ସାମାଜିକ ାଭ ଣ ାକମାନଙ୍କୁ ଅଳସୁଆ କରିଦଏ
ି (ଏଠାଣର “ସାମାଜିକ

5

ଦୃ ଢତାର ସହ ଅସହମତ

8

ବାଛି ପାରିବି ନାହିଁ

ଣ ାକ ଥିବା ସହିତ ଅତି କମ୍ ଣରାଜଗାର କରୁଥିବା ଣ ାକ ଅଛନ୍ତି)
ଏକ ସମାଜକୁ ସୁନ୍ଦର / ସରଳ ଣହବା ପାଇ ଣ ାକମାନଙ୍କର ଜୀବନଣଶୈଳୀଣର ଅନ୍ତର
କମ୍ ଣହବା ଆବଶୟକ (“ଜୀବନଯାପନର ମାନ” ଅର୍କାତ୍ ଣଭୌତିକ ପରିସ୍ଥିତ)ି
ଅତୟଧିକ ଣରାଜଗାର କରୁଥିବା ଣ ାକ ଓ ଅତି କମ୍ ଣରାଜଗାର କରୁଥିବା

Q2c

Q2d

ଣ ାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଣର ଅନ୍ତର କମାଇବା ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ (“ସରକାର” ଅର୍କାତ୍

ାଭ” ଅର୍କ ଣସବା ନୁ ଣହ, ଏହା ଅର୍କ ସରକାରୀ ସ୍ତରଣର ସ୍ଥାନୀୟ ବା ଜାତୀୟ ସ୍ତରକୁ
ଣଯାଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ସମାଜ କ ୟାଣ ପାଣ୍ଠି ଅଣଟ)

Q3
1
2
3

ଲ ୋକମୋନଙ୍କର ଭୋରତଲର କୋହୋକୁ ସଭି ସ ଲଯୋଗୋଇଲେବୋ ଉଚିତ୍ ଲସ ବିଷୟଲର ଭି ନ୍ନ ଭି ନ୍ନ ମତୋମତ ରହିଛ ି । ଅସୁସ୍ଥମୋନଙ୍କ ପୋଇଁ ସ୍ୱୋସ୍ଥୟ ଯତ୍ନ?
(“ଲଯୋଗୋଇବୋ” ଅର୍ଥ ଲସବୋ ପହଞ୍ଚୋଇବୋ, ଅର୍ଥ ଲେବୋ ନୁ ଲହଁ) । େୟୋକରି କଲବଳ ଗୋଟିଏ ବକ୍ସରଲ ଠିକ୍ ମୋରନ୍ତୁ
ସରକାର (“ସରକାର” ଅର୍କାତ୍ “ରାଜୟ”, “ଣକନ୍ଦ୍ର” ବା “ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାର”
ଣହାଇପାଣର)
ଣବସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ / ାଭ ଆଶାୟୀ ସଂସ୍ଥା
ାଭରହିତ ସଂସ୍ଥା / ଣସବା ସଂସ୍ଥା / ସହାୟକ ସମିତି

4

ଧାମିକ ସଂଗଠନ (ମନ୍ଦିର, ମସଜିଦ୍, ଗୀଜକା, ଗୁରୁଦ୍ୱାର ଇତୟାଦି)

5

ପରିବାର, ସମ୍ପକକୀୟ ବା ବନ୍ଧୁ

8
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Q4
1
2
3

ଲ ୋକମୋନଙ୍କର ଭୋରତଲର କୋହୋକୁ ସଭି ସ ଲଯୋଗୋଇଲେବୋ ଉଚିତ୍ ଲସ ବିଷୟଲର ଭି ନ୍ନ ଭି ନ୍ନ ମତୋମତ ରହିଛ ି । ବୟସ୍କ ଲ ୋକମୋନଙ୍କ ପୋଇଁ ଯତ୍ନ?
େୟୋକରି ଲକବଳ ଲଗୋଟିଏ ବକ୍ସଲର ଠିକ୍ ମୋରନ୍ତୁ
ସରକାର (“ସରକାର” ଅର୍କାତ୍ “ରାଜୟ”, “ଣକନ୍ଦ୍ର” ବା “ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାର”
ଣହାଇପାଣର)
ଣବସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ / ାଭ ଆଶାୟୀ ସଂସ୍ଥା
ାଭରହିତ ସଂସ୍ଥା / ଣସବା ସଂସ୍ଥା / ସହାୟକ ସମିତି

4

ଧାମିକ ସଂଗଠନ (ମନ୍ଦିର, ମସଜିଦ୍, ଗୀଜକା, ଗୁରୁଦ୍ୱାର ଇତୟାଦି)

5

ପରିବାର, ସମ୍ପକକୀୟ ବା ବନ୍ଧୁ

8

ବାଛି ପାରିବି ନାହିଁ

କିଛ ି କୋଯଥୟକ୍ରମ ଅନୟମୋନଙ୍କ ସହ ଆଲୟୋଜିତ େଳ, କଲବ୍ ବୋ ସଂଘଲର କରୋଯୋଏ । ପରବର୍ତ୍ଥୀ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡକ
ି ଏପରି କୋଯଥୟକ୍ରମଲର ଆପଣଙ୍କ ଅଂଶ୍ଗ୍ରହଣ ଉପଲର ଅଲଟ ।
(“ଆଲୟୋଜିତ େଳ, କଲବ୍ ବୋ ସଂଘ” ଲକବଳ ଅଲନୌପଚୋରିକ େଳ ଲଯମିତକ
ି ି ବନ୍ଧୁ ମୋଲନ ପବ୍ କୁ ଯି ବୋ ଇତୟୋେିକୁ ବୁ ଝୋଏ ନୋହିଁ)
Q5

ଗତ 12 ମୋସଲର, ଏହି କୋଯଥୟକ୍ରମଲର ଯେି ଅଂଶ୍ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଲତଲବ ଲକଲତର୍ର କରିଛନ୍ତି... ? େୟୋକରି ପ୍ରତି ଧୋଡିଲର ଲଗୋଟିଏ ବକ୍ସଲର ଠିକ୍ ମୋରନ୍ତୁ

Q5a

... ଖା ି ସମୟ, ଣଖଳ ବା ସାଂସ୍କୃତକ
ି କାଯକୟ ପାଇ ଦଳ ବା ସଂଘଣର ?

Q5b

... ରାଜଣନୈତକ
ି ପାଟି, ରାଜଣନୈତକ
ି ଣଗାଷ୍ଠୀ ବା ରାଜଣନୈତକ
ି ସଂଘଣର ?

Q5c

... ଣେଚ୍ଛାକୃ ତ ଭାବଣର କାଯକୟ କରୁଥିବା ଣସବା ସଂସ୍ଥା ବା ଧାମିକ ସଂଗଠନଣର ?

Q6

1

ସପ୍ତାହଣର ର୍ଣର ବା ଅଧିକ

2

ମାସଣର ର୍ଣରକରୁ ତିନର୍
ି ର

3

ଗତବଷକଣର କିଛର୍
ି ର

4

ଗତବଷକଣର ର୍ଣର

5

କଦାପି ନୁ ଣହ

8
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ନିମନ ବକ୍ତବୟ ସହ ଆପଣ ଲକଲତ ସହମତ ବୋ ଅସହମତ ? ସରକୋର କଣ କରୁଛି ଏହୋ ଉପଲର ଲମୋ ପରି ଲ ୋକମୋନଙ୍କର କିଛ ି କହିବୋକୁ ନୋହିଁ । େୟୋକରି ଲକବଳ
ଲଗୋଟିଏ ବକ୍ସଲର ଠିକ୍ ମୋରନ୍ତୁ

1

ଦୃ ଢତାର ସହ ସହମତ ଣହଉଛି

4

ଅସହମତ

2

ସହମତ ଣହଉଛି

5

ଦୃ ଢତାର ସହ ଅସହମତ

3

ସହମତ ଅର୍ବା ଅସହମତ ନୁ ଣହ

8
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ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତଲି ର ଯେି ଆବଶ୍ୟକ ପଲଡ, ଲତଲବ ସୋହୋଯୟ ପୋଇଁ କୋହୋ ପୋଖକୁ ଯି ଲବ ଲସ ସମ୍ପକଥଲର ଏହି ବିଭୋଗ ଅଲଟ ।
Q7
Q7a
Q7b
Q7c
Q7d
Q7e

ନିମନଲର ଥିବୋ ପ୍ରଲତୟକ ପରିସ୍ଥିତ ି ପୋଇଁ ପ୍ରର୍ଲମ ଯୋହୋ ପୋଖକୁ ଯି ଲବ, ଲସହି ଲଗୋଟିଏ ବକ୍ସଲର ଠିକ୍ ମୋରନ୍ତୁ । ଯେି ଆପଣ ଏକୋଧିକ ଲ ୋକମୋନଙ୍କ ପୋଖକୁ ଯି ବୋକୁ
ଆଶ୍ୋ କରୁର୍ୋନ୍ତି, ଲତଲବ ଯୋହୋ ପୋଖକୁ ଯିବୋ ସବୁ ଠୋରୁ ପସନ୍ଦ, ଲସହି ବକ୍ସଲର ଠିକ୍ ମୋରନ୍ତୁ । େୟୋକରି ପ୍ରତି ଧୋଡିଲର ଲଗୋଟିଏ ବକ୍ସଲର ଠିକ୍ ମୋରନ୍ତୁ
ଏକ ଗୃହ କାଯକୟ ବା ବଗିଚା କାଯକୟ ଯାହା ଆପଣ ଏକା କରିପାରିଣବ ନାହିଁ, ଣସଥିଣର

1

ଘନିଷ୍ଠ ପରିବାର ସଦସୟ

2

ଅଧିକ ଦୂ ର ପରିବାର ସଦସୟ

ଯଦି ଆପଣ ଦୁ ୁଃଖୀ ବା ଚିନ୍ତତ
ି ଅଛନ୍ତି ଣତଣବ କର୍ା ଣହବାପାଇ ପ୍ରର୍ଣମ କାହା ପାଖକୁ

3

ଭ ସାଙ୍ଗ

ଯି ଣବ ?

4

ପଣଡାଶୀ

5

ମୁ ଯାହା ସହ କାଯକୟ କଣର

6

ଅନୟ କିଏ

ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ସାମାଜିକ କାଯକୟଣର ଉପଣଭାଗ କରିବା ପାଇ ପ୍ରର୍ଣମ କାହା

7

ଣକହି ନୁ ଣହ

ପାଖକୁ ଯିଣବ ?

8

ବାଛି ପାରିବି ନାହିଁ

ସାହାଯୟ ପାଇ ପ୍ରର୍ଣମ କାହା ପାଖକୁ ଯି ଣବ ?
ଯଦି ଆପଣ ଣରାଗଣର ଅଛନ୍ତି ଓ କିଛଦ
ି ନ
ି ପାଇ ଶଯୟାଶାୟୀ ଣହାଇରହିଣବ ଣତଣବ
ନିଜ ଘଣର ସାହାଯୟ ପାଇ ପ୍ରର୍ଣମ କାହାକୁ ଣଖାଜିଣବ ?

ନିଜ ପରିବାରର ସମସୟା ବିଷୟଣର ଉପଣଦଶ ପାଇ ପ୍ରର୍ଣମ କାହା ପାଖକୁ ଯି ଣବ ?

Q8
Q8a
Q8b

ନିମନଲର ଥିବୋ ପ୍ରତି ପରିସ୍ଥିତଲି ର ସୋହୋଯୟ ପୋଇଁ କୋହୋ ପୋଖକୁ ବୋ ଲକଉଁଠୋକୁ ପ୍ରର୍ଲମ ଯି ଲବ, ଲଗୋଟିଏ ବକ୍ସଲର ଠିକ୍ ମୋରନ୍ତୁ । ଯେି ଏକୋଧିକ ଚୟନ କରିବୋକୁ ଆଶ୍ୋ
କରୁର୍ୋନ୍ତି, ଲତଲବ ସବଥପ୍ରର୍ଲମ ଯୋହୋ ବୋଛିଲବ, ଲସଥିଲର ଠିକ୍ ମୋରନ୍ତୁ । େୟୋକରି ପ୍ରତି ଧୋଡିଲର ଲଗୋଟିଏ ବକ୍ସଲର ଠିକ୍ ମୋରନ୍ତୁ
ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆକାରର ଅର୍କ ଧାର ଆଣିବାକୁ ପଣଡ, ଣତଣବ ପ୍ରର୍ଣମ କାହା
ପାଖକୁ ବା ଣକଉଠାକୁ ଯିଣବ ?
ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଚାକିରି ଆବଶୟକ ହୁ ଏ, ଣତଣବ ପ୍ରର୍ଣମ କାହା ପାଖକୁ ବା
ଣକଉଠାକୁ ଯିଣବ ?
ପ୍ରଶାସନିକ ଅସୁବଧ
ି ା ବା କାଯକୟାଳୟ ସମବନ୍ଧୀୟ କାଗଜପତ୍ରଣର ସାହାଯୟ ପାଇ
ପ୍ରର୍ଣମ କାହା ପାଖକୁ ବା ଣକଉଠାକୁ ଯିଣବ (ସରକାର, ରାଜୟ ବା ସଂସ୍ଥାଗୁଡକ
ି ଣର

Q8c

ପାଇ) ?
ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରହିବା ପାଇ ଏକ ସ୍ଥାନ ଣଖାଜିବା ଆବଶୟକ ହୁ ଏ , ଣତଣବ ପ୍ରର୍ଣମ
ଆପଣ କାହା ପାଖକୁ ବା ଣକଉଠାକୁ ଯିଣବ ? (ଏଠାଣର “ରହିବା ପାଇ ଏକ ସ୍ଥାନ”

Q9a
Q9b

Q9c

3

ଣବସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ( ାଭ ଆଶାୟୀ ସଂସ୍ଥା ଯାହା ଣସବା ବଦଳଣର ଅର୍କ ଦାବି
କରିର୍ାନ୍ତି)

4

5

ସବକସାଧାରଣ ଣସବା (ଣଯଉ ଣସବାଗୁଡକ
ି ସରକାର ବା ରାଜୟ ଣଯାଗାଇର୍ାନ୍ତି)

ାଭ-ରହିତ ବା ଧାମିକ ସଂସ୍ଥା

ଅନୟ ସଂସ୍ଥା

ଯଦି ଆପଣ ସାଂଘାତିକ ଭାବଣର ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ଣତଣବ ଆପଣଙ୍କର ଦାୟି ତ୍ୱ ଣନବା

7

ଣକୌଣସି ବୟକ୍ତି ବା ସଂସ୍ଥା ନୁ ଣହ

ପାଇ ପ୍ରର୍ଣମ କାହା ପାଖକୁ ବା ଣକଉଠାକୁ ଯି ଣବ ?

8

ବାଛି ପାରିବି ନାହିଁ

ପରବର୍ତ୍ଥୀ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡକ
ି ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ େୃ ଷ୍ଟିଲକୋଣ ବିଷୟଲର କଣ ଅନୁ ଭବ କରନ୍ତି ତୋହୋ ଉପଲର ଅଲଟ । ପ୍ରଲତୟକ ପୋଇଁ , ଗତ 4 ସପ୍ତୋହଲର ଆପଣ
ଲକଲତର୍ର ଲସପରି ଭୋବିଛନ୍ତି, ତୋହୋ େଶ୍ଥୋନ୍ତୁ ।
1

କଦାପି ନୁ ଣହ

2

କ୍ୱଚିତ୍

ଗତ 4 ସପ୍ତାହଣର ଆପଣ ଣକଣତର୍ର ଅନୁ ଭବ କରିଛନ୍ତି ଣଯ ଆପଣ

3

ଣବଣଳଣବଣଳ

ଅନୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂ ଣରଇ ଯାଇଛନ୍ତି ?

4

ପ୍ରାୟ ସବୁ ଣବଣଳ

ଗତ 4 ସପ୍ତାହଣର ଆପଣ ଣକଣତର୍ର ଅନୁ ଭବ କରିଛନ୍ତି ଣଯ ଆପଣ “ଏକା”

5

ପ୍ରାୟ ସବୁ ଣବଣଳ

8

ବାଛି ପାରିବି ନାହିଁ

ଗତ 4 ସପ୍ତାହଣର ଆପଣ ଣକଣତର୍ର ବନ୍ଧୁ ତାର ଅଭାବ ଅନୁ ଭବ କରିଛନ୍ତି ?

ଣହାଇଯାଇଛନ୍ତି ? (“ଏକା” ଅନୟମାଣନ ଣଯାଗଣଦଉଥିବା କାଯକୟରୁ ବାହାରିବା
ଅର୍କଣର)

Q10

ଅନୟ ବୟକ୍ତି

6

ଭାବଣର ବା ଆର୍ିକ ଭାବଣର ଣହାଇପାଣର)

Q9

2

ଅର୍କାତ୍ “ନୂ ଆ ଘର” ଅଣଟ ; ଏହା ଅସ୍ଥାୟୀ (ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇ) ବା ସ୍ଥାୟୀ (ଅଧିକ
ସମୟ ପାଇ) ଣହାଇପାଣର) । ନୂଆ ଘର ଖୋଜିବାରଣ ସାହାଯ୍ୟବ୍ୟାବହାରିକ

Q8e

ପରିବାର ସଦସୟ ବା ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ

ଣହଉଥିବା ସମସ୍ତ ଅସୁବଧ
ି ା ବା କାଗଜପତ୍ର ପାଇ ଏପରିକି ପୂରଣ କରିବାକୁ ଥିବା
ଫମକ, ଣଯମିତକ
ି ି ଟୟାକ୍ସ ବା କାଯକୟାଳୟ ସମବନ୍ଧୀୟ ଫମକ, ଦରଖାସ୍ତ, ଚୁକ୍ତି ଇତୟାଦି

Q8d

1

ସୁଲଯୋଗ ମିଳିଲ ଲ ୋକମୋଲନ ଆପଣଙ୍କର ଲକଲତ ଫୋଇେୋ ଉଠୋଇଲବ ଲବୋ ି ଆପଣ ଭୋବୁ ଛନ୍ତି, ଓ ଲକଲତ ଲସମୋଲନ ନୟୋୟସଂଗତ ଲହଲବ ? େୟୋକରି ଲକବଳ
ଲଗୋଟିଏ ବକ୍ସଲର ଠିକ୍ ମୋରନ୍ତୁ

1

ପ୍ରାୟ ସବୁ ସମୟଣର ଫାଇଦା ଉଠାଇବାକୁ ଣଚଷ୍ଟା କରିଣବ

4

ପ୍ରାୟ ସବୁ ସମୟଣର ନୟାୟସଂଗତ ଣହବାକୁ ଣଚଷ୍ଟା କରିଣବ

2

ଅଧିକାଂଶ ସମୟଣର ଫାଇଦା ଉଠାଇବାକୁ ଣଚଷ୍ଟା କରିଣବ

8

ବାଛି ପାରିବି ନାହିଁ

3

ଅଧିକାଂଶ ସମୟଣର ନୟାୟସଂଗତ ଣହବାକୁ ଣଚଷ୍ଟା କରିଣବ

Q11

ସଧୋରଣତଃ କହିବୋକୁ ଗଲ , ଆପଣ କହିଲବ କି ଲ ୋକମୋନଙ୍କୁ ଭରସୋ କରୋଯୋଇପୋଲର କିମୱୋ ଆପଣ ଲ ୋକଙ୍କ ସହ ଲଯୋଗୋଲଯୋଗ କରୁଥିବୋ ସମୟଲର ଅଧିକ
ଯତ୍ନବୋନ ଲହୋଇପୋରିଲବ ନୋହିଁ?

1

ସର୍ବଦା ଲ ାକଙ୍କ ଉପଲେ ଭେସା କୋଯାଇ ଲେର୍

4

2

ଲ ାକଙ୍କ ଉପଲେ ସାଧାେଣତଃ ଭେସା କୋଯାଇ ଲେର୍

8

3

ସାଧାେଣତଃ ଆପଣ ଲ ାକଙ୍କ ସେ ଲଯାଗାଲଯାଗ କେୁଥିର୍ା ସମୟଲେ ମଧ୍ୟ
ସାର୍ଧାନ େେିପାେିଲର୍ ନାେିଁ

ଆପଣ ସର୍ବଦା ଲ ାକମାନଙ୍କ ସେ କାଯବୟ କେିର୍ା ସମୟଲେ ସତକବ
େେିପାେିଲର୍ ନାେିଁ
ମଲନାନୟନ କେିପାେିଲର୍ ନାେିଁ

Q12
Q12a
0

0 ରୁ 10 ପଯଥୟନ୍ତ ସଂଖୟୋ ବୟବହୋର କରି ବୟକ୍ତି ଗତ ଭୋବଲର ଆପଣଙ୍କର ଲକଲତ ବିଶ୍ୱୋସ ଅଛି ତୋହୋ େଶ୍ଥୋନ୍ତୁ, ଲଯଉଁଠୋଲର 0 ଅର୍ଥୋତ୍ “ଆଲେୌ ବିଶ୍ୱୋସ, ନୋହିଁ” ଓ 10
ଅର୍ଥୋତ୍ “ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଥ ବିଶ୍ୱୋସ” ଅଲଟ… ?
ଭୋରତୀୟ ନୟୋୟୋଳୟ ଉପଲର ବୟକ୍ତି ଗତ ଭୋବଲର ଆପଣଙ୍କର ଲକଲତ ବିଶ୍ୱୋସ ଅଛି ?
ଆଣଦୌ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ

6

1

7

2

8

3

9

4

10

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି

5

98

ବାଛି ପାରିବି ନାହିଁ

Q12b
0

ଭୋରତର ପ୍ରମୁଖ ଲବସରକୋରୀ କମ୍ପୋନୀଗୁଡକ
ି ଲର ବୟକ୍ତି ଗତ ଭୋବଲର ଆପଣଙ୍କର ଲକଲତ ବିଶ୍ୱୋସ ଅଛି ?
ଆଣଦୌ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ

6

1

7

2

8

3

9

4

10

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି

5

98

ବାଛି ପାରିବି ନାହିଁ

Q13
Q13a

Q13b
Q13c
Q14

ନିମନ କର୍ନଲର ଆପଣ ଲକଲତ ସହମତ ବୋ ଅସହମତ ? େୟୋକରି ପ୍ରତି ଧୋଡିଲର ଲଗୋଟିଏ ବକ୍ସଲର ଠିକ୍ ମୋରନ୍ତୁ
1

ଦୃ ଢତାର ସହ ସହମତ ଣହଉଛି

2

ସହମତ ଣହଉଛି

3

ସହମତ ଅର୍ବା ଅସହମତ ନୁ ଣହ

ଅନୟ ଣ ାକଙ୍କୁ ସାହାଯୟ କରିବା ପୂବକରୁ ପ୍ରର୍ଣମ ନିଜର ବା ପରିବାରର ଣଦଖାଶୁଣା

4

ଅସହମତ

କରିବା ଉଚିତ୍ ।

5

ଦୃ ଢତାର ସହ ଅସହମତ

8

ବାଛି ପାରିବି ନାହିଁ

ବଡ଼ ପି ାମାନଙ୍କର ଣସମାନଙ୍କର ବୟସ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କର ଣଦଖାଶୁଣା
କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ।

ଭ ଣର ଥିବା ଣ ାକମାଣନ ନିଜଠାରୁ କମ୍ ଭ ଣର ଥିବା ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯୟ
କରିବା ଉଚିତ୍ ।

ସୋଧୋରଣତଃ ଆପଣ ଲକଉଁ ଲଶ୍ୈଳୀଲର ବଞ୍ଚିଲବ ଓ ନିଜ ବୟକ୍ତି ଗତ ଜୋବନ କିପରି ଅତିବୋହିତ କରିଲବ ତୋହୋ ଉପଲର ପରିବୋର ସେସୟ ଚୋପ ପ୍ରଲୟୋଗ କରନ୍ତି କି ?
(“ଚୋପ” ଅର୍ଥୋତ୍ କିଛ ି କୋଯଥୟ କରିବୋକୁ ଲରୋକିବୋ ବୋ ଲସମୋଲନ କରୁଥିବୋ କୋଯଥୟ ପୋଇଁ ଲଜୋର୍ ଲେବୋ) େୟୋକରି ଲଗୋଟିଏ ବକ୍ସଲର ଠିକ୍ ମୋରନ୍ତୁ

1

ନା, ଣକଣବ ନୁ ଣହ

4

ହ, ପ୍ରାୟତୁଃ

2

ହ, କିନ୍ତୁ ଣକଣବଣକଣବ

5

ହ, ଅଧିକାଂଶ ସମୟ

3

ହ, ଣବଣଳଣବଣଳ

8

ବାଛି ପାରିବି ନାହିଁ

Q15

ଆପଣଙ୍କୁ

ୋଗୁଛ ି କି ଆପଣଙ୍କ ପରିବୋର, ସମ୍ପକଥୀୟ ଏବଂ/ବୋ ବନ୍ଧୁ ମୋଲନ ଆପଣଙ୍କ ଉପଲର ଲେର୍ ଅଧିକ େୋବି ରଖୁଛନ୍ତି ? େୟୋକରି ଲକବଳ ଲଗୋଟିଏ ବକ୍ସଲର ଠିକ୍

ମୋରନ୍ତୁ

1

ନା, ଣକଣବ ନୁ ଣହ

4

ହ, ପ୍ରାୟତୁଃ

2

ହ, କିନ୍ତୁ ଣକଣବଣକଣବ

5

ହ, ଅଧିକାଂଶ ସମୟ

3

ହ, ଣବଣଳଣବଣଳ

8

ବାଛି ପାରିବି ନାହିଁ

ଆପଣଙ୍କ ଜୋବନଲର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଥ ବୟକ୍ତି ଙ୍କ ବିଷୟଲର ଭୋବି, ଲଯମିତକ
ି ି ଆପଣଙ୍କର ଜୋବନସୋର୍ୀ ବୋ ସହଲଯୋଗୀ, ଆପଣଙ୍କର ପରିବୋର ସେସୟ, ଶ୍ୱଶ୍ୂର ଘର ସେସୟ
Q16

ବୋ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ , ଲକଲତର୍ର ଗତ 4 ସପ୍ତୋହ ମଧ୍ୟଲର ଏମୋନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଲକହି ବି ଆପଣଙ୍କ ଉପଲର ରୋଗିଛନ୍ତି ବୋ େୁ ଃଖୀ ଲହୋଇଛନ୍ତି ? େୟୋକରି ଲକବଳ ଲଗୋଟିଏ
ବକ୍ସଲର ଠିକ୍ ମୋରନ୍ତୁ

1

କଦାପି ନୁ ଣହ

4

ପ୍ରାୟ ସବୁ ଣବଣଳ

2

କ୍ୱଚିତ୍

5

ପ୍ରାୟ ସବୁ ଣବଣଳ

3

ଣବଣଳଣବଣଳ

8

ବାଛି ପାରିବି ନାହିଁ

ନିମନ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡକ
ି ଆପଣଙ୍କ ସୋମୋଜିକ କୋଯଥୟକଳୋପ ବିଷୟଲର ଅଲଟ ।
Q17

ତିନି ବୋ ଅଧିକ ବନ୍ଧୁ ବୋ ପରିଚତ
ି ବୟକ୍ତି ଯିଏକି ପରିବୋରର ନୁ ହଁନ୍ତ,ି ଏମୋନଙ୍କ ସହ ଲକଲତର୍ର ବୋହୋରକୁ ଖୋଇବୋକୁ ବୋ ପିଇବୋକୁ ଯୋଆନ୍ତି ? େୟୋକରି ଲକବଳ
ଲଗୋଟିଏ ବକ୍ସଲର ଠିକ୍ ମୋରନ୍ତୁ

1

ସବକଦା (ପ୍ରଶନ ପ୍ର18 ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ)

6

ବଷକଣର କିଛର୍
ି ର (ପ୍ରଶନ ପ୍ର18 ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ)

2

ସପ୍ତାହଣର କିଛର୍
ି ର (ପ୍ରଶନ ପ୍ର18 ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ)

7

ବହୁ ତ୍ କମ୍ (ପ୍ରଶନ ପ୍ର18 ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ)

3

ସପ୍ତାହଣର ର୍ଣର (ପ୍ରଶନ ପ୍ର18 ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ)

8

ଣକଣବ ନୁ ଣହ (ପ୍ରଶନ ପ୍ର19 କୁ ଯାଆନ୍ତୁ)

4

ମାସଣର ଦୁ ଇରୁ ତିନି ର୍ର (ପ୍ରଶନ ପ୍ର18 ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ)

98

ବାଛି ପାରିବି ନାହିଁ (ପ୍ରଶନ ପ୍ର18 ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ)

5

ମାସଣର ର୍ଣର (ପ୍ରଶନ ପ୍ର18 ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ)

Q18

ଏହି ସବୁ ଅବସରଲର, ଆପଣ ଲକଲତ ନୂ ଆ ବନ୍ଧୁ ବୋ ପରିଚତ
ି ି ସୃ ଷ୍ଟି କରନ୍ତି ? େୟୋକରି ଲକବଳ ଲଗୋଟିଏ ବକ୍ସଲର ଠିକ୍ ମୋରନ୍ତୁ

1

କଦାପି ନୁ ଣହ

4

ପ୍ରାୟ ସବୁ ଣବଣଳ

2

କ୍ୱଚିତ୍

5

ପ୍ରାୟ ସବୁ ଣବଣଳ

3

ଣବଣଳଣବଣଳ

8

ବାଛି ପାରିବି ନାହିଁ

ଏକ ସୋଧୋରଣ କୋଯଥୟେିବସଲର ଜଣୋ ବୟକ୍ତି ହୁ ଅନ୍ତୁ କି ଅଜଣୋ ବୟକ୍ତି, ପ୍ରୋୟ ଲକଲତ ଜଣ ବୟକ୍ତି ଙ୍କ ସଂସ୍ପଶ୍ଥଲର ଆସନ୍ତି ତୋହୋ େଶ୍ଥୋନ୍ତୁ । ଲକହି ବି ଯୋହୋ ସହ ଆପଣ
Q19

ଗପସପ କରନ୍ତି, କର୍ୋ ହୁ ଅନ୍ତି, ବୋ ବୋର୍ତ୍ଥୋ ପଠୋନ୍ତି ସୋମନୋସୋମିନ, ଲଫୋନଲର ଇଣ୍ଟରଲନଟ୍ ବୋ ଅନୟ ଲକୌଣସି ଲଯୋଗୋଲଯୋଗ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱୋରୋ । େୟୋକରି ଲକବଳ ଲଗୋଟିଏ
ବକ୍ସଲର ଠିକ୍ ମୋରନ୍ତୁ

1

0-4 ଜଣ

5

50-99

2

5-9

6

100 ବା ଅଧିକ

3

10-19

8

ବାଛି ପାରିବି ନାହିଁ

4

20-49

Q20

ଏକ ସୋଧୋରଣ କୋଯଥୟେିବସଲର ଏହି ଲ ୋକମୋନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଲକଲତଜଣଙ୍କୁ ଆପଣ ସୋମନୋସୋମିନ ଲେଖନ୍ତି ? େୟୋକରି ଲକବଳ ଲଗୋଟିଏ ବକ୍ସଲର ଠିକ୍ ମୋରନ୍ତୁ

1

ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ

4

କିଛ ି ଣ ାକଙ୍କୁ

2

ଅଧିକାଂଶଙ୍କୁ

5

କାହାକୁ ବି ନୁ ଣହ ବା ପ୍ରାୟ କାହାକୁ ନୁ ଣହ

3

ଣସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ଅଧା

8

ବାଛି ପାରିବି ନାହିଁ

Q21

ଲଯଉଁ ଅଭିଭୋବକଙ୍କ ସହ ଅଧିକୋଂଶ୍ ଲଯୋଗୋଲଯୋଗ ଅଛି, େୟୋକରି ଲସମୋନଙ୍କ କର୍ୋ ଭୋବନ୍ତୁ : ଲସହି ଅଭି ଭୋବକଙ୍କ ସହ ସୋମନୋସୋମି,ନ ଲଫୋନଲର, ଇଣ୍ଟରଲନଟ ବୋ ଅନୟ
ଲଯୋଗୋଲଯୋଗ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱୋରୋ ଲକଲତର୍ର ଲଯୋଗୋଲଯୋଗ କରନ୍ତି ? େୟୋକରି ଲକବଳ ଲଗୋଟିଏ ବକ୍ସଲର ଠିକ୍ ମୋରନ୍ତୁ

1

ସବକଦା

6

ବଷକଣର କିଛର୍
ି ର

2

ସପ୍ତାହଣର କିଛର୍
ି ର

7

କମ୍ ର୍ର

3

ସପ୍ତାହଣର ର୍ଣର

8

କଦାପି ନୁ ଣହ

4

ମାସଣର ଦୁ ଇ ବା ତିନି ର୍ର

95

ଣମା ଅଭିଭାବକ ଜୀବିତ ନାହାନ୍ତି

5

ମାସଣର ର୍ଣର

96

Q22

ଣଯଉ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସହ ପ୍ରାୟ ଅଧିକ ଣଯାଗାଣଯାଗ ହୁ ଏ, ଣସ ଣମା ସହ
ରୁହନ୍ତି

ଭୋଇ ବୋ ଭଉଣୀ ଯୋହୋ ସହ ଅଧିକ ଲଯୋଗୋଲଯୋଗ ହୁ ଏ, ତୋଙ୍କ କର୍ୋ ଭୋବନ୍ତୁ : ଲସହି ଭୋଇ ବୋ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ସୋମନୋସୋମି,ନ ଲଫୋନଲର, ଇଣ୍ଟରଲନଟ ବୋ ଅନୟ
ଲଯୋଗୋଲଯୋଗ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱୋରୋ ଲକଲତର୍ର ଲଯୋଗୋଲଯୋଗ କରନ୍ତି ? େୟୋକରି ଲକବଳ ଲଗୋଟିଏ ବକ୍ସଲର ଠିକ୍ ମୋରନ୍ତୁ

1

ସବକଦା

6

ବଷକଣର କିଛର୍
ି ର

2

ସପ୍ତାହଣର କିଛର୍
ି ର

7

କମ୍ ର୍ର

3

ସପ୍ତାହଣର ର୍ଣର

8

କଦାପି ନୁ ଣହ

4

ମାସଣର ଦୁ ଇ ବା ତିନି ର୍ର

95

ଣମାର ଭାଇ ବା ଭଉଣୀ ନାହାନ୍ତି

5

ମାସଣର ର୍ଣର

96

ଣଯଉ ଭାଇ ବା ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରାୟ ଅଧିକ ଣଯାଗାଣଯାଗ ହୁ ଏ, ଣସ ଣମା
ସହ ରୁହନ୍ତି

Q23

ଆପଣଙ୍କର ଲଯଉଁ ବଡ଼ ପି ୋଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ଲଯୋଗୋଲଯୋଗ ଅଛି ତୋଙ୍କ କର୍ୋ ଭୋବନ୍ତୁ : ଏହି ପି ୋ, ଯୋହୋଙ୍କ ବୟସ ଅତି କମଲର 18 ବଷଥ, ତୋଙ୍କ ସହ ସୋମନୋସୋମି,ନ
ଲଫୋନଲର, ଇଣ୍ଟରଲନଟ ବୋ ଅନୟ ଲଯୋଗୋଲଯୋଗ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱୋରୋ ଲକଲତର୍ର ଲଯୋଗୋଲଯୋଗ କରନ୍ତି ? େୟୋକରି ଲକବଳ ଲଗୋଟିଏ ବକ୍ସଲର ଠିକ୍ ମୋରନ୍ତୁ

1

ସବକଦା

6

ବଷକଣର କିଛର୍
ି ର

2

ସପ୍ତାହଣର କିଛର୍
ି ର

7

କମ୍ ର୍ର

3

ସପ୍ତାହଣର ର୍ଣର

8

କଦାପି ନୁ ଣହ

4

ମାସଣର ଦୁ ଇ ବା ତିନି ର୍ର

95

ଣମାର ବଡ଼ ପି ା ନାହାନ୍ତି

5

ମାସଣର ର୍ଣର

96

ଣଯଉ ବଡ଼ ପି ାଙ୍କ ସହ ପ୍ରାୟ ଅଧିକ ଣଯାଗାଣଯାଗ ହୁ ଏ, ଣସ ଣମା ସହ
ରୁହନ୍ତି

ଏଲବ ନିଜର ଜୀବନସୋର୍ୀ ବୋ ସହଲଯୋଗୀ, ଅଭିଭୋବକ, ଭୋଇ ଭଉଣୀ ବୋ ବଡ଼ ପି ୋମୋନଙ୍କ ବିନୋ ଲଯୋଗୋଲଯୋଗ ଥିବୋ ଅନୟ ପରିବୋର ସେସୟଙ୍କ କର୍ୋ ଭୋବନ୍ତୁ । ଲସହି
Q24

ପରିବୋର ସେସୟଙ୍କ ସହ ସୋମନୋସୋମି,ନ ଲଫୋନଲର, ଇଣ୍ଟରଲନଟ ବୋ ଅନୟ ଲଯୋଗୋଲଯୋଗ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱୋରୋ ଲକଲତର୍ର ଲଯୋଗୋଲଯୋଗ କରନ୍ତି ? େୟୋକରି ଲକବଳ ଲଗୋଟିଏ
ବକ୍ସଲର ଠିକ୍ ମୋରନ୍ତୁ

1

ସବକଦା

6

ବଷକଣର କିଛର୍
ି ର

2

ସପ୍ତାହଣର କିଛର୍
ି ର

7

କମ୍ ର୍ର

3

ସପ୍ତାହଣର ର୍ଣର

8

କଦାପି ନୁ ଣହ

4

ମାସଣର ଦୁ ଇ ବା ତିନି ର୍ର

95

ଣମାର ଅନୟ ପରିବାର ସଦସୟ ନାହାନ୍ତି

5

ମାସଣର ର୍ଣର

96

Q25

ଣଯଉ ଅନୟ ପରିବାର ସଦସୟଙ୍କ ସହ ପ୍ରାୟ ଅଧିକ ଣଯାଗାଣଯାଗ ହୁ ଏ,
ଣସ ଣମା ସହ ରୁହନ୍ତି

ଏବଂ, ଲଯଉଁ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଙ୍କ ସହ ପ୍ରୋୟ ଅଧିକ ଲଯୋଗୋଲଯୋଗ କରନ୍ତି, ତୋଙ୍କ କର୍ୋ ଭୋବନ୍ତୁ : ଲସହି ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଙ୍କ ସହ ସୋମନୋସୋମିନ, ଲଫୋନଲର, ଇଣ୍ଟରଲନଟ ବୋ ଅନୟ
ଲଯୋଗୋଲଯୋଗ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱୋରୋ ଲକଲତର୍ର ଲଯୋଗୋଲଯୋଗ କରନ୍ତି ?

1

ସବକଦା

6

ବଷକଣର କିଛର୍
ି ର

2

ସପ୍ତାହଣର କିଛର୍
ି ର

7

କମ୍ ର୍ର

3

ସପ୍ତାହଣର ର୍ଣର

8

କଦାପି ନୁ ଣହ

4

ମାସଣର ଦୁ ଇ ବା ତିନି ର୍ର

95

ଣମାର ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ନାହାନ୍ତି

5

ମାସଣର ର୍ଣର

96

Q26

ଣଯଉ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଙ୍କ ସହ ପ୍ରାୟ ଅଧିକ ଣଯାଗାଣଯାଗ ହୁ ଏ, ଣସ ଣମା ସହ
ରୁହନ୍ତି

ବର୍ତ୍ଥମୋନ ତୋଙ୍କ ସହ ଲଯୋଗୋଲଯୋଗ ବିଷୟଲର ଭୋବନ୍ତୁ ଲଯଉଁମୋଲନ ଆପଣଙ୍କର ପରିବୋର ସେସୟ ବୋ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଅଟନ୍ତି । ଏହୋ ଲକଲତର୍ର ବୋର୍ତ୍ଥୋ, ଲମୋବୋଇଲ୍
ଲଫୋନ୍, ବୋ ଇଣ୍ଟରଲନଟ୍ ବୟବହୋର କରୁଥିବୋ ଅନୟ ଲଯୋଗୋଲଯୋଗ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱୋରୋ ହୁ ଏ ? େୟୋକରି ଲକବଳ ଲଗୋଟିଏ ବକ୍ସଲର ଠିକ୍ ମୋରନ୍ତୁ

1

ସମଣସ୍ତ ବା ପ୍ରାୟ ସମଣସ୍ତ

5

ଣକହି ନୁ ଣହ ବା ପ୍ରାୟ ଣକହି ନୁ ଣହ

2

ଅଧିକାଂଶ

6

ମୁ ଏସବୁ ଉପକରଣ ବୟବହାର କଣରନାହିଁ

3

ଏହାର ପ୍ରାୟ ଅଧା

8

ବାଛି ପାରିବି ନାହିଁ

4

କିଛ ି
ଏଲବ ଆଲମ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୋବନର ବିଭିନ୍ନ େୃ ଷ୍ଟିଲକୋଣ ବିଷୟଲର ପ୍ରଶ୍ନ କରିବୁ ।

Q27

ସୋଧୋରଣ ଭୋଲବ, ଆପଣ କହିଲବ କି .... େୟୋକରି ଲକବଳ ଲଗୋଟିଏ ବକ୍ସଲର ଠିକ୍ ମୋରନ୍ତୁ

1

ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ୋସ୍ଥୟ ଅତୟନ୍ତ ଭ ଅଛି

4

ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ୋସ୍ଥୟ ପ୍ରାୟ ଠିକ୍ ଅଛି

2

ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ୋସ୍ଥୟ ବହୁ ତ ଭ ଅଛି

5

ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ୋସ୍ଥୟ ଖରାପ ଅଛି

3

ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ୋସ୍ଥୟ ଭ ଅଛି

8

ବାଛି ପାରିବି ନାହିଁ

1

କଦାପି ନୁ ଣହ

2

କ୍ୱଚିତ୍

3

ଣବଣଳଣବଣଳ

4

ପ୍ରାୟ ସବୁ ଣବଣଳ

5

ପ୍ରାୟ ସବୁ ଣବଣଳ

8

ବାଛି ପାରିବି ନାହିଁ

Q28
Q28a

Q28b

େୟୋକରି ପ୍ରତି ଧୋଡିଲର ଲଗୋଟିଏ ବକ୍ସଲର ଠିକ୍ ମୋରନ୍ତୁ
ଗତ 4 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟଣର ଣକଣତର୍ର ଆପଣ ଦୁ ୁଃଖୀ ଓ ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ
ଣହାଇଛନ୍ତି ?
ଗତ 4 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟଣର ଣକଣତର୍ର ସମସୟା ଏଣତ ବଢିଯାଇଛି ଣଯ ଆପଣ
ଣସଗୁଡକ
ି ରୁ ବାହାରି ପାରିନାହାନ୍ତି ?

ନିମନ ବକ୍ତବୟଗୁଡକ
ି ଆପଣଙ୍କ ପୋଇଁ ଲକଲତ ଠିକ୍ ବୋ ଭୁଲ୍ ?
Q29.

ଲମୋ କ୍ଷ୍ୟ ହୋସ କରିବୋ ଲମୋ ପୋଇଁ ସହଜ । େୟୋକରି ଲକବଳ ଲଗୋଟିଏ ବକ୍ସଲର ଠିକ୍ ମୋରନ୍ତୁ

1

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍କ ଠିକ୍

5

କିଛ ି ଭୁଲ୍

2

ଅଧିକାଂଶ ଠିକ୍

6

ଅଧିକାଂଶ ଭୁଲ୍

3

କିଛ ି ଠିକ୍

7

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍କ ଭୁଲ୍

4

ଠିକ୍ ନୁ ଣହ କି ଭୁଲ୍ ନୁ ଣହ

8

ବାଛି ପାରିବି ନାହିଁ

Q30

ସମସ୍ତ କର୍ୋ ବିଚୋରକୁ ଲନଇ, ଆଜିକୋ ି ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନଲର ଲକଲତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ? େୟୋକରି ଲକବଳ ଲଗୋଟିଏ ବକ୍ସଲର ଠିକ୍ ମୋରନ୍ତୁ

1

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍କ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ

5

କିଛ ି ମାତ୍ରାଣର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ

2

ବହୁ ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ

6

ବହୁ ତ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ

3

କିଛ ି ମାତ୍ରାଣର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ

7

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍କ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ

4

ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁ ଣହ କି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁ ଣହ

8

ବାଛି ପାରିବି ନାହିଁ

ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ
Q33
Q33a

ନିମନ କର୍ନଲର ଆପଣ ଲକଲତ ସହମତ ବୋ ଅସହମତ ? େୟୋକରି ପ୍ରତି ଧୋଡିଲର ଲଗୋଟିଏ ବକ୍ସଲର ଠିକ୍ ମୋରନ୍ତୁ
ଣ ାକମାଣନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇ ବୟବହାରଣଯାଗୟ ଣହାଇପାରନ୍ତି, ଣକବଳ
ଏଥିପାଇ ବନ୍ଧୁ ତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଠିକ୍ ଅଣଟ ।
ଣଯଣତଣବଣଳ ଅନୟ ଏକ ବୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯୟ କରନ୍ତି, ଣସହି ବୟକ୍ତିଙ୍କୁ

Q33b

ମୂ ୟ ଣଦବା ପାଇ ଆପଣ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରିବା ଉଚିତ୍ (“ମୂ ୟ” ଅର୍କ ଟଙ୍କା
ନୁ ଣହ; “ମୂ ୟ ଣଦବା” ଅର୍କ ପ୍ରତିଦାନ କରିବା, ସାହାଯୟ ଣଫରସ୍ତ କରିବା ।)

1

ଦୃ ଢତାର ସହ ସହମତ ଣହଉଛି

2

ସହମତ ଣହଉଛି

3

ସହମତ ଅର୍ବା ଅସହମତ ନୁ ଣହ

4

ଅସହମତ

5

ଦୃ ଢତାର ସହ ଅସହମତ

8

ବାଛି ପାରିବି ନାହିଁ

ପରବର୍ତ୍ଥୀ ବିଭୋଗ ଆପଣଙ୍କର ସୋମୋଜିକ କୋଯଥୟକ୍ରମ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ
ି ଲ ୋକମୋନଙ୍କ ସହ ଥିବୋ ଆପଣଙ୍କର ଲଯୋଗୋଲଯୋଗ ବିଷୟଲର ଅଲଟ ।
Q34

Q34a

Q34b

ଲଯଲତଲବଲଳ ଆପଣ ତିନି ବୋ ଅଧିକ ବନ୍ଧୁ ବୋ ପରିଚତ
ି ବୟକ୍ତି ଙ୍କ ସହ ବୋହୋରକୁ ଖୋଇବୋକୁ ବୋ ପିଇବୋକୁ ଯୋଆନ୍ତି, ଲଯଉଁମୋଲନ ଆପଣଙ୍କ ପରିବୋର ସେସୟ ନୁ ହନ୍ତି,
ଲସଲତଲବଲଳ ନିମନ ପରିସ୍ଥିତ ି ଲକଲତ ମୋତ୍ରୋଲର ସୋମନୋ କରନ୍ତି ? େୟୋକରି ପ୍ରତି ଧୋଡିଲର ଲଗୋଟିଏ ବକ୍ସଲର ଠିକ୍ ମୋରନ୍ତୁ
1

କଦାପି ନୁ ଣହ

2

କ୍ୱଚିତ୍

3

ଣବଣଳଣବଣଳ

4

ପ୍ରାୟ ସବୁ ଣବଣଳ

କିଏ କାହା ପାଖଣର ବଣସ, ଏହା ଉପଣର ଣକଣତ ମାତ୍ରାଣର ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଏ

5

ପ୍ରାୟ ସବୁ ଣବଣଳ

?

8

ବାଛି ପାରିବି ନାହିଁ

0

ଏହା ହୁ ଏ ନାହିଁ

ଏପରି ପରିସ୍ଥିତଣି ର ଜଣଣ ବୟକ୍ତି ଣକଣତମାତ୍ରାଣର କର୍ାବାତ୍ତକାଣର ପ୍ରଭାବ
ରଖନ୍ତି ?

ନିଜ ପରିବୋର ସେସୟଙ୍କ ଛଡୋ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ସହର ବୋ ଅଞ୍ଚଳର ବୟକ୍ତି , ଯୋହୋଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକୋଂଶ୍ ଲଯୋଗୋଲଯୋଗ ହୁ ଏ, ତୋଙ୍କ କର୍ୋ ଭୋବନ୍ତୁ । ଲସହି ବୟକ୍ତି ଙ୍କ
Q35

ସହ ସୋମନୋସୋମି,ନ ଲଫୋନଲର, ଇଣ୍ଟରଲନଟ ବୋ ଅନୟ ଲଯୋଗୋଲଯୋଗ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱୋରୋ ଲକଲତର୍ର ଲଯୋଗୋଲଯୋଗ କରନ୍ତି ? (“ନିଜ ସହର ବୋ ଅଞ୍ଚଳର ବୟକ୍ତି ” ଅର୍ଥୋତ୍ ଆପଣ
ଜନମ ଲହୋଇଥିବୋ ବୋ ବେିଥିବୋ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବୋ ଲ ୋକମୋଲନ ।) େୟୋକରି ଲକବଳ ଲଗୋଟିଏ ବକ୍ସଲର ଠିକ୍ ମୋରନ୍ତୁ

1

ସବକଦା

5

ମାସଣର ର୍ଣର

2

ସପ୍ତାହଣର କିଛର୍
ି ର

6

ବଷକଣର କିଛର୍
ି ର

3

ସପ୍ତାହଣର ର୍ଣର

7

କମ୍ ର୍ର

4

ମାସଣର ଦୁ ଇ ବା ତିନି ର୍ର

8

କଦାପି ନୁ ଣହ

ବର୍ତ୍ଥମୋନ ନିଜ ପରିବୋର ସେସୟଙ୍କ ଛଡୋ ଆପଣଙ୍କ ଧୋମିକ ସମୋଜରୁ ଆସିଥିବୋ ବୟକ୍ତି, ଯୋହୋଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକୋଂଶ୍ ଲଯୋଗୋଲଯୋଗ ହୁ ଏ, ତୋଙ୍କ କର୍ୋ ଭୋବନ୍ତୁ ।
Q36

ଲସହି ବୟକ୍ତି ଙ୍କ ସହ ସୋମନୋସୋମି,ନ ଲଫୋନଲର, ଇଣ୍ଟରଲନଟ ବୋ ଅନୟ ଲଯୋଗୋଲଯୋଗ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱୋରୋ ଲକଲତର୍ର ଲଯୋଗୋଲଯୋଗ କରନ୍ତି ? (“ନିଜ ଧୋମିକ ସମୋଜର ବୟକ୍ତି ଙ୍କ
ସହ ଲଯୋଗୋଲଯୋଗ” ଅର୍ଥୋତ୍ ଧୋମିକ କୋଯଥୟକ୍ରମ ଲଯମିତକ
ି ି ସନ୍ତଙ୍ଗ / କୀର୍ତ୍ଥନ / ଲସବୋ / ଜକୋତ୍ / ପୂଜୋ ଇତୟୋେି ପୋଇଁ ଆସିବୋ ସମୟଲର ଲସହି ବୟକ୍ତି ସହ ଲଭଟିବୋ)
େୟୋକରି ଲକବଳ ଲଗୋଟିଏ ବକ୍ସଲର ଠିକ୍ ମୋରନ୍ତୁ

1

ସବକଦା

6

ବଷକଣର କିଛର୍
ି ର

2

ସପ୍ତାହଣର କିଛର୍
ି ର

7

କମ୍ ର୍ର

3

ସପ୍ତାହଣର ର୍ଣର

8

କଦାପି ନୁ ଣହ

4

ମାସଣର ଦୁ ଇ ବା ତିନି ର୍ର

95

ମୁ ଣକୌଣସି ଧାମିକ ସମାଜଣର ଯାଏ ନାହିଁ

5

ମାସଣର ର୍ଣର
ଦଡଦମାଗ୍ରାଫି କ୍
“ଲି ଙ୍ଗ”

BVQ_01.
1
2
BVQ_02

ଲି ଙ୍ଗ, ଆପଣ ଅେନ୍ତି…
ପୁେୁଷ
ମେିଳା
“ଉତ୍ତରଦାତାଙ୍କ ର୍ୟସ”

ଆପଣଙ୍କର ଜନମ ଦକଦର୍ ଦହାଇଥିଲା? (ଦୟାକରି, ଆପଣଙ୍କର ଜନମ ର୍ର୍ବ ଦଲଖନ୍ତୁ (ର୍ର୍ବ ଚାରି ଅଙ୍କ ର୍ୟର୍ହାର କରନ୍ତୁ) ।
……………/………………/………………/…………………..
“ଶିକ୍ଷା ମଁୁ କରିଛ:ି ସ୍କୁଲ୍ ିର୍ା ର୍ୟସଦର”
ଅନ୍ତଭବୁକ୍ତ ଅଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ, ମାଧ୍ୟମିକ, ର୍ିଶ୍ଵର୍ିଦୟାଳୟ ଏର୍ଂ ଅନୟ ମାଧ୍ୟମିକ ପଲେ ଅନୟାନୟ ଶିକ୍ଷା, ଏର୍ଂ ଫୁ -ୋଇମ୍ ଭିଲକସନାଲ୍ ତା ି ମ୍, କିନ୍ତୁ ପୁନଃୋର୍ୃ ତ ି
କେିଥିର୍ା ର୍ଷବ ଅନ୍ତଭବୁକ୍ତ କେନ୍ତୁ ନାେିଁ । ଯଦି ଆପଣ ର୍ର୍ତ୍ବମାନ ଶିକ୍ଷା ାଭ କେୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ର୍ର୍ତ୍ବମାନ ପଯବୟନ୍ତ ଲଶଷ କେିଥିର୍ା ର୍ଷବ ସଂଖୟା ଗଣନା କେନ୍ତୁ ।

BVQ_03.

ଦକଦତ ର୍ର୍ବ (ଫୁ ଲ-ୋଇଲ୍ ସମାନ ଅଦେ) ଉପ ୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦନଇଛନ୍ତି?
ଅନ୍ତର୍ବୁକ୍ତ ଅଦେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ମିକ, ମାଧ୍ୟମିକ, ର୍ିଶ୍ଵର୍ିଦୟାଳୟ ଏର୍ଂ ଅନୟ ମାଧ୍ୟମିକ ପଦର ଅନୟାନୟ ଶିକ୍ଷା, ଏର୍ଂ ଫୁ ଲ-ୋଇମ ର୍ି ଦକସନାଲ୍ ତାଲି ମ, କିନ୍ତୁ ପୁନଃରାର୍ୃ ତି
କରିଥିର୍ା ର୍ର୍ବ ଅନ୍ତର୍ବୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଦି ଆପଣ ର୍ତ୍ତବମାନ ଶିକ୍ଷା ଲାର୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ର୍ତ୍ତବମାନ ପ ବୟନ୍ତ ଦଶର୍ କରିଥିର୍ା ର୍ର୍ବ ସଂଖୟା ଗଣନା କରନ୍ତୁ ।
ଦୟାକେି ର୍ଷବ ସଂଖୟା ଦଶବାନ୍ତୁ ……………………………………………………….

0
BVQ_04
1
2
3
4

ମୁ ଲକୌଣସି ଫମବାଲ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଯାଇ ନାେିଁ
“ଦଦଶ-ନିର୍ଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି ିତ ସର୍ବାଧିକ ଶିକ୍ଷା ଡିଗ୍ରୀ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ବ କରିଛ”ି
ଆପଣ ଦ ାଗ ଦଦଇଥିର୍ା ସର୍ବାଧିକ ଶିକ୍ଷା ସ୍ତର କଣ ଅଦେ?
ଅଣ-ଫମବାଲ୍ ଶିକ୍ଷା (ଲ ଖି ଏର୍ଂ ପଢି ପାଲେ)
ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତେ ପଯବୟନ୍ତ
ୋଇ ସ୍କୁଲ୍ ପଯବୟନ୍ତ
ଉଚ୍ଚ ମାଧଯମିକ

5
6
7
0

ଗ୍ରାଜୁ ଏସନ୍ ପଯବୟନ୍ତ
ଲପାଷ୍ଟ୍ -ଗ୍ରାଜୁ ଏଟ୍ ପଯବୟନ୍ତ
ପ୍ରଲଫସନାଲ୍
ଅଶିକ୍ଷିତ (ପଠନ କିମଵା ି ଖନ କେିପାଲେ ନାେିଁ)

"ର୍ତ୍ତବମାନ, ପୂର୍ବଦର, ଦକଦର୍ ର୍ି ଦଦୟ ୁକ୍ତ ଚାକିରି କରିନାହିଁ"
କା ବୟ କରିର୍ା ଅର୍ବ ଆୟ-କରୁଥିର୍ା କା ବୟ କରିର୍ା, ଜଦଣ କମବଚାରୀ ର୍ାର୍ଦର, ନିଜସ୍ଵ ନି ୁକ୍ତି କିମଵା ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ପରିର୍ାରର ର୍ୟର୍ସାୟ କରିର୍ା, ଅତିକମ୍ଦର
ପ୍ରତି ସପ୍ତାହକୁ ଏକ ଘଣ୍ଟା । ଦି ଆପଣ ଅସ୍ଥାୟୀର୍ାର୍ଦର ଦକୌଣସି ଦୟ ପାଇଁ କା ବୟ କରୁ ନାହଁାନ୍ତି ଦ ଦହତୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଅସୁସ୍ଥତା/ର୍ାପା ଦହର୍ା
ଅର୍କାଶ/ଅର୍କାଶ/ଧମବଘାେ, ଇତୟାଦି, ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କର ସାଧାରଣ କା ବୟ ସ୍ଥିତ ି ଅନୁ ସରଣ କରନ୍ତୁ ।
BVQ_05

ଆପଣ ର୍ତ୍ତବମାନ ଦଦୟ ପାଇଁ କା ବୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଅତିତଦର ଦଦୟ ପାଇଁ କା ବୟ କରିଛନ୍ତି କି, କିମଵା ଆପଣ ଦକଦର୍ର୍ି ଦଦୟ ୁକ୍ତ କା ବୟ କରିନାହଁାନ୍ତି?
ଦୟାକରି ଦକର୍ଳ ଏକ ର୍କ୍ସଦର ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ।

1

ମୁ ର୍ର୍ତ୍ବମାନ ଲଦୟଯୁକ୍ତ କାଯବୟ କଲେ (ଦୟାକରି BVQ_06 ସହିତ ଜାରି
ରଖନ୍ତୁ)

2

ମୁ ର୍ର୍ତ୍ବମାନ ଲଦୟଯୁକ୍ତ କାଯବୟଲେ ନାେିଁ କିନ୍ତୁ ଲମାଲତ ଅତିତଲେ ଲଦୟ
ମିଳୁଥି ା (ଦୟାକରି BVQ_07 ସହିତ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ)

3

ମୁ ଲକଲର୍ ର୍ି ଲଦୟଯୁକ୍ତ କାଯବୟ କେି ନାେିଁ (ଦୟାକରି BVQ_14 ସହିତ
ଜାରି ରଖନ୍ତୁ)

ସପ୍ତାହିକ କା ବୟ କରିଥିର୍ା ଘଣ୍ଟା
BVQ_06

ହାରାହାରି, ଦକଦତ ଘଣ୍ଟା, ସାଧାରଣତଃ ସାପ୍ତାହିକ ଦଦୟ ପାଇଁ କା ବୟ କରନ୍ତୁ, ଅତିରିକ୍ତ ସମୟ ଅନ୍ତର୍ବୁକ୍ତ ଅଦେ? ( ଦି ଆପଣ ଏକ ଠାରୁ ଅଧିକ ନି ୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କ
ଠାରୁ କା ବୟ କରନ୍ତି, କିମଵା ଦି ଆପଣ ଉର୍ୟ ନି ୁକ୍ତି ଅେନ୍ତି ଏର୍ଂ ନିଜସ୍ଵ-ନି ୁକ୍ତି ଅେନ୍ତି, ଦୟାକରି ଆପଣ କରୁଥିର୍ା କା ବୟ ସମୟର ଦମାେ ସଂଖୟା ଗଣନା କରନ୍ତୁ
।) (ପଚାରି ପାରିଦର୍ "ଦଦୈନକ
ି " ଏର୍ଂ 7/6/5 ଦ୍ଵାରା ଏହା ଗୁଣନ କରି )
ଦୟାକରି ଦଲଖନ୍ତୁ ।
ୋୋୋେି ଭାର୍ଲେ, ମୁ କାଯବୟ କଲେ ……………………… ଘଣ୍ଟା ସପ୍ତାେକୁ , ଅତିେିକ୍ତ ସମୟ ଅନ୍ତଭବୁକ୍ତ ଅଲେ ।

"ନି ୁକ୍ତି ସମ୍ପକବ"
( ଦି ଆପଣ ଜଦଣ ନି ୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକଙ୍କ ସହ କା ବୟ କରନ୍ତି, କିମଵା ଦି ଆପଣ ଉର୍ୟ ନି ୁକ୍ତି ଏର୍ଂ ନିଜସ୍ଵ-ନି ୁକ୍ତି ଅେନ୍ତି, ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କର ମୁଖୟ
କା ବୟକୁ ଅନୁ ସରଣ କରନ୍ତୁ । ଦି ଆପଣ ଅର୍ସର ପ୍ରାପ୍ତ ଅେନ୍ତି କିମଵା ର୍ତ୍ତବମାନ କା ବୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କର ଦଶର୍ ମୁଖୟ କା ବୟକୁ ଅନୁ ସରଣ କରନ୍ତୁ
।)
BVQ_07

ଆପଣ ଜଦଣ ନି ୁକ୍ତିଦାତା, ନିଜସ୍ଵ ନି ୁକ୍ତି, କିମଵା ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ପରିର୍ାରର ର୍ୟର୍ସାୟ ପାଇଁ କା ବୟ କରନ୍ତି କି?
(TN: ଦଦଶ-ନିର୍ଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି ିତ ସତ୍ତବାର୍ଳୀ ଦ ପରି କି ‘ଦଦୟ ୁକ୍ତ କମବଚାରୀ’ କିମଵା ‘ଦଦୟ ୁକ୍ତ କମବଚାରୀ’ ଏଠାଦର "କମବଚାରୀ" ର ଅର୍ବ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିର୍ାକୁ ର୍ୟର୍ହୃ ତ
ଦହାଇପାଦର । ନିଜସ୍ଵ-ନି ୁକ୍ତି ଅନ୍ତର୍ବୁକ୍ତ କଦର ଶଦ୍ଦଗୁଡକ
ି ଦ ପରି କି 'ଫ୍ରି ଦଲନସସର୍', 'ସ୍ଵାଧିନ ପ୍ରଦଫସନାଲ', ଏର୍ଂ ଅନୟ ଉକ୍ତପଦରା କା ବୟ ନିଜର କା ବୟ କରି
ଅଦେ ।)
ଦୟାକରି ଦକର୍ଳ ଏକ ର୍କ୍ସଦର ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ।

1

ଜଲଣ କମବଚାେୀ

3

କମବଚାେୀଗଣଙ୍କ ସେିତ ନିଜସ୍ଵ-ନିଯୁକ୍ତି (ଦୟାକରି BVQ_08 ସହିତ
ଜାରି ରଖନ୍ତୁ)

2

କମବଚାେୀ ର୍ିନା ନିଜସ୍ଵ ନିଯୁକ୍ତି

4

ଆପଣଙ୍କେ ନିଜେ ପେିର୍ାେେ ର୍ୟର୍ସାୟ ପାଇ କାଯବୟ କେିର୍ା

"ନିଜସ୍ଵ ନି ୁକ୍ତି ଦହର୍ା: ଦକଦତଜଣ କମବଚାରୀ ଅଛନ୍ତି"
BVQ_08

ଆପଣଙ୍କର ଦକଦତଜଣ କମବଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ନମିଶାଇ? (BVQ_07 ଦର ର୍ିକଳ୍ପ 3 ପାଇଁ ଦକର୍ଳ କିଏ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତିକୁ ପଚାରନ୍ତୁ)
ଦୟାକେି ଲ ଖନ୍ତୁ ।
……………………….. କମବଚାେୀଗଣ
"ଅନୟ କମବଚାରିଗଣଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରିର୍ା"

BVQ_09

ଆପଣ ଅନୟ କମବଚାରୀଗଣଙ୍କୁ ପରିଚାଳନ କରନ୍ତି/କରିଛନ୍ତି କି?
(TN: ପରିଚାଳନା କରିର୍ା ଅର୍ବ ଅଦେ ଦ ଅନୟଙ୍କର କା ବୟ ପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିର୍ା ଏର୍ଂ ଜଦଣ ଦନତୃତ୍ଵ ପ୍ରକା ବୟ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିର୍ା ।)
ଦୟାକରି ଦକର୍ଳ ଏକ ର୍କ୍ସଦର ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ।

1
2
BVQ_10

େ (ଦୟାକେି BVQ_10 ସେିତ ଜାେି େଖନ୍ତୁ)
ନା
"ପରିଚାଳନା କରୁଥିର୍ା ସଂଖୟକର କମବଚାରୀଗଣ"
ଆପଣ ଦକଦତଜଣ କମବଚାରୀଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି?
ଦୟାକେି ଲ ଖନ୍ତୁ ।
……………………….. କମବଚାେୀଗଣ ।
"ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରକାର, ଲାର୍ ପାଇଁ/ଅଣ-ଲାର୍ ଦାୟକ"

BVQ_11

ଆପଣ ଏକ ଲାର୍ ଦାୟକ ସଂସ୍ଥା କିମଵା ଏକ ଅଣ-ଲାର୍ ଦାୟକ ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ କା ବୟ କରନ୍ତି?
(TN: ଦି ଆର୍ଶୟକ, ଆପଣଙ୍କର ଦଦଶର ପାଇଁ ଉପ ୁକ୍ତ ଦହଉଥିର୍ା ଲାର୍-ଦାୟକ କିମଵା ଅଣ-ଲାର୍ଦାୟକ ସଂସ୍ଥାର ଉଦାହରଣ ଦଦ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ।)
ଦୟାକରି ଦକର୍ଳ ଏକ ର୍କ୍ସଦର ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ।

1

ମୁ ଏକ ାଭ ଦାୟକ ସଂସ୍ଥା ପାଇ କାଯବୟ କଲେ

2

ମୁ ଏକ ଅଣ- ାଭ ଦାୟକ ସଂସ୍ଥା ପାଇ କାଯବୟ କଲେ
"ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରକାର, ପର୍ିିକ୍/ଘଦରାଇ"

BVQ_12

ଆପଣ ଏକ ପର୍ିିକ୍ କିମଵା ଏକ ଘଦରାଇ ନି ୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ପାଇଁ କା ବୟ କରିଛନ୍ତି କି?
(TN: ଦି ଆର୍ଶୟକ ଅଦେ, ଆପଣଙ୍କର ଦଦଶ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ଦଦ ପର୍ିିକ୍ କିମଵା ଘଦରାଇ ନି ୁକ୍ତିଦାତା ସମଵନ୍ଧଦର ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ।)
ଦୟାକରି ଦକର୍ଳ ଏକ ର୍କ୍ସଦର ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ।

1

ପର୍ିିକ୍ ନିଯୁକ୍ତିଦାତା

2

ଘଲୋଇ ନିଯୁକ୍ତିଦାତା
“ର୍ୃ ତ୍ତି ISCO 1988”
ଆପଣଙ୍କର ର୍ୃ ତ୍ତି କଣ ଅଦେ – ର୍ା, ଆପଣଙ୍କର ମୁଖୟ ର୍ୃ ତ୍ତିର ନାମ କିମଵା ଆଖୟା କଣ ଅଦେ? (ଦୟାକରି ଦଲଖନ୍ତୁ ଏର୍ଂ ର୍ା ସମ୍ଭର୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ର୍ାର୍ଦର ର୍ର୍ଣ୍ବନା କରନ୍ତୁ
।)
ଲମା ର୍ୃ ର୍ତ୍ି ଅଲେ………………………..

BVQ_13a

BVQ_13b

BVQ_13c

BVQ_14

ଆପଣଙ୍କର ର୍ୃ ତ୍ତିଦର, ପ୍ରାୟତଃ ସମୟଦର ଦକଉଁ ଦକଉଁ ପ୍ରକାରର କା ବୟକଳାପ ଦହାଇର୍ାଏ? (ଦୟାକରି ଦଲଖନ୍ତୁ ଏର୍ଂ ର୍ା ସମ୍ଭର୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ର୍ାର୍ଦର ର୍ର୍ଣ୍ବନା କରନ୍ତୁ ।)
ଦୟାକେି ଏଠାଲେ ଲ ଖନ୍ତୁ ……………………
ଆପଣ କା ବୟ କରୁଥିର୍ା/କରିଥିର୍ା ଫାମବ/ସଂସ୍ଥା ମୁଖୟତଃ କଣ କରିର୍ାଏ – ର୍ା, ଦକଉଁ ପ୍ରକାରର ଉତ୍ପାଦନ/ପ୍ରକା ବୟ ଆପଣଙ୍କର କା ବୟସ୍ଥାନଦର ସଞ୍ଚାଳିତ
ଦହାଇର୍ାଏ? (ଦୟାକରି ଦଲଖନ୍ତୁ ଏର୍ଂ ର୍ା ସମ୍ଭର୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ର୍ାର୍ଦର ର୍ର୍ଣ୍ବନା କରନ୍ତୁ ।)
ଦୟାକେି ଏଠାଲେ ଲ ଖନ୍ତୁ ………………………………………
"ମୁଖୟ ସ୍ଥିତ"ି
ଆପଣଙ୍କର ର୍ତ୍ତବମାନର ସ୍ଥିତ ି ର୍ାର୍ଦର ନିଦମନାକ୍ତ ମଧ୍ୟରି ଦକଉଁେ ି ର୍ଲ ର୍ାର୍ଦର ର୍ୟାଖୟା ଦହଉଛି?
ଦି ଆପଣ ଅସ୍ଥାୟୀର୍ାର୍ଦର ଦକୌଣସି ଦୟ ପାଇଁ କା ବୟ କରୁ ନାହଁାନ୍ତି ଦ ଦହତୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଅସୁସ୍ଥତା/ର୍ାପା ଦହର୍ା ଅର୍କାଶ/ଅର୍କାଶ/ଧମବଘାେ, ଇତୟାଦି, ଦୟାକରି
ଆପଣଙ୍କର ସାଧାରଣ କା ବୟ ସ୍ଥିତ ି ଅନୁ ସରଣ କରନ୍ତୁ ।
ଦୟାକରି ଦକର୍ଳ ଏକ ର୍କ୍ସଦର ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ।

1

ଯଦି ଜଲଣ ଲଦୟଯୁକ୍ତ କମବଚାେୀ ଅେନ୍ତି (ଜଲଣ କମବଚାେୀ, ନିଜସ୍ଵ-ନିଯୁକ୍ତି,
କିମଵା ଆପଣଙ୍କେ ନିଜେ ର୍ୟର୍ସାୟ କେୁଥିର୍ା ଭାର୍ଲେ)

6

ଅର୍ସେପ୍ରାପ୍ତ

2

ଲର୍କାେୀ ଏର୍ଂ ଏକ କାଯବୟ ପାଇ ସନ୍ଧାନଲେ ଅଛି

7

ଘେ କାଯବୟ କଲେ, ଘେେ ର୍ୁ ଝାମଣା କଲେ, ଶିଶୁ ଏର୍ଂ ଅନୟ
ର୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କେ ଅଲେ

9

ଅନୟାନୟ

3
4
5

BVQ_15

ଶିକ୍ଷାଲେ (ଜଲଣ ନିଯୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ଦ୍ଵାୋ ଲଦୟଯୁକ୍ତ ନୁ ଲେ), ଅର୍କାଶଲେ ଥିଲ
ସ୍କୁ /ଛାତ୍ର/ପୁପିଲ୍
ଶିକ୍ଷାଥବୀ କିମଵା ତା ି ମ ଲନଉଥିର୍ା
ସ୍ଥାୟୀଭାର୍ଲେ ଅସୁସ୍ଥ କିମଵା ଅକ୍ଷମ ଅଲେ
“ସିଧା ସହର୍ାଗୀଦର ରୁଦହ”

ଆପଣଙ୍କର ଜଦଣ ସହର୍ାଗୀ କିମଵା ସିଧା ସହର୍ାଗୀ ଅଛନ୍ତି କି ଏର୍ଂ, ଦି ହଁ, ଆପଣ ସମାନ ଘଦରାଇ କା ବୟ କରିର୍ାନ୍ତି କି?
(TN: ଦଦଶ ନିର୍ଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି ିତ ସତ୍ତବାର୍ଳୀ ଦ ପରି କି ‘ସାଧାରଣ-ଆଇନ ସହର୍ାଗୀ’ (GB) କିମଵା. ହୁ ଏତ "ସିଧା ସହର୍ାଗୀ" ର ଅର୍ବ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିର୍ାକୁ ର୍ୟର୍ହୃ ତ ଦହାଇପାଦର
।)

1
2

ଦୟାକରି ଦକର୍ଳ ଏକ ର୍କ୍ସଦର ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
େ, ଲମାେ ସେଭାଗୀ ଅଛନ୍ତି ଏର୍ଂ ଆଲମ ସମାନ ଘେ କାଯବୟ ଭାଗ କେୁ
(ଦୟାକରି BVQ_16 ସହିତ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ)
େ, ଲମାେ ସେଭାଗୀ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଲମ ସମାନ ଘେ କାଯବୟ ଭାଗ କେୁନାେୁ
(ଦୟାକରି BVQ_16 ସହିତ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ)
ପ୍ରଶନଦାତା ଙ୍କ ପାଇଁ ସୂଚନା -

Q37

3

ନା, ଲମାେ ଲକେି ସେଭାଗୀ ନାୋନ୍ତି (ଦୟାକରି BVQ_22 ସହିତ ଜାରି
ରଖନ୍ତୁ)

ଦି BVQ_15 ଦର ଉତ୍ତରଦାତା 1 କିମଵା 2 ଅଙ୍କି ତ କରନ୍ତି, ଦତଦର୍ ପ୍ରଶନ Q37 ପଚାରନ୍ତୁ ଆଉ ତା ପଦର BVQ_16 ପଚାରନ୍ତୁ

ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସୋର୍ୀ ବୋ ସହଲଯୋଗୀ ହୋସ କରିଥିବୋ ସବଥୋଧିକ ସ୍ତରର ଶ୍ିକ୍ଷ୍ୋ କଣ ଅଲଟ ?
_______________________
"ସହଧମବୀ, ସହର୍ାଗୀ: ର୍ତ୍ତବମାନ, ଅତିତଦର କିମଵା ଦକଦର୍ର୍ି ଦଦୟ ୁକ୍ତ କା ବୟଦର ନୁ ଦହଁ"
କା ବୟ କରିର୍ା ଅର୍ବ ଆୟ-କରୁଥିର୍ା କା ବୟ କରିର୍ା, ଜଦଣ କମବଚାରୀ ର୍ାର୍ଦର, ନିଜସ୍ଵ ନି ୁକ୍ତି କିମଵା ତାଙ୍କର ନିଜର ପରିର୍ାରର ର୍ୟର୍ସାୟ କରିର୍ା, ଅତିକମ୍ଦର ପ୍ରତି
ସପ୍ତାହକୁ ଏକ ଘଣ୍ଟା । ଦି ଦସ ଅସ୍ଥାୟୀର୍ାର୍ଦର ଦଦୟ ପାଇଁ କା ବୟ କରୁ ନାହଁାନ୍ତି କାରଣ ଅଦେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଅସୁସ୍ଥତା/ପିତା ଦହାଇଥିର୍ା ଦ ାଗଁୁ/ଅର୍କାଶ/ଧମବଘାେ,
ଇତୟାଦି, ଦୟାକରି ତାଙ୍କର ସାଧାରଣ କା ବୟ ସ୍ଥିତ ି ଅନୁ ସରଣ କରନ୍ତୁ ।

BVQ_16

ଆପଣଙ୍କର ସହଧମବୀ ର୍ତ୍ତବମାନ ଦଦୟ ପାଇଁ କା ବୟ କରୁଛନ୍ତି, ଦକଦର୍ ର୍ି ଦସ ଦଦୟ ପାଇଁ କା ବୟ କରିଛନ୍ତି କି, କିମଵା ଦସ ଦକଦର୍ ର୍ି ଦଦୟ ୁକ୍ତ କା ବୟଦର ନାହଁାନ୍ତି କି?
ଦୟାକରି ଦକର୍ଳ ଏକ ର୍କ୍ସଦର ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ।

1
2

BVQ_17

ଲସ ର୍ର୍ତ୍ବମାନ ଲଦୟଯୁକ୍ତ କାଯବୟଲେ ଅଛନ୍ତୁ (ଦୟାକରି BVQ_17 ସହିତ
ଜାରି ରଖନ୍ତୁ)
ଲସ ର୍ର୍ତ୍ବମାନ ଲଦୟଯୁକ୍ତ କାଯବୟ କେି ନାୋନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅତିତଲେ କାଯବୟ
କେୁଥିଲ (ଦୟାକରି BVQ_18 ସହିତ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ)
"ସହଧମବୀ, ସହର୍ାଗୀ: ସାପ୍ତାହିକ ଦକଦତ ଘଣ୍ଟା କା ବୟ କରନ୍ତି"

3

ଲସ ଲକଲର୍ ର୍ି ଲଦୟଯୁକ୍ତ କାଯବୟ କେି ନାୋନ୍ତି (ଦୟାକରି BVQ_21
ସହିତ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ)

ହାରାହାରି, ଦକଦତ ଘଣ୍ଟା, ସାଧାରଣତଃ ସାପ୍ତାହିକ ଦଦୟ ପାଇଁ କା ବୟ କରନ୍ତୁ, ଅତିରିକ୍ତ ସମୟ ଅନ୍ତର୍ବୁକ୍ତ ଅଦେ? ( ଦି ଦସ ଏକ ଠାରୁ ଅଧିକ ନି ୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ପାଇଁ
କା ବୟ କରନ୍ତି, କିମଵା ଦି ଦସ ଉର୍ୟ ନି ୁକ୍ତି ଏର୍ଂ ନିଜସ୍ଵ-ନି ୁକ୍ତି ପାଇଁ କା ବୟ କରନ୍ତି, ଦୟାକରି ଦସ କରୁଥିର୍ା ଦମାେ କା ବୟ ସଂଖୟା ହିସାର୍ କରନ୍ତୁ ।) (ପଚାରି
ପାରିଦର୍ "ଦଦୈନକ
ି " ଏର୍ଂ 7/6/5 ଦ୍ଵାରା ଏହା ଗୁଣି ପାରିଦର୍)
ଦୟାକରି ଦଲଖନ୍ତୁ ।
ୋୋୋେିଲେ, ଲସ ସପ୍ତାେକୁ କାଯବୟ କେନ୍ତି ……………………… ଘଣ୍ଟା, ଅତିେିକ୍ତ ସମୟ ସେିତ ଅଲେ ।

"ସହଧମବୀ, ସହର୍ାଗୀ: ନି ୁକ୍ତି ସମ୍ପକବ"
ଦି ଦସ ଏକ ଠାରୁ ଅଧିକ ନି ୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ସହ କା ବୟ କରନ୍ତୁ, କିମଵା ଦି ଦସ ଉର୍ୟ ନି ୁକ୍ତି ଏର୍ଂ ନିଜସ୍ଵ-ନି ୁକ୍ତି ଅେନ୍ତି, ଦୟାକରି ତାଙ୍କର ମୁଖୟ କା ବୟ ଅନୁ ସରଣ
କରନ୍ତୁ । ଦି ଦସ ଅର୍ସର ପ୍ରାପ୍ତ ଅେନ୍ତି କିମଵା ର୍ତ୍ତବମାନ କା ବୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଦୟାକରି ତାଙ୍କର ଦଶର୍ ମୁଖୟ କା ବୟ ଅନୁ ସରଣ କରନ୍ତୁ ।
BVQ_18

ଆପଣଙ୍କର ସହଧମବୀ/ସହର୍ାଗୀ ଜଦଣ କମବଚାରୀ, ନିଜସ୍ଵ-ନି ୁକ୍ତି କମବଚାରୀ, କିମଵା ତାଙ୍କର ନିଜର ର୍ୟର୍ସାୟ କରନ୍ତି କି?
(TN: ଦଦଶ-ନିର୍ଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି ିତ ସତ୍ତବାର୍ଳୀ ଦ ପରି କି ‘ଦଦୟ ୁକ୍ତ କମବଚାରୀ’ କିମଵା ‘ଦଦୟ ୁକ୍ତ କମବଚାରୀ’ ଏଠାଦର "କମବଚାରୀ" ର ଅର୍ବ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିର୍ାକୁ ର୍ୟର୍ହୃ ତ
ଦହାଇପାଦର ।)
ଦୟାକରି ଦକର୍ଳ ଏକ ର୍କ୍ସଦର ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ।

1

ଜଲଣ କମବଚାେୀ

3

ନିଜସ୍ଵ-ନିଯୁକ୍ତି ସେ କମବଚାେୀଗଣ

2

କମବଚାେୀ ର୍ିନା ନିଜସ୍ଵ ନିଯୁକ୍ତି

4

ତାଙ୍କେ ନିଜେ ର୍ୟର୍ସାୟ ପାଇ କାଯବୟ କେନ୍ତି

"ସହଧମବୀ, ସହର୍ାଗୀ: ଅନୟ କମବଚାରୀଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି"
BVQ_19

ଆପଣଙ୍କର ସହଧମବୀ/ସହର୍ାଗୀ ଅନୟ କମବଚାରୀଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି କି?
(TN: ପରିଚାଳନା କରିର୍ା ଅର୍ବ ଅଦେ ଦ ଅନୟଙ୍କର କା ବୟ ପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିର୍ା ଏର୍ଂ ଜଦଣ ଦନତୃତ୍ଵ ପ୍ରକା ବୟ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିର୍ା ।)
ଦୟାକରି ଦକର୍ଳ ଏକ ର୍କ୍ସଦର ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ।

1
2

BVQ_20a

BVQ_20b

େ
ନା
“ସହଧମବୀ, ସହର୍ାଗୀ: ର୍ୃ ତ୍ତି ISCO 1988”
ଆପଣଙ୍କର ସହଧମବୀ/ସହର୍ାଗୀଙ୍କର ର୍ୃ ତ୍ତି କଣ ଅଦେ – ର୍ା, ତାଙ୍କର ନାମ କିମଵା ମୁଖୟ କା ବୟର ଆଖୟା କଣ ଅଦେ? (ଦୟାକରି ଦଲଖନ୍ତୁ ଏର୍ଂ ର୍ା ସମ୍ଭର୍ ସ୍ପଷ୍ଟ
ର୍ାର୍ଦର ର୍ର୍ଣ୍ବନା କରନ୍ତୁ ।)
ତାଙ୍କେ ର୍ୃ ର୍ତ୍ି ଥି ା…………………………
ତାଙ୍କର ମୁଖୟ କା ବୟଦର, ପ୍ରାୟତଃ ଦକଉଁ ପ୍ରକାରର କା ବୟକଳାପ ଦସ କରିର୍ାନ୍ତି? (ଦୟାକରି ଦଲଖନ୍ତୁ ଏର୍ଂ ର୍ା ସମ୍ଭର୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ର୍ାର୍ଦର ର୍ର୍ଣ୍ବନା କରନ୍ତୁ ।)
ଦୟାକେି ଏଠାଲେ ଲ ଖନ୍ତୁ ………………………………………

BVQ_20c

ଦସ କା ବୟ କରୁଥିର୍ା/କରିଥିର୍ା ଫାମବ/ସଂସ୍ଥା ମୁଖୟତଃ କଣ କରିର୍ାଏ – ର୍ା, ଦକଉଁ ପ୍ରକାରର ଉତ୍ପାଦନ/ପ୍ରକା ବୟ ଆପଣଙ୍କର କା ବୟସ୍ଥାନଦର ସଞ୍ଚାଳିତ ଦହାଇର୍ାଏ?
(ଦୟାକରି ଦଲଖନ୍ତୁ ଏର୍ଂ ର୍ା ସମ୍ଭର୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ର୍ାର୍ଦର ର୍ର୍ଣ୍ବନା କରନ୍ତୁ ।)
ଦୟାକେି ଏଠାଲେ ଲ ଖନ୍ତୁ ………………………………………
"ସହଧମବୀ, ସହର୍ାଗୀ: ମୁଖୟ ସ୍ଥିତ"ି

BVQ_21

ଆପଣଙ୍କର ସହଧମବୀ/ସହର୍ାଗୀଙ୍କ ର୍ତ୍ତବମାନର ସ୍ଥିତ ି ର୍ାର୍ଦର ନିଦମନାକ୍ତ ମଧ୍ୟରି ଦକଉଁେ ି ର୍ଲ ର୍ାର୍ଦର ର୍ୟାଖୟା ଦହଉଛି? ଦି ଦସ ଅସ୍ଥାୟୀର୍ାର୍ଦର ଦଦୟ ପାଇଁ
କା ବୟ କରୁ ନାହଁାନ୍ତି କାରଣ ଅଦେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଅସୁସ୍ଥତା/ପିତା ଦହାଇଥିର୍ା ଦ ାଗଁୁ/ଅର୍କାଶ/ଧମବଘାେ, ଇତୟାଦି, ଦୟାକରି ତାଙ୍କର ସାଧାରଣ କା ବୟ ସ୍ଥିତ ି ଅନୁ ସରଣ
କରନ୍ତୁ ।
ଦୟାକରି ଦକର୍ଳ ଏକ ର୍କ୍ସଦର ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ।

1

ଯଦି ଜଲଣ ଲଦୟଯୁକ୍ତ କମବଚାେୀ ଅେନ୍ତି (ଜଲଣ କମବଚାେୀ, ନିଜସ୍ଵ-ନିଯୁକ୍ତି,
କିମଵା ତାଙ୍କେ ନିଜେ ର୍ୟର୍ସାୟ କେୁଥିର୍ା ଭାର୍ଲେ)

6

ଅର୍ସେପ୍ରାପ୍ତ

2

ଲର୍କାେୀ ଏର୍ଂ ଏକ କାଯବୟ ପାଇ ସନ୍ଧାନଲେ ଅଛି

7

ଘେ କାଯବୟ କଲେ, ଘେେ ର୍ୁ ଝାମଣା କଲେ, ଶିଶୁ ଏର୍ଂ ଅନୟ
ର୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କେ ଅଲେ

9

ଅନୟାନୟ

3
4
5
BVQ_22

ଶିକ୍ଷାଲେ (ଜଲଣ ନିଯୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ଦ୍ଵାୋ ଲଦୟଯୁକ୍ତ ନୁ ଲେ), ଅର୍କାଶଲେ ଥିଲ
ସ୍କୁ /ଛାତ୍ର/ପୁପିଲ୍
ଶିକ୍ଷାଥବୀ କିମଵା ତା ି ମ ଲନଉଥିର୍ା
ସ୍ଥାୟୀଭାର୍ଲେ ଅସୁସ୍ଥ କିମଵା ଅକ୍ଷମ ଅଲେ
“ଦେଡ୍ ୟୁ ନୟ
ି ନ୍ ସର୍ୟ”

ଆପଣ କିମଵା ଆପଣ ଦକଦର୍ ର୍ି ଏକ ଦେଡ୍ ୟୁ ନୟ
ି ନ୍ କିମଵା ସମପରି ସଂସ୍ଥାର ସର୍ୟ ରହିଛନ୍ତି କି? ଦି ହଁ: ତାହା ର୍ତ୍ତବମାନ କିମଵା ଦକର୍ଳ ପୂର୍ବଦର ଥିଦଲ?
(TN: ଦଦଶ-ନିର୍ଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି ିତ ସତ୍ତବାର୍ଳୀ "ୟୁ ନୟ
ି ନ୍ ସଦସୟତା" ର ଅର୍ବ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିର୍ାକୁ ଏଠାଦର ର୍ୟର୍ହାର ଦହାଇପାଦର ।)
ଦୟାକରି ଦକର୍ଳ ଏକ ର୍କ୍ସଦର ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ।

1
2

େ, ର୍ର୍ତ୍ବାମାନ
େ, ପୂର୍ବଲେ କିନ୍ତୁ ର୍ର୍ତ୍ବମାନ ନୁ ଲେ

3

ନା, ଲକଲର୍ ନୁ ଲେ

“ଦଦଶ-ନିର୍ଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି ିତ ଧମବ ସମଵନ୍ଧ”
BVQ_23
0
1
2
3
4
5
BVQ_24
1
2
3
4

BVQ_25

ଆପଣ ଏକ ଧମବର ଅେନ୍ତି କି, ଦି ହଁ, ଦକଉଁ ଧମବ ଅଦେ?
ଦୟାକରି ଦକର୍ଳ ଏକ ର୍କ୍ସଦର ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
ଲକୌଣସି ଧମବ ନୁ ଲେ
କାଥ ିକ୍
ଲପ୍ରାଲେଷ୍ଟାଣ୍ଟ୍
ଶାସ୍ତ୍ର ସମଵନ୍ଧୟ
ି
ଅନୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧମବ
ଲଜୱିସ୍
“ଧାମିକ ଦସର୍ାଦର ନିୟିଜନ”

6
7
8
9
10

ମୁସ ମାନ
ଲର୍ୈଦ୍ଧଧମବୀ
େିନ୍ଦୁ
ଅନୟ ଏସୀୟ ଧମବ
ଅନୟ ଧମବ

ଏହି ପ୍ରକାରର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର କା ବୟକ୍ରମ ର୍ୟତିତ ଦ ପରି କି ର୍ିର୍ାହ, ଅନ୍ତଷ୍ଟିକ୍ରିୟା, ଇତୟାଦି, ର୍ୟତିତ ଆପଣ ଦକଦତ ଧାମିକ ଦସର୍ା କରନ୍ତି?
ଦୟାକରି ଦକର୍ଳ ଏକ ର୍କ୍ସଦର ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
ସପ୍ତାେକୁ ଅଲନକ ଥେ କିମଵା ପ୍ରାୟତଃ
5
ର୍ଷବକୁ ଅଲନକ ଥେ
ସପ୍ତାେକୁ ଥଲେ
6
ର୍ଷବକୁ ଥଲେ
ଏକ ମାସକୁ 2 କିମଵା 3 ଥେ
7
ର୍େୁ ତ କମ୍ ର୍ଷବକୁ ଏକ ଥେ
ମାସକୁ ଥଲେ
8
ଲକଲର୍ ନୁ ଲେ
“ଶୀର୍ବ-ନିମନ ନିଜସ୍ଵ-ସ୍ଥାନିତ”
ଆମର ସମାଜଦର, ଦଗାଷ୍ଠୀଗୁଡକ
ି ରହିଛ ି ାହା ଶୀର୍ବକୁ ଅଦେ ାହା ନିମନ ପେକୁ ରହିର୍ । ନିମନର ଦସ୍କଲ୍୍ଦର ାହା ଶୀର୍ବ ଠାରୁ ନିମନକୁ ଚାଦଲ । ଆପଣ ଏହି
ଦସ୍କଲ୍୍ଦର ନିଜକୁ ଦକଉଁଠି ରଖିଦର୍?
ଦୟାକରି ଦକର୍ଳ ଏକ ର୍କ୍ସଦର ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ।

10
9
8
7
6

ଶୀଷବ

“ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକାରୀ ର୍ିଗତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନଦର ର୍ାଗ ଦନଥିଦଲ କି?”
BVQ_26

5
4
3
2
1

ନିମନ

ଦକୌଣସି କାରଣ କିମଵା ଅନୟାନୟ ଦ ାଗଁୁ ର୍ତ୍ତବମାନ ଦିନଦର କିଛ ି ଦଲାକମାଦନ ଦର୍ାେ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ । ଆପଣ ର୍ିଗତ ନିର୍ବାଚନ (ଦଲାକସର୍ା) 2009 ଦର ଦର୍ାେ
ଦଦଇଥିଦଲ କି?
ଦୟାକରି ଦକର୍ଳ ଏକ ର୍କ୍ସଦର ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ।

1
2
0
BVQ_27
1
2
3
4

େ, ମୁ ଲଭାେ ଲଦଇଥି ି (ଦୟାକରି BVQ_27 ସହିତ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ)
ନା, ମୁ ଲଭାେ ଲଦଇନଥି ି (ଦୟାକରି BVQ_28 ସହିତ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ)
ର୍ିଗତ ନିର୍ବାଚନଲେ ମୁ ଲଭାେ ଲଦର୍ାକୁ ଲଯାଗୟ ନଥି ି (ଦୟାକରି BVQ_28 ସହିତ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ)
“ର୍ିଗତ ନିର୍ବାଚନଦର ଦକଉଁ ଦଳକୁ ଦର୍ାେ ଦଦଇଥିଦଲ”
ର୍ିଗତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ (ଦଲାକସର୍ା) 2009 କୁ ଦଦଖି, ଆପଣ ଦକଉଁ ଦଳକୁ ଦର୍ାେ ଦଦଇଥିଦଲ?
ଦୟାକରି ଦକର୍ଳ ଏକ ର୍କ୍ସଦର ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
କଂଲଗ୍ରସ୍ +
5
ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ
ର୍ିଲଜପି +
6
ଅନୟାନୟ …………………. (ନିଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି କେନ୍ତୁ)
ର୍ାମ ସମ୍ମୁଖ ଦଳଗୁଡକ
ି /କମୁୟନିଷ୍ଟ ଦଳ
0
କେି ପାେିର୍ି ନାେିଁ
ତୃ ତୀୟ ସମ୍ମୁଖ
“ଦଦଶ ନିର୍ଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି ିତ: ମୂଳ ଦଦଶ / ରାଷ୍ଟ୍ର ଦଗାଷ୍ଠୀ / ରାଷ୍ଟ୍ର ପରିଚୟ / ପରିର୍ାର ମୂଳ”
ଆପଣଙ୍କର ଦଦଶ-ନିର୍ଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି ିତ ସହିତ ପରର୍ତ୍ତବୀ ପ୍ରଶନଗୁଡକ
ି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକାରୀଙ୍କର ଉର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟିତ କଳ୍ପନା ଉପଦର ଅଦେ
ରାଷ୍ଟ୍ର ପୃଷ୍ଠପେ କିମଵା ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦଗାଷ୍ଠୀ/ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଠାରୁ ଆସିର୍ାଏ ।

BVQ_28
1
2
3
4
5
6

ଦୟାକରି ସୂଚତ
ି କରନ୍ତୁ ନିଦମନାକ୍ତ ଦଗାଷ୍ଠୀଗୁଡକ
ି ମଧ୍ୟରୁ ଦକଉଁଠାରୁ ଆପଣ ଆସିଥିର୍ା ର୍ିଚାରକୁ ନିଅନ୍ତି?
ଦୟାକରି ଦକର୍ଳ ଏକ ର୍କ୍ସଦର ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
େିନ୍ଦୁ:ଏସସି (ଅନୁ ସୂଚତ
ି ଜାତି/ଦଳିତ)
7
ମୁସ ମାନ: ଅନୟାନୟ
େିନ୍ଦୁ: ଏସେି (ଅନୁ ସୂଚତ
ି ଆଦିର୍ାସୀ)
8
ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍: ସାଧାେଣ
େିନ୍ଦୁ: ଓର୍ିସି (ଅନୟାନୟା ପଛୁ ଆ ର୍ଗବ)
9
ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍: ଅନୟାନୟ
େିନ୍ଦୁ: ଉଚ୍ଚ ଜାତି େିନ୍ଦୁ
10 ସିଖ୍: ସାଧାେଣ
ମୁସ ମାନ: ସିୟା
11 ସିଖ୍: ଦଳିତ
ମୁସ ମାନ: ସୁନ୍ନି
0
ଅନୟାନୟ

“ଘଦର ଦକଦତ ଜଣ ର୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି”
<TN: ଶିଶୁ ମଧ୍ୟଦର ର୍ାଗ ପାଇଁ ର୍ୟସ ର୍ୟର୍ହୃ ତ ଦହର୍ । ଛୁ ଆ – [ସ୍କୁଲ୍ ର୍ୟସ] ଚତୁ ର୍ବୁଜ ବ୍ରାଦକଟ୍ଦର – ଆପଣଙ୍କର ଦଦଶଦର ର୍ାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସ୍କୁଲ୍ ି ର୍ା ଦ୍ଵାରା
ନିର୍ଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି ଦହର୍ । ର୍ାରତଦର ସ୍କୁଲ୍ ିର୍ାର ର୍ାଧ୍ୟତାମୂଳକ ର୍ର୍ବ ଦହଉଛି 5 । ଦତଣୁ, 5 ଠାରୁ 17 ର୍ର୍ବର ର୍ୟସ୍କଙ୍କୁ ଶିଶୁ ର୍ାର୍ଦର ଗଣନା ଦହର୍, ଦ ଉଁଠାଦର 4 ର୍ର୍ବ
ଠାରୁ କମ ଥିଦର୍, ଦସମାନଙ୍କୁ "ଛୁ ଆ" କୁ ହା ିର୍ ।
BVQ_29
BVQ_29a
BVQ_30
BVQ_31

BVQ_32

ନିଜକୁ ମିଶାଇ, ଦକଦତଜଣ ଦଲାକ – ଶିଶୁ ମିଶାଇ – ଆପଣଙ୍କର ଘଦର ର୍ାସ କରନ୍ତି?
ଦୟାକେି ଏଠାଲେ ଲ ଖନ୍ତୁ ………………………………………
ଆପଣଙ୍କର ଘଦର ଦକଦତ ଜଣ ର୍ୟସ୍କ ର୍ାସ କରନ୍ତି (18 ର୍ର୍ବ କିମଵା ଅଧିକ) ?
ଦୟାକେି ଏଠାଲେ ଲ ଖନ୍ତୁ ………………………………………
ଆପଣଙ୍କର ଘଦର 5 ଠାରୁ 17 ମଧ୍ୟଦର ଦକଦତ ଜଣ ଶିଶୁ ର୍ାସ କରନ୍ତି?
ଦୟାକେି ଏଠାଲେ ଲ ଖନ୍ତୁ ………………………………………
ଆପଣଙ୍କର ଘଦର 4 ର୍ର୍ବ ପ ବୟନ୍ତ ଦକଦତଜଣ ଛୁ ଆ ଅଛନ୍ତି?
ଦୟାକେି ଏଠାଲେ ଲ ଖନ୍ତୁ ………………………………………
“ର୍ୟକ୍ତି ଗତ ଆୟ”
କର ଏର୍ଂ ଅନୟାନୟ କାେ ପୂର୍ବରୁ, ହାରାହାରି ଆପଣଙ୍କର ଦମାେ ମାସିକ ଆୟ ଦକଦତ ଅଦେ?
(TN: ର୍ୟାଖୟାତ୍ମକ ର୍ିର୍ରଣୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକାରୀଙ୍କ ଦଦଶ-ନିର୍ଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି କାେ ଦ ାଡି ଦହାଇପାରିର୍ ।)
ଦୟାକେି ଏଠାଲେ ଲ ଖନ୍ତୁ ……………………………………… ( େଙ୍କା) ( ଦି ଆପଣ ଏକ ଘଦର ରହୁ ଛନ୍ତି (ଦୟାକରି BVQ_34 ସହିତ ଜାରି
ରଖନ୍ତୁ)
“ଘର ଆୟ”

BVQ_33

Q31

କର ଏର୍ଂ ଅନୟାନୟ କାେଗୁଡକ
ି ପୂର୍ବରୁ, ଆପଣଙ୍କର ଘର ଦମାେ ମାସିକ ଆୟ ଦକଦତ ଅଦେ? (TN: ର୍ୟାଖୟାତ୍ମକ ର୍ିର୍ରଣୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକାରୀଙ୍କ ଦଦଶ-ନିର୍ଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି କାେ
ଦ ାଡି ଦହାଇପାରିର୍ ।)
ଦୟାକେି ଏଠାଲେ ଲ ଖନ୍ତୁ ………………………………………( େଙ୍କା)
“ଆଇନତଃ ସହର୍ାଗୀ ସ୍ଥିତ”ି
ନିଜ ଘରର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଥ କର୍ୋ ଭୋବି, ଏଥିଲର ସହଲଯୋଗ କରୁଥିବୋ ସମସ୍ତ ସେସୟଙ୍କର ଆୟର ଉତ୍ସକୁ ମିଶ୍ୋଇ, ନିଜର ସୋଧୋରଣ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଖର୍ଚ୍ଥ ପୂରଣ କରିବୋ
ଆପଣଙ୍କ ପୋଇଁ ଲକଲତ କଷ୍ଟ ବୋ ସହଜ ଅଲଟ ? େୟୋକରି ଲକବଳ ଲଗୋଟିଏ ବକ୍ସଲର ଠିକ୍ ମୋରନ୍ତୁ

1

ବହୁ ତ କଷ୍ଟ

4

କିଛ ି ମାତ୍ରାଣର ସହଜ

2

କିଛ ି ମାତ୍ରାଣର କଷ୍ଟ

5

ବହୁ ତ୍ ସହଜ

3

ସହଜ ନୁ ଣହ କି କଷ୍ଟ ନୁ ଣହ

8

ବାଛି ପାରିବି ନାହିଁ

BVQ_34

ଆପଣଙ୍କର ର୍ତ୍ତବମାନର ଦର୍ୈର୍ାହିକ ସ୍ଥିତ ି କଣ ଅଦେ?
TN: “ସାମାଜିକ ସ୍ଵୀକୃ ତ ସହର୍ାଗୀ” ଦହଉଛି ଉପ ୁକ୍ତ ର୍ାର୍ଦର ଆଇନ ଅନୁ ାୟୀ ର୍ିର୍ାହ ର୍ିନା ସହର୍ାଗୀ ଦହର୍ା । ମୁଖୟ ଅନୁ ସନ୍ଧାନକାରୀ: ଆପଣଙ୍କର ଦଦଶଦର
"ସିର୍ିଲ୍ ପାେବନରସିପ୍୍ କଣ ଅଦେ ତାହା ସମଵନ୍ଧଦର କିଛ ି ନିଦଦ୍ଦବଶାର୍ଳୀ ଦିଅନ୍ତୁ । ଦୟାକରି ଦଦଶ-ନିର୍ଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି ିତ ଆଇନତଃ ସତ୍ତବାର୍ଳୀ ର୍ୟର୍ହାର କରନ୍ତୁ ।
ଏକ ଆଇନତଃ ସିର୍ି ସହର୍ାଗୀ ର୍ିକଳ୍ପ ର୍ିନା ଦଦଶଗୁଡକ
ି , ଦୟାକରି ର୍ଗବ 2 ଚାଡନ୍ତୁ ଏର୍ଂ ର୍ଗବ 3 ଠାରୁ 6 ର ପାଠୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ।>
ଦୟାକରି ଦକର୍ଳ ଏକ ର୍କ୍ସଦର ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ।

1

ର୍ିର୍ାେିତ

4

ଲମା ଆଇନତଃ ସେଭାଗୀଙ୍କେ ର୍ିର୍ାେ ର୍ିଲେଦ ଲୋଇଛି

2

ସାମାଜିକ ସେଭାଗୀ

5

ର୍ିଧର୍ା/ଲମା ସାମାଜିକ ସେଭାଗୀ ମୃତୁୟର୍େଣ କେିଛନ୍ତି

3

ଲମା ସେଭାଗୀ/ସାମାଜିକ ସ୍ଵୀକୃ ତ ସେଭାଗୀଙ୍କ ଠାେୁ ଅ ଗା ଲୋଇଛି (କିନ୍ତୁ
ର୍ତ୍ତବମାନ ପ ବୟନ୍ତ ଆଇନତଃ ର୍ିର୍ାହିତା/ର୍ତ୍ତବମାନ ପ ବୟନ୍ତ ଏକ ସାମାଜିକ
ସହର୍ାଗୀ ଅଦେ)

6

ମୁ ଲକଲର୍ର୍ି ର୍ିର୍ାେିତ ଲୋଇନାେିଁ ଲକଲର୍ର୍ି ଏକ ସାମାଜିକ ସ୍ଵୀକୃ ତ
ସମ୍ପକବଲେ ନାେିଁ

“ର୍ାସ କରୁଥିର୍ା ସ୍ଥାନ: ସହରାଞ୍ଚଳ – ଗ୍ରାମୟାଞ୍ଚଳ”
BVQ_35
1
2
3
Q32

ଆପଣ ର୍ାସ କରୁଥିର୍ା ସ୍ଥାନ ର୍ୟାଖୟା କରିଦର୍ ଏହି ର୍ାର୍ଦର…
ଦୟାକରି ଦକର୍ଳ ଏକ ର୍କ୍ସଦର ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
ଏକ ର୍ଡ ସିେୀ
4
ଏକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ
ଏକ ର୍ଡ ସିେୀେ ଶାଖା
5
ଏକ ଫାମ୍ବ କିମଵା ଗାଲେ ଘେ
ଏକ ଲଛାେ ସିେୀ କିମଵା ସେେ
ନିଜ ଘଲର କହୁ ଥିବୋ ଭୋଷୋକୁ ମିଶ୍ୋଇ ଆପଣ ଭ ଭୋବଲର କର୍ୋ ଲହବୋ ଉଲର୍ଦ୍ଦଶ୍ୟଲର ଲକଲତୋଟି ଭୋଷୋ କହିପୋରିଲବ ? ଭୋରତୀୟ ଭୋବଲର, ସମୋନ ଭୋଷୋର ଆଞ୍ଚଳିକ
ଭୋଷୋ କହିବୋର ଅ ଗୋ ଅ ଗୋ ପଦ୍ଧତି ଅ ଗୋ ଭୋଷୋ ଭୋବଲର ହିସୋବ କରୋଯି ବ ନୋହିଁ, ପରନ୍ତୁ ଏହୋକୁ ଲଗୋଟିଏ ଭୋଷୋଲର ହିସୋବ କରୋଯି ବ । େୟୋକରି ଲକବଳ
ଲଗୋଟିଏ ବକ୍ସଲର ଠିକ୍ ମୋରନ୍ତୁ

1

ଣଗାଟିଏ ଭାଷା

3

ତିଣନାଟି ଭାଷା

2

ଦୁ ଇଟି ଭାଷା

4

ଚାଣରାଟି ବା ଅଧିକ ଭାଷା

