নুগ্র
বে
Q1

বয ভবন যাখবফন, এআ প্রেভারা েুবে "চা যী ফা াে" ফরবত ননবেয ফযফা  ভস্ত ধযবর্য

অনন াবেয ো াধাযর্বাবফ ভাোয় কযবখ, নীবচয প্রনতটি নফফৃনতয াব ো া ফবে টি নচহ্ন নদবয় ননবদণ 
ম্মত ফা ম্মত অবেন? নুগ্র বয, প্রনতটি রাআবন এ টি ফবে টি নদন।

a

এ টি চা যী ফা াে র ুধু েণ উােণ বনয এ টি উায় - অয ন েু নয়

b

অভায বেণয প্রবয়ােন না ো বর অনভ অনবেয াবে এ টি বফতন চা যী ফা
েণপ্রদান ৃ ত াে যফ

Q2

নীবচয প্রনতটিয েনয, নুগ্র বয, এ টি ফবে টি নচহ্ন নদবয় ননবদণ 
নুগ্র বয, প্রনতটি রাআবন এ টি ফবে টি নদন।

1
2
3
4
5
8

ভণননবয়াগব

কফাঝাবনা

যুন কম, অনন তায াবে

তটা

দৃঢ়বাবফ ম্মত
ম্মত
ম্মত ফা ম্মত ক ানটাআ নয়
ম্মত
দৃঢ়বাবফ ম্মত
কফবে ননবত াযনে না

যুন কম, অনন এ টি চা যী ফা ােব

ফযনিগতবাবফ

তটা গুযত্বু ূর্ণ ভবন

যবেন।

তটা গুযত্বু ূর্ণ….
a
b
c

চা যী ফা াবেয ুযক্ষা
কফী অয়
উন্ননতয বার ুবমাগ

1
2

খুফ গুযত্বু ূর্ণ
গুযত্বু ূর্ণ

d

এ টি অগ্রেন

3

গুযত্বু ূর্ণ ফা -গুযত্বু ূর্ণ ক ানটাআ নয়

e

এ টি চা যী ফা াে মা এ েনব

স্বাধীনবাবফ

4

গুযত্বু ূর্ণ নয়

f

এ টি চা যী ফা াে মা এ েনব

নযবদয ায়তা

5

এব ফাবযআ গুযত্বু ূর্ণ নয়

g

এ টি চা যী ফা াে মা ভাবেয েনয উ াযী

8

কফবে ননবত াযনে না

h

এ টি চা যী ফা াে মা এ েনব
কদয়

i

এ টি চা যী ফা াে কমখাবন নয করাব বদয াবে ফযনিগত কমাগাবমাগ
যবয়বে

Q3

চা যী ফা াে

তায

াে যবত কদয়
যায ুবমাগ

াবেয ভয় ফা নদন ঠি

বয কদয়

যায ুবমাগ
যা ংনিষ্ট

অনন ন অনায ানযফানয েীফবনয ুনফধায েনয খন ন ক ান বার চা যী ফা াবেয ুবমাগ কেবে নদবয়বেন ফা কেবে নদবতন? নুগ্র
বয, এ টি ফবে টি নদন। ভবন যাখবফনঃ "নযফায" ফরবত ফৃত্তয বেণ কফাঝাবনা বে।

1

যাাঁ, অনভ তা বযনে এফং ম্ভফতঃ অফায তা যফ

4

না, অনভ তা নযনন এফং ম্ভফতঃ তা যফ না

2

যাাঁ, অনভ তা বযনে, ন ন্তু ম্ভফতঃ অফায তা যফ না

8

কফবে ননবত াযনে না

3

না, অনভ তা নযনন, ন ন্তু ম্ভফতঃ তা যফ

Q4

অনন ন
বতালেন

খন এ টি চা যী ফা াে ফোয় কযবখবেন ফা যাখবতন মা অনায ানযফানয েীফবনয ুনফধায ো ভাোয় কযবখ অনায
নের না ফা ত না? নুগ্র বয, এ টি ফবে টি নদন। ভবন যাখবফনঃ "নযফায" ফরবত ফৃত্তয বেণ কফাঝাবনা বে।

1

যাাঁ, অনভ তা বযনে এফং ম্ভফতঃ অফায তা যফ

4

না, অনভ তা নযনন এফং ম্ভফতঃ তা যফ না

2

যাাঁ, অনভ তা বযনে, ন ন্তু ম্ভফতঃ অফায তা যফ না

8

কফবে ননবত াযনে না

3

না, অনভ তা নযনন, ন ন্তু ম্ভফতঃ তা যফ

Q5

গত াাঁচ ফেবয অনন াবেয কক্ষবে ক ান বফলবভযয ন ায বয়বেন ন , উদাযর্স্বযূ , এ টি চা যী ফা াবেয েনয অবফদন
এ টি কফতনফৃনি ফা বদান্ননতয েনয নফবফনচত য়ায কক্ষবে? নুগ্র বয, ুধু এ টি ফবে টি নচহ্ন নদন।

1

যাাঁ, (নুগ্র বয, 6 নং প্রবেয উত্তয নদন)

2

না (নুগ্র বয, 7 নং প্রবে যানয চবর মান)

0

যায কক্ষবে ফা

াে নযনন ফা াে খুনাঁ েনন (নুগ্র বয, 7 নং প্রবে
যানয চবর মান)

াবে

Q6

অনায ভবত, এআ বফলবভযয প্রধান

11

অভায ফয়

16

অভায াভেণয / ভানন ফা াযীনয ুস্থতা

12

অভায ফর্ণ, োনতগত ভূর

17

অভায ানযফানয দানয়ত্বাফরী

13

অভায োতীয়তা

18

অভায যােনননত নফশ্বা

14

অভায নরঙ্গ

19

নয ক ান াযর্

15

অভায ধভণ

8

কফবে ননবত াযনে না

Q7

গত াাঁচ ফেবয, অনন ন অনায চা যী ফা াবেয োয়গায় অনায ঊর্ধ্ণতন ফা  ভীবদয দ্বাযা য়যাননয ন ায বয়বেন, উদাযর্স্বযূ ,
অনন ন ক ান নেবন রাগা, াযীনয ফা ভানন ীেবনয ম্মুখীন বয়বেন? নুগ্র বয, ুধভু াে এ টি ফবে টি নচহ্ন নদন। (ভবন যাখবফনঃ
ভণবক্ষবে য়যানন ফরবত এ টি প্রস্ত কশ্রর্ীয অক্রভর্াত্ম অচযর্গুনর তণবুি যবয়বে মা এয ন ায ফযনিয াবে ুভন স্বযূ ফা ধ র াযী বত
াবয এফং তা ুধু কমৌন য়যাননবতআ ীভাফি নয়)

1

যাাঁ

2

না

Q8
a

b

Q9

অনন নীবচয নফফৃনতগুনরয াবে

াযর্টি ন নের? নুগ্র

বয, ুধভু াে এ টি ফবে টি নচহ্ন নদন

0

তটা মণত ম্মত ফা ম্মত? নুগ্র

প্রবমােয নয় (অভায এ টি চা যী ফা াে / ঊর্ধ্ণতন
ভী /  ভী কনআ)

বয, প্রনতটি রাআবন এ টি ফবে টি নচহ্ন নদন

ভীবদয ননবেবদয স্বােণযক্ষায েনয নিারী কেড আউননয়ন দয ায

নিারী কেড আউননয়নগুনর বাযবতয েণনীনতয বক্ষ ক্ষনত য।

1
2
3
4
5
8

দৃঢ়বাবফ ম্মত
ম্মত
ম্মত ফা ম্মত ক ানটাআ নয়
ম্মত
দৃঢ়বাবফ ম্মত
কফবে ননবত াযনে না

ধবয ননন, অনন অনায ফতণ ভাবনয াবেয ফস্থায নিাত ননবত াবযন। অনন নীবচয ক ান্টি কফবে কনবফন? নুগ্র বয, ুধভু াে এ টি ফবে
টি নচহ্ন নদন <ফযাখযা াযী তেযঃ অভযা ূর্ণ ভবয়য /অংন ভবয়য ফযাাবয োনবত চাআনে , কেনয "ূর্-ণ ভবয়য ", "অংন -ভবয়য ", "এয কচবয়
ভ" এআ কভৌনখ ব্দগুনর ক ন্দ্রীয়বাবফ গুযত্বু ূর্।ণ ব্র্যাব বট ো া ংখযাগুনর প্রবমােযভত , কদ নুমায়ী নবন্ন বত াবয। >

1

এ টি অংন -ভবয়য চা যী ফা াে [প্তাব 30 ঘন্টা ফা তায কফী]

4

এব ফাবযআ ক ান েণপ্রদান ৃ ত চা যী ফা াে নয়

2

এ টি অংন -ভবয়য চা যী ফা াে [প্তাব 10-29 ঘন্টা ফা তায কফী]

8

কফবে ননবত াযনে না

3

এ টি অংন -ভবয়য চা যী ফা াে মা প্তাব [10] ঘন্টায ভ]

Q10
1

অনন ন ফতণ ভাবন কফতন ফা ানযশ্রনভব য েনয াে যবেন? নুগ্র বয, ুধভু াে এ টি ফবে টি নচহ্ন নদন (ফযাখযা াযী তেযঃ "ফতণ ভাবন
যবেন " ফরবত স্ব-ননমুি  চা যীেীফী উবয়ব আ কফাঝাবনা বে এফং এবত েুটিবত ো া ফযনিবদয তণবুি যা উনচত , মনদ তাযা এ টি
ভণননবয়াগ ম্পব ণ োব ন। )
যাাঁ ( নুগ্র বয, 11 নং প্রবেয উত্তয নদন)
অনন মনদ ফতণ ভাবন কফতন ফা ানযশ্রনভব য েনয
নদন

Q11
1
2

2
াে বযন(ফা েুটিবত োব ন ন ন্তু এ টি

না (নুগ্র বয, 32 নং প্রবে মান)
ভণননবয়াগ ম্পব ণ োব ন): নুগ্র

বয, 11-31 নং প্রবেয উত্তয

অনায প্রধান চা যী ফা াবে ননয়নভত বাযটাআভ  অনন ত ঘন্টা াে বযন এফং ত েণ অয় বযন তা ভবন যুন। অনায
মনদ নীবচয এআ নতনটি েবেয ুধভু াে এ টি োব , অনন ক ানটি কফবে কনবফন? (নুগ্র বয, ুধভু াে এ টি ফবে টি নচহ্ন নদন)
দীঘণতয ভয় াে এফং নধ অয়
এ আ ঘন্টায াে এফং এ আ অয়

3
8

াে

ভ ঘন্টায াে এফং ভ অয়
কফবে ননবত াযনে না

াবে

Q12

অনায (প্রধান) চা যী ফা াে ংক্রাত এআ নফফৃনতগুনরয প্রনতটিয কক্ষবে, নুগ্র বয, এ টি ফবে টি নচহ্ন নদবয় ননবদণ  যুন কম, কটি অনায
চা যী ফা াবেয কক্ষবে প্রবমােয বে ফবর অনন তটা ম্মত ফা ম্মত বেন। নুগ্র বয, প্রনতটি রাআবন ুধভু াে এ টি ফবে টি নচহ্ন নদন
<ফযাখযা াযী তেযঃ প্রেটিবত এ েন ফযনি মনদ এ ানধ চা যী ফা াে বয োব ন , তায প্রধান চা যী ফা াবেয নদব ননবদণ  যা বে। >

a
b
c
d
e
f
g

অভায চা যী ফা াে ুযনক্ষত
অভায অয় কফী
অভায উন্ননতয ুবমাগ কফী
অভায চা যী ফা াে অগ্রেন
অনভ স্বাধীনবাবফ াে যবত ানয
অভায চা যীবত ফা াবে অনভ নয করাব বদয াাময যবত ানয
অভায চা যী ফা াে ভাবেয েনয উ াযী

h

অভায চা যীবত ফা াবে অভায াবে নয করাব বদয ফযনিগত কমাগাবমাগ োব

Q13

a

b
Q14

1
2
3
4
5
8

এফায অনায াবেয ফস্থা ম্পব ণ অবযা ন েু প্রে যা মা । নুগ্র বয, নীবচয প্রনতটি নফলবয়য উয এ টি ফবে টি নচহ্ন নদবয় ননবদণ 
যুন কম, তা অনায াবেয কক্ষবে তটা প্রবমােয বে। নুগ্র বয, প্রনতটি রাআবন এ টি ফবে টি নচহ্ন নদন।

অনাব

ত ঘন ঘন ব ায াযীনয নযশ্রভ যবত য়?

ত ঘন ঘন অনায াে অনায াবে চাূর্ণ ভবন য়?
নুগ্র

এফং অনন ত ঘন ঘন অনায ননয়নভত াবেয ভবয় ফানেবত াে বযন?

b

এফং ত ঘন ঘন অনাব প্তা কবলয েুটিয নদনগুনরবত অনায চা যী ফা
াবেয ং যবত য়?

ফভয়
প্রায়আ
খন খন
দানচৎ
খবনাআ নয়
কফবে ননবত াযনে না

1
2
3
4
5
8

ফভয়
প্রায়আ
খন খন
দানচৎ
খবনাআ নয়
কফবে ননবত াযনে না

অনায াবেয ভয় কমবাবফ ননধণানযত য় তা নীবচয ক ান নফফৃনতটি ফবচবয় বারবাবফ ফর্ণনা বয? ( াবেয ভয় ফরবত অভযা কফাঝাবত চাআনে
কম ভবয় অনন াে ুযু বযন এফং মখন অনন াে কল বযন এফং তা প্রনত প্তাব ফা ভাব কভাট াবেয ভয় নয়।) নুগ্র বয, ুধভু াে
এ টি ফবে টি নচহ্ন নদন

1

াে ুযযু ভয়  কবলয ভয় অভায ননবয়াগ াযীয দ্বাযা ননধণানযত য় এফং
অনভ ননবে তা নযফতণ ন যবত ানয না

2

অনভ ন েুটা ীভা মণত অভায াে ুযু  কবলয ভয় ননধণাযর্ যবত ানয

Q16

1
2
3
4
5
8

বয প্রনতটি রাআবন এ টি ফবে টি নচহ্ন নদন

a

Q15

দৃঢ়বাবফ ম্মত
ম্মত
ম্মত ফা ম্মত ক ানটাআ নয়
ম্মত
দৃঢ়বাবফ ম্মত
কফবে ননবত াযনে না

নীবচয ক ান্ নফফৃনতটি অনায প্রধান চা যী ফা াবেয ননয়নভত
ফবে টি নচহ্ন নদন

াবেয ভয়ূচীব

3

অনভ ম্পূর্বণ াবফ ননবেয আোভত অভায াে ুযযু
ভয়  কবলয ভয় ননধণাযর্ যবত ানয

ফবচবয় বারবাবফ ফর্ণনা

বয? নুগ্র

বয, ুধভু াে এ টি

1

অভায এ টা ননয়নভত ভয়ূচী ফা নফ্ট যবয়বে (নদবনয কফরা, ন্ধ্যাবফরা ফা
যাবত)

3

অভায এভন এ টা ভয়ূচী যবয়বে কমখাবন অভায
ননবয়াগ াযী ল্প কনাটিব অভায াবেয ভয়গুনর
ননধণাযর্ বযন

2

অভায এভন এ টি ভয়ূচী ফা নফ্ট যবয়বে মা ননয়নভত নযফনতণ ত য় (
কমভন, নদবনয কফরা কেব ন্ধ্যাবফরা ফা যাবতয কফরায়)

8

কফবে ননবত াযনে না

Q17

অনায বদনন

াে কমবাবফ নফনযস্ত য় তাব

নীবচয নফফৃনতগুনরয ক ান্টি ফবচবয় বারবাবফ ফর্ণনা

1

অনভ অভায আোভত ননধণাযর্ যবত ানয কম, অভায বদনন
নফনযস্ত বফ

2

অনভ ন েুটা ীভা মণত অভায বদনন

াে ন বাবফ

3

অভায বদনন াে ন বাবফ নফনযস্ত বফ তা অনভ
অভায আোভত ননধণাযর্ যবত ানয না

াবেয নফনযা ননধণাযর্ যবত ানয

8

কফবে ননবত াযনে না

Q18

অনায ফযনিগত ফা ানযফানয
াযবর্, অনায
ুধভু াে এ টি ফবে টি নচহ্ন নদন

1
2
3
Q19

এব ফাবযআ ঠিন নয়
খুফ ঠিন নয়
ন েু টা ঠিন
নুগ্র বয, প্রনতটি রাআবন এ টি ফবে টি নচহ্ন নদন

a

b
Q20
1
2
3

াবেয ভয় কেব

এ

ফা দুআ ঘন্টা েুটি কনয়ায নফলয়টি
4
8

1
2
3
4
অনন ত ঘন ঘন ভবন বযন কম, অনায ানযফানয েীফবনয চানদা
5
অনায চা যী ফা াবে ফাধা বতযী যবে?
8
অনন অনায ফতণ ভান চা যী ফা াবে অনায ূফতণ ন াবেয নবজ্ঞতা এফং / ফা চা
াবযন? (ুধভু াে এ টি ফবে টি নচহ্ন নদন)
অনন ত ঘন ঘন ভবন বযন কম, অনায চা যী ফা াবেয চা অনায
ানযফানয েীফবন ফাধা বতযী যবে?

প্রায় না ফরবরআ চবর
খুফ াভানয
বন টা

Q21

গত 12 ভাব, অনন অনায চা যী ফা াবেয দক্ষতায উন্ননতয েনয
বয, ুধভু াে এ টি ফবে টি নচহ্ন নদন)

1
2
Q22

যাাঁ
না
নুগ্র

4
8

তটা

ঠিন বয় োব ? নুগ্র

বয,

খুফ ঠিন
কফবে ননবত াযনে না

ফভয়
প্রায়আ
খন খন
দানচৎ
খবনাআ নয়
কফবে ননবত াযনে না
যী ফা াবেয দক্ষতাগুনরব

তটা ফযফায

যবত

প্রায় ুবযাটাআ
কফবে ননবত াযনে না

াবেয োয়গায় ফা নয ক াো ক ান প্রনক্ষর্ ননবয়বেন ন ? (নুগ্র
8

কফবে ননবত াযনে না

1
2
3
4
5
8

খুফ বার
কফ বার
বার ফা খাযা ক ানটাআ নয়
কফ খাযা
খুফ খাযা
কফবে ননবত াযনে না

বয, প্রনতটি রাআবন এ টি ফবে টি নচহ্ন নদন

a

াধাযর্বাবফ, অনন অনায ভণবক্ষবে ভযাবনেবভন্ট  ভীবদয ভবধয ায
ম্প ণ ব ন বাবফ ফর্ণনা যবফন?

b

াধাযর্বাবফ, অনন অনায ভণবক্ষবে াবেয বমাগী/ ভীবদয ভবধয ায
ম্প ণ ব ন বাবফ ফর্ণনা যবফন?

Q23

বয?

অনন অনায (প্রধান) চা যী ফা াবেয ফযাাবয তটা ন্তুষ্ট অবেন? (নুগ্র বয, ুধভু াে এ টি ফবে টি নচহ্ন নদন) <ফযাখযা াযী তেযঃ এআ
প্রেটিবত এ েন ফযনিয প্রধান চা যী ফা ােব ননবদণ  যা বে, মনদ নতনন এ ানধ চা যী ফা াে বয োব ন>

1

ম্পূর্ণ ন্তুষ্ট

5

কভাটাভুটি ন্তুষ্ট

2

খুফআ ন্তুষ্ট

6

খুফআ ন্তুষ্ট

3

কভাটাভুটি ন্তুষ্ট

7

ম্পূর্ণ ন্তুষ্ট

4

ন্তুষ্ট ফা ন্তুষ্ট ক ানটাআ নয়

8

কফবে ননবত াযনে না

Q24

অনন নীবচয নফফৃনতগুনরয াবে

তটা মণত ম্মত ফা ম্মত অবেন? নুগ্র

a

অনভ কম পাভণ ফা ংস্থাবত াে নয তায াপবরযয েনয অনভ অভায ননধণানযত
অবযা কফী াে যবত ম্মত অনে

b

অনভ অভায পাভণ ফা ংস্থাবত

c

অনভ এআ ংস্থাবত ো ায েনয কফ খানন টা কফী কফতবনয পায ো া অবয টি
চা যী ফা াে প্রতযাখযান যফ

Q25

াে যবত কবয গনফণত

1
2
3
4
5

দৃঢ়বাবফ ম্মত
ম্মত
ম্মত ফা ম্মত ক ানটাআ নয়
ম্মত
দৃঢ়বাবফ ম্মত

8

কফবে ননবত াযনে না

এখন অনন অনন কম পাভণ ফা ংস্থায েনয াে বযন তা নননফণববল, অনন কম ধযবর্য াে বযন তা ভবন
াবে তটা মণত ম্মত ফা ম্মত অবেন? নুগ্র বয, প্রনতটি রাআবন এ টি ফবে টি নচহ্ন নদন।

a

ুবমাগ কবর, অনভ নযয ভ ন ে
নযফতণ ন যতাভ।

b

অনভ কম ধযবর্য

Q26

াবেয কচবয়

বয, প্রনতটি রাআবন এ টি ফবে টি নচহ্ন নদন।

াে

যায েনয অভায ফতণ ভান ধযবর্য

ােটি

নয তা ননবয় অনভ গনফণত।

1
2
3
4
5
8

দৃঢ়বাবফ ম্মত
ম্মত
ম্মত ফা ম্মত ক ানটাআ নয়
ম্মত
দৃঢ়বাবফ ম্মত
কফবে ননবত াযনে না

ততঃ অনায ফতণ ভান চা যী ফা াবেয ভতু রয এ টি চা যী ফা াে খুবাঁ ে ায়া অনায বক্ষ
বযন? নুগ্র বয, ুধভু াে এ টি ফবে টি নচহ্ন নদন

তটা

ঠিন ফা ে বফ ফবর অনন ভবন

1

খুফ ে

4

কভাটাভুটি ঠিন

2

কভাটাভুটি ে

5

খুফ ঠিন

3

ে ফা ঠিন ক ানটাআ নয়

8

কফবে ননবত াযনে না

Q27

ফনভনরবয় এয তটা ম্ভাফনা যবয়বে কম, অনন অগাভী 12 ভাবয ভবধয অবয টি পাভণ ফা ংস্থাবত এ টি চা যী ফা াে কখাাঁোয কচষ্টা
নুগ্র বয, ুধভু াে এ টি ফবে টি নচহ্ন নদন

1

খুফআ ম্ভাফনা যবয়বে

4

ম্ভাফনা খুফআ ভ

2

ম্ভাফনা যবয়বে

8

কফবে ননবত াযনে না

3

ম্ভাফনা ভ

Q28

যুন। অনন নীবচয নফফৃনতগুনরয

অনন অনায চা যী ফা াে াযাবনায ফযাাবয

তটা মণত উবদ্ববগ োব ন, মনদ কেব

োব ন? নুগ্র

বয, ুধভু াে এ টি ফবে টি নচহ্ন নদন।

1

অনভ বন টা উবদ্ববগ োন

3

অনভ াভানয উবদ্ববগ োন

2

অনভ ন েু টা উবদ্ববগ োন

4

অনভ এব ফাবযআ উবদ্ববগ োন না

Q29
a

অনন নীবচয নফফৃনতগুনরয াবে

তটা মণত ম্মত ফা ম্মত অবেন? নুগ্র

অনভ ভণীনতা এোবনায েনয, এভন এ টি চা যী ফা াে গ্রবর্ ম্মত ো ফ কমখাবন
নতু ন দক্ষতাগুনরয প্রবয়ােন যবয়বে

বয, প্রনতটি রাআবন এ টি ফবে টি নচহ্ন নদন।
1

দৃঢ়বাবফ ম্মত

b

ভণীনতা এোবনায েনয অনভ ভ কফতবনয এ টি দ গ্রবর্ ম্মত ো ফ

2

ম্মত

c

ভণীনতা এোবনায েনয অনভ াভনয়

3

ম্মত ফা ম্মত ক ানটাআ নয়

d

ভণীনতা এোবনায েনয, অনভ বন টা দূবয মাতায়াত বয াে যবত ম্মত ো ফ

4

ম্মত

e

ভণীনতা এোবনায েনয অনভ বাযবতয ভবধয নয োয়গায় াে যবত ম্মত ো ফ

5

দৃঢ়বাবফ ম্মত

f

ভণীনতা এোবনায েনয, অনভ অবয টি কদব নগবয় াে যবত ম্মত ো ফ

8

কফবে ননবত াযনে না

ভণননবয়াগ গ্রবর্ ম্মত ো ফ

যবফন?

Q30

গত 12 ভাব, অনায প্রধান চা যী ফা াবেয াবে, অনন ানযশ্রনভ মুি নয ক ান
নচহ্ন নদন

াে

বযবেন ন ? নুগ্র

বয ুধভু াে এ টি ফবে টি

1

যাাঁ, ুবযা ভয় ার েুবে ( নুগ্র বয, 31 নং প্রবেয উত্তয নদন)

3

যাাঁ, এআ ভয় াবরয ন েুটা ভয় (নুগ্র বয, 31 নং প্রবেয
উত্তয নদন)

2

যাাঁ, এআ ভয় াবরয নধ াং ভয় (নুগ্র বয, 31 নং প্রবেয উত্তয নদন)

4

না (নুগ্র বয, O2-কত মান, মা Q44-এয বয যবয়বে।

Q31

ুবযা 12 ভা েুবে, অনায প্রধান চা যী ফা াবেয তু রনায় অনায নতনযি চা যী(গুনর) ফা াে(গুনর) কেব
বযবেন? নুগ্র বয, ুধভু াে এ টি ফবে টি নচহ্ন নদন
অভায নতনযি চা যী(গুনর) এফং

াে(গুনর) কেব

অনন কভাট

ত অয়

অনভ অয় বযনে...

1

প্রধান চা যী ফা াে কেব বন টাআ ভ

4

প্রধান চা যী ফা াে কেব কফী

2

প্রধান চা যী ফা াে কেব

5

প্রধান চা যী ফা াে কেব বন টা কফী

3

প্রধান চা যী ফা াে কেব য়া অবয়য প্রায় ভান

8

কফবে ননবত াযনে না

কফতন ফা ানযশ্রনভব য েনয
নুগ্র

বয, 32 কেব

ভ

াে যা উত্তযদাতাবদয েনয প্রেভারায ভানপ্ত

44 নং প্রে ফাদ নদবয়, O2-কত মান

অনন মনদ ফতণ ভাবন কফতন ফা াযশ্রনভব য েনয

Q32
1
Q33a

ভণযত না ন নুগ্র

বয, 32-44 নং প্রবেয উত্তয নদন (মাযা Q10-এ "না" উত্তয নদবয়বেন )

অনন ন এ ফেয ফা তায কফী ভবয়য েনয এ টি বফতন ফা ানযশ্রনভ মুি চা যী ফা

যাাঁ (নুগ্র বয, 33 নং প্রবেয উত্তয নদন)
অনন

াে

বযবেন? নুগ্র

2

বফ অনায কল বফতন ফা ানযশ্রনভ মুি চা যী ফা াে

বয ুধভু াে এ টি ফবে টি নচহ্ন নদন

না (নুগ্র বয, 36 নং প্রবে মান)

বযবেন?

__________-এ (ফেয)

Q33b

নুগ্র

বয, ভা উবেখ

যুন।

__________-এ (ভা)

Q34

অনন অনায কল চা যী ফা াবে

তটা ন্তুষ্ট নেবরন? নুগ্র

বয ুধভু াে এ টি ফবে টি নচহ্ন নদন

1

ুবযাুনয ন্তুষ্ট

5

কভাটাভুটি ন্তুষ্ট

2

খুফ ন্তুষ্ট

6

খুফ ন্তুষ্ট

3

কভাটাভুটি ন্তুষ্ট

7

ুবযাুনয ন্তুষ্ট

4

ন্তুষ্ট ফা ন্তুষ্ট ক ানটাআ নয়

8

কফবে ননবত াযনে না

Q35

অনায চা যী ফা াে ভাপ্ত য়ায প্রধান

াযর্টি ন ? নুগ্র

বয ুধভু াে এ টি ফবে টি নচহ্ন নদন

1

অনভ ফবযয ফয়ব কৌাঁবে নগবয়নেরাভ

6

অভাব ফযখাস্ত যা বয়নের

2

অনভ ভবয়য অবগ ননবেয আোনুমায়ী ফয ননবয়নেরাভ

7

অভায ভণননবয়াগ/চু নিয কভয়াদ কল বয়নের

3

অনভ ভবয়য অবগ ফয ননবয়নেরাভ, তবফ কস্বোয় নয়

8

ানযফানয দানয়ত্বাফরী

4

অনভ (স্থায়ীবাবফ) ভেণ বয় বেনেরাভ

9

অভায নফবয় বয়নের

5

অভায ভণবক্ষেটি ফন্ধ্ বয় নগবয়নের

Q36
1

অনন ন এখন ফা বনফলযবত এ টি বফতন ফা ানযশ্রনভ মুি চা যী ফা াে
যাাঁ ( নুগ্র বয, 37 নং প্রবে মান)

যবত চান? নুগ্র
2

বয এ টি ফবে টি নচহ্ন নদন

না (নুগ্র বয, 43 নং প্রবে মান)

Q37

অনায ভবত, অনায এ টি চা যী ফা াে ায়ায ম্ভাফনা

তটা? নুগ্র

বয ুধভু াে এ টি ফবে টি নচহ্ন নদন

1

খুফআ ম্ভাফনা যবয়বে

4

ম্ভাফনা খুফআ ভ

2

ম্ভাফনা যবয়বে

8

কফবে ননবত াযনে না

3

ম্ভাফনা ভ

Q38

এ টি চা যী ফা াে খুবাঁ ে না ায়ায ম্ভাফনায ফযাাবয অনন

তটা উবদ্ববগ অবেন, মনদ কেব

োব ন? ুধভু াে এ টি ফবে টি নচহ্ন নদন

1

অনভ বন টা উবদ্ববগ অনে

3

অনভ াভানয উবদ্ববগ অনে

2

অনভ ন েু টা উবদ্ববগ অনে

4

অনভ এব ফাবযআ উবদ্ববগ কনআ

Q39

অনন নীবচয নফফৃনতগুনরয াবে

তটা মণত ম্মত ফা ম্মত অবেন? নুগ্র

বয, প্রনতটি রাআবন এ টি ফবে টি নচহ্ন নদন।

a

অনভ এ টা চা যী ফা াে ায়ায েনয, এভন এ টি চা যী ফা াে গ্রবর্ ম্মত
ো ফ কমখাবন নতু ন দক্ষতাগুনরয প্রবয়ােন যবয়বে

1

দৃঢ়বাবফ ম্মত

b

অনভ এ টা চা যী ফা াে ায়ায েনয ভ কফতবনয এ টি দ গ্রবর্ ম্মত ো ফ

2

ম্মত

c

অনভ এ টা চা যী ফা াে ায়ায েনয াভনয়

3

ম্মত ফা ম্মত ক ানটাআ নয়

d

অনভ এ টা চা যী ফা াে ায়ায েনয বন টা দূবয মাতায়াত বয াে যবত
ম্মত ো ফ

4

ম্মত

e

অনভ এ টা চা যী ফা াে ায়ায েনয বাযবতয ভবধয নয োয়গায় াে যবত
ম্মত ো ফ

5

দৃঢ়বাবফ ম্মত

f

অনভ এ টা চা যী ফা াে ায়ায েনয অবয টি কদব নগবয় াে যবত ম্মত ো ফ

8

কফবে ননবত াযনে না

Q40

গত 12 ভাবয

ো ভবন

ভণননবয়াগ গ্রবর্ ম্মত ো ফ

বয ফরুন কম, এ টি চা যী ফা াে ায়ায েনয অনন ন নীবচয ক ানটি

বযবেন?

a

এ টি য াযী এভপ্লয়বভন্ট এবেন্সীবত কযনেস্টায বযবেন?

b

এ টি কফয াযী এভপ্লয়বভন্ট এবেন্সীবত কযনেস্টায বযবেন?

1

না

c

চা যী ফা ভণখানরয নফজ্ঞানগুনরবত অবফদন বযবেন?

2

না, এ ফায ফা দুফায

d

এ টি চা যী ফা াবেয েনয উদাযর্স্বযূ, আন্টাযবনবট ফা ংফাদবে ননবেয নফজ্ঞান
নদবয়বেন?

3

যাাঁ, দুফাবযয কফী

e

ননবয়াগ াযীবদয াবে যানয অবফদন বযবেন?

f

এ টি চা যী ফা াে খুবাঁ ে কবত ায়তায েনয অত্মীয়, ফন্ধ্ু   ভীবদয নেজ্ঞাা
বযবেন?

Q41
1
2
Q42
1

গত 12 ভাব, অনন ন অনায চা যী ফা াবেয দক্ষতায উন্ননতয েনয ক ান প্রনক্ষর্ ননবয়বেন? নুগ্র
নদন
যাাঁ
না
অনন ন ফতণ ভাবন এ টি চা যী ফা াে খুোঁ বেন? নুগ্র
যাাঁ

8

কফবে ননবত াযনে না

বয, ুধভু াে এ টি ফবে টি নচহ্ন নদন
2

বয, ুধভু াে এ টি ফবে টি নচহ্ন

না

Q43

অনায েণনননত াবাবটণ য প্রধান উৎসটি ন ? নুগ্র বয, ুধভু াে এ টি ফবে টি নদন ( ভবন যাখবফনঃ "েণনননত
অনেণ াবাটণ নয়। এবত খাফায, কালা  ো ায ফযফস্থায ভত নেননগুনর তণবুি যবয়বে।)

1

ফতণ ভান স্বাভী ফা স্ত্রী/াটণ নায

6

ভাবঝ ভাবঝ াে

2

নযফাবযয নযানয দয

7

নক্ষা ঋর্/ফৃনত্ত

3

কনন (কফয াযী/যাষ্ট্রীয়)

8

ঞ্চয়

4

কফ ায বাতা

9

নফননবয়াগ ফা বাো কেব অয়

5

াভানে ায়তা/ রযার্ বাতা

95

নযানয

Q44

অনন এআ প্রধান েণনননত
নচহ্ন নদন

াবাটণ াযাবনায ম্ভাফনা ম্পব ণ

তটা মণত উবদ্ববগ োব ন, মনদ কেব

োব ন? নুগ্র

1

অনভ বন টা উবদ্ববগ োন

3

অনভ াভানয উবদ্ববগ োন

2

অনভ ন েুটা উবদ্ববগ োন

4

অনভ এব ফাবযআ উবদ্ববগ োন না

াবাটণ " ুধভু াে

বয, ুধভু াে এ টি ফবে টি

ঐনে
কফতন ফা ানযশ্রনভব য েনয

াে যা উত্তযদাতাবদয েনয O1 ফাদ কদয়া উনচত।

O1

গত াাঁচ ফেবয, অনন ন

1

যাাঁ (নুগ্র বয, O2 নং প্রবেয উত্তয নদন)

O2

গত াাঁচ ফেয ধবয, অনন ন অনায
নচহ্ন নদন

a

অনভ নতন ভাবয কফী এ টি ভয় াবরয েনয ভণীন নেরাভ

1

না

b

অনভ অভায ননবয়াগ াযীব নযফতণ ন বযনেরাভ

2

যাাঁ, এ ফায

c

অনভ অভায কায নযফতণ ন বযনেরাভ

3

যাাঁ, দুফাবযয কফী

d

অনভ অভায ননবেয ফযফা ুযু বযনেরাভ / স্ব-ননমুি বয়নেরাভ

4

যাাঁ, নতনফায

e

অনভ এ টি নতনযি চা যী ফা াে ুযু বযনেরাভ

5

যাাঁ, নতনফাবযয কফী

8

কফবে ননবত াযনে না

O3

অনন অনায ফতণ ভান অনেণ
অভায ফতণ ভান অনেণ

খন কফতন ফা ানযশ্রনভব য েনয

ফস্থাব

াে

বযবেন? নুগ্র
2

বয, ুধভু াে এ টি ফবে টি নচহ্ন নদন
না (নুগ্র বয, O3 নং প্রবেয উত্তয নদন)

ভণেীফবন নীবচয নযফতণ নগুনরয ক ানটিয ম্মুখীন বয়বেন? নুগ্র

াধাযর্বাবফ ন ভান কদবফন? নুগ্র

বয, প্রনতটি রাআবন এ টি ফবে টি

বয, ুধভু াে এ টি ফবে টি নচহ্ন নদন

ফস্থা…

1

খুফ বার

4

খাযা

2

বার

5

খুফ খাযা

3

বার ফা খাযা ক ানটাআ নয়

8

কফবে ননবত াযনে না

O4

াাঁচ ফেয অবগয তু রনায়, অনায অনেণ
অভায ফতণ ভান অনেণ

ফস্থায ন য ভ নযফতণ ন বয়বে ফবর অনন ভবন

বযন?

ফস্থা…

1

াাঁচ ফেয অবগয তু রনায় বন টাআ বার

4

াাঁচ ফেয অবগয তু রনায় কভাটাভুটি খাযা

2

াাঁচ ফেয অবগয তু রনায় কভাটাভুটি বার

5

াাঁচ ফেয অবগয তু রনায় বন টাআ খাযা

3

াাঁচ ফেয অবগয ভতআ

8

কফবে ননবত াযনে না

O5

অগাভী াাঁচ ফেবয অনায অনেণ
অগাভী াাঁচ ফেবয অভায অনেণ

ফস্থা ন য ভ য়ায ম্ভাফনা যবয়বে…
ফস্থা য়ায ম্ভাফনা…

1

অেব য তু রনায় বন বার

4

অেব য তু রনায় কভাটাভুটি খাযা

2

অেব য তু রনায় ন েু টা বার

5

অেব য তু রনায় বন টা খাযা

3

অেব য ভতআ

8

কফবে ননবত াযনে না

O6

নীবচয নফফৃনতগুনরয াবে অনন

1

2

তটা মণত ম্মত ফা ম্মত অবেন? নুগ্র

60 ফা তায কফী ফয়ী ফযনিবদয ভণননমুি য়া বাযবতয েণনীনতয বক্ষ বার

60 ফা তায কফী ফয়ী করাব যা ভণননমুি বর, তাযা ভফয়ীবদয কেব
চা যী ফা াে ক বে কনন।

O7

াধাযর্বাবফ , অনন ন ফরবফন কম, অনায স্বাস্থয... নুগ্র
উবয় স্বাস্থযব ননবদণ  যবে।)

1
2
3

াধাযর্
খুফ বার
বার

বয, প্রনতটি রাআবন এ টি ফবে টি নচহ্ন নদন
1

দৃঢ়বাবফ ম্মত

2

ম্মত

3

ম্মত ফা ম্মত ক ানটাআ নয়

4

ম্মত

5

দৃঢ়বাবফ ম্মত

8

কফবে ননবত াযনে না

বয, ুধভু াে এ টি ফবে টি নচহ্ন নদন (ভবন যাখবফনঃ এটি াযীনয
4
5
8

 ভানন

কভাটাভুটি
খাযা
কফবে ননবত াযনে না

অভযা প্রধান প্রেভারাটি ম্পূর্ণ বযনে। অভযা এখন েননভনত ংক্রাত বয় টি প্রে ননবয় এনগবয় মাফ, মাবত অভযা অনায  অনায ফানেয
ফানোবদয ম্পব ণ অবযা োনবত ানয। এআ নফবাবগয বয় টি প্রে অনায াবে ুনযাফৃনত্ত াযী বত াবয, তবফ কগুনরব ুধভু াে অনায
নননিত যবর্য েনয কদয়া বয়বে।
জন্র্ত্ত্ব হবয়ক
BVQ_01. হঙ্গ, আপহন্...
1 পুরু
2 মহা
BVQ_02 আপহন্ কয়ব জয়েহছয়ন্? (অন্ুগ্র কয়র, আপন্ার জয়ের াটি হখুন্ (ায়র জন্য চারয়ে ংখযা বযবার করুন্ )।
……………/………………/………………/…………………..
ক প্রাথহমক এবং মাধ্যহমক হলক্ষা, হবশ্বহবদ্যায় এবং অন্যান্য মাধ্যহমক উত্তর হলক্ষা এবং পূর্-ণ ময়য়র বৃহত্তমূক প্রহলক্ষর্ অন্তভুণ ক্ত করুন্, হকন্তু
পুন্রাবৃহত্ত ওয়া বছরগুহ গর্ন্া করয়বন্ ন্া। আপহন্ যহদ্ বর্ণ মায়ন্ হলক্ষাগ্রর্ কয়রন্ র্ায় আপহন্ এখন্ও পযণন্ত যর্বছর পূর্ণ কয়রয়ছন্ র্া গর্ন্া করুন্।

BVQ_03.

আপহন্ কর্ বছর প্রথাগর্ হলক্ষায় (পূর্-ণ ময়য়র মর্ু য) হছয়ন্?
ক প্রাথহমক এবং মাধ্যহমক হলক্ষা, হবশ্বহবদ্যায় এবং অন্যান্য মাধ্যহমক উত্তর হলক্ষা এবং পূর্-ণ ময়য়র বৃহত্তমূক প্রহলক্ষর্ অন্তভুণ ক্ত করুন্, হকন্তু
পুন্রাবৃহত্ত ওয়া বছরগুহ গর্ন্া করয়বন্ ন্া। আপহন্ যহদ্ বর্ণ মায়ন্ হলক্ষাগ্রর্ কয়রন্ র্ায় আপহন্ এখন্ও পযণন্ত যর্বছর পূর্ণ কয়রয়ছন্ র্া গর্ন্া
করুন্।
অন্ুগ্র কয়র বছয়রর ংখযা প্রহবষ্ট করুন্ ………………………………………….
0 আমার ককায়ন্া প্রথাগর্ হলক্ষা কন্ই

BVQ_04

আপহন্ হলক্ষার য়বণাচ্চ ককান্ স্তর অজণ ন্ কয়রয়ছন্? আপহন্ য়বণাচ্চ ককান্ স্তর/কের্ী পযণন্ত পডালুন্া কয়রয়ছন্ কহবয়য় আমরা জান্য়র্ চাই।

অন্ুগ্র কয়র অহজণ র্ য়বণাচ্চ হলক্ষাগর্ মান্টি হখুন্, আক্ষহরকভায়ব...(অহজণ র্, এই লব্দটি কবাঝায় কয কের্ী /হবদ্যায়/মাহবদ্যায়টি
উত্তরদ্ার্ার দ্বারা ম্পূর্ণ করা য়য়য়ছ।)
অথণ বয়র্ আমরা বয়র্ কচয়য়হছ কয, একজন্ কমী, স্বহন্যুক্ত হায়ব অথবা আপন্ার হন্য়জর পাহরবাহরক বযবায় প্রহর্ প্তায় ন্ূন্যর্ম এক ঘন্টা কাজ
কয়র উপাজণ ন্ করা। আপহন্ যহদ্ ামহয়ক অুস্থর্া/হপর্ৃ ত্ব -মার্ৃ ত্বকাীন্ ছুটি/ছুটি কাোয়ন্া/ধ্মণঘে ইর্যাহদ্র জন্য ামহয়কভায়ব কবর্য়ন্র জন্য কাজ ন্া
কয়রন্, র্ায় অন্ুগ্র কয়র আপন্ার াধ্ারর্ কমণবস্থার উয়েখ করুন্।

BVQ_05

আপহন্ হক বর্ণ মায়ন্ কবর্য়ন্র জন্য কাজ করয়ছন্, আপহন্ হক পূয়বণ কবর্য়ন্র জন্য কাজ কয়রহছয়ন্, অথবা আপহন্ হক কখন্ও য়বর্ন্ কাজ কয়রন্হন্?
অন্ুগ্র কয়র লুধ্ু একটি বয়ে টিক করুন্।
আহম বর্ণ মায়ন্ য়বর্ন্ কাজ কহর (অন্ুগ্র কয়র BVQ_06-এর ায়থ অগ্রর
1 কান্)

3

আহম কখন্ও য়বর্ন্প্রাপয কাজ কহরহন্ (অন্ুগ্র কয়র
BVQ_14-এর ায়থ অগ্রর কান্)

আহম বর্ণ মায়ন্ য়বর্ন্ কাজ কহর ন্া হকন্তু আয়গ য়বর্ন্ কাজ করর্াম (অন্ুগ্র
2 কয়র BVQ_07-এর ায়থ অগ্রর কান্)

BVQ_06

অহর্হরক্ত ময় অন্তভুণ ক্ত কয়র, আপহন্ াধ্ারর্র্ একটি াধ্ারর্ প্তায়, গয়ড়, কর্ ঘন্টা কবর্য়ন্র জন্য কাজ কয়রন্? (আপহন্ যহদ্ একাহধ্ক
হন্য়য়াগকারীর য়য় কাজ কয়রন্, অথবা আপহন্ যহদ্ কমী এবং স্ব-হন্যুক্ত বযহক্ত দ্ুয়োই কান্, র্ায় অন্ুগ্র কয়র আপন্ার করা কায়জর কমাে ময়
গর্ন্া করুন্।) ("দদ্হন্ক" হজজ্ঞাা করয়র্ পায়রন্ এবং কটিয়ক 7/6/5 দ্বারা গুর্ করুন্)
নুগ্র

বয নরখুন।

অহর্হরক্ত ময় অন্তভুণ ক্ত কয়র গয়ড়, আহম একটি প্তায় ................................. ঘণ্টা, কাজ কহর।
(আপহন্ যহদ্ একাহধ্ক হন্য়য়াগকারীর য়য় কাজ কয়রন্ অথবা যহদ্ কমী এবং স্বহন্যুক্ত উভয়ই কান্, র্ায় আপন্ার প্রধ্ান্ কাজ উয়েখ করুন্।
আপহন্ যহদ্ অবর প্রাপ্ত কান্ অথবা বর্ণ মায়ন্ কমণরর্ ন্া কান্, র্ায় অন্ুগ্র কয়র আপন্ার কল প্রধ্ান্ কাজটি উয়েখ করুন্।)

BVQ_07

আপহন্ হক একজন্ কমী/কমী হছয়ন্, স্ব-হন্যুক্ত বযহক্ত, ন্াহক আপন্ার হন্য়জর পাহরবাহরক বযবায় করয়ছন্?
(TN: কদ্ল-হভহত্তক পহরভাাগুহ কযমন্ 'কবর্ন্য়ভাগী কমণচারী' বা 'কবর্ন্য়ভাগী েহমক' এখায়ন্ "কমী"-এর অথণয়ক বযাখযা করয়র্ বযবার করা কযয়র্
পায়র। স্ব-হন্যুক্ত -এর ময়ধ্য 'হিযান্সার ', 'স্বর্ন্ত্র কপলাদ্ার'-এর ময়র্া পহরভাাগুহ এবং অন্যান্য উত্তরদ্ার্ারা হন্য়জরয়দ্র ময়র্া কয ব কাজ কয়রন্
কগুহ অন্তভুণ ক্ত য়।)
অন্ুগ্র কয়র লুধ্ু একটি বয়ে টিক করুন্।

BVQ_08

কমী  স্ব-হন্যুক্ত বযহক্ত (অন্ুগ্র কয়র BVQ_08-এর
ায়থ অগ্রর কান্)

1 একজন্ কমী

3

2 কমী ছাড়া স্ব-হন্যুক্ত বযহক্ত

4 আপন্ার হন্য়জর পাহরবাহরক বযবায় কাজ করয়ছন্

আপন্ায়ক ন্া গুয়ন্, আপন্ার কায়ছ কর্জন্ কমী আয়ছ/হছ? (লুধ্মু াত্র র্ায়দ্র হজজ্ঞাা করুন্ যারা BVQ_07-কর্ হবকল্প 3 হন্বণাচন্ কয়রহছয়ন্)
অন্ুগ্র কয়র হখুন্।
...................................... জন্ কমী

BVQ_09

আপহন্ হক অন্য কমীয়দ্র র্ত্ত্বাবধ্ান্ কয়রন্/করয়র্ন্?
(TN: র্ত্ত্বাবধ্ান্ কথাটিয়ক পযণয়বক্ষয়র্র কক্ষয়ত্র কন্র্ৃ য়ত্বর কাযণকাপ এবং অন্যয়দ্র কায়জর জন্য দ্াহয়ত্ব গ্রর্ করা বুঝয়র্ য়ব।)
অন্ুগ্র কয়র লুধ্ু একটি বয়ে টিক করুন্।
1 যাাঁ (অন্ুগ্র কয়র BVQ_10-এর ায়থ অগ্রর কান্)

2 ন্া
BVQ_10 আপহন্ কর্জন্ কমীয়ক র্ত্ত্বাবধ্ান্ কয়রন্/করয়র্ন্?
অন্ুগ্র কয়র হখুন্।
.................................... জন্ কমী।
BVQ_11

আপহন্ হক একটি াভজন্ক ংস্থা ন্াহক একটি অাভজন্ক ংস্থার জন্য কাজ কয়রন্/করয়র্ন্?
(TN: প্রয়য়াজন্ য়, াভজন্ক অথবা অাভজন্ক ংস্থা ম্বয়ে কবাঝায়ন্ার জন্য আপন্ার কদ্ল অন্ুায়র উদ্ারর্ হদ্য়য় স্পষ্ট করুন্।)
অন্ুগ্র কয়র লুধ্ু একটি বয়ে টিক করুন্।
1 আহম একটি াভজন্ক ংস্থার জন্য কাজ কহর/করর্াম

2 আহম একটি অাভজন্ক ংগঠয়ন্র জন্য কাজ কহর/করর্াম
BVQ_12 আপহন্ হক একে রকারী অথবা একটি কবরকারী হন্য়য়াগকর্ণ ার জন্য কাজ কয়রন্/করয়র্ন্?
(TN: প্রয়য়াজন্ য়, াভজন্ক অথবা অাভজন্ক ংস্থা ম্বয়ে কবাঝায়ন্ার জন্য আপন্ার কদ্ল অন্ুায়র উদ্ারর্ হদ্য়য় স্পষ্ট করুন্।)
অন্ুগ্র কয়র লুধ্ু একটি বয়ে টিক করুন্।
1 রকারী হন্য়য়াগকর্ণ া
2 কবরকারী হন্য়য়াগকর্ণ া
BVQ_13a

আপন্ার কপলা হক/হক হছ - অথণা ৎ, আপন্ার মূ কায়জর ন্াম অথবা হলয়রান্াম হক/হক হছ? (অন্ুগ্র কয়র হখুন্ এবং যর্ো ম্ভব স্পষ্টভায়ব
বর্ণন্া করুন্।)
আমার কপলা /হছ......................................

BVQ_13b

আপন্ার মূ কায়জ, আপহন্ কবহলরভাগ ময় হক ধ্রয়র্র হিয়াকাপ কয়রন্/করয়র্ন্? (অন্ুগ্র কয়র হখুন্ এবং যর্ো ম্ভব স্পষ্টভায়ব বর্ণন্া
করুন্।)
অন্ুগ্র কয়র এখায়ন্ হখুন্ .............................................

BVQ_13c

আপহন্ কয ফামণ/ংস্থার জন্য কাজ কয়রন্/করয়র্ন্ র্া মূর্ হক কয়র/করর্ - অথণা ৎ, হক ধ্রয়ন্র উৎপাদ্ন্/কাজ আপন্ার কায়জর জায়গায়
ম্পাহদ্র্ য়? (অন্ুগ্র কয়র হখুন্ এবং যর্ো ম্ভব স্পষ্টভায়ব বর্ণন্া করুন্।)
অন্ুগ্র কয়র এখায়ন্ হখুন্ .............................................

BVQ_14

হন্ম্নহহখর্গুহর ময়ধ্য ককান্টি কেষ্ঠভায়ব আপন্ার বর্ণ মান্ পহরহস্থহর্ বর্ণন্া কয়র?
যহদ্ আপহন্ ামহয়ক অুস্থর্া/হপর্ৃ ত্ব-মার্ৃ ত্ব ংিান্ত ছুটি/অবর/ধ্মণঘে প্রভৃ হর্র কারয়র্ ামহয়কভায়ব কাজ ন্া কয়রন্, র্ায় অন্ুগ্র কয়র আপন্ার
স্বাভাহবক কমণ পহরহস্থহর্র কথা উয়েখ করুন্।
অন্ুগ্র কয়র লুধ্ু একটি বয়ে টিক করুন্।
য়বর্ন্ কাজ-এ যুক্ত (একজন্ কমী, স্ব-হন্যুক্ত বযহক্ত হায়ব, অথবা আপন্ার
1 হন্য়জর পাহরবাহরক বযবায় কাজ করয়ছন্)

6 অবরপ্রাপ্ত

2 কমণীন্ এবং কাজ খুজাঁ য়ছন্

7

হলক্ষাগ্রর্রর্ হবদ্যায়য় /হলক্ষাথী/হবদ্যাথী/এমন্হক ছুটিয়র্ থাকয়ও (হন্য়য়াগকারীর
3 দ্বারা কবর্ন্প্রাপয ন্য়)

9 অন্যান্য

বাড়ীর কাজ কয়রন্, বাড়ী, হললুয়দ্র অথবা অন্যান্য
বযহক্তয়দ্র কদ্খায়লান্া কয়রন্

4 হলক্ষাথী অথবা হলক্ষাধ্ীন্ বযহক্ত
5 স্থায়ীভায়ব অুস্থ অথবা অক্ষম
BVQ_15

আপন্ার হক স্বামী/স্ত্রী আয়ছ অথবা একজন্ স্থায়ী ঙ্গী আয়ছন্ এবং, যহদ্ যাাঁ য়, র্ায় আপন্ারা হক একই বাড়ীয়র্ ববা কয়রন্?
(TN: কদ্ল-হভহত্তক পহরভাা কযমন্ 'কমন্- স্পাউ', "স্থায়ী ঙ্গী"-এর অথণয়ক বযাখযা করার জন্য বযবার করা য়র্ পায়র।)
অন্ুগ্র কয়র লুধ্ু একটি বয়ে টিক করুন্।
যাাঁ, আমার একজন্ স্বামী/স্ত্রী/ঙ্গী আয়ছন্ এবং আমরা একই বাড়ীয়র্ ববা
1 কহর (অন্ুগ্র কয়র BVQ_16- এর ায়থ অগ্রর কান্)

3

ন্া, আমার ককায়ন্া স্বামী/স্ত্রী/ঙ্গী কন্ই
(অন্ুগ্র কয়র BVQ_22-এর ায়থ অগ্রর কান্)

যাাঁ, আমার স্বামী/স্ত্রী/ঙ্গী আয়ছন্ হকন্তু আমরা একই বাড়ীয়র্ ববা কহর ন্া
2 (অন্ুগ্র কয়র BVQ_16- এর ায়থ অগ্রর কান্)
অথণ বয়র্ আমরা বয়র্ কচয়য়হছ কয, একজন্ কমী, স্বহন্যুক্ত হায়ব অথবা আপন্ার হন্য়জর পাহরবাহরক বযবায় প্রহর্ প্তায় ন্ূন্যর্ম এক ঘন্টা কাজ
কয়র উপাজণ ন্ করা। আপহন্ যহদ্ ামহয়ক অুস্থর্া/হপর্ৃ ত্ব -মার্ৃ ত্বকাীন্ ছুটি/ছুটি কাোয়ন্া/ধ্মণঘে ইর্যাহদ্র জন্য ামহয়কভায়ব কবর্য়ন্র জন্য কাজ ন্া
কয়রন্, র্ায় অন্ুগ্র কয়র আপন্ার াধ্ারর্ কমণবস্থার উয়েখ করুন্।

BVQ_16

আপন্ার স্বামী/স্ত্রী/ঙ্গী হক বর্ণ মায়ন্ কবর্য়ন্র জন্য কাজ কয়রন্, হর্হন্ হক আয়গ কবর্য়ন্র জন্য কাজ করয়র্ন্, অথবা হর্হন্ হক কখন্ই য়বর্ন্ কায়জ
হছয়ন্ ন্া?
অন্ুগ্র কয়র লুধ্ু একটি বয়ে টিক করুন্।
1 হর্হন্ বর্ণ মায়ন্ য়বর্ন্ কাজ কয়রন্ (অন্ুগ্র কয়র BVQ_17- এর ায়থ চুন্)
হর্হন্ বর্ণ মায়ন্ য়বর্ন্ কাজ কয়রন্ ন্া হকন্তু হর্হন্ আয়গ য়বর্ন্ কায়জ যুক্ত
2 হছয়ন্ (অন্ুগ্র কয়র BVQ_18- এর ায়থ চুন্)

3

হর্হন্ কখন্ওই য়বর্ন্ কায়জ হছয়ন্ ন্া (অন্ুগ্র কয়র
BVQ_21- এর ায়থ চুন্)

BVQ_17

অহর্হরক্ত ময় অন্তভুণ ক্ত কয়র আপন্ার স্বামী/স্ত্রী/ঙ্গী াধ্ারর্র্ একটি স্বাভাহবক প্তায়, গয়ড়, কর্ ঘণ্টা কবর্য়ন্র জন্য কাজ কয়রন্? (যহদ্ হর্হন্
একাহধ্ক হন্য়য়াগকারীর জন্য কাজ কয়রন্, অথবা হর্হন্ কমী এবং স্ব-হন্যুক্ত বযহক্ত উভয়ই ন্, র্ায় অন্ুগ্র কয়র র্ার করা কায়জর কমাে ময়
গর্ন্া করুন্।) ("দদ্হন্ক" হজজ্ঞাা করয়র্ পায়রন্ এবং 7/6/5 হদ্য়য় র্া গুর্ করয়র্ পায়রন্।)
নুগ্র

বয নরখুন।

অহর্হরক্ত ময় অন্তভুণ ক্ত কয়র গয়ড়, হর্হন্ একটি প্তায় ................................. ঘণ্টা, কাজ কয়রন্।
যহদ্ হর্হন্ একাহধ্ক হন্য়য়াগকারীর য়য় কাজ কয়রন্, অথবা হন্য়জ কমী এবং স্বহন্যুক্ত উভয়ই ন্ র্ায় অন্ুগ্র কয়র র্ার প্রধ্ান্ কাজটি উয়েখ
করুন্। যহদ্ হর্হন্ অবরপ্রাপ্ত ন্ অথবা বর্ণ মায়ন্ কমণরর্ ন্া ন্, র্ায় র্ার কল প্রধ্ান্ কাজটি উয়েখ করুন্।
BVQ_18

আপন্ার স্বামী/স্ত্রী/ঙ্গী হক একজন্ কমী/কমী হছয়ন্, স্ব-হন্যুক্ত বযহক্ত, অথবা র্ার হন্য়জর পহরবায়রর বযবায় কাজ কয়রন্?
(TN: কদ্ল-হভহত্তক পহরভাাগুহ কযমন্ 'কবর্ন্য়ভাগী কমণচারী' বা 'কবর্ন্য়ভাগী েহমক' এখায়ন্ "কমী"-এর অথণয়ক বযাখযা করয়র্ বযবার করা কযয়র্
পায়র।)
অন্ুগ্র কয়র লুধ্ু একটি বয়ে টিক করুন্।

BVQ_19

1 একজন্ কমী

3 কমী  স্ব-হন্যুক্ত বযহক্ত

2 কমী ছাড়া স্ব-হন্যুক্ত বযহক্ত

4 র্ার হন্য়জর পহরবায়রর বযবায় কাজ করয়ছন্

আপন্ার স্বামী/স্ত্রী/ঙ্গী হক অন্যান্য কমীয়দ্র র্ত্ত্বাবধ্ান্ কয়রন্/করয়র্ন্?
(TN: র্ত্ত্বাবধ্ান্ কথাটিয়ক পযণয়বক্ষয়র্র কক্ষয়ত্র কন্র্ৃ য়ত্বর কাযণকাপ এবং অন্যয়দ্র কায়জর জন্য দ্াহয়ত্ব গ্রর্ করা বুঝয়র্ য়ব।)
অন্ুগ্র কয়র লুধ্ু একটি বয়ে টিক করুন্।

1 যাাঁ
2 ন্া
আপন্ার স্বামী/স্ত্রী/ঙ্গীর কপলা হক/হক হছ - অথণা ৎ, র্ার মূ কায়জর ন্াম অথবা হলয়রান্াম হক/হক হছ? (অন্ুগ্র কয়র হখুন্ এবং যর্ো
BVQ_20a ম্ভব স্পষ্টভায়ব বর্ণন্া করুন্।)
র্ার কপলা /হছ.......................................
BVQ_20b

র্ার মূ কায়জ, হর্হন্ কবহলরভাগ ময় হক ধ্রয়র্র হিয়াকাপ কয়রন্/করয়র্ন্? (অন্ুগ্র কয়র হখুন্ এবং যর্ো ম্ভব স্পষ্টভায়ব বর্ণন্া করুন্।)
অন্ুগ্র কয়র এখায়ন্ হখুন্ ............................................................

BVQ_20c

হর্হন্ কয ফামণ/ংস্থায় কাজ কয়রন্/করয়র্ন্ র্া মূর্ হক দর্রী কয়র/করর্ - অথণা ৎ, উৎপাদ্ন্ হক ধ্রয়র্র/র্ার কায়জর জায়গায় হক রকম কাজ
ম্পাহদ্র্ য়? (অন্ুগ্র কয়র হখুন্ এবং যর্ো ম্ভব স্পষ্টভায়ব বর্ণন্া করুন্।)
অন্ুগ্র কয়র এখায়ন্ হখুন্ ............................................................

হন্ম্নহহখর্গুহর ময়ধ্য ককান্টি আপন্ার স্বামী/স্ত্রী/ঙ্গীর বর্ণ মান্ পহরহস্থহর্য়ক কেষ্ঠভায়ব বর্ণন্া কয়র? যহদ্ হর্হন্ ামহয়ক অুস্থর্া/হপর্ামার্া ংিান্ত
ছুটি/অবর/ধ্মণঘে প্রভৃ হর্র কারয়র্ ামহয়কভায়ব কাজ ন্া কয়রন্, অন্ুগ্র কয়র র্ার স্বাভাহবক কমণ পহরহস্থহর্র উয়েখ করুন্।

BVQ_21

অন্ুগ্র কয়র লুধ্ু একটি বয়ে টিক করুন্।
য়বর্ন্ কায়জ যুক্ত (একজন্ কমী, স্ব-হন্যুক্ত বযহক্ত হায়ব, অথবা র্ার হন্য়জর
1 পহরবায়রর বযবায় কাজ করয়ছন্)

6 অবরপাপ্ত

2 কমণীন্ এবং কাজ খুজাঁ য়ছন্

7

হবদ্যায়য় (হন্য়য়াগকারীর দ্বারা কবর্ন্প্রাপয ন্য়) হলক্ষারর্/হলক্ষাথী/ছাত্র এমন্হক
3 ছুটিয়র্ থাকয়ও

9 অন্যান্য

বাড়ীর কাজ কয়রন্, বাড়ী, হললুয়দ্র অথবা অন্যান্য
বযহক্তয়দ্র কদ্খায়লান্া কয়রন্

4 হলক্ষান্হবল বা প্রহলক্ষর্াথী
5 স্থায়ীভায়ব অুস্থ অথবা অক্ষম
আপহন্ হক একটি েহমক ংগঠন্ অথবা অন্ুরপূ ংগঠয়ন্র দ্য অথবা কখন্ও দ্য হছয়ন্? যহদ্ যাাঁ য়: কো হক বর্ণ মায়ন্ অথবা লুধ্মু াত্র আয়গ
হছ?

BVQ_22

TN: কদ্ল-হভহত্তক পহরভাাগুহ এখায়ন্ "ংগঠয়ন্র দ্যপদ্"-এর অথণ বযাখযা করার জন্য বযবার করা য়য় থাকয়র্ পায়র।)
অন্ুগ্র কয়র লুধ্ু একটি বয়ে টিক করুন্।
1 যাাঁ, বর্ণ মায়ন্
2 যাাঁ, আয়গ হছ হকন্তু বর্ণ মায়ন্ কন্ই

3 ন্া, কখন্ও ন্য়

আপহন্ হক একটি ধ্য়মণর অন্তগণর্ , যহদ্ যাাঁ , র্ায় আপহন্ ককান্ ধ্য়মণর অন্তগণর্ ?

BVQ_23

অন্ুগ্র কয়র লুধ্ু একটি বয়ে টিক করুন্।
ককায়ন্া ধ্মণ কন্ই
কযাথহক
কপ্রায়েস্ট্যান্ট
অয়থণাডে
অন্যান্য খ্রীষ্টান্
ইুদ্ী

0
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

মুহম
কবৌদ্ধ
হন্দু
এহলয়ার অন্যান্য ধ্মণগহু 
অন্যান্য ধ্মণগহু 

হববা, অয়ন্তযহষ্ট হিয়া, প্রভৃ হর্র ময়র্া হবয়ল হকছু ামাহজক বযাপার ছাড়া, আপহন্ কর্ ঘন্ঘন্ ধ্মীয় অন্ুষ্ঠায়ন্ উপহস্থর্ থায়কন্?

BVQ_24

অন্ুগ্র কয়র লুধ্ু একটি বয়ে টিক করুন্।
1
2
3
4
BVQ_25

প্তায় অয়ন্কবার অথবা প্রায় র্ারও কবহল
প্তায় একবার
মায় 2 অথবা 3 বার
মায় একবার

5 বছয়র অয়ন্কবার
6 বছয়র একবার
7 বছয়র একবায়ররও কম
8 কখন্ও ন্য়

আমায়দ্র মায়জ, হকছু কগাষ্ঠী আয়ছ যারা উপয়রর হদ্য়ক থাকয়র্ চায় এবং হকছু কগাষ্ঠী আয়ছ যারা ন্ীয়চর হদ্য়ক থাকয়র্ চায়। হন্য়চ একটি কে আয়ছ
কযটি উপর কথয়ক ন্ীয়চর হদ্য়ক যায়। আপহন্ হন্য়জয়ক এই কেয়র ককাথায় রাখয়বন্?
অন্ুগ্র কয়র লুধ্ু একটি বয়ে টিক করুন্।

10 উপয়র
9
8
7
6

5
4
3
2
1 ন্ীয়চ
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আজকা হকছু বযহক্ত ককায়ন্া ন্া ককায়ন্া কারয়র্র জন্য র্ায়দ্র কভাোহধ্কার প্রয়য়াগ কয়রন্ ন্া। 2014 ায়র এহপ্র-কম মায় অন্ুহষ্ঠর্ কাকভা
হন্বণাচয়ন্ আপহন্ হক কভাোহধ্কায়রর প্রয়য়াগ কয়রহছয়ন্? অন্ুগ্র কয়র একটি হবকল্প হন্বণাচন্ করুন্।
অন্ুগ্র কয়র লুধ্ু একটি বয়ে টিক করুন্।
1 যাাঁ, আহম কভাে হদ্য়য়হছাম (অন্ুগ্র কয়র BVQ_27-এ যান্)
2 ন্া, আহম কভাে হদ্ইহন্ (অন্ুগ্র কয়র BVQ_28-এ যান্)
0 আহম গর্ হন্বণাচয়ন্ কভাে কদ্ওয়ার উপযুক্ত হছাম ন্া (অন্ুগ্র কয়র BVQ_28-এ যান্)

BVQ_27

(2014 ায়র এহপ্র-কম মায় অন্ুহষ্ঠর্ কাকভা হন্বণাচয়ন্র কথা হচন্তা করুন্)। আপন্হ কোন্ রাজন্ৈর্হক দ্কয় ভোে দ্হয়য়ছহয়ন্? অন্ুগ্র কয়র
একটি হবকল্প হন্বণাচন্ করুন্।
অন্ুগ্র কয়র লুধ্ু একটি বয়ে টিক করুন্।
1 কংয়গ্র +

5 আঞ্চহক দ্

2 হবয়জহপ +

6 অন্যান্য ........................... (হন্হদ্ণ ষ্ট করুন্)

3 বাম িন্ট দ্/কহমউহন্স্ট্ দ্

0 বয়র্ পারব ন্া

4 র্ৃ র্ীয় িন্ট
পরবর্ী প্রশ্নটি উত্তরদ্ার্ার জাহর্গর্ পেভূ হম বা একটি জাহর্/ম্প্রদ্ায়য়র ায়থ অন্তভুণ ক্ত থাকার কবাধ্ ম্পয়কণ আপন্ার কদ্ল-হভহত্তক ধ্ারর্া হন্য়য় কাজ
করয়ব।
BVQ_28

অন্ুগ্র কয়র হচহির্ করুন্ কয হন্ম্নহহখর্ ককান্ কগাষ্ঠী বা কগাষ্ঠীগুহর ময়ধ্য আপহন্ হন্য়জয়ক অন্তভুণ ক্ত বয় হবয়বহচর্ কয়রন্?
অন্ুগ্র কয়র লুধ্ু একটি বয়ে টিক করুন্।
1 হন্দুুঃ SC (র্ফহলী জাহর্/দ্হর্)

7 মুহমুঃ অন্যান্য

2 হন্দুুঃ ST (র্ফহলী উপজাহর্)

8 খ্রীষ্টান্ুঃ াধ্ারর্

3 হন্দুুঃ OBC (অন্যান্য অন্গ্রর কেহর্)

9 খ্রীষ্টান্ুঃ অন্যান্য

4 হন্দুুঃ উচ্চর্র কের্ীর হন্দু

10 হলখুঃ াধ্ারর্

5 মুহমুঃ হলয়া

11 হলখুঃ দ্হর্

6 মুহমুঃ ুহি

0 অন্যান্য-অন্ুগ্র কয়র হন্হদ্ণ ষ্ট করুন্

< TN: হললুয়দ্র ায়থ বাচ্চায়দ্র পাথণকয কবাঝায়ন্ার জন্য বয় বযবার করা য় - কোয়ার বেন্ীর ময়ধ্য থাকা [েু য়র বয়] - আপন্ার কদ্য়ল
বাধ্যর্ামূক েু য় যাওয়ার দ্বারা হন্ধ্ণাহরর্ য়। ভারয়র্ প্রাথহমক েু য় যাওয়ার বাধ্যর্ামূক বয়  5 বছর। ুর্রাং, যারা 5 কথয়ক 17 বছর
বয়য়র ময়ধ্য আয়ছন্ র্ায়দ্র হললু হায়ব উয়েখ করা য়, আবার যায়দ্র বয় 4 বছর র্ায়দ্র "কছাে বাচ্চা" বা য়।

BVQ_29

আপন্ায়ক হন্য়য়, কর্জন্ - হললুয়দ্র হন্য়য় - াধ্ারর্র্ আপন্ার পহরবায়র কর্জন্ বযহক্ত ববা কয়রন্?
অন্ুগ্র কয়র এখায়ন্ হখুন্ ...............................................

BVQ_29a

আপন্ার পহরবায়র কর্জন্ প্রাপ্তবয়ে বযহক্ত বা কয়রন্ (18 বছর অথবা র্ার উপয়র)?
অন্ুগ্র কয়র এখায়ন্ হখুন্ ...............................................

BVQ_30

আপন্ার পহরবায়র 5 কথয়ক 17 বছর বয়য়র ময়ধ্য কজন্ হললু বা কয়র?
অন্ুগ্র কয়র এখায়ন্ হখুন্ ...............................................

BVQ_31

আপন্ার পহরবায়র 4 বছর পযণন্ত কর্গুহ বাচ্চা বা কয়র?
অন্ুগ্র কয়র এখায়ন্ হখুন্ ..............................................

Q45

অনায ফানেবত ফফা াযী ফবচবয় কোট নুটিয ফয়

ত?

ফবচবয় কোট নুটিয ফয়- ________ ফেয
BVQ_32
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কর এবং অন্যান্যগুহ বাদ্ কদ্ওয়ার আয়গ, আপন্ার হন্য়জর কমাে মাহক আয়য়র গড় কর্?
(TN: কদ্ল-হভহত্তক বাদ্াদ্গুহ ম্বয়ে উত্তরদ্ার্ায়দ্র ময়ন্ কহরয়য় কদ্ওয়ার জন্য বযাখযামূক টীকাগুহ কযাগ করা কযয়র্ পায়র।)
অন্ুগ্র কয়র এখায়ন্ হখুন্ .................................................. ( োকা) (আপহন্ যহদ্ একটি একক পহরবায়র বা কয়রন্ (অন্ুগ্র কয়র
BVQ_34-এ যান্)

BVQ_33

কর এবং অন্যান্যগুহ বাদ্ কদ্ওয়ার আয়গ, আপন্ার পহরবায়রর কমাে মাহক আয়য়র গড় কর্? (TN: কদ্ল-হভহত্তক বাদ্াদ্গুহ ম্বয়ে উত্তরদ্ার্ায়দ্র
ময়ন্ কহরয়য় কদ্ওয়ার জন্য বযাখযামূক টীকাগুহ কযাগ করা কযয়র্ পায়র।)
অন্ুগ্র কয়র এখায়ন্ হখুন্ ................................................... ( োকা)

BVQ_34

আপন্ার বর্ণ মান্ দবধ্ হববাহর্ অবস্থা হক? (অন্ুগ্র কয়র একটি উত্তর বাছুন্ )
1 হববাহর্

5 হবধ্বা বা হবপত্নীক

2 ামাহজক ঙ্গ (হহভ পােণ ন্ারলীপ)

6 আহম কখয়ন্াই হবয়য় কহরহন্

3 আমার স্বামী বা স্ত্রীর কথয়ক হবহিি (হকন্তু আইন্র্ুঃ এখয়ন্া হববাহর্)
4 স্বামী বা স্ত্রীর কথয়ক হডয়ভাণপ্রাপ্ত
BVQ_35

আপন্ার বাবা ককান্ কদ্য়ল জয়েয়ছন্?
<TN: এখায়ন্ "কদ্ল" বয়র্ লুধ্মু াত্র রাষ্ট্রয়কই কবাঝায়ি, ককান্ উপ-জার্ীয় অঞ্চ বা কক্ষত্রয়ক ন্য়। যহদ্ বাবার জয়ের কদ্ল পূয়বণর ন্ায়ম আর
অহস্তত্বলী ন্া থায়ক, র্ায় অন্ুগ্র কয়র কযখায়ন্ জেস্থটি অবহস্থর্ কই কদ্লটির বর্ণ মান্ ন্ামটি হখুন্।>
আমার বাবা জয়েয়ছন্.....

BVQ_36

আপন্ার মা ককান্ কদ্য়ল জয়েয়ছন্?
<TN: এখায়ন্ "কদ্ল" বয়র্ লুধ্মু াত্র রাষ্ট্রয়কই কবাঝায়ি, ককান্ উপ-জার্ীয় অঞ্চ বা কক্ষত্রয়ক ন্য়। যহদ্ মার জয়ের কদ্ল পূয়বণর ন্ায়ম আর অহস্তত্বলী
ন্া থায়ক, র্ায় অন্ুগ্র কয়র কযখায়ন্ জেস্থটি অবহস্থর্ কই কদ্লটির বর্ণ মান্ ন্ামটি হখুন্।>
আমার মা জয়েয়ছন্.....

BVQ_37

আপহন্ কযখায়ন্ ববা কয়রন্ কই স্থান্য়ক এরকম বর্ণন্া করয়বন্... (অন্ুগ্র কয়র একটি উত্তর বাছুন্ )
1 একটি বড লর

4 একটি কদ্লী গ্রাম

2 একটি বড লয়রর লরর্হ বা উপকন্ঠ

5 কদ্লীয় একটি খামার বা বাহড়

3 একটি কছাে লর বা োউন্

