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001 BI61270 সমীক্ষা শুরুর আগে নিয়মািুসাগর সম্মনি ও সাক্ষর গ্রহি করুি। 

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

 a) উত্তগরর নিকল্প গুনল পগড ক ািাগিি িা 

 b) হযা াঁ / িা নিনত্তক উত্তগরর নিকল্প 

 c) সিয / নমথ্যা নিনত্তক উত্তগরর িাছাই গুনল 

  ইগলক্ট্রনিক নসোগরট 

003 NC61301 এই দ্রিয গুনল কেমি নসসা কপি, হুকা কপি, কিপ কপি, ই-নসসা এিং ই-হুকা, োর মাধ্যগম আপনি কধ্া াঁয়ার পনরিগিে িাষ্প শ্বাস গ্রহগির মাধ্যগম কিগিি| 

ই-নসোগরট ককিা োয় একিার িযিহার করার জিয, অথ্িা নরনিল করার কার্ট্রেগজর সাথ্া িযিহার করার জিয। নকছু কলাগকরা নিগজ কথ্গক িাগের কার্ট্রেজ 

নরনিল কগরি জলীয় নিগকার্ট্টি নেগয়, কেটা কখি কখি "ই-জসু" িা "ই-নলকুইড" িাগম পনরনিি। নিগকার্ট্টগির মাত্রা সমাি িাও হগি পাগর িা িাও থ্াকগি 

পাগর। 

আপনি নক কখগিা ইগলক্ট্রনিক নসোগরট কেটা ই- নসোগরট নহগসগিও পনরনিি এর কথ্া শুগিগছি? 

1   হযা াঁ 

2   িা   => 010/TF724 কি োি 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক   => 010/TF724 কি োি  

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা   => 010/TF724 কি োি 

004 NC61302 আপনি নক কখগিা একর্ট্ট ই-নসোগরট িযিহার কগরগছি িা িযিহার করার কিষ্টা কগরগছি? 

1   হযা াঁ 

2   িা   => 006/RE222কি োি 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক   => 006/RE222কি োি 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা   => 006/RE222কি োি 

005 NC61304 িিেমাগি েগড আপনি কি ঘিঘি একর্ট্ট ই- নসোগরট িযিহার কগরি? 

1   প্রনিনেি 

2   নেগি একটার কম নকন্তু সপ্তাগহ অন্তি একটা 

3   সপ্তাগহ একটার কম নকন্তু মাগস অন্তি একটা 

4   মাগস একটার কম 

5   একেমই িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক  

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

006 RE61222 আপিার মগি নক মগি হয় একর্ট্ট ই-নসোগরট এ েিটা নিগকার্ট্টি থ্াগক কসটা নক স্বাগযযর পগক্ষ কম ক্ষনিকর িানক কিন  ক্ষনিকর অিয সাধ্ারি নসোগরগট 

থ্াকা নিগকার্ট্টি এর িুলিায়? 
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1   অিয সাধ্ারণ নসোগরগটর িুলিায় ই- নসোগরট স্বাগযযর পগক্ষ অগিক কম ক্ষনিকর। 

2   অিয সাধ্ারণ নসোগরগটর িুলিায় ই- নসোগরট স্বাগযযর পগক্ষ নকছুটা কম ক্ষনিকর। 

3   অিয সাধ্ারণ নসোগরগটর এিং ই- নসোগরট স্বাগযযর পগক্ষ একই রকম ক্ষনিকর। 

4   অিয সাধ্ারণ নসোগরগটর িুলিায় ই- নসোগরট স্বাগযযর পগক্ষ নকছুটা কিন   ক্ষনিকর। 

5   অিয সাধ্ারণ নসোগরগটর িুলিায় ই- নসোগরট স্বাগযযর পগক্ষ অগিক কিন  ক্ষনিকর। 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

007 ED61515 আপিার মগি, কে সি ই-নসোগরগটর মগধ্য নিগকার্ট্টি আগছ, কসই গুনল নক সাধ্ারি নসোগরগটর কথ্গক কিন  আসক্ত িা কম আসক্ত? 

1   অিয সাধ্ারণ নসোগরগটর িুলিায় ই- নসোগরগট অগিক কম আসক্তক্ত হয়। 

2   অিয সাধ্ারণ নসোগরগটর িুলিায় ই- নসোগরগট নকছুটা কম আসক্তক্ত হয়। 

3   অিয সাধ্ারণ নসোগরগটর এিং ই- নসোগরগট একই রকম আসক্তক্ত হয়। 

4   অিয সাধ্ারণ নসোগরগটর িুলিায় ই- নসোগরগট নকছুটা কিন  আসক্তক্ত হয়। 

5   অিয সাধ্ারণ নসোগরগটর িুলিায় ই- নসোগরগট অগিক কিন  আসক্তক্ত হয়। 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

008 ES61352 আপিার মগি, আমাগের সমাগজ ই-নসোগরট িযিহার করা কিটা গ্রহণগোেয িা অগ্রহণগোেয? 

1   খুিই গ্রহণগোেয 

2   গ্রহণগোেয 

3   গ্রহণগোেযও িয় আিার অগ্রহণগোেযও িয় 

4   অগ্রহণগোেয 

5   খুিই অগ্রহণগোেয 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

009 EI61501 আপনি নক ই-নসোগরগটর ওপর আইি সমথ্ েি করগিি িা নিগরাধ্ীিা করগিি? 

1   িীষণ িাগি সমথ্ েি 

2   সমথ্ েি 

3   নিগরাধ্ীিা 

4   িীষণ িাগি নিগরাধ্ীিা 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 
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  কধ্া াঁয়াহীিপণয—অিীি ও িিেমাি িযিহানরক হার 

010 TF61724 আনম আপিাগক নকছু কধ্া াঁয়াহীি (গেমি সুপানর অথ্িা কধ্া াঁয়াহীি িামাক) িামাকজাি পণয সম্পগকে ক্তজজ্ঞাসা করগিা। 

আমায় িলুি েনে আপনি িিেমাগি মাগস একিাগরর ও কম কধ্া াঁয়াহীি (গেমি সুপানর অথ্িা কধ্া াঁয়াহীি িামাক) িামাক জাি পণয িযিহার কগর থ্াগকি, িা 

অিীগি কধ্া াঁয়াহীি (গেমি সুপানর অথ্িা কধ্া াঁয়াহীি িামাক) িামাক জাি পণয িযিহার কগরগছি, িা কখিই কধ্া াঁয়াহীি (গেমি সুপানর অথ্িা কধ্া াঁয়াহীি িামাক) 

পণয িযিহার কগরিনি? 

2   িিেমাগি মাগস একিাগরর ও কম িযিহার করগছ   => 034/SB160rকি োি 

3   অিীগি িযিহার করি নকন্তু িিেমাগি িন্ধ 

4   কখগিাই িযিহার কগরনি   => 034/SB160rকি োি 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক   => 034/SB160rকি োি 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা   => 034/SB160rকি োি 

  কধ্া াঁয়াহীি পণয—স্বল্পনেগির জিয িজেি 

সাক্ষািকার কিাট: সময় (সীমা)পডগি হগি িা। উত্তর সর্ট্িক সমগয়র মগধ্য নলখুি: নেি, সপ্তাহ, মাস িা িছর। 

কিনেি আগে আপনি কধ্া াঁয়াহীি (গেমি সুপানর অথ্িা কধ্া াঁয়াহীি িামাক)পণয পনরিযাে কগরনছগলি? 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

011a AQ61680a __________ (নেি) 88 99 

011b AQ61680b __________ (সপ্তাহ) 88 99 

011c AQ61680c __________ (মাস) 88 99 

011d AQ61680d __________ (িছর) 88 99 

012 AQ61674 আপনি নক কধ্া াঁয়াহীি (গেমি সুপানর অথ্িা কধ্া াঁয়াহীি িামাক) পণয হিাৎকগরিন্ধকগরনছগলিিাক্রম গধ্া াঁয়াহীি  (গেমিসুপানরঅথ্িাগধ্া াঁয়াহীিিামাক ) 

পণযিযিহাগররপনরমাণকনমগয়নেগয়নছগলি? 

1   হিাৎিন্ধকগরনেগয়নছগলি 

2   ক্রম  কিওয়া কনমগয় নেগয়নছগলি 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

 

 

সাক্ষািকার গ্রহণকারীর জিয িথ্যঃ প্রগয়াজি হগল প্রে র্ট্ট আিার পডুি। প্রেগুনলর উত্তর কেিার জিয িীগির িগে কেওয়া মাপকার্ট্ি িযিহার করুি। 

আপনি কধ্া াঁয়াহীি (গেমি সুপানর অথ্িা কধ্া াঁয়াহীি িামাক) পণয িজেি করার কে প্রগিষ্টা নিগয়নছগলি িার জিয নিগির ককাি পন্থার্ট্ট আপিাগক সাহােয কগরনছল িন্ধ করগি? 
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1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

013a AQ61640 নিগকার্ট্টি োম 1 2 88 99 

013b AQ61641 নিগকার্ট্টি পযাি 1 2 88 99 

013c AQ61646 িুপ্রনপওি 1 2 88 99 

013d AQ61650 ই-নসোগরট 

কিাট: এগুনল দ্রিয কেমি নসসা কপি, হুকা কপি, কিপ কপি, ই-নসসা এিং ই-হুকা, োর 

মাধ্যগম আপনি কধ্া াঁয়ার পনরিগিে িাষ্প শ্বাস গ্রহগির মাধ্যগম কিগিি 

1 2 88 99 

013e AQ61647 অিসাি নিনিক 1 2 88 99 

013f AQ61691 িজেগির কিাি িম্বর 1 2 88 99 

013g AQ61639 কাউক্তিনলং 1 2 88 99 

013h AQ61642 MCessation/ এম নিিৃনত্ত 1 2 88 99 

013i AQ61649o অিয পন্থা িন্ধ করার জিযঃ ______________________________ 1 2 88 99 

  কধ্া াঁয়াহীিপণয—িজেি করার কারণ 

সাক্ষািকার গ্রহণকারীর জিয িথ্যঃ প্রগয়াজি হগল প্রে র্ট্ট আিার পডুি। প্রেগুনলর উত্তর কেিার জিয িীগির িগে কেওয়া মাপকার্ট্ি িযিহার করুি। 

আপনি কধ্া াঁয়াহীি দ্রিয িযিহার িন্ধ ককি করগলি (গেমি সুপানর অথ্িা কধ্া াঁয়াহীি িামাক)? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

014a TC61788 কধ্া াঁয়াহীি দ্রিয িযিহার কগর ইনিমগধ্যই আমার স্বাযয ক্ষনিগ্রস্ত হগয়গছ (গেমি সুপানর 

অথ্িা কধ্া াঁয়াহীি িামাক) 

1 2 88 99 

014b TC61789 আনম উনিগ্ন নছলাম কে কধ্া াঁয়াহীি (গেমি সুপানর অথ্িা কধ্া াঁয়াহীি িামাক) পণয আমার 

স্বাগযযর ক্ষনি করগি পাগর িনিষযগি। 

1 2 88 99 

014c TC61793 স্বাগযযর পগক্ষ ঝুাঁ নকগুনল সম্পগকে নিজ্ঞাপি ও িথ্য আমায় কধ্া াঁয়াহীি (গেমি সুপানর 

অথ্িা কধ্া াঁয়াহীি িামাক) পণয িযিহার িন্ধ কনরগয়গছ। 

1 2 88 99 

014d TC61794 কধ্া াঁয়াহীি (গেমি সুপানর অথ্িা কধ্া াঁয়াহীি িামাক) পণয স্বাযয সিকীকরণ িািোর্ট্ট 

আমাগক িন্ধ করগি সাহােয কগরগছ 

1 2 88 99 

014e TC61795 কধ্া াঁয়াহীি (গেমি সুপানর অথ্িা কধ্া াঁয়াহীি িামাক) পণয িযিহার কছগড নেগয় আনম 1 2 88 99 
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আমার সন্তাগির জিয একর্ট্ট নিে েি তিরী করগি কিগয়নছগলি। 

014f TC61796 আমার ঘনিষ্ট িনু্ধ-িান্ধি এিং পনরিার আপিার কধ্া াঁয়াহীি (গেমি সুপানর অথ্িা 

কধ্া াঁয়াহীি িামাক) পণয িযিহার পছন্দ কগরিা। 

1 2 88 99 

014g TC61797 একজি ডাক্তার িা অিয স্বাযযকমী আমায় কধ্া াঁয়াহীি (গেমি সুপানর অথ্িা কধ্া াঁয়াহীি 

িামাক) পণয িযিহার কছগড কেিার জিয পরাম ে নেগয়নছগলি। 

1 2 88 99 

014h TC61798 নিিয প্রগয়াজিীয় জরুরী ক্তজনিস কেমি খােয িা জ্বালানি আরও কিন  োমী হগয় কেগছ। 1 2 88 99 

014i TC61799o অিযািয কারণ: ______________________________ 1 2 88 99 

  কধ্া াঁয়ানিহীি িামাগকর পণয—িজেি কগর থ্াকা 

015 TQ61734 আপনি কধ্া াঁয়াহীি (গেমি সুপানর অথ্িা কধ্া াঁয়াহীি িামাক) পণয িযিহার করগিি িা এই সম্পগকে আপনি কিটা আত্মনিশ্বাসী? 

1   একেমই আত্মনিশ্বাসী িই 

2   নকছুটা আত্মনিশ্বাসী 

3   খুিই আত্মনিশ্বাসী 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

016 TQ61754 েনে আপনি কধ্া াঁয়ানিহীি পণয (গেমি সুপানর অথ্িা কধ্া াঁয়াহীি িামাক) িযিহার িন্ধ রাগখি িাহগল আপিার কিটা স্বাযয জনিি সুনিধ্া এিং অিযািয লাি হগি 

িগল মগি কগরি? 

1   একেমই িয় 

2   নকছুটা 

3   অগিকটাই 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

017 TQ61776 েনে আপনি এরকম িাগিই কধ্া াঁয়াহীি (গেমি সুপানর অথ্িা কধ্া াঁয়াহীি িামাক)পণয িযিহার িন্ধ রাগখি িাহগল আপিার নক মগি হয় আপিার জীিি উপগিাে 

করা নক আরও উন্নি হগি, খারাপ হগি অথ্িা একই থ্াকগি?  

1  অগিকটাই উন্ননি হগি 

2  সামািযই উন্ননি হগি 

3   একই থ্াকগি 

4  সামািযই খারাপ হগি 

5  অগিকটাই খারাপ হগি 

88  R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99  DK (পডগিি িা) / জানি িা 
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  কধ্া াঁয়াহীি পণয—ধ্ারণা 
018 SB61160 আপনি নক মগি কগরি কধ্া াঁয়াহীি (গেমি সুপানর অথ্িা কধ্া াঁয়াহীি িামাক) পণয িযিহার করা . .  .? 

1   আপিার স্বাগযযর পগক্ষ িাল 

2   আপিার স্বাগযযর পগক্ষ িাল িা খারাপ নকছুই িয় 

3   আপিার স্বাগযযর পগক্ষ িাল িয় 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

সাক্ষািকার গ্রহণকারীর জিয িথ্যঃ প্রগয়াজি হগল প্রে র্ট্ট আিার পডুি। প্রেগুনলর উত্তর কেিার জিয িীগির িগে কেওয়া মাপকার্ট্ি িযিহার করুি। 

আনম এখি আপিাগক নকছু করাে এিং স্বাগযযর অিযা পগড ক ািাগিা কেগুগলা কধ্া াঁয়াহীি (গেমি সুপানর অথ্িা কধ্া াঁয়াহীি িামাক) পণয িযিহার করগলও হগি পাগর আিার িা করগলও 

হগি পাগর। আপনি ো জাগিি িা নিশ্বাস কগরি িার ওপর নিিের কগর আপিার নক মগি হয় কধ্া াঁয়াহীি (গেমি সুপানর অথ্িা কধ্া াঁয়াহীি িামাক) পণয িযিহার করগল নিগির করাে গুগলা 

হগি পাগর? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

019a KT61713 িযিহারকারী কের করাক হগি পাগর 1 2 88 99 

019b KT61723 মুগখর কযািার হয় িযিহারকারীগের 1 2 88 99 

019c KT61722 েলার কযািার হয় িযিহারকারীগের 1 2 88 99 

019d KT61711 হাগটের করাে হয় িযিহারকারীগের 1 2 88 99 

019e KT61724 মানডর করাে হয় িযিহারকারীগের 1 2 88 99 

019f KT61725 মুখ খুলগি কষ্ট হয় িযিহারকারীগের 1 2 88 99 

020 KT61728 েনে ককাি েিেিিী মনহলা কধ্া াঁয়াহীি (গেমি সুপানর অথ্িা কধ্া াঁয়াহীি িামাক) পণয িযিহার কগরি িাহগল িার েগিে কে সন্তাি আগছ িার ক্ষনি হগি পাগর? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

021 KT61791 আপনি ো জাগিি িা নিশ্বাস কগরি, িার ওপর নিনত্ত কগর িলুি, কধ্া াঁয়াহীি (গেমি সুপানর অথ্িা কধ্া াঁয়াহীি িামাক) পিয, োর মগধ্য িামাক থ্াগক, কসটাগি নক 

নিগকার্ট্টি আগছ? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 
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99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

সাক্ষািকার গ্রহণকারীর জিয িথ্যঃ প্রগয়াজি হগল প্রে র্ট্ট আিার পডুি। প্রেগুনলর উত্তর কেিার জিয িীগির িগে কেওয়া মাপকার্ট্ি িযিহার করুি। 

অিুগ্রহ কগর আমাগক জািাি এই নিিৃনি সিয িা নমথ্যা 

1   সিয 

2   নমথ্যা 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

 

 

022a 

 

 

KT61782 

 

 

কধ্া াঁয়াহীি (গেমি সুপানর অথ্িা কধ্া াঁয়াহীি িামাক) িামাগক থ্াকা নিগকার্ট্টগির জিয 

কিন রিাে কযািার হয়। 

1 2 88 99 

022b KT61783 কধ্া াঁয়াহীি িামাগক নিগকার্ট্টিই এমি একর্ট্ট উপাোি (গেমি সুপানর অথ্িা কধ্া াঁয়াহীি 

িামাক) ো সিাই কক এর িযিহার করগি িাধ্য কগর। 

1 2 88 99 

  কধ্া াঁয়াহীিপণয—সিকীকরি িািো 

023 WT61800 এখি কধ্া াঁয়ানিহীি পগণযর (গেমি সুপানর অথ্িা কধ্া াঁয়াহীি িামাক) (গছাটপযাগকট, পযাক, র্ট্টি, কিািল, িযাপ্টা ককৌগটা িা র্ট্টউি) পযাগকগটর সম্পগকে কিগি . .  .  

আপনি েিেূর জাগিি, িারগি কে ককাি কধ্া াঁয়াহীি পণয (গেমি সুপানর অথ্িা কধ্া াঁয়াহীি িামাক) পযাগকগটর উপর নক স্বাযয সিকীকরণ িািো থ্াগক? 

1   হযা াঁ 

2   িা   => 032a/OT501কি োি। 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক   => 032a/OT501কি োি। 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা   => 032a/OT501কি োি। 

024 WT61802 েি 30 নেগি, কিিার আপনি কধ্া াঁয়াহীি (গেমি সুপানর অথ্িা কধ্া াঁয়াহীি িামাক) পণয পযাগকগটর োগয় স্বাযয নিষয়ক সিকীকরণ িািো লক্ষয কগরগছি? 

1   কখিই িয় 

2   কোনিি (এক আধ্-িার) 

3   প্রায় ই 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

025 WT61845 কধ্া াঁয়াহীি (গেমি সুপানর অথ্িা কধ্া াঁয়াহীি িামাক) পণয পযাগকগটর োগয় কলখা স্বাযয নিষয়ক সিকীকরণ নিষগয় আপনি নক মগি কগরি? এগুগলানক 

আপিাগক . .  . 

1   খুিই সিকে কগর 

2   নকছুটা সিকে কগর 

3   নকছুই সিকে িা  ান্ত কগর িা 



 

9 
 India W3 Quitter  Generated on 2018-09-19 

Q# VarName 

 

IN3-Q  Bengali 

 

 

4   নকছুটা  ান্ত কগর 

5   অনি মাত্রায়  ান্ত কগর 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

026 WT61844 কধ্া াঁয়াহীি (গেমি সুপানর অথ্িা কধ্া াঁয়াহীি িামাক) পণয পযাগকগটর োগয় কলখা স্বাযয নিষয়ক সিকীকরণ নিষগয় আপনি নক মগি কগরি? অিুিির্ট্ট নক . .  .  

1   খুিই অস্বক্তস্তোয়ক 

2   নকছুটা অস্বক্তস্তোয়ক 

3   অস্বক্তস্ত োয়ক িা স্বক্তস্তোয়ক নকছুই িয় 

4   নকছুটা স্বক্তস্তোয়ক 

5   খুিই স্বক্তস্তোয়ক 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

027 WT61846 কধ্া াঁয়াহীি (গেমি সুপানর অথ্িা কধ্া াঁয়াহীি িামাক) পণয পযাগকগটর োগয় কলখা স্বাযয নিষয়ক সিকীকরণ িািো গুগলা কিটা িাস্তনিক? 

1   কমাগটই িাস্তনিক িয় 

2   অল্পমাত্রায় িাস্তনিক 

3   নকছুটা িাস্তনিক 

4   অগিকটা িাস্তনিক 

5   িীষণিাগি িাস্তনিক 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

028 WT61847 কধ্া াঁয়াহীি (গেমি সুপানর অথ্িা কধ্া াঁয়াহীি িামাক) পণয স্বাযয সিকীকরণ িািোর্ট্ট আপিার ককমি মগি হয়? এগুনল নক আপিাগক . .  .  

1   প্রিন্ড উনিগ্ন কগর 

2   খুিই উনিগ্ন কগর 

3   নকছুটা উনিগ্ন কগর 

4   সামািযই উনিগ্ন কগর 

5   ককাি রকম উনিগ্ন কগরিা 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

029 WT61832 আপনি নক মগি কগরি কে কধ্া াঁয়াহীি (গেমি সুপানর অথ্িা কধ্া াঁয়াহীি িামাক) পণয পযাগকগটর িিেমাগির কিগয় আরও কিন  স্বাযয নিষয়ক িথ্য কলখা েরকার, 

িা কম িথ্য থ্াকা েরকার, অথ্িা িিেমাগি ো আগছ িাই থ্াকগল িলগি? 

1   কম স্বাযয নিষয়ক িথ্য 

2   একই রকম 

3   কিন  স্বাযয নিষয়ক িথ্য 
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88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

030 WT61820 েিেূর আপিার জািা আগছ, কধ্া াঁয়াহীি িামাগকর কে সিকীকরণ কলগিল হয় িাগি নক িজেগির কিাি িম্বর আগছ? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

031 WT61821 আপনি নক এই িামাক িজেগির িম্বরর্ট্টগি কিাি কগরগছি? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

  কধ্া াঁয়ানিহীিপণয—মগিাসামাক্তজকনিশ্বাস 

সাক্ষািকার গ্রহণকারীর জিয িথ্যঃ প্রগয়াজি হগল প্রে র্ট্ট আিার পডুি। প্রেগুনলর উত্তর কেিার জিয িীগির িগে কেওয়া মাপকার্ট্ি িযিহার করুি। 

অিুগ্রহ কগর জািাি কে ককাি ধ্রগির কধ্া াঁয়াহীি (গেমি সুপানর অথ্িা কধ্া াঁয়াহীি িামাক) পণয এর নিষগয় িীগি কলখা প্রনির্ট্ট নিিৃনির নিষগয় আপনি অিীি রাজী, রাজী, রাজী িা অরাজী 

নকছুই িয়, অরাজী, অিীি অরাজী নকিা। 

1   অিীি রাজী 

2   রাজী 

3   রাজী িা অরাজী নকছুই িয় 

4   অরাজী 

5   অিীি অরাজী 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

032a OT61501 মনহলাগের কধ্া াঁয়াহীি (গেমি সুপানর অথ্িা 

কধ্া াঁয়াহীি িামাক) পণয িযিহার করাটা 

গ্রহিগোেয। 

1 2 3 4 5 88 99 

032b OT61502 কধ্া াঁয়াহীি (গেমি সুপানর অথ্িা কধ্া াঁয়াহীি িামাক) 

পণয িযিহার করা পুরুষ কের পগক্ষ গ্রহণগোেয। 

1 2 3 4 5 88 99 

032c PS61403 কধ্া াঁয়াহীি (গেমি সুপানর অথ্িা কধ্া াঁয়াহীি িামাক) 

পণয েলায় েি কিন  পনরমাগি ঝা াঁঝাগলা 

 ( ক্তক্ত ালী) অিুিি করগিি, কসর্ট্ট িি কিন  

1 2 3 4 5 88 99 
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ক্ষনিকর। 

032d OT61510 কধ্া াঁয়াহীি (গেমি সুপানর অথ্িা কধ্া াঁয়াহীি িামাক) 

পণয কি ার ক্তজনিস। 

1 2 3 4 5 88 99 

032e OT61521 েনে আপিার জীিিটা আগরা একিার শুরু করার 

সুগোে থ্াগক, আপনি কধ্া াঁয়াহীি (গেমি সুপানর 

অথ্িা কধ্া াঁয়াহীি িামাক) পণয িযিহার করগিিিা। 

1 2 3 4 5 88 99 

032f OT61531 কেসি িযক্তক্তরা আপিার কাগছ গুরুত্বপূণ ে িারা 

মগি কগরি কে আপিার কধ্া াঁয়াহীি (গেমি সুপানর 

অথ্িা কধ্া াঁয়াহীি িামাক) পণয িযিহার করা উনিি 

িয়। 

1 2 3 4 5 88 99 

032g OT61537 আপনি কধ্া াঁয়াহীি (গেমি সুপানর অথ্িা কধ্া াঁয়াহীি 

িামাক) পণয িযিহার উপগিাে করগিি। 

1 2 3 4 5 88 99 

032h OT61541 েখি আপনি মািনসক িাপ িা হিা ার হগিি 

িখি কধ্া াঁয়াহীি (গেমি সুপানর অথ্িা কধ্া াঁয়াহীি 

িামাক) পণয িযিহার আপিাগক  ান্ত করি। 

1 2 3 4 5 88 99 

032i OT61545 কধ্া াঁয়াহীি (গেমি সুপানর অথ্িা কধ্া াঁয়াহীি িামাক) 

পণয িযিহার আপিার জীিগির গুরুত্বপূণ ে অং  

নছল। 

1 2 3 4 5 88 99 

032j OT61561 িারিীয় সমাজ কধ্া াঁয়াহীি (গেমি সুপানর অথ্িা 

কধ্া াঁয়াহীি িামাক) পণয িযিহার কক িাগলা কিাগখ 

কেগখ িা। 

1 2 3 4 5 88 99 

032k OT61566 নিনকৎসা  াগে প্রমানণি কে কধ্া াঁয়াহীি (গেমি 

সুপানর অথ্িা কধ্া াঁয়াহীি িামাক) পণয িযিহার হল 

ক্ষনিকারক—এর্ট্ট অনিরক্তিি নিষয় (িানডগয় িলা 

হগয়গছ)। 

1 2 3 4 5 88 99 

032l OT61575 মািুগষর করা অিযািয অগিক ক্তজনিগসর কিগয় 

কধ্া াঁয়াহীি (গেমি সুপানর অথ্িা কধ্া াঁয়াহীি িামাক) 

পণয িযিহার করা কিন  মাত্রায় নিপেজিক িয়। 

1 2 3 4 5 88 99 

  কধ্া াঁয়ানিহীি পণয—অিুিূি ঝুাঁ নক 

033 PR61851 কধ্া াঁয়াহীি (গেমি সুপানর অথ্িা কধ্া াঁয়াহীি িামাক) পণয িযিহার আপিার স্বাযযগক কিেরূ পে েন্ত ক্ষনিগ্রয কগরগছ? 

1   একেমই িয় 
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2   অল্প 

3   অগিকটা 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

 048/FR510 কি োি 

  কধ্া াঁয়ানিহীি িামাকজাি পণয অিযিহারকানর—ধ্ারণা 
034 SB61160r আপনি নক মগি কগরি কধ্া াঁয়াহীি (গেমি সুপানর অথ্িা কধ্া াঁয়াহীি িামাক) পণয িযিহার করা . .  .? 

1   স্বাগযযর পগক্ষ িাল 

2   স্বাগযযর পগক্ষ িাল ও িয়, খারাপ ও িয় 

3   স্বাগযযর পগক্ষ িাল িয় 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

সাক্ষািকার গ্রহণকারীর জিয িথ্যঃ প্রগয়াজি হগল প্রে র্ট্ট আিার পডুি। প্রেগুনলর উত্তর কেিার জিয িীগির িগে কেওয়া মাপকার্ট্ি িযিহার করুি। 

আনম এখি আপিাগক নকছু করাে এিং স্বাগযযর অিযা পগড ক ািাগিা কেগুগলা কধ্া াঁয়াহীি (গেমি সুপানর অথ্িা কধ্া াঁয়াহীি িামাক) পণয িযিহার করগলও হগি পাগর আিার িা করগলও 

হগি পাগর। আপনি ো জাগিি িা নিশ্বাস কগরি িার ওপর নিিের কগর আপিার নক মগি হয় কধ্া াঁয়াহীি (গেমি সুপানর অথ্িা কধ্া াঁয়াহীি িামাক) পণয িযিহার করগল িীগির করাে গুগলা 

হগি পাগর? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

035a KT61713r িযিহারকারী কের করাক হগি পাগর 1 2 88 99 

035b KT61723r মুগখর কযািার হয় িযিহারকারীগের 1 2 88 99 

035c KT61722r েলার কযািার হয় িযিহারকারীগের 1 2 88 99 

035d KT61711r হাগটের করাে হয় িযিহারকারীগের 1 2 88 99 

035e KT61724r মানডর করাে হয় িযিহারকারীগের 1 2 88 99 

035f KT61725r মুখ খুলগি কষ্ট  হয় িযিহারকারীগের 1 2 88 99 

036 KT61728r েনে ককাি েিেিিী মনহলা কধ্া াঁয়ানিহীি পণয (গেমি সুপানর অথ্িা কধ্া াঁয়াহীি িামাক) িযিহার কগরি িাহগল িার েগিে কে সন্তাি আগছ িার ক্ষনি হগি পাগর? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 
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037 KT61791r আপনি ো জাগিি িা নিশ্বাস কগরি, িার ওপর নিনত্ত কগর িলুি, কধ্া াঁয়াহীি (গেমি সুপানর অথ্িা কধ্া াঁয়াহীি িামাক) পিয, োর মগধ্য িামাক থ্াগক, কসটাগি নক 

নিগকার্ট্টি আগছ? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

সাক্ষািকার গ্রহণকারীর জিয িথ্যঃ প্রগয়াজি হগল প্রে র্ট্ট আিার পডুি। প্রেগুনলর উত্তর কেিার জিয িীগির িগে কেওয়া মাপকার্ট্ি িযিহার করুি। 

অিুগ্রহ কগর আমাগক জািাি এই নিিৃনি সিয িা নমথ্যা 

1   সিয 

2   নমথ্যা 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

038a KT61782r কধ্া াঁয়ানিহীি িামাগক থ্াকা নিগকার্ট্টগির জিয কিন রিাে কযািার হয়। 1 2 88 99 

038b KT61783r কধ্া াঁয়াহীি িামাগক নিগকার্ট্টিই এমি একর্ট্ট উপাোি (গেমি সুপানর অথ্িা কধ্া াঁয়াহীি 

িামাক) ো সিাই কক এর িযিহার করগি িাধ্য কগর। 

1 2 88 99 

  কধ্া াঁয়ানিহীি িামাকজাি পণয অিযিহারকানর—সিকীকরণ িািো 

039 WT61800r এখি কধ্া াঁয়ানিহীি পগণযর (গেমি সুপানর অথ্িা কধ্া াঁয়াহীি িামাক) (গছাটপযাগকট, পযাক, র্ট্টি, কিািল, িযাপ্টা ককৌগটা িা র্ট্টউি) পযাগকগটর সম্পগকে কিগি . .  .   

আপনি েিেূর জাগিি, িারগি কেগকাি কধ্া াঁয়াহীি পণয (গেমি সুপানর অথ্িা কধ্া াঁয়াহীি িামাক) পযাগকগটর উপর নক স্বাযযসিকীকরণ িািো থ্াগক? 

1   হযা াঁ 

2   িা   => 047a/OT501rকি োি। 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক   => 047a/OT501rকি োি। 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা   => 047a/OT501rকি োি। 

040 WT61802r েি 30 নেগি, কিিার আপনি কধ্া াঁয়াহীি (গেমি সুপানর অথ্িা কধ্া াঁয়াহীি িামাক) পণয পযাগকগটর োগয় স্বাযয নিষয়ক সিকীকরণ িািো লক্ষয কগরগছি? 

1   কখিই িয় 

2   কোনিি (একআধ্-িার) 

3   প্রায় ই 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

041 WT61845r কধ্া াঁয়াহীি (গেমি সুপানর অথ্িা কধ্া াঁয়াহীি িামাক) পণয পযাগকগটর োগয় কলখা স্বাযয নিষয়ক সিকীকরণ নিষগয় আপনি নক মগি কগরি?এগুগলানক আপিাগক 

. . . 

1   খুিই সিকে কগর 
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2   নকছুটা সিকে কগর 

3   নকছুই সিকে িা  ান্ত কগরিা 

4   নকছুটা  ান্ত কগর 

5   অনি মাত্রায়  ান্ত কগর 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

042 WT61844r কধ্া াঁয়াহীি (গেমি সুপানর অথ্িা কধ্া াঁয়াহীি িামাক) পণয পযাগকগটর োগয় কলখা স্বাযযনিষয়ক সিকীকরণ নিষগয় আপনি নক মগি কগরি?অিুিির্ট্ট নক . .  .  

1   খুিই অস্বক্তস্তোয়ক 

2   নকছুটা অস্বক্তস্তোয়ক 

3   অস্বক্তস্ত োয়ক িা স্বক্তস্তোয়ক নকছুই িয় 

4   নকছুটা স্বক্তস্তোয়ক 

5   খুিই স্বক্তস্তোয়ক 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

043 WT61846r কধ্া াঁয়াহীি (গেমি সুপানর অথ্িা কধ্া াঁয়াহীি িামাক) পণয পযাগকগটর োগয় কলখা স্বাযযনিষয়ক সিকীকরণ িািো গুগলা কিটা িাস্তনিক? 

1   কমাগটই িাস্তনিক িয় 

2   অল্পমাত্রায় িাস্তনিক 

3   নকছুটা িাস্তনিক 

4   অগিকটা িাস্তনিক 

5   িীষণিাগি িাস্তনিক 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

044 WT61847r কধ্া াঁয়াহীি (গেমি সুপানর অথ্িা কধ্া াঁয়াহীি িামাক) পণয স্বাযযসিকীকরণ িািোর্ট্ট আপিার ককমি মগি হয়?এগুনল নক আপিাগক . .  .  

1   প্রিন্ড উনিগ্ন কগর 

2   খুিই উনিগ্ন কগর 

3   নকছুটা উনিগ্ন কগর 

4   সামািযই উনিগ্ন কগর 

5   ককাি রকম উনিগ্ন কগরিা 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

045 WT61832r আপনি নক মগি কগরি কে কধ্া াঁয়াহীি (গেমি সুপানর অথ্িা কধ্া াঁয়াহীি িামাক) পণয পযাগকগটর িিেমাগির কিগয় আরও কিন  স্বাযয নিষয়ক িথ্য কলখা েরকার, 

িা কম িথ্য থ্াকা েরকার, অথ্িা িিেমাগি ো আগছ িাই থ্াকগল িলগি? 

1   কম স্বাযয নিষয়ক িথ্য 
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2   একই রকম 

3   কিন  স্বাযয নিষয়ক িথ্য 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

046 WT61820r েিেূর আপিার জািা আগছ, ধ্ূমহীি িামাগকর কে সিকীকরণ কলগিল হয় িাগি নক িজেগির কিাি িম্বর আগছ? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

  কধ্া াঁয়াহীি পণয অিযিহারকানর—মগিাসামাক্তজক নিশ্বাস 

সাক্ষািকার গ্রহণকারীর জিয িথ্যঃ প্রগয়াজি হগল প্রে র্ট্ট আিার পডুি। প্রেগুনলর উত্তর কেিার জিয িীগির িগে কেওয়া মাপকার্ট্ি িযিহার করুি। 

অিুগ্রহ কগর আমাগক িলুি কে ককাি কধ্া াঁয়ানিহীি পণয সম্পগকে িীগির নিিৃনি গুনলর সাগথ্ (গেমি সুপানর অথ্িা কধ্া াঁয়াহীি িামাক) আপনি অিীি রাজী, রাজী, রাজী িা অরাজী 

নকছুইঅরাজী, িা অিীি অরাজী নকিা। 

1   অিীি রাজী 

2   রাজী 

3   রাজী িা অরাজী নকছুই িয় 

4   অরাজী 

5   অিীি  অরাজী 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

047a OT61501r মনহলাগের কধ্া াঁয়ানিহীি পণয িযিহার গ্রহণ কোেয 

 (গেমি সুপানর অথ্িা কধ্া াঁয়াহীি িামাক)। 

1 2 3 4 5 88 99 

047b OT61502r কধ্া াঁয়াহীি (গেমি সুপুনর অথ্িা কধ্া াঁয়াহীি 

িামাক)পণয িযিহার করা পুরুষ কের পগক্ষ 

গ্রহণগোেয। 

1 2 3 4 5 88 99 

047c OT61510r কধ্া াঁয়াহীি (গেমি সুপুনর অথ্িা কধ্া াঁয়াহীি 

িামাক)পণয কি ার ক্তজনিস। 

1 2 3 4 5 88 99 

047d OT61561r িারিীয় সমাজ কধ্া াঁয়াহীি (গেমি সুপানর অথ্িা 

কধ্া াঁয়াহীি িামাক) পণয িযিহার কক িাগলা কিাগখ 

কেগখিা। 

1 2 3 4 5 88 99 

047e OT61566r নিনকি্সা াগে প্রমানণি কে কধ্া াঁয়াহীি (গেমি 1 2 3 4 5 88 99 
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সুপানর অথ্িা কধ্া াঁয়াহীি িামাক) পণয িযিহার হল 

ক্ষনিকারক—এর্ট্ট অনিরক্তিি নিষয় (িানডগয় িলা 

হগয়গছ)। 

 

 

047f 

 

 

OT61575r 

 

 

মািুগষর করা অিযািয অগিক ক্তজনিগসর কিগয় 

কধ্া াঁয়াহীি (গেমি সুপানর অথ্িা কধ্া াঁয়াহীি িামাক) 

পণয িযিহার করা কিন  মাত্রায় নিপেজিক িয়। 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

88 

 

 

99 

  নসোগরট—অিীি এিং িিেমাগির িযিহানরক হার 

048 FR61510 আনম এখি আপিাগক শুধ্ুমাত্র নসোগরগটর িযাপাগর ক্তজজ্ঞাসা করি। 

আমাগক িলুি আপনি নক িিেমাগি মাগস একিাগরর ও কম নসোগরট খাি, অিীগি কখি ও কখগয়গছি, িা কখিই খািনি? 

2   িিেমাগি মাগস একিাগরর কম ধ্ূমপাি কগরি   => 075/SB200rকি োি 

3   অিীগি ধ্ূমপাি করগিি নকন্তু িারপর িন্ধ কগরগছি 

4   কখিই ধ্ূমপাি কগরিনি   => 075/SB200rকি োি  

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক   =>  075/SB200rকি োি  

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা   => 075/SB200rকি োি 

  নসোগরট—স্বল্পনেগির জিয িজেি 

সাক্ষািকার গ্রহণকারীর জিয িথ্যঃ  সমগয়র একক গুনল পডগিি িা। উত্তরর্ট্ট সর্ট্িক সময়কাল নলখুি: নেি, সপ্তাহ িা মাস। 

কিনেি পূগি ে আপনি নসোগরট পনরিযাে কগরনছগলি? 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

049a QA61441a __________ (নেি) 88 99 

049b QA61441b __________ (সপ্তাহ) 88 99 

049c QA61441c __________ (মাস) 88 99 

049d QA61441d __________ (িছর) 88 99 

050 QA61671 আপনি নক হিাৎকগরইনসোগরট খাওয়া িন্ধ কগরগছি িানক ক্রম  নসোগরট খাওয়ার পনরমাণ কনমগয়গছি? 

1   হিাৎিন্ধকগরনেগয়নছগলি 

2   ক্রম  কনমগয় নেগয়নছগলি 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 
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99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

051 SB61051 কি ঘি-ঘি নসোগরট খাওয়ার জিয আপিার িীব্র ইচ্ছা জাগে? 

1   কখিই িা 

2   নেগি একিাগররও কম 

3   প্রনিনেি 

4   নেগি অগিক িার 

5   প্রনি ঘণ্টায় িা িার কিন  

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

সাক্ষািকার গ্রহণকারীর জিয িথ্যঃ প্রগয়াজি হগল প্রে র্ট্ট আিার পডুি। প্রেগুনলর উত্তর কেিার জিয িীগির িগে কেওয়া মাপকার্ট্ি িযিহার করুি। 

আপনি নসোগরট িজেি করার কে প্রগিষ্টা নিগয়নছগলি িার জিয নিগির ককাি পন্থা র্ট্ট আপিাগক সাহােয কগরনছল িন্ধ করগি? 

1   হযা াঁ 

2   িা  

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

052a SM61921 নিগকার্ট্টি োম 1 2 88 99 

052b SM61922 নিগকার্ট্টি পযাি 1 2 88 99 

052c SM61940 িুপ্রনপওি 1 2 88 99 

052d EQ61101 ই-নসোগরট 

কিাট: এই দ্রিয গুনল কেমি নসসা কপি, হুকা কপি, কিপ কপি, ই-নসসা এিং ই-হুকা, োর 

মাধ্যগম আপনি কধ্া াঁয়ার পনরিগিে িাষ্প শ্বাস গ্রহগির মাধ্যগম কিগিি 

1 2 88 99 

052e CH61969 অিসাি নিনিক 1 2 88 99 

052f CH61961 িজেগির কিাি িম্বর 1 2 88 99 

052g CH61939 কাউক্তিনলং 1 2 88 99 

052h CH61962 MCessation/ এম নিিৃনত্ত 1 2 88 99 

052i CH61977o অিয পন্থা িন্ধ করার জিযঃ ______________________________ 1 2 88 99 

  নসোগরট—িজেি করার কারণ 

সাক্ষািকার গ্রহণকারীর জিয িথ্যঃ প্রগয়াজি হগল প্রে র্ট্ট আিার পডুি। প্রেগুনলর উত্তর কেিার জিয িীগির িগে কেওয়া মাপকার্ট্ি িযিহার করুি। 

নিগি কলখা ককাি কারগির জিয আপনি নসোগরট  ধ্ূমপাি করা কছগড নেগয়গছি? 

1   হযা াঁ 

2   িা 
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88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

053a TC61188 নসোগরট খাওয়া ইনিমগধ্যই আপিার স্বাগযযর ক্ষনি কগরগছ। 1 2 88 99 

053b TC61189 আনম উনিগ্ন নছলাম কে নসোগরট খাওয়া িনিষযগি আমার স্বাযযগক ক্ষনি করগি পাগর। 1 2 88 99 

053c TC61190 আনম উনিগ্ন নছলাম কে আমার নসোগরট খাওয়া অ-ধ্ূমপায়ীগের ক্ষনি সাধ্ি করগি 

পাগর। 

1 2 88 99 

053d TC61191 নসোগরট খুিই োমী। 1 2 88 99 

053e TC61192 এখি খুি কম জায়ো আগছ কেখাগি ধ্ূমপাি করার অিুমনি আগছ। 1 2 88 99 

053f TC61193 স্বাগযযর পগক্ষ ঝুাঁ নক গুনল সম্পগকে নিজ্ঞাপি ও িথ্য আমাগক নসোগরট খাওয়া িন্ধ 

কনরগয়গছ। 

1 2 88 99 

053g TC61194 নসোগরট পযাগকগটর উপর সিকীকরণ িািো আমাগক িন্ধ কনরগয়গছ। 1 2 88 99 

053h TC61195 নসোগরট কছগড নেগয় আনম আমার সন্তাগির জিয একর্ট্ট নিে েি তিরী করগি 

কিগয়নছলাম। 

1 2 88 99 

053i TC61196 আমার ঘনিষ্ট িনু্ধ-িান্ধি এিং পনরিার আমার নসোগরট খাওয়া পছন্দ কগর িা। 1 2 88 99 

053j TC61197 একজি ডাক্তার িা অিয স্বাযযকমী আমাগক নসোগরট খাওয়া কছগড কেিার জিয পরাম ে 

নেগয়নছগলি। 

1 2 88 99 

053k TC61198 নিিয প্রগয়াজিীয় জরুরী ক্তজনিস কেমি খােয িা জ্বালানি আরও কিন  োমী হগয় কেগছ। 1 2 88 99 

053l TC61199o অিযািয কারণ: ______________________________ 1 2 88 99 

  নসোগরট—িজেি কগর থ্াকা 

054 BQ61119 আপনি ধ্ূমপাি িা কগর থ্াকগিি এই সম্পগকে আপনি কিটা আত্মনিশ্বাসী? 

1   একেমই আত্মনিশ্বাসী িই 

2   নকছুটা আত্মনিশ্বাসী 

3   খুিই আত্মনিশ্বাসী 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

055 BQ61306 েনে আপনি নসোগরট িযিহার িন্ধ রাগখি িাহগল আপিার কিটা স্বাযয জনিি সুনিধ্া এিং অিযািয লাি হগি িগল মগি কগরি? 

1   একেমই িা 

2   নকছুটা 

3   অগিকটা 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 
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056 BQ61307 েনে আপনি এরকম িাগিই নসোগরট িা কখগয়ই থ্াগকি িাহগল আপিার নক মগি হয় আপিার জীিি উপগিাে করা নক আরও উন্নি হগি, খারাপ হগি অথ্িা 

একইএকই থ্াকগি? 

1   অগিকটা উন্নি হগয়গছ 

2   একটু উন্নি হগয়গছ 

3   একই  থ্াকগি 

4   অল্প খারাপ হগি 

5   অগিক খারাপ হগি 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

  নসোগরট—ধ্ারণা 
057 SB61200 আপনি নক মগি কগরি নসোগরট খাওয়া . .  .? 

1   আপিার স্বাগযযর পগক্ষ িাল 

2   আপিার স্বাগযযর পগক্ষ িাল িা খারাপ নকছুই িয় 

3   আপিার স্বাগযযর পগক্ষ িাল িয় 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

সাক্ষািকার গ্রহণকারীর জিয িথ্যঃ প্রগয়াজি হগল প্রে র্ট্ট আিার পডুি। প্রেগুনলর উত্তর কেিার জিয িীগির িগে কেওয়া মাপকার্ট্ি িযিহার করুি। 

আনম এখি আপিাগক নকছু করাে এিং স্বাগযযর অিযা পগড ক ািাগিা কেগুগলা নসোগরট িযিহার করগলও হগি পাগর আিার িা করগলও হগি পাগর। আপনি ো জাগিি িা নিশ্বাস কগরি 

িার ওপর নিিের কগর আপিার নক মগি হয় নসোগরট িযিহার করগল নিগির করাে গুগলা হগি পাগর? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

058a KN61221 িযিহারকারী কের করাক হগি পাগর 1 2 88 99 

058b KN61231 পুরুষ ধ্ূমপািকারী কের পুরুষত্বহীিিা হগয় থ্াগক 1 2 88 99 

058c KN61259 ধ্ূমপািকারী কের মুগখ কযািার হগয় থ্াগক 1 2 88 99 

058d KN61257 ধ্ূমপািকারী কের েলায় কযািার হগয় থ্াগক 1 2 88 99 

058e KN61241 ধ্ূমপািকারী কের িুসিুস এ কযািার হগয় থ্াগক 1 2 88 99 

058f KN61211 ধ্ূমপািকারী কের হৃে করাে হগয় থ্াগক 1 2 88 99 

058g KN61248 ধ্ূমপািকারী র্ট্টনি হগয় থ্াগক 1 2 88 99 

059 KN61109 েনে ককাি েিেিিী মনহলা নসোগরট খাি িাহগল িার েগিে কে সন্তাি আগছ িার নক ক্ষনি হগি পাগর? 



 

20 
 India W3 Quitter  Generated on 2018-09-19 

Q# VarName 

 

IN3-Q  Bengali 

 

 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

সাক্ষািকার গ্রহণকারীর জিয িথ্যঃ প্রগয়াজি হগল প্রে র্ট্ট আিার পডুি। প্রেগুনলর উত্তর কেিার জিয িীগির িগে কেওয়া মাপকার্ট্ি িযিহার করুি।  

আনম এখি আপিাগক নকছু করাে এিং স্বাগযযর অিযা পগড ক ািাগিা কেগুগলা পযানসি নসোগরট কমানকং (  েখি আপনি অিয ককাগিা িযক্তক্তর ধ্ূমপাি করার সময় কসই কধ্া াঁয়া টা নিঃশ্বাস 

এর সাগথ্ নিগয় থ্াগকি) করগলও হগি পাগর আিার িা করগলও হগি পাগর। আপনি ো জাগিি িা নিশ্বাস কগরি িার ওপর নিিের কগর আপিার নক মগি হয় পযানসি নসোগরট কমানকং 

করগল নিগির করাে গুগলা হগি পাগর? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক  

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

060a KN61251 োরা ধ্ূমপাি কগর িা িাগের নক িুসিুগস কযািার হগি পাগর 1 2 88 99 

060b KN61227 োরা ধ্ূমপাি কগর িা িাগের নক হৃে করাে হগি পাগর 1 2 88 99 

060c KN61255 িাচ্চা কের নক শ্বাসকষ্ট িা হা াঁপানি করাে হগি পাগর 1 2 88 99 

061 KN61238 েনে ককাি েিেিিী মনহলা পগরাক্ষিাগি নসোগরগটর কধ্া াঁয়া নিঃশ্বাস এর সাগথ্ কিয় িাহগল িার েগিে কে সন্তাি আগছ িার নক ক্ষনি হগি পাগর? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

সাক্ষািকার গ্রহণকারীর জিয িথ্যঃ প্রগয়াজি হগল প্রে র্ট্ট আিার পডুি। প্রেগুনলর উত্তর কেিার জিয িীগির িগে কেওয়া মাপকার্ট্ি িযিহার করুি। 

িীগি কেওয়া নসোগরট এর সম্পগকে প্রনির্ট্ট িাকয নক সনিয িানক নমগথ্য? 

1   সনিয 

2   নমগথ্য 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

062a KN61441 নসোগরগট কে নিগকার্ট্টি থ্াগক িার জিযই কিন রিাে সময় কযািার হগয় থ্াগক 1 2 88 99 

062b KN61445 নিগকার্ট্টি হল নসোগরট এর এমি একর্ট্ট উপাোি ো সিাই কক ধ্ূমপাি করগি িাধ্য 

কগর 

1 2 88 99 

  নসোগরট—হাল্কা/ মাঝানর 

সাক্ষািকার গ্রহণকারীর জিয িথ্যঃ প্রগয়াজি হগল প্রে র্ট্ট আিার পডুি। প্রেগুনলর উত্তর কেিার জিয িীগির িগে কেওয়া মাপকার্ট্ি িযিহার করুি। 
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িামাক সংযাগুনল “লাইট” নসোগরট নিক্তক্র কগর কেগুনল করগুলার নসোগরগটর কথ্গক আলাো নিজ্ঞানপি করা হয়। 

হালকা নসোগরগটর নিষগয় িীগি কলখা প্রনির্ট্ট নিিৃনির পগক্ষ অিুগ্রহ কগর আমাগক জািাি কে আপনি অিীি রাজী, রাজী, রাজী িা অরাজী নকছুই িয়, অরাজী, িা অিীি অরাজী নকিা। 

1   অিীি রাজী 

2   রাজী 

3   রাজী িা অরাজী নকছুই িয় 

4   অরাজী 

5   অিীি অরাজী 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

063a LM61321 লাইট নসোগরট করগুলার নসোগরগটর কিগয় কম 

ক্ষনিকর। 

1 2 3 4 5 88 99 

063b LM61331 লাইট নসোগরট করগুলার নসোগরগটর কিগয় 

আপিার েলা ও িুগকর জিয িুলিামূলকিাগি 

কিন  স্বাচ্ছন্দয। 

1 2 3 4 5 88 99 

  নসোগরট—সিকীকরণ িািো 

064 WL61101 নসোগরট পযাগকট এর সম্পগকে এখি িািুি। 

আপনি েিেূর জাগিি, িারগি কী ককািও নসোগরট পযাগকগটর ওপর সিকীকরণ িািো আগছ? 

1   হযা াঁ 

2   িা   => 073a/PS325কি োি 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক   => 073a/PS325কি োি 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা   => 073a/PS325কি োি 

 

 

065 

 

 

WL61201 

 

 

েি 30 নেগি, আপনি কি ঘিঘি নসোগরট এর পযাগকগট সিকীকরণ িািো লক্ষয কগরগছি? 

1   কখিই িা 

2   একিার ককাি একর্ট্ট সময় 

3   প্রায়ই 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

066 WL61425 নসোগরট এর পযাগকগট সিকীকরণ িািো কেখগল আপিার নক মগি হয়? এগুগলা নক আপিাগক. . .  

1   খুিই সিকে কগর 
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2   নকছুটা সিকে কগর 

3   নকছুই সিকে িা  ান্ত কগরিা 

4   নকছুটা  ান্ত কগর 

5   অনি মাত্রায়  ান্ত কগর 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

067 WL61424 নসোগরট এর পযাগকগটর োগয় কলখা স্বাযয নিষয়ক সিকীকরণ নিষগয় আপনি নক অিুিি কগরি? অিুিির্ট্ট নক . .  . 

1   খুিই অস্বক্তস্তোয়ক 

2   নকছুটা অস্বক্তস্তোয়ক 

3   অস্বক্তস্ত োয়ক িা স্বক্তস্তোয়ক নকছুই িয় 

4   নকছুটা স্বক্তস্তোয়ক 

5   খুিই স্বক্তস্তোয়ক 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

068 WL61426 নসোগরট পযাগকগটর োগয় কলখা স্বাযয নিষয়ক সিকীকরণ িািো গুগলা কিটা িাস্তনিক? 

1   কমাগটই িাস্তনিক িয় 

2   অল্প মাত্রায় িাস্তনিক 

3   নকছুটা িাস্তনিক 

4   অগিকটা িাস্তনিক 

5   িীষণিাগি িাস্তনিক 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

069 WL61427 নসোগরট পযাগকগটর োগয় স্বাযয সিকীকরণ িািোর্ট্ট আপিার ককমি মগি হয়? এগুনল নক আপিাগক . .  .  

1   প্রিন্ড উনিগ্ন কগর 

2   খুিই উনিগ্ন কগর 

3   নকছুটা উনিগ্ন কগর 

4   সামািযই উনিগ্ন কগর 

5   ককাি রকম উনিগ্ন কগরিা 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

070 WL61507 আপনি নক মগি কগরি কে নসোগরট পযাগকগটর িিেমাগির কিগয় আরও কিন  স্বাযয নিষয়ক িথ্য কলখা েরকার, িা কম িথ্য থ্াকা েরকার, অথ্িা িিেমাগি ো 

আগছ িাই থ্াকগল িলগি? 

1   কম স্বাযয নিষয়ক িথ্য 
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2   একই রকম 

3   কিন  স্বাযয নিষয়ক িথ্য 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

071 WL61454 েিেূর আপিার জািা আগছ, নসোগরগটর পযাগকগট কে সিকীকরণ কলগিল হয় িাগি নক িজেগির কিাি িম্বর আগছ? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

072 WL61640 আপনি নক এই িামাক িজেগির িম্বরর্ট্টগি কিাি কগরগছি? 

1   হযা াঁ  

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

  নসোগরগটর—মগিাসামাক্তজক নিশ্বাস 

সাক্ষািকার গ্রহণকারীর জিয িথ্যঃ প্রগয়াজি হগল প্রে র্ট্ট আিার পডুি। প্রেগুনলর উত্তর কেিার জিয িীগির িগে কেওয়া মাপকার্ট্ি িযিহার করুি। 

অিুগ্রহ কগর আমায় িলুি আপনি িীগি কেওয়া নিনড সম্পগকে িথ্য গুগলা নিগয় কিটা অিীি রাজী, রাজী, রাজী িা অরাজী নকছুই িয়, অরাজী, অিীি অরাজী। 

1   অিীি রাজী 

2   রাজী 

3   রাজী িা অরাজী নকছুই িয় 

4   অরাজী 

5   অিীি  অরাজী 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

073a PS61325 মনহলাগের নিনড খাওয়া গ্রহিগোেয। 1 2 3 4 5 88 99 

073b PS61323 পুরুষগের নসোগরট খাওয়া গ্রহি কোেয। 1 2 3 4 5 88 99 

073c PS61219 আপনি নসোগরগটর জিয অগিক কিন  টাকা খরিা 

করগিি 

1 2 3 4 5 88 99 

073d PS61243 িামাগকর কধ্া াঁয়া েলায় েি কিন  পনরমাগি 

ঝা াঁঝাগলা ( ক্তক্ত ালী) অিুিি করগিি, কসর্ট্ট িি 

কিন  ক্ষনিকর 

1 2 3 4 5 88 99 
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  নসোগরট—অিুিূি ঝুাঁ নক 

074 PR61311 কি টা পনরমাণ নসোগরট কখগল আপিার স্বাগযযর ক্ষনি হগি পাগর? 

1   এগকিাগরই িা 

2   অল্প নকছুটা 

3   অগিকটা 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

091/TF024 কি োি নিনড - অিীি এিং িিেমাি অন্তর 

  নসোগরট—অিযিহার কারীর ধ্ারণা 

075 SB61200r আপনি নক মগি কগরি নসোগরট কখগল . .  .? 

1   স্বাগযযর পগক্ষ িাল 

2   স্বাগযযর পগক্ষ িাল ও িয়, খারাপ ও িয় 

3   স্বাগযযর পগক্ষ িাল িয় 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক  

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

সাক্ষািকার গ্রহণকারীর জিয িথ্যঃ প্রগয়াজি হগল প্রে র্ট্ট আিার পডুি। প্রেগুনলর উত্তর কেিার জিয িীগির িগে কেওয়া মাপকার্ট্িিযিহার করুি। 

আনম এখি আপিাগক নকছু করাে এিং স্বাগযযর অিযা পগড ক ািাগিা কেগুগলা নসোগরট িযিহার করগলও হগি পাগর আিার িা করগলও হগি পাগর। আপনি ো জাগিি িা নিশ্বাস কগরি 

িার ওপর নিিের কগর আপিার নক মগি হয় নসোগরট িযিহার করগল িীগির করাে গুগলা হগি পাগর? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

076a KN61221r িযিহারকারী কের করাক হগি পাগর 1 2 88 99 

076b KN61231r পুরুষ ধ্ূমপািকারী কের পুরুষত্বহীিিা হগয় থ্াগক 1 2 88 99 

076c KN61259r ধ্ূমপািকারী কের মুগখ কযািার হগয় থ্াগক 1 2 88 99 

076d KN61257r ধ্ূমপািকারী কের েলায় কযািার হগয় থ্াগক 1 2 88 99 

076e KN61241r ধ্ূমপািকারী কের িুসিুস এ কযািার হগয় থ্াগক 1 2 88 99 

076f KN61211r ধ্ূমপািকারী কের হৃে করাে হগয় থ্াগক 1 2 88 99 

076g KN61248r ধ্ূমপািকারী র্ট্টনি হগয় থ্াগক 1 2 88 99 
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077 KN61109r েনে ককাি েিেিিী মনহলা নসোগরট খাি িাহগল িার েগিে কে সন্তাি আগছ িার নক ক্ষনি হগি পাগর? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

সাক্ষািকার গ্রহণকারীর জিয িথ্যঃ প্রগয়াজি হগল প্রে র্ট্ট আিার পডুি। প্রেগুনলর উত্তর কেিার জিয িীগির িগে কেওয়া মাপকার্ট্িিযিহার করুি। 

আনম এখি আপিাগক নকছু করাে এিং স্বাগযযর অিযা পগড ক ািাগিা কেগুগলা  পগরাক্ষ নসোগরট কসিি ( েখি আপনি অিয ককাগিা িযক্তক্তর ধ্ূমপাি করার সময় কসই কধ্া াঁয়া টা নিঃশ্বাস 

এর সাগথ্ নিগয় থ্াগকি) করগলও হগি পাগর আিার িা করগলও হগি পাগর। আপনি ো জাগিি িা নিশ্বাস কগরি িার ওপর নিিের কগর আপিার নক মগি হয়  পগরাক্ষ নসোগরট কসিি 

করগল িীগির করাে গুগলা হগি পাগর? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

078a KN61251r োরা ধ্ূমপাি কগর িা িাগের নক িুসিুগস কযািার হগি পাগর 1 2 88 99 

078b KN61227r োরা ধ্ূমপাি কগর িা িাগের নক হৃে করাে হগি পাগর 1 2 88 99 

078c KN61255r িাচ্চা কের নক শ্বাসকষ্ট িা হা াঁপানি করাে হগি পাগর 1 2 88 99 

 

 

079 

 

 

KN61238r 

 

 

েনে ককাি েিেিিী মনহলা পগরাক্ষিাগি নসোগরগটর কধ্া াঁয়া নিঃশ্বাস এর সাগথ্ কিয় িাহগল িার েগিে কে সন্তাি আগছ িার নক ক্ষনি হগি পাগর? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

সাক্ষািকার গ্রহণকারীর জিয িথ্যঃ প্রগয়াজি হগল প্রে র্ট্ট আিার পডুি। প্রেগুনলর উত্তর কেিার জিয িীগির িগে কেওয়া মাপকার্ট্িিযিহার করুি। 

িীগি কেওয়া নসোগরট এর সম্পগকে প্রনির্ট্ট িাকয নক সনিয িানক নমগথ্য? 

1   সনিয 

2   নমগথ্য 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

080a KN61441r নসোগরগট কে নিগকার্ট্টি থ্াগক িার জিযই কিন রিাে সময় কযািার হগয় থ্াগক 1 2 88 99 

080b KN61445r নিগকার্ট্টি হল নসোগরট এর এমি একর্ট্ট উপাোি ো সিাই কক ধ্ূমপাি করগি িাধ্য 

কগর 

1 2 88 99 
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  নসোগরট–অিযিহারকারী—সামািয/হালকা 
081 LM61321r িামাক সংযাগুনল “লাইট” নসোগরট নিক্তক্র কগর কেগুনল করগুলার নসোগরগটর কথ্গক আলাো নিজ্ঞানপি করা হয়। 

হালকা নসোগরগটর নিষগয় িীগি কলখা প্রনির্ট্ট নিিৃনির পগক্ষ অিুগ্রহ কগর আমাগক জািাি কে আপনি অিীি রাজী, রাজী, রাজী িা অরাজী নকছুই িয়, অরাজী, 

িা অিীি অরাজী নকিা। 

লাইট নসোগরট করগুলার নসোগরগটর কিগয় কম ক্ষনিকর। 

1   অিীি রাজী  

2   রাজী 

3   রাজী িা অরাজী নকছুই িয় 

4   অরাজী 

5   অিীি অরাজী 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

  নসোগরট অিযিহারকারী—সিকীকরণ িািো 

082 WL61101r নসোগরট পযাগকট এর সম্পগকে এখি িািুি। 

আপনি েিেূর জাগিি,িারগি কী ককািও নসোগরট পযাগকগটর ওপর সিকীকরণ িািো আগছ? 

1   হযা াঁ 

2   িা   => 090a/PS325rকি োি  

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক   => 090a/PS325rকি োি  

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা   => 090a/PS325rকি োি 

083 WL61201r েি 30 নেগি, আপনি কি ঘিঘি নসোগরট এর পযাগকগট সিকীকরণ িািো লক্ষয কগরগছি? 

1   কখিই িা 

2   একিার ককাি একর্ট্ট সময় 

3   প্রায়ই 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

084 WL61425r নসোগরট এর পযাগকগট সিকীকরণ িািো কেখগল আপিার নক মগি হয়? এগুগলানক আপিাগক. . .  

1   খুিই সিকে কগর 

2   নকছুটা সিকে কগর 

3   নকছুই সিকে িা  ান্ত কগরিা 
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4   নকছুটা  ান্ত কগর 

5   অনি মাত্রায়  ান্ত কগর 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

085 WL61424r নসোগরট এর পযাগকগটর োগয় কলখা স্বাযয নিষয়ক সিকীকরণ নিষগয় আপনি নক অিুিি কগরি? অিুিির্ট্ট নক . .  . 

1   খুিই অস্বক্তস্তোয়ক 

2   নকছুটা অস্বক্তস্তোয়ক 

3   অস্বক্তস্ত োয়ক িা স্বক্তস্তোয়ক নকছুই িয় 

4   নকছুটা স্বক্তস্তোয়ক 

5   খুিই স্বক্তস্তোয়ক 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

086 WL61426r নসোগরট পযাগকগটর োগয় কলখা স্বাযয নিষয়ক সিকীকরণ িািো গুগলা কিটা িাস্তনিক িগল আপিার মগি হয় 

1   কমাগটই িাস্তনিক িয় 

2   অল্প মাত্রায় িাস্তনিক 

3   নকছুটা িাস্তনিক 

4   অগিকটা িাস্তনিক 

5   িীষণিাগি িাস্তনিক 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

087 WL61427r নসোগরট পযাগকগটর োগয় স্বাযয সিকীকরণ িািোর্ট্ট আপিার ককমি মগি হয়? এগুনলনক আপিাগক . .  .  

1   প্রিন্ড উনিগ্ন কগর 

2   খুিই উনিগ্ন কগর 

3   নকছুটা উনিগ্ন কগর 

4   সামািযই উনিগ্ন কগর 

5   ককাি রকম উনিগ্ন কগরিা 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

088 WL61507r আপনি নক মগি কগরি কে নসোগরট পযাগকগটর িিেমাগির কিগয় আরও কিন  স্বাযয নিষয়ক িথ্য কলখা েরকার, িা কম িথ্য থ্াকা েরকার, অথ্িা িিেমাগি ো 

আগছ িাই থ্াকগল িলগি? 

1   কম স্বাযয নিষয়ক িথ্য 

2   একই রকম 

3   কিন  স্বাযয নিষয়ক িথ্য 



 

28 
 India W3 Quitter  Generated on 2018-09-19 

Q# VarName 

 

IN3-Q  Bengali 

 

 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

089 WL61454r েিেূর আপিার জািা আগছ, নসোগরগটর পযাগকগট কে সিকীকরণ কলগিল হয় িাগি নক িজেগির কিাি িম্বর আগছ? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

  নসোগরগটর—মগিাসামাক্তজক নিশ্বাস 

সাক্ষািকার গ্রহণকারীর জিয িথ্যঃ প্রগয়াজি হগল প্রে র্ট্ট আিার পডুি। প্রেগুনলর উত্তর কেিার জিয িীগির িগে কেওয়া মাপকার্ট্ি িযিহার করুি। 

অিুগ্রহ কগর আমায় িলুি আপনি িীগি কেওয়া নিনড সম্পগকে িথ্য গুগলা নিগয় কিটা অিীি  রাজী, রাজী, রাজী িা অরাজী নকছুই িয়, অরাজী, অিীি অরাজী। 

1   অিীি রাজী 

2   রাজী 

3   রাজী িা অরাজী নকছুই িয় 

4   অরাজী  

5   অিীি   অরাজী 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

090a PS61325r মনহলাগের নিনড খাওয়া গ্রহিগোেয। 1 2 3 4 5 88 99 

090b PS61323r পুরুষগের নসোগরট খাওয়া গ্রহি কোেয। 1 2 3 4 5 88 99 

  নিনড—অিীি ও িিেমাি িযিহানরক হার 

091 TF61024 আনম এখি আপিাগক নিনড নিগয় ক্তজজ্ঞাসা করি 

আমাগক িলুি আপনি িিেমাগি মাগস একিাগররও কম নিনড খাি, িা অিীগি কখিও কখগয়গছি, িা কখিই খািনি? 

2   িিেমাগি মাগস একিাগরর কম ধ্ূমপাি কগরি   => 117/SB170rকি োি 

3   অিীগি ধ্ূমপাি করগিি নকন্তু িারপর িন্ধ কগরগছি 

4   কখিই ধ্ূমপাি কগরি নি   => 117/SB170rকি োি। 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক   => 117/SB170rকি োি। 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা   => 117/SB170rকি োি। 
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  নিনড—স্বল্পনেগির জিয িজেি 

সাক্ষািকার গ্রহণকারীর জিয িথ্যঃ সমগয়র একক গুনল পডগিি িা। উত্তরর্ট্ট সর্ট্িক সময় কাল নলখুি: ঘন্টা, নেি, সপ্তাহ িা মাস িা িছর। 

কিনেি পূগি ে আপনি নিনড পনরিযাে কগরনছগলি? 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

092a AQ61180a __________ (নেি) 88 99 

092b AQ61180b __________ (সপ্তাহ) 88 99 

092c AQ61180c __________ (মাস) 88 99 

092d AQ61180d __________ (িছর) 88 99 

093 AQ61174 আপনি নক হিাৎকগরইনিনডখাওয়ািন্ধকগরগছিিানকক্রম নিনডখাওয়ারপনরমািকনমগয়গছি? 

1   হিাৎিন্ধকগরনেগয়নছগলি 

2   ক্রম  কনমগয় নেগয়নছগলি 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

094 SB61951 কি ঘিঘি নিনড খাওয়া জিয আপিার িীব্র ইচ্ছা জাগে? 

1   কখিই িা 

2   নেগি একিাগররও কম 

3   প্রনিনেি 

4   নেগি অগিক িার 

5   প্রনি ঘণ্টায় িা িার কিন  

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

সাক্ষািকার গ্রহণকারীর জিয িথ্যঃ প্রগয়াজি হগল প্রে র্ট্ট আিার পডুি। প্রেগুনলর উত্তর কেিার জিয িীগির িগে কেওয়া মাপকার্ট্ি িযিহার করুি। 

আপনি নিনড িজেি করার কে প্রগিষ্টা নিগয়নছগলি িার জিয নিগির ককাি পন্থা র্ট্ট আপিাগক সাহােয কগরনছল িন্ধ করগি? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

095a AQ61140 নিগকার্ট্টি োম 1 2 88 99 

095b AQ61141 নিগকার্ট্টি পযাি 1 2 88 99 

095c AQ61146 িুপ্রনপওি 1 2 88 99 
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095d AQ61150 ই-নসোগরট 

কিাট: এগুনল দ্রিয কেমি নসসা কপি, হুকা কপি, কিপ কপি, ই-নসসা এিং ই-হুকা, োর 

মাধ্যগম আপনি কধ্া াঁয়ার পনরিগিে িাষ্প শ্বাস গ্রহগির মাধ্যগম কিগিি 

1 2 88 99 

095e AQ61147 অিসাি নিনিক 1 2 88 99 

095f AQ61961 িজেগির কিাি িম্বর 1 2 88 99 

095g AQ61139 কাউক্তিনলং 1 2 88 99 

095h AQ61142 MCessation / এম নিিৃনত্ত 1 2 88 99 

095i AQ61149o অিয পন্থা িন্ধ করার জিযঃ ______________________________ 1 2 88 99 

  নিনড—িজেি করার কারণ 

সাক্ষািকার গ্রহণকারীর জিয িথ্যঃ প্রগয়াজি হগল প্রে র্ট্ট আিার পডুি। প্রেগুনলর উত্তর কেিার জিয িীগির িগে কেওয়া মাপকার্ট্ি িযিহার করুি। 

নিগি কলখা ককাি কারগিরজিযআপনি কধ্া াঁয়াহীি দ্রিয িযিহার করা কছগড নেগয়গছি? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

096a TC61388 নিনড খাওয়া ইনিমগধ্যই আপিার স্বাগযযর ক্ষনি কগরগছ। 1 2 88 99 

096b TC61389 আনম উনিগ্ন নছলাম কে নিনড খাওয়া িনিষযগি আমার স্বাগযযর ক্ষনি করগি পাগর। 1 2 88 99 

096c TC61390 আনম উনিগ্ন নছলাম কে আমার নিনড খাওয়া অ-ধ্ূমপায়ীগের ক্ষনি করগি পাগর। 1 2 88 99 

096d TC61392 এখি খুি কম জায়ো আগছ কেখাগি ধ্ূমপাি অিুগমানেি। 1 2 88 99 

096e TC61393 স্বাগযযর পগক্ষ ঝুাঁ নক গুনল সম্পগকে নিজ্ঞাপি ও িথ্য আমাগক নিনড খাওয়া িন্ধ কনরগয়গছ। 1 2 88 99 

096f TC61394 নিনডর পযাগকগটর উপর সিকীকরণ িািো আমাগক িন্ধ কনরগয়গছ। 1 2 88 99 

096g TC61395 নিনড কছগড নেগয় আনম আমার সন্তাগির জিয একর্ট্ট নিে েি তিরী করগি কিগয়নছলাম। 1 2 88 99 

096h TC61396 আমার ঘনিষ্ট িনু্ধ-িান্ধি এিং পনরিার আমার নিনড খাওয়া পছন্দ কগরিা। 1 2 88 99 

096i TC61397 একজি ডাক্তার িা অিয স্বাযযকমী আমাগক নিনড খাওয়া কছগড কেিার জিয পরাম ে 

নেগয়নছগলি। 

1 2 88 99 

096j TC61398 নিিয প্রগয়াজিীয় জরুরী ক্তজনিস কেমি খােয িা জ্বালানি আরও কিন  োমী হগয় কেগছ। 1 2 88 99 

096k TC61399o অিযািয কারণ: ______________________________ 1 2 88 99 

  নিনড—িজেি কগর থ্াকা 

097 TQ61234 আপনি কিটা আত্মনিশ্বাসী কে আপনি নিনড িা ধ্ূমপাি কগর থ্াকগিি 
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1   একেমই আত্মনিশ্বাসী িই 

2   নকছুটা আত্মনিশ্বাসী 

3   খুিই আত্মনিশ্বাসী 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

098 TQ61254 েনে আপনি নিনড িযিহার িন্ধ রাগখি িাহগল আপিার কিটা স্বাযয জনিি সুনিধ্া এিং অিযািয লাি হগি িগল মগি কগরি? 

1   একেমই িা 

2   একেমই িা 

3   অগিকটা 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

099 TQ61276 েনে আপনি নিনড িযিহার িন্ধ রাগখি  িাহগল আপিার নক মগি হয় আপিার জীিি উপগিাে করা নক আরও উন্নি হগি, খারাপ হগি অথ্িা একই থ্াকগি? 

1   অগিকটা উন্নি হগয়গছ 

2   একটু উন্নি হগয়গছ 

3   একই  থ্াকগি 

4   অল্প খারাপ হগি 

5   অগিক খারাপ হগি 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

  নিনড—ধ্ারণা 
100 SB61170 আপনি নক মগি কগরি নিনড কখগল . .   .? 

1   আপিার স্বাগযযর পগক্ষ িাল 

2   আপিার স্বাগযযর পগক্ষ িাল িা খারাপ নকছুই িয় 

3   আপিার স্বাগযযর পগক্ষ িাল িয় 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

সাক্ষািকার গ্রহণকারীর জিয িথ্যঃ প্রগয়াজি হগল প্রে র্ট্ট আিার পডুি। প্রেগুনলর উত্তর কেিার জিয িীগির িগে কেওয়া মাপকার্ট্ি িযিহার করুি। 

আনম এখি আপিাগক নকছু করাে এিং স্বাগযযর অিযা পগড ক ািাগিা কেগুগলা নিনড িযিহার করগলও হগি পাগর আিার িা করগলও হগি পাগর। আপনি ো জাগিি িা নিশ্বাস কগরি িার 

ওপর নিিের কগর আপিার নক মগি হয় নিনড িযিহার করগল নিগির করাে গুগলা হগি পাগর? 

1   হযা াঁ 

2   িা 
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88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

101a KT61212 িযিহারকারী কের করাক হগি পাগর 1 2 88 99 

101b KT61251 পুরুষ ধ্ূমপািকারী কের পুরুষত্বহীিিা হগয় থ্াগক 1 2 88 99 

101c KT61223 ধ্ূমপািকারী কের মুগখ কযািার হগয় থ্াগক 1 2 88 99 

101d KT61222 ধ্ূমপািকারী কের েলায় কযািার হগয় থ্াগক 1 2 88 99 

101e KT61221 ধ্ূমপািকারী কের িুসিুস এ কযািার হগয় থ্াগক 1 2 88 99 

101f KT61211 ধ্ূমপািকারী কের হৃে করাে হগয় থ্াগক 1 2 88 99 

101g KT61231 ধ্ূমপািকারী র্ট্টনি হগয় থ্াগক 1 2 88 99 

102 KT61228 েনে ককাি েিেিিী মনহলা নিনড খাি িাহগল িার েগিে কে সন্তাি আগছ িার নক ক্ষনি হগি পাগর? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

সাক্ষািকার গ্রহণকারীর জিয িথ্যঃ প্রগয়াজি হগল প্রে র্ট্ট আিার পডুি। প্রেগুনলর উত্তর কেিার জিয িীগির িগে কেওয়া মাপকার্ট্িিযিহার করুি। 

আনম এখি আপিাগক নকছু করাে এিং স্বাগযযর অিযা পগড ক ািাগিা কেগুগলা পযানসি নিনড কমানকং (েখি আপনি অিয ককাগিা িযক্তক্তর ধ্ূমপাি করার সময় কসই কধ্া াঁয়া টা নিঃশ্বাস এর 

সাগথ্ নিগয় থ্াগকি) করগলও হগি পাগর আিার িা করগলও হগি পাগর। আপনি ো জাগিি িা নিশ্বাস কগরি িার ওপর নিিের কগর আপিার নক মগি হয় পযানসি নিনড কমানকং করগল 

িীগির করাে গুগলা হগি পাগর? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

103a KT61260 োরা ধ্ূমপাি কগর িা িাগের নক িুসিুগস কযািার হগি পাগর 1 2 88 99 

103b KT61250 োরা ধ্ূমপাি কগর িা িাগের নক হৃে করাে হগি পাগর 1 2 88 99 

103c KT61277 িাচ্চা কের নক শ্বাসকষ্ট িা হা াঁপানি করাে হগি পাগর 1 2 88 99 

104 KT61208 েনে ককাি েিেিিী মনহলা পগরাক্ষিাগি নিনড কধ্া াঁয়া নিঃশ্বাস এর সাগথ্ কিয় িাহগল িার েগিে কে সন্তাি আগছ িার নক ক্ষনি হগি পাগর? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

সাক্ষািকার গ্রহণকারীর জিয িথ্যঃ প্রগয়াজি হগল প্রে র্ট্ট আিার পডুি। প্রেগুনলর উত্তর কেিার জিয িীগির িগে কেওয়া মাপকার্ট্িিযিহার করুি। 

িীগি কেওয়া নিনড এর সম্পগকে প্রনির্ট্ট িাকয নক সনিয িানক নমগথ্য? 

1   সনিয 
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2   নমগথ্য 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

105a KT61282 নিনডগি কে নিগকার্ট্টি থ্াগক িার জিযই কিন রিাে সময় কযািার হগয় থ্াগক 1 2 88 99 

105b KT61283 নিগকার্ট্টি হল নিনড এর এমি একর্ট্ট উপাোি ো সিাই কক ধ্ূমপাি করগি িাধ্য কগর 1 2 88 99 

  নিনড—সিকীকরণ িািো 

106 WT61300 নিনড পযাগকট এর সম্পগকে এখি িািুি। 

আপনি েিেূর জাগিি, িারগি কী ককািও নিনড পযাগকগটর ওপর সিকীকরণ িািো আগছ? 

1   হযা াঁ  

2   িা   => 115a/OT101কি োি  

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক   => 115a/OT101কি োি  

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা   => 115a/OT101কি োি 

107 WT61302 েি 30 নেগি, আপনি কি ঘিঘি নিনড এর পযাগকগট সিকীকরণ িািো লক্ষয কগরগছি? 

1   কখিই িা 

2   একিার ককাি একর্ট্ট সময় 

3   প্রায়ই 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

108 WT61345 নিনড এর পযাগকগট সিকীকরণ িািো কেখগল আপিার নক মগি হয়? এগুগলা নক আপিাগক . .  .  

1   খুিই সিকে কগর 

2   নকছুটা সিকে কগর 

3   নকছুই সিকে িা  ান্ত কগর িা 

4   নকছুটা  ান্ত কগর 

5   অনি মাত্রায়  ান্ত কগর 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

109 WT61344 নিনড এর পযাগকগটর োগয় কলখা স্বাযয নিষয়ক সিকীকরণ নিষগয় আপনি নক অিুিি কগরি? অিুিির্ট্ট নক . .  .  

1   খুিই অস্বক্তস্তোয়ক 

2   নকছুটা অস্বক্তস্তোয়ক 

3   অস্বক্তস্ত োয়ক িা স্বক্তস্তোয়ক নকছুই িয় 

4   নকছুটা স্বক্তস্তোয়ক 
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5   খুিই স্বক্তস্তোয়ক 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

110 WT61346 নিনড পযাগকগটর োগয় কলখা স্বাযয নিষয়ক সিকীকরণ িািো গুগলা কিটা িাস্তনিক? 

1   কমাগটই িাস্তনিক িয় 

2   অল্প মাত্রায় িাস্তনিক 

3   নকছুটা িাস্তনিক 

4   অগিকটা িাস্তনিক 

5   িীষণিাগি িাস্তনিক 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

111 WT61347 নিনড পযাগকগটর োগয় স্বাযয সিকীকরণ িািোর্ট্ট আপিার ককমি মগি হয়? এগুনল নক আপিাগক . .  .  

1   প্রিন্ড উনিগ্ন কগর 

2   খুিই উনিগ্ন কগর 

3   নকছুটা উনিগ্ন কগর 

4   সামািযই উনিগ্ন কগর 

5   ককাি রকম উনিগ্ন কগরিা 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

112 WT61332 আপনি নক মগি কগরি কে নিনড পযাগকগটর িিেমাগির কিগয় আরও কিন  স্বাযয নিষয়ক িথ্য কলখা েরকার, িা কম িথ্য থ্াকা েরকার, অথ্িা িিেমাগি ো আগছ 

িাই থ্াকগল িলগি? 

1   কম স্বাযয নিষয়ক িথ্য 

2   একই রকম 

3   কিন  স্বাযয নিষয়ক িথ্য 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

113 WT61320 েিেূর আপিার জািা আগছ, নিনডর পযাগকগট কে সিকীকরণ কলগিল হয় িাগি নক িজেগির কিাি িম্বর আগছ? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

114 WT61321 আপনি নক এই িামাক িজেগির িম্বরর্ট্টগি কিাি কগরগছি? 

1   হযা াঁ 
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2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

  নিনড— মগিাসামাক্তজক নিশ্বাস 

সাক্ষািকার গ্রহণকারীর জিয িথ্যঃ প্রগয়াজি হগল প্রে র্ট্ট আিারপডুি। প্রেগুনলর উত্তর কেিার জিয িীগির িগে কেওয়া মাপকার্ট্ি িযিহার করুি। 

অিুগ্রহ কগর আমায় িলুি আপনি িীগি কেওয়া নিনড সম্পগকে িথ্য গুগলা নিগয় কিটা অিীি রাজী, রাজী, রাজী িা অরাজী নকছুই িয়, অরাজী, অিীি অরাজী। 

1   অিীি রাজী 

2   রাজী 

3   রাজী িা অরাজী নকছুই িয় 

4   অরাজী 

5   অিীি  অরাজী 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

115a OT61101 মনহলাগের নিনড খাওয়া গ্রহিগোেয। 1 2 3 4 5 88 99 

115b OT61102 পুরুষ কের নিনড খাওয়া গ্রহি কোেয। 1 2 3 4 5 88 99 

115c OT61126 আপনি নিনডর জিয অগিক কিন  টাকা খরি 

করগিি 

1 2 3 4 5 88 99 

115d PS61108 িামাক কধ্া াঁয়া েলায় েি কিন  পনরমাগি ঝা াঁঝাগলা 

 ( ক্তক্ত ালী) অিুিি করগিি, কসর্ট্ট িি কিন  

ক্ষনিকর 

1 2 3 4 5 88 99 

  

 

নিনড—অিুিূি ঝুাঁ নক 

116 PR61651 কি টা পনরমাণ নিনড খাওয়া আপিার স্বাগযযর ক্ষনি কগরগছ? 

1   এগকিাগরই িা 

2   অল্প নকছুটা 

3   অগিকটা 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 
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132a/OT310কি োি। 

  নিনড অিযিহারকারীর — ধ্ারণা 
117 SB61170r আপনি নক মগি কগরি নিনড কখগল . .  .? 

1   স্বাগযযর পগক্ষ িাল 

2   স্বাগযযর পগক্ষ িাল ও িয়, খারাপ ও িয় 

3   স্বাগযযর পগক্ষ িাল িয় 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

সাক্ষািকার গ্রহণকারীর জিয িথ্যঃ প্রগয়াজি হগল প্রে র্ট্ট আিার পডুি। প্রেগুনলর উত্তর কেিার জিয িীগির িগে কেওয়া মাপকার্ট্িিযিহার করুি। 

আনম এখি আপিাগক নকছু করাে এিং স্বাগযযর অিযা পগড ক ািাগিা কেগুগলা নিনড িযিহার করগলও হগি পাগর আিার িা করগলও হগি পাগর। আপনি ো জাগিি িা নিশ্বাস কগরি িার 

ওপর নিিের কগর আপিার নক মগি হয় নিনড িযিহার করগল িীগির  করাে গুগলা হগি পাগর? 

1   হযা াঁ 

2   িা  

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

118a KT61212r িযিহারকারী কের করাক হগি পাগর 1 2 88 99 

118b KT61251r পুরুষ ধ্ূমপািকারী কের পুরুষত্বহীিিা হগয় থ্াগক 1 2 88 99 

118c KT61223r ধ্ূমপািকারী কের মুগখ কযািার হগয় থ্াগক 1 2 88 99 

118d KT61222r ধ্ূমপািকারী কের েলায় কযািার হগয় থ্াগক 1 2 88 99 

118e KT61221r ধ্ূমপািকারী কের িুসিুস এ কযািার হগয় থ্াগক 1 2 88 99 

118f KT61211r ধ্ূমপািকারী কের হৃে করাে হগয় থ্াগক 1 2 88 99 

118g KT61231r ধ্ূমপািকারী র্ট্টনি হগয় থ্াগক 1 2 88 99 

119 KT61228r েনে ককাি েিেিিী মনহলা নিনড খাি িাহগল িার েগিে কে সন্তাি আগছ িার নক ক্ষনি হগি পাগর? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

সাক্ষািকার গ্রহণকারীর জিয িথ্যঃ প্রগয়াজি হগল প্রে র্ট্ট আিার পডুি। প্রেগুনলর উত্তর কেিার জিয িীগির িগে কেওয়া মাপকার্ট্িিযিহার করুি। 

আনম এখি আপিাগক নকছু করাে এিং স্বাগযযর অিযা পগড ক ািাগিা কেগুগলা পগরাক্ষ নিনড ধ্ূমপাি (েখি আপনি অিয ককাগিা িযক্তক্তর ধ্ূমপাি করার সময় কসই কধ্া াঁয়া টা নিঃশ্বাস এর 

সাগথ্ নিগয় থ্াগকি) করগলও হগি পাগর আিার িা করগলও হগি পাগর। আপনি ো জাগিি িা নিশ্বাস কগরি িার ওপর নিিের কগর আপিার নক মগি হয় পগরাক্ষ নিনড ধ্ূমপাি করগল 

িীগির করাে গুগলা হগি পাগর? 
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1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

120a KT61260r োরা ধ্ূমপাি কগর িা িাগের নক িুসিুগস কযািার হগি পাগর 1 2 88 99 

120b KT61250r োরা ধ্ূমপাি কগর িা িাগের নক হৃে করাে হগি পাগর 1 2 88 99 

120c KT61277r িাচ্চা কের নক শ্বাসকষ্ট িা হা াঁপানি করাে হগি পাগর 1 2 88 99 

121 KT61208r েনে ককাি েিেিিী মনহলা পগরাক্ষিাগি নিনড কধ্া াঁয়া নিঃশ্বাস এর সাগথ্ কিয় িাহগল িার েগিে কে সন্তাি আগছ িার নক ক্ষনি হগি পাগর? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

সাক্ষািকার গ্রহণকারীর জিয িথ্যঃ প্রগয়াজি হগল প্রে র্ট্ট আিার পডুি। প্রেগুনলর উত্তর কেিার জিয িীগির িগে কেওয় মাপকার্ট্িিযিহার করুি। 

িীগি কেওয়া নিনড এর সম্পগকে প্রনির্ট্ট িাকয নক সনিয িানক নমগথ্য? 

1   সনিয 

2   নমগথ্য 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

122a KT61282r নিনডগি কে নিগকার্ট্টি থ্াগক িার জিযই কিন রিাে সময় কযািার হগয় থ্াগক 1 2 88 99 

122b KT61283r নিগকার্ট্টি হল নিনড এর এমি একর্ট্ট উপাোি ো সিাই কক ধ্ূমপাি করগি িাধ্য কগর 1 2 88 99 

  নিনড অিযিহারকারী—সিকীকরণ িািো 

123 WT61300r নিনড পযাগকট এর সম্পগকে এখি িািুি। 

আপনি েিেূর জাগিি,িারগি কী ককািও নিনড পযাগকগটর ওপর সিকীকরণ িািো আগছ? 

1   হযা াঁ 

2   িা   => 131a/OT101rকি োি 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক   => 131a/OT101rকি োি 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা   => 131a/OT101rকি োি 

124 WT61302r েি 30 নেগি, আপনি কি ঘিঘি নিনড এর পযাগকগট সিকীকরণ িািো লক্ষয কগরগছি? 

1   কখিই িা 

2   একিার ককাি একর্ট্ট সময় 

3   প্রায়ই 
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88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

125 WT61345r নিনড এর পযাগকগট সিকীকরণ িািো কেখগল আপিার নক মগি হয়? এগুগলা নক আপিাগক . .  .  

1   খুিই সিকে কগর 

2   নকছুটা সিকে কগর 

3   নকছুই সিকে িা  ান্ত কগরিা 

4   নকছুটা  ান্ত কগর 

5   অনি মাত্রায়  ান্ত কগর 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

126 WT61344r নিনড এর পযাগকগটর োগয় কলখা স্বাযয নিষয়ক সিকীকরণ নিষগয় আপনি নক অিুিি কগরি? অিুিির্ট্ট নক . .  .  

1   খুিই অস্বক্তস্তোয়ক 

2   নকছুটা অস্বক্তস্তোয়ক 

3   অস্বক্তস্ত োয়ক িা স্বক্তস্তোয়ক নকছুই িয় 

4   নকছুটা স্বক্তস্তোয়ক 

5   খুিই স্বক্তস্তোয়ক 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

 

127 

 

WT61346r 

 

নিনড পযাগকগটর োগয় কলখা স্বাযয নিষয়ক সিকীকরণ িািো গুগলা কিটা িাস্তনিক? 

1   কমাগটই িাস্তনিক িয় 

2   অল্প মাত্রায় িাস্তনিক 

3   নকছুটা িাস্তনিক 

4   অগিকটা িাস্তনিক 

5   িীষণিাগি িাস্তনিক 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

128 WT61347r নিনড পযাগকগটর োগয় স্বাযয সিকীকরণ িািোর্ট্ট আপিার ককমি মগি হয়? এগুনল নক আপিাগক . .  .  

1   প্রিন্ড উনিগ্ন কগর 

2   খুিই উনিগ্ন কগর 

3   নকছুটা উনিগ্ন কগর 

4   সামািযই উনিগ্ন কগর 

5   ককাি রকম উনিগ্ন কগরিা 
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88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

129 WT61332r আপনি নক মগি কগরি কে নিনড পযাগকগটর িিেমাগির কিগয় আরও কিন  স্বাযয নিষয়ক িথ্য কলখা েরকার, িা কম িথ্য থ্াকা েরকার, অথ্িা িিেমাগি ো আগছ 

িাই থ্াকগল িলগি? 

1   কম স্বাযয নিষয়ক িথ্য 

2   একই রকম 

3   কিন  স্বাযয নিষয়ক িথ্য 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

130 WT61320r েিেূর আপিার জািা আগছ, নিনডর পযাগকগট কে সিকীকরণ কলগিল হয় িাগি নক িজেগির কিাি িম্বর আগছ? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

  নিনড অিযিহারকারী—মগিাসামাক্তজক নিশ্বাস 

 

 

সাক্ষািকার গ্রহণকারীর জিয িথ্যঃ প্রগয়াজি হগল প্রে র্ট্ট আিার পডুি। প্রেগুনলর উত্তর কেিার জিয িীগির িগে কেওয়া মাপকার্ট্ি িযিহার করুি। 

অিুগ্রহ কগর আমায় িলুি আপনি িীগি কেওয়া নিনড সম্পগকে িথ্য গুগলা নিগয় কিটা অিীি রাজী, রাজী, রাজী িা অরাজী নকছুই িয়, অরাজী, অিীি অরাজী। 

1   অিীি রাজী 

2   রাজী 

3   রাজী িা অরাজী নকছুই িয় 

4   অরাজী 

5   অিীি   অরাজী 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

131a OT61101r মনহলাগের নিনড খাওয়া গ্রহিগোেয। 1 2 3 4 5 88 99 

131b OT61102r পুরুষ কের নিনড খাওয়া গ্রহি কোেয। 1 2 3 4 5 88 99 
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  কধ্া াঁয়ােুক্ত িামাক — মগিাসামাক্তজক নিশ্বাস 

েনেসাক্ষািকারীধ্ূমপািকরাগছগডগেিিাহগলিাগকক্তজজ্ঞাসাকরুি(নসোগরটঅথ্িানিনডঅথ্িাউিয়) 
সাক্ষািকার গ্রহণকারীর জিয িথ্যঃ প্রগয়াজি হগল প্রে র্ট্ট আিার পডুি। প্রেগুনলর উত্তর কেিার জিয িীগির িগে কেওয়া মাপকার্ট্ি িযিহার করুি। 

এখি নিনড ও নসোগরট েগুটার কথ্া িািুি। 

অিুগ্রহ কগর আমাগক িলুি িীগি কলখা নিিৃনিগুনলর সনহি আপনি অিীি রাজী, রাজী, রাজী িই িা অরাজী িই, অরাজী িা অিীি অরাজী। 

সাক্ষািকার গ্রহণকারীর জিয িথ্যঃ প্রগয়াজি হগল প্রে র্ট্ট আিার পডুি। প্রেগুনলর উত্তর কেিার জিয িীগির িগে কেওয়া মাপকার্ট্ি িযিহার করুি। 

এখি নিনড ও নসোগরট েুগটার কথ্া িািুি। 

অিুগ্রহ কগর আমাগক িলুি িীগি কলখা নিিৃনিগুনলর সনহি আপনি অিীি রাজী, রাজী, রাজী িই িা অরাজী িই, অরাজী িা অিীি অরাজী। 

1   অিীি রাজী 

2   রাজী 

3   রাজী িা অরাজী নকছুই িয় 

4   অরাজী 

5   অিীি   অরাজী 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

132a OT61310 ধ্ূমপাি কি ার ক্তজনি  1 2 3 4 5 88 99 

132b OT61321 েনে আপিার জীিিটা আিার িিুি কগর শুরু 

করার সুগোে থ্াগক, িগি আপনি আর ধ্ূমপাি 

করগিি িা। 

1 2 3 4 5 88 99 

132c OT61331 কেসি িযক্তক্তরা আপিার কাগছ গুরুত্বপূণ ে িারা 

মগি কগরি কে আপিার ধ্ূমপাি করা উনিি িয়। 

1 2 3 4 5 88 99 

132d OT61337 আপনি ধ্ূমপাি করাটা উপগিাে করগিি। 1 2 3 4 5 88 99 

132e OT61341 েখি আপনি মািনসক িাপ িা হিা  হগিি িখি 

ধ্ূমপাি আপিাগক  ান্ত করি। 

1 2 3 4 5 88 99 

132f OT61345 ধ্ূমপাি আপিার জীিগি একর্ট্ট গুরুত্ব পূণ ে অং  

নছল। 

1 2 3 4 5 88 99 

132g OT61361 িারিীয় সমাজ ধ্ূমপািগক িাগলা কিাগখ কেগখিা। 1 2 3 4 5 88 99 

132h OT61366 নিনকৎসা াগে প্রমাণ আগছ কে ধ্ূমপাি করাটা 

ক্ষনিকর - এর্ট্ট অনিরক্তিি নিষয় (িানডগয় িলা 

হগয়গছ)। 

1 2 3 4 5 88 99 

132i OT61375 মািুগষর করা অিযািয অগিক ক্তজনিগসর কিগয় 

ধ্ূমপাি কিন  মাত্রায় নিপেজিক িয়। 

1 2 3 4 5 88 99 
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134/HG003 কি োি 

  কধ্া াঁয়ােুক্ত িামাক িযিহারকারী—মগিাসামাক্তজক নিশ্বাস 

সাক্ষািকার গ্রহণকারীর জিয িথ্যঃ প্রগয়াজি হগল প্রে র্ট্ট আিার পডুি। প্রেগুনলর উত্তর কেিার জিয িীগির িগে কেওয়া মাপকার্ট্ি িযিহার করুি। 

এখি নিনড ও নসোগরট েুগটার কথ্া িািুি। 

অিুগ্রহ কগর আমাগক িলুি িীগি কলখা নিিৃনিগুনলর সনহি আপনি অিীি   রাজী, রাজী, রাজী িই িা অরাজী িই, অরাজী িা অিীি অরাজী। 

1   অিীি রাজী 

2   রাজী 

3   রাজী িা অরাজী নকছুইিয় 

4   অরাজী 

5   অিীি অরাজী 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

133a OT61310r ধ্ূমপাি কি ার ক্তজনিষ 1 2 3 4 5 88 99 

133b OT61361r িারিীয় সমাজ ধ্ূমপািগক িাগলা কিাগখ কেগখিা। 1 2 3 4 5 88 99 

 

 

133c 

 

 

OT61366r 

 

 

নিনকি্সা াগে প্রমাণ আগছ কে ধ্ূমপাি করাটা 

ক্ষনিকর - এর্ট্ট অনিরক্তিি নিষয় (িানডগয় িলা 

হগয়গছ)। 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

88 

 

 

99 

133d OT61375r মািুগষর করা অিযািয অগিক ক্তজনিগসর কিগয় 

ধ্ূমপাি কিন  মাত্রায় নিপেজিক িয়। 

1 2 3 4 5 88 99 

  পনরগি েি িামাকজাি কধ্া াঁয়া 
134 HG61003 সাক্ষািকার গ্রহণকারীর জিয িথ্যঃ উত্তর োি কারীগক এর্ট্ট িলুি— “সময় নিগয় এই প্রেগুনলর উত্তর কেওয়ার জিয আপিাগক ধ্িযিাে। আপিার সহগোনেিা 

কক আমরা অনিিন্দি জািাই।” 

135 TP61310 আপিার িানডর কিিগর ধ্ূমপাগির নিষগয় িীগি কলখাগুনলর মগধ্য ককাির্ট্ট সিগথ্গক কিন  প্রগোজয? 

1   িানডর কিিগর ককাি ঘগর ধ্ূমপাগির অিুমনি কিই 

2   িানডর কিিগর শুধ্ুমাত্র নকছু ঘগর ধ্ূমপাগির অিুমনি আগছ 

3   ককাি নিনধ্নিগষধ্ িা নিয়ম কিই 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 
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99   DK(পডগিি িা) / জানি িা 

136 TP61510 আপনি সিরাির কে সি করস্টুগরগন্ট োি কসখাগি ধ্ূমপাি সংক্রান্ত নিয়মািলী নিষগয় নিম্ননলনখি গুনলর মগধ্য ককাির্ট্ট সি কথ্গক কিন  প্রগোজয? 

1   কেগকাি কিিগরর অংগ  ধ্ূমপাি নিনষদ্ধ 

2   শুধ্ু মাত্র নকছু কিিগরর অংগ  ধ্ূমপাগির অিুমনি আগছ 

3   ককাি নিনধ্ নিগষধ্ িা নিয়ম কিই 

4   এই সি যাগি োই িা (পডগিি িা)   => 138/TP610 কি োি। 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

137 TP61530 ক ষ িার আপনি েখি নেগয় নছগলি, করস্টুগরগন্ট র মগধ্য থ্াকা মািুগষরা নক ধ্ূমপাি করনছগলি? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা ) / জানি িা 

138 TP61610 আপনি কে িাগর োি কসখাগি ধ্ূমপাি সংক্রান্ত নিয়মািলী নিষগয় নিম্ননলনখি গুনলর মগধ্য ককাির্ট্ট সি কথ্গক কিন  প্রগোজয? 

1   কে ককাি কিিগরর অংগ  ধ্ূমপাি নিনষদ্ধ 

2   শুধ্ু মাত্র নকছু কিিগরর অংগ  ধ্ূমপাগির অিুমনি আগছ 

3   ককাি নিনধ্ নিগষধ্ িা নিয়ম কিই 

4   এই সি যাগি োই িা (পডগিি িা)   => 140/TP710 কি োি। 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

139 TP61630 ক ষ িার আপনি েখি িাগর নেগয়নছগলি, িখি কিিগর থ্াকা মািুগষরা নক ধ্ূমপাি করনছগলি? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

140 TP61710 জিসাধ্ারগণর জিয োি িাহি কেমি িাস, কিনর, লঞ্চ এিং করগির কিিগর ধ্ূমপাি সংক্রান্ত নিয়মািলী নিষগয় িীগি কলখাগুনলর মগধ্য ককাির্ট্ট সি কথ্গক কিন  

প্রগোজয? 

1   ককাি সি ে সাধ্ারগণর িযিহাে ে োি িাহগির মগধ্য ধ্ূমপাি অিুগমানেি িয় 

2   শুধ্ু মাত্র নকছু জি সাধ্রগণর িযিহাে ে োিিাহগি ধ্ূমপাগির অিুমনি আগছ 

3   ককাি নিনধ্ নিগষধ্ িা নিয়ম কিই 

4   জিসাধ্রগণর জিয োিিাহি িযিহার কনর িা   => 142/ET601 কি োি। 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 
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141 TP61730 ক ষিার আপনি েখি জিসাধ্ারগণর জিয োিিাহগি কিগপ নছগলি, িখি নক মািুষজি িাস, কিনর, লঞ্চ িা করগির মগধ্য ধ্ূমপাি করনছগলি? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

142 ET61601 আপনি নক িিেমাগি িানডর িাইগর কাজ কগর টাকা করাজকার কগরি িা িানডর িাইগর িযিসা কগরি? 

1   হযা াঁ 

2   িা   => 146a/TP915কি োি। 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক   => 146a/TP915কি োি। 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা   => 146a/TP915কি োি। 

143 ET61603 আপনি নক সাধ্ারিি নিক্তডং এর কিিগর িা িাইগর কাজ কগরি? 

1   কিিগর 

2   িাইগর   => 146a/TP915কি োি। 

3   িানডর কিিগর এিং িাইগর উিয়ই (পডগিি িা) 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক   => 146a/TP915কি োি। 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা   => 146a/TP915কি োি। 

 

 

144 

 

 

TP61810 

 

 

আপিার কম ে যগল ধ্ূমপাি সংক্রান্ত নিয়ম নিষগয় নিম্ননলনখি গুনলর মগধ্য ককাি র্ট্ট সি কথ্গক কিন  প্রগোজয? 

1   িানডর নিিগরর ককাি যগল ধ্ূমপাি করা অিুগমানেি িয় 

2   শুধ্ু মাত্র নকছু কিিগরর অংগ  ধ্ূমপাগির অিুমনি আগছ 

3   ককাি নিনধ্ নিগষধ্ কিই 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

145 TP61830 েি 30 নেগি, আপনি কেখাগি কাজ কগরি িার কিিগরর অংগ  নক মািুষ জি ধ্ূমপাি কগরনছগলি? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

সাক্ষািকার গ্রহণকারীর জিয িথ্যঃ প্রগয়াজগি প্রের্ট্টর পুিরািৃনত্ত করুি।িীগির কটনিগল প্রেগুনলর উত্তগরর জিয িীগির কেল িযিহার করুি। 

িীগির প্রগিযকর্ট্ট জিসাধ্রগণর যাগির কক্ষগত্র, অিুগ্রহ কগর জািাি কে আপনি নক মগি কগরি কে ককাি কিিগরর অংগ  ধ্ূমপাগির অিুমনি কেওয়া োগি িা, শুধ্ুমাত্র নকছু কিিগরর 

অংগ  ধ্ূমপাি করা উনিি, অথ্িা ককািনিয়ম িা সীমািদ্ধিা থ্াকা উনিি িয়। 

1   কে ককাি ধ্রগির কিিগরর অংগ  ধ্ূমপাি অিুমনি কোেয িয় 
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2   শুধ্ুমাত্র নকছু কিিগরর অংগ  ধ্ূমপাি অিুমনি সাগপক্ষ 

3   ককাি নিয়ম িা সীমািদ্ধিা থ্াকা উনিি িয় 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

146a TP61915 কম েযল। 1 2 3 88 99 

146b TP61902 করস্টুগরন্ট। 1 2 3 88 99 

146c TP61907 িার। 1 2 3 88 99 

147 TP61905 এখি ককাি করস্টুগরগন্টর প্রকা য খািার জায়ো এিং িাগয়র স্টগলর িাইগরর কথ্া িািুি –  

আপনি নক মগি কগরি কে সকল প্রকার প্রকা য খািাগরর জায়োয় ধ্ূমপাগির অিুমনি থ্াকা উনিি, িা নকছু প্রকা য খািাগরর জায়োয় অিুমনি থ্াকা উনিি, 

িা ককাি প্রকা য খািাগরর জায়োয় কমাগটই অিুমনি থ্াকা উনিি িয়? 

1   সমস্ত িাইগরর খািার জায়োয় অিুমনি থ্াকা উনিি 

2   নকছু িাইগরর খািার জায়োয় অিুমনি থ্াকা উনিি 

3   ককাি িাইগরর খািাগরর জায়োয় অিুমনি থ্াকা উনিি িয় 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

  সাধ্ারণ অিসাি নিনিক এর সহায়িা 
148 CH61801 েি 6 মাগস, ককাি কারগণ নক আপনি ককাি নিনকি্সক িা স্বাযয নিগ ষগজ্ঞর কাগছ নেগয়নছগলি? 

1   হযা াঁ 

2   িা   => 151/AC941এ োি। 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক   => 151/AC941এ োি। 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা   => 151/AC941এ োি। 

149 AQ61901 েি 6 মাগসর মগধ্য েখি আপনি ককাি নিনকি্সক িা স্বাযয নিগ ষগজ্ঞর কাগছ নেগয়নছগলি, আপনি নক . .  . 

সকল িামাক জািীয় দ্রিয ছাডার পরাম ে কপগয়নছগলি অথ্িা সকল িামাক জািীয় দ্রিয পূিরায় িযিহার করা কথ্গক নিরি থ্াকার পরাম ে কপগয়নছগলি? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

150 AQ61908 েি 6 মাগসর মগধ্য েখি আপনি ককাি নিনকি্সক িা স্বাযয নিগ ষগজ্ঞর কাগছ নেগয়নছগলি, আপিাগক. . .  

সকল িামাক জাি দ্রগিযর িযিহার ছাডার কক্ষগত্র অনিনরক্ত সাহােয িা অিয পনরগষিার কথ্া নক আপিাগক িলা হগয়নছল? 

1   হযা াঁ 

2   িা 



 

45 
 India W3 Quitter  Generated on 2018-09-19 

Q# VarName 

 

IN3-Q  Bengali 

 

 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

151 AC61941 িারি সরকাগরর একর্ট্ট কাে েক্রম আগছ োগি আপািাগক িামাক পণয িজেি করার জিয 

উৎসানহিকরগিএকর্ট্টিািোিাএসএমএসপািাগিাহগি।আপনিনকএইকাে েক্রমসম্পগকেঅিেি? 

1   হযা াঁ 

2   িা   => 153/CH768 কি োি। 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক   => 153/CH768 কি োি। 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা   => 153/CH768 কি োি। 

152 AC61944 আপনি নক ঐ িািো িা এস এম এস এর জিয সািস্ক্রাইি কগরগছি? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক  

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

153 CH61768 আপনি কিিার অিসাি নিনিক (গি া মুক্তক্ত) এ কেগছি? 

1   কখিই িা 

2   একিার 

3   েুই কথ্গক পা াঁি িার 

4   পাাঁি িার এর কিন  

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

  িামাক নিগরাধ্ী প্রিার 

সাক্ষািকার গ্রহণকারীর জিয িথ্যঃ প্রগয়াজি হগল প্রে র্ট্ট আিার পডুি। প্রেগুনলর উত্তর কেিার জিয িীগির িগে কেওয়া মাপকার্ট্ি  িযিহার করুি। 

েি 6 মাগস, আপনি নক কখগিা িামাক িযিহাগরর নিপে অথ্িা িজেি করগি উৎসানহি করা নিগয় নক ককাগিা নিজ্ঞাপি  িা িথ্য কেগখগছি িীগি কেওয়া যািগুগলাগি ? 

এটা কেসি িামাক ধ্ূমপাি নহগসগি িযিহার করা হয় ও কধ্া াঁয়াহীি পণয (গেমি সুপানর অথ্িা কধ্া াঁয়াহীি িামাক) ককও অন্তিুেক্ত কগর। 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

154a AC61930 ইন্টারগিট 1 2 88 99 

154b AC61932 িািো িা এস এম এস 1 2 88 99 

154c AC61911 কটনলনি ি 1 2 88 99 
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154d AC61916 করনডও 1 2 88 99 

154e AC61921 নসগিমাহল 1 2 88 99 

154f AC61931 খিগরর কােজ িা মযাোক্তজি 1 2 88 99 

154g AC61917 জিসাধ্রগণর জিয োিিাহি িা কস্ট ি 1 2 88 99 

154h AC61918 করস্টুগরন্ট। 1 2 88 99 

154i AC61910 িার 1 2 88 99 

154j AC61726 কহানডেং িা এিং কেয়াল কপইনন্টং 1 2 88 99 

154k AC61914 কম েযল। 1 2 88 99 

154l AC61920 িামাগকর পযাগকট 1 2 88 99 

155 AC61103 েি 6 মাগস, আপনি নক নসগিমা হগলগি ককািও নসগিমা কেগখগছি? 

1   হযা াঁ 

2   িা   => 157/AC105কি োি 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক   => 157/AC105কি োি 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা   => 157/AC105 কি োি 

সাক্ষািকার গ্রহণকারীর জিয িথ্যঃ প্রগয়াজি হগল প্রে র্ট্ট আিার পডুি। প্রেগুনলর উত্তর কেিার জিয িীগির িগে কেওয়া মাপকার্ট্ি িযিহার করুি। 

2012 কথ্গক, নসগিমা হগল কেখাি নসগিমা োর মগধ্য িামাক িযিহার আগছ, িাগের িামাক নিগরাধ্ী িাি ো কেখাগিা প্রগয়াজিীয়। আপনি নক নিগির কেওয়া ধ্ূমপাি নিগরাধ্ী িাি ো গুগলার 

মগধ্য ককাগিা একর্ট্ট নক কেগখগছি? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক  

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

156a AC61101 একর্ট্ট 30 কসগকন্ড এর েৃ য নসগিমার শুরু কি 1 2 88 99 

156b AC61102 নসগিমার নিরনি িলাকালীি সমগয় একর্ট্ট িামাক নিগরাধ্ী িািো কেখা কেখাগিা 1 2 88 99 

156c AC61104 নসগিমার ককাগিা েৃগ য েনে অনিগিিারা িামাক িযিহার কগর িখি একর্ট্ট স্বাযয 

সিকীকরণ িািো কেখাগিা 

1 2 88 99 

157 AC61105 েি 6 মাগস, আপনি নক র্ট্টনিগি ককািও নসগিমা কেগখগছি? 

1   হযা াঁ 

2   িা   => 159/AC111কি োি 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক   => 159/AC111কি োি 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা   => 159/AC111কি োি 

সাক্ষািকার গ্রহণকারীর জিয িথ্যঃ প্রগয়াজি হগল প্রে র্ট্ট আিার পডুি। প্রেগুনলর উত্তর কেিার জিয িীগির িগে কেওয়া মাপকার্ট্ি  িযিহার  করুি।  

2012 কথ্গক, র্ট্টনিগি কেখাি নসগিমা োর মগধ্য িামাক িযিহার আগছ, িাগের িামাক নিরনধ্ িািো কেখাগিা প্রয়জনিয় 
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আপনি নক নিগির কেওয়া ধ্ূমপাি নিগরাধ্ী িাি ো গুগলার মগধ্য ককাগিা একর্ট্ট নক কেগখগছি? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক  

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

158a AC61106 একর্ট্ট 30 কসগকন্ড এর েৃ য নসগিমার শুরু কি 1 2 88 99 

158b AC61107 নসগিমার নিরনি িলাকালীি সমগয় একর্ট্ট িামাক নিগরাধ্ী িািো কেখা কেখাগিা 1 2 88 99 

 

 

158c 

 

 

AC61108 

 

নসগিমার ককাগিা েৃগ য েনে অনিগিিারা িামাক িযিহার কগর িখি একর্ট্ট স্বাযয 

সিকীকরণ িািো কেখাগিা 

1 2 88 99 

159 AC61111 নসগিমা হল িা র্ট্টনিগি নসগিমা িলাকালীি িা শুরুগি কেখাগিা কেগকাগিা একর্ট্ট িামাক নিগরাধ্ী িাি ো কেগখ নক আপিাগক িামাক িযিহাগরর িগল ক্ষনি িা 

নিপগের িযাপাগর িানিগয়গছ? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক  

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

160 AC61121 নসগিমা হল িা র্ট্টনিগি নসগিমা িলাকালীি িা শুরুগি কেখাগিা িামাক নিগরাধ্ী িাি ো গুগলা নক আপনি সমথ্ েি িা নিগরানধ্িা কগরি? 

1   েৃঢ়িাগি সমথ্ েি কগরি 

2   সমথ্ েি কগরি 

3   নিগরানধ্িা কগরি 

4   েৃঢ়িাগি নিগরানধ্িা কগরি 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক  

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

  িামাগকর প্রিার 

161 TA61901 সাক্ষািকার গ্রহণকারীর জিয িথ্যঃ এইর্ট্ট শুধ্ু নিজ্ঞাপি হগি হগিিা। এর্ট্ট িামাক িযিহাগরর কেগকাি প্রিার হগি পাগর। 

েি 6 মাগস, আপনি কিিার কসইসি ক্তজনিস কেগখগছি ো িামাক িযিহাগর উৎসাহগেয়অথ্িাএর্ট্টআপিাগক িামাগকর িযিহার নিষগয় িািায়? (িামাক 

জািীয় িস্তুর নিজ্ঞাপি জািীয় ক্তজনিস এিং এর িযিহার জনিি নিত্র)। 

1   কখগিা িা 

2   একিার 

3   কখগিা সখগিা 

4   প্রায়ঃ ই 
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88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

সাক্ষািকার গ্রহণকারীর জিয িথ্যঃ প্রগয়াজি হগল প্রে র্ট্ট আিার পডুি। প্রেগুনলর উত্তর কেিার জিয িীগির িগে কেওয়া মাপকার্ট্িিযিহার করুি। 

েি 6 মাগস, নিগি কেওয়া যাি গুনল কি আপনি নক িামাক পগণযর নিজ্ঞাপি কেগখগছি? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

162a TA61950 ইন্টারগিট এ 1 2 88 99 

162b TA61951 ককাগিা িািো িা এস এম এস 1 2 88 99 

162c TA61905 কটনলনি ি 1 2 88 99 

162d TA61907 করনডও 1 2 88 99 

162e TA61920 নসগিমা হল 1 2 88 99 

162f TA61929 খিগরর কােজ িা মযাোক্তজি 1 2 88 99 

162g TA61941 জি সাধ্রগণর জিয োিিাহি িা কস্ট ি – কেমি িাস, লঞ্চ, করি িা কিরী িা কিরীঘাট 1 2 88 99 

162h TA61947 করস্টুগরন্ট। 1 2 88 99 

162i TA61953 িার। 1 2 88 99 

162j TA61924 কোকাগির জািালায় িা কোকাগির কিিগর 1 2 88 99 

162k TA61960 েুল, কগলজ এিং নিশ্বনিেযালয়। 1 2 88 99 

সাক্ষািকার গ্রহণকারীর জিয িথ্যঃ প্রগয়াজি হগল প্রে র্ট্ট আিার পডুি। প্রেগুনলর উত্তর কেিার জিয িীগির িগে কেওয়া মাপকার্ট্ি িযিহার করুি। 

েি 6 মাগস, আপনি নক এই নিষগয় কেগখগছি িা শুগিগছি . .  .  

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক  

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

163a TA61965 ককাি কখলা িা কখলার অিুষ্ঠাগি িামাগকর ব্রযান্ড িারা প্রগোক্তজি িািোর সাগথ্ নক সম্পকে 

েুক্ত 

1 2 88 99 

163b TA61975 ককাি োি (গেমি িযান্ড প্রে েি), নথ্গয়টার, ন ল্প, ধ্মীয় িা িযা ি সংক্রান্ত অিুষ্ঠাগি 

িামাগকর ব্রযান্ড িারা প্রগোক্তজি িািোর সাগথ্ সম্পকেেুক্ত 

1 2 88 99 

সাক্ষািকার গ্রহণকারীর জিয িথ্যঃ প্রগয়াজি হগল প্রে র্ট্ট আিার পডুি। প্রেগুনলর উত্তর কেিার জিয িীগির িগে কেওয়া মাপকার্ট্ি িযিহার করুি। 

েি 6 মাগস, আপনি নক িীগি কলখা ককাি ধ্রগির িামাগকর প্রিার লক্ষয কগরগছি? 

1   হযা াঁ 
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2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

164a TA61985 নিিামূগলয িামাক  পগণযর িমুিা প্রোি। 1 2 88 99 

164b TA61935 িামাক পগণযর ব্রযান্ড িা কলাগোর সাগথ্ কাপড িা অিযািয উপাোি। 1 2 88 99 

165 TA61982 এখি নিগিােি মাধ্যম, কেমি িলক্তচ্চত্র, র্ট্টনি অিুষ্ঠাি, এিং মযােক্তজগির কথ্া িািুি . .  .  

েি 6 মাগস, আপনি নিগিােি মাধ্যগম কিিার মািুষ জিগক িামাক িযিহার করগি কেগখনছগলি? 

1   কখগিা িা 

2   কখগিা একিার 

3   প্রায়ঃ ই 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

166 TA61915 আপনি নক কোকাি এিং কস্টাগস ে সকল প্রকাগরর িামাগকর নিজ্ঞাপি সম্পূণ ে নিনষদ্ধ হওয়া সমথ্ েি কগরি? 

1   একেমই িয় 

2   নকছুটা 

3   অগিকটাই 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

167 TA61921 কেখাগি িামাক নিক্তক্র হয় কসখাগি আপনি নক সকল প্রকাগরর িামাগকর নিজ্ঞাপি প্রে েি সম্পূণ ে নিনষদ্ধ হওয়া সমথ্ েি কগরি? 

1   একেমই িা 

2   নকছুটা 

3   অগিকটা 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

  িামাক ন ল্প 

168 HG61004 সাক্ষািকার গ্রহণকারীর জিয িথ্যঃ উত্তর োিা কক িলুি - আমাগের আর কগয়কটা অঙ্গস আগছ। এই সাগিে কিিার জিয ধ্িযিাে। আপিার উত্তর আমাগের 

জিয গুরুত্বপূণ ে এিং মূলযিাি। 

সাক্ষািকার গ্রহণকারীর জিয িথ্যঃ প্রগয়াজি হগল প্রে র্ট্ট আিার পডুি। প্রেগুনলর উত্তর কেিার জিয িীগির িগে কেওয়া মাপকার্ট্ি িযিহার করুি। 

অিুগ্রহ কগর জািাি িামাক সংযা সংক্রান্ত নিম্ননলনখি প্রনির্ট্ট নিিৃনির নিষগয় আপনি অিীি   রাজী, রাজী, রাজী িা অরাজী নকছুই িয়, অরাজী, অিীি  অরাজী নকিা। 

1   অিীি রাজী  

2   রাজী 
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3   রাজী িা অরাজী নকছুই িয় 

4   অরাজী 

5   অিীি   অরাজী 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

169a TI61925 িামাক ককাম্পানি গুনল সমাগজর িাগলা কগর। 1 2 3 4 5 88 99 

169b TI61913 িামাক পণযগুনল কগিারিাগি নিয়নিি হওয়া 

উনিি। 

1 2 3 4 5 88 99 

169c TI61920 িামাক ককাম্পানিগুনলর িামাক পণযগুনলগক 

সাধ্ারণ পযাগকগটর মগধ্য নকছু সিকীকরণ কলগিল 

সহ নিক্রয় করার প্রগয়াজি – োর অথ্ ে ব্রযান্ডিাম 

িা িযাক্তি নডজাইি ছাডা কেি পযাগকগটর মগধ্য। 

1 2 3 4 5 88 99 

169d TI61917 িামাক ককাম্পানি গুনলর িামাক িযিহাগরর 

কারগণ ক্ষনির োনয়ত্ব কিওয়া উনিি। 

1 2 3 4 5 88 99 

169e TI61912 িামাক িযিহাগরর িগল ক্ষনির কমাকানিলা করার 

জিয সরকাগরর আগরা কিন  িযিযা কিওয়া উনিি। 

1 2 3 4 5 88 99 

170 PU61680 এখি নকছু প্রে করা হগি িামাগকর কগরর ওপর।  

আপনি নক মগি কগরি কে সরকাগরর নসোগরগটর উপর কর িাডাগিা উনিি? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

171 PU61681 আপনি নক মগি কগরি কে সরকাগরর নিনডর উপর কর িাডাগিা উনিি? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

172 PU61682 আপনি নক মগি কগরি কে সরকাগরর কধ্া াঁয়াহীি (গেমি সুপানর অথ্িা কধ্া াঁয়াহীি িামাক) পণয উপর কর িাডাগিা উনিি? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

173 CH61879 েনে সরকার ধ্ূমপায়ীগের ধ্ূমপাি এিং কধ্া াঁয়াহীি পণয (সুপানর অথ্িা কধ্া াঁয়াহীি িামাকজাি পণয) পনরিযাগে সাহােয কগর িাহগল ১০ িছগরর মগধ্য 
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িামাকজাি পণয সম্পূণ ে িন্ধ করা আপনি নক সমথ্ েি করগিি িা নিগরাধ্ীিা করগিি? 

1   কজারাগলা সমথ্ েি 

2   সমথ্ েি 

3   নিগরাধ্ীিা 

4   কজারাগলা নিগরাধ্ীিা 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানিিা 

174 TI61950 েনে সরকার িামাক িযিহারকারীগের িামাক িজেি করগি সাহােয কগর িাহগল ১০ িছগরর মগধ্য কধ্া াঁয়াহীি পণয কের্ট্টগি সুপানর আগছ নকন্তু ককাগিা িামাক 

কিই, কসর্ট্ট সম্পূণ েরূগপ িন্ধ করা, আপনি নক সমথ্ েি িা নিগরাধ্ীিা করগিি? 

1   িীষি িাগি সমথ্ েি 

2   সমথ্ েি 

3   নিগরাধ্ীিা 

4   িীষি িাগি নিগরাধ্ীিা 

88   R (পডগিিিা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিিিা) / জানিিা 

  িুলিামূলক ক্ষনি 

175 ST61752 নসোগরট খাওয়ার সাগথ্ িুলিা কগর, আপনি নক মগি কগরি কে নিনড কম ক্ষনিকারক, কিন  ক্ষনিকর, িা স্বাগযয এর ককাি প্রিাি কিই? 

1   নিনড নসোগরগটর িুলিায় কম ক্ষনিকারক 

2   নিনড নসোগরগটর িুলিায় কিন  ক্ষনিকারক 

3   ককাি পাথ্ েকয কিই 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

176 RH61301 নসোগরট খাওয়ার সাগথ্ িুলিা কগর, আপনি নক মগি কগরি কে কধ্া াঁয়াহীি (গেমি সুপানর অথ্িা কধ্া াঁয়াহীি িামাক) পণয কম ক্ষনিকারক, কিন  ক্ষনিকারক, িা 

স্বাগযয এর ককাি প্রিাি কিই? 

1   কধ্া াঁয়াহীি (গেমি সুপানর অথ্িা কধ্া াঁয়াহীি িামাক) পণয নসোগরগটর িুলিায় কম ক্ষনিকারক 

2   কধ্া াঁয়াহীি (গেমি সুপানর অথ্িা কধ্া াঁয়াহীি িামাক) পণয নসোগরগটর িুলিায় কিন  ক্ষনিকারক 

3   ককাি পাথ্ েকয কিই 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

177 RH61303 নিনড খাওয়ার সাগথ্ িুলিা কগর আপনি নক মগি কগরি কে কধ্া াঁয়াহীি (গেমি সুপানর অথ্িা কধ্া াঁয়াহীি িামাক) পণয স্বাগযযর পগক্ষ কম ক্ষনিকারক, কিন  

ক্ষনিকারক িা ককাি পাথ্ েকয কিই? 
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1   কধ্া াঁয়াহীি (গেমি সুপানর অথ্িা কধ্া াঁয়াহীি িামাক) পণয নিনডর িুলিায় কম ক্ষনিকারক 

2   কধ্া াঁয়াহীি (গেমি সুপানর অথ্িা কধ্া াঁয়াহীি িামাক) পণয নিনডর িুলিায় কিন  ক্ষনিকারক 

3   ককাি পাথ্ েকয কিই 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK  (পডগিি িা) / জানি িা 

178 DI61301 নসোগরট খাওয়ার সম্পগকে আপিার সি নমনলগয় মিামি নক? 

1   খুি িাল 

2   িাল 

3   িাল িা খারাপ নকছুই িয় 

4   খারাপ 

5   খুিই খারাপ 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

179 DI61307 নিনড ধ্ূমপাগির সম্পগকে আপিার সি নমনলগয় মিামি নক? 

1   খুি িাল 

2   িাল 

3   িাল িা খারাপ নকছু ই িয় 

4   খারাপ 

5   খুিই খারাপ 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

180 DI61305 কধ্া াঁয়াহীি (গেমি সুপানর অথ্িা কধ্া াঁয়াহীি িামাক) পণয সম্পগকে আপিার সি নমনলগয় মিামি নক? 

1   খুি িাল 

2   িাল 

3   িাল িা খারাপ নকছুই িয় 

4   খারাপ 

5   খুিই খারাপ 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

  মধ্যপন্থী 
181 DI61211 সাক্ষািকার গ্রহণকারীর জিয িথ্যঃ প্রেগুনলর উত্তর কেিার জিয িীগির িগে কেওয়া মাপকার্ট্ি িযিহার করুি। 
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অিুগ্রহ কগর আমাগক িলুি িীগি কলখা নিিৃনিগুনলর সনহি আপনি অিীি রাজী, রাজী, রাজী িই িা অরাজী িই, অরাজী িা অিীি অরাজী। 

আপনি অগিকটা সময় িযয় কগরগছি এই কিগি, কে আজ আপনি ো করগছি িা িনিষযি জীিগি কিটা প্রিাি কিলগি। 

1   খুি রাজী 

2   রাজী 

3   রাজী িা অরাজী নকছুই িয় 

4   অরাজী 

5   খুি অরাজী 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

182 DI61503 েি ৩০ নেগি, ককািও ক্তজনিষ করগি অল্প আগ্রহ িা কম উৎসাহপ্রকা কগরগছি? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

183 DI61504 েি 30 নেগি, িীিু মগিািাি, নিমষ েিা িা হিা ার মগধ্য নছগলি? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

184 DI61505 েি 12 মাগস, আপিার নিনকৎসকিাঅিযগকািস্বাযযপনরগষিাপ্রোিকারীনকআপিাগকজানিগয়নছগলিগেআপনিহিা ারমগধ্যআগছি? 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

185 PR61101 সাধ্ারণিাগি, আপিার স্বাগযযর নিষগয় আপিার মিামি নক? এটা নক . .  . 

1   খারাপ 

2   র্ট্িক িাক 

3   িাল 

4   খুিই িাল 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

186 DI61280 সাক্ষািকার গ্রহণকারীর জিয িথ্যঃ 0 এিং 5 সংখযা িনথ্িুক্ত করুি। 

পাাঁিজি নিকটিম িনু্ধ িা আপনি নিয়নমি িাগি সময় কাটাি এমি সহগোেীগের মগধ্য, কিজি ধ্ূমপাি কগরি? 
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__________ 

েনে িনু্ধর সংখযা =0   => 188/DI290কি োি। 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক   => 188/DI290কি োি। 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা   => 188/DI290কি োি। 

187 DI61281 সাক্ষািকার গ্রহণকারীর জিয িথ্যঃ একর্ট্ট সংখযা িনথ্িুক্ত করুি কের্ট্ট উপগরর উত্তগরর কথ্গক কু্ষদ্রিম িা সমাি। 

েি 12 মাগস, িাগের মগধ্য কিজি ধ্ূমপাি ছাডার ইচ্ছার কথ্া িগলগছি? 

__________ 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা ) / জানি িা 

188 DI61290 সাক্ষািকার গ্রহণকারীর জিয িথ্যঃ 0 কথ্গক 5 িাম্বার করকডে করুি।  

পাাঁিজি নিকটিম িনু্ধ িা আপনি নিয়নমি িাগি সময় কাটাি এমি সহগোেীগের মগধ্য, কিজি কধ্া াঁয়াহীি (গেমি সুপানর অথ্িা কধ্া াঁয়াহীি িামাক) পণয 

িযিহার কগরি? 

__________ 

েনে িনু্ধর সংখযা =0   => 190a/DI264কি োি। 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক   => 190a/DI264কি োি। 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা   => 190a/DI264কি োি। 

189 DI61291 সাক্ষািকার গ্রহণকারীর জিয িথ্যঃ এমি একর্ট্ট িাম্বার করকডে করুি কের্ট্ট উপগরর িাম্বার গুগলার কথ্গক কছাগটা িা সমাি। 

েি 12 মাগস, িাগের মগধ্য কিজি কধ্া াঁয়াহীি (গেমি সুপানর অথ্িা কধ্া াঁয়াহীি িামাক) পণয িযিহার ছাডার ইচ্ছার কথ্া িগলগছি? 

__________ 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

সাক্ষািকার গ্রহণকারীর জিয িথ্যঃ প্রগয়াজি হগল প্রে র্ট্ট আিার পডুি। প্রেগুনলর উত্তর কেিার জিয িীগির িগে কেওয়া মাপকার্ট্ি িযিহার করুি। 

এিার নকছু প্রে আপিার মা িািা এিং িাকুমা ও িাকুরো কক নিগয় করি। 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

190a DI61264 আপিার িািা নক কধ্া াঁয়াহীি (গেমি সুপানর অথ্িা কধ্া াঁয়াহীি িামাক) পণয িযিহার কগরি 

িা কখগিা কধ্া াঁয়াহীি (গেমি সুপানর অথ্িা কধ্া াঁয়াহীি িামাক) পণয িযিহার কগরগছি 

1 2 88 99 

190b DI61266 আপিার মা নক কধ্া াঁয়াহীি (গেমি সুপানর অথ্িা কধ্া াঁয়াহীি িামাক) পণয িযিহার কগরি 

িা নিনি নক কখিও কধ্া াঁয়াহীি (গেমি সুপানর অথ্িা কধ্া াঁয়াহীি িামাক) পণয িযিহার 

কগরগছি 

1 2 88 99 

190c DI61265 আপিার িাকুরো িা োোম াই কধ্া াঁয়াহীি (গেমি সুপানর অথ্িা কধ্া াঁয়াহীি িামাক) পণয 1 2 88 99 
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িযিহার কগরি অথ্িা িাগের ককাি একজি কখি ও কধ্া াঁয়াহীি (গেমি সুপানর অথ্িা 

কধ্া াঁয়াহীি িামাক) পণয িযিহার কগরগছি 

190d DI61267 আপিার িাকুমা িা নেনেমা কধ্া াঁয়াহীি (গেমি সুপানর অথ্িা কধ্া াঁয়াহীি িামাক) পণয 

িযিহার কগরি অথ্িা িাগের ককাি একজি কখিও কধ্া াঁয়াহীি (গেমি সুপানর অথ্িা 

কধ্া াঁয়াহীি িামাক) পণয িযিহার কগরগছি 

1 2 88 99 

সাক্ষািকার গ্রহণকারীর জিয িথ্যঃ প্রগয়াজি হগল প্রে র্ট্ট আিার পডুি। প্রেগুনলর উত্তর কেিার জিয িীগির িগে কেওয়া মাপকার্ট্ি িযিহার করুি। 

এিার নকছু প্রে আপিার মা িািা এিং িাকুমা ও িাকুরো কক নিগয় করি। 

1   হযা াঁ 

2   িা 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

191a DI61260 আপিার িািা নক ধ্ূমপাি কগরি িা কখগিা ধ্ূমপাি কগরগছি 1 2 88 99 

191b DI61262 আপিার মা নক ধ্ূমপাি কগরি িা কখগিা ধ্ূমপাি কগরগছি 1 2 88 99 

191c DI61261 আপিার িাকুরো িা োোম াই ধ্ূমপাি কগরি অথ্িা িাগের ককাি একজি কখি ও 

ধ্ূমপাি কগরগছি 

1 2 88 99 

191d DI61263 আপিার িাকুমা িা নেনেমা ধ্ূমপাি কগরি অথ্িা িাগের ককাি একজি কখিও ধ্ূমপাি 

কগরগছি 

1 2 88 99 

  

 

 

জিসংখযা নিষয়ক 

192 DE61111 সাক্ষািকার গ্রহণকারীর জিয িথ্যঃ উত্তগরর নিকল্পগুনল পডগিি িা। 

আপিার তিিানহক অিযাি নক? 

1   নিিানহি 

2   নিিাহ নিগচ্ছে িা নিক্তচ্ছন্না   => 194/DE662কি োি। 

3   নিধ্িা / নিপত্নীক   => 194/DE662কি োি। 

4   অনিিানহি   => 194/DE662কি োি। 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক   => 194/DE662কি োি। 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা   => 194/DE662কি োি। 

193 DI61244 িিেমাগি আপিার স্বামী িা েী ধ্ূমপাি কগরি অথ্িা কধ্া াঁয়াহীি (গেমি সুপানর অথ্িা কধ্া াঁয়াহীি িামাক) পণয িযিহার কগরি? 
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1   নিনি ককাি প্রকাগররই িামাক িযিহার কগরি িা 

2   নিনি ককিল কধ্া াঁয়াহীি (গেমি সুপানর অথ্িা কধ্া াঁয়াহীি িামাক) পণয িযিহার কগরি 

3   নিনি ককিল ধ্ূমপাি কগরি 

4   নিনি ধ্ূমপাি কগরি এিং কধ্া াঁয়াহীি (গেমি সুপানর অথ্িা কধ্া াঁয়াহীি িামাক) পণয িযিহার কগরি 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

194 DE61662 সাক্ষািকার গ্রহণকারীর জিয িথ্যঃ উত্তগরর নিকল্প গুনল পডগিি িা। 

আপিার ধ্ম ে নক? 

1   নহন্দ ু

2   মুসনলম 

3   খ্রীষ্টাি 

4   ন খ 

5   কিৌদ্ধ 

6   তজি 

7   অিযািয 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

195 DE61311 সাক্ষািকার গ্রহণকারীর জিয িথ্যঃ উত্তগরর নিকল্প গুনল পডগিি িা। 

আপিার ন ক্ষার সগি োচ্চ পে োয়র্ট্ট নক? 

01   অন নক্ষি 

02   ন নক্ষি, ককাি প্রথ্ােি ন ক্ষা কিই 

03   প্রাথ্নমক নিেযালয় পে েন্ত (িাস IV পে েন্ত) 

04   নমনডল েুল িাস V কথ্গক VII 

05   কসগকন্ডারীেুল (আইর্ট্টআই ককাস ে, িাস XII/ X িা মাধ্যনমক) 

06   গ্রযাজগুয়ট ( নিএ/ নিএসনস/ নডগোমা ইিযানে) 

07   কপাস্ট গ্রযাজগুয়ট/ কপ ােি নডনগ্র 

08   কপাস্ট গ্রযাজগুয়ট নডনগ্রর উপগর (অথ্ োৎনপএইিনড ) 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

196a DE61236 সাক্ষািকার গ্রহণকারীর জিয িথ্যঃ উত্তগরর নিকল্পগুনল পডগিি িা। 

আপিার প্রাথ্নমক কপ া নক? 

01   কপ ােি, প্রেুক্তক্তেি, এিং এই সম্পনকেি কমীিৃন্দ 

02   অযাডনমনিগরর্ট্টি, এেক্তজনকউর্ট্টি এিং মযাগিজানরয়াল কমী িৃন্দ 
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03   িাকে এিং এই সম্পনকেি কমীিৃন্দ 

04   কসলস ওয়াকোর 

05   সানিেস ওয়াকোর 

06   কৃষক, কজগল, ন কারী, মাক্তঝ এিং এই সম্পনকেি কমীিৃন্দ 

07   হস্তন ল্প এিং এই সম্পনকেি কপ া 

08   োন্ট এিং কমন ি অপাগরটর 

09   প্রাথ্নমক কপ া সমূহ 

10   ছাত্র 

11   িিেমাগি িাকনর কিয় 

12   েৃহিধ্ূ 

13   অিযািয ( নিনেেষ্ট করুি): ______________________________ 

88   R (পডগিি িা) / িলগি অনিচু্ছক 

99   DK (পডগিি িা) / জানি িা 

  সমীক্ষা সমানপ্ত 

197 AI61101 সাক্ষািকার গ্রহণকারীর জিয িথ্যঃ উত্তরোিাগক পগড ক ািাি। 

আপিাগক আপিার সময় এিং সহগোেীিার জিয ধ্িযিাে। 

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

198 AI61543 সাক্ষািকার গ্রহণকারীর জিয িথ্যঃ এই প্রের্ট্ট আপিার জিয। 

সমীক্ষা সম্পগকে সাক্ষািকাগরর –এর সামনগ্রক নিিার। 

1   নিিেরগোেয 

2   নকছুটা নিিেরগোেয 

3   নকছুটা ত্রুর্ট্টেুক্ত 

4   অগিক ত্রুর্ট্টেুক্ত 

 


