India
ISSP 2013 – National Identity III
Questionnaire
(Oriya)

2014 ଜାତୀ ଯିଚ
Q1

(ଦାକଯି ୄଗାଟିଏ ଉତ୍ତଯ ଫାଛନ୍ତୁ) ନିଭିରିଖିତ ସ୍ଥାନଗୁଡକ
ି ସହିତ ଆଣ ୄକୄତ ଅନ୍ତଯଙ୍ଗତା ଅନୁ ବଫ କଯନ୍ତି? ଅନ୍ତଯଙ୍ଗତାଯ ଅଥଣ ଆଣ ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡକ
ି ସହିତ ୄକୄତ ଆତ୍ମୀତା ଅନୁ ବଫ କଯନ୍ତି କିଭବା
ବାଫଗତ ବାଫୄଯ ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡକ
ି ଫିଷୄଯ ଆଣ କଣ ଅନୁ ବଫ କଯନ୍ତି ଏଫାଂ ଆଣଙ୍କ ଯିଚ ଏହି ସ୍ଥାନ ସହିତ ୄକୄତ ଭାତ୍ରାୄଯ ସାଂକିତ?

Q1a

ଆଣଙ୍କ ସହଯ କିଭବା ନଗଯ

1 ଖୁବ୍ ଅନ୍ତଯଙ୍ଗ

Q1b

ଆଣଙ୍କ ଯାଜୟ

2 ଅନ୍ତଯଙ୍ଗ

Q1c

ବାଯତ

3 ଖୁବ୍ ଅନ୍ତଯଙ୍ଗ ନୁ ୄହେଁ

Q1d

ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ

4 ଆୄଦୌ ଅନ୍ତଯଙ୍ଗ ନୁ ୄହେଁ
99 ଫାଛି ାଯିଫି ନାହିଁ

Q2

ୄକୄତକ ୄରାକ କହନ୍ତି ୄମ ପ୍ରକୃ ତ ବାଯତୀ ୄହାଇଥିଫାଯୁ ନିଭିରିଖିତ ଜିନଷ
ି ଗୁଡକ
ି ଗୁଯୁତ୍ୱୂର୍ଣ୍ଣ ୄହାଇଥାଏ। ଆଣଙ୍କ ାଇେଁ ନିଭିରିଖିତଗୁଡକ
ି ............... ୄକୄତ ଗୁଯୁତ୍ୱୂର୍ଣ୍ଣ ? (ଦାକଯି ୄଗାଟିଏ ଉତ୍ତଯ
ଫାଛନ୍ତୁ)

Q2a

ବାଯତୄଯ ଜନମ ୄନଇଥିଫା

Q2b

ବାଯତଯ ନାଗଯିକ ୄହାଇଥିଫା

1 ଖୁବ୍ ଗୁଯୁତ୍ୱୂର୍ଣ୍ଣ

Q2c

ଜୀଫନଯ ଅଧିକାାଂଶ ସଭ ବାଯତୄଯ ଫିତାଇଫା

2 ୄଫଶ୍ ଗୁଯୁତ୍ୱୂର୍ଣ୍ଣ

Q2d

ହିନ୍ଦୀ କହିଫାକୁ ସକ୍ଷଭ ୄହଫା

3 ଖୁବ୍ ଗୁଯୁତ୍ୱୂର୍ଣ୍ଣ ନୁ ୄହେଁ

Q2e

ଜୄଣ ହିନ୍ଦୁ ୄହାଇଥିଫା

4 ଆୄଦୌ ଗୁଯୁତ୍ୱୂର୍ଣ୍ଣ ନୁ ୄହେଁ

Q2f

ବାଯତଯ ଯାଜୄନୈତକ
ି ସମ୍ବି ଧାନ  ଆଇନ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ

Q2g

ବାଯତୀ ଅନୁ ବଫ କଯିଫା

Q2h

ବାଯତୀ ଐତିହୟ ଧାଯଣ କଯିଫା

Q3

ନିଭିରିଖିତ ଫକ୍ତଫୟଗୁଡକ
ି ସହିତ ଆଣ ୄକୄତ ଭାତ୍ରାୄଯ ସମ୍ମତ ଫା ଅସମ୍ମତ ? (ଦାକଯି ୄଗାଟିଏ ଉତ୍ତଯ ଫାଛନ୍ତୁ)

Q3a

ଭେଁୁ ଫିଶବଯ ଅନୟ ୄକୌଣସି ୄଦଶ ତୁ ନାୄଯ ବାଯତଯ ନାଗଯିକ ୄହଫାକୁ ସନ୍ଦ କଯିଫି ।

Q3b

ଆଜିକାରି ବାଯତ ଫିଷୄଯ କିଛ ି କଥା ୄମାଗେଁୁ ଭେଁୁ ରଜୟା ଅନୁ ବଫ କୄଯ ।

1 ଦୃ ଢ଼ ବାଫୄଯ ସମ୍ମତ

Q3c

ମଦି ୃଥିଫୀଯ ଅନୟ ୄଦଶଯ ୄରାୄକ ବାଯତୀଭାନଙ୍କ ଯି ୄହାଇଥାୄନ୍ତ ୄତୄଫ ୃଥିଫୀ ଆହୁ ଯି ବର ସ୍ଥାନ ୄହାଇଥାନ୍ତା ।

2 ସମ୍ମତ

Q3d

କହିଫାକୁ ଗୄର ବାଯତ ୄହଉଛି ଅନୟ ୄଦଶ ତୁ ନାୄଯ ୄଗାଟିଏ ବର ୄଦଶ ,

3 ସମ୍ମତ ନୁ ୄହେଁ କି ଅସମ୍ମତ ନୁ ୄହେଁ

Q3e

ୄଦଶ ବୁଲ୍ କୄର ଭଧ୍ୟ ୄଦଶଯ ୄରାୄକ ୄଦଶକୁ ସଭଥଣନ କଯିଫା ଉଚିତ୍ ।

4 ଅସମ୍ମତ

Q3f

ୄମୄତୄଫୄ ୄଭା ୄଦଶ ଆନ୍ତଜଣାତୀ କ୍ରୀଡାୄଯ ବର ପ୍ରଦଶଣନ କୄଯ, ଭେଁୁ ବାଯତୀ ବାଫୄଯ ଗଫଣ ଅନୁ ବଫ କୄଯ ।

5 ଦୃ ଢ଼ ବାଫୄଯ ଅସମ୍ମତ

Q3g

ଭେଁୁ ବାଯତୀ ବାଫୄଯ ୄମୄତ ଗଫଣ ଅନୁ ବଫ କଯିଫା କଥା ୄସତିକି ଅନୁ ବଫ କଯିାୄଯ ନାହିଁ ।

Q3h

ମଦି ବାଯତୀଭାୄନ ବାଯତଯ ଅବାଫ ଅସୁଫଧ
ି ାଗୁଡକ
ି ୁ ସ୍ୱୀକାଯ କଯିାଯୄନ୍ତ ୄତୄଫ ବାଯତ ଆହୁ ଯି ସଭୃଦ୍ଧ ୄହାଇାଯନ୍ତା
।

Q4

ନିଭିରିଖିତ ପ୍ରତିଟି ଫିଷ ାଇେଁ ଆଣ ବାଯତକୁ ୄନଇ ୄକୄତ ଗଫଣ କଯନ୍ତି? (ଦାକଯି ୄଗାଟିଏ ଉତ୍ତଯ ଫାଛନ୍ତୁ)

Q4a

ଗଣତନ୍ତ୍ରଯ କାମଣୟଧାଯା

Q4b

ୃଥିଫୀ ଉୄଯ ଏହାଯ ଯାଜୄନୈତକ
ି ପ୍ରବାଫ

1 ଅତୟନ୍ତ ଗଫଣ

Q4c

ବାଯତଯ ଅଥଣୄନୈତକ
ି ସାପରୟ

2 କିଛ ି ଭାତ୍ରାୄଯ ଗଫଣ

Q4d

ଏହାଯ ସାଭାଜିକ ସୁଯକ୍ଷା ଫୟଫସ୍ଥା

3 ଅତୟନ୍ତ ଗଫଣ ଅନୁ ବଫ କୄଯ ନାହିଁ

Q4e

ଏହାଯ ଫିଜ୍ଞାନଗତ  ୄଟକିିକାର ଫା ପ୍ରମୁକ୍ତିଫଦ
ି ୟାୄଯ ସପତା

4 ଆୄଦୌ ଗଫଣ ଅନୁ ବଫ କୄଯ ନାହିଁ

Q4f

କ୍ରୀଡାୄଯ ଏହାଯ ସାପରୟ

99 ଫାଛି ାଯିଫି ନାହିଁ

99 ଫାଛି ାଯିଫି ନାହିଁ

99 ଫାଛି ାଯିଫି ନାହିଁ

Q4g

କା  ସାହିତୟୄଯ ଏହାଯ ସପତା

Q4h

ବାଯତୀ ୄସନାଫାହିନୀ

Q4i

ଏହାଯ ଇତିହାସ

Q4j

ସଭାଜୄଯ ସଭସ୍ତ ଫଗଣକୁ ନିଯୄକ୍ଷ  ସଭାନ ଫିଚାଯ କଯାମି ଫା

ଫତ୍ତଣଭାନ ଆୄେଭାୄନ ବାଯତ  ଅନୟ ୄଦଶ ଭଧ୍ୟୄଯ ସାଂକଣ ଫିଷୄଯ ୄକୄତାଟି ପ୍ରଶି ଚାଯିଫାକୁ ଚାହେଁୁ ।
Q5

ଆଣ ନିଭିରିଖିତ ଫକ୍ତଫୟ ସହିତ ୄକୄତ ଭାତ୍ରାୄଯ ସମ୍ମତ ଫା ଅସମ୍ମତ ? (ଦାକଯି ୄଗାଟିଏ ଉତ୍ତଯ ଫାଛନ୍ତୁ)

Q5a

ବାଯତଯ ଜାତୀ ଅଥଣନୀତିଯ ସୁଯକ୍ଷା ାଇେଁ ବାଯତ ଫିୄଦଶୀ ଜିନଷ
ି ଆଭଦାନୀକୁ ସୀଭିତ କଯିଫା ଉଚିତ୍ ।

1 ଦୃ ଢ଼ ବାଫୄଯ ସମ୍ମତ

Q5b

ୄକୄତକ ନିର୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ
ି ସଭସୟା ାଇେଁ, ୄମଯିକି ଯିୄଫଶ ପ୍ରଦୂ ଷଣ ାଇେଁ ଆନ୍ତଜଣାତିକ ଅନୁ ଷ୍ଠାନଗୁଡକ
ି ସଭାଧାନ କାମଣୟକାଯୀ
କଯିଫାଯ ଅଧିକାଯ ଯହିଫା ଉଚିତ୍ ।

2 ସମ୍ମତ

Q5c

ବାଯତ ଅନୟ ୄଦଶ ସହିତ ଫିଫାଦ ଉୁଜଫ
ି ାଯ କାଯଣ ୄହୄର ଭଧ୍ୟ ନିଜଯ ସ୍ୱାଥଣ ାଇେଁ କାମଣୟ କଯିଫା ଉଚିତ୍ ।

3 ସମ୍ମତ ନୁ ୄହେଁ କି ଅସମ୍ମତ ନୁ ୄହେଁ

Q5d

ଫିୄଦଶୀଭାନଙ୍କୁ ବାଯତୄଯ ଜଭି କିଣିଫା ାଇେଁ ଅନୁ ଭତି ୄଦଫା ଅନୁ ଚତ୍
ି ।

4 ଅସମ୍ମତ

Q5e

ବାଯତଯ ୄଟରିବିଜନ ଫା ଦୂ ଯଦଶଣନ ବାଯତୀ ସିୄନଭା  କାମଣୟକ୍ରଭକୁ ପ୍ରାଧାନୟ ୄଦଫା ଉଚିତ୍ ।

5 ଦୃ ଢ଼ ବାଫୄଯ ଅସମ୍ମତ
99 ଫାଛି ାଯିଫି ନାହିଁ

Q6

ଆଣ ନିଭିରିଖିତ ଫକ୍ତଫୟ ସହିତ ୄକୄତ ଭାତ୍ରାୄଯ ସମ୍ମତ ଫା ଅସମ୍ମତ ?(ଦାକଯି ୄଗାଟିଏ ଉତ୍ତଯ ଫାଛନ୍ତୁ)

Q6a

ଫଡ଼ ଫଡ଼ ଆନ୍ତଜଣାତୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡକ
ି ବାଯତଯ ସ୍ଥାନୀ ଫୟଫସା ପ୍ରତି ଅଧିକଯୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି କଯୁଛନ୍ତି ।

1 ଦୃ ଢ଼ ବାଫୄଯ ସମ୍ମତ

Q6b

ଫ୍ରି ୄେଡ୍ ଫା ଭୁକ୍ତ କାଯଫାଯ ୄମାଗେଁୁ ବାଯତୄଯ ବର ଜିନଷ
ି ଭି
ି ାଯୁଛି ।

2 ସମ୍ମତ

Q6c

ସାଧାଯଣ ବାଫୄଯ ବାଯତ ୄମଉେଁ ଆନ୍ତଜଣାତୀ ଅନୁ ଷ୍ଠାନଯ ଅାଂଶ ତାହାଯ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁ ସଯଣ କଯିଫା ଉଚିତ୍, ମଦି ସଯକାଯ
ଏଥିୄଯ ସମ୍ମତ ହୁ ଅନ୍ତି ନାହିଁ ତାହା ସୄେ ଭଧ୍ୟ ।

3 ସମ୍ମତ ନୁ ୄହେଁ କି ଅସମ୍ମତ ନୁ ୄହେଁ

Q6d

ଆନ୍ତଜଣାତୀ ଅନୁ ଷ୍ଠାନଗୁଡକ
ି ବାଯତ ସଯକାଯଙ୍କ ଠାଯୁ ଫହୁ ତ କ୍ଷଭତା ୄନଇମାଉଛନ୍ତି ।

4 ଅସମ୍ମତ

Q6e

ଭେଁୁ ୄକୌଣସି ୄଦଶଯ ନାଗଯିକ ଅୄକ୍ଷା ନିଜକୁ ୃଥିଫୀଯ ଜୄଣ ନାଗଯିକ ବାୄଫ ଅନୁ ବଫ କୄଯ ।

5 ଦୃ ଢ଼ ବାଫୄଯ ଅସମ୍ମତ

99 ଫାଛି ାଯିଫି ନାହିଁ
Q7

ଫତ୍ତଣଭାନ ଆୄଭ ଆଣଙ୍କୁ ବାଯତୄଯ ସାଂଖୟାରଘୁ ଫିଷୄଯ ୄକୄତକ ପ୍ରଶି ଚାଯିଫୁ। (ଦାକଯି ୄଗାଟିଏ ଉତ୍ତଯ ଫାଛନ୍ତୁ)
ଆଣ ନିଭିରିଖିତ ଫକ୍ତଫୟ ସହିତ ୄକୄତ ଭାତ୍ରାୄଯ ସମ୍ମତ ଫା ଅସମ୍ମତ ?
1 ଦୃ ଢ଼ ବାଫୄଯ ସମ୍ମତ

Q7a

ୄମଉେଁ ୄରାକଭାୄନ ବାଯତଯ ଯମ୍ପଯା  ଯୀତି ଗ୍ରହଣ କଯନ୍ତି ନାହିଁ ୄସଭାୄନ ସାଂୂର୍ଣ୍ଣ ବାଯତୀ ୄହଫା ଅସେଫ ।

2 ସମ୍ମତ
3 ସମ୍ମତ ନୁ ୄହେଁ କି ଅସମ୍ମତ ନୁ ୄହେଁ
4 ଅସମ୍ମତ

Q7b

ସାଂଖୟାରଘୁ ସାଂପ୍ରଦାଗୁଡକ
ି ଯ ଯୀତି  ଯମ୍ପଯା ଫଜା ଯଖିଫା ାଇେଁ ସଯକାଯୀ ସହାତା ୄମାଗାଇ ଦିଆମି ଫା ଉଚିତ୍ ।

5 ଦୃ ଢ଼ ବାଫୄଯ ଅସମ୍ମତ
99 ଫାଛି ାଯିଫି ନାହିଁ

Q8

ୄକୄତକ ୄରାକ କହନ୍ତି ୄମ ମଦି ଫିବିନ୍ନ ଫର୍ଣ୍ଣ  ଧଭଣଯ ୄଗାଷ୍ଠୀ ନିଜ ନିଜଯ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୀତିନୀତି  ଯାମ୍ପଯା ଫଜା ଯଖନ୍ତି ୄତୄଫ ଏହା ଏକ ବର ଯାଷ୍ଟ୍ର ୄହାଇଥାଏ। ଅନୟ ୄକୄତକ କହନ୍ତି ୄମ ଏହି
ୄଗାଷ୍ଠୀଗୁଡକ
ି ଫୃ ହତଯ ସଭାଜଯ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କଯି ୄସଥିୄଯ ସାଭିର ୄହାଇମିଫା ବର । ଆଣଙ୍କ ଦୃ ଷ୍ଟିୄଯ ଏ ଦୁ ଇଟି ଭତାଭତ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକଉେଁଟି ୄେଷ୍ଠ?
1 ମଦି ଫିବିନ୍ନ ଫର୍ଣ୍ଣ  ଧଭଣଯ ୄଗାଷ୍ଠୀ ନିଜ ନିଜଯ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୀତିନୀତି  ଯାମ୍ପଯା ଫଜା ଯଖିଫା ବର ।

98 ଜାୄଣ ନାହିଁ

2 ୄଗାଷ୍ଠୀଗୁଡକ
ି ଫୃ ହତଯ ସଭାଜଯ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କଯି ୄସଥିୄଯ ସାଭିର ୄହାଇମିଫା ବର।
Q9

ଅନୟ ୄଦଶଯ ନାଗଯିକଭାୄନ ୄଦଶାନ୍ତଯିତ ୄହାଇ ବାଯତୄଯ ଫାସ କଯିଫା (ପ୍ରଫାସୀ) ଫିଷୄଯ ବିନ୍ନ ଭତ ଯହିଛ ି ("ୄଦଶାନ୍ତଯିତ" କହିୄର ଆୄଭ ୄମଉେଁଭାୄନ ବାଯତୄଯ ଫସଫାସ କଯୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଫୁ ଝାଉ)
ଆଣ ନିଭିରିଖିତ ଭଧ୍ୟଯୁ ପ୍ରୄତୟକଟି ଫକ୍ତଫୟ ସହିତ ୄକୄତ ଭାତ୍ରାୄଯ ସମ୍ମତ ଫା ଅସମ୍ମତ? (ଦାକଯି ୄଗାଟିଏ ଉତ୍ତଯ ଫାଛନ୍ତୁ)

Q9a

ୄଦଶାନ୍ତଯଣ ଅଯାଧ ହାଯ ଫଢ଼ାଏ ।

Q9b

ପ୍ରଫାସୀଭାୄନ ସାଧାଯଣତଃ ବାଯତୀ ଅଥଣନୀତି ାଇେଁ ଭଙ୍ଗକାଯୀ ୄହାଇଥାନ୍ତି ।

1 ଦୃ ଢ଼ ବାଫୄଯ ସମ୍ମତ

Q9c

ପ୍ରଫାସୀଭାୄନ ବାଯତୄଯ ଜନିମତ ନାଗଯିକଙ୍କ ଠାଯୁ କାଭ ଛଡ଼ାଇ ୄନଇଥାନ୍ତି ।

2 ସମ୍ମତ

Q9d

ପ୍ରଫାସୀଭାୄନ ନୂ ତନ ଚିନ୍ତାଧାଯା  ସାଂସ୍କୃତ ି ଆଣିଫା ଦ୍ୱାଯା ବାଯତୀ ସଭାଜୄଯ ଉନ୍ନତି ଆଣିଥାନ୍ତି ।

3 ସମ୍ମତ ନୁ ୄହେଁ କି ଅସମ୍ମତ ନୁ ୄହେଁ

Q9e

ବାଯତୀ ସାଂସ୍କୃତି ସାଧାଯଣତଃ ପ୍ରଫାସୀଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରବାଫିତ ।

4 ଅସମ୍ମତ

Q9f

ବାଯତୄଯ ଫାସ କଯୁଥିଫା ଫହୁ ସାଂଖୟକ ପ୍ରଫାସୀ ୄମଉେଁଭାୄନ ବାଯତୀ ନାଗଯିକ ନୁ ହେଁନ୍ତି ୄସଭାୄନ ଭଧ୍ୟ ବାଯତୀ
ନାଗଯିକଙ୍କ ଯି ସଭାନ ଅଧିକାଯ ାଇଫା ଉଚିତ୍ ।

5 ଦୃ ଢ଼ ବାଫୄଯ ଅସମ୍ମତ

Q9g

ବାଯତ ଅୄଫୈଧ ପ୍ରଫାସକୁ ଫାଦ୍ ୄଦଫା ାଇେଁ ଦୃ ଢ଼ ଦୄକ୍ଷ ୄନଫା ଉଚିତ୍ ।

Q9h

ୄଫୈଧ ପ୍ରଫାସୀଭାୄନ ବାଯତୀ ନାଗଯିକଭାନଙ୍କ ଯି ସାଫଣଜନୀନ ଶିକ୍ଷା ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ସଭାନ ଅଧିକାଯ ାଇଫା ଉଚିତ୍ ।

Q10

ଆଣ ବାଫୁ ଛନ୍ତି କି ବାଯତୄଯ ପ୍ରଫାସୀଙ୍କ ସାଂଖୟା ଆଜିକାରି --------- ଉଚିତ୍ ।
1 ଫହୁ ତ ଫଢ଼ିମିଫା

4 ସାଭାନୟ ହ୍ରାସ ାଇଫା

2 ସାଭାନୟ ଫଢ଼ିଫା

5 ଫହୁ ଯିଭାଣୄଯ ହ୍ରାସ ାଇଫା

3 ୂଫଣଯି ସଭାନ ଯହିଫା
Q11

99 ଫାଛି ାଯିଫି ନାହିଁ

ଏହି ଫକ୍ତଫୟ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକଉେଁଟ ି ପ୍ରଫାସୀଭାନଙ୍କ ଫିଷୄଯ ଆଣଙ୍କ ଭତୄଯ ମଥାଥଣ ?
1 ପ୍ରଫାସୀଭାୄନ ଭୂ ସାଂସ୍କୃତ ି ଫଜା ଯଖିଫା ଉଚିତ୍ ଏଫାଂ ବାଯତୀ ସାଂସ୍କୃତି ଗ୍ରହଣ କଯିଫା ଅନୁ ଚତ୍
ି ।
2 ପ୍ରଫାସୀଭାୄନ ଭୂ ସାଂସ୍କୃତ ି ଫଜା ଯଖିଫା ଉଚିତ୍ ଏଫାଂ ତାହା ସହିତ ବାଯତୀ ସାଂସ୍କୃତି ଗ୍ରହଣ କଯିଫା ଅନୁ ଚତ୍
ି ।

Q12

99 ଫାଛି ାଯିଫି ନାହିଁ

3

ପ୍ରଫାସୀଭାୄନ ଭୂ ସାଂସ୍କୃତି ତୟାଗ କଯିଫା ଉଚିତ୍ ଏଫାଂ ବାଯତୀ ସାଂସ୍କୃତ ି
ଗ୍ରହଣ କଯିଫା ଅନୁ ଚତ୍
ି ।

99 ଫାଛି ାଯିଫି ନାହିଁ

ଆଣ ବାଯତୀ ୄହାଇଥିଫାଯୁ ୄକୄତ ଭାତ୍ରାୄଯ ଗଫଣ କଯନ୍ତି? (ଦାକଯି ୄଗାଟିଏ ଉତ୍ତଯ ଫାଛନ୍ତୁ)
1 ଅତୟନ୍ତ ଗଫଣ

4 ଆୄଦୌ ଗଫଣ ଅନୁ ବଫ କୄଯ ନାହିଁ

2 କିଛ ି ଭାତ୍ରାୄଯ ଗଫଣ

5 ଭେଁୁ ବାଯତୀ ନୁ ୄହେଁ

3 ଅତୟନ୍ତ ଗଫଣ ଅନୁ ବଫ କୄଯ ନାହିଁ

99 ଫାଛି ାଯିଫି ନାହିଁ

Q13

ଆଣ ବାଯତୄଯ ଦୃ ଢ଼ ୄଦଶାତ୍ମାୄଫାଧ ଅନୁ ବଫ ସହିତ ୄକୄତ ଭାତ୍ରାୄଯ ସମ୍ମତ କିଭବା ଅସମ୍ମତ? (ଦାକଯି ୄଗାଟିଏ ଉତ୍ତଯ ଫାଛନ୍ତୁ)

Q13a

ୃଥିଫୀୄଯ ବାଯତଯ ସ୍ଥାନ ଦୃ ଢ଼ କଯିଥାଏ ।

1 ଦୃ ଢ଼ ବାଫୄଯ ସମ୍ମତ

Q13b

ବାଯତୄଯ ଅସହିଷ୍ଣୁଶୀତାଯ କାଯଣ ୄହାଇଥାଏ ।

2 ସମ୍ମତ

Q13c

ବାଯତକୁ ଏକ କଯି ଯଖିଫା ାଇେଁ ଆଫଶୟକ ୄହାଇଥାଏ।

3 ସମ୍ମତ ନୁ ୄହେଁ କି ଅସମ୍ମତ ନୁ ୄହେଁ

Q13d

ବାଯତୄଯ ପ୍ରଫାସୀଭାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରତିକୂ ଭୄନାବାଫ ସୃଷ୍ଟିଯ କାଯଣ ୄହାଇଥାଏ ।

4 ଅସମ୍ମତ
5 ଦୃ ଢ଼ ବାଫୄଯ ଅସମ୍ମତ
99 ଫାଛି ାଯିଫି ନାହିଁ

Q14

ଆଣ ଜୄଣ ବାଯତୀ ନାଗଯିକ କି?
1 ହେଁ
2 ନା

Q15

Q15a

ଆଣଙ୍କ ଜନମ ସଭୄଯ, ଉବ, ଜୄଣ କିଭବା ଆଣଙ୍କ ିତାଭାତା ୄକହି ବାଯତଯ ନାଗଯିକ ନ ଥିୄର ?
1 ଉବ ବାଯତଯ ନାଗଯିକ ଥିୄର

3 ୄକଫ ଭାଆ ବାଯତଯ ନାଗଯିକ ଥିୄର

2 ୄକଫ ଫାା ବାଯତଯ ନାଗଯିକ ଥିୄର

4 ଫାାଭାଆ ୄକହି ବାଯତଯ ନାଗଯିକ ନ ଥିୄର

ଆଣଙ୍କ ଜନମ ସଭୄଯ, ଆଣଙ୍କଯ ଫାା ୄକଉେଁ ୄଦଶଯ ନାଗଯିକ ଥିୄର ? (ସୂଚନା: ୄଦଶ କହିୄର ସଭଗ୍ର ଯାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଫୁ ଝାଏ, ଯାଜୟ, ଜିଲ୍ଲା ଇତୟାଦିକୁ ନୁ ୄହେଁ)
ଦାକଯି ୄଦଶଯ ନାଭ ୄରଖନ୍ତୁ ………………

Q15b

ଆଣଙ୍କ ଜନମ ସଭୄଯ, ଆଣଙ୍କଯ ଭାଆ ୄକଉେଁ ୄଦଶଯ ନାଗଯିକ ଥିୄର? (ସୂଚନା: ୄଦଶ କହିୄର ସଭଗ୍ର ଯାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଫୁ ଝାଏ, ଯାଜୟ, ଜିଲ୍ଲା ଇତୟାଦିକୁ ନୁ ୄହେଁ)
ଦାକଯି ୄଦଶଯ ନାଭ ୄରଖନ୍ତୁ ………………

Q16

ଆଣ ସାକଣ ( SAARC ) ଫିଷୄଯ ୄକୄତ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଫା ଢ଼ିଛନ୍ତି ?
1 ଫହୁ ତ
2 ୄଢ଼ର୍

4 ଆୄଦୌ ନୁ ୄହେଁ
99 ଫାଛି ାଯିଫି ନାହିଁ

3 ୄଫଶ୍ ଅଧିକ ନୁ ୄହେଁ
ମଦି Q 16ଯ ଉତ୍ତଯ "ଆୄଦୌ ନୁ ୄହେଁ" ୄତୄଫ, ଇଛାଧିନ ଆଇଟମ୍୍ଗୁଡକ
ି ଫାଦ୍ ଦିଆମିଫା ଉଚିତ୍ ।
Q17

ସାଧାଯଣ ବାଫୄଯ କହିୄର ଆଣଙ୍କ ଭତୄଯ ବାଯତ ସାକଣ ( SAARC )ଯ ସଦସୟ ବାଫୄଯ ବାଯତ ୄକୌଣସି ରାବ ାଉଛି ଫା ରାବ ାଉନାହିଁ ୄଫାରି କହିୄଫ? (ଅଣ ସଦସୟ "ରାବଫାନ ୄହୄଫ" କିଭବା
"ରାବଫାନ ୄହୄଫ ନାହିଁ" )
1 ଫହୁ ଯିଭାଣୄଯ ରାବଫାନ

5 ଅଆୄଦୌ ରାବ ହୁ ଏ ନାହିଁ

2 ୄଫଶ୍ ରାବଫାନ

98 ଜାୄଣ ନାହିଁ

3 କିଛକ
ି ାାଂଶୄଯ ରାବଫାନ

97 ୄକୄଫଫି ସାକଣ ( SAARC) ଫିଷୄଯ ଶୁଣିନାହିଁ

4 ଅଳ୍ପ କିଛ ି ରାବ
Q18

ଆଣ ନିଭିରିଖିତ ଫକ୍ତଫୟ ସହିତ ୄକୄତ ଦୃ ଢ଼ ବାଫୄଯ ସମ୍ମତ ଫା ଅସମ୍ମତ ?(ଦାକଯି ୄଗାଟିଏ ଉତ୍ତଯ ଫାଛନ୍ତୁ)
1 ଦୃ ଢ଼ ବାଫୄଯ ସମ୍ମତ
2 ସମ୍ମତ
ବାଯତ ସମ୍ମତ ନ ୄହୄର ଭଧ୍ୟ ସାକଣ (SAARC) ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁ ସଯଣ କଯିଫା ଉଚିତ୍ ।

3 ସମ୍ମତ ନୁ ୄହେଁ କି ଅସମ୍ମତ ନୁ ୄହେଁ
4 ଅସମ୍ମତ
5 ଦୃ ଢ଼ ବାଫୄଯ ଅସମ୍ମତ
99 ଫାଛି ାଯିଫି ନାହିଁ

Q19

ସାଧାଯଣତଃ ଆଣ ବାଫୁ ଛନ୍ତି କି ସାକଣ (SAARC).... ଫହୁ ତ ଅଧିକ, ଫହୁ ତ, କମ୍ କିଭବା ଏହାଯ ସଦସୟ ଯାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡକ
ି ଯ ଜାତୀ ସଯକାଯ ତୁ ନାୄଯ ଖୁବ୍ କମ୍ କ୍ଷଭତା ଯହିଫା ଉଚିତ୍ ?
1 ଖୁବ୍ ଅଧିକ

4 କମ୍

2 ଅଧିକ

5 ଖୁବ୍ କମ୍

3 ଆଫଶୟକତା ଅନୁ ମାୀ

99 ଫାଛି ାଯିଫି ନାହିଁ

[ୄକଫ ଫତ୍ତଣଭାନଯ ସାକଣ (SAARC) ସଦସୟଭାନଙ୍କ ାଇେଁ]
ମଦି ବାଯତ ସାକଣ (SAARC)ଯ ସଦସୟ ଯହିଫ କି ନା ନିଷ୍ପତ୍ତି ୄନଫାକୁ ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତ/ ୄବାଟ୍ କଯାମାଏ, ଆଣ ସକ୍ଷୄଯ ୄବାଟ୍ ୄଦୄଫ ଫା ଫିକ୍ଷୄଯ ୄବାଟ୍ ୄଦୄଫ?

Q21

1 ସକ୍ଷୄଯ ୄବାଟ୍ ୄଦୄଫ
2 ଫିକ୍ଷୄଯ ୄବାଟ୍ ୄଦୄଫ
99 ଫାଛି ାଯିଫି ନାହିଁ
ୄଡୄଭାଗ୍ରାପି କ୍
“ରିଙ୍ଗ”
ରିଙ୍ଗ, ଆଣ ଅଟନ୍ତି…

BVQ_01.

1 ୁଯୁଷ
2 ଭହିା
“ଉତ୍ତଯଦାତାଙ୍କ ଫସ”
ଆଣଙ୍କଯ ଜନମ ୄକୄଫ ୄହାଇଥିରା? (ଦାକଯି, ଆଣଙ୍କଯ ଜନମ ଫଷଣ ୄରଖନ୍ତୁ (ଫଷଣ ଚାଯି ଅଙ୍କ ଫୟଫହାଯ କଯନ୍ତୁ) ।

BVQ_02

……………/………………/………………/…………………..
“ଶିକ୍ଷା ଭେଁୁ କଯିଛ:ି ସ୍କୁଲ୍ ମି ଫା ଫସୄଯ”
ଅନ୍ତବଣୁକ୍ତ ଅୄଟ ସଭସ୍ତ ପ୍ରାଥଭିକ, ଭାଧ୍ୟଭିକ, ଫିଶ୍ଵଫିଦୟା ଏଫାଂ ଅନୟ ଭାଧ୍ୟଭିକ ୄଯ ଅନୟାନୟ ଶିକ୍ଷା, ଏଫାଂ ପୁ ର-ଟାଇମ୍ ବିୄକସନାଲ୍ ତାରିମ୍, କିନ୍ତୁ ୁନଃଯାଫୃ ତି କଯିଥିଫା ଫଷଣ ଅନ୍ତବଣୁକ୍ତ କଯନ୍ତୁ ନାହିଁ । ମଦି
ଆଣ ଫତ୍ତଣଭାନ ଶିକ୍ଷା ରାବ କଯୁଛନ୍ତି, ଆଣ ଫତ୍ତଣଭାନ ମଣୟନ୍ତ ୄଶଷ କଯିଥିଫା ଫଷଣ ସାଂଖୟା ଗଣନା କଯନ୍ତୁ ।

ୄକୄତ ଫଷଣ (ପୁ ର-ଟାଇଲ୍ ସଭାନ ଅୄଟ) ଉମୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ୄନଇଛନ୍ତି?
ଅନ୍ତବଣୁକ୍ତ ଅୄଟ ସଭସ୍ତ ପ୍ରାଥଭିକ, ଭାଧ୍ୟଭିକ, ଫିଶ୍ଵଫିଦୟା ଏଫାଂ ଅନୟ ଭାଧ୍ୟଭିକ ୄଯ ଅନୟାନୟ ଶିକ୍ଷା, ଏଫାଂ ପୁ ର-ଟାଇମ୍ ବିୄକସନାଲ୍ ତାରିମ୍, କିନ୍ତୁ ୁନଃଯାଫୃ ତି କଯିଥିଫା ଫଷଣ ଅନ୍ତବଣୁକ୍ତ କଯନ୍ତୁ ନାହିଁ । ମଦି
ଆଣ ଫତ୍ତଣଭାନ ଶିକ୍ଷା ରାବ କଯୁଛନ୍ତି, ଆଣ ଫତ୍ତଣଭାନ ମଣୟନ୍ତ ୄଶଷ କଯିଥିଫା ଫଷଣ ସାଂଖୟା ଗଣନା କଯନ୍ତୁ ।

BVQ_03.

ଦାକଯି ଫଷଣ ସାଂଖୟା ଦଶଣାନ୍ତୁ ……………………………………………………….
0 ଭେଁୁ ୄକୌଣସି ପଭଣାଲ୍ ସ୍କୁଲ୍ ମାଇ ନାହିଁ
ି ିତ ସଫଣାଧିକ ଶିକ୍ଷା ଡିଗ୍ରୀ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ କଯିଛ”ି
“ୄଦଶ-ନିଦ୍ଧଷ୍ଟ
ଆଣ ୄମାଗ ୄଦଇଥିଫା ସଫଣାଧିକ ଶିକ୍ଷା ସ୍ତଯ କଣ ଅୄଟ?

BVQ_04

ଦାକଯି ଏଠାୄଯ ଅଜଣନ କଯିଥିଫା, ଧାଯଣ କଯିଥିଫା ସଫଣାଧିକ ଶିକ୍ଷାଗତ ଡିଗ୍ରୀ ୄରଖନ୍ତୁ .... ଅଜଣନ କଯିଥିଫା ଅଥଣ, ଉତ୍ତଯଦାତା ଉତ୍ତୀଣଣ ୄହଇଥିଫା ସଫଣୄଶଷ ୄେଣୀ, ଫିଦୟା, ଭହାଫିଦୟା
"ଫତ୍ତଣଭାନ, ୂଫଣୄଯ, ୄକୄଫ ଫି ୄଦମୁକ୍ତ ଚାକିଯି କଯିନାହିଁ"
କାମଣୟ କଯିଫା ଅଥଣ ଆ-କଯୁଥିଫା କାମଣୟ କଯିଫା, ଜୄଣ କଭଣଚାଯୀ ବାଫୄଯ, ନିଜସ୍ୱ ନିମୁକ୍ତି କିଭବା ଆଣଙ୍କଯ ନିଜଯ ଯିଫାଯଯ ଫୟଫସା କଯିଫା, ଅତିକମ୍୍ୄଯ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହକୁ ଏକ ଘଣ୍ଟା । ମଦି ଆଣ
ଅସ୍ଥାୀବାଫୄଯ ୄକୌଣସି ଦ ାଇେଁ କାମଣୟ କଯୁ ନାହେଁାନ୍ତି ୄମୄହତୁ ଅସ୍ଥାୀ ଅସୁସ୍ଥତା/ଫାା ୄହଫା ଅଫକାଶ/ଅଫକାଶ/ଧଭଣଘାଟ, ଇତୟାଦି, ଦାକଯି ଆଣଙ୍କଯ ସାଧାଯଣ କାମଣୟ ସ୍ଥିତ ି ଅନୁ ସଯଣ କଯନ୍ତୁ ।
ଆଣ ଫତ୍ତଣଭାନ ୄଦ ାଇେଁ କାମଣୟ କଯୁଛନ୍ତି, ଆଣ ଅତିତୄଯ ୄଦ ାଇେଁ କାମଣୟ କଯିଛନ୍ତି କି, କିଭବା ଆଣ ୄକୄଫଫି ୄଦମୁକ୍ତ କାମଣୟ କଯିନାହେଁାନ୍ତି?

BVQ_05

ଦାକଯି ୄକଫ ଏକ ଫକ୍ସୄଯ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
1 ଭେଁୁ ଫତ୍ତଣଭାନ ୄଦମୁକ୍ତ କାମଣୟ କୄଯ (ଦାକଯି BVQ_06 ସହିତ ଜାଯି ଯଖନ୍ତୁ)
2

ଭେଁୁ ଫତ୍ତଣଭାନ ୄଦମୁକ୍ତ କାମଣୟୄଯ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ୄଭାୄତ ଅତିତୄଯ ୄଦ ଭିୁଥିରା (ଦାକଯି BVQ_07 ସହିତ
ଜାଯି ଯଖନ୍ତୁ)

3

ଭେଁୁ ୄକୄଫ ଫି ୄଦମୁକ୍ତ କାମଣୟ କଯି ନାହିଁ (ଦାକଯି BVQ_14 ସହିତ ଜାଯି
ଯଖନ୍ତୁ)

ସପ୍ତାହିକ କାମଣୟ କଯିଥିଫା ଘଣ୍ଟା

BVQ_06

ହାଯାହାଯି, ୄକୄତ ଘଣ୍ଟା, ସାଧାଯଣତଃ ସାପ୍ତାହିକ ୄଦ ାଇେଁ କାମଣୟ କଯନ୍ତୁ, ଅତିଯିକ୍ତ ସଭ ଅନ୍ତବଣୁକ୍ତ ଅୄଟ? (ମଦି ଆଣ ଏକ ଠାଯୁ ଅଧିକ ନିମୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ଠାଯୁ କାମଣୟ କଯନ୍ତି, କିଭବା ମଦି ଆଣ ଉବ
ନିମୁକ୍ତି ଅଟନ୍ତି ଏଫାଂ ନିଜସ୍ୱ-ନିମୁକ୍ତି ଅଟନ୍ତି, ଦାକଯି ଆଣ କଯୁଥିଫା କାମଣୟ ସଭଯ ୄଭାଟ ସାଂଖୟା ଗଣନା କଯନ୍ତୁ ।) (ଚାଯି ାଯିୄଫ "ୄଦୈନକ
ି " ଏଫାଂ 7/6/5 ଦ୍ୱାଯା ଏହା ଗୁଣନ କଯି )
ଦାକଯି ୄରଖନ୍ତୁ ।
ହାଯାହାଯି ବାଫୄଯ, ଭେଁୁ କାମଣୟ କୄଯ ……………………… ଘଣ୍ଟା ସପ୍ତାହକୁ , ଅତିଯିକ୍ତ ସଭ ଅନ୍ତବଣୁକ୍ତ ଅୄଟ ।
"ନିମୁକ୍ତି ସମ୍ପକଣ"
(ମଦି ଆଣ ଜୄଣ ନିମୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ଠାଯୁ ଅଧିକଙ୍କ ସହ କାମଣୟ କଯନ୍ତି, କିଭବା ମଦି ଆଣ ଉବ ନିମୁକ୍ତି ଏଫାଂ ନିଜସ୍ୱ-ନିମୁକ୍ତି ଅଟନ୍ତି, ଦାକଯି ଆଣଙ୍କଯ ଭୁଖୟ କାମଣୟକୁ ଅନୁ ସଯଣ କଯନ୍ତୁ । ମଦି ଆଣ
ଅଫସଯ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଟନ୍ତି କିଭବା ଫତ୍ତଣଭାନ କାମଣୟ କଯନ୍ତି ନାହିଁ, ଦାକଯି ଆଣଙ୍କଯ ୄଶଷ ଭୁଖୟ କାମଣୟକୁ ଅନୁ ସଯଣ କଯନ୍ତୁ ।)

BVQ_07

ଆଣ ଜୄଣ ନିମୁକ୍ତିଦାତା, ନିଜସ୍ୱ ନିମୁକ୍ତି, କିଭବା ଆଣଙ୍କଯ ନିଜଯ ଯିଫାଯଯ ଫୟଫସା ାଇେଁ କାମଣୟ କଯନ୍ତି କି?
ି ିତ ସତ୍ତଣାଫୀ ୄମଯି କି „ୄଦମୁକ୍ତ କଭଣଚାଯୀ‟ କିଭବା „ୄଦମୁକ୍ତ କଭଣଚାଯୀ‟ ଏଠାୄଯ "କଭଣଚାଯୀ" ଯ ଅଥଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କଯିଫାକୁ ଫୟଫହୃ ତ ୄହାଇାୄଯ । ନିଜସ୍ୱ-ନିମୁକ୍ତି ଅନ୍ତବଣୁକ୍ତ କୄଯ
(TN: ୄଦଶ-ନିଦ୍ଧଷ୍ଟ
ଶର୍ଦ୍ଦଗୁଡକ
ି ୄମଯି କି 'ଫ୍ରି ୄରନସସର୍', 'ସ୍ୱାଧିନ ପ୍ରୄପସନାର', ଏଫାଂ ଅନୟ ଉକ୍ତୄଯା କାମଣୟ ନିଜଯ କାମଣୟ କଯି ଅୄଟ ।)
ଦାକଯି ୄକଫ ଏକ ଫକ୍ସୄଯ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
କଭଣଚାଯୀଗଣଙ୍କ ସହିତ ନିଜସ୍ୱ-ନିମୁକ୍ତି (ଦାକଯି BVQ_08 ସହିତ ଜାଯି
ଯଖନ୍ତୁ)

1 ଜୄଣ କଭଣଚାଯୀ

3

2 କଭଣଚାଯୀ ଫିନା ନିଜସ୍ୱ ନିମୁକ୍ତି

4 ଆଣଙ୍କଯ ନିଜଯ ଯିଫାଯଯ ଫୟଫସା ାଇେଁ କାମଣୟ କଯିଫା

"ନିଜସ୍ୱ ନିମୁକ୍ତି ୄହଫା: ୄକୄତଜଣ କଭଣଚାଯୀ ଅଛନ୍ତି"
BVQ_08

ଆଣଙ୍କଯ ୄକୄତଜଣ କଭଣଚାଯୀ ଅଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ନଭିଶାଇ? (BVQ_07 ୄଯ ଫିକଳ୍ପ 3 ାଇେଁ ୄକଫ କିଏ ଯିଚାନା କଯୁଛନ୍ତିକୁ ଚାଯନ୍ତୁ)
ଦାକଯି ୄରଖନ୍ତୁ ।
……………………….. କଭଣଚାଯୀଗଣ
"ଅନୟ କଭଣଚାଯିଗଣଙ୍କୁ ଯିଚାନା କଯିଫା"

BVQ_09

ଆଣ ଅନୟ କଭଣଚାଯୀଗଣଙ୍କୁ ଯିଚାନ କଯନ୍ତି/କଯିଛନ୍ତି କି?
(TN: ଯିଚାନା କଯିଫା ଅଥଣ ଅୄଟ ୄମ ଅନୟଙ୍କଯ କାମଣୟ ାଇେଁ ଦାୀ ଯହିଫା ଏଫାଂ ଜୄଣ ୄନତୃ ତ୍ୱ ପ୍ରକାମଣୟ ନିଯୀକ୍ଷଣ କଯିଫା ।)
ଦାକଯି ୄକଫ ଏକ ଫକ୍ସୄଯ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
1 ହେଁ (ଦାକଯି BVQ_10 ସହିତ ଜାଯି ଯଖନ୍ତୁ)
2 ନା
"ଯିଚାନା କଯୁଥିଫା ସାଂଖୟକଯ କଭଣଚାଯୀଗଣ"

BVQ_10

ଆଣ ୄକୄତଜଣ କଭଣଚାଯୀଙ୍କୁ ଯିଚାନା କଯନ୍ତି?
ଦାକଯି ୄରଖନ୍ତୁ ।
……………………….. କଭଣଚାଯୀଗଣ ।

"ସାଂସ୍ଥାଯ ପ୍ରକାଯ, ରାବ ାଇେଁ/ଅଣ-ରାବ ଦାକ"
ଆଣ ଏକ ରାବ ଦାକ ସାଂସ୍ଥା କିଭବା ଏକ ଅଣ-ରାବ ଦାକ ସାଂସ୍ଥା ାଇେଁ କାମଣୟ କଯନ୍ତି?

BVQ_11

(TN: ମଦି ଆଫଶୟକ, ଆଣଙ୍କଯ ୄଦଶଯ ାଇେଁ ଉମୁକ୍ତ ୄହଉଥିଫା ରାବ-ଦାକ କିଭବା ଅଣ-ରାବଦାକ ସାଂସ୍ଥାଯ ଉଦାହଯଣ ୄଦ ସ୍ପଷ୍ଟ କଯନ୍ତୁ ।)
ଦାକଯି ୄକଫ ଏକ ଫକ୍ସୄଯ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
1 ଭେଁୁ ଏକ ରାବ ଦାକ ସାଂସ୍ଥା ାଇେଁ କାମଣୟ କୄଯ
2 ଭେଁୁ ଏକ ଅଣ-ରାବ ଦାକ ସାଂସ୍ଥା ାଇେଁ କାମଣୟ କୄଯ
"ସାଂସ୍ଥାଯ ପ୍ରକାଯ, ଫିିକ୍/ଘୄଯାଇ"
ଆଣ ଏକ ଫିିକ୍ କିଭବା ଏକ ଘୄଯାଇ ନିମୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ାଇେଁ କାମଣୟ କଯିଛନ୍ତି କି?

BVQ_12

(TN: ମଦି ଆଫଶୟକ ଅୄଟ, ଆଣଙ୍କଯ ୄଦଶ ାଇେଁ ଉଦାହଯଣ ୄଦ ଫିିକ୍ କିଭବା ଘୄଯାଇ ନିମୁକ୍ତିଦାତା ସଭବନ୍ଧୄଯ ସ୍ପଷ୍ଟ କଯନ୍ତୁ ।)
ଦାକଯି ୄକଫ ଏକ ଫକ୍ସୄଯ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
1 ଫିିକ୍ ନିମୁକ୍ତିଦାତା
2 ଘୄଯାଇ ନିମୁକ୍ତିଦାତା
“ଫୃ ତ୍ତି ISCO 1988”
ଆଣଙ୍କଯ ଫୃ ତ୍ତି କଣ ଅୄଟ – ମଥା, ଆଣଙ୍କଯ ଭୁଖୟ ଫୃ ତ୍ତଯ
ି ନାଭ କିଭବା ଆଖୟା କଣ ଅୄଟ? (ଦାକଯି ୄରଖନ୍ତୁ ଏଫାଂ ମଥା ସେଫ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାଫୄଯ ଫର୍ଣ୍ଣନା କଯନ୍ତୁ ।)

BVQ_13a

ୄଭା ଫୃ ତ୍ତି ଅୄଟ………………………..
ଆଣଙ୍କଯ ଫୃ ତ୍ତୄି ଯ, ପ୍ରାତଃ ସଭୄଯ ୄକଉେଁ ୄକଉେଁ ପ୍ରକାଯଯ କାମଣୟକା ୄହାଇଥାଏ? (ଦାକଯି ୄରଖନ୍ତୁ ଏଫାଂ ମଥା ସେଫ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାଫୄଯ ଫର୍ଣ୍ଣନା କଯନ୍ତୁ ।)

BVQ_13b

ଦାକଯି ଏଠାୄଯ ୄରଖନ୍ତୁ ……………………
ଆଣ କାମଣୟ କଯୁଥିଫା/କଯିଥିଫା ପାମ୍ଣ/ସାଂସ୍ଥା ଭୁଖୟତଃ କଣ କଯିଥାଏ – ମଥା, ୄକଉେଁ ପ୍ରକାଯଯ ଉତ୍ପାଦନ/ପ୍ରକାମଣୟ ଆଣଙ୍କଯ କାମଣୟସ୍ଥାନୄଯ ସଞ୍ଚାିତ ୄହାଇଥାଏ? (ଦାକଯି ୄରଖନ୍ତୁ ଏଫାଂ ମଥା ସେଫ
ସ୍ପଷ୍ଟ ବାଫୄଯ ଫର୍ଣ୍ଣନା କଯନ୍ତୁ ।)

BVQ_13c

ଦାକଯି ଏଠାୄଯ ୄରଖନ୍ତୁ ………………………………………
"ଭୁଖୟ ସ୍ଥିତ"ି
ଆଣଙ୍କଯ ଫତ୍ତଣଭାନଯ ସ୍ଥିତ ି ବାଫୄଯ ନିୄଭିାକ୍ତ ଭଧ୍ୟଯି ୄକଉେଁଟ ି ବର ବାଫୄଯ ଫୟାଖୟା ୄହଉଛି?

BVQ_14

ମଦି ଆଣ ଅସ୍ଥାୀବାଫୄଯ ୄକୌଣସି ଦ ାଇେଁ କାମଣୟ କଯୁ ନାହେଁାନ୍ତି ୄମୄହତୁ ଅସ୍ଥାୀ ଅସୁସ୍ଥତା/ଫାା ୄହଫା ଅଫକାଶ/ଅଫକାଶ/ଧଭଣଘାଟ, ଇତୟାଦି, ଦାକଯି ଆଣଙ୍କଯ ସାଧାଯଣ କାମଣୟ ସ୍ଥିତ ି ଅନୁ ସଯଣ
କଯନ୍ତୁ ।
ଦାକଯି ୄକଫ ଏକ ଫକ୍ସୄଯ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
1

ମଦି ଜୄଣ ୄଦମୁକ୍ତ କଭଣଚାଯୀ ଅଟନ୍ତି (ଜୄଣ କଭଣଚାଯୀ, ନିଜସ୍ୱ-ନିମୁକ୍ତି, କିଭବା ଆଣଙ୍କଯ ନିଜଯ ଫୟଫସା
କଯୁଥିଫା ବାଫୄଯ)

6 ଅଫସଯପ୍ରାପ୍ତ
ଘଯ କାମଣୟ କୄଯ, ଘଯଯ ଫୁ ଝାଭଣା କୄଯ, ଶିଶୁ ଏଫାଂ ଅନୟ ଫୟକ୍ତିଭାନଙ୍କଯ
ଅୄଟ

2 ୄଫକାଯୀ ଏଫାଂ ଏକ କାମଣୟ ାଇେଁ ସନ୍ଧାନୄଯ ଅଛି

7

3 ଶିକ୍ଷାୄଯ (ଜୄଣ ନିମୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ୄଦମୁକ୍ତ ନୁ ୄହେଁ), ଅଫକାଶୄଯ ଥିୄର ସ୍କୁର/ଛାତ୍ର/ୁିଲ୍

9 ଅନୟାନୟ

4 ଶିକ୍ଷାଥଣୀ କିଭବା ତାରିଭ ୄନଉଥିଫା
5 ସ୍ଥାୀବାଫୄଯ ଅସୁସ୍ଥ କିଭବା ଅକ୍ଷଭ ଅୄଟ

“ସିଧା ସହବାଗୀୄଯ ଯୁୄହ”
ଆଣଙ୍କଯ ଜୄଣ ସହବାଗୀ କିଭବା ସିଧା ସହବାଗୀ ଅଛନ୍ତି କି ଏଫାଂ, ମଦି ହେଁ, ଆଣ ସଭାନ ଘୄଯାଇ କାମଣୟ କଯିଥାନ୍ତି କି?

BVQ_15

ି ିତ ସତ୍ତଣାଫୀ ୄମଯି କି „ସାଧାଯଣ-ଆଇନ ସହବାଗୀ‟ (GB) କିଭବା. ହୁ ଏତ "ସିଧା ସହବାଗୀ" ଯ ଅଥଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କଯିଫାକୁ ଫୟଫହୃ ତ ୄହାଇାୄଯ ।)
(TN: ୄଦଶ ନିଦ୍ଧଷ୍ଟ
ଦାକଯି ୄକଫ ଏକ ଫକ୍ସୄଯ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
1

ହେଁ, ୄଭାଯ ସହବାଗୀ ଅଛନ୍ତି ଏଫାଂ ଆୄଭ ସଭାନ ଘଯ କାମଣୟ ବାଗ କଯୁ (ଦାକଯି BVQ_16 ସହିତ ଜାଯି
ଯଖନ୍ତୁ)

2

ହେଁ, ୄଭାଯ ସହବାଗୀ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆୄଭ ସଭାନ ଘଯ କାମଣୟ ବାଗ କଯୁନାହେଁୁ (ଦାକଯି BVQ_16 ସହିତ ଜାଯି
ଯଖନ୍ତୁ)

3

ନା, ୄଭାଯ ୄକହି ସହବାଗୀ ନାହେଁାନ୍ତି (ଦାକଯି BVQ_22 ସହିତ ଜାଯି
ଯଖନ୍ତୁ)

"ସହଧଭଣୀ, ସହବାଗୀ: ଫତ୍ତଣଭାନ, ଅତିତୄଯ କିଭବା ୄକୄଫଫି ୄଦମୁକ୍ତ କାମଣୟୄଯ ନୁ ୄହେଁ"
କାମଣୟ କଯିଫା ଅଥଣ ଆ-କଯୁଥିଫା କାମଣୟ କଯିଫା, ଜୄଣ କଭଣଚାଯୀ ବାଫୄଯ, ନିଜସ୍ୱ ନିମୁକ୍ତି କିଭବା ତାଙ୍କଯ ନିଜଯ ଯିଫାଯଯ ଫୟଫସା କଯିଫା, ଅତିକମ୍୍ୄଯ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହକୁ ଏକ ଘଣ୍ଟା । ମଦି ୄସ
ଅସ୍ଥାୀବାଫୄଯ ୄଦ ାଇେଁ କାମଣୟ କଯୁ ନାହେଁାନ୍ତି କାଯଣ ଅୄଟ ଅସ୍ଥାୀ ଅସୁସ୍ଥତା/ିତା ୄହାଇଥିଫା ୄମାଗେଁୁ/ଅଫକାଶ/ଧଭଣଘାଟ, ଇତୟାଦି, ଦାକଯି ତାଙ୍କଯ ସାଧାଯଣ କାମଣୟ ସ୍ଥିତି ଅନୁ ସଯଣ କଯନ୍ତୁ ।
ଆଣଙ୍କଯ ସହଧଭଣୀ ଫତ୍ତଣଭାନ ୄଦ ାଇେଁ କାମଣୟ କଯୁଛନ୍ତି, ୄକୄଫ ଫି ୄସ ୄଦ ାଇେଁ କାମଣୟ କଯିଛନ୍ତି କି, କିଭବା ୄସ ୄକୄଫ ଫି ୄଦମୁକ୍ତ କାମଣୟୄଯ ନାହେଁାନ୍ତି କି?

BVQ_16

ଦାକଯି ୄକଫ ଏକ ଫକ୍ସୄଯ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
1 ୄସ ଫତ୍ତଣଭାନ ୄଦମୁକ୍ତ କାମଣୟୄଯ ଅଛନ୍ତୁ (ଦାକଯି BVQ_17 ସହିତ ଜାଯି ଯଖନ୍ତୁ)

2

3

ୄସ ୄକୄଫ ଫି ୄଦମୁକ୍ତ କାମଣୟ କଯି ନାହେଁାନ୍ତି (ଦାକଯି BVQ_21 ସହିତ
ଜାଯି ଯଖନ୍ତୁ)

ୄସ ଫତ୍ତଣଭାନ ୄଦମୁକ୍ତ କାମଣୟ କଯି ନାହେଁାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅତିତୄଯ କାମଣୟ କଯୁଥିୄର (ଦାକଯି BVQ_18 ସହିତ
ଜାଯି ଯଖନ୍ତୁ)
"ସହଧଭଣୀ, ସହବାଗୀ: ସାପ୍ତାହିକ ୄକୄତ ଘଣ୍ଟା କାମଣୟ କଯନ୍ତି"

BVQ_17

ହାଯାହାଯି, ୄକୄତ ଘଣ୍ଟା, ସାଧାଯଣତଃ ସାପ୍ତାହିକ ୄଦ ାଇେଁ କାମଣୟ କଯନ୍ତୁ, ଅତିଯିକ୍ତ ସଭ ଅନ୍ତବଣୁକ୍ତ ଅୄଟ? (ମଦି ୄସ ଏକ ଠାଯୁ ଅଧିକ ନିମୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ାଇେଁ କାମଣୟ କଯନ୍ତି, କିଭବା ମଦି ୄସ ଉବ ନିମୁକ୍ତି
ଏଫାଂ ନିଜସ୍ୱ-ନିମୁକ୍ତି ାଇେଁ କାମଣୟ କଯନ୍ତି, ଦାକଯି ୄସ କଯୁଥିଫା ୄଭାଟ କାମଣୟ ସାଂଖୟା ହିସାଫ କଯନ୍ତୁ ।) (ଚାଯି ାଯିୄଫ "ୄଦୈନକ
ି " ଏଫାଂ 7/6/5 ଦ୍ୱାଯା ଏହା ଗୁଣି ାଯିୄଫ)
ଦାକଯି ୄରଖନ୍ତୁ ।
ହାଯାହାଯିୄଯ, ୄସ ସପ୍ତାହକୁ କାମଣୟ କଯନ୍ତି ……………………… ଘଣ୍ଟା, ଅତିଯିକ୍ତ ସଭ ସହିତ ଅୄଟ ।
"ସହଧଭଣୀ, ସହବାଗୀ: ନିମୁକ୍ତି ସମ୍ପକଣ"
ମଦି ୄସ ଏକ ଠାଯୁ ଅଧିକ ନିମୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ସହ କାମଣୟ କଯନ୍ତୁ, କିଭବା ମଦି ୄସ ଉବ ନିମୁକ୍ତି ଏଫାଂ ନିଜସ୍ୱ-ନିମୁକ୍ତି ଅଟନ୍ତି, ଦାକଯି ତାଙ୍କଯ ଭୁଖୟ କାମଣୟ ଅନୁ ସଯଣ କଯନ୍ତୁ । ମଦି ୄସ ଅଫସଯ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଟନ୍ତି
କିଭବା ଫତ୍ତଣଭାନ କାମଣୟ କଯନ୍ତି ନାହିଁ, ଦାକଯି ତାଙ୍କଯ ୄଶଷ ଭୁଖୟ କାମଣୟ ଅନୁ ସଯଣ କଯନ୍ତୁ ।

BVQ_18

ଆଣଙ୍କଯ ସହଧଭଣୀ/ସହବାଗୀ ଜୄଣ କଭଣଚାଯୀ, ନିଜସ୍ୱ-ନିମୁକ୍ତି କଭଣଚାଯୀ, କିଭବା ତାଙ୍କଯ ନିଜଯ ଫୟଫସା କଯନ୍ତି କି?
ି ିତ ସତ୍ତଣାଫୀ ୄମଯି କି „ୄଦମୁକ୍ତ କଭଣଚାଯୀ‟ କିଭବା „ୄଦମୁକ୍ତ କଭଣଚାଯୀ‟ ଏଠାୄଯ "କଭଣଚାଯୀ" ଯ ଅଥଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କଯିଫାକୁ ଫୟଫହୃ ତ ୄହାଇାୄଯ ।)
(TN: ୄଦଶ-ନିଦ୍ଧଷ୍ଟ
ଦାକଯି ୄକଫ ଏକ ଫକ୍ସୄଯ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
1 ଜୄଣ କଭଣଚାଯୀ

3 ନିଜସ୍ୱ-ନିମୁକ୍ତି ସହ କଭଣଚାଯୀଗଣ

2 କଭଣଚାଯୀ ଫିନା ନିଜସ୍ୱ ନିମୁକ୍ତି

4 ତାଙ୍କଯ ନିଜଯ ଫୟଫସା ାଇେଁ କାମଣୟ କଯନ୍ତି

"ସହଧଭଣୀ, ସହବାଗୀ: ଅନୟ କଭଣଚାଯୀଙ୍କୁ ଯିଚାନା କଯନ୍ତି"
ଆଣଙ୍କଯ ସହଧଭଣୀ/ସହବାଗୀ ଅନୟ କଭଣଚାଯୀଙ୍କୁ ଯିଚାନା କଯନ୍ତି କି?

BVQ_19

(TN: ଯିଚାନା କଯିଫା ଅଥଣ ଅୄଟ ୄମ ଅନୟଙ୍କଯ କାମଣୟ ାଇେଁ ଦାୀ ଯହିଫା ଏଫାଂ ଜୄଣ ୄନତୃ ତ୍ୱ ପ୍ରକାମଣୟ ନିଯୀକ୍ଷଣ କଯିଫା ।)
ଦାକଯି ୄକଫ ଏକ ଫକ୍ସୄଯ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
1 ହେଁ
2 ନା
“ସହଧଭଣୀ, ସହବାଗୀ: ଫୃ ତ୍ତି ISCO 1988”
ଆଣଙ୍କଯ ସହଧଭଣୀ/ସହବାଗୀଙ୍କଯ ଫୃ ତ୍ତି କଣ ଅୄଟ – ମଥା, ତାଙ୍କଯ ନାଭ କିଭବା ଭୁଖୟ କାମଣୟଯ ଆଖୟା କଣ ଅୄଟ? (ଦାକଯି ୄରଖନ୍ତୁ ଏଫାଂ ମଥା ସେଫ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାଫୄଯ ଫର୍ଣ୍ଣନା କଯନ୍ତୁ ।)

BVQ_20a

ତାଙ୍କଯ ଫୃ ତ୍ତି ଥିରା…………………………
ତାଙ୍କଯ ଭୁଖୟ କାମଣୟୄଯ, ପ୍ରାତଃ ୄକଉେଁ ପ୍ରକାଯଯ କାମଣୟକା ୄସ କଯିଥାନ୍ତି? (ଦାକଯି ୄରଖନ୍ତୁ ଏଫାଂ ମଥା ସେଫ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାଫୄଯ ଫର୍ଣ୍ଣନା କଯନ୍ତୁ ।)

BVQ_20b

ଦାକଯି ଏଠାୄଯ ୄରଖନ୍ତୁ ………………………………………
ୄସ କାମଣୟ କଯୁଥିଫା/କଯିଥିଫା ପାମ୍ଣ/ସାଂସ୍ଥା ଭୁଖୟତଃ କଣ କଯିଥାଏ – ମଥା, ୄକଉେଁ ପ୍ରକାଯଯ ଉତ୍ପାଦନ/ପ୍ରକାମଣୟ ଆଣଙ୍କଯ କାମଣୟସ୍ଥାନୄଯ ସଞ୍ଚାିତ ୄହାଇଥାଏ? (ଦାକଯି ୄରଖନ୍ତୁ ଏଫାଂ ମଥା ସେଫ ସ୍ପଷ୍ଟ
ବାଫୄଯ ଫର୍ଣ୍ଣନା କଯନ୍ତୁ ।)

BVQ_20c

ଦାକଯି ଏଠାୄଯ ୄରଖନ୍ତୁ ………………………………………
"ସହଧଭଣୀ, ସହବାଗୀ: ଭୁଖୟ ସ୍ଥିତ"ି
ଆଣଙ୍କଯ ସହଧଭଣୀ/ସହବାଗୀଙ୍କ ଫତ୍ତଣଭାନଯ ସ୍ଥିତ ି ବାଫୄଯ ନିୄଭିାକ୍ତ ଭଧ୍ୟଯି ୄକଉେଁଟି ବର ବାଫୄଯ ଫୟାଖୟା ୄହଉଛି? ମଦି ୄସ ଅସ୍ଥାୀବାଫୄଯ ୄଦ ାଇେଁ କାମଣୟ କଯୁ ନାହେଁାନ୍ତି କାଯଣ ଅୄଟ ଅସ୍ଥାୀ
ଅସୁସ୍ଥତା/ିତା ୄହାଇଥିଫା ୄମାଗେଁୁ/ଅଫକାଶ/ଧଭଣଘାଟ, ଇତୟାଦି, ଦାକଯି ତାଙ୍କଯ ସାଧାଯଣ କାମଣୟ ସ୍ଥିତି ଅନୁ ସଯଣ କଯନ୍ତୁ ।

BVQ_21

ଦାକଯି ୄକଫ ଏକ ଫକ୍ସୄଯ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
1

ମଦି ଜୄଣ ୄଦମୁକ୍ତ କଭଣଚାଯୀ ଅଟନ୍ତି (ଜୄଣ କଭଣଚାଯୀ, ନିଜସ୍ୱ-ନିମୁକ୍ତି, କିଭବା ତାଙ୍କଯ ନିଜଯ ଫୟଫସା
କଯୁଥିଫା ବାଫୄଯ)

6 ଅଫସଯପ୍ରାପ୍ତ
ଘଯ କାମଣୟ କୄଯ, ଘଯଯ ଫୁ ଝାଭଣା କୄଯ, ଶିଶୁ ଏଫାଂ ଅନୟ ଫୟକ୍ତିଭାନଙ୍କଯ
ଅୄଟ

2 ୄଫକାଯୀ ଏଫାଂ ଏକ କାମଣୟ ାଇେଁ ସନ୍ଧାନୄଯ ଅଛି

7

3 ଶିକ୍ଷାୄଯ (ଜୄଣ ନିମୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ୄଦମୁକ୍ତ ନୁ ୄହେଁ), ଅଫକାଶୄଯ ଥିୄର ସ୍କୁର/ଛାତ୍ର/ୁିଲ୍

9 ଅନୟାନୟ

4 ଶିକ୍ଷାଥଣୀ କିଭବା ତାରିଭ ୄନଉଥିଫା
5 ସ୍ଥାୀବାଫୄଯ ଅସୁସ୍ଥ କିଭବା ଅକ୍ଷଭ ଅୄଟ
ି ନ୍ ସବୟ”
“ୄେଡ୍ ୁ ନ
BVQ_22

ଆଣ କିଭବା ଆଣ ୄକୄଫ ଫି ଏକ ୄେଡ୍ ୁ ନ
ି ନ୍ କିଭବା ସଭଯି ସାଂସ୍ଥାଯ ସବୟ ଯହିଛନ୍ତି କି? ମଦି ହେଁ: ତାହା ଫତ୍ତଣଭାନ କିଭବା ୄକଫ ୂଫଣୄଯ ଥିୄର?
ି ିତ ସତ୍ତଣାଫୀ "ୁ ନ
ି ନ୍ ସଦସୟତା" ଯ ଅଥଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କଯିଫାକୁ ଏଠାୄଯ ଫୟଫହାଯ ୄହାଇାୄଯ ।)
(TN: ୄଦଶ-ନିଦ୍ଧଷ୍ଟ
ଦାକଯି ୄକଫ ଏକ ଫକ୍ସୄଯ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
1 ହେଁ, ଫତ୍ତଣାଭାନ
2 ହେଁ, ୂଫଣୄଯ କିନ୍ତୁ ଫତ୍ତଣଭାନ ନୁ ୄହେଁ

3 ନା, ୄକୄଫ ନୁ ୄହେଁ

ି ିତ ଧଭଣ ସଭବନ୍ଧ”
“ୄଦଶ-ନିଦ୍ଧଷ୍ଟ
ଆଣ ଏକ ଧଭଣଯ ଅଟନ୍ତି କି, ମଦି ହେଁ, ୄକଉେଁ ଧଭଣ ଅୄଟ?

BVQ_23

ଦାକଯି ୄକଫ ଏକ ଫକ୍ସୄଯ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
0

ୄକୌଣସି ଧଭଣ ନୁ ୄହେଁ

6

ଭୁସରଭାନ

1

କାଥରିକ୍

7

ୄଫୈଦ୍ଧଧଭଣୀ

2

ୄପ୍ରାୄଟଷ୍ଟାଣ୍ଟ୍

8

ହିନ୍ଦୁ

3

ଶାସ୍ତ୍ର ସଭବନ୍ଧ
ି

9

ଅନୟ ଏସୀ ଧଭଣ

4

ଅନୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧଭଣ

10

ଅନୟ ଧଭଣ

5

ୄଜୱିସ୍
“ଧାଭିକ ୄସଫାୄଯ ନିିଜନ”
ଏହି ପ୍ରକାଯଯ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାମଣୟକ୍ରଭ ଫୟତିତ ୄମଯି କି ଫିଫାହ, ଅନ୍ତଷ୍ଟିକ୍ରିା, ଇତୟାଦି, ଫୟତିତ ଆଣ ୄକୄତ ଧାଭିକ ୄସଫା କଯନ୍ତି?

BVQ_24

ଦାକଯି ୄକଫ ଏକ ଫକ୍ସୄଯ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
1 ସପ୍ତାହକୁ ଅୄନକ ଥଯ କିଭବା ପ୍ରାତଃ

5 ଫଷଣକୁ ଅୄନକ ଥଯ

2 ସପ୍ତାହକୁ ଥୄଯ

6 ଫଷଣକୁ ଥୄଯ

3 ଏକ ଭାସକୁ 2 କିଭବା 3 ଥଯ

7 ଫହୁ ତ କମ୍ ଫଷଣକୁ ଏକ ଥଯ

4 ଭାସକୁ ଥୄଯ

8 ୄକୄଫ ନୁ ୄହେଁ

“ଶୀଷଣ-ନିଭି ନିଜସ୍ୱ-ସ୍ଥାନିତ”
ଆଭଯ ସଭାଜୄଯ, ୄଗାଷ୍ଠୀଗୁଡକ
ି ଯହିଛ ି ମାହା ଶୀଷଣକୁ ଅୄଟ ମାହା ନିଭି ଟକୁ ଯହିଫ । ନିଭିଯ ୄସ୍କଲ୍୍ୄଯ ମାହା ଶୀଷଣ ଠାଯୁ ନିଭିକୁ ଚାୄର । ଆଣ ଏହି ୄସ୍କଲ୍୍ୄଯ ନିଜକୁ ୄକଉେଁଠି ଯଖିୄଫ?

BVQ_25

ଦାକଯି ୄକଫ ଏକ ଫକ୍ସୄଯ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
1 ନିଭି

6

2

7

3

8

4

9
10 ଶୀଷଣ

5
“ପ୍ରତିକ୍ରିାକାଯୀ ଫିଗତ ସାଧାଯଣ ନିଫଣାଚନୄଯ ବାଗ ୄନଥିୄର କି?”
BVQ_26

ୄକୌଣସି କାଯଣ କିଭବା ଅନୟାନୟ ୄମାଗେଁୁ ଫତ୍ତଣଭାନ ଦିନୄଯ କିଛ ି ୄରାକଭାୄନ ୄବାଟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ । ଆଣ ଫିଗତ ନିଫଣାଚନ (ୄରାକସବା) 2009 ୄଯ ୄବାଟ ୄଦଇଥିୄର କି?
ଦାକଯି ୄକଫ ଏକ ଫକ୍ସୄଯ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
1 ହେଁ, ଭେଁୁ ୄବାଟ ୄଦଇଥିରି (ଦାକଯି BVQ_27 ସହିତ ଜାଯି ଯଖନ୍ତୁ)
2 ନା, ଭେଁୁ ୄବାଟ ୄଦଇନଥିରି (ଦାକଯି BVQ_28 ସହିତ ଜାଯି ଯଖନ୍ତୁ)
0 ଫିଗତ ନିଫଣାଚନୄଯ ଭେଁୁ ୄବାଟ ୄଦଫାକୁ ୄମାଗୟ ନଥିରି (ଦାକଯି BVQ_28 ସହିତ ଜାଯି ଯଖନ୍ତୁ)

“ଫିଗତ ନିଫଣାଚନୄଯ ୄକଉେଁ ଦକୁ ୄବାଟ ୄଦଇଥିୄର”
BVQ_27

ଫିଗତ ସାଧାଯଣ ନିଫଣାଚନ (ୄରାକସବା) 2009 କୁ ୄଦଖି, ଆଣ ୄକଉେଁ ଦକୁ ୄବାଟ ୄଦଇଥିୄର?
ଦାକଯି ୄକଫ ଏକ ଫକ୍ସୄଯ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
1 କାଂୄଗ୍ରସ୍ +

5 ଆଞ୍ଚିକ ଦ

2 ଫିୄଜି +

ି କଯନ୍ତୁ)
6 ଅନୟାନୟ …………………. (ନିଦ୍ଧଷ୍ଟ

ି /କଭୁୟନିଷ୍ଟ ଦ
3 ଫାଭ ସମ୍ମୁଖ ଦଗୁଡକ

0 କହି ାଯିଫି ନାହିଁ

4 ତୃ ତୀ ସମ୍ମୁଖ
ି ିତ: ଭୂ ୄଦଶ / ଯାଷ୍ଟ୍ର ୄଗାଷ୍ଠୀ / ଯାଷ୍ଟ୍ର ଯିଚ / ଯିଫାଯ ଭୂ”
“ୄଦଶ ନିଦ୍ଧଷ୍ଟ
ଆଣଙ୍କଯ ୄଦଶ-ନିଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି ିତ ସହିତ ଯଫତ୍ତଣୀ ପ୍ରଶିଗୁଡକ
ି ପ୍ରତିକ୍ରିାକାଯୀଙ୍କଯ ଉଦ୍ଧିଷ୍ଟିତ କଳ୍ପନା ଉୄଯ ଅୄଟ
ଯାଷ୍ଟ୍ର ୃଷ୍ଠଟ କିଭବା ଏକ ଯାଷ୍ଟ୍ର ୄଗାଷ୍ଠୀ/ସମ୍ପ୍ରଦାକୁ ଠାଯୁ ଆସିଥାଏ ।
BVQ_28

ଦାକଯି ସୂଚତ
ି କଯନ୍ତୁ ନିୄଭିାକ୍ତ ୄଗାଷ୍ଠୀଗୁଡକ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକଉେଁଠାଯୁ ଆଣ ଆସିଥିଫା ଫିଚାଯକୁ ନିଅନ୍ତି?
ଦାକଯି ୄକଫ ଏକ ଫକ୍ସୄଯ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
ି ଜାତି/ଦିତ)
1 ହିନ୍ଦୁ:ଏସସି (ଅନୁ ସୂଚତ

7 ଭୁସରଭାନ: ଅନୟାନୟ

ି ଆଦିଫାସୀ)
2 ହିନ୍ଦୁ: ଏସଟି (ଅନୁ ସୂଚତ

8 ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍: ସାଧାଯଣ

3 ହିନ୍ଦୁ: ଫିସି (ଅନୟାନୟା ଛୁ ଆ ଫଗଣ)

9 ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍: ଅନୟାନୟ

4 ହିନ୍ଦୁ: ଉଚ୍ଚ ଜାତି ହିନ୍ଦୁ

10 ସିଖ୍: ସାଧାଯଣ

5 ଭୁସରଭାନ: ସିା

11 ସିଖ୍: ଦିତ

6 ଭୁସରଭାନ: ସୁନ୍ନି

0 ଅନୟାନୟ

“ଘୄଯ ୄକୄତ ଜଣ ଫୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି”
ି ୄହଫ । ବାଯତୄଯ ସ୍କୁଲ୍ ମି ଫାଯ
<TN: ଶିଶୁ ଭଧ୍ୟୄଯ ବାଗ ାଇେଁ ଫସ ଫୟଫହୃ ତ ୄହଫ । ଛୁ ଆ – [ସ୍କୁଲ୍ ଫସ] ଚତୁ ବଣୁଜ ବ୍ରାୄକଟ୍୍ୄଯ – ଆଣଙ୍କଯ ୄଦଶୄଯ ଫାଧ୍ୟତାଭୂକ ସ୍କୁଲ୍ ମିଫା ଦ୍ୱାଯା ନିଦ୍ଧଷ୍ଟ
ଫାଧ୍ୟତାଭୂକ ଫଷଣ ୄହଉଛି 5 । ୄତଣୁ, 5 ଠାଯୁ 17 ଫଷଣଯ ଫସ୍କଙ୍କୁ ଶିଶୁ ବାଫୄଯ ଗଣନା ୄହଫ, ୄମଉେଁଠାୄଯ 4 ଫଷଣ ଠାଯୁ କମ୍ ଥିୄଫ, ୄସଭାନଙ୍କୁ "ଛୁ ଆ" କୁ ହାମିଫ ।
BVQ_29

ନିଜକୁ ଭିଶାଇ, ୄକୄତଜଣ ୄରାକ – ଶିଶୁ ଭିଶାଇ – ଆଣଙ୍କର ଘୄଯ ଫାସ କଯନ୍ତି?
ଦାକଯି ଏଠାୄଯ ୄରଖନ୍ତୁ ………………………………………

BVQ_29a

ଆଣଙ୍କଯ ଘୄଯ ୄକୄତ ଜଣ ଫସ୍କ ଫାସ କଯନ୍ତି (18 ଫଷଣ କିଭବା ଅଧିକ) ?
ଦାକଯି ଏଠାୄଯ ୄରଖନ୍ତୁ ………………………………………

BVQ_30

ଆଣଙ୍କଯ ଘୄଯ 5 ଠାଯୁ 17 ଭଧ୍ୟୄଯ ୄକୄତ ଜଣ ଶିଶୁ ଫାସ କଯନ୍ତି?
ଦାକଯି ଏଠାୄଯ ୄରଖନ୍ତୁ ………………………………………

BVQ_31

ଆଣଙ୍କଯ ଘୄଯ 4 ଫଷଣ ମଣୟନ୍ତ ୄକୄତଜଣ ଛୁ ଆ ଅଛନ୍ତି?
ଦାକଯି ଏଠାୄଯ ୄରଖନ୍ତୁ ………………………………………
“ଫୟକ୍ତିଗତ ଆ”

BVQ_32

କଯ ଏଫାଂ ଅନୟାନୟ କାଟ ୂଫଣଯୁ, ହାଯାହାଯି ଆଣଙ୍କଯ ୄଭାଟ ଭାସିକ ଆ ୄକୄତ ଅୄଟ?
ି କାଟ ୄମାଡି ୄହାଇାଯିଫ ।)
(TN: ଫୟାଖୟାତ୍ମକ ଫିଫଯଣୀ ପ୍ରତିକ୍ରିାକାଯୀଙ୍କ ୄଦଶ-ନିଦ୍ଧଷ୍ଟ
ଦାକଯି ଏଠାୄଯ ୄରଖନ୍ତୁ ……………………………………… ( ଟଙ୍କା) (ମଦି ଆଣ ଏକ ଘୄଯ ଯହୁ ଛନ୍ତି (ଦାକଯି BVQ_34 ସହିତ ଜାଯି ଯଖନ୍ତୁ)
“ଘଯ ଆ”

BVQ_33

କଯ ଏଫାଂ ଅନୟାନୟ କାଟଗୁଡକ
ି ୂଫଣଯୁ, ଆଣଙ୍କଯ ଘଯ ୄଭାଟ ଭାସିକ ଆ ୄକୄତ ଅୄଟ? (TN: ଫୟାଖୟାତ୍ମକ ଫିଫଯଣୀ ପ୍ରତିକ୍ରିାକାଯୀଙ୍କ ୄଦଶ-ନିଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି କାଟ ୄମାଡି ୄହାଇାଯିଫ ।)
ଦାକଯି ଏଠାୄଯ ୄରଖନ୍ତୁ ………………………………………( ଟଙ୍କା)

BVQ_34

ଆଣଙ୍କଯ ଫତ୍ତଣଭାନଯ ୄଫୈଫାହିକ ସ୍ଥିତ ି କଣ ? (ଦାକଯି ୄଗାଟିଏ ଉତ୍ତଯ ଫାଛନ୍ତୁ)
1 ଫିଫାହିତ

5 ଫିଧଫା

2 ସିବିର ଟଣନଯଶି

6 ଭେଁୁ ୄକୄଫ ଫିଫାହ କଯିନାହିଁ

3 ସହଧଭଣୀଙ୍କ ଠାଯୁ ଅରଗା ୄହାଇଛି (କିନ୍ତୁ ଏ ମଣୟନ୍ତ ଆଇନତଃଫିଫାହିତ)
4 ସହଧଭଣୀଙ୍କ ଠାଯୁ ଛାଡତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ
BVQ_35

ଆଣଙ୍କଯ ିତା ୄକଉେଁ ୄଦଶୄଯ ଜନମଗ୍ରହଣ କଯିଥିୄର ?
<TN: “ୄଦଶ” କହିୄର ଏଠାୄଯ ଯାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଫୁ ଝାଏ, ୄକୌଣସି ଉାଜାତୀ ଅଞ୍ଚ ଫା ୄକ୍ଷତ୍ରକୁ ଫୁ ଝାଏ ନାହିଁ, ମଦି ଭୂ ଜନମ ୄନଇଥିଫା ୄଦଶ ଆଉ ଫିଦୟଭାନ ନାହିଁ କିଭବା ୂଫଣ ନାଭୄଯ ନାହିଁ ୄତୄଫ ଆଣଙ୍କ
ଜନମସ୍ଥାନ ଅଫସ୍ଥିତ ଯହିଥିଫା ୄଦଶଯ ଫତ୍ତଣଭାନଯ ନାଭ ୄରଖନ୍ତୁ ।>
ୄଭା ିତା ଏଠାୄଯ ଜନମଗ୍ରହଣ କଯିଥିୄର ……………

BVQ_36

ଆଣଙ୍କଯ ଭାଆ ୄକଉେଁ ୄଦଶୄଯ ଜନମଗ୍ରହଣ କଯିଥିୄର ?
<TN: “ୄଦଶ” କହିୄର ଏଠାୄଯ ଯାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଫୁ ଝାଏ, ୄକୌଣସି ଉାଜାତୀ ଅଞ୍ଚ ଫା ୄକ୍ଷତ୍ରକୁ ଫୁ ଝାଏ ନାହିଁ, ମଦି ଭାଆଙ୍କଯ ଭୂ ଜନମ ୄନଇଥିଫା ୄଦଶ ଆଉ ଫିଦୟଭାନ ନାହିଁ କିଭବା ୂଫଣ ନାଭୄଯ ନାହିଁ ୄତୄଫ
ତାଙ୍କଯ ଜନମସ୍ଥାନ ଅଫସ୍ଥିତ ଯହିଥିଫା ୄଦଶଯ ଫତ୍ତଣଭାନଯ ନାଭ ୄରଖନ୍ତୁ ।>
ୄଭା ଭାଆ ଏଠାୄଯ ଜନମଗ୍ରହଣ କଯିଥିୄର ……………

BVQ_37

ଆଣ ୄମଉେଁ ସ୍ଥାନୄଯ ଫାସ କଯୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ କିଯି ବାଫୄଯ ଫର୍ଣ୍ଣନା କଯିୄଫ (ଦାକଯି ୄଗାଟିଏ ଉତ୍ତଯ ଫାଛନ୍ତୁ)
1 ୄଗାଟିଏ ଫଡ଼ ସହଯ

4 ୄଗାଟିଏ ଭପସର ଗେଁା

2 ସହଯ ତି ଅଞ୍ଚ କିଭବା ଫଡ଼ ସହଯଯ ଉାନ୍ତ

5 ୄଦଶୄଯ ଯହିଥିଫା ୄଗାଟିଏ ପାଭଣ ଫା ଘଯ

3 ୄଗାଟିଏ ୄଛାଟ ସହଯ ଫା ଟାଉନ୍

