পষ্টৰয়াল আৰু ষ্টলঙ্গৰ পষ্টৰৱষ্টতণত িূষ্টমকা IV
R1

আৰম্ভষ্টৰ্নত, মষ্টহলা সম্বনে আমাৰ ষ্টকছু মাে প্ৰশ্ন আনছ। আপুষ্টে ষ্টকমােষ্টখষ্টে হসইনবাৰৰ সসনত সম্মত অথবা অসম্মত হ'ব ....?

R1d

অেুগ্ৰহ কষ্টৰ প্ৰষ্টতন া শাৰীৰ এটি বাকছত টিক কৰক।
এজনী কৰ্মৰতা ৰ্াতৃ য়ে এজনী কাৰ্ নকৰা ৰ্াতৃ ৰ নননিনাকক ততওঁৰ সন্তানসকলৰ সসয়ত
তেহপ্ৰৱণ নহিায়ে আৰু সুৰনিত সম্পকম প্ৰনতষ্ঠা কনৰব োয়ৰ।
এটি প্ৰাক-নবদযালেৰ নিশুৰ ৰ্াতৃ যনদ কৰ্মৰতা হে ততয়নহ'তল তাৰ/তাইৰ িনতগ্ৰস্ত
তহাৱাৰ সম্ভাৱনা থায়ক।
সাৰ্নগ্ৰকভায়ৱ, তযনতো ৰ্নহলাসকয়ল েূণম-সৰ্েৰ কাৰ্ত ননয়োনজত থায়ক ততনতো
োনৰবানৰক জীৱন িনতগ্ৰস্ত হ'ব োয়ৰ।
কাৰ্ ঠিয়কই, নকন্তু ৰ্নহলাসকয়ল নযয়টা প্ৰকৃ তয়ত আটাইতকক তবনিকক নবিায়ৰ তসইয়টা হ'ল
এটি ঘৰ আৰু সন্তান।

R1e

এজনী গৃনহণী তহাৱায়টা দৰৰ্হাৰ বায়ব কাৰ্ কৰাৰ নননিনাই সয়ন্তাষজনক।

R1a
R1b
R1c

R2
R2a
R2b

TN: 1e: "পূৰ্ণতা মানে "সন্তুষ্টি" আৰু "সময় কন াৱা", "গুৰুত্বপূৰ্ণ" ইতযাষ্টি েহয়।
আৰু আপুষ্টে ষ্টকমােষ্টখষ্টে সন্মত আৰু অসন্মত হ'ব...?
অেুগ্ৰহ কষ্টৰ প্ৰষ্টতন া শাৰীৰ এটি বাকছত টিক কৰক।
েুৰুষ আৰু ৰ্নহলা উভেয়ৰই েনৰোলৰ উোজমনৰ তিত্ৰত অৱদান থকা উনিত।
এজন েুৰুষৰ কাৰ্ হ'ল অথম উোজমন কৰা; এজনী ৰ্নহলাৰ কাৰ্ হ'ল ঘৰ আৰু েনৰোলৰ
তিাৱানিতা কৰা।

1 দৃঢ়ভায়ৱ সম্মত
2 সম্মত
3 সম্ময়তা নহে আৰু অসম্মতও নহে
4 অসম্মত
5 দৃঢ়ভায়ৱ অসম্মত
8 িেন কনৰবকল অিৰ্

1 দৃঢ়ভায়ৱ সম্মত
2
3
4
5
8

সম্মত
সম্ময়তা নহে আৰু অসম্মতও নহে
অসম্মত
দৃঢ়ভায়ৱ অসম্মত
িেন কনৰবকল অিৰ্

আপুষ্টে িানৱনে হে ষ্টেম্নষ্টলষ্টখত পষ্টৰষ্টিষ্টতনবাৰত মষ্টহলাসকনল ঘৰৰ বাষ্টহৰত পূৰ্ণ-সময়, আংষ্টশক-সময় কাম কৰা উষ্টিত, হে এনকবানৰই কাম কৰা
উষ্টিত েহয়?
R3

R3a
R3b

অেুগ্ৰহ কষ্টৰ প্ৰষ্টতন া শাৰীৰ এটি বাকছত টিক কৰক।
তযনতো নবদযালেকল তযাৱাৰ বেস তনায়হাৱা এটি নিশু থায়ক।
কননষ্ঠতৰ্ নিশুয়টা নবদযালেত েঢ়া আৰম্ভ কৰাৰ োিত।

1
2
3
8

েূণম-সৰ্ে কাৰ্ কৰক
আংনিক-সৰ্ে কাৰ্ কৰক
ঘৰয়ত থাকক
িেন কনৰব তনাৱায়ৰ

R4

আপুষ্টে ষ্টকমােষ্টখষ্টে সম্মত অথবা অসম্মত হ'ব...?
অেুগ্ৰহ কষ্টৰ প্ৰষ্টতন া শাৰীৰ এটি বাকছত টিক কৰক।

R4a

নববানহত বযনিসকল সাধাৰণয়ত অনববানহত বযনিসকলতকক সুখী হে।

1 দৃঢ়ভায়ৱ সম্মত

R4b

2 সম্মত

R4d

নযসকল বযনিয়ে সন্তান নবিায়ৰ ততওঁয়লাক অৱয়িযই নববানহত হ'ব লানগব।
এহাল দম্পনতৰ বায়ব এইয়টা সম্পূণমভায়ৱ ঠিক তয ততওঁয়লায়ক নবো কয়ৰাৱাৰ ৰ্য়নাবৃনি
নাথানকয়লও এয়কলয়গ থানকব োয়ৰ।
তযনতো এহাল দম্পনতয়ে সববানহক জীৱনৰ সৰ্সযায়বাৰ সঠিকভায়ব সৰ্াধান কনৰব েৰা
নাই বুনল ভায়ৱ, ততনতো সাধাৰণভায়ৱ নববাহ নবয়েয়দই হ'ল তেষ্ঠ সৰ্াধান।

N5

ষ্টশশুসকল ষ্টবষ্টিন্ন ধৰৰ্ৰ পষ্টৰয়ালৰ মাজত ডাঙৰ হয়। আপুষ্টে ষ্টেম্নষ্টলষ্টখত ষ্টববৃষ্টতনবাৰৰ সসনত ষ্টকমােষ্টখষ্টে সম্মত অথবা অসম্মত হ'ব?

R4c

5Na
5Nb(N)
5Nc(N)

R6

অেুগ্ৰহ কষ্টৰ প্ৰষ্টতন া শাৰীৰ এটি বাকছত টিক কৰক।
নেতৃ -ৰ্াতৃ য়ে এয়কলয়গ তযয়নকক এটি নিশুৰ প্ৰনতোলন কনৰব োয়ৰ ঠিক ততয়নকক এজন
নেতৃ বা ৰ্াতৃ য়েও এটি নিশুৰ প্ৰনতোলন কনৰব োয়ৰ।
এহাল েুৰুষ-স্ত্ৰী দম্পনতয়ে তযয়নকক এটি নিশুৰ প্ৰনতোলন কনৰব োয়ৰ ঠিক ততয়নকক
এহাল সৰ্নলঙ্গৰ স্ত্ৰী দম্পনতয়েও এটি নিশুৰ প্ৰনতোলন কনৰব োয়ৰ।
এহাল েুৰুষ-স্ত্ৰী দম্পনতয়ে তযয়নকক এটি নিশুৰ প্ৰনতোলন কনৰব োয়ৰ ঠিক ততয়নকক
এহাল সৰ্নলঙ্গৰ েুৰুষ দম্পনতয়েও এটি নিশুৰ প্ৰনতোলন কনৰব োয়ৰ।

3 সম্ময়তা নহে আৰু অসম্মতও নহে
4 অসম্মত
5 দৃঢ়ভায়ৱ অসম্মত
8 িেন কনৰবকল অিৰ্

1 দৃঢ়ভায়ৱ সম্মত
2 সম্মত
3
4
5
8

সম্ময়তা নহে আৰু অসম্মতও নহে
অসম্মত
দৃঢ়ভায়ৱ অসম্মত
িেন কনৰবকল অিৰ্

সামষ্টগ্ৰকিানৱ, এটি পষ্টৰয়ালৰ বানব ষ্টশশুৰ আিশণ সংখযা ষ্টকমাে হহাৱান া উষ্টিত বুষ্টল আপুষ্টে িানৱ?
অেুগ্ৰহ কষ্টৰ তলত ষ্টলখক।
_____________

N7

আপুষ্টে ষ্টকমােষ্টখষ্টে সম্মত অথবা অসম্মত হ'ব...?
অেুগ্ৰহ কষ্টৰ প্ৰষ্টতন া শাৰীৰ এটি বাকছত টিক কৰক।
TN6e: "সামাষ্টজক িায়ীত্ব"ৰ অথণ "সামাষ্টজক সম্মাে", "সামাষ্টজক ষ্টিষ্টত " (ষ্টকন্তু অথণ কেষ্টতক েহয়) অথবা "প্ৰষ্টতষ্ঠা" হ'ব পানৰ।

N7a

নিশুসকল ডাঙৰ তহাৱা তদখায়টা হ'ল জীৱনৰ আটাইতকক ডাঙৰ আনন্দ।

1 দৃঢ়ভায়ৱ সম্মত

N7b

সন্তান থকাৰ অথম হ'ল অতযনধক েনৰৰ্ায়ণ নেতৃ -ৰ্াতৃ ৰ স্বাধীনতাত হস্তয়িে তহাৱা।

2 সম্মত

N7c(N)

সন্তানসকল হ'ল নসঁহতৰ নেতৃ -ৰ্াতৃ ৰ ওেৰত এটা আনথমক তবাজা।

3 সম্ময়তা নহে আৰু অসম্মতও নহে

N7d(N)

সন্তান থকাৰ অথম হ'ল নেতৃ -ৰ্াতৃ ৰ ৰ্াজত এজন অথবা উভেয়ৰই কৰ্মসংস্থান আৰু
কৰ্মজীৱনৰ অগ্ৰগনতৰ সুয়যাগত বাধাৰ সৃনি তহাৱা।

4 অসম্মত

N7e(N)

সন্তান থানকয়ল সৰ্াজত বযনিৰ সাৰ্ানজক প্ৰনতষ্ঠা বৃনি হে।

5 দৃঢ়ভায়ৱ অসম্মত

N7f(N)

প্ৰাপ্তবেস্ক নিশুসকল হ'ল প্ৰবীণ নেতৃ -ৰ্াতৃ সকলৰ বায়ব সাহাযযৰ এটি গুৰুত্বেূণম উৎস।

8 িেন কনৰবকল অিৰ্

N8
N8a
1
2
N8b

এহাল িম্পষ্টতৰ কথা ষ্টবনবিো কৰক ষ্টেনয় পূৰ্ণ-সময়ৰ বানব কাম কনৰ আৰু এষ্টতয়া এটি েৱজাত সন্তাে আনছ। হতওঁনলাকৰ ষ্টিতৰত এজনে
হতওঁনলাকৰ সন্তােক হিাৱাষ্টিতা কৰাৰ বানব ষ্টকছু সময়ৰ বানব কাম কৰা বে কষ্টৰনছ।
আপুষ্টে িানৱনে িৰমহাসহ ছু টি উপলব্ধ থকা উষ্টিত?
হে (N8b তসাধক আৰু N9, N10-সল অবযাহত ৰাখক)
নহে, তকায়না দৰৰ্হাসহ িু টি থকা উনিত নহে
N11aসল যাওক
েষ্টি হয়, ষ্টকমাে ষ্টিেৰ বানব?
অেুগ্ৰহ কষ্টৰ ইয়াত মাহৰ সংখযা প্ৰষ্টৱি কৰক।
/
/ মাহ
TN: "হপইড ষ্টলি"ৰ ষ্টিতৰত মাতৃ ত্বৰ সময়ত িৰমহাসহ ছু টি, ষ্টপতৃ ত্বৰ সময়ত িৰমহাসহ ছু টি আৰু িৰমহাসহ অষ্টিিাৱকত্বৰ ছু টি অন্তিণ ু ক্ত কষ্টৰব
পাষ্টৰ।
আপুষ্টে েষ্টি িৰমহাসহ ছু টিৰ সপনে হতনেহ'হল অেুগ্ৰহ কষ্টৰ N9 আৰু N10 প্ৰশ্নৰ উতৰ ষ্টিয়ক। অেযথায় N11-সল োওক

N9

1
2
3
4
8

N10

আৰু এই ছু টিৰ বানব হকানে িৰমহা ষ্টিয়া উষ্টিত?
অেুগ্ৰহ কষ্টৰ হকৱল এটি বাকছত টিক কৰক
TN: "িৰকাৰ"-ৰ অথণ "ৰাজয", "ৰাজহুৱা খণ্ড"ও হ'ব পানৰ; হকন্দ্ৰীয় আৰু িােীয় িৰকাৰ উিনয়ই ইয়াৰ ষ্টিতৰত অন্তিণ ু ক্ত।"
িৰকাৰ
ননয়োগকতম া
িৰকাৰ আৰু ননয়োগকতম া উভয়েই
অনয উৎসয়বাৰ
িেন কনৰবকল অিৰ্
এনক হাল িম্পষ্টতৰ কথা িাৱক, েষ্টি হতওঁনলানক উিনয়ই এনক ধৰৰ্ৰ কমণ াৱিাত থানক আৰু িৰমহাসহ ছু টিৰ হোগ্য হয়, হতনেহ'হল এই িৰমহাসহ
ছু টিৰ সময়ষ্টখষ্টে হকনেকক মাতৃ আৰু ষ্টপতৃ ৰ মাজত িাগ্ কৰা হ'ব?
TN: "হপইড ষ্টলি"ৰ ষ্টিতৰত মাতৃ ত্বৰ সময়ত িৰমহাসহ ছু টি, ষ্টপতৃ ত্বৰ সময়ত িৰমহাসহ ছু টি আৰু িৰমহাসহ অষ্টিিাৱকত্বৰ ছু টি অন্তিণ ু ক্ত কষ্টৰব
পাষ্টৰ।
অেুগ্ৰহ কষ্টৰ হকৱল এটি বাকছত টিক কৰক

1

দৰৰ্হাসহ িু টিৰ সৰ্েনখননৰ সম্পূণম অংিয়টায়ৱই ৰ্াতৃ য়ে তলাৱা উনিত আৰু নেতৃ য়ে তকায়না দৰৰ্হাসহ িু টি তলাৱা উনিত নহে।

2

দৰৰ্হাসহ িু টিৰ সৰ্েনখননৰ তবনি অংিই ৰ্াতৃ য়ে তলাৱা উনিত আৰু নেতৃ য়ে ইোৰ নকিু তলাৱা উনিত।

3

দৰৰ্হাসহ িু টিৰ সৰ্েনখননৰ অধমাংি ৰ্াতৃ আৰু নেতৃ উভয়েই তলাৱা উনিত।

4

দৰৰ্হাসহ িু টিৰ সৰ্েনখননৰ তবনি অংিই নেতৃ য়ে তলাৱা উনিত আৰু ৰ্াতৃ য়ে ইোৰ নকিু তলাৱা উনিত।

5

দৰৰ্হাসহ িু টিৰ সৰ্েনখনন সম্পূণম নেতৃ য়ে তলাৱা উনিত আৰু ৰ্াতৃ য়ে তকায়না দৰৰ্হাসহ িু টি তলাৱা উনিত নহে।

8

িেন কনৰবকল অিৰ্
সকনলানৰ বানব

N11a

ষ্টবিযালয়ত িষ্টতণ হহাৱাৰ বয়সতকক কম বয়সীয়া এটি ষ্টশশু থকা এটি পষ্টৰয়ালৰ কথা ষ্টিন্তা কৰক। আনপাোৰ মনত, হতওঁনলাকৰ পষ্টৰয়াল আৰু
কমণ জীৱে পষ্টৰিালো কষ্টৰবকল হতওঁনলাকৰ বানব হেষ্ঠ উপায় ষ্টক ?
অেুগ্ৰহ কষ্টৰ হকৱল এটি বাকছত টিক কৰক
TN: "ষ্টবিযালয়ত িষ্টতণ হহাৱাৰ বয়সতকক কম বয়স" মানে সাধাৰৰ্/বাধযতামূলক ষ্টবিযালয়ত িষ্টতণ হহাৱাৰ বয়সতকক কম বয়স।

1

ৰ্াতৃ য়ে ঘৰয়ত থায়ক আৰু নেতৃ য়ে েূণম -সৰ্ে কাৰ্ কয়ৰ।

2

ৰ্াতৃ য়ে আংনিক-সৰ্ে কাৰ্ কয়ৰ আৰু নেতৃ য়ে েূণম -সৰ্ে কাৰ্ কয়ৰ।

3

ৰ্াতৃ আৰু নেতৃ উভয়েই েূণম -সৰ্ে কাৰ্ কয়ৰ।

4

ৰ্াতৃ আৰু নেতৃ উভয়েই আংনিক-সৰ্ে কাৰ্ কয়ৰ।

5

নেতৃ য়ে আংনিক-সৰ্ে কাৰ্ কয়ৰ আৰু ৰ্াতৃ য়ে েূণম -সৰ্ে কাৰ্ কয়ৰ।

6

নেতৃ য়ে ঘৰয়ত থায়ক আৰু ৰ্াতৃ য়ে েূণম -সৰ্ে কাৰ্ কয়ৰ।

8

িেন কনৰবকল অিৰ্

N11b

আৰু, আনপাোৰ মনত, এই ষ্টবকল্পনবাৰৰ ষ্টিতৰত হকােন া আ াইতকক কম কাময হ'ব?
অেুগ্ৰহ কষ্টৰ হকৱল এটি বাকছত টিক কৰক

1

ৰ্াতৃ য়ে ঘৰয়ত থায়ক আৰু নেতৃ য়ে েূণম -সৰ্ে কাৰ্ কয়ৰ।

2

ৰ্াতৃ য়ে আংনিক-সৰ্ে কাৰ্ কয়ৰ আৰু নেতৃ য়ে েূণম -সৰ্ে কাৰ্ কয়ৰ।

3

ৰ্াতৃ আৰু নেতৃ উভয়েই েূণম -সৰ্ে কাৰ্ কয়ৰ।

4

ৰ্াতৃ আৰু নেতৃ উভয়েই আংনিক-সৰ্ে কাৰ্ কয়ৰ।

5

নেতৃ য়ে আংনিক-সৰ্ে কাৰ্ কয়ৰ আৰু ৰ্াতৃ য়ে েূণম -সৰ্ে কাৰ্ কয়ৰ।

6

নেতৃ য়ে ঘৰয়ত থায়ক আৰু ৰ্াতৃ য়ে েূণম -সৰ্ে কাৰ্ কয়ৰ।

8
N12

িেন কনৰবকল অিৰ্
ষ্টবিযালয়ত িষ্টতণ হহাৱাৰ বয়সতকক কম বয়সৰ ষ্টশশুসকলৰ হেত্ৰত মােুহৰ মাজত ষ্টশশুৰ েত্ন সম্পনকণ ষ্টবষ্টিন্ন মতামত আনছ। হকানে
প্ৰাথষ্টমকিানৱ ষ্টশশুৰ েত্ন হলাৱা উষ্টিত বুষ্টল আপুষ্টে িানৱ?
অেুগ্ৰহ কষ্টৰ হকৱল এটি বাকছত টিক কৰক
TN: "িৰকাৰ"-ৰ অথণ "ৰাজয", "ৰাজহুৱা খণ্ড"ও হ'ব পানৰ; হকন্দ্ৰীয় আৰু িােীয় িৰকাৰ উিনয়ই ইয়াৰ ষ্টিতৰত অন্তিণ ু ক্ত।"
TN: "ষ্টবিযালয়ত িষ্টতণ হহাৱাৰ বয়সতকক কম বয়স" মানে সাধাৰৰ্/বাধযতামূলক ষ্টবিযালয়ত িষ্টতণ হহাৱাৰ বয়সতকক কম বয়স।

1

েনৰোলৰ সদসযসকল

2

িৰকাৰী সংস্থায়বাৰ

3

অলাভজনক সংস্থায়বাৰ (উদাাঃ দাতবয সংস্থায়বাৰ, গীজমা/ধৰ্ীে সংস্থায়বাৰ)

4

তবিৰকাৰী নিশুযত্ন প্ৰদানকাৰীসকল (উদাাঃ তবিৰকাৰী নিশুৰিণী, আো, নিশুসকলৰ তিাৱানিতাকাৰী)

5

ননয়োগকতম াসকল

8

িেন কনৰবকল অিৰ্

N13

ষ্টবিযালয়ত িষ্টতণ হহাৱাৰ বয়সতকক কম বয়সৰ ষ্টশশুসকলৰ বানব ষ্টশশুেত্নৰ খৰি হকানে প্ৰাথষ্টমকিানৱ হলাৱা উষ্টিত বুষ্টল আপুষ্টে িানৱ?
অেুগ্ৰহ কষ্টৰ হকৱল এটি বাকছত টিক কৰক
TN: "িৰকাৰ"-ৰ অথণ "ৰাজয", "ৰাজহুৱা খণ্ড"ও হ'ব পানৰ; হকন্দ্ৰীয় আৰু িােীয় িৰকাৰ উিনয়ই ইয়াৰ ষ্টিতৰত অন্তিণ ু ক্ত।"
TN: "ষ্টবিযালয়ত িষ্টতণ হহাৱাৰ বয়সতকক কম বয়স" মানে সাধাৰৰ্/বাধযতামূলক ষ্টবিযালয়ত িষ্টতণ হহাৱাৰ বয়সতকক কম বয়স।"

1

েনৰোল

2

িৰকাৰ/ৰাজহুৱা েুঁনজয়বাৰ

3

ননয়োগকতম াসকল

8

N14

িেন কনৰবকল অিৰ্
প্ৰবীৰ্ বযষ্টক্তসকলৰ সম্বনে ষ্টিন্তা কৰক, ষ্টেসকলৰ সিেষ্টিে জীৱেত ষ্টকছু সাহােযৰ প্ৰনয়াজে আনছ, হেনে হগ্লামাল ক্ৰয় কৰা, ঘৰ পষ্টৰষ্কাৰ কৰা,
কানপাৰকাষ্টে হধাৱা ইতযাষ্টি। হকানে প্ৰাথষ্টমকিানৱ এই সাহােয প্ৰিাে কৰা উষ্টিত বুষ্টল আপুষ্টে িানৱ?
TN: "িৰকাৰ"-ৰ অথণ "ৰাজয", "ৰাজহুৱা খণ্ড"ও হ'ব পানৰ; হকন্দ্ৰীয় আৰু িােীয় িৰকাৰ উিনয়ই ইয়াৰ ষ্টিতৰত অন্তিণ ু ক্ত।"
অেুগ্ৰহ কষ্টৰ হকৱল এটি বাকছত টিক কৰক

1

েনৰোলৰ সদসযসকল

2

িৰকাৰী সংস্থায়বাৰ

3

অলাভজনক সংস্থায়বাৰ (উদাাঃ দাতবয সংস্থায়বাৰ, গীজমা/ধৰ্ীে সংস্থায়বাৰ)

4

এই ধৰণৰ তবিৰকাৰী সহােতা প্ৰদানকাৰীসকল

8
N15

িেন কনৰবকল অিৰ্
আৰু, আনপাোৰ মনত এই প্ৰবীৰ্ বযষ্টক্তসকলৰ বানব সাহােযৰ খৰিনবাৰৰ িাৰ প্ৰাথষ্টমকিানৱ হকানে হলাৱা উষ্টিত?
অেুগ্ৰহ কষ্টৰ হকৱল এটি বাকছত টিক কৰক
TN: "ৰাজহুৱা পুঁষ্টজ"ৰ ষ্টিতৰত সকনলা বাধযতামূলক সামাষ্টজক বীমানবাৰ অন্তিণ ু ক্ত।

1

প্ৰবীণ বযনিসকয়ল ননয়জই অথবা ততওঁয়লাকৰ েনৰোয়ল

2

িৰকাৰ/ৰাজহুৱা েুঁনজয়বায়ৰ

8

িেন কনৰবকল অিৰ্
এষ্টতয়া আনপাোৰ ষ্টেজৰ পষ্টৰষ্টিষ্টতৰ কথা ষ্টিন্তা কৰক:
ষ্টশশুৰ েত্ন আৰু অৱসৰ সময়ৰ কােণ াৱলী অন্তিণ ু ক্ত েকৰাকক, গ্নে, এসপ্তাহত ষ্টকমাে ঘন্টা আপুষ্টে বযষ্টক্তগ্তিানৱ ঘৰৰ কামত খৰি কনৰ?
("সিষ্টেক" ষ্টকমাে ঘন্টা হসইন া সুষ্টধব পানৰ আৰু হসইন া 7/6/5হৰ পূৰৰ্ কৰক।)
/
/
ঘন্টা

R16a

N16b

গ্নে, এসপ্তাহত ষ্টকমাে ঘন্টা আপুষ্টে পষ্টৰয়ালৰ সিসযসকলৰ হিাৱাষ্টিতা কৰাত খৰি কনৰ (উিাাঃ ষ্টশশু, প্ৰবীৰ্, অসুি অথবা পষ্টৰয়ালৰ অেম
সিসযসকলৰ বানব)?
/
/
ঘন্টা
আপুষ্টে েষ্টি বতণমাে আনপাোৰ স্বামী/স্ত্ৰী অথবা এজে সঙ্গীৰ সসনত বাস কনৰ হতনেহ'হল অেুগ্ৰহ কষ্টৰ ষ্টেম্নষ্টলষ্টখত প্ৰশ্ননবাৰৰ উতৰ ষ্টিয়ক। অেযথায়
আৰু
আনপাোৰ
ষ্টক কনৰ?
প্ৰশ্ন েং
R23-সল স্বামী/স্ত্ৰী/সঙ্গী
োওক।
ষ্টশশুৰ েত্ন আৰু অৱসৰ সময়ৰ কােণ াৱলী অন্তিণ ু ক্ত েকৰাকক গ্নে, এসপ্তাহত ষ্টকমাে ঘন্টা হতওঁ গ্ৃহিাষ্টলৰ কামত খৰি কনৰ?

R17a
/

/

ঘন্টা

N17b

আৰু গ্নে, এসপ্তাহত হতওঁ ষ্টকমাে ঘন্টা পষ্টৰয়ালৰ সিসযসকলৰ হিাৱাষ্টিতা কৰাত খৰি কনৰ (উিাাঃ ষ্টশশু, প্ৰবীৰ্, অসুি অথবা পষ্টৰয়ালৰ অেম
সিসযসকলৰ বানব)?
/
/
ঘন্টা

R18

আপুষ্টে আৰু আনপাোৰ স্বামী/স্ত্ৰী/সঙ্গীনয় হকনেকক উপাজণেষ্টখষ্টে বযৱিাপো কনৰ ষ্টেষ্টখষ্টে আনপাোনলানক এজনে অথবা উিনয়ই অজণে কনৰ? অেুগ্ৰহ
কষ্টৰ হসই ষ্টবকল্পন া িয়ে কৰক ষ্টেন া আ াইতকক ষ্টেক তম হ'ব।
অেুগ্ৰহ কষ্টৰ হকৱল এটি বাকছত টিক কৰক

1

ৰ্ই সকয়লানখনন অথময়ৰই বযৱস্থােনা কয়ৰা আৰু তৰ্াৰ স্বাৰ্ী/স্ত্ৰী/সঙ্গীক তায়ৰ অংি নদও

2

তৰ্াৰ স্বাৰ্ী/স্ত্ৰী/সঙ্গীয়ে সকয়লানখনন অথময়ৰই বযৱস্থােনা কয়ৰ আৰু তৰ্াক তৰ্াৰ অংি নদয়ে

3

আনৰ্ সকয়লানখনন অথম একনত্ৰত কয়ৰা আৰু প্ৰয়তযয়ক নযৰ্াননখনন দৰকাৰ নসৰ্াননখনন লও

4

আনৰ্ অথমৰ নকিু অংি একনত্ৰত কয়ৰা আৰু বাকীনখনন তবয়লয়গ ৰায়খা

5

আনৰ্ প্ৰয়তযয়কই ননজৰ অথম তবয়লয়গ ৰায়খা

R19

আনপাোৰ গ্ৃহিাষ্টলৰ কামৰ হেত্ৰত হকানে ষ্টেম্নষ্টলষ্টখতনবাৰ কনৰ...?
অেুগ্ৰহ কষ্টৰ প্ৰনতযক শাৰীৰ এটি বাকছত টিক কৰক।
1

সদায়ে ৰ্ই

R19a

কায়োৰকানন তধাৱা

2

সাধাৰণয়ত ৰ্ই

R19b

ঘৰৰ সৰু-সুৰা তৰ্ৰাৰ্নতয়বাৰ কৰা

3

প্ৰাে সৰ্ান অথবা উভয়েই এয়কলয়গ

R19c

েনৰোলৰ অসুস্থ সদসযসকলৰ যত্ন তলাৱা

4

সাধাৰণয়ত তৰ্াৰ স্বাৰ্ী/স্ত্ৰী/সঙ্গীয়ে

R19d

তগলাৰ্াল ক্ৰে কৰা

5

সদায়ে তৰ্াৰ স্বাৰ্ী/স্ত্ৰী/সঙ্গীয়ে

R19e

ঘৰ েনৰষ্কাৰ কৰা

6

এজন তৃ তীে বযনিৰ দ্বাৰা কয়ৰাৱা হে

R19f

আহাৰ প্ৰস্তুত কৰা

8

িেন কনৰবকল অিৰ্

R20

আনপাোৰ আৰু আনপাোৰ স্বামী/স্ত্ৰী/সঙ্গীৰ ষ্টিতৰত গ্ৃহিাষ্টলৰ কামনবাৰ িাগ্ কষ্টৰ হলাৱাৰ হেত্ৰত ষ্টেম্নষ্টলষ্টখতনবাৰৰ হকােন া আ াইতকক িালকক
প্ৰনোজয হয়?
অেুগ্ৰহ কষ্টৰ হকৱল এটি বাকছত টিক কৰক।
TN: "েযােয অংশ" মানে উতৰিাতাই ষ্টেন া েযােয অংশ বুষ্টল িানৱ।

1

ৰ্ই তৰ্াৰ গৃহস্থানলৰ কাৰ্ত নযাযয ভাগৰ তু লনাত বহুত তবনি কয়ৰা

2

ৰ্ই তৰ্াৰ গৃহস্থানলৰ কাৰ্ত নযাযয ভাগৰ তু লনাত নকিু তবনি কয়ৰা

3

ৰ্ই তৰ্াৰ গৃহস্থানলৰ কাৰ্ৰ নযাযয ভাগয়টা তৰ্াটাৰ্ুটিভায়ৱ কয়ৰা

4

ৰ্ই তৰ্াৰ গৃহস্থানলৰ কাৰ্ৰ নযাযয ভাগতকক নকিু কৰ্ কয়ৰা

5

ৰ্ই তৰ্াৰ গৃহস্থানলৰ কাৰ্ৰ নযাযয ভায়গতকক বহুত কৰ্ কয়ৰা

R21

আপুষ্টে আৰু আনপাোৰ স্বামী/স্ত্ৰী/সঙ্গীনয় হেষ্টতয়া সপ্তাহান্তৰ িাগ্-বতৰা কৰা কােণ াৱলী িয়ে কৰা সম্পনকণ ষ্টসদ্ধান্তনবাৰ লয়, কাৰ কথা িূ োন্ত হয়?
অেুগ্ৰহ কষ্টৰ হকৱল এটি বাকছত টিক কৰক।

1

তবনি ভায়গই ৰ্ই

2

তবনি ভায়গই তৰ্াৰ স্বাৰ্ী/স্ত্ৰী/সঙ্গী

3

তকনতোবা ৰ্ই/তকনতোবা তৰ্াৰ স্বাৰ্ী/স্ত্ৰী/সঙ্গী

4

আনৰ্ তযৌথভায়ৱ নসিান্ত লও

5
R22

অনয তকায়নাবা
উপাজণেৰ সকনলানবাৰ উৎস ষ্টবনবিো কষ্টৰ, আপুষ্টে আৰু আনপাোৰ স্বামী/স্ত্ৰী/সঙ্গীৰ ষ্টিতৰত, কাৰ উপাজণে অষ্টধক?
অেুগ্ৰহ কষ্টৰ হকৱল এটি বাকছত টিক কৰক।

1

তৰ্াৰ স্বাৰ্ী/স্ত্ৰী/সঙ্গীৰ তকায়না উোজমন নাই

2

তৰ্াৰ উোজমন বহুত তবনি

3

তৰ্াৰ উোজমন তবনি

4

তৰ্াৰ উোজমন প্ৰাে সৰ্ান

5

তৰ্াৰ স্বাৰ্ী/স্ত্ৰী/সঙ্গীৰ উোজমন তবনি

6

তৰ্াৰ স্বাৰ্ী/স্ত্ৰী/সঙ্গীৰ উোজমন বহুত তবনি

7
8

তৰ্াৰ তকায়না উোজমন নাই
নাজায়না

R23
R23a
R23b
R23c
R23d

R24

সকনলানৰ বানব
অেুগ্ৰহ কষ্টৰ প্ৰনতযক শাৰীৰ এটি বাকছত টিক কৰক।
হোৱা ষ্টতেমাহত ষ্টকমাে সঘোই ষ্টেম্নষ্টলষ্টখত ঘ োনবাৰৰ প্ৰষ্টতন া আনপাোৰ সসনত ঘটিনছ?
ৰ্ই কাৰ্ৰ েৰা উভনত আনহনিয়লা নকন্তু প্ৰয়োজনীে সৰু-সুৰা কাৰ্য়বাৰ কৰাৰ বায়ব
অতযন্ত ক্লান্ত অৱস্থাত আনিয়লা।
তৰ্াৰ কৰ্ময়িত্ৰত ৰ্ই নযৰ্ান সৰ্ে অনতবানহত কয়ৰা তসইকাৰয়ণ েনৰোলৰ দানেত্বয়বাৰ
েূৰণ কৰায়টা তৰ্াৰ বায়ব কঠিন সহ েনৰয়ি।
গৃহস্থানলৰ কাৰ্য়বাৰ কনৰব লগা তহাৱাৰ কাৰয়ণ ৰ্ই ইৰ্ায়নই ক্লান্ত সহ কৰ্ময়িত্ৰত উেনস্থত
সহনিয়লা তয ভালকক কাৰ্ কনৰব েৰা নানিয়লা।
ৰ্ই তদনখয়িা তয োনৰবানৰক দানেত্বয়বাৰৰ কাৰয়ণ তৰ্াৰ বায়ব কাৰ্ত ৰ্য়নায়যাগ নদোয়টা
কঠিন সহ েনৰয়ি।

1 এসপ্তাহত বহুতবাৰ
2 এৰ্াহত বহুতবাৰ
3 এবাৰ অথবা দুবাৰ
4 তকনতোও তহাৱা নাই
0 প্ৰয়যাজয নহে/তকায়না কাৰ্ নাই

েষ্টি আপুষ্টে সাধাৰৰ্িানৱ আনপাোৰ জীৱেন াৰ কথা ষ্টবনবিো কষ্টৰব লগ্া হয়, হতনেহ'হল আপুষ্টে সামষ্টগ্ৰকিানৱ, ষ্টেজনক ষ্টকমাে সুখী অথবা
অসুখী বুষ্টল ক'ব?
অেুগ্ৰহ কষ্টৰ হকৱল এটি বাকছত টিক কৰক।

1

সম্পূণমভায়ৱ সুখী

5

যয়থি অসুখী

2

অতযন্ত সুখী

6

অতযন্ত অসুখী

3

যয়থি সুখী

7

সম্পূণমভায়ৱ অসুখী

4

সুখীও নহে আৰু অসুখীও নহে
সকনলা ষ্টবনবিো কষ্টৰ, আপুষ্টে আনপাোৰ (প্ৰধাে) কামৰ হেত্ৰত ষ্টকমােষ্টখষ্টে সন্তুি?
অেুগ্ৰহ কষ্টৰ হকৱল এটি বাকছত টিক কৰক।

8

িেন কনৰবকল অিৰ্

1

সম্পূণমভায়ৱ সন্তুি

6

অতযন্ত অসন্তুি

2

অতযন্ত সন্তুি

7

সম্পূণমভায়ৱ অসন্তুি

3

যয়থি সন্তুি

8

িেন কনৰবকল অিৰ্

4

সন্তুিও নহে আৰু অসন্তুিও নহে

0

প্ৰয়যাজয নহে/তকায়না কাৰ্ নাই

5

যয়থি অসন্তুি
সকনলা ষ্টবনবিো কষ্টৰ, আপুষ্টে আনপাোৰ পাষ্টৰবাষ্টৰক জীৱেৰ হেত্ৰত ষ্টকমােষ্টখষ্টে সন্তুি?
অেুগ্ৰহ কষ্টৰ হকৱল এটি বাকছত টিক কৰক।

R25

R26
1

সম্পূণমভায়ৱ সন্তুি

5

যয়থি অসন্তুি

2

অতযন্ত সন্তুি

6

অতযন্ত অসন্তুি

3

যয়থি সন্তুি

7

সম্পূণমভায়ৱ অসন্তুি

4

সন্তুিও নহে আৰু অসন্তুিও নহে
সাধাৰৰ্িানৱ, আপুষ্টে ক'বনে হে আনপাোৰ স্বািয ...
অেুগ্ৰহ কষ্টৰ হকৱল এটি বাকছত টিক কৰক।

8

িেন কনৰবকল অিৰ্

1

অতু যিৰ্

4

তৰ্াটাৰ্ুটি

2

খুব ভাল

5

তবো

3

ভাল

8

িেন কনৰবকল অিৰ্

N27

R28

আনপাোৰ মাতৃ নয় আপুষ্টে জন্ম হহাৱাৰ এবছৰৰ পাছৰ পৰা আনপাোৰ 14 বছৰ বয়স হহাৱা পেণ ন্ত, হকষ্টতয়াবা এবছৰমাে িীঘল সময়ৰ বানব
িৰমহাৰ বানব কাম কষ্টৰষ্টছলনে?
অেুগ্ৰহ কষ্টৰ হকৱল এটি বাকছত টিক কৰক।

1

হে, ততওঁ দৰৰ্হাৰ বায়ব কাৰ্ কনৰনিল

2

কৰা নানিল

8

নাজায়না
আনপাোৰ েষ্টি হকানো সন্তাে আনছ হতনেহ'হল অেুগ্ৰহ কষ্টৰ এই প্ৰশ্নৰ উতৰ ষ্টিয়ক। অেযথায় R32-সল োওক

R29

R29a
R29b

R30

R30a
R30b
R31

আপুষ্টে ঘৰৰ বাষ্টহৰত পূৰ্ণ-সময়, আংষ্টশক-সময় কাম কষ্টৰষ্টছল, হে এনকবানৰই কৰা োষ্টছল...
অেুগ্ৰহ কষ্টৰ হকৱল এটি বাকছত টিক কৰক।
1
তযনতো এটি নিশুৰ বেস নবদযালেত ভনিম তহাৱাৰ বেসতকক কৰ্ আনিল?
2
কনণষ্ঠতৰ্ নিশুয়টা নবদযালেকল তযাৱা আৰম্ভ কৰাৰ োিত?
3
8

েূণম-সৰ্ে কাৰ্ কনৰনিল
আংনিক-সৰ্ে কাৰ্ কনৰনিল
ঘৰয়ত আনিল
প্ৰয়যাজয নহে

হসই সময়ত আনপাোৰ স্বামী/স্ত্ৰী/সঙ্গীনয় ষ্টক কষ্টৰষ্টছল - হতওঁ ঘৰৰ বাষ্টহৰত পূৰ্ণ-সময়, আংষ্টশক-সময় কাম কষ্টৰষ্টছল হে, অথবা এনকবানৰই কৰা
োষ্টছল...?
অেুগ্ৰহ কষ্টৰ প্ৰনতযক শাৰীৰ এটি বাকছত টিক কৰক।
1
েূণম-সৰ্ে কাৰ্ কনৰনিল
তযনতো এটি নিশুৰ বেস নবদযালেত ভনিম তহাৱাৰ বেসতকক কৰ্ আনিল?
2
আংনিক-সৰ্ে কাৰ্ কনৰনিল
কনণষ্ঠতৰ্ নিশুয়টা নবদযালেকল তযাৱা আৰম্ভ কৰাৰ োিত?
3
ঘৰয়ত আনিল
8
প্ৰয়যাজয নহে
আনপাোৰ ষ্টশশুসকলৰ প্ৰষ্টতপালে হকনেকক কৰা হ'ব হসই সম্বেীয় ষ্টসদ্ধান্তনবাৰ সাধাৰৰ্নত হকানে লয়/সলষ্টছল?
অেুগ্ৰহ কষ্টৰ হকৱল এটি বাকছত টিক কৰক।

1

তবনিভায়গই ৰ্ই

2

তবনিভায়গই তৰ্াৰ স্বাৰ্ী/স্ত্ৰী/সঙ্গীয়ে

3

তকনতোবা ৰ্ই/তকনতোবা তৰ্াৰ স্বাৰ্ী/স্ত্ৰী/সঙ্গীয়য

4

আনৰ্ তযৌথভায়ৱ নসিান্ত লও/তযৌথভায়ৱ নসিান্ত সলনিয়লা

5

অনয তকায়নাবাই সলনিল

8

প্ৰয়যাজয নহে

জেসংখযা ষ্টবষয়ক
"উতৰিাতাৰ ষ্টলঙ্গ"
BVQ_01. ষ্টলঙ্গ, আপুষ্টে...
1 েুৰুষ
2 ৰ্নহলা
"উতৰিাতাৰ বয়স"
BVQ_02

আনপাোৰ জন্ম হকষ্টতয়া সহষ্টছল? (অেুগ্ৰহ কষ্টৰ , আনপাোৰ জন্ম বছৰন া ষ্টলখক (বছৰৰ বানব িাষ্টৰ া সংখযা বযৱহাৰ কৰক)।
……………/………………/………………/…………………..
"ষ্টশো I: ষ্টবিযালয়ত পঢ়াৰ বছৰনবাৰ"
সকয়লা প্ৰাথনৰ্ক আৰু ৰ্াধযনৰ্ক নিিা, নবশ্বনবদযালে আৰু অনযানয ৰ্াধযনৰ্ক েৰৱতী নিিা আৰু েূণম-সৰ্েৰ বৃনিৰ্ূলক প্ৰনিিণ অন্তভুম ি কৰক, নকন্তু
েুনৰাবৃনি তহাৱা বিৰয়বাৰ গণনা নকনৰব। আেুনন যনদ বতম ৰ্ান নিিাগ্ৰহণ কনৰ আয়ি ততয়নহ'তল আেুনন এনতোকলয়ক নযৰ্ান বিৰ েূণম কনৰয়ি তসইয়টা
গণনা কৰক।
আপুষ্টে ষ্টকমাে বছৰ প্ৰথাগ্ত ষ্টশো (পূৰ্ণ-সময়ৰ সমতু লয) গ্ৰহৰ্ কষ্টৰষ্টছল?
সকনলা প্ৰাথষ্টমক আৰু মাধযষ্টমক ষ্টশো, ষ্টবশ্বষ্টবিযালয় আৰু অেযােয মাধযষ্টমক পৰৱতী ষ্টশো আৰু পূৰ্ণ-সময়ৰ বৃষ্টতমূলক প্ৰষ্টশেৰ্ অন্তিণ ু ক্ত কৰক,
ষ্টকন্তু পুেৰাবৃষ্টত হহাৱা বছৰনবাৰ গ্ৰ্ো েকষ্টৰব। আপুষ্টে েষ্টি বতণমাে ষ্টশোগ্ৰহৰ্ কষ্টৰ আনছ হতনেহ'হল আপুষ্টে এষ্টতয়াকলনক ষ্টেমাে বছৰ পূৰ্ণ
কষ্টৰনছ হসইন া গ্ৰ্ো কৰক।

BVQ_03.

অনুগ্ৰহ কনৰ বিৰৰ সংখযা প্ৰনৱি কৰক
……………………………………………………….
0 তৰ্াৰ তকায়না প্ৰথাগত নিিা নাই
"হিশ-ষ্টিষ্টতক সম্পূৰ্ণ কৰা ষ্টশোৰ সনবণ াচ্চ ষ্টডগ্ৰী"
BVQ_04 আপুষ্টে ষ্টশোৰ সনবণ াচ্চ হকাে স্তৰ অজণে কষ্টৰনছ?
1 অ-প্ৰথাগত নিিা (েনঢ়ব আৰু নলনখব োয়ৰা)

5 োতক েযমন্ত

2 প্ৰাথনৰ্ক স্তৰ েযমন্ত

6 োতয়কািৰ েযমন্ত

3 উচ্চ নবদযালে েযমন্ত

7 তেিাদাৰ

4 উচ্চতৰ ৰ্াধযনৰ্ক
"বতণমাে, আগ্নত, অথবা হকষ্টতয়াও িৰমহাসহ কাম কৰা োই"

0 ননৰিৰ (েনঢ়ব বা নলনখব তনাৱায়ৰা)

অথণ হবালনত মই ক'ব ষ্টবিাষ্টৰনছা হে, এজে কমী, স্বষ্টেেুক্ত ষ্টহিানপ অথবা আনপাোৰ ষ্টেজৰ পাষ্টৰবাষ্টৰক বযৱসায়ত প্ৰষ্টত সপ্তাহত েূেযতম এঘন্টা
কাম কষ্টৰ উপাজণে কৰা। আপুষ্টে েষ্টি সামষ্টয়ক অসুিতা/ষ্টপতৃ ত্ব-মাতৃ ত্বকালীে ছু টি/ছু টি কন াৱা/ধমণ ঘ ইতযাষ্টিৰ বানব সামষ্টয়কিানব িৰমহাৰ
বানব কাম েকৰাকক আনছ, হতনেহ'হল অেুগ্ৰহ কষ্টৰ আনপাোৰ সাধাৰৰ্ কমণ ৱিা উনেখ কৰক।
আপুষ্টে বতণমাে িৰমহাৰ বানব কাম কষ্টৰ আনছ, আপুষ্টে আগ্নত িৰমহাৰ বানব কাম কষ্টৰষ্টছল, অথবা আপুষ্টে হকষ্টতয়াবা িৰমহাসহ কাম
BVQ_05 কষ্টৰষ্টছল হে?
অেুগ্ৰহ কষ্টৰ হকৱল এটি বাকছত টিক কৰক।
ৰ্ই তকনতোও দৰৰ্হাসহ কাৰ্ কৰা নাই (অেুগ্ৰহ
1 ৰ্ই বতম ৰ্ান দৰৰ্হাসহ কাৰ্ কয়ৰা (অেুগ্ৰহ কষ্টৰ BVQ_06-সল অগ্ৰসৰ হওক)
3 কষ্টৰ BVQ_14-সল অগ্ৰসৰ হওক)
ৰ্ই বতম ৰ্ান দৰৰ্হাসহ কাৰ্ নকয়ৰা নকন্তু আগয়ত দৰৰ্হাসহ কাৰ্ কনৰনিয়লা (অেুগ্ৰহ কষ্টৰ
2 BVQ_07-সল অগ্ৰসৰ হওক)
সপ্তাহত কৰা কামৰ ঘন্টা
অষ্টতষ্টৰক্ত সময় অন্তিণ ু ক্ত কষ্টৰ, আপুষ্টে সাধাৰৰ্নত এ া সাধাৰৰ্ সপ্তাহত, গ্নে, ষ্টকমাে ঘন্টা িৰমহাৰ বানব কাম কনৰ? (আপুষ্টে েষ্টি একাষ্টধক
ষ্টেনয়াগ্কতণাৰ সহ কাম কনৰ, অথবা আপুষ্টে েষ্টি কমী আৰু স্ব-ষ্টেনয়াষ্টজত বযষ্টক্ত িুনয়া াই হয়, হতনেহ'হল অেুগ্ৰহ কষ্টৰ আনপাোৰ কৰা কামৰ মুঠ
BVQ_06 সময় গ্ৰ্ো কৰক।) ("সিষ্টেক" সুষ্টধব পানৰ আৰু হসইন া 7/6/5ৰ দ্বাৰা পূৰৰ্ কৰক)
অনু গ্ৰহ কৰি ৰিখক।
অনতনৰি সৰ্ে অন্তভুম ি কনৰ গয়ে, ৰ্ই এসপ্তাহত ................................. ঘণ্টা, কাৰ্ কয়ৰা।
"কমণ সংিাে সংক্ৰান্ত সম্পকণ"
(আপুষ্টে েষ্টি একাষ্টধক ষ্টেনয়াগ্কতণাৰ সহ কাম কনৰ অথবা েষ্টি কমী আৰু স্বষ্টেেুক্ত উিনয়ই হয়, হতনেহ'হল আনপাোৰ প্ৰধাে কামন া উনেখ কৰক।
আপুষ্টে েষ্টি অৱসৰ প্ৰাপ্ত হয় অথবা বতণমাে কমণ ৰত েহয়, হতনেহ'হল অেুগ্ৰহ কষ্টৰ আনপাোৰ অষ্টন্তম প্ৰধাে কামন া উনেখ কৰক।)
BVQ_07 আপুষ্টে এজে কমী/কমী আষ্টছল, স্ব-ষ্টেনয়াষ্টজত বযষ্টক্ত, হে আনপাোৰ ষ্টেজৰ পাষ্টৰবাষ্টৰক বযৱসায়ত কাম কষ্টৰ আনছ?
(TN: হিশ-ষ্টিষ্টতক পষ্টৰিাষানবাৰ হেনে 'িৰমহানিাগ্ী কমণ িাৰী' বা 'িৰমহানিাগ্ী েষ্টমক' ইয়াত "কমী"ৰ অথণ ৰ বযাখযা কষ্টৰবকল বযৱহাৰ কষ্টৰব
পাষ্টৰ। স্ব-ষ্টেনয়াষ্টজতৰ ষ্টিতৰত 'ষ্টিনলন্সাসণ ', 'স্বতন্ত্ৰ হপছািাৰ'ৰ ষ্টেষ্টিো পষ্টৰিাষানবাৰ আৰু অেযােয উতৰিাতাসকনল ষ্টেনজ ষ্টেনবাৰ কাম কনৰ
হসইনবাৰ অন্তিণ ু ক্ত হয়।)
অেুগ্ৰহ কষ্টৰ হকৱল এটি বাকছত টিক কৰক।
কৰ্ীসহ স্ব-ননয়োনজত বযনি (অনুগ্ৰহ কনৰ
1 এজন কৰ্ী
3 BVQ_08-সল অগ্ৰসৰ হওক)
আয়োনাৰ ননজৰ োনৰবানৰক বযৱসােত কাৰ্
2 কৰ্ী নবহীন স্ব-ননয়োনজত বযনি
4 কনৰ আয়ি
"স্ব-ষ্টেনয়াষ্টজত: ষ্টকমােজে কমী"
BVQ_08 আনপাোক েধৰাকক, আনপাোৰ ষ্টকমােজে কমী আনছ/আষ্টছল? (হকৱল হতওঁনলাকক হসাধক ষ্টেসকনল BVQ_07-ত ষ্টবকল্প 3 ষ্টেবণ ািে কনৰষ্টছল)
অনুগ্ৰহ কনৰ নলখক।
...................................... জন কৰ্ী
"অেয কমীসকলক তত্বাৱধাে কৰা"
BVQ_09 আপুষ্টে অেয কমীসকলৰ তত্ত্বাৱধাে কনৰ/কষ্টৰষ্টছল হে?
(TN: তত্বাৱধাে মানে পেণ নবেৰ্ৰ হেত্ৰত হেতৃ ত্বৰ কােণ কলাপ আৰু অেযসকলৰ কামৰ বানব িাষ্টয়ত্ব গ্ৰহৰ্ কৰান া বুষ্টজব লাষ্টগ্ব।)

অেুগ্ৰহ কষ্টৰ হকৱল এটি বাকছত টিক কৰক।
1 হে (অনুগ্ৰহ কনৰ BVQ_10-সল অগ্ৰসৰ হওক)
2 নহে
"তত্ত্বাৱধাে কৰা অেয কমীসকলৰ সংখযা"
BVQ_10 আপুষ্টে ষ্টকমােজে কমীৰ তত্বাৱধাে কনৰ/কষ্টৰষ্টছল?
অনুগ্ৰহ কনৰ নলখক।
.................................... জন কৰ্ী।
"সংিাৰ প্ৰকাৰ, লািজেক/অলািজেক"
BVQ_11 আপুষ্টে এটি লািজেক সংিা হে এটি অলািজেক সংিাৰ বানব কাম কনৰ/কষ্টৰষ্টছল?
(TN: প্ৰনয়াজে হ'হল, লািজেক অথবা অলািজেক সংিা সম্বনে বুজাবকল আনপাোৰ হিশ অেুোয়ী উিাহৰৰ্ ষ্টি স্পি কৰক।)
অেুগ্ৰহ কষ্টৰ হকৱল এটি বাকছত টিক কৰক।
1 ৰ্ই এটি লাভজনক সংস্থাৰ বায়ব কাৰ্ কয়ৰা/কনৰনিয়লা
2 ৰ্ই এটি অলাভজনক সংস্থাৰ বায়ব কাৰ্ কয়ৰা/কনৰনিয়লা
"সংিাৰ প্ৰকাৰ, িৰকাৰী/হবিৰকাৰী"
BVQ_12 আপুষ্টে এটি িৰকাৰী অথবা এটি হবিৰকাৰী ষ্টেনয়াগ্কতণাৰ বানব কাম কনৰ/কষ্টৰষ্টছল হে?

(TN: প্ৰনয়াজে হ'হল, ৰাজহুৱা অথবা বযষ্টক্তগ্ত ষ্টেনয়াগ্কতণা সম্বনে স্পিিানৱ বুজাবকল আনপাোৰ হিশ অেুোয়ী উিাহৰৰ্ ষ্টি স্পি কৰক।)
অেুগ্ৰহ কষ্টৰ হকৱল এটি বাকছত টিক কৰক।
1 িৰকাৰী ননয়োগকতম া
2 তবিৰকাৰী ননয়োগকতম া
"হপছা ISCO 1988”
আনপাোৰ হপছা ষ্টক/ষ্টক আষ্টছল - অথণ াৎ, আনপাোৰ প্ৰধাে কামৰ োম অথবা ষ্টশনৰাোম ষ্টক/ষ্টক আষ্টছল? (অেুগ্ৰহ কষ্টৰ ষ্টলখক আৰু ষ্টেমাে সম্ভৱ
BVQ_13a স্পিিানৱ বৰ্ণ ো কৰক।)
তৰ্াৰ তেিা হ'ল/আনিল......................................
আনপাোৰ প্ৰধাে কামত, আপুষ্টে হবষ্টছ িাগ্ সময় ষ্টক ধৰৰ্ৰ ষ্টক্ৰয়াকলাপ কনৰ/কষ্টৰষ্টছল? (অেুগ্ৰহ কষ্টৰ ষ্টলখক আৰু ষ্টেমাে সম্ভৱ স্পিিানৱ বৰ্ণ ো
BVQ_13b কৰক।)
অনুগ্ৰহ কনৰ ইোত নলখক .............................................
আপুষ্টে ষ্টে ফামণ /সংিাৰ বানব কাম কনৰ/কষ্টৰষ্টছল হসইন ানৱ প্ৰধােকক ষ্টক কনৰ/কষ্টৰষ্টছল - অথণ াৎ, ষ্টক ধৰৰ্ৰ উৎপািে/কাম আনপাোৰ কমণ িলীত
BVQ_13c সম্পাষ্টিত হয়? (অেুগ্ৰহ কষ্টৰ ষ্টলখক আৰু ষ্টেমাে সম্ভৱ স্পিিানৱ বৰ্ণ ো কৰক।)
অনুগ্ৰহ কনৰ ইোত নলখক .............................................
"মূল অৱিাে"
BVQ_14 ষ্টেম্নষ্টলষ্টখতনবাৰৰ ষ্টিতৰত হকােন ানৱ সনবণ াতমিানৱ আনপাোৰ বতণমাে পষ্টৰষ্টিষ্টত বৰ্ণ ো কনৰ?
েষ্টি আপুষ্টে সামষ্টয়ক অসুিতা/ষ্টপতৃ ত্ব-মাতৃ ত্ব সংক্ৰান্ত ছু টি/অৱসৰ/ধমণ ঘ প্ৰিৃষ্টতৰ কাৰনৰ্ সামষ্টয়কিানব কাম েকৰাকক আনছ, হতনেহ'হল অেুগ্ৰহ
কষ্টৰ আনপাোৰ স্বািাষ্টৱক কমণ পষ্টৰষ্টিষ্টতৰ কথা উনেখ কৰক।
অেুগ্ৰহ কষ্টৰ হকৱল এটি বাকছত টিক কৰক।
দৰৰ্হাসহ কাৰ্ত ননযুি (এজন কৰ্ী, স্ব-ননয়োনজত বযনি নহিায়ে, অথবা আয়োনাৰ
1 ননজৰ োনৰবানৰক বযৱসােত কাৰ্ কনৰয়ি)
2 ননবনুৱা আৰু কাৰ্ নবিানৰ আয়ি
নিিাগ্ৰহণৰত, নবদযালেত/নিিাথী/নবদযাথী/আননক িু টিত থানকয়লও (ননয়োগকতম াৰ দ্বাৰা
3 দৰৰ্হাপ্ৰাপ্ত নহে)
4 নিিাননবি অথবা প্ৰনিিাথী
5 স্থােীভায়ব অসুস্থ অথবা অিৰ্
"এটি িায়ী সম্পকণৰ সসনত বাস কষ্টৰ আনছ"

6 অৱসৰপ্ৰাপ্ত
ঘৰৰ কাৰ্ কয়ৰ, ঘৰ, নিশুসকলৰ অথবা
7 অনযানয বযনিসকলৰ তিাৱানিতা কয়ৰ
9 অনযানয

BVQ_15 আনপাোৰ স্বামী/স্ত্ৰী অথবা এজে িায়ী সঙ্গী আনছ হে আৰু, েষ্টি আনছ, হতনেহ'হল আনপাোনলানক এনক ঘৰনতই বাস কনৰ হে?
(TN: হিশ-ষ্টিষ্টতক পষ্টৰিাষা হেনে 'কমে-ল স্পাউি' অথবা "িায়ী সঙ্গী"ৰ অথণ বযাখযা কৰাৰ বানব বযৱহাৰ কৰা হ'ব পানৰ।)
অেুগ্ৰহ কষ্টৰ হকৱল এটি বাকছত টিক কৰক।
হে, তৰ্াৰ এজন স্বাৰ্ী/স্ত্ৰী/সঙ্গী আয়ি আৰু আনৰ্ এয়কই ঘৰত বাস কয়ৰা (অনুগ্ৰহ কনৰ
নহে, তৰ্াৰ তকায়না স্বাৰ্ী/স্ত্ৰী/সঙ্গী নাই
1 BVQ_16-সল অগ্ৰসৰ হওক)
3 (অনুগ্ৰহ কনৰ BVQ_22-সল অগ্ৰসৰ হওক)
হে, তৰ্াৰ স্বাৰ্ী/স্ত্ৰী/সঙ্গী আয়ি নকন্তু আনৰ্ এয়ক ঘৰত বাস নকয়ৰা (অনুগ্ৰহ কনৰ
2 BVQ_16-সল অগ্ৰসৰ হওক)
R32
1
2
3
4
N33
N34

(েষ্টি িায়ী সঙ্গী আনছ - স্বামী/স্ত্ৰীসহ) আনপাোৰ বতণমাে স্বামী/স্ত্ৰী/সঙ্গীৰ ষ্টশোগ্ত হোগ্যতা ষ্টকমাে?
অ-প্ৰথাগত নিিা (েনঢ়ব আৰু নলনখব োয়ৰ)
5 োতক েযমন্ত
প্ৰাথনৰ্ক স্তৰ েযমন্ত
6 োতয়কািৰ েযমন্ত
উচ্চ নবদযালে েযমন্ত
7 তেিাদাৰী
উচ্চতৰ ৰ্াধযনৰ্ক
0 ননৰিৰ (েনঢ়ব অথবা নলনখব তনাৱায়ৰ)
আনপাোৰ স্বামী/স্ত্ৰী/সঙ্গীৰ জন্ম হকষ্টতয়া সহষ্টছল? (েষ্টি িায়ী সঙ্গী - স্বামী/স্ত্ৰীসহ)
………………….
বতণমাে সম্পকণৰ সিঘণ: (েষ্টি িায়ী সঙ্গী - স্বামী/স্ত্ৰীসহ)
আপুষ্টে আৰু আনপাোৰ স্বামী/স্ত্ৰী/িায়ী সঙ্গী ষ্টকমাে ষ্টিে ধষ্টৰ এনকলনগ্ বাস কষ্টৰ আনছ?
.....................বিৰ

"স্বামী/স্ত্ৰী, সঙ্গী: বতণমাে, আগ্নত অথবা হকষ্টতয়াও িৰমহাসহ কামত ষ্টেেুক্ত োষ্টছল"
অথণ হবালনত মই ক'ব ষ্টবিাষ্টৰনছা হে, এজে কমী, স্ব-ষ্টেনয়াষ্টজত ষ্টহিানপ অথবা আনপাোৰ ষ্টেজৰ পাষ্টৰবাষ্টৰক বযৱসায়ত প্ৰষ্টত সপ্তাহত েূেযতম
এঘন্টা কাম কষ্টৰ উপাজণে কৰা। আপুষ্টে েষ্টি সামষ্টয়ক অসুিতা/ষ্টপতৃ ত্ব-মাতৃ ত্বকালীে ছু টি/ছু টি কন াৱা/ধমণ ঘ ইতযাষ্টিৰ বানব সামষ্টয়কিানব
িৰমহাৰ বানব কাম েকৰাকক আনছ, হতনেহ'হল অেুগ্ৰহ কষ্টৰ আনপাোৰ সাধাৰৰ্ কমণ ৱিা উনেখ কৰক।
আনপাোৰ স্বামী/স্ত্ৰী/সঙ্গীনয় বতণমাে িৰমহাৰ বানব কাম কনৰ হে, হতওঁ আগ্নত িৰমহাৰ বানব কাম কষ্টৰষ্টছল হে, অথবা হতওঁ হকষ্টতয়াও িৰমহাসহ
BVQ_16 কামত ষ্টেেুক্ত োষ্টছল হেষ্টক?
অেুগ্ৰহ কষ্টৰ হকৱল এটি বাকছত টিক কৰক।

1 ততওঁ বতম ৰ্ান দৰৰ্হাসহ কাৰ্ কয়ৰ (অনুগ্ৰহ কনৰ BVQ_17-সল অবযাহত ৰাখক)
ততওঁ বতম ৰ্ান দৰৰ্হাসহ কাৰ্ নকয়ৰ নকন্তু ততওঁ আগয়ত দৰৰ্হাসহ কাৰ্ত ননযুি আনিল
2 (অনুগ্ৰহ কনৰ BVQ_18-সল অবযাহত ৰাখক)
"স্বামী/স্ত্ৰী, সঙ্গীাঃ প্ৰষ্টত সপ্তাহত কৰা কামৰ ঘন্টা"

ততওঁ তকনতোও দৰৰ্হাসহ কাৰ্ত ননযুি নানিল
3 (অনুগ্ৰহ কনৰ BVQ_21-সল অবযাহত ৰাখক)

অষ্টতষ্টৰক্ত সময় অন্তিণ ু ক্ত কষ্টৰ, আনপাোৰ স্বামী/স্ত্ৰী/সঙ্গীনয় সাধাৰৰ্নত এ া সাধাৰৰ্ সপ্তাহত, গ্নে, ষ্টকমাে ঘন্টা িৰমহাৰ বানব কাম কনৰ? (হতওঁ
েষ্টি একাষ্টধক ষ্টেনয়াগ্কতণাৰ সহ কাম কনৰ, অথবা হতওঁ েষ্টি কমী আৰু স্ব-ষ্টেনয়াষ্টজত বযষ্টক্ত িুনয়া াই হয়, হতনেহ'হল অেুগ্ৰহ কষ্টৰ হতওঁ কৰা কামৰ
BVQ_17 মুঠ সময় গ্ৰ্ো কৰক।) ("সিষ্টেক" সুষ্টধব পানৰ আৰু হসইন া 7/6/5ৰ দ্বাৰা পূৰৰ্ কৰক)
অনু গ্ৰহ কৰি ৰিখক।
অনতনৰি সৰ্ে অন্তভুম ি কনৰ গয়ে, ততওঁ এসপ্তাহত ................................. ঘণ্টা, কাৰ্ কয়ৰ।
"স্বামী/স্ত্ৰী, সঙ্গী: কমণ সংিােৰ সম্পকণ"

েষ্টি হতওঁ একাষ্টধক ষ্টেনয়াগ্কতণাৰ সহ কাম কনৰ, অথবা ষ্টেনজই কমী আৰু স্ব-ষ্টেনয়াষ্টজত িুনয়া াই হয় হতনেহ'হল অেুগ্ৰহ কষ্টৰ হতওঁৰ প্ৰধাে কামন া
উনেখ কৰক। েষ্টি হতওঁ অৱসৰপ্ৰাপ্ত হয় অথবা বতণমাে কমণ ৰত েহয়, হতনেহ'হল হতওঁৰ অষ্টন্তম প্ৰধাে কামন া উনেখ কৰক।
BVQ_18 আনপাোৰ স্বামী/স্ত্ৰী/সঙ্গী এজে কমী/কমী আষ্টছল হে, স্ব-ষ্টেনয়াষ্টজত বযষ্টক্ত হে, অথবা হতওঁৰ ষ্টেজৰ পষ্টৰয়ালৰ বযৱসায় কাম কনৰ?
(TN: হিশ-ষ্টিষ্টতক পষ্টৰিাষানবাৰ হেনে 'িৰমহানিাগ্ী কমণ িাৰী' বা 'িৰমহানিাগ্ী েষ্টমক' ইয়াত "কমী"ৰ অথণ বযাখযা কষ্টৰবকল বযৱহাৰ কষ্টৰব
পাষ্টৰ।)
অেুগ্ৰহ কষ্টৰ হকৱল এটি বাকছত টিক কৰক।
1 এজন কৰ্ী

3 কৰ্ীসহ স্ব-ননয়োনজত বযনি
ততওঁৰ ননজৰ েনৰোলৰ বযৱসােত কাৰ্ কনৰ
4 আয়ি

2 কৰ্ী তনায়হাৱা স্ব-ননয়োনজত বযনি
"স্বামী/স্ত্ৰী, সঙ্গীাঃ অেযােয কমীৰ তত্বাৱধাে"
BVQ_19 আনপাোৰ স্বামী/স্ত্ৰী/সঙ্গীনয় অেযােয কমীৰ তত্বাৱধাে কনৰ/কষ্টৰষ্টছল হে?
(TN: তত্বাৱধাে মানে পেণ নবেৰ্ৰ হেত্ৰত হেতৃ ত্বৰ কােণ কলাপ আৰু অেযসকলৰ কামৰ বানব িাষ্টয়ত্ব গ্ৰহৰ্ কৰান া বুষ্টজব লাষ্টগ্ব।)
অেুগ্ৰহ কষ্টৰ হকৱল এটি বাকছত টিক কৰক।
1 হে
2 নহে
"স্বামী/স্ত্ৰী, সঙ্গীাঃ হপছা ISCO 1988”

আনপাোৰ স্বামী/স্ত্ৰী/সঙ্গীৰ হপছা ষ্টক/ষ্টক আষ্টছল - অথণ াৎ, হতওঁৰ প্ৰধাে কামৰ োম অথবা ষ্টশনৰাোম ষ্টক/ষ্টক আষ্টছল? (অেুগ্ৰহ কষ্টৰ ষ্টলখক আৰু
BVQ_20a ষ্টেমাে সম্ভৱ স্পিিানৱ বৰ্ণ ো কৰক।)
তাৰ তেিা হ'ল/আনিল.......................................
BVQ_20b হতওঁৰ প্ৰধাে কামত, হতওঁ হবষ্টছ িাগ্ সময় ষ্টক ধৰৰ্ৰ ষ্টক্ৰয়াকলাপ কনৰ/কষ্টৰষ্টছল? (অেুগ্ৰহ কষ্টৰ ষ্টলখক আৰু ষ্টেমাে সম্ভৱ স্পিিানৱ বৰ্ণ ো কৰক।)
অনুগ্ৰহ কনৰ ইোত নলখক ............................................................
হতওঁ ষ্টে ফামণ /সংিাত কাম কনৰ/কষ্টৰষ্টছল তাত প্ৰধােকক ষ্টক সতয়াৰ কনৰ/কষ্টৰষ্টছল - অথণ াৎ, হতওঁৰ কমণ িলীত ষ্টক ধৰৰ্ৰ কাম উৎপািে/সম্পাষ্টিত
BVQ_20c হয়? (অেুগ্ৰহ কষ্টৰ ষ্টলখক আৰু ষ্টেমাে সম্ভৱ স্পিিানৱ বৰ্ণ ো কৰক।)
অনুগ্ৰহ কনৰ ইোত নলখক ............................................................
"স্বামী/স্ত্ৰী, সঙ্গীাঃ মূল অৱিাে"
ষ্টেম্নষ্টলষ্টখতনবাৰৰ ষ্টিতৰত হকােন ানৱ আনপাোৰ স্বামী/স্ত্ৰী/সঙ্গীৰ বতণমাে পষ্টৰষ্টিষ্টতন া সনবণ াতমিানৱ বৰ্ণ ো কনৰ? েষ্টি হতওঁ সামষ্টয়ক
অসুিতা/ষ্টপতৃ -মাতৃ ত্ব সংক্ৰান্ত ছু টি/অৱসৰ/ধমণ ঘ প্ৰিৃষ্টতৰ কাৰনৰ্ সামষ্টয়কিানব কাম কষ্টৰ থকা োই, অেুগ্ৰহ কষ্টৰ হতওঁৰ স্বািাষ্টৱক কমণ পষ্টৰষ্টিষ্টত
BVQ_21 উনেখ কৰক।
অেুগ্ৰহ কষ্টৰ হকৱল এটি বাকছত টিক কৰক।
দৰৰ্হাসহ কাৰ্ত ননযুি (এজন কৰ্ী, স্ব-ননয়োনজত বযনি নহিায়ে, অথবা ততওঁ ননজৰ
1 েনৰোলৰ বযৱসােত কাৰ্ কনৰয়ি)
2 ননবনুৱা আৰু কাৰ্ নবিানৰ আয়ি
নবদযালেত (ননয়োগকতম াৰ দ্বাৰা দৰৰ্হাপ্ৰাপ্ত নহে) নিিাৰত/নিিাথী/নবদযাথী আননক
3 িু টিত থানকয়লও
4 নিিাননবি বা প্ৰনিিণাথী
5 স্থােীভায়ব অসুস্থ অথবা অিৰ্

6 অৱসৰোপ্ত
ঘৰৰ কাৰ্ কয়ৰ, ঘৰ, নিশুসকলৰ অথবা
7 অনযানয বযনিসকলৰ তিাৱানিতা কয়ৰ
9 অনযানয

"েষ্টমক সংগ্ঠেৰ সিসযপি"
আপুষ্টে এটি েষ্টমক সংগ্ঠে অথবা অেুৰূপ সংগ্ঠেৰ সিসয হয় অথবা হকষ্টতয়াবা সিসয আষ্টছল হে? েষ্টি হয়: হসইন া বতণমাে আনছ হে হকৱল
BVQ_22 আগ্নত আষ্টছল?
TN: হিশ-ষ্টিষ্টতক পষ্টৰিাষানবাৰ ইয়াত "সংগ্ঠেৰ সিসযপি"ৰ অথণ বযাখযা কৰাৰ বানব বযৱহাৰ কৰা হ'ব পানৰ।)
অেুগ্ৰহ কষ্টৰ হকৱল এটি বাকছত টিক কৰক।
1 হে, বতম ৰ্ান আয়ি
2 হে, আগয়ত আনিল নকন্তু বতম ৰ্ান নাই
"হিশ-ষ্টিষ্টতক ধমীয় অন্তিণ ু ষ্টক্ত "
BVQ_23 আপুষ্টে এটি ধমণ ৰ অন্তগ্ণ ত হয় হে, েষ্টি হয়, হতনেহ'হল আপুষ্টে হকাে ধমণ ৰ অন্তগ্ণ ত?
অেুগ্ৰহ কষ্টৰ হকৱল এটি বাকছত টিক কৰক।
তকায়না ধৰ্ম নাই
0
তকথনলক
1
প্ৰ'তটিাণ্ট
2
অয়থমাডক্স
3
অনযানয খ্ৰীিান
4
ইহুদী
5
"ধমীয় হসৱাত উপষ্টিষ্টত"

3 নহে, তকনতোও নানিল

ৰ্ুিলৰ্ান
তবৌি
নহন্দু
এনিোৰ অনযানয ধৰ্ময়বাৰ
অনযানয ধৰ্ময়বাৰ

6
7
8
9
10

BVQ_24 ষ্টববাহ, অনন্তযষ্টি ষ্টক্ৰয়া, প্ৰিৃষ্টতৰ ষ্টেষ্টিো ষ্টবনশষ ষ্টকছু মাে সামাষ্টজক অেুষ্ঠােৰ বাষ্টহনৰ, আপুষ্টে
অেুগ্ৰহ কষ্টৰ হকৱল এটি বাকছত টিক কৰক।
1 সপ্তাহত বহুতবাৰ অথবা অনধক সঘয়ন
2 সপ্তাহত এবাৰ
3 ৰ্াহত 2 অথবা 3 বাৰ
4 ৰ্াহত এবাৰ
"ওপৰ-তল স্ব-অৱিাে"

ষ্টকমাে সঘোই ধমীয় অেুষ্ঠােত উপষ্টিত থানক?
5
6
7
8

এবিৰত তকবাবায়ৰা
বিৰত এবাৰ
বিৰত এবাৰয়ৰা কৰ্
তকনতোও নহে

আমাৰ সমাজত, ষ্টকছু মাে হগ্া আনছ ষ্টেসকনল ওপৰৰ ফানল থাষ্টকব ষ্টবিানৰ আৰু ষ্টকছু মাে হগ্া আনছ ষ্টেসকনল তলৰ ফানল থাষ্টকব ষ্টবিানৰ।
BVQ_25 তলত এটি হেল আনছ ষ্টেন া ওপৰৰ পৰা তলকল োয়। আপুষ্টে ষ্টেজনক এই হেলৰ ক'ত ৰাষ্টখব?
অেুগ্ৰহ কষ্টৰ হকৱল এটি বাকছত টিক কৰক।
1 তলত
6
2
7
3
8
4
9
5
10 ওপৰত
"উতৰিাতাই ষ্টবগ্ত সাধাৰৰ্ ষ্টেবণ ািেত হিা িাে কষ্টৰষ্টছল হে?"
আজকাষ্টল ষ্টকছু মাে মােুনহ এ া অথবা অেযােয কাৰৰ্ত হিা িাে েকনৰ। আপুষ্টে ষ্টবগ্ত সাধাৰৰ্ ষ্টেবণ ািেত ( হলাকসিা) 2009 হিা িাে
BVQ_26 কষ্টৰষ্টছলনে?
অেুগ্ৰহ কষ্টৰ হকৱল এটি বাকছত টিক কৰক।
1 হে, ৰ্ই তভাটদান কনৰনিয়লা (অেুগ্ৰহ কষ্টৰ BVQ_27-সল োওক)
2 নহে, ৰ্ই তভাটদান কৰা নানিয়লা (অেুগ্ৰহ কষ্টৰ BVQ_28-সল োওক)
0 ৰ্ই নবগত ননবমািনত তভাটদানৰ বায়ব উেযুি নানিয়লা (অেুগ্ৰহ কষ্টৰ BVQ_28-সল োওক)
"ষ্টবগ্ত সাধাৰৰ্ ষ্টেবণ ািেত হিা িাে কৰা িল"
BVQ_27 ষ্টবগ্ত সাধাৰৰ্ ষ্টেবণ ািে 2009ৰ ষ্টবষনয় ষ্টিন্তা কষ্টৰ ( হলাক সিা) কওক, আপুষ্টে হকাে িলৰ পনে হিা িাে কষ্টৰষ্টছল?
অেুগ্ৰহ কষ্টৰ হকৱল এটি বাকছত টিক কৰক।
1 কংয়গ্ৰি +
2 নবয়জনে +
3 বাওঁেন্থী দল/কনৰ্উননি দল
4 তৃ তীে ফ্ৰন্ট

5 আঞ্চনলক দল
অনযানয ........................... (নননদম িকক
6 কওক)
0 ক'ব তনাৱায়ৰা

"হিশ-ষ্টিষ্টতক: মূল হিশ / জাষ্টত / জাষ্টতগ্ত পষ্টৰিয় / পষ্টৰয়ালৰ উৎস"
পৰৱতী প্ৰশ্নন ানৱ উতৰিাতাৰ জাষ্টতগ্ত প িূষ্টম বা এটি জাষ্টত/সম্প্ৰিায়ৰ সসনত অন্তিণ ু ক্ত থকা সম্পনকণ আনপাোৰ হিশ-ষ্টিষ্টতক ধাৰৰ্াৰ ষ্টবষনয়
কাম কষ্টৰব।
BVQ_28 অেুগ্ৰহ কষ্টৰ ষ্টিষ্টিত কৰক হে ষ্টেম্নষ্টলষ্টখত হকাে হগ্া বা হগ্া নবাৰৰ ষ্টিতৰত আপুষ্টে ষ্টেজনক অন্তিণ ু ক্ত বুষ্টল ষ্টবনবষ্টিত কনৰ?
অেুগ্ৰহ কষ্টৰ হকৱল এটি বাকছত টিক কৰক।
1 নহন্দুাঃ এিনি (অনুসূিীত জানত/দনলত)

7 ৰ্ুিলৰ্ানাঃ অনযানয

2 নহন্দুাঃ এিটি (অনুসূিীত জনজানত)

8 খ্ৰীনিোনাঃ সাধাৰণ

3 নহন্দুাঃ অ'নবনি (অনযানয নেিেৰা জানত)

9 খ্ৰীনিোনাঃ অনযানয

4 নহন্দুাঃ উচ্চ তেণীৰ নহন্দু

10 নিখাঃ সাধাৰণ

5 ৰ্ুিলৰ্ানাঃ নিো

11 নিখাঃ দনলত

6 ৰ্ুিলৰ্ানাঃ িু নি

0 অনযানয

"পষ্টৰয়ালত ষ্টকমােজে বযষ্টক্ত আনছ"
< TN: ষ্টশশুসকলৰ সসনত হকিুঁ ৱাসকলৰ পাথণ কয বুজাবকল বযৱহাৰ কষ্টৰব লগ্া বয়স - হোনৱৰ বেেীৰ ষ্টিতৰত থকা [ষ্টবিযালয়ৰ বয়স] আনপাোৰ হিশত ষ্টবিযালয়কল োবকল আৰম্ভ কৰা বাধযতামূলক বয়সৰ দ্বাৰা ষ্টেধণ াষ্টৰত হয়। িাৰতত প্ৰাথষ্টমক ষ্টবিযালয়কল হোৱাৰ বাধযতামূলক
বয়স হ'ল 5 বছৰ। গ্ষ্টতনক, ষ্টেসকল 5ৰ পৰা 17 বছৰ বয়সৰ ষ্টিতৰত আনছ হতওঁনলাকক ষ্টশশু ষ্টহিানপ উনেখ কৰা হয়, আৰু ষ্টেসকলৰ বয়স 4
বছৰ হতওঁনলাকক "হকিুঁ ৱা" হবালা হয়।
BVQ_29 আনপাোক ধষ্টৰ,- ষ্টশশুসহ - সাধাৰৰ্নত আনপাোৰ পষ্টৰয়ালত হকইজে বযষ্টক্ত বাস কনৰ?
অনুগ্ৰহ কনৰ ইোত নলখক ...............................................
BVQ_29a আনপাোৰ পষ্টৰয়ালত ষ্টকমােজে প্ৰাপ্তবয়ে বযষ্টক্ত বাস কনৰ (18 বছৰ অথবা হবষ্টছ)?
অনুগ্ৰহ কনৰ ইোত নলখক ...............................................
BVQ_30 আনপাোৰ পষ্টৰয়ালত 5ৰ পৰা 17 বছৰ বয়সৰ ষ্টকমােজে ষ্টশশু বাস কনৰ?
অনুগ্ৰহ কনৰ ইোত নলখক ...............................................
BVQ_31 আনপাোৰ পষ্টৰয়ালত 4 বছৰ পেণ ন্ত বয়সৰ হকইজে হকিুঁ ৱা বাস কনৰ?
অনুগ্ৰহ কনৰ ইোত নলখক ..............................................
"বযষ্টক্তগ্ত উপাজণে"
BVQ_32 কৰ আৰু অেযােযনবাৰ বাি ষ্টিয়াৰ আগ্নত, আনপাোৰ ষ্টেজৰ মুঠ মানহকীয়া গ্ে উপাজণে ষ্টকমাে?
(TN: হিশ-ষ্টিষ্টতক কতণ েনবাৰ সম্বনে উতৰিাতাক মেত হপলাই ষ্টিবকল বযাখযামূলক হ াকানবাৰ হোগ্ কষ্টৰব পাষ্টৰ।)
অনুগ্ৰহ কনৰ ইোত নলখক .................................................. ( কা) ( আপুষ্টে েষ্টি এটি একক পষ্টৰয়ালত বাস কনৰ (অেুগ্ৰহ কষ্টৰ
BVQ_34-সল োওক)
"পষ্টৰয়ালৰ উপাজণে"
কৰ আৰু অেযােযনবাৰ বাি ষ্টিয়াৰ আগ্নত, আনপাোৰ পষ্টৰয়ালৰ মুঠ মানহকীয়া গ্ে উপাজণে ষ্টকমাে? (TN: হিশ-ষ্টিষ্টতক কতণ েনবাৰ সম্বনে
BVQ_33 উতৰিাতাক মেত হপলাই ষ্টিবকল বযাখযামূলক হ াকানবাৰ হোগ্ কষ্টৰব পাষ্টৰ।)
অনুগ্ৰহ কনৰ ইোত নলখক ................................................... ( কা)
"অংশীিাষ্টৰত্বৰ আইেসম্মত অৱিা"
BVQ_34 আনপাোৰ বতণমাে সববাষ্টহক সম্পকণ ষ্টিষ্টত ষ্টক?
TN: "ষ্টিষ্টিল পা ণ োৰষ্টশ্বপৰ" অথণ হ'ল ষ্টবয়া হোনহাৱাকক আেুষ্ঠাষ্টেকিানৱ আইেত এনকলনগ্ বাস কৰা। মুখয অেুসোেকাৰীসকল: অেুগ্ৰহ কষ্টৰ
প্ৰশ্নন া অৱতাৰৰ্া কৰাৰ সময়ত আনপাোৰ হিশত "ষ্টিষ্টিল পা ণ োৰষ্টশ্বপ" মানে ষ্টক হসই সম্বনে আনলাকপাত কৰক। অেুগ্ৰহ কষ্টৰ হিশ-ষ্টিষ্টতক
আইেী পষ্টৰিাষা বযৱহাৰ কৰক।
ষ্টেনবাৰ হিশত আইেসম্মত ষ্টিষ্টিল পা ণ োৰষ্টশ্বপ ষ্টবকল্প োই হতওঁনলানক অেুগ্ৰহ কষ্টৰ শাখা 2ৰ উতৰ বাি ষ্টিয়ক আৰু উতৰন া শাখা 3ৰ পৰা 6-ৰ
ষ্টিতৰত সমন্বয় কৰক।>
অেুগ্ৰহ কষ্টৰ হকৱল এটি বাকছত টিক কৰক।
স্বাৰ্ী/স্ত্ৰীৰ সসয়ত নববাহনবয়েনদত/আইনসম্মতভায়ব তৰ্াৰ সাৰ্ানজক সঙ্গীৰ
1 নববানহত
4 েৰা েৃথক
2 সাৰ্ানজক সঙ্গী
5 নবধবা/তৰ্াৰ সাৰ্ানজক সঙ্গীৰ ৰ্ৃতুয সহয়ি
তৰ্াৰ স্বাৰ্ী/স্ত্ৰী/সাৰ্ানজক সঙ্গীৰ েৰা েৃথক (ষ্টকন্তু এষ্টতয়াও আইেসম্মতিানব
ৰ্ই তকনতোও নববানহত নানিয়লা/তকনতোও
3 ষ্টববাষ্টহত/এষ্টতয়াও আইেসম্মতিানব সামাষ্টজক সঙ্গী ষ্টহিানপ আনছা)
6 তকায়না সাৰ্ানজক সঙ্গী নহিায়ে নানিয়লা
"বাস কৰা িাোঃ িহৰ - গ্াওঁ"
আপুষ্টে ে'ত বাস কনৰ হসইন া এনেকক বৰ্ণ ো কষ্টৰব হে...
অেুগ্ৰহ কষ্টৰ হকৱল এটি বাকছত টিক কৰক।
1 এখন ডাঙৰ িহৰ
2 এখন ডাঙৰ িহৰৰ সৰ্ীেত অথবা উেকণ্ঠ
3 এখন সৰু ৰ্হানগৰ অথবা িহৰ

BVQ_35

4 এখন গাওঁ
5 গাওঁৰ এখন োৰ্ অথবা ঘৰ

