পরিবারি রিরেি পরিবরতিত ভূরিকা IV
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শুরু কিরত, িরিিারেি সম্বরে আিারেি কারে রকেু প্রশ্ন আরে। আপরি কতেূি পর্ি ন্ত সসগুরিি সারে সম্মত অেবা অসম্মত িরবি ....?
অিুিি করি প্ররতেক িাইরিি জিে একটি বরেি ওপি টিক করুি।
একজন কর্মরতা র্া একজন কাজ না করা র্ায়ের র্তই তার সন্তানয়ের সায়ে স্নেহপ্রবণ
হহয়সয়ব এবং একটি সুরহিত সম্পকম প্রহতষ্ঠা করয়ত পায়রন।
একটি প্রাক-হবেযালয়ের হিশুর র্া যহে কর্মরতা স্নহান তাহয়ল তার িহতগ্রস্ত হওোর
সম্ভাবনা োয়ক।
সার্হগ্রকভায়ব, যখন র্হহলায়ের কায়ে যখন পূণম-সর্ে-এর কাজ োয়ক তখন পাহরবাহরক
জীবন িহতগ্রস্ত হয়ত পায়র।
কাজ ঠিক আয়ে, হকন্তু র্হহলারা যা বস্তুত সবয়েয়ে স্নবহি োে তা হল একটি বাড়ী এবং
সন্তান।
একজন গৃহবধু হওো হল স্নবতয়নর জনয কাজ করার র্তই সয়ন্তাষজনক।
TN: 1e: "পূর্িতা িারি "সন্তুরি" এবং "সিয় কাটারিা", "গুরুত্বপূর্ি" ইতোরে িয়।
এবং আপরি কতেূি পর্ি ন্ত সম্মত এবং অসম্মত িরবি...?
অিুিি করি প্ররতেক িাইরি একটি বরেি ওপি টিক করুি।
পুরুষ এবং র্হহলা উভয়েরই পাহরবাহরক আয়ের স্নিয়ে অবোন োকা উহেৎ।
একজন পুরুয়ষর কাজ হল অেম উপাজমন করা; একজন র্হহলার কাজ হল ঘর এবং
পহরবায়রর স্নেখায়িানা করা।
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েৃঢ়ভায়ব সম্মত

2 সম্মত
3 সম্মত নে আবার অসম্মতও নে
4 অসম্মত
5 েৃঢ়ভায়ব অসম্মত
8 েেন করয়ত অির্

1 েৃঢ়ভায়ব সম্মত
2 সম্মত
3
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সম্মত নে আবার অসম্মতও নে
অসম্মত
েৃঢ়ভায়ব অসম্মত
েেন করয়ত অির্

আপরি রক িরি করিি সর্ রিম্নরিরিত পরিরিরতগুরিরত িরিিারেি বাড়ীি বাইরি পূর্ি-সিয়, আংরিক-সিয় কাজ কিা উরিৎ িারক এরকবারিই
কাজ কিা উরিৎ িয়?

অিুিি করি প্ররতেক িাইরি একটি বরেি ওপি টিক করুি।
যখন হবেযালয়ের বেয়সর কর্ একটি হিশু োয়ক।
কহনষ্ঠতর্ হিশুটি হবেযালয়ে পড়া শুরু করার পর।

আপরি কতেূি পর্ি ন্ত সম্মত অেবা অসম্মত িরবি...?
অিুিি করি প্ররতেক িাইরি একটি বরেি ওপি টিক করুি।
হববাহহত বযহিরা সাধারণত অহববাহহত বযহিয়ের স্নেয়ক সুখী হে।
স্নয বযহিরা সন্তান োন তায়েরয়ক অবিযই হববাহহত হয়ত হয়ব।
একটি েম্পহতর জনয এটা সম্পূণমভায়ব ঠিক স্নয তারা হববায়হর র্য়নাবৃহি োড়াও একসয়ে
োকয়ত পায়রন।
যখন একটি েম্পহত বববাহহক জীবয়নর সর্সযাগুহল সঠিকভায়ব সর্াধান করয়ত পারয়ে না
বয়ল র্য়ন হে তখন হববাহহবয়েে হল সাধারণভায়ব স্নেষ্ঠ সর্াধান।
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পূণম-সর্ে কাজ করুন
আংহিক-সর্ে কাজ করুন
বাড়ীয়ত োকুন
েেন অির্

1 েৃঢ়ভায়ব সম্মত
2 সম্মত
3 সম্মত নে আবার অসম্মতও নে
4 অসম্মত
5 েৃঢ়ভায়ব অসম্মত
8 েেন করয়ত অির্

রিশুিা রবরভন্ন ধিরিি পরিবারিি িরধে বড় িয়। আপরি রিম্নরিরিত রববৃরতগুরিি সারে কতেূি পর্ি ন্ত সম্মত অেবা অসম্মত িরবি?
অিুিি করি প্ররতেক িাইরি একটি বরেি ওপি টিক করুি।
হপতার্াতা একয়ে স্নযভায়ব একটি হিশুর প্রহতপালন করয়ত পায়রন, একইভায়ব একজন
হপতা বা র্াতাও একটি হিশুর প্রহতপালন করয়ত পায়রন।
পুরুষ-স্ত্রী েম্পহত স্নযভায়ব একটি হিশুর প্রহতপালন করয়ত পায়রন, একইভায়ব একটি
সর্হলয়ের স্ত্রী েম্পহতও একটি হিশুর প্রহতপালন করয়ত পায়রন।
পুরুষ-স্ত্রী েম্পহত স্নযভায়ব একটি হিশুর প্রহতপালন করয়ত পায়রন, একইভায়ব একটি
সর্হলয়ের পুরুষ েম্পহতও একটি হিশুর প্রহতপালন করয়ত পায়রন।

1 েৃঢ়ভায়ব সম্মত
2 সম্মত
3 সম্মত নে আবার অসম্মতও নে
4 অসম্মত
5 েৃঢ়ভায়ব অসম্মত
8 েেন করয়ত অির্

সািরিকভারব, একটি পরিবারিি জিে রিশুি আেিি সংিো কত িওয়া উরিৎ বরি আপরি করিি?
অিুিি করি িীরি রিিুি।
_____________
আপরি কতেূি পর্ি ন্ত সম্মত অেবা অসম্মত িরবি...?
অিুিি করি প্ররতেক িাইরি একটি বরেি ওপি টিক করুি।
TN6e: "সািারজক িারয়ত্ব"-এি অেি "সািারজক সম্মাি", "সািারজক রিরত" (রকন্তু অেি নিরতক িয়) অেবা "প্ররতষ্ঠা" িরত পারি।

N7a
N7b
N7c(N)
N7d(N)
N7e(N)
N7f(N)

হিশুয়ের বড় হয়ত স্নেখা হল জীবয়নর সবমাহধক আনন্দ।
সন্তান োকার অেম হল অতযহধক পহরর্ায়ণ হপতার্াতার স্বাধীনতাে হস্তয়িপ করা।
সন্তানরা হল তায়ের হপতার্াতার ওপর একটি আহেমক স্নবাঝা।
সন্তান োকার অেম হল হপতার্াতার র্য়ধয একজন অেবা উভয়েরই কর্মসংস্থান এবং
কর্মজীবয়নর অগ্রগহতর সুয়যায়গ বাধা সৃহি হওো।
সন্তান োকয়ল সর্ায়জর র্য়ধয বযহির সার্াহজক প্রহতষ্ঠা বৃহি কয়র।
প্রাপ্তবেস্ক হিশুরা হল প্রবীণ বাবা-র্ার জনয সাহায়যযর একটি গুরুত্বপূণম উৎস।

1 েৃঢ়ভায়ব সম্মত
2 সম্মত
3 সম্মত নে আবার অসম্মতও নে
4 অসম্মত
5 েৃঢ়ভায়ব অসম্মত
8 েেন করয়ত অির্
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1
2
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একটি েম্পরতি কো রবরবিিা করুি র্ািা পূর্ি-সিয় কাজ করিি এবং এিি একটি িবজাত সন্তাি আরে। তারেি িরধে একজি তারেি সন্তারিি
সেিারিািাি জিে রকেু সিরয়ি জিে কাজ কিা বে করিরেি।
আপরি রক িরি করিি সরবতি েু টি উপিব্ধ োকা উরিৎ?
হযাাঁ (N8b হজজ্ঞাসা করুন এবং N9, N10-এর হেয়ক অগ্রসর স্নহান)
না, স্নকায়না সয়বতন েু টি োকা উহেৎ নে
N11a-এ যান
র্রে তা িয়, কত রেরিি জিে?
অিুিি করি এিারি িারসি সংিো প্ররবি করুি।
/
/ িাস
TN: "সপইড রিভ"-এি িরধে িাতৃ রত্বি সিয় সরবতি েু টি, রপতৃ রত্বি সিয় সরবতি েু টি এবং সরবতি অরভভাবকরত্বি েু টি অন্তভি ু ক্ত কিা সর্রত
পারি।
আপরি র্রে সরবতি েু টিি পরে সিাি তািরি অিুিি করি N9 ও N10 প্ররশ্নি উত্তি রেি। অিেোয় N11-এ র্াি

N9

এবং এই েু টিি জিে কাি সবতি সেওয়া উরিৎ?
অিুিি করি শুধু একটি বরে টিক করুি
TN: "সিকাি"-এি অেি "িাজে", "পাবরিক সসক্টি" িরত পারি; সকরিয় এবং িািীয় সিকাি উভয়ই এি িরধে অন্তভি ু ক্ত।"
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N11a

সরকার
হনয়োগকতম া
সরকার এবং হনয়োগকতম া উভে
অনয উৎসগুহল
েেন করয়ত অির্
একই েম্পরতি কো ভাবুি, র্রে তািা উভয়ই একইিকি কিি াবিায় োরক এবং সরবতি েু টিি সর্াগ্ে সিাি, তািরি এই সরবতি েু টিি সিয়ােটি
রকভারব িাতা ও রপতাি িরধে ভাগ্ কিা িরব?
TN: "সপইড রিভ"-এি িরধে িাতৃ রত্বি সিয় সরবতি েু টি, রপতৃ রত্বি সিয় সরবতি েু টি এবং সরবতি অরভভাবকরত্বি েু টি অন্তভি ু ক্ত কিা সর্রত
পারি।
অিুিি করি শুধু একটি বরে টিক করুি
সয়বতন েু টির স্নর্োয়ের সম্পূণম অংিটাই র্ায়ের স্ননওো উহেৎ এবং বাবার স্নকায়না সয়বতন েু টি স্ননওো উহেৎ নে।
সয়বতন েু টির স্নর্োয়ের স্নবহিরভাগ অংিটাই র্ায়ের স্ননওো উহেৎ এবং বাবার উহেৎ এর হকেু টা স্ননওো।
সয়বতন েু টির স্নর্োয়ের অয়ধমক অংি র্া এবং বাবা উভয়ের স্ননওো উহেৎ।
সয়বতন েু টির স্নর্োয়ের স্নবহিরভাগটা বাবার স্ননওো উহেৎ এবং র্ায়ের উহেৎ এর হকেু টা স্ননওো।
সয়বতন েু টির স্নর্োয়ের সম্পূণমটা বাবার স্ননওো উহেৎ এবং র্ায়ের স্নকায়না সয়বতন েু টি স্ননওো উহেৎ নে।
েেন করয়ত অির্
সকরিি জিে
রবেোিরয় ভরতি িওয়াি বয়রসি সেরক কি বয়সী একটি রিশু সি একটি পরিবারিি কো রিন্তা করুি। আপিাি িরত, তারেি পরিবাি এবং
কিি জীবিরক পরিিািিা কিরত তারেি জিে সেষ্ঠ উপায় রক?
অিুিি করি শুধুিাত্র একটি বরে টিক করুি
TN: "স্কু রি ভরতি িওয়াি বরয়রসি কি বয়স" িারি সাধাির্/বাধেতািূিক স্কু রি ভরতি িওয়াি বয়রসি সেরক কি বয়স।
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র্া বাড়ীয়ত োয়কন এবং বাবা পূণম সর্ে কাজ কয়রন।
র্া আংহিক-সর্ে কাজ কয়রন এবং বাবা পূণম সর্ে কাজ কয়রন।
র্া এবং বাবা উভেই পূণম সর্ে কাজ কয়রন।
র্া এবং বাবা উভেই আংহিক-সর্ে কাজ কয়রন।
বাবা আংহিক-সর্ে কাজ কয়রন এবং র্া পূণম-সর্ে কাজ কয়রন।
বাবা বাড়ীয়ত োয়কন এবং র্া পূণম সর্ে কাজ কয়রন।
েেন করয়ত অির্
এবং, আপিাি িরত, এই রবকল্পগুরিি িরধে সকািটি কিপরে কািে িরব?
অিুিি করি শুধু একটি বরে টিক করুি
র্া বাড়ীয়ত োয়কন এবং বাবা পূণম সর্ে কাজ কয়রন।
র্া আংহিক-সর্ে কাজ কয়রন এবং বাবা পূণম সর্ে কাজ কয়রন।
র্া এবং বাবা উভেই পূণম সর্ে কাজ কয়রন।
র্া এবং বাবা উওভেই আংহিক-সর্ে কাজ কয়রন।
বাবা আংহিক-সর্ে কাজ কয়রন এবং র্া পূণম-সর্ে কাজ কয়রন।
বাবা বাড়ীয়ত োয়কন এবং র্া পূণম সর্ে কাজ কয়রন।
েেন করয়ত অির্
রবেোিরয় ভরত্তি ি বয়রসি সেরক কি বয়রসি রিশুরেি জিে সিারকরেি কারে রিশুি র্ত্ন রিরয় রবরভন্ন িতািত িরয়রে। কাি প্রােরিকভারব রিশুি
র্ত্ন সিওয়া উরিৎ বরি আপরি িরি করিি?
অিুিি করি শুধু একটি বরে টিক করুি
TN: "সিকাি"-এি অেি "িাজে", "পাবরিক সসক্টি" িরত পারি; সকরিয় এবং িািীয় সিকাি উভয়ই এি িরধে অন্তভি ু ক্ত।"
TN: "স্কু রি ভরতি িওয়াি বরয়রসি কি বয়স" িারি সাধাির্/বাধেতািূিক স্কু রি ভরতি িওয়াি বয়রসি সেরক কি বয়স।
পহরবায়রর সেসযগণ
সরকারী সংস্থাগুহল
অলাভজনক সংস্থাগুহল (উোাঃ োতবয সংস্থাগুহল, গীজমা/ধর্ীে সংস্থাগুহল)
স্নবসরকারী হিশুযত্ন প্রোনকারীরা (উোাঃ স্নবসরকারী হিশুরিণী, আো, হিশুয়ের স্নেখায়িানাকারী)
হনয়োগকারীরা
েেন করয়ত অির্

N13

রবেোিরয়ি বয়রসি সেরক কি বয়রসি রিশুরেি জিে রিশুর্রত্নি িিি কাি প্রােরিকভারব সিওয়া উরিৎ বরি আপরি িরি করিি?
অিুিি করি শুধু একটি বরে টিক করুি
TN: "সিকাি"-এি অেি "িাজে", "পাবরিক সসক্টি" িরত পারি; সকরিয় এবং িািীয় সিকাি উভয়ই এি িরধে অন্তভি ু ক্ত।"
TN: "স্কু রি ভরতি িওয়াি বরয়রসি কি বয়স" িারি সাধাির্/বাধেতািূিক স্কু রি ভরতি িওয়াি বয়রসি সেরক কি বয়স।"

1
2
3
8
N14

পহরবার
সরকার/সাবমজনীন তহহবলগুহল
হনয়োগকারীরা
েেন করয়ত অির্
প্রবীর্ বেরক্তরেি সম্বরে রিন্তা করুি র্ারেি দেিরিি জীবরি রকেু সািার্ে েিকাি, সর্িি িুরেিািাি সকিাকাটা, বাড়ীঘি পরিষ্কাি কিা,
জািাকাপড় সধাওয়া ইতোরে। কাি প্রােরিকভারব এই সািার্ে প্রোি কিা উরিৎ বরি আপরি িরি করিি?
অিুিি করি শুধু একটি বরে টিক করুি
TN: "সিকাি"-এি অেি "িাজে", "পাবরিক সসক্টি" িরত পারি; সকরিয় এবং িািীয় সিকাি উভয়ই এি িরধে অন্তভি ু ক্ত।"

1
2
3
4
8
N15

1
2
8

R16a

পহরবায়রর সেসযগণ
সরকারী সংস্থাগুহল
অলাভজনক সংস্থাগুহল (উোাঃ োতবয সংস্থাগুহল, গীজমা/ধর্ীে সংস্থাগুহল)
এই ধরয়নর স্নবসরকারী সহােতা প্রোনকারীরা
েেন করয়ত অির্
এবং, আপিাি িরত এই প্রবীর্ বেরক্তরেি প্ররত সািারর্েি িিিগুরিি ভাি প্রােরিকভারব কাি সিওয়া উরিৎ?
অিুিি করি শুধু একটি বরে টিক করুি
TN: "সাবি জিীি তিরবি"এি িরধে সকি বাধেতািূিক সািারজক বীিাগুরি অন্তভি ু ক্ত।
প্রবীণ বযহিরা হনয়জরা অেবা তায়ের পহরবার
সরকার/সাবমজনীন তহহবলগুহল
েেন করয়ত অির্
এিি আপিাি রিরজি পরিরিরতি কো রিন্তা করুি:
রিশুি র্ত্ন এবং অবসি সিরয়ি কার্ি াবিী অন্তভি ু ক্ত িা করি, গ্রড়, একটি সপ্তারি কত ঘন্টা আপরি বেরক্তগ্তভারব বাড়ীি কারজ িিি করিি?
("দেরিক" কত ঘন্টা তা রজজ্ঞাসা কিরত পারিি এবং সসটিরক 7/6/5 রেরয় গুর্ করুি।)
/
/
ঘন্টা

N16b

গ্রড়, একটি সপ্তারি কত ঘন্টা আপরি পরিবারিি সেসেরেি সেিারিািায় িিি করিি (উোাঃ রিশুরেি, প্রবীর্, অসুি অেবা পরিবারিি অেি
সেসেরেি জিে)?
/

/

ঘন্টা

আপরি র্রে বতিিারি আপিাি স্বািী/স্ত্রী অেবা একজি সেীি সারে বসবাস করিি তািরি অিুিি করি রিম্নরিরিত প্রশ্নগুরিি উত্তি রেি। অিেোয়
প্রশ্ন িং R23-এ র্াি।
R17a

এবং আপিাি স্বািী/স্ত্রী/সেী রক করিি?
রিশুি র্ত্ন এবং অবসি সিরয়ি কার্ি াবিী অন্তভি ু ক্ত িা করি গ্রড়, একটি সপ্তারি কত ঘন্টা রতরি গ্ৃিিারিি কারজ িিি করিি?

N17b

/
/ ঘন্টা
এবং গ্রড়, একটি সপ্তারি রতরি কত ঘন্টা পরিবারিি সেসেরেি সেিারিািায় িিি করিি (উোাঃ রিশুরেি, প্রবীর্,অসুি অেবা পরিবারিি অেি
সেসেরেি জিে)?
/
/
ঘন্টা

R18

আপরি এবং আপিাি স্বািী/স্ত্রী/সেী রকভারব উপাজিিরক বেবিাপিা করিি র্া আপিািা একজি অেবা উভরয়ই িির্ করিি? অিুিি করি সসই
রবকল্পটি িয়ি করুি সর্টি সবরেরক কারেকারে আসরব।

1
2
3
4
5
R19

অিুিি করি শুধু একটি বরে টিক করুি
আহর্ সর্স্ত অেমটাই বযবস্থাপনা কহর এবং আর্ার স্বার্ী/স্ত্রী/সেীয়ক তার অংি হেই
আর্ার স্বার্ী/স্ত্রী/সেী সর্স্ত অেমটাই বযবস্থা কয়রন এবং আর্ায়ক আর্ার অংি স্নেে
আর্রা সর্স্ত অেমটাই একহেত কহর এবং প্রয়তযয়ক যতটা েরকার ততটা হনই
আর্রা অয়েমর হকেু টা অংি একহেত কয়র রাহখ এবং বাহকটা আলাোভায়ব রাহখ
আর্রা প্রয়তযয়কই হনয়জয়ের অেম আলাোভায়ব রাহখ
আপিাি গ্ৃিিারিি কারজি সেরত্র সক রিম্নরিরিতগুরি করি...?
অিুিি করি প্ররতেক িাইরি একটি বরে টিক করুি।
1

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
R23c
R23d

জার্াকাপড় স্নধাওো
ঘয়রর স্নোটখায়টা স্নর্রার্তগুহল করা
পহরবায়রর অসুস্থ সেসযয়ের যত্ন স্ননওো
র্ুহেখানার স্নকনাকাটা করা
বাড়ীঘর পহরষ্কার করা
খাবার বতরী করা

2
3
4
5
6
8

সবমো আহর্
সাধারণত আহর্
প্রাে সর্ান অেবা উভেই একসায়ে
সাধারণত আর্ার স্বার্ী/স্ত্রী/সেী
সবমো আর্ার স্বার্ী/স্ত্রী/সেী
একজন তৃ তীে বযহির দ্বারা করায়না হে
েেন করয়ত অির্

আপিাি এবং আপিাি স্বািী/স্ত্রী/সেীি িরধে গ্ৃিিারিি কাজগুরি ভাগ্ করি সিওয়াি সেরত্র রিম্নরিরিতগুরিি সকািটি সবরেরক ভািভারব প্ররর্াজে
িয়?
অিুিি করি শুধু একটি বরে টিক করুি।
TN: "িোর্ে অংি" িারি উত্তিোতা সর্টিরক িোর্ে অংি বরি িরি করি।
আহর্ আর্ার গৃহস্থাহলর কায়জর নযাযয ভায়গর তু লনাে অয়নক স্নবহি কহর
আহর্ আর্ার গৃহস্থাহলর কায়জর নযাযয ভায়গর তু লনাে হকেু টা স্নবহি কহর
আহর্ আর্ার গৃহস্থাহলর কায়জর নযাযয ভাগটা স্নর্াটার্ুটিভায়ব কহর
আহর্ আর্ার গৃহস্থাহলর কায়জর নযাযয ভায়গর স্নেয়ে হকেু টা কর্ কহর
আহর্ আর্ার গৃহস্থাহলর কায়জর নযাযয ভায়গর স্নেয়ে অয়নক কর্ কহর
আপরি এবং আপিাি স্বািী/স্ত্রী/সেী র্িি সপ্তাি সিরেি ভাগ্ কিা কার্ি াবিী িয়ি কিা সম্পরকি রসদ্ধান্তগুরি সিি, কাি কো িূ ড়ান্ত িয়?
অিুিি করি শুধু একটি বরে টিক করুি।
স্নবিীরভাগ আহর্
স্নবিীরভাগ আর্ার স্বার্ী/স্ত্রী/সেী
কখনও আহর্/কখনও আর্ার স্বার্ী/স্ত্রী/সেী
আর্রা স্নযৌেভায়ব হসিান্ত হনই
অনয স্নকউ
আরয়ি সকি উৎসগুরি রবরবিিা করি, আপরি এবং আপিাি স্বািী/স্ত্রী/সেীি িরধে, কাি আয় অরধকতি?
অিুিি করি শুধু একটি বরে টিক করুি।
আর্ার স্বার্ী/স্ত্রী/সেীর স্নকায়না আে স্ননই
আর্ার আে অয়নক স্নবহি
আর্ার আে স্নবহি
আর্ায়ের আে প্রাে সর্ান
আর্ার স্বার্ী/স্ত্রী/সেীর আে স্নবহি
আর্ার স্বার্ী/স্ত্রী/সেীর আে অয়নক স্নবহি
আর্ার স্নকায়না আে স্ননই
জাহন না
সকরিি জিে
অিুিি করি প্ররতেক িাইরি একটি বরে টিক করুি।
গ্ত রতিিারস কত ঘিঘি রিম্নরিরিত রজরিসগুরিি প্ররতটি আপিাি সারে ঘরটরে?
আহর্ কাজ স্নেয়ক হিয়রহেলার্ হকন্তু প্রয়োজনীে টু হকটাহক কাজগুহল করার জনয অতযন্ত
1 একটি সপ্তায়হ অয়নকবার
ক্লান্ত অবস্থাে হেলার্।
আর্ার কর্ময়িয়ে আহর্ স্নয পহরর্াণ সর্ে অহতবাহহত কহর তার কারয়ণ পহরবাহরক
2 একটি র্ায়স অয়নকবার
োহেত্বগুহল পূরণ করা আর্ার পয়ি কঠিন হয়ে োাঁহড়য়েয়ে।
গৃহস্থাহলর কাজগুহল করয়ত হওোর কারয়ণ আহর্ এতটাই ক্লান্ত হয়ে কর্ময়িয়ে উপহস্থত
3 একবার অেবা েু'বার
হয়েহে স্নয ভায়লাভায়ব কাজ করয়ত পাহরহন।
আহর্ স্নেয়খহে স্নয পাহরবাহরক োহেত্বগুহলর কারয়ণ আর্ার পয়ি কায়জ র্য়নায়যাগ স্নেওো
4 কখনও না
কঠিন হয়েয়ে।

0 প্রয়যাজয নে/স্নকান কাজ স্ননই
R24

1
2
3
4
R25
1
2
3
4
5
R26
1
2
3
4
N27
1
2
3
R28

1
2
8

র্রে আপিারক সাধাির্ভারব আপিাি জীবিরক রবরবিিা কিরত িয়, তািরি আপরি সািরিকভারব, রিরজরক কতটা সুিী অেবা অসুিী বিরবি?
অিুিি করি শুধু একটি বরে টিক করুি।
সম্পূণমভায়ব সুখী
অতযন্ত সুখী
যয়েি সুখী
সুখীও নে আবার অসুখীও নে
সবরকেু রবরবিিা করি, আপরি আপিাি (প্রধাি) কারজি সেরত্র কতটা সন্তুি?
অিুিি করি শুধু একটি বরে টিক করুি।
সম্পূণমভায়ব সন্তুি
অতযন্ত সন্তুি
যয়েি সন্তুি
সন্তুিও নে আবার অসন্তুিও নে
যয়েি অসন্তুি
সবরকেু রবরবিিা করি, আপরি আপিাি পারিবারিক জীবরিি সেরত্র কতটা সন্তুি?
অিুিি করি শুধু একটি বরে টিক করুি।
সম্পূণমভায়ব সন্তুি
অতযন্ত সন্তুি
যয়েি সন্তুি
সন্তুিও নে আবার অসন্তুিও নে
সাধাির্ভারব, আপরি রক বিরবি আপিাি স্বািে িি...
অিুিি করি শুধু একটি বরে টিক করুি।
োরুন
খুব ভাল
ভাল
আপিাি িা রক আপিাি জন্ম িওয়াি এক বেি পি সেরক আপিাি 14 বেি বয়স িওয়াি
সবতরিি জিে কাজ করিরেি?

5
6
7
8

যয়েি অসুখী
অতযন্ত অসুখী
সম্পূণমভায়ব অসুখী
েেন করয়ত অির্

6
7
8
0

অতযন্ত অসন্তুি
সম্পূণমভায়ব অসন্তুি
েেন করয়ত অির্
প্রয়যাজয নে/স্নকান কাজ স্ননই

5
6
7
8

যয়েি অসন্তুি
অতযন্ত অসন্তুি
সম্পূণমভায়ব অসন্তুি
েেন করয়ত অির্

4
র্াঝার্াহঝ
5
খারাপ
েেন করয়ত অির্
8
আরগ্ পর্ি ন্ত, কিিও এক বেরিি িত েীঘি সিয় ধরি

অিুিি করি শুধু একটি বরে টিক করুি।
হযাাঁ, হতহন স্নবতয়নর জনয কাজ কয়রহেয়লন
না
জাহন না
আপিাি র্রে সকাি সন্তাি সেরক োরক তািরি অিুিি করি এই প্ররশ্নি উত্তি রেি। অিেোয় R32সত র্াি

R29

আপরি রক বাড়ীি বাইরি পূর্ি-সিয়, আংরিক-সিয় কাজ কিরতি, িারক একবারিই কিরতি িা...
অিুিি করি শুধু একটি বরে টিক করুি।

R29a
R29b

R30

যখন একটি হিশুর বেস হবেযালয়ে ভহতম র বেয়সর কর্ হেল?
কহনষ্ঠতর্ হিশুটি হবেযালয়ে যাওো শুরু করার পর?

1
2
3
8

পূণম-সর্ে কাজ করয়তন
আংহিক-সর্ে কাজ করয়তন
বাড়ীয়ত োকয়তন
প্রয়যাজয নে

সসই সিয় আপিাি স্বািী/স্ত্রী/সেী রক কিরতি - রতরি রক বাড়ীি বাইরি পূর্ি-সিয়, আংরিক-সিয় কাজ কিরতি, অেবা এরকবারিই কিরতি
িা...?
অিুিি করি প্ররতেক িাইরি একটি বরে টিক করুি।

1
পূণম-সর্ে কাজ করয়তন
2
আংহিক-সর্ে কাজ করয়তন
3
বাড়ীয়ত োকয়তন
8
প্রয়যাজয নে
আপিাি রিশুরেি প্ররতপািি রকভারব কিা িরব সসই সম্বেীয় রসদ্ধান্তগুরি সাধাির্ত সক সিি/রিরতি?
R31
অিুিি করি শুধু একটি বরে টিক করুি।
স্নবিীরভাগ আহর্
1
স্নবিীরভাগ আর্ার স্বার্ী/স্ত্রী/সেী
2
কখনও আহর্/কখনও আর্ার স্বার্ী/স্ত্রী/সেী
3
আর্রা স্নযৌেভায়ব হসিান্ত হনই/স্নযৌেভায়ব হসিান্ত হনতার্
4
অনয স্নকউ
5
প্রয়যাজয নে
8
জিতত্ত্ব রবেয়ক
"উত্তিোতাি রিে"
BVQ_01. রিে, আপরি...
1 পুরুষ
2 র্হহলা
"উত্তিোতাি বয়স"
R30a
R30b

যখন একটি হিশুর বেস হবেযালয়ে ভহতম র বেয়সর কর্ হেল?
কহনষ্ঠতর্ হিশুটি হবেযালে শুরু করার পর?

BVQ_02 আপরি করব জরন্মরেরিি? (অিুিি করি, আপিাি জরন্মি সািটি রিিুি (সারিি জিে িািরট সংিো বেবিাি করুি)।
……………/………………/………………/…………………..

"রিো I: রবেোিয় পড়াি বেি"
সকল প্রােহর্ক এবং র্াধযহর্ক হিিা, হবশ্বহবেযালে এবং অনযানয র্াধযহর্ক উির হিিা এবং পূণম সর্য়ের বৃহির্ূলক প্রহিিণ অন্তভুম ি করুন, হকন্তু
পুনরাবৃহি হওো বেরগুহল গণনা করয়বন না। আপহন যহে বতম র্ায়ন হিিাগ্রহণ কয়রন তাহয়ল আপহন এখনও পযমন্ত যতবের পূণম কয়রয়েন তা গণনা
করুন।
আপরি কত বেি প্রোগ্ত রিোয় (পূর্ি-সিরয়ি সিতু িে) রেরিি?
সকি প্রােরিক এবং িাধেরিক রিো, রবশ্বরবেোিয় এবং অিোিে িাধেরিক উত্তি রিো এবং পূর্ি-সিরয়ি বৃরত্তিূিক প্ররিের্ অন্তভি ু ক্ত করুি, রকন্তু
BVQ_03. পুিিাবৃরত্ত িওয়া বেিগুরি গ্র্িা কিরবি িা। আপরি র্রে বতিিারি রিোিির্ করিি তািরি আপরি এিিও পর্ি ন্ত র্তবেি পূর্ি করিরেি তা
গ্র্িা করুি।

0
BVQ_04
1
2
3
4

অনুগ্রহ কয়র বেয়রর সংখযা প্রহবি করুন
……………………………………………………….
আর্ার স্নকায়না প্রোগত হিিা স্ননই
"সেি-রভরত্তক সম্পূর্ি কিা রিোি সরবি াচ্চ রডিী"
আপরি রিোি সরবি াচ্চ সকাি স্তি অজিি করিরেি?
অ-প্রোগত হিিা (পড়য়ত এবং হলখয়ত পাহর)
প্রােহর্ক স্তর পযমন্ত
উচ্চ হবেযালে পযমন্ত
উচ্চ র্াধযহর্ক
"বতিিারি, আরগ্, অেবা কিিওই সরবতি কাজ করিরি"

5
6
7
0

োতক পযমন্ত
োতয়কাির পযমন্ত
স্নপিাোর
হনরির (পড়য়ত অেবা হলখয়ত পাহরনা)

অেি বিরত আিিা বিরত সিরয়রে সর্, একজি কিী, স্বরির্ুক্ত রিসারব অেবা আপিাি রিরজি পারিবারিক বেবসায় প্ররত সপ্তারি িূিেতি এক ঘন্টা
কাজ করি উপাজিি কিা। আপরি র্রে সািরয়ক অসুিতা/রপতৃ ত্ব-িাতৃ ত্বকািীি েু টি /েু টি কাটারিা/ধিি ঘট ইতোরেি জিে সািরয়কভারব সবতরিি
জিে কাজ িা করিি, তািরি অিুিি করি আপিাি সাধাির্ কিি বিাি উরেি করুি।
BVQ_05

আপরি রক বতিিারি সবতরিি জিে কাজ কিরেি, আপরি রক পূরবি সবতরিি জিে কাজ করিরেরিি, অেবা আপরি রক কিিও সরবতি কাজ
করিিরি?
অিুিি করি শুধু একটি বরে টিক করুি।

1 আহর্ বতম র্ায়ন সয়বতন কাজ কহর (অনুগ্রহ কয়র BVQ_06-এর সায়ে অগ্রসর স্নহান)
2

3

আহর্ কখনও সয়বতনপ্রাপয কাজ কহরহন (অনুগ্রহ
কয়র BVQ_14-এর সায়ে অগ্রসর স্নহান)

আহর্ বতম র্ায়ন সয়বতন কাজ কহর না হকন্তু আয়গ সয়বতন কাজ করতার্ (অনুগ্রহ কয়র
BVQ_07-এর সায়ে অগ্রসর স্নহান)
সপ্তারি কিা কারজি ঘন্টা

অরতরিক্ত সিয় অন্তভি ু ক্ত করি, আপরি সাধাির্ত একটি সাধাির্ সপ্তারি, গ্রড়, কত ঘন্টা সবতরিি জিে কাজ করিি? (আপরি র্রে একারধক
BVQ_06 রিরয়াগ্কািীি িরয় কাজ করিি, অেবা আপরি র্রে কিী এবং স্ব-রির্ুক্ত বেরক্ত েুরটাই সিাি, তািরি অিুিি করি আপিাি কিা কারজি সিাট সিয়
গ্র্িা করুি।) ("দেরিক" রজজ্ঞাসা কিরত পারিি এবং সসটিরক 7/6/5 দ্বািা গুর্ করুি)
অনু গ্রহ করে লিখু ন।
অহতহরি সর্ে অন্তভুম ি কয়র গয়ড়, আহর্ একটি সপ্তায়হ ................................. ঘণ্টা,
"কিি সংিাি সংক্রান্ত সম্পকি"

কাজ কহর।

(আপরি র্রে একারধক রিরয়াগ্কািীি িরয় কাজ করিি অেবা র্রে কিী এবং স্বরির্ুক্ত উভয়ই সিাি, তািরি আপিাি প্রধাি কাজ উরেি করুি।
আপরি র্রে অবসি প্রাপ্ত সিাি অেবা বতিিারি কিি িত িা সিাি, তািরি অিুিি করি আপিাি সিে প্রধাি কাজটি উরেি করুি।)
BVQ_07 আপরি রক একজি কিী/কিী রেরিি, স্ব-রির্ুক্ত বেরক্ত, িারক আপিাি রিরজি পারিবারিক বেবসায় কিরেি?
(TN: সেি-রভরত্তক পরিভাোগুরি সর্িি 'সবতিরভাগ্ী কিি িািী' বা 'সবতিরভাগ্ী েরিক' এিারি "কিী"-এি অেি রক বোিো কিরত বেবিাি কিা
সর্রত পারি। স্ব-রির্ুক্ত-এি িরধে 'রিিোন্সািস', 'স্বতন্ত্র সপিাোি'-এি িরতা পরিভাোগুরি এবং অিোিে উত্তিোতািা রিরজিরেি িরতা সর্ সব
কাজ করিি সসগুরি অন্তভি ু ক্ত িয়।)
অিুিি করি শুধু একটি বরে টিক করুি।
1 একজন কর্ী
2 কর্ী োড়া স্ব-হনযুি বযহি
"স্ব-রির্ুক্ত: কতজি কিী"

কর্ী সহ স্ব-হনযুি বযহি (অনুগ্রহ কয়র
BVQ_08-এর সায়ে অগ্রসর স্নহান)
আপনার হনয়জর পাহরবাহরক বযবসাে কাজ
4
করয়েন
3

BVQ_08 আপিারক িা গুরি, আপিাি কারে কতজি কিী আরে/রেি? (শুধুিাত্র তারেি রজজ্ঞাসা করুি র্ািা BVQ_07-সত রবকল্প 3 রিবি ািি করিরেরিি)
অনুগ্রহ কয়র হলখুন।
...................................... জন কর্ী
"অিে কিীরেি তত্বাবধাি কিা"
BVQ_09 আপরি রক অিে কিীরেি তত্ত্বাবধাি করিি/কিরতি?
(TN: তত্ত্বাবধাি কোটিরক পর্ি রবেরর্ি সেরত্র সিতৃ রত্বি কার্ি কিাপ এবং অিেরেি কারজি জিে োরয়ত্ব িির্ কিা বুঝরত িরব।)
অিুিি করি শুধু একটি বরে টিক করুি।
1 হযাাঁ (অনুগ্রহ কয়র BVQ_10-এর সায়ে অগ্রসর স্নহান)
2 না
"তত্ত্বাবরধত অিে কিীরেি সংিো"
BVQ_10 আপরি কতজি কিীরক তত্ত্বাবধাি করিি/কিরতি?
অনুগ্রহ কয়র হলখুন।
.................................... জন কর্ী।
"সংিাি ধির্, িাভজিক/অিাভজিক"
BVQ_11 আপরি রক একটি িাভজিক সংিা িারক একটি অিাভজিক সংিাি জিে কাজ করিি/কিরতি?
(TN: প্ররয়াজি িরি, িাভজিক অেবা অিাভজিক সংিা সম্বরে সবাঝারিাি জিে আপিাি সেি অিুসারি উোিির্ রেরয় স্পি করুি।)

অিুিি করি শুধু একটি বরে টিক করুি।
1 আহর্ একটি লাভজনক সংস্থার জনয কাজ কহর/করতার্
2 আহর্ একটি অলাভজনক সংগঠয়নর জনয কাজ কহর/করতার্
"সংিাি ধির্, সিকািী/সবসিকািী"
BVQ_12 আপরি রক একট সিকািী অেবা একটি সবসিকািী রিরয়াগ্কতিাি জিে কাজ করিি/কিরতি?
(TN: প্ররয়াজি িরি, িাভজিক অেবা অিাভজিক সংিা সম্বরে সবাঝারিাি জিে আপিাি সেি অিুসারি উোিির্ রেরয় স্পি করুি।)
অিুিি করি শুধু একটি বরে টিক করুি।
1 সরকারী হনয়োগকতম া
2 স্নবসরকারী হনয়োগকতম া
"সপিা ISCO 1988”
আপিাি সপিা রক/রক রেি - অেি াৎ, আপিাি িূি কারজি িাি অেবা রিরিািাি রক/রক রেি? (অিুিি করি রিিুি এবং র্তটা সম্ভব স্পিভারব
BVQ_13a
বর্ি িা করুি।)
আর্ার স্নপিা হল/হেল......................................
আপিাি িূি কারজ, আপরি সবরিিভাগ্ সিয় রক ধিরর্ি রক্রয়াকিাপ করিি/কিরতি? (অিুিি করি রিিুি এবং র্তটা সম্ভব স্পিভারব বর্ি িা
করুি।)
অনুগ্রহ কয়র এখায়ন হলখুন .............................................
আপরি সর্ ফািি /সংিাি জিে কাজ করিি/কিরতি তা িূিত রক করি/কিত - অেি াৎ, রক ধিরিি উৎপােি/কাজ আপিাি কারজি জায়গ্ায়
BVQ_13c
সম্পারেত িয়? (অিুিি করি রিিুি এবং র্তটা সম্ভব স্পিভারব বর্ি িা করুি।)
অনুগ্রহ কয়র এখায়ন হলখুন .............................................
"িূি অবিাি"
BVQ_14 রিম্নরিরিতগুরিি িরধে সকািটি সেষ্ঠভারব আপিাি বতিিাি পরিরিরত বর্ি িা করি?

BVQ_13b

র্রে আপরি সািরয়ক অসুিতা/রপতৃ ত্ব-িাতৃ ত্ব সংক্রান্ত েু টি/অবসি/ধিি ঘট প্রভৃরতি কািরর্ সািরয়কভারব কাজ িা করিি, তািরি অিুিি করি
আপিাি স্বাভারবক কিি পরিরিরতি কো উরেি করুি।
অিুিি করি শুধু একটি বরে টিক করুি।
সয়বতন কাজ-এ যুি (একজন কর্ী, স্ব-হনযুি বযহি হহসায়ব, অেবা আপনার হনয়জর
1
পাহরবাহরক বযবসাে কাজ করয়েন)
2 কর্মহীন এবং কাজ খুাঁজয়েন
হিিাগ্রহণরত হবেযালয়ে /হিিােী/হবেযােী/এর্নহক েু টিয়ত োকয়লও (হনয়োগকারীর দ্বারা
স্নবতনপ্রাপয নে)
4 হিিােী অেবা হিিাধীন বযহি
5 স্থােীভায়ব অসুস্থ অেবা অির্
"একটি িায়ী সম্পরকিি িরধে বসবাস কিরেি"
3

6 অবসরপ্রাপ্ত
7

বাড়ীর কাজ কয়রন, বাড়ী, হিশুয়ের অেবা
অনযানয বযহিয়ের স্নেখায়িানা কয়রন

9 অনযানয

BVQ_15 আপিাি রক স্বািী/স্ত্রী আরে অেবা একজি িায়ী সেী আরেি এবং, র্রে িোাঁ িয়, তািরি আপিািা রক একই বাড়ীরত বসবাস করিি?
(TN: সেি-রভরত্তক পরিভাো সর্িি 'কিি-ি স্পাউস', "িায়ী সেী"-এি অেি রক বোিো কিাি জিে বেবিাি কিা িরত পারি।)
অিুিি করি শুধু একটি বরে টিক করুি।
1

হযাাঁ, আর্ার একজন স্বার্ী/স্ত্রী/সেী আয়েন এবং আর্রা একই বাড়ীয়ত বসবাস কহর
(অিুিি করি BVQ_16- এি সারে অিসি সিাি)

2

হযাাঁ, আর্ার স্বার্ী/স্ত্রী/সেী আয়েন হকন্তু আর্রা একই বাড়ীয়ত বসবাস কহর না (অিুিি
করি BVQ_16- এি সারে অিসি সিাি)

3

না, আর্ার স্নকায়না স্বার্ী/স্ত্রী/সেী স্ননই
(অিুিি করি BVQ_22-এি সারে অিসি সিাি)

(র্রে িায়ী সেী োরক - স্বািী/স্ত্রী অন্তভি ু ক্ত) আপিাি বতিিাি স্বািী/স্ত্রী/সেীি রিোগ্ত সর্াগ্েতা রক?

R32
1
2
3
4

অ-প্রোগত হিিা (পড়য়ত এবং হলখয়ত পায়র)
প্রােহর্ক স্তর পযমন্ত
উচ্চ হবেযালে পযমন্ত
উচ্চ র্াধযহর্ক

5
6
7
0

োতক পযমন্ত
োতয়কাির পযমন্ত
স্নপিাোরী
হনরির (পড়য়ত অেবা হলখয়ত পায়র না)

আপিাি স্বািী/স্ত্রী/সেী করব জরন্মরেরিি? (র্রে িায়ী সেী িয় - স্বািী/স্ত্রী অন্তভি ু ক্ত)

N33

………………….
বতিিাি সম্পরকিি সিয়াে: (র্রে িায়ী সেী - স্বািী/স্ত্রী অন্তভি ু ক্ত)
আপরি এবং আপিাি স্বািী/স্ত্রী/িায়ী সেী কতরেি ধরি একসারে বসবাস কিরেি?
.....................বের

N34

"স্বািী/স্ত্রী, সেী: বতিিারি, পূরবি অেবা কিিই সরবতি কারজ র্ুক্ত রেরিি িা"
অেি বিরত আিিা বিরত সিরয়রে সর্, একজি কিী, স্বরির্ুক্ত রিসারব অেবা আপিাি রিরজি পারিবারিক বেবসায় প্ররত সপ্তারি িূিেতি এক ঘন্টা
কাজ করি উপাজিি কিা। আপরি র্রে সািরয়ক অসুিতা/রপতৃ ত্ব-িাতৃ ত্বকািীি েু টি /েু টি কাটারিা/ধিি ঘট ইতোরেি জিে সািরয়কভারব সবতরিি
জিে কাজ িা করিি, তািরি অিুিি করি আপিাি সাধাির্ কিি বিাি উরেি করুি।
আপিাি স্বািী/স্ত্রী/সেী রক বতিিারি সবতরিি জিে কাজ করিি, রতরি রক আরগ্ সবতরিি জিে কাজ কিরতি, অেবা রতরি রক কিিই সরবতি
কারজ রেরিি িা?
অিুিি করি শুধু একটি বরে টিক করুি।
হতহন কখনওই সয়বতন কায়জ হেয়লন না (অিুিি
3
1 হতহন বতম র্ায়ন সয়বতন কাজ কয়রন (অিুিি করি BVQ_17- এি সারে িিুি)
করি BVQ_21- এি সারে িিুি)
হতহন বতম র্ায়ন সয়বতন কাজ কয়রন না হকন্তু হতহন আয়গ সয়বতন কায়জ যুি হেয়লন
2
(অিুিি করি BVQ_18- এি সারে িিুি)

BVQ_16

"স্বািী/স্ত্রী, সেীাঃ -এি প্ররত সপ্তারি কিা কারজি ঘন্টা"
অরতরিক্ত সিয় অন্তভি ু ক্ত করি আপিাি স্বািী/স্ত্রী/সেী সাধাির্ত একটি স্বাভারবক সপ্তারি, গ্রড়, কত ঘণ্টা সবতরিি জিে কাজ করিি? (র্রে রতরি
BVQ_17 একারধক রিরয়াগ্কািীি জিে কাজ করিি, অেবা রতরি কিী এবং স্ব-রির্ুক্ত বেরক্ত উভয়ই িি, তািরি অিুিি করি তাি কিা কারজি সিাট সিয়
গ্র্িা করুি।) ("দেরিক" রজজ্ঞাসা কিরত পারিি এবং 7/6/5 রেরয় তা গুর্ কিরত পারিি।)
অনু গ্রহ করে লিখু ন।
অহতহরি সর্ে অন্তভুম ি কয়র গয়ড়, হতহন একটি সপ্তায়হ ................................. ঘণ্টা,
"স্বািী/স্ত্রী, সেী: কিি সংিাি সংক্রান্ত সম্পকি"

কাজ কয়রন।

র্রে রতরি একারধক রিরয়াগ্কািীি িরয় কাজ করিি, অেবা রিরজ কিী এবং স্বরির্ুক্ত উভয়ই িি তািরি অিুিি করি তাি প্রধাি কাজটি উরেি
করুি। র্রে রতরি অবসিপ্রাপ্ত িি অেবা বতিিারি কিি িত িা িি, তািরি তাি সিে প্রধাি কাজটি উরেি করুি।
BVQ_18 আপিাি স্বািী/স্ত্রী/সেী রক একজি কিী/কিী রেরিি, স্ব-রির্ুক্ত বেরক্ত, অেবা তাি রিরজি পরিবারিি বেবসায় কাজ করিি?
(TN: সেি-রভরত্তক পরিভাোগুরি সর্িি 'সবতিরভাগ্ী কিি িািী' বা 'সবতিরভাগ্ী েরিক' এিারি "কিী"-এি অেি রক বোিো কিরত বেবিাি কিা
সর্রত পারি।)
অিুিি করি শুধু একটি বরে টিক করুি।
3 কর্ী সহ স্ব-হনযুি বযহি
1 একজন কর্ী
2 কর্ী োড়া স্ব-হনযুি বযহি

4 তার হনয়জর পহরবায়রর বযবসাে কাজ করয়েন

"স্বািী/স্ত্রী, সেীাঃ অিোিে কিীরেি তত্ত্বাবধাি"
BVQ_19 আপিাি স্বািী/স্ত্রী/সেী রক অিোিে কিীরেি তত্ত্বাবধাি করিি/কিরতি?
(TN: তত্ত্বাবধাি কোটিরক পর্ি রবেরর্ি সেরত্র সিতৃ রত্বি কার্ি কিাপ এবং অিেরেি কারজি জিে োরয়ত্ব িির্ কিা বুঝরত িরব।)
অিুিি করি শুধু একটি বরে টিক করুি।
1 হযাাঁ
2 না
"স্বািী/স্ত্রী, সেীাঃ সপিা ISCO 1988”
BVQ_20a

আপিাি স্বািী/স্ত্রী/সেীি সপিা রক/রক রেি - অেি াৎ, তাি িূি কারজি িাি অেবা রিরিািাি রক/রক রেি? (অিুিি করি রিিুি এবং র্তটা সম্ভব
স্পিভারব বর্ি িা করুি।)
তার স্নপিা হল/হেল.......................................

BVQ_20b তাি িূি কারজ, রতরি সবরিিভাগ্ সিয় রক ধিরর্ি রক্রয়াকিাপ করিি/কিরতি? (অিুিি করি রিিুি এবং র্তটা সম্ভব স্পিভারব বর্ি িা করুি।)
অনুগ্রহ কয়র এখায়ন হলখুন ............................................................
রতরি সর্ ফািি /সংিায় কাজ করিি/কিরতি তা িূিত রক দতিী করি/কিত - অেি াৎ, উৎপােি রক ধিরর্ি/তাি কারজি জায়গ্ায় রক িকি কাজ
BVQ_20c
সম্পারেত িয়? (অিুিি করি রিিুি এবং র্তটা সম্ভব স্পিভারব বর্ি িা করুি।)
অনুগ্রহ কয়র এখায়ন হলখুন ............................................................
"স্বািী/স্ত্রী, সেীাঃ িূি অবিাি"
BVQ_21

রিম্নরিরিতগুরিি িরধে সকািটি আপিাি স্বািী/স্ত্রী/সেীি বতিিাি পরিরিরতরক সেষ্ঠভারব বর্ি িা করি? র্রে রতরি সািরয়ক অসুিতা/রপতািাতা
সংক্রান্ত েু টি/অবসি/ধিি ঘট প্রভৃরতি কািরর্ সািরয়কভারব কাজ িা করিি, অিুিি করি তাি স্বাভারবক কিি পরিরিরতি উরেি করুি।

অিুিি করি শুধু একটি বরে টিক করুি।
সয়বতন কায়জ যুি (একজন কর্ী, স্ব-হনযুি বযহি হহসায়ব, অেবা তার হনয়জর
1
পহরবায়রর বযবসাে কাজ করয়েন)

6 অবসরপাপ্ত

2 কর্মহীন এবং কাজ খুাঁজয়েন

7

হবেযালয়ে (হনয়োগকারীর দ্বারা স্নবতনপ্রাপয নে) হিিারত/হিিােী/োে এর্নহক েু টিয়ত
োকয়লও
4 হিিানহবি বা প্রহিিণােী
5 স্থােীভায়ব অসুস্থ অেবা অির্
"েরিক সংগ্ঠরিি সেসেপে"

9 অনযানয

3

BVQ_22

বাড়ীর কাজ কয়রন, বাড়ী, হিশুয়ের অেবা
অনযানয বযহিয়ের স্নেখায়িানা কয়রন

আপরি রক একটি েরিক সংগ্ঠি অেবা অিুরূপ সংগ্ঠরিি সেসে অেবা কিিও সেসে রেরিি? র্রে িোাঁ িয়: সসটা রক বতিিারি অেবা শুধুিাত্র
আরগ্ রেি?
TN: সেি-রভরত্তক পরিভাোগুরি এিারি "সংগ্ঠরিি সেসেপে"-এি অেি বোিো কিাি জিে বেবিাি কিা িরয় োকরত পারি।)

অিুিি করি শুধু একটি বরে টিক করুি।
1 হযাাঁ, বতম র্ায়ন
2 হযাাঁ, আয়গ হেল হকন্তু বতম র্ায়ন স্ননই
"সেি-রভরত্তক ধিীয় অন্তভি ু রক্ত"
BVQ_23 আপরি রক একটি ধরিি ি অন্তগ্ি ত, র্রে িোাঁ, তািরি আপরি সকাি ধরিি ি অন্তগ্ি ত?
অিুিি করি শুধু একটি বরে টিক করুি।
স্নকায়না ধর্ম স্ননই
0
কযােহলক
1
স্নপ্রায়টস্ট্যান্ট
2
অয়েমাডক্স
3
অনযানয খ্রীিান
4
ইহুেী
5

3 না, কখনও নে

6
7
8
9
10

র্ুসহলর্
স্নবৌি
হহন্দু
এহিোর অনযানয ধর্মগুহল
অনযানয ধর্মগুহল

"ধিীয় সসবারত উপরিরত"
BVQ_24 রববাি, অরন্তেরি রক্রয়া, প্রভৃরতি িরতা রবরিে রকেু সািারজক বোপাি োড়া, আপরি কত ঘিঘি ধিীয় অিুষ্ঠারি উপরিত োরকি?
1
2
3
4

BVQ_25

অিুিি করি শুধু একটি বরে টিক করুি।
সপ্তায়হ অয়নকবার অেবা প্রাে তারও স্নবহি
সপ্তায়হ একবার
র্ায়স 2 অেবা 3 বার
র্ায়স একবার
"উপি-িীি স্ব-অবিাি"

5
6
7
8

বেয়র অয়নকবার
বেয়র একবার
বেয়র একবায়ররও কর্
কখনও নে

আিারেি সিারজ, রকেু সগ্াষ্ঠী আরে র্ািা উপরিি রেরক োকরত িায় এবং রকেু সগ্াষ্ঠী আরে র্ািা িীরিি রেরক োকরত িায়। রিরি একটি সস্কি
আরে সর্টি উপি সেরক িীরিি রেরক র্ায়। আপরি রিরজরক এই সস্করিি সকাোয় িািরবি?

অিুিি করি শুধু একটি বরে টিক করুি।
1 নীয়ে
2
3
4
5
"উত্তিোতা রক গ্ত সাধাির্ রিবি ািরি সভাট রেরয়রেরিি?"

6
7
8
9
10 উপরি

BVQ_26 আজকাি রকেু সিাক একটি অেবা অিোিে কািরর্ সভাট সেয় িা। আপরি রক গ্ত সাধাির্ রিবি ািরি ( সিাকসভা) 2009 সভাট রেরয়রেরিি?
অিুিি করি শুধু একটি বরে টিক করুি।
1 হযাাঁ, আহর্ স্নভাট হেয়েহেলার্ (অিুিি করি BVQ_27-এ র্াি)
2 না, আহর্ স্নভাট হেইহন (অিুিি করি BVQ_28-এ র্াি)
0 আহর্ গত হনবমােয়ন স্নভাট স্নেওোর উপযুি হেলার্ না (অিুিি করি BVQ_28-এ র্াি)
"গ্ত সাধাির্ রিবি ািরি সভাটপ্রাপ্ত েি"
BVQ_27 গ্ত সাধাির্ রিবি ািি 2009-এি রবেরয় রিন্তা করি ( সিাক সভা) বিুি , আপরি সকাি েরিি জিে সভাট রেরয়রেরিি ?
অিুিি করি শুধু একটি বরে টিক করুি।
1 কংয়গ্রস +
2 হবয়জহপ +
3 বার্ ফ্রন্ট েল/কহর্উহনস্ট্ েল

5 আঞ্চহলক েল
অনযানয ........................... (হনহেম ি
6
করুন)
0

4 তৃ তীে ফ্রন্ট
"সেি-রভরত্তক: িূি সেি / জারত / জারতগ্ত পরিিয় / পরিবারিি উৎস"

বলয়ত পারব না

পিবতী প্রশ্নটি উত্তিোতাি জারতগ্ত পটভূরি বা একটি জারত/সম্প্রোরয়ি সারে অন্তভি ু ক্ত োকাি সবাধ সম্পরকি আপিাি সেি-রভরত্তক ধাির্া রিরয়
কাজ কিরব।
BVQ_28 অিুিি করি রিরিত করুি সর্ রিম্নরিরিত সকাি সগ্াষ্ঠী বা সগ্াষ্ঠীগুরিি িরধে আপরি রিরজরক অন্তভি ু ক্ত বরি রবরবরিত করিি?
1
2
3
4
5
6

অিুিি করি শুধু একটি বরে টিক করুি।
হহন্দুাঃ SC (তিহিলী জাহত/েহলত)
হহন্দুাঃ ST (তিহিলী উপজাহত)
হহন্দুাঃ OBC (অনযানয অনগ্রসর স্নেহণ)
হহন্দুাঃ উচ্চতর স্নেণীর হহন্দু
র্ুসহলর্াঃ হিো
র্ুসহলর্াঃ সুহি
"পরিবারি কতজি বেরক্ত আরেি"

7
8
9
10
11
0

র্ুসহলর্াঃ অনযানয
খ্রীিানাঃ সাধারণ
খ্রীিানাঃ অনযানয
হিখাঃ সাধারণ
হিখাঃ েহলত
অনযানয

< TN: রিশুরেি সারে বাচ্চারেি পােি কে সবাঝারিাি জিে বয়স বেবিাি কিা িয় - সস্কায়াি বেিীি িরধে োকা [স্কু রিি বয়স] - আপিাি সেরি
বাধেতািূিক স্কু রি র্াওয়াি দ্বািা রিধি ারিত িয়। ভািরত প্রােরিক স্কু রি র্াওয়াি বাধেতািূিক বয়স িি 5 বেি। সুতিাং, র্ািা 5 সেরক 17 বেি
বয়রসি িরধে আরেি তারেি রিশু রিসারব উরেি কিা িয়, আবাি র্ারেি বয়স 4 বেি তারেি "সোট বাচ্চা" বিা িয়।
BVQ_29 আপিারক রিরয়, কতজি - রিশুরেি রিরয় - সাধাির্ত আপিাি পরিবারি কতজি বেরক্ত বসবাস করিি?
অনুগ্রহ কয়র এখায়ন হলখুন ...............................................
BVQ_29a আপিাি পরিবারি কতজি প্রাপ্তবয়স্ক বেরক্ত বাস করিি (18 বেি অেবা তাি উপরি)?
অনুগ্রহ কয়র এখায়ন হলখুন ...............................................
BVQ_30 আপিাি পরিবারি 5 সেরক 17 বেি বয়রসি িরধে কজি রিশু বাস করি?
অনুগ্রহ কয়র এখায়ন হলখুন ...............................................
BVQ_31 আপিাি পরিবারি 4 বেি পর্ি ন্ত কতগুরি বাচ্চা বাস করি?
অনুগ্রহ কয়র এখায়ন হলখুন ..............................................
"বেরক্তগ্ত আয়"
BVQ_32 কি এবং অিোিেগুরি বাে সেওয়াি আরগ্, আপিাি রিরজি সিাট িারসক আরয়ি গ্ড় কত?
(TN: সেি-রভরত্তক বােসােগুরি সম্বরে উত্তিোতারেি িরি করিরয় সেওয়াি জিে বোিোিূিক টীকাগুরি সর্াগ্ কিা সর্রত পারি।)
অনুগ্রহ কয়র এখায়ন হলখুন .................................................. ( টাকা) (আপরি র্রে একটি একক পরিবারি বাস করিি (অিুিি করি
BVQ_34-এ র্াি)
"পারিবারিক আয়"
BVQ_33

কি এবং অিোিেগুরি বাে সেওয়াি আরগ্, আপিাি পরিবারিি সিাট িারসক আরয়ি গ্ড় কত? (TN: সেি-রভরত্তক বােসােগুরি সম্বরে
উত্তিোতারেি িরি করিরয় সেওয়াি জিে বোিোিূিক টীকাগুরি সর্াগ্ কিা সর্রত পারি।)
অনুগ্রহ কয়র এখায়ন হলখুন ................................................... ( টাকা)

"অংিীোরিরত্বি আইিসম্মত অবিা"
BVQ_34 আপিাি বতিিাি দববারিক সম্পরকিি অবিা রক?
TN: "রসরভি পাটিিািরিরপি" অেি িি রববািবেতীত আিুষ্ঠারিকভারব আইিত একত্র বসবাস কিা। িুিে অিুসোিকািীিা: অিুিি করি প্ররশ্নি
ভূরিকাি সিয় আপিাি সেরি "রসরভি পাটিিািরিপ" িারি রক সসই সম্বরে আরিাকপাত করুি। অিুিি করি সেি-রভরত্তক আইিী পরিভাো
বেবিাি করুি।
সর্ সেিগুরিরত আইিসম্মত রসরভি পাটিািািরিপ রবকল্প সিই তািা অিুিি করি রবভাগ্ 2-এি উত্তি সেরড় রেি এবং উত্তিটিরক 3 সেরক 6-এি
িরধে সিন্বয় করুি।
অিুিি করি শুধু একটি বরে টিক করুি।
1 হববাহহত

স্বার্ী/স্ত্রীর স্নেয়ক হববাহ4 হবয়েেপ্রাপ্ত/আইনসম্মতভায়ব আর্ার সার্াহজক
সেীর স্নেয়ক পৃেকীকৃ ত

2 সার্াহজক সেী

5 হবধবা/আর্ার সার্াহজক সেী র্ারা হগয়েহেয়লন

3

আর্ার স্বার্ী/স্ত্রী/ববধ সেীর স্নেয়ক পৃেকীকৃ ত (রকন্তু এিিও আইিসম্মতভারব
রববারিত/এিিও আইিসম্মতভারব সািারজক সেী রিসারব আরে)
"বসবারসি িািাঃ িিি - িাি"

6

আহর্ কখনওই হববাহহত হেলার্ না/কখনও
স্নকায়না সার্াহজক সেী হহসায়ব হেলার্ না

BVQ_35 আপরি সর্িারি বসবাস করিি তা রক বর্ি িা কিরবি...
অিুিি করি শুধু একটি বরে টিক করুি।
1 একটি বড় িহর
2 একটি বড় িহয়রর িহরতহল অেবা উপকণ্ঠ
3 একটি স্নোট র্হানগর অেবা িহর

4 একটি গ্রার্
5 গ্রায়র্র একটি খার্ার অেবা বাড়ী

