ଦାେଯି ଧ୍ୟାନ ଦିନ୍ତୁ ୄମ ପ୍ରଶ୍ନାଫି ଫୟାି ‘‘ୋଭ ଫା ଚାେିଯି’’ ନିଜସ୍ୱ ଫୟଫସା ସହିେ ସଫୁ ପ୍ରୋଯଯ ନିମୁକ୍ତିେୁ ସୂଚେ
ି
େୄଯ।
Q1

ଦାେଯି ସାଧାଯଣ ବାଫୄଯ ୋମଣୟ ଫିଷୄଯ ଚିନ୍ତା େଯି, ଅଣ ଏହା ସହିେ ୄେୄେ ଦୂଯ ସମ୍ମେ ଫା ସମ୍ମେ ଦଶ୍ଣାଆଫା ାଆଁ, ନିଭନୄଯ
ଦିଅମାଆଥିଫା ପ୍ରେିଟି ଫକ୍ତଫୟ ାଆଁ ୄଗାଟିଏ ଫକ୍ସୄଯ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିନ୍ତୁ। ଦାେଯି ପ୍ରେି ଧାଡ଼ିୄଯ ୄଗାଟିଏ ଫକ୍ସୄଯ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିନ୍ତୁ।

a

ଏେ ୋମଣୟ େିଭବା ଚାେିଯି ୄେଫ ଥଣ ଉାଜଣନଯ ଏେ ଭାଧ୍ୟଭ - ଧିେ େିଛ ି ନୁ ୄହଁ

b

ମଦିଓ ୄଭାଯ ଟଙ୍କା ଦଯୋଯ ନାହିଁ ୋହା ସୄେ ଭଧ୍ୟ ଭଁୁ ୋମଣୟ ଫା ଚାେିଯି ାଆଁ
ଥଣରାବ େୄର ଅନନ୍ଦିେ ୄହଫି।

Q2

1
2
3
4
5
8

ଦୃ ଢ଼ ବାଫୄଯ ସମ୍ମତ
ସମ୍ମତ
ସମ୍ମତ ନୁ ୄହେଁ କି ସମ୍ମତ ନୁ ୄହେଁ
ସମ୍ମତ
ଦୃ ଢ଼ ବାଫୄଯ ସମ୍ମତ
କହିାଯିଫି ନାହିଁ

ନିଭନରିଖିେ ଭଧ୍ୟଯୁ ାଆଁ, ଏେ ୋମଣୟ ଫା ଚାେିଯିୄଯ ଫୟକ୍ତି ଗେ ବାଫୄଯ ଅଣ ଏଗୁଡ଼େ
ି ୄେୄେ ଗୁଯୁତ୍ୱୂର୍ଣ୍ଣ ଭୄନ େଯନ୍ତି ୄସଥିୄଯ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ
ଦିନ୍ତୁ। ଦାେଯି ପ୍ରୄେୟେ ଧାଡ଼ିୄଯ ୄଗାଟିଏ ଫକ୍ସୄଯ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିନ୍ତୁ
ଏହା ୄେୄେ ଗୁଯୁତ୍ୱୂର୍ଣ୍ଣ ୄହାଆଥାଏ….

a

ୋମଣୟ ଫା ଚାେିଯିୄଯ ନିଯାତ୍ତା

b

ଧିେ ଅ

1

ତୟନ୍ତ ଗୁଯୁତ୍ୱୂର୍ଣ୍ଣ

c

ଗ୍ରଗେି ାଆଁ ଉତ୍ତଭ ସୁୄମାଗ

2

ଗୁଯୁତ୍ୱୂର୍ଣ୍ଣ

d

ଏେ ଉତ୍ସାହଜନେ ୋମଣୟ ଫା ଚାେିଯି

3

ଗୁଯୁତ୍ୱୂର୍ଣ୍ଣ ନୁ ୄହେଁ କିଭବା ଗୁଯୁତ୍ୱହୀନ ନୁ ୄହେଁ

e

ଏେ ୋମଣୟ ଫା ଚାେିଯି ମାହା ସ୍ୱାଧୀନ ବାଫୄଯ ୋମଣୟ େଯିଫାେୁ ସୁୄମାଗ ଦିଏ

4

ଗୁଯୁତ୍ୱୂର୍ଣ୍ଣ ନୁ ୄହେଁ

f

ଏେ ୋମଣୟ ଫା ଚାେିଯି ମାହା ନୟ ୄରାେଙ୍କୁ ସାହାମୟ େଯିଫା ାଆଁ ୄଦଆଥାଏ।

5

ଅୄଦୌ ଗୁଯୁତ୍ୱୂର୍ଣ୍ଣ ନୁ ୄହେଁ

g

ଏେ ୋମଣୟ ଫା ଚାେିଯି ମାହାେି ସଭାଜ ାଆଁ ଉାୄଦ ୄହାଆଥାଏ

8

କହିାଯିଫି ନାହିଁ

h

ଏେ ୋମଣୟ ଫା ଚାେିଯି ମାହାେି େଭଣଜୀଫୀଙ୍କୁ ୋମଣୟଯ ଦିଫସ ଫା ସଭ ସ୍ଥିଯ
େଯିଫାେୁ ଦିଏ

i

ଏେ ୋମଣୟ ଫା ଚାେିଯି ମାହାେି ନୟ ୄରାେଙ୍କ ସହ ଫୟକ୍ତି ଗେ ୄମାଗାୄମାଗେୁ
ଜଡ଼ିେ େୄଯ

Q3

ାଯିଫାଯିେ ଜୀଫନଯ ଭଙ୍ଗ ାଆଁ ଅଣ ବର ଚାେିଯି ଫା ୋଭଯ ସୁୄମାଗ ୄେୄଫ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଫା ଛାଡ଼ିଫାେୁ ଚାହିଁୄଫ େି? ଦାେଯି ୄେଫ
ୄଗାଟିଏ ଫକ୍ସୄଯ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିନ୍ତୁ। ସୂଚନା: “ଯିଫାଯ” େୁ ଫୟାେ ଦୃ ଷ୍ଟିଯୁ ଫୁ ଝଫ
ି ାେୁ ୄହଫ

1

ହେଁ, ଭେଁୁ ଏହା କଯିଛ ି ଏଫଂ ସମ୍ଭଫତଃ ୁଣି କଯିଫି

4

ନା, ଭେଁୁ ୄକୄଫ ଏଯି କଯିନାହିଁ ଏଫଂ ସମ୍ଭଫତଃ ୄକୄଫ
କଯିଫି ନାହିଁ

2

ହେଁ, ଭେଁୁ ଏଭିତ ି କଯିଛ ି କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭଫତଃ ଭେଁୁ ୁନଫଣାଯ ଏଭିତି କଯିଫି ନାହିଁ

8

ଫାଛି ାଯିଫି ନାହିଁ

3

ନା, ଭେଁୁ ଏଯି କଯିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭଫତଃ ଏଯି କଯିଫି

Q4

ଅଣଙ୍କ ାଯିଫାଯିେ ଜୀଫନ ାଆଁ ଭଙ୍ଗୋଯୀ ୄହଉନଥିଫା ୄେୌଣସି େମଣୟ ଫା ଚାେିଯିୄଯ ଅଣ ୄେୄଫ ଯହିଛନ୍ତି ଫା ଯହିୄଫ େି? ଦାେଯି
ୄେଫ ୄଗାଟିଏ ଫକ୍ସୄଯ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିନ୍ତୁ। ସୂଚନା: “ଯିଫାଯ” େୁ ଫୟାେ ଦୃ ଷ୍ଟିଯୁ ଫୁ ଝଫ
ି ାେୁ ୄହଫ।

1

ହେଁ, ଭେଁୁ ଏହା କଯିଛ ି ଏଫଂ ସମ୍ଭଫତଃ ୁଣି କଯିଫି

4

ନା, ଭେଁୁ ୄକୄଫ ଏଯି କଯିନାହିଁ ଏଫଂ ସମ୍ଭଫତଃ ୄକୄଫ
କଯିଫି ନାହିଁ

2

ହେଁ, ଭେଁୁ ଏଭିତ ି କଯିଛ ି କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭଫତଃ ଭେଁୁ ୁନଫଣାଯ ଏଭିତି କଯିଫି ନାହିଁ

8

ଫାଛି ାଯିଫି ନାହିଁ

3

ନା, ଭେଁୁ ଏଯି କଯିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭଫତଃ ଏଯି କଯିଫି

Q5

ଗେ ାଞ୍ଚ ଫଷଣ ବି େୄଯ, ଅଣ ୋମଣୟ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ୄେୌଣସି ହୀନଭନୟୋଯ ସମ୍ମୁଖୀନ ୄହାଆଛନ୍ତି, ଉଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ ଚାେିଯି ଫା ୋମଣୟ ାଆଁ
ଅୄଫଦନ େରା ୄଫୄ, େିଭବା ୄମୄେୄଫୄ ଦଯଭା ଫୃ ଦ୍ଧି ଫା ୄଦାନ୍ନେି ାଆଁ ଫିଚାଯ େଯାମାଆଥିରା? ଦାେଯି ୄେଫ ୄଗାଟିଏ ଫକ୍ସୄଯ
ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିନ୍ତୁ

1

ହେଁ (ଦୟାକିଯ ପ୍ରଶ୍ନ 6ଯ ଉତ୍ତଯ ଦିନ୍ତୁ)

2

ନା (ଦୟାକଯି ସିଧାସଖ ବାଫୄଯ ପ୍ରଶ୍ନ 7 କୁ ମାଅନ୍ତୁ)

Q6

0

କାମଣୟ କଯିନଥିୄର କିଭବା କାମଣୟ ଚାହିଁନଥିୄର (ଦୟାକଯି
ସିଧାସଖ ବାଫୄଯ ପ୍ରଶ୍ନ 7କୁ ମାଅନ୍ତୁ)

ଅଣଙ୍କ ଭେୄଯ, ୄବଦବାଫଯ ଭୁଖୟ ୋଯଣ େଣ ଥିରା? ଦାେଯି ୄେଫ ୄଗାଟିଏ ଫକ୍ସୄଯ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିନ୍ତୁ

11

ୄଭାଯ ଫୟସ

16

ୄଭଯା କ୍ଷଭତା/ଭାନସିକ ଫା ଶ୍ାଯୀଯିକ ସୁସ୍ଥତା

12

ୄଭାଯ ଫର୍ଣ୍ଣ, ଫଂୄଶ୍ାଦ୍ଭଫତା

17

ୄଭାଯ ାଯିଫାଯିକ ଦାୟିତ୍ୱ

13

ୄଭାଯ ଜାତୀୟତା

18

ୄଭାଯ ଯାଜୄନୈତକ
ି ଫିଶ୍ୱାସ

14

ୄଭାଯ ରିଙ୍ଗ

19

ନୟାନୟ କାଯଣ

15

ୄଭାଯ ଧଭଣ

8

ଫାଛି ାଯିଫି ନାହିଁ

Q7

ଗେ ାଞ୍ଚ ଫଷଣ ବି େୄଯ, ଅଣ େମଣୟ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫା ନିମୁକ୍ତିୄଯ ୄେୌଣସି ସହେଭଣୀ େିଭବା ଅଣଙ୍କ ଫଯିଷ୍ଠ େଭଣଚାଯୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ନିମଣାେିେ
ୄହାଆଛନ୍ତି େି, ଅଣ ୄେୌଣସି ପ୍ରୋଯଯ ଯିହାସ, ଶ୍ାଯୀଯିେ ଫା ଭାନସିେ ନିମଣାେନା ନୁ ବଫ େଯିଛନ୍ତି େି? ଦାେଯି ୄେଫ ୄଗାଟିଏ ଫକ୍ସୄଯ
ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିନ୍ତୁ (ସୂଚନା: ୋମଣୟସ୍ଥୄଯ ନିମଣାେନା ଫିବିନ୍ନ ପ୍ରୋଯଯ ଭାନଜନେ ଅଚଯଣେୁ ନ୍ତବଣୁକ୍ତ ମାହାେି ୀଡ଼ିେଙ୍କ ାଆଁ ଧଭେୂର୍ଣ୍ଣ ଫା
ଫିଶ୍ୃଙ୍ଖା ସୃ ଷ୍ଟିୋଯୀ ୄହାଆଥାଏ, ଏଫଂ ୄେଫ ୄମୌନ ନିମଣାେନାୄଯ ସୀଭିେ ନୁ ୄହଁ)

1

ହଁ

2

ନା

Q8

a

b

Q9

0

ଅୄଫଦନ େଯିନାହିଁ (ଭଁୁ ୄେୌଣସି ଚାେିଯି େଯିନାହିଁ େିଭବା
ଫଯିଷ୍ଠ/ସହେଭଣୀଙ୍କ ସହ ୋଭ େଯିନାହିଁ )

ଅଣ ନିଭନରିଖିେ ଫକ୍ତଫୟଗୁଡ଼େ
ି ସହିେ ୄେୄେ ଦୂଯ ସମ୍ମେ ଫା ସମ୍ମେ? ଦାେଯି ପ୍ରୄେୟେ ଧାଡ଼ିୄଯ ୄଗାଟିଏ ଫକ୍ସୄଯ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିନ୍ତୁ

ଶ୍ରଭିେଭାନଙ୍କ ସ୍ୱାଥଣଯକ୍ଷା ାଆଁ ଶ୍କ୍ତି ଶ୍ାୀ ୄେଡ୍ ୁ ନ
ି ନ୍ ଫା ସଂଘ ଅଫଶ୍ୟେ

ଶ୍କ୍ତି ଶ୍ାୀ ୄେଡ ୁ ନ
ି ନ୍ ବାଯେଯ ଥଣନୀେି ାଆଁ ଖଯା

1

ଦୃ ଢ଼ ବାଫୄଯ ସମ୍ମତ

2

ସମ୍ମତ

3

ସମ୍ମତ ନୁ ୄହେଁ କି ସମ୍ମତ ନୁ ୄହେଁ

4

ସମ୍ମତ

5

ଦୃ ଢ଼ ବାଫୄଯ ସମ୍ମତ

8

କହିାଯିଫି ନାହିଁ

ଧଯନିଅମାଉ ଅଣ ଫତ୍ତଣଭାନ ଅଣଙ୍କ ୋମଣୟ ଯିସ୍ଥିେି ଫିଷୄଯ ସ୍ଥିଯ େଯିାଯିଥାୄନ୍ତ। ଅଣ ନିଭନରିଖିେ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄେଉଁଟେ
ି ୁ ପ୍ରାଧାନୟ
ୄଦଆଥାୄନ୍ତ? ଦାେଯି ୄେଫ ୄଗାଟିଏ ଫକ୍ସୄଯ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିନ୍ତୁ <ସ୍ପଷ୍ଟୀେଯଣ ଟିପ୍ପଣୀ: ଅୄେଭାୄନ ୂର୍ଣ୍ଣୋୀନ/ଅଂଶ୍ିେ ୋୀନ
ଫିଷୄଯ ଜାଣିଫାେୁ ୄଚଷ୍ଟା େଯୁଛୁ । ୄେଣୁ ୄଭୌଖିେ ସ୍ତଯୄଯ ‘‘ସଂୂର୍ଣ୍ଣୋୀନ’’, ‘‘ଅଂଶ୍ିେୋୀନ’’, ‘‘ଯୁ େମ୍’’ ଗୁଯୁେଯ ୄେନ୍ଦ୍ର ୄହାଆଥାଏ।
ଫନ୍ଧନୀଯ ସଂଖୟା ଅଫଶ୍ୟେ ସ୍ଥୄ ୄଦଶ୍ ନୁ ମାୀ ବିନ୍ନ ୄହାଆାୄଯ।>

1

ଏକ ସଂୂର୍ଣ୍ଣକାୀନ କାମଣୟ କିଭବା ଚାକିଯି [ସପ୍ତାହୄଯ 30ଘଣ୍ଟା କିଭବା ଧିକ]

4

ୄକୌଣସି ାଯିଶ୍ରଭିକ ଭିୁଥିଫା କାମଣୟ ଫା ଚାତକିଯି ଅୄଦୌ
ନୁ ୄହେଁ

2

ଏକ ଅଂଶ୍ିକକାୀନ କାମଣୟ ଫା ଚାକିଯି [ସପ୍ତାହ ିଛା 10-29 ଘଣ୍ଟା ]

8
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3

ଏକ କାମଣୟ ଫା ଚାକିଯି ୄମଉେଁଥିୄଯ ସପ୍ତାହୄଯ [10] ଘଣ୍ଟାଯୁ କମ୍

Q10

1

ସଂପ୍ରେି ଅଣ ୄଦ ାଆଁ ୋମଣୟ େଯୁଛନ୍ତି େି? ଦାେଯି ୄେଫ ୄଗାଟିଏ ଫକ୍ସୄଯ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିନ୍ତୁ (ସ୍ପଷ୍ଟୀେଯଣ ଟିପ୍ପଣୀ: “ସଂପ୍ରତ୍ତି ୋମଣୟ
େଯୁଛନ୍ତି” ଉବୄ ଅତ୍ମନିମୁକ୍ତ ଏଫଂ େଭଣଚାଯୀଙ୍କୁ ସୂଚାଏ ଏଫଂ ଏହା ଛୁ ଟୄି ଯ ଥିଫା େଭଣଚାଯୀଙ୍କୁ ଭଧ୍ୟ ନ୍ତବଣୁକ୍ତ େଯିଫା ଉଚିତ୍ ୄମଉଁଭାୄନ ମଦି
ୄସଭାୄନ ନିମୁକ୍ତି ସହ ସଂେିେ ୄହାଆଥାନ୍ତି।)
ହେଁ (ଦୟାକଯି ପ୍ରଶ୍ନ 11ଯ ଉତ୍ତଯ ଦିନ୍ତୁ)

2

ନା (ଦୟାକଯି ପ୍ରଶ୍ନ 32କୁ ମାଅନ୍ତୁ)

ମଦି ଅଣ ଫତ୍ତଣଭାନ ୄଦ ାଆଁ ୋମଣୟ େଯୁଛନ୍ତି (େିଭବା ୋମଣୟ େୟାଗ େଯିଛନ୍ତି େିନ୍ତୁ ଏେ ନିମୁକ୍ତି ସହ ଜଡ଼ିେ ଛନ୍ତି): ଦାେଯି ପ୍ରଶ୍ନ 11-31ଯ ଉତ୍ତଯ
ଦିନ୍ତୁ

Q11

ଅଣ ୄେୄେ ଘଣ୍ଟା ୋମଣୟ େଯନ୍ତି ଚିନ୍ତା େଯନ୍ତୁ ଏଫଂ ଅଣ ଭୁଖୟ ୋମଣୟ ଫା ଚାେିଯି ସହିେ ଓବଯଟାଆଭଯୁ ଜଣନ େଯୁଥିଫା ଟଙ୍କା ଫିଷୄଯ
ଚିନ୍ତା େଯନ୍ତୁ। ମଦି ଅଣଙ୍କୁ ଏହି େିୄନାଟି ସନ୍ଦ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଗାଟିଏ ସନ୍ଦ େଯିଫାେୁ େୁ ହାମାଏ, ୄେୄଫ ଅଣ ୄେଉଁଟେ
ି ୁ ପ୍ରାଧାନୟ ୄଦୄଫ?
(ଦାେଯି ୄେଫ ୄଗାଟିଏ ଫକ୍ସୄଯ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିନ୍ତୁ)

1

ଧିକ ଦୀଘଣ ସଭୟ ମଣୟନ୍ତ କାମଣୟ କଯିୄଫ ଏଫଂ ଧିକ ଟଙ୍କା ଅୟ କଯିୄଫ

3

କିଛ ି କମ୍ ଘଣ୍ଟା କାଭ କଯିୄଫ ଓ କମ୍ ଟଙ୍କା ଅୟ କଯିୄଫ

2

ୄମତିକି ସଭୟ କାମଣୟ କଯୁଛନ୍ତି ୄସତିକି ସଭୟ କାମଣୟ କଯିୄଫ ଓ ସଭାନ
ଯିଭାଣଯ ଟଙ୍କା ଜଣନ କଯିୄଫ

8
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Q12

ଅଣଙ୍କ ୋମଣୟ ଫା ଚାେିଯି (ଭୁଖୟ) ଫିଷୄଯ ଏହି ଫକ୍ତଫୟଗୁଡ଼େ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ପ୍ରେିଟି ାଆଁ, ଅଣଙ୍କ ୋମଣୟ ଫା ଚାେିଯି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ପ୍ରମୁଜୟତା ଦୃ ଷ୍ଟିଯୁ
ଅଣ ୄେୄେ ଦୂଯ ସମ୍ମେ ଫା ସମ୍ମେ ଦଶ୍ଣାଆଫା ାଆଁ ଦାେଯି ୄଗାଟିଏ ଫକ୍ସୄଯ ଟିକ୍୍ଚିହ୍ନ ଦିନ୍ତୁ। ଦାେଯି ପ୍ରୄେୟେ ଧାଡ଼ିୄଯ ୄଗାଟିଏ
ଫକ୍ସୄଯ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିନ୍ତୁ <ସ୍ପଷ୍ଟୀେଯଣ ଟିପ୍ପଣୀ: ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ମଦି ଜୄଣ ଫୟକ୍ତି ଏୋଧିେ ୋମଣୟ ଫା ଚାେିଯି େଯୁଥାନ୍ତି ୄେୄଫ ୋଙ୍କଯ ଭୁଖୟ ୋମଣୟ
ଫା ଚାେିଯିେୁ ଦଶ୍ଣାଆଥାଏ।>

a

ୄଭାଯ କାମଣୟ ଫା ଚାକିଯି ସୁଯକ୍ଷିତ

b

ୄଭା ଅୟ ଧିକ

1

ଦୃ ଢ଼ ବାଫୄଯ ସମ୍ମତ

c

ୄଭାଯ ଗ୍ରଗତି ାଆେଁ ଧିକ ସୁୄମାଗ ଯହିଛ ି

2

ସମ୍ମତ

d

ୄଭାଯ କାମଣୟ ଫା ଚାକିଯି ଉତ୍ସାହଜନକ

3

ସମ୍ମତ ନୁ ୄହେଁ କି ସମ୍ମତ ନୁ ୄହେଁ

e

ଭେଁୁ ସ୍ୱାଧୀନ ବାଫୄଯ କାମଣୟ କଯିାୄଯ

4

ସମ୍ମତ

f

ୄଭାଯ କାମଣୟ ଫା ଚାକିଯିୄଯ ଭେଁୁ ନୟ ୄରାକଙ୍କୁ ସାହାମୟ କଯିାୄଯ

5

ଦୃ ଢ଼ ବାଫୄଯ ସମ୍ମତ

g

ୄଭାଯ କାମଣୟ ଫା ଚାକିଯି ସଭାଜ ାଆେଁ ଉାୄଦୟ ୄହାଆଥାଏ

8
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h

ୄଭାଯ କାମଣୟ ଫା ଚାକିଯିୄଯ, ୄଭାଯ ନୟ ଫୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଫୟକ୍ତିଗତ ୄମାଗାୄମାଗ
ୄହାଆଥାଏ।

Q13

a

b

Q14

a

b

ଫତ୍ତଣଭାନ ଅଣଙ୍କ ୋମଣୟ ସ୍ଥିେି ଫିଷୄଯ େିଛ ି ଧିେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯହିଛ।ି ଦାେଯି ଅଣଙ୍କ ୋମଣୟ ାଆଁ ଏହା େିଯି ବାଫୄଯ ପ୍ରମୁଜୟ ଦଶ୍ଣାଆଫା
ାଆଁ ନିଭନୄଯ ଦିଅମାଆଥିଫା ପ୍ରୄେୟେ ଅଆଟଭ ାଆଁ ୄଗାଟିଏ ଫକ୍ସୄଯ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିନ୍ତୁ। ଦାେଯି ପ୍ରୄେୟେ ଧାଡ଼ିୄଯ ୄଗାଟିଏ ଫକ୍ସୄଯ ଟିକ୍
ଚିହ୍ନ ଦିନ୍ତୁ
ଅଣଙ୍କୁ ୄକୄତ ସଭୟୄଯ କଠିନ ଶ୍ାଯୀଯିକ ଯିଶ୍ରଭ କଯିଫାକୁ ୄେ?

ଅଣ ୄକୄତ ସଭୟୄଯ ଅଣଙ୍କ କାମଣୟକୁ ଚାମୁକ୍ତ ଭୄନ କଯିଥାନ୍ତି?

1

ସଫୁ ୄଫୄ

2

ଫହୁ ସଭୟୄଯ

3

ୄଫୄ ୄଫୄ

4

ୄକୄଫ ୄକଭିତି

5

ୄକୄଫନୁ ୄହେଁ
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1

ସଫୁ ୄଫୄ

2

ଫହୁ ସଭୟୄଯ

3

ୄଫୄ ୄଫୄ

4

ୄକୄଫ ୄକଭିତି

5

ୄକୄଫନୁ ୄହେଁ

8
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ଦାେଯି ପ୍ରୄେୟେ ଧାଡ଼ିୄଯ ୄଗାଟିଏ ଫକ୍ସୄଯ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିନ୍ତୁ
ଅଣ ୄକୄତ ସଭୟୄଯ ଅଣଙ୍କ ସାଧାଯଣ କାମଣୟ ନିଘଣଣ୍ଟୄଯ ଘୄଯ ଯହି
କାମଣୟ କଯିଥାନ୍ତି?

ଅଣଙ୍କ କାମଣୟ ଫା ଚାକିଯିୄଯ ସପ୍ତାହ ୄଶ୍ଷୄଯ ୄକୄତ ସଭୟୄଯ କାମଣୟ
କଯିଫା ଜେିତ ୄହାଆଥାଏ?

Q15

ନିଭନରିଖିେ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄେଉଁ ଫକ୍ତଫୟ ଅଣଙ୍କ ୋମଣୟ ନିଘଣଣ୍ଟ େିଯି ସ୍ଥିଯ େଯାମାଆଥାଏ ୋହାେୁ ସଫୁ ଠାଯୁ ବର ବାଫୄଯ ଫର୍ଣ୍ଣନା େଯୁଛି? (ୋମଣୟ
ନିଘଣଣ୍ଟ େହିୄର ଅୄେଭାୄନ ଏଠାୄଯ ସୂଚାଉଛୁ ୄମ ଅଣ ୋମଣୟ ଅଯେ ଓ ୄଶ୍ଷ େଯୁଥିଫା ସଭ ଏଫଂ ସପ୍ତାହ ଫା ଭାସ ିଛା ସଭୁଦା
ୄେୄେ ଘଣ୍ଟା ୋମଣୟ େଯୁଛନ୍ତି ୋହା ନୁ ୄହଁ।) ଦାେଯି ୄେଫ ୄଗାଟିଏ ଫକ୍ସୄଯ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିନ୍ତୁ

1

କାମଣୟ ଅଯମ୍ଭ ସଭୟ ଓ ୄଶ୍ଷ କଯିଫା ସଭୟ ୄଭାଯ ନିମୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା
ସ୍ଥିଯ କଯାମାଆଥାଏ ଏଫଂ ଭେଁୁ ନିୄଜ ନିୄଜ ତାହା ଫଦାଆାଯିଫି ନାହିଁ।

2

ଭେଁୁ ନିର୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ
ି ସୀଭା ଭଧ୍ୟୄଯ ଭେଁୁ ୄକୄତୄଫୄ କାମଣୟ ଅଯମ୍ଭ କଯିଫି ଓ ୄଶ୍ଷ
କଯିଫି ୄସହି ସଭୟ ସ୍ଥିଯ କଯିାଯିଫ।ି

Q16

3

ଭେଁୁ ୄକୄତୄଫୄ କାମଣୟ ଅଯମ୍ଭ କଯିଫି ଓ ୄଶ୍ଷ
କଯିଫି ତାହା ସ୍ଥିଯ କଯିଫା ାଆେଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନ

ନିଭନରିଖିେ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄେଉଁ ଫକ୍ତଫୟଟି ଅଣଙ୍କଯ ଭୁଖୟ ୋମଣୟ ଫା ଚାେିଯିଯ ଅଣଙ୍କଯ ସାଧାଯଣ ୋମଣୟ େଯିଫା ସୂଚୀେୁ ସଫୁ ଠାଯୁ ବର ବାଫୄଯ
ଫର୍ଣ୍ଣନା େଯୁଛି? ଦାେଯି ୄେଫ ୄଗାଟିଏ ଫକ୍ସୄଯ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିନ୍ତୁ

1

ୄଭାଯ ଏକ ନିୟଭିତ ସୂଚୀ ଫା ସିପଟ ଯହିଛ ି (ଦିନ ସଭୟ, ସନ୍ଧ୍ୟା କିଭବା ଯାତି)

3

ୄଭାଯ ଏକ ସୂଚୀ ଯହିଛ ି ୄମଉେଁଠାୄଯ ୄଭାଯ
ନିମୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଳ୍ପ ସଭୟ ୂଫଣଯୁ ସୂଚନା ୄଦଆ
ୄଦୈନକ
ି କାମଣୟ ନିଘଣଣ୍ଟ ସ୍ଥିଯ କଯାମାଆଥାଏ।

2

ୄଭାଯ ଏକ ସୂଚୀ ଫା ସିଫ୍ଟ ଯହିଛ ି ମାହାକି ନିୟଭିତ ବାଫୄଯ ଫଦୄ
(ଉଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ ଦିନଯୁ ସନ୍ଧ୍ୟା କିଭବା ଯାତି)

8

କହିାଯିଫି ନାହିଁ

Q17

ନିଭନରିଖିେ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄେଉଁ ଫକ୍ତଫୟଟି ଅଣଙ୍କଯ ୄଦୈନନ୍ଦିନ ୋମଣୟ େିଯି ସଂୄମାଜିେ ୄହାଆଥାଏ ୋହାେୁ ସଫୁ ଠାଯୁ ବର ବାଫୄଯଫର୍ଣ୍ଣନା େଯୁଛି?
ଦାେଯି ୄେଫ ୄଗାଟିଏ ଫକ୍ସୄଯ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିନ୍ତୁ

1

ୄଭାଯ ୄଦୈନନ୍ଦିନ କାମଣୟ କିଯି ସଂୄମାଜିତ ୄହାଆଥାଏ ସ୍ଥିଯ କଯିଫାକୁ ଭେଁୁ
ଭୁକ୍ତ ୄଟ

3

ୄଭାଯ ୄଦୈନନ୍ଦିନ କାମଣୟ କିଯି ସଂୄମାଜିତ
ୄହାଆଥାଏ ସ୍ଥିଯ କଯିଫାକୁ ଭେଁୁ ଭୁକ୍ତ ନୁ ୄହେଁ

2

ୄଭାଯ ୄଦୈନନ୍ଦିନ କାମଣୟ କିଯି ସଂୄମାଜିତ ୄହଫ ସ୍ଥିଯ କଯିଫାକୁ ଭେଁୁ ନିର୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ
ି
ସୀଭା ମଣୟନ୍ତ ସ୍ଥିଯ କଯିାୄଯ

8

କହିାଯିଫି ନାହିଁ

Q18

ଅଣଙ୍କଯ ଫୟକ୍ତି ଗେ ମତ୍ନ ଫା ାଯିଫାଯିେ ଫୟାାଯ ାଆଁ ଅଣ ୋମଣୟ ନିଘଣଣ୍ଟ ସଭୄଯ ଘୄଣ୍ଟ ଫା ଦୁ ଆ ଘଣ୍ଟା ଫିଯେି ୄନଫା ୄେୄେ େଠିନ
ୄହାଆଥାଏ? ଦାେଯି ୄେଫ ୄଗାଟିଏ ଫକ୍ସୄଯ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିନ୍ତୁ

1

ଅୄଦୌ କଠିନ ନୁ ୄହେଁ

4

ତୟନ୍ତ କଠିନ

2

ଖୁବ୍ କଠିନ ନୁ ୄହେଁ

8

କହିାଯିଫି ନାହିଁ

3

କିଛଭ
ି ାତ୍ରାୄଯ କଠିନ

1

ସଫୁ ୄଫୄ

2

ଫହୁ ସଭୟୄଯ

3

ୄଫୄ ୄଫୄ

4

ୄକୄଫ ୄକଭିତି

5

ୄକୄଫନୁ ୄହେଁ

8

କହିାଯିଫି ନାହିଁ

Q19

a

b

Q20

ଦାେଯି ପ୍ରୄେୟେ ଧାଡ଼ିୄଯ ୄଗାଟିଏ ଫକ୍ସୄଯ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିନ୍ତୁ
ଅଣ ୄକୄତ ସଭୟୄଯ ନୁ ବଫ କଯୁଛନ୍ତି ୄମ ଅଣଙ୍କଯ କାମଣୟ ଓ
ଚାକିଯିଯ ଫୟସ୍ତତା କାଯଣଯୁ ଅଣଙ୍କଯ ାଯିଫାଯିକ ଜୀଫନ ଫାଧାପ୍ରାପ୍ତ
ୄହଉଛି?

ଅଣ ୄକୄତ ଦୂ ଯ ନୁ ବଫ କଯୁଛନ୍ତି ୄମ ଅଣଙ୍କଯ ାଯିଫାଯିକ
ଜୀଫନଯ ଚାହିଦା ଅଣଙ୍କ ଚାକିଯି ଫା କାମଣୟୄଯ ଫାଧା ୄଦଉଛି?

ଅଣଙ୍କଯ ୂଫଣ ୋମଣୟ ଏଫଂ/େିଭବା ଚାେିଯିଯ ୋମଣୟ ନୁ ବୂେି ଫା ଦକ୍ଷୋ ଅଣ ଫତ୍ତଣଭାନଯ ୋମଣୟ ଫା ଚାେିଯିୄଯ ୄେୄେ ଦୂଯ ଫୟଫହାଯ
େଯିାଯୁଛନ୍ତି? (ଦାେଯି ୄେଫ ୄଗାଟିଏ ଫକ୍ସୄଯ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିନ୍ତୁ)

1

ଅୄଦୌ ନୁ ୄହେଁ

4

ପ୍ରାୟ ସଭସ୍ତ

2

ସାଭାନୟ

8

କହିାଯିଫି ନାହିଁ

3

ମୄଥଷ୍ଟ

Q21

ଗେ 12 ଭାସ ଭଧ୍ୟୄଯ ଅଣଙ୍କଯ ୋମଣୟ େିଭବା ଚାେିଯିଯ ଦକ୍ଷୋୄଯ ଉନ୍ନେି ାଆଁ ଅଣ ୋମଣୟ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫା ନୟ ୄେୌଣସି ସ୍ଥାନୄଯ ୄେୌଣସି
ୋରି ମ୍ ଗ୍ରହଣ େଯିଛନ୍ତି େି? (ଦାେଯି ୄେଫ ୄଗାଟିଏ ଫକ୍ସୄଯ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିନ୍ତୁ)

1

ହେଁ

2

ନା

Q22

a

b

Q23

8

କହିାଯିଫି ନାହିଁ

1

ତୟନ୍ତ ବର

2

ୄଫଶ୍ ବର

3

ବର ନୁ ୄହେଁ କି ଖଯା ନୁ ୄହେଁ

4

ୄଢ଼ର୍ଖଯା

5

ତୟନ୍ତ ଖଯା

8

କହିାଯିଫି ନାହିଁ

ଦାେଯି ପ୍ରୄେୟେ ଧାଡ଼ିୄଯ ୄଗାଟିଏ ଫକ୍ସୄଯ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିନ୍ତୁ
ସାଧାଯଣ ବାଫୄଯ ଅଣ ଅଣଙ୍କ କାମଣୟସ୍ଥୄଯ ଭୟାୄନଜୄଭଣ୍ଟ ଓ
କଭଣଚାଯୀଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ସମ୍ପକଣକୁ କିଯି ଫର୍ଣ୍ଣନା କଯିୄଫ?

ସାଧାଯଣ ବାଫୄଯ ଅଣ ଅଣଙ୍କ କାମଣୟସ୍ଥୄଯ ସହକଭଣୀ/ସାଥୀଭାନଙ୍କ
ଭଧ୍ୟୄଯ ସମ୍ପକଣକୁ କିଯି ଫର୍ଣ୍ଣନା କଯିୄଫ? ?

ଅଣ ଅଣଙ୍କଯ ୋମଣୟ େିଭବା ଚାେିଯି (ଭୁଖୟ)ୄଯ ୄେୄେ ଦୂଯ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ? (ଦାେଯି ୄେଫ ୄଗାଟିଏ ଫକ୍ସୄଯ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିନ୍ତୁ) <ସ୍ପଷ୍ଟୀେଯଣ
ଟିପ୍ପଣୀ: ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ମଦି ଜୄଣ ଏୋଧିେ ୋମଣୟ ଫା ଚାେିଯି େଯୁଥାନ୍ତି ୄେୄଫ ୋଙ୍କଯ ଭୁଖୟ ୋମଣୟ ଫା ଚାେିଯିେୁ ସୂଚାଏ।>

1

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଫୄଯ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ

5

ପ୍ରାୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ

2

ତୟନ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ

6

ତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ

3

ପ୍ରାୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ

7

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ

4

ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁ ୄହେଁ କି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁ ୄହେଁ

8

କହିାଯିଫି ନାହିଁ

Q24

a

b

c

Q25

a

b

ନିଭନରିଖିେ ପ୍ରେିଟି ଫକ୍ତଫୟ ସହିେ ଅଣ ୄେୄେ ଦୂଯ ସମ୍ମେ ଫା ସମ୍ମେ? ଦାେଯି ପ୍ରୄେୟେ ଧାଡ଼ିୄଯ ୄଗାଟିଏ ଫକ୍ସୄଯ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିନ୍ତୁ।
ଭଁୁ ୄଭା ନୁ ଷ୍ଠାନ ଫା ପାଭଣଯ ସପୋ ାଆଁ ସହାୋ ନିଭୄନ୍ତ େଠିନ ଯିଶ୍ରଭ
େଯିଫା ାଆଁ ଆଛୁ େ।
ଭଁୁ ୄଭାଯ ନୁ ଷ୍ଠାନ ଫା ପାଭଣୄଯ ୋମଣୟ େଯୁଥିଫାଯୁ ଗଫିେ।
ଭଁୁ ଏହି ନୁ ଷ୍ଠାନୄଯ ଯହିଫା ାଆଁ ନୟ ୋମଣୟ ଫା ଚାେିଯିୄଯ ଧିେ ଅଯ
ସୁଫଧ
ି ା ାଆୄର ଭଧ୍ୟ ପ୍ରେୟାଖୟାନ େଯିଫ।ି

1

ଦୃ ଢ଼ ବାଫୄଯ ସମ୍ମତ

2

ସମ୍ମତ

3

ସମ୍ମତ ନୁ ୄହେଁ କି ସମ୍ମତ ନୁ ୄହେଁ

4

ସମ୍ମତ

5

ଦୃ ଢ଼ ବାଫୄଯ ସମ୍ମତ

8

କହିାଯିଫି ନାହିଁ

ଫତ୍ତଣଭାନ ଅଣ ୋମଣୟ େଯୁଥିଫା ନୁ ଷ୍ଠାନ ଫା ପାଭଣ ନିଫୄି ଶ୍ଷୄଯ, ଅଣ େଯୁଥିଫାଯ ୋମଣୟଯ ପ୍ରୋଯ ଫିଷୄଯ ଚିନ୍ତା େଯନ୍ତୁ। ନିଭନରିଖିେ
ପ୍ରେିଟ ି ଫକ୍ତଫୟ ସହିେ ଅଣ ୄେୄେ ଦୂଯ ସମ୍ମେ ଫା ସମ୍ମେ? ଦାେଯି ପ୍ରୄେୟେ ଧାଡ଼ିୄଯ ୄଗାଟିଏ ଫକ୍ସୄଯ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିନ୍ତୁ।
ସୁୄମାଗ ଦିଅଗୄର ଭଁୁ ଫତ୍ତଣଭାନ େଯୁଥିଫା ୋମଣୟଯ ପ୍ରୋଯଠାଯୁ େିଛ ି ବିନ୍ନ
ୋମଣୟେୁ ଯିଫତ୍ତଣନ େଯିଫ।ି

ଭଁୁ େଯୁଥିଫା ୋମଣୟ ପ୍ରୋଯ ାଆଁ ଗଫଣ େୄଯ।

1

ଦୃ ଢ଼ ବାଫୄଯ ସମ୍ମତ

2

ସମ୍ମତ

3

ସମ୍ମତ ନୁ ୄହେଁ କି ସମ୍ମତ ନୁ ୄହେଁ

4

ସମ୍ମତ

5

ଦୃ ଢ଼ ବାଫୄଯ ସମ୍ମତ

8

କହିାଯିଫି ନାହିଁ

Q26

ଅଣ ଫତ୍ତଣଭାନ େଯୁଥିଫା ୋମଣୟ ଫା ଚାେିଯି ଯି ବର ୄଗାଟିଏ ଚାେିଯି ୄଖାଜିଫା ଅଣଙ୍କ ାଆଁ ୄେୄେ େଷ୍ଟେଯ ଫା ସହଜ ୄହଫ ୄଫାରି
ଅଣ ବାଫୁ ଛନ୍ତି? ଦାେଯି ୄେଫ ୄଗାଟିଏ ଫକ୍ସୄଯ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିନ୍ତୁ

1

ତୟନ୍ତ ସହଜ

4

ପ୍ରାୟ କଠିନ

2

ପ୍ରାୟ ସହଜ

5

ତୟନ୍ତ କଠିନ

3

ସହଜ ନୁ ୄହେଁ କି କଠିନ ନୁ ୄହେଁ

8

କହିାଯିଫି ନାହିଁ

Q27

ସୄଫଣାଯି, ଅଗାଭୀ 12 ଭାସ ଭଧ୍ୟୄଯ ନୟ ପାଭଣ ଫା ନୁ ଷ୍ଠାନୄଯ ଅଣ ୄଗାଟିଏ ଚାେିଯି ଫା ୋଭ ୄଖାଜିଫାଯ ୄେୄେ ଦୂଯ ସୋଫନା
ଯହିଛ?ି ଦାେଯି ୄେଫ ୄଗାଟିଏ ଫକ୍ସୄଯ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିନ୍ତୁ

1

ଫହୁ ତ ସମ୍ଭାଫନା ଛି

4

ଫିୄଶ୍ଷ ସମ୍ଭାଫନା ନାହିଁ

2

ସମ୍ଭାଫନା ଛି

8

ଫାଛି ାଯିଫି ନାହିଁ

3

ସମ୍ଭାଫନା ନାହିଁ

Q28

ସୄଫଣାଯି ଅଣଙ୍କ ୋମଣୟ ଫା ଚାେିଯୀ ହଯାଆଫାଯ ଅଶ୍ଙ୍କା ଫିଷୄଯ ଅଣ ୄେୄେ ଦୂଯ ଚିନ୍ତେ
ି ? ଦାେଯି ୄେଫ ୄଗାଟିଏ ଫକ୍ସୄଯ ଟିକ୍
ଚିହ୍ନ ଦିନ୍ତୁ

1

ଭେଁୁ ଫହୁ ଯିଭାଣୄଯ ଚିନ୍ତତ
ି

3

ଭେଁୁ ସାଭାନୟ ଚିନ୍ତତ
ି

2

ଭେଁୁ କିଛ ି ଭାତ୍ରାୄଯ ଚନ୍ତିତ

4

ଭେଁୁ ଅୄଦୌ ଚିନ୍ତା କୄଯ ନାହିଁ

Q29

ଅଣ ନିଭନରିଖିେ ଫକ୍ତଫୟଗୁଡ଼େ
ି ସହିେ ୄେୄେ ଦୂଯ ସମ୍ମେ ଫା ସମ୍ମେ? ଦାେଯି ପ୍ରୄେୟେ ଧାଡ଼ିୄଯ ୄଗାଟିଏ ଫକ୍ସୄଯ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିନ୍ତୁ।

a

ୄଫକାଯୀ ଏୋଆଫା ାଆେଁ ଭେଁୁ ନୂ ତନ ଦକ୍ଷତା ଅଫଶ୍ୟକ କଯୁଥିଫା କାମଣୟ ଫା ଚାକିଯି
ଗ୍ରହଣ କଯିଫାକୁ ଆଛୁ କ ୄହଫି

1

ଦୃ ଢ଼ ବାଫୄଯ ସମ୍ମତ

b

ୄଫକାଯୀ ଏୋଆଫା ାଆେଁ ଭେଁୁ ୄକ୍ଷାକୃ ତ ବାୄଫ କମ୍ ୄଫତନ ସହିତ ଦଫୀୄଯ
କାମଣୟ ଫା ଚାକିଯି କଯିଫାକୁ ଆଛୁ କ ୄହଫି

2

ସମ୍ମତ

c

ୄଫକାଯୀ ଏୋଆଫା ାଆେଁ ଭେଁୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିମୁକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କଯିଫାକୁ ଆଛୁ କ ୄହଫି

3

ସମ୍ମତ ନୁ ୄହେଁ କି ସମ୍ମତ ନୁ ୄହେଁ

d

ୄଫକାଯୀ ଏୋଆଫା ାଆେଁ ଭେଁୁ କାଭ ାଆଫା ାଆେଁ ଦୂ ଯ ସ୍ଥାନକୁ ମାତ୍ରା କଯିଫା ାଆେଁ
ଆଛୁ କ ୄହଫି

4

ସମ୍ମତ

e

ୄଫକାଯୀ ଏୋଆଫା ାଆେଁ ଭେଁୁ ୄଦଶ୍ ଭଧ୍ୟୄଯ ନୟ ସ୍ଥାନକୁ ମିଫା ାଆେଁ ଆଛୁ କ ୄହଫି

5

ଦୃ ଢ଼ ବାଫୄଯ ସମ୍ମତ

f

ୄଫକାଯୀ ଏୋଆଫା ାଆେଁ ଭେଁୁ ନୟ ୄଦଶ୍କୁ ମିଫା ାଆେଁ ଆଛୁ କ ୄହଫି

8

ଫାଛି ାଯିଫି ନାହିଁ

Q30

ଗେ 12 ଭଧ୍ୟୄଯ, ଅଣଙ୍କଯ ଭୁଖୟ ୋମଣୟ ଫା ଚାେିଯି ସହିେ, ଅଣ ାଯିଶ୍ରଭିେ ଫାଫଦେୁ ନୟ ୄେୌଣସି ୋମଣୟ େଯିଛନ୍ତି େି? ଦାେଯି
ୄେଫ ୄଗାଟିଏ ଫକ୍ସୄଯ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିନ୍ତୁ

1

ହେଁ, ସଫୁ ସଭୟୄଯ ତାହା କଯୁଛି (ଦୟାକଯି ପ୍ରଶ୍ନ 31ଯ ଉତ୍ତଯ ଦିନ୍ତୁ)

3

ହେଁ, ୄସହି ସଭୟୄଯ ୄଫୄ ୄଫୄ କଯିଥାଏ (ଦୟାକଯି
ପ୍ରଶ୍ନ 31ଯ ଉତ୍ତଯ ଦିନ୍ତୁ)

2

ହେଁ, ଧିକାଂଶ୍ ସଭୟୄଯ କଯୁଛି (ଦୟାକଯି ପ୍ରଶ୍ନ 31ଯ ଉତ୍ତଯ ଦିନ୍ତୁ)

4

ନା (ଦୟାକଯି O2କୁ ମାଅନ୍ତୁ ମାହାକି Q44 ୄଯ ଯହିଛ)ି

Q31

ଗେ 12 ଭଧ୍ୟୄଯ, ଅଣ େିଯିକ୍ତ ୋମଣୟ ଫା ଚାେିଯି (ଗୁଡ଼େ
ି )ଯୁ ଅଣଙ୍କଯ ଭୁଖୟ ୋମଣୟ ଫା ଚାେିଯି େୁ ନାୄଯ ସଭୁଦା ୄେୄେ
ଯିଭାଣୄଯ ଉାଜଣନ େଯିଛନ୍ତି? ଦାେଯି ୄେଫ ୄଗାଟିଏ ଫକ୍ସୄଯ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିନ୍ତୁ
ୄଭାଯ େିଯିକ୍ତ ୋମଣୟ େିଭବା ଚାେିଯି (ଗୁଡ଼େ
ି )ଯୁ, ଭଁୁ ଉାଜଣନ େଯିଛ ି …

1

ଭୁଖୟ କାମଣୟ ଫା ଚାକିଯି ତୁ ନାୄଯ ଫହୁ ତ କମ୍

4

ଭୁଖୟ କାମଣୟ ଫା ଚାକିଯି ତୁ ନାୄଯ ଧିକ

2

ଭୁଖୟ କାମଣୟ ଫା ଚାକିଯି ତୁ ନାୄଯ କମ୍

5

ଭୁଖୟ କାମଣୟ ଫା ଚାକିଯି ତୁ ନାୄଯ ଫହୁ ତ ଧିକ

3

ଭୁଖୟ କାମଣୟ ଫା ଚାକିଯି ସହିତ ପ୍ରାୟ ସଭାନ

8

ଫାଛି ାଯିଫି ନାହିଁ

ାଯିଶ୍ରଭିେ ାଆଁ ୋମଣୟ େଯୁଥିଫା ଉତ୍ତଯଦାୋଙ୍କ ାଆଁ ପ୍ରଶ୍ନାଫି ସଭାପ୍ତ।
ଦାେଯି ପ୍ରଶ୍ନ 32ଯୁ 44ଏଡ଼ାନ୍ତୁ, O2େୁ ମାଅନ୍ତୁ
ଦାେଯି ପ୍ରଶ୍ନ 32 - 44ଯ ଉତ୍ତଯ ଦିନ୍ତୁ, ମଦି ଅଣ ସମ୍ପ୍ରେି ାଯିଶ୍ରଭିେ ାଆଁ ୋମଣୟ େଯୁନାହାନ୍ତି (ୄମଉଁଭାୄନ Q10ୄଯ ଉତ୍ତଯ ୄଦଆଥାନ୍ତି ‘‘ନା’’)

Q32
1

ଅଣ ଏେ ଫଷଣ ଫା ଧିେ ସଭ ାଆଁ ାଯିଶ୍ରଭିେ ସହ ୋମଣୟ ଓ ଚାେିଯି େଯିଥିୄର େି? ଦାେଯି ୄେଫ ୄଗାଟିଏ ଫକ୍ସୄଯ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିନ୍ତୁ
ହେଁ (ଦୟାକଯି ପ୍ରଶ୍ନ 33ଯ ଉତ୍ତଯ ଦିନ୍ତୁ)

Q33a

ଅଣଙ୍କଯ ୄଶ୍ଷ ାଯିଶ୍ରଭିେ ସହ ୋମଣୟ ଫା ଚାେିଯି ୄେୄଫ ୄଶ୍ଷ ୄହାଆଥିରା?

Q33b

ଦାେଯି ଭାସ ଭଧ୍ୟ ଦଶ୍ଣାନ୍ତୁ

2

ନା (ଦୟାକଯି ପ୍ରଶ୍ନ 36କୁ ମାଅନ୍ତୁ)

__________(ଫଷଣ)ୄଯ

__________(ଭାସ)ୄଯ

Q34

ଅଣଙ୍କଯ ଗେ ଚାେିଯି ଫା ୋମଣୟୄଯ ଅଣ ୄେୄେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିୄର? ଦାେଯି ୄେଫ ୄଗାଟିଏ ଫକ୍ସୄଯ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିନ୍ତୁ

1

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଫୄଯ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ

5

ପ୍ରାୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ

2

ତୟନ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ

6

ତୟନ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ

3

ପ୍ରାୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ

7

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ

4

ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁ ୄହେଁ କି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁ ୄହେଁ

8

ଫାଛି ାଯିଫି ନାହିଁ

Q35

ଅଣଙ୍କ ୋମଣୟ ଫା ଚାେିଯି ଯିସଭାପ୍ତ ୄହଫାଯ ଭୁଖୟ ୋଯଣ େଣ ଥିରା? ଦାେଯି ୄେଫ ୄଗାଟିଏ ଫକ୍ସୄଯ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିନ୍ତୁ

1

ଭେଁୁ ଫସଯଯ ଫୟସୄଯ ହଞ୍ଚି ମାଆଥିରି

6

ୄଭାୄତ ଫଯଖାସ୍ତ କଯାମାଆଥିରା

2

ଭେଁୁ ନିଜ ଆଛାୄଯ ଅଗୁଅ ଫସଯ ୄନଆଥିରି

7

ୄଭା ନିମୁକ୍ତି ଫଧି/ଚୁକ୍ତି ୄଶ୍ଷ ୄହରା

3

ଭେଁୁ ଅଗୁଅ ଫସଯ ୄନଆଥିରି , ସନ୍ଦୄଯ ନୁ ୄହେଁ

8

ଯିଫାଯ ଦାୟି ତ୍ୱଗୁେକ
ି

4

ଭେଁୁ (ସ୍ଥାୟୀ ବାଫୄଯ) କ୍ଷଭ ୄହାଆମାଆଥିରି

9

ଭେଁୁ ଫିଫାହ କରି

5

ୄଭା କାମଣୟସ୍ଥ ଫନ୍ଦ ୄହାଆମାଆଥିରା

Q36
1

ଅଣ ଫତ୍ତଣଭାନ େିଭବା ବଫିଷୟେୄଯ ାଯିଶ୍ରଭିେ ସହିେ ୋମଣୟ ଫା ଚାେିଯି େଯିଫାେୁ ଚାହିଁୄଫ େି? ଦାେଯି ୄେଫ ୄଗାଟିଏ ଫକ୍ସୄଯ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ
ଦିନ୍ତୁ
ହେଁ (ଦୟାକଯି ପ୍ରଶ୍ନ ୩୭ଯ ଉତ୍ତଯ ଦିନ୍ତୁ)

2

ନା (ଦୟାକଯି ପ୍ରଶ୍ନ 43କୁ ମାଅନ୍ତୁ)

Q37

ଅଣ ଏେ ୋମଣୟ ଫା ଚାେିଯି ାଆଫାଯ ସୋଫନା ଫିଷୄଯ ଅଣ େଣ ଚିନ୍ତା େଯନ୍ତି? ଦାେଯି ୄେଫ ୄଗାଟିଏ ଫକ୍ସୄଯ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିନ୍ତୁ

1

ୄଫଶ୍ ସମ୍ଭଫ

4

ତୟନ୍ତ ସମ୍ଭଫ

2

ସମ୍ଭଫ

8

ଫାଛି ାଯିଫି ନାହିଁ

3

ସମ୍ଭଫ ନୁ ୄହେଁ

Q38

ଏେ ୋମଣୟ ଫା ଚାେିଯି ନାଆଫାଯ ସୋଫନା ଫିଷୄଯ ଅଣ ୄେୄେ ଦୂଯ ଫୟସ୍ତ ହୁ ନ୍ତି? ଦାେଯି ୄେଫ ୄଗାଟିଏ ଫକ୍ସୄଯ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିନ୍ତୁ

1

ଭେଁୁ ଫହୁ ଯିଭାଣୄଯ ଫୟସ୍ତ ହୁ ଏ

3

ଭେଁୁ ସାଭାନୟ ଫୟସ୍ତ ହୁ ଏ

2

ଭେଁୁ କିଛ ି ଯିଭାଣୄଯ ଫୟସ୍ତ ହୁ ଏ

4

ଭେଁୁ ଅୄଦୌ ଫୟସ୍ତ ହୁ ଏ ନାହିଁ

Q39

ଅଣ ନିଭନରିଖିେ ଫକ୍ତଫୟଗୁଡ଼େ
ି ସହିେ ୄେୄେ ଦୂଯ ସମ୍ମେ ଫା ସମ୍ମେ? ଦାେଯି ପ୍ରୄେୟେ ଧାଡ଼ିୄଯ ୄଗାଟିଏ ଫକ୍ସୄଯ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିନ୍ତୁ

a

ଚାକିଯି ଫା କାମଣୟ ାଆଫା ାଆେଁ ଭେଁୁ ନୂ ତନ ଦକ୍ଷତା ଅଫଶ୍ୟକ କଯୁଥିଫା କାମଣୟ ଫା
ଚାକିଯି ଗ୍ରହଣ କଯିଫାକୁ ଆଛୁ କ ୄହଫି

1

ଦୃ ଢ଼ ବାଫୄଯ ସମ୍ମତ

b

ଚାକିଯି ଫା କାମଣୟ ାଆଫା ାଆେଁ ଭେଁୁ ୄକ୍ଷାକୃ ତ ବାୄଫ କମ୍ ୄଫତନ ସହିତ
ଦଫୀୄଯ କାମଣୟ ଫା ଚାକିଯି କଯିଫାକୁ ଆଛୁ କ ୄହଫି

2

ସମ୍ମତ

c

ଚାକିଯି ଫା କାମଣୟ ାଆଫା ାଆେଁ ଭେଁୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିମୁକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କଯିଫାକୁ ଆଛୁ କ ୄହଫି

3

ସମ୍ମତ ନୁ ୄହେଁ କି ସମ୍ମତ ନୁ ୄହେଁ

d

ଚାକିଯି ଫା କାମଣୟ ାଆଫା ାଆେଁ ଭେଁୁ କାଭ ାଆଫା ାଆେଁ ଦୂ ଯ ସ୍ଥାନକୁ ମାତ୍ରା କଯିଫା
ାଆେଁ ଆଛୁ କ ୄହଫି

4

ସମ୍ମତ

e

ଚାକିଯି ଫା କାମଣୟ ାଆଫା ାଆେଁ ଭେଁୁ ବାଯତ ଭଧ୍ୟୄଯ ନୟ ସ୍ଥାନକୁ ମିଫା ାଆେଁ ଆଛୁ କ
ୄହଫି

5

ଦୃ ଢ଼ ବାଫୄଯ ସମ୍ମତ

f

ଚାକିଯି ଫା କାମଣୟ ାଆଫା ାଆେଁ ଭେଁୁ ନୟ ୄଦଶ୍କୁ ମିଫା ାଆେଁ ଆଛୁ କ ୄହଫି

8

ଫାଛି ାଯିଫି ନାହିଁ

Q40

ଗେ 12 ଭାସ ଫିଷୄଯ ଚିନ୍ତା େଯନ୍ତୁ, ଅଣ ଏେ ୋମଣୟ ଫା ଚାେିଯି ାଆଫା ାଆଁ ନିଭନରିଖିେ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄେୌଣସିଟି େଯିଛନ୍ତି େି? ଦାେଯି
ପ୍ରୄେୟେ ଧାଡ଼ିୄଯ ୄଗାଟିଏ ଫକ୍ସୄଯ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିନ୍ତୁ

a

ଏକ ସାଫଣଜନୀନ ନିମୁକ୍ତି ଏୄଜନିିୄଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ କଯାଆଛନ୍ତି?

b

ଏକ ଘୄଯାଆ ନିମୁକ୍ତି ଏୄଜନିିୄଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ କଯାଆଛନ୍ତି?

1

ନା

c

ଚାକିଯି ଫା କାମଣୟ ାଆେଁ ଫିଜ୍ଞାନଯ ଜଫାଫ ୄଦଆଛନ୍ତି?

2

ହେଁ, ଥୄଯ କିଭବା ଦୁ ଆଥଯ

d

ଏକ କାମଣୟ ଫା ଚାକିଯି ାଆେଁ ନିଜଯ ଫିଜ୍ଞାନ ୄଦଆଛନ୍ତି, ଉଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ
ଆଣ୍ଟଯୄନଟ୍ ଫା ଖଫଯକାଗଜୄଯ?

3

ହେଁ, ଦୁ ଆ ଥଯଯୁ ଧିକ ଥଯ

e

ସିଧାସଖ ବାଫୄଯ ନିମୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କୁ ଅୄଫଦନ କଯିଛନ୍ତି?

f

ଏକ ନିମୁକ୍ତି ଫା ଚାକିଯି ାଆଫାୄଯ ସାହାମୟ କଯିଫା ାଆେଁ ସମ୍ପକଣୀୟ, ଫନ୍ଧ୍ୁ କିଭବା
ସହକଭଣୀଙ୍କୁ ଚାଯିଛନ୍ତି?

Q41

ଗେ 12 ଭାସ ଭଧ୍ୟୄଯ ଅଣଙ୍କ ୋମଣୟ ଦକ୍ଷୋ ଫା ଚାେିଯିଯ ଉନ୍ନେି ଅଣିଫା ାଆଁ ଅଣ ୄେୌଣସି ୋରି ମ୍ ୄନଆଛନ୍ତି େି? ଦାେଯି ୄେଫ
ୄଗାଟିଏ ଫକ୍ସୄଯ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିନ୍ତୁ

1

ହେଁ

2

ନା

8

କହିାଯିଫି ନାହିଁ

Q42
1
Q43

ଅଣ ସଂପ୍ରେି ଏେ ଚାେିଯି ଫା ୋଭ ୄଖାଜୁ ଛନ୍ତି େି? ଦାେଯି ୄେଫ ୄଗାଟିଏ ଫକ୍ସୄଯ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିନ୍ତୁ
ହେଁ

2

ନା

ଅଣଙ୍କଯ ଭୁଖୟ ଅଥିେ ସହାୋଯ ଉତ୍ସ େଣ? ଦାେଯି ୄେଫ ୄଗାଟିଏ ଫକ୍ସୄଯ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିନ୍ତୁ (ସୂଚନା: ଅଥିେ ସହାୋ” ୄେଫ ଥଣ
ସହାୋ ନୁ ୄହଁ ଏହା ଖାଦୟ, ୄାଷାେ ଏଫଂ ଯହିଫା ସୁଫଧ
ି ା ଆେୟାଦିେୁ ଭଧ୍ୟ ନ୍ତବଣୁକ୍ତ େୄଯ।

1

ଫତ୍ତଣଭାନଯ ଧଭଣତ୍ନୀ/ସଂଗୀ

6

ୄକୄଫ ୄକୄଫ କାଭ କଯିଫା

2

ନୟ ଯିଫାଯ ସଦସୟଫୃ ନ୍ଦ

7

ଛାତ୍ର ଋଣ/ଷ୍ଟାଆୄଣ୍ଡ୍

3

ୄନସନ (ଘୄଯାଆ/ଯାଜୟ)

8

ସଞ୍ଚୟ

4

ୄଫକାଯୀ ବତ୍ତା

9

ନିୄଫଶ୍ କିଭବା ବୋଯୁ ଅୟ

5

ସାଭାଜିକ ସହାୟତା/କରୟାଣ

95

ନୟାନୟ

Q44

ଅଣ ୄେୄେ ଦୂଯ ଏହି ଭୁଖୟ ଅଥିେ ସହାୋ ହଯାଆଫାଯ ଅଶ୍ଙ୍କା ଫିଷୄଯ ୄେୄେ ଯିଭାଣୄଯ ଚିନ୍ତା େଯନ୍ତି? ଦାେଯି ୄେଫ
ୄଗାଟିଏ ଫକ୍ସୄଯ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିନ୍ତୁ

1

ଭେଁୁ ଫହୁ ଯିଭାଣୄଯ ଫୟସ୍ତ ହୁ ଏ

3

ଭେଁୁ ସାଭାନୟ ଫୟସ୍ତ ହୁ ଏ

2

ଭେଁୁ କିଛ ି ଭାତ୍ରାୄଯ ଫୟସ୍ତ ହୁ ଏ

4

ଭେଁୁ ଅୄଦୌ ଫୟସ୍ତ ହୁ ଏ ନାହିଁ

ଆଛାଧିନ
ୄମଉଁଭାୄନ ଫତ୍ତଣଭାନ ୄଫେନ/ ାଯିଶ୍ରଭିେ ାଆଁ ୋମଣୟ େଯୁଛନ୍ତି ୄସଭାନଙ୍କ ାଆଁ O1 ଫାଦ ଦିଅମିଫା ଉଚିତ୍।

O1

ଗେ ାଞ୍ଚ ଫଷଣ ଭଧ୍ୟୄଯ, ଅଣ ୄଫେନ/ାଯିଶ୍ରଭିେ ାଆଁ ୄେୄଫ ୋମଣୟ େଯିଛନ୍ତି େି? ଦାେଯି ୄେଫ ୄଗାଟିଏ ଫକ୍ସୄଯ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିନ୍ତୁ

1

ହେଁ (ଦୟାକଯି ପ୍ରଶ୍ନ O2ଯ ଉତ୍ତଯ ଦିନ୍ତୁ)

O2

ଗେ ାଞ୍ଚ ଫଷଣ ବି େୄଯ, ଅଣଙ୍କ ୋମଣୟ ଜୀଫନୄଯ ଅଣ ନିଭନରିଖିେ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄେୌଣସି ଯିଫତ୍ତଣନ ନୁ ବଫ େଯିଥିୄର େି? ଦାେଯି ପ୍ରୄେୟେ
ଧାଡ଼ିୄଯ ୄଗାଟିଏ ଫକ୍ସୄଯ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିନ୍ତୁ

a

ଭେଁୁ ତିନି ଭାସଯୁ ଧିକ ଦିନ ଧଯି ୄଫକାଯ ଯହିଥିରି ।

1

ନା

b

ଭେଁୁ ୄଭାଯ ନିମୁକ୍ତିଦାତା ଫଦାଆଛି

2

ହେଁ, ଥୄଯ

c

ଭେଁୁ ୄଭାଯ ଫୃ ତ୍ତି ଫଦାଆଛି

3

ହେଁ, ଦୁ ଆଥଯ

d

ଭେଁୁ ନିଜଯ ଫୟଫସାୟ ଅଯମ୍ଭ କଯିଛ/ି ଅତ୍ମନିମୁକ୍ତ ୄହାଆଛି।

4

ହେଁ, ତିନଥ
ି ଯ

e

ଭେଁୁ ତିଯିକ୍ତ ଚାକିଯି ଫା କାମଣୟ ଗ୍ରହଣ କଯିଛ।ି

5

ହେଁ, ତିନଥ
ି ଯଯୁ ଧିକ

8

ଫାଛି ାଯିଫି ନାହିଁ

O3

ଅଣ ନିଜଯ ଫତ୍ତଣଭାନଯ ଅଥିେ ଯିସ୍ଥିେେ
ି ୁ ସାଧାଯଣ ବାଫୄଯ େିଯି ଭୂରୟାନ େଯିୄଫ? ଦାେଯି ୄେଫ ୄଗାଟିଏ ଫକ୍ସୄଯ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ
ଦିନ୍ତୁ

2

ନା (ଦୟାକଯି ପ୍ରଶ୍ନ O3କୁ ମାଅନ୍ତୁ)

ୄଭାଯ ଫତ୍ତଣଭାନଯ ଅଥିେ ଯିସ୍ଥିେ…
ି
1

ଖୁବ୍ ବର

4

ଖଯା

2

ବର

5

ଖୁବ୍ ଖଯା

3

ବର ନୁ ୄହେଁ କି ଖଯା ନୁ ୄହେଁ

8

କହିାଯିଫି ନାହିଁ

O4

ାଞ୍ଚ ଫଷଣ ୂଫଣ ସହିେ େୁ ନା େଯି, ଅଣଙ୍କ ଅଥିେ ସ୍ଥିେି େିଯି ଫଦିଛ ି ୄଫାରି ଅଣ ବାଫୁ ଛନ୍ତି? ଦାେଯି ୄେଫ ୄଗାଟିଏ ଫକ୍ସୄଯ ଟିକ୍
ଚିହ୍ନ ଦିନ୍ତୁ
ୄଭାଯ ଫତ୍ତଣଭାନଯ ଅଥିେ ସ୍ଥିେ…
ି

1

ାଞ୍ଚ ଫଷଣ ୂଫଣ ତୁ ନାୄଯ ମୄଥଷ୍ଟ ବର

4

ାଞ୍ଚ ଫଷଣ ୂଫଣ ତୁ ନାୄଯ କିଛ ି ଭାତ୍ରାୄଯ ଖଯା

2

ାଞ୍ଚ ଫଷଣ ୂଫଣ ତୁ ନାୄଯ କିଛ ି ଭାତ୍ରାୄଯ ବର

5

ାଞ୍ଚ ଫଷଣ ୂଫଣ ତୁ ନାୄଯ ମୄଥଷ୍ଟ ଖଯା

3

ାଞ୍ଚ ଫଷଣ ୂୄଫଣ ମାହା ଥିରା ସଭାନ

8

କହିାଯିଫି ନାହିଁ

O5

ଏଫଂ ାଞ୍ଚ ଫଷଣ ବି େୄଯ ଅଣଙ୍କଯ ଅଥିେ ଯିସ୍ଥିେି େିଯି ଯହିଫାଯ ସୋଫନା ଛି? ଦାେଯି ୄେଫ ୄଗାଟିଏ ଫକ୍ସୄଯ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିନ୍ତୁ
ାଞ୍ଚ ଫଷଣ ବିେୄଯ ୄଭାଯ ଅଥିେ ଫସ୍ଥା ଏହିଯି ୄହଫାଯ ସୋଫନା ଯହିଛ…
ି

1

ଅଜିଠାଯୁ ମୄଥଷ୍ଟ ଉତ୍ତଭ

4

ଅଜିଠାଯୁ କିଛ ି ଭାତ୍ରାୄଯ ଖଯା

2

ଅଜିଠାଯୁ କିଛ ି ଭାତ୍ରାୄଯ ଉତ୍ତଭ

5

ଅଜିଠାଯୁ ମୄଥଷ୍ଟ ଧିକ ଖଯା

3

ଅଜି ସହିତ ସଭାନ

8

କହିାଯିଫି ନାହିଁ

O6

ଅଣ ନିଭନରିଖିେ ଫକ୍ତଫୟଗୁଡ଼େ
ି ସହିେ ୄେୄେ ଦୂଯ ସମ୍ମେ ଫା ସମ୍ମେ? ଦାେଯି ପ୍ରୄେୟେ ଧାଡ଼ିୄଯ ୄଗାଟିଏ ଫକ୍ସୄଯ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିନ୍ତୁ

1

60 ଏଫଂ ଧିକ ଫୟସଯ ଫୟକ୍ତିଭାୄନ କଭଣନମ
ି ୁକ୍ତ ୄହଫା ବାଯତଯ ଥଣନୀତି
ାଆେଁ ଭଙ୍ଗକାଯୀ।

2

ୄମୄତୄଫୄ 60 ଫଷଣ ଏଫଂ ଧିକ ଫୟସଯ ୄରାୄକ କଭଣନମ
ି ୁକ୍ତ ହୁ ନ୍ତି,
ୄସଭାୄନ ମୁଫ ୄଗାଷ୍ଠୀଠାଯୁ କାମଣୟ ଫା ଚାକିଯି ଛୋଆ ନିନ୍ତି।

1

ଦୃ ଢ଼ ବାଫୄଯ ସମ୍ମତ

2

ସମ୍ମତ

3

ସମ୍ମତ ନୁ ୄହେଁ କି ସମ୍ମତ ନୁ ୄହେଁ

4

ସମ୍ମତ

5

ଦୃ ଢ଼ ବାଫୄଯ ସମ୍ମତ

8

ଫାଛି ାଯିଫି ନାହିଁ

O7

ସାଧାଯଣ ବାଫୄଯ, ଅଣ େହିୄଫ େି, ଅଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ୄହଉଛି... ଦାେଯି ୄେଫ ୄଗାଟିଏ ଫକ୍ସୄଯ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିନ୍ତୁ (ସୂଚନା: ଏହା ଉବୄ
ଶ୍ାଯୀଯିେ ଓ ଭାନସିେ ସ୍ୱାସ୍ଥୟେୁ ଦଶ୍ଣାଏ)

1

ଚଭତ୍କାଯ

4

ଚନୀୟ

2

ଖୁବ୍ ବର

5

ଦୁ ଫଣ

3

ବର

8

ଫାଛି ାଯିଫି ନାହିଁ

ଅୄେଭାୄନ ଭୁଖୟ ପ୍ରଶ୍ନାଫି ସଂୂର୍ଣ୍ଣ େଯିଛନ୍ତି। ଫତ୍ତଣଭାନ ୄେୄୋଟି ସାଭାଜିେ ଯିସଂଖୟାନ ସହିେ ଅଗେୁ ଫଢ଼ିଫା, ମାହାପୄଯ ଅୄଭ
ଅଣଙ୍କ ଫିଷୄଯ ଓ ଅଣଙ୍କ ଗୃ ହ ଫିଷୄଯ ଧିେ ଜାଣିାଯିଫୁ। ଏହି ଫିବାଗୄଯ ୄେୄୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଣଙ୍କୁ ୁନଯାଫୃ ତ୍ତି ଯି ଭୄନ
ୄହାଆାୄଯ, ଫଶ୍ୟ ୄସଗୁଡ଼େ
ି ୄେଫ ଅଣଙ୍କ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି େେଯଣ ାଆଁ ଯଖାମାଆଛି।
ୄଡୄଭାଗ୍ରାପି କ୍
BVQ_01. ରି ଙ୍ଗ, ଅଣ ଟନ୍ତି…
1
ୁଯୁଷ
2
ଭହିା
BVQ_02 ଅଣଙ୍କଯ ଜନମ ୄେୄଫ ୄହାଆଥିରା? (ଦାେଯି, ଅଣଙ୍କଯ ଜନମ ଫଷଣ ୄରଖନ୍ତୁ (ଫଷଣ ଚାଯି ଙ୍କ ଫୟଫହାଯ େଯନ୍ତୁ) ।
……………/………………/………………/…………………..

ନ୍ତବଣୁକ୍ତ ୄଟ ସଭସ୍ତ ପ୍ରାଥଭିକ, ଭାଧ୍ୟଭିକ, ଫିଶ୍ୱଫିଦୟାୟ ଏଫଂ ନୟ ଭାଧ୍ୟଭିକ ୄଯ ନୟାନୟ ଶ୍ିକ୍ଷା, ଏଫଂ ପୁ ର-ଟାଆମ୍ ବିୄକସନାଲ୍
ତାରିମ୍, କିନ୍ତୁ ୁନଃଯାଫୃ ତ ି କଯିଥିଫା ଫଷଣ ନ୍ତବଣୁକ୍ତ କଯନ୍ତୁ ନାହିଁ । ମଦି ଅଣ ଫତ୍ତଣଭାନ ଶ୍ିକ୍ଷା ରାବ କଯୁଛନ୍ତି, ଅଣ ଫତ୍ତଣଭାନ ମଣୟନ୍ତ ୄଶ୍ଷ
କଯିଥିଫା ଫଷଣ ସଂଖୟା ଗଣନା କଯନ୍ତୁ ।
ୄେୄେ ଫଷଣ (ପୁ ର-ଟାଆଲ୍ ସଭାନ ୄଟ) ଉମୁକ୍ତ ଶ୍ିକ୍ଷା ୄନଆଛନ୍ତି?
ନ୍ତବଣୁକ୍ତ ୄଟ ସଭସ୍ତ ପ୍ରାଥଭିେ, ଭାଧ୍ୟଭିେ, ଫିଶ୍ଵଫିଦୟା ଏଫଂ ନୟ ଭାଧ୍ୟଭିେ ୄଯ ନୟାନୟ ଶ୍ିକ୍ଷା, ଏଫଂ ପୁ ର-ଟାଆମ୍ ବିୄେସନାଲ୍
BVQ_03.
ୋରି ମ୍, େିନ୍ତୁ ୁନଃଯାଫୃ େି େଯିଥିଫା ଫଷଣ ନ୍ତବଣୁକ୍ତ େଯନ୍ତୁ ନାହିଁ । ମଦି ଅଣ ଫତ୍ତଣଭାନ ଶ୍ିକ୍ଷା ରାବ େଯୁଛନ୍ତି, ଅଣ ଫତ୍ତଣଭାନ ମଣୟନ୍ତ ୄଶ୍ଷ
େଯିଥିଫା ଫଷଣ ସଂଖୟା ଗଣନା େଯନ୍ତୁ ।
ଦୟାକଯି ଫଷଣ ସଂଖୟା ଦଶ୍ଣାନ୍ତୁ ……………………………………………………….
0

ଭେଁୁ ୄକୌଣସି ପଭଣାଲ୍ ସ୍କୁଲ୍ ମାଆ ନାହିଁ

BVQ_04 ଅଣ ୄମାଗ ୄଦଆଥିଫା ସଫଣାଧିେ ଶ୍ିକ୍ଷା ସ୍ତଯ େଣ ୄଟ? ଅଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ େଯିଥିଫା ଉଚ୍ଚ ସ୍ତଯଯ ୄଶ୍ରଣୀ/ଡିଗ୍ରୀ ଅୄଭ ଜାଣିଫାେୁ ଚାହଁୁ
ଦାେଯି ଏଠାୄଯ ଜଣନ େଯିଥିଫା, ଧାଯଣ େଯିଥିଫା ସଫଣାଧିେ ଶ୍ିକ୍ଷାଗେ ଡିଗ୍ରୀ ୄରଖନ୍ତୁ.... ଜଣନ େଯିଥିଫା ଥଣ, ଉତ୍ତଯଦାୋ ଉତ୍ତୀଣଣ
ୄହଆଥିଫା ସଫଣୄଶ୍ଷ ୄଶ୍ରଣୀ, ଫିଦୟା, ଭହାଫିଦୟା
ୋମଣୟ େଯିଫା ଥଣ ଅ-େଯୁଥିଫା ୋମଣୟ େଯିଫା, ଜୄଣ େଭଣଚାଯୀ ବାଫୄଯ, ନିଜସ୍ୱ ନିମୁକ୍ତି େିଭବା ଅଣଙ୍କଯ ନିଜଯ ଯିଫାଯଯ ଫୟଫସା
େଯିଫା, େିେମ୍୍ୄଯ ପ୍ରେି ସପ୍ତାହେୁ ଏେ ଘଣ୍ଟା । ମଦି ଅଣ ସ୍ଥାୀବାଫୄଯ ୄେୌଣସି ଦ ାଆଁ ୋମଣୟ େଯୁ ନାହଁାନ୍ତି ୄମୄହେୁ ସ୍ଥାୀ
ସୁସ୍ଥୋ/ଫାା ୄହଫା ଫୋଶ୍/ଫୋଶ୍/ଧଭଣଘାଟ, ଆେୟାଦି, ଦାେଯି ଅଣଙ୍କଯ ସାଧାଯଣ ୋମଣୟ ସ୍ଥିେି ନୁ ସଯଣ େଯନ୍ତୁ ।

BVQ_05

ଅଣ ଫତ୍ତଣଭାନ ୄଦ ାଆଁ ୋମଣୟ େଯୁଛନ୍ତି, ଅଣ େିେୄଯ ୄଦ ାଆଁ ୋମଣୟ େଯିଛନ୍ତି େି, େିଭବା ଅଣ ୄେୄଫଫି ୄଦମୁକ୍ତ ୋମଣୟ
େଯିନାହଁାନ୍ତି?
ଦାେଯି ୄେଫ ଏେ ଫକ୍ସୄଯ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିନ୍ତୁ ।

1

ଭେଁୁ ଫତ୍ତଣଭାନ ୄଦୟମୁକ୍ତ କାମଣୟ କୄଯ (ଦାେଯି BVQ_06 ସହିେ ଜାଯି
ଯଖନ୍ତୁ)

2

ଭେଁୁ ଫତ୍ତଣଭାନ ୄଦୟମୁକ୍ତ କାମଣୟୄଯ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ୄଭାୄତ ତିତୄଯ ୄଦୟ
ଭିୁଥିରା (ଦାେଯି BVQ_07 ସହିେ ଜାଯି ଯଖନ୍ତୁ)

3

ଭେଁୁ ୄକୄଫ ଫି ୄଦୟମୁକ୍ତ କାମଣୟ କଯି ନାହିଁ (ଦାେଯି
BVQ_14 ସହିେ ଜାଯି ଯଖନ୍ତୁ)

ହାଯାହାଯି, ୄେୄେ ଘଣ୍ଟା, ସାଧାଯଣେଃ ସାପ୍ତାହିେ ୄଦ ାଆଁ ୋମଣୟ େଯନ୍ତୁ, େିଯିକ୍ତ ସଭ ନ୍ତବଣୁକ୍ତ ୄଟ? (ମଦି ଅଣ ଏେ ଠାଯୁ ଧିେ
BVQ_06 ନିମୁକ୍ତିଦାୋଙ୍କ ଠାଯୁ ୋମଣୟ େଯନ୍ତି, େିଭବା ମଦି ଅଣ ଉବ ନିମୁକ୍ତି ଟନ୍ତି ଏଫଂ ନିଜସ୍ୱ-ନିମୁକ୍ତି ଟନ୍ତି, ଦାେଯି ଅଣ େଯୁଥିଫା ୋମଣୟ
ସଭଯ ୄଭାଟ ସଂଖୟା ଗଣନା େଯନ୍ତୁ ।) (ଚାଯି ାଯିୄଫ "ୄଦୈନେ
ି " ଏଫଂ 7/6/5 ଦ୍ୱାଯା ଏହା ଗୁଣନ େଯି )
ଦାେଯି ୄରଖନ୍ତୁ ।
ହାଯାହାଯି ବାଫୄଯ, ଭେଁୁ କାମଣୟ କୄଯ ……………………… ଘଣ୍ଟା ସପ୍ତାହକୁ , ତିଯିକ୍ତ ସଭୟ ନ୍ତବଣୁକ୍ତ ୄଟ ।
(ମଦି ଅଣ ଜୄଣ ନିମୁକ୍ତିଦାୋଙ୍କ ଠାଯୁ ଧିେଙ୍କ ସହ ୋମଣୟ େଯନ୍ତି, େିଭବା ମଦି ଅଣ ଉବ ନିମୁକ୍ତି ଏଫଂ ନିଜସ୍ୱ-ନିମୁକ୍ତି ଟନ୍ତି, ଦାେଯି
ଅଣଙ୍କଯ ଭୁଖୟ ୋମଣୟେୁ ନୁ ସଯଣ େଯନ୍ତୁ । ମଦି ଅଣ ଫସଯ ପ୍ରାପ୍ତ ଟନ୍ତି େିଭବା ଫତ୍ତଣଭାନ ୋମଣୟ େଯନ୍ତି ନାହିଁ, ଦାେଯି ଅଣଙ୍କଯ
ୄଶ୍ଷ ଭୁଖୟ ୋମଣୟେୁ ନୁ ସଯଣ େଯନ୍ତୁ ।)
BVQ_07 ଅଣ ଜୄଣ ନିମୁକ୍ତିଦାୋ, ନିଜସ୍ୱ ନିମୁକ୍ତି, େିଭବା ଅଣଙ୍କଯ ନିଜଯ ଯିଫାଯଯ ଫୟଫସା ାଆଁ ୋମଣୟ େଯନ୍ତି େି?
(TN: ୄଦଶ୍-ନିଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି ିେ ସତ୍ତଣାଫୀ ୄମଯି େି „ୄଦମୁକ୍ତ େଭଣଚାଯୀ‟ େିଭବା „ୄଦମୁକ୍ତ େଭଣଚାଯୀ‟ ଏଠାୄଯ "େଭଣଚାଯୀ" ଯ ଥଣ ସ୍ପଷ୍ଟ େଯିଫାେୁ
ଫୟଫହୃ େ ୄହାଆାୄଯ । ନିଜସ୍ୱ-ନିମୁକ୍ତି ନ୍ତବଣୁକ୍ତ େୄଯ ଶ୍ଦ୍ଦଗୁଡେ
ି ୄମଯି େି 'ଫ୍ରି ୄରନସସର୍', 'ସ୍ୱାଧିନ ପ୍ରୄପସନାର', ଏଫଂ ନୟ ଉକ୍ତୄଯା
ୋମଣୟ ନିଜଯ ୋମଣୟ େଯି ୄଟ ।)
ଦାେଯି ୄେଫ ଏେ ଫକ୍ସୄଯ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିନ୍ତୁ ।
1

ଜୄଣ କଭଣଚାଯୀ

3

କଭଣଚାଯୀଗଣଙ୍କ ସହିତ ନିଜସ୍ୱ-ନିମୁକ୍ତି (ଦାେଯି
BVQ_08 ସହିେ ଜାଯି ଯଖନ୍ତୁ)

2

କଭଣଚାଯୀ ଫିନା ନିଜସ୍ୱ ନିମୁକ୍ତି

4

ଅଣଙ୍କଯ ନିଜଯ ଯିଫାଯଯ ଫୟଫସାୟ ାଆେଁ
କାମଣୟ କଯିଫା

BVQ_08 ଅଣଙ୍କଯ ୄେୄେଜଣ େଭଣଚାଯୀ ଛନ୍ତି, ନିଜେୁ ନଭିଶ୍ାଆ? (BVQ_07 ୄଯ ଫିେଳ୍ପ 3 ାଆଁ ୄେଫ େିଏ ଯିଚାନା େଯୁଛନ୍ତିେୁ ଚାଯନ୍ତୁ)
ଦୟାକଯି ୄରଖନ୍ତୁ ।
……………………….. କଭଣଚାଯୀଗଣ
BVQ_09 ଅଣ ନୟ େଭଣଚାଯୀଗଣଙ୍କୁ ଯିଚାନ େଯନ୍ତି/େଯିଛନ୍ତି େି?
(TN: ଯିଚାନା େଯିଫା ଥଣ ୄଟ ୄମ ନୟଙ୍କଯ ୋମଣୟ ାଆଁ ଦାୀ ଯହିଫା ଏଫଂ ଜୄଣ ୄନେୃତ୍ୱ ପ୍ରୋମଣୟ ନିଯୀକ୍ଷଣ େଯିଫା ।)
ଦାେଯି ୄେଫ ଏେ ଫକ୍ସୄଯ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିନ୍ତୁ ।
1

ହେଁ (ଦୟାକଯି BVQ_10 ସହିତ ଜାଯି ଯଖନ୍ତୁ)

2

ନା

BVQ_10 ଅଣ ୄେୄେଜଣ େଭଣଚାଯୀଙ୍କୁ ଯିଚାନା େଯନ୍ତି?
ଦୟାକଯି ୄରଖନ୍ତୁ ।
……………………….. କଭଣଚାଯୀଗଣ ।
BVQ_11 ଅଣ ଏେ ରାବ ଦାେ ସଂସ୍ଥା େିଭବା ଏେ ଣ-ରାବ ଦାେ ସଂସ୍ଥା ାଆଁ ୋମଣୟ େଯନ୍ତି?
(TN: ମଦି ଅଫଶ୍ୟେ, ଅଣଙ୍କଯ ୄଦଶ୍ଯ ାଆଁ ଉମୁକ୍ତ ୄହଉଥିଫା ରାବ-ଦାେ େିଭବା ଣ-ରାବଦାେ ସଂସ୍ଥାଯ ଉଦାହଯଣ ୄଦ ସ୍ପଷ୍ଟ
େଯନ୍ତୁ ।)
ଦାେଯି ୄେଫ ଏେ ଫକ୍ସୄଯ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିନ୍ତୁ ।
1

ଭେଁୁ ଏକ ରାବ ଦାୟକ ସଂସ୍ଥା ାଆେଁ କାମଣୟ କୄଯ

2

ଭେଁୁ ଏକ ଣ-ରାବ ଦାୟକ ସଂସ୍ଥା ାଆେଁ କାମଣୟ କୄଯ

BVQ_12 ଅଣ ଏେ ଫିିକ୍ େିଭବା ଏେ ଘୄଯାଆ ନିମୁକ୍ତିଦାୋଙ୍କ ାଆଁ ୋମଣୟ େଯିଛନ୍ତି େି?
(TN: ମଦି ଅଫଶ୍ୟେ ୄଟ, ଅଣଙ୍କଯ ୄଦଶ୍ ାଆଁ ଉଦାହଯଣ ୄଦ ଫିିକ୍ େିଭବା ଘୄଯାଆ ନିମୁକ୍ତିଦାୋ ସଭବନ୍ଧୄଯ ସ୍ପଷ୍ଟ େଯନ୍ତୁ ।)
ଦାେଯି ୄେଫ ଏେ ଫକ୍ସୄଯ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିନ୍ତୁ ।
1
BVQ_13a

ଫିିକ୍ ନିମୁକ୍ତିଦାତା

2

ଘୄଯାଆ ନିମୁକ୍ତିଦାତା

ଅଣଙ୍କଯ ଫୃ ତ୍ତି େଣ ୄଟ – ମଥା, ଅଣଙ୍କଯ ଭୁଖୟ ଫୃ ତ୍ତିଯ ନାଭ େିଭବା ଅଖୟା େଣ ୄଟ? (ଦାେଯି ୄରଖନ୍ତୁ ଏଫଂ ମଥା ସେଫ ସ୍ପଷ୍ଟ
ବାଫୄଯ ଫର୍ଣ୍ଣନା େଯନ୍ତୁ ।)
ୄଭା ଫୃ ତ୍ତି ୄଟ………………………..

BVQ_13b

ଅଣଙ୍କଯ ଫୃ ତ୍ତିୄଯ, ପ୍ରାେଃ ସଭୄଯ ୄେଉଁ ୄେଉଁ ପ୍ରୋଯଯ ୋମଣୟୋ ୄହାଆଥାଏ? (ଦାେଯି ୄରଖନ୍ତୁ ଏଫଂ ମଥା ସେଫ ସ୍ପଷ୍ଟ
ବାଫୄଯ ଫର୍ଣ୍ଣନା େଯନ୍ତୁ ।)
ଦୟାକଯି ଏଠାୄଯ ୄରଖନ୍ତୁ ……………………

BVQ_13c

ଅଣ ୋମଣୟ େଯୁଥିଫା/େଯିଥିଫା ପାମ୍ଣ/ସଂସ୍ଥା ଭୁଖୟେଃ େଣ େଯିଥାଏ – ମଥା, ୄେଉଁ ପ୍ରୋଯଯ ଉତ୍ପାଦନ/ପ୍ରୋମଣୟ ଅଣଙ୍କଯ ୋମଣୟସ୍ଥାନୄଯ
ସଞ୍ଚାିେ ୄହାଆଥାଏ? (ଦାେଯି ୄରଖନ୍ତୁ ଏଫଂ ମଥା ସେଫ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାଫୄଯ ଫର୍ଣ୍ଣନା େଯନ୍ତୁ ।)
ଦୟାକଯି ଏଠାୄଯ ୄରଖନ୍ତୁ ………………………………………

BVQ_14 ଅଣଙ୍କଯ ଫତ୍ତଣଭାନଯ ସ୍ଥିେି ବାଫୄଯ ନିୄଭନାକ୍ତ ଭଧ୍ୟଯି ୄେଉଁଟି ବର ବାଫୄଯ ଫୟାଖୟା ୄହଉଛି?
ମଦି ଅଣ ସ୍ଥାୀବାଫୄଯ ୄେୌଣସି ଦ ାଆଁ ୋମଣୟ େଯୁ ନାହଁାନ୍ତି ୄମୄହେୁ ସ୍ଥାୀ ସୁସ୍ଥୋ/ଫାା ୄହଫା ଫୋଶ୍/ଫୋଶ୍/ଧଭଣଘାଟ,
ଆେୟାଦି, ଦାେଯି ଅଣଙ୍କଯ ସାଧାଯଣ ୋମଣୟ ସ୍ଥିେ ି ନୁ ସଯଣ େଯନ୍ତୁ ।
ଦାେଯି ୄେଫ ଏେ ଫକ୍ସୄଯ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିନ୍ତୁ ।
1

ମଦି ଜୄଣ ୄଦୟମୁକ୍ତ କଭଣଚାଯୀ ଟନ୍ତି (ଜୄଣ କଭଣଚାଯୀ, ନିଜସ୍ୱ-ନିମୁକ୍ତି,
କିଭବା ଅଣଙ୍କଯ ନିଜଯ ଫୟଫସାୟ କଯୁଥିଫା ବାଫୄଯ)

6

ଫସଯପ୍ରାପ୍ତ

2

ୄଫକାଯୀ ଏଫଂ ଏକ କାମଣୟ ାଆେଁ ସନ୍ଧ୍ାନୄଯ ଛି

7

3

ଶ୍ିକ୍ଷାୄଯ (ଜୄଣ ନିମୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ୄଦୟମୁକ୍ତ ନୁ ୄହେଁ), ଫକାଶ୍ୄଯ ଥିୄର
ସ୍କୁର/ଛାତ୍ର/ୁିଲ୍

ଘଯ କାମଣୟ କୄଯ, ଘଯଯ ଫୁ ଝାଭଣା କୄଯ, ଶ୍ିଶ୍ୁ
ଏଫଂ ନୟ ଫୟକ୍ତିଭାନଙ୍କଯ ୄଟ

9

ନୟାନୟ

4

ଶ୍ିକ୍ଷାଥଣୀ କିଭବା ତାରି ଭ ୄନଉଥିଫା

5

ସ୍ଥାୟୀବାଫୄଯ ସୁସ୍ଥ କିଭବା କ୍ଷଭ ୄଟ

BVQ_15 ଅଣଙ୍କଯ ଜୄଣ ସହବାଗୀ େିଭବା ସିଧା ସହବାଗୀ ଛନ୍ତି େି ଏଫଂ, ମଦି ହଁ, ଅଣ ସଭାନ ଘୄଯାଆ ୋମଣୟ େଯିଥାନ୍ତି େି?
(TN: ୄଦଶ୍ ନିଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି ିେ ସତ୍ତଣାଫୀ ୄମଯି େି „ସାଧାଯଣ-ଅଆନ ସହବାଗୀ‟ (GB) େିଭବା. ହୁ ଏେ "ସିଧା ସହବାଗୀ" ଯ ଥଣ ସ୍ପଷ୍ଟ େଯିଫାେୁ
ଫୟଫହୃ େ ୄହାଆାୄଯ ।)
ଦାେଯି ୄେଫ ଏେ ଫକ୍ସୄଯ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିନ୍ତୁ ।
1

ହେଁ, ୄଭାଯ ସହବାଗୀ ଛନ୍ତି ଏଫଂ ଅୄଭ ସଭାନ ଘଯ କାମଣୟ ବାଗ କଯୁ
(ଦାେଯି BVQ_16 ସହିେ ଜାଯି ଯଖନ୍ତୁ)

2

ହେଁ, ୄଭାଯ ସହବାଗୀ ଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅୄଭ ସଭାନ ଘଯ କାମଣୟ ବାଗ କଯୁନାହେଁୁ
(ଦାେଯି BVQ_16 ସହିେ ଜାଯି ଯଖନ୍ତୁ)

3

ନା, ୄଭାଯ ୄକହି ସହବାଗୀ ନାହେଁାନ୍ତି (ଦାେଯି
BVQ_22 ସହିେ ଜାଯି ଯଖନ୍ତୁ)

ୋମଣୟ େଯିଫା ଥଣ ଅ-େଯୁଥିଫା ୋମଣୟ େଯିଫା, ଜୄଣ େଭଣଚାଯୀ ବାଫୄଯ, ନିଜସ୍ୱ ନିମୁକ୍ତି େିଭବା ୋଙ୍କଯ ନିଜଯ ଯିଫାଯଯ ଫୟଫସା େଯିଫା,
େିେମ୍୍ୄଯ ପ୍ରେି ସପ୍ତାହେୁ ଏେ ଘଣ୍ଟା । ମଦି ୄସ ସ୍ଥାୀବାଫୄଯ ୄଦ ାଆଁ ୋମଣୟ େଯୁ ନାହଁାନ୍ତି ୋଯଣ ୄଟ ସ୍ଥାୀ ସୁସ୍ଥୋ/ିୋ
ୄହାଆଥିଫା ୄମାଗଁୁ/ଫୋଶ୍/ଧଭଣଘାଟ, ଆେୟାଦି, ଦାେଯି ୋଙ୍କଯ ସାଧାଯଣ ୋମଣୟ ସ୍ଥିେି ନୁ ସଯଣ େଯନ୍ତୁ ।
BVQ_16

ଅଣଙ୍କଯ ସହଧଭଣୀ ଫତ୍ତଣଭାନ ୄଦ ାଆଁ ୋମଣୟ େଯୁଛନ୍ତି, ୄେୄଫ ଫି ୄସ ୄଦ ାଆଁ ୋମଣୟ େଯିଛନ୍ତି େି, େିଭବା ୄସ ୄେୄଫ ଫି ୄଦମୁକ୍ତ
ୋମଣୟୄଯ ନାହଁାନ୍ତି େି?
ଦାେଯି ୄେଫ ଏେ ଫକ୍ସୄଯ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିନ୍ତୁ ।

1

ୄସ ଫତ୍ତଣଭାନ ୄଦୟମୁକ୍ତ କାମଣୟୄଯ ଛନ୍ତୁ (ଦାେଯି BVQ_17 ସହିେ
ଜାଯି ଯଖନ୍ତୁ)

2

ୄସ ଫତ୍ତଣଭାନ ୄଦୟମୁକ୍ତ କାମଣୟ କଯି ନାହେଁାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତିତୄଯ କାମଣୟ
କଯୁଥିୄର (ଦାେଯି BVQ_18 ସହିେ ଜାଯି ଯଖନ୍ତୁ)

3

ୄସ ୄକୄଫ ଫି ୄଦୟମୁକ୍ତ କାମଣୟ କଯି ନାହେଁାନ୍ତି
(ଦାେଯି BVQ_21 ସହିେ ଜାଯି ଯଖନ୍ତୁ)

ହାଯାହାଯି, ୄେୄେ ଘଣ୍ଟା, ସାଧାଯଣେଃ ସାପ୍ତାହିେ ୄଦ ାଆଁ ୋମଣୟ େଯନ୍ତୁ, େିଯିକ୍ତ ସଭ ନ୍ତବଣୁକ୍ତ ୄଟ? (ମଦି ୄସ ଏେ ଠାଯୁ ଧିେ
BVQ_17 ନିମୁକ୍ତିଦାୋଙ୍କ ାଆଁ ୋମଣୟ େଯନ୍ତି, େିଭବା ମଦି ୄସ ଉବ ନିମୁକ୍ତି ଏଫଂ ନିଜସ୍ୱ-ନିମୁକ୍ତି ାଆଁ ୋମଣୟ େଯନ୍ତି, ଦାେଯି ୄସ େଯୁଥିଫା ୄଭାଟ ୋମଣୟ
ସଂଖୟା ହିସାଫ େଯନ୍ତୁ ।) (ଚାଯି ାଯିୄଫ "ୄଦୈନେ
ି " ଏଫଂ 7/6/5 ଦ୍ୱାଯା ଏହା ଗୁଣି ାଯିୄଫ)
ଦାେଯି ୄରଖନ୍ତୁ ।
ହାଯାହାଯିୄଯ, ୄସ ସପ୍ତାହକୁ କାମଣୟ କଯନ୍ତି ……………………… ଘଣ୍ଟା, ତିଯିକ୍ତ ସଭୟ ସହିତ ୄଟ ।

ମଦି ୄସ ଏେ ଠାଯୁ ଧିେ ନିମୁକ୍ତିଦାୋଙ୍କ ସହ ୋମଣୟ େଯନ୍ତୁ, େିଭବା ମଦି ୄସ ଉବ ନିମୁକ୍ତି ଏଫଂ ନିଜସ୍ୱ-ନିମୁକ୍ତି ଟନ୍ତି, ଦାେଯି ୋଙ୍କଯ ଭୁଖୟ
ୋମଣୟ ନୁ ସଯଣ େଯନ୍ତୁ । ମଦି ୄସ ଫସଯ ପ୍ରାପ୍ତ ଟନ୍ତି େିଭବା ଫତ୍ତଣଭାନ ୋମଣୟ େଯନ୍ତି ନାହିଁ, ଦାେଯି ୋଙ୍କଯ ୄଶ୍ଷ ଭୁଖୟ ୋମଣୟ ନୁ ସଯଣ
େଯନ୍ତୁ ।
BVQ_18 ଅଣଙ୍କଯ ସହଧଭଣୀ/ସହବାଗୀ ଜୄଣ େଭଣଚାଯୀ, ନିଜସ୍ୱ-ନିମୁକ୍ତି େଭଣଚାଯୀ, େିଭବା ୋଙ୍କଯ ନିଜଯ ଫୟଫସା େଯନ୍ତି େି?
(TN: ୄଦଶ୍-ନିଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି ିେ ସତ୍ତଣାଫୀ ୄମଯି େି „ୄଦମୁକ୍ତ େଭଣଚାଯୀ‟ େିଭବା „ୄଦମୁକ୍ତ େଭଣଚାଯୀ‟ ଏଠାୄଯ "େଭଣଚାଯୀ" ଯ ଥଣ ସ୍ପଷ୍ଟ େଯିଫାେୁ
ଫୟଫହୃ େ ୄହାଆାୄଯ ।)
ଦାେଯି ୄେଫ ଏେ ଫକ୍ସୄଯ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିନ୍ତୁ ।
1
2

ଜୄଣ କଭଣଚାଯୀ
କଭଣଚାଯୀ ଫିନା ନିଜସ୍ୱ ନିମୁକ୍ତି

3
4

ନିଜସ୍ୱ-ନିମୁକ୍ତି ସହ କଭଣଚାଯୀଗଣ
ତାଙ୍କଯ ନିଜଯ ଫୟଫସାୟ ାଆେଁ କାମଣୟ କଯନ୍ତି

BVQ_19 ଅଣଙ୍କଯ ସହଧଭଣୀ/ସହବାଗୀ ନୟ େଭଣଚାଯୀଙ୍କୁ ଯିଚାନା େଯନ୍ତି େି?
(TN: ଯିଚାନା େଯିଫା ଥଣ ୄଟ ୄମ ନୟଙ୍କଯ ୋମଣୟ ାଆଁ ଦାୀ ଯହିଫା ଏଫଂ ଜୄଣ ୄନେୃତ୍ୱ ପ୍ରୋମଣୟ ନିଯୀକ୍ଷଣ େଯିଫା ।)
ଦାେଯି ୄେଫ ଏେ ଫକ୍ସୄଯ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିନ୍ତୁ ।
1
BVQ_20a

ହେଁ

2

ନା

ଅଣଙ୍କଯ ସହଧଭଣୀ/ସହବାଗୀଙ୍କଯ ଫୃ ତ୍ତି େଣ ୄଟ – ମଥା, ୋଙ୍କଯ ନାଭ େିଭବା ଭୁଖୟ ୋମଣୟଯ ଅଖୟା େଣ ୄଟ? (ଦାେଯି ୄରଖନ୍ତୁ ଏଫଂ
ମଥା ସେଫ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାଫୄଯ ଫର୍ଣ୍ଣନା େଯନ୍ତୁ ।)
ତାଙ୍କଯ ଫୃ ତ୍ତି ଥିରା…………………………

BVQ_20b

ୋଙ୍କଯ ଭୁଖୟ ୋମଣୟୄଯ, ପ୍ରାେଃ ୄେଉଁ ପ୍ରୋଯଯ ୋମଣୟୋ ୄସ େଯିଥାନ୍ତି? (ଦାେଯି ୄରଖନ୍ତୁ ଏଫଂ ମଥା ସେଫ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାଫୄଯ ଫର୍ଣ୍ଣନା
େଯନ୍ତୁ ।)
ଦୟାକଯି ଏଠାୄଯ ୄରଖନ୍ତୁ ………………………………………

BVQ_20c

ୄସ ୋମଣୟ େଯୁଥିଫା/େଯିଥିଫା ପାମ୍ଣ/ସଂସ୍ଥା ଭୁଖୟେଃ େଣ େଯିଥାଏ – ମଥା, ୄେଉଁ ପ୍ରୋଯଯ ଉତ୍ପାଦନ/ପ୍ରୋମଣୟ ଅଣଙ୍କଯ ୋମଣୟସ୍ଥାନୄଯ
ସଞ୍ଚାିେ ୄହାଆଥାଏ? (ଦାେଯି ୄରଖନ୍ତୁ ଏଫଂ ମଥା ସେଫ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାଫୄଯ ଫର୍ଣ୍ଣନା େଯନ୍ତୁ ।)
ଦୟାକଯି ଏଠାୄଯ ୄରଖନ୍ତୁ ………………………………………

ଅଣଙ୍କଯ ସହଧଭଣୀ/ସହବାଗୀଙ୍କ ଫତ୍ତଣଭାନଯ ସ୍ଥିେି ବାଫୄଯ ନିୄଭନାକ୍ତ ଭଧ୍ୟଯି ୄେଉଁଟି ବର ବାଫୄଯ ଫୟାଖୟା ୄହଉଛି? ମଦି ୄସ
BVQ_21 ସ୍ଥାୀବାଫୄଯ ୄଦ ାଆଁ ୋମଣୟ େଯୁ ନାହଁାନ୍ତି ୋଯଣ ୄଟ ସ୍ଥାୀ ସୁସ୍ଥୋ/ିୋ ୄହାଆଥିଫା ୄମାଗଁୁ/ଫୋଶ୍/ଧଭଣଘାଟ, ଆେୟାଦି,
ଦାେଯି ୋଙ୍କଯ ସାଧାଯଣ ୋମଣୟ ସ୍ଥିେି ନୁ ସଯଣ େଯନ୍ତୁ ।
ଦାେଯି ୄେଫ ଏେ ଫକ୍ସୄଯ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିନ୍ତୁ ।
1

ମଦି ଜୄଣ ୄଦୟମୁକ୍ତ କଭଣଚାଯୀ ଟନ୍ତି (ଜୄଣ କଭଣଚାଯୀ, ନିଜସ୍ୱ-ନିମୁକ୍ତି,
କିଭବା ତାଙ୍କଯ ନିଜଯ ଫୟଫସାୟ କଯୁଥିଫା ବାଫୄଯ)

6

ଫସଯପ୍ରାପ୍ତ

2

ୄଫକାଯୀ ଏଫଂ ଏକ କାମଣୟ ାଆେଁ ସନ୍ଧ୍ାନୄଯ ଛି

7

ଘଯ କାମଣୟ କୄଯ, ଘଯଯ ଫୁ ଝାଭଣା କୄଯ, ଶ୍ିଶ୍ୁ
ଏଫଂ ନୟ ଫୟକ୍ତିଭାନଙ୍କଯ ୄଟ

3

ଶ୍ିକ୍ଷାୄଯ (ଜୄଣ ନିମୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ୄଦୟମୁକ୍ତ ନୁ ୄହେଁ), ଫକାଶ୍ୄଯ ଥିୄର
ସ୍କୁର/ଛାତ୍ର/ୁିଲ୍

9

ନୟାନୟ

4

ଶ୍ିକ୍ଷାଥଣୀ କିଭବା ତାରି ଭ ୄନଉଥିଫା

5

ସ୍ଥାୟୀବାଫୄଯ ସୁସ୍ଥ କିଭବା କ୍ଷଭ ୄଟ

BVQ_22

ଅଣ େିଭବା ଅଣ ୄେୄଫ ଫି ଏେ ୄେଡ୍ ୁ ନ
ି ନ୍ େିଭବା ସଭଯି ସଂସ୍ଥାଯ ସବୟ ଯହିଛନ୍ତି େି? ମଦି ହଁ: ୋହା ଫତ୍ତଣଭାନ େିଭବା ୄେଫ ୂଫଣୄଯ
ଥିୄର?
(TN: ୄଦଶ୍-ନିଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି ିେ ସତ୍ତଣାଫୀ "ୁ ନ
ି ନ୍ ସଦସୟୋ" ଯ ଥଣ ସ୍ପଷ୍ଟ େଯିଫାେୁ ଏଠାୄଯ ଫୟଫହାଯ ୄହାଆାୄଯ ।)
ଦାେଯି ୄେଫ ଏେ ଫକ୍ସୄଯ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିନ୍ତୁ ।

1

ହେଁ, ଫତ୍ତଣାଭାନ

2

ହେଁ, ୂଫଣୄଯ କିନ୍ତୁ ଫତ୍ତଣଭାନ ନୁ ୄହେଁ

3

ନା, ୄକୄଫ ନୁ ୄହେଁ

BVQ_23 ଅଣ ଏେ ଧଭଣଯ ଟନ୍ତି େି, ମଦି ହଁ, ୄେଉଁ ଧଭଣ ୄଟ?
ଦାେଯି ୄେଫ ଏେ ଫକ୍ସୄଯ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିନ୍ତୁ ।
0

ୄକୌଣସି ଧଭଣ ନୁ ୄହେଁ

6

ଭୁସରଭାନ

1

କାଥରିକ୍

7

ୄଫୈଦ୍ଧଧଭଣୀ

2

ୄପ୍ରାୄଟଷ୍ଟାଣ୍ଟ୍

8

ହିନ୍ଦୁ

3

ଶ୍ାସ୍ତ୍ର ସଭବନ୍ଧ୍ୟ
ି

9

ନୟ ଏସୀୟ ଧଭଣ

4

ନୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧଭଣ

10

ନୟ ଧଭଣ

5

ୄଜୱିସ୍

BVQ_24 ଏହି ପ୍ରୋଯଯ ସ୍ୱେନ୍ତ୍ର ୋମଣୟକ୍ରଭ ଫୟେିେ ୄମଯି େି ଫିଫାହ, ନ୍ତଷ୍ଟିକ୍ରିା, ଆେୟାଦି, ଫୟେିେ ଅଣ ୄେୄେ ଧାଭିେ ୄସଫା େଯନ୍ତି?
ଦାେଯି ୄେଫ ଏେ ଫକ୍ସୄଯ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିନ୍ତୁ ।
1

ସପ୍ତାହକୁ ୄନକ ଥଯ କିଭବା ପ୍ରାୟତଃ

5

ଫଷଣକୁ ୄନକ ଥଯ

2

ସପ୍ତାହକୁ ଥୄଯ

6

ଫଷଣକୁ ଥୄଯ

3

ଏକ ଭାସକୁ 2 କିଭବା 3 ଥଯ

7

ଫହୁ ତ କମ୍ ଫଷଣକୁ ଏକ ଥଯ

4

ଭାସକୁ ଥୄଯ

8

ୄକୄଫ ନୁ ୄହେଁ

BVQ_25

ଅଭଯ ସଭାଜୄଯ, ୄଗାଷ୍ଠୀଗୁଡେ
ି ଯହିଛ ି ମାହା ଶ୍ୀଷଣେୁ ୄଟ ମାହା ନିଭନ ଟେୁ ଯହିଫ । ନିଭନଯ ୄେଲ୍୍ୄଯ ମାହା ଶ୍ୀଷଣ ଠାଯୁ ନିଭନେୁ ଚାୄର ।
ଅଣ ଏହି ୄେଲ୍୍ୄଯ ନିଜେୁ ୄେଉଁଠି ଯଖିୄଫ?
ଦାେଯି ୄେଫ ଏେ ଫକ୍ସୄଯ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିନ୍ତୁ ।

10
9
8
7
6
BVQ_26

ଶ୍ୀଷଣ

5
4
3
2
1

ନିଭନ

ଫତ୍ତଣଭାନ ସଭୄଯ େିଛ ି ୄରାେ ୄେୌଣସି ୄଗାଟିଏ େିଭବା ନୟ ୋଯଣଯୁ ୄବାଟ ଦିନ୍ତି ନାହିଁ, େଣ ଅଣ 2014 ଏପ୍ରି ଲ୍-ୄଭ ଭାସୄଯ
ୄହାଆଥିଫା ୄରାେସବା ନିଫଣାଚନୄଯ ୄବାଟଦାନ େଯିଥିୄର? ଦାେଯି ୄଗାଟିଏ ଫିେଳ୍ପ ଚନ େଯନ୍ତୁ।
ଦାେଯି ୄେଫ ଏେ ଫକ୍ସୄଯ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିନ୍ତୁ ।

1

ହେଁ, ଭେଁୁ ୄବାଟ ୄଦଆଥିରି (ଦାେଯି BVQ_27 ସହିେ ଜାଯି ଯଖନ୍ତୁ)

2

ନା, ଭେଁୁ ୄବାଟ ୄଦଆନଥିରି (ଦାେଯି BVQ_28 ସହିେ ଜାଯି ଯଖନ୍ତୁ)

0

ଫିଗତ ନିଫଣାଚନୄଯ ଭେଁୁ ୄବାଟ ୄଦଫାକୁ ୄମାଗୟ
ନଥିରି (ଦାେଯି BVQ_28 ସହିେ ଜାଯି ଯଖନ୍ତୁ)

BVQ_27

[2014 ଏପ୍ରି ଲ୍-ୄଭୄଯ ୄହାଆଥିଫା ୄରାେସବା ନିଫଣାଚନ ଫିଷୄଯ ଚିନ୍ତା େଯନ୍ତୁ]। ୄେଉଁ ାଟି ାଆଁ ଅଣ ୄବାଟଦାନ େଯିଥିୄର? ଦାେଯି
ୄଗାଟିଏ ଫିେଳ୍ପ ଚନ େଯନ୍ତୁ।
ଦାେଯି ୄେଫ ଏେ ଫକ୍ସୄଯ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିନ୍ତୁ ।

1

କଂୄଗ୍ରସ୍ +

5

ଅଞ୍ଚିକ ଦ

2

ଫିୄଜି +

6

ନୟାନୟ …………………. (ନିଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି କଯନ୍ତୁ)

3

ଫାଭ ସମ୍ମୁଖ ଦଗୁଡକ
ି /କଭୁୟନିଷ୍ଟ ଦ

0

କହି ାଯିଫି ନାହିଁ

4

ତୃ ତୀୟ ସମ୍ମୁଖ
ଅଣଙ୍କଯ ୄଦଶ୍-ନିଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି ିେ ସହିେ ଯଫତ୍ତଣୀ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡେ
ି ପ୍ରେିକ୍ରିାୋଯୀଙ୍କଯ ଉଦ୍ଧିଷ୍ଟିେ େଳ୍ପନା ଉୄଯ ୄଟ
ଯାଷ୍ଟ୍ର ୃଷ୍ଠଟ େିଭବା ଏେ ଯାଷ୍ଟ୍ର ୄଗାଷ୍ଠୀ/ସମ୍ପ୍ରଦାେୁ ଠାଯୁ ଅସିଥାଏ ।

ି େଯନ୍ତୁ ନିୄଭନାକ୍ତ ୄଗାଷ୍ଠୀଗୁଡେ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄେଉଁଠାଯୁ ଅଣ ଅସିଥିଫା ଫିଚାଯେୁ ନିନ୍ତି?
BVQ_28 ଦାେଯି ସୂଚେ
ଦାେଯି ୄେଫ ଏେ ଫକ୍ସୄଯ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିନ୍ତୁ ।
1

ହିନ୍ଦୁ:ଏସସି (ନୁ ସୂଚତ
ି ଜାତି/ଦିତ)

7

ଭୁସରଭାନ: ନୟାନୟ

2

ହିନ୍ଦୁ: ଏସଟି (ନୁ ସୂଚତ
ି ଅଦିଫାସୀ)

8

ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଅନ୍: ସାଧାଯଣ

3

ହିନ୍ଦୁ: ଓଫିସି (ନୟାନୟା ଛୁ ଅ ଫଗଣ)

9

ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଅନ୍: ନୟାନୟ

4

ହିନ୍ଦୁ: ଉଚ୍ଚ ଜାତି ହିନ୍ଦୁ

10

ସିଖ୍: ସାଧାଯଣ

5

ଭୁସରଭାନ: ସିୟା

11

ସିଖ୍: ଦିତ

6

ଭୁସରଭାନ: ସୁନ୍ନି

0

ନୟାନୟ-ଦୟାକଯି ନିର୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ
ି କଯନ୍ତୁ

<TN: ଶ୍ିଶ୍ୁ ଭଧ୍ୟୄଯ ବାଗ ାଆଁ ଫସ ଫୟଫହୃ େ ୄହଫ । ଛୁ ଅ – [େୁଲ୍ ଫସ] ଚେୁ ବଣୁଜ ବ୍ରାୄେଟ୍ୄଯ – ଅଣଙ୍କଯ ୄଦଶ୍ୄଯ ଫାଧ୍ୟୋଭୂେ
େୁଲ୍ ମିଫା ଦ୍ୱାଯା ନିଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି ୄହଫ । ବାଯେୄଯ େୁଲ୍ ମିଫାଯ ଫାଧ୍ୟୋଭୂେ ଫଷଣ ୄହଉଛି 5 । ୄେଣୁ, 5 ଠାଯୁ 17 ଫଷଣଯ ଫେଙ୍କୁ ଶ୍ିଶ୍ୁ ବାଫୄଯ
ଗଣନା ୄହଫ, ୄମଉଁଠାୄଯ 4 ଫଷଣ ଠାଯୁ େମ୍ ଥିୄଫ, ୄସଭାନଙ୍କୁ "ଛୁ ଅ" େୁ ହାମିଫ ।
BVQ_29 ନିଜେୁ ଭିଶ୍ାଆ, ୄେୄେଜଣ ୄରାେ – ଶ୍ିଶ୍ୁ ଭିଶ୍ାଆ – ଅଣଙ୍କର ଘୄଯ ଫାସ େଯନ୍ତି?
ଦୟାକଯି ଏଠାୄଯ ୄରଖନ୍ତୁ ………………………………………
BVQ_29a ଅଣଙ୍କଯ ଘୄଯ ୄେୄେ ଜଣ ଫେ ଫାସ େଯନ୍ତି (18 ଫଷଣ େିଭବା ଧିେ) ?
ଦୟାକଯି ଏଠାୄଯ ୄରଖନ୍ତୁ ………………………………………
BVQ_30 ଅଣଙ୍କଯ ଘୄଯ 5 ଠାଯୁ 17 ଭଧ୍ୟୄଯ ୄେୄେ ଜଣ ଶ୍ିଶ୍ୁ ଫାସ େଯନ୍ତି?
ଦୟାକଯି ଏଠାୄଯ ୄରଖନ୍ତୁ ………………………………………
BVQ_31 ଅଣଙ୍କଯ ଘୄଯ 4 ଫଷଣ ମଣୟନ୍ତ ୄେୄେଜଣ ଛୁ ଅ ଛନ୍ତି?
ଦୟାକଯି ଏଠାୄଯ ୄରଖନ୍ତୁ ………………………………………
Q45

ଅଣଙ୍କ ଗୃ ହଯ ସଫୁ ଠାଯୁ ସାନ ଶ୍ିଶ୍ୁଯ ଫସ ୄେୄେ?
ସଫୁ ଠାଯୁ ସାନ ଶ୍ିଶ୍ୁଯ ଫୟସ- ________ଫଷଣ

97

ପ୍ରମୁଜୟ ନୁ ୄହେଁ/ଘୄଯ ୄକୌଣସି ଶ୍ିଶ୍ୁ ନାହେଁାନ୍ତି

BVQ_32 େଯ ଏଫଂ ନୟାନୟ ୋଟ ୂଫଣଯୁ, ହାଯାହାଯି ଅଣଙ୍କଯ ୄଭାଟ ଭାସିେ ଅ ୄେୄେ ୄଟ?
(TN: ଫୟାଖୟାତ୍ମେ ଫିଫଯଣୀ ପ୍ରେିକ୍ରିାୋଯୀଙ୍କ ୄଦଶ୍-ନିଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି ୋଟ ୄମାଡି ୄହାଆାଯିଫ ।)
ଦୟାକଯି ଏଠାୄଯ ୄରଖନ୍ତୁ ……………………………………… ( ଟଙ୍କା) (ମଦି ଅଣ ଏେ ଘୄଯ ଯହୁ ଛନ୍ତି (ଦାେଯି
BVQ_34 ସହିେ ଜାଯି ଯଖନ୍ତୁ)
BVQ_33

େଯ ଏଫଂ ନୟାନୟ ୋଟଗୁଡେ
ି ୂଫଣଯୁ, ଅଣଙ୍କଯ ଘଯ ୄଭାଟ ଭାସିେ ଅ ୄେୄେ ୄଟ? (TN: ଫୟାଖୟାତ୍ମେ ଫିଫଯଣୀ ପ୍ରେିକ୍ରିାୋଯୀଙ୍କ
ୄଦଶ୍-ନିଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି ୋଟ ୄମାଡି ୄହାଆାଯିଫ ।)
ଦୟାକଯି ଏଠାୄଯ ୄରଖନ୍ତୁ ………………………………………( ଟଙ୍କା)

BVQ_34 ଅଣଙ୍କଯ ଫତ୍ତଣଭାନଯ ୄଫୈଫାହିେ ସ୍ଥିେି େଣ ? (ଦାେଯି ୄଗାଟିଏ ଉତ୍ତଯ ଫାଛନ୍ତୁ)
1

ଫିଫାହିତ

5

ଫିଧଫା

2

ସିବିର ଟଣନଯଶ୍ି

6

ଭେଁୁ ୄକୄଫ ଫିଫାହ କଯିନାହିଁ

3

ସହଧଭଣୀଙ୍କ ଠାଯୁ ରଗା ୄହାଆଛି (କିନ୍ତୁ ଏ ମଣୟନ୍ତ ଅଆନତଃଫିଫାହିତ)

4

ସହଧଭଣୀଙ୍କ ଠାଯୁ ଛାଡତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ

BVQ_35 ଅଣଙ୍କଯ ିୋ ୄେଉଁ ୄଦଶ୍ୄଯ ଜନମଗ୍ରହଣ େଯିଥିୄର ?
<TN: “ୄଦଶ୍” େହିୄର ଏଠାୄଯ ଯାଷ୍ଟ୍ରେୁ ଫୁ ଝାଏ, ୄେୌଣସି ଉାଜାେୀ ଞ୍ଚ ଫା ୄକ୍ଷତ୍ରେୁ ଫୁ ଝାଏ ନାହିଁ, ମଦି ଭୂ ଜନମ ୄନଆଥିଫା ୄଦଶ୍
ଅଉ ଫିଦୟଭାନ ନାହିଁ େିଭବା ୂଫଣ ନାଭୄଯ ନାହିଁ ୄେୄଫ ଅଣଙ୍କ ଜନମସ୍ଥାନ ଫସ୍ଥିେ ଯହିଥିଫା ୄଦଶ୍ଯ ଫତ୍ତଣଭାନଯ ନାଭ ୄରଖନ୍ତୁ ।>
ୄଭା ିତା ଏଠାୄଯ ଜନମଗ୍ରହଣ କଯିଥିୄର ……………
BVQ_36 ଅଣଙ୍କଯ ଭାଅ ୄେଉଁ ୄଦଶ୍ୄଯ ଜନମଗ୍ରହଣ େଯିଥିୄର ?
<TN: “ୄଦଶ୍” େହିୄର ଏଠାୄଯ ଯାଷ୍ଟ୍ରେୁ ଫୁ ଝାଏ, ୄେୌଣସି ଉାଜାେୀ ଞ୍ଚ ଫା ୄକ୍ଷତ୍ରେୁ ଫୁ ଝାଏ ନାହିଁ, ମଦି ଭାଅଙ୍କଯ ଭୂ ଜନମ
ୄନଆଥିଫା ୄଦଶ୍ ଅଉ ଫିଦୟଭାନ ନାହିଁ େିଭବା ୂଫଣ ନାଭୄଯ ନାହିଁ ୄେୄଫ ୋଙ୍କଯ ଜନମସ୍ଥାନ ଫସ୍ଥିେ ଯହିଥିଫା ୄଦଶ୍ଯ ଫତ୍ତଣଭାନଯ ନାଭ ୄରଖନ୍ତୁ
।>
ୄଭା ଭାଅ ଏଠାୄଯ ଜନମଗ୍ରହଣ କଯିଥିୄର ……………
BVQ_37 ଅଣ ୄମଉଁ ସ୍ଥାନୄଯ ଫାସ େଯୁଛନ୍ତି ୋହାେୁ େିଯି ବାଫୄଯ ଫର୍ଣ୍ଣନା େଯିୄଫ (ଦାେଯି ୄଗାଟିଏ ଉତ୍ତଯ ଫାଛନ୍ତୁ)
1
2
3

ୄଗାଟିଏ ଫେ ସହଯ
ସହଯ ତି ଞ୍ଚ କିଭବା ଫେ ସହଯଯ ଉାନ୍ତ
ୄଗାଟିଏ ୄଛାଟ ସହଯ ଫା ଟାଉନ୍

4
5

ୄଗାଟିଏ ଭପସର ଗେଁା
ୄଦଶ୍ୄଯ ଯହିଥିଫା ୄଗାଟିଏ ପାଭଣ ଫା ଘଯ

