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 Interviewer ID:  

 

হেলিস-হেখসালিয়া ইনলিটিউট ফি পাবলিক হেিথ  

আন্তর্জ ালিক িামাক লনয়ন্ত্রণ পলিকল্পনা মূিযায়ন সমীক্ষা –  

TCP INDIA WAVE 1 

 

অবযবোিকািী সমীক্ষা (N) 

 
    

      রাজ্য         গ্রাম/শহর        জজ্লা          মহকুমা/ওয়ার্ড                       গ্রাম/ইবি                               িাড়ী         িযবি                        

                      

সম়ীক্ষার তাবরখ: ________ (বিন)/ ________মাস)/ ________ (িছর) 

 

শুরুর সময়: ____________ সকাল/বিকাল      

 

জশষ হওয়ার সময়: ____________ সকাল/বিকাল  

 

পর়ীক্ষা করররছন :____________________________________ (সুপারভাইজ্াররর নাম) 
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পর়ীক্ষার তাবরখ:_______________________   

 

Q# VarName  

001 BI61270 সমীক্ষা শুরুি পরূ্বজ লনয়ম মালফক সম্মলি ও সাক্ষি গ্রেন করুন।  
002 HG61010 Interviewer’s Note সকি প্রর্েি উত্তর্িি বাছাইগুলি পড়ুন, বযলিক্রম: 

 a) উত্তর্িি বাছাইগুলি পর্ড হোনার্বন না   

 b) েযাাঁ / না লিলত্তক উত্তর্িি বাছাইগুলি 

 c) ঠিক / ি়ু ি লিলত্তক উত্তর্িি বাছাইগুলি 

হ াাঁয়ায়ুক্ত িামাক  -- ইলিবৃত্তান্ত এবং োি 

003    Interviewer’s Note: লনর্েি সািণীর্ি থাকা প্রর্েি উত্তি লির্ি লনেলিলখি মানগুলি বযবোি করুন।  
         আপবন বক কখনও বনম্নবলবখত তামাকজ্াত়ীয় িস্তুর ধমূপান করররছন? 

   হযাাঁ না R DK 

003a TF61501 বসগাররট 1 2 88 99 

003b TF61040 বিবড 1 2 88 99 

003c TF61183 হাঁরকা 1 2 88 99 

003d TF61184 হাঁকবলস 1 2 88 99 

003e TF61185 চুট্টা 1 2 88 99 

003f TF61186 পাইপ 1 2 88 99 

003g TF61187 বসগার 1 2 88 99 

003h TF61189 অনযানয জধাাঁয়াযুি তামাকজ্াত়ীয় দ্রিয 1 2 88 99 

004 TQ61740  ূমপার্নি প্রবত আপনার ইচ্ছার বিষরয় জকানটি সিরচরয় জিশ়ী প্ররযাজ্য…?  

1  আপনার ধূমপারনর জকান ইচ্ছাই জনই 

2   আপনার ধূমপারনর অল্প ইচ্ছা আরছ 

3   আপনার ধূমপারনর খুি ইচ্ছা আরছ 

        88   R 

        99  DK 

হ াাঁয়ায়ুক্ত িামাক  -- জ্ঞান 
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005 SB61150 আপবন বক মরন কররন  ূমপান হল . . .? 

1   স্বারযযর পরক্ষ ভাল 

2   স্বারযযর পরক্ষ ভাল িা খারাপ বকছুই নয় 

3   স্বারযযর পরক্ষ ভাল নয় 

          88   R 

          99   DK 

006    

 
Interviewer’s Note: প্রলিটি প্রর্েি আর্ে “ ূমপার্নি র্নয লক েয়…” কথাটি উর্েখ করুন।     
আবম স্বারযযর ওপর প্রভাি ও জরাগ সম্বন্ধ়ীয় একটা তাবলকা পরড জশানাি যা লসোর্িট এবং লবলড  ূমপান করা িা না করার 
ফরল হরত পারর। আপবন বক জ্ারনন িা বিশ্বাস কররন, তার ওপর বনভড র করর,  মূপার্নি জ্নয বক হয়. . .? 

 

 

 

   হযাাঁ না R DK 
006a KT61412 জরাক 1 2 88 99 

006b KT61451 পুরুষ ধমূপায়়ীরির জক্ষরে জযৌন অক্ষমতা 1 2 88 99 

006c KT61423 মুরখর কযানসার 1 2 88 99 

006d KT61422 গলার কযানসার 1 2 88 99 

006e KT61421 ধূমপায়়ীরির ফুসফুরস কযানসার 1 2 88 99 

006f KT61411 হারটড র জরাগ 1 2 88 99 

006g KT61431 TB 1 2 88 99 

007  

 
Interviewer’s Note: প্রলিটি প্রর্েি আর্ে “পর্িাক্ষ  ূমপার্নি র্নয লক েয়…” কথাটি উর্েখ করুন।     
আবম স্বারযয প্রভাি ও জরাগ সম্বন্ধ়ীয় একটা তাবলকা পরড জশানাি যা পর্িাক্ষ  ূমপান (অনয িযবির ধূমপান করার ফরল 
আপনার শ্বারসর মাধযরম গৃহ়ীত জধাাঁয়া) করা িা না করার ফরল হরত পারর। আপবন বক জ্ারনন িা বিশ্বাস কররন, তার ওপর 
বনভড র করর, পর্িাক্ষ  ূমপার্নি জ্নয বক হয়. . .?   

   হযাাঁ না R DK 
007a KT61460 অধূমপায়়ীরির ফুসফুরসর কযানসার 1 2 88 99 

007b KT61450 হারটড র জরাগ? 1 2 88 99 

007c KT61477 বশশুরির হাাঁপাবন 1 2 88 99 
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008    আপবন বক জ্ারনন িা বিশ্বাস কররন, বসগারররটর জধাাঁয়ায় বক আরছ. . . 

   হযাাঁ না R DK 
008a KN61342 বনরকাটিন 1 2 88 99 

008b KN61341 কািডন মরনাক্সাইর্ 1 2 88 99 

009    আপবন বক জ্ারনন িা বিশ্বাস কররন, বিবডর জধাাঁয়ায় বক আরছ. . . 

   হযাাঁ না R DK 
009a KT61291 বনরকাটিন 1 2 88 99 

009b KT61292 কািডন মরনাক্সাইর্ 1 2 88 99 

010    অনুগ্রহ করর আমারক জ্ানান এই বিিৃবত সতয না বমথ্যা। 

   সতয বমথ্যা R DK 

010a KT61332 বসগাররট ও বিবডর বনরকাটিরনর জ্নয জিশ়ীরভাগ কযানসার হয়। 1 2 88 99 

010b KT61333 বসগাররট ও বিবডর মলূ উপািান হল বনরকাটিন যা মানুষরক ধূমপান 
করায়।  

1 2 88 99 

010c KN61513 বিরিশ়ী বসগারররটর গুণগত মান জিশ়ী বসগারররটর জচরয় ভাল।  1 2 88 99 

010d KN61515 জিশ়ী বসগারররটর তুলনায় বিরিশ়ী বসগাররট স্বারযযর কম ক্ষবত করর।   1 2 88 99 

হ াাঁয়ায়ুক্ত িামাক -- সিকীকিণ বািজ ায়ুক্ত হির্বি 

011 WL61700 এখন হ াাঁয়ায়ুক্ত িামাকর্াি দ্ররিযর পযারকরটর কথ্া ভািনু. . . 

আপনার যতিরূ জ্ানা আরছ, ভাররত বক এমন জকান হ াাঁয়ায়ুক্ত িামাক পযারকট আরছ যারত স্বাযযবিষয়ক সতকীকরণ 
জিওয়া আরছ? 

1   হযাাঁ 

2   না           => যান 015/TP61310 (পলির্বেমিূক িামাকর্াি হ াাঁয়া). 

88  R           => যান 015/TP61310 (পলির্বেমিূক িামাকর্াি হ াাঁয়া). 

99  DK => যান 015/TP61310 (পলির্বেমিূক িামাকর্াি হ াাঁয়া). 
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012 WL61702 গত মারস, কতিার, আরিৌ যবি করর থ্ারকন, জধাাঁয়াযুি তামাক পযারকরটর ওপর স্বাযযবিষয়ক সতকীকরণ লক্ষয করররছন? 

1   একিারও নয় 

2   একিারমাে 

3   প্রায়শই 

          88    R 

          99    DK 

013 WL61946 আপনার মরত জধাাঁয়াযিু তামাক পযারকরটর গারয় জলখা স্বাযয বিষয়ক সতকীকরণগুরলা কতটা িাস্তবিক? 

1   জমারটই িাস্তবিক নয় 

2   অল্পমাোয় িাস্তবিক 

3   বকছুটা িাস্তবিক 

4   অরনকটাই িাস্তবিক 

5   ভ়ীষণভারি িাস্তবিক 

          88   R 

          99   DK 

014 WL61732 আপবন বক মরন কররন জয জধাাঁয়াযুি তামাক পযারকরট িতড মারনর জচরয় আরও জিশ়ী স্বাযয বিষয়ক তথ্য জলখা িরকার, 
িা কম তথ্য থ্াকা িরকার, অথ্িা িতড মারন যা আরছ তাই থ্াকরল চলরি? 

1   কম স্বাযয বিষয়ক তথ্য 
2   একই রকম 

3   জিশ়ী স্বাযয বিষয়ক তথ্য 
           88   R 

           99   DK 

পলির্বেেি িামাকর্াি হ াাঁয়া 
015 TP61310 িাড়ীর জভতরর ধমূপারনর বিষরয় বনম্নবলবখতগুবলর মরধয সিরচরয় জিশ়ী প্ররযাজ্য? 

1   িাড়ীর জভতরর জকান ঘরর ধূমপারনর অনমুবত জনই 

2   িাড়ীর জভতরর শুধমুাে বকছু ঘরর ধূমপারনর অনমুবত আরছ 

3   জকান বনয়ম িা বিবধবনরষধ জনই 

          88   R 

          99   DK 
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016 TP61326 এক িছর আরগর সারথ্ তুলনা করর, এখন বক িাড়ীর মরধয জলাকজ্ন কম ধমূপান কররন, না জিশ়ী ধূমপান কররন না 
একই পবরমারন ধূমপান কররন? 

1   িাড়ীর মরধয কম ধূমপান কররন 

2   একই পবরমারন ধূমপান কররন 

3   িাড়ীর মরধয জিশ়ী ধূমপান কররন 

4   িাড়ীর মরধয ধূমপারনর অনমুবত আরগও বছল না, এখনও জনই 

           88   R 

           99   DK 

 

017 TP61342 আপবন এই বিষরয় কতটা বচবিত জয আপনার িাড়ীরত থ্াকা বশশুরির, বিরশষতঃ যারির িয়স 14 িা তার কম, 
উপবযবতরত জলাকজ্রনর ধূমপান ক্ষবত কররি? 

1   বচবিত নই 

2   অল্প বচবিত 

3   বকছুটা বচবিত 

4   অরনকরিশ়ী বচবিত 

5   ভ়ীষণভারি বচবিত 

6   আমার িাড়ীরত জকান বশশু জনই 

7   আমার িাড়ীরত বশশুরির উপবযবতরত জকউ ধূমপান কররন না 
           88    R 

 99   DK 

018 TP61510 আপবন সচরাচর জয জরসু্টরররে যান জসখারন ধূমপান সংক্রাি বনয়মািল়ী বিষরয় বনম্নবলবখতগুবলর মরধয জকানটি সিরচরয় 
জিশ়ী প্ররযাজ্য? 

1   জকান জভতররর অংরশ ধূমপান করা বনবষদ্ধ 

2   শুধুমাে বকছু জভতররর অংরশ ধূমপান করার অনমুবত আরছ 

3   জকান বিবধবনরষধ িা বনয়ম জনই 

4   এইসি যারন যাই না 
           88   R 

           99   DK 
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019 ET61233 েি ৬ মার্স, আপবন বক জকান জরসু্টরররে জগরছন? 

1   হযাাঁ 
2   না             => যান 022/TP61610. 

           88   R             => যান 022/TP61610. 

           99   DK   => যান 022/TP61610. 

020 TP61530 হেষবাি আপবন যখন বগরয়বছরলন, জরসু্টরররের মরধয থ্াকা জলাকজ্রনরা বক ধমূপান করবছরলন? 

1   হযাাঁ 
2   না 

           88   R 

           99   DK 

021 ET61841 এক বছি আর্েি তুলনায়, আপবন বক এখন জরসু্টরররে জিশ়ী যান, কম যান িা একই পবরমারন যান? 

1   আরও জিশ়ী 
2   আরগর জচরয় কম 

3   একই পবরমান 

4   এখন জরসু্টরররে যাই না এিং/ অথ্িা এক িছর আরগও যাইবন 

           88   R 

           99   DK 

022 TP61610 আপবন যান এমন িারর ধূমপান সংক্রাি বনয়মািল়ী বিষরয় বনম্নবলবখতগুবলর মরধয জকানটি সিরচরয় জিশ়ী প্ররযাজ্য? 

1   জকান জভতররর অংরশ ধূমপান বনবষদ্ধ 

2   শুধুমাে বকছু জভতররর অংরশ ধূমপান করার অনমুবত আরছ 

3   জকান বিবধবনরষধ িা বনয়ম জনই 

4   এইসি যারন যাই না => যান 025/ET61812. 

            88   R 

99   DK 

023 ET61431 গত 6 মারস, আপবন বক জকান িারর জগরছন? 

1   হযাাঁ 
2   না            => যান 026/TP61710. 

           88    R => যান 026/TP61710. 

           99   DK => যান 026/TP61710. 
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024 TP61630 জশষিার আপবন যখন িারর বগরয়বছরলন, িাররর জভতরর থ্াকা মানুরষরা বক ধমূপান করবছরলন? 

1    হযাাঁ 
2    না 

            88   R 

            99   DK 

025 ET61812 এক বছি আর্েি তুলনায়, আপবন বক এখন িারর জিশ়ী যান, কম যান িা একই পবরমারন যান? 

1   আরও জিশ়ী 
2   আরগর জচরয় কম 

3   একই পবরমান 

4   এখন িারর যাই না এিং/ অথ্িা এক িছর আরগও যাই বন 

 88   R 

 99   DK 

026 TP61710 জ্নসাধাররণর জ্নয যানিাহন জযমন িাস, জফবর, লঞ্চ এিং জেরনর জভতরর ধূমপান সংক্রাি বনয়মািল়ী বিষরয় 
বনম্নবলবখতগুবলর মরধয জকানটি সিরচরয় জিশ়ী প্ররযাজ্য? 

1   জকান প্রকার জ্নসাধররণর জ্নয যানিাহরনর মরধয ধমূপান বনবষদ্ধ 

2   শুধুমাে বকছু জ্নসাধাররণর জ্নয যানিাহরন ধূমপান করার অনুমবত আরছ  

3   জকান বিবধবনরষধ িা বনয়ম জনই 

4   জ্নসাধাররণর জ্নয যানিাহন িযিহার কররন না 
88    R 

99   DK 

027 ET61542 েি 6 মার্স, আপবন বক জকান জ্নসাধাররণর জ্নয যানিাহন জযমন িাস, জফবর, লঞ্চ িা জেরন জচরপরছন? 

1   হযাাঁ 
2   না           => যান 029/ET61601. 

 88  R           => যান 029/ET61601. 

 99   DK => যান 029/ET61601. 

028 TP61730 হেষবাি আপবন যখন জ্নসাধাররণর জ্নয যানিাহরন জচরপবছরলন, তখন বক মানষুজ্ন িাস, জফবর, লঞ্চ িা জেরনর মরধয 
ধূমপান করবছরলন? 

1   হযাাঁ 
2   না 

 88   R 

 99   DK 
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029 ET61601 আপবন বক িতড মারন িাড়ীর িাইরর কাজ্ কররন? 

1   হযাাঁ 
2   না           => যান 035/TP61102. 

 88   R          => যান 035/TP61102. 

 99   DK      => যান 035/TP61102. 

030 ET61613 আপবন সপ্তারহ কিলিন কাজ্ কররন? 

 

_________________________________________________________ 

          88   R 

          99   DK 

031 ET61612 গডপডতা বিরন আপবন কত ঘন্টা কাজ্ কররন? 

 

_________________________________________________________ 

          88   R 

          99   DK 

032 ET61603 আপবন সাধারণতঃ িাড়ীর জভতরর না িাইরর কাজ্ কররন? 

1   জভতরর 

2   িাইরর      => যান 035/TP61102. 

3   িাড়ীর জভতরর এিং িাইরর উভয়ই (পডরিন না) 

 88    R => যান 035/TP61102. 

 99   DK => যান 035/TP61102. 

033 TP61810 আপনার কমডযরল ধূমপান সংক্রাি বনয়ম বিষরয় বনম্নবলবখতগুবলর মরধয জকানটি সিরচরয় জিশ়ী প্ররযাজ্য? 

1   জকান জভতররর অংরশ ধূমপান করার অনমুবত জনই 

2   শুধুমাে বকছু জভতররর অংরশ ধূমপারনর অনুমবত আরছ 

3   জকান বিবধবনরষধ িা বনয়ম জনই 

          88   R 

          99   DK 

034 TP61830 গত মারস, আপবন জযখারন কাজ্ কররন তার জভতররর অংরশ বক মানুষজ্ন ধূমপান কররবছরলন? 

1   হযাাঁ 
2   না 

          88   R 

          99   DK 
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035 TP61102 আপবন বক জ্ারনন জয সরকার 2008 সারল ধূমপান মুি আইন চাল ুকরররছন? 

1   হযাাঁ 
2   না 

           88   R 

           99   DK 

036    বনম্নবলবখত প্ররতযকটি জ্নিহল যারনর জক্ষরে, অনুগ্রহ করর জ্ানান জয আপবন বক মরন কররন জযরকান ধররনর জভতররর 
জকান অংরশ ধমূপান বনবষদ্ধ,শুধমুাে বকছু জভতররর অংরশ ধূমপান করার অনুমবত আরছ, জকান বিবধবনরষধ িা বনয়ম জনই 

 

 

 

   জযরকান ধররনর 
জভতররর জকান 
অংরশ ধূমপান 

বনবষদ্ধ 

শুধুমাে বকছু 
জভতররর অংরশ 
ধূমপান করার 
অনুমবত আরছ, 

জকান 
বিবধবনরষধ িা 
বনয়ম জনই 

R DK 

036a TP61901 হাসপাতাল।  1 2 3 88 99 

036b TP61915 কমডযল। 1 2 3 88 99 

036c TP61902 জরসু্টররে।  1 2 3 88 99 

036d TP61907 িার।  1 2 3 88 99 

036e TP61911 জ্নসাধররণর জ্নয যানিাহন।  1 2 3 88 99 

036f TP61921 সু্কল, করলজ্, বিশ্ববিিযালয়।  1 2 3 88 99 

037 TP61905 এখন বাইর্িি জকান জরসু্টরররের িাইররর খাওয়ার জ্ায়গা এিং চারয়র স্টরলর কথ্া ভািুন -- 

আপবন বক মরন কররন জয ধমূপান সকল প্রকার িাইররর খািাররর যারন অনুমবতরযাগয, িা বকছু প্রকাশয খািাররর যারন 
অনুমবতরযাগয, িা িবহড গত খািাররর যারন জমারটই অনুমবতরযাগয নয়? 

1   সকল প্রকাশয খািাররর যারন অনুমবতরযাগয 
2   বকছু িাইররর খািাররর যারন অনুমবতরযাগয 
3   জকান প্রকার িাইররর খািাররর যারন নয় 

 88   R 

 99   DK 
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038 HG61003 Interviewer’s Note:উত্তিিানকািীর্ক এটি বি়ুন—“সময় লনর্য় এই প্রেগুলিি উত্তি হিওয়াি র্নয আপনার্ক  নযবাি। 
আপনাি সের্যােীিার্ক আমিা অলিনন্দন র্ানাই।” 

হ াাঁয়ায়ুক্ত িামাক -- মনস্তালত্তক লবশ্বাস 

039    অনুগ্রহ করর জ্ানান হ াাঁয়ায়ুক্ত িামাকর্াি বস্তু সংক্রাি বনম্নবলবখত প্রবতটি বিিৃবতর বিষরয় আপবন অবতমাোয় রাজ়্ী, রাজ়্ী, 
রাজ়্ী িা অরাজ়্ী বকছুই নয়, অরাজ়্ী, অবতমাোয় অরাজ়্ী বকনা। 
   

অবতমা
োয় 
রাজ়্ী 

রাজ়্ী 

রাজ়্ী িা 
অরাজ়্ী 
বকছুই 
নয় 

অরাজ়্ী 
অবতমা
োয় 
অরাজ়্ী 

R DK 

039a PS61244 বসগাররট খাওয়া আবভজ্াতয/                 1 2 3 4 5 88 99 

039b PS61325 মবহলারির জ্নয বসগাররট খাওয়া গ্রহণরযাগয 1 2 3 4 5 88 99 

039c OT61301 মবহলারির জ্নয বিবড খাওয়া গ্রহণরযাগয 1 2 3 4 5 88 99 

039d OT61310 ধূমপান জনশার বজ্বনষ। 1 2 3 4 5 88 99 

039e OT61361               জমরন         1 2 3 4 5 88 99 

039f OT61366 বচবকত্সাশারে প্রমাবণত জয ধমূপান হল ক্ষবতকারক এটি 
অবতরবিত 

1 2 3 4 5 88 99 

039g OT61375 ধূমপান মানুরষর করা অনযানয অরনক বজ্বনরষর জচরয় 
জিশ়ীমাোয় ঝুাঁ বকসম্পন্ন।   

1 2 3 4 5 88 99 

039h LM61321 লাইট (হাল্কা) বসগাররট জরগুলার বসগারররটর জচরয় কম 
ক্ষবতকর।   
 
 
 

1 2 3 4 5 88 99 

হ াাঁয়ালবেীন িামাক -- ইলিবৃত্তান্ত ও োি 

040   আপবন বক কখনও বনম্নবলবখত জধাাঁয়াবিহ়ীন তামাকজ্াত়ীয় দ্রিয জখরয়রছন?  
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   হযাাঁ না R DK 
040a SL61451 বমরশবর 1 2 88 99 

040b SL61452 তামাক সহ পান র্াাঁটি (পান) 1 2 88 99 

040c SL61453 সাধরণ বচিারনা তামাক 1 2 88 99 

040d SL61454 গুটখা 1 2 88 99 

040e SL61455 খখন়ী 1 2 88 99 

040f SL61456 জ্িড া 1 2 88 99 

040g SL61457 তামারকর টুথ্রপষ্ট  / মাজ্ন 1 2 88 99 

040h SL61458 নাক / মুরখর মাধযরম জশাাঁকার বজ্বনষ 1 2 88 99 

040i SL61459 লাল িিমিন  1 2 88 99 

040j SL61460 জিািা 1 2 88 99 

040k SL61461 গুডাখ ু 1 2 88 99 

040l SL61462 গুল 1 2 88 99 

040m SL61469 অনযানয জধাাঁয়াবিহ়ীন তামাকজ্াত িস্তু। 1 2 88 99 

041 TQ61440 হ াাঁয়ালবেীন িামার্কি প্রবত আপনার ইচ্ছার বিষরয় জকানটি ভালভারি িযি করর …? 

1   আমার জধাাঁয়াবিহ়ীন তামাক িযিহাররর জকান ইচ্ছাই জনই  

2   আমার জধাাঁয়াবিহ়ীন তামাক িযিহাররর অল্প ইচ্ছা আরছ 

3   আমার জধাাঁয়াবিহ়ীন তামাক িযিহাররর খিু ইচ্ছা আরছ 

88    R 

          99    DK 

হ াাঁয়ালবেীন িামাক -- জ্ঞান 

042 SB61160 আপবন বক মরন কররন হ াাঁয়ালবেীন িামার্কি বযবোি হল. . .? 

1   স্বারযযর পরক্ষ ভাল 

2   স্বারযযর পরক্ষ ভাল িা খারাপ বকছুই নয় 

3   স্বারযযর পরক্ষ ভাল নয় 

88    R 

99   DK 
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043   Interviewer’s Note:প্রবতিার বজ্জ্ঞাসার পূরিড িারিার িলনু “জধাাঁয়াবিহ়ীন তামাক িযিহাররর কাররণ বক হরত পারর…” 
        যা জ্ারনন িা বিশ্বাস কররন, তার ওপর বভবি করর িলুন হ াাঁয়ালবেীন িামাক িযিহাররর কাররণ বক হরত পারর. . .? 

 

   হযাাঁ না R DK 
043a KT61723 মুরখর কযানসার? 1 2 88 99 

043b KT61722 গলার কযানসার? 1 2 88 99 

043c KT61711 হারটড র জরাগ? 1 2 88 99 

043d KT61724 মাবডর জরাগ? 1 2 88 99 

044   আপবন যা জ্ারনন িা বিশ্বাস কররন, তার ওপর বভবি করর িলুন, জধাাঁয়াবিহ়ীন তামারক আরছ বক. . . 

   হযাাঁ না R DK 
044a KT61791 বনরকাটিন? 1 2 88 99 

044b KT61781 স়ীসা? 1 2 88 99 

045   অনুগ্রহ করর আমারক জ্ানান এই বিিৃবত সতয না বমথ্যা।  

   সতয বমথ্যা R DK 

045a KT61732 জধাাঁয়াবিহ়ীন তামারক থ্াকা বনরকাটিরনর জ্নয জিশ়ীরভাগ কযানসার হয়। 1 2 88 99 

045b KT61733 জধাাঁয়াবিহ়ীন তামারক বনরকাটিনই মলূ উপািান যা মানুষরক এর িযিহার 
কররত িাধয করর।  

1 2 88 99 

হ াাঁয়ালবেীন িামাক -- সিকীকিণ বািজ ায়ুক্ত হির্বি 

046 WL61810 এখন হ াাঁয়ালবেীন িামাকর্াি দ্ররিযর (রপষ্ট, সযারচ, পযাক, টিন, জিাতল) পযারকরটর কথ্া জভরি িলুন. . . 

আপনার জ্ানার মরধয, ভাররত পাওয়া যায় এমন জকান হ াাঁয়ালবেীন িামাক পযারকরটর গারয় স্বাযযবিরধয়ক সতকীকরণ 
বক জলখা আরছ? 

1   হযাাঁ 

2   না        => যান 050a/OT61501 (হ াাঁয়ালবেীন িামাক – মনস্তালত্তক লবশ্বাস) 

          88    R        => যান 050a/OT61501 (হ াাঁয়ালবেীন িামাক – মনস্তালত্তক লবশ্বাস) 

          99   DK       => যান 050a/OT61501 (হ াাঁয়ালবেীন িামাক – মনস্তালত্তক লবশ্বাস) 
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047 WL61802 গত মারস, যবি হরয় থ্ারক, আপবন কতিার হ াাঁয়ালবেীন িামাক পযারকরটর গারয় স্বাযয বিষয়ক সতকীকরণ লক্ষয 
করররছন? 

1   এরকিাররই নয় 

2   কখরনা একিার 

3   প্রায়শই 

88    R 

99   DK 

048 WL61846 আপনার মরত হ াাঁয়ালবেীন িামাক পযারকরটর গারয় জলখা স্বাযয বিষয়ক সতকীকরণগুরলা কতটা িাস্তবিক? 

1   জমারটই িাস্তবিক নয় 

2   অল্পমাোয় িাস্তবিক 

3   বকছুটা িাস্তবিক 

4   অরনাকটাই িাস্তবিক 

5   ভ়ীষণভারি িাস্তবিক 

88    R 

99   DK 

049 WL61832 আপবন বক মরন কররন জয হ াাঁয়ালবেীন িামাক পযারকরট িতড মারনর জচরয় আরও জিশ়ী স্বাযয বিষয়ক তথ্য জলখা 
িরকার, িা কম তথ্য থ্াকা িরকার, অথ্িা িতড মারন যা আরছ তাই থ্াকরল চলরি? 

1   কম স্বাযয বিষয়ক তথ্য 
2   একই রকম 

3   জিশ়ী স্বাযয বিষয়ক তথ্য 
88    R 

99    DK 

হ াাঁয়ালবেীন িামাক -- মনস্তালত্তক লবশ্বাস 

050   অনুগ্রহ করর জ্ানান জযরকান ধররনর হ াাঁয়ালবেীন িামাকর্াি বস্তু সংক্রাি বনম্নবলবখত প্রবতটি বিিৃবতর বিষরয় আপবন অবতমাোয় 
রাজ়্ী, রাজ়্ী, রাজ়্ী িা অরাজ়্ী বকছুই নয়, অরাজ়্ী, অবতমাোয় অরাজ়্ী বকনা।        

   

অত়ীি 
রাজ়্ী 

রাজ়্ী 

রাজ়্ী িা 
অরাজ়্ী 
বকছুই 
নয় 

অরাজ়্ী 
অত়ীি 
অরাজ়্ী 

R DK 
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050a OT61501 মবহলারির জধাাঁয়াবিহ়ীন তামাক িযিহার করাটা গ্রহনরযাগয। 1 2 3 4 5 88 99 

050b OT61510 জধাাঁয়াবিহ়ীন তামাক জনশার বজ্বনষ।  1 2 3 4 5 88 99 

050c OT61561 সমাজ্ জধাাঁয়াহ়ীন তামাক জমরন         1 2 3 4 5 88 99 

050d OT61566 বচবকত্সাশারে প্রমাবণত জয জধাাঁয়হ়ীন তামারকর িযিহার হল 
ক্ষবতকারক, এটি অবতরবিত 
 

1 2 3 4 5 88 99 

050e OT61575 জধাাঁয়াবিহ়ীন তামারকর িযিহার, মানুরষর করা অনযানয অরনক 
বজ্বনরষর জচরয় কমমাোয় ঝুাঁ বকসম্পন্ন।  

1 2 3 4 5 88 99 

িামাক-লবর্িা ী কমজসূচী 
051   গত 6 মারসর মরধয, বনম্নবলবখত জকান একটি যারন এমন বক জকান বিজ্ঞাপন িা তথ্য জিরখবছরলন জযখারন তামাক জথ্রক বিপি, িা 
ছাডার জ্নয উত্সাহিান সম্বরন্ধ িলা আরছ? এর মরধয জধাাঁয়াযুি ও জধাাঁয়াবিহ়ীন, উভয় ধররনর তামাক অিভূড ি আরছ। 

 

   হযাাঁ না R DK 
051a AC61911 জটবলবভশন 1 2 88 99 

051b AC61916 জরবর্ও 1 2 88 99 

051c AC61921 বসরনমা হল 1 2 88 99 

051d AC61931 খিররর কাগজ্ িা মযাগাবজ্ন 1 2 88 99 

051e AC61914 কমডযল 1 2 88 99 

051f AC61917 জ্নসাধাররণর জ্নয যানিাহন িা জস্টশন 1 2 88 99 

051g AC61918 জরসু্টররে িা চারয়র স্টল 1 2 88 99 

051h AC61910 িার 1 2 88 99 

051i AC61920 তামারকর পযারকট 1 2 88 99 
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052 AC61973 লর্জ্ঞাসা করুন যলি হকান একটি উত্তি েয় 051a/AC61911 to 051i/AC61920=1.  না ের্ি, িামাক সংক্রান্ত উন্নলিকর্ল্প 
যান (053/TA61901). 

এই বিজ্ঞাপন বক তামারকর িযিহাররক সমারজ্ কম গ্রহণরযাগয বহসারি জিবখরয়রছ? 

 

1   না, জমারটই নয় 

2   হযাাঁ, অল্প 

3   হযাাঁ, অরনকটা 
 88   R 

 99   DK 

 

িামাক সংক্রান্ত উন্নলিকল্প 

053 TA61901 Interviewer’s Note: এটি শু ়ু লবজ্ঞাপন নয়। এটি হযর্কান িামার্কি বযবোর্ি উত্সালেি কিাি র্নয হযর্কান  ির্নি 
কমজসচূী ের্ি পার্ি।   
গত 6 মারস, আপবন কতিার জসইসি বজ্বনষ জিরখরছন যা তামাক িযিহার িরন্ধ উত্সাহ বিরত পবরকবল্পত হরয়রছ অথ্িা 
এটি আপনারক তামারকর িযিহার বিষরয় ভািারি? (তামাকজ্াত়ীয় িস্তুর বিজ্ঞাপন জ্াত়ীয় বজ্বনষ এিং এর িযিহারজ্বনত 
বচে)। 

1   কখনই নয় 

2   একিার 

3   মারঝ মারঝ 

4   প্রায়শই 

 88   R 

 99   DK 

054   গত 6 মারস, আপবন বক বনম্নবলবখত জকান যারন তামাকজ্াত়ীয় িস্তু বিষয়ক বিজ্ঞাপন লক্ষয করররছন? 

   হযাাঁ না R DK 
054a TA61905 জটবলবভশন 1 2 88 99 

054b TA61907 জরবর্ও 1 2 88 99 

054c TA61929 খিররর কাগজ্ িা মযাগাবজ্ন 1 2 88 99 

054d TA61920 বসরনমা হল  1 2 88 99 
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054e TA61924 জিাকারনর জ্ানালায় িা জিাকারনর জভতরর 1 2 88 99 

054f TA61941 জ্নসাধররণর জ্নয যানিাহন িা জস্টশন – জযমন িাস, লঞ্চ, জেন িা জফর়ী 
িা জফর়ীঘাট  

1 2 88 99 

054g TA61947 জরসু্টররে িা চারয়র স্টল 1 2 88 99 

054h TA61953 িার 1 2 88 99 

054i TA61960 সু্কল / করলজ্ / বিশ্ববিিযালয় 1 2 88 99 

055   গত 6 মারস, আপবন বক এই বিষরয় জিরখরছন িা শুরনরছন … 

   হযাাঁ না R DK 
055a TA61965 জকান জখলা িা জখলার ঘটনা বক তামারকর ব্র্যারের সারথ্ সম্পকড যিু? 1 2 88 99 

055b TA61975 এমন বক জকান গান (রযমন িযাে প্রিশডন), বথ্রয়টার, বশল্প, ধমীয় িা 
ফযাশন সংক্রাি ঘটনা তামারকর ব্র্যাে দ্বারা প্ররযাবজ্ত িা তার সারথ্ 
সম্পকড যুি? 

1 2 88 99 

056   গত 6 মারস, আপবন বক বনম্নবলবখত জকান ধররনর তামারকর প্রচার লক্ষয করররছন? 

   হযাাঁ না R DK 
056a TA61985 বিনামূরলয তামাকজ্াত িস্তুর নমনুা প্রিান। 1 2 88 99 

056b TA61935 তামাকজ্াত িস্তুর ব্র্যাে িা জলারগার সারথ্ কাপড িা অনযানয উপািান।   1 2 88 99 

056c TA61998 তামাকজ্াত িস্তুর সারথ্ সম্পকড যুি প্রবতরযাগ়ীতা। 1 2 88 99 

057 TA61982 এখন বিরনািন মাধযম, জযমন চলবচে, টিবভ অনুষ্ঠান, এিং মযাগবজ্রনর কথ্া ভািনু. . . 

গত 6 মারস, আপবন বিরনািন মাধযরম কতিার মানষুজ্নরক তামাক িযিহার কররত জিরখবছরলন? 

1   কখনই নয় 

2   কখনও একিার 

3   প্রায়শই 

 88   R 

 99   DK 
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058 TA61915 আপবন বক সকল জিাকান ও জস্টারর সকি প্রকাি িামাকর্ািীয় িস্তুর বিজ্ঞাপন সম্পণূডরুরপ িন্ধ করার বিষয়টা 
সমথ্ডন কররন? আপনার মত বক … 

1   জমারটই নয় 

2   বকছুটা 
3   অরনকটা 

 88  R 

 99  DK 

059 TA61921 আপবন বক সকল প্রকার তামাকজ্াত়ীয় িস্তুর প্রিশডন সম্পণূডরুরপ িন্ধ করার বিষয়টা সমথ্ডন কররন? আপনার মত বক 

… 

1   জমারটই নয় 

2   বকছুটা 
3   অরনকটা 

88   R 

99   DK 

060 HG61004 Interviewer’s Note: উত্তিিানকািীর্ক এটা বি়ুন হয —“আমার্িি আিও কর্য়কটি লবিাে আর্ছ। এই সমীক্ষায় 
অংেগ্রেন কিাি র্নয আপনার্ক  নযবাি আপনাি প্রিান কিা িথয আমার্িি কার্ছ খ়ুবই মূিযবান এবং গুরুত্বপণূজ।” 
 

িামাক লেল্প 

061    অনুগ্রহ করর জ্ানান তামাক সংযা সংক্রাি বনম্নবলবখত প্রবতটি বিিৃবতর বিষরয় আপবন অত়ীি রাজ়্ী, রাজ়্ী, রাজ়্ী িা অরাজ়্ী বকছুই 
নয়, অরাজ়্ী, অত়ীি অরাজ়্ী বকনা।  
   

অত়ীি 
রাজ়্ী 

রাজ়্ী 

রাজ়্ী িা 
অরাজ়্ী 
বকছুই 
নয় 

অরাজ়্ী 
অত়ীি 
অরাজ়্ী 

R DK 

061a TI61925 তামাক সংযাগুবল সমারজ্র ভাল কররছ।  1 2 3 4 5 88 99 

061b TI61913 তামাক িস্তুগুবলরক আরও শিভারি বনয়ন্ত্রণ করা উবচত।  1 2 3 4 5 88 99 
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061c TI61920 তামাক সংযাগুবল তামাকজ্াত়ীয় িস্তুগুবলরক সাধরণ পযারকরট 
বিক্রয় কররি বকন্তু তারত অিশযই সতকীকরণ জলরিল থ্াকরি 
-- যার অথ্ড পযারক জকান ব্র্যাে নাম িা ঝকমরক নক্সা থ্াকরি 
না।  

1 2 3 4 5 88 99 

061d TI61917 তামাক সংযাগুবল তামারকর ফরল ক্ষবতর িায়ভার অিশযই 
জনরি।  

1 2 3 4 5 88 99 

061e TI61912 তামাক িযিহাররর ফরল ক্ষবতর জমাকাবিলা করার জ্নয 
সরকাররর আরও জিশ়ী িযিযা জনওয়া উবচত।  

1 2 3 4 5 88 99 

ম যস্থিাকািী 
062   অনুগ্রহ করর জ্ানান জয বনম্নবলবখত প্রবতটি বিিৃবতর বিষরয় আপবন অত়ীি রাজ়্ী, রাজ়্ী, রাজ়্ী িা অরাজ়্ী বকছুই নয়, অরাজ়্ী, 
অত়ীি অরাজ়্ী বকনা। 

 

   

অত়ীি 
রাজ়্ী 

রাজ়্ী 

রাজ়্ী িা 
অরাজ়্ী 
বকছুই 
নয় 

অরাজ়্ী 
অত়ীি 
অরাজ়্ী 

R DK 

062a DI61421 বসদ্ধাি গ্রহরনর পূরিড, আপবন বনকট িনু্ধরির সারথ্ কথ্া িলরত 
চান এিং তারির পরামশড গ্রহন কররত চান।  

1 2 3 4 5 88 99 

062b DI61422 যবি আপনার পবরিার সম্মবত না জিয় তরি আপবন এমন 
কাজ্ জছরড জিরিন যা আপবন সবতযই উপরভাগ কররন।  

1 2 3 4 5 88 99 

062c DI61424 এটা আপনারক রাবগরয় জিয় যখন অনয জকান িযবি আপনার 
জচরয় জকান বজ্বনষ আরও ভাল কররন।  

1 2 3 4 5 88 99 

062d DI61423 আপবন অনযরির জখরক আলািা হরত পছন্দ কররন।  

 
1 2 3 4 5 88 99 
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063 DI61311 গত 6 মারস আপবন কতিার এমন মরন করররছন জয আপনার জ়্ীিরনর গুরুত্বপূণড বজ্বনষগুবলরক আপবন বনয়ন্ত্রণ কররত 
পাররন বন? আপনার মরত বক. . . 

1   এরকিাররই না 
2   প্রায় না 
3   মারঝমারঝ 

4   প্রায়শই 

5   জিশ়ীিার 

           88   R 

 99   DK 

064 DI61326 গত 6 মারস আপবন কতিার এমন মরন করররছন জয সমসযাগুবল এত জিশ়ী পবরমারণ জ্বডরয় ধররছ জয আপবন কখরনাই 
তারির সমাধান কররত পাররছন না? 

1  কখরনা  
2              
3          
4  প্রায়শই 

  5  জিশ়ীিার 
 88   R 

 99   DK 

065 DI61503 েি মার্স জকান কাজ্ কররত বগরয় প্রায়শই বক আপবন কম উত্সাবহত হরয়রছন িা অল্প উপরভাগ করররছন, যার ফরল 
আপবন বচবিত হরয়রছন? 

1   হযাাঁ 
2   না 

 88   R 

 99   DK 

066 DI61504 েি মার্স আপবন বক প্রায়শই অিসািগ্রয, বিষণ্ন িা হতাশ জিাধ করায় তার জ্নয বচবিত হরয়রছন? 
       1   হযাাঁ 

2   না 
           88   R 

 99   DK 
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067 DI61505 েি বছর্ি, আপনার বচবকত্সক িা অনয জকান স্বাযয পবররষিা প্রিানকার়ী বক আপনারক জ্াবনরয়বছরলন জয আপবন 
হতাশার মরধয আরছন? 

1   হযাাঁ 
2   না 

88   R 

99   DK 

 

068 P61101 সাধারণরুরপ, আপনার স্বারযযর বিষরয় আপনার মতামত বক? তা বক. . . 

1   খারাপ 

2   গডপডতা 
3   ভাল 

4   খুিই ভাল 

 88   R 

 99   DK 

069a DI61280 Interviewer’s Note: 0 হথর্ক 5 এি মর্ য সংখযা নলথবদ্ধ করুন।  
পাাঁচ জ্ন বনকটতম িনু্ধ িা আপবন বনয়বমতভারি সময় কাটান এমন সহরযাগ়ীরির মরধয, কতজ্ন ধূমপান কররন? 

________ 

          88   R 

          99   DK 

যলি উত্তি েয় =0, 88 অথবা 99, যান 070a/DI61290. 

069b DI61281 Interviewer’s Note: জসই সংখযা নবথ্িদ্ধ করুন যা উপবরউি উিররর জচরয় জছাট িা সমান।  

গত িছরর, তারির মরধয কতজ্ন ধূমপান ছাডার বিষরয় কথ্া িরলবছরলন? 
_________________________________________________________ 

          88   R 

          99   DK 

070a DI61290 পাাঁচ জ্ন বনকটতম িনু্ধ িা আপবন বনয়বমতভারি সময় কাটান এমন সহরযাগ়ীরির মরধয, কতজ্ন জধাাঁয়াবিহ়ীন তামাক 
িযিহার কররন? ________ 

          88   R 

          99   DK 

যলি উত্তি েয় =0, 88 অথবা 99, যান 071a/DI61260. 
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070b DI61291 গত িছরর, তারির মরধয কতজ্ন জধাাঁয়াবিহ়ীন তামারকর িযিহার িন্ধ করার বিষরয় কথ্া িরলবছরলন? 
 

_________________________________________________________ 

        88   R 

        99   DK 

   হযাাঁ না R DK 
071a DI61260 আপনার িািা বক ধমূপান কররন িা কখনও বক করররছন? 1 2 88 99 

071b DI61264 আপনার িািা বক জধাাঁয়াবিহ়ীন তামাক িযিহার কররন িা বতবন বক কখনও 
জধাাঁয়াবিহ়ীন তামাক িযিহার করররছন? 

1 2 88 99 

071c DI61262 আপনার মা বক ধূমপান কররন িা কখনও বক করররছন? 1 2 88 99 

071d DI61266 আপনার মা বক জধাাঁয়াবিহ়ীন তামাক িযিহার কররন িা বতবন বক কখনও 
জধাাঁয়াবিহ়ীন তামাক িযিহার করররছন? 

1 2 88 99 

072 ST61752 লসোর্ির্টি সারথ্ তুলনা করর, আপবন বক মরন কররন জয লবলড কম ক্ষবতকর, জিশ়ী ক্ষবতকর, িা স্বারযয এর জকান 
প্রভাি জনই? 

1   বিবড বসগারররটর তুলনায় কম ক্ষবতকর    

2   বিবড বসগারররটর তুলনায় জিশ়ী ক্ষবতকর 

3   জকান পাথ্ডকয জনই 

 88   R 

 99   DK 

 

073 SL61301 বসগাররট ধূমপারনর সারথ্ তুলনা করর, আপবন বক মরন কররন জয হ াাঁয়ালবেীন িামাক কম ক্ষবতকর, জিশ়ী ক্ষবতকর, 
িা স্বারযয এর জকান প্রভাি জনই? 

1   জধাাঁয়াবিহ়ীন তামাক বসগারররটর তুলনায় কম ক্ষবতকর 

2   জধাাঁয়াবিহ়ীন তামাক বসগারররটর তুলনায় জিশ়ী ক্ষবতকর 

3   জকান পাথ্ডকয জনই 

 88   R 

 99   DK 
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074 SL61303 লবলড ধমূপারনর সারথ্ তুলনা করর, আপবন বক মরন কররন জয হ াাঁয়ালবেীন িামাক কম ক্ষবতকর, জিশ়ী ক্ষবতকর, িা 
স্বারযয এর জকান প্রভাি জনই? 

1   জধাাঁয়াবিহ়ীন তামাক বিবডর তুলনায় কম ক্ষবতকর 
2   জধাাঁয়াবিহ়ীন তামাক বিবডর তুলনায় জিশ়ী ক্ষবতকর 

3   জকান পাথ্ডকয জনই 

 88   R 

 99   DK 

075 DI61301 লসোর্িট ধমূপারনর বিষরয় আপনার মতামত বক? 

1   খুি ভাল 

2   ভাল 

3   ভাল িা খারাপ বকছুই নয় 

4   খারাপ 

5   খুিই খারাপ 
 88   R 

 99   DK 

076 DI61307 লবলড ধমূপারনর বিষরয় আপনার মতামত বক? 
1   খুি ভাল 
2   ভাল 
3   ভাল িা খারাপ বকছুই নয় 
4   খারাপ 
5   খুিই খারাপ 

 88    R 

 99     DK 

077 DI61305 হ াাঁয়ালবেীন িামার্কি বিষরয় আপনার মতামত বক? 

1   খুি ভাল 
2   ভাল 
3   ভাল িা খারাপ বকছুই নয় 
4   খারাপ 
5   খুিই খারাপ 

88     R 

99     DK 
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আিমস়ুমালিলিলত্তক 

078 DE61111 Interviewer’s Note: উত্তর্িি বাছাইগুর্িা পর্ড হোনার্বন না।   
আপনার বিিাবহত জ়্ীিরনর বিষরয় িলনু? 

1   বিিাবহত 

2   বিিাহবিবচ্ছন্ন িা বিবচ্ছন্ন => যান 080/DE61662. 

3   বিপত্ন়ীক                          => যান 080/DE61662. 

4   অবিিাবহত                     => যান 080/DE61662. 

 88   R                               => যান 080/DE61662. 

 99   DK                     => যান 080/DE61662. 

079 DI61244 আপনার জ়্ীিনসঙ্গ়ী বক িতড মারন ধমূপান কররন িা জধাাঁয়াবিহ়ীন তামাক িযিহার কররন? 

1   বতবন জমারটই জকান প্রকার তামাক িযিহার কররন না 
2   বতবন শুধমুাে তামাক িযিহার কররন 

3   বতবন শুধমুাে ধমূপান কররন 

4   বতবন ধূমপান এিং জধাাঁয়াবিহ়ীন তামাক উভয়ই জনন   

 88   R 

 99   DK 

080 DE61662 Interviewer’s Note:  উত্তর্িি বাছাইগুর্িা পর্ড হোনার্বন না।  

আপনার ধমড বক? 

1   বহন্দ ু

2   মুসবলম 

3   খ্র়ীষ্টান 

4   বশখ 

5   জিৌদ্ধ 

6   খজ্ন 

7   অনযানয 
 88   R 

 99   DK 
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081 DE61311 Interviewer’s Note:  উত্তর্িি বাছাইগুর্িা পর্ড হোনার্বন না।  

আপনার সরিডাচ্চ বশক্ষা বক? 

01   অবশবক্ষত 

02   বশবক্ষত, বকন্তু জকান প্রথ্াগত বশক্ষা জনই 

03   প্রাথ্বমক বশক্ষা অিবধ (চতূথ্ড জেণ়ী অিবধ) 

04   মধযম বিিযালয় পঞ্চম জেণ়ী জথ্রক অষ্টম জেণ়ী অিবধ 

05   মাধযবমক বিিযালয় (আইটিআই বশক্ষাক্রম, একািশ/দ্বািশ জেণ়ী িা উচ্চ মাধযবমক)    

06   স্নাতক (বিএ/বিএসবস/বর্রলামা প্রভৃবত) 
07   স্নাতরকাির/  জপশািার়ী বর্গ্র়ী 
08   স্নাতরকািররর উরদ্ধড  (রযমন বপএইচবর্) 

           88   R 

 99   DK 
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082 DE61236o 
Interviewer’s Note: উত্তর্িি বাছাইগুর্িা পর্ড হোনার্বন না। 

আপনার প্রাথ্বমক জ়্ীবিকা বক? 

01   জপশািার, প্রযুবিগত, এিং এর সারথ্ সম্পকড যুি কমী  
02   অযার্বমবনররটিভ, এবক্সবকউটিভ, মযারনজ্ার 
03   ক্লাকড  এিং এর সারথ্ সম্পকড যুি কমী 
04   জসলসমযান 

05   পবররষিা কমী  
06   কৃষক, জজ্রল, বশকার়ী, কাঠুরর এিং এর সারথ্ সম্পকড যুি কমী  
07   বশল্প এিং এর সারথ্ সম্পকড যুি িযিসায়়ী 
08   লযাে ও জমবশন অপাররটর 

09   প্রাথ্বমক জ়্ীবিকা 
10   ছাে 

11   জিকার 

12   গৃহিধ ূ

13   অনযানয (উরেখ করুন)  ____________________________ 

          88   R 

99   DK 

সমীক্ষা সমাপ্ত 

083 AI61101  Interviewer’s Note: উত্তিিানকািীর্ক পর্ড হোনার্বন।  
 
সময় জিওয়া ও সহরযাগ়ীতা করার জ্নয আপনারক ধনযিাি। 
 

আমরা আশা কবর জয এক জথ্রক িইু িছররর মরধয আমারির follow-up সম়ীক্ষারত আমরা পনুরায় আপনার সারথ্ 
কথ্া িলরত পারি। 
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084 AI61543 Interviewer’s Note: এই প্রে আপনাি র্র্নয।   
 

সাক্ষাতকার সম্বরন্ধ Interviewer-এর সরিডাপবর বসদ্ধাি।   

1   বনভড ররযাগয 
2   বকছুটা বনভড ররযাগয 
3   বকছু ভুল আরছ 

4   অরনক ভুল আরছ 

 


