অনুগ্ৰহ কনি মন কনিব হয ননয়নানিনিত প্ৰশ্নাৱ ীসমূহত ‘চাকনি অথবা কামকাজ’ সংক্ৰান্তীয় সকয় া প্ৰকািি ননয়য়াজন আয়ছ য’ত ননজি
বযৱসায়ও অন্তভুণ ি সহ আয়ছ

Q1

a

b

Q2

ননয়নানিনিত প্ৰয়তযকয়টা উনিি নবপিীয়ত থকা বক্স এটাত টিক নচহ্ন নদ উনিসমূহি সসয়ত আপুনন নকমান পযণন্ত সহমত বা অসহমত হপাষ্ৰ্ কয়ি হসয়া
কামকাজক সািািৰ্ নহচায়প গৰ্য কনি প্ৰদৰ্ণন কিক৷ অনুগ্ৰহ কনি প্ৰয়তযক ৰ্ািীয়ি এয়কাটা বক্সত টিক নচহ্ন নদয়ক৷

চাকনি অথবা কামকাজ হকৱ িন অজণ নি এক আনহ াি বায়দ আন এয়কা নহয়

যনদ হমাি টকাি প্ৰয়য়াজন নাথানক য়হোঁ য়তন তথানপও মই হবতনযুি চাকনি অথবা
কামকাজ কনিবল ভা পায় ায়হোঁ য়তন

1

সম্পূৰ্ণ সহমত

2

সহমত

3
4

সহমত নহয় বা অসহমত নহয়
অসহমত

5

সম্পূৰ্ণ অসহমত

8

বাচনন কনিব পিা নাই

ননয়নানিনিত সমূহি পিা এয়কাটা বক্সত টিক নচহ্ন নদ বযনিগতভায়ৱ আপুনন ননয়নানিনিতসমূহি পিা চাকনি অথবা কামকাজ সন্দভণ ক নকমান মানযতা নদয়য়
প্ৰদৰ্ণন কিক৷অনগ্ৰহ কনি প্ৰয়তযক ৰ্ািীয়ি এয়কাটা বক্সত টিক নচহ্ন নদয়ক৷
নকমান প্ৰয়য়াজনীয় হয় ….

a

চাকনি অথবা কামকাজ সুিক্ষা নননিত হহাৱা

b

অনিক উপাজণ ন

1

অনত প্ৰয়য়াজনীয়

c

উন্ননতি বনিয়া সুনবিা

2

প্ৰয়য়াজনীয়

d

এক আনন্দদায়ক (মনি পছন্দ অনুসনি) চাকনি অথবা কামকাজ

3

প্ৰয়য়াজনীয়ও নহয় অপ্ৰয়য়াজনীয়ও নহয়

e

এটা এয়নকুৱা চাকনি বা কামকাজ য’ত স্বতন্ত্ৰ অনুসনি কাম কিাি সুনবিা হপাৱা যায়

4

অপ্ৰয়য়াজনীয়

f

এটা এয়নকুৱা চাকনি অথবা কামকাজ য’ত আনক সহায় কিাি স্বািীনতা প্ৰাপ্ত কিা
হয়

5

সম্পূৰ্ণ অপ্ৰয়য়াজনীয়

g

এটা এয়নকুৱা চাকনি অথবা কামকাজ নয সমাজি বায়ব উপয়যাগী হয়

8

বাচনন কনিব পিা নাই

h

এটা এয়নকুৱা চাকনি বা কামকাজ য’ত ননজি সময় বা কমণনদন ননিণািৰ্ কিা
স্বািীনতা হপাৱা যায়

i

এটা এয়নকুৱা চাকনি অথবা কামকাজ য’ত অনয হ াকি সসয়ত বযনিগত পযণায়ত
সম্পকণ গনি তু ন ব পানি

Q3

ননজি পানিবানিক জীৱনি সুিি বায়ব আপুনন চাকনি অথবা কামকাজি ভা সুনবিা তযাগ কনিয়ছ হননক? অনুগ্ৰহ কনি প্ৰয়তযক ৰ্ািীয়ি এয়কাটা বক্সত টিক
নচহ্ন নদয়ক৷ হটাকাাঃ ‘‘পনিবাি’’ক বযাপক িিয়ৰ্ বুনজ হ াৱায়টা উনচত।

1

হয়, মই এয়নকুৱা কনিয়ছাোঁ আিু নিতীয়বািল ও এয়নকুৱা কনিম

4

নহয়, মই এয়নকুৱা কিা নাই আিু ভনৱষ্যয়তও এয়নকুৱা নকয়িাোঁ

2

হয়, মই এয়নকুৱা কনিয়ছা নকন্তু নিতীয়বাি এয়নকুৱা নকয়িাোঁ

8

বাচনন কনিব পিা নাই

3

নহয়, মই এয়নকুৱা কিা নাই নকন্তু এয়নকুৱা কনিম চায়গ

Q4

ননজি পানিবানিক জীৱনি সুিি বায়ব আপুনন সন্তুনিনবহীন চাকনি অথবা কামকাজ কয়ি অথবা কনি থানকবয়ন? অনুগ্ৰহ কনি প্ৰয়তযক ৰ্ািীয়ি এয়কাটা বক্সত
টিক নচহ্ন নদয়ক৷ হটাকাাঃ ‘‘পনিবাি’’ক বযাপক িিয়ৰ্ বুনজ হ াৱা উনচত

1

হয়, মই এয়নকুৱা কনিয়ছাোঁ আিু নিতীয়বািল ও এয়নকুৱা কনিম

4

নহয়, মই এয়নকুৱা কিা নাই আিু ভনৱষ্যয়তও এয়নকুৱা নকয়িাোঁ

2

হয়, মই এয়নকুৱা কনিয়ছা নকন্তু নিতীয়বাি এয়নকুৱা নকয়িাোঁ

8

বাচনন কনিব পিা নাই

3

নহয়, মই এয়নকুৱা কিা নাই নকন্তু এয়নকুৱা কনিম চায়গ

Q5

চাকনি অথবা কামকাজ সন্দভণ ত নবগত পাোঁচ বছিত চাকনি অথবা কামকাজি আয়বদন প্ৰদান, হবতন বৃদ্ধই অথবা প্ৰয়মাশ্বনি বায়ব আয়পানাি সসয়ত হকায়না
হভদভাৱ সহয়ছ হননক? অনুগ্ৰহ কনি প্ৰয়তযক ৰ্ািীয়ি এয়কাটা বক্সত টিক নচহ্ন নদয়ক৷

1

হয় (অনুগ্ৰহ কনি প্ৰশ্ন 6ি উত্তি নদয়ক)

2

নহয় (অনুগ্ৰহ কনি হপানপটীয়ালক প্ৰশ্ন 7স যাওক)

0

চাকনি অথবা কামকাজ কিা নাই অথবা কামকাজি সন্ধান কিা নাই
(অনুগ্ৰহ কনি হপানপটীয়ালক প্ৰশ্ন 7স যাওক)

Q6

আয়পানাি নচন্তািািা সসয়ত হভদভাৱি মুিয কািৰ্ নক আনছ ? অনুগ্ৰহ কনি প্ৰয়তযক ৰ্ািীয়ি এয়কাটা বক্সত টিক নচহ্ন নদয়ক৷

11

হমাি বয়স

16

হমাি অক্ষমতা/মাননসক অথবা ৰ্ািীনিক হবমাি

12

হমাি বৰ্ণ, জানত

17

হমাি পানিবানিক দানয়ত্ব

13

হমাি িাষ্ট্ৰীয়ত্ব

18

হমাি িাজলননতক দৃনিভংগী

14

হমাি ন ঙ্গ

19

অনয কািৰ্

15

হমাি িমণ

8

বাচনন কনিব পিা নাই

Q7

নবগত পাোঁচ বছিত চাকনি অথবা কামকাজি সময়ত আয়পানাি হজযষ্ঠ নবষ্য়া অথহা সহ কমণচািীয়য় নবিি কনিয়ছ হননক, উদাহিৰ্স্বিূয়প আয়পানাক হকায়নাবাই
দানব-িমনত নদয়ছ অথবা আপুনন হকায়নািিৰ্ি ৰ্ািীনিক অথবা মাননসক হৰ্াষ্ৰ্ অনুভৱ কনিয়ছ৷ অনুগ্ৰহ কনি প্ৰয়তযক ৰ্ািীয়ি এয়কাটা বক্সত টিক নচহ্ন
নদয়ক৷(হটাকাাঃ কাযণস্থ ীত উৎপীড়ন হকৱ হযৌন উৎপীড়নতেই সীনমত নহয়, ইয়াত বহুত িিৰ্ি আক্ৰাত্মক বযৱহাি অন্তভুণ ি হ’ব পায়ি য’ত
পীনিতই ভয় অথবা নবিি অনুভৱ কনিব পায়ি৷)

1

হয়

2

নহয়

Q8

a

b

Q9

0

প্ৰয়যাজয নহয় (হমাি চাকনি অথবা কামকাজ/হজযষ্ঠ/সহকমী নাই)

ননয়নানিনিত উনিি সসয়ত নকমান পযণন্ত আপুনন সহমত বা অসহমত হয়? প্ৰয়তযক ৰ্ািীয়ি এয়কাটা বক্সত টিক নচহ্ন নদয়ক৷

শ্ৰনমকি ননজি নহতায়থণ সুদিৃ শ্ৰনমক সংগঠনি প্ৰয়য়াজন হয়।

সব শ্ৰনমক সংগঠন ভািতি অথণবযৱস্থাি বায়ব হবয়া হয়।

1

সম্পূৰ্ণ সহমত

2

সহমত

3

সহমত নহয় বা অসহমত নহয়

4

অসহমত

5

সম্পূৰ্ণ অসহমত

8

বাচনন কনিব পিা নাই

িনি ওক হয বতণ মান আপুনন ননজি কমণি নস্থনত সন্দভণ ত ননয়জ নসদ্ধান্ত ’ব পায়ি৷আপুনন ননয়নানিনিতি পিা হকানয়টা বাচনন কনিব? অনুগ্ৰহ কনি প্ৰয়তযক
ৰ্ািীয়ি এয়কাটা বক্সত টিক নচহ্ন নদয়ক৷ <স্পিীকিৰ্ হটাকাাঃ আনম ফু -টাইম আিু পাটণ -টাইম চাকনি অথবা কামকাজ সন্দভণ ত এইদয়ি জাননব নবচানিয়ছাোঁ
য’ত ফু -টাইম আিু পাটণ -টাইম চাকনি অথবা কামকাজ এই দুটা ৰ্ব্দি গুিত্বু থায়ক৷ হকাষ্ঠকত ন নিত সংিযা প্ৰয়য়াজন অনুসায়ি হদৰ্ নহচাপত নবনভন্ন হ’ব
পায়ি৷ >

1

ফু -টাইম চাকনি অথবা কামকাজ [প্ৰনত সপ্তাহত 30 ঘণ্টা বা অনিক]

4

হকায়না হবতনযুি চাকনি বা কামকাজ নহয়

2

পাটণ -টাইম চাকনি অথবা কামকাজ [প্ৰনত সপ্তাহত 10-29 ঘণ্টা]

8

বাচনন কনিব পিা নাই

3

সপ্তাহত [10] ঘণ্টাতলক কম চাকনি অথবা কামকাজ

Q10

1

বতণ মায়ন আপুনন উপাজণ নি বায়ব হকায়না কাম কনি আয়ছ হননক? অনুগ্ৰহ কনি প্ৰয়তযক ৰ্ািীয়ি এয়কাটা বক্সত টিক নচহ্ন নদয়ক৷ <স্পিীকৰ্ হটাকাাঃ ‘‘বতণ মায়ন
কাম কনি আয়ছ ’’ি অথণ স্ব-ননয়য়াজন আিু কমণচািী দুয়য়াটাই বুজাইয়ছ আিু ইয়াত এয়নকুৱা হ ায়কা অন্তভুণ ি সহয়ছ নয ননয়য়ানজত আিু বতণ মায়ন ছুটিত আয়ছ >
হয় (অনুগ্ৰহ কনি প্ৰশ্ন 11ি উত্তি নদয়ক)

2

নহয় (অনুগ্ৰহ কনি হপানপটীয়ালক প্ৰশ্ন 32স যাওক)

যনদ আপুনন বতণ মায়ন হবতনি বায়ব কাম কনি আয়ছ (কাম কনি আয়ছ নকন্তু ছু টিত আয়ছ): অনুগ্ৰহ কনি প্ৰশ্ন 11-31 ি উত্তি নদয়ক

Q11

ননয়নমত অভািটাইমক অন্তুভুণ ি কনি ননজি কামি সময় আিু আয়পানাি মুিয কামি পিা উপাজণ ন কিা িনি নবষ্য়য় ভাবক৷ যনদ আয়পানাক এই নতননটাি
পিা নযয়কায়না এটা বাচনন কনিব গীয়া হয় হতয়ন্ত হকানয়টা বাচনন কনিব? (অনুগ্ৰহ কনি এটা হকৱ এটা বক্সত টিক নচহ্ন নদয়ক)

1

অনিক সময় কাম কিা আিু অনিক িন ঘটা

3

কম সময় কাম কিা আিু কম িন উপাজণ ন কিা

2

নযমান সময় কাম কিা নসমান সময়য়ি িন উপাজণ ন কিা

8

বাচনন কনিব পিা নাই

Q12

ননজি (মুিয) চাকনি অথবা কামকাজ সম্বন্ধীয় ইয়াি প্ৰয়তযক উনিি এটা নবকল্প বাচনন কিক আিু আমান জনাওক হয ইয়াি হকানয়টাত আপুনন সহমত বা
অসমত প্ৰকাৰ্ কনিয়ছ নয আয়পানাি চাকনি অথবা কামকাজত প্ৰয়যাজয হয়৷ অনুগ্ৰহ কনি প্ৰয়তযক ৰ্ািীয়ি এয়কাটা বক্সত টিক নচহ্ন নদয়ক৷৷ <স্পিীকিৰ্
হটাকাাঃ যনদ হকায়নাবা বযনি এটা বা অনিক চাকনি অথবা কামকাজ কয়ি হতয়ন্ত এই প্ৰশ্ন হতওোঁি মুিয কাময়টাি ওপিত কিা সহয়ছ >

a

হমাি চাকনি অথবা কামকাজ সুিনক্ষত

b

হমাি উপাজণ ন অনিক

1

সম্পূৰ্ণ সহমত

c

হমাি উত্তিৰ্ি বায়ব অনিক সুয়যাগ আয়ছ

2

সহমত

d

হমাি চাকনি অথবা কামকাজ আনন্দদায়ক (মনি পছন্দি) হয়

3

সহমত নহয় বা অসহমত নহয়

e

মই স্বতন্ত্ৰভায়ৱ কাম কনিব পায়িাোঁ

4

অসহমত

f

হমাি চাকনি অথবা কামকাজি জনিয়য়ত আনক সহায় কনিব পায়িাোঁ

5

সম্পূৰ্ণ অসহমত

g

হমাি চাকনি অথবা কামকাজ সমাজি উপয়যাগী হয়

8

বাচনন কনিব পিা নাই

h

হমাি চাকনি অথবা কামকাজত অনয হ াকি বযনিগত সম্পকণ আয়ছ

Q13

a

b

Q14

a

b

এনতয়া আয়পানাি কামকাজি পনিনস্থনত সন্দভণ ত নকছু প্ৰশ্ন৷ অনুগ্ৰহ কনি ননয়নানিনিতসমূহত এয়কাটা বক্সত টিক নচহ্ন নদ হসইয়বাি আয়পানাি কমণত হকয়নদয়ি
প্ৰয়যাজয হয় প্ৰদৰ্ণন কিক৷ অনুগ্ৰহ কনি প্ৰয়তযক ৰ্ািীয়ি এয়কাটা বক্সত টিক নচহ্ন নদয়ক৷

আপুনন নকমান বাি কঠিন ৰ্ািীনিক পনিশ্ৰম কনিব গীয়া হয়?

নকমানবাি আয়পানাি ননজা কাময়টা হেৰ্পূৰ্ণ হযন অনুভৱ হয়?

1

সদায়য়ই

2

প্ৰায়য়ই

3

হকনতয়াবা

4

কানচযৎ

5

হকনতয়াও নহয়

8

বাচনন কনিব পিা নাই

1

সদায়য়ই

2

প্ৰায়য়ই

3

হকনতয়াবা

4

কানচযৎ

5

হকনতয়াও নহয়

8

বাচনন কনিব পিা নাই

অনুগ্ৰহ কনি প্ৰয়তযক ৰ্ািীয়ি এয়কাটা বক্সত টিক নচহ্ন নদয়ক৷

আিু নকমান বাি আপুনন কামকাজ সামানয সময়ি বায়ব ঘিি পিা কয়ি?

আিু নকমান বাি আপুনন কামকাজি সপ্তাহান্তত ছু টিি নদনয়তা কাম কয়ি?

Q15

ননয়নাি উনিসমূহি িািা হকানয়টায়ৱ আয়পানাি কাম কিাি সময় ননিণািৰ্ হহাৱায়টা বুজায়? (ইয়াত ‘কাম কিাি সময়’ি িািা আনম আয়পানাি কাম কিাি
সময় আিম্ভ আিু হৰ্ষ্ হহাৱা সময়ি কথা বুজাইয়ছাোঁ৷ ইয়াি িািা আপুনন প্ৰনত সপ্তাহ বা প্ৰনত মাহত সবণমঠু নকমান কাম কয়ি আনম হসয়া বুজাব হিাজা
নাই।)(অনুগ্ৰহ কনি প্ৰয়তযক ৰ্ািীয়ি এয়কাটা বক্সত টিক নচহ্ন নদয়ক৷)

1

কাম আিম্ভ আিু হৰ্ষ্ কিাি সময় হমাি ননয়য়াগকািীয়য় (কাম নদওোঁতা) ননিণািৰ্
কয়ি আিু মই ইয়াক ইচ্ছানুসনি পনিৱতণ ন কনিব হনাৱায়িাোঁ

2

এটা সীমাি নভতিত থানক মই ননজি কাম আিম্ভ আিু হৰ্ষ্ কিাি সময়
ননিণািৰ্ কনিব পায়িাোঁ

Q16

3

ননজি কাম আিম্ভ আিু হৰ্ষ্ কিাি সময় ননিণািৰ্ কিাি পূৰ্ণ
স্বািীনতা হমাি আয়ছ

ননয়নানিনিত হকানয়টা উনিয়য় আয়পানাি মুিয চাকনি অথবা কামকাজি সচিাচি কমণসচূ ীি নবষ্য়য় বৰ্ণনা কয়ি? অনুগ্ৰহ কনি প্ৰয়তযক ৰ্ািীয়ি এয়কাটা বক্সত
টিক নচহ্ন নদয়ক৷

1

হমাি এটা ননয়নমত কমণসচূ ী বা নছফ্ট আয়ছ (নদনত, সনন্ধয়া অথবা িানত)

3

হমাি কমণসচূ ী এয়নকুৱা য’ত সদননক কমণ সময় অনত কম সময়ি
নভতিত ননয়য়াগকতণ াই ননিণািৰ্ কয়ি৷

2

হমাি কমণসচূ ী বা নছফ্ট সদায়য়ই পনিৱতণ ন সহ থায়ক (উদাহিৰ্স্বিূয়প নদনি পিা
সনন্ধয়া অথবা ননৰ্াল )

8

বাচনন কনিব পিা নাই

Q17

ননয়নাি হকানয়টা উনিয়য় আয়পানাি সদননক কমণ সংগঠিত বুন বযািযা কয়ি৷অনুগ্ৰহ কনি হকৱ এয়কাটা বক্সত টিক নচহ্ন নদয়ক৷

1

প্ৰনত নদয়ন হমাি কামকাজি বযৱস্থা ননিণাৰ্ কনিব পিালক মই স্বতন্ত্ৰ

3

প্ৰনত নদয়ন হমাি কামকাজি বযৱস্থা ননিণািৰ্ কনিব পিালক মই
স্বতন্ত্ৰ নহওোঁ

2

এটা সীমাি নভতিত থানক হমাি কামকাজি নকমান সংগঠিত হসয়া ননিণািৰ্ কনিব
পায়িাোঁ

8

বাচনন কনিব পিা নাই

Q18

আয়পানাি পানিবানিক সমসযাি প্ৰনত িযান নদবল বা তাত উপনস্থত থানকবল কামকাজি সময়ি পিা এক বা দুই ঘণ্টাি ছু টি ’বল আয়পানাি বায়ব
হকয়নকুৱা সমসযা হয়? অনুগ্ৰহ কনি হকৱ এয়কাটা বক্সত টিক নচহ্ন নদয়ক৷

1

মুয়ঠও সমসযা নহয়

4

বহুত সমসযা

2

অনিক সমসযা নহয়

8

বাচনন কনিব পিা নাই

3

এটা সীমা পযণন্ত সমসযা
1

সদায়য়ই

2

প্ৰায়য়ই

3

হকনতয়াবা

4

কানচযৎ

5

হকনতয়াও নহয়

8

বাচনন কনিব পিা নাই

Q19
a

b

Q20

অনুগ্ৰহ কনি প্ৰয়তযকি বায়ব এটা নবকল্প বাচনন কিক
আয়পানাি কামকাজি বায়ব পানিবানিক জীৱনত প্ৰভাৱ পিা বুন আপুনন
নকমানবাি অনুভৱ কয়ি?
আয়পানাি পানিবানিক জীৱনি প্ৰয়য়াজনীয়তাি বায়ব আয়পানাি কামকাজত প্ৰভাৱ
পিা বুন আপুনন নকমানবাি অনুভৱ কয়ি?

আয়পানাি বতণ মানি কামত পূবিণ কামকাজি অনভজ্ঞতা/বা কাযণ হকৌৰ্ নকমানবাি বযৱহাি কনিব পায়ি? (অনুগ্ৰহ কনি হকৱ এয়কাটা বক্সত টিক নচহ্ন
নদয়ক৷)

1

প্ৰায় এয়কায়ৱই নাই

4

প্ৰায় সকয় া

2

অ প

8

বাচনন কনিব পিা নাই

3

বহুত

Q21

নবগত 12 মাহত আয়পানাি চাকনি অথবা কাযণকুৰ্ তা বৃনদ্ধ কনিবল কমণ স্থানত অথবা অনয স্থানত প্ৰনৰ্ক্ষৰ্ স য়ছ হননক? (অনুগ্ৰহ কনি হকৱ এয়কাটা
বক্সত টিক নচহ্ন নদয়ক৷)

1

হয়

2

নহয়

Q22

a

b

Q23

8

বাচনন কনিব পিা নাই

1

বহুত ভা

2

যয়থি ভা

3

ভায় া নহয় হবয়াও নহয়

4

যয়থি হবয়া

5

বহুত হবয়া

8

বাচনন কনিব পিা নাই

অনুগ্ৰহ কনি প্ৰয়তযকি বায়ব এটা নবকল্প বাচনন কিক
সামানয অনুসায়ি আপুনন আয়পানাি কাযণস্থ ি প্ৰৱন্ধন (হময়নজয়মণ্ট) আিু কমণচািীি
সম্বন্ধি নবষ্য়য় নকদয়ি বৰ্ণনা কনিব?

সািািৰ্য়ত আপুনন আয়পানাি কাযণস্থ ি সহকমী/সহ কমণচািীি মাজি সম্বন্ধ
নকদয়ি বৰ্ণনা কনিব?

আপুনন ননজি (মুিয) কামকাজক স নকমান সন্তুি? (অনুগ্ৰহ কনি হকৱ এয়কাটা বক্সত টিক নচহ্ন নদয়ক৷)<স্পিীকিৰ্ হটাকাাঃ যনদ এজন বযনি এটাতলক

অনিক কাম কয়ি হতয়ন্ত এই প্ৰশ্ন হতওোঁি মুিয কামি প্ৰনত কিা সহয়ছ। >

1

সম্পূৰ্ণ সন্তুি

5

বহুপনিমায়ৰ্ অসন্তুি

2

বহুত সন্তুি

6

বহুত অসন্তুি

3

বহুপনিমায়ৰ্ সন্তুি

7

সম্পূৰ্ণ অসন্তুি

4

সন্তুিও নহয় বা অসন্তুিও নহয়

8

বাচনন কনিব পিা নাই

Q24
a

b

c

Q25

a

b

ননয়নাি উনিসমূহি সসয়ত আপুনন নকমান পযণন্ত সহমত বা অসহমত? অনুগ্ৰহ কনি প্ৰয়তযক ৰ্ািীয়ি এয়কাটা বক্সত টিক নচহ্ন নদয়ক৷
নয উয়দযাগ বা সংগঠনি বায়ব কাম কনি আয়ছাোঁ , তাি সফ তাি বায়ব এনতয়াি
তু নাত অনিক পনিশ্ৰম কনিবল সাজু আয়ছাোঁ।
মই কাম কিা উয়দযাগ বা সংগঠনয়টাি সহ গবণ অনুভৱ কয়িাোঁ।
অনয হকায়না চাকনি বা কামকাজি বায়ব অনিক হবতনি প্ৰস্তাৱ আনহয় ও মই এই
উয়দযাগ বা সংগঠনি বায়ব হসই প্ৰস্তাৱ অগ্ৰাহয কনিম।

1

সম্পূৰ্ণ সহমত

2

সহমত

3

সহমত নহয় বা অসহমত নহয়

4

অসহমত

5

সম্পূৰ্ণ অসহমত

8

বাচনন কনিব পিা নাই

আপুনন নয উয়দযাগ বা সংগঠনত কাম কয়ি আিু তাত আপুনন নয কাম কয়ি তাি নবষ্য়য় নচন্তা কিক৷আপুনন নকমান পযণন্ত ত ি উনিসমূহি সসয়ত সহমত
বা অসহমত হপাষ্ৰ্ কয়ি৷ অনুগ্ৰহ কনি প্ৰয়তযক ৰ্ািীয়ি এয়কাটা বক্সত টিক নচহ্ন নদয়ক৷

সুনবিা পায় এনতয়া কনি থকাতলক অনয কনিবল বতণ মানি কাম কিাি প্ৰকাি
পনিৱতণ ন কনিম৷

নয িিৰ্ি কাম মই কয়িাোঁ, তাি বায়ব গবণ অনুভৱ কয়িাোঁ।

1

সম্পূৰ্ণ সহমত

2

সহমত

3

সহমত নহয় বা অসহমত নহয়

4

অসহমত

5

সম্পূৰ্ণ অসহমত

8

বাচনন কনিব পিা নাই

Q26

আয়পানাি নবচািত বতণ মানি চাকনি বা কামকাজি পযণায়ি অনয চাকনি বা কামকাজ সন্ধান কিা আয়পানাি বায়ব নকমান সহজ বা কঠিন? অনুগ্ৰহ কনি
হকৱ এয়কাটা বক্সত টিক নচহ্ন নদয়ক৷

1

অনতৰ্য় সহজ

4

িুব কঠিন

2

বহুপনিমায়ৰ্ সহজ

5

যয়থি কঠিন

3

সহয়জা নহয় কঠিয়না নহয়

8

বাচনন কনিব পিা নাই

Q27

সবণমঠু আগন্তুক 12 মাহত আপুনন অনয উয়দযাগ বা সংগঠনত চাকনি অথবা কামকাজ সন্ধান কনিবল নকমানবাি প্ৰয়চিা কনিব? অনুগ্ৰহ কনি হকৱ এয়কাটা
বক্সত টিক নচহ্ন নদয়ক৷

1

বহুত সম্ভাৱনা আয়ছ

4

মুয়ঠও সম্ভাৱনা নাই

2

সম্ভাৱনা

8

বাচনন কনিব পিা নাই

3

সম্ভাৱনা নাই

Q28

যনদ আয়পানাি ননজি চাকনি অথবা কামকাজ হহিুওৱাি সম্ভাৱনাি নচন্তা হয় হতয়ন্ত নকমান পযণন্ত হয়? অনুগ্ৰহ কনি হকৱ এয়কাটা বক্সত টিক নচহ্ন নদয়ক৷

1

মই বহু পনিমায়ৰ্ নচন্তা কয়িাোঁ

3

মই অ প নচন্তা কয়িাোঁ

2

মই এটা সীমাল নচন্তা কয়িাোঁ

4

মই মুয়ঠও নচন্তা নকয়িাোঁ

Q29

ননয়নাি উনিসমূহি প্ৰনত আপুনন নকমান পযণন্ত সহমত বা অসহমত হপাষ্ৰ্ কয়ি? অনুগ্ৰহ কনি প্ৰয়তযক ৰ্ািীয়ি এয়কাটা বক্সত টিক নচহ্ন নদয়ক৷

a

ননবনুৱাি পিা িক্ষা পনিবল মই এয়নকুৱা চাকনি অথবা কামকাজি বায়ব সাজু য’ত
নতু ন িিৰ্ি কাযণয়কৌৰ্ ি প্ৰয়য়াজন হয়

1

সম্পূৰ্ণ সহমত

b

ননবনুৱাি পিা িক্ষা পনিবল মই এয়নকুৱা চাকনি অথবা কামকাজি বায়ব সাজু য’ত
কম হবতন হপাৱা যায়

2

সহমত

c

ননবনুৱাি পিা িক্ষা পনিবল মই অস্থায়ী ননয়য়াজনি প্ৰস্তাৱ গ্ৰহৰ্ কনিবল সাজু

3

সহমত নহয় বা অসহমত নহয়

d

ননবনুৱাি পিা িক্ষা পনিবল মই কাযণস্থ ল যাবল অনিক দূি ভ্ৰমৰ্ কনিবল সাজু

4

অসহমত

e

ননবনুৱাি পিা িক্ষা পনিবল মই ভািতি নযয়কায়না স্থানল স্থানান্তিি বায়ব সাজু

5

সম্পূৰ্ণ অসহমত

f

ননবনুৱাি পিা িক্ষা পনিবল মই অনয হদৰ্ল যাবল ও সাজু

8

বাচনন কনিব পিা নাই

Q30

নবগত 12টা মাহত হবতন বৃনদ্ধি বায়ব আপুনন মুিয কামি বানহয়িও অনয কাম কনিয়ছ হননক? অনুগ্ৰহ কনি হকৱ এয়কাটা বক্সত টিক নচহ্ন নদয়ক৷

1

হয়, হসই সম্পূৰ্ণ সময়ি বায়ব (অনুগ্ৰহ কনি প্ৰশ্ন 31ি উত্তি নদয়ক)

3

হয়, নকছু সময়ি বায়ব (অনুগ্ৰহ কনি প্ৰশ্ন 31ি উত্তি নদয়ক)

2

হয়, হসই সময়তলকও অনিক সময় (অনুগ্ৰহ কনি প্ৰশ্ন 31ি উত্তি নদয়ক)

4

নহয় (অনুগ্ৰহ কনি প্ৰশ্ন 02স যাওক নয প্ৰশ্ন 44ি নপছত আনহয়ছ)

Q31

নবগত 12টা মাহত আয়পানাি মুিয কামি তু নাত অনয কামি পিা সবণমঠু নকমান িন উপাজণ ন কনিয়ছ? অনুগ্ৰহ কনি হকৱ এয়কাটা বক্সত টিক নচহ্ন
নদয়ক৷
অনয অনতনিি চাকনি অথবা কামকাজি পিা মই উপাজণ ন কয়িাোঁ ........

1

মুিয চাকনি অথবা কামতলক অনতৰ্য় কম উপাজণ ন

4

মুিয চাকনি অথবা কামকাজতলক অনিক উপাজণ ন

2

মুিয চাকনি অথবা কামকাজতলক কম উপাজণ ন

5

মুিয চাকনি অথবা কামকাজতলক বহুত হবনছ উপাজণ ন

3

প্ৰায় মুিয চাকনি অথবা কামকাজি সমান উপাজণ ন

8

বাচনন কনিব পিা নাই

উপাজণ নি বায়ব কামকাজ কনি থকা উত্তিদাতাসক ি বায়ব প্ৰশ্নাৱ ী সমাপ্ত
অনুগ্ৰহ কনি 32ি পিা 44স প্ৰশ্ন হনাসুনিব, হপানপটীয়ালক প্ৰশ্ন 02স যাওক
যনদ আপুনন উপাজণ নি বায়ব চাকনি অথবা কামকাজ কনি থকা নাই হতয়ন্ত অনুগ্ৰহ কনি 32-44স প্ৰশ্নি উত্তি নদয়ক (নযসকয় প্ৰশ্ন
10ত ‘নহয়’ নবকল্প বাচনন কনিয়ছ)
Q32
1
Q33a

আপুনন হকনতয়াবা এক বা একানিক বষ্ণি বায়ব হবতনযুি চাকনি বা উপাজণ নি বায়ব কামকাজ কনিয়ছয়ন ? অনুগ্ৰহ কনি হকৱ এয়কাটা বক্সত টিক নচহ্ন নদয়ক৷
হয় (অনুগ্ৰহ কনি প্ৰশ্ন 33স যাওক)

2

নহয় (অনুগ্ৰহ কনি প্ৰশ্ন 36স যাওক)

আয়পানাি হৰ্হতীয়া হবতন বা উপাজণ নৰ্ী কাম হকনতয়া সমাপ্ত সহনছ ?
__________(বষ্ণত)

Q33b

অনুগ্ৰহ কনি মাহি সংিযাও কওক৷
__________(মাহত)

Q34

আয়পানাি পূবিণ চাকনি বা কামকাজি পিা নকমান সন্তুি আনছ ? অনুগ্ৰহ কনি হকৱ এয়কাটা বক্সত টিক নচহ্ন নদয়ক৷

1

সম্পূৰ্ণ সন্তুি

5

বহু পনিমায়ৰ্ অসন্তুি

2

বহুত সন্তুি

6

বহুত অসন্তুি

3

বহু পনিমায়ৰ্ সন্তুি

7

সম্পূৰ্ণ অসন্তুি

4

সন্তুিও নহয় বা অসন্তুিও নহয়

8

বাচনন কনিব পিা নাই

Q35

নক কািৰ্ত আয়পানাি হৰ্হতীয়া চাকনি অথহা কামকাজ সমাপ্ত হ’ ? অঅনুগ্ৰহ কনি হকৱ এয়কাটা বক্সত টিক নচহ্ন নদয়ক৷

1

হমাি অৱসিি বয়স সহনছ

6

হমাক বিণাস্ত কনি নদয়া সহনছ

2

মই ননজি ইচ্ছানুসনি ৰ্ীয়ে অৱসি গ্ৰহৰ্ কনিয় াোঁ

7

হমাি ননয়য়াজন/চু নি সময়সীমা সমাপ্ত সহনছ

3

মই ৰ্ীয়ে অৱসি স নছয় াোঁ, নকন্তু ননজি ইচ্ছানুসনি নহয়

8

পানিবানিক দানয়ত্ব

4

মই (স্থায়ীভায়ৱ) নবক াংগ সহ পনিনছয় াোঁ

9

হমাি নববাহ সম্পন্ন সহনছ

5

য’ত মই কাম কনিনছয় া হসয়া বন্ধ সহ সগনছ

Q36
1
Q37

আপুনন এনতয়া বা ভনৱষ্যয়ত

উপাজণ নৰ্ী চাকনি অথবা কামকাজ কনিবল নবচানিবয়ন ? অনুগ্ৰহ কনি হকৱ এয়কাটা বক্সত টিক নচহ্ন নদয়ক৷

হয় (অনুগ্ৰহ কনি প্ৰশ্ন 37ি উত্তি নদয়ক)

2

নহয় (অনুগ্ৰহ কনি হপানপটীয়ালক প্ৰশ্ন 43ি উত্তি নদয়ক)

আয়পানাি নবচািত আপুনন চাকনি বা কামকাজ হপাৱাি সম্ভাৱনা নকমান? অনুগ্ৰহ কনি হকৱ এয়কাটা বক্সত টিক নচহ্ন নদয়ক৷

1

বহুত সম্ভাৱনা আয়ছ

4

মুয়ঠও সম্ভাৱনা নাই

2

সম্ভাৱনা আয়ছ

8

বাচনন কনিব পিা নাই

3

সম্ভাৱনা নাই

Q38

নতু ন চাকনি অথবা কামকাজ হনায়পাৱাি বায়ব আয়পানাি যনদ নচন্তা হয় হতনতয়া নকমান পযণন্ত নচন্তা কয়ি? অনুগ্ৰহ কনি হকৱ এয়কাটা বক্সত টিক নচহ্ন নদয়ক৷

1

মই বহুত নচন্তা কয়িাোঁ

3

মই অ প নচন্তা কয়িাোঁ

2

মই নকছু পযণন্ত নচন্তা কয়িাোঁ

4

মই মুয়ঠও নচন্তা নকয়িাোঁ

Q39

ননয়নাি উিসমূহি প্ৰনত আপুনন নকমান দূি সহমত বা অসহমত হপাষ্ৰ্ কয়ি? অনুগ্ৰহ কনি প্ৰয়তযক ৰ্ািীয়ি এয়কাটা বক্সত টিক নচহ্ন নদয়ক৷

a

নতু ন চাকনি বা কামকাজ পাবল মই এয়নদয়ি প্ৰস্তুত য’ত নতু ন িিৰ্ি কাযণয়কৌৰ্ ি
প্ৰয়য়াজন হয়

1

সম্পূৰ্ণ সহমত

b

নতু ন চাকনি বা কামকাজ পাবল মই এয়নকুৱা এক পদত চাকনি বা কামকাজ কিাি
বায়ব প্ৰস্তুত য’ত কম হবতন বা কম উপাজণ ন হয়

2

সহমত

c

চাকনি বা কামকাজ পাবল মই এক অস্থায়ী চাকনি বা কামকাজ কনিবল প্ৰস্তুত

3

সহমত নহয় বা অসহমত নহয়

d

চাকনি বা কামকাজ পাবল মই কাযণস্থ ি বায়ব দূি যাত্ৰাি বায়ব প্ৰস্তুত

4

অসহমত

e

চাকনি বা কামকাজ পাবল মই ভািতি নযয়কায়না স্থানত কাম কনিবল প্ৰস্তুত

5

সম্পূৰ্ণ অসহমত

f

চাকনি বা কামকাজ পাবল মই অনয হদৰ্ল যাবল প্ৰস্তুত

8

বাচনন কনিব পিা নাই

Q40

নবগত 12টা মাহি কথা নচন্তা কনি কওক হয চাকনি বা কামকাজ পাবল আপুনন ননয়নানিনিতি হকানয়টা কাম কনিয়ছ? অনুগ্ৰহ কনি প্ৰয়তযক ৰ্ািীয়ি এয়কাটা
বক্সত টিক নচহ্ন নদয়ক৷

a

হকায়না িাজহুৱা এয়জন্সীত পঞ্জীকিৰ্ (হিনজয়ষ্ট্ৰছন) কিাইয়ছ হননক?

b

হকায়না বযনিগত ননয়য়াজন এয়জন্সীত পঞ্জীকিৰ্ (হিনজয়ষ্ট্ৰছন) কিাইয়ছ হননক?

1

নহয়

c

চাকনি অথবা কামকাজি নবজ্ঞাপন হদনি হযাগায়যাগ কনিয়ছ হননক?

2

হয়, এবাি বা দুবাি

d

চাকনি বা কামকাজি বায়ব ননজি নবজ্ঞাপন নদয়ছ হননক? উদাহিৰ্স্বিূয়প ইণ্টািয়নট অথবা
বাতনিকাগজত?

3

হয়, দুবািতলক অনিক

e

ননয়য়াগকতণ াি সসয়ত প্ৰতযক্ষভায়ৱ হযাগায়যাগ কনিয়ছ হননক?

f

সম্পকীয়, বন্ধু বা সহকমীি িািা চাকনি বা কামকাজ পাবল সহায় গ্ৰহৰ্ কনিয়ছ হননক?

Q41

নবগত 12টা মাহত আপুনন ননজি কাযণকুৰ্ তা বৃনদ্ধ কনিবল হকায়না প্ৰনৰ্ক্ষৰ্ (হেইননং) স য়ছ হননক? অনুগ্ৰহ কনি হকৱ এয়কাটা বক্সত টিক নচহ্ন নদয়ক৷

1

হয়

2

নহয়

Q42
1

8

বাচনন কনিব পিা নাই

বতণ মান আপুনন চাকনি অথবা কামকাজি সন্ধান কনি আয়ছ হননক? অনুগ্ৰহ কনি হকৱ এয়কাটা বক্সত টিক নচহ্ন নদয়ক৷
হয়

2

নহয়

Q43

আয়পানাি আনথণক সাহাযযি প্ৰিান উৎস নক৷ অনুগ্ৰহ কনি হকৱ এয়কাটা বক্সত টিক নচহ্ন নদয়ক৷(হটাকাাঃ ‘‘আনথণক সাহাযয’’ হকৱ টকাি সসয়ত জনিত
নহয়, ইয়াত িাদয, কায়পাি আিু বাসস্থায়না অন্তভুণ ি সহ আয়ছ)

1

বতণ মান স্বামী-স্ত্ৰী/ গিীয়া

6

হকনতয়াবা হপাৱা কাম

2

পনিয়া ি অনয সদসয

7

নবদযাথী ঋৰ্/ছাত্ৰবৃনত্ত

3

হপঞ্চন (বযনিগত/চিকািী)

8

সঞ্চয়

4

ননবনুৱাক নদয়া সাহাযয

9

নবননয়য়াগ অথবা ভািাি পিা হপাৱা আয়

5

সামানজক সহায়/ক যাৰ্

95

অনয

Q44

আয়পানাি মুিয আনথণক সাহাযয হহিুওৱাি সম্ভাৱনাি নচন্তা আপুনন নকমান পযণন্ত কয়ি? অনুগ্ৰহ কনি হকৱ এয়কাটা বক্সত টিক নচহ্ন নদয়ক৷

1

মই বহুত নচন্তা কয়িাোঁ

3

মই অ প নচন্তা কয়িাোঁ

2

মই নকছু পযণন্ত নচন্তা কয়িাোঁ

4

মই মুয়ঠও নচন্তা নকয়িাোঁ

সবকনল্পক
নযসকয় বতণ মায়ন উপাজণ নি বায়ব কামকাজ কনি আয়ছ 01 অপনয়ন কিা উনচত৷

O1
1
O2

নবগত পাোঁচ বষ্ণত আপুনন হবতন বা উপাজণ নি বায়ব কাম কনিয়ছ হননক? অনুগ্ৰহ কনি হকৱ এয়কাটা বক্সত টিক নচহ্ন নদয়ক৷
হয় (অনুগ্ৰহ কনি 02ি উত্তি নদয়ক)

2

নহয় (অনুগ্ৰহ কনি প্ৰশ্ন 03স যাওক)

নবগত পাোঁচটা বষ্ণত আপুনন আয়পানাি কামকাজি জীৱনত ননয়নানিনিত হকায়না পনিৱতণ ন অনুভৱ কনিয়ছ হননক? অনুগ্ৰহ কনি প্ৰয়তযক ৰ্ািীয়ি এয়কাটা বক্সত
টিক নচহ্ন নদয়ক৷

a

মই নতননমাহতলক অনিক সময় ননবনুৱা সহ আনছয় াোঁ।

1

নহয়

b

মই ননজি ননয়য়াগকতণ া (কাম নদওোঁতা) পনিৱতণ ন কনিয়ছাোঁ

2

c

মই ননজি বযৱসায় পনিৱতণ ন কনিয়ছাোঁ

3

d

মই ননজি বযৱসায় আিম্ভ কনিয়ছাোঁ/স্ব-ননয়য়ানজত সহয়ছাোঁ।

4

e

মই অনয এটা কাম আিম্ভ কনিয়ছাোঁ।

হয়, এবাি
হয়, দুবাি
হয়, নতননবাি
হয়, নতননবািলত অনিক
বাচনন কনিব পিা নাই

5

O3

8

আনজি পিা নবগত 5 বছিি তু নাত আয়পানাি আনথণক নস্থনত নকমান পনিৱতণ ন সহয়ছ ? অনুগ্ৰহ কনি হকৱ এয়কাটা বক্সত টিক নচহ্ন নদয়ক৷
হমাি বতণ মানি আনথণক নস্থনত ............................হয়

1

বহুত ভা

4

হবয়া

2

ভা

5

বহুত হবয়া

3

ভায় া নহয় হবয়াও নহয়

8

বাচনন কনিব পিা নাই

O4

আিু আনজি পিা 5 বছিি নপছত আয়পানাি আনথণক নস্থনত হকয়নকুৱা হহাৱাি সম্ভাৱনা আয়ছ? অনুগ্ৰহ কনি হকৱ এয়কাটা বক্সত টিক নচহ্ন নদয়ক৷
হমাি বতণ মানি আনথণক নস্থনত ............................হয়

1

আনজি পিা 5 বছিি আগি তু নাত যয়থি উন্নত

4

আনজি পিা 5 বছিি আগি তু নাত নকছু পনিমায়ৰ্ হবয়া

2

আনজি পিা 5 বছিি আগি তু নতা নকছু উন্নত

5

আনজি পিা 5 বছিি আগি তু নাত বহুত হবয়া

3

আনজি পিা 5 বছিি আগি দয়িই

8

বাচনন কনিব পিা নাই

O5

আিু আনজি পিা 5 বছিি নভতিত আয়পানাি আনথণক নস্থনত হকয়নকুৱা হহাৱাি সম্ভাৱনা আয়ছ? অনুগ্ৰহ কনি হকৱ এয়কাটা বক্সত টিক নচহ্ন নদয়ক৷
আনজি পিা 5 বছিি নভতিত হমাি আনথণক নস্থনত…………………………….. হহাৱাি সম্ভাৱনা আয়ছ

1

আনজতলক বহু ত উন্নত

4

আনজতলক নকছু পনিমায়ৰ্ হবয়া

2

আনজতলক নকছু পনিমায়ৰ্ উন্নত

5

আনজতলক বহুত হবয়া

3

আনজি দয়িই

8

বাচনন কনিব পিা নাই

O6

1

2

O7

ননয়নাি উনিসমূহি প্ৰনত আপুনন নকমান পযণন্ত সহমত বা অসহমত হপাষ্ৰ্ কয়ি? অনুগ্ৰহ কনি প্ৰয়তযক ৰ্ািীয়ি এয়কাটা বক্সত টিক নচহ্ন নদয়ক৷
ভািতীয় অথণ বযৱস্থাি বায়ব ভা কথা এইয়টায়ৱই হয ইয়াত 60 বা তায়তালক
অনিক বষ্ণি হ ায়কও চাকনি কনিব পায়ি।

হযনতয়া 60 বা তায়তালক অনিক বষ্ণি হ ায়ক চাকনি কয়ি ইয়াি জনিয়য়ত
যুৱসমাজি বায়ব চাকনি হ্ৰাস হয়।

1

সম্পূৰ্ণ সহমত

2

সহমত

3

সহমত বা অসহমত এটাও নহয়

4

অসহমত

5

সম্পূৰ্ণ অসহমত

8

বাচনন কনিব পিা নাই

সামানয অনুসায়ি আয়পানাি স্বাস্থয সন্দভণ ত আপুনন নক বুন ক’ব…………………… অনুগ্ৰহ কনি হকৱ এয়কাটা বক্সত টিক নচহ্ন নদয়ক৷ (হটাকাাঃ ইয়াি
জনিয়য়ত ৰ্ািীিক আিু মাননসক স্বাস্থয দুয়য়াটায়ি কথা হকাৱা সহয়ছ। )

1

উত্তম

4

ঠিক

2

বহুত ভা

5

হবয়া

3

ভা

8

বাচনন কনিব পিা নাই

আনম প্ৰশ্নি মুিয অংৰ্সমূহ পূিৰ্ কনিয় াোঁ৷ আনম এনতয়া আয়পানাি তথা আয়পানাি ঘিি নবষ্য়য় অনিক জাননবল নকছু হডম'গ্ৰানফক
তথযি নবষ্য়ি অৱতািৰ্া কনিম। এই িণ্ডয়টাত আয়পানাি নকছু প্ৰশ্ন বািম্বাি হসািা হযন অনুভৱ হ’ব নকন্তু ইয়াি জনিয়য়ত আনম
সুনননিত হ’বল এয়নকুৱা প্ৰশ্নি অৱতািৰ্া কিা সহয়ছ৷
জিসংখ্যা হবষয়ক
"উত্তৰদাতাৰ হলঙ্গ"
BVQ_01.

হলঙ্গ, অপুহি...
1 পুৰষু
2 মহহলা

"উত্তৰদাতাৰ বয়স"
BVQ_02

অনপািাৰ জন্ম মকহতয়া লহহছল? (িুগ্ৰহ কহৰ, অনপািাৰ জন্ম বছৰন া হলখ্ক (বছৰৰ বানব চাহৰ া সংখ্যা বযিহাৰ কৰক)।
……………/………………/………………/…………………..
"হিক্ষা I: হবদযালয়ত পঢ়াৰ বছৰনবাৰ "
সকনলা প্ৰাথহমক অৰু মাধ্যহমক হিক্ষা, হবশ্বহবদযালয় অৰু িযািয মাধ্যহমক পৰিতী হিক্ষা অৰু পূৰ্ণ -সময়ৰ বৃহত্তমূলক প্ৰহিক্ষৰ্ ন্তভুণ ক্ত কৰক, হকন্তু পুিৰাবৃহত্ত
মহািা বছৰনবাৰ গৰ্িা িকহৰব। অপুহি যহদ বতণ মাি হিক্ষাগ্ৰহৰ্ কহৰ অনছ মতনিহ 'মল অপুহি এহতয়াললনক হযমাি বছৰ পূৰ্ণ কহৰনছ মসআন া গৰ্িা কৰক।

BVQ_03.

অপুহি হকমাি বছৰ প্ৰথাগত হিক্ষা (পূৰ্-ণ সময়ৰ সমতু লয) গ্ৰহৰ্ কহৰহছল?
সকনলা প্ৰাথহমক অৰু মাধ্যহমক হিক্ষা, হবশ্বহবদযালয় অৰু িযািয মাধ্যহমক পৰিতী হিক্ষা অৰু পূৰ্ণ-সময়ৰ বৃহত্তমূলক প্ৰহিক্ষৰ্ ন্তভুণ ক্ত কৰক, হকন্তু
পুিৰাবৃহত্ত মহািা বছৰনবাৰ গৰ্িা িকহৰব। অপুহি যহদ বতণ মাি হিক্ষাগ্ৰহৰ্ কহৰ অনছ মতনিহ 'মল অপুহি এহতয়াললনক হযমাি বছৰ পূৰ্ণ কহৰনছ মসআন া গৰ্িা
কৰক।
িুগ্ৰহ কহৰ বছৰৰ সংখ্যা প্ৰহিষ্ট কৰক
……………………………………………………….
0 মমাৰ মকানিা প্ৰথাগত হিক্ষা িাআ
মদি-হভহত্তক সম্পূৰ্ণ কৰা হিক্ষাৰ সনবণাচ্চ হিগ্ৰী

BVQ_04

অপুহি হিক্ষাৰ সনবণাচ্চ মকাি স্তৰ জণ ি কহৰনছ? িুগ্ৰহ কহৰ জণ ি কৰা হিক্ষাৰ সনবাচণ হিগ্ৰীন া হলখ্া, অক্ষহৰক.....(জণ িৰ দ্বাৰা, আয়াৰ থণ এআন া
ময হযখ্ি মিষৰ মেৰ্ী/হবদযালয়/মহাহবদযালয় ৰ পৰা হিক্ষা সম্পূৰ্ণ কহৰনছ।অপুহি সম্পূৰ্ণ কৰা সনবণাচ্চ মেৰ্ী/হিগ্ৰী অামাক জিাওক

অপুহি হিক্ষাৰ সনবণাচ্চ মকাি স্তৰ জণ ি কহৰনছ? িুগ্ৰহ কহৰ জণ ি কৰা হিক্ষাৰ সনবাচণ হিগ্ৰীন া হলখ্া, অক্ষহৰক.....(জণ িৰ দ্বাৰা, আয়াৰ থণ এআন া
ময হযখ্ি মিষৰ মেৰ্ী/হবদযালয়/মহাহবদযালয় ৰ পৰা হিক্ষা সম্পূৰ্ণ কহৰনছ।

"বতণ মাি, অগনত, থবা মকহতয়াও দৰমহাসহ কাম কৰা িাআ"
থণ মবালনত মআ ক'ব হবচাহৰনছা ময, এজি কমী, স্বহিযুক্ত হহচানপ থবা অনপািাৰ হিজৰ পাহৰবাহৰক বযিসায়ত প্ৰহত সপ্তাহত িূিযতম এঘন্টা কাম কহৰ
উপাজণ ি কৰা। অপুহি যহদ সামহয়ক সুস্থতা/হপতৃ ত্ব-মাতৃ ত্বকালীি ছু টি/ছু টি কন ািা/ধ্মণঘ আতযাহদৰ বানব সামহয়কভানব দৰমহাৰ বানব কাম িকৰালক
অনছ, মতনিহ'মল িুগ্ৰহ কহৰ অনপািাৰ সাধ্াৰৰ্ কমণিস্থা উনেখ্ কৰক।

BVQ_05

অপুহি বতণ মাি দৰমহাৰ বানব কাম কহৰ অনছ, অপুহি অগনত দৰমহাৰ বানব কাম কহৰহছল, থবা অপুহি মকহতয়াবা দৰমহাসহ কাম কহৰহছল মি?
িুগ্ৰহ কহৰ মকিল এটি বাকছত টিক কৰক।
1 মআ বতণ মাি দৰমহাসহ কাম কনৰা (িুগ্ৰহ কহৰ BVQ_06-লল গ্ৰসৰ হওক)

3

মআ মকহতয়াও দৰমহাসহ কাম কৰা িাআ (িুগ্ৰহ কহৰ BVQ_14লল গ্ৰসৰ হওক)

মআ বতণ মাি দৰমহাসহ কাম িকনৰা হকন্তু অগনত দৰমহাসহ কাম কহৰহছনলা
2 (িুগ্ৰহ কহৰ BVQ_07-লল গ্ৰসৰ হওক)
সপ্তাহত কৰা কামৰ ঘন্টা

BVQ_06

হতহৰক্ত সময় ন্তভুণ ক্ত কহৰ, অপুহি সাধ্াৰৰ্নত এ া সাধ্াৰৰ্ সপ্তাহত, গনে, হকমাি ঘন্টা দৰমহাৰ বানব কাম কনৰ? (অপুহি যহদ একাহধ্ক
হিনয়াগকতণ াৰ লহ কাম কনৰ, থবা অপুহি যহদ কমী অৰু স্ব-হিনয়াহজত বযহক্ত দুনয়া াআ হয়, মতনিহ'মল িুগ্ৰহ কহৰ অনপািাৰ কৰা কামৰ মুঠ সময় গৰ্িা
কৰক।) ("লদহিক" সুহধ্ব পানৰ অৰু মসআন া 7/6/5ৰ দ্বাৰা পূৰৰ্ কৰক)
অনুগ্ৰহ কনি ন িক।
হতহৰক্ত সময় ন্তভুণ ক্ত কহৰ গনে, মআ এসপ্তাহত ................................. ঘণ্টা, কাম কনৰা।

"কমণসংস্থাি সংক্ৰান্ত সম্পকণ "
(অপুহি যহদ একাহধ্ক হিনয়াগকতণ াৰ লহ কাম কনৰ থবা যহদ কমী অৰু স্বহিযুক্ত উভনয়আ হয়, মতনিহ'মল অনপািাৰ প্ৰধ্াি কামন া উনেখ্ কৰক। অপুহি
যহদ িসৰ প্ৰাপ্ত হয় থবা বতণ মাি কমণৰত িহয়, মতনিহ'মল িুগ্ৰহ কহৰ অনপািাৰ হন্তম প্ৰধ্াি কামন া উনেখ্ কৰক।)

BVQ_07

অপুহি এজি কমী/কমী অহছল, স্ব-হিনয়াহজত বযহক্ত, মি অনপািাৰ হিজৰ পাহৰবাহৰক বযিসায়ত কাম কহৰ অনছ?

(TN: মদি-হভহত্তক পহৰভাষানবাৰ মযনি 'দৰমহানভাগী কমণচাৰী' বা 'দৰমহানভাগী েহমক' আয়াত "কমী"ৰ থণৰ বযাখ্যা কহৰবলল বযিহাৰ কহৰব পাহৰ। স্বহিনয়াহজতৰ হভতৰত 'হিনলন্সাসণ ', 'স্বতন্ত্ৰ মপছাদাৰ'ৰ হিহচিা পহৰভাষানবাৰ অৰু িযািয উত্তৰদাতাসকনল হিনজ হযনবাৰ কাম কনৰ মসআনবাৰ ন্তভুণ ক্ত হয়।)
িুগ্ৰহ কহৰ মকিল এটি বাকছত টিক কৰক।
কমীসহ স্ব-হিনয়াহজত বযহক্ত (িুগ্ৰহ কহৰ BVQ_08-লল গ্ৰসৰ
হওক)

1 এজি কমী

3

2 কমী হবহীি স্ব-হিনয়াহজত বযহক্ত
"স্ব-হিনয়াহজত: হকমািজি কমী"

4 অনপািাৰ হিজৰ পাহৰবাহৰক বযিসায়ত কাম কহৰ অনছ

BVQ_08

অনপািাক িধ্ৰালক, অনপািাৰ হকমািজি কমী অনছ/অহছল? (মকিল মতওঁনলাকক মসাধ্ক হযসকনল BVQ_07-ত হবকল্প 3 হিবণাচি কনৰহছল)

BVQ_09

িুগ্ৰহ কহৰ হলখ্ক।
...................................... জি কমী
"িয কমীসকলক তত্বািধ্াি কৰা"
অপুহি িয কমীসকলৰ তত্ত্বািধ্াি কনৰ/কহৰহছল মি?
(TN: তত্বািধ্াি মানি পযণনবক্ষৰ্ৰ মক্ষত্ৰত মিতৃ ত্বৰ কাযণকলাপ অৰু িযসকলৰ কামৰ বানব দাহয়ত্ব গ্ৰহৰ্ কৰান া বুহজব লাহগব। )

িুগ্ৰহ কহৰ মকিল এটি বাকছত টিক কৰক।
1 হয় (িুগ্ৰহ কহৰ BVQ_10-লল গ্ৰসৰ হওক)
2 িহয়
"তত্ত্বািধ্াি কৰা িয কমীসকলৰ সংখ্যা"
অপুহি হকমািজি কমীৰ তত্বািধ্াি কনৰ/কহৰহছল?
BVQ_10
িুগ্ৰহ কহৰ হলখ্ক।
.................................... জি কমী।
"সংস্থাৰ প্ৰকাৰ, লাভজিক/লাভজিক"
অপুহি এটি লাভজিক সংস্থা মি এটি লাভজিক সংস্থাৰ বানব কাম কনৰ/কহৰহছল?
BVQ_11
(TN: প্ৰনয়াজি হ'মল, লাভজিক থবা লাভজিক সংস্থা সম্বনে বুজাবলল অনপািাৰ মদি িুযায়ী উদাহৰৰ্ হদ স্পষ্ট কৰক।)
িুগ্ৰহ কহৰ মকিল এটি বাকছত টিক কৰক।
1 মআ এটি লাভজিক সংস্থাৰ বানব কাম কনৰা/কহৰহছনলা
2 মআ এটি লাভজিক সংস্থাৰ বানব কাম কনৰা/কহৰহছনলা
"সংস্থাৰ প্ৰকাৰ, চৰকাৰী/মবচৰকাৰী"
BVQ_12

অপুহি এটি চৰকাৰী থবা এটি মবচৰকাৰী হিনয়াগকতণ াৰ বানব কাম কনৰ/কহৰহছল মি?
(TN: প্ৰনয়াজি হ'মল, ৰাজহু িা থবা বযহক্তগত হিনয়াগকতণ া সম্বনে স্পষ্টভানি বুজাবলল অনপািাৰ মদি িুযায়ী উদাহৰৰ্ হদ স্পষ্ট কৰক। )
িুগ্ৰহ কহৰ মকিল এটি বাকছত টিক কৰক।
1 চৰকাৰী হিনয়াগকতণ া
2 মবচৰকাৰী হিনয়াগকতণ া

"মপছা ISCO 1988”
BVQ_13a

অনপািাৰ মপছা হক/হক অহছল - থণা ৎ, অনপািাৰ প্ৰধ্াি কামৰ িাম থবা হিনৰািাম হক/হক অহছল? (িুগ্ৰহ কহৰ হলখ্ক অৰু হযমাি সম্ভি
স্পষ্টভানি বৰ্ণিা কৰক।)
মমাৰ মপছা হ'ল/অহছল......................................

BVQ_13b

অনপািাৰ প্ৰধ্াি কামত, অপুহি মবহছ ভাগ সময় হক ধ্ৰৰ্ৰ হক্ৰয়াকলাপ কনৰ/কহৰহছল? (িুগ্ৰহ কহৰ হলখ্ক অৰু হযমাি সম্ভি স্পষ্টভানি বৰ্ণিা কৰক। )
িুগ্ৰহ কহৰ আয়াত হলখ্ক .............................................

BVQ_13c

অপুহি হয ফামণ/সংস্থাৰ বানব কাম কনৰ/কহৰহছল মসআন ানি প্ৰধ্ািলক হক কনৰ/কহৰহছল - থণা ৎ, হক ধ্ৰৰ্ৰ উৎপাদি/কাম অনপািাৰ কমণস্থলীত সম্পাহদত
হয়? (িুগ্ৰহ কহৰ হলখ্ক অৰু হযমাি সম্ভি স্পষ্টভানি বৰ্ণিা কৰক। )
িুগ্ৰহ কহৰ আয়াত হলখ্ক .............................................
"মূল িস্থাি"

BVQ_14

হিম্নহলহখ্তনবাৰৰ হভতৰত মকািন ানি সনবণাত্তমভানি অনপািাৰ বতণ মাি পহৰহস্থহত বৰ্ণিা কনৰ ?
যহদ অপুহি সামহয়ক সুস্থতা/হপতৃ ত্ব-মাতৃ ত্ব সংক্ৰান্ত ছু টি/িসৰ/ধ্মণঘ প্ৰভৃ হতৰ কাৰনৰ্ সামহয়কভানব কাম িকৰালক অনছ, মতনিহ'মল িুগ্ৰহ কহৰ
অনপািাৰ স্বাভাহিক কমণ পহৰহস্থহতৰ কথা উনেখ্ কৰক।
িুগ্ৰহ কহৰ মকিল এটি বাকছত টিক কৰক।
দৰমহাসহ কামত হিযুক্ত (এজি কমী, স্ব-হিনয়াহজত বযহক্ত হহচানপ, থবা
1 অনপািাৰ হিজৰ পাহৰবাহৰক বযিসায়ত কাম কহৰনছ)

6 িসৰপ্ৰাপ্ত

2 হিবিুিা অৰু কাম হবচাহৰ অনছ

7

হিক্ষাগ্ৰহৰ্ৰত, হবদযালয়ত/হিক্ষাথী/হবদযাথী/অিহক ছু টিত থাহকনলও (হিনয়াগকতণ াৰ
3 দ্বাৰা দৰমহাপ্ৰাপ্ত িহয়)

9 িযািয

ঘৰৰ কাম কনৰ, ঘৰ, হিিুসকলৰ থবা িযািয বযহক্তসকলৰ
মচািাহচতা কনৰ

4 হিক্ষািহবচ থবা প্ৰহিক্ষাথী
5 স্থায়ীভানব সুস্থ থবা ক্ষম
"এটি স্থায়ী সম্পকণ ৰ লসনত বাস কহৰ অনছ"
BVQ_15

অনপািাৰ স্বামী/স্ত্ৰী থবা এজি স্থায়ী সঙ্গী অনছ মি অৰু, যহদ অনছ, মতনিহ'মল অনপািানলানক এনক ঘৰনতআ বাস কনৰ মি?
(TN: মদি-হভহত্তক পহৰভাষা মযনি 'কমি-ল স্পাউচ' থবা "স্থায়ী সঙ্গী"ৰ থণ বযাখ্যা কৰাৰ বানব বযিহাৰ কৰা হ'ব পানৰ।)
িুগ্ৰহ কহৰ মকিল এটি বাকছত টিক কৰক।
হয়, মমাৰ এজি স্বামী/স্ত্ৰী/সঙ্গী অনছ অৰু অহম এনকআ ঘৰত বাস কনৰা
1 (িুগ্ৰহ কহৰ BVQ_16-লল গ্ৰসৰ হওক)
হয়, মমাৰ স্বামী/স্ত্ৰী/সঙ্গী অনছ হকন্তু অহম এনক ঘৰত বাস িকনৰা (িুগ্ৰহ
2 কহৰ BVQ_16-লল গ্ৰসৰ হওক)

3

িহয়, মমাৰ মকানিা স্বামী/স্ত্ৰী/সঙ্গী িাআ
(িুগ্ৰহ কহৰ BVQ_22-লল গ্ৰসৰ হওক)

"স্বামী/স্ত্ৰী, সঙ্গী: বতণ মাি, অগনত থবা মকহতয়াও দৰমহাসহ কামত হিযুক্ত িাহছল"
থণ মবালনত মআ ক'ব হবচাহৰনছা ময, এজি কমী, স্ব-হিনয়াহজত হহচানপ থবা অনপািাৰ হিজৰ পাহৰবাহৰক বযিসায়ত প্ৰহত সপ্তাহত িূিযতম এঘন্টা কাম
কহৰ উপাজণ ি কৰা। অপুহি যহদ সামহয়ক সুস্থতা/হপতৃ ত্ব -মাতৃ ত্বকালীি ছু টি/ছু টি কন ািা/ধ্মণঘ আতযাহদৰ বানব সামহয়কভানব দৰমহাৰ বানব কাম িকৰালক
অনছ, মতনিহ'মল িুগ্ৰহ কহৰ অনপািাৰ সাধ্াৰৰ্ কমণিস্থা উনেখ্ কৰক।

BVQ_16

অনপািাৰ স্বামী/স্ত্ৰী/সঙ্গীনয় বতণ মাি দৰমহাৰ বানব কাম কনৰ মি, মতওঁ অগনত দৰমহাৰ বানব কাম কহৰহছল মি, থবা মতওঁ মকহতয়াও দৰমহাসহ কামত
হিযুক্ত িাহছল মিহক?
িুগ্ৰহ কহৰ মকিল এটি বাকছত টিক কৰক।
1 মতওঁ বতণ মাি দৰমহাসহ কাম কনৰ (িুগ্ৰহ কহৰ BVQ_17-লল বযাহত ৰাখ্ক)

3

মতওঁ মকহতয়াও দৰমহাসহ কামত হিযুক্ত িাহছল (িুগ্ৰহ কহৰ
BVQ_21-লল বযাহত ৰাখ্ক)

মতওঁ বতণ মাি দৰমহাসহ কাম িকনৰ হকন্তু মতওঁ অগনত দৰমহাসহ কামত হিযুক্ত
2 অহছল (িুগ্ৰহ কহৰ BVQ_18-লল বযাহত ৰাখ্ক)
"স্বামী/স্ত্ৰী, সঙ্গীঃ প্ৰহত সপ্তাহত কৰা কামৰ ঘন্টা"

BVQ_17

হতহৰক্ত সময় ন্তভুণ ক্ত কহৰ, অনপািাৰ স্বামী/স্ত্ৰী/সঙ্গীনয় সাধ্াৰৰ্নত এ া সাধ্াৰৰ্ সপ্তাহত, গনে, হকমাি ঘন্টা দৰমহাৰ বানব কাম কনৰ? (মতওঁ যহদ
একাহধ্ক হিনয়াগকতণ াৰ লহ কাম কনৰ, থবা মতওঁ যহদ কমী অৰু স্ব-হিনয়াহজত বযহক্ত দুনয়া াআ হয়, মতনিহ'মল িুগ্ৰহ কহৰ মতওঁ কৰা কামৰ মুঠ সময়
গৰ্িা কৰক।) ("লদহিক" সুহধ্ব পানৰ অৰু মসআন া 7/6/5ৰ দ্বাৰা পূৰৰ্ কৰক)
অনুগ্ৰহ কনি ন িক।
হতহৰক্ত সময় ন্তভুণ ক্ত কহৰ গনে, মতওঁ এসপ্তাহত ................................. ঘণ্টা, কাম কনৰ।
"স্বামী/স্ত্ৰী, সঙ্গী: কমণসংস্থািৰ সম্পকণ "
যহদ মতওঁ একাহধ্ক হিনয়াগকতণ াৰ লহ কাম কনৰ, থবা হিনজআ কমী অৰু স্ব-হিনয়াহজত দুনয়া াআ হয় মতনিহ'মল িুগ্ৰহ কহৰ মতওঁৰ প্ৰধ্াি কামন া উনেখ্
কৰক। যহদ মতওঁ িসৰপ্ৰাপ্ত হয় থবা বতণ মাি কমণৰত িহয়, মতনিহ'মল মতওঁৰ হন্তম প্ৰধ্াি কামন া উনেখ্ কৰক।

BVQ_18

অনপািাৰ স্বামী/স্ত্ৰী/সঙ্গী এজি কমী/কমী অহছল মি, স্ব-হিনয়াহজত বযহক্ত মি, থবা মতওঁৰ হিজৰ পহৰয়ালৰ বযিসায় কাম কনৰ?
(TN: মদি-হভহত্তক পহৰভাষানবাৰ মযনি 'দৰমহানভাগী কমণচাৰী' বা 'দৰমহানভাগী েহমক' আয়াত "কমী"ৰ থণ বযাখ্যা কহৰবলল বযিহাৰ কহৰব পাহৰ।)
িুগ্ৰহ কহৰ মকিল এটি বাকছত টিক কৰক।
1 এজি কমী
2 কমী মিানহািা স্ব-হিনয়াহজত বযহক্ত

3 কমীসহ স্ব-হিনয়াহজত বযহক্ত
4 মতওঁৰ হিজৰ পহৰয়ালৰ বযিসায়ত কাম কহৰ অনছ

"স্বামী/স্ত্ৰী, সঙ্গীঃ িযািয কমীৰ তত্বািধ্াি"
BVQ_19

অনপািাৰ স্বামী/স্ত্ৰী/সঙ্গীনয় িযািয কমীৰ তত্বািধ্াি কনৰ/কহৰহছল মি?
(TN: তত্বািধ্াি মানি পযণনবক্ষৰ্ৰ মক্ষত্ৰত মিতৃ ত্বৰ কাযণকলাপ অৰু িযসকলৰ কামৰ বানব দাহয়ত্ব গ্ৰহৰ্ কৰান া বুহজব লাহগব। )
িুগ্ৰহ কহৰ মকিল এটি বাকছত টিক কৰক।
1 হয়
2 িহয়
"স্বামী/স্ত্ৰী, সঙ্গীঃ মপছা ISCO 1988”

BVQ_20a

অনপািাৰ স্বামী/স্ত্ৰী/সঙ্গীৰ মপছা হক/হক অহছল - থণা ৎ, মতওঁৰ প্ৰধ্াি কামৰ িাম থবা হিনৰািাম হক/হক অহছল? (িুগ্ৰহ কহৰ হলখ্ক অৰু হযমাি
সম্ভি স্পষ্টভানি বৰ্ণিা কৰক।)
তাৰ মপছা হ'ল/অহছল.......................................

BVQ_20b

মতওঁৰ প্ৰধ্াি কামত, মতওঁ মবহছ ভাগ সময় হক ধ্ৰৰ্ৰ হক্ৰয়াকলাপ কনৰ/কহৰহছল? (িুগ্ৰহ কহৰ হলখ্ক অৰু হযমাি সম্ভি স্পষ্টভানি বৰ্ণিা কৰক। )
িুগ্ৰহ কহৰ আয়াত হলখ্ক ............................................................

মতওঁ হয ফামণ/সংস্থাত কাম কনৰ/কহৰহছল তাত প্ৰধ্ািলক হক লতয়াৰ কনৰ/কহৰহছল - থণা ৎ, মতওঁৰ কমণস্থলীত হক ধ্ৰৰ্ৰ কাম উৎপাদি/সম্পাহদত হয়?
(িুগ্ৰহ কহৰ হলখ্ক অৰু হযমাি সম্ভি স্পষ্টভানি বৰ্ণিা কৰক। )

BVQ_20c

িুগ্ৰহ কহৰ আয়াত হলখ্ক ............................................................
"স্বামী/স্ত্ৰী, সঙ্গীঃ মূল িস্থাি"
হিম্নহলহখ্তনবাৰৰ হভতৰত মকািন ানি অনপািাৰ স্বামী/স্ত্ৰী/সঙ্গীৰ বতণ মাি পহৰহস্থহতন া সনবণাত্তমভানি বৰ্ণিা কনৰ? যহদ মতওঁ সামহয়ক সুস্থতা/হপতৃ -মাতৃ ত্ব
সংক্ৰান্ত ছুটি/িসৰ/ধ্মণঘ প্ৰভৃ হতৰ কাৰনৰ্ সামহয়কভানব কাম কহৰ থকা িাআ, িুগ্ৰহ কহৰ মতওঁৰ স্বাভাহিক কমণ পহৰহস্থহত উনেখ্ কৰক।

BVQ_21

িুগ্ৰহ কহৰ মকিল এটি বাকছত টিক কৰক।
দৰমহাসহ কামত হিযুক্ত (এজি কমী, স্ব-হিনয়াহজত বযহক্ত হহচানপ, থবা মতওঁ
1 হিজৰ পহৰয়ালৰ বযিসায়ত কাম কহৰনছ)

6 িসৰপাপ্ত

2 হিবিুিা অৰু কাম হবচাহৰ অনছ

7

হবদযালয়ত (হিনয়াগকতণ াৰ দ্বাৰা দৰমহাপ্ৰাপ্ত িহয়) হিক্ষাৰত/হিক্ষাথী/হবদযাথী
3 অিহক ছুটিত থাহকনলও

9 িযািয

ঘৰৰ কাম কনৰ, ঘৰ, হিিুসকলৰ থবা িযািয বযহক্তসকলৰ
মচািাহচতা কনৰ

4 হিক্ষািহবি বা প্ৰহিক্ষৰ্াথী
5 স্থায়ীভানব সুস্থ থবা ক্ষম
"েহমক সংগঠিৰ সদসযপদ"
এআন া েহমক সংগঠিৰ এ া হবনিষ ভাষা।অপুহি এটি েহমক সংগঠি থবা িুৰপূ সংগঠিৰ সদসয হয় থবা েহমক সংগঠিৰ এ া হবনিষ ভাষা
মকহতয়াবা সদসয অহছল মি? যহদ হয়: মসআন া বতণ মাি অনছ মি মকিল অগনত অহছল?

BVQ_22

TN: মদি-হভহত্তক পহৰভাষানবাৰ আয়াত "সংগঠিৰ সদসযপদ"ৰ থণ বযাখ্যা কৰাৰ বানব বযিহাৰ কৰা হ'ব পানৰ।)
িুগ্ৰহ কহৰ মকিল এটি বাকছত টিক কৰক।
1 হয়, বতণ মাি অনছ
2 হয়, অগনত অহছল হকন্তু বতণ মাি িাআ
"মদি-হভহত্তক ধ্মীয় ন্তভুণ হক্ত"
BVQ_23 অপুহি এটি ধ্মণৰ ন্তগণত হয় মি, যহদ হয়, মতনিহ'মল অপুহি মকাি ধ্মণৰ ন্তগণত ?
িুগ্ৰহ কহৰ মকিল এটি বাকছত টিক কৰক।
মকানিা ধ্মণ িাআ
0
মকথহলক
1
প্ৰ'ম ষ্টাণ্ট
2
নথণািক্স
3
িযািয খ্ৰীষ্টাি
4
আহুদী
5
"ধ্মীয় মসিাত উপহস্থহত"

3 িহয়, মকহতয়াও িাহছল

6
7
8
9
10

মুছলমাি
মবৌদ্ধ
হহন্দু
এহচয়াৰ িযািয ধ্মণনবাৰ
িযািয ধ্মণনবাৰ

হববাহ, নন্তযহষ্ট হক্ৰয়া, প্ৰভৃ হতৰ হিহচিা হবনিষ হকছু মাি সামাহজক িুষ্ঠািৰ বাহহনৰ, অপুহি হকমাি সঘিাআ ধ্মীয় িুষ্ঠািত উপহস্থত থানক?

BVQ_24

িুগ্ৰহ কহৰ মকিল এটি বাকছত টিক কৰক।
1
2
3
4

সপ্তাহত বহুতবাৰ থবা হধ্ক সঘনি
সপ্তাহত এবাৰ
মাহত 2 থবা 3 বাৰ
মাহত এবাৰ

5 এবছৰত মকবাবানৰা
6 বছৰত এবাৰ
7 বছৰত এবাৰনৰা কম
8 মকহতয়াও িহয়

"ওপৰ-তল স্ব-িস্থাি"
BVQ_25

অমাৰ সমাজত, হকছু মাি মগা অনছ হযসকনল ওপৰৰ ফানল থাহকব হবচানৰ অৰু হকছুমাি মগা অনছ হযসকনল তলৰ ফানল থাহকব হবচানৰ। তলত এটি মেল
অনছ হযন া ওপৰৰ পৰা তললল যায়। অপুহি হিজনক এআ মেলৰ ক'ত ৰাহখ্ব?
িুগ্ৰহ কহৰ মকিল এটি বাকছত টিক কৰক।
5
4
3
2
1 তলত

10 ওপৰত
9
8
7
6
"উত্তৰদাতাআ হবগত সাধ্াৰৰ্ হিবণাচিত মভা দাি কহৰহছল মি?"
BVQ_26

অহজকাহল মািুনহ হকবা িহয় হকবা কাৰৰ্ত মভা হিহদনয়। এহপ্ৰল-মম'ত িুহষ্ঠত মহািা 2014 চিৰ মলাক সভা হিবণাচিত অপুহি মভা হদহছলনি? িুগ্ৰহ
কহৰ এ া হবকল্প চয়ি কৰক।
িুগ্ৰহ কহৰ মকিল এটি বাকছত টিক কৰক।
1 হয়, মআ মভা দাি কহৰহছনলা (িুগ্ৰহ কহৰ BVQ_27-লল যাওক)
2 িহয়, মআ মভা দাি কৰা িাহছনলা (িুগ্ৰহ কহৰ BVQ_28-লল যাওক)
0 মআ হবগত হিবণাচিত মভা দািৰ বানব উপযুক্ত িাহছনলা (িুগ্ৰহ কহৰ BVQ_28-লল যাওক)
"হবগত সাধ্াৰৰ্ হিবণাচিত মভা দাি কৰা দল"

BVQ_27

[এহপ্ৰল-মম'ত িুহষ্ঠত মহািা 2014 চিৰ মলাক সভা হিবণাচিৰ কথা ভাহব]। অপুিহ ক
োি দলক ভো দহছহল? িুগ্ৰহ কহৰ এ া হবকল্প চয়ি কৰক।
িুগ্ৰহ কহৰ মকিল এটি বাকছত টিক কৰক।
1 কংনগ্ৰছ +
2 হবনজহপ +

5 অঞ্চহলক দল
6 িযািয ........................... (হিহদণ ষ্টলক কওক)

3 বাওঁপন্থী দল/কহমউহিষ্ট দল

0

ক'ব মিািানৰা

4 তৃ তীয় িন্ট
"মদি-হভহত্তক: মূল মদি / জাহত / জাহতগত পহৰচয় / পহৰয়ালৰ উৎস"
পৰিতী প্ৰশ্নন ানি উত্তৰদাতাৰ জাহতগত প ভূ হম বা এটি জাহত/সম্প্ৰদায়ৰ লসনত ন্তভুণ ক্ত থকা সম্পনকণ অনপািাৰ মদি-হভহত্তক ধ্াৰৰ্াৰ হবষনয় কাম কহৰব।
BVQ_28

িুগ্ৰহ কহৰ হচহিত কৰক ময হিম্নহলহখ্ত মকাি মগা বা মগা নবাৰৰ হভতৰত অপুহি হিজনক ন্তভুণ ক্ত বুহল হবনবহচত কনৰ?
িুগ্ৰহ কহৰ মকিল এটি বাকছত টিক কৰক।
1 হহন্দুঃ এছহছ (িুসচূ ীত জাহত/দহলত)

7 মুছলমািঃ িযািয

2 হহন্দুঃ এছটি (িুসচূ ীত জিজাহত)

8 খ্ৰীহষ্টয়ািঃ সাধ্াৰৰ্

3 হহন্দুঃ 'হবহছ (িযািয হপছপৰা জাহত)

9 খ্ৰীহষ্টয়ািঃ িযািয

4 হহন্দুঃ উচ্চ মেৰ্ীৰ হহন্দু

10 হিখ্ঃ সাধ্াৰৰ্

5 মুছলমািঃ হছয়া

11 হিখ্ঃ দহলত

6 মুছলমািঃ ছু হি

0 িযািয-িুগ্ৰহ কহৰ বৰ্ণিা কৰক

"পহৰয়ালত হকমািজি বযহক্ত অনছ"
< TN: হিিুসকলৰ লসনত মকচুঁ িাসকলৰ পাথণকয বুজাবলল বযিহাৰ কহৰব লগা বয়স - মোনিৰ বেিীৰ হভতৰত থকা [হবদযালয়ৰ বয়স] - অনপািাৰ
মদিত হবদযালয়লল যাবলল অৰম্ভ কৰা বাধ্যতামূলক বয়সৰ দ্বাৰা হিধ্ণাহৰত হয়। ভাৰতত প্ৰাথহমক হবদযালয়লল মযািাৰ বাধ্যতামূলক বয়স হ'ল 5 বছৰ।
গহতনক, হযসকল 5ৰ পৰা 17 বছৰ বয়সৰ হভতৰত অনছ মতওঁনলাকক হিিু হহচানপ উনেখ্ কৰা হয়, অৰু হযসকলৰ বয়স 4 বছৰ মতওঁনলাকক "মকচু ঁ িা"
মবালা হয়।
BVQ_29

অনপািাক ধ্হৰ,- হিিুসহ - সাধ্াৰৰ্নত অনপািাৰ পহৰয়ালত মকআজি বযহক্ত বাস কনৰ?
িুগ্ৰহ কহৰ আয়াত হলখ্ক ...............................................

BVQ_29a

অনপািাৰ পহৰয়ালত হকমািজি প্ৰাপ্তবয়ে বযহক্ত বাস কনৰ (18 বছৰ থবা মবহছ)?
িুগ্ৰহ কহৰ আয়াত হলখ্ক ...............................................

BVQ_30

অনপািাৰ পহৰয়ালত 5ৰ পৰা 17 বছৰ বয়সৰ হকমািজি হিিু বাস কনৰ?
িুগ্ৰহ কহৰ আয়াত হলখ্ক ...............................................

BVQ_31

অনপািাৰ পহৰয়ালত 4 বছৰ পযণন্ত বয়সৰ মকআজি মকচুঁ িা বাস কনৰ ?
িুগ্ৰহ কহৰ আয়াত হলখ্ক ..............................................

Q45

আয়পানাি পনিয়া ি আটাইতলক সিু নৰ্ৰ্ুটিি বয়স নকমান?
সকয় াতলক সিু নৰ্ৰ্ুটিি বয়স ________ বছি
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"বযহক্তগত উপাজণ ি"
BVQ_32

কৰ অৰু িযািযনবাৰ বাদ হদয়াৰ অগনত, অনপািাৰ হিজৰ মুঠ মানহকীয়া গে উপাজণ ি হকমাি?
(TN: মদি-হভহত্তক কত্তণ িনবাৰ সম্বনে উত্তৰদাতাক মিত মপলাআ হদবলল বযাখ্যামূলক ম াকানবাৰ মযাগ কহৰব পাহৰ।)
িুগ্ৰহ কহৰ আয়াত হলখ্ক .................................................. ( কা) ( অপুহি যহদ এটি একক পহৰয়ালত বাস কনৰ (িুগ্ৰহ কহৰ BVQ_34লল যাওক)
"পহৰয়ালৰ উপাজণ ি"

BVQ_33

কৰ অৰু িযািযনবাৰ বাদ হদয়াৰ অগনত, অনপািাৰ পহৰয়ালৰ মুঠ মানহকীয়া গে উপাজণ ি হকমাি? (TN: মদি-হভহত্তক কত্তণ িনবাৰ সম্বনে উত্তৰদাতাক
মিত মপলাআ হদবলল বযাখ্যামূলক ম াকানবাৰ মযাগ কহৰব পাহৰ।)
িুগ্ৰহ কহৰ আয়াত হলখ্ক ................................................... ( কা)

BVQ_34

অনপািাৰ বতণ মাি অআিগত লববাহহক হস্থহত হক? (িুগ্ৰহ কহৰ এ া হবকল্প বাছহি কৰক)

1 হববাহহত
2 সকনলা ভাষাৰ ওপৰত সামহৰক ংিীদাৰ
3 মমাৰ স্বামী/স্ত্ৰীৰ পৰা হবহেি (হকন্তু অআিগতভানব এহতয়াও হববাহহত)
BVQ_35 অনপািাৰ হপতৃ ৰ মকাি মদিত জন্ম লহহছল? .

4 স্বামী/স্ত্ৰীৰ পৰা হববাহ হবনেহদত
5 হবধ্বা/হবপত্নীক
6 মআ মকহতয়াও হবয়া কনৰািা িাআ

<TN: “মদি” মানি আয়াত ৰাষ্ট্ৰক বুনজািা লহনছ, উপ-ৰাষ্ট্ৰীয় মণ্ডল বা ঞ্চলক িহয়। যহদ হপতৃ ৰ জন্ম মহািা মদি পূবৰণ িামত এহতয়া হবদযমাি িহয়,
িুগ্ৰহ কহৰ জন্মস্থাি িহস্থত মহািা বতণ মাি মদিখ্িৰ িাম হলখ্ক।>

BVQ_36

মমাৰ হপতৃ ৰ জন্ম লহহছল ……………
অনপািাৰ মাতৃ ৰ মকাি মদিত জন্ম লহহছল?
<TN: “মদি” মানি আয়াত ৰাষ্ট্ৰক বুনজািা লহনছ, উপ-ৰাষ্ট্ৰীয় মণ্ডল বা ঞ্চলক িহয়। যহদ মাতৃ ৰ জন্ম মহািা মদি পূবৰণ িামত এহতয়া হবদযমাি িহয়,
িুগ্ৰহ কহৰ জন্মস্থাি িহস্থত মহািা বতণ মাি মদিখ্িৰ িাম হলখ্ক।>

মমাৰ মাতৃ ৰ জন্ম লহহছল ……………
BVQ_37 অপুহি বাস কৰা স্থািখ্িক এনিলক বৰ্ণিা কহৰব মি... (িুগ্ৰহ কহৰ এ া হবকল্প বাছহি কৰক) .
1 এখ্ি বৃহৎ মহািগৰ
4 মদিৰ এখ্ি গাওঁ
এখ্ি
বৃ
হ
ৎ
মহািগৰৰ
সমীপবতী
ঠাআ
বা
উপকণ্ঠ
2
5 মদিত এখ্ি পাম থবা ঘৰ
3 এখ্ি সৰু মহািগৰ থবা চহৰ

