ପରିବାରହର ପୁରୁଷ ଏବଂ ମେିଳାଙ୍କର ବଦଳୁ ଥିବା ଭୂମିକା IV
R1
R1a

ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ , ଆହମ ମେିଳାଙ୍କ ସମଵନ୍ଧହର ଆମ ପାଖ୍ହର କିଛ ି ପ୍ରଶନ ରେିଛ ି । ଆପଣ ହକହେ ମାତ୍ରାହର ସେମେ କିମଵା ଅସେମେ ଅଟନ୍ତି ….?
ଦୟାକରି ପ୍ରହେୟକ ଧାଡିହର ଏକ ବାକ୍ସହର ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
ଜଣେ ଚାକିରୀ କରୁଥିବା ମା ମଧ୍ୟ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଣସତିକି ଦୃ ଢ ଏବଂ ଗଭୀର ସମ୍ପକକ ରଖିପାଣର ଣେତିକି
1 ଦୃ ଢଭାବଣର ରାଜି
ଜେ କାେକୟ କରୁନଥିବା ମହିଳା ରଖିପାଣର ।

R1b

ଜଣେ ଶିଶୁ ୋହାର ସ୍କୁଲ୍ େି ବାର ବୟସ ଣହାଇନାହିଁ, ତାହାର ମା େଦି ଚାକିରୀ କରନ୍ତି ଣତଣବ ତାହାର
ଳାଳନପାଳନ ଉପଣର ଖାରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡିଥାଏ ।

2 ରାଜି

R1c

ସମସ୍ତକୁ ମିଶାଇ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଉପଣର ପ୍ରଭାବ ପଡିଥାଏ, େଦି ମହିଳା ଜଣେ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍କ ସମୟ ଚାକିରୀ କରନ୍ତି
।

3 ନା ରାଜି ନା ଅରାଜି

R1d

ଚାକିରୀ କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ମହିଳା ପ୍ରକୃ ତଣର ଏକ ଘର ଏବଂ ଶିଶୁ ଚାହାନ୍ତି ।

R1e

ଜଣେ ଗୃହେ
ି ୀ ଣକବଳ ଣଦୟ ପାଇ କାେକୟ କରନ୍ତି ।

R2
R2a
R2b

R3
R3a
R3b

R4
R4a
R4b
R4c
R4d

TN: 1e: "ପରିପୁରଣ ଅର୍ଥଣ "ସନ୍ତୁଷ୍ଟ" ଏବଂ ନୁ ହେଁ "ସମୟ ଖ୍ର୍ଚ୍ଣ ହେଉଥିବା", "ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍"ଣ ଇେୟାଦି ।
ଆପଣ ଏଥିକୁ ହକହେ ମାତ୍ରାହର ସେମେ କିମଵା ଅସେମେ ଅଟନ୍ତି ….?
ଦୟାକରି ପ୍ରହେୟକ ଧାଡିହର ଏକ ବାକ୍ସହର ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
ଘର ଆୟକୁ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଣୋଗଦାନ କରିବା ଆବଶୟକ ।
ଜଣେ ପୁରୁଷଙ୍କ କାେକୟ ଣହଉଛି ଟଙ୍କା ଣରାଜଗାର କରିବା; ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ କାେକୟ ଣହଉଛି ଘର ଏବଂ ପରିବାରକୁ
ଣଦଖିବା ।

4 ଅରାଜି
5 ଦୃ ଢ ଭାବଣର ଅରାଜି
8 ଚୟନ କରିପାରିବି ନାହିଁ

1 ଦୃ ଢଭାବଣର ରାଜି
2 ରାଜି

3 ନା ରାଜି ନା ଅରାଜି
4 ଅରାଜି
5 ଦୃ ଢ ଭାବଣର ଅରାଜି
8 ଚୟନ କରିପାରିବି ନାହିଁ
ଆପଣ ଭାବୁ ଛନ୍ତି କି ହଯ ମେିଳାମାହନ ଘର ବାୋହର ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ସମୟ କାଯଣୟ କରିବା, ଅଧା-ସମୟ କାଯଣୟ କରିବା ଉଚିେ କିମଵା ହକୌଣସି ସ୍ଥିେହି ର କାଯଣୟ କରିବା ଉଚିେ ମହନ କରୁ ନାେଁାନ୍ତି?
ଦୟାକରି ପ୍ରହେୟକ ଧାଡିହର ଏକ ବାକ୍ସହର ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
ଣେଣତଣବଣଳ ଜଣେ ଶିଶୁ ସ୍କୁଲ୍ େି ବା ବୟସ ଠାରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ ଣହାଇଥିଣବ ।
ସବୁ ଠାରୁ ସାନ ଶିଶୁ ସ୍କୁଲ୍ େି ବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପଣର ।

ଆପଣ ହକହେ ମାତ୍ରାହର ସେମେ କିମଵା ଅସେମେ ଅଟନ୍ତି ..?
ଦୟାକରି ପ୍ରହେୟକ ଧାଡିହର ଏକ ବାକ୍ସହର ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
ଅବିବାହିତ ଣଲାକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିବାହିତ ଣଲାକମାଣନ ସାଧାରେତଃ ସୁଖି ଥାଆନ୍ତି ।
ଣେଉମାଣନ ସନ୍ତାନ ଚାହାନ୍ତି ଣସମାଣନ ବିବାହିତ ହୁ ଅନ୍ତି ।
ବିବାହ ନକରିବାର ଇଚ୍ଛା ରଖି ଏକତ୍ର ବାସ କରିବା ଠିକ୍ ଅଣଟ ।
େଦି ଣକୌେସି ଣୋଡି ଣସମାନଙ୍କର ଣବୈବାହିକ ଜୀବନର ସମସୟା ସମାଧାନ କରିନାପାରନ୍ତି ଣତଣବ ବିବାହ ବିଣଚ୍ଛଦ
କରିବା ଣହଉଛି ଉତ୍ତମ ସମାଧାନ ଅଣଟ ।

1
2
3
8

ପୂର୍ଣ୍-କ ସମୟ କାେକୟ କରିବା
ଅଧା-ସମାୟ କାେକୟ କରିବା
ଘଣର ରହିବା
ଚୟନ କରିପାରିବି ନାହିଁ

1 ଦୃ ଢଭାବଣର ରାଜି
2 ରାଜି
3 ନା ରାଜି ନା ଅରାଜି
4 ଅରାଜି
5 ଦୃ ଢ ଭାବଣର ଅରାଜି
8 ଚୟନ କରିପାରିବି ନାହିଁ

N5

ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପରିବାରହର ଶିଶୁମାହନ ବଢିବା । ନିହମନାକ୍ତ ବିବରଣୀଗୁଡକ
ି ୁ ଆପଣ ହକହେ ରାଜି କିମଵା ଅରାଜି ଅଟନ୍ତି?

5Na

ଦୟାକରି ପ୍ରହେୟକ ଧାଡିହର ଏକ ବାକ୍ସହର ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
ମାଆ କିମଵା ପିତା ଦୁ ଇଜେଙ୍କ ମଧ୍ୟରି ଣକହି ଜଣେ ଣେତିକି ଶିଶୁର େତ୍ନ ଣନଇପାରିଣବ ଉଭୟ ମିଶି ଣସତିକି େତ୍ନ
ଣନପାରିଣବ ।

5Nb(N)
5Nc(N)

R6

N7

ଏକ ସମଲି ଙ୍ଗୀ ମହିଳା ଣୋଡି ପୁରୁଷ-ମହିଳା ଣୋଡି ପରି ସମାନ ଭାବଣର ଶିଶୁର ଲାଳନପାଳନ କରିପାରିଣବ ।
ଏକ ସମଲି ଙ୍ଗୀ ପୁରୁଷ ଣୋଡି ପୁରୁଷ-ମହିଳା ଣୋଡି ପରି ସମାନ ଭାବଣର ଶିଶୁର ଲାଳନପାଳନ କରିପାରିଣବ ।

ସବୁ ମିଶାଇ, ଏକ ପରିବାର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିଶୁ ସଂଖ୍ୟା କଣ ହେବା ଆବଶୟକ ହବାଲି ଭାବୁ ଛନ୍ତି?
ଦୟାକରି ନିମନହର ହଲଖ୍ନ୍ତୁ ।
_____________
ଆପଣ ହକହେ ମାତ୍ରାହର ସେମେ କିମଵା ଅସେମେ ଅଟନ୍ତି..?
ଦୟାକରି ପ୍ରହେୟକ ଧାଡିହର ଏକ ବାକ୍ସହର ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ।

1 ଦୃ ଢଭାବଣର ରାଜି
2 ରାଜି
3 ନା ରାଜି ନା ଅରାଜି
4 ଅରାଜି
5 ଦୃ ଢ ଭାବଣର ଅରାଜି
8 ଚୟନ କରିପାରିବି ନାହିଁ

TN6e: "ସାମାଜହର ସ୍ଥିେ"ି େୁ ଏେ "ସମାଜହର ସମ୍ମାନ, ସାମାଜିକ ସ୍ଥିେ"ି (କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ନୁ ହେଁ) କିମଵା "ସମ୍ମାନ" ମିଳିବ
N7a
N7b

ଶିଶୁର ବିକାସ ଣଦଖିବା ଣହଉଛି ଜୀବନର ସବକାଧିକ ଆନନ୍ଦମୟ ମୁହୁତ୍ତକ ।
ଶିଶୁ ଜନମ ଣହବା ଦ୍ଵାରା ବାପା-ମାଆ ସ୍ଵାଧିନତା ହରାଇଥାନ୍ତି ।

1 ଦୃ ଢଭାବଣର ରାଜି
2 ରାଜି

N7c(N)
N7d(N)
N7e(N)
N7f(N)

ଶିଶୁମାଣନ ଣସମାନଙ୍କର ମାତାପିତାଙ୍କ ପାଇ ଅଥିକ ଣବାଝ ଅଟନ୍ତି ।
ଶିଶୁ ଣହବା ଦ୍ଵାରା ଜଣେ କିମଵା ଉଭୟ ମାତାପିତାଙ୍କର ନିେୁକ୍ତି ଏବଂ ବୃ ତ୍ତଣି ର ବିକାଶ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ କରିଥାଏ ।
ଶିଶୁ ରହିବା ଦ୍ଵାରା ସମାଜଣର ଣଲାକଙ୍କ ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ବଢିଥାଏ ।
ବୟସ୍କ ମାତାପିତାଙ୍କୁ ବୟସ୍କ ଶିଶୁମାଣନ ସହାୟତାର ମୁଖୟ ଭୁମିକା ରହିଥାଏ ।

3 ନା ରାଜି ନା ଅରାଜି
4 ଅରାଜି
5 ଦୃ ଢ ଭାବଣର ଅରାଜି
8 ଚୟନ କରିପାରିବି ନାହିଁ

N8

ଉଭୟ ପୂର୍ଣ୍-ଣ ସମୟ କାଯଣୟରେ ଜହଣ ହଯାଡିଙ୍କୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ଣମାନ ହୋଇଥିବା ଏକ ଜନମ ହନଥିବା ଶିଶୁକୁ ବିଚାରକୁ ହନବା । ଶିଶୁର ଯତ୍ନ ହନବା ପାଇଁ ହସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ କିଛ ି ସମୟ
କାଯଣୟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ହୋଇର୍ଥାଏ ।

N8a

ଆପଣ ଭାବୁ ଛନ୍ତି କି ହଯ ହଦୟଯୁକ୍ତ ଛୁ ଟ ି ଉପଲବ୍ଧ ରେିବା ଆବଶୟକ?
(N8b ପଚାରନ୍ତୁ ଏବଂ N9, N10 ସହିତ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ)

1

ହ

2

ନା, ଣକୌେସି ଣଦୟେୁକ୍ତ ଛୁ ଟ ି ନରହିବା କଥା ଅଣଟ

N8b

N 11a କୁ ୋଆନ୍ତୁ

ଯଦି ୋୋ ଅହଟ, ହକହେ ସମୟ ପାଇଁ ଅହଟ?
ଦୟାକରି ଏଠାହର ହକହେ ମାସ ହେବା କର୍ଥା ଦଶଣାନ୍ତୁ ।
/

/ ମାସ

TN: “ହଦୟଯୁକ୍ତ ଛୁ ଟ”ି ଅନ୍ତଭଣୁକ୍ତ କରିବ ହଦୟଯୁକ୍ତ ମାେୃତ୍ଵଲାଭ, ହଦୟଯୁକ୍ତ ପିେୃତ୍ଵଲାଭ, ଏବଂ ହଦୟଯୁକ୍ତ ମାୋପିୋ ଛୁ ଟି ।
ଦୟାକରି ପ୍ରଶନ N9 & N10 ର ଉର୍ତ୍ର ଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ହଦୟଯୁକ୍ତ ଛୁ ଟି ସପକ୍ଷହର ରେିଥିହବ । ଅନୟର୍ଥା N11a କୁ ଯାଆନ୍ତୁ
N9

ଏବଂ କିଏ ଏେି ହଦୟ ହଦବା ଆବଶୟକ?
ଦୟାକରି ହକବଳ ଏକ ବକ୍ସହର ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ
TN: “ସରକାର” େୁ ଏେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥଣ “ରାଜୟ”, “ପବିିକ୍ ହସକଟର୍”; ଉଭୟ ହକନ୍ଦ୍ର କିମଵା ସାମାଜିକ ସରକାର ଅନ୍ତଭଣୁକ୍ତ ଅହଟ ।

1
2
3
4
8
N10

ସରକାର
ନିେୁକ୍ତିଦାତା
ଉଭୟ ସରକାର ଏବଂ ନିେୁକ୍ତିଦାତା
ଅନୟ ଉତ୍ସ
ଚୟନ କରିପାରିଣବ ନାହିଁ
ସମାନ ହଯାଡି ସମଵନ୍ଧହର ବର୍ତ୍ଣମାନ ମଧ୍ୟ ଭାବି କୁ େନ୍ତୁ, ଯଦି ଉଭୟ ସମାନ କାଯଣୟ ସଂସ୍ଥାହର ର୍ଥାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ହଦୟଯୁକ୍ତ ଛୁ ଟି ପାଇଁ ହଯାଗୟ ଅଟନ୍ତି, କିପରି ଏେି ହଦୟଯୁକ୍ତ ଛୁ ଟ ି ମାଆ ଏବଂ
ବାପା ମଧ୍ୟହର ବିଭକ୍ତ ହେବ?
TN: “ହଦୟଯୁକ୍ତ ଛୁ ଟ”ି ଅନ୍ତଭଣୁକ୍ତ କରିବ ହଦୟଯୁକ୍ତ ମାେୃତ୍ଵଲାଭ, ହଦୟଯୁକ୍ତ ପିେୃତ୍ଵଲାଭ, ଏବଂ ହଦୟଯୁକ୍ତ ମାୋପିୋ ଛୁ ଟି ।
ଦୟାକରି ହକବଳ ଏକ ବକ୍ସହର ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ

1

ମାଆ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍କ ଣଦୟେୁକ୍ତ ଛୁ ଟ ି ଅବଧି ଣନବା ଆବଶୟକ ଏବଂ ବାପା ଣଦୟେୁକ୍ତ ଛୁ ଟି ନଣନବା ଆବଶୟକ ।

2

ମାଆ ପ୍ରାୟତଃ ଣଦୟେୁକ୍ତ ଛୁ ଟ ି ଣନବା ଆବଶୟକ ଏବଂ ବାପା ତାହାର କିଛ ି ମାତ୍ରା ଣନବା ଆବଶୟକ ।

3

ମାଆ ଏବଂ ବାପା ଉଭୟ ଣଦୟେୁକ୍ତ ଛୁ ଟର
ି ଅଧା ଅଧା ଣନବା ଆବଶୟକ ।

4

ବାପା ପ୍ରାୟତଃ ଣଦୟେୁକ୍ତ ଛୁ ଟ ି ଣନବା ଆବଶୟକ ଏବଂ ମାଆ ତାହାର କିଛ ି ମାତ୍ରା ଣନବା ଆବଶୟକ ।

5

ବାପା ସମ୍ପୁର୍ଣ୍କ ଣଦୟେୁକ୍ତ ଛୁ ଟ ି ଅବଧି ଣନବା ଆବଶୟକ ଏବଂ ମାଆ ଣଦୟେୁକ୍ତ ଛୁ ଟି ନଣନବା ଆବଶୟକ ।

8

ଚୟନ କରିପାରିଣବ ନାହିଁ
ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ

N11a

1
2
3
4
5
6
8
N11b
1
2
3
4

ଜହଣ ସ୍କୁଲ୍ ଯି ବା ବୟସର ଶିଶୁକୁ ବିଚାରକୁ ହନବା । କଣ ଅହଟ, ଆପଣଙ୍କର ମୋମେହର, ହେଉଛି ହସମାନଙ୍କର ପରିବାର ଏବଂ କାଯଣୟ ଜୀବନ କିପରି ଆହୟାଜିେ କରିବା କର୍ଥା?
ଦୟାକରି ହକବଳ ଏକ ବକ୍ସହର ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ
TN: ”ସ୍କୁଲ୍ ଯି ବା ବୟସହର” ଅର୍ଥଣ ହଦୈନକ
ି /ବାଧ୍ୟୋମୂଳକ ସ୍କୁଲ୍ ଯିବା ବୟସହର ଅହଟ ।
ମାଆ ଘଣର ରହିବା ଆବଶୟକ ଏବଂ ବାପା ସମ୍ପୁର୍ଣ୍କସମୟ କାେକୟରତ ଣହବା ଆବଶୟକ ।
ମାଆ ଅଧା-ସମୟ କାେକୟ କରିବା ଏବଂ ବାପା ସମ୍ପୁର୍ଣ୍କସମୟ କାେକୟରତ ଣହବା ଆବଶୟକ ।
ଉଭୟ ମା ଏବଂ ବାପା ସମ୍ପୁର୍ଣ୍କସମୟ କାେକୟରତ ଣହବା ଆବଶୟକ ।
ଉଭୟ ମା ଏବଂ ବାପା ଅଧା-ସମୟ କାେକୟରତ ଣହବା ଆବଶୟକ ।
ବାପା ଅଧା-ସମୟ କାେକୟ କରିବା ଏବଂ ମାଆ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍କସମୟ କାେକୟରତ ଣହବା ଆବଶୟକ ।
ବାପା ଘଣର ରହିବା ଆବଶୟକ ଏବଂ ମାଆ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍କସମୟ କାେକୟରତ ଣହବା ଆବଶୟକ ।
ଚୟନ କରିପାରିଣବ ନାହିଁ
ଏବଂ, ଆପଣଙ୍କର ମୋମେହର, ଏେି ବିକଳ୍ପଗୁଡକ
ି ମଧ୍ୟରୁ ହକଉଁଟି ଉପଯୁକ୍ତ ଅହଟ?
ଦୟାକରି ହକବଳ ଏକ ବକ୍ସହର ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ
ମାଆ ଘଣର ରହିବା ଆବଶୟକ ଏବଂ ବାପା ସମ୍ପୁର୍ଣ୍କସମୟ କାେକୟରତ ଣହବା ଆବଶୟକ ।
ମାଆ ଅଧା-ସମୟ କାେକୟ କରିବା ଏବଂ ବାପା ସମ୍ପୁର୍ଣ୍କସମୟ କାେକୟରତ ଣହବା ଆବଶୟକ ।
ଉଭୟ ମା ଏବଂ ବାପା ସମ୍ପୁର୍ଣ୍କସମୟ କାେକୟରତ ଣହବା ଆବଶୟକ ।
ଉଭୟ ମା ଏବଂ ବାପା ଅଧା-ସମୟ କାେକୟରତ ଣହବା ଆବଶୟକ ।

5
6
8
N12

ବାପା ଅଧା-ସମୟ କାେକୟ କରିବା ଏବଂ ମାଆ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍କସମୟ କାେକୟରତ ଣହବା ଆବଶୟକ ।
ବାପା ଘଣର ରହିବା ଆବଶୟକ ଏବଂ ମାଆ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍କସମୟ କାେକୟରତ ଣହବା ଆବଶୟକ ।
ଚୟନ କରିପାରିଣବ ନାହିଁ
ସ୍କୁଲ୍ ଯାଇନଥିବା ବୟସର ଶିଶୁଙ୍କର ଯତ୍ନ ହନବା ସମଵନ୍ଧହର ହଲାକଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମେ ରେିଛ ି । ଶିଶୁଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ପ୍ରଦାନ କରିବାହର ପ୍ରାର୍ଥମିକ ସ୍ତରହର କଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା କର୍ଥା ଆପଣ
ଭାବୁ ଛନ୍ତି?
ଦୟାକରି ହକବଳ ଏକ ବକ୍ସହର ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ
TN:“ସରକାର” େୁ ଏେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥଣ “ରାଜୟ”, “ପବିିକ୍ ହସକଟର୍”; ଉଭୟ ହକନ୍ଦ୍ର କିମଵା ସାମାଜିକ ସରକାର ଅନ୍ତଭଣୁକ୍ତ ଅହଟ ।"
TN:”ସ୍କୁଲ୍ ଯି ବା ବୟସହର” ଅର୍ଥଣ ହଦୈନକ
ି /ବାଧ୍ୟୋମୂଳକ ସ୍କୁଲ୍ ଯିବା ବୟସହର ଅହଟ ।"

1
2
3
4
5
8

ପରିବାର ସଭୟଗେ
ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡକ
ି
ଅେ-ଲାଭ ଦାୟକ ସଂସ୍ଥାଗୁଡକ
ି (େଥା. ଚାରିଣଟବୁ ଲ୍ ସଂସ୍ଥା, ଚର୍ଚ୍କ/ଧମକଗତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡକ
ି )
ଘଣରାଇ ଶିଶୁେତ୍ନ ପ୍ରଦାନକାରୀ (େଥା. ଘଣରାଇ ଶିଶୁଗହ
ୃ , ଦାଇ, ଣବବିସିଟର୍)
କମକନେ
ି ୁକ୍ତିକାରୀ
ଚୟନ କରିପାରିଣବ ନାହିଁ

N13

ସ୍କୁଲ୍ ଯାଇନଥିବା ବୟସର ଶିଶୁଙ୍କର ପାଇଁ ଶିଶୁ ଯତ୍ନର ଖ୍ର୍ଚ୍ଣ କିଏ ବେନ କରିବା ଆବଶୟକ?
ଦୟାକରି ହକବଳ ଏକ ବକ୍ସହର ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ
TN:“ସରକାର” େୁ ଏେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥଣ “ରାଜୟ”, “ପବିିକ୍ ହସକଟର୍”; ଉଭୟ ହକନ୍ଦ୍ର କିମଵା ସାମାଜିକ ସରକାର ଅନ୍ତଭଣୁକ୍ତ ଅହଟ ।"
TN:"ସ୍କୁଲ୍ ଯି ବା ବୟସହର” ଅର୍ଥଣ ହଦୈନକ
ି /ବାଧ୍ୟୋମୂଳକ ସ୍କୁଲ୍ ଯିବା ବୟସହର ଅହଟ ।"

1
2
3
8
N14

ପରିବାର
ସରକାର/ସରକାରୀ ଫଣ୍ଡ
ନିେୁକ୍ତିକାରୀ
ଚୟନ କରିପାରିଣବ ନାହିଁ
ବୟସ୍କଙ୍କ ସମଵନ୍ଧହର ଭାବିବା ଯି ଏ ହସମାନଙ୍କର ହଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନହର କିଛ ି ସୋୟୋ ଆବଶୟକ କରନ୍ତୁ, ହଯପରି କି ହଦାକାନରୁ ହସୌଦା କରିବା, ଘର ସଫା ରଖିବା, ଲୁ ଗା ସଫା କାଯଣୟ
କରିବା ଇେୟାଦି । ଏେି ପ୍ରାର୍ଥମିକ ସୋୟୋ କିଏ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆବଶୟକ?
ଦୟାକରି ହକବଳ ଏକ ବକ୍ସହର ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ
TN:“ସରକାର” େୁ ଏେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥଣ “ରାଜୟ”, “ପବିିକ୍ ହସକଟର୍”; ଉଭୟ ହକନ୍ଦ୍ର କିମଵା ସାମାଜିକ ସରକାର ଅନ୍ତଭଣୁକ୍ତ ଅହଟ ।

1
2
3
4
8
N15

1
2
8
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ପରିବାର ସଭୟଗେ
ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡକ
ି
ଅେ-ଲାଭ ଦାୟକ ସଂସ୍ଥାଗୁଡକ
ି (େଥା. ଚାରିଣଟବୁ ଲ୍ ସଂସ୍ଥା, ଚର୍ଚ୍କ/ଧମକଗତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡକ
ି )
ଏହି ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଣୋଗାଉଥିବା ଘରିଇ ପ୍ରଦାନକାରୀଗେ
ଚୟନ କରିପାରିଣବ ନାହିଁ
ଏବଂ କିଏ ଆପଣ ଭାବୁ ଛନ୍ତି ହଯ ପ୍ରାର୍ଥମିକ ସ୍ତରହର ଏେି ବୟସ୍କଙ୍କ ସୋୟୋ ଖ୍ର୍ଚ୍ଣ ବେନ କରିବା ଆବଶୟକ?
ଦୟାକରି ହକବଳ ଏକ ବକ୍ସହର ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ
TN: “ସରକାରୀ ଫଣ୍ଡ୍” ଅନ୍ତଭଣୁକ୍ତ କରିବା ସମସ୍ତ ବାଧ୍ୟୋମୂଳକ ସାମାଜିକ ବୀମା ।
ନିଣଜ ବୟସ୍କ ବୟକ୍ତିଗେ କିମଵା ଣସମାନଙ୍କର ପରିବାର
ସରକାର/ସରକାରୀ ଫଣ୍ଡ
ଚୟନ କରିପାରିଣବ ନାହିଁ
ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ସ୍ଥିେ ି ସମଵନ୍ଧହର ଭାବିବା:
ୋରାୋରିହର, ଘହରାଇ କାଯଣୟ ପାଇଁ ଏକ ସପ୍ତାେହର ହକହେ ଘଣ୍ଟା ବିୋନ୍ତି, ହଯଉଁଥିହର ଅନ୍ତଭଣୁକ୍ତ ନୁ ହେଁ ଶିଶଯ
ି " ପଚାରିପାରନ୍ତି
ୁ ତ୍ନ ଏବଂ ଅବକାସ ସମୟ କାଯଣୟକଳାପ? ("ହଦୈନକ
ଏବଂ ୋୋକୁ 7/6/5 ହର ଗୁଣିପାରିହବ)
/

/ ଘଣ୍ଟା

N16b

ୋରାୋରିହର, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ସଭୟଗଣଙ୍କ ହଦଖ୍ାଶୁଣା ପାଇଁ ହକହେ ଘଣ୍ଟା ଅେିବାେିେ କରୁଛନ୍ତି (ଯର୍ଥା. ଶିଶୁ, ବୟସ୍କ ବୟକ୍ତି ଗଣ, ଅସୁସ୍ଥ କିମଵା ଅକ୍ଷମ ପରିବାର
ସଭୟଗଣ)?
/
/ ଘଣ୍ଟା
ଦୟାକରି ନିହମନାକ୍ତ ପ୍ରଶନର ଉର୍ତ୍ର ଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ବର୍ତ୍ଣମାନ ଆପଣଙ୍କର ସେଭାଗୀଙ୍କ ସେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି । ଅନୟର୍ଥା ପ୍ରଶନ R 23 କୁ ଯାଆନ୍ତୁ)

R17a

ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସେଭଗୀଙ୍କ ସମଵନ୍ଧହର କଣ ଅହଟ?
ୋରାୋରିହର, ଘହରାଇ କାଯଣୟ ପାଇଁ ହସ ଏକ ସପ୍ତାେହର ହକହେ ଘଣ୍ଟା ବିୋନ୍ତି, ହଯଉଁଥିହର ଅନ୍ତଭଣୁକ୍ତ ନୁ ହେଁ ଶିଶୁଯତ୍ନ ଏବଂ ଅବକାସ ସମୟ କାଯଣୟକଳାପ?
/

N17b

/ ଘଣ୍ଟା

ଏବଂ ୋରାୋରିହର, ହସ ପରିବାର ସଭୟଗଣଙ୍କ ହଦଖ୍ାଶୁଣା ପାଇଁ ହକହେ ଘଣ୍ଟା ଅେିବାେିେ କରୁଛନ୍ତି (ଯର୍ଥା. ଶିଶୁ, ବୟସ୍କ ବୟକ୍ତି ଗଣ, ଅସୁସ୍ଥ କିମଵା ଅକ୍ଷମ ପରିବାର ସଭୟଗଣ)?
/

/ ଘଣ୍ଟା

R18

କିପରି ଆପଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସେଭାଗୀ ଆପଣ ଜହଣ କିମଵା ଉଭୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ଆୟକୁ ପରିଚାଳିେ କରନ୍ତି? ଦୟାକରି ନିକଟସ୍ଥ ହେଉଥିବା ବିକଳ୍ପ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ।

1
2
3
4
5
R19

ଦୟାକରି ହକବଳ ଏକ ବକ୍ସହର ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ
ମୁ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ପରିଚାଳନା କଣର ଏବଂ ଣମା ଅଂଶ ସହଭାଗୀଙ୍କୁ ଣଦଇଥାଏ
ଣମା ସହଭାଗୀ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ପରିଚାଳନା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଣମାଣତ ଣମାର ଅଂଶ ଣଦଇଥାନ୍ତି
ଆଣମ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଏକତ୍ର କରିଥାଉ ଏବଂ ଆଣମ ୋହା ଆବଶୟକ କରୁ ତାହା ଣନଇଥାଉ
ଆଣମ କିଛ ି ଟଙ୍କା ଏକତ୍ର କରିଥାଏ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଲଗା କରିଥାଉ
ଆଣମ ଆମର ନିଜର ଟଙ୍କା ଅଲଗା ରଖିଥାଉ
ଆପଣଙ୍କର ଘହର ନିହମନାକ୍ତ କାଯଣୟ କିଏ କରିର୍ଥାଏ...?
ଦୟାକରି ପ୍ରହେୟକ ଧାଡିହର ଏକ ବାକ୍ସହର ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ।

R19a
R19b
R19c
R19d
R19e
R19f
R20

1
2
3
4
5
R21
1
2
3
4
5
R22
1
2
3
4
5
6
7
8

R23
R23a
R23b

କପଡା ସଫା କରିବା
ଘରର ଣଛାଟ ଣଛାଟ ମାରାମତି କରିଥାଏ
ଅସୁସ୍ଥ ପରିବାର ସଭୟଗେଙ୍କର େତ୍ନ ଣନଇଥାଏ
ଣସୌଦା କରିଥାଏ
ଘର ସଫା କାେକୟ କଣର
ଣରାଣଷ କରିଥାଏ

1

ସବକଦା ମୁ

2
3
4
5
6
8

ପ୍ରାୟତଃ ମୁ
ଉଭୟ ସମାନ ଏବଂ ଉଭୟ କରିଥାଉ
ସାଧାରେତଃ ଣମା ସହଭାଗୀ କରିଥାନ୍ତି
ସବକଦା ଣମା ସହଭାଗୀ କରିଥାନ୍ତି
ଅନୟ ଜେଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଣହାଇଥାଏ
ଚୟନ କରିପାରିବି ନାହିଁ

ଆପଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସେଭାଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟହର ଘହରାଇ କାଯଣୟ କରିବା ମଧ୍ୟହର ଭାଗ ବାଣ୍ଟିବାହର ନିହମନାକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ହକଉଁଟି ପ୍ରଯୁଜୟ ଅହଟ?
ଦୟାକରି ହକବଳ ଏକ ବକ୍ସହର ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
TN: “କିଛ ି ବାହଣ୍ଟ” ଅର୍ଥଣ ଯାୋ ଯି ଏ ଭାବନ୍ତି ୋୋ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାଗ ଅହଟ ।
ଘଣରାଇ କାେକୟ ପାଇ ମୁ ଣମା ଭାଗ ଠାରୁ ଅଧିକ କରିଥାଏ
ଘଣରାଇ କାେକୟ ପାଇ ମୁ ଣମା ଭାଗ ଠାରୁ କିଛ ି କରିଥାଏ
ଘଣରାଇ କାେକୟ ପାଇ ମୁ ଣମା ଭାଗ ଣଵାଚିତ୍ କରିଥାଏ
ଘଣରାଇ କାେକୟ ପାଇ ମୁ ଣମା ଭାଗ ଠାରୁ ଅଧିକ କରିଥାଏ
ଘଣରାଇ କାେକୟ ପାଇ ମୁ ଣମା ଭାଗ ଠାରୁ କମ୍ କରିଥାଏ
ଆପଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସେଭାଗୀ ସପ୍ତାେ ହଶଷ କାଯଣୟକଳାପଗୁଡକ
ି ପାଇଁ କିଏ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ହନଇର୍ଥାନ୍ତି, କାୋ କର୍ଥା ରେିର୍ଥାଏ?
ଦୟାକରି ହକବଳ ଏକ ବକ୍ସହର ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
ପ୍ରାୟତଃ ମୁ
ପ୍ରାୟତଃ ଣମା ସହଭାଗୀ
ଣବଣଳଣବଣଳ ମ/ୁ ଣବଣଳଣବଣଳ ଣମା ସହଭାଗୀ
ଆଣମ ଏକତ୍ର ଣହାଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଥାଉ
ଅନୟ ଣକହି ଜଣେ
ସମସ୍ତ ମୂଳ ଆୟକୁ ବିଚାରକୁ ହନ, ଆପଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସେଭାଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟହର, କାୋର ଆୟ ଅଧିକ ଅହଟ?
ଦୟାକରି ହକବଳ ଏକ ବକ୍ସହର ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
ଣମା ସହଭାଗୀଙ୍କ ଆୟ ନାହିଁ
ଣମାର ସବକାଧିକ ଆୟ ଅଣଟ
ଣମାର ଆୟ ଅଧିକ ଅଣଟ
ଆମର ଉଭୟଙ୍କର ଆୟ ସମାନ ଅଣଟ
ଣମା ସହଭାଗୀଙ୍କର ଆୟ ଅଧିକ ଅଣଟ
ଣମା ସହଭାଗୀଙ୍କର ଆୟ ସବକାଧିକ ଅଣଟ
ଣମାର କିଛ ି ଆୟ ନାହିଁ
ଜାେି ନାହିଁ
ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ
ଦୟାକରି ପ୍ରହେୟକ ଧାଡିହର ଏକ ବାକ୍ସହର ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
ବିଗେି େିନି ମାସ ମଧ୍ୟହର ନିହମନାକ୍ତରୁ ପ୍ରାୟେଃ ଆପଣଙ୍କର ସେ କଣ ହୋଇଛି?
ମୁ ଘରକୁ ଥକି କରି ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଘଣରାଇ କାେକୟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନଥାଏ ।
ମୁ ଣମା କାେକୟଣର ସମୟ ବିତାଉଥିବା ଣୋଗୁ ଣମାଣତ ଣମାର ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ଵ ପରିପୁରେ କରିବା କଷ୍ଟକର
ଅଣଟ ।

1 ସପ୍ତାହକୁ ଅଣନକ ଥର
2 ମାସକୁ ଅଣନକ ଥର

R23c
R23d

ମୁ ଘରର ସମସ୍ତ କାେକୟ କରି ଆସିଥିବା ଣୋଗୁ ଅଫି ସ୍କୁ ଥକି ଆସିଥାଏ ।
ଣମାର ପରିବାରର ଦାୟି ତ୍ଵ ଣୋଗୁ ମୁ ଚାକିରୀଣର ମନ ଲଗାଇବା କଷ୍ଟ କର ଣହାଇଥାଏ ।

3 ଥଣର କିମଵା ଦୁ ଇଥର
4 ଣକଣବ ନୁ ଣହ
0 ଲାଗୁ ହୁ ଏ ନାହିଁ/ ଚାକିରୀ କରୁ ନାହିଁ
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3
4
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1
2
3
R28
1
2
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R29

R29a
R29b

R30

ଯଦି ଆପଣ ସାଧାରଣହର ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ବିଚାରକୁ ହନହବ, ସମସ୍ତକୁ ମିଶାଇ, ଆପଣ ଖ୍ୁସି ଅଛନ୍ତି କି ନାେିଁ କେିହବ?
ଦୟାକରି ହକବଳ ଏକ ବକ୍ସହର ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
ସମ୍ପୁର୍ଣ୍କଭାବଣର ଖୁସୀ
ଅତୟନ୍ତ ଖୁସୀ
କିଛ ି ଖୁସି
ନା ଖୁସି ନା ଦୁ ଃଖି
ସବୁ କିଛକ
ି ୁ ବିଚାରକୁ ହନଇ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର (ମୁଖ୍ୟ) କାଯଣୟକୁ ହକହେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି?
ଦୟାକରି ହକବଳ ଏକ ବକ୍ସହର ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
ସମ୍ପୁର୍ଣ୍କଭାବଣର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି
ଅତୟନ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ
କିଛ ି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି
ନା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ
କିଛ ି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ
ସବୁ କିଛକ
ି ୁ ବିଚାରକୁ ହନଇ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ହକହେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି?
ଦୟାକରି ହକବଳ ଏକ ବକ୍ସହର ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
ସମ୍ପୁର୍ଣ୍କଭାବଣର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି

R31
1
2
3
4
5
8

BVQ_01.
1
2
BVQ_02

କିଛ ି ଖୁସୀ
ଭାରୀ ଦୁ ଃଖି
କିଛ ି ମାତ୍ରାଣର ଦୁ ଃଖି ଅଣଟ

6
7
8
0

ବହୁ ତ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ
ସମ୍ପୁର୍ଣ୍କଭାବଣର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି

5
ଅତୟନ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ
6
କିଛ ି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି
7
ନା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ
8
ସାଧାରଣହର, ଆପଣ କଣ କେିହବ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଵାସ୍ଥୟ ହେଉଛି…
ଦୟାକରି ହକବଳ ଏକ ବକ୍ସହର ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
ଉତ୍ତମ
4
ଭାରି ଭଲ
5
ଭଲ
8
ଆପଣଙ୍କର ଜନମ ସମୟହର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ 14 ବଷଣ ହେବା ପୂବଣରୁ, ପଣଙ୍କର ମାଆ ହକହବ ବି 1 ବଷଣ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି କି?
ଦୟାକରି ହକବଳ ଏକ ବକ୍ସହର ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
ହ, ଣସ ଟଙ୍କା ପାଇ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି
ନା
ଜାେି ନାହିଁ
ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶିଶୁ ଅଛନ୍ତି ହେହବ ଦୟାକରି ଉର୍ତ୍ର ଦିଅନ୍ତୁ । ଅନୟର୍ଥା R 32 କୁ ଯାଆନ୍ତୁ
ଆପଣ ଘର ବାୋହର ସମ୍ପୁର୍ଣ୍-ଣ ସମୟ, କିଛ-ି ସମୟ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି କି, କିମଵା ଜମା ନୁ ହେଁ…
ଦୟାକରି ପ୍ରହେୟକ ଧାଡିହର ଏକ ବାକ୍ସହର ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
ଶିଶୁ ସ୍କୁଲ୍ ୋଇନଥିବା ବୟସଣର ଅଣଟ କି?
ସବୁ ଠାରୁ ସାନ ଶିଶୁ ସ୍କୁଲ୍ େି ବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପଣର?
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ଚୟନ କରିପାରିଣବ ନାହିଁ

ଚୟନ କରିପାରିଣବ ନାହିଁ
ଲାଗୁ ହୁ ଏ ନାହିଁ/ଚାକିରୀ କରୁ ନାହିଁ

କିଛ ି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ
ବହୁ ତ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ
ସମ୍ପୁର୍ଣ୍କଭାବଣର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି
ଚୟନ କରିପାରିଣବ ନାହିଁ
ଉପେୁକ୍ତ
ଖରାପ
ଚୟନ କରିପାରିଣବ ନାହିଁ

ପୂର୍ଣ୍କସମୟ କାେକୟ କରିଛ ି
ପାଟକ-ଟାଇମ୍ ଚାକିରି କରିଛ ି
ଘଣର ରହିଛ ି
ଲାଗୁ ହୁ ଏ ନାହିଁ

ହସେି ସମୟହର ଆପଣଙ୍କର ସେଭାଗୀ କଣ କରିର୍ଥାନ୍ତି – ହସ ଘର ବାୋହର ଫୁ ଲ-ଟାଇମ୍, ପାର୍ଟଣ-ଟାଇମ୍ କାଯଣୟ କରନ୍ତି, କିମଵା ଜମା କରନ୍ତି ନାେିଁ…?
ଦୟାକରି ପ୍ରହେୟକ ଧାଡିହର ଏକ ବାକ୍ସହର ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ।

R30a
R30b

5
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ଶିଶୁ ସ୍କୁଲ୍ ୋଇନଥିବା ବୟସଣର ଅଣଟ କି?
ସବୁ ଠାରୁ ସାନ ଶିଶୁ ସ୍କୁଲ୍ େି ବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପଣର?
ଶିଶୁ ମାନଙ୍କ ଲାଳନପାଳନ କିପରି ହେହବ କିଏ ସାଧାରଣେଃ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ହନଇର୍ଥାଏ?
ଦୟାକରି ହକବଳ ଏକ ବକ୍ସହର ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
ପ୍ରାୟତଃ ମୁ
ପ୍ରାୟତଃ ଣମା ସହଭାଗୀ
ଣବଣଳଣବଣଳ ମ/ୁ ଣବଣଳଣବଣଳ ଣମା ସହଭାଗୀ
ଆଣମ ଏକତ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଣନଇଥାଉ/ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏକତ୍ର କରିଥାଉ
ଅନୟ ଣକହି ଜଣେ
ଲାଗୁ ହୁ ଏ ନାହିଁ
ହଡହମାଗ୍ରାଫି କ୍
“ଲି ଙ୍ଗ”
ଲି ଙ୍ଗ, ଆପଣ ଅଟନ୍ତି…
ପୁରୁଷ
ମହିଳା
“ଉର୍ତ୍ରଦାୋଙ୍କ ବୟସ”
ଆପଣଙ୍କର ଜନମ ହକହବ ହୋଇଥିଲା? (ଦୟାକରି, ଆପଣଙ୍କର ଜନମ ବଷଣ ହଲଖ୍ନ୍ତୁ (ବଷଣ ଚାରି ଅଙ୍କ ବୟବୋର କରନ୍ତୁ) ।
……………/………………/………………/…………………..
“ଶିକ୍ଷା ମଁୁ କରିଛ:ି ସ୍କୁଲ୍ ଯି ବା ବୟସହର”
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ପୂର୍ଣ୍କସମୟ କାେକୟ କରିଛ ି
ପାଟକ-ଟାଇମ୍ ଚାକିରି କରିଛ ି
ଘଣର ରହିଛ ି
ଲାଗୁ ହୁ ଏ ନାହିଁ

ଅନ୍ତଭକୁକ୍ତ ଅଣଟ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ, ମାଧ୍ୟମିକ, ବିଶ୍ଵବିଦୟାଳୟ ଏବଂ ଅନୟ ମାଧ୍ୟମିକ ପଣର ଅନୟାନୟ ଶିକ୍ଷା, ଏବଂ ଫୁ ଲ-ଟାଇମ୍ ଭିଣକସନାଲ୍ ତାଲିମ୍, କିନ୍ତୁ ପୁନଃରାବୃ ତି କରିଥିବା ବଷକ
ଅନ୍ତଭକୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । େଦି ଆପେ ବତ୍ତକମାନ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି, ଆପେ ବତ୍ତକମାନ ପେକୟନ୍ତ ଣଶଷ କରିଥିବା ବଷକ ସଂଖୟା ଗେନା କରନ୍ତୁ ।

ହକହେ ବଷଣ (ଫୁ ଲ-ଟାଇଲ୍ ସମାନ ଅହଟ) ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ହନଇଛନ୍ତି?
BVQ_03. ଅନ୍ତଭଣୁକ୍ତ ଅହଟ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥମିକ, ମାଧ୍ୟମିକ, ବିଶ୍ଵବିଦୟାଳୟ ଏବଂ ଅନୟ ମାଧ୍ୟମିକ ପହର ଅନୟାନୟ ଶିକ୍ଷା, ଏବଂ ଫୁ ଲ-ଟାଇମ୍ ଭିହକସନାଲ୍ ୋଲି ମ୍, କିନ୍ତୁ ପୁନଃରାବୃ େି କରିଥିବା ବଷଣ
ଅନ୍ତଭଣୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ ନାେିଁ । ଯଦି ଆପଣ ବର୍ତ୍ଣମାନ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବର୍ତ୍ଣମାନ ପଯଣୟନ୍ତ ହଶଷ କରିଥିବା ବଷଣ ସଂଖ୍ୟା ଗଣନା କରନ୍ତୁ ।
ଦୟାକରି ବଷକ ସଂଖୟା ଦଶକାନ୍ତୁ ……………………………………………………….
0 ମୁ ଣକୌେସି ଫମକାଲ୍ ସ୍କୁଲ୍ ୋଇ ନାହିଁ
“ହଦଶ-ନିର୍ଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି ିେ ସବଣାଧିକ ଶିକ୍ଷା ଡିଗ୍ରୀ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ କରିଛ”ି
BVQ_04 ଆପଣ ହଯାଗ ହଦଇଥିବା ସବଣାଧିକ ଶିକ୍ଷା ସ୍ତର କଣ ଅହଟ?
1 ଅେ-ଫମକାଲ୍ ଶିକ୍ଷା (ଣଲଖି ଏବଂ ପଢି ପାଣର)
2 ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର ପେକୟନ୍ତ
3 ହାଇ ସ୍କୁଲ୍ ପେକୟନ୍ତ
4 ଉର୍ଚ୍ ମାଧଯମିକ
"ବର୍ତ୍ଣମାନ, ପୂବଣହର, ହକହବ ବି ହଦୟଯୁକ୍ତ ଚାକିରି କରିନାେିଁ"
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ଗ୍ରାଜୁ ଏସନ୍ ପେକୟନ୍ତ
ଣପାଷ୍ଟ୍ -ଗ୍ରାଜୁ ଏଟ୍ ପେକୟନ୍ତ
ପ୍ରଣଫସନାଲ୍
ଅଶିକ୍ଷିତ (ପଠନ କିମଵା ଲିଖନ କରିପାଣର ନାହିଁ)

କାଯଣୟ କରିବା ଅର୍ଥଣ ଆୟ-କରୁଥିବା କାଯଣୟ କରିବା, ଜହଣ କମଣଚାରୀ ଭାବହର, ନିଜସ୍ଵ ନିଯୁକ୍ତି କିମଵା ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ପରିବାରର ବୟବସାୟ କରିବା, ଅେିକମ୍ହର ପ୍ରେି ସପ୍ତାେକୁ ଏକ
ଘଣ୍ଟା । ଯଦି ଆପଣ ଅସ୍ଥାୟୀଭାବହର ହକୌଣସି ଦୟ ପାଇଁ କାଯଣୟ କରୁ ନାେଁାନ୍ତି ହଯହେେୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଅସୁସ୍ଥୋ/ବାପା ହେବା ଅବକାଶ/ଅବକାଶ/ଧମଣଘାଟ, ଇେୟାଦି, ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କର
ସାଧାରଣ କାଯଣୟ ସ୍ଥିେ ି ଅନୁ ସରଣ କରନ୍ତୁ ।
BVQ_05 ଆପଣ ବର୍ତ୍ଣମାନ ହଦୟ ପାଇଁ କାଯଣୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଅେିେହର ହଦୟ ପାଇଁ କାଯଣୟ କରିଛନ୍ତି କି, କିମଵା ଆପଣ ହକହବବି ହଦୟଯୁକ୍ତ କାଯଣୟ କରିନାେଁାନ୍ତି?
ଦୟାକରି ହକବଳ ଏକ ବକ୍ସହର ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
1 ମୁ ବତ୍ତକମାନ ଣଦୟେୁକ୍ତ କାେକୟ କଣର (ଦୟାକରି BVQ_06 ସେିେ ଜାରି ରଖ୍ନ୍ତୁ)
2

3

ମୁ ବତ୍ତକମାନ ଣଦୟେୁକ୍ତ କାେକୟଣର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଣମାଣତ ଅତିତଣର ଣଦୟ ମିଳୁଥିଲା (ଦୟାକରି BVQ_07 ସେିେ
ଜାରି ରଖ୍ନ୍ତୁ)
ସପ୍ତାେିକ କାଯଣୟ କରିଥିବା ଘଣ୍ଟା

ମୁ ଣକଣବ ବି ଣଦୟେୁକ୍ତ କାେକୟ କରି ନାହିଁ (ଦୟାକରି
BVQ_14 ସେିେ ଜାରି ରଖ୍ନ୍ତୁ)

ୋରାୋରି, ହକହେ ଘଣ୍ଟା, ସାଧାରଣେଃ ସାପ୍ତାେିକ ହଦୟ ପାଇଁ କାଯଣୟ କରନ୍ତୁ, ଅେିରିକ୍ତ ସମୟ ଅନ୍ତଭଣୁକ୍ତ ଅହଟ? (ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଠାରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତିଦାୋଙ୍କ ଠାରୁ କାଯଣୟ କରନ୍ତି,
ି " ଏବଂ
BVQ_06 କିମଵା ଯଦି ଆପଣ ଉଭୟ ନିଯୁକ୍ତି ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ନିଜସ୍ଵ-ନିଯୁକ୍ତି ଅଟନ୍ତି, ଦୟାକରି ଆପଣ କରୁଥିବା କାଯଣୟ ସମୟର ହମାଟ ସଂଖ୍ୟା ଗଣନା କରନ୍ତୁ ।) (ପଚାରି ପାରିହବ "ହଦୈନକ
7/6/5 ଦ୍ଵାରା ଏୋ ଗୁଣନ କରି )
ଦୟାକରି ହଲଖ୍ନ୍ତୁ ।
ହାରାହାରି ଭାବଣର, ମୁ କାେକୟ କଣର ……………………… ଘଣ୍ଟା ସପ୍ତାହକୁ , ଅତିରିକ୍ତ ସମୟ ଅନ୍ତଭକୁକ୍ତ ଅଣଟ ।
"ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପକଣ"
(ଯଦି ଆପଣ ଜହଣ ନିଯୁକ୍ତିଦାୋଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକଙ୍କ ସେ କାଯଣୟ କରନ୍ତି, କିମଵା ଯଦି ଆପଣ ଉଭୟ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ନିଜସ୍ଵ-ନିଯୁକ୍ତି ଅଟନ୍ତି, ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାଯଣୟକୁ ଅନୁ ସରଣ
କରନ୍ତୁ । ଯଦି ଆପଣ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ଅଟନ୍ତି କିମଵା ବର୍ତ୍ଣମାନ କାଯଣୟ କରନ୍ତି ନାେିଁ, ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କର ହଶଷ ମୁଖ୍ୟ କାଯଣୟକୁ ଅନୁ ସରଣ କରନ୍ତୁ ।)
BVQ_07 ଆପଣ ଜହଣ ନିଯୁକ୍ତିଦାୋ, ନିଜସ୍ଵ ନିଯୁକ୍ତି, କିମଵା ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ପରିବାରର ବୟବସାୟ ପାଇଁ କାଯଣୟ କରନ୍ତି କି?
(TN: ହଦଶ-ନିର୍ଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି ିେ ସର୍ତ୍ଣାବଳୀ ହଯପରି କି ‘ହଦୟଯୁକ୍ତ କମଣଚାରୀ’ କିମଵା ‘ହଦୟଯୁକ୍ତ କମଣଚାରୀ’ ଏଠାହର "କମଣଚାରୀ" ର ଅର୍ଥଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ବୟବେୃ େ ହୋଇପାହର । ନିଜସ୍ଵ-ନିଯୁକ୍ତି
ଅନ୍ତଭଣୁକ୍ତ କହର ଶଦ୍ଦଗୁଡକ
ି ହଯପରି କି 'ଫ୍ରି ହଲନସସର୍', 'ସ୍ଵାଧିନ ପ୍ରହଫସନାଲ', ଏବଂ ଅନୟ ଉକ୍ତପହରା କାଯଣୟ ନିଜର କାଯଣୟ କରି ଅହଟ ।)
ଦୟାକରି ହକବଳ ଏକ ବକ୍ସହର ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
1 ଜଣେ କମକଚାରୀ

3

କମକଚାରୀଗେଙ୍କ ସହିତ ନିଜସ୍ଵ-ନିେୁକ୍ତି (ଦୟାକରି
BVQ_08 ସେିେ ଜାରି ରଖ୍ନ୍ତୁ)

2 କମକଚାରୀ ବିନା ନିଜସ୍ଵ ନିେୁକ୍ତି

4

ଆପେଙ୍କର ନିଜର ପରିବାରର ବୟବସାୟ ପାଇ କାେକୟ
କରିବା

"ନିଜସ୍ଵ ନିଯୁକ୍ତି ହେବା: ହକହେଜଣ କମଣଚାରୀ ଅଛନ୍ତି"
BVQ_08 ଆପଣଙ୍କର ହକହେଜଣ କମଣଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ନମିଶାଇ? (BVQ_07 ହର ବିକଳ୍ପ 3 ପାଇଁ ହକବଳ କିଏ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତିକୁ ପଚାରନ୍ତୁ)
ଦୟାକରି ଣଲଖନ୍ତୁ ।
……………………….. କମକଚାରୀଗେ
"ଅନୟ କମଣଚାରିଗଣଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରିବା"
BVQ_09 ଆପଣ ଅନୟ କମଣଚାରୀଗଣଙ୍କୁ ପରିଚାଳନ କରନ୍ତି/କରିଛନ୍ତି କି?
(TN: ପରିଚାଳନା କରିବା ଅର୍ଥଣ ଅହଟ ହଯ ଅନୟଙ୍କର କାଯଣୟ ପାଇଁ ଦାୟୀ ରେିବା ଏବଂ ଜହଣ ହନେୃତ୍ଵ ପ୍ରକାଯଣୟ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ।)
ଦୟାକରି ହକବଳ ଏକ ବକ୍ସହର ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
1 ହ (ଦୟାକରି BVQ_10 ସହିତ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ)
2 ନା
"ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ସଂଖ୍ୟକର କମଣଚାରୀଗଣ"
BVQ_10 ଆପଣ ହକହେଜଣ କମଣଚାରୀଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି?
ଦୟାକରି ଣଲଖନ୍ତୁ ।
……………………….. କମକଚାରୀଗେ ।

"ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରକାର, ଲାଭ ପାଇଁ/ଅଣ-ଲାଭ ଦାୟକ"
BVQ_11 ଆପଣ ଏକ ଲାଭ ଦାୟକ ସଂସ୍ଥା କିମଵା ଏକ ଅଣ-ଲାଭ ଦାୟକ ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ କାଯଣୟ କରନ୍ତି?
(TN: ଯଦି ଆବଶୟକ, ଆପଣଙ୍କର ହଦଶର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହେଉଥିବା ଲାଭ-ଦାୟକ କିମଵା ଅଣ-ଲାଭଦାୟକ ସଂସ୍ଥାର ଉଦାେରଣ ହଦ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ।)
ଦୟାକରି ହକବଳ ଏକ ବକ୍ସହର ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
1 ମୁ ଏକ ଲାଭ ଦାୟକ ସଂସ୍ଥା ପାଇ କାେକୟ କଣର
2 ମୁ ଏକ ଅେ-ଲାଭ ଦାୟକ ସଂସ୍ଥା ପାଇ କାେକୟ କଣର
"ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରକାର, ପବିିକ୍/ଘହରାଇ"
BVQ_12 ଆପଣ ଏକ ପବିିକ୍ କିମଵା ଏକ ଘହରାଇ ନିଯୁକ୍ତିଦାୋଙ୍କ ପାଇଁ କାଯଣୟ କରିଛନ୍ତି କି?
(TN: ଯଦି ଆବଶୟକ ଅହଟ, ଆପଣଙ୍କର ହଦଶ ପାଇଁ ଉଦାେରଣ ହଦ ପବିିକ୍ କିମଵା ଘହରାଇ ନିଯୁକ୍ତିଦାୋ ସମଵନ୍ଧହର ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ।)
ଦୟାକରି ହକବଳ ଏକ ବକ୍ସହର ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
1 ପବିିକ୍ ନିେୁକ୍ତିଦାତା
2 ଘଣରାଇ ନିେୁକ୍ତିଦାତା
“ବୃ ର୍ତ୍ି ISCO 1988”
BVQ_13a ଆପଣଙ୍କର ବୃ ର୍ତ୍ି କଣ ଅହଟ – ଯର୍ଥା, ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ବୃ ର୍ତ୍ିର ନାମ କିମଵା ଆଖ୍ୟା କଣ ଅହଟ? (ଦୟାକରି ହଲଖ୍ନ୍ତୁ ଏବଂ ଯର୍ଥା ସମ୍ଭବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବହର ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ ।)
ଣମା ବୃ ତ୍ତି ଅଣଟ………………………..
BVQ_13b ଆପଣଙ୍କର ବୃ ର୍ତ୍ିହର, ପ୍ରାୟେଃ ସମୟହର ହକଉଁ ହକଉଁ ପ୍ରକାରର କାଯଣୟକଳାପ ହୋଇର୍ଥାଏ? (ଦୟାକରି ହଲଖ୍ନ୍ତୁ ଏବଂ ଯର୍ଥା ସମ୍ଭବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବହର ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ ।)
ଦୟାକରି ଏଠାଣର ଣଲଖନ୍ତୁ ……………………
ଆପଣ କାଯଣୟ କରୁଥିବା/କରିଥିବା ଫାମ୍ଣ/ସଂସ୍ଥା ମୁଖ୍ୟେଃ କଣ କରିର୍ଥାଏ – ଯର୍ଥା, ହକଉଁ ପ୍ରକାରର ଉତ୍ପାଦନ/ପ୍ରକାଯଣୟ ଆପଣଙ୍କର କାଯଣୟସ୍ଥାନହର ସଞ୍ଚାଳିେ ହୋଇର୍ଥାଏ? (ଦୟାକରି
BVQ_13c
ହଲଖ୍ନ୍ତୁ ଏବଂ ଯର୍ଥା ସମ୍ଭବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବହର ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ ।)
ଦୟାକରି ଏଠାଣର ଣଲଖନ୍ତୁ ………………………………………
"ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥିେ"ି
BVQ_14 ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ଣମାନର ସ୍ଥିେ ି ଭାବହର ନିହମନାକ୍ତ ମଧ୍ୟରି ହକଉଁଟି ଭଲ ଭାବହର ବୟାଖ୍ୟା ହେଉଛି?
ଯଦି ଆପଣ ଅସ୍ଥାୟୀଭାବହର ହକୌଣସି ଦୟ ପାଇଁ କାଯଣୟ କରୁ ନାେଁାନ୍ତି ହଯହେେୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଅସୁସ୍ଥୋ/ବାପା ହେବା ଅବକାଶ/ଅବକାଶ/ଧମଣଘାଟ, ଇେୟାଦି, ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କର ସାଧାରଣ
କାଯଣୟ ସ୍ଥିେ ି ଅନୁ ସରଣ କରନ୍ତୁ ।
ଦୟାକରି ହକବଳ ଏକ ବକ୍ସହର ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
1

େଦି ଜଣେ ଣଦୟେୁକ୍ତ କମକଚାରୀ ଅଟନ୍ତି (ଜଣେ କମକଚାରୀ, ନିଜସ୍ଵ-ନିେୁକ୍ତି, କିମଵା ଆପେଙ୍କର ନିଜର ବୟବସାୟ
କରୁଥିବା ଭାବଣର)

6 ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ
ଘର କାେକୟ କଣର, ଘରର ବୁ ଝାମୋ କଣର, ଶିଶୁ ଏବଂ
ଅନୟ ବୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଅଣଟ

2 ଣବକାରୀ ଏବଂ ଏକ କାେକୟ ପାଇ ସନ୍ଧାନଣର ଅଛି

7

3 ଶିକ୍ଷାଣର (ଜଣେ ନିେୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଣଦୟେୁକ୍ତ ନୁ ଣହ), ଅବକାଶଣର ଥିଣଲ ସ୍କୁଲ/ଛାତ୍ର/ପୁପିଲ୍

9 ଅନୟାନୟ

4 ଶିକ୍ଷାଥକୀ କିମଵା ତାଲି ମ ଣନଉଥିବା
5 ସ୍ଥାୟୀଭାବଣର ଅସୁସ୍ଥ କିମଵା ଅକ୍ଷମ ଅଣଟ
“ସିଧା ସେଭାଗୀହର ରୁହେ”
BVQ_15 ଆପଣଙ୍କର ଜହଣ ସେଭାଗୀ କିମଵା ସିଧା ସେଭାଗୀ ଅଛନ୍ତି କି ଏବଂ, ଯଦି େଁ, ଆପଣ ସମାନ ଘହରାଇ କାଯଣୟ କରିର୍ଥାନ୍ତି କି?
(TN: ହଦଶ ନିର୍ଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି ିେ ସର୍ତ୍ଣାବଳୀ ହଯପରି କି ‘ସାଧାରଣ-ଆଇନ ସେଭାଗୀ’ (GB) କିମଵା. େୁ ଏେ "ସିଧା ସେଭାଗୀ" ର ଅର୍ଥଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ବୟବେୃ େ ହୋଇପାହର ।)
ଦୟାକରି ହକବଳ ଏକ ବକ୍ସହର ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
ହ, ଣମାର ସହଭାଗୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଣମ ସମାନ ଘର କାେକୟ ଭାଗ କରୁ (ଦୟାକରି BVQ_16 ସେିେ ଜାରି
ରଖ୍ନ୍ତୁ)
ହ, ଣମାର ସହଭାଗୀ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଣମ ସମାନ ଘର କାେକୟ ଭାଗ କରୁନାହୁ (ଦୟାକରି BVQ_16 ସେିେ ଜାରି
2
ରଖ୍ନ୍ତୁ)
1

ନା, ଣମାର ଣକହି ସହଭାଗୀ ନାହାନ୍ତି (ଦୟାକରି
BVQ_22 ସେିେ ଜାରି ରଖ୍ନ୍ତୁ)

5
6
7
0

ଗ୍ରାଜୁ ଏସନ୍ ପେକୟନ୍ତ
ଣପାଷ୍ଟ୍ -ଗ୍ରାଜୁ ଏଟ୍ ପେକୟନ୍ତ
ପ୍ରଣଫସନାଲ୍
ଅଶିକ୍ଷିତ (ପଠନ କିମଵା ଲିଖନ କରିପାଣର ନାହିଁ)

(ଯଦି ସିଧା ସେଭାଗୀ- ସେଭାଗୀ ସେିେ) ଆପଣଙ୍କର ସେଭାଗୀଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗେ ହଯାଗୟୋ କଣ ଅହଟ?
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3

ଅେ-ଫମକାଲ୍ ଶିକ୍ଷା (ଣଲଖି ଏବଂ ପଢି ପାଣର)
ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର ପେକୟନ୍ତ
ହାଇ ସ୍କୁଲ୍ ପେକୟନ୍ତ
ଉର୍ଚ୍ ମାଧଯମିକ
ଆପଣଙ୍କର ସେଭାଗୀ ହକହବ ଜନମ ଗ୍ରେଣ କରିଛନ୍ତି? (ଯଦି ସିଧା ସେଭାଗୀ ଅଟନ୍ତି – ସେଭାଗୀ ସେିେ)
………………….

ବର୍ତ୍ଣମନାର ସମ୍ପକଣର ଅବଧି: (ଯଦି ସିଧା ସେଭାଗୀ – ସେଧମଣୀ ସେ)
ଆପଣ ହକହବ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଧମଣୀଙ୍କ ସେ ଏକତ୍ର ରେୁ ଛନ୍ତି?
…………….ବଷକ
"ସେଧମଣୀ, ସେଭାଗୀ: ବର୍ତ୍ଣମାନ, ଅେିେହର କିମଵା ହକହବବି ହଦୟଯୁକ୍ତ କାଯଣୟହର ନୁ ହେଁ"

N34

କାଯଣୟ କରିବା ଅର୍ଥଣ ଆୟ-କରୁଥିବା କାଯଣୟ କରିବା, ଜହଣ କମଣଚାରୀ ଭାବହର, ନିଜସ୍ଵ ନିଯୁକ୍ତି କିମଵା ୋଙ୍କର ନିଜର ପରିବାରର ବୟବସାୟ କରିବା, ଅେିକମ୍ହର ପ୍ରେି ସପ୍ତାେକୁ ଏକ ଘଣ୍ଟା ।
ଯଦି ହସ ଅସ୍ଥାୟୀଭାବହର ହଦୟ ପାଇଁ କାଯଣୟ କରୁ ନାେଁାନ୍ତି କାରଣ ଅହଟ ଅସ୍ଥାୟୀ ଅସୁସ୍ଥୋ/ପିୋ ହୋଇଥିବା ହଯାଗଁୁ/ଅବକାଶ/ଧମଣଘାଟ, ଇେୟାଦି, ଦୟାକରି ୋଙ୍କର ସାଧାରଣ କାଯଣୟ
ସ୍ଥିେି ଅନୁ ସରଣ କରନ୍ତୁ ।
BVQ_16 ଆପଣଙ୍କର ସେଧମଣୀ ବର୍ତ୍ଣମାନ ହଦୟ ପାଇଁ କାଯଣୟ କରୁଛନ୍ତି, ହକହବ ବି ହସ ହଦୟ ପାଇଁ କାଯଣୟ କରିଛନ୍ତି କି, କିମଵା ହସ ହକହବ ବି ହଦୟଯୁକ୍ତ କାଯଣୟହର ନାେଁାନ୍ତି କି?
ଦୟାକରି ହକବଳ ଏକ ବକ୍ସହର ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
1 ଣସ ବତ୍ତକମାନ ଣଦୟେୁକ୍ତ କାେକୟଣର ଅଛନ୍ତୁ (ଦୟାକରି BVQ_17 ସେିେ ଜାରି ରଖ୍ନ୍ତୁ)
2

3

ଣସ ଣକଣବ ବି ଣଦୟେୁକ୍ତ କାେକୟ କରି ନାହାନ୍ତି
(ଦୟାକରି BVQ_21 ସେିେ ଜାରି ରଖ୍ନ୍ତୁ)

ଣସ ବତ୍ତକମାନ ଣଦୟେୁକ୍ତ କାେକୟ କରି ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅତିତଣର କାେକୟ କରୁଥିଣଲ (ଦୟାକରି BVQ_18 ସେିେ
ଜାରି ରଖ୍ନ୍ତୁ)
"ସେଧମଣୀ, ସେଭାଗୀ: ସାପ୍ତାେିକ ହକହେ ଘଣ୍ଟା କାଯଣୟ କରନ୍ତି"

ୋରାୋରି, ହକହେ ଘଣ୍ଟା, ସାଧାରଣେଃ ସାପ୍ତାେିକ ହଦୟ ପାଇଁ କାଯଣୟ କରନ୍ତୁ, ଅେିରିକ୍ତ ସମୟ ଅନ୍ତଭଣୁକ୍ତ ଅହଟ? (ଯଦି ହସ ଏକ ଠାରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତିଦାୋଙ୍କ ପାଇଁ କାଯଣୟ କରନ୍ତି, କିମଵା
ି " ଏବଂ 7/6/5 ଦ୍ଵାରା ଏୋ
BVQ_17 ଯଦି ହସ ଉଭୟ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ନିଜସ୍ଵ-ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ କାଯଣୟ କରନ୍ତି, ଦୟାକରି ହସ କରୁଥିବା ହମାଟ କାଯଣୟ ସଂଖ୍ୟା େିସାବ କରନ୍ତୁ ।) (ପଚାରି ପାରିହବ "ହଦୈନକ
ଗୁଣି ପାରିହବ)
ଦୟାକରି ହଲଖ୍ନ୍ତୁ ।
ହାରାହାରିଣର, ଣସ ସପ୍ତାହକୁ କାେକୟ କରନ୍ତି ……………………… ଘଣ୍ଟା, ଅତିରିକ୍ତ ସମୟ ସହିତ ଅଣଟ ।
"ସେଧମଣୀ, ସେଭାଗୀ: ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପକଣ"
ଯଦି ହସ ଏକ ଠାରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତିଦାୋଙ୍କ ସେ କାଯଣୟ କରନ୍ତୁ, କିମଵା ଯଦି ହସ ଉଭୟ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ନିଜସ୍ଵ-ନିଯୁକ୍ତି ଅଟନ୍ତି, ଦୟାକରି ୋଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାଯଣୟ ଅନୁ ସରଣ କରନ୍ତୁ । ଯଦି ହସ
ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ଅଟନ୍ତି କିମଵା ବର୍ତ୍ଣମାନ କାଯଣୟ କରନ୍ତି ନାେିଁ, ଦୟାକରି ୋଙ୍କର ହଶଷ ମୁଖ୍ୟ କାଯଣୟ ଅନୁ ସରଣ କରନ୍ତୁ ।
BVQ_18 ଆପଣଙ୍କର ସେଧମଣୀ/ସେଭାଗୀ ଜହଣ କମଣଚାରୀ, ନିଜସ୍ଵ-ନିଯୁକ୍ତି କମଣଚାରୀ, କିମଵା ୋଙ୍କର ନିଜର ବୟବସାୟ କରନ୍ତି କି?
(TN: ହଦଶ-ନିର୍ଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି ିେ ସର୍ତ୍ଣାବଳୀ ହଯପରି କି ‘ହଦୟଯୁକ୍ତ କମଣଚାରୀ’ କିମଵା ‘ହଦୟଯୁକ୍ତ କମଣଚାରୀ’ ଏଠାହର "କମଣଚାରୀ" ର ଅର୍ଥଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ବୟବେୃ େ ହୋଇପାହର ।)

ଦୟାକରି ହକବଳ ଏକ ବକ୍ସହର ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
1 ଜଣେ କମକଚାରୀ

3 ନିଜସ୍ଵ-ନିେୁକ୍ତି ସହ କମକଚାରୀଗେ

2 କମକଚାରୀ ବିନା ନିଜସ୍ଵ ନିେୁକ୍ତି

4 ତାଙ୍କର ନିଜର ବୟବସାୟ ପାଇ କାେକୟ କରନ୍ତି

"ସେଧମଣୀ, ସେଭାଗୀ: ଅନୟ କମଣଚାରୀଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି"
BVQ_19 ଆପଣଙ୍କର ସେଧମଣୀ/ସେଭାଗୀ ଅନୟ କମଣଚାରୀଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି କି?
(TN: ପରିଚାଳନା କରିବା ଅର୍ଥଣ ଅହଟ ହଯ ଅନୟଙ୍କର କାଯଣୟ ପାଇଁ ଦାୟୀ ରେିବା ଏବଂ ଜହଣ ହନେୃତ୍ଵ ପ୍ରକାଯଣୟ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ।)
ଦୟାକରି ହକବଳ ଏକ ବକ୍ସହର ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
1ହ
2 ନା
“ସେଧମଣୀ, ସେଭାଗୀ: ବୃ ର୍ତ୍ି ISCO 1988”
ଆପଣଙ୍କର ସେଧମଣୀ/ସେଭାଗୀଙ୍କର ବୃ ର୍ତ୍ି କଣ ଅହଟ – ଯର୍ଥା, ୋଙ୍କର ନାମ କିମଵା ମୁଖ୍ୟ କାଯଣୟର ଆଖ୍ୟା କଣ ଅହଟ? (ଦୟାକରି ହଲଖ୍ନ୍ତୁ ଏବଂ ଯର୍ଥା ସମ୍ଭବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବହର ବର୍ଣ୍ଣନା
BVQ_20a
କରନ୍ତୁ ।)
ତାଙ୍କର ବୃ ତ୍ତି ଥିଲା…………………………
BVQ_20b ୋଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାଯଣୟହର, ପ୍ରାୟେଃ ହକଉଁ ପ୍ରକାରର କାଯଣୟକଳାପ ହସ କରିର୍ଥାନ୍ତି? (ଦୟାକରି ହଲଖ୍ନ୍ତୁ ଏବଂ ଯର୍ଥା ସମ୍ଭବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବହର ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ ।)
ଦୟାକରି ଏଠାଣର ଣଲଖନ୍ତୁ ………………………………………
BVQ_20c

ହସ କାଯଣୟ କରୁଥିବା/କରିଥିବା ଫାମ୍ଣ/ସଂସ୍ଥା ମୁଖ୍ୟେଃ କଣ କରିର୍ଥାଏ – ଯର୍ଥା, ହକଉଁ ପ୍ରକାରର ଉତ୍ପାଦନ/ପ୍ରକାଯଣୟ ଆପଣଙ୍କର କାଯଣୟସ୍ଥାନହର ସଞ୍ଚାଳିେ ହୋଇର୍ଥାଏ? (ଦୟାକରି ହଲଖ୍ନ୍ତୁ
ଏବଂ ଯର୍ଥା ସମ୍ଭବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବହର ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ ।)
ଦୟାକରି ଏଠାଣର ଣଲଖନ୍ତୁ ………………………………………

"ସେଧମଣୀ, ସେଭାଗୀ: ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥିେ"ି
BVQ_21

ଆପଣଙ୍କର ସେଧମଣୀ/ସେଭାଗୀଙ୍କ ବର୍ତ୍ଣମାନର ସ୍ଥିେ ି ଭାବହର ନିହମନାକ୍ତ ମଧ୍ୟରି ହକଉଁଟି ଭଲ ଭାବହର ବୟାଖ୍ୟା ହେଉଛି? ଯଦି ହସ ଅସ୍ଥାୟୀଭାବହର ହଦୟ ପାଇଁ କାଯଣୟ କରୁ ନାେଁାନ୍ତି
କାରଣ ଅହଟ ଅସ୍ଥାୟୀ ଅସୁସ୍ଥୋ/ପିୋ ହୋଇଥିବା ହଯାଗଁୁ/ଅବକାଶ/ଧମଣଘାଟ, ଇେୟାଦି, ଦୟାକରି ୋଙ୍କର ସାଧାରଣ କାଯଣୟ ସ୍ଥିେି ଅନୁ ସରଣ କରନ୍ତୁ ।
ଦୟାକରି ହକବଳ ଏକ ବକ୍ସହର ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ।

1

େଦି ଜଣେ ଣଦୟେୁକ୍ତ କମକଚାରୀ ଅଟନ୍ତି (ଜଣେ କମକଚାରୀ, ନିଜସ୍ଵ-ନିେୁକ୍ତି, କିମଵା ତାଙ୍କର ନିଜର ବୟବସାୟ
କରୁଥିବା ଭାବଣର)

6 ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ
ଘର କାେକୟ କଣର, ଘରର ବୁ ଝାମୋ କଣର, ଶିଶୁ ଏବଂ
ଅନୟ ବୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଅଣଟ

2 ଣବକାରୀ ଏବଂ ଏକ କାେକୟ ପାଇ ସନ୍ଧାନଣର ଅଛି

7

3 ଶିକ୍ଷାଣର (ଜଣେ ନିେୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଣଦୟେୁକ୍ତ ନୁ ଣହ), ଅବକାଶଣର ଥିଣଲ ସ୍କୁଲ/ଛାତ୍ର/ପୁପିଲ୍

9 ଅନୟାନୟ

4 ଶିକ୍ଷାଥକୀ କିମଵା ତାଲି ମ ଣନଉଥିବା
5 ସ୍ଥାୟୀଭାବଣର ଅସୁସ୍ଥ କିମଵା ଅକ୍ଷମ ଅଣଟ
“ହେଡ୍ ୟୁ ନୟ
ି ନ୍ ସଭୟ”
ି ନ୍ କିମଵା ସମପରି ସଂସ୍ଥାର ସଭୟ ରେିଛନ୍ତି କି? ଯଦି େଁ: ୋୋ ବର୍ତ୍ଣମାନ କିମଵା ହକବଳ ପୂବଣହର ଥିହଲ?
BVQ_22 ଆପଣ କିମଵା ଆପଣ ହକହବ ବି ଏକ ହେଡ୍ ୟୁ ନୟ
(TN: ହଦଶ-ନିର୍ଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି ିେ ସର୍ତ୍ଣାବଳୀ "ୟୁ ନୟ
ି ନ୍ ସଦସୟୋ" ର ଅର୍ଥଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଏଠାହର ବୟବୋର ହୋଇପାହର ।)
ଦୟାକରି ହକବଳ ଏକ ବକ୍ସହର ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
1 ହ, ବତ୍ତକାମାନ
3 ନା, ଣକଣବ ନୁ ଣହ
2 ହ, ପୂବକଣର କିନ୍ତୁ ବତ୍ତକମାନ ନୁ ଣହ
“ହଦଶ-ନିର୍ଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି ିେ ଧମଣ ସମଵନ୍ଧ”
BVQ_23 ଆପଣ ଏକ ଧମଣର ଅଟନ୍ତି କି, ଯଦି େଁ, ହକଉଁ ଧମଣ ଅହଟ?
ଦୟାକରି ହକବଳ ଏକ ବକ୍ସହର ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
0
ଣକୌେସି ଧମକ ନୁ ଣହ
6
ମୁସଲମାନ
1
କାଥଲିକ୍
7
ଣବୈଦ୍ଧଧମକୀ
2
ଣପ୍ରାଣଟଷ୍ଟାଣ୍ଟ୍
8
ହିନ୍ଦୁ
3
ଶାସ୍ତ୍ର ସମଵନ୍ଧୟ
ି
9
ଅନୟ ଏସୀୟ ଧମକ
4
ଅନୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧମକ
10 ଅନୟ ଧମକ
5
ଣଜୱିସ
“ଧାମିକ ହସବାହର ନିୟିଜନ”
BVQ_24 ଏେି ପ୍ରକାରର ସ୍ଵେନ୍ତ୍ର କାଯଣୟକ୍ରମ ବୟେିେ ହଯପରି କି ବିବାେ, ଅନ୍ତଷ୍ଟିକ୍ରିୟା, ଇେୟାଦି, ବୟେିେ ଆପଣ ହକହେ ଧାମିକ ହସବା କରନ୍ତି?
ଦୟାକରି ହକବଳ ଏକ ବକ୍ସହର ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
1 ସପ୍ତାହକୁ ଅଣନକ ଥର କିମଵା ପ୍ରାୟତଃ
5 ବଷକକୁ ଅଣନକ ଥର
2 ସପ୍ତାହକୁ ଥଣର
6 ବଷକକୁ ଥଣର
3 ଏକ ମାସକୁ 2 କିମଵା 3 ଥର
7 ବହୁ ତ କମ୍ ବଷକକୁ ଏକ ଥର
4 ମାସକୁ ଥଣର
8 ଣକଣବ ନୁ ଣହ
“ଶୀଷଣ-ନିମନ ନିଜସ୍ଵ-ସ୍ଥାନିେ”
ଆମର ସମାଜହର, ହଗାଷ୍ଠୀଗୁଡକ
ି ରେିଛ ି ଯାୋ ଶୀଷଣକୁ ଅହଟ ଯାୋ ନିମନ ପଟକୁ ରେିବ । ନିମନର ହସ୍କଲ୍ହର ଯାୋ ଶୀଷଣ ଠାରୁ ନିମନକୁ ଚାହଲ । ଆପଣ ଏେି ହସ୍କଲ୍ହର ନିଜକୁ ହକଉଁଠି
BVQ_25
ରଖିହବ?
ଦୟାକରି ହକବଳ ଏକ ବକ୍ସହର ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
1 ନିମନ
2
3
4
5
“ପ୍ରେିକ୍ରିୟାକାରୀ ବିଗେ ସାଧାରଣ ନିବଣାଚନହର ଭାଗ ହନଥିହଲ କି?”

6
7
8
9
10 ଶୀଷଣ

BVQ_26 ହକୌଣସି କାରଣ କିମଵା ଅନୟାନୟ ହଯାଗଁୁ ବର୍ତ୍ଣମାନ ଦିନହର କିଛ ି ହଲାକମାହନ ହଭାଟ ଦିଅନ୍ତି ନାେିଁ । ଆପଣ ବିଗେ ନିବଣାଚନ (ହଲାକସଭା) 2009 ହର ହଭାଟ ହଦଇଥିହଲ କି?
ଦୟାକରି ହକବଳ ଏକ ବକ୍ସହର ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
1 ହ, ମୁ ଣଭାଟ ଣଦଇଥିଲି (ଦୟାକରି BVQ_27 ସେିେ ଜାରି ରଖ୍ନ୍ତୁ)
2 ନା, ମୁ ଣଭାଟ ଣଦଇନଥିଲି (ଦୟାକରି BVQ_28 ସେିେ ଜାରି ରଖ୍ନ୍ତୁ)
0 ବିଗତ ନିବକାଚନଣର ମୁ ଣଭାଟ ଣଦବାକୁ ଣୋଗୟ ନଥିଲି (ଦୟାକରି BVQ_28 ସେିେ ଜାରି ରଖ୍ନ୍ତୁ)
“ବିଗେ ନିବଣାଚନହର ହକଉଁ ଦଳକୁ ହଭାଟ ହଦଇଥିହଲ”
BVQ_27 ବିଗେ ସାଧାରଣ ନିବଣାଚନ (ହଲାକସଭା) 2009 କୁ ହଦଖି, ଆପଣ ହକଉଁ ଦଳକୁ ହଭାଟ ହଦଇଥିହଲ?
ଦୟାକରି ହକବଳ ଏକ ବକ୍ସହର ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
1 କଂଣଗ୍ରସ +
2 ବିଣଜପି +
3 ବାମ ସମ୍ମୁଖ ଦଳଗୁଡକ
ି /କମୁୟନିଷ୍ଟ ଦଳ
4 ତୃ ତୀୟ ସମ୍ମୁଖ

5 ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ
6 ଅନୟାନୟ …………………. (ନିଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି କରନ୍ତୁ)
0 କହି ପାରିବି ନାହିଁ

BVQ_28
1
2
3
4
5
6

“ହଦଶ ନିର୍ଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି ିେ: ମୂଳ ହଦଶ / ରାଷ୍ଟ୍ର ହଗାଷ୍ଠୀ / ରାଷ୍ଟ୍ର ପରିଚୟ / ପରିବାର ମୂଳ”
ଆପଣଙ୍କର ହଦଶ-ନିର୍ଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି ିେ ସେିେ ପରବର୍ତ୍ଣୀ ପ୍ରଶନଗୁଡକ
ି ପ୍ରେିକ୍ରିୟାକାରୀଙ୍କର ଉର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟିେ କଳ୍ପନା ଉପହର ଅହଟ
ରାଷ୍ଟ୍ର ପୃଷ୍ଠପଟ କିମଵା ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ହଗାଷ୍ଠୀ/ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଠାରୁ ଆସିର୍ଥାଏ ।
ଦୟାକରି ସୂଚେ
ି କରନ୍ତୁ ନିହମନାକ୍ତ ହଗାଷ୍ଠୀଗୁଡକ
ି ମଧ୍ୟରୁ ହକଉଁଠାରୁ ଆପଣ ଆସିଥିବା ବିଚାରକୁ ନିଅନ୍ତି?
ଦୟାକରି ହକବଳ ଏକ ବକ୍ସହର ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
ହିନ୍ଦୁ:ଏସସି (ଅନୁ ସୂଚତ
ି ଜାତି/ଦଳିତ)
ହିନ୍ଦୁ: ଏସଟି (ଅନୁ ସୂଚତ
ି ଆଦିବାସୀ)
ହିନ୍ଦୁ: ଓବିସି (ଅନୟାନୟା ପଛୁ ଆ ବଗକ)
ହିନ୍ଦୁ: ଉର୍ଚ୍ ଜାତି ହିନ୍ଦୁ
ମୁସଲମାନ: ସିୟା
ମୁସଲମାନ: ସୁନ୍ନି
“ଘହର ହକହେ ଜଣ ବୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି”

7
8
9
10
11
0

ମୁସଲମାନ: ଅନୟାନୟ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍: ସାଧାରେ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍: ଅନୟାନୟ
ସିଖ୍: ସାଧାରେ
ସିଖ୍: ଦଳିତ
ଅନୟାନୟ

<TN: ଶିଶୁ ମଧ୍ୟହର ଭାଗ ପାଇଁ ବୟସ ବୟବେୃ େ ହେବ । ଛୁ ଆ – [ସ୍କୁଲ୍ ବୟସ] ଚେୁ ଭଣୁଜ ବ୍ରାହକର୍ଟହର – ଆପଣଙ୍କର ହଦଶହର ବାଧ୍ୟୋମୂଳକ ସ୍କୁଲ୍ ଯିବା ଦ୍ଵାରା ନିର୍ଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି ହେବ ।
ଭାରେହର ସ୍କୁଲ୍ ଯି ବାର ବାଧ୍ୟୋମୂଳକ ବଷଣ ହେଉଛି 5 । ହେଣୁ, 5 ଠାରୁ 17 ବଷଣର ବୟସ୍କଙ୍କୁ ଶିଶୁ ଭାବହର ଗଣନା ହେବ, ହଯଉଁଠାହର 4 ବଷଣ ଠାରୁ କମ୍ ଥିହବ, ହସମାନଙ୍କୁ "ଛୁ ଆ"
କୁ ୋଯିବ ।
BVQ_29 ନିଜକୁ ମିଶାଇ, ହକହେଜଣ ହଲାକ – ଶିଶୁ ମିଶାଇ – ଆପଣଙ୍କର ଘହର ବାସ କରନ୍ତି?
ଦୟାକରି ଏଠାଣର ଣଲଖନ୍ତୁ ………………………………………
BVQ_29a ଆପଣଙ୍କର ଘହର ହକହେ ଜଣ ବୟସ୍କ ବାସ କରନ୍ତି (18 ବଷଣ କିମଵା ଅଧିକ) ?
ଦୟାକରି ଏଠାଣର ଣଲଖନ୍ତୁ ………………………………………
BVQ_30 ଆପଣଙ୍କର ଘହର 5 ଠାରୁ 17 ମଧ୍ୟହର ହକହେ ଜଣ ଶିଶୁ ବାସ କରନ୍ତି?
ଦୟାକରି ଏଠାଣର ଣଲଖନ୍ତୁ ………………………………………
BVQ_31 ଆପଣଙ୍କର ଘହର 4 ବଷଣ ପଯଣୟନ୍ତ ହକହେଜଣ ଛୁ ଆ ଅଛନ୍ତି?
ଦୟାକରି ଏଠାଣର ଣଲଖନ୍ତୁ ………………………………………
“ବୟକ୍ତି ଗେ ଆୟ”
BVQ_32 କର ଏବଂ ଅନୟାନୟ କାଟ ପୂବଣରୁ, ୋରାୋରି ଆପଣଙ୍କର ହମାଟ ମାସିକ ଆୟ ହକହେ ଅହଟ?
(TN: ବୟାଖ୍ୟାତ୍ମକ ବିବରଣୀ ପ୍ରେିକ୍ରିୟାକାରୀଙ୍କ ହଦଶ-ନିର୍ଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି କାଟ ହଯାଡି ହୋଇପାରିବ ।)
ଦୟାକରି ଏଠାଣର ଣଲଖନ୍ତୁ ……………………………………… ( ଟଙ୍କା) (ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଘହର ରେୁ ଛନ୍ତି (ଦୟାକରି BVQ_34 ସେିେ ଜାରି ରଖ୍ନ୍ତୁ)
“ଘର ଆୟ”
କର ଏବଂ ଅନୟାନୟ କାଟଗୁଡକ
ି ପୂବଣରୁ, ଆପଣଙ୍କର ଘର ହମାଟ ମାସିକ ଆୟ ହକହେ ଅହଟ? (TN: ବୟାଖ୍ୟାତ୍ମକ ବିବରଣୀ ପ୍ରେିକ୍ରିୟାକାରୀଙ୍କ ହଦଶ-ନିର୍ଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି କାଟ ହଯାଡି ହୋଇପାରିବ
।)
ଦୟାକରି ଏଠାଣର ଣଲଖନ୍ତୁ ………………………………………( ଟଙ୍କା)
“ଆଇନେଃ ସେଭାଗୀ ସ୍ଥିେ”ି
BVQ_34 ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ଣମାନର ହବୈବାେିକ ସ୍ଥିେ ି କଣ ଅହଟ?
BVQ_33

TN: “ସାମାଜିକ ସ୍ଵୀକୃ େ ସେଭାଗୀ” ହେଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବହର ଆଇନ ଅନୁ ଯାୟୀ ବିବାେ ବିନା ସେଭାଗୀ ହେବା । ମୁଖ୍ୟ ଅନୁ ସନ୍ଧାନକାରୀ: ଆପଣଙ୍କର ହଦଶହର "ସିଭିଲ୍
ପାଟଣନରସିପ୍୍୍ କଣ ଅହଟ ୋୋ ସମଵନ୍ଧହର କିଛ ି ନିହଦ୍ଦଣଶାବଳୀ ଦିଅନ୍ତୁ । ଦୟାକରି ହଦଶ-ନିର୍ଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି ିେ ଆଇନେଃ ସର୍ତ୍ଣାବଳୀ ବୟବୋର କରନ୍ତୁ ।
ଏକ ଆଇନେଃ ସିଭି ସେଭାଗୀ ବିକଳ୍ପ ବିନା ହଦଶଗୁଡକ
ି , ଦୟାକରି ବଗଣ 2 ଚାଡନ୍ତୁ ଏବଂ ବଗଣ 3 ଠାରୁ 6 ର ପାଠୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ।>
ଦୟାକରି ହକବଳ ଏକ ବକ୍ସହର ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
1 ବିବାହିତ

4 ଣମା ଆଇନତଃ ସହଭାଗୀଙ୍କର ବିବାହ ବିଣଚ୍ଛଦ ଣହାଇଛି

2 ସାମାଜିକ ସହଭାଗୀ
ଣମା ସହଭାଗୀ/ସାମାଜିକ ସ୍ଵୀକୃ ତ ସହଭାଗୀଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ଣହାଇଛି (କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ଣମାନ ପଯଣୟନ୍ତ ଆଇନେଃ
3
ବିବାେିୋ/ବର୍ତ୍ଣମାନ ପଯଣୟନ୍ତ ଏକ ସାମାଜିକ ସେଭାଗୀ ଅହଟ)

5 ବିଧବା/ଣମା ସାମାଜିକ ସହଭାଗୀ ମୃତୁୟବରେ କରିଛନ୍ତି
ମୁ ଣକଣବବି ବିବାହିତ ଣହାଇନାହିଁ ଣକଣବବି ଏକ
6
ସାମାଜିକ ସ୍ଵୀକୃ ତ ସମ୍ପକକଣର ନାହିଁ

“ବାସ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନ: ସେରାଞ୍ଚଳ – ଗ୍ରାମୟାଞ୍ଚଳ”
BVQ_35 ଆପଣ ବାସ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନ ବୟାଖ୍ୟା କରିହବ ଏେି ଭାବହର…
ଦୟାକରି ହକବଳ ଏକ ବକ୍ସହର ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
1 ଏକ ବଡ ସିଟୀ
2 ଏକ ବଡ ସିଟୀର ଶାଖା
3 ଏକ ଣଛାଟ ସିଟୀ କିମଵା ସହର

4 ଏକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ
5 ଏକ ଫାମ୍କ କିମଵା ଗାଣର ଘର

