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ISSP 2014 – Citizenship II
Questionnaire
(Oriya)

ଉର୍ତ୍ଭ ନାଗଯିକ ୄହଫା ାଆେଁ ୄକଉେଁ ସଫୁ ଜିନଷ
ି ଅଫଶୟକ ଏହି ଫିଷୟୄଯ ରଗା ରଗା ଭତାଭତ ଛି । ମଦି ଫୟକ୍ତି ଗତ ଯୂୄଯ ଅଣଙ୍କ କଥା କୁ ହାମାଏ 1ଯୁ 7 ୄେରୄଯ ୄମଉେଁ ଠାୄଯ 1ଯ
ଭାୄନ କଦାି ଗୁଯୁତ୍ଵୂର୍ଣ୍ବ ନୁ ୄହେଁ ଏଫଂ 7ଯ ଭାୄନ ଗୁଯୁତ୍ଵୂର୍ଣ୍ବ ୄଟ, ଏହା ୄକୄତ ଗୁଯୁତ୍ଵୂର୍ଣ୍ବ ୄଟ:
Q1

ସଫବଦା ନିଫବାଚନୄଯ ୄବାଟଦାନ କଯିଫା

1

କଦାି ଗୁଯୁତ୍ଵୂର୍ଣ୍ଣ ନୁ ୄ େଁ

Q2

କଦାି କଯ ଉୄାକ୍ଷା କଯିଫାକୁ ୄଚଷ୍ଟା କଯନ୍ତୁ ନାହିଁ

2

ଅଧିକାାଂଶ ବାୄଫ ଗୁଯୁତ୍ଵୂର୍ଣ୍ଣ ନୁ ୄ େଁ

Q3

ସଫବଦା ଅଆନ ଏଫଂ ନିୟଭ ାନ କଯନ୍ତୁ

3

କିଛ ି ଦୃ ଷ୍ଟିୄକାଣ ାଇେଁ ଗୁଯୁତ୍ଵୂର୍ଣ୍ଣ

Q4

ସଯକାଯଙ୍କ କାମବୟକା ଉୄଯ ନଜଯ ଯଖିଫାକୁ

4

ନା ଗୁଯୁତ୍ଵୂର୍ଣ୍ଣ ନା ଗୁଯୁତ୍ଵୂର୍ଣ୍ଣ ନୁ ୄ େଁ

Q5

ସାଭାଜିକ ଏଫଂ ଯାଜୄନୈତକ
ି ସଂଗଠନୄଯ ସକ୍ରିୟ ଯହିଫାକୁ

5

କିଛ ି ଦୃ ଷ୍ଟିୄକାଣ ାଇେଁ ଗୁଯୁତ୍ଵୂର୍ଣ୍ଣ

Q6

ନୟ ଭତାଭତ ସହ ଏକଭତ ୄହଫାଯ ୄରାକଙ୍କଯ କାଯଣଗୁଡକ
ି ଫୁ ଝଫ
ି ାକୁ ୄଚଷ୍ଟା କଯିଫାକୁ

6

ଅଧିକାାଂଶ ଗୁଯୁତ୍ଵୂର୍ଣ୍ଣ

Q7

ୄସଭାନଙ୍କ ପ୍ରବାଫ ଧିକ ୄଟ, ମଦିଓ ଯାଜନୀତି, ୄନୈତକ
ି କିଭୱା ଯିୄଫଶ ସଭୱନ୍ଧୀୟ
କାଯଣଗୁଡକ
ି ଯୁ ଉତ୍ପାଦଗୁଡକ
ି ଚୟନ କଯିଫାକୁ ।

7

ଅତୟନ୍ତ ଗୁଯୁତ୍ଵୂର୍ଣ୍ଣ

Q8

ନିଜ ତୁ ନାୄଯ ଖଯା ଯିସ୍ଥିତୄି ଯ ବାଯତୄଯ ଯହୁ ଥିଫା ୄରାକଙ୍କୁ ସହାୟତା କଯିଫା

8

ଭୄନାନୟନ କଯିାଯିୄଫ ନା ିଁ

Q9

ନିଜ ତୁ ନାୄଯ ଖଯା ଯିସ୍ଥିତୄି ଯ ସଭଗ୍ର ଫିଶ୍ୱୄଯ ଯହୁ ଥିଫା ୄରାକଙ୍କୁ ସହାୟତା କଯିଫା
ନୁ ଫାଦ ଟିପ୍ପଣୀଗୁଡକ
ି :
Q1 ନିଫବାଚନଯ ଭାୄନ ନିଫବାଚନ ମାହା ସଯକାଯୀ ଧିକାଯୀଙ୍କ ାଆେଁ ୄଟ।
Q2 "ପାଙ୍କି ଫା"ଯ ଭାୄନ ଏଠାୄଯ ନକଯିଫା ୄହାଆଥାଏ, ମାହା ୄନୈତକ
ି ୄଟ, ଏହାଯ ଭାୄନ ଏହା ନୁ ୄହେଁ କି ଉୄକ୍ଷା କଯିଫା, କାଯଣ "ଟିକସ ପାଙ୍କି ଫା" ୄନୈତକ
ି ନୁ ୄହେଁ।
Q3 ପ୍ରତିଦନ
ି ଯ ଜୀଫନ ୄଶୈୀୄଯ ନିୟଭ ରାଗୁ କଯିଫା ାଆେଁ ସିଧାସଖ ଅଆନତଃ ସଂଚାନ ାଆେଁ ଫରଭୱନ କଯିଫା ଅଫଶୟକ।
Q4 ନଜଯ ଯଖିଫା ଭାୄନ ସଯକାଯଙ୍କ କାମବୟକୁ ନୁ ଧ୍ୟାନଯ ସହ ଫରଭୱନ କଯିଫା, ମାହା ଦ୍ୱାଯା ନୁ ଚତ
ି କାମବୟଗୁଡକ
ି କୁ ହାମାଆ ାଯିଫ କିଭୱା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କଯାମାଆ ାୄଯ ଉଚିତ୍ କାମବୟକା
ଯିଚାିତ ୄହଆଛି। ସଯକାଯ ଭାୄନ ୄଦଶୄଯ ନିଫବାଚିତ ୄହାଆଥିଫା କିଭୱା ଫିନା ନିଫବାଚିତ ୄହାଆଥିଫା ଧିକାଯୀ। ୄମଉେଁଠାୄଯ ାଟି ଶକ୍ତି ୄଯ ଛି, "ସଯକାଯ"ଶବ୍ଦ ୄସଠାୄଯ ଫୟଫହାଯ କଯାମିଫ
ଏହା ନିର୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ
ି ନୁ ୄହେଁ।
Q8 & Q9 ଖଯା ସ୍ଥିତଯ
ି ଭାୄନ ଜୀଫନଜାନ ନିଭନ ସ୍ତଯ ୄଦଆ ଗତି କଯୁଛି।
ସଭାଜୄଯ ୄନକ ୄଗାଷ୍ଠୀଗୁଡକ
ି ଛି। ନିଭନ ୄଗାଷ୍ଠୀଗୁଡକ
ି ଫିଷୟୄଯ ଅଣ କଣ ଚିନ୍ତା କଯନ୍ତି ମାହା ସଫବସାଧାଯଣୄଯ ଭିଟଂି ଗୁଡକ
ି ଅୄୟାଜିତ କଯିଥାନ୍ତି?

Q10

କଣ ଧାଭିକ ଚଯଭନ୍ଥୀଭାନଙ୍କୁ ସଫବସାଧାଯଣ ସମ୍ମୁଖୄଯ ଭିଟଂି ଗୁଡକ
ି ଅୄୟାଜନ କଯିଫାକୁ
ନୁ ଭତି ୄଦଫା ଉଚିତ୍?

1

ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ଅନୁ ଭତି ଭିଫ
ି ା ଜଯୁଯୀ

Q11

କଣ ଏଯି ୄରାକଙ୍କୁ ସଫବସାଧାଯଣ ସମ୍ମୁଖୄଯ ଭିଟଂି ଗୁଡକ
ି ଅୄୟାଜନ କଯିଫାକୁ ନୁ ଭତି ୄଦଫା
ଉଚିତ୍, ମାହା ସଯକାଯକୁ ଫୂଫବକ ଯିଫର୍ତ୍ବନ କଯିଫାକୁ ଚାୄହେଁ?

2

ସମ୍ଭଫତଃ ଅନୁ ଭତି ଭିଫ
ି ା ଜଯୁଯୀ

Q12

କଣ ଏଯି ୄରାକଙ୍କୁ ସଫବସାଧାଯଣ ସମ୍ମୁଖୄଯ ୄକୌଣସି ୄଗାଷ୍ଠୀ କିଭୱା ଜାତୀଯ ୄଗାଷ୍ଠୀ ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ
ୂଫବଧାଯଣାଯୁ ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ଭିଟଂି ଗୁଡକ
ି ଅୄୟାଜନ କଯିଫାକୁ ନୁ ଭତି ୄଦଫା ଉଚିତ୍?

3

ସମ୍ଭଫତଃ ଅନୁ ଭତି ନଭିଫ
ି ା ଉଚିତ୍

4

କଦାି ଅନୁ ଭତି ନଭିୁ

8

ଭୄନାନୟନ କଯିାଯିୄଫ ନା ିଁ

ନୁ ଫାଦ ଟିପ୍ପଣୀଗୁଡକ
ି
Q10 ଧାଭିକ ଚଯଭନ୍ଥୀ ଭାୄନ ଏଭିତି ୄରାକ ୄମଉେଁ ଭାନଙ୍କଯ ଧାଭିକ ଭାନୟତାଗୁଡକ
ି ଭୂଖୟଧାଯାଯୁ ରଗା ୄଟ। ସାଧାଯଣତଃ ଏହି ଶବ୍ଦଯ ଭାୄନ ୄକଫ ୄରାକ ୄମଉେଁଭାୄନ ୄକଫ
ୄସଭାନଙ୍କଯ ଭାନୟତାଗୁଡକ
ି ୄଯ ଫିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ୄସଭାନଙ୍କୁ ନୟଙ୍କ ଉୄଯ ଜାଯି କଯିଫାକୁ ୄଚଷ୍ଟା କଯିଥାନ୍ତି।
Q12 ୄକୌଣସି ଭାତ୍ରାୄଯ ଏକଯୁ ଧିକ
ଏଠାୄଯ କିଛ ି ଯାଜୄନୈତକ
ି ଏଫଂ ସାଭାଜିକ କାମବୟ ବିନ୍ନ ଯୂଯ ୄଟ ମାହା ୄରାକ ୄନଆାଯିୄଫ। ଦୟାକଯି ପ୍ରୄତୟକ ାଆେଁ ସୁଚାନ୍ତୁ:
~ କଣ ଅଣ ୂଫବ ଫଷବ ଏହା ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକୌଣସି କାଭ କଯିଛନ୍ତି
~କଣ ଅଣ ୄନକ ୂଫବଯୁ ଏହି କାଭ କଯିଛନ୍ତି
~କଣ ଅଣ ଏହା ୂଫବଯୁ ୄକୄଫ କଯିନାହେଁନ୍ତି କିନ୍ତୁ କଯି ାଯିୄଫ
~କିଭୱା ଅଣ ଏହି କାଭ କଯିନାହେଁନ୍ତି ଏଫଂ ୄକୄଫ, ୄକୌଣସି ଯିସ୍ଥିତୄି ଯ କଯିୄଫ ନାହିଁ।
Q13

ୄଗାଟିଏ ିଟସ
ି ନୄଯ ସ୍ୱାକ୍ଷଯିତ କଯିଛନ୍ତି

Q14

ଯାଜୄନୈତକ
ି , ଏଥିକାଲ୍ କିଭୱା ଯିୄଫଶ ସଭୱନ୍ଧୀୟ କାଯଣଗୁଡକ
ି ାଆେଁ କିଛ ି ଉତ୍ପାଦ କ୍ରୟ କଯନ୍ତୁ
କିଭୱା ୄସଗୁଡକ
ି ଫହିଷ୍କାଯ କଯନ୍ତୁ

Q15

ଏକ ପ୍ରଦଶବନୀୄଯ ଂଶଗ୍ରହଣ କଯନ୍ତୁ

1

ଆଣ ଏ ାକୁ ୂଫଣ ଫର୍ଣ ସଭାପ୍ତ କଯିଛନ୍ତି

Q16

ଏକ ଯାଜୄନୈତକ
ି ଭିଟଂି କିଭୱା ୄଶାବାମାତ୍ରାୄଯ ଂଶଗ୍ରହଣ କଯନ୍ତୁ

2

ଆଣ ଏ ାକୁ ଫ ୁ ତ ଫର୍ଣ ୂଫଣଯୁ ସଭାପ୍ତ କଯିଛନ୍ତି

Q17

ଅଣଙ୍କ ଭତାଭତ ୄଦଫାକୁ ଏକ ଯାଜୄନତା କିଭୱା ଏକ ସିବିଲ୍ ୄସଫକ ସହ ସମ୍ପକବୄଯ ଛନ୍ତି
କିଭୱା କିଭୱା ସମ୍ପକବ କଯିଫାକୁ ପ୍ରୄଚଷ୍ଟା ୄହାଆଛି

3

ଏ ା ୄକୄଫ କଯିନା େଁାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଯି ାଯିୄଫ

Q18

ଏକ ସାଭାଜିକ କିଭୱା ଯାଜୄନୈତକ
ି କାମବୟକା ାଆେଁ ଆସା ଦାନ କିଭୱା ପଣ୍ଡ ଫୃ ଦ୍ଧି କଯନ୍ତୁ

4

ଆଣ ଏ ା କଯିନା େଁାନ୍ତି ଏଫାଂ ଏ ା ୄକୌଣସି ଯିସ୍ଥିତୄି ଯ କଯିଫାକୁ ଚା େଁାନ୍ତି ନା ିଁ

Q19

ଅଣଙ୍କ ଭତାଭତା ପ୍ରକାଶ କଯିଫାକୁ ଭିଡଅ
ି କୁ ସମ୍ପକବ କଯିଛନ୍ତି କିଭୱା ଭିଡଅ
ି ୄଯ ୄଦଖା ୄଦଆଛନ୍ତି

8

ଭୄନାନୟନ କଯିାଯିୄଫ ନା ିଁ

Q20

ଆଣ୍ଟୄନବଟୄଯ ଯାଜୄନୈତକ
ି ଭତାଭତ ଉସ୍ଥାନା କଯନ୍ତୁ
ନୁ ଫାଦ ାଆେଁ ଟିପ୍ପଣୀ 13-20ଯ ପ୍ରସ୍ତାଫ
ସାଭାଜିକ କାମବୟକାଯ ଭାୄନ ଏଯି ସଫବସାଧାଯଣ କାମବୟ ଉୄର୍ଦ୍ଦଶୟ ୄହାଆଥାଏ ୄମଉେଁଠାୄଯ ସଭାଜ, କିଭୱା ସଭାଜଯ ୄକୌଣସି ସ୍ଥିତୄି ଯ ଏକ ଫୟାକ ପ୍ରବାଫ କାଆଥାଏ।
Q17 ସିବିଲ୍ ୄସଫାକାଯୀ ନୁ ଫାଦୄଯ ନାଗଯିକ ୄସଫା ାଆେଁ ସଠିକ୍ ଶବ୍ଦଯ ଫୟଫହାଯ କଯିଫା ଉଚିତ୍। ଦୟାକଯି "ନାସ୍ତି ସୂଚକ" ଶବ୍ଦଯ ଫୟଫହାଯ କଯନ୍ତୁ ନାହିଁ । ସାକ୍ଷାତକାଯକ ଟିପ୍ପଣୀଗୁଡକ
ି
Q13 ଯୁ Q19 ମଦି ଆଣ୍ଟୄନବଟ୍ ଦ୍ୱାଯା କଯିଛନ୍ତି ୄତୄଫ ହେଁ ଗଣନା କଯନ୍ତୁ
Q15 ୄକୌଣସି ପ୍ରକାଯ ପ୍ରଦଶବନୀ
Q20 ବି ଫୟକ୍ତି ପ୍ରକୃ ତି ଦୃ ଷ୍ଟିଯୁ ସଫବସାଧାଯଣତଃ କିଭୱା ଫୟକ୍ତି ଗତ ୄହାଆାୄଯ
13-20 ାଆେଁ ୄକାଡିଂ । ମଦି ୄଗାଟିଏଯୁ ଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ୄହାଆଥାଏ, ଦୟାକଯି ଧିକ ଂଶଗ୍ରହଣ ାଆେଁ ୄଗାଟିଏ ୄକାଡ୍ ଚୟନ କଯନ୍ତୁ (ମାହାକି, ୄେରଯ ୄଶଷ ଫାଭଯ ନିକଟଫର୍ତ୍ବୀ ୄହାଆଥାଏ ।)
ୄହାଆଥାଏ।)

Q21

ଅଣ ୄକୄତ ଥଯ ଦୂ ଯଦଶବନ, ସଭୱାଦତ୍ର, ୄଯଡିଓ ଏଫଂ ଆଣ୍ଟୄନବଟ୍ ଫୟଫହାଯ କଯି ଯାଜୄନୈତକ
ି ସଭୱାଦ କିଭୱା ସୂଚନା ାଆେଁ ଭିଡଅ
ି ଯ ଫୟଫହାଯ କଯନ୍ତି?

1

ଦିନୄଯ ୄନକ ଥଯ

5

ସପ୍ତା ୄଯ 1-2 ଦିନ

2

ଦିନୄଯ ଥୄଯ

6

ସପ୍ତା ୄଯ 1 ଦିନଯୁ କମ୍

3

ସପ୍ତାହୄଯ 5-6 ଦିନ

7

କଦାି ନୁ ୄ େଁ

4

ସପ୍ତାହୄଯ 3-4 ଦିନ

8

ଭୄନାନୟନ କଯିାଯିୄଫ ନା ିଁ

Q22

ଅଣ ହାଯାହାଯୀୄଯ ପ୍ରାୟତଃ ୄକୄତ ୄରାକଙ୍କ ସହିତ ୄବଟ କଯନ୍ତି? ୄସହି ୄରାକଙ୍କ ଭଧ୍ୟ ୄମାଗ କଯି କୁ ହନ୍ତୁ ମାହାଙ୍କ ସହିତ ଅଣ ଯୁହନ୍ତି। ଅୄଭ ଜାଣିଫାକୁ ଚାହେଁୁ ୄମ, ଅଣ ପ୍ରତି ଦିନ ୄକୄତ
ୄରାକଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କଯି ଫୟକ୍ତି ଗତ ଯୂୄଯ ଭିଶନ୍ତି। ସାକ୍ଷାତା କଯିଫା ଭାୄନ ମାହାଙ୍କ ସହିତ ଅଣ ଗସ କଯିଥାନ୍ତି, କଥାଫାର୍ତ୍ବା କଯିଥାନ୍ତି କିଭୱା ୄକୌଣସି ସଭସୟା ଉୄଯ ଅୄରାଚନା କଯନ୍ତି।
ଏହା ଭେଁୁହା ଭୁହ,ିଁ ୄଟରି ୄପାନ୍, ଆୄଭଲ୍, କିଭୱା ଆଣ୍ଟୄନବଟ୍ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଭଧ୍ୟ ୄହାଆାଯିଫ। ଦୟାକଯି ୄକଫ ଏଯି ୄରାକଙ୍କ ଫିଷୟୄଯ କୁ ହେଁନ୍ତୁ ମାହାଙ୍କ ସହିତ ଅଣଙ୍କ ଯିଚୟ ଛି।
ଦୟାକଯି ନିୄଭନାକ୍ତ ଫଗବଯୁ ଫିକଳ୍ପ ଚୟନ କଯନ୍ତୁ ମାହା ଅଣଙ୍କ ଅକନଯୁ ସଫୁ ଠାଯୁ ଧିକ ଭିିଥାଏ। (ଦୟାକଯି ଫିକଳ୍ପ ଚୟନ କଯନ୍ତୁ)

1

0-4 ଫୟକ୍ତି

4

20-49

2

5-9

5

50 କିଭୱା ଧିକ

3

10-19

0

ଭୄନାନୟନ କଯିାଯିୄଫ ନା ିଁ

ୄରାକଭାୄନ ୄଫୄ ୄଫୄ ରଗା ରଗା ୄଗାଷ୍ଠୀ କିଭୱା ସଂଗଠନଯୁ ଅସିଥାନ୍ତି। ପ୍ରୄତୟକ ପ୍ରକାଯଯ ୄଗାଷ୍ଠୀ ାଆେଁ ଦୟାକଯି କୁ ହନ୍ତୁ, କଣ ଅଣ:
~ ଜଡିତ ଟନ୍ତି ଏଫଂ ସକ୍ରିୟତାଯ ସହ ଂଶଗ୍ରହଣ କଯନ୍ତି
~ ଜଡିତ ଟନ୍ତି ଏଫଂ ସକ୍ରିୟତାଯ ସହ ଂଶଗ୍ରହଣ କଯନ୍ତି ନାହିଁ
~ ଜଡିତ ଥିୄର କିନ୍ତୁ ଫର୍ତ୍ବଭାନ ଅଉ ନାହେଁାନ୍ତି
~ ୄକୄଫଫି ଏଥିୄଯ ଜଡିତ ନଥିୄର
Q23

ଏକ ଯାଜୄନୈତକ
ି ାଟି

1

ୄସହି ସ୍ଥାନଯ ଏଫଂ ସକ୍ରିୟବାଫୄଯ ଂଶଗ୍ରହଣ କଯନ୍ତି

Q24

ଏକ ୄେଡ୍ ୟୁ ନୟ
ି ନ୍, ଫୟଫସାୟ, କିଭୱା ଫୃ ର୍ତ୍ିଗତ ସୄମ୍ମନ

2

ୄସହି ସ୍ଥାନଯ କିନ୍ତୁ ଂଶଗ୍ରହଣ କଯନ୍ତି ନାହିଁ

Q25

ଏକ ଚର୍ଚ୍ବ କିଭୱା ନୟ ଧାଭିକ ସଂସ୍ଥା

3

ୄସଠାକାଯ ୄହଫା ାଆେଁ ଫୟଫହାଯ କଯନ୍ତି କିନ୍ତୁ କଦାି ନୁ ୄହେଁ

Q26

ଏକ ୄପାଟବସ, ଫକାଶ କିଭୱା କା ୄଗାଷ୍ଠୀ

4

କଦାି ୄସହି ସ୍ଥାନଯୁ ନୁ ହେଁନ୍ତି

Q27

ନୟ ୄସ୍ୱଚ୍ଛାୄସଫୀ ସଙ୍ଗଠନ

8

ଭୄନାନୟନ କଯିାଯିୄଫ ନାହିଁ

ୄରାକତନ୍ତ୍ରୄଯ ୄରାକଙ୍କ ଧିକାଯ ଫିଷୟୄଯ ରଗା ରଗା ଫିଚାଯ ଯହିଥାଏ। 1ଯ ସଭସ୍ତ ଗୁଯୁତ୍ଵୂର୍ଣ୍ବ ନୁ ୄହେଁ ଏଫଂ 7 ଫହୁ ତ ଗୁଯୁତ୍ଵୂର୍ଣ୍ବ ୄଟ, ୄମଉେଁ ଠାୄଯ ୄେରୄଯ, ଏହା ୄକୄତ ଗୁଯୁତ୍ଵୂର୍ଣ୍ବ
ୄଟ:
Q28

ସଭସ୍ତ ନାଗଯିକଙ୍କ ଜୀଫନ ତିଫାହିତ କଯିଫାଯ ଏକ ମବୟାପ୍ତ ଭାନଙ୍କ ଛି

Q29

ସଯକାଯୀ ଧିକାଯୀଙ୍କ ଶକ୍ତି କଭ ଏଫଂ କିଛ ି ଧିକାଯ ସୁଯକ୍ଷିତକୁ ସଫବନଭ
ି ନ କଯିଫାୄଯ ଏହି କାଯଣ
ୄଟ

1

କଦାି ଗୁଯୁତ୍ଵୂର୍ଣ୍ଣ ନୁ ୄ େଁ

Q30

ୄରାକଭାନଙ୍କୁ ସାଫବଜନୀନ ନିୟଭ-ୄନଫାୄଯ ଂଶଗ୍ରହଣ ୄନଫାକୁ ଅହୁ ଯି ଧିକ ସୁୄମାଗ
ଦିଅମାଆ ାୄଯ

2

ଅଧିକାାଂଶ ଅଣଗୁଯୁତ୍ଵୂର୍ଣ୍ଣ

Q31

ୄମୄତୄଫ ୄସଭାୄନ ସଯକାଯ କାମବୟଗୁଡକ
ି ଯ ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ସ୍ୱଯ ଉୄର୍ତ୍ାନ କଯିୄଫ,
ନାଗଯିକଭାୄନ ହୁ ଏତ ଅଆନ ଭାନୟ କାମବୟୄଯ ରି ପ୍ତ ୄହାଆାଯନ୍ତି ।

3

ସଭାନ ଫିସ୍ତାଯ ାଇେଁ ଗୁଯୁତ୍ଵୂର୍ଣ୍ଣ ନୁ ୄ େଁ

Q32

ୄସହି ସଯକାଯ ୄରାକତାନ୍ତ୍ରିକ ଧିକାଯକୁ ସମ୍ମାନ ୄଦଫାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ୄକୌଣସି ଯିସ୍ଥିତୄି ଯ ଭଧ୍ୟ

4

ନା ଗୁଯୁତ୍ଵୂର୍ଣ୍ଣ ନା ଗୁଯୁତ୍ଵୂର୍ଣ୍ଣ ନୁ ୄ େଁ

Q33

ୄମଉେଁ ୄରାକଭାୄନ ଗୁଯୁତଯ ଯାଧୄଯ ୄଦାଷୀ ସାଫୟସ୍ତ ୄହାଆଥାନ୍ତି ୄସଭାୄନ ୄସଭାନଙ୍କ
ନାଗଯିକ ଧିକାଯଗୁଡକ
ି ହଯାଆଥାନ୍ତି

5

କିଛ ି ଫିସ୍ତାଯ ାଇେଁ ଗୁଯୁତ୍ଵୂର୍ଣ୍ଣ ଅୄେ

Q34

ଏକ ୄଦଶଯ ୄସହି ଦୀଘବ-ଫଧିଯ ଫାସିନ୍ଦାଭାୄନ, ୄମଉେଁଭାୄନ ନାଗଯିକ ୄହାଆନଥାନ୍ତି, ଧିକାଯ
ଛି ୄସହି ୄଦଶଯ ଜାତୀୟ ନିଫବାଚନୄଯ ୄବାଟ ୄଦଫା ାଆେଁ

6

ଅଧିକାାଂଶ ବାୄଫ ଗୁଯୁତ୍ଵୂର୍ଣ୍ଣ

Q35

ୄସହି ନାଗଯିକଙ୍କଯ ୄବାଟ୍୍ନୄଦଫାଯ ଧିକାଯ ଯହିଛ ି

7

ଫ ୁ ତ ଗୁଯୁତ୍ଵୂର୍ଣ୍ଣ

Q36

ୄସହି ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ମତ୍ନ ସଭସ୍ତଙ୍କ ାଆେଁ ପ୍ରଦାନ ୄହାଆଥାଏ

8

ଭୄନାନୟନ କଯିାଯିୄଫ ନା ିଁ

ନୁ ଫାଦ ଟିପ୍ପଣୀଗୁଡକ
ି
Q29 ସଯକାଯୀ ଧିକାଯୀ ସଫବସାଧାଯଣଙ୍କ ପି ସିଅଲ୍ କୁ ନୁ ସଯଣ କଯିଥାନ୍ତି, ଉବୟ ନିଫବାଚିତ ଏଫଂ ଣ ନିଫବାଚିତ (ଉଦାହଯଣ କଭବଚାଯୀଙ୍କୁ ) ଦଶବାଆ ଥାଏ।
Q29 ସଂଖୟରଘୁ ଏଯି ୄଗାଷ୍ଠୀ ୄହାଆଥାଏ କାଯଣ ୄସଗୁଡକ
ି ୄଯ ଳ୍ପ ସଂଖୟକ ସଭାଜ, ଫିୄଶଷ ଅଫଶୟକତା ାଆେଁ ଚିହ୍ନଟ ୄହାଆଥାନ୍ତି।
Q32 ସଯକାଯଗୁଡକ
ି ଯାଜୟଯ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ବ ଦ୍ଧତି ାଆେଁ ଉର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ୄହାଆଥାଏ ।
ନିଭନରିଖିତ ଭନ୍ତଫୟଗୁଡକ
ି ଉୄଯ ଅଣ ୄକୄତ ମବୟନ୍ତ ସହଭତ କିଭୱା ଯାଜି ଛନ୍ତି?
1

ଦୃ ଢବାଫୄଯ ଯାଜି

2

ଯାଜି

ସଯକାଯ ୄଭା ଯି ୄରାକଭାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମତ୍ନଫାନ ଅଛନ୍ତି କି ନା ିଁ ଏ ା ଫିର୍ୟୄଯ ଭେଁୁ ଚିନ୍ତା କୄଯ
ନା ିଁ

3

ନା ଯାଜି ନା ଅଯାଜି

Q39

ଭେଁୁ ଅନୁ ବଫ କଯୁଛି କି ଭେଁୁ ବାଯତ ସମ୍ମୁଖୀନ ୄ ଉଥିଫା ଗୁଯୁତ୍ଵୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଜୄନୈତକ
ି ସଭସୟାଗୁଡକ
ି
ବର ବାୄଫ ଫୁ ଝଛ
ି ି।

4

ଅଯାଜି

ଭେଁୁ ଚିନ୍ତା କଯୁଛି କି ବାଯତୄଯ ଥିଫା ଅଧିକାାଂଶ ୄରାକଙ୍କ ନିକେୄଯ ୄଭା ଠାଯୁ ଉତ୍ତଭ ଯାଜୄନୈତକ
ି
ଏଫାଂ ସଯକାଯୀ ସୂଚନା ଅଛି ।

5

Q40

ଦୃ ଢବାଫୄଯ ଅଯାଜି

8

ଭୄନାନୟନ କଯିାଯିୄଫ ନା ିଁ

Q37

ୄଭା ଯି ୄରାକଭାୄନ ସଯକାଯ କଣ କଯୁଛନ୍ତି ତା ା ଉୄଯ କିଛଫ
ି ି କୁ ନ୍ତି ନା ିଁ

Q38

ଧଯିନ
ି ନ୍ତୁ ସଂସଦ ଦ୍ୱାଯା ୄଗାଟିଏ ନିୟଭ ଫିଚାଯ କଯାମାଉଥିରା ମାହାକୁ ଅଣ ନୟାୟମୁକ୍ତ କିଭୱା କ୍ଷତିକାଯକ ୄଫାରି ଫିଚାଯ କଯିଥାନ୍ତି ।
Q41

Q42

ମଦି ଏଯି ଏକ ଘେଣା ଫା ାଯକୁ ଆୄସ, ୄତୄଫ ୄକଭିତ ି ସମ୍ଭାଫନା ଅଛି କି ଆଣ ଅନୟ
ୄରାକ ସ ତ
ି ଅରଗା କିଭୱା ଏକ ସ ତ
ି କାମଣୟ କଯିୄଫ, ଏ ା ଫିର୍ୟୄଯ କିଛ ି କଯିଫାକୁ ୄଚଷ୍ଟା
କଯିଫାକୁ ସଭଥଣ ୄ ୄଫ କି?

1

ଫ ୁ ତ ମୁକ୍ତିମୁକ୍ତ ଅୄେ

2

ପ୍ରାୟତଃ ମୁକ୍ତିମୁକ୍ତ ଅୄେ

ମଦି ଆଣ ଏ ି ପ୍ରକାଯ ପ୍ରାୟାସ କଯିଛନ୍ତି, ସାଂସଦ ଆଣଙ୍କ ଦାଫିଗୁଡକ
ି ପ୍ରତି ୄକୄତ
ଗବୀଯତାଯ ସ ଧ୍ୟାନ ୄଦଫାଯ ସମ୍ଭାଫନା ଯ ଛ
ି ?ି

3

ପ୍ରାୟାତଃ ୄଫଶୀ ମୁକ୍ତିମୁକ୍ତ ନୁ ୄ େଁ

4

କଦାି ମୁକ୍ତିମୁକ୍ତ ନୁ ୄ େଁ

8

ଭୄନାନୟନ କଯିାଯିୄଫ ନା ିଁ

Q43

ଯାଜନୀତିୄଯ ଅଣଙ୍କ ଫୟକ୍ତି ଗତ ବାଫୄଯ ୄକୄତ ଆଚ୍ଛା ଅଣ କହିଫାକୁ ଚାହିଁୄଫ?

1

ଫ ୁ ତ ଆଗ୍ର ୀ

4

ପ୍ରାୟାତଃ ଆଗ୍ର ୀ ନୁ େଁନ୍ତି

2

ପ୍ରୟତଃ ଆଗ୍ର ୀ

8

ଭୄନାନୟନ କଯିାଯିୄଫ ନା ିଁ

3

ୄଫଶୀ ଆଗ୍ର ୀ ନୁ େଁନ୍ତି

Q44

ସଭୟ ସଭୟୄଯ ୄରାକଭାୄନ ଯାଜନୀତିୄଯ ସୁୄମାଗ ୄନଆଥାନ୍ତି ଏଫଂ ୄସଭାୄନ ସଠିକ୍ ୄହାଆଥାନ୍ତି। ଏକ ୄେରୄଯ 0ଯୁ 10 ଭଧ୍ୟୄଯ ଅଣଙ୍କ ସ୍ଥାନ ୄକଉେଁଠାୄଯ 0 ଭାୄନ ତୟାଗ କଯନ୍ତୁ ଏଫଂ
10 ଭାୄନ ସଠିକ୍ ଛି?
ଫାଭ

ଡାହାଣ

0

1

2

3

4

5

6

7

8

98

ଭୄନାନୟନ କଯିାଯିୄଫ ନା ିଁ

1

ଦୃ ଢବାଫୄଯ ଯାଜି

2

ଯାଜି

3

ନା ଯାଜି ନା ଅଯାଜି

4

ଅଯାଜି

5

ଦୃ ଢବାଫୄଯ ଅଯାଜି

8

ଭୄନାନୟନ କଯିାଯିୄଫ ନା ିଁ

9

10
ନିଭନରିଖିତ ଭନ୍ତଫୟୄଯ ୄକୄତ ଭାତ୍ରାୄଯ ଅଣ ଯାଜି କିଭୱା ଯାଜି ଟନ୍ତି?
Q45

Q46

Q47

ଅଧିକାାଂଶ ସଭୟୄଯ ଆୄଭ ସଯକାଯୄଯ ଥିଫା ୄରାକଙ୍କ ଉୄଯ ଫିଶ୍ୱାସ କଯିଥାଉ ମା ାକି
ସଠିକ୍ ୄ ାଇଥାଏ।
ଅଧିକାାଂଶ ଯାଜୄନତା ୄକଫ ଫୟକ୍ତିଗତ ବାଫୄଯ ୄସଭାୄନ କଣ ପ୍ରାପ୍ତ କଯିାଯିୄଫ ୄସଥିାଇେଁ
ଯୁ େଁନ୍ତି

ଅଣଙ୍କୁ ୄକୄତ ଥଯ ଏଯି ଚିନ୍ତା କଯନ୍ତି ୄମ ମଦି ୄରାକଙ୍କୁ ସୁୄମାଗ ଭିୄ ୄତୄଫ ୄସଭାୄନ ଅଣଙ୍କ ସୁଫଧ
ି ା ୄନଫାକୁ ଚାହିଁୄଫ, ଏଫଂ ୄକୄତ ଥଯ ୄସଭାୄନ ନିଯୄକ୍ଷ ଯହିଫାକୁ ୄଚଷ୍ଟା
କଯିୄଫ?

1

ପ୍ରାୟତଃ ସଫଣଦା ରାବ ୄନଫାକୁ ୄଚଷ୍ଟା କଯନ୍ତୁ

4

ପ୍ରାୟତଃ ସଫୁ ସଭୟୄଯ ମଥାଥଣ ୄ ଫାକୁ ୄଚଷ୍ଟା କଯନ୍ତି

2

ଅଧିକାାଂଶ ସଭୟୄଯ ସୁଫଧ
ି ା ୄନଫାକୁ ୄଚଷ୍ଟା କଯନ୍ତୁ

8

ଭୄନାନୟନ କଯିାଯିୄଫ ନା ିଁ

3

ଅଧିକାାଂଶ ସଭୟ ନିଯୄକ୍ଷ ୄ ଫାକୁ ୄଚଷ୍ଟା କଯନ୍ତୁ

Q48

ସଧାଯଣତଃ କହିଫାକୁ ଗୄର, ଅଣ କହିୄଫ କି ୄରାକଭାନଙ୍କୁ ବଯସା କଯାମାଆାୄଯ କିଭୱା ଅଣ ୄରାକଙ୍କ ସହ ୄମାଗାୄମାଗ କଯୁଥିଫା ସଭୟୄଯ ଧିକ ମତ୍ନଫାନ ୄହାଆାଯିୄଫ ନାହିଁ?

1

ସଫଣଦା ୄରାକଙ୍କ ଉୄଯ ବଯସା କଯାମାଇ ୄ ଫ

4

ଆଣ ସଫଣଦା ୄରାକଭାନଙ୍କ ସ କାମଣୟ କଯିଫା ସଭୟୄଯ ସତକଣ ଯ 
ି ାଯିୄଫ ନା ିଁ

2

ୄରାକଙ୍କ ଉୄଯ ସାଧାଯଣତଃ ବଯସା କଯାମାଇ ୄ ଫ

8

ଭୄନାନୟନ କଯିାଯିୄଫ ନା ିଁ

3

ସାଧାଯଣତଃ ଆଣ ୄରାକଙ୍କ ସ ୄମାଗାୄମାଗ କଯୁଥିଫା ସଭୟୄଯ ଭଧ୍ୟ ସାଫଧାନ
ଯ 
ି ାଯିୄଫ ନା ିଁ

Q49

ୄମୄତୄଫୄ ଅଣ ଫନ୍ଧୁ ଗଣ, ସମ୍ପକବୀୟ କିଭୱା ନୁ ଗାଭୀଙ୍କୁ ୄବଟିଛନ୍ତି, ଅଣ ୄକୄତ ଥଯ ଯାଜନୀତି ଫିଷୟୄଯ ଅୄରାଚନା କଯିଛନ୍ତି?

1

ୄକୄତ ସଭୟ

4

କଦାିନୁୄ େଁ

2

ୄକୄତକ'ଣ

8

ଭୄନାନୟନ କଯିାଯିୄଫ ନା ିଁ

3

କ୍ଵଚିତ୍

Q50

ୄମୄତୄଫୄ ଅଣ ଯାଜନୀତି ଉୄଯ ଦୃ ଢ ଭତୄାଷଣ କଯିଥାନ୍ତି, ୄକୄତ ଥଯ ଅଣଙ୍କ ଫିଚାଯକୁ ଂଶୀଦାଯ କଯିଫାକୁ ଅଣଙ୍କ ଫନ୍ଧୁ ଗଣ, ସମ୍ପକବୀୟ କିଭୱା ନୁ ଗାଭୀଭାନଙ୍କୁ ପ୍ରଫର୍ତ୍ବାଆଥାନ୍ତି?

1

ୄକୄତ ଥଯ

4

କଦାିନୁୄ େଁ

2

ୄଫୄୄଫୄ

8

ଭୄନାନୟନ କଯିାଯିୄଫ ନା ିଁ

3

କ୍ଵଚିତ୍
ଫର୍ତ୍ବଭାନ ବାଯତଯ ଯାଜନୀତି ଫିଷୟୄଯ ଚିନ୍ତାକଯି କୁ ହନ୍ତୁ, ୄକୄତ ଦୂ ଯ ମବୟନ୍ତ ଅଣ ନିଭନ ଭନ୍ତଫୟ ଉୄଯ ସହଭତ ଟନ୍ତି?

Q51
Q52

ଯାଜୄନୈତକ
ି ଦ ୄରାକଙ୍କୁ ଯାଜନୀତିୄଯ ସକ୍ରିୟ ଯ ଫ
ି ାକୁ ୄପ୍ରାତ୍ସା ତ
ି କଯିଥାନ୍ତି
ଯାଜୄନୈତକ
ି ଦ ପ୍ରାଥଣୀଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ବାଫୄଯ ନୀତି ଚୟନ କଯିଫାକୁ ସୁୄମାଗ ଦିଅନ୍ତି ନା ିଁ

1

ଦୃ ଢବାଫୄଯ ଯାଜି

2

ଯାଜି

3

ନା ଯାଜି ନା ଅଯାଜି

4

ଅଯାଜି

5

ଦୃ ଢବାଫୄଯ ଅଯାଜି

8

ଭୄନାନୟନ କଯିାଯିୄଫ ନା ିଁ

Q53

ଯାଜଜନୀତିୄଯ ଜଡିତ ଗୁଯୁତ୍ଵୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶନଗୁଡକ
ି ଉୄଯ ନିଷ୍ପତି ୄନଫାକୁ ଜନଭତ-ସଭୱାଦ ଏକ ବର
ଭାଧ୍ୟଭ ୄ ାଇଥାଏ

Q54

ବାଯତୄଯ ୄହାଆଥିଫା 2014 ୄରାକସବା ନିଫବାଚନ ଫିଷୟୄଯ ଚିନ୍ତା କଯିଫା, ୄକୄତ ଦୂ ଯ ଏହା ୄବାଟ ଗଣନା ଏଫଂ ୄବାଟଗୁଡକ
ି ୄଦଫା ଫିଷୟୄଯ ମୁକ୍ତିମକ୍ତ ଥିରା?

1

ଫ ୁ ତ ବଯସାୄମାଗୟ

4

କିଛ ି ଭାତ୍ରାୄଯ ବଯସାୄମାଗୟ

2

କିଛ ି ଭାତ୍ରାୄଯ ବଯସାୄମାଗୟ

5

ଫ ୁ ତ କମ୍୍ବଯସାୄମାଗୟ

3

ନା ବଯସାୄମାଗୟ ନା କମ୍୍ବଯସାୄମାଗୟ…..

8

ଭୄନାନୟନ କଯିାଯିୄଫ ନା ିଁ

Q55

ବାଯତୄଯ ୄହାଆଥିଫା 2014 ୄରାକସବା ନିଫବାଚନ ଫିଷୟୄଯ ଚିନ୍ତା କଯିଫା, ଏହା ପ୍ରାଥବୀ ଏଫଂ ାଟିଗୁଡକ
ି ନିଫବାଚନ ପ୍ରଚାଯ ସୁୄମାଗ ୄଦଫାୄଯ ୄକୄତ ଦୂ ଯ ମୁକ୍ତିମୁକ୍ତ ଥିରା?

1

ଫ ୁ ତ ମଥାଥଣ

4

କିଛ ି ଭାତ୍ରାୄଯ ଅମଥାଥଣ

2

କିଛ ି ଭାତ୍ରାୄଯ ମଥାଥଣ

5

ଫ ୁ ତ ଅନୁ ଚତ
ି

3

ନା ମଥାଥଣ ନା ଅମଥାଥଣ

8

ଭୄନାନୟନ କଯିାଯିୄଫ ନା ିଁ

Q56

ବାଯତୄଯ ସଫବଜାନିକ ୄସଫା ଫିଷୟୄଯ ଚିନ୍ତା କଯୁଛନ୍ତି, ଏହା କିଯି ୄରାକଙ୍କ ୄସଫା କଯିଫା ାଆେଁ ପ୍ରତିଶୃତଫ
ି ଦ୍ଧ ୄହାଆଛି?

1

ଫ ୁ ତ ପ୍ରତିଶତ
ୃ ଫ
ି ଦ୍ଧ

4

କଦାି ପ୍ରତିଶତ
ୃ ଫ
ି ଦ୍ଧ ନୁ ୄ େଁ

2

କିଛଭ
ି ାତ୍ରାୄଯ ପ୍ରତିଶତ
ୃ ଫ
ି ଦ୍ଧ

8

ଭୄନାନୟନ କଯିାଯିୄଫ ନା ିଁ

3

ଫ ୁ ତ ପ୍ରତିଶତ
ୃ ଫ
ି ଦ୍ଧ ନୁ ୄ େଁ

Q57

ବାଯତୄଯ ସଫବଜାନିକ ୄସଫାୄଯ ଦୁ ନବୀତି ଫୟାକ ଯିଭାଣୄଯ ଯହିଛ ି ୄଫାରି ଅଣ କିଯି ଚିନ୍ତା କଯୁଛନ୍ତି?

1

କ୍ଵିଚତ୍
ି ୄକ ଜ
ି ୄଣ ଜଡିତ ଅେନ୍ତି

4

ଅଧିକାାଂଶ ୄରାକ ଅନ୍ତବଣୁକ୍ତ ୄ ାଇଥାନ୍ତି

2

ଫ ୁ ତ କଭ ୄରାକ ଅନ୍ତବଣୁକ୍ତ ୄ ାଇଥାନ୍ତି

5

ପ୍ରାୟତଃ ସଭୄସ୍ତ ଅନ୍ତବଣୁକ୍ତ ୄ ାଇଥାନ୍ତି

3

ଭଧ୍ୟଭ ସାଂଖୟକ ୄରାକ ଜଡିତ ଅେନ୍ତି

8

ଭୄନାନୟନ କଯିାଯିୄଫ ନା ିଁ

ସଫବୄଭାଟ ଉୄଯ, 0ଯୁ 10 ୄେରୄଯ ୄମଉେଁଠାୄଯ 0 ଫହୁ ତ ଖଯା ଏଫଂ 10 ଫହୁ ତ ବରୄଯ ଟନ୍ତି।
0
Q58

ଆଜି ବାଯତୄଯ ୄରାକତନ୍ତ୍ର ୄକୄତ ଯିଭାଣୄଯ ଠିକ୍ ବାଫୄଯ କାମଣୟ କଯୁଛି?

ଫ ୁ ତ ଖଯା

1
2
3
4

Q59

ଏଫାଂ 10 ଫର୍ଣ ୂୄଫଣ କଣ ଥିରା? ତାୄଯ ବାଯତୄଯ ୄରାକତନ୍ତ୍ର ୄକୄତ ଯିଭାଣୄଯ ଠିକ୍
ବାଫୄଯ କାମଣୟ କଯିଫ?

5
6
7
8

Q60

ଏଫାଂ ଫତ୍ତଣଭାନଯୁ 10 ଫର୍ଣୄଯ କଣ ୄ ଫ? ବାଯତୄଯ ୄରାକତନ୍ତ୍ର ୄକୄତ ଯିଭାଣୄଯ ଠିକ୍
ବାଫୄଯ କାମଣୟ କଯିଫ ଆଣ ଚିନ୍ତା କଯୁଛନ୍ତି?

9
10

ଫ ୁ ତ ଉତ୍ତଭ

98

ଭୄନାନୟନ କଯିାଯିୄଫ ନା ିଁ

ନୁ ଫାଦ ଟିପ୍ପଣୀଗୁଡକ
ି
Q56-Q57 ସଯକାଯୀ ୄସଫାଯ ନୁ ଫାଦୄଯ ସଯକାଯୀ ଧିକାଯୀଙ୍କ ାଆେଁ ଫୟଫହାଯ ୄହାଉଥିଫା ମୁକ୍ତିମକ୍ତ ଶବ୍ଦ (17 ୄଯ ଟିପ୍ପଣୀ ୄଦଖନ୍ତୁ) ଫୟଫହାଯ ୄହଫା ଉଚିତ୍। "ମୁକ୍ତିମୁକ୍ତ" ଶବ୍ଦଯ
ଫୟଫହାଯ କଯନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ୄଫୈକଳ୍ପିକ
ହାଯାହାଯି ଉୄଯ, ୄକୄତ ଥଯ ଅଣ କଯିଛନ୍ତି:
Q61

ୄଗାେିଏ ସଭୱାଦ ତ୍ରଯ ଯାଜୄନୈତକ
ି ଫିର୍ୟଫସ୍ତୁ ଢନ୍ତୁ

Q62

ୄେରି ବିଜନୄଯ ଯାଜୄନୈତକ
ି ସଭୱାଦଗୁଡକ
ି ୄଦଖନ୍ତୁ

Q63

ୄଯଡିଓୄଯ ଯାଜୄନୈତକ
ି ସଭୱାଦଗୁଡକ
ି ଶୁଣନ୍ତୁ

Q64

ଯାଜୄନୈତକ
ି ସଭୱାଦ କିଭୱା ସୂଚନା ପ୍ରାପ୍ତ କଯିଫାକୁ ଇଣ୍ଟୄନଣଟ୍ ଫୟଫ ାଯ କଯନ୍ତୁ
ୄଡୄଭାଗ୍ରାପି କ୍
“ରି ଙ୍ଗ”

BVQ_01. ରି ଙ୍ଗ, ଅଣ ଟନ୍ତି…
1 ୁଯୁର୍
2ଭ 
ି ା

1

ଦିନୄଯ ଅୄନକ ଥଯ

2

ଦିନୄଯ ୄଗାେିଏ ଥଯ

3

ସପ୍ତା ୄଯ 5-6 ଦିନ

4

ସପ୍ତା ୄଯ 3-4 ଦିନ

5

ସପ୍ତା ୄଯ 1-2 ଦିନ

6

ସପ୍ତା ୄଯ ୄଗାେିଏ ଦିନଯୁ ଫି କମ୍

7

କଦାିନୁୄ େଁ

8

ଭୄନାନୟନ କଯିାଯିୄଫ ନା ିଁ

“ଉର୍ତ୍ଯଦାତାଙ୍କ ଫୟସ”
BVQ_02 ଅଣଙ୍କଯ ଜନମ ୄକୄଫ ୄହାଆଥିରା? (ଦୟାକଯି, ଅଣଙ୍କଯ ଜନମ ଫଷବ ୄରଖନ୍ତୁ (ଫଷବ ଚାଯି ଙ୍କ ଫୟଫହାଯ କଯନ୍ତୁ) ।
……………/………………/………………/…………………..
“ଶିକ୍ଷା ଭେଁୁ କଯିଛ:ି େୁଲ୍ ମିଫା ଫୟସୄଯ”
ନ୍ତବବୁକ୍ତ ୄଟ ସଭସ୍ତ ପ୍ରାଥଭିକ, ଭାଧ୍ୟଭିକ, ଫିଶ୍ୱଫିଦୟାୟ ଏଫଂ ନୟ ଭାଧ୍ୟଭିକ ୄଯ ନୟାନୟ ଶିକ୍ଷା, ଏଫଂ ପୁ ର-ଟାଆମ୍ ବି ୄକସନାଲ୍ ତାରି ମ୍, କିନ୍ତୁ ୁନଃଯାଫୃ ତି କଯିଥିଫା ଫଷବ ନ୍ତବବୁକ୍ତ କଯନ୍ତୁ
ନାହିଁ । ମଦି ଅଣ ଫର୍ତ୍ବଭାନ ଶିକ୍ଷା ରାବ କଯୁଛନ୍ତି, ଅଣ ଫର୍ତ୍ବଭାନ ମବୟନ୍ତ ୄଶଷ କଯିଥିଫା ଫଷବ ସଂଖୟା ଗଣନା କଯନ୍ତୁ ।
ୄକୄତ ଫଷବ (ପୁ ର-ଟାଆଲ୍ ସଭାନ ୄଟ) ଉମୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ୄନଆଛନ୍ତି?
BVQ_03. ନ୍ତବବୁକ୍ତ ୄଟ ସଭସ୍ତ ପ୍ରାଥଭିକ, ଭାଧ୍ୟଭିକ, ଫିଶ୍ୱଫିଦୟାୟ ଏଫଂ ନୟ ଭାଧ୍ୟଭିକ ୄଯ ନୟାନୟ ଶିକ୍ଷା, ଏଫଂ ପୁ ର-ଟାଆମ୍ ବି ୄକସନାଲ୍ ତାରି ମ୍, କିନ୍ତୁ ୁନଃଯାଫୃ ତି କଯିଥିଫା ଫଷବ ନ୍ତବବୁକ୍ତ କଯନ୍ତୁ
ନାହିଁ । ମଦି ଅଣ ଫର୍ତ୍ବଭାନ ଶିକ୍ଷା ରାବ କଯୁଛନ୍ତି, ଅଣ ଫର୍ତ୍ବଭାନ ମବୟନ୍ତ ୄଶଷ କଯିଥିଫା ଫଷବ ସଂଖୟା ଗଣନା କଯନ୍ତୁ ।
ଦୟାକଯି ଫର୍ଣ ସାଂଖୟା ଦଶଣାନ୍ତୁ …………………………………………………….
0 ଭେଁୁ ୄକୌଣସି ପଭଣାଲ୍ ସ୍କୁଲ୍ ମାଇ ନା ିଁ
“ୄଦଶ-ନିଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି ିତ ସଫବାଧିକ ଶିକ୍ଷା ଡିଗ୍ରୀ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ବ କଯିଛ”ି
BVQ_04 ଅଣ ୄମାଗ ୄଦଆଥିଫା ସଫବାଧିକ ଶିକ୍ଷା ସ୍ତଯ କଣ ୄଟ? ଅଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ବ କଯିଥିଫା ଉର୍ଚ୍ ସ୍ତଯଯ ୄେଣୀ/ଡିଗ୍ରୀ ଅୄଭ ଜାଣିଫାକୁ ଚାହେଁୁ
ଦୟାକଯି ଏଠାୄଯ ଜବନ କଯିଥିଫା, ଧାଯଣ କଯିଥିଫା ସଫବାଧିକ ଶିକ୍ଷାଗତ ଡିଗ୍ରୀ ୄରଖନ୍ତୁ....
ଜବନ କଯିଥିଫା ଥବ, ଉର୍ତ୍ଯଦାତା ଉର୍ତ୍ୀଣବ ୄହଆଥିଫା ସଫବୄଶଷ ୄେଣୀ, ଫିଦୟାୟ,
ଭହାଫିଦୟାୟ
"ଫର୍ତ୍ବଭାନ, ୂଫବୄଯ, ୄକୄଫ ଫି ୄଦୟମୁକ୍ତ ଚାକିଯି କଯିନାହିଁ"
କାମବୟ କଯିଫା ଥବ ଅୟ-କଯୁଥିଫା କାମବୟ କଯିଫା, ଜୄଣ କଭବଚାଯୀ ବାଫୄଯ, ନିଜସ୍ୱ ନିମୁକ୍ତି କିଭୱା ଅଣଙ୍କଯ ନିଜଯ ଯିଫାଯଯ ଫୟଫସାୟ କଯିଫା, ତିକମ୍୍ୄଯ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହକୁ ଏକ ଘଣ୍ଟା । ମଦି
ଅଣ ସ୍ଥାୟୀବାଫୄଯ ୄକୌଣସି ଦୟ ାଆେଁ କାମବୟ କଯୁ ନାହେଁାନ୍ତି ୄମୄହତୁ ସ୍ଥାୟୀ ସୁସ୍ଥତା/ଫାା ୄହଫା ଫକାଶ/ଫକାଶ/ଧଭବଘାଟ, ଆତୟାଦି, ଦୟାକଯି ଅଣଙ୍କଯ ସାଧାଯଣ କାମବୟ ସ୍ଥିତି
ନୁ ସଯଣ କଯନ୍ତୁ ।
BVQ_05 ଅଣ ଫର୍ତ୍ବଭାନ ୄଦୟ ାଆେଁ କାମବୟ କଯୁଛନ୍ତି, ଅଣ ତିତୄଯ ୄଦୟ ାଆେଁ କାମବୟ କଯିଛନ୍ତି କି, କିଭୱା ଅଣ ୄକୄଫଫି ୄଦୟମୁକ୍ତ କାମବୟ କଯିନାହେଁାନ୍ତି?
ଦୟାକଯି ୄକଫ ଏକ ଫକ୍ସୄଯ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିନ୍ତୁ ।
1 ଭେଁୁ ଫତ୍ତଣଭାନ ୄଦୟମୁକ୍ତ କାମଣୟ କୄଯ (ଦୟାକଯି BVQ_06 ସହିତ ଜାଯି ଯଖନ୍ତୁ)
2

3 ଭେଁୁ ୄକୄଫ ଫି ୄଦୟମୁକ୍ତ କାମଣୟ କଯି ନା ିଁ (ଦୟାକଯି BVQ_14 ସହିତ ଜାଯି ଯଖନ୍ତୁ)

ଭେଁୁ ଫତ୍ତଣଭାନ ୄଦୟମୁକ୍ତ କାମଣୟୄଯ ନା ିଁ କିନ୍ତୁ ୄଭାୄତ ଅତିତୄଯ ୄଦୟ ଭିୁଥିରା (ଦୟାକଯି
BVQ_07 ସହିତ ଜାଯି ଯଖନ୍ତୁ)
ସପ୍ତାହିକ କାମବୟ କଯିଥିଫା ଘଣ୍ଟା

ହାଯାହାଯି, ୄକୄତ ଘଣ୍ଟା, ସାଧାଯଣତଃ ସାପ୍ତାହିକ ୄଦୟ ାଆେଁ କାମବୟ କଯନ୍ତୁ, ତିଯିକ୍ତ ସଭୟ ନ୍ତବବୁକ୍ତ ୄଟ? (ମଦି ଅଣ ଏକ ଠାଯୁ ଧିକ ନିମୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ଠାଯୁ କାମବୟ କଯନ୍ତି, କିଭୱା ମଦି
ି " ଏଫଂ 7/6/5 ଦ୍ୱାଯା ଏହା ଗୁଣନ
BVQ_06 ଅଣ ଉବୟ ନିମୁକ୍ତି ଟନ୍ତି ଏଫଂ ନିଜସ୍ୱ-ନିମୁକ୍ତି ଟନ୍ତି, ଦୟାକଯି ଅଣ କଯୁଥିଫା କାମବୟ ସଭୟଯ ୄଭାଟ ସଂଖୟା ଗଣନା କଯନ୍ତୁ ।) (ଚାଯି ାଯିୄଫ "ୄଦୈନକ
କଯି )
ଦୟାକଯି ୄରଖନ୍ତୁ ।
ହାଯାହାଯି ବାଫୄଯ, ଭେଁୁ କାମବୟ କୄଯ ……………………… ଘଣ୍ଟା ସପ୍ତାହକୁ , ତିଯିକ୍ତ ସଭୟ ନ୍ତବବୁକ୍ତ ୄଟ ।
"ନିମୁକ୍ତି ସମ୍ପକବ"
(ମଦି ଅଣ ଜୄଣ ନିମୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ଠାଯୁ ଧିକଙ୍କ ସହ କାମବୟ କଯନ୍ତି, କିଭୱା ମଦି ଅଣ ଉବୟ ନିମୁକ୍ତି ଏଫଂ ନିଜସ୍ୱ-ନିମୁକ୍ତି ଟନ୍ତି, ଦୟାକଯି ଅଣଙ୍କଯ ଭୁଖୟ କାମବୟକୁ ନୁ ସଯଣ କଯନ୍ତୁ । ମଦି
ଅଣ ଫସଯ ପ୍ରାପ୍ତ ଟନ୍ତି କିଭୱା ଫର୍ତ୍ବଭାନ କାମବୟ କଯନ୍ତି ନାହିଁ, ଦୟାକଯି ଅଣଙ୍କଯ ୄଶଷ ଭୁଖୟ କାମବୟକୁ ନୁ ସଯଣ କଯନ୍ତୁ ।)
BVQ_07 ଅଣ ଜୄଣ ନିମୁକ୍ତିଦାତା, ନିଜସ୍ୱ ନିମୁକ୍ତି, କିଭୱା ଅଣଙ୍କଯ ନିଜଯ ଯିଫାଯଯ ଫୟଫସାୟ ାଆେଁ କାମବୟ କଯନ୍ତି କି?
(TN: ୄଦଶ-ନିଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି ିତ ସର୍ତ୍ବାଫୀ ୄମଯି କି ‘ୄଦୟମୁକ୍ତ କଭବଚାଯୀ’ କିଭୱା ‘ୄଦୟମୁକ୍ତ କଭବଚାଯୀ’ ଏଠାୄଯ "କଭବଚାଯୀ" ଯ ଥବ ପଷ୍ଟ କଯିଫାକୁ ଫୟଫହୃ ତ ୄହାଆାୄଯ । ନିଜସ୍ୱ-ନିମୁକ୍ତି ନ୍ତବବୁକ୍ତ
କୄଯ ଶର୍ଦ୍ଦଗୁଡକ
ି ୄମଯି କି 'ଫ୍ରି ୄରନସସର୍', 'ସ୍ୱାଧିନ ପ୍ରୄପସନାର', ଏଫଂ ନୟ ଉକ୍ତୄଯା କାମବୟ ନିଜଯ କାମବୟ କଯି ୄଟ ।)
ଦୟାକଯି ୄକଫ ଏକ ଫକ୍ସୄଯ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିନ୍ତୁ ।
1 ଜୄଣ କଭଣଚାଯୀ

3 କଭଣଚାଯୀଗଣଙ୍କ ସ ତ
ି ନିଜସ୍ଵ-ନିମୁକ୍ତି (ଦୟାକଯି BVQ_08 ସହିତ ଜାଯି ଯଖନ୍ତୁ)

2 କଭଣଚାଯୀ ଫିନା ନିଜସ୍ଵ ନିମୁକ୍ତି

4 ଆଣଙ୍କଯ ନିଜଯ ଯିଫାଯଯ ଫୟଫସାୟ ାଇେଁ କାମଣୟ କଯିଫା

"ନିଜସ୍ୱ ନିମୁକ୍ତି ୄହଫା: ୄକୄତଜଣ କଭବଚାଯୀ ଛନ୍ତି"
BVQ_08 ଅଣଙ୍କଯ ୄକୄତଜଣ କଭବଚାଯୀ ଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ନଭିଶାଆ? (BVQ_07 ୄଯ ଫିକଳ୍ପ 3 ାଆେଁ ୄକଫ କିଏ ଯିଚାନା କଯୁଛନ୍ତିକୁ ଚାଯନ୍ତୁ)
ଦୟାକଯି ୄରଖନ୍ତୁ ।
……………………….. କଭଣଚାଯୀଗଣ
"ନୟ କଭବଚାଯିଗଣଙ୍କୁ ଯିଚାନା କଯିଫା"
BVQ_09 ଅଣ ନୟ କଭବଚାଯୀଗଣଙ୍କୁ ଯିଚାନ କଯନ୍ତି/କଯିଛନ୍ତି କି?
(TN: ଯିଚାନା କଯିଫା ଥବ ୄଟ ୄମ ନୟଙ୍କଯ କାମବୟ ାଆେଁ ଦାୟୀ ଯହିଫା ଏଫଂ ଜୄଣ ୄନତୃତ୍ଵ ପ୍ରକାମବୟ ନିଯୀକ୍ଷଣ କଯିଫା ।)
ଦୟାକଯି ୄକଫ ଏକ ଫକ୍ସୄଯ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିନ୍ତୁ ।
1 େଁ (ଦୟାକଯି BVQ_10 ସ ତ
ି ଜାଯି ଯଖନ୍ତୁ)
2 ନା
"ଯିଚାନା କଯୁଥିଫା ସଂଖୟକଯ କଭବଚାଯୀଗଣ"
BVQ_10 ଅଣ ୄକୄତଜଣ କଭବଚାଯୀଙ୍କୁ ଯିଚାନା କଯନ୍ତି?
ଦୟାକଯି ୄରଖନ୍ତୁ ।
……………………….. କଭଣଚାଯୀଗଣ ।
"ସଂସ୍ଥାଯ ପ୍ରକାଯ, ରାବ ାଆେଁ/ଣ-ରାବ ଦାୟକ"
BVQ_11 ଅଣ ଏକ ରାବ ଦାୟକ ସଂସ୍ଥା କିଭୱା ଏକ ଣ-ରାବ ଦାୟକ ସଂସ୍ଥା ାଆେଁ କାମବୟ କଯନ୍ତି?
(TN: ମଦି ଅଫଶୟକ, ଅଣଙ୍କଯ ୄଦଶଯ ାଆେଁ ଉମୁକ୍ତ ୄହଉଥିଫା ରାବ-ଦାୟକ କିଭୱା ଣ-ରାବଦାୟକ ସଂସ୍ଥାଯ ଉଦାହଯଣ ୄଦ ପଷ୍ଟ କଯନ୍ତୁ ।)
ଦୟାକଯି ୄକଫ ଏକ ଫକ୍ସୄଯ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିନ୍ତୁ ।
1 ଭେଁୁ ଏକ ରାବ ଦାୟକ ସାଂସ୍ଥା ାଇେଁ କାମଣୟ କୄଯ
2 ଭେଁୁ ଏକ ଅଣ-ରାବ ଦାୟକ ସାଂସ୍ଥା ାଇେଁ କାମଣୟ କୄଯ
"ସଂସ୍ଥାଯ ପ୍ରକାଯ, ଫିିକ୍/ଘୄଯାଆ"
BVQ_12 ଅଣ ଏକ ଫିିକ୍ କିଭୱା ଏକ ଘୄଯାଆ ନିମୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ାଆେଁ କାମବୟ କଯିଛନ୍ତି କି?
(TN: ମଦି ଅଫଶୟକ ୄଟ, ଅଣଙ୍କଯ ୄଦଶ ାଆେଁ ଉଦାହଯଣ ୄଦ ଫିିକ୍ କିଭୱା ଘୄଯାଆ ନିମୁକ୍ତିଦାତା ସଭୱନ୍ଧୄଯ ପଷ୍ଟ କଯନ୍ତୁ ।)
ଦୟାକଯି ୄକଫ ଏକ ଫକ୍ସୄଯ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିନ୍ତୁ ।
1 ଫିିକ୍ ନିମୁକ୍ତିଦାତା
2 ଘୄଯାଇ ନିମୁକ୍ତିଦାତା
“ଫୃ ର୍ତ୍ି ISCO 1988”
BVQ_13a ଅଣଙ୍କଯ ଫୃ ର୍ତ୍ି କଣ ୄଟ – ମଥା, ଅଣଙ୍କଯ ଭୁଖୟ ଫୃ ର୍ତ୍ିଯ ନାଭ କିଭୱା ଅଖୟା କଣ ୄଟ? (ଦୟାକଯି ୄରଖନ୍ତୁ ଏଫଂ ମଥା ସମ୍ଭଫ ପଷ୍ଟ ବାଫୄଯ ଫର୍ଣ୍ବନା କଯନ୍ତୁ ।)
ୄଭା ଫୃ ତ୍ତି ଅୄେ………………………..
BVQ_13b ଅଣଙ୍କଯ ଫୃ ର୍ତ୍ିୄଯ, ପ୍ରାୟତଃ ସଭୟୄଯ ୄକଉେଁ ୄକଉେଁ ପ୍ରକାଯଯ କାମବୟକା ୄହାଆଥାଏ? (ଦୟାକଯି ୄରଖନ୍ତୁ ଏଫଂ ମଥା ସମ୍ଭଫ ପଷ୍ଟ ବାଫୄଯ ଫର୍ଣ୍ବନା କଯନ୍ତୁ ।)
ଦୟାକଯି ଏଠାୄଯ ୄରଖନ୍ତୁ ……………………
BVQ_13c

ଅଣ କାମବୟ କଯୁଥିଫା/କଯିଥିଫା ପାମ୍ବ/ସଂସ୍ଥା ଭୁଖୟତଃ କଣ କଯିଥାଏ – ମଥା, ୄକଉେଁ ପ୍ରକାଯଯ ଉତ୍ପାଦନ/ପ୍ରକାମବୟ ଅଣଙ୍କଯ କାମବୟସ୍ଥାନୄଯ ସଞ୍ଚାିତ ୄହାଆଥାଏ? (ଦୟାକଯି ୄରଖନ୍ତୁ ଏଫଂ ମଥା
ସମ୍ଭଫ ପଷ୍ଟ ବାଫୄଯ ଫର୍ଣ୍ବନା କଯନ୍ତୁ ।)
ଦୟାକଯି ଏଠାୄଯ ୄରଖନ୍ତୁ ………………………………………

"ଭୁଖୟ ସ୍ଥିତ"ି
BVQ_14 ଅଣଙ୍କଯ ଫର୍ତ୍ବଭାନଯ ସ୍ଥିତ ି ବାଫୄଯ ନିୄଭନାକ୍ତ ଭଧ୍ୟଯି ୄକଉେଁଟ ି ବର ବାଫୄଯ ଫୟାଖୟା ୄହଉଛି?
ମଦି ଅଣ ସ୍ଥାୟୀବାଫୄଯ ୄକୌଣସି ଦୟ ାଆେଁ କାମବୟ କଯୁ ନାହେଁାନ୍ତି ୄମୄହତୁ ସ୍ଥାୟୀ ସୁସ୍ଥତା/ଫାା ୄହଫା ଫକାଶ/ଫକାଶ/ଧଭବଘାଟ, ଆତୟାଦି, ଦୟାକଯି ଅଣଙ୍କଯ ସାଧାଯଣ କାମବୟ ସ୍ଥିତି
ନୁ ସଯଣ କଯନ୍ତୁ ।
ଦୟାକଯି ୄକଫ ଏକ ଫକ୍ସୄଯ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିନ୍ତୁ ।
1

ମଦି ଜୄଣ ୄଦୟମୁକ୍ତ କଭଣଚାଯୀ ଅେନ୍ତି (ଜୄଣ କଭଣଚାଯୀ, ନିଜସ୍ଵ-ନିମୁକ୍ତି, କିଭୱା ଆଣଙ୍କଯ
ନିଜଯ ଫୟଫସାୟ କଯୁଥିଫା ବାଫୄଯ)

6 ଅଫସଯପ୍ରାପ୍ତ

2 ୄଫକାଯୀ ଏଫାଂ ଏକ କାମଣୟ ାଇେଁ ସନ୍ଧାନୄଯ ଅଛି

7 ଘଯ କାମଣୟ କୄଯ, ଘଯଯ ଫୁ ଝାଭଣା କୄଯ, ଶିଶୁ ଏଫାଂ ଅନୟ ଫୟକ୍ତିଭାନଙ୍କଯ ଅୄେ

3 ଶିକ୍ଷାୄଯ (ଜୄଣ ନିମୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ଦ୍ଵାଯା ୄଦୟମୁକ୍ତ ନୁ ୄ େଁ), ଅଫକାଶୄଯ ଥିୄର ସ୍କୁର/ଛାତ୍ର/ୁିଲ୍

9 ଅନୟାନୟ

4 ଶିକ୍ଷାଥଣୀ କିଭୱା ତାରିଭ ୄନଉଥିଫା
5 ସ୍ଥାୟୀବାଫୄଯ ଅସୁସ୍ଥ କିଭୱା ଅକ୍ଷଭ ଅୄେ
“ସିଧା ସହବାଗୀୄଯ ଯୁୄହ”
BVQ_15 ଅଣଙ୍କଯ ଜୄଣ ସହବାଗୀ କିଭୱା ସିଧା ସହବାଗୀ ଛନ୍ତି କି ଏଫଂ, ମଦି ହେଁ, ଅଣ ସଭାନ ଘୄଯାଆ କାମବୟ କଯିଥାନ୍ତି କି?
(TN: ୄଦଶ ନିଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି ିତ ସର୍ତ୍ବାଫୀ ୄମଯି କି ‘ସାଧାଯଣ-ଅଆନ ସହବାଗୀ’ (GB) କିଭୱା. ହୁ ଏତ "ସିଧା ସହବାଗୀ" ଯ ଥବ ପଷ୍ଟ କଯିଫାକୁ ଫୟଫହୃ ତ ୄହାଆାୄଯ ।)
ଦୟାକଯି ୄକଫ ଏକ ଫକ୍ସୄଯ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିନ୍ତୁ ।
1

େଁ, ୄଭାଯ ସ ବାଗୀ ଅଛନ୍ତି ଏଫାଂ ଆୄଭ ସଭାନ ଘଯ କାମଣୟ ବାଗ କଯୁ (ଦୟାକଯି BVQ_16
ସହିତ ଜାଯି ଯଖନ୍ତୁ)

2

େଁ, ୄଭାଯ ସ ବାଗୀ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆୄଭ ସଭାନ ଘଯ କାମଣୟ ବାଗ କଯୁନା ୁ େଁ (ଦୟାକଯି
BVQ_16 ସହିତ ଜାଯି ଯଖନ୍ତୁ)

3 ନା, ୄଭାଯ ୄକ ି ସ ବାଗୀ ନା େଁାନ୍ତି (ଦୟାକଯି BVQ_22 ସହିତ ଜାଯି ଯଖନ୍ତୁ)

"ସହଧଭବୀ, ସହବାଗୀ: ଫର୍ତ୍ବଭାନ, ତିତୄଯ କିଭୱା ୄକୄଫଫି ୄଦୟମୁକ୍ତ କାମବୟୄଯ ନୁ ୄହେଁ"
କାମବୟ କଯିଫା ଥବ ଅୟ-କଯୁଥିଫା କାମବୟ କଯିଫା, ଜୄଣ କଭବଚାଯୀ ବାଫୄଯ, ନିଜସ୍ୱ ନିମୁକ୍ତି କିଭୱା ତାଙ୍କଯ ନିଜଯ ଯିଫାଯଯ ଫୟଫସାୟ କଯିଫା, ତିକମ୍୍ୄଯ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହକୁ ଏକ ଘଣ୍ଟା । ମଦି ୄସ
ସ୍ଥାୟୀବାଫୄଯ ୄଦୟ ାଆେଁ କାମବୟ କଯୁ ନାହେଁାନ୍ତି କାଯଣ ୄଟ ସ୍ଥାୟୀ ସୁସ୍ଥତା/ିତା ୄହାଆଥିଫା ୄମାଗେଁୁ/ଫକାଶ/ଧଭବଘାଟ, ଆତୟାଦି, ଦୟାକଯି ତାଙ୍କଯ ସାଧାଯଣ କାମବୟ ସ୍ଥିତି ନୁ ସଯଣ କଯନ୍ତୁ
।
BVQ_16 ଅଣଙ୍କଯ ସହଧଭବୀ ଫର୍ତ୍ବଭାନ ୄଦୟ ାଆେଁ କାମବୟ କଯୁଛନ୍ତି, ୄକୄଫ ଫି ୄସ ୄଦୟ ାଆେଁ କାମବୟ କଯିଛନ୍ତି କି, କିଭୱା ୄସ ୄକୄଫ ଫି ୄଦୟମୁକ୍ତ କାମବୟୄଯ ନାହେଁାନ୍ତି କି?
ଦୟାକଯି ୄକଫ ଏକ ଫକ୍ସୄଯ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିନ୍ତୁ ।
1 ୄସ ଫତ୍ତଣଭାନ ୄଦୟମୁକ୍ତ କାମଣୟୄଯ ଅଛନ୍ତୁ (ଦୟାକଯି BVQ_17 ସହିତ ଜାଯି ଯଖନ୍ତୁ)
2

3

ୄସ ୄକୄଫ ଫି ୄଦୟମୁକ୍ତ କାମଣୟ କଯି ନା େଁାନ୍ତି (ଦୟାକଯି BVQ_21 ସହିତ ଜାଯି
ଯଖନ୍ତୁ)

ୄସ ଫତ୍ତଣଭାନ ୄଦୟମୁକ୍ତ କାମଣୟ କଯି ନା େଁାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅତିତୄଯ କାମଣୟ କଯୁଥିୄର (ଦୟାକଯି
BVQ_18 ସହିତ ଜାଯି ଯଖନ୍ତୁ)
"ସହଧଭବୀ, ସହବାଗୀ: ସାପ୍ତାହିକ ୄକୄତ ଘଣ୍ଟା କାମବୟ କଯନ୍ତି"

BVQ_17

ହାଯାହାଯି, ୄକୄତ ଘଣ୍ଟା, ସାଧାଯଣତଃ ସାପ୍ତାହିକ ୄଦୟ ାଆେଁ କାମବୟ କଯନ୍ତୁ, ତିଯିକ୍ତ ସଭୟ ନ୍ତବବୁକ୍ତ ୄଟ? (ମଦି ୄସ ଏକ ଠାଯୁ ଧିକ ନିମୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ାଆେଁ କାମବୟ କଯନ୍ତି, କିଭୱା ମଦି ୄସ
ଉବୟ ନିମୁକ୍ତି ଏଫଂ ନିଜସ୍ୱ-ନିମୁକ୍ତି ାଆେଁ କାମବୟ କଯନ୍ତି, ଦୟାକଯି ୄସ କଯୁଥିଫା ୄଭାଟ କାମବୟ ସଂଖୟା ହିସାଫ କଯନ୍ତୁ ।) (ଚାଯି ାଯିୄଫ "ୄଦୈନକ
ି " ଏଫଂ 7/6/5 ଦ୍ୱାଯା ଏହା ଗୁଣି ାଯିୄଫ)
ଦୟାକଯି ୄରଖନ୍ତୁ ।
ହାଯାହାଯିୄଯ, ୄସ ସପ୍ତାହକୁ କାମବୟ କଯନ୍ତି ……………………… ଘଣ୍ଟା, ତିଯିକ୍ତ ସଭୟ ସହିତ ୄଟ ।
"ସହଧଭବୀ, ସହବାଗୀ: ନିମୁକ୍ତି ସମ୍ପକବ"
ମଦି ୄସ ଏକ ଠାଯୁ ଧିକ ନିମୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ସହ କାମବୟ କଯନ୍ତୁ, କିଭୱା ମଦି ୄସ ଉବୟ ନିମୁକ୍ତି ଏଫଂ ନିଜସ୍ୱ-ନିମୁକ୍ତି ଟନ୍ତି, ଦୟାକଯି ତାଙ୍କଯ ଭୁଖୟ କାମବୟ ନୁ ସଯଣ କଯନ୍ତୁ । ମଦି ୄସ ଫସଯ ପ୍ରାପ୍ତ
ଟନ୍ତି କିଭୱା ଫର୍ତ୍ବଭାନ କାମବୟ କଯନ୍ତି ନାହିଁ, ଦୟାକଯି ତାଙ୍କଯ ୄଶଷ ଭୁଖୟ କାମବୟ ନୁ ସଯଣ କଯନ୍ତୁ ।

BVQ_18 ଅଣଙ୍କଯ ସହଧଭବୀ/ସହବାଗୀ ଜୄଣ କଭବଚାଯୀ, ନିଜସ୍ୱ-ନିମୁକ୍ତି କଭବଚାଯୀ, କିଭୱା ତାଙ୍କଯ ନିଜଯ ଫୟଫସାୟ କଯନ୍ତି କି?
(TN: ୄଦଶ-ନିଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି ିତ ସର୍ତ୍ବାଫୀ ୄମଯି କି ‘ୄଦୟମୁକ୍ତ କଭବଚାଯୀ’ କିଭୱା ‘ୄଦୟମୁକ୍ତ କଭବଚାଯୀ’ ଏଠାୄଯ "କଭବଚାଯୀ" ଯ ଥବ ପଷ୍ଟ କଯିଫାକୁ ଫୟଫହୃ ତ ୄହାଆାୄଯ ।)
ଦୟାକଯି ୄକଫ ଏକ ଫକ୍ସୄଯ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିନ୍ତୁ ।
1 ଜୄଣ କଭଣଚାଯୀ

3 ନିଜସ୍ଵ-ନିମୁକ୍ତି ସ କଭଣଚାଯୀଗଣ

2 କଭଣଚାଯୀ ଫିନା ନିଜସ୍ଵ ନିମୁକ୍ତି

4 ତାଙ୍କଯ ନିଜଯ ଫୟଫସାୟ ାଇେଁ କାମଣୟ କଯନ୍ତି

"ସହଧଭବୀ, ସହବାଗୀ: ନୟ କଭବଚାଯୀଙ୍କୁ ଯିଚାନା କଯନ୍ତି"
BVQ_19 ଅଣଙ୍କଯ ସହଧଭବୀ/ସହବାଗୀ ନୟ କଭବଚାଯୀଙ୍କୁ ଯିଚାନା କଯନ୍ତି କି?
(TN: ଯିଚାନା କଯିଫା ଥବ ୄଟ ୄମ ନୟଙ୍କଯ କାମବୟ ାଆେଁ ଦାୟୀ ଯହିଫା ଏଫଂ ଜୄଣ ୄନତୃତ୍ଵ ପ୍ରକାମବୟ ନିଯୀକ୍ଷଣ କଯିଫା ।)
ଦୟାକଯି ୄକଫ ଏକ ଫକ୍ସୄଯ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିନ୍ତୁ ।
1 େଁ
2 ନା
“ସହଧଭବୀ, ସହବାଗୀ: ଫୃ ର୍ତ୍ି ISCO 1988”
BVQ_20a ଅଣଙ୍କଯ ସହଧଭବୀ/ସହବାଗୀଙ୍କଯ ଫୃ ର୍ତ୍ି କଣ ୄଟ – ମଥା, ତାଙ୍କଯ ନାଭ କିଭୱା ଭୁଖୟ କାମବୟଯ ଅଖୟା କଣ ୄଟ? (ଦୟାକଯି ୄରଖନ୍ତୁ ଏଫଂ ମଥା ସମ୍ଭଫ ପଷ୍ଟ ବାଫୄଯ ଫର୍ଣ୍ବନା କଯନ୍ତୁ ।)
ତାଙ୍କଯ ଫୃ ତ୍ତି ଥିରା…………………………
BVQ_20b ତାଙ୍କଯ ଭୁଖୟ କାମବୟୄଯ, ପ୍ରାୟତଃ ୄକଉେଁ ପ୍ରକାଯଯ କାମବୟକା ୄସ କଯିଥାନ୍ତି? (ଦୟାକଯି ୄରଖନ୍ତୁ ଏଫଂ ମଥା ସମ୍ଭଫ ପଷ୍ଟ ବାଫୄଯ ଫର୍ଣ୍ବନା କଯନ୍ତୁ ।)
ଦୟାକଯି ଏଠାୄଯ ୄରଖନ୍ତୁ ………………………………………
BVQ_20c

ୄସ କାମବୟ କଯୁଥିଫା/କଯିଥିଫା ପାମ୍ବ/ସଂସ୍ଥା ଭୁଖୟତଃ କଣ କଯିଥାଏ – ମଥା, ୄକଉେଁ ପ୍ରକାଯଯ ଉତ୍ପାଦନ/ପ୍ରକାମବୟ ଅଣଙ୍କଯ କାମବୟସ୍ଥାନୄଯ ସଞ୍ଚାିତ ୄହାଆଥାଏ? (ଦୟାକଯି ୄରଖନ୍ତୁ ଏଫଂ ମଥା
ସମ୍ଭଫ ପଷ୍ଟ ବାଫୄଯ ଫର୍ଣ୍ବନା କଯନ୍ତୁ ।)
ଦୟାକଯି ଏଠାୄଯ ୄରଖନ୍ତୁ ………………………………………
"ସହଧଭବୀ, ସହବାଗୀ: ଭୁଖୟ ସ୍ଥିତ"ି
ଅଣଙ୍କଯ ସହଧଭବୀ/ସହବାଗୀଙ୍କ ଫର୍ତ୍ବଭାନଯ ସ୍ଥିତ ି ବାଫୄଯ ନିୄଭନାକ୍ତ ଭଧ୍ୟଯି ୄକଉେଁଟ ି ବର ବାଫୄଯ ଫୟାଖୟା ୄହଉଛି? ମଦି ୄସ ସ୍ଥାୟୀବାଫୄଯ ୄଦୟ ାଆେଁ କାମବୟ କଯୁ ନାହେଁାନ୍ତି କାଯଣ ୄଟ
ସ୍ଥାୟୀ ସୁସ୍ଥତା/ିତା ୄହାଆଥିଫା ୄମାଗେଁୁ/ଫକାଶ/ଧଭବଘାଟ, ଆତୟାଦି, ଦୟାକଯି ତାଙ୍କଯ ସାଧାଯଣ କାମବୟ ସ୍ଥିତି ନୁ ସଯଣ କଯନ୍ତୁ ।

BVQ_21

ଦୟାକଯି ୄକଫ ଏକ ଫକ୍ସୄଯ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିନ୍ତୁ ।
1

ମଦି ଜୄଣ ୄଦୟମୁକ୍ତ କଭଣଚାଯୀ ଅେନ୍ତି (ଜୄଣ କଭଣଚାଯୀ, ନିଜସ୍ଵ-ନିମୁକ୍ତି, କିଭୱା ତାଙ୍କଯ ନିଜଯ
ଫୟଫସାୟ କଯୁଥିଫା ବାଫୄଯ)

6 ଅଫସଯପ୍ରାପ୍ତ

2 ୄଫକାଯୀ ଏଫାଂ ଏକ କାମଣୟ ାଇେଁ ସନ୍ଧାନୄଯ ଅଛି

7 ଘଯ କାମଣୟ କୄଯ, ଘଯଯ ଫୁ ଝାଭଣା କୄଯ, ଶିଶୁ ଏଫାଂ ଅନୟ ଫୟକ୍ତିଭାନଙ୍କଯ ଅୄେ

3 ଶିକ୍ଷାୄଯ (ଜୄଣ ନିମୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ଦ୍ଵାଯା ୄଦୟମୁକ୍ତ ନୁ ୄ େଁ), ଅଫକାଶୄଯ ଥିୄର ସ୍କୁର/ଛାତ୍ର/ୁିଲ୍

9 ଅନୟାନୟ

4 ଶିକ୍ଷାଥଣୀ କିଭୱା ତାରିଭ ୄନଉଥିଫା
5 ସ୍ଥାୟୀବାଫୄଯ ଅସୁସ୍ଥ କିଭୱା ଅକ୍ଷଭ ଅୄେ
“ୄେଡ୍ ୟୁ ନୟ
ି ନ୍ ସବୟ”
ି ନ୍ କିଭୱା ସଭଯି ସଂସ୍ଥାଯ ସବୟ ଯହିଛନ୍ତି କି? ମଦି ହେଁ: ତାହା ଫର୍ତ୍ବଭାନ କିଭୱା ୄକଫ ୂଫବୄଯ ଥିୄର?
BVQ_22 ଅଣ କିଭୱା ଅଣ ୄକୄଫ ଫି ଏକ ୄେଡ୍ ୟୁ ନୟ
(TN: ୄଦଶ-ନିଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି ିତ ସର୍ତ୍ବାଫୀ "ୟୁ ନୟ
ି ନ୍ ସଦସୟତା" ଯ ଥବ ପଷ୍ଟ କଯିଫାକୁ ଏଠାୄଯ ଫୟଫହାଯ ୄହାଆାୄଯ ।)
ଦୟାକଯି ୄକଫ ଏକ ଫକ୍ସୄଯ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିନ୍ତୁ ।
1 େଁ, ଫତ୍ତଣାଭାନ

3 ନା, ୄକୄଫ ନୁ ୄ େଁ

2 େଁ, ୂଫଣୄଯ କିନ୍ତୁ ଫତ୍ତଣଭାନ ନୁ ୄ େଁ
“ୄଦଶ-ନିଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି ିତ ଧଭବ ସଭୱନ୍ଧ”
BVQ_23 ଅଣ ଏକ ଧଭବଯ ଟନ୍ତି କି, ମଦି ହେଁ, ୄକଉେଁ ଧଭବ ୄଟ?
ଦୟାକଯି ୄକଫ ଏକ ଫକ୍ସୄଯ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିନ୍ତୁ ।
0

ୄକୌଣସି ଧଭଣ ନୁ ୄ େଁ

6

ଭୁସରଭାନ

1

କାଥରି କ୍

7

ୄଫୈଦ୍ଧଧଭଣୀ

2

ୄପ୍ରାୄେଷ୍ଟାଣ୍ଟ୍

8

3

ଶାସ୍ତ୍ର ସଭୱନ୍ଧୟ
ି

9

ଅନୟ ଏସୀୟ ଧଭଣ

4

ଅନୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧଭଣ

10

ଅନୟ ଧଭଣ

5

ୄଜୱିସ୍

ନ୍ଦ
ି ୁ

“ଧାଭିକ ୄସଫାୄଯ ନିୟିଜନ”
BVQ_24 ଏହି ପ୍ରକାଯଯ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାମବୟକ୍ରଭ ଫୟତିତ ୄମଯି କି ଫିଫାହ, ନ୍ତଷ୍ଟିକ୍ରିୟା, ଆତୟାଦି, ଫୟତିତ ଅଣ ୄକୄତ ଧାଭିକ ୄସଫା କଯନ୍ତି?
ଦୟାକଯି ୄକଫ ଏକ ଫକ୍ସୄଯ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିନ୍ତୁ ।
1 ସପ୍ତା କୁ ଅୄନକ ଥଯ କିଭୱା ପ୍ରାୟତଃ

5 ଫର୍ଣକୁ ଅୄନକ ଥଯ

2 ସପ୍ତା କୁ ଥୄଯ

6 ଫର୍ଣକୁ ଥୄଯ

3 ଏକ ଭାସକୁ 2 କିଭୱା 3 ଥଯ

7 ଫ ୁ ତ କମ୍ ଫର୍ଣକୁ ଏକ ଥଯ

4 ଭାସକୁ ଥୄଯ

8 ୄକୄଫ ନୁ ୄ େଁ

“ଶୀଷବ-ନିଭନ ନିଜସ୍ୱ-ସ୍ଥାନିତ”
ି ଯହିଛ ି ମାହା ଶୀଷବକୁ ୄଟ ମାହା ନିଭନ ଟକୁ ଯହିଫ । ନିଭନଯ ୄେଲ୍୍ୄଯ ମାହା ଶୀଷବ ଠାଯୁ ନିଭନକୁ ଚାୄର । ଅଣ ଏହି ୄେଲ୍୍ୄଯ ନିଜକୁ ୄକଉେଁଠି ଯଖିୄଫ?
BVQ_25 ଅଭଯ ସଭାଜୄଯ, ୄଗାଷ୍ଠୀଗୁଡକ
ଦୟାକଯି ୄକଫ ଏକ ଫକ୍ସୄଯ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିନ୍ତୁ ।
10 ଶୀଷବ

5

9

4

8

3

7

2
1 ନିଭନ

6
“ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକାଯୀ ଫିଗତ ସାଧାଯଣ ନିଫବାଚନୄଯ ବାଗ ୄନଥିୄର କି?”

ଫର୍ତ୍ବଭାନ ସଭୟୄଯ କିଛ ି ୄରାକ ୄକୌଣସି ୄଗାଟିଏ କିଭୱା ନୟ କାଯଣଯୁ ୄବାଟ ଦିନ୍ତି ନାହିଁ, କଣ ଅଣ 2014 ଏପ୍ରି ଲ୍-ୄଭ ଭାସୄଯ ୄହାଆଥିଫା ୄରାକସବା ନିଫବାଚନୄଯ ୄବାଟଦାନ
କଯିଥିୄର? ଦୟାକଯି ୄଗାଟିଏ ଫିକଳ୍ପ ଚୟନ କଯନ୍ତୁ।

BVQ_26

ଦୟାକଯି ୄକଫ ଏକ ଫକ୍ସୄଯ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିନ୍ତୁ ।
1 େଁ, ଭେଁୁ ୄବାେ ୄଦଇଥିରି (ଦୟାକଯି BVQ_27 ସହିତ ଜାଯି ଯଖନ୍ତୁ)
2 ନା, ଭେଁୁ ୄବାେ ୄଦଇନଥିରି (ଦୟାକଯି BVQ_28 ସହିତ ଜାଯି ଯଖନ୍ତୁ)
0

ଫିଗତ ନିଫଣାଚନୄଯ ଭେଁୁ ୄବାେ ୄଦଫାକୁ ୄମାଗୟ ନଥିରି (ଦୟାକଯି BVQ_28 ସହିତ ଜାଯି
ଯଖନ୍ତୁ)
“ଫିଗତ ନିଫବାଚନୄଯ ୄକଉେଁ ଦକୁ ୄବାଟ ୄଦଆଥିୄର”

BVQ_27 [2014 ଏପ୍ରି ଲ୍-ୄଭୄଯ ୄହାଆଥିଫା ୄରାକସବା ନିଫବାଚନ ଫିଷୟୄଯ ଚିନ୍ତା କଯନ୍ତୁ]। ୄକଉେଁ ାଟି ାଆେଁ ଅଣ ୄବାଟଦାନ କଯିଥିୄର? ଦୟାକଯି ୄଗାଟିଏ ଫିକଳ୍ପ ଚୟନ କଯନ୍ତୁ।
ଦୟାକଯି ୄକଫ ଏକ ଫକ୍ସୄଯ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିନ୍ତୁ ।
1 କାଂୄଗ୍ରସ୍ +

5 ଆଞ୍ଚିକ ଦ

2 ଫିୄଜି +

6 ଅନୟାନୟ …………………. (ନିଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି କଯନ୍ତୁ)

3 ଫାଭ ସମ୍ମୁଖ ଦଗୁଡକ
ି /କଭୁୟନିଷ୍ଟ ଦ

0 କ ି ାଯିଫି ନା ିଁ

4 ତୃ ତୀୟ ସମ୍ମୁଖ
“ୄଦଶ ନିଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି ିତ: ଭୂ ୄଦଶ / ଯାଷ୍ଟ୍ର ୄଗାଷ୍ଠୀ / ଯାଷ୍ଟ୍ର ଯିଚୟ / ଯିଫାଯ ଭୂ”
ଅଣଙ୍କଯ ୄଦଶ-ନିଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି ିତ ସହିତ ଯଫର୍ତ୍ବୀ ପ୍ରଶନଗୁଡକ
ି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକାଯୀଙ୍କଯ ଉଦ୍ଧିଷ୍ଟିତ କଳ୍ପନା ଉୄଯ ୄଟ ଯାଷ୍ଟ୍ର ୃ ଷ୍ଠଟ କିଭୱା ଏକ ଯାଷ୍ଟ୍ର ୄଗାଷ୍ଠୀ/ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଠାଯୁ ଅସିଥାଏ ।
ି କଯନ୍ତୁ ନିୄଭନାକ୍ତ ୄଗାଷ୍ଠୀଗୁଡକ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକଉେଁଠାଯୁ ଅଣ ଅସିଥିଫା ଫିଚାଯକୁ ନିନ୍ତି?
BVQ_28 ଦୟାକଯି ସୂଚତ
ଦୟାକଯି ୄକଫ ଏକ ଫକ୍ସୄଯ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିନ୍ତୁ ।
1 ନ୍ଦ
ି ୁ :ଏସସି (ଅନୁ ସୂଚତ
ି ଜାତି/ଦିତ)

7 ଭୁସରଭାନ: ଅନୟାନୟ

2 ନ୍ଦ
ି ୁ : ଏସେି (ଅନୁ ସୂଚତ
ି ଆଦିଫାସୀ)

8 ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍: ସାଧାଯଣ

3 ନ୍ଦ
ି ୁ : ଓଫିସି (ଅନୟାନୟା ଛୁ ଆ ଫଗଣ)

9 ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍: ଅନୟାନୟ

4 ନ୍ଦ
ି ୁ : ଉଚ୍ଚ ଜାତି ନ୍ଦ
ି ୁ

10 ସିଖ୍: ସାଧାଯଣ

5 ଭୁସରଭାନ: ସିୟା

11 ସିଖ୍: ଦିତ

6 ଭୁସରଭାନ: ସୁନ୍ନି

0 ଅନୟାନୟ-ଦୟାକଯି ନିର୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ
ି କଯନ୍ତୁ

“ଘୄଯ ୄକୄତ ଜଣ ଫୟକ୍ତି ଛନ୍ତି”
<TN: ଶିଶୁ ଭଧ୍ୟୄଯ ବାଗ ାଆେଁ ଫୟସ ଫୟଫହୃ ତ ୄହଫ । ଛୁ ଅ – [େୁଲ୍ ଫୟସ] ଚତୁ ବବୁଜ ବ୍ରାୄକଟ୍୍ୄଯ – ଅଣଙ୍କଯ ୄଦଶୄଯ ଫାଧ୍ୟତାଭୂକ େୁଲ୍ ମି ଫା ଦ୍ୱାଯା ନିଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି ୄହଫ । ବାଯତୄଯ େୁଲ୍
ମିଫାଯ ଫାଧ୍ୟତାଭୂକ ଫଷବ ୄହଉଛି 5 । ୄତଣୁ, 5 ଠାଯୁ 17 ଫଷବଯ ଫୟେଙ୍କୁ ଶିଶୁ ବାଫୄଯ ଗଣନା ୄହଫ, ୄମଉେଁଠାୄଯ 4 ଫଷବ ଠାଯୁ କମ୍ ଥିୄଫ, ୄସଭାନଙ୍କୁ "ଛୁ ଅ" କୁ ହାମି ଫ ।
BVQ_29 ନିଜକୁ ଭିଶାଆ, ୄକୄତଜଣ ୄରାକ – ଶିଶୁ ଭିଶାଆ – ଅଣଙ୍କର ଘୄଯ ଫାସ କଯନ୍ତି?
ଦୟାକଯି ଏଠାୄଯ ୄରଖନ୍ତୁ ………………………………………
BVQ_29a ଅଣଙ୍କଯ ଘୄଯ ୄକୄତ ଜଣ ଫୟେ ଫାସ କଯନ୍ତି (18 ଫଷବ କିଭୱା ଧିକ) ?
ଦୟାକଯି ଏଠାୄଯ ୄରଖନ୍ତୁ ………………………………………
BVQ_30 ଅଣଙ୍କଯ ଘୄଯ 5 ଠାଯୁ 17 ଭଧ୍ୟୄଯ ୄକୄତ ଜଣ ଶିଶୁ ଫାସ କଯନ୍ତି?
ଦୟାକଯି ଏଠାୄଯ ୄରଖନ୍ତୁ ………………………………………
BVQ_31 ଅଣଙ୍କଯ ଘୄଯ 4 ଫଷବ ମବୟନ୍ତ ୄକୄତଜଣ ଛୁ ଅ ଛନ୍ତି?
ଦୟାକଯି ଏଠାୄଯ ୄରଖନ୍ତୁ ………………………………………
“ଫୟକ୍ତି ଗତ ଅୟ”
BVQ_32 କଯ ଏଫଂ ନୟାନୟ କାଟ ୂଫବଯୁ, ହାଯାହାଯି ଅଣଙ୍କଯ ୄଭାଟ ଭାସିକ ଅୟ ୄକୄତ ୄଟ?
(TN: ଫୟାଖୟାତ୍ମକ ଫିଫଯଣୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକାଯୀଙ୍କ ୄଦଶ-ନିଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି କାଟ ୄମାଡି ୄହାଆାଯିଫ ।)
ଦୟାକଯି ଏଠାୄଯ ୄରଖନ୍ତୁ ……………………………………… ( ଟଙ୍କା) (ମଦି
ଅଣ ଏକ ଘୄଯ ଯହୁ ଛନ୍ତି (ଦୟାକଯି BVQ_34 ସହିତ ଜାଯି ଯଖନ୍ତୁ)
“ଘଯ ଅୟ”
ି ୂଫବଯୁ, ଅଣଙ୍କଯ ଘଯ ୄଭାଟ ଭାସିକ ଅୟ ୄକୄତ ୄଟ? (TN: ଫୟାଖୟାତ୍ମକ ଫିଫଯଣୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକାଯୀଙ୍କ ୄଦଶ-ନିଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି କାଟ ୄମାଡି ୄହାଆାଯିଫ ।)
BVQ_33 କଯ ଏଫଂ ନୟାନୟ କାଟଗୁଡକ
ଦୟାକଯି ଏଠାୄଯ ୄରଖନ୍ତୁ ………………………………………( ଟଙ୍କା)
BVQ_34 ଅଣଙ୍କଯ ଫର୍ତ୍ବଭାନଯ ୄଫୈଫାହିକ ସ୍ଥିତ ି କଣ ? (ଦୟାକଯି ୄଗାଟିଏ ଉର୍ତ୍ଯ ଫାଛନ୍ତୁ)
1 ଫିଫା ତ
ି

5 ଫିଧଫା

2 ସିବିର େଣନଯଶି

6 ଭେଁୁ ୄକୄଫ ଫିଫା କଯିନା ିଁ

3 ସ ଧଭଣୀଙ୍କ ଠାଯୁ ଅରଗା ୄ ାଇଛି (କିନ୍ତୁ ଏ ମଣୟନ୍ତ ଆଇନତଃଫିଫା ତ
ି )
4 ସ ଧଭଣୀଙ୍କ ଠାଯୁ ଛାଡତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ
BVQ_35

ଅଣଙ୍କଯ ିତା ୄକଉେଁ ୄଦଶୄଯ ଜନମଗ୍ରହଣ କଯିଥିୄର ?
<TN: “ୄଦଶ” କହିୄର ଏଠାୄଯ ଯାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଫୁ ଝାଏ, ୄକୌଣସି ଉାଜାତୀୟ ଞ୍ଚ ଫା ୄକ୍ଷତ୍ରକୁ ଫୁ ଝାଏ ନାହିଁ, ମଦି ଭୂ ଜନମ ୄନଆଥିଫା ୄଦଶ ଅଉ ଫିଦୟଭାନ ନାହିଁ କିଭୱା ୂଫବ ନାଭୄଯ ନାହିଁ ୄତୄଫ
ଅଣଙ୍କ ଜନମସ୍ଥାନ ଫସ୍ଥିତ ଯହିଥିଫା ୄଦଶଯ ଫର୍ତ୍ବଭାନଯ ନାଭ ୄରଖନ୍ତୁ ।>
ୄଭା ିତା ଏଠାୄଯ ଜନମଗ୍ର ଣ କଯିଥିୄର ……………

BVQ_36 ଅଣଙ୍କଯ ଭାଅ ୄକଉେଁ ୄଦଶୄଯ ଜନମଗ୍ରହଣ କଯିଥିୄର ?
<TN: “ୄଦଶ” କହିୄର ଏଠାୄଯ ଯାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଫୁ ଝାଏ, ୄକୌଣସି ଉାଜାତୀୟ ଞ୍ଚ ଫା ୄକ୍ଷତ୍ରକୁ ଫୁ ଝାଏ ନାହିଁ, ମଦି ଭାଅଙ୍କଯ ଭୂ ଜନମ ୄନଆଥିଫା ୄଦଶ ଅଉ ଫିଦୟଭାନ ନାହିଁ କିଭୱା ୂଫବ ନାଭୄଯ ନାହିଁ
ୄତୄଫ ତାଙ୍କଯ ଜନମସ୍ଥାନ ଫସ୍ଥିତ ଯହିଥିଫା ୄଦଶଯ ଫର୍ତ୍ବଭାନଯ ନାଭ ୄରଖନ୍ତୁ ।>
ୄଭା ଭାଆ ଏଠାୄଯ ଜନମଗ୍ର ଣ କଯିଥିୄର ……………
BVQ_37

ଅଣ ୄମଉେଁ ସ୍ଥାନୄଯ ଫାସ କଯୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ କିଯି ବାଫୄଯ ଫର୍ଣ୍ବନା କଯିୄଫ (ଦୟାକଯି ୄଗାଟିଏ ଉର୍ତ୍ଯ ଫାଛନ୍ତୁ)
1 ୄଗାେିଏ ଫଡ଼ ସ ଯ

4 ୄଗାେିଏ ଭପସର ଗେଁା

2 ସ ଯ ତି ଅଞ୍ଚ କିଭୱା ଫଡ଼ ସ ଯଯ ଉାନ୍ତ

5 ୄଦଶୄଯ ଯ ଥି
ି ଫା ୄଗାେିଏ ପାଭଣ ଫା ଘଯ

3 ୄଗାେିଏ ୄଛାେ ସ ଯ ଫା ୋଉନ୍

