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Fieldwork Language: English, Bengali, Hindi, Marathi 

Mode: Face to Face Interview 

Product: Smokeless tobacco, Cigarette, Bidi 
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  ****** পরিপূর্ ণতা রিভাগ ****** 

001 BI61270 সমীক্ষা শুরুি আগগ রিয়মািুসাগি সম্মরত ও সাক্ষি গ্রহি করুি। 

002 HG61010 সাক্ষাতকাি গ্রহর্কািীি জিয তথ্যঃ সকল প্রগেি উত্তগিি রিকল্প গুরল পডুি, ককিল এই গুরল ছাডা:  

 a) উত্তগিি রিকল্প গুরল পগড ক ািাগিি িা 

 b) হযা াঁ / িা রভরত্তক উত্তগিি রিকল্প 

 c) সতয / রমথ্যা রভরত্তক উত্তগিি িাছাই গুরল 

003 TF61787 ককাি িয়স কথ্গক আপরি ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য িযিহাি কিগত শুরু কগিরছগলি? 

__________ 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

004 FR61501 আপরি রক কখিও রসগাগিট কখগয়গছি? 

1   হযা াঁ 

2   িা   => 007/HI111 এ োি 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক   => 007/HI111 এ োি 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা   => 007/HI111 এ োি 

005 FR61224 আপিাি জীিিকাগল আপরি রক 100 িা তাি কি ী রসগাগিট কখগয়গছি? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

006 FR61118 ককাি িয়স কথ্গক আপরি রসগাগিট খাওয়া শুরু কগিগছি? 

__________ 
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88   R (পডগিিিা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিিিা) / জারি িা 

 

 

007 

 

 

HI61111 

 

 

আপরি রক কখিও রিরড কখগয়গছি? 

1   হযা াঁ 

2   িা   => 009/HG030 এ োি 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক   => 009/HG030 এ োি 

99   DK(পডগিি িা) / জারি িা   => 009/HG030 এ োি 

008 HI61141 ককাি িয়স কথ্গক আপরি রিরড খাওয়া শুরু কগিগছি? 

__________ 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

009 HG61030 সাক্ষাতকাি গ্রহর্কািীি জিয তথ্যঃ উত্তিদাতাগক পগড ক ািাি এই কটট প্রগেি উত্তি কদিাি জিয আপিাগক  িযিাদ। আপিাি উত্তগিি উপি রভরত্ত কগি 

অরম আপিাগক আপিাি উপেুক্ত সমীক্ষাি প্রেগুগলা কিি। আপিাি ধ ে ণ ও সহগোরগতাি জিয অগিক  িযিাদ। 

  ****** প্রাথ্রমক সমীক্ষা ****** 

  ইগলক্ট্ররিক রসগাগিট 

010 NC61301 এই দ্রিয গুরল কেমি রসসা কপি, হুকা কপি, কভপ কপি, ই-রসসা এিং ই-হুকা, োি মা যগম আপরি ক া াঁয়াি পরিিগতণ িাষ্প শ্বাস গ্রহগিি মা যগম কিগিি| 

ই-রসগাগিট ককিা োয় একিাি িযিহাি কিাি জিয, অথ্িা রিরিল কিাি কাটরণগজি সাথ্া িযিহাি কিাি জিয। রকছু কলাগকিা রিগজ কথ্গক তাগদি কাটরণজ 

রিরিল কগিি জলীয় রিগকাটটি রদগয়, কেটা কখি কখি "ই-জসু" িা "ই-রলকুইড" িাগম পরিরিত। রিগকাটটগিি মাত্রা সমাি িাও হগত পাগি িা িাও থ্াকগত 

পাগি। 

আপরি রক কখগিা ইগলক্ট্ররিক রসগাগিট কেটা ই- রসগাগিট রহগসগিও পরিরিত এি কথ্া শুগিগছি? 

1   হযা াঁ 

2   িা   => 017/TF724 কত োি 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক   => 017/TF724 কত োি  

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা   => 017/TF724 কত োি 

011 NC61302 আপরি রক কখগিা একটট ই-রসগাগিট িযিহাি কগিগছি িা িযিহাি কিাি কিষ্টা কগিগছি? 

1   হযা াঁ 

2   িা   => 013/RE222কত োি 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক   => 013/RE222কত োি 
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99   DK (পডগিি িা) / জারি িা   => 013/RE222কত োি 

 

 

 

012 

 

 

 

NC61304 

 

 

 

িতণমাগি গগড আপরি কত ঘিঘি একটট ই- রসগাগিট িযিহাি কগিি? 

1   প্ররতরদি 

2   রদগি একটাি কম রকন্তু সপ্তাগহ অন্তত একটা 

3   সপ্তাগহ একটাি কম রকন্তু মাগস অন্তত একটা 

4   মাগস একটাি কম 

5   একদমই িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক  

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

013 RE61222 আপিাি মগত রক মগি হয় একটট ই-রসগাগিট এ েতটা রিগকাটটি থ্াগক কসটা রক স্বাগযযি পগক্ষ কম ক্ষরতকি িারক কির  ক্ষরতকি অিয সা ািি রসগাগিগট 

থ্াকা রিগকাটটি এি তুলিায়? 

1   অিয সা াির্ রসগাগিগটি তুলিায় ই- রসগাগিট স্বাগযযি পগক্ষ অগিক কম ক্ষরতকি। 

2   অিয সা াির্ রসগাগিগটি তুলিায় ই- রসগাগিট স্বাগযযি পগক্ষ রকছুটা কম ক্ষরতকি। 

3   অিয সা াির্ রসগাগিগটি এিং ই- রসগাগিট স্বাগযযি পগক্ষ একই িকম ক্ষরতকি। 

4   অিয সা াির্ রসগাগিগটি তুলিায় ই- রসগাগিট স্বাগযযি পগক্ষ রকছুটা কির   ক্ষরতকি। 

5   অিয সা াির্ রসগাগিগটি তুলিায় ই- রসগাগিট স্বাগযযি পগক্ষ অগিক কির  ক্ষরতকি। 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

014 ED61515 আপিাি মগত, কে সি ই-রসগাগিগটি মগ য রিগকাটটি আগছ, কসই গুরল রক সা ািি রসগাগিগটি কথ্গক কির  আসক্ত িা কম আসক্ত? 

1   অিয সা াির্ রসগাগিগটি তুলিায় ই- রসগাগিগট অগিক কম আসক্তক্ত হয়। 

2   অিয সা াির্ রসগাগিগটি তুলিায় ই- রসগাগিগট রকছুটা কম আসক্তক্ত হয়। 

3   অিয সা াির্ রসগাগিগটি এিং ই- রসগাগিগট একই িকম আসক্তক্ত হয়। 

4   অিয সা াির্ রসগাগিগটি তুলিায় ই- রসগাগিগট রকছুটা কির  আসক্তক্ত হয়। 

5   অিয সা াির্ রসগাগিগটি তুলিায় ই- রসগাগিগট অগিক কির  আসক্তক্ত হয়। 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

015 ES61352 আপিাি মগত, আমাগদি সমাগজ ই-রসগাগিট িযিহাি কিা কতটা গ্রহর্গোগয িা অগ্রহর্গোগয? 

1   খুিই গ্রহর্গোগয 

2   গ্রহর্গোগয 

3   গ্রহর্গোগযও িয় আিাি অগ্রহর্গোগযও িয় 
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4   অগ্রহর্গোগয 

5   খুিই অগ্রহর্গোগয 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

016 EI61501 আপরি রক ই-রসগাগিগটি ওপি আইি সমথ্ ণি কিগিি িা রিগিা ীতা কিগিি? 

1   ভীষর্ ভাগি সমথ্ ণি 

2   সমথ্ ণি 

3   রিগিা ীতা 

4   ভীষর্ ভাগি রিগিা ীতা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

  ক া াঁয়াহীিপর্য—অতীত ও িতণমাি িযিহারিক হাি 

017 TF61724 সাক্ষাতকাি গ্রহর্কািীি জিয তথ্যঃ উত্তি দাতা কক এই প্রে কিগত হগি িা। িীগিি 1 রসগলক্ট করুি। আমাগদি কাগছ আগগই এি উত্তি আগছ। 

আরম আপিাগক রকছু ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) তামাক জাত পর্য সম্পগকণ ক্তজজ্ঞাসা কিগিা। 

আমায় িলুি েরদ আপরি িতণমাগি মাগস একিাগিি ও কম ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) তামাক জাত পর্য িযিহাি কগি থ্াগকি, িা 

অতীগত ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) তামাক জাত পর্য িযিহাি কগিগছি, িা কখিই ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) 

পর্য িযিহাি কগিিরি? 

1   িতণমাগি মাগস কমপগক্ষ একিাি িযিহাি কগিি 

2   িতণমাগি মাগস একিাগিি ও কম িযিহাি কিগছ 

3   অতীগত িযিহাি কিত রকন্তু িতণমাগি িন্ধ 

4   কখগিাই িযিহাি কগিরি 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

সাক্ষাতকাি গ্রহর্কািীি জিয তথ্যঃ প্রগয়াজি হগল প্রে টট আিাি পডুি। প্রেগুরলি উত্তি কদিাি জিয িীগিি িগে কদওয়া মাপকাটি িযিহাি করুি। 

এখি আরম আপিাগক শু ুমাত্র ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য রিগয় ক্তজজ্ঞাসা কিি। 

অিুগ্রহ কগি আমায় িলুি রিগিি প্রগতযকটট পর্যগুগলা অপরি কত ঘি ঘি িযিহাি কগিি? 

1   িতণমাগি মাগস কমপগক্ষ একিাি িযিহাি কগিি 

2   িতণমাগি মাগস একিাগিি ও কম িযিহাি কগিি 

3   অতীগত ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য িযিহাি কিগতি রকন্তু তখি কথ্গক িন্ধ 

4   কখিই  িযিহাি কগিিরি  

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 
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99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

018a TF61624 শুকগিা িরসয, মুগখ কদওয়াি িরসয, তাপরকি, িাগক কদওয়াি 

িরসয 

1 2 3 4 88 99 

018b TF61615 গুডাখু 1 2 3 4 88 99 

018c TF61602 গুল 1 2 3 4 88 99 

018d TF61609 গুটখা 1 2 3 4 88 99 

018e TF61610 ধখরি 1 2 3 4 88 99 

018f TF61616 মাওয়া 1 2 3 4 88 99 

018g TF61606 রম রি 1 2 3 4 88 99 

018h TF61617 তামাক সহ পাি ম লা 1 2 3 4 88 99 

018i TF61618 তামাক ছাডা পাি ম লা 1 2 3 4 88 99 

018j TF61607 তামাক সহ পাি পাতা 1 2 3 4 88 99 

018k TF61619 তামাক ছাডা পাি পাতা 1 2 3 4 88 99 

018l TF61622 শু ু তামাক রিিাগিা 1 2 3 4 88 99 

018m TF61611 তামাক টুথ্গপসট 1 2 3 4 88 99 

018n TF61405 জদণা 1 2 3 4 88 99 

018o TF61613 লাল দন্তমাজি 1 2 3 4 88 99 

018p TF61608 সুপারি 1 2 3 4 88 99 

018q TF61505o অিযািয ক া াঁয়ারিহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) 

পর্য: ______________________________ 

1 2 3 4 88 99 

019 TF61722 গগড আপরি কত ঘিঘি ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য িযিহাি কগিি? 

1   সপ্তাগহ একিাগিিও কম   => 021a/TU603কত োি 

2   সপ্তাগহ একিাি   => 021a/TU603কত োি 

3   সপ্তাগহ দুিাি   => 021a/TU603কত োি 

4   সপ্তাগহ 3-5 িাি   => 021a/TU603কত োি 

5   প্ররতরদি িা প্রায় প্ররতরদি 

6   রদগি একিাগিি কির  

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক   => 021a/TU603কত োি 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা   => 021a/TU603কত োি 

020 TF61721 গগড, আপরি প্ররতরদি কতিাি এটট িযিহাি কগিি? 

__________ 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 
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99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

  ক া াঁয়ারিহীি পর্য—কগি এিং ককি 

সাক্ষাতকাি গ্রহর্কািীি জিয তথ্যঃ প্রগয়াজি হগল প্রে টট আিাি পডুি। প্রেগুরলি উত্তি কদিাি জিয িীগিি িগে কদওয়া মাপকাটি িযিহাি করুি। 

িীগি কলখা ককাি অিযায় ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য িযিহাি কগিি? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

021a TU61603 েখি  ূমপাি অিুগমারদত িয়। 1 2 88 99 

021b TU61604 েখি আরম  ূমপাি কিাি তামাগকি খিি িহি কিগত পারি িা। 1 2 88 99 

021c TU61605 সামাক্তজক অিুষ্ঠাগি। 1 2 88 99 

021d TU61606 েখি আরম ক া াঁয়ােুক্ত তামাক খুাঁগজ পাইিা। 1 2 88 99 

021e TU61607 েখি আরম অিযািয কলাগকগদি সাগথ্ মারিগয় রিগতিাই। 1 2 88 99 

021f TU61608 েখি ককউ আমাগক ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য 

কদয়/অিাি কগি। 

1 2 88 99 

021g TU61622o অিযািয পরিরযরত: ______________________________ 1 2 88 99 

সাক্ষাতকাি গ্রহর্কািীি জিয তথ্যঃ প্রগয়াজি হগল প্রে টট আিাি পডুি। প্রেগুরলি উত্তি কদিাি জিয িীগিি িগে কদওয়া মাপকাটি িযিহাি করুি। 

রিগি কলখা ককাি কািগিিজিযআপরি ক া াঁয়াহীি দ্রিয িযিহাি কিা শুরু কগিরছগলি? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

022a TC61811 িনু্ধ-িান্ধি িা পরিিাগিি সদসযিা ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) 

পর্য িযিহাি কিত। 

1 2 88 99 

022b TC61810 রমরডয়ায় কলাগকিা (খযাতিামা িযক্তক্ত/অরভগিতা/অিুকির্ীয় িযক্তক্ত) ক া াঁয়াহীি (গেমি 

সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য িযিহাি কিত। 

1 2 88 99 

022c TC61803 আরম ভািতাম ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য হয়গতা আমাি 

ওজি কমাগত সাহােয কিগত পাগি। 

1 2 88 99 

022d TC61804 আরম ভািতাম ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য হয়গতা আমাি 

মািরসক িাপ কমাগত সাহােয কিগত পাগি। 

1 2 88 99 

022e TC61805 আরম ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য িযিহাি উপগভাগ কিগিা 1 2 88 99 
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কভগি খুিই উত্সুক রছলাম। 

022f TC61808 আরম ভািতাম কে রিরড ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য িযিহাি 

কিা আমাগক সময় কাটাগত সাহােয কিগি। 

1 2 88 99 

022g TC61845 ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য অিযািয প্রকাি তামাগকি কথ্গক 

কম ক্ষরতকািক। 

1 2 88 99 

022h TC61846 আরম কভগিরছলাম ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য িযিহাগি 

হয়গতা আমাগক একসাগথ্ তামাক িযিহাি কছগড রদগত সাহােয কিগি। 

1 2 88 99 

022i TC61847 ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য পযাগকট আকষ ণর্ীয়। 1 2 88 99 

022j TC61848 ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য স্বাদভাল। 1 2 88 99 

022k TC61849 ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য িযিহাি আিন্দদায়ক। 1 2 88 99 

022l TC61819o অিযািয কাির্: ______________________________ 1 2 88 99 

  ক া াঁয়াহীিপর্য—ব্র্যাগেি পছন্দ 

023a SL61420 সাক্ষাতকাি গ্রহর্কািীি জিয তথ্যঃ ককিল একটট িাছুি। 

আপরি সা াির্ত কে ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য িযিহাি কগিি তাি মগ য সিগথ্গক ঘিঘি ককাি পর্যটট িযিহাি কগিি? 

1  শুকগিা িরসয, মুগখ কদওয়াি িরসয, তাপরকি, িাগক কদওয়াি িরসয। 

2  গুডাখু 

3  গুল 

4  গুটখা 

5  ধখরি 

6  মাওয়া 

7  রম রি 

8  তামাক সহ পাি ম লা   => 025a/TB766কত োি 

9  তামাক ছাডা পাি ম লা   => 025a/TB766কত োি 

10  তামাক সহ পাি পাতা   => 025a/TB766কত োি 

11  শু ু তামাক ছাডা পাি পাতা   => 025a/TB766কত োি 

12  শু ু রিিাগিা তামাক   => 025a/TB766কত োি 

13  তামাক টুথ্পগপস্ট   => 025a/TB766কত োি 

14  জদণা 

15  লাল দন্তমাজি 

16  সুপুরি 

17  অিযািয ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য ( রিরদণষ্ট করুি):  ______________________________ 
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88  R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99  DK (পডগিি িা) / জারি িা 

024 TB61751 আপিাি ক া াঁয়াহীি  (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য এি মগ য রক তামাক আগছ? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

025a TB61766 রকভাগি আপরি ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য িযিহাি কগি থ্াগকি? 

1   রিরিগয় থ্াগকি 

2   িুগষ থ্াগকি 

3   শুাঁগক থ্াগকি িা রিঃশ্বাস এি সাগথ্ রিগয় থ্াগকি 

4   মারড কত িা দা াঁগত প্রগয়াগ কগি থ্াগকি 

5   অিযািয ( রিরদণষ্ট করুি): _____________________________ 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

026 TB61768 রকছু ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য আগছ কেগুগলা ককিাি পগিই িযিহাি কিা োয়। রকছু আগছ কেগুগলা ম লা গুগলা রমর গয় 

তািপি িযিহাি কিগত হয়। 

সা াির্ত আপরি কে ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য িযিহাি কগিি, তাগত রক আপরি ম লা গুগলা রমর গয় তািপি িযিহাি কগিি? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

027a TB61776 আপরি কে ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য িযিহাি কগিি কসটট রকভাগি আগস? 

1   পাউি 

2   রসরলোি িা কিাতল 

3   সমাি, সািকুলাি িাে 

4   টটউি 

5   কখালা, ককাি িাে কিই 

6   অিযািয ( রিরদণষ্ট করুি): _______________________________ 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

 

028a 

 

LP61668 

আপরি সা াির্ত ককাথ্া কথ্গক ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য কপগয় থ্াগকি? 

1   খুিগিা রিপিরি ককন্দ্র িা রিগেতা কথ্গক 
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2   যািীয় কদাকাি কথ্গক  

3    যািীয় িারষ কথ্গক 

4   রিগজি িাডী কত িািাি 

5   অিািয ( রিরদণষ্ট করুি): _____________________________ 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক  

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

029 TF61729 সাক্ষাতকাি গ্রহর্কািীি জিয তথ্যঃ ককিল একটট িাছুি। 

গগড, আপরি সা াির্ত কত ঘিঘি ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য িযিহাি কগিি? 

1   সপ্তাগহ একিাগিিও কম 

2   সপ্তাগহ একিাি 

3   সপ্তাগহ দুিাি 

4   সপ্তাগহ 3-5 িাি 

5   প্ররতরদি িা প্রায় প্ররতরদি 

6   রদগি একিাগিিও কির  

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

030a TB61709 আপিাি সিিািি িযিহাি কিা ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পগর্যি ব্র্যাে কথ্গক থ্াকগল তাি স্বাদ রক? 

00   ককাগিা স্বাদ কিই 

01   কপূ ণি 

02   এলাি/এলাইরি 

03   কলাভ/লভঙ্গ 

04   িিখা 

05   িটপটা 

06   কক ি 

07   --- 

08   রমন্ট 

09   কমন্থল 

10   কমলাগলিু 

11   কগালাপ 

12   অিযািয ( রিরদণষ্ট করুি): _______________________________ 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

031 TB61715 সাক্ষাতকাি গ্রহর্কািীি জিয তথ্যঃ উত্তগিি রিকল্পগুরল পডগিি িা। 
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আপিাি সিিািি িযিহাি কিা ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য ব্র্যাণ্ড আপরি কতরদি  গি িযিহাি কিগছি? 

1   1 িছগিি কম সময়  গি 

2   1-5 িছি 

3   5 িছগিি কির  

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

সাক্ষাতকাি গ্রহর্কািীি জিয তথ্যঃ প্রগয়াজি হগল প্রে টট আিাি পডুি। প্রেগুরলি উত্তি কদিাি জিয িীগিি িগে কদওয়া মাপকাটি িযিহাি করুি। 

িীগি কলখা গুরলি মগ য ককািটটি রভরত্তগত আপরি এই এই ব্র্যাগেি ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য কিগছ রিগত, িীগি কলখা রিষয় গুরলি মগ য ককাি ও একটটি 

ওপি রভরত্ত কগি রক রসদ্ধান্ত রিগয়রছগলি? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা ) / জারি িা 

032a TB61723 দাম। 1 2 88 99 

032b TB61721 উচ্চ গুর্গত মাি। 1 2 88 99 

032c TB61725 স্বাদ। 1 2 88 99 

032d TB61727 এই ক া াঁয়াহীি পর্য (সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাকজাত পর্য) আমাি স্বাগযযি পগক্ষ 

কম ক্ষরতকািক। 

1 2 88 99 

032e TB61729 এটট একটট জিরপ্রয় ক া াঁয়াহীি পর্য। 1 2 88 99 

032f TB61733 আমাি িনু্ধ এই ক া াঁয়াহীি পর্য  (সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাকজাত পর্য) িযিহাি 

কগি। 

1 2 88 99 

032g TB61735 পযাগকগটি রডজাইি। 1 2 88 99 

033 RH61611 আপরি রক মগি কগিি আপরি সা াির্তঃ কে ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য ব্র্যাে িযিহাি কগিি তা অিযািয ক া াঁয়াহীি (গেমি 

সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য ব্র্যাগেি তুলিায় সামািয কমক্ষরতকি, একই িা সামািয কির  ক্ষরতকি? 

1   সামািয কম ক্ষরতকি 

2   একই 

3   সামািয কির  ক্ষরতকি 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

 

 

034 

 

 

RH61612 

 

দয়া কগি আমায় িলুি আপরি িীগি কদওয়া তথ্য গুগলা রিগয় কতটা অতীি িাজী, িাজী, িাজী িা অিাজী রকছুই িয়, অিাজী, অতীি অিাজী। 

সা াির্তঃ আমাি িযিহাি কিা ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য ব্র্যাে/প্রকাি এি জিয আমাি গলা এিং িুগক অিযািয ক া াঁয়াহীি 

 (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য ব্র্যাগেি তুলিায় কম কষ্ট হয়। 
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1   অতীি িাজী 

2   িাজী 

3   িাজী িা অিাজী রকছুই িয় 

4   অিাজী 

5   অতীি অিাজী 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

  ক া াঁয়াহীি পর্য—ক ষ কগি রকগিরছগলি 

035a LP61667 আপরি ককাথ্া কথ্গক ক ষিাি ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য রকগিগছি? 

1   খুিগিা রিপিরি ককন্দ্র িা রিগেতা কথ্গক 

2   যািীয় কদাকাি কথ্গক   => 037/LP610কত োি 

3   যািীয় িারষি কথ্গক   => 037/LP610কত োি 

4   অিািয  ( রিরদণষ্ট করুি): _______________________________   => 037/LP610কত োি 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক   => 037/LP610কত োি 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা   => 037/LP610কত োি 

036a LP61666 সাক্ষাতকাি গ্রহর্কািীি জিয তথ্যঃ উত্তগিি রিকল্পগুরল পডগিি িা।উত্তিদাতাি উগেখ কিা ককিলমাত্র একটট উত্তগিি রিকল্প িাছুি। 

ককাি কদাকাি িা স্টল কথ্গক আপরি রিগজি জিয ক ষিাি ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য রকগিরছগলি? 

01   িাস্তাি রিগেতা 

02   এলাকাি কদাকাি 

03   সুপাি মাগকণট 

04   িাগয়ি কদাকাি 

05   িাি/ রিগিাদি রিেয় ককন্দ্র (কাগিগটরিয়া) 

06   কহাগটল 

07   শুল্ক-মুক্ত কদাকাি 

08   কদগ ি িাইগি কথ্গক 

09   একটট সি ণ সা ািগর্ি োতায়াগতি োিিাহগিি (িাস, করি িা জাহাজ) মগ য রিগেতাি কথ্গক 

10   তামাগকি কদাকাি 

11   রমগলটারি কস্টাি 

12   িনু্ধ/ সহগোগী/ আত্মীয়/ কম ণদাতা 

13   ইন্টািগিট কথ্গক 

14   পাি/ রিরড স্টল 
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15   তামাক রিগ ষজ্ঞ 

16   মুরদ কদাকাি 

17   িলমাি তামাক রিগেতা 

18   অিযািয (উগেখ করুি): _____________________________ 

76   ক ষিাি ককাথ্া কথ্গক রকগিগছি তা মগি কিই   => 048/PU732কত োি। 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

037 LP61610 আপিাি ক ষ ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য ককিাটট রক আপিাি সিিািি িযিহাি কিা ব্র্যাে রছল? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

সাক্ষাতকাি গ্রহর্কািীি জিয তথ্যঃ প্রগয়াজি হগল প্রে টট আিাি পডুি। প্রেগুরলি উত্তি কদিাি জিয িীগিি িগে কদওয়া মাপকাটি িযিহাি করুি। 

ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্যগুরলি মগ য ককািটট আপরি ক ষিাি রকগিরছগলি? 

1   হযা াঁ  

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

038a LP61590 শুকগিা িরসয, মুগখ কদওয়াি িরসয, তাপরকি, িাগক কদওয়াি িরসয 1 2 88 99 

038b LP61591 গুডাখু 1 2 88 99 

038c LP61592 গুল 1 2 88 99 

038d LP61593 গুটখা 1 2 88 99 

038e LP61594 ধখরি 1 2 88 99 

038f LP61595 মাওয়া 1 2 88 99 

038g LP61596 রম রি 1 2 88 99 

038h LP61597 তামাক সহ পাি ম লা 1 2 88 99 

038i LP61598 তামাক ছাডা পাি ম লা 1 2 88 99 

038j LP61583 তামাক সহ পাি পাতা 1 2 88 99 

038k LP61589 তামাক ছাডা পাি পাতা 1 2 88 99 

038l LP61588 শু ু তামাক রিিাগিা 1 2 88 99 

038m LP61587 তামাক টুথ্গপসট 1 2 88 99 

038n LP61586 জদণা 1 2 88 99 
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038o LP61585 লাল দন্তমাজি 1 2 88 99 

038p LP61584 সুপারি 1 2 88 99 

038q LP61599o অিযািয ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য: 

______________________________ 

1 2 88 99 

039 LP61624 আপরি কত গুরল ক া াঁয়াহীি পর্য (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) রিগজি িযিহাগিি জিয রকগিগছি? 

__________ 

1   এক 

2   এগকি কির    => 046/LP641কত োি 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক   => 044/LP625কত োি 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা   => 044/LP625কত োি 

 

 

040 

 

 

LP61620 

 

ক ষিাি েখি রিগজি জিয ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য রকগিরছগলি, আপরি রক ওজগি রকগিরছগলি িা পাউিপযাগক? 

1   ওজগি 

2   পাউিপযাগক   => 042a/LP629কত োি। 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক   => 044/LP625কত োি। 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা   => 044/LP625কত োি। 

041 LP61632 সাক্ষাতকাি গ্রহর্কািীি জিয তথ্যঃ সটিক পরিমার্ পূির্ করুি 

আপরি কত পরিমাগর্ ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য রকগিরছগলি? 

ওজি: ________ (গ্রাম) 

8888   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

9999   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

044/LP625 কত োি। 

042a LP61629 রক  িগিি ককৌগটাগত ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য টট রছল? 

1   পাউি 

2   রসরলোি িা কিাতল 

3   সমাি, সািকুলাি িাে 

4   টটউি 

5   অিযািয (উগেখ করুি): _____________________________ 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

043 LP61635 আপরি কতগুরল ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য পাউি পযাগকট/ িাগে/ ককৌগটা রকগিরছগলি? 

সংখযাটট রিরদণষ্ট করুি: __________ 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 
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99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

044 LP61625 আপরি ক ষিাি কে ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য রকগিরছগলি কসটট রক ম লা গুগলা রমর গয় তািপি িযিহাি কিগত হগয়রছল? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

045a LP61621 আপরি ক ষিাি কে ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য রকগিরছগলি কসটট রকভাগি িযিহাি কগিরছগলি? 

1   রিরিগয় থ্াগকি 

2   িুগষ থ্াগকি 

3   শুাঁগক থ্াগকি িা রিঃশ্বাস এি সাগথ্ রিএ থ্াগকি 

4   মারড কত িা দা াঁগত প্রগয়াগ কগি থ্াগকি 

5   অিযািয (উগেখ করুি): _____________________________ 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

046 LP61641 আপরি এই ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য জিয কত টাকা িযয় কগিি? 

মূলয__________ টাকা 

8888   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

9999   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

047 LP61623 আপিাি ককিা ক া াঁয়াহীি পর্য (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) আপরি কত রদগিি মগ য সম্পূর্ ণ ভাগি িযিহাি কগিি? 

__________ রদগি 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

048 PU61732 গগড, প্ররত মাগস ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য জিয কত টাকা িযয় কগিি? 

মূলয:__________ টাকা 

8888   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

9999   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

049 LP61688 গত 6 মাগস এমি ককাি সময় রক কগগছ েখি আপিাি ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য ককিাি িগল আপিাি পরিিাগিি জিয 

খািাগিি মত প্রগয়াজিীয় ক্তজরিস ককিাি জিয আপিাি কাগছ েগথ্ষ্ট অথ্ ণ রছল িা? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা ) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 
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  ক া াঁয়ারিহীিপর্য—রিভণি ীলতা 
050 SB61922 আপরি কত তাডাতারড ঘুম কথ্গক ওিাি পি রদগিি প্রথ্ম ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য িযিহাি কগিি? 

1   5 রমরিট িা তাি কম 

2   6-30 রমরিট 

3   31-60 রমরিট 

4   60 রমরিগটিও কির  

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

051 SB61929 আপরি রক রিগজগক ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য এি ওপি আসক্ত িলগিি? 'আসক্ত' িলগত আপরি খুি অভস্তয ক া াঁয়াহীি (গেমি 

সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য এি ওপি। 

1   ককািভাগিই আসক্ত িয় 

2   হযা াঁ, রকছুটা আসক্ত 

3   হযা াঁ, খুিই আসক্ত 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

  ক া াঁয়ারিহীিপর্য—িজণি কিাি প্রগিষ্টা 

052 AQ61661 আপরি কী কখগিা েগথ্ষ্ট গুরুত্ব সহকাগি ক া াঁয়াহীি  (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য জাত দ্রিয পর্য িযিহাি িজণি কিাি কিষ্টা কগিরছগলি? 

1   হযা াঁ 

2   িা   => 059/TQ733কত োি। 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক   => 059/TQ733কত োি। 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা   => 059/TQ733কত োি। 

053 AQ61665 আপরি ক ষিাি এি ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য িজণি কিাি প্রগিষ্টাি কথ্া কভগি িলুি কখি আপরি আিাি ক া াঁয়াহীি (গেমি 

সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য খাওয়া শুরু কিগলি? 

1   1 মাস আগগি সমগয়ি কিগয়ও কম 

2   1-3 মাস আগগ 

3   4-6 মাগসি আগগ 

4   7-12 মাস আগগ 

5   13 মাস কথ্গক 3 িছি আগগ 

6   3 িছি সমগয়িও কির  আগগ 



 

17 
 India W3 Mixed  Generated on 2018-09-19 

Q# VarName 

 

IN3-M  Bengali 

 

 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

সাক্ষাতকাি গ্রহর্কািীি জিয তথ্যঃ সমগয়ি একক গুরল পডগিি িা।উত্তিটট সটিক সময় কাল রলখুি: ঘন্টা, রদি, সপ্তাহ িা মাস িা িছি। 

ক ষিাি েখি ছাডাি কিষ্টা কগিরছগলি তখি কতরদি ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য িযিহাি কথ্গক রিিত রছগলি? 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

054a AQ61669a __________ (ঘন্টা) 88 99 

054b AQ61669b __________ (রদি) 88 99 

054c AQ61669c __________ (সপ্তাহ) 88 99 

054d AQ61669d __________ (মাস) 88 99 

054e AQ61669e __________ (িছি) 88 99 

055 AQ61674 আপরি রক ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য হিাৎকগিিন্ধকগিরছগলি িা েম  ক া াঁয়াহীি  (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য 

িযিহাগিি পরিমার্ করমগয় রদগয়রছগলি? 

1   হিাৎিন্ধকগিরদগয়রছগলি 

2   েম  কিওয়া করমগয় রদগয়রছগলি 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

সাক্ষাতকাি গ্রহর্কািীি জিয তথ্যঃ সমগয়ি একক গুরল পডগিি িা।উত্তিটট সটিক সময় কাল রলখুি: ঘন্টা, রদি, সপ্তাহ িা মাস িা িছি 

আপিাি সিগথ্গক দীঘ ণ সময় রক কেখাগি আপরি ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য িযিহাি কগিি রি? 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

056a AQ61678a __________ (ঘন্টা) 88 99 

056b AQ61678b __________ (রদি) 88 99 

056c AQ61678c __________ (সপ্তাহ) 88 99 

056d AQ61678d __________ (মাস) 88 99 

056e AQ61678e __________ (িছি ) 88 99 

সাক্ষাতকাি গ্রহর্কািীি জিয তথ্যঃ প্রগয়াজি হগল প্রে টট আিাি পডুি। প্রেগুরলি উত্তি কদিাি জিয িীগিি িগে কদওয়া মাপকাটি িযিহাি করুি। 

আপরি ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য িজণি কিাি কে প্রগিষ্টা রিগয়রছগলি তাি জিয রিগিি ককাি পন্থাটট আপিাগক সাহােয কগিরছল িন্ধ কিগত? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 
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057a AQ61640 রিগকাটটি গাম 1 2 88 99 

057b AQ61641 রিগকাটটি পযাি 1 2 88 99 

057c AQ61646 িুপ্ররপওি 1 2 88 99 

057d AQ61650 ই-রসগাগিট 

কিাট: এগুরল দ্রিয কেমি রসসা কপি, হুকা কপি, কভপ কপি, ই-রসসা এিং ই-হুকা, োি 

মা যগম আপরি ক া াঁয়াি পরিিগতণ িাষ্প শ্বাস গ্রহগিি মা যগম কিগিি 

1 2 88 99 

057e AQ61647 অিসাি রলরিক 1 2 88 99 

057f AQ61691 িজণগিি কিাি িম্বি 1 2 88 99 

057g AQ61639 কাউক্তিরলং 1 2 88 99 

057h AQ61642 MCessation/ এম রিিৃরত্ত 1 2 88 99 

057i AQ61649o অিয পন্থা িন্ধ কিাি জিযঃ ______________________________ 1 2 88 99 

সাক্ষাতকাি গ্রহর্কািীি জিয তথ্যঃ প্রগয়াজি হগল প্রে টট আিাি পডুি। প্রেগুরলি উত্তি কদিাি জিয িীগিি িগে কদওয়া মাপকাটি িযিহাি করুি। 

আপিাি ক ষ ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য িযিহাি পরিতযাগগি প্রগিষ্টাটট সিল হয়রি ককি – অথ্ ণাৎ ককি আপরি আিাি ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা 

ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য িযিহাি শুরু কগিরছগলি? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

058a TC61851 তামাক ছাডাি জিয আপিাি  িীগি উপসগ ণ কদখা রদগয়রছল/গদখা কদগি কভগি আপরি 

উরিগ্ন। 

1 2 88 99 

058b TC61852 আরম মািরসক িাগপ রছলাম। 1 2 88 99 

058c TC61854 আরম খুি একটা প্রভারিত হই রি িন্ধ কগি থ্াকাি কথ্গক 1 2 88 99 

058d TC61855 আমাি জিয খুি সহজ রছল ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য 

পাওয়া 

1 2 88 99 

058e TC61858 ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য আিও কির  সস্তা হগয় 

রগগয়রছল। 

1 2 88 99 

058f TC61856 আরম আমাি ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য তীব্র্ ইচ্ছা কক 

রিয়ন্ত্রর্ কিগত পারিরি। 

1 2 88 99 

058g TC61863 িনু্ধ-িান্ধি িা পরিিাগিি সদসযিা ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) 

পর্য িযিহাি কিত। 

1 2 88 99 

058h TC61869o অিযািয কাির্: ______________________________ 1 2 88 99 
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  ক া াঁয়াহীিপর্য—িজণিকিািপরিকল্পিা 
059 TQ61733 সাক্ষাতকাি গ্রহর্কািীি জিয তথ্যঃ উত্তিদাতাি উত্তগিি জিয ছাডাি ইচ্ছা থ্াকাি প্রগয়াজি কিই। ‘েরদ’  গেি উপি কজাড রদি। 

এখি আমিা আপিাগক ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য িযিহাি ছাডাি সম্পগকণ আপিাি েরদ ককাি রিন্তা ভািিা রছল িা িগয়গছ 

তাি উপি কগয়কটট প্রে ক্তজজ্ঞাসা কিগত িাই। 

েরদ আপরি আগামী 6 মাগসি মগ য ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য িযিহাি সম্পূর্ ণ ছাডাি রসদ্ধান্ত কিি তাহগল আপরি কতটা রিক্তিত 

কে আপরি তাগত সিল হগিি? 

1   ককাি ভাগিই রিক্তিত িি 

2   অল্প রিক্তিত 

3   রকছুটা রিক্তিত 

4   অগিকটা রিক্তিত 

5   ভীষর্ ভাগি রিক্তিত 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

060 TQ61735 জরদ আপরি ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য িযিহাি ছাডগত িাি তাহগল আপিাি পগক্ষ কসটট কতটা সহজ িা কটিি হগি? 

1   খুিই সহজ 

2   রকছুটা সহজ 

3   সহজও িয় কটিিও িয় 

4   রকছুটা কটিি 

5   খুিই কটিি 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

 

 

 

061 

 

 

 

TQ61744 

 

 

 

আপরি রক ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য িযিহাি ছাডাি ককাি পরিকল্পিা রিগয়গছি . .  .  

1   পিিতী মাগসি মগ য 

2   পিিতী 6 মাগসি মগ য 

3   পিিতী ককাি একসমগয়, 6 মাগসি পগি 

4   ছাডাি ককাি পরিকল্পিা কিই   => 063/TQ750কত োি। 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক   => 063/TQ750কত োি। 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা   => 063/TQ750কত োি। 
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062 TQ61746 ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য িযিহাি ছাডাি রক রিরদণষ্ট ককাি তারিখ রযি কগিগছি? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

063 TQ61750 আপরি কতটা ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য িযিহাি ছাডগত িাি? 

1   একদম ই িা 

2   অল্প 

3   রকছুটা 

4   অগিকটা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

064 TQ61753 আপরি েরদ আগামী 6 মাগস ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য িযিহাি খাওয়া যায়ী ভাগি কছগড কদি তাহগল আপিাি রক মগি হয় এটা 

আপিাি স্বাগযযি উন্নরত কিগি? 

1   একদমই িয় 

2   সামািযই 

3   মাঝারি 

4   অগিকটাই 

5   ভীষর্ভাগি 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

  ক া াঁয়াহীি পর্য—িজণি কিাি কাির্ 

 

সাক্ষাতকাি গ্রহর্কািীি জিয তথ্যঃ প্রগয়াজি হগল প্রে টট আিাি পডুি। প্রেগুরলি উত্তি কদিাি জিয িীগিি িগে কদওয়া মাপকাটি িযিহাি করুি। 

িীগি কলখা কাির্ গুরলি মগ য ককাি একটট রক আপিাগক ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য ছাডাি রিষগয় ভারিগয়গছ? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

065a TQ61610 আপরি রিগজি স্বাযয রিগয় রিরন্তত 1 2 88 99 

065b TQ61616 ভািতীয় সমাজ ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য িযিহাি কমগি 1 2 88 99 
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কিয়িা 

065c TQ61618 ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য দ্রগিযি দাম 1 2 88 99 

065d TQ61624 কম ণগক্ষগত্র ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য িযিহাগিি ওপি 

সীমািদ্ধতা 

1 2 88 99 

065e TQ61640 ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য িযিহাগি রিপদ সম্বগন্ধ রিজ্ঞাপি 

িা তথ্য 

1 2 88 99 

065f TQ61642 ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য পযাগকগটি গাগয় কলখা 

সতকীকির্ িাতণা 

1 2 88 99 

065g TQ61646 সন্তাগিি জিয একটা উদাহির্ রযি কিা 1 2 88 99 

065h TQ61630 ঘরিষ্ট িনু্ধ-িান্ধি এিং পরিিাি ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য 

িযিহাি কমগি কিয় িা 

1 2 88 99 

065i TQ61644 খািাি, র ক্ষা এিং অিযািয প্রগয়াজিীয় দ্রগিযি দাম িৃক্তদ্ধ 1 2 88 99 

065j TQ61650o অিযািয কাির্: ______________________________ 1 2 88 99 

  ক া াঁয়াহীি পর্য— াির্া 
066 SB61160 আপরি রক মগি কগিি ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য িযিহাি কিা . .  .? 

1   আপিাি স্বাগযযি পগক্ষ ভাল 

2   আপিাি স্বাগযযি পগক্ষ ভাল িা খািাপ রকছুই িয় 

3   আপিাি স্বাগযযি পগক্ষ ভাল িয় 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

সাক্ষাতকাি গ্রহর্কািীি জিয তথ্যঃ প্রগয়াজি হগল প্রে টট আিাি পডুি। প্রেগুরলি উত্তি কদিাি জিয িীগিি িগে কদওয়া মাপকাটি িযিহাি করুি। 

আরম এখি আপিাগক রকছু কিাগ এিং স্বাগযযি অিযা পগড ক ািাগিা কেগুগলা ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য িযিহাি কিগলও হগত পাগি আিাি িা কিগলও 

হগত পাগি। আপরি ো জাগিি িা রিশ্বাস কগিি তাি ওপি রিভণি কগি আপিাি রক মগি হয় ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য িযিহাি কিগল রিগিি কিাগ গুগলা 

হগত পাগি? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

067a KT61713 িযিহািকািী কদি করাক হগত পাগি 1 2 88 99 

067b KT61723 মুগখি কযািাি হয় িযিহািকািীগদি 1 2 88 99 

067c KT61722 গলাি কযািাি হয় িযিহািকািীগদি 1 2 88 99 
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067d KT61711 হাগটণি কিাগ হয় িযিহািকািীগদি 1 2 88 99 

067e KT61724 মারডি কিাগ হয় িযিহািকািীগদি 1 2 88 99 

067f KT61725 মুখ খুলগত কষ্ট হয় িযিহািকািীগদি 1 2 88 99 

068 KT61728 েরদ ককাি গভণিতী মরহলা ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য িযিহাি কগিি তাহগল তাি গগভণ কে সন্তাি আগছ তাি ক্ষরত হগত পাগি? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

069 KT61791 আপরি ো জাগিি িা রিশ্বাস কগিি, তাি ওপি রভরত্ত কগি িলুি, ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পিয, োি মগ য তামাক থ্াগক, কসটাগত রক 

রিগকাটটি আগছ? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

সাক্ষাতকাি গ্রহর্কািীি জিয তথ্যঃ প্রগয়াজি হগল প্রে টট আিাি পডুি। প্রেগুরলি উত্তি কদিাি জিয িীগিি িগে কদওয়া মাপকাটি িযিহাি করুি। 

অিুগ্রহ কগি আমাগক জািাি এই রিিৃরত সতয িা রমথ্যা 

1   সতয 

2   রমথ্যা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

070a KT61782 ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) তামাগক থ্াকা রিগকাটটগিি জিয 

কির িভাগ কযািাি হয়। 

1 2 88 99 

070b KT61783 ক া াঁয়াহীি তামাগক রিগকাটটিই এমি একটট উপাদাি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি 

তামাক) ো সিাই কক এি িযিহাি কিগত িা য কগি। 

1 2 88 99 

  ক া াঁয়াহীিপর্য—সতকীকিি িাতণা 

071 WT61800 এখি ক া াঁয়ারিহীি পগর্যি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) (গছাটপযাগকট, পযাক, টটি, কিাতল, িযাপ্টা ককৌগটা িা টটউি) পযাগকগটি সম্পগকণ কভগি . .  .  

আপরি েতদূি জাগিি, ভািগত কে ককাি ক া াঁয়াহীি পর্য (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পযাগকগটি উপি রক স্বাযয সতকীকির্ িাতণা থ্াগক? 

1   হযা াঁ 

2   িা   => 086/WT824 কত োি। 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক   => 086/WT824কত োি। 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা   => 086/WT824কত োি। 
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072 LP61630 আপরি কে ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য পযাগকট িযিহাি কগিি তাি গাগয় রক স্বাযয রিষয়ক সতকীকির্ িাতণা লক্ষয কগিগছি? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

073 WT61802 গত 30 রদগি, কতিাি আপরি ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য পযাগকগটি গাগয় স্বাযয রিষয়ক সতকীকির্ িাতণা লক্ষয কগিগছি? 

1   কখিই িয়   => 075/WT806কত োি। 

2   কদারিত (এক আ -িাি) 

3   প্রায় ই 

4   েখিই আপরি ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) তামাক িযিহাি কগিি 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক   => 075/WT806কত োি। 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা  => 075/WT806কত োি। 

074 WT61804 গত 30 রদগি, কতিাি আপরি ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য পযাগকগটি উপি স্বাযয সতকীকির্ িাতণাটট গভীিভাগি লক্ষয কগিগছি 

িা পগডগছি? 

1   কখগিা িা 

2   কদারিত 

3   একিাি ককাি একটট সময় 

4   প্রায়ঃ ই 

5   রিয়রমত 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

 

 

 

075 

 

 

 

WT61806 

 

 

 

গত 30 রদগি, ক া াঁয়াহীি পর্য (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) এি পযাগকগট সতকীকির্ িাতণা রক আপিাগক ক া াঁয়াহীি পর্য (গেমি সুপারি অথ্িা 

ক া াঁয়াহীি তামাক) খাওয়া কথ্গক রিিত কিগখগছ ক া াঁয়াহীি পর্য (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) িযিহাি কিাি সময়? 

1   কখগিা িা 

2   কি  কগয়কিাি 

3   কখগিা একিাি 

4   অগিকিাি 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

076 WT61812 গত 30 রদগি, ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য এি পযাগকগট স্বাযয সতকীকির্ িাতণা িা কদখা িা কসই রিষগয় িা ভািাি জিয ককাি কিষ্টা 
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কগিরছগলি – কেমি কসগুগলা কেগক িাখা, িজগিি িাইগি িাখা, সতকীকির্ গুগলা িা মািা, িা অিয রকছু? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

077 WT61814 কতটা মাত্রায়, ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য পযাগকগটি গাগয় কলখা স্বাযযসতকীকির্ িাতণা আপিাগক স্বাগযযি ঝুাঁ রকি (স্বাগযযি 

রিপদ) কথ্া ভারিগয়গছ? 

1   একদমই িয় 

2   খুিই সামািয 

3   অগিকটাই 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

078 WT61816 ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য এি পযাগকগট সতকীকির্ িাতণা কতটা মাত্রায় আপিাগক ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি 

তামাক) পর্য িজণি কিগত িা য কিগি? 

1   একদমই িয় 

2   খুিই সামািয 

3   অগিকটাই 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

 

 

 

 

 

 

079 

 

 

 

 

 

 

WT61845 

 

 

 

 

 

ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য পযাগকগটি গাগয় কলখা স্বাযয রিষয়ক সতকীকির্ রিষগয় আপরি রক মগি কগিি? এগুগলারক 

আপিাগক . .   . 

1   খুিই সতকণ কগি 

2   রকছুটা সতকণ কগি 

3   রকছুই সতকণ িা  ান্ত কগি িা 

4   রকছুটা  ান্ত কগি 

5   অরত মাত্রায়  ান্ত কগি 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 
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080 WT61844 ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য পযাগকগটি গাগয় কলখা স্বাযয রিষয়ক সতকীকির্ রিষগয় আপরি রক মগি কগিি? অিুভিটট রক . .  .  

1   খুিই অস্বক্তস্তদায়ক 

2   রকছুটা অস্বক্তস্তদায়ক 

3   অস্বক্তস্ত দায়ক িা স্বক্তস্তদায়ক রকছুই িয় 

4   রকছুটা স্বক্তস্তদায়ক 

5   খুিই স্বক্তস্তদায়ক 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

081 WT61846 ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য পযাগকগটি গাগয় কলখা স্বাযয রিষয়ক সতকীকির্ িাতণা গুগলা কতটা িাস্তরিক? 

1   কমাগটই িাস্তরিক িয় 

2   অল্পমাত্রায় িাস্তরিক 

3   রকছুটা িাস্তরিক 

4   অগিকটা িাস্তরিক 

5   ভীষর্ভাগি িাস্তরিক 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

082 WT61847 ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য স্বাযয সতকীকির্ িাতণাটট আপিাি ককমি মগি হয়? এগুরল রক আপিাগক . .  .  

1   প্রিে উরিগ্ন কগি 

2   খুিই উরিগ্ন কগি 

3   রকছুটা উরিগ্ন কগি 

4   সামািযই উরিগ্ন কগি 

5   ককাি িকম উরিগ্ন কগিিা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

083 WT61832 আপরি রক মগি কগিি কে ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য পযাগকগটি িতণমাগিি কিগয় আিও কির  স্বাযয রিষয়ক তথ্য কলখা দিকাি, 

িা কম তথ্য থ্াকা দিকাি, অথ্িা িতণমাগি ো আগছ তাই থ্াকগল িলগি? 

1   কম স্বাযয রিষয়ক তথ্য 

2   একই িকম 

3   কির  স্বাযয রিষয়ক তথ্য 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

084 WT61820 েতদূি আপিাি জািা আগছ, ক া াঁয়াহীি তামাগকি কে সতকীকির্ কলগিল হয় তাগত রক িজণগিি কিাি িম্বি আগছ? 

1   হযা াঁ 
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2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

085 WT61821 আপরি রক এই তামাক িজণগিি িম্বিটটগত কিাি কগিগছি? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

086 WT61824 আপরি েরদ তামাক িজণি কিগত িাি তাহগল কতটা সম্ভািিা কে আপরি এই িজণগিি কিাি িাম্বাি, কেখাগি সিলভাগি ক া াঁয়াহীি তামাক িজণগিি পিাম ণ 

কদওয়া হয়, কসই িম্বগি কিাি কিগত আগ্রহী হগিি? 

1   খুি আগ্রহী 

2   রকছুটা আগ্রহী 

3   খুি অল্প আগ্রহী 

4   এগকিাগিই আগ্রহী িই 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

  ক া াঁয়ারিহীিপর্য—মগিাসামাক্তজক রিশ্বাস 

 

 

 

সাক্ষাতকাি গ্রহর্কািীি জিয তথ্যঃ প্রগয়াজি হগল প্রে টট আিাি পডুি। প্রেগুরলি উত্তি কদিাি জিয িীগিি িগে কদওয়া মাপকাটি িযিহাি করুি। 

অিুগ্রহ কগি জািাি কে ককাি  িগিি ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য এি রিষগয় িীগি কলখা প্ররতটট রিিৃরতি রিষগয় আপরি অতীি িাজী, িাজী, িাজী িা অিাজী 

রকছুই িয়, অিাজী, অতীি অিাজী রকিা। 

1   অতীি িাজী 

2   িাজী 

3   িাজী িা অিাজী রকছুই িয় 

4   অিাজী 

5   অতীি অিাজী 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

087a OT61501 মরহলাগদি ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা 1 2 3 4 5 88 99 
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ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য িযিহাি কিাটা 

গ্রহিগোগয। 

087b OT61502 ক া াঁয়াহীি  (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) 

পর্য িযিহাি কিা পুরুষ কদি পগক্ষ গ্রহর্গোগয। 

1 2 3 4 5 88 99 

087c OT61526 ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) 

পর্য িযিহাি কিাি জিয আপরি খুি কি ী অথ্ ণ 

খিি কগিি। 

1 2 3 4 5 88 99 

087d PS61403 ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) 

পর্য গলায় েত কির  পরিমাগি ঝা াঁঝাগলা 

 ( ক্তক্ত ালী) অিুভি কিগিি, কসটট তত কির  

ক্ষরতকি। 

1 2 3 4 5 88 99 

087e OT61510 ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) 

পর্য কি াি ক্তজরিস। 

1 2 3 4 5 88 99 

087f OT61521 েরদ আপিাি জীিিটা আগিা একিাি শুরু কিাি 

সুগোগ থ্াগক, আপরি ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি 

অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য িযিহাি কিগিিিা। 

1 2 3 4 5 88 99 

087g OT61531 কেসি িযক্তক্তিা আপিাি কাগছ গুরুত্বপূর্ ণ তািা 

মগি কগিি কে আপিাি ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি 

অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য িযিহাি কিা উরিত 

িয়। 

1 2 3 4 5 88 99 

087h OT61536 আপরি ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি 

তামাক) পর্য িযিহাি কিাটা আিও কির  কগি 

উপগভাগ কগিি। 

1 2 3 4 5 88 99 

087i OT61541 আপরি েখি মািরসক িাপ িা হতা াি মগ য 

থ্াগকি তখি ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা 

ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য আপিাগক  ান্ত কগি। 

1 2 3 4 5 88 99 

087j OT61545 ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) 

পর্য িযিহাি আপিাি জীিগিি গুরুত্বপূর্ ণ অং । 

1 2 3 4 5 88 99 

087k OT61561 ভািতীয় সমাজ ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা 

ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য িযিহাি কক ভাগলা কিাগখ 

কদগখ িা। 

1 2 3 4 5 88 99 

087l OT61566 রিরকৎসা  াগে প্রমারর্ত কে ক া াঁয়াহীি (গেমি 

সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য িযিহাি হল 

1 2 3 4 5 88 99 
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ক্ষরতকািক—এটট অরতিক্তিত রিষয়  (িারডগয় িলা 

হগয়গছ)। 

087m OT61570 প্রগতযকগকই ককাি কাির্ি তঃ মিগত হয়, তগি 

ককি জীিগি ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা 

ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য িযিহাি কগি আিন্দ 

উপগভাগ কিগিি িা। 

1 2 3 4 5 88 99 

087n OT61575 মািুগষি কিা অিযািয অগিক ক্তজরিগসি কিগয় 

ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) 

পর্য িযিহাি কিা কির  মাত্রায় রিপদজিক িয়। 

1 2 3 4 5 88 99 

087o OT61586 আপরি রিরন্তত কে আপিাি ক া াঁয়াহীি (গেমি 

সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য কিা 

আপিাি আগ পাগ  থ্াকা র শুগদিগক প্রভারিত 

কিগি  ূমপাি শুরু কিগত িা িারলগয় কেগত। 

1 2 3 4 5 88 99 

  ক া াঁয়ারিহীি পর্য—অিুভূত ঝুাঁ রক 

088 PR61810 তাহগল িলা কেগত পাগি কে এিপগিও আপরি এখিকাি মতই ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য িযিহাি কিা িারলগয় োগিি।গকমি 

কগি আপরি একজি অ-িযিহািকািীি সম্ভিিাি তুলিায় ভরিষযগত আপিাি রিগজি মুগখি কযািাি হওয়াি সম্ভিিা কক তুলিা কিগিি? আপরি রক িলগিি 

কে আপিাি . .  .  

1   অিযিহািকািীগদি তুলিায় মুগখি কযািসাগি আোন্ত হওয়াি সম্ভািিা কির  

2   রকছুটা একই  িগিি 

3   অল্প রকছুটা কির  

4   একইিকম 

5   অল্পকম 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

 

 

089 

 

 

PR61851 

 

 

ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য িযিহাি আপিাি স্বাযযগক কতদিূ পে ণন্ত ক্ষরতগ্রয কগিগছ? 

1   একদমই িয় 

2   অল্প 

3   অগিকটা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 
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99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

090 PR61853 আপরি কতটা রিরন্তত, কে ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য িযিহাি ভরিষযগত আপিাি স্বাযয কক ক্ষরতগ্রয কিগি? 

1   কমাগটই রিরন্তত িয় 

2   অল্পমাত্রায় রিরন্তত 

3   রকছুটা রিরন্তত 

4   খুিই রিরন্তত 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

  রসগাগিট—অতীত এিং িতণমাগিি িযিহারিক হাি 

091 HG61006 সাক্ষাতকাি গ্রহর্কািীি জিয তথ্যঃ উত্তি দাতা কক িলগত হগি –  অঅগিক  িযিাদ আপিাগক সময় রিগয় আমাগদি উত্তি কদওয়াি জিয।আপিাি সহগোরগতা 

প্র ংসিীয়।”  

092 FR61510 আরম এখি আপিাগক শু ুমাত্র রসগাগিগটি িযাপাগি ক্তজজ্ঞাসা কিি। 

আমাগক িলুি আপরি রক িতণমাগি রসগাগিট খাি, অতীগত কখিও কখগয়গছি,িা কখিই খািরি? 

1   িতণমাগি মাগস কমপগক্ষ একিাি  ূমপাি কগি 

2   িতণমাগি মাগস একিাগিি কম  ূমপাি কগিি   => 184/SB200rকত োি। 

3   অতীগত  ূমপাি কিগতি রকন্তু তািপি িন্ধ কগিগছি   => 178a/QA441aকত োি। 

4   কখিই  ূমপাি কগিিরি   => 184/SB200rকত োি। 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক   => 184/SB200rকত োি। 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা   => 184/SB200rকত োি। 

093 FR61225 গগড আপরি কত ঘিঘি রসগাগিট খাি? 

1   সপ্তাগহ একিাগিি কম   => 096a/TU003কত োি। 

2   সপ্তাগহ একিাি 

3   সপ্তাগহ দুইিাি 

4   সপ্তাগহ 3-5 িাি 

5   প্ররতরদি িা প্রায় প্ররতরদি   => 095/FR216কত োি। 

6   রদগি একিাগিি কির    => 095/FR216কত োি। 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক   => 096a/TU003কত োি। 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা   => 096a/TU003কত োি। 

094 FR61226 গগড রহসাগি, আপরি প্ররত সপ্তাগহ কতগুগলা কগি রসগাগিট খাি? 

__________ 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 
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99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

096a/TU003কত োি। 

095 FR61216 গগড, আপরি প্ররতরদি কত গুগলা রসগাগিট খাি? 

__________ 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

  

 

 

রসগাগিট—কগি এিং ককি 

সাক্ষাতকাি গ্রহর্কািীি জিয তথ্যঃ প্রগয়াজি হগল প্রে টট আিাি পডুি। প্রেগুরলি উত্তি কদিাি জিয িীগিি িগে কদওয়া মাপকাটি িযিহাি করুি। 

িীগি কলখা ককাি পরিরযরতগত আপরি রসগাগিট খাি? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

096a TU61003 েখি আপরি রিগজগক অরভজাত অিুভি কিাগত িাি 1 2 88 99 

096b TU61004 েখি আরম কসগুরলি খিি িহি কিগত পারি িা। 1 2 88 99 

096c TU61005 সামাক্তজক অিুষ্ঠাগি। 1 2 88 99 

096d TU61006 েখি আরম রিগজগক আিন্দ রদগত িাই/পুিস্কাি রদগত িাই। 1 2 88 99 

096e TU61007 েখি আরম অিযািয কলাগকগদি সাগথ্ মারিগয় রিগত িাই। 1 2 88 99 

096f TU61008 েখি ককউ আমাগক একটা কদয়/অিাি কগি। 1 2 88 99 

096g TU61009 েখি অিয ককউ তাি দাম কমটায়। 1 2 88 99 

096h FR61422o অিযািয পরিরযরত: ______________________________ 1 2 88 99 

সাক্ষাতকাি গ্রহর্কািীি জিয তথ্যঃ প্রগয়াজি হগল প্রে টট আিাি পডুি। প্রেগুরলি উত্তি কদিাি জিয িীগিি িগে কদওয়া মাপকাটি িযিহাি করুি। 

রিগি কলখা ককাি কািগিিজিযআপরি রসগাগিট   ূমপাি কিা শুরু কগিরছগলি? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 
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097a TC61111 িনু্ধ-িান্ধি িা পরিিাগিি সদসযিা রসগাগিট কখত। 1 2 88 99 

097b TC61110 রমরডয়াি কলাগকিা  (খযাতিামা িযক্তক্ত/অরভগিতা/অিুকির্ীয় িযক্তক্ত) রসগাগিট খায়। 1 2 88 99 

097c TC61103 আরম কভগিরছলাম রসগাগিট আমাি ওজি কমাগত সাহােয কিগি। 1 2 88 99 

097d TC61104 আরম ভািতাম, রসগাগিট আমাি মািরসকিাপ কমাগত সাহােয কিগত পাগি।। 1 2 88 99 

097e TC61105 রসগাগিট খাওয়াটাগক উপগভাগ কিাি জিয আরম খুি উত্সুক রছলাম। 1 2 88 99 

097f TC61106 রসগাগিট খাওয়া আমায় অরভজাতয অিুভি কিায়। 1 2 88 99 

097g TC61108 আরম ভািতাম কে রসগাগিট খাওয়া আমাগক সময় কাটাগত সাহােয কিগি। 1 2 88 99 

097h TC61113 রসগাগিট অিযািয তামাক  দ্রগিযি কথ্গক কম ক্ষরতকািক। 1 2 88 99 

097i TC61114 রসগাগিট পযাগকট খুিই আকষ ণর্ীয়। 1 2 88 99 

097j TC61115 রসগাগিগটি স্বাদ ভাল। 1 2 88 99 

097k TC61116 রসগাগিট হল উচ্চ-মাগিি তামাক জাত দ্রিয। 1 2 88 99 

097l TC61117 রসগাগিট খাওয়া খুিই আিন্দদায়ক। 1 2 88 99 

097m TC61118 রসগাগিট হল তামাগকি একটট মে ণাদাপূর্ ণ প্রকাি। 1 2 88 99 

097n TC61119o অিযািয কাির্: ______________________________ 1 2 88 99 

  রসগাগিট—ব্র্যাে পছন্দ 

098 BR61310 আপিাি পছগন্দি রসগাগিট ব্র্যাে এিং েগয়ি রিষগয় ক্তজজ্ঞাসা কিি। 

আপরি রক রিরদণষ্ট ককািও ব্র্যাে এি রসগাগিট খাি রিয়রমত ভাগি? 

1   হযা াঁ 

2   িা   => 107a/SO221কত োি। 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক   => 107a/SO221কত োি। 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা   => 107a/SO221কত োি। 

 

 

 

099 

 

 

 

BR61353 

 

 

 

আপরি কে রসগাগিট টট খাি কসটট ককাি ব্র্াগেি? 

ব্র্যাগেি িামঃ ______________________________ 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

100 BR61354 আপরি রক  িগিি রসগাগিট কখগয় থ্াগকি? 

ব্র্যাগেি িামঃ ______________________________ 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক  
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99   DK (পডগিি িা ) / জারি িা 

101 BR61315 আপরি রক সা াির্তঃ রপ্ররময়াম রিল্টাি, কিগুলাি রিল্টাি িা রিল্টাি ছাডা রসগাগিট খাি? 

1   রপ্ররময়াম রিল্টাি 

2   রিল্টাি 

3   রিল্টাি ছাডা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

102a BR61306 আপিাি সিিািি িযিহাি কিা রসগাগিগটি ব্র্যাে কথ্গক থ্াকগল তাি স্বাদ রক? 

01   ককাগিা স্বাদ িা গন্ধ কিই 

02   িগকাগলট 

03   ম ু 

04   পারতগলিু 

05   কমন্থল 

06   রমন্ট 

07   রগিরি 

08   ভযারিলা 

09   আগপল  

10   অিযািয (উগেখকরুি): ______________________________ 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক  

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

103 BR61502 সাক্ষাতকাি গ্রহর্কািীি জিয তথ্যঃ উত্তগিি রিকল্পগুরল পডগিি িা। 

আপিাি সিিািি িযিহাি কিা রসগাগিগটি ব্র্যাে টট কতরদি  গি খাগচ্ছি? 

1   1 িছগিি কম সময়  গি 

2   1-5 িছি 

3   5 িছগিিগির  

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

সাক্ষাতকাি গ্রহর্কািীি জিয তথ্যঃ প্রগয়াজি হগল প্রে টট আিাি পডুি। প্রেগুরলি উত্তি কদিাি জিয িীগিি িগে কদওয়া মাপকাটি িযিহাি করুি। 

রসগাগিট ব্র্যাে পছন্দ কিগত, িীগি কলখা রিষয়গুরলি মগ য ককািও একটটি ওপি রভরত্ত কগি রক রসদ্ধান্ত রিগয়রছগলি? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 
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104a BR61626 দাম 1 2 88 99 

104b BR61618 উচ্চ গুর্গত মাি 1 2 88 99 

104c BR61636 স্বাদ 1 2 88 99 

104d BR61616 এই ব্র্যাে আমাি স্বাগযযি পগক্ষ কম ক্ষরতকািক 1 2 88 99 

104e BR61617 এটট একটট জিরপ্রয় ব্র্যাে 1 2 88 99 

104f BR61623 আমাি িনু্ধ এই ব্র্যাে িযিহাি কগি 1 2 88 99 

104g BR61622 পযাগকগটি রডজাইি 1 2 88 99 

105 LM61109 আপরি রক মগি কগিি কে আপরি সা াির্ত কে ব্র্যাগেি রসগাগিট খাি কসই রসগাগিট ব্র্যােটট অিযািয ব্র্যাগেি রসগাগিগটি কিগয় অল্প কম ক্ষরতকি, 

অপরিিতণিীয় িা অল্প কির  ক্ষরতকি? 

1   অল্প কম ক্ষরতকি 

2   অপরিিতণিীয় 

3   অল্প কির  ক্ষরতকি 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

106 LM61110 অিুগ্রহ কগি আমাগক িলুি িীগি কলখা রিিৃরতগুরলি সরহত আপরি অতীি িাজী, িাজী, িাজী িই িা অিাজী িই, অিাজী িা অতীি অিাজী। 

আরম সা ির্তঃ কে ব্র্যাগেি রসগাগিট খাই তা অিযািয রসগাগিট ব্র্যাগেি কিগয় আমাি গলা ও িুগক কম েন্ত্রর্া কদয়। 

1   অতীি িাজী 

2   িাজী 

3   িাজী িা অিাজী রকছুই িয় 

4   অিাজী 

5   অতীি অিাজী 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

  রসগাগিট—ক ষ কগি রকগিরছগলি 

107a SO61221 সাক্ষাতকাি গ্রহর্কািীি জিয তথ্যঃ উত্তগিি রিকল্প গুরল পডগিি িা।উত্তিদাতাি উগেখ কিা ককিলমাত্র একটট উত্তি রিকল্প িাছুি। 

আপরি আপিাি জগিয ক ষ রসগাগিট ককাি কদাকাি িা স্টল কথ্গক রকগিরছগলি? 

01   িাস্তাি রিগেতা 

02   যািীয় কদাকাি 

03   সুপাি মাগকণট 

04   িাগয়ি কদাকাি 

05   িাি/ রিগিাদি আউটগলট (কযাগিটারিয়া) 
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06   কহাগটল 

07   শুল্ক-মুক্ত কদাকাি 

08   কদগ ি িাইগি 

09   জিসা িগর্ি জিয পরিিহগি (িাস, করি িা জাহাজ) রিগেতা 

10   তামাগকি কদাকাি 

11   রমগলটারি কস্টাি 

12   িনু্ধ/ সহগোগী/ আত্মীয়/ কম ণদাতা 

13   ইন্টািগিট কথ্গক 

14   পাি/রিরড স্টল 

15   তামাক রিগ ষজ্ঞ 

16   মুরদ কদাকাি 

17   িলমাি তামাক রিগেতা 

18   অিযািয ( রিরদণষ্ট করুি): _______________________________ 

76   ক ষিাি ককাথ্া কথ্গক রকগিরছ তা মগি কিই (পডগিি িা)   => 130/PU735কত োি। 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

108 BR61701 আপিাি ক ষ ককিা রসগাগিট টট রক আপিাি সা ির্ত ককিা রসগাগিগটি ব্র্যাগেি রছল? 

1   হযা াঁ   => 114/PU201কত োি। 

2   িা 

3   ককািও সা ািিত িযিহাি কিা ব্র্যাে কিই 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক   => 114/PU201কত োি। 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা   => 114/PU201কত োি। 

109 BR61753 আপরি ককাি ব্র্যাগেি রসগাগিট ক ষিাি রকগিরছগলি? 

ব্র্যাগেি িামঃ ______________________________ 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

110 BR61754 আপরি ব্র্যাগেি ককাি  িগিি রসগাগিট ক ষিাি রকগিরছগলি? 

ব্র্যাগেি  িগিি িামঃ 

______________________________ 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা ) / জারি িা 

111 BR61715 রসগাগিট গুরল রক রপ্ররময়াম রিল্টাি, কিগুলাি রিল্টাি িা রিল্টাি ছাডা রছল? 

1   রপ্ররময়াম রিল্টাি 
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2   রিল্টাি 

3   রিল্টাি-ছাডা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

112a BR61727 আপিাি ক ষ ককিা ব্র্যাগেি েরদ ককাি স্বাদ থ্াগক কসটট রক? 

01   িগকাগলট 

02   ম ু 

03   পারতগলিু 

04   কলিু 

05   কমন্থল 

06   রমন্ট 

07   রগিিী 

08   ভযারিলা 

09   আগপল 

10   অিযািয (উগেখ করুি): ______________________________ 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক  

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

 

 

 

 

 

113 

BR61357 আপিাি সা ািি িযিহাি কিা ব্র্যাগেি রিল্টাগি রক ককািও কযাপ্সুল থ্াগক, ো ভাঙাি পি স্বাদ ছাগড? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

114 PU61201 আপিাি রিগজি জিয ক ষ ককিা রসগাগিট রক আপরি (গখালা), পযাগকট িা কাটণি রকগি রছগলি? 

1   কখালা (একটা) রসগাগিট 

2   পযাগকট   => 119/PU311 কত োি। 

3   কাটণি   => 124/PU211 কত োি। 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক   => 130/PU735 কত োি। 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা   => 130/PU735 কত োি। 

115 PU61411 কতগুগলা কখালা (একটা) রসগাগিট আপরি রকগিরছগলি? 

__________  

েরদ রসগাগিট এি সংখযা = 1 হয় তাহগল 117/PU431কত োি 

েরদ রসগাগিট এি সংখযা > 1 হয় তাহগল 116/PU429কত োি 
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88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক   => 130/PU735কত োি 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা   => 130/PU735কত োি 

116 PU61429 আপরি কত টাকা রদগয় রকগিগছি কসটা জািগত আমিা আগ্রহী। আপিাি জিয ককািটা িলগত সুরি া হগি- একটট রসগাগিট এি জিয কতটাকা রদগয়গছি 

অথ্িা পুগিাটা রকিগত কত টাকা রদগয়গছি? 

1   একটাি জিয দাম 

2   পুগিা রকগিগছি   => 118/PU441কত োি 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক   => 130/PU735কত োি 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা   => 130/PU735 কত োি 

117 PU61431 একটট রসগাগিট এি জিয আপরি কত টাকা রদগয়গছি? 

মূলয __________ টাকা 

8888   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক  

9999   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

এিাি 130/PU735 কত োি 

118 PU61441 সকল কখালা রসগাগিট ককিাি জিয কতটাকা আপরি খিি কগিরছগলি? 

মূলয __________ টাকা 

8888   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

9999   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

এিাি 130/PU735 কত োি। 

 

119 

 

PU61311 

 

রসগাগিগটি কতগুগলা পযাগকট আপরি রকগিরছগলি? 

__________ 

েরদ রসগাগিট এি সংখযা = 1 হয় তাহগল 121/PU331কত োি 

েরদ রসগাগিট এি সংখযা > 1 হয় তাহগল 120/PU329কত োি 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক   => 130/PU735কত োি 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা   => 130/PU735কত োি 

120 PU61329 আমিা জািগল খুর  হি কে আপরি কত টাকা িযয় কগিি এি জিয আপিাি জিয ককািটা িলগত সুরি া হগি- একটট পযাগকট 

রসগাগিট এি জিয কতটাকা রদগয়গছি অথ্িা পুগিাটা রকিগত কত টাকা রদগয়গছি? 

1   একটাি জিয দাম 

2   পুগিা রকগিগছি   => 122/PU341কত োি 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক   => 130/PU735কত োি 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা   => 130/PU735কত োি 

121 PU61331 একটট  পযাগকট রসগাগিট এি জিয আপরি কত টাকা রদগয়গছি? 

পরিমার্ : __________ টাকা 
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8888   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

9999   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

 123/PU322 কত োি 

122 PU61341 সকল রসগাগিট পযাগকট ককিাি জিয কতটাকা আপরি খিি কগিরছগলি? 

মূলয: __________ টাকা 

8888   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

9999   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

123 PU61322 একটা পযাগকগট কতগুগলা রসগাগিট রছল? 

__________ 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

130/PU735 কত োি। 

124 PU61211 আপরি কতগুরল কাটণি রকগিরছগলি? 

__________ 

েরদ রসগাগিট এি সংখযা = 1 হয় তাহগল 126/PU231কত োি 

েরদ রসগাগিট এি সংখযা > 1 হয় তাহগল 125/PU229কত োি 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক   => 130/PU735কত োি 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা   => 130/PU735কত োি 

125 PU61229 আপরি কত টাকা রদগয় রকগিগছি কসটা জািগত আমিা আগ্রহী। আপিাি জিয ককাি টা িলগত সুরি া হগি- একটট িে (কাটণি) রসগাগিট এি জিয কত টাকা 

রদগয়গছি অথ্িা পুগিাটা রকিগত কত টাকা রদগয়গছি? 

1   একটাি জিয দাম 

2   পুগিা রকগিগছি   => 127/PU241কত োি 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক   => 130/PU735কত োি 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা   => 130/PU735কত োি 

126 PU61231 একটট রসগাগিট িে ( কাটণি) এি জিয আপরি কত টাকা রদগয়গছি? 

পরিমার্ ঃঃ __________ টাকা 

8888   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

9999   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

 128/PU222 কত োি 

127 PU61241 সকল রসগাগিগটি কাটণি ককিাি জিয আপরি কত টাকা খিি কগিরছগলি? 

মূলয: __________ টাকা 

8888   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

9999   DK (পডগিি িা) / জারি িা 
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128 PU61222 একটট কাটণগি রসগাগিগটি কতগুরল পযাগকট থ্াগক? 

__________ 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

129 PU61227 একটট পযাগকগট কটট রসগাগিট থ্াগক? 

__________ 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

130 PU61735 গগড, প্ররত মাগস রসগাগিগটি জিয কত টাকা আপরি িযয় কগিি? 

মূলয: __________ টাকা 

8888   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

9999   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

131 PU61622 গত 6 মাগস এমি ককাি সময় রক কগগছ েখি আপিাি রসগাগিট ককিাি িগল আপিাি পরিিাগিি জিয খািাগিি মত প্রগয়াজিীয় ক্তজরিস ককিাি জিয 

আপিাি কাগছ েগথ্ষ্ট অথ্ ণ রছল িা? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

  রসগাগিট—রিভণি ীলতা 
132 SB61012 আপরি কত তাডাতারড ঘুম কথ্গক ওিাি পি রদগিি প্রথ্ম রসগাগিটটট খাি? 

1   5 রমরিট িা তাি ও কম 

2   6-30 রমরিট 

3   31-60 রমরিট 

4   60 রমরিট এি কি ী 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK(পডগিি িা) / জারি িা 

133 SB61031 আপরি রক রিগজগক রসগাগিট এি ওপি আসক্ত মগি কগিি?‘আসক্ত’ িলগত আপরি খুি অভযস্ত রসগাগিট এি ওপি। 

1   একদমই আসক্ত িি 

2   হযা াঁ, রকছুটা আসক্ত 

3   হযা াঁ, খুি আসক্ত 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 
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99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

134 SB61051 কত ঘি-ঘি রসগাগিট খাওয়াি জিয আপিাি তীব্র্ ইচ্ছা জাগগ? 

1   কখিই িা 

2   রদগি একিাগিিও কম 

3   প্ররতরদি 

4   রদগি অগিক িাি 

5   প্ররত ঘণ্টায় িা তাি কির  

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

135 SB61234 গত 30 রদগি, আপরি কতিাি রিগজগক আটগকগছি রসগাগিট খাওয়া কথ্গক েখি আপিাি  ূমপাি কিগত ইগচ্ছ হগয়রছল? 

1   কখিই িা 

2   একিাি 

3   কগয়কিাি 

4   অগিকিাি 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

 

136 

 

SB61226 

 

গত 30 রদগি, আপরি কতিাি  ূমপাি এি ক্ষরতকি প্রভাি এি কথ্া কভগি রসগাগিট ক ষ হওয়াি আগগই রিরভগয় কিগলগছি? 

1   কখিই িা 

2   একিাি 

3   কগয়কিাি 

4   অগিকিাি 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

  রসগাগিট—িজণি কিাি প্রগিষ্টা 

137 QA61101 আপরি কী কখগিা েগথ্ষ্ট গুরুত্ব সহকাগি রসগাগিট িজণি কিাি কিষ্টা কগিরছগলি? 

1   হযা াঁ 

2   িা   => 145/BQ111কত োি 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক   => 145/BQ111কত োি 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা   => 145/BQ111কত োি 

138 QA61231 আপরি ক ষিাি এি রসগাগিট িজণি কিাি প্রগিষ্টাি কথ্া কভগি িলুি কখি আপরি আিাি রসগাগিট খাওয়া শুরু কিগলি? 
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1   1মাগসি ও কম 

2   1-3মাস আগগ 

3   4-6মাস আগগ 

4   7-12মাস আগগ 

5   13 মাস কথ্গক 3িছি আগগ 

6   3িছগিি কির  

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

সাক্ষাতকাি গ্রহর্কািীি জিয তথ্যঃ সমগয়ি একক পডগত হগি িা। সটিক সময় কাল রলখগত হগিঃ ঘন্টা, রদি, সপ্তাহ,মাস িা িছি। 

ক ষিাি েখি ছাডাি কিষ্টা কগিরছগলি তখি কতরদি রসগাগিট খাওয়া কথ্গক রিিত রছগলি? 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

139a QA61235a __________ ( ঘণ্টা ) 88 99 

139b QA61235b __________ ( রদি ) 88 99 

139c QA61235c __________ ( সপ্তাহ ) 88 99 

139d QA61235d __________ ( মাস) 88 99 

139e QA61235e __________ ( িছি ) 88 99 

140 QA61671 আপরি রক হিাৎকগিইরসগাগিটখাওয়ািন্ধকগিগছিিারকেম রসগাগিটখাওয়ািপরিমার্করমগয়গছি? 

1   হিাৎিন্ধ কগি রদগয়রছগলি 

2   েম  করমগয় রদগয়রছগলি 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

141 SL61295  ূমপাি কছগড কদিাি জিয আপরি রক ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য িযিহাি কগিরছগলি? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

সাক্ষাতকাি গ্রহর্কািীি জিয তথ্যঃ সমগয়ি একক পডগত হগি িা। সটিক সময় কাল রলখগত হগিঃ ঘন্টা, রদি, সপ্তাহ,মাস িা িছি। 

আপিাি সিগথ্গক দীঘ ণ সময় রক কেখাগি  আপরি রসগাগিট  ূমপাি কগিি রি? 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

142a QA61241a __________ ( ঘণ্টা ) 88 99 

142b QA61241b __________ ( রদি ) 88 99 
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142c QA61241c __________ ( সপ্তাহ ) 88 99 

142d QA61241d __________ ( মাস) 88 99 

142e QA61241e __________ ( িছি ) 88 99 

সাক্ষাতকাি গ্রহর্কািীি জিয তথ্যঃ প্রগয়াজি হগল প্রে টট আিাি পডুি। প্রেগুরলি উত্তি কদিাি জিয িীগিি িগে কদওয়া মাপকাটি িযিহাি করুি। 

আপরি রসগাগিট িজণি কিাি কে প্রগিষ্টা রিগয়রছগলি তাি জিয রিগিি ককাি পন্থা টট আপিাগক সাহােয কগিরছল িন্ধ কিগত? 

1   হযা াঁ 

2   িা  

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

143a SM61921 রিগকাটটি গাম 1 2 88 99 

143b SM61922 রিগকাটটি পযাি 1 2 88 99 

143c SM61940 িুপ্ররপওি 1 2 88 99 

143d EQ61101 ই-রসগাগিট 

কিাট: এই দ্রিয গুরল কেমি রসসা কপি, হুকা কপি, কভপ কপি, ই-রসসা এিং ই-হুকা, োি 

মা যগম আপরি ক া াঁয়াি পরিিগতণ িাষ্প শ্বাস গ্রহগিি মা যগম কিগিি 

1 2 88 99 

143e CH61969 অিসাি রলরিক 1 2 88 99 

143f CH61961 িজণগিি কিাি িম্বি 1 2 88 99 

143g CH61939 কাউক্তিরলং 1 2 88 99 

143h CH61962 MCessation/ এম রিিৃরত্ত 1 2 88 99 

143i CH61977o অিয পন্থা িন্ধ কিাি জিযঃ ______________________________ 1 2 88 99 

সাক্ষাতকাি গ্রহর্কািীি জিয তথ্যঃ প্রগয়াজি হগল প্রে টট আিাি পডুি। প্রেগুরলি উত্তি কদিাি জিয িীগিি িগে কদওয়া মাপকাটি িযিহাি করুি। 

আপিাি ক ষ রসগাগিট ছাডাি প্রগিষ্টা সিল হয় রি ককি -অথ্ ণাত, রিগি কলখা ককাি কািগিিজিযআপরি রসগাগিট িযিহাি কিা আিাি শুরু কগিগছি? 

1   হযা াঁ 

2   িা  

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

144a TC61251 রসগাগিট িন্ধ কিায় আমাি িািা িকম  ািীরিক প্ররতক্তেয়া হরছল, অথ্িা আরম উরিগ্ন 

রছলাম কে ভরিষযগত হগি 

1 2 88 99 

144b TC61252 আরম মািরসক িাগপ রছলাম 1 2 88 99 

144c TC61254 আরম খুি একটা প্রভারিত হই রি িন্ধ কগি থ্াকাি কথ্গক 1 2 88 99 

144d TC61255 আমাি জিয খুি সহজ রছল রসগাগিট পাওয়া 1 2 88 99 

144e TC61258 রসগাগিট আিও কির  সস্তা হগয় রগগয়রছল। 1 2 88 99 
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144f TC61256 আরম রসগাগিট খাওয়াি ইগছ কক দমি কিগত পারি রি 1 2 88 99 

144g TC61263 িনু্ধিা এিং পরিিাগিি সদসয িা রসগাগিট কখগয়রছল 1 2 88 99 

144h TC61269o অিয কািি ঃঃ ______________________________ 1 2 88 99 

  রসগাগিট—িজণি কিাি পরিকল্পিা 

145 BQ61111 সাক্ষাতকাি গ্রহর্কািীি জিয তথ্যঃ তথ্যপ্রদািকািীগক উত্তি কদিাি জিয রসগাগিট িজণি কিাি মািরসকতা িাখাি প্রগয়াজি কিই। অেরদ”  েটটি ওপি কজাি 

রদি।এখি আরম আপিাগক ভরিষযৎএরসগাগিটিজণিকিািরিষগয় রকছু প্রে ক্তজজ্ঞাসা কিি। 

েরদ আপরি রসদ্ধান্ত কিি কে আগামী ৬ মাগস সম্পূর্ ণ ভাগি রসগাগিট িজণি কিগিি, তাহগল আপরি কত টা রিক্তিত কে আপরি তাগত সিল হগিি? 

1   একদমই রিক্তিত িয় 

2   রকছুটা রিক্তিত 

3   কমাটামুটট রিক্তিত 

4   খুি রিক্তিত 

5   ভীষর্ভাগি রিক্তিত 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

146 BQ61121 েরদ আপরি িাি রসগাগিট খাওয়া িন্ধ কিগত িাি তাহগল আপিাি জিয কতটা কটিি িা সহজ হগি িযাপাি টা? 

1   খুি সহজ 

2   রকছুটা সহজ 

3   সহজ ও িয় আিাি কটিি ও িয় 

4   রকছুটা কটিি 

5   খুি কটিি 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

147 BQ61141 আপরি রক রসগাগিট ছাডাি ককাি পরিকল্পিা কগিগছি. . .  

1   আগামী মাগসি মগ য 

2   আগামী 6 মাগসি মগ য 

3   ভরিষযৎএগেগকািসময়, 6মাগসি পগি হয়ত 

4   ককাি পরিকল্পিা কিই   => 149/BQ148কত োি 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক   => 149/BQ148কত োি 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা   => 149/BQ148কত োি 

148 BQ61146 রসগাগিট ছাডাি রক রিরদণষ্ট ককাি তারিখ রযি কগিগছি? 

1   হযা াঁ 
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2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

149 BQ61148 আপরি কত টা রসগাগিট খাওয়া ছাডগত িাি? 

1   একদম ই িা 

2   অল্প 

3   রকছুটা 

4   অগিকটা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

 

 

150 

 

 

BQ61302 

 

 

আপরি েরদ আগামী 6 মাগস রসগাগিট খাওয়া যায়ী ভাগি কছগড কদি তাহগল আপিাি রক মগি হয় এটা আপিাি স্বাগযযি উন্নরত কিগি? 

1   একদম ই িা 

2   সামািয 

3   কমাটামুটট ভাগি 

4   খুি উন্নরত হগি 

5   অরতমাত্রায় উন্নরত হগি 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

  রসগাগিট—িজণি কিাি কাির্ 

সাক্ষাতকাি গ্রহর্কািীি জিয তথ্যঃ প্রগয়াজি হগল প্রে টট আিাি পডুি। প্রেগুরলি উত্তি কদিাি জিয িীগিি িগে কদওয়া মাপকাটি িযিহাি করুি। 

রিম্নরলরখত কািি গুগলাি মগ য ককািটট আপিাগক রসগাগিট ছাডগত িা য কগিগছ? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

151a BQ61203 োিা  ূমপাি কগি িা তাগদি ওপি আপিাি রসগাগিট এি প্রভাি রিগয় আপরি উরিগ্ন 

রছগলি 

1 2 88 99 

151b BQ61209 রসগাগিগটি দাগমি জিয 1 2 88 99 

151c BQ61227 রসগাগিগটি পযাগকগটি ওপি সতকীকির্ িাতণাি জিয 1 2 88 99 
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  রসগাগিট— াির্া 
152 SB61200 আপরি রক মগি কগিি রসগাগিট খাওয়া . .  .? 

1   আপিাি স্বাগযযি পগক্ষ ভাল 

2   আপিাি স্বাগযযি পগক্ষ ভাল িা খািাপ রকছুই িয় 

3   আপিাি স্বাগযযি পগক্ষ ভাল িয় 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

 

 

 

সাক্ষাতকাি গ্রহর্কািীি জিয তথ্যঃ প্রগয়াজি হগল প্রে টট আিাি পডুি। প্রেগুরলি উত্তি কদিাি জিয িীগিি িগে কদওয়া মাপকাটি িযিহাি করুি। 

আরম এখি আপিাগক রকছু কিাগ এিং স্বাগযযি অিযা পগড ক ািাগিা কেগুগলা রসগাগিট িযিহাি কিগলও হগত পাগি আিাি িা কিগলও হগত পাগি। আপরি ো জাগিি িা রিশ্বাস কগিি 

তাি ওপি রিভণি কগি আপিাি রক মগি হয় রসগাগিট িযিহাি কিগল রিগিি কিাগ গুগলা হগত পাগি? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

153a KN61221 িযিহািকািী কদি করাক হগত পাগি 1 2 88 99 

153b KN61231 পুরুষ  ূমপািকািী কদি পুরুষত্বহীিতা হগয় থ্াগক 1 2 88 99 

153c KN61259  ূমপািকািী কদি মুগখ কযািাি হগয় থ্াগক 1 2 88 99 

153d KN61257  ূমপািকািী কদি গলায় কযািাি হগয় থ্াগক 1 2 88 99 

153e KN61241  ূমপািকািী কদি িুসিুস এ কযািাি হগয় থ্াগক 1 2 88 99 

153f KN61211  ূমপািকািী কদি হৃদ কিাগ হগয় থ্াগক 1 2 88 99 

153g KN61248  ূমপািকািী টটরি হগয় থ্াগক 1 2 88 99 

154 KN61109 েরদ ককাি গভণিতী মরহলা রসগাগিট খাি তাহগল তাি গগভণ কে সন্তাি আগছ তাি রক ক্ষরত হগত পাগি? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

সাক্ষাতকাি গ্রহর্কািীি জিয তথ্যঃ প্রগয়াজি হগল প্রে টট আিাি পডুি। প্রেগুরলি উত্তি কদিাি জিয িীগিি িগে কদওয়া মাপকাটি িযিহাি করুি।  

আরম এখি আপিাগক রকছু কিাগ এিং স্বাগযযি অিযা পগড ক ািাগিা কেগুগলা পযারসভ রসগাগিট কমারকং (  েখি আপরি অিয ককাগিা িযক্তক্তি  ূমপাি কিাি সময় কসই ক া াঁয়া টা রিঃশ্বাস 
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এি সাগথ্ রিগয় থ্াগকি) কিগলও হগত পাগি আিাি িা কিগলও হগত পাগি। আপরি ো জাগিি িা রিশ্বাস কগিি তাি ওপি রিভণি কগি আপিাি রক মগি হয় পযারসভ রসগাগিট কমারকং 

কিগল রিগিি কিাগ গুগলা হগত পাগি? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক  

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

155a KN61251 োিা  ূমপাি কগি িা তাগদি রক িুসিুগস কযািাি হগত পাগি 1 2 88 99 

155b KN61227 োিা  ূমপাি কগি িা তাগদি রক হৃদ কিাগ হগত পাগি 1 2 88 99 

155c KN61255 িাচ্চা কদি রক শ্বাসকষ্ট িা হা াঁপারি কিাগ হগত পাগি 1 2 88 99 

 

 

 

156 

 

 

 

KN61238 

 

 

েরদ ককাি গভণিতী মরহলা পগিাক্ষভাগি রসগাগিগটি ক া াঁয়া রিঃশ্বাস এি সাগথ্ কিয় তাহগল তাি গগভণ কে সন্তাি আগছ তাি রক ক্ষরত হগত পাগি? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

সাক্ষাতকাি গ্রহর্কািীি জিয তথ্যঃ প্রগয়াজি হগল প্রে টট আিাি পডুি। প্রেগুরলি উত্তি কদিাি জিয িীগিি িগে কদওয়া মাপকাটি িযিহাি করুি। 

িীগি কদওয়া রসগাগিট এি সম্পগকণ প্ররতটট িাকয রক সরতয িারক রমগথ্য? 

1   সরতয 

2   রমগথ্য 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

157a KN61441 রসগাগিগট কে রিগকাটটি থ্াগক তাি জিযই কির িভাগ সময় কযািাি হগয় থ্াগক 1 2 88 99 

157b KN61445 রিগকাটটি হল রসগাগিট এি এমি একটট উপাদাি ো সিাই কক  ূমপাি কিগত িা য 

কগি 

1 2 88 99 

  রসগাগিট—হাল্কা/ মাঝারি 

সাক্ষাতকাি গ্রহর্কািীি জিয তথ্যঃ প্রগয়াজি হগল প্রে টট আিাি পডুি। প্রেগুরলি উত্তি কদিাি জিয িীগিি িগে কদওয়া মাপকাটি িযিহাি করুি। 

তামাক সংযাগুরল অলাইট” রসগাগিট রিক্তে কগি কেগুরল কিগুলাি রসগাগিগটি কথ্গক আলাদা রিজ্ঞারপত কিা হয়। 

হালকা রসগাগিগটি রিষগয় িীগি কলখা প্ররতটট রিিৃরতি পগক্ষ অিুগ্রহ কগি আমাগক জািাি কে আপরি অতীি িাজী, িাজী, িাজী িা অিাজী রকছুই িয়, অিাজী, িা অতীি অিাজী রকিা। 

1   অতীি িাজী 

2   িাজী 
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3   িাজী িা অিাজী রকছুই িয় 

4   অিাজী 

5   অতীি অিাজী 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

158a LM61321 লাইট রসগাগিট কিগুলাি রসগাগিগটি কিগয় কম 

ক্ষরতকি। 

1 2 3 4 5 88 99 

158b LM61331 লাইট রসগাগিট কিগুলাি রসগাগিগটি কিগয় 

আপিাি গলা ও িুগকি জিয তুলিামূলকভাগি 

কির  স্বাচ্ছন্দয। 

1 2 3 4 5 88 99 

  রসগাগিট—সতকীকির্ িাতণা 

159 WL61101 রসগাগিট পযাগকট এি সম্পগকণ এখি ভািুি। 

আপরি েতদূি জাগিি, ভািগত কী ককািও রসগাগিট পযাগকগটি ওপি সতকীকির্ িাতণা আগছ? 

1   হযা াঁ 

2   িা   => 173/CH755কত োি 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক   => 173/CH755কত োি 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা   => 173/CH755কত োি 

160 WL61201 গত 30 রদগি, আপরি কত ঘিঘি রসগাগিট এি পযাগকগট সতকীকির্ িাতণা লক্ষয কগিগছি? 

1   কখিই িা   => 162/WL221 কত োি 

2   একিাি ককাি একটট সময় 

3   প্রায়ই 

4   েখিই আরম  ূমপাি করি 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক   => 162/WL221 কত োি 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা   => 162/WL221কত োি 

161 WL61211 গত 30 রদগি, আপরি কত ঘিঘি রসগাগিট এি পযাগকগট সতকীকির্ িাতণা খুি ভাগলা কগি কদগখগছি িা পগডগছি? 

1   কখিই িা 

2   কদারিৎ 

3   একিাি ককাি একটট সময় 

4   প্রায়ই 

5   রিয়রমতভাগি 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 
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99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

162 WL61221 গত 30 রদগি,রসগাগিট এি পযাগকগট সতকীকির্ িাতণা রক আপিাগক রসগাগিট খাওয়া কথ্গক রিিত কিগখগছ  ূমপাি কিাি সময়? 

1   কখিই িা 

2   কগয়কিাি 

3   একিাি ককাি একটট সময় 

4   অগিকিাি 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

 

163 

 

WL61313 

 

গত 30 রদগি, আপরি রক রসগাগিট এি পযাগকগট স্বাযয সতকীকির্ িাতণা িা কদখা িা কসই রিষগয় িা ভািাি জিয ককাি কিষ্টা কগিরছগলি—কেমি কেগক কদওয়া, 

দৃটষ্টি িাইগি িাখা, রসগাগিট ককস িযিহাি কিা, রকছু রিরদণষ্ট সতকীকির্ িাতণা এরডগয় োওয়া, অথ্িা অিয রকছু? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

164 WL61411 কতটা মাত্রায়, রসগাগিট পযাগকগটি গাগয় কলখা স্বাযয সতকীকির্ িাতণা আপিাগক স্বাগযযি ঝুাঁ রকি (স্বাগযযি রিপদ) কথ্া ভারিগয়গছ? 

1   এগকিাগিই িা 

2   অল্প রকছুটা 

3   অগিকটা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) 

165 WL61421 রসগাগিগটি পযাগকগট  সতকীকির্ িাতণা কতটা মাত্রায় আপিাগক রসগাগিট িজণি কিগত িা য কিগি? 

1   এগকিাগিই িা 

2   অল্প রকছুটা 

3   অগিকটা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

166 WL61425 রসগাগিট এি পযাগকগট সতকীকির্ িাতণা কদখগল আপিাি রক মগি হয়? এগুগলা রক আপিাগক. . .  

1   খুিই সতকণ কগি 

2   রকছুটা সতকণ কগি 

3   রকছুই সতকণ িা  ান্ত কগিিা 

4   রকছুটা  ান্ত কগি 

5   অরত মাত্রায়  ান্ত কগি 
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88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

167 WL61424 রসগাগিট এি পযাগকগটি গাগয় কলখা স্বাযয রিষয়ক সতকীকির্ রিষগয় আপরি রক অিুভি কগিি? অিুভিটট রক . .  . 

1   খুিই অস্বক্তস্তদায়ক 

2   রকছুটা অস্বক্তস্তদায়ক 

3   অস্বক্তস্ত দায়ক িা স্বক্তস্তদায়ক রকছুই িয় 

4   রকছুটা স্বক্তস্তদায়ক 

5   খুিই স্বক্তস্তদায়ক 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

168 WL61426 রসগাগিট পযাগকগটি গাগয় কলখা স্বাযয রিষয়ক সতকীকির্ িাতণা গুগলা কতটা িাস্তরিক? 

1   কমাগটই িাস্তরিক িয় 

2   অল্প মাত্রায় িাস্তরিক 

3   রকছুটা িাস্তরিক 

4   অগিকটা িাস্তরিক 

5   ভীষর্ভাগি িাস্তরিক 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

169 WL61427 রসগাগিট পযাগকগটি গাগয় স্বাযয সতকীকির্ িাতণাটট আপিাি ককমি মগি হয়? এগুরল রক আপিাগক . .  .  

1   প্রিে উরিগ্ন কগি 

2   খুিই উরিগ্ন কগি 

3   রকছুটা উরিগ্ন কগি 

4   সামািযই উরিগ্ন কগি 

5   ককাি িকম উরিগ্ন কগিিা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

170 WL61507 আপরি রক মগি কগিি কে রসগাগিট পযাগকগটি িতণমাগিি কিগয় আিও কির  স্বাযয রিষয়ক তথ্য কলখা দিকাি, িা কম তথ্য থ্াকা দিকাি, অথ্িা িতণমাগি ো 

আগছ তাই থ্াকগল িলগি? 

1   কম স্বাযয রিষয়ক তথ্য 

2   একই িকম 

3   কির  স্বাযয রিষয়ক তথ্য 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 
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171 WL61454 েতদূি আপিাি জািা আগছ, রসগাগিগটি পযাগকগট কে সতকীকির্ কলগিল হয় তাগত রক িজণগিি কিাি িম্বি আগছ? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

172 WL61640 আপরি রক এই তামাক িজণগিি িম্বিটটগত কিাি কগিগছি? 

1   হযা াঁ  

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

173 CH61755 আপরি েরদ তামাক িজণি কিগত িাি তাহগল কতটা সম্ভািিা কে আপরি এই িজণগিি কিাি িাম্বাি, কেখাগি সিলভাগি রসগাগিট িজণগিি পিাম ণ কদওয়া হয়, 

কসই িম্বগি কিাি কিগত আগ্রহী হগিি? 

1   খুি আগ্রহী  

2   রকছুটা আগ্রহী 

3   খুি অল্প আগ্রহী 

4   এগকিাগিই আগ্রহী িই 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

  রসগাগিগটি—মগিাসামাক্তজক রিশ্বাস 

সাক্ষাতকাি গ্রহর্কািীি জিয তথ্যঃ প্রগয়াজি হগল প্রে টট আিাি পডুি। প্রেগুরলি উত্তি কদিাি জিয িীগিি িগে কদওয়া মাপকাটি িযিহাি করুি। 

অিগু্রহ কগি আমায় িলুি আপরি িীগি কদওয়া রিরড সম্পগকণ তথ্য গুগলা রিগয় কতটা অতীি িাজী, িাজী, িাজী িা অিাজী রকছুই িয়, অিাজী, অতীি অিাজী। 

1   অতীি িাজী 

2   িাজী 

3   িাজী িা অিাজী রকছুই িয় 

4   অিাজী 

5   অতীি  অিাজী 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা ) / জারি িা 

174a PS61325 মরহলাগদি রিরড খাওয়া গ্রহিগোগয। 1 2 3 4 5 88 99 

174b PS61323 পুরুষগদি রসগাগিট খাওয়া গ্রহি কোগয। 1 2 3 4 5 88 99 

174c PS61219 আপরি রসগাগিগটি জিয অগিক কির  টাকা খিিা 1 2 3 4 5 88 99 
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কগিি 

174d PS61243 তামাগকি ক া াঁয়া গলায় েত কির  পরিমাগি 

ঝা াঁঝাগলা ( ক্তক্ত ালী ) অিুভি কিগিি, কসটট তত 

কির  ক্ষরতকি 

1 2 3 4 5 88 99 

  রসগাগিট—অিুভূতঝুাঁ রক 

175 PR61710 এখি িলুি েরদ আপরি এখিকাি মগতাই  ূমপাি িারলগয় োি, তাহগল একজি অিযিহািকািী কে রকিা তামাকজাত অথ্িা ক া াঁয়াহীি পর্য (গেমি সুপারি 

অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) ককাগিা রকছু িযিহাি কগি িা তাি তুলিায় আপিাি িুসিুগসি 

কযািাি হওয়াি সম্ভিিা কতটা? আপরি রক িলগিি কে আপিাি . .  . 

1   অিযিহািকািীগদি তুলিায় িুসিুগস কযািাি হওয়াি সম্ভািিা কির  

2   রকছুটা কির  

3   সামািয কির  

4   একই িকম 

5   রকছুটা কম 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

176 PR61311 কত টা পরিমার্ রসগাগিট কখগল আপিাি স্বাগযযি ক্ষরত হগত পাগি? 

1   এগকিাগিই িা 

2   অল্প রকছুটা 

3   অগিকটা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক  

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

177 PR61313 রসগাগিট কখগল কে ভরিষযৎএগেআপিািস্বাগযযিক্ষরতহগতপাগিগসটারিগয়আপরিকতটাউরিগ্ন? 

1   একদমই রিরন্তত িি 

2   একটু রিরন্তত 

3   কমাটামুটট রিরন্তত 

4   ভীষর্ রিরন্তত 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

200/TF024কত োি। 
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  রসগাগিট—স্বল্পরদগিি জিয িজণি 

 

 

সাক্ষাতকাি গ্রহর্কািীি জিয তথ্যঃ  সমগয়ি একক গুরল পডগিি িা। উত্তিটট সটিক সময়কাল রলখুি: রদি, সপ্তাহ িা মাস। 

কতরদি পূগি ণ আপরি রসগাগিট পরিতযাগ কগিরছগলি? 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

178a QA61441a __________ (রদি) 88 99 

178b QA61441b __________ (সপ্তাহ) 88 99 

178c QA61441c __________ (মাস) 88 99 

178d QA61441d __________ (িছি) 88 99 

179 QA61671r আপরি রক হিাৎকগিইরসগাগিটখাওয়ািন্ধকগিগছিিারকেম রসগাগিটখাওয়ািপরিমািকরমগয়গছি? 

1   হিাৎিন্ধকগিরদগয়রছগলি 

2   েম  করমগয় রদগয়রছগলি 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

180 SL61295r  ূমপাি কছগড কদিাি জিয আপরি রক ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য িযিহাি কগিরছগলি? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

181 SB61051r কত ঘি-ঘি রসগাগিট খাওয়াি জিয আপিাি তীব্র্ ইচ্ছা জাগগ? 

1   কখিই িা 

2   রদগি একিাগিিও কম 

3   প্ররতরদি 

4   রদগি অগিক িাি 

5   প্ররত ঘণ্টায় িা তাি কির  

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

সাক্ষাতকাি গ্রহর্কািীি জিয তথ্যঃ প্রগয়াজি হগল প্রে টট আিাি পডুি। প্রেগুরলি উত্তি কদিাি জিয িীগিি িগে কদওয়া মাপকাটি িযিহাি করুি। 

আপরি রসগাগিট িজণি কিাি কে প্রগিষ্টা  রিগয়রছগলি  তাি জিয রিগিি ককাি পন্থা টট আপিাগক সাহােয কগিরছল িন্ধ কিগত? 
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1   হযা াঁ 

2   িা  

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

182a SM61921r রিগকাটটি গাম 1 2 88 99 

182b SM61922r রিগকাটটি পযাি 1 2 88 99 

182c SM61940r িুপ্ররপওি 1 2 88 99 

182d EQ61101r ই-রসগাগিট 

কিাট: এগুরল দ্রিয কেমি রসসা কপি, হুকা কপি, কভপ কপি, ই-রসসা এিং ই-হুকা, োি 

মা যগম আপরি ক া াঁয়াি পরিিগতণ িাষ্প শ্বাস গ্রহগিি মা যগম কিগিি 

1 2 88 99 

182e CH61969r অিসাি রলরিক 1 2 88 99 

182f CH61961r িজণগিি কিাি িম্বি 1 2 88 99 

182g CH61939r কাউক্তিরলং 1 2 88 99 

182h CH61962r MCessation/ এম রিিৃরত্ত 1 2 88 99 

182i CH61977ro অিয পন্থা িন্ধ কিাি জিযঃ ______________________________ 1 2 88 99 

  রসগাগিট—িজণি কিাি কাির্ 

সাক্ষাতকাি গ্রহর্কািীি জিয তথ্যঃ প্রগয়াজি হগল প্রে টট আিাি পডুি। প্রেগুরলি উত্তি কদিাি জিয িীগিি িগে কদওয়া মাপকাটি িযিহাি করুি। 

রিগি কলখা ককাি কািগিি জিয আপরি রসগাগিট   ূমপাি কিা কছগড রদগয়গছি? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

183a TC61188 রসগাগিট খাওয়া ইরতমগ যই আপিাি স্বাগযযি ক্ষরত কগিগছ। 1 2 88 99 

183b TC61189 আরম উরিগ্ন রছলাম কে রসগাগিট খাওয়া ভরিষযগত আমাি স্বাযযগক ক্ষরত কিগত পাগি। 1 2 88 99 

183c TC61190 আরম উরিগ্ন রছলাম কে আমাি রসগাগিট খাওয়া অ- ূমপায়ীগদি ক্ষরত সা ি কিগত 

পাগি। 

1 2 88 99 

183d TC61191 রসগাগিট খুিই দামী। 1 2 88 99 

183e TC61192 এখি খুি কম জায়গা আগছ কেখাগি  ূমপাি কিাি অিুমরত আগছ। 1 2 88 99 

183f TC61193 স্বাগযযি পগক্ষ ঝুাঁ রক গুরল সম্পগকণ রিজ্ঞাপি ও তথ্য আমাগক রসগাগিট খাওয়া িন্ধ 

করিগয়গছ। 

1 2 88 99 

183g TC61194 রসগাগিট পযাগকগটি উপি সতকীকির্ িাতণা আমাগক িন্ধ করিগয়গছ। 1 2 88 99 
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183h TC61195 রসগাগিট কছগড রদগয় আরম আমাি সন্তাগিি জিয একটট রিদ ণি ধতিী কিগত 

কিগয়রছলাম। 

1 2 88 99 

183i TC61196 আমাি ঘরিষ্ট িনু্ধ-িান্ধি এিং পরিিাি আমাি রসগাগিট খাওয়া পছন্দ কগি িা। 1 2 88 99 

183j TC61197 একজি ডাক্তাি িা অিয স্বাযযকমী আমাগক রসগাগিট খাওয়া কছগড কদিাি জিয পিাম ণ 

রদগয়রছগলি। 

1 2 88 99 

183k TC61198 রিতয প্রগয়াজিীয় জরুিী ক্তজরিস কেমি খাদয িা জ্বালারি আিও কির  দামী হগয় কগগছ। 1 2 88 99 

183l TC61199o অিযািয কাির্: ______________________________ 1 2 88 99 

  রসগাগিট—অিযিহািকািীি  াির্া 

184 SB61200r আপরি রক মগি কগিি রসগাগিট কখগল . .  .? 

1   স্বাগযযি পগক্ষ ভাল 

2   স্বাগযযি পগক্ষ ভাল ও িয়, খািাপ ও িয় 

3   স্বাগযযি পগক্ষ ভাল িয় 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক  

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

সাক্ষাতকাি গ্রহর্কািীি জিয তথ্যঃ প্রগয়াজি হগল প্রে টট আিাি পডুি। প্রেগুরলি উত্তি কদিাি জিয িীগিি িগে কদওয়া মাপকাটিিযিহাি করুি। 

আরম এখি আপিাগক রকছু কিাগ এিং স্বাগযযি অিযা পগড ক ািাগিা কেগুগলা রসগাগিট িযিহাি কিগলও হগত পাগি আিাি িা কিগলও হগত পাগি। আপরি ো জাগিি িা রিশ্বাস কগিি 

তাি ওপি রিভণি কগি আপিাি রক মগি হয় রসগাগিট িযিহাি কিগল িীগিি কিাগ গুগলা হগত পাগি? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা ) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

185a KN61221r িযিহািকািী কদি করাক হগত পাগি 1 2 88 99 

185b KN61231r পুরুষ  ূমপািকািী কদি পুরুষত্বহীিতা হগয় থ্াগক 1 2 88 99 

185c KN61259r  ূমপািকািী কদি মুগখ কযািাি হগয় থ্াগক 1 2 88 99 

185d KN61257r  ূমপািকািী কদি গলায় কযািাি হগয় থ্াগক 1 2 88 99 

185e KN61241r  ূমপািকািী কদি িুসিুস এ কযািাি হগয় থ্াগক 1 2 88 99 

185f KN61211r  ূমপািকািী কদি হৃদ কিাগ হগয় থ্াগক 1 2 88 99 

185g KN61248r  ূমপািকািী টটরি হগয় থ্াগক 1 2 88 99 

186 KN61109r েরদ ককাি গভণিতী মরহলা রসগাগিট খাি তাহগল তাি গগভণ কে সন্তাি আগছ তাি রক ক্ষরত হগত পাগি? 

1   হযা াঁ 

2   িা 
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88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

সাক্ষাতকাি গ্রহর্কািীি জিয তথ্যঃ প্রগয়াজি হগল প্রে টট আিাি পডুি। প্রেগুরলি উত্তি কদিাি জিয িীগিি িগে কদওয়া মাপকাটিিযিহাি করুি। 

আরম এখি আপিাগক রকছু কিাগ এিং স্বাগযযি অিযা পগড ক ািাগিা কেগুগলা  পগিাক্ষ রসগাগিট কসিি ( েখি আপরি অিয ককাগিা িযক্তক্তি  ূমপাি কিাি সময় কসই ক া াঁয়া টা রিঃশ্বাস 

এি সাগথ্ রিগয় থ্াগকি) কিগলও হগত পাগি আিাি িা কিগলও হগত পাগি। আপরি ো জাগিি িা রিশ্বাস কগিি তাি ওপি রিভণি কগি আপিাি রক মগি হয়  পগিাক্ষ রসগাগিট কসিি 

কিগল িীগিি কিাগ গুগলা হগত পাগি? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

187a KN61251r োিা  ূমপাি কগি িা তাগদি রক িুসিুগস কযািাি হগত পাগি 1 2 88 99 

187b KN61227r োিা  ূমপাি কগি িা তাগদি রক হৃদ কিাগ হগত পাগি 1 2 88 99 

187c KN61255r িাচ্চা কদি রক শ্বাসকষ্ট িা হা াঁপারি কিাগ হগত পাগি 1 2 88 99 

188 KN61238r েরদ ককাি গভণিতী মরহলা পগিাক্ষভাগি রসগাগিগটি ক া াঁয়া রিঃশ্বাস এি সাগথ্ কিয় তাহগল তাি গগভণ কে সন্তাি আগছ তাি রক ক্ষরত হগত পাগি? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

সাক্ষাতকাি গ্রহর্কািীি জিয তথ্যঃ প্রগয়াজি হগল প্রে টট আিাি পডুি। প্রেগুরলি উত্তি কদিাি জিয িীগিি িগে কদওয়া মাপকাটিিযিহাি করুি। 

িীগি কদওয়া রসগাগিট এি সম্পগকণ প্ররতটট িাকয রক সরতয িারক রমগথ্য? 

1   সরতয 

2   রমগথ্য 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

189a KN61441r রসগাগিগট কে রিগকাটটি থ্াগক তাি জিযই কির িভাগ সময় কযািাি হগয় থ্াগক 1 2 88 99 

189b KN61445r রিগকাটটি হল রসগাগিট এি এমি একটট উপাদাি ো সিাই কক  ূমপাি কিগত িা য 

কগি 

1 2 88 99 

  

 

রসগাগিট–অিযিহািকািী—সামািয/হালকা 
190 LM61321r তামাক সংযাগুরল অলাইট” রসগাগিট রিক্তে কগি কেগুরল কিগুলাি রসগাগিগটি কথ্গক আলাদা রিজ্ঞারপত কিা হয়। 
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হালকা রসগাগিগটি রিষগয় িীগি কলখা প্ররতটট রিিৃরতি পগক্ষ অিুগ্রহ কগি আমাগক জািাি কে আপরি অতীি িাজী, িাজী, িাজী িা অিাজী রকছুই িয়, অিাজী, 

িা অতীি অিাজী রকিা। 

লাইট রসগাগিট কিগুলাি রসগাগিগটি কিগয় কম ক্ষরতকি। 

1   অতীি িাজী  

2   িাজী 

3   িাজী িা অিাজী রকছুই িয় 

4   অিাজী 

5   অতীি অিাজী 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

  রসগাগিটঅিযিহািকািী—সতকীকির্িাতণা 
191 WL61101r রসগাগিট পযাগকট এি সম্পগকণ এখি ভািুি। 

আপরি েতদূি জাগিি,ভািগত কী ককািও রসগাগিট পযাগকগটি ওপি সতকীকির্ িাতণা আগছ? 

1   হযা াঁ 

2   িা   => 199a/PS325rকত োি  

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক   => 199a/PS325rকত োি  

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা   => 199a/PS325rকত োি 

192 WL61201r গত 30 রদগি, আপরি কত ঘিঘি রসগাগিট এি পযাগকগট সতকীকির্ িাতণা লক্ষয কগিগছি? 

1   কখিই িা 

2   একিাি ককাি একটট সময় 

3   প্রায়ই 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

193 WL61425r রসগাগিট এি পযাগকগট সতকীকির্ িাতণা কদখগল আপিাি রক মগি হয়? এগুগলারক আপিাগক. . .  

1   খুিই সতকণ কগি 

2   রকছুটা সতকণ কগি 

3   রকছুই সতকণ িা  ান্ত কগিিা 

4   রকছুটা  ান্ত কগি 

5   অরত মাত্রায়  ান্ত কগি 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 
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194 WL61424r রসগাগিট এি পযাগকগটি গাগয় কলখা স্বাযয রিষয়ক সতকীকির্ রিষগয় আপরি রক অিুভি কগিি? অিুভিটট রক . .  . 

1   খুিই অস্বক্তস্তদায়ক 

2   রকছুটা অস্বক্তস্তদায়ক 

3   অস্বক্তস্ত দায়ক িা স্বক্তস্তদায়ক রকছুই িয় 

4   রকছুটা স্বক্তস্তদায়ক 

5   খুিই স্বক্তস্তদায়ক 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

195 WL61426r রসগাগিট পযাগকগটি গাগয় কলখা স্বাযয রিষয়ক সতকীকির্ িাতণা গুগলা কতটা িাস্তরিক িগল আপিাি মগি হয় 

1   কমাগটই িাস্তরিক িয় 

2   অল্প মাত্রায় িাস্তরিক 

3   রকছুটা িাস্তরিক 

4   অগিকটা িাস্তরিক 

5   ভীষর্ভাগি িাস্তরিক 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

196 WL61427r রসগাগিট পযাগকগটি গাগয় স্বাযয সতকীকির্ িাতণাটট আপিাি ককমি মগি হয়? এগুরলরক আপিাগক . .  .  

1   প্রিে উরিগ্ন কগি 

2   খুিই উরিগ্ন কগি 

3   রকছুটা উরিগ্ন কগি 

4   সামািযই উরিগ্ন কগি 

5   ককাি িকম উরিগ্ন কগিিা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

197 WL61507r আপরি রক মগি কগিি কে রসগাগিট পযাগকগটি িতণমাগিি কিগয় আিও কির  স্বাযয রিষয়ক তথ্য কলখা দিকাি, িা কম তথ্য থ্াকা দিকাি, অথ্িা িতণমাগি ো 

আগছ তাই থ্াকগল িলগি? 

1   কম স্বাযয রিষয়ক তথ্য 

2   একই িকম 

3   কির  স্বাযয রিষয়ক তথ্য 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

198 WL61454r েতদূি আপিাি জািা আগছ, রসগাগিগটি পযাগকগট কে সতকীকির্ কলগিল হয় তাগত রক িজণগিি কিাি িম্বি আগছ? 

1   হযা াঁ 
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2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

  রসগাগিগটি—মগিাসামাক্তজক রিশ্বাস 

সাক্ষাতকাি গ্রহর্কািীি জিয তথ্যঃ প্রগয়াজি হগল প্রে টট আিাি পডুি। প্রেগুরলি উত্তি কদিাি জিয িীগিি িগে কদওয়া মাপকাটি িযিহাি করুি। 

অিুগ্রহ কগি আমায় িলুি আপরি িীগি কদওয়া রিরড সম্পগকণ তথ্য গুগলা রিগয় কতটা অতীি  িাজী, িাজী, িাজী িা অিাজী রকছুই িয়, অিাজী, অতীি অিাজী। 

1   অতীি িাজী 

2   িাজী 

3   িাজী িা অিাজী রকছুই িয় 

4   অিাজী  

5   অতীি   অিাজী 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

199a PS61325r মরহলাগদি রিরড খাওয়া গ্রহিগোগয। 1 2 3 4 5 88 99 

199b PS61323r পুরুষগদি রসগাগিট খাওয়া গ্রহি কোগয। 1 2 3 4 5 88 99 

  রিরড—অতীত ও িতণমাি িযিহারিক হাি 

200 TF61024 আরম এখি আপিাগক রিরড রিগয় ক্তজজ্ঞাসা কিি 

এখি আমাগক িলুি, আপরি রক িতণমাগি রিরড খাি, িা অতীগত কখিও কখগয়গছি, িা কখিওই খািরি? 

1   িতণমাগি আপরি রক মাগস কমপগক্ষ একিাি  ূমপাি 

2   িতণমাগি মাগস একিাগিি কম  ূমপাি কগিি   => 281/SB170rকত োি। 

3   অতীগত  ূমপাি কিগতি রকন্তু তািপি িন্ধ কগিগছি   => 275a/AQ180aকত োি। 

4   কখিই  ূমপাি কগিি রি   => 281/SB170rকত োি। 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক   => 281/SB170rকত োি। 

99   DK (পডগিি িা ) / জারি িা   => 281/SB170rকত োি। 

201 TF61029 গগড, আপরি কত ঘিঘি রিরড  ূমপাি কগিি? 

1   সপ্তাগহ একিাগিি কম   => 204/TC082কত োি। 

2   সপ্তাগহ একিাি 

3   সপ্তাগহ দুইিাি 

4   সপ্তাগহ 3-5 িাি 
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5   প্ররতরদি িা প্রায় প্ররতরদি   => 203/TF021কত োি। 

6   রদগি একিাগিি কির    => 203/TF021কত োি। 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক   => 204/TC082কত োি। 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা   => 204/TC082কত োি। 

202 TF61023 গগড রহসাগি, আপরি প্ররত সপ্তাগহ কত গুগলা কগি রিরড খাি? 

______________________ 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

204/TC082 কত োি। 

203 TF61021 গগড প্ররতরদি আপরি কতগুগলা রিরড খাি? 

__________ 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

204 TC61082 েরদ উত্তিদাতা রসগাগিট ই রিরড দুগটাই খায় তগি এই প্রেটা তাগক ক্তজজ্ঞাসা কিগি  

েরদ আপিাগক ককিল রসগাগিট িা রিরড কখগত হয় তাহগল ককািটট আপরি কখগত পছন্দ কিগিি? 

1  রসগাগিট 

2  রিরড 

88  R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99  DK (পডগিি িা) / জারি িা 

  রিরড—ককি এিং কখি 

সাক্ষাতকাি গ্রহর্কািীি জিয তথ্যঃ প্রগয়াজি হগল প্রে টট আিাি পডুি। প্রেগুরলি উত্তি কদিাি জিয িীগিি িগে কদওয়া মাপকাটি িযিহাি করুি। 

িীগি কলখা ককাি পরিরযরতগত আপরি রিরড খাি? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

205a TU61205 সামাক্তজক অিুষ্ঠাগি। 1 2 88 99 

205b TU61207 েখি আরম অিযািয কলাগকদি সাগথ্ মারিগয় রিগত িাই। 1 2 88 99 

205c TU61208 েখি ককউ আমাগক একটা কদয় কগি। 1 2 88 99 

205d TU61204 েখি আরম রসগাগিগটি খিি িহি কিগত পারি িা। 1 2 88 99 

205e TU61206 েখি আরম রসগাগিট খুাঁগজ পাই িা। 1 2 88 99 
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205f TU61222o অিযািয পরিরযরত: ______________________________ 1 2 88 99 

সাক্ষাতকাি গ্রহর্কািীি জিয তথ্যঃ প্রগয়াজি হগল প্রে টট আিাি পডুি। প্রেগুরলি উত্তি কদিাি জিয িীগিি িগে কদওয়া মাপকাটি িযিহাি করুি। 

রিগি কলখা ককাি কািগিিজিযআপরি রিরড  ূমপাি কিা শুরু কগিরছগলি? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

206a TC61311 িনু্ধ-িান্ধি িা পরিিাগিি সদসযিা রিরড কখত। 1 2 88 99 

206b TC61314 রিরড পাওয়া োগচ্ছ সাগ যি মগ য 1 2 88 99 

206c TC61310 রমরডয়াি কলাগকিা (খযাতিামা িযক্তক্ত/অরভগিতা/অিুকির্ীয় িযক্তক্ত) রিরড খায়। 1 2 88 99 

206d TC61303 আরম কভগিরছলাম রিরড আমাি ওজি কমাগত সাহােয কিগি। 1 2 88 99 

206e TC61304 আরম ভািতাম, রিরড কখগল আমাি মািরসক িাপ কমাগত সাহােয কিগত পাগি।। 1 2 88 99 

206f TC61305 রিরড খাওয়াটাগক উপগভাগ কিাি জিয আরম খুি উত্সুক রছলাম। 1 2 88 99 

206g TC61308 আরম ভািতাম কে রিরড খাওয়া আমাগক সময় কাটাগত সাহােয কিগি। 1 2 88 99 

206h TC61313 রিরড অিযািয তামাক দ্রগিযি কথ্গক কম ক্ষরতকািক। 1 2 88 99 

206i TC61347 রিরডি পযাগকট খুিই আকষ ণর্ীয়। 1 2 88 99 

206j TC61315 রিরডি স্বাদ ভাল। 1 2 88 99 

206k TC61317 রিরড খাওয়া খুিই আিন্দদায়ক। 1 2 88 99 

206l TC61319o অিযািয কাির্: ______________________________ 1 2 88 99 

  রিরড—ব্র্যাগেিপছন্দ 

207 TB61103 আরম এখি আপিাগক আপিাি রিরডি ব্র্যাগেি িযাপাগি এিং ক ষিাগিি রিরড ককিাি িযপাগি ক্তজজ্ঞাসা কিি। 

আপিাি রক ককাগিা রিরদণষ্ট ব্র্যাগেি রিরড আগছ কেটা আপরি সা ািিত  ূমপাি কগি থ্াগকি? 

1   হযা াঁ 

2   িা   => 215a/LP266কত োি। 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক   => 215a/LP266কত োি। 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা   => 215a/LP266কত োি। 

208 TB61106o সাক্ষাতকাি গ্রহর্কািীি জিয তথ্যঃ উত্তিদাতাি ককিা ব্র্যােটট রলখুি। 

সিিািি আপরি ককাি রিরদণষ্ট ব্র্যাগেি রিরড আপরি খাি? 

অথ্িা আপিাি সা াির্তঃ খাওয়া রিরডি ব্র্যাগেি িামরক? 

____________________________ 

87   আরম সা ািিত কে রিরড খাই তাি ককাগিা ব্র্যাে িাম কিই। 
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88   R (পডগিি িা ) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

209a TB61351 আপরি কে রিরড খাি কসটট রক কাগগজ িা প্লারস্টক মুগড আগস িারক শু ু দরড রদগয় িা াঁ া হয়? 

1   কাগগজ মুগড িাখা হয় 

2   প্লারস্টগক মুগড িাখা হয় 

3   ককাগিা পযাগকক্তজং হয় িা, শু ু দরড রদগয় িা াঁ া হয় 

4   অিযািয  ( রিরদণষ্ট করুি): ______________________________ 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

210 TB61355 আপরি কে রিরড খাি কসটটি একটট পযাগকগট িা িাক্তণ্ডগল কটা রিরড থ্াগক? 

______________________________ 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

211 TB61115 সাক্ষাতকাি গ্রহর্কািীি জিয তথ্যঃ উত্তগিি রিকল্পগুরল পডগিি িা। 

আপিাি সিিািি িযিহাি কিা রিরডি ব্র্যােটট কতরদি  গি খাগচ্ছি? 

1   1 িছগিি কম 

2   1-5 িছি 

3   5 িছগিি কির  

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

সাক্ষাতকাি গ্রহর্কািীি জিয তথ্যঃ প্রগয়াজি হগল প্রে টট আিাি পডুি। প্রেগুরলি উত্তি কদিাি জিয িীগিি িগে কদওয়া মাপকাটি িযিহাি করুি। 

এই ব্র্যাগেি রিরড কিগছ রিগত, িীগি কলখা রিষয় গুরলি মগ য ককাি ও একটটি ওপি রভরত্ত কগি রক রসদ্ধান্ত রিগয়রছগলি? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

212a TB61123 দাম 1 2 88 99 

212b TB61121 উচ্চ গুর্গত মাি 1 2 88 99 

212c TB61125 স্বাদ। 1 2 88 99 

212d TB61127 এই ব্র্যাে আমাি স্বাগযযি পগক্ষ কম ক্ষরতকািক 1 2 88 99 

212e TB61133 আমাি িনু্ধিা এই ব্র্যাে িযিহাি কগি 1 2 88 99 

213 RH61331 আপরি রক মগি কগিি কে আপরি সা াির্ত কে রিরড ব্র্যাে িযিহাি কগিি তা অিযািয ব্র্যাগেি রিরডি কিগয় সামািয কম ক্ষরতকি, একই িকম িা সামািয 

কির  ক্ষরতকি? 
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1   সামািয কম ক্ষরতকি 

2   একই িকম 

3   অল্প কির  ক্ষরতকি 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

 

 

 

 

214 

 

 

 

 

RH61332 

অিুগ্রহ কগি আমাগক জািাি কে, িীগি কলখা প্ররতটট রিিৃরতি পগক্ষ আপরি অতীি িাজী, িাজী, িাজী িা অিাজী রকছুই িয়, অিাজী, িা অতীি অিাজী রকিা। 

আরম সা ির্তঃ কে ব্র্যাগেি রিরডখাই তা অিযািয রিরড ব্র্যাগেি কিগয় আমাি গলা ও িুগক কম েন্ত্রর্া কদয়। 

1   অতীি িাজী 

2   িাজী 

3   িাজী িা অিাজী রকছুই িয় 

4   অিাজী 

5   অতীি অিাজী 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

  রিরড—ক ষকগিরকগিরছগলি 

215a LP61266 সাক্ষাতকাি গ্রহর্কািীি জিয তথ্যঃ উত্তগিি রিকল্পগুরল পডগিি িা 

উত্তিদাতাি উগেখ কিা ককিলমাত্র একটট উত্তগিি রিকল্প িাছুি 

আপরি আপিাি জগিয ক ষ রিরড ককাি কদাকাি িা স্টল কথ্গক কথ্গক রকগিরছগলি? 

01   িাস্তাি রিগেতা 

02   এলাকাি কদাকাি 

03   সুপাি মাগকণট 

04   িাগয়ি কদাকাি 

05   িাি/রিগিাদি রিেয় ককন্দ্র (কাগিগটরিয়া) 

06   কহাগটল 

07   শুল্ক-মুক্ত কদাকাি 

08   কদগ ি িাইগি কথ্গক 

09   একটট সি ণ সা ািগর্ি োতায়াগতি োিিাহগিি (িাস, করি িা জাহাজ) মগ য রিগেতাি কথ্গক 

10   তামাগকি কদাকাি 

11   সামরিক রিপিরি 

12   িনু্ধ/ সহগোগী/ আত্মীয়/ কম ণদাতা 

13   ইন্টাগি ণট কথ্গক 
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14   পাি/ রিরডি কদাকাি  

15   তামাক রিগ ষজ্ঞ  

16   মুরদ কদাকাি  

17   িলমাি তামাক  রিগেতা  

18   অিযািয (উগেখ করুি): _______________________________ 

76   ক ষিাি ককাথ্া কথ্গক রকগিগছি তা মগি কিই   => 228/PU738কত োি 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক  

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

216 LP61210 আপিাি ক ষ ককিা রিরডটট রক আপিাি সিিািি িযিহাি কিা ব্র্াগেি রছল? 

1   হযা াঁ   => 218/LP220কত োি। 

2   িা 

3   ককািও সা ািিত িযিহাি কিা ব্র্যাে কিই 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক   => 218/LP220কত োি। 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা   => 218/LP220কত োি। 

217 LP61212o সাক্ষাতকাি গ্রহর্কািীি জিয তথ্যঃ উত্তিদাতাি ককিা ব্র্যােটট রলখুি। 

আপরি ককাি ব্র্যাগেি রিরড ক ষিাি রকগিরছগলি? কেমি- প্রকা , িা াঁ ী, সম্ভাজ 

রিরড ব্র্যাে এি িাম ______________________________ 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

218 LP61220 আপরি েখি ক ষিাি আপিাি জিয রিরড রকগিরছগলি, তখি তা রক কখালা অিযায় িা িাক্তেল রহসাগি রকগিরছগলি? 

1   কখালা অিযায় রিরড 

2   িাক্তেল   => 221/LP235 কত োি। 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক   => 228/PU738 কত োি। 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা   => 228/PU738 কত োি। 

219 LP61225 কতগুগলা রিরড আপরি রকগিরছগলি? 

__________ 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

220 LP61226 সকল কখালা রিরডি জিয কতটাকা আপরি িযয় কগিরছগলি? 

মূলয: __________ টাকা 

8888   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

9999   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

228/PU738 কত োি। 
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221 LP61235 রিরডি কতগুগলা িাক্তেল আপরি রকগিরছগলি? 

__________ 

েরদ িাক্তেগলি এি সংখযা = 1 হয় তাহগল 223/LP239কত োি 

েরদ িাক্তেগলি এি সংখযা > 1 হয় তাহগল1 222/LP233কত োি 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক   => 226a/LP218কত োি 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা   => 226a/LP218কত োি 

222 LP61233 আমিা জািগল খুর  হি কে আপরি কত টাকা িযয় কগিি এি জিয।আপিাি জিয ককাি টা িলগত সুরি া হগি- একটট িাক্তেল 

রিরড এি জিয কত টাকা রদগয়গছি অথ্িা পুগিাটা রকিগত কত টাকা রদগয়গছি? 

1   একটা িাক্তেগলি জিয দাম 

2   পুগিা রকগিগছি   => 224/LP236কত োি 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক   => 226a/LP218কত োি 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা   => 226a/LP218কত োি 

223 LP61239 একটট িাক্তেল রসগাগিট এি জিয আপরি কত টাকা রদগয়গছি? 

পরিমার্: __________ টাকা  

8888   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

9999   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

225/LP237 কত োি। 

224 LP61236 সকল রিরডি িাক্তেল ককিাি জিয কতটাকা আপরি খিি কগিরছগলি? 

মূলয: __________ টাকা 

8888   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

9999   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

225 LP61237 একটা িাক্তেগল কতগুগলা রিরড থ্াগক? 

__________ 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

226a LP61218 আপরি কে রিরড রকগি থ্াগকি কসটট রক কাগগজ িা প্লারস্টক মুগড আগস িারক শু ু দরড রদগয় িা াঁ া হয়? 

1   কাগগজ মুগড িাখা হয় 

2   প্লারস্টগক মুগড িাখা হয় 

3   ককাগিা পযাগকক্তজং হয় িা, শু ু দরড রদগয় িা াঁ া হয়   => 228/PU738কত োি 

4   অিযািয ( রিরদণষ্ট করুি): _____________________________   => 228/PU738কত োি 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক   => 228/PU738কত োি 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা   => 228/PU738কত োি 

227 LP61219 আপরি কে রিরডি িাক্তেল রকগিগছি তাি আয়তি রক? 
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1   কিৌকিা িতুভুণজ 

2   ক্তত্রকর্ 

88   R (পডগিি িা ) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

 

228 

 

PU61738 

 

গগড প্ররত মাগস আপরি কত টাকা রিরডি জিয িযয় কগিি? 

মূলয: __________ টাকা 

8888   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক   

9999   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

229 LP61288 গত 6 মাগস এমি ককাি সময় রক কগগছ েখি আপিাি রিরড ককিাি িগল আপিাি পরিিাগিি জিয খািাগিি মত প্রগয়াজিীয় ক্তজরিস ককিাি জিয আপিাি 

কাগছ েগথ্ষ্ট অথ্ ণ রছল িা? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

  রিরড—রিভণি ীলতা 
230 SB61942 আপরি কত তাডাতারড ঘুম কথ্গক ওিাি পি রদগিি প্রথ্ম রিরড টট খাি? 

1   5 রমরিট িা তাি ও কম 

2   6-30 রমরিট 

3   31-60 রমরিট 

4   60 রমরিগটি কির  

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

231 SB61949 আপরি রক রিগজগক রিরড এি ওপি আসক্ত মগি কগিি? ‘আসক্ত’ িলগত আপরি খুি অভযস্ত রিরড এি ওপি। 

1   একদমই আসক্ত িি 

2   হযা াঁ, রকছুটা আসক্ত 

3   হযা াঁ, খুি আসক্ত 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

232 SB61951 কত ঘিঘি রিরড খাওয়া জিয আপিাি তীব্র্ ইচ্ছা জাগগ? 

1   কখিই িা 
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2   রদগি একিাগিিও কম 

3   প্ররতরদি 

4   রদগি অগিক িাি 

5   প্ররত ঘণ্টায় িা তাি কির  

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

233 SB61953 গত 30 রদগি, আপরি কতিাি রিগজগক আটগকগছি রিরড খাওয়া কথ্গক েখি আপিাি  ূমপাি কিত ইচ্ছা হগয়রছল? 

1   কখিই িা 

2   একিাি 

3   কগয়কিাি 

4   অগিকিাি 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

234 SB61955 গত 30 রদগি, আপরি কতিাি এি ক্ষরতকি প্রভাি এি কথ্া কভগি রিরড ক ষ হওয়াি আগগই রিরভগয় কিগলগছি? 

1   কখিই িা 

2   একিাি 

3   কগয়কিাি 

4   অগিকিাি 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

  রিরড—িজণিকিািপ্রগিষ্টা 
235 AQ61161 আপরি কী কখগিা েগথ্ষ্ট গুরুত্ব সহকাগি রিরড িজণি কিাি কিষ্টা কগিরছগলি? 

1  হযা াঁ 

2   িা   => 243/TQ233কত োি  

88  R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক   => 243/TQ233কত োি  

99  DK (পডগিি িা) / জারি িা   => 243/TQ233কত োি 

236 AQ61165 আপরি ক ষিাি এি রিরড িজণি কিাি প্রগিষ্টাি কথ্া কভগি িলুি কখি আপরি আিাি রিরড খাওয়া শুরু কিগলি? 

1   1মাগসি ও কম 

2   1-3মাস আগগ 

3   4-6মাস আগগ 

4   7-12মাস আগগ 
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5   13মাস কথ্গক 3িছি আগগ 

6   3িছগিি কির  

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

সাক্ষাতকাি গ্রহর্কািীি জিয তথ্যঃ সমগয়ি একক পডগত হগি িা। সটিক সময় কাল রলখগত হগিঃ ঘন্টা, রদি, সপ্তাহ,মাস িা িছি। 

ক ষিাি েখি ছাডাি কিষ্টা কগিরছগলি তখি কতরদি রিরড খাওয়া কথ্গক রিিত রছগলি? 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

237a AQ61169a __________ ( ঘণ্টা ) 88 99 

237b AQ61169b __________ ( রদি ) 88 99 

237c AQ61169c __________ ( সপ্তাহ ) 88 99 

237d AQ61169d __________ ( মাস) 88 99 

237e AQ61169e __________ ( িছি ) 88 99 

238 AQ61174 আপরি রক হিাৎকগিইরিরডখাওয়ািন্ধকগিগছিিারকেম রিরডখাওয়ািপরিমািকরমগয়গছি? 

1   হিাৎিন্ধকগিরদগয়রছগলি 

2   েম  করমগয় রদগয়রছগলি 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

239 AQ61127 আপরি রিরড িজণি কিাি জিয রক ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য িযিহাি কগিরছগলি? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

 

 

 

 

সাক্ষাতকাি গ্রহর্কািীি জিয তথ্যঃ সমগয়ি একক পডগত হগি িা। সটিক সময় কাল রলখগত হগিঃ ঘন্টা, রদি, সপ্তাহ,মাস িা িছি। 

আপিাি সিগথ্গক দীঘ ণ সময় রক কেখাগি আপরি রিরড  ূমপাি কগিি রি? 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

240a AQ61178a __________ ( ঘণ্টা ) 88 99 

240b AQ61178b __________ ( রদি ) 88 99 
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240c AQ61178c __________ ( সপ্তাহ ) 88 99 

240d AQ61178d __________ ( মাস) 88 99 

240e AQ61178e __________ ( িছি ) 88 99 

সাক্ষাতকাি গ্রহর্কািীি জিয তথ্যঃ প্রগয়াজি হগল প্রে টট আিাি পডুি। প্রেগুরলি উত্তি কদিাি জিয িীগিি িগে কদওয়া মাপকাটি িযিহাি করুি। 

আপরি রিরড িজণি কিাি কে প্রগিষ্টা রিগয়রছগলি তাি জিয রিগিি ককাি পন্থা টট আপিাগক সাহােয কগিরছল িন্ধ কিগত? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

241a AQ61140 রিগকাটটি গাম 1 2 88 99 

241b AQ61141 রিগকাটটি পযাি 1 2 88 99 

241c AQ61146 িুপ্ররপওি 1 2 88 99 

241d AQ61150 ই-রসগাগিট 

কিাট: এগুরল দ্রিয কেমি রসসা কপি, হুকা কপি, কভপ কপি, ই-রসসা এিং ই-হুকা, োি 

মা যগম আপরি ক া াঁয়াি পরিিগতণ িাষ্প শ্বাস গ্রহগিি মা যগম কিগিি 

1 2 88 99 

241e AQ61147 অিসাি রলরিক 1 2 88 99 

241f AQ61961 িজণগিি কিাি িম্বি 1 2 88 99 

241g AQ61139 কাউক্তিরলং 1 2 88 99 

241h AQ61142 MCessation / এম রিিৃরত্ত 1 2 88 99 

241i AQ61149o অিয পন্থা িন্ধ কিাি জিযঃ ______________________________ 1 2 88 99 

 

 

 

 

 

 

সাক্ষাতকাি গ্রহর্কািীি জিয তথ্যঃ প্রগয়াজি হগল প্রে টট আিাি পডুি। প্রেগুরলি উত্তি কদিাি জিয িীগিি িগে কদওয়া মাপকাটি িযিহাি করুি। 

আপিাি ক ষ রিরড ছাডাি প্রগিষ্টা সিল হয় রি ককি –অথ্ ণাৎ, রিগি কলখা ককাি কািগিিজিযআপরি রিরড িযিহাি কিা আিাি শুরু কগিগছি? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

242a TC61451 রিরড ছাডাি জিয আপিাি  িীগি উপসগ ণ কদখা রদগয়রছল/গদখা কদগি কভগি আপরি 1 2 88 99 



 

68 
 India W3 Mixed  Generated on 2018-09-19 

Q# VarName 

 

IN3-M  Bengali 

 

 

উরিগ্ন। 

242b TC61452 আরম মািরসক িাগপ রছলাম 1 2 88 99 

242c TC61454 আরম খুি একটা প্রভারিত হই রি িন্ধ কগি থ্াকাি কথ্গক 1 2 88 99 

242d TC61455 আমাি জিয খুি সহজ রছল রিরড পাওয়া 1 2 88 99 

242e TC61458 রিরড আিও কির  সস্তা হগয় রগগয়রছল। 1 2 88 99 

242f TC61456 আরম রিরড খাওয়াি ইগছ কক দমি কিগত পারি রি 1 2 88 99 

242g TC61463 িনু্ধিা এিং পরিিাগিি সদসয িা রিরড কখগয়রছল 1 2 88 99 

242h TC61469o অিয কািি ঃঃ ______________________________ 1 2 88 99 

  রিরড—িজণি কিাি পরিকল্পিা 

243 TQ61233 সাক্ষাতকাি গ্রহর্কািীি জিয তথ্যঃ তথ্যপ্রদািকািীগক উত্তি কদিাি জিয রিরড িজণি কিাি মািরসকতা িাখাি প্রগয়াজি কিই। অেরদ”  েটটি ওপি কজাি 

রদি। এখি আরম আপিাগক ভরিষযগত রিরড িজণি কিাি রিষগয় রকছু প্রে ক্তজজ্ঞাসা কিি। 

েরদ আপরি রসদ্ধান্ত কিি কে আগামী ৬ মাগস সম্পূর্ ণ ভাগি রিরড িজণি কিগিি, তাহগল আপরি কত টা রিক্তিত কে আপরি তাগত সিল হগিি? 

1   একদমই রিক্তিত িয় 

2   রকছুটা রিক্তিত 

3   কমাটামুটট রিক্তিত 

4   খুি রিক্তিত 

5   ভীষর্ভাগি রিক্তিত 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

 

 

 

 

 

 

244 

 

 

 

 

 

 

TQ61235 

 

 

 

 

 

েরদ আপরি িাি রিরড খাওয়া িন্ধ কিগত তাহগল আপিাি জিয কতটা কটিি িা সহজ হগি িযাপািটা? 

1   খুি সহজ 

2   রকছুটা সহজ 

3   সহজ ও িয় আিাি কটিি ও িয় 

4   রকছুটা কটিি 

5   খুি কটিি 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 



 

69 
 India W3 Mixed  Generated on 2018-09-19 

Q# VarName 

 

IN3-M  Bengali 

 

 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

245 TQ61244 আপরি রক রিরড ছাডাি ককাি পরিকল্পিা কগিগছি . .  .  

1   আগামী মাগসি মগ য 

2   আগামী 6 মাগসি মগ য 

3   ভরিষযৎএগেগকািসময়, 6 মাগসি পগি হয়ত 

4   ককাি পরিকল্পিা কিই   => 247/TQ250কত োি 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক   => 247/TQ250কত োি 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা   => 247/TQ250কত োি 

246 TQ61246 রিরড ছাডাি রক রিরদণষ্ট ককাি তারিখ রযি কগিগছি? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

247 TQ61250 আপরি কত টা রিরড খাওয়া ছাডগত িাি? 

1   একদম ই িা 

2   অল্প 

3   রকছুটা 

4   অগিকটা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

 

 

 

 

 

 

248 

 

 

 

 

 

 

TQ61253 

 

 

 

 

 

আপরি েরদ আগামী 6 মাগস রিরড খাওয়া যায়ী ভাগি কছগড কদি তাহগল আপিাি রক মগি হয় এটা আপিাি স্বাগযযি উন্নরত কিগি? 

1   একদম ই িা 

2   সামািয 

3   কমাটামুটট ভাগি 

4   খুি উন্নরত হগি 

5   অরতমাত্রায় উন্নরত হগি 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 
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  রিরড—িজণি কিাি কাির্ 

সাক্ষাতকাি গ্রহর্কািীি জিয তথ্যঃ প্রগয়াজি হগল প্রে টট আিাি পডুি। প্রেগুরলি উত্তি কদিাি জিয িীগিি িগে কদওয়া মাপকাটি িযিহাি করুি। রিম্নরলরখত কাির্ গুরলি মগ য 

ককািটট আপিাগক রিরড িজণি কিগত প্রভারিত কগিগছ? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

249a TQ61112 োিা  ূমপাি কগি িা তাগদি ওপি আপিাি রিরড এি প্রভাি রিগয় আপরি উরিগ্ন রছগলি 1 2 88 99 

249b TQ61118 রিরড এি দাগমি জিয 1 2 88 99 

249c TQ61142 রিরড এি পযাগকট কলখা সতকীকির্ িাতণা 1 2 88 99 

  রিরড— াির্া 
250 SB61170 আপরি রক মগি কগিি রিরড কখগল . .  .? 

1   আপিাি স্বাগযযি পগক্ষ ভাল 

2   আপিাি স্বাগযযি পগক্ষ ভাল িা খািাপ রকছুই িয় 

3   আপিাি স্বাগযযি পগক্ষ ভাল িয় 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

 

 

 

সাক্ষাতকাি গ্রহর্কািীি জিয তথ্যঃ প্রগয়াজি হগল প্রে টট আিাি পডুি। প্রেগুরলি উত্তি কদিাি জিয িীগিি িগে কদওয়া মাপকাটি িযিহাি করুি। 

আরম এখি আপিাগক রকছু কিাগ এিং স্বাগযযি অিযা পগড ক ািাগিা কেগুগলা রিরড িযিহাি কিগলও হগত পাগি আিাি িা কিগলও হগত পাগি। আপরি ো জাগিি িা রিশ্বাস কগিি তাি 

ওপি রিভণি কগি আপিাি রক মগি হয় রিরড িযিহাি কিগল রিগিি কিাগ গুগলা হগত পাগি? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

251a KT61212 িযিহািকািী কদি করাক হগত পাগি 1 2 88 99 

251b KT61251 পুরুষ  ূমপািকািী কদি পুরুষত্বহীিতা হগয় থ্াগক 1 2 88 99 
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251c KT61223  ূমপািকািী কদি মুগখ কযািাি হগয় থ্াগক 1 2 88 99 

251d KT61222  ূমপািকািী কদি গলায় কযািাি হগয় থ্াগক 1 2 88 99 

251e KT61221  ূমপািকািী কদি িুসিুস এ কযািাি হগয় থ্াগক 1 2 88 99 

251f KT61211  ূমপািকািী কদি হৃদ কিাগ হগয় থ্াগক 1 2 88 99 

251g KT61231  ূমপািকািী টটরি হগয় থ্াগক 1 2 88 99 

252 KT61228 েরদ ককাি গভণিতী মরহলা রিরড খাি তাহগল তাি গগভণ কে সন্তাি আগছ তাি রক ক্ষরত হগত পাগি? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা ) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

সাক্ষাতকাি গ্রহর্কািীি জিয তথ্যঃ প্রগয়াজি হগল প্রে টট আিাি পডুি। প্রেগুরলি উত্তি কদিাি জিয িীগিি িগে কদওয়া মাপকাটিিযিহাি করুি। 

আরম এখি আপিাগক রকছু কিাগ এিং স্বাগযযি অিযা পগড ক ািাগিা কেগুগলা পযারসভ রিরড কমারকং (েখি আপরি অিয ককাগিা িযক্তক্তি  ূমপাি কিাি সময় কসই ক া াঁয়া টা রিঃশ্বাস এি 

সাগথ্ রিগয় থ্াগকি) কিগলও হগত পাগি আিাি িা কিগলও হগত পাগি। আপরি ো জাগিি িা রিশ্বাস কগিি তাি ওপি রিভণি কগি আপিাি রক মগি হয় পযারসভ রিরড কমারকং কিগল 

িীগিি কিাগ গুগলা হগত পাগি? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

253a KT61260 োিা  ূমপাি কগি িা তাগদি রক িুসিুগস কযািাি হগত পাগি 1 2 88 99 

253b KT61250 োিা  ূমপাি কগি িা তাগদি রক হৃদ কিাগ হগত পাগি 1 2 88 99 

253c KT61277 িাচ্চা কদি রক শ্বাসকষ্ট িা হা াঁপারি কিাগ হগত পাগি 1 2 88 99 

 

 

 

254 

 

 

 

KT61208 

 

 

েরদ ককাি গভণিতী মরহলা পগিাক্ষভাগি রিরড ক া াঁয়া রিঃশ্বাস এি সাগথ্ কিয় তাহগল তাি গগভণ কে সন্তাি আগছ তাি রক ক্ষরত হগত পাগি? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

সাক্ষাতকাি গ্রহর্কািীি জিয তথ্যঃ প্রগয়াজি হগল প্রে টট আিাি পডুি। প্রেগুরলি উত্তি কদিাি জিয িীগিি িগে কদওয়া মাপকাটিিযিহাি করুি। 

িীগি কদওয়া রিরড এি সম্পগকণ প্ররতটট িাকয রক সরতয িারক রমগথ্য? 

1   সরতয 

2   রমগথ্য 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 
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99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

255a KT61282 রিরডগত কে রিগকাটটি থ্াগক তাি জিযই কির িভাগ সময় কযািাি হগয় থ্াগক 1 2 88 99 

255b KT61283 রিগকাটটি হল রিরড এি এমি একটট উপাদাি ো সিাই কক  ূমপাি কিগত িা য কগি 1 2 88 99 

  রিরড—সতকীকির্ িাতণা 

256 WT61300 রিরড পযাগকট এি সম্পগকণ এখি ভািুি। 

আপরি েতদূি জাগিি, ভািগত কী ককািও রিরড পযাগকগটি ওপি সতকীকির্ িাতণা আগছ? 

1   হযা াঁ 

2   িা   => 270/WT324কত োি 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক   => 270/WT324কত োি 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা   => 270/WT324কত োি 

257 WT61302 গত 30 রদগি, আপরি কত ঘিঘি রিরড এি পযাগকগট সতকীকির্ িাতণা লক্ষয কগিগছি? 

1   কখিই িা   => 259/WT306কত োি 

2   একিাি ককাি একটট সময় 

3   প্রায়ই 

4   েখিই আরম  ূমপাি করি 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক   => 259/WT306কত োি 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা   => 259/WT306কত োি 

 

 

 

258 

 

 

 

WT61304 

 

 

 

গত 30 রদগি, আপরি কত ঘিঘি রিরড এি পযাগকগট সতকীকির্ িাতণা খুি ভাগলা কগি কদগখগছি িা পগডগছি? 

1   কখিই িা 

2   কদারিৎ 

3   একিাি ককাি একটট সময় 

4   প্রায়ই 

5   রিয়রমতভাগি 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা ) / জারি িা 

259 WT61306 গত 30 রদগি, রিরড এি পযাগকগট সতকীকির্ িাতণা রক আপিাগক রিরড খাওয়া কথ্গক রিিত কিগখগছ  ূমপাি কিাি সময়? 

1   কখিই িা 

2   কগয়কিাি 
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3   একিাি ককাি একটট সময় 

4   অগিকিাি 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

260 WT61312 গত 30 রদগি, আপরি রক রিরড এি পযাগকগট স্বাযযসতকীকির্ িাতণা িা কদখা িা কসই রিষগয় িা ভািাি জিয ককাি কিষ্টা কগিরছগলি —কেমি কেগক কদওয়া, 

দৃটষ্টি িাইগি িাখা, িযিহাি কিা, রকছু রিরদণষ্ট সতকীকির্ িাতণা এরডগয় োওয়া, অথ্িা অিয রকছু? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

261 WT61314 কতটা মাত্রায়, রিরড পযাগকগটি গাগয় কলখা স্বাযযসতকীকির্ িাতণা আপিাগক স্বাগযযি ঝুাঁ রকি (স্বাগযযি রিপদ)কথ্া ভারিগয়গছ? 

1   এগকিাগিই িা 

2   অল্প রকছুটা 

3   অগিকটা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

 

 

 

 

 

 

262 

 

 

 

 

 

 

WT61316 

 

 

 

 

 

রিরড এি পযাগকগট সতকীকির্ িাতণা কতটা মাত্রায় আপিাগক রিরড িজণি কিগত িা য কিগি? 

1   এগকিাগিই িা 

2   অল্প রকছুটা 

3   অগিকটা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

263 WT61345 রিরড এি পযাগকগট সতকীকির্ িাতণা কদখগল আপিাি রক মগি হয়? এগুগলা রক আপিাগক . .  .  

1   খুিই সতকণ কগি 

2   রকছুটা সতকণ কগি 

3   রকছুই সতকণ িা  ান্ত কগি িা 

4   রকছুটা  ান্ত কগি 

5   অরত মাত্রায়  ান্ত কগি 
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88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

264 WT61344 রিরড এি পযাগকগটি গাগয় কলখা স্বাযয রিষয়ক সতকীকির্ রিষগয় আপরি রক অিুভি কগিি? অিুভিটট রক . .  .  

1   খুিই অস্বক্তস্তদায়ক 

2   রকছুটা অস্বক্তস্তদায়ক 

3   অস্বক্তস্ত দায়ক িা স্বক্তস্তদায়ক রকছুই িয় 

4   রকছুটা স্বক্তস্তদায়ক 

5   খুিই স্বক্তস্তদায়ক 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

265 WT61346 রিরড পযাগকগটি গাগয় কলখা স্বাযয রিষয়ক সতকীকির্ িাতণা গুগলা কতটা িাস্তরিক? 

1   কমাগটই িাস্তরিক িয় 

2   অল্প মাত্রায় িাস্তরিক 

3   রকছুটা িাস্তরিক 

4   অগিকটা িাস্তরিক 

5   ভীষর্ভাগি িাস্তরিক 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

 

 

266 

 

 

WT61347 

 

 

রিরড পযাগকগটি গাগয় স্বাযয সতকীকির্ িাতণাটট আপিাি ককমি মগি হয়? এগুরল রক আপিাগক . .  .  

1   প্রিে উরিগ্ন কগি 

2   খুিই উরিগ্ন কগি 

3   রকছুটা উরিগ্ন কগি 

4   সামািযই উরিগ্ন কগি 

5   ককাি িকম উরিগ্ন কগিিা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

267 WT61332 আপরি রক মগি কগিি কে রিরড পযাগকগটি িতণমাগিি কিগয় আিও কির  স্বাযয রিষয়ক তথ্য কলখা দিকাি, িা কম তথ্য থ্াকা দিকাি, অথ্িা িতণমাগি ো আগছ 

তাই থ্াকগল িলগি? 

1   কম স্বাযয রিষয়ক তথ্য 

2   একই িকম 

3   কির  স্বাযয রিষয়ক তথ্য 
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88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

268 WT61320 েতদূি আপিাি জািা আগছ, রিরডি পযাগকগট কে সতকীকির্ কলগিল হয় তাগত রক িজণগিি কিাি িম্বি আগছ? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

269 WT61321 আপরি রক এই তামাক িজণগিি িম্বিটটগত কিাি কগিগছি? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

270 WT61324 আপরি েরদ তামাক িজণগি কিগত িাি তাহগল কতটা সম্ভািিা কে আপরি এই িজণগিি কিাি িাম্বাি, কেখাগি সিলভাগি রিরড িজণগিি পিাম ণ কদওয়া হয়, 

কসই িম্বগি কিাি কিগত আগ্রহী হগিি? 

1   খুি আগ্রহী  

2   রকছুটা আগ্রহী 

3   খুি অল্প আগ্রহী 

4   এগকিাগিই আগ্রহী িই 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

  রিরড—মগিাসামাক্তজক রিশ্বাস 

সাক্ষাতকাি গ্রহর্কািীি জিয তথ্যঃ প্রগয়াজি হগল প্রে টট আিািপডুি। প্রেগুরলি উত্তি কদিাি জিয িীগিি িগে কদওয়া মাপকাটি িযিহাি করুি। 

অিুগ্রহ কগি আমায় িলুি আপরি িীগি কদওয়া রিরড সম্পগকণ তথ্য গুগলা রিগয় কতটা অতীি িাজী, িাজী, িাজী িা অিাজী রকছুই িয়, অিাজী, অতীি অিাজী। 

1   অতীি িাজী 

2   িাজী 

3   িাজী িা অিাজী রকছুই িয় 

4   অিাজী 

5   অতীি  অিাজী 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

271a OT61101 মরহলাগদি রিরড খাওয়া গ্রহিগোগয। 1 2 3 4 5 88 99 
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271b OT61102 পুরুষ কদি রিরড খাওয়া গ্রহি কোগয। 1 2 3 4 5 88 99 

271c OT61126 আপরি রিরডি জিয অগিক কির  টাকা খিি 

কগিি 

1 2 3 4 5 88 99 

271d PS61108 তামাক ক া াঁয়া গলায় েত কির  পরিমাগি ঝা াঁঝাগলা 

 ( ক্তক্ত ালী) অিুভি কিগিি, কসটট তত কির  

ক্ষরতকি 

1 2 3 4 5 88 99 

  রিরড—অিুভূতঝুাঁ রক 

 

272 

 

PR61614 

 

এখি িলুি েরদ আপরি এখিকাি মগতাই  ূমপাি িারলগয় োি, তাহগল একজি অিযিহািকািীি ( রেরি ককািও িকগমি তামাক িা ক া াঁয়াহীি  (গেমি সুপারি 

অথ্িা ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) তামাক) পর্য িযিহাি কগিি রি) তুলিায় আপিাি িুসিুগসি কযািাি হওয়াি সম্ভািিা কত?আপরি 

রক িলগিি কে আপিাি . .  .  

1   একজি অ-িযিহািকািীি তুলিায় িুসিুগসি কযািাসাি হওয়াি সম্ভািিা কির  

2   সম্ভািা রকছুটা কির  

3   সম্ভািিা অল্পরকছুটা কির  

4   সম্ভািিা একই 

5   কম সম্ভািিা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

273 PR61651 কত টা পরিমার্ রিরড খাওয়া আপিাি স্বাগযযি ক্ষরত কগিগছ? 

1   এগকিাগিই িা 

2   অল্প রকছুটা 

3   অগিকটা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

274 PR61653 রিরড কখগল কে ভরিষযৎএগেআপিািস্বাগযযিক্ষরতহগতপাগিগসটারিগয়আপরিকতটাউরিগ্ন? 

1   একদমই রিরন্তত িি 

2   একটু রিরন্তত 

3   কমাটামুটট রিরন্তত 

4   ভীষর্ রিরন্তত 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 
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296/HG003কত োি। 

  রিরড—স্বল্পরদগিি জিয িজণি 

সাক্ষাতকাি গ্রহর্কািীি জিয তথ্যঃ সমগয়ি একক গুরল পডগিি িা। উত্তিটট সটিক সময় কাল রলখুি: ঘন্টা, রদি, সপ্তাহ িা মাস িা িছি। 

কতরদি পূগি ণ আপরি রিরড পরিতযাগ কগিরছগলি? 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

275a AQ61180a __________ (রদি) 88 99 

275b AQ61180b __________ (সপ্তাহ) 88 99 

275c AQ61180c __________ (মাস) 88 99 

275d AQ61180d __________ (িছি) 88 99 

276 AQ61174r আপরি রক হিাৎকগিইরিরডখাওয়ািন্ধকগিগছিিারকেম রসগাগিটখাওয়ািপরিমািকরমগয়গছি? 

1   হিাৎিন্ধকগিরদগয়রছগলি 

2   েম  করমগয় রদগয়রছগলি 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

277 AQ61127r আপরি রিরড িজণি কিাি জিয রক ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য িযিহাি কগিরছগলি? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

278 SB61951r কত ঘিঘি রিরড খাওয়া জিয আপিাি তীব্র্ ইচ্ছা জাগগ? 

1   কখিই িা  

2   রদগি একিাগিিও কম 

3   প্ররতরদি 

4   রদগি অগিক িাি 

5   প্ররত ঘণ্টায় িা তাি কির  

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 
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সাক্ষাতকাি গ্রহর্কািীি জিয তথ্যঃ প্রগয়াজি হগল প্রে টট আিাি পডুি। প্রেগুরলি উত্তি কদিাি জিয িীগিি িগে কদওয়া মাপকাটি িযিহাি করুি। 

আপরি রিরড িজণি কিাি কে প্রগিষ্টা রিয়রছগলি তাি জিয রিগিি ককাি পন্থাটট আপিাগক সাহােয কগিরছল িন্ধ কিগত? 

1   হযা াঁ 

2   িা  

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

279a AQ61140r রিগকাটটি গাম 1 2 88 99 

279b AQ61141r রিগকাটটি পযাি 1 2 88 99 

279c AQ61146r িুপ্ররপওি 1 2 88 99 

279d AQ61150r ই-রসগাগিট 

কিাট: এগুরল দ্রিয কেমি রসসা কপি, হুকা কপি, কভপ কপি, ই-রসসা এিং ই-হুকা, োি 

মা যগম আপরি ক া াঁয়াি পরিিগতণ িাষ্প শ্বাস গ্রহগিি মা যগম কিগিি 

1 2 88 99 

279e AQ61147r অিসাি রলরিক 1 2 88 99 

279f AQ61961r িজণগিি কিাি িম্বি 1 2 88 99 

279g AQ61139r কাউক্তিরলং 1 2 88 99 

279h AQ61142r MCessation / এম রিিৃরত্ত 1 2 88 99 

279i AQ61149ro অিয পন্থা িন্ধ কিাি জিযঃ _______________________________ 1 2 88 99 

  রিরড—িজণি কিাি কাির্ 

সাক্ষাতকাি গ্রহর্কািীি জিয তথ্যঃ প্রগয়াজি হগল প্রে টট আিাি পডুি। প্রেগুরলি উত্তি কদিাি জিয িীগিি িগে কদওয়া মাপকাটি িযিহাি করুি। 

রিগি কলখা ককাি কািগিিজিযআপরি ক া াঁয়াহীি দ্রিয িযিহাি কিা কছগড রদগয়গছি? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

280a TC61388 রিরড খাওয়া ইরতমগ যই আপিাি স্বাগযযি ক্ষরত কগিগছ। 1 2 88 99 

280b TC61389 আরম উরিগ্ন রছলাম কে রিরড খাওয়া ভরিষযগত আমাি স্বাগযযি ক্ষরত কিগত পাগি। 1 2 88 99 

280c TC61390 আরম উরিগ্ন রছলাম কে আমাি রিরড খাওয়া অ- ূমপায়ীগদি ক্ষরত কিগত পাগি। 1 2 88 99 

280d TC61392 এখি খুি কম জায়গা আগছ কেখাগি  ূমপাি অিুগমারদত। 1 2 88 99 

280e TC61393 স্বাগযযি পগক্ষ ঝুাঁ রক গুরল সম্পগকণ রিজ্ঞাপি ও তথ্য আমাগক রিরড খাওয়া িন্ধ করিগয়গছ। 1 2 88 99 

280f TC61394 রিরডি পযাগকগটি উপি সতকীকির্ িাতণা আমাগক িন্ধ করিগয়গছ। 1 2 88 99 

280g TC61395 রিরড কছগড রদগয় আরম আমাি সন্তাগিি জিয একটট রিদ ণি ধতিী কিগত কিগয়রছলাম। 1 2 88 99 
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280h TC61396 আমাি ঘরিষ্ট িনু্ধ-িান্ধি এিং পরিিাি আমাি রিরড খাওয়া পছন্দ কগিিা। 1 2 88 99 

280i TC61397 একজি ডাক্তাি িা অিয স্বাযযকমী আমাগক রিরড খাওয়া কছগড কদিাি জিয পিাম ণ 

রদগয়রছগলি। 

1 2 88 99 

280j TC61398 রিতয প্রগয়াজিীয় জরুিী ক্তজরিস কেমি খাদয িা জ্বালারি আিও কির  দামী হগয় কগগছ। 1 2 88 99 

280k TC61399o অিযািয কাির্: ______________________________ 1 2 88 99 

  রিরড অিযিহািকািীি— াির্া 
281 SB61170r আপরি রক মগি কগিি রিরড কখগল . .  .? 

1   স্বাগযযি পগক্ষ ভাল 

2   স্বাগযযি পগক্ষ ভাল ও িয়, খািাপ ও িয় 

3   স্বাগযযি পগক্ষ ভাল িয় 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

সাক্ষাতকাি গ্রহর্কািীি জিয তথ্যঃ প্রগয়াজি হগল প্রে টট আিাি পডুি। প্রেগুরলি উত্তি কদিাি জিয িীগিি িগে কদওয়া মাপকাটিিযিহাি করুি। 

আরম এখি আপিাগক রকছু কিাগ এিং স্বাগযযি অিযা পগড ক ািাগিা কেগুগলা রিরড িযিহাি কিগলও হগত পাগি আিাি িা কিগলও হগত পাগি। আপরি ো জাগিি িা রিশ্বাস কগিি তাি 

ওপি রিভণি কগি আপিাি রক মগি হয় রিরড িযিহাি কিগল িীগিি  কিাগ গুগলা হগত পাগি? 

1   হযা াঁ 

2   িা  

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

282a KT61212r িযিহািকািী কদি করাক হগত পাগি 1 2 88 99 

282b KT61251r পুরুষ  ূমপািকািী কদি পুরুষত্বহীিতা হগয় থ্াগক 1 2 88 99 

282c KT61223r  ূমপািকািী কদি মুগখ কযািাি হগয় থ্াগক 1 2 88 99 

282d KT61222r  ূমপািকািী কদি গলায় কযািাি হগয় থ্াগক 1 2 88 99 

282e KT61221r  ূমপািকািী কদি িুসিুস এ কযািাি হগয় থ্াগক 1 2 88 99 

282f KT61211r  ূমপািকািী কদি হৃদ কিাগ হগয় থ্াগক 1 2 88 99 

282g KT61231r  ূমপািকািী টটরি হগয় থ্াগক 1 2 88 99 

283 KT61228r েরদ ককাি গভণিতী মরহলা রিরড খাি তাহগল তাি গগভণ কে সন্তাি আগছ তাি রক ক্ষরত হগত পাগি? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 
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সাক্ষাতকাি গ্রহর্কািীি জিয তথ্যঃ প্রগয়াজি হগল প্রে টট আিাি পডুি। প্রেগুরলি উত্তি কদিাি জিয িীগিি িগে কদওয়া মাপকাটিিযিহাি করুি। 

আরম এখি আপিাগক রকছু কিাগ এিং স্বাগযযি অিযা পগড ক ািাগিা কেগুগলা পগিাক্ষ রিরড  ূমপাি (েখি আপরি অিয ককাগিা িযক্তক্তি  ূমপাি কিাি সময় কসই ক া াঁয়া টা রিঃশ্বাস এি 

সাগথ্ রিগয় থ্াগকি) কিগলও হগত পাগি আিাি িা কিগলও হগত পাগি। আপরি ো জাগিি িা রিশ্বাস কগিি তাি ওপি রিভণি কগি আপিাি রক মগি হয় পগিাক্ষ রিরড  ূমপাি কিগল 

িীগিি কিাগ গুগলা হগত পাগি? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

284a KT61260r োিা  ূমপাি কগি িা তাগদি রক িুসিুগস কযািাি হগত পাগি 1 2 88 99 

284b KT61250r োিা  ূমপাি কগি িা তাগদি রক হৃদ কিাগ হগত পাগি 1 2 88 99 

284c KT61277r িাচ্চা কদি রক শ্বাসকষ্ট িা হা াঁপারি কিাগ হগত পাগি 1 2 88 99 

285 KT61208r েরদ ককাি গভণিতী মরহলা পগিাক্ষভাগি রিরড ক া াঁয়া রিঃশ্বাস এি সাগথ্ কিয় তাহগল তাি গগভণ কে সন্তাি আগছ তাি রক ক্ষরত হগত পাগি? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

সাক্ষাতকাি গ্রহর্কািীি জিয তথ্যঃ প্রগয়াজি হগল প্রে টট আিাি পডুি। প্রেগুরলি উত্তি কদিাি জিয িীগিি িগে কদওয় মাপকাটিিযিহাি করুি। 

িীগি কদওয়া রিরড এি সম্পগকণ প্ররতটট িাকয রক সরতয িারক রমগথ্য? 

1   সরতয 

2   রমগথ্য 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

286a KT61282r রিরডগত কে রিগকাটটি থ্াগক তাি জিযই কির িভাগ সময় কযািাি হগয় থ্াগক 1 2 88 99 

286b KT61283r রিগকাটটি হল রিরড এি এমি একটট উপাদাি ো সিাই কক  ূমপাি কিগত িা য কগি 1 2 88 99 

  রিরড অিযিহািকািী—সতকীকির্ িাতণা 

287 WT61300r রিরড পযাগকট এি সম্পগকণ এখি ভািুি। 

আপরি েতদূি জাগিি,ভািগত কী ককািও রিরড পযাগকগটি ওপি সতকীকির্ িাতণা আগছ? 

1   হযা াঁ 

2   িা   => 295a/OT101rকত োি 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক   => 295a/OT101rকত োি 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা   => 295a/OT101rকত োি 
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288 WT61302r গত 30 রদগি, আপরি কত ঘিঘি রিরড এি পযাগকগট সতকীকির্ িাতণা লক্ষয কগিগছি? 

1   কখিই িা 

2   একিাি ককাি একটট সময় 

3   প্রায়ই 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

289 WT61345r রিরড এি পযাগকগট সতকীকির্ িাতণা কদখগল আপিাি রক মগি হয়? এগুগলা রক আপিাগক . .  .  

1   খুিই সতকণ কগি 

2   রকছুটা সতকণ কগি 

3   রকছুই সতকণ িা  ান্ত কগিিা 

4   রকছুটা  ান্ত কগি 

5   অরত মাত্রায়  ান্ত কগি 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

290 WT61344r রিরড এি পযাগকগটি গাগয় কলখা স্বাযয রিষয়ক সতকীকির্ রিষগয় আপরি রক অিুভি কগিি? অিুভিটট রক . .  .  

1   খুিই অস্বক্তস্তদায়ক 

2   রকছুটা অস্বক্তস্তদায়ক 

3   অস্বক্তস্ত দায়ক িা স্বক্তস্তদায়ক রকছুই িয় 

4   রকছুটা স্বক্তস্তদায়ক 

5   খুিই স্বক্তস্তদায়ক 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

291 WT61346r রিরড পযাগকগটি গাগয় কলখা স্বাযয রিষয়ক সতকীকির্ িাতণা গুগলা কতটা িাস্তরিক? 

1   কমাগটই িাস্তরিক িয় 

2   অল্প মাত্রায় িাস্তরিক 

3   রকছুটা িাস্তরিক 

4   অগিকটা িাস্তরিক 

5   ভীষর্ভাগি িাস্তরিক 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

292 WT61347r রিরড পযাগকগটি গাগয় স্বাযয সতকীকির্ িাতণাটট আপিাি ককমি মগি হয়? এগুরল রক আপিাগক . .  .  

1   প্রিে উরিগ্ন কগি 

2   খুিই উরিগ্ন কগি 
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3   রকছুটা উরিগ্ন কগি 

4   সামািযই উরিগ্ন কগি 

5   ককাি িকম উরিগ্ন কগিিা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

293 WT61332r আপরি রক মগি কগিি কে রিরড পযাগকগটি িতণমাগিি কিগয় আিও কির  স্বাযয রিষয়ক তথ্য কলখা দিকাি, িা কম তথ্য থ্াকা দিকাি, অথ্িা িতণমাগি ো আগছ 

তাই থ্াকগল িলগি? 

1   কম স্বাযয রিষয়ক তথ্য 

2   একই িকম 

3   কির  স্বাযয রিষয়ক তথ্য 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

294 WT61320r েতদূি আপিাি জািা আগছ, রিরডি পযাগকগট কে সতকীকির্ কলগিল হয় তাগত রক িজণগিি কিাি িম্বি আগছ? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

  রিরড অিযিহািকািী—মগিাসামাক্তজক রিশ্বাস 

সাক্ষাতকাি গ্রহর্কািীি জিয তথ্যঃ প্রগয়াজি হগল প্রে টট আিাি পডুি। প্রেগুরলি উত্তি কদিাি জিয িীগিি িগে কদওয়া মাপকাটি িযিহাি করুি। 

অিুগ্রহ কগি আমায় িলুি আপরি িীগি কদওয়া রিরড সম্পগকণ তথ্য গুগলা রিগয় কতটা অতীি িাজী, িাজী, িাজী িা অিাজী রকছুই িয়, অিাজী, অতীি অিাজী। 

1   অতীি িাজী 

2   িাজী 

3   িাজী িা অিাজী রকছুই িয় 

4   অিাজী 

5   অতীি   অিাজী 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

295a OT61101r মরহলাগদি রিরড খাওয়া গ্রহিগোগয। 1 2 3 4 5 88 99 

295b OT61102r পুরুষ কদি রিরড খাওয়া গ্রহি কোগয। 1 2 3 4 5 88 99 
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  তামাকপর্য  ূমপাি রহগসগি–িজণি কিাি কািি 

296 HG61003 সাক্ষাতকাি গ্রহর্কািীি জিয তথ্যঃ উত্তি দাি কািীগক এটট িলুি— অসময় রিগয় এই প্রেগুরলি উত্তি কদওয়াি জিয আপিাগক  িযিাদ। আপিাি সহগোরগতা 

কক আমিা অরভিন্দি জািাই।” 

সাক্ষাতকাি গ্রহর্কািীি জিয তথ্যঃ প্রগয়াজি হগল প্রে টট আিাি পডুি। প্রেগুরলি উত্তি কদিাি জিয িীগিি িগে কদওয়া মাপকাটি িযিহাি করুি। 

এখি আরম আপিাগক কগয়কটট প্রে ক্তজগজ্ঞস কিি কেটট রসগাগিট এিং রিরডি কক্ষগত্র প্রগোজয। েখি আরম " ূমপাি" িা "গ া াঁয়া েুক্ত তামাক" িলগিা তখি আরম িাই কে আপরি 

দুগটাই, রিরড এিং রসগাগিগটি িযাপাগি রিন্তা কিগিি। 

িীগি কলখা কাির্ গুরলি মগ য ককাি একটটি জিয রক আপরি  ূমপাি পরিতযাগগি কথ্া কভগিগছি? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK  (পডগিি িা) / জারি িা 

297a TQ61310 আপরি রিগজি স্বাযয রিগয় রিরন্তত 1 2 88 99 

297b TQ61316 ভািতীয় সমাজ  ূমপাি কিা কমগি কিয় িা 1 2 88 99 

297c TQ61324 কম ণযাগি  ূমপাগিি সীমািদ্ধতা 1 2 88 99 

297d TQ61326 জিসা ািগর্ি িযিহাে ণ জায়গায়  ূমপাি রিগষ  1 2 88 99 

297e TQ61340 স্বাগযযি উপি  ূমপাগিি রিপদ সম্বগন্ধ রিজ্ঞাপি িা তথ্য 1 2 88 99 

297f TQ61346 সন্তাগিি জিয একটা উদাহির্ রযি কিা 1 2 88 99 

297g TQ61330 ঘরিষ্ট িনু্ধ-িান্ধি এিং পরিিাি  ূমপাি কিা কমগি কিয় িা 1 2 88 99 

297h TQ61344 খািাি, র ক্ষা এিং অিযািয প্রগয়াজিীয় দ্রগিযি দাম িৃক্তদ্ধ 1 2 88 99 

297i TQ61350o অিযািয কাির্: ______________________________ 1 2 88 99 

  ক া াঁয়ােুক্ত তামাক—মগিাসামাক্তজক রিশ্বাস 

সাক্ষাতকাি গ্রহর্কািীি জিয তথ্যঃ প্রগয়াজি হগল প্রে টট আিাি পডুি। প্রেগুরলি উত্তি কদিাি জিয িীগিি িগে কদওয়া মাপকাটি িযিহাি করুি। 

এখি রিরড ও রসগাগিট দুগটাি কথ্া ভািুি। 

অিুগ্রহ কগি আমাগক িলুি িীগি কলখা রিিৃরতগুরলি সরহত আপরি অতীি িাজী, িাজী, িাজী িই িা অিাজী িই, অিাজী িা অতীি অিাজী। 

1   অতীি িাজী 

2   িাজী 

3   িাজী িা অিাজী রকছুই িয় 

4   অিাজী 

5   অতীি   অিাজী 
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88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

298a OT61310  ূমপাি কি াি ক্তজরি  1 2 3 4 5 88 99 

298b OT61316 অ ূমপায়ীগদি কাগছ আপিাি  ূমপাি কিাটা 

রিপদজিক ক্তজরিস। 

1 2 3 4 5 88 99 

298c OT61321 েরদ আপিাি জীিিটা আিাি িতুি কগি শুরু 

কিাি সুগোগ থ্াগক, তগি আপরি আি  ূমপাি 

কিগিি িা। 

1 2 3 4 5 88 99 

298d OT61331 কেসি িযক্তক্তিা আপিাি কাগছ গুরুত্বপূর্ ণ তািা 

মগি কগিি কে আপিাি  ূমপাি কিা উরিত িয়। 

1 2 3 4 5 88 99 

298e OT61337 আপরি  ূমপাি কিাটা উপগভাগ কগিি। 1 2 3 4 5 88 99 

298f OT61341 েখি আপরি মািরসক িাপ িা হতা  হগতি তখি 

 ূমপাি কিগল আপরি  ান্ত হগয় োি। 

1 2 3 4 5 88 99 

298g OT61345  ূমপাি আপিাি জীিগিি গুরুত্বপূর্ ণ অং । 1 2 3 4 5 88 99 

 

 

298h 

 

 

OT61350 

 

 

খুি কমই এমি জায়্গা আগছ কেখাগি আপরি 

স্বক্তস্তগত  ূমপাি কিগত পাগিি। 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

88 

 

 

99 

298i OT61361 ভািতীয় সমাজ  ূমপািগক ভাগলা কিাগখ কদগখিা। 1 2 3 4 5 88 99 

298j OT61366 রিরকৎসা াগে প্রমার্ আগছ কে  ূমপাি কিাটা 

ক্ষরতকি - এটট অরতিক্তিত রিষয় (িারডগয় িলা 

হগয়গছ)। 

1 2 3 4 5 88 99 

298k OT61370 প্রগতযক ককই ককাি কাির্ ি তঃ মিগত হয়, তগি 

ককি জীিগি  ূমপাি কগি আিন্দ উপগভাগ 

কিগিি িা। 

1 2 3 4 5 88 99 

298l OT61375 মািুগষি কিা অিযািয অগিক ক্তজরিগসি কিগয় 

 ূমপাি কির  মাত্রায় রিপদজিক িয়। 

1 2 3 4 5 88 99 

298m OT61386 আপরি রিরন্তত কে আপিাি  ূমপাি  কিা  

আপিাি আগ পাগ  থ্াকা র শুগদিগক প্রভারিত 

কিগি  ূমপাি শুরু কিগত িা িারলগয় কেগত 

1 2 3 4 5 88 99 
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  পরিগি গত তামাকজাত ক া াঁয়া 
299 TP61310 আপিাি িারডি কভতগি  ূমপাগিি রিষগয় িীগি কলখাগুরলি মগ য ককািটট সিগথ্গক কির  প্রগোজয? 

1   িারডি কভতগি ককাি ঘগি  ূমপাগিি অিুমরত কিই 

2   িারডি কভতগি শু ুমাত্র রকছু ঘগি  ূমপাগিি অিুমরত আগছ 

3   ককাি রির রিগষ  িা রিয়ম কিই 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK(পডগিি িা) / জারি িা 

300 TP61510 আপরি সিিািি কে সি কিস্টুগিগন্ট োি কসখাগি  ূমপাি সংোন্ত রিয়মািলী রিষগয় রিম্নরলরখত গুরলি মগ য ককািটট সি কথ্গক কির  প্রগোজয? 

1   কেগকাি কভতগিি অংগ   ূমপাি রিরষদ্ধ 

2   শু ু মাত্র রকছু কভতগিি অংগ   ূমপাগিি অিুমরত আগছ 

3   ককাি রির  রিগষ  িা রিয়ম কিই 

4   এই সি যাগি োই িা (পডগিি িা)   => 303/TP610 কত োি। 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

 

 

 

301 

 

 

 

TP61530 

 

 

 

ক ষ িাি আপরি েখি রগগয় রছগলি, কিস্টুগিগন্ট ি মগ য থ্াকা মািুগষিা রক  ূমপাি কিরছগলি? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

302 TP61535 ক ষিাি েখি আপরি কিস্টুগিগন্ট রগগয়রছগলি, তখি রক আপরি তাি কভতগি  ূমপাি কগিরছগলি? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

303 TP61610 আপরি কে িাগি োি কসখাগি  ূমপাি সংোন্ত রিয়মািলী রিষগয় রিম্নরলরখত গুরলি মগ য ককািটট সি কথ্গক কির  প্রগোজয? 

1   কে ককাি কভতগিি অংগ   ূমপাি রিরষদ্ধ 

2   শু ু মাত্র রকছু কভতগিি অংগ   ূমপাগিি অিুমরত আগছ 

3   ককাি রির  রিগষ  িা রিয়ম কিই 
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4   এই সি যাগি োই িা (পডগিি িা)   => 306/TP710 কত োি। 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

304 TP61630 ক ষ িাি আপরি েখি িাগি রগগয়রছগলি, তখি কভতগি থ্াকা মািুগষিা রক  ূমপাি কিরছগলি? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

305 TP61635 ক ষ িাি আপরি েখি িাগি রগগয়রছগলি, তখি রক আপরি তাি কভতগি  ূমপাি কগিরছগলি? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা ) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

 

 

 

 

 

306 

 

 

 

 

 

TP61710 

 

 

 

 

 

জিসা ািগর্ি জিয োি িাহি কেমি িাস, কিরি, লঞ্চ এিং করগিি কভতগি  ূমপাি সংোন্ত রিয়মািলী রিষগয় িীগি কলখাগুরলি মগ য ককািটট সি কথ্গক কির  

প্রগোজয? 

1   ককাি সি ণ সা ািগর্ি িযিহাে ণ োি িাহগিি মগ য  ূমপাি অিুগমারদত িয় 

2   শু ু মাত্র রকছু জি সা িগর্ি িযিহাে ণ োিিাহগি  ূমপাগিি অিুমরত আগছ 

3   ককাি রির  রিগষ  িা রিয়ম কিই 

4   জিসা িগর্ি জিয োিিাহি িযিহাি করি িা   => 309/ET601 কত োি। 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

307 TP61730 ক ষিাি আপরি েখি জিসা ািগর্ি জিয োিিাহগি কিগপ রছগলি, তখি রক মািুষজি িাস, কিরি, লঞ্চ িা করগিি মগ য  ূমপাি কিরছগলি? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

308 TP61735 ক ষিাি সি ণ সা ািগর্ি িযিহাে ণ োিিাহি িডাি সময় আপরি রক িাস, কিরি, লঞ্চ িা করগিি মগ যই  ূমপাি কগিরছগলি? 

1   হযা াঁ 
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2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

309 ET61601 আপরি রক িতণমাগি িারডি িাইগি কাজ কগি টাকা কিাজকাি কগিি িা িারডি িাইগি িযিসা কগিি? 

1   হযা াঁ 

2   িা   => 314a/TP915কত োি। 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক   => 314a/TP915কত োি। 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা   => 314a/TP915কত োি। 

310 ET61603 আপরি রক সা ািিত রিক্তডং এি কভতগি িা িাইগি কাজ কগিি? 

1   কভতগি 

2   িাইগি   => 314a/TP915কত োি। 

3   িারডি কভতগি এিং িাইগি উভয়ই (পডগিি িা) 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক   => 314a/TP915কত োি। 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা   => 314a/TP915কত োি। 

 

 

 

 

311 

 

 

 

 

TP61810 

 

 

 

 

আপিাি কম ণ যগল  ূমপাি সংোন্ত রিয়ম রিষগয় রিম্নরলরখত গুরলি মগ য ককাি টট সি কথ্গক কির  প্রগোজয? 

1   িারডি রভতগিি ককাি যগল  ূমপাি কিা অিুগমারদত িয় 

2   শু ু মাত্র রকছু কভতগিি অংগ   ূমপাগিি অিুমরত আগছ 

3   ককাি রির  রিগষ  কিই 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

312 TP61830 গত 30 রদগি, আপরি কেখাগি কাজ কগিি তাি কভতগিি অংগ  রক মািুষ জি  ূমপাি কগিরছগলি? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

313 TP61835 গত 30 রদগি, আপরি রক কেখাগি কাজ কগিি কসখাগি ঘগিি মগ য  ূমপাি কগিগছি? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 
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99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

সাক্ষাতকাি গ্রহর্কািীি জিয তথ্যঃ প্রগয়াজগি প্রেটটি পুিিািৃরত্ত করুি।িীগিি কটরিগল প্রেগুরলি উত্তগিি জিয িীগিি কস্কল িযিহাি করুি। 

িীগিি প্রগতযকটট জিসা িগর্ি যাগিি কক্ষগত্র, অিুগ্রহ কগি জািাি কে আপরি রক মগি কগিি কে ককাি কভতগিি অংগ   ূমপাগিি অিুমরত কদওয়া োগি িা, শু ুমাত্র রকছু কভতগিি 

অংগ   ূমপাি কিা উরিত, অথ্িা ককািরিয়ম িা সীমািদ্ধতা থ্াকা উরিত িয়। 

1   কে ককাি  িগিি কভতগিি অংগ   ূমপাি অিুমরত কোগয িয় 

2   শু ুমাত্র রকছু কভতগিি অংগ   ূমপাি অিুমরত সাগপক্ষ 

3   ককাি রিয়ম িা সীমািদ্ধতা থ্াকা উরিত িয় 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

314a TP61915 কম ণযল। 1 2 3 88 99 

314b TP61902 কিস্টুগিন্ট। 1 2 3 88 99 

314c TP61907 িাি। 1 2 3 88 99 

 

 

 

 

 

315 

 

 

 

 

 

TP61905 

 

 

 

 

 

এখি ককাি কিস্টুগিগন্টি প্রকা য খািাি জায়গা এিং িাগয়ি স্টগলি িাইগিি কথ্া ভািুি –  

আপরি রক মগি কগিি কে সকল প্রকাি প্রকা য খািাগিি জায়গায়  ূমপাগিি অিুমরত থ্াকা উরিত, িা রকছু প্রকা য খািাগিি জায়গায় অিুমরত থ্াকা উরিত, 

িা ককাি প্রকা য খািাগিি জায়গায় কমাগটই অিুমরত থ্াকা উরিত িয়? 

1   সমস্ত িাইগিি খািাি জায়গায় অিুমরত থ্াকা উরিত 

2   রকছু িাইগিি খািাি জায়গায় অিুমরত থ্াকা উরিত 

3   ককাি িাইগিি খািাগিি জায়গায় অিুমরত থ্াকা উরিত িয় 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

  সা াির্ অিসাি রলরিক এি সহায়তা 
316 CH61801 গত 6 মাগস, ককাি কািগর্ রক আপরি ককাি রিরকত্সক িা স্বাযয রিগ ষগজ্ঞি কাগছ রগগয়রছগলি? 

1   হযা াঁ 

2   িা   => 319/AC941এ োি। 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক   => 319/AC941এ োি। 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা   => 319/AC941এ োি। 
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317 AQ61901 গত 6 মাগসি মগ য েখি আপরি ককাি রিরকত্সক িা স্বাযয রিগ ষগজ্ঞি কাগছ রগগয়রছগলি, আপরি রক . .  . 

সকল তামাক জাতীয় দ্রিয ছাডাি পিাম ণ কপগয়রছগলি? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

318 AQ61908 গত 6 মাগসি মগ য েখি আপরি ককাি রিরকত্সক িা স্বাযয রিগ ষগজ্ঞি কাগছ রগগয়রছগলি, আপিাগক. . .  

সকল তামাক জাত দ্রগিযি িযিহাি ছাডাি কক্ষগত্র অরতরিক্ত সাহােয িা অিয পরিগষিাি কথ্া রক আপিাগক িলা হগয়রছল? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

 

 

 

 

 

319 

 

 

 

 

 

AC61941 

 

 

 

 

 

ভািত সিকাগিি একটট কাে ণেম আগছ োগত আপািাগক তামাক পর্য িজণি কিাি জিয 

উৎসারহতকিগতএকটটিাতণািাএসএমএসপািাগিাহগি।আপরিরকএইকাে ণেমসম্পগকণঅিগত? 

1   হযা াঁ 

2   িা   => 321/CH768 কত োি। 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক   => 321/CH768 কত োি। 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা   => 321/CH768 কত োি। 

320 AC61944 আপরি রক ঐ িাতণা িা এস এম এস এি জিয সািস্ক্রাইি কগিগছি? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক  

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

321 CH61768 আপরি কতিাি অিসাি রলরিক (গি া মুক্তক্ত) এ কগগছি? 

1   কখিই িা 

2   একিাি 

3   দুই কথ্গক পা াঁি িাি 

4   পাাঁি িাি এি কির  
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88   R (পডগিি িা ) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

  তামাক রিগিা ী প্রিাি 

সাক্ষাতকাি গ্রহর্কািীি জিয তথ্যঃ প্রগয়াজি হগল প্রে টট আিাি পডুি। প্রেগুরলি উত্তি কদিাি জিয িীগিি িগে কদওয়া মাপকাটি  িযিহাি করুি। 

গত 6 মাগস, আপরি রক কখগিা তামাক িযিহাগিি রিপদ অথ্িা িজণি কিগত উৎসারহত কিা রিগয় রক ককাগিা রিজ্ঞাপি  িা তথ্য কদগখগছি িীগি কদওয়া যািগুগলাগত ? 

এটা কেসি তামাক  ূমপাি রহগসগি িযিহাি কিা হয় ও ক া াঁয়াহীি পর্য (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) ককও অন্তভুণক্ত কগি। 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

322a AC61930 ইন্টািগিট 1 2 88 99 

322b AC61932 িাতণা িা এস এম এস 1 2 88 99 

322c AC61911 কটরলরভ ি 1 2 88 99 

322d AC61916 কিরডও 1 2 88 99 

322e AC61921 রসগিমাহল 1 2 88 99 

322f AC61931 খিগিি কাগজ িা মযাগাক্তজি 1 2 88 99 

322g AC61917 জিসা িগর্ি জিয োিিাহি িা কস্ট ি 1 2 88 99 

322h AC61918 কিস্টুগিন্ট। 1 2 88 99 

322i AC61910 িাি 1 2 88 99 

322j AC61726 কহারডণং িা এিং কদয়াল কপইরন্টং 1 2 88 99 

322k AC61914 কম ণযল। 1 2 88 99 

322l AC61920 তামাগকি পযাগকট 1 2 88 99 

323 AC61972 সগি ণাপরি, এই রিজ্ঞাপি কদগখ আপিাি তামাগকি িযিহাি ছাডাি ইচ্ছা কিগডগছ িা কগমগছ িা একই আগছ? 

1   তামাগকি িযিহাি ছাডাি ইচ্ছা কিগডগছ 

2   তামাগকি িযিহাি ছাডাি ইচ্ছা কগমগছ 

3   ককাি পরিিতণি হয়রি 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

324 AC61103 গত 6 মাগস, আপরি রক রসগিমা হগলগত ককািও রসগিমা কদগখগছি? 

1   হযা াঁ 

2   িা   => 326/AC105কত োি 
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88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক   => 326/AC105কত োি 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা   => 326/AC105 কত োি 

সাক্ষাতকাি গ্রহর্কািীি জিয তথ্যঃ প্রগয়াজি হগল প্রে টট আিাি পডুি। প্রেগুরলি উত্তি কদিাি জিয িীগিি িগে কদওয়া মাপকাটি িযিহাি করুি। 

2012 কথ্গক, রসগিমা হগল কদখাি রসগিমা োি মগ য তামাক িযিহাি আগছ, তাগদি তামাক রিগিা ী িাত ণা কদখাগিা প্রগয়াজিীয়। আপরি রক রিগিি কদওয়া  ূমপাি রিগিা ী িাত ণা গুগলাি 

মগ য ককাগিা একটট রক কদগখগছি? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক  

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

325a AC61101 একটট 30 কসগকে এি দৃ য রসগিমাি শুরু কত 1 2 88 99 

325b AC61102 রসগিমাি রিিরত িলাকালীি সমগয় একটট তামাক রিগিা ী িাতণা কদখা কদখাগিা 1 2 88 99 

325c AC61104 রসগিমাি ককাগিা দৃগ য েরদ অরভগিতািা তামাক িযিহাি কগি তখি একটট স্বাযয 

সতকীকির্ িাতণা কদখাগিা 

1 2 88 99 

 

 

 

326 

 

 

 

AC61105 

 

 

গত 6 মাগস, আপরি রক টটরভগত ককািও রসগিমা কদগখগছি? 

1   হযা াঁ 

2   িা   => 328/AC111কত োি 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক   => 328/AC111কত োি 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা   => 328/AC111কত োি 

সাক্ষাতকাি গ্রহর্কািীি জিয তথ্যঃ প্রগয়াজি হগল প্রে টট আিাি পডুি। প্রেগুরলি উত্তি কদিাি জিয িীগিি িগে কদওয়া মাপকাটি  িযিহাি  করুি।  

2012 কথ্গক, টটরভগত কদখাি রসগিমা োি মগ য তামাক িযিহাি আগছ, তাগদি তামাক রিির  িাতণা কদখাগিা প্রয়জরিয় 

আপরি রক রিগিি কদওয়া  ূমপাি রিগিা ী িাত ণা গুগলাি মগ য ককাগিা একটট রক কদগখগছি? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক  

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

327a AC61106 একটট 30 কসগকে এি দৃ য রসগিমাি শুরু কত 1 2 88 99 

327b AC61107 রসগিমাি রিিরত িলাকালীি সমগয় একটট তামাক রিগিা ী িাতণা কদখা কদখাগিা 1 2 88 99 

327c AC61108 রসগিমাি ককাগিা দৃগ য েরদ অরভগিতািা তামাক িযিহাি কগি তখি একটট স্বাযয 

সতকীকির্ িাতণা কদখাগিা 

1 2 88 99 

328 AC61111 রসগিমা হল িা টটরভগত রসগিমা িলাকালীি িা শুরুগত কদখাগিা কেগকাগিা একটট তামাক রিগিা ী িাত ণা কদগখ রক আপিাগক তামাক িযিহাগিি িগল ক্ষরত িা 

রিপগদি িযাপাগি ভারিগয়গছ? 
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1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক  

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

329 AC61121 রসগিমা হল িা টটরভগত রসগিমা িলাকালীি িা শুরুগত কদখাগিা তামাক রিগিা ী িাত ণা গুগলা রক আপরি সমথ্ ণি িা রিগিার তা কগিি? 

1   দৃঢ়ভাগি সমথ্ ণি কগিি 

2   সমথ্ ণি কগিি 

3   রিগিার তা কগিি 

4   দৃঢ়ভাগি রিগিার তা কগিি 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক  

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

  তামাগকিপ্রিাি 

 

330 

 

TA61901 

 

সাক্ষাতকাি গ্রহর্কািীি জিয তথ্যঃ এইটট শু ু রিজ্ঞাপি হগত হগিিা। এটট তামাক িযিহাগিি কেগকাি প্রিাি হগত পাগি। 

গত 6 মাগস, আপরি কতিাি কসইসি ক্তজরিস কদগখগছি ো তামাক িযিহাগি উৎসাহগদয়অথ্িাএটটআপিাগকতামাগকিিযিহািরিষগয়ভািায়? (তামাক জাতীয় 

িস্তুি রিজ্ঞাপি জাতীয় ক্তজরিস এিং এি িযিহাি জরিত রিত্র)। 

1   কখগিা িা 

2   একিাি 

3   কখগিা সখগিা 

4   প্রায়ঃ ই 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

সাক্ষাতকাি গ্রহর্কািীি জিয তথ্যঃ প্রগয়াজি হগল প্রে টট আিাি পডুি। প্রেগুরলি উত্তি কদিাি জিয িীগিি িগে কদওয়া মাপকাটিিযিহাি করুি। 

গত 6 মাগস, রিগি কদওয়া যাি গুরল কত আপরি রক তামাক পগর্যি রিজ্ঞাপি কদগখগছি? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

331a TA61950 ইন্টািগিট এ 1 2 88 99 

331b TA61951 ককাগিা িাতণা িা এস এম এস 1 2 88 99 

331c TA61905 কটরলরভ ি 1 2 88 99 
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331d TA61907 কিরডও 1 2 88 99 

331e TA61920 রসগিমা হল 1 2 88 99 

331f TA61929 খিগিি কাগজ িা মযাগাক্তজি 1 2 88 99 

331g TA61941 জি সা িগর্ি জিয োিিাহি িা কস্ট ি – কেমি িাস, লঞ্চ, করি িা কিিী িা কিিীঘাট 1 2 88 99 

331h TA61947 কিস্টুগিন্ট। 1 2 88 99 

331i TA61953 িাি। 1 2 88 99 

331j TA61924 কদাকাগিি জািালায় িা কদাকাগিি কভতগি 1 2 88 99 

331k TA61960 সু্কল, কগলজ এিং রিশ্বরিদযালয়। 1 2 88 99 

 

 

 

 

 

 

সাক্ষাতকাি গ্রহর্কািীি জিয তথ্যঃ প্রগয়াজি হগল প্রে টট আিাি পডুি। প্রেগুরলি উত্তি কদিাি জিয িীগিি িগে কদওয়া মাপকাটি িযিহাি করুি। 

গত 6 মাগস, আপরি রক এই রিষগয় কদগখগছি িা শুগিগছি . .  .  

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক  

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

332a TA61965 ককাি কখলা িা কখলাি অিুষ্ঠাগি তামাগকি ব্র্যাে িািা প্রগোক্তজত িাতণাি সাগথ্ রক সম্পকণ 

েুক্ত 

1 2 88 99 

332b TA61975 ককাি গাি (গেমি িযাে প্রদ ণি), রথ্গয়টাি, র ল্প,  মীয় িা িযা ি সংোন্ত অিুষ্ঠাগি 

তামাগকি ব্র্যাে িািা প্রগোক্তজত িাতণাি সাগথ্ সম্পকণেুক্ত 

1 2 88 99 

সাক্ষাতকাি গ্রহর্কািীি জিয তথ্যঃ প্রগয়াজি হগল প্রে টট আিাি পডুি। প্রেগুরলি উত্তি কদিাি জিয িীগিি িগে কদওয়া মাপকাটি িযিহাি করুি। 

গত 6 মাগস, আপরি রক িীগি কলখা ককাি  িগিি তামাগকি প্রিাি লক্ষয কগিগছি? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

333a TA61985 রিিামূগলয তামাক  পগর্যি িমুিা প্রদাি। 1 2 88 99 

333b TA61935 তামাক পগর্যি ব্র্যাে িা কলাগগাি সাগথ্ কাপড িা অিযািয উপাদাি। 1 2 88 99 

334 TA61982 এখি রিগিাদি মা যম, কেমি িলক্তচ্চত্র, টটরভ অিুষ্ঠাি, এিং মযাগক্তজগিি কথ্া ভািুি . .  .  
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গত 6 মাগস, আপরি রিগিাদি মা যগম কতিাি মািুষ জিগক তামাক িযিহাি কিগত কদগখরছগলি? 

1   কখগিা িা 

2   কখগিা একিাি 

3   প্রায়ঃ ই 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

335 TA61915 আপরি রক কদাকাি এিং কস্টাগস ণ সকল প্রকাগিি তামাগকি রিজ্ঞাপি সম্পূর্ ণ রিরষদ্ধ হওয়া সমথ্ ণি কগিি? 

1   একদমই িয় 

2   রকছুটা 

3   অগিকটাই 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

 

 

336 

 

 

TA61921 

 

কেখাগি তামাক রিক্তে হয় কসখাগি আপরি রক সকল প্রকাগিি তামাগকি রিজ্ঞাপি প্রদ ণি সম্পূর্ ণ রিরষদ্ধ হওয়া সমথ্ ণি কগিি? 

1   একদমই িা 

2   রকছুটা 

3   অগিকটা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

  তামাকর ল্প 

337 HG61004 সাক্ষাতকাি গ্রহর্কািীি জিয তথ্যঃ উত্তি দাতা কক িলুি - আমাগদি আি কগয়কটা অঙ্গস আগছ। এই সাগভণ কিিাি জিয  িযিাদ। আপিাি উত্তি আমাগদি 

জিয গুরুত্বপূর্ ণ এিং মূলযিাি। 

সাক্ষাতকাি গ্রহর্কািীি জিয তথ্যঃ প্রগয়াজি হগল প্রে টট আিাি পডুি। প্রেগুরলি উত্তি কদিাি জিয িীগিি িগে কদওয়া মাপকাটি িযিহাি করুি। 

অিুগ্রহ কগি জািাি তামাক সংযা সংোন্ত রিম্নরলরখত প্ররতটট রিিৃরতি রিষগয় আপরি অতীি   িাজী, িাজী, িাজী িা অিাজী রকছুই িয়, অিাজী, অতীি  অিাজী রকিা। 

1   অতীি িাজী  

2   িাজী 

3   িাজী িা অিাজী রকছুই িয় 

4   অিাজী 

5   অতীি   অিাজী 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 
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338a TI61925 তামাক ককাম্পারি গুরল সমাগজি ভাগলা কগি। 1 2 3 4 5 88 99 

338b TI61913 তামাক পর্যগুরল কগিািভাগি রিয়রন্ত্রত হওয়া 

উরিত। 

1 2 3 4 5 88 99 

338c TI61920 তামাক ককাম্পারিগুরলি তামাক পর্যগুরলগক 

সা াির্ পযাগকগটি মগ য রকছু সতকীকির্ কলগিল 

সহ রিেয় কিাি প্রগয়াজি – োি অথ্ ণ ব্র্যােিাম 

িা িযাক্তি রডজাইি ছাডা কপ্লি পযাগকগটি মগ য। 

1 2 3 4 5 88 99 

338d TI61917 তামাক ককাম্পারি গুরলি তামাক িযিহাগিি 

কািগর্ ক্ষরতি দারয়ত্ব কিওয়া উরিত। 

1 2 3 4 5 88 99 

338e TI61912 তামাক িযিহাগিি িগল ক্ষরতি কমাকারিলা কিাি 

জিয সিকাগিি আগিা কির  িযিযা কিওয়া উরিত। 

1 2 3 4 5 88 99 

 

 

339 

 

 

PU61680 

 

 

এখি রকছু প্রে কিা হগি তামাগকি কগিি ওপি।  

আপরি রক মগি কগিি কে সিকাগিি রসগাগিগটি উপি কি িাডাগিা উরিত? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

340 PU61681 আপরি রক মগি কগিি কে সিকাগিি রিরডি উপি কি িাডাগিা উরিত? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

341 PU61682 আপরি রক মগি কগিি কে সিকাগিি ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য উপি কি িাডাগিা উরিত? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

342 TI61950 েরদ সিকাি তামাক িযিহািকািীগদি তামাক িজণি কিগত সাহােয কগি তাহগল ১০ িছগিি মগ য ক া াঁয়াহীি পর্য কেটটগত সুপারি আগছ রকন্তু ককাগিা তামাক 

কিই, কসটট সম্পূর্ ণরূগপ িন্ধ কিা, আপরি রক সমথ্ ণি িা রিগিা ীতা কিগিি? 

1   ভীষি ভাগি সমথ্ ণি 

2   সমথ্ ণি 
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3   রিগিা ীতা 

4   ভীষি ভাগি রিগিা ীতা 

88   R (পডগিিিা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিিিা) / জারিিা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

343 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CH61879 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

েরদ সিকাি  ূমপায়ীগদি  ূমপাি এিং ক া াঁয়াহীি পর্য (সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাকজাত পর্য) পরিতযাগগ সাহােয কগি তাহগল ১০ িছগিি মগ য 

তামাকজাত পর্য সম্পূর্ ণ িন্ধ কিা আপরি রক সমথ্ ণি কিগিি িা রিগিা ীতা কিগিি? 

1   কজািাগলা সমথ্ ণি 

2   সমথ্ ণি 

3   রিগিা ীতা 

4   কজািাগলা রিগিা ীতা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারিিা 

  তুলিামূলকক্ষরত 

344 ST61752 রসগাগিট খাওয়াি সাগথ্ তুলিা কগি, আপরি রক মগি কগিি কে রিরড কম ক্ষরতকািক, কির  ক্ষরতকি, িা স্বাগযয এি ককাি প্রভাি কিই? 

1   রিরড রসগাগিগটি তুলিায় কম ক্ষরতকািক 

2   রিরড রসগাগিগটি তুলিায় কির  ক্ষরতকািক 

3   ককাি পাথ্ ণকয কিই 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

345 RH61301 রসগাগিট খাওয়াি সাগথ্ তুলিা কগি, আপরি রক মগি কগিি কে ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য কম ক্ষরতকািক, কির  ক্ষরতকািক, িা 

স্বাগযয এি ককাি প্রভাি কিই? 

1   ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য রসগাগিগটি তুলিায় কম ক্ষরতকািক 
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2   ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য রসগাগিগটি তুলিায় কির  ক্ষরতকািক 

3   ককাি পাথ্ ণকয কিই 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

346 RH61303 রিরড খাওয়াি সাগথ্ তুলিা কগি আপরি রক মগি কগিি কে ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য স্বাগযযি পগক্ষ কম ক্ষরতকািক, কির  

ক্ষরতকািক িা ককাি পাথ্ ণকয কিই? 

1   ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য রিরডি তুলিায় কম ক্ষরতকািক 

2   ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য রিরডি তুলিায় কির  ক্ষরতকািক 

3   ককাি পাথ্ ণকয কিই 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK  (পডগিি িা) / জারি িা 

 

347 

 

DI61301 

 

রসগাগিট খাওয়াি সম্পগকণ আপিাি সি রমরলগয় মতামত রক? 

1   খুি ভাল 

2   ভাল 

3   ভাল িা খািাপ রকছুই িয় 

4   খািাপ 

5   খুিই খািাপ 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

348 DI61307 রিরড  ূমপাগিি সম্পগকণ আপিাি সি রমরলগয় মতামত রক? 

1   খুি ভাল 

2   ভাল 

3   ভাল িা খািাপ রকছু ই িয় 

4   খািাপ 

5   খুিই খািাপ 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

349 DI61305 ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য সম্পগকণ আপিাি সি রমরলগয় মতামত রক? 

1   খুি ভাল 

2   ভাল 

3   ভাল িা খািাপ রকছুই িয় 

4   খািাপ 
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5   খুিই খািাপ 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

  ম যপন্থী 
 

 

 

 

 

 

350 

 

 

 

 

 

 

 

DI61211 

 

 

 

 

 

 

সাক্ষাতকাি গ্রহর্কািীি জিয তথ্যঃ প্রেগুরলি উত্তি কদিাি জিয িীগিি িগে কদওয়া মাপকাটি িযিহাি করুি। 

অিুগ্রহ কগি আমাগক িলুি িীগি কলখা রিিৃরতগুরলি সরহত আপরি অতীি িাজী, িাজী, িাজী িই িা অিাজী িই, অিাজী িা অতীি অিাজী। 

আপরি অগিকটা সময় িযয় কগিগছি এই কভগি, কে আজ আপরি ো কিগছি তা ভরিষযত জীিগি কতটা প্রভাি কিলগি। 

1   খুি িাজী 

2   িাজী 

3   িাজী িা অিাজী রকছুই িয় 

4   অিাজী 

5   খুি অিাজী 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

351 DI61503 গত ৩০ রদগি, ককািও ক্তজরিষ কিগত অল্প আগ্রহ িা কম উৎসাহপ্রকা কগিগছি? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

352 DI61504 গত 30 রদগি, িীিু মগিাভাি, রিমষ ণতা িা হতা াি মগ য রছগলি? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

353 DI61505 গত 12 মাগস, আপিাি রিরকৎসকিাঅিযগকািস্বাযযপরিগষিাপ্রদািকািীরকআপিাগকজারিগয়রছগলিগেআপরিহতা ািমগ যআগছি? 
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1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

354 PR61101 সা াির্ভাগি, আপিাি স্বাগযযি রিষগয় আপিাি মতামত রক? এটা রক . .  . 

1   খািাপ 

2   টিক িাক 

3   ভাল 

4   খুিই ভাল 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

355 DI61280 সাক্ষাতকাি গ্রহর্কািীি জিয তথ্যঃ 0 এিং 5 সংখযা িরথ্ভুক্ত করুি। 

পাাঁিজি রিকটতম িনু্ধ িা আপরি রিয়রমত ভাগি সময় কাটাি এমি সহগোগীগদি মগ য, কতজি  ূমপাি কগিি? 

__________ 

েরদ িনু্ধি সংখযা =0   => 357/DI290কত োি। 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক   => 357/DI290কত োি। 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা   => 357/DI290কত োি। 

356 DI61281 সাক্ষাতকাি গ্রহর্কািীি জিয তথ্যঃ একটট সংখযা িরথ্ভুক্ত করুি কেটট উপগিি উত্তগিি কথ্গক কু্ষদ্রতম িা সমাি। 

গত 12 মাগস, তাগদি মগ য কতজি  ূমপাি ছাডাি ইচ্ছাি কথ্া িগলগছি? 

__________ 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

357 DI61290 সাক্ষাতকাি গ্রহর্কািীি জিয তথ্যঃ 0 কথ্গক 5 িাম্বাি কিকডণ করুি।  

পাাঁিজি রিকটতম িনু্ধ িা আপরি রিয়রমত ভাগি সময় কাটাি এমি সহগোগীগদি মগ য, কতজি ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য 

িযিহাি কগিি? 

__________ 

েরদ িনু্ধি সংখযা =0   => 359a/DI264কত োি। 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক   => 359a/DI264কত োি। 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা   => 359a/DI264কত োি। 

358 DI61291 সাক্ষাতকাি গ্রহর্কািীি জিয তথ্যঃ এমি একটট িাম্বাি কিকডণ করুি কেটট উপগিি িাম্বাি গুগলাি কথ্গক কছাগটা িা সমাি। 

গত 12 মাগস, তাগদি মগ য কতজি ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য িযিহাি ছাডাি ইচ্ছাি কথ্া িগলগছি? 

__________ 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 
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99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

সাক্ষাতকাি গ্রহর্কািীি জিয তথ্যঃ প্রগয়াজি হগল প্রে টট আিাি পডুি। প্রেগুরলি উত্তি কদিাি জিয িীগিি িগে কদওয়া মাপকাটি িযিহাি করুি। 

এিাি রকছু প্রে আপিাি মা িািা এিং িাকুমা ও িাকুিদা কক রিগয় কিি। 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

359a DI61264 আপিাি িািা রক ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য িযিহাি কগিি 

িা কখগিা ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য িযিহাি কগিগছি 

1 2 88 99 

359b DI61266 আপিাি মা রক ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য িযিহাি কগিি 

িা রতরি রক কখিও ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য িযিহাি 

কগিগছি 

1 2 88 99 

359c DI61265 আপিাি িাকুিদা িা দাদাম াই ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য 

িযিহাি কগিি অথ্িা তাগদি ককাি একজি কখি ও ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা 

ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য িযিহাি কগিগছি 

1 2 88 99 

359d DI61267 আপিাি িাকুমা িা রদরদমা ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য 

িযিহাি কগিি অথ্িা তাগদি ককাি একজি কখিও ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা 

ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য িযিহাি কগিগছি 

1 2 88 99 

সাক্ষাতকাি গ্রহর্কািীি জিয তথ্যঃ প্রগয়াজি হগল প্রে টট আিাি পডুি। প্রেগুরলি উত্তি কদিাি জিয িীগিি িগে কদওয়া মাপকাটি িযিহাি করুি। 

এিাি রকছু প্রে আপিাি মা িািা এিং িাকুমা ও িাকুিদা কক রিগয় কিি। 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

360a DI61260 আপিাি িািা রক  ূমপাি কগিি িা কখগিা  ূমপাি কগিগছি 1 2 88 99 

360b DI61262 আপিাি মা রক  ূমপাি কগিি িা কখগিা  ূমপাি কগিগছি 1 2 88 99 

360c DI61261 আপিাি িাকুিদা িা দাদাম াই  ূমপাি কগিি অথ্িা তাগদি ককাি একজি কখি ও 

 ূমপাি কগিগছি 

1 2 88 99 

360d DI61263 আপিাি িাকুমা িা রদরদমা  ূমপাি কগিি অথ্িা তাগদি ককাি একজি কখিও  ূমপাি 

কগিগছি 

1 2 88 99 
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জিসংখযা রিষয়ক 

 

361 

 

DE61111 

 

সাক্ষাতকাি গ্রহর্কািীি জিয তথ্যঃ উত্তগিি রিকল্পগুরল পডগিি িা। 

আপিাি ধিিারহক অিযাি রক? 

1   রিিারহত 

2   রিিাহ রিগচ্ছদ িা রিক্তচ্ছন্না   => 365/DE662কত োি। 

3   রি িা / রিপত্নীক   => 365/DE662কত োি। 

4   অরিিারহত   => 365/DE662কত োি। 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক   => 365/DE662কত োি। 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা   => 365/DE662কত োি। 

362 DI61252 আপরি রক মগি কগিি আপিাি জীিি সঙ্গী িাি কে আপরি  ূমপাি কিা কছগড রদি? 

1   হযা াঁ, অগিকটাই 

2   হযা াঁ, রকছুটা 

3   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

363 DI61253 আপরি রক মগি কগিি কে আপিাি জীিি সঙ্গী িায় কে আপরি ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য কছগড কদি? 

1   হযা াঁ, অগিকটাই 

2   হযা াঁ, রকছুটা 

3   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

364 DI61244 িতণমাগি আপিাি স্বামী িা েী  ূমপাি কগিি অথ্িা ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য িযিহাি কগিি? 

1   রতরি ককাি প্রকাগিিই তামাক িযিহাি কগিি িা 

2   রতরি ককিল ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য িযিহাি কগিি 

3   রতরি ককিল  ূমপাি কগিি 

4   রতরি  ূমপাি কগিি এিং ক া াঁয়াহীি (গেমি সুপারি অথ্িা ক া াঁয়াহীি তামাক) পর্য িযিহাি কগিি 
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88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

365 DE61662 সাক্ষাতকাি গ্রহর্কািীি জিয তথ্যঃ উত্তগিি রিকল্প গুরল পডগিি িা। 

আপিাি  ম ণ রক? 

1   রহন্দ ু

2   মুসরলম 

3   খ্রীষ্টাি 

4   র খ 

5   কিৌদ্ধ 

6   ধজি 

7   অিযািয 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

366 DE61311 সাক্ষাতকাি গ্রহর্কািীি জিয তথ্যঃ উত্তগিি রিকল্প গুরল পডগিি িা। 

আপিাি র ক্ষাি সগি ণাচ্চ পে ণায়টট রক? 

01   অর রক্ষত 

02   র রক্ষত, ককাি প্রথ্াগত র ক্ষা কিই 

03   প্রাথ্রমক রিদযালয় পে ণন্ত (লাস IV পে ণন্ত) 

04   রমরডল সু্কল লাস V কথ্গক VII 

05   কসগকোিীসু্কল (আইটটআই ককাস ণ, লাস XII/ X িা মা যরমক) 

06   গ্রযাজগুয়ট ( রিএ/ রিএসরস/ রডগপ্লামা ইতযারদ) 

07   কপাস্ট গ্রযাজগুয়ট/ কপ াগত রডরগ্র 

08   কপাস্ট গ্রযাজগুয়ট রডরগ্রি উপগি (অথ্ ণাৎরপএইিরড ) 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

 

 

367a 

 

 

DE61236 

 

 

সাক্ষাতকাি গ্রহর্কািীি জিয তথ্যঃ উত্তগিি রিকল্পগুরল পডগিি িা। 

আপিাি প্রাথ্রমক কপ া রক? 

01   কপ াগত, প্রেুক্তক্তগত, এিং এই সম্পরকণত কমীিৃন্দ 

02   অযাডরমরিগরটটভ, এগক্তজরকউটটভ এিং মযাগিজারিয়াল কমী িৃন্দ 

03   লাকণ এিং এই সম্পরকণত কমীিৃন্দ 

04   কসলস ওয়াকণাি 
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05   সারভণস ওয়াকণাি 

06   কৃষক, কজগল, র কািী, মাক্তঝ এিং এই সম্পরকণত কমীিৃন্দ 

07   হস্তর ল্প এিং এই সম্পরকণত কপ া 

08   প্লান্ট এিং কমর ি অপাগিটি 

09   প্রাথ্রমক কপ া সমূহ 

10   ছাত্র 

11   িতণমাগি িাকরি কিয় 

12   গৃহি ূ 

13   অিযািয ( রিরদণষ্ট করুি): ______________________________ 

88   R (পডগিি িা) / িলগত অরিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জারি িা 

  সমীক্ষাসমারপ্ত 

368 AI61101 সাক্ষাতকাি গ্রহর্কািীি জিয তথ্যঃ উত্তিদাতাগক পগড ক ািাি। 

আপিাগক আপিাি সময় এিং সহগোগীতাি জিয  িযিাদ। 

আমিা আ া করি কে আমিা আপিাি সাগথ্ পুিিায় এক কথ্গক দুই িছগিি মগ য পুিঃ সমীক্ষাি জিয কথ্া িলগত সক্ষম হি। 

369 AI61543 সাক্ষাতকাি গ্রহর্কািীি জিয তথ্যঃ এই প্রেটট আপিাি জিয। 

সমীক্ষা সম্পগকণ সাক্ষাতকাগিি –এি সামরগ্রক রিিাি। 

1   রিভণিগোগয 

2   রকছুটা রিভণিগোগয 

3   রকছুটা ত্রুটটেুক্ত 

4   অগিক ত্রুটটেুক্ত 

 


