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Fieldwork Language: English, Bengali, Hindi, Marathi 
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India W3 Household 

Q# VarName 

 

IN3-H  Bengali 

 

 

000a BI61270 সমীক্ষা শুরুর আগে নিয়মািুসাগর সম্মনি ও সাক্ষর গ্রহি করুি। 

001 HG61010 সাক্ষািকার গ্রহণকারীর জিয িথ্যঃ সকল প্রগের উত্তগরর নিকল্প গুনল পডুি, ককিল এই গুনল ছাডা:  

 a) উত্তগরর নিকল্প গুনল পগড ক ািাগিি িা 

 b) হযা াঁ / িা নিনত্তক উত্তগরর নিকল্প 

 c) সিয / নমথ্যা নিনত্তক উত্তগরর িাছাই গুনল 

  আয়-িযয় 

002 DE61211 েি িছর, েগড আপিার পনরিাগরর সি বগমাট মানসক আগয়র পনরমাণ কি নছল? 

1   ≥40,000 টাকা অথ্িা আরও 

2   20,000-40,000 টাকা 

3   15,000-20,000 টাকা 

4   10,000-15,000 টাকা 

5   6000-10,000 টাকা 

6   2000-6000 টাকা 

7   ≤2000 টাকা 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

সাক্ষািকার গ্রহণকারীর জিয িথ্যঃ যনি উত্তরিািা টাকার অঙ্কটট িগলি, ফাাঁকা লাইগির উপর কসটট নলখুি।  

েি 30 নিগি, আপনি আপিার পুগরা পনরিাগরর জিয িীগে কলখা প্রনিটট দ্রগিযর উপর কি পনরমাণ খরে কগরনছগলি? 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

003a WH61251 খািয ও পািীয় __________ 88 99 

003b WH61253 কপাষাক __________ 88 99 

003c WH61254 েৃহানি –  অথ্ বাৎ, িাডা িা িন্ধক  (িানডর ধার ক াধ করার টাকা) __________ 88 99 

003d WH61255 ন ক্ষা __________ 88 99 

003e WH61256 নেনকি্সা __________ 88 99 

003f WH61257 ঋণ পনরগ াধ __________ 88 99 

003g WH61258 ভ্রমণ খরে __________ 88 99 

003h WH61259 অিযািয ( নিনিবষ্ট করুি) __________ 88 99 
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সাক্ষািকার গ্রহণকারীর জিয িথ্যঃ িীগের কটনিগল প্রেগুনলর উত্তর নিগি িীগের কেল িযিহার করুি। 

আপনি নক িলগিি, আপিার পনরিাগরর িিবমাি আনথ্ বক পনরনিনিগি িীগে কলখা প্রনিটট প্রাথ্নমক প্রগয়াজিীয়িা গুনলগক আপিার পগক্ষ কি িালিাগি পূরণ করা সম্ভি হয়? 

1   খুি িালিাগি 

2   িালিাগি 

3   অসুনিধার সনহি 

4   অক্ষম 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

004a WH61275 খািয 1 2 3 4 88 99 

004b WH61276 কপাষাক 1 2 3 4 88 99 

004c WH61277 িাডীর প্রগয়াজিীয়িাগুনল 1 2 3 4 88 99 

004d WH61278 নেনকি্সা 1 2 3 4 88 99 

004e WH61279 ন ক্ষা 1 2 3 4 88 99 

  সম্পি সূেক 

সাক্ষািকার গ্রহণকারীর জিয িথ্যঃিীগের কটনিগল প্রেগুনলর উত্তর নিগি িীগের কেল িযিহার করুি। 

আপিার পনরিাগরর নক নিম্ননলনখি প্রনিটট জজনিস রগয়গছ? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

005a WH61281 নিিুযি 1 2 88 99 

005b WH61284 কটনলগফাি/গমািাইল 1 2 88 99 

005c WH61285 নিজ 1 2 88 99 

005d WH61286 কটনলনি ি 1 2 88 99 

005e WH61295 করনিও 1 2 88 99 

 

 

সাক্ষািকার গ্রহণকারীর জিয িথ্যঃ িীগের কটনিগল প্রেগুনলর উত্তর নিগি িীগের কেল িযিহার করুি।  

আপিার পনরিাগরর ককাি  সিগসযর নক নিম্ননলনখি জজনিস নিগজর িযিহাগরর জিয রগয়গছ? 

1   হযা াঁ 

2   িা 
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88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

006a WH61289 সাইগকল 1 2 88 99 

006b WH61290 কমাটরসাইগকল 1 2 88 99 

006c WH61291 কমাটরোনড/ জজপ /গছাট-িাস 1 2 88 99 

006d WH61347 পশু িানহি মাল োনড 1 2 88 99 

  সমীক্ষা সমানি 

007 AI61101 সাক্ষািকার গ্রহণকারীর জিয িথ্যঃ উত্তরিািাগক পগড ক ািাি। 

আপিাগক আপিার সময় এিং সহগযােীিার জিয ধিযিাি। 

আমরা আ া কনর কয আমরা আপিার সাগথ্ পুিরায় এক কথ্গক িুই িছগরর মগধয পুিঃ সমীক্ষার জিয কথ্া িলগি সক্ষম হি। 

008 AI61543 সাক্ষািকার গ্রহণকারীর জিয িথ্যঃ এই প্রেটট আপিার জিয। 

সমীক্ষা সম্পগকব সাক্ষািকাগরর –এর সামনগ্রক নিোর। 

1   নিিবরগযােয 

2   নকছুটা নিিবরগযােয 

3   নকছুটা ত্রুটটযুক্ত 

4   অগিক ত্রুটটযুক্ত 

 


