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PSU  
 

Question ID Question Answer 
1 আপনি বর্ত মানি ক াি রানযে আনেি? অন্ধ্রপ্রনেশ 

নবহার 
গুযরাট 
 িতাট  
মহারাষ্ট্র 

নেল্লীর এি নি টি 
পাঞ্জাব 

উত্তর প্রনেশ 
পনিমবঙ্গ 

2 {0} রানযের ক াি নপ এি ইউ কর্ আপনি বর্ত মানি 
আনেি? 

Nizamabad 
Visakhapatnam 

Prakasam 
Anantapur 

Mahbubnagar 
Vijayawada 

Sheohar 
Begusarai 
Sitamarhi 

Gaya 
Muzaffarpur 

Patna 
Navsari 

Ahmadabad 
Rajkot 
Anand 

Ramanagara 
Haveri 
Bellary 

Osmanabad 
Amravati 

Aurangabad 
Nanded 
Jalgaon 

Ahmadnagar 
New Delhi 
Rupnagar 

Etawah 
Sonbhadra 
Chandauli 

Agra 
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Bulandshahr 
Pratapgarh 

Ghazipur 
Sitapur 
Haora 

Uttar Dinajpur 
Maldah 

Paschim Medinipur 
 
Kish Template  
 

Question ID Question Answer 
3 Kish Grid 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 

2,1,2,1,2,1,2,1,2,2 
1,2,3,1,2,3,1,2,3,1 
1,2,3,4,1,2,3,4,1,2 
4,5,1,2,3,4,5,1,2,3 
4,5,6,1,2,3,4,5,3,1 
3,4,5,6,7,1,2,3,4,5 
3,4,5,6,7,8,1,2,3,4 
2,3,4,5,6,7,8,9,1,2 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,1 

 
Main Survey  
 

Question ID Question Answer 
4 এই মুহুনর্ত  ১৫ বেনরর কেন   ম বয়নির  র্যি ক া  

এখানি বিবাি  রনেি? 
 

5 প্রেনম, আমার নিদ্ধান্ত কিওয়া প্রনয়াযি এই পনরবার কেন  
ক াি বেনিন  আমার ইন্টারনিউ  রা প্রনয়াযি। ১৫ বের 

এবং র্ার কবশী বয়নি কেিব ক া  এই মুহুনর্ত  এখানি 
বিবাি  রনেি র্ানের িাম এবং বয়িগুন  আমান  এ টু 
ব নবি?  নেনি বয়নি িবনেনয় কোট র্ান  নেনয় শুরু  নর 

বয়নি িবনেনয় বড় পেতন্ত ব ুি। 

 

 
Adults Details Iteration 1 
 

Question ID Question Answer 
6 1 বেনিনের িাম  
7 {0} বয়ি  
8 {0} পুরুষ/মনহ া মনহ া 

পুরুষ 
 
Adults Details Iteration 2 
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Question ID Question Answer 
6 2 বেনিনের িাম  
7 {0} বয়ি  
8 {0} পুরুষ/মনহ া মনহ া 

পুরুষ 
 
Adults Details Iteration 3 
 

Question ID Question Answer 
6 3 বেনিনের িাম  
7 {0} বয়ি  
8 {0} পুরুষ/মনহ া মনহ া 

পুরুষ 
 
Adults Details Iteration 4 
 

Question ID Question Answer 
6 4 বেনিনের িাম  
7 {0} বয়ি  
8 {0} পুরুষ/মনহ া মনহ া 

পুরুষ 
 
Adults Details Iteration 5 
 

Question ID Question Answer 
6 5 বেনিনের িাম  
7 {0} বয়ি  
8 {0} পুরুষ/মনহ া মনহ া 

পুরুষ 
 
Adults Details Iteration 6 
 

Question ID Question Answer 
6 6 বেনিনের িাম  
7 {0} বয়ি  
8 {0} পুরুষ/মনহ া মনহ া 

পুরুষ 
 
Adults Details Iteration 7 
 

Question ID Question Answer 
6 7 বেনিনের িাম  
7 {0} বয়ি  
8 {0} পুরুষ/মনহ া মনহ া 

পুরুষ 
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Adults Details Iteration 8 
 

Question ID Question Answer 
6 8 বেনিনের িাম  
7 {0} বয়ি  
8 {0} পুরুষ/মনহ া মনহ া 

পুরুষ 
 
Adults Details Iteration 9 
 

Question ID Question Answer 
6 9 বেনিনের িাম  
7 {0} বয়ি  
8 {0} পুরুষ/মনহ া মনহ া 

পুরুষ 
 
Adults Details Iteration 10 
 

Question ID Question Answer 
6 10 বেনিনের িাম  
7 {0} বয়ি  
8 {0} পুরুষ/মনহ া মনহ া 

পুরুষ 
 
Kish Calculation  
 

Question ID Question Answer 
9 ডানমিঃ নিবতানের্ প্রাপ্তবয়নের িূে  ন শ নিড  

 
Continue  
 

Question ID Question Answer 
10 নিবতানের্ বেনি হনছিঃ {0}  

 
Admin  
 

Question ID Question Answer 
11 নিবতানের্ বেনি পুরুষ িা মনহ া মনহ া 

পুরুষ 
12 নিবতানের্ বেনির বয়ি  
13 র্ানরখ  
14 শুরু  রার িময়  
15 কশষ  রার িময়  
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16 নিবতানের্ বেনির িাম  
 
Part 1: Admin  
 

Question ID Question Answer 
17 (০) ন  বানড়নর্ আনে? হোাঁ 

িা 
18 িমোর/িম্ভাষি যািানিা,   আমার িাম 

____________। আনম ______________ –
এনর্  ায  নর, এ টি ক াম্পািী কেটা – এ (কেশ) িমীক্ষা 

 নর। আমরা কমাবাই  ক াি বেবহার এবং এর িম্বনে 
মািুনষর আইনডয়া/ধারিার উপর ন েু িমীক্ষা  রনে। এই 
িমীক্ষাটি – এ (কেশ) কেওয়া কমাবাই  ক াি িানিত িন  

ন িানব উন্নর্  রা োয় র্া আনরা িা িানব বুঝনর্ 
কপ্রািাইডারন  িাহােে  রার যিে বেবহার  রা হনব।  

আপিার পনরবার এই িমীক্ষায় অংশ িহণ  রনর্ নিবতানের্ 
হনয়নে। আপনি ন  ন েু প্রনের উত্তর নেনর্ ইছু  আনেি? 
এই ইন্টারনিউনর্ প্রায় ৩০ নমনিট  াগনব। আপিার কেওয়া 
িমস্ত র্েে  ন ারিানব কগাপিীয় ো নব এবং আপিার 

অিুমনর্ নবিা িমীক্ষা িংস্থা োড়া আর  ারুর  ানে আপিার 
িাম/কোগানোনগর যিে নবস্তানরর্ নববরি োনব িা।  আন ােিা 

ে া া ীি, আনম আপিান  আপিার প্রনর্নেি ার যীবি 
এবং কমাবাই  ক াি িম্বনে প্রে নযনেি  রব। েনে ক ানিা 
প্রনে আপিার িমিো হয় র্নব এটা আমান  যািানর্ নিধা 
 রনবি িা। এই িমীক্ষার অংশিহণ  রনর্ নিদ্ধান্ত কিওয়ার 
আনগ আপনি ন  এই িমীক্ষা িম্বনে ক ানিা ন েু আমান  

নযোিা  রনর্ োি? 

 

19 আপনি ন  এখি অংশ িহণ  রনর্ রাযী আনেি? হোাঁ 
িা 

 
Part 2: Basic Socio Dem  
 

Question ID Question Answer 
20 আপিার বয়ি  র্?  
21 (ইন্টারনিউয়ার কর ডত   রনর্ হনব) পুরষ/মনহ া মনহ া 

পুরুষ 
22 (আপিান  নিনয়)  র্যি ক া  আপিার পনরবানর বিবাি 

 নর। এ টা পনরবার এর ম ক ান নের নিনয় গঠির্ োরা 
এ ই োে কশয়ার  নর/োনের র্ ায় োন  এবং এ ই 

খাবার খায়। 

 

 কমাট  
 ১৮ বেনরর কবশী বয়নির পুরুনষনের িংখো  
 ১৮ বেনরর কবশী বয়নির মনহ ানের িংখো  
 ১৮ বেনরর  ম বয়নির পুরুনষনের িংখো  
 ১৮ বেনরর  ম বয়নির মনহ ানের িংখো  

23 আপিার বববানহ  অবস্থা ন ? অনববানহর্ 
নববানহর্ 
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অনববানহর্ ন ন্তু পাটত িানরর িনঙ্গ োন ি 
নবধবা/নবপত্নী  

নডনিািী 
 
Part 3: Access  
 

Question ID Question Answer 
24 আপনি ন   খনিা এ টা কমাবাই  ক াি বেবহার  নরনেি? হোাঁ 

িা 
25 আপনি ন  গর্ নর্ি মানি এ টা কমাবাই  ক াি বেবহার 

 নরনেি? 
হোাঁ 
িা 

26 আপিার ন  নিনযর অন্তর্িঃ এ টা িনিয় নিম আনে (এ টা 
নিম কেটা নেনির কবশীর িাগ িমনয় আপনি িনঙ্গ রানখি) 

হোাঁ 
িা 

27 আপিার ন  নিনযর অন্তর্িঃ এ টা ো ু হোন্ডনিট আনে 
(এ টা হোন্ডনিট কেটা নেনির কবশীর িাগ িমনয় আপনি 

িনঙ্গ রানখি) 

হোাঁ 
িা 

28 কশষবার আপনি এ টা কমাবাই  ক াি বেবহার  নরনেন ি, 
 ার কেন  হোন্ডনিট এবং/অেবা নিম আপনি ধার 

 নরনেন ি? 

আনম হোন্ডনিট এবং/অেবা নিম বেবহার  নরনে াম 
কেটা পাওয়া োয় এবং আমার পনরবানর কেৌেিানব 

বেবহার  রা কহার্। 
এ টা বেু বা পনরবানরর  ানরা কেন  এ টা হোন্ডনিট 

এবং/অেবা নিম ধার  নরনে াম। 
আনম এ টা হোন্ডনিট এবং/অেবা নিম বেবহার 

 নরনে াম কেটা আমার  নমউনিটিনর্ পাওয়া োয়। 
 ানযর যায়গা কেন  হোন্ডনিট এবং/অেবা নিম 

এ যি নড ানরর কেন  হোন্ডনিট এবং/অেবা নিম 
অিোিে 

29  ার কেন  এই হোন্ডনিট এবং/অেবা নিম আপনি ধার 
 নরনেন ি? 

আমার স্পাউনির কেন  (স্বামী বা স্ত্রী) 
আমার কেন র কেন  
আমার কমনয়র কেন  

আমার বাবা/শ্বশুনরর কেন  
আমার মা/শাশুনড়র কেন  

অিে এ যি আত্মীয় পুরুষনের কেন  (িাই, রু্নর্া 
িাই,  া া/মামা ইর্োনে) 

অিে এ যি আত্মীয় মনহ ানের কেন  (কবাি, রু্নর্া 
িাই,  া া/মামা ইর্োনে) 

এ যি পুরুষ বেুর কেন  (প্রনর্নবশী ধনর) 
এ যি মনহ া বেু কেন  (প্রনর্নবশী ধনর) 

অিোিে 
30 এই হোন্ডনিট এবং / অেবা নিম  র্ র্াড়ার্ানড় অপািার 

আয়নত্ত আিনর্, আপনি িমেত হনয়নেন ি? 
আনম র্ৎক্ষণাৎ এটা অো নিি/বেবহার  নরনেন ি 

আমান  অনপক্ষা  রনর্ হনয়নে  ন ন্তু কিনেনির মনধে 
এটা বেবহার  রনর্ কপনরনে াম 

আমান  এ নেনির কবশী অনপক্ষা  রনর্ হনয়নে  
অিোিে 

31 এই হোন্ডনিট এবং/অেবা নিম বেবহার  রার যিে আপিার 
ন   াউন  নযনেি  রনর্ হনয়নে , এবং েনে হোাঁ  হয় র্নব 

ক ি? 

হোাঁ , আমার মান  ন  নযনেি  রনর্ হনয়নে   ারি 
এটা আমার হোন্ডনিট এবং/অেবা নিম নে  িা 

হোাঁ , আমার  াউন  নযনেি  রনর্ হনয়নে   ারি 
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হোন্ডনিট এবং/অেবা নিম বেবহার  রার যিে, আমার 
অিুমনর্ কিওয়ার ের ার নে । 

হোাঁ , আমার  াউন  নযনেি  রনর্ হনয়নে   ারি 
হোন্ডনিট এবং/অেবা নিম বেবহার  রার যিে, আমার 

র্ানের িাহানেের প্রনয়াযি নে  
িা আমার  াউন  নযনেি  রনর্ হয়নি 

অিোিে 
32 এই হোন্ডনিট এবং/অেবা নিম বেবহার  রার যিে 

আপিান  ন  টা া নেনর্ হনয়নে ? 
হোাঁ , আনম এ টা ন  নেনয়নে াম অেবা কপাস্টনপড 

 ানি শি নহিানব, এটা আমার িানবত  
িাবিনিপশি/িাহ  হওয়ার ন  –এর অঙ্গ নে  
িা, প্রডাক্ট এবং/অেবা িানিত নির নবনিমনয় এটা 

নিনয়নে াম 
িা 

33 টা াটা ক াোনেন  এনিনে ? আমার নিনযর টা া 
পনরবানরর িাধারি বানযট 

আমার স্পাউনির কেন  (স্বামী বা স্ত্রী) 
আমার বাবা/শ্বশুনরর কেন  
আমার মা/শাশুনড়র কেন  

অিে এ যি আত্মীয় পুরুষনের কেন  (িাই, রু্নর্া 
িাই,  া া/মামা ইর্োনে) 

অিে এ যি আত্মীয় মনহ ানের কেন  (কবাি, রু্নর্া 
িাই,  া া/মামা ইর্োনে) 

এ যি পুরুষ বেুর কেন  (প্রনর্নবশী ধনর) 
এ যি মনহ া বেু কেন  (প্রনর্নবশী ধনর) 

অিোিে 
34 এ টা ন  নেনয়  নর্া ঘি ঘি আপনি এ টা হোন্ডনিট 

এবং/অেবা নিম ধার  নরি? 
প্রনর্নেি 

িপ্তানহ অনি বার 
প্রনর্ িপ্তানহ 

প্রনর্ দু–িপ্তানহ 
প্রনর্ নর্ি িপ্তানহ 

প্রনর্ মানি 
প্রনর্ দু–নর্ি মানি 

প্রনর্ নর্ি মানির কেন   ম 
 খনিাই িয় 

35 এ টা ন  নেনয় আপনি েখি ধার  নরি র্খি প্রনর্ে বার 
আপনি িাধারির্  নর্াটা িময় কেি? 

 

 
Part 4: Handset ownership  
 

Question ID Question Answer 
36  র্গুন  ো ু হোন্ডনিট আপিার আনে (হোন্ডনিট কেটা 

আপনি নেনির কবশীরিাগ িমনয় িনঙ্গ রানখি) 
 

37 আপিার হোন্ডনিনট ন  নিম্নন নখর্ গুন  আনে?  
 ক ায়াটিত /অোযাটিত  ন  কবাডত হোাঁ 

িা 
যানি িা 

 টাচ্ স্ক্রীি হোাঁ 
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িা 
যানি িা 

 ইন্টারনিট অো নিি  রার ক্ষমর্া হোাঁ 
িা 

যানি িা 
 অোপি ডাউিন াড  রার ক্ষমর্া হোাঁ 

িা 
যানি িা 

38 এই হোন্ডনিট ন  এ টা কিন ন্ডহোন্ড ক াি? হোাঁ 
িা 

যানি িা 
39 এই হোন্ডনিট আপনি ন িানব কপনয়নেন ি? আনম এ টা কো ানি নগনয়নে াম এবং এটা ন নিনে াম 

এ যি বেু বা আত্মীয় এ টা কো ানি কগনে  এবং 
আমার হনয় এটা ন নিনে  

আমার বেু বা আত্মীনয়র কর্ন  এটা এ টা উপহার নে  
এ যি বেু বা আত্মীয় আমান  এটা নেনয়নে , কেনহরু্ 

এই হোন্ডনিট র্ানের আর ের ার নে  িা 
আমার নিনয়াগ র্ত া আমান  এটা নেনয়নে  

আমার স্থািীয় কির্া বা  নমউনিটি িংস্থা/গ্রুপ আমান  
এটা নেনয়নে  

িাবনিপশি/িহ  হওয়ার যিে/িানিত নির েুনির এ টা 
অঙ্গ নহিানব এটা কপনয়নে াম 

অিোিে 
40 এই হোন্ডনিট ক  নেনয়নে  অেবা আপিার হনয় কো ানি 

কগনে ? 
আমার স্পাউনির কেন  (স্বামী বা স্ত্রী) 

আমার কেন র কেন  
আমার কমনয়র কেন  

আমার বাবা/শ্বশুনরর কেন  
আমার মা/শাশুনড়র কেন  

অিে এ যি আত্মীয় পুরুষনের কেন  (িাই, রু্নর্া 
িাই,  া া/মামা ইর্োনে) 

অিে এ যি আত্মীয় মনহ ানের কেন  (কবাি, রু্নর্া 
িাই,  া া/মামা ইর্োনে) 

এ যি পুরুষ বেুর কেন  (প্রনর্নবশী ধনর) 
এ যি মনহ া বেু কেন  (প্রনর্নবশী ধনর) 

অিোিে 
41 এই হোন্ডনিনটর যিে আপিান  ন  োম নেনর্ হনয়নে ? হোাঁ , আনম এ টা ন  নেনয়নে াম অেবা কপাস্টনপড 

 ানি শি নহিানব, এটা আমার িানবত  
িাবিনিপশি/িাহ  হওয়ার ন  –এর অঙ্গ নে  
িা, প্রডাক্ট এবং/অেবা িানিত নির নবনিমনয় এটা 

নিনয়নে াম 
িা 

42 এই হোন্ডনিনটর যিে ক  োম নেনয়নে ? আমার নিনযর টা া 
পনরবানরর িাধারি বানযট 

আমার স্পাউনির কেন  (স্বামী বা স্ত্রী) 
আমার কেন র কেন  
আমার কমনয়র কেন  

আমার বাবা/শ্বশুনরর কেন  
আমার মা/শাশুনড়র কেন  
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অিে এ যি আত্মীয় পুরুষনের কেন  (িাই, রু্নর্া 
িাই,  া া/মামা ইর্োনে) 

অিে এ যি আত্মীয় মনহ ানের কেন  (কবাি, রু্নর্া 
িাই,  া া/মামা ইর্োনে) 

এ যি পুরুষ বেুর কেন  (প্রনর্নবশী ধনর) 
এ যি মনহ া বেু কেন  (প্রনর্নবশী ধনর) 

অিোিে 
43 এই টা া খরে  রার যিে আপিান  ন  অিুমনর্ নিনর্ 

হনয়নে ? 
হোাঁ 
িা 

44 আপিার হোন্ডনিট নিবতােি  রায়, েনে োন , আপিার ন  
ক ানিা িূনম া আনে? 

নিদ্ধান্তটা অিে বেনি (কের) কিওয়া নে  (আমার কেন  
ক ানিা মর্ামর্ কিওয়া োড়া) 

আনম, আমার মর্ামর্ নেনয়নে াম ন ন্তু অিে বেনি (রা) 
েূড়ান্ত নিদ্ধান্ত নিনয়নে । 
আনম নিদ্ধান্ত নিনয়নে াম 

45 আপিার হোন্ডনিনটর ওপনর নিদ্ধান্ত কিওয়ায় অেবা নিদ্ধান্ত 
নিনর্ িাহােে  রায় ক াি বেনি িবনেনয় কবশী প্রিাবশা ী 

নে ? 

নড ার/কো ািোর 
স্থািীয় কির্া বা  নমউনিটি িংস্থা/গ্রুপ 
আমার স্পাউনির কেন  (স্বামী বা স্ত্রী) 

আমার কেন র কেন  
আমার কমনয়র কেন  

আমার বাবা/শ্বশুনরর কেন  
আমার মা/শাশুনড়র কেন  

অিে এ যি আত্মীয় পুরুষনের কেন  (িাই, রু্নর্া 
িাই,  া া/মামা ইর্োনে) 

অিে এ যি আত্মীয় মনহ ানের কেন  (কবাি, রু্নর্া 
িাই,  া া/মামা ইর্োনে) 

এ যি পুরুষ বেুর কেন  (প্রনর্নবশী ধনর) 
এ যি মনহ া বেু কেন  (প্রনর্নবশী ধনর) 

ক ানিা বেনি  আমার হোন্ডনিট পেন্দ  রান  প্রিানবর্ 
 নরনি 
অিোিে 

46 েনে ক ানিাটা হয়, নিম্নন নখর্ ধরনির নবোপিগুন র ক ািটা 
আপিার হোন্ডনিট পেন্দ  রার িবনেনয় কবশী প্রিাবশা ী 

নে ? 

নড ার িারা নবিী িংিান্ত বিবে 
টিনিনর্ নবোপি 

করনডওনর্ নবোপি 
নব নবানডত  নবোপি 
ইন্টারনিনট নবোপি 

করানশয়ার বা ন  ন নট নবোপি 
নবোপিগুন , আমার হোন্ডনিট পেন্দ  রায় প্রিাব 

ক ন নি 
অিোিে 

47 আপিার হোন্ডনিট নিবতােি  রার যিে িবনেনয় গুরুত্বপূণত 
িাইনটনরয়া নবোেতে নবষয়গুন  ন  নে ? 

আনম যানি িা, এই হোন্ডনিট পেন্দ  নরনি 
োম 

নডযাইি 
রোন্ড 

বোটারীর স্থানয়ত্ব 
শি–কপাি হওয়া 
হোন্ডনিনটর িাইয 

স্ক্রীনির িাইয 
এটানর্ ইন্টারনিট অো নিি  রার িুনবধা আনে 
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এনর্ অিোিে নবনশষ ববনশষ্ট্ে গুন  আনে ( োনমরা 
ফ্ল্োশ  াইট) 

অিোিে 
যানি িা 

48 প্রেনম ক  আপিান  এই হোন্ডনিট বেবহার  রা 
নশনখনয়নে ? 

আনম নিনযর যিে, নিনযই কেনখ  নরনে াম 
আমার স্পাউনির কেন  (স্বামী বা স্ত্রী) 

আমার কেন র কেন  
আমার কমনয়র কেন  

আমার বাবা/শ্বশুনরর কেন  
আমার মা/শাশুনড়র কেন  

অিে এ যি আত্মীয় পুরুষনের কেন  (িাই, রু্নর্া 
িাই,  া া/মামা ইর্োনে) 

অিে এ যি আত্মীয় মনহ ানের কেন  (কবাি, রু্নর্া 
িাই,  া া/মামা ইর্োনে) 

এ যি পুরুষ বেুর কেন  (প্রনর্নবশী ধনর) 
এ যি মনহ া বেু কেন  (প্রনর্নবশী ধনর) 

নড ার/কো ািোর 
কমাবাই  অপানরটনরর    কিন্টার 

স্থািীয় কির্া বা  নমউনিটি িংস্থা/গ্রুপ 
অিোিে 

 
Part 5: SIM ownership and recharge  
 

Question ID Question Answer 
49 প্রেম নিম  াডত  িম্পন ত  িাবুি কেটা আপিার  খনিা িা 

 খনিা নে  (নেনির কবশীর িাগ িমনয় আপিার িনঙ্গ 
ো নর্া)  এই নিম  াডত  আপনি  নব 

ন নিনেন ি/আপিান   নব কেওয়া হনয়নে ? 

৩ মানির  ম আনগ 
৩–৬ মাি আনগ 

৭ মাি – ১ বের আনগ 
১ বের – ২ বের আনগ 
২ বেনরর কবশী আনগ 

যানি িা 
50 নিম্নন নখর্ প্রনর্টি অপানরটানরর যিে, বর্ত মানি আপিার 

 র্গুন  নিম আনে (নেনির কবশীর িাগ িমনয় আপিার 
িনঙ্গ োন ) কেগুন  আপনি গর্ ৩ মানি অন্তর্িঃ এ বার 

বেবহার  নরনেি? 

 

 VODAFONE 0 
1 
2 
3 
4 
5 

৬ এবং র্ার কবশী 
 CONNECT 0 

1 
2 
3 
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4 
5 

৬ এবং র্ার কবশী 
 MTS India 0 

1 
2 
3 
4 
5 

৬ এবং র্ার কবশী 
 RELIANCE 0 

1 
2 
3 
4 
5 

৬ এবং র্ার কবশী 
 TATA DOCOMO 0 

1 
2 
3 
4 
5 

৬ এবং র্ার কবশী 
 VIDEOCON 0 

1 
2 
3 
4 
5 

৬ এবং র্ার কবশী 
 UNINOR 0 

1 
2 
3 
4 
5 

৬ এবং র্ার কবশী 
 AIRTEL 0 

1 
2 
3 
4 
5 

৬ এবং র্ার কবশী 
 AIRCEL 0 
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1 
2 
3 
4 
5 

৬ এবং র্ার কবশী 
 IDEA 0 

1 
2 
3 
4 
5 

৬ এবং র্ার কবশী 
 LOOP MOBILE 0 

1 
2 
3 
4 
5 

৬ এবং র্ার কবশী 
 MTNL 0 

1 
2 
3 
4 
5 

৬ এবং র্ার কবশী 
 BSNL 0 

1 
2 
3 
4 
5 

৬ এবং র্ার কবশী 
51 অপানরটার VODAFONE কেন  নিনমর িংখো নিনেত ষ্ট্ 

ব ুি, কেগুন  আপিার আনে 
 

52 অপানরটার CONNECT কেন  নিনমর িংখো নিনেত ষ্ট্ 
ব ুি, কেগুন  আপিার আনে 

 

53 অপানরটার MTN INDIA কেন  নিনমর িংখো নিনেত ষ্ট্ 
ব ুি, কেগুন  আপিার আনে 

 

54 অপানরটার RELIANCE কেন  নিনমর িংখো নিনেত ষ্ট্ ব ুি, 
কেগুন  আপিার আনে 

 

55 অপানরটার TATA DOCOMO কেন  নিনমর িংখো 
নিনেত ষ্ট্ ব ুি, কেগুন  আপিার আনে 

 

56 অপানরটার VIDEOCON কেন  নিনমর িংখো নিনেত ষ্ট্  
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ব ুি, কেগুন  আপিার আনে 
57 অপানরটার UNINOR কেন  নিনমর িংখো নিনেত ষ্ট্ ব ুি, 

কেগুন  আপিার আনে 
 

58 অপানরটার AIRTEL কেন  নিনমর িংখো নিনেত ষ্ট্ ব ুি, 
কেগুন  আপিার আনে 

 

59 অপানরটার AIRCEL কেন  নিনমর িংখো নিনেত ষ্ট্ ব ুি, 
কেগুন  আপিার আনে 

 

60 অপানরটার IDEA কেন  নিনমর িংখো নিনেত ষ্ট্ ব ুি, 
কেগুন  আপিার আনে 

 

61 অপানরটার LOOP MOBILE কেন  নিনমর িংখো 
নিনেত ষ্ট্ ব ুি, কেগুন  আপিার আনে 

 

62 অপানরটার MTNL কেন  নিনমর িংখো নিনেত ষ্ট্ ব ুি, 
কেগুন  আপিার আনে 

 

63 অপানরটার BSNL কেন  নিনমর িংখো নিনেত ষ্ট্ ব ুি, 
কেগুন  আপিার আনে 

 

64 এবার আমরা কিই নিম নিনয় আন ােিা  রব, আপনি কে 
নিমটা িবনেনয় কবশী বেবহার  নরি, এটান  আপিার মনি 

নিম  াডত  ব া ো  

 

65 আপিার কমি নিম  াডত  ক াি অপানরটানরর VODAFONE 
CONNECT 
MTS India 
RELIANCE 

TATA DOCOMO 
VIDEOCON 

UNINOR 
AIRTEL 
AIRCEL 

IDEA 
LOOP MOBILE 

MTNL 
BSNL 
যানি িা 

66 কমি নিম  াডত  আপনি  নব ন নিনেন ি/আপিান   নব 
কেওয়া হনয়নে ? 

৩ মানির  ম আনগ 
৩–৬ মাি আনগ 

৭ মাি – ১ বের আনগ 
১ বের – ২ বের আনগ 
২ বেনরর কবশী আনগ 

যানি িা 
67 আপিার মনি নিম  াডত  ন  আপিার িানম িনেিুি  রা ? হোাঁ 

িা 
যানি িা 

68 আপিার কম নিম  াডত  নিবতােনি, েনে োন  আপিার িূনম া 
ন  

নিদ্ধান্তটা অিে বেনি (কের) কিওয়া নে  (আমার কেন  
ক ানিা মর্ামর্ কিওয়া োড়া) 

আনম, আমার মর্ামর্ নেনয়নে াম ন ন্তু অিে বেনি (রা) 
েূড়ান্ত নিদ্ধান্ত নিনয়নে । 
আনম নিদ্ধান্ত নিনয়নে াম 
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69 আপিার কমি নিম ানডত র ওপনর নিদ্ধান্ত কিওয়ায় অেবা 
নিদ্ধান্ত নিনর্ িাহােে  রায় ক াি বেনি িবনেনয় কবশী 

প্রিাবশা ী নে ? 

নড ার/কো ািোর 
স্থািীয় কির্া বা  নমউনিটি িংস্থা/গ্রুপ 
আমার স্পাউনির কেন  (স্বামী বা স্ত্রী) 

আমার কেন র কেন  
আমার কমনয়র কেন  

আমার বাবা/শ্বশুনরর কেন  
আমার মা/শাশুনড়র কেন  

অিে এ যি আত্মীয় পুরুষনের কেন  (িাই, রু্নর্া 
িাই,  া া/মামা ইর্োনে) 

অিে এ যি আত্মীয় মনহ ানের কেন  (কবাি, রু্নর্া 
িাই,  া া/মামা ইর্োনে) 

এ যি পুরুষ বেুর কেন  (প্রনর্নবশী ধনর) 
এ যি মনহ া বেু কেন  (প্রনর্নবশী ধনর) 

ক ানিা বেনি  আমার কমি নিম াডত  পেন্দ  রান  
প্রিানবর্  নরনি 

অিোিে 
70 েনে ক ানিাটা হয়, নিম্নন নখর্ ধরনির নবোপিগুন র ক ািটা 

আপিার কমি নিম াডত  পেন্দ  রার িবনেনয় কবশী 
প্রিাবশা ী নে ? 

নড ার িারা নবিী িংিান্ত বিবে 
টিনিনর্ নবোপি 

করনডওনর্ নবোপি 
নব নবানডত  নবোপি 
ইন্টারনিনট নবোপি 

করানশয়ার বা ন  ন নট নবোপি 
নবোপিগুন , আমার হোন্ডনিট পেন্দ  রায় প্রিাব 

ক ন নি 
অিোিে 

71 আপিার কে নিমগুন  আনে, গর্ োর িপ্তানহ র্ার মানি  
নব  আপনি ন িানব নরোযত   নরনেন ি/নেনয়নেন ি? 

 

 গর্ োর িপ্তানহ আনম নরোযত   নরনি হোাঁ 
িা 

 স্ক্রোে  াডত হোাঁ 
িা 

 ই–টপ আপ হোাঁ 
িা 

 কমাবাই  মোনির মাধেনম নরোযত হোাঁ 
িা 

 কপাস্টনপড নিম –এর যিে মানি  নব  হোাঁ 
িা 

 এ যি বেু বা আত্মীয় িারা আমার নিনম ইন ট্রনি োন  
নরোযত  পা ানিা হনয়নে । 

হোাঁ 
িা 

 অিোিে হোাঁ 
িা 

 যানি িা হোাঁ 
িা 

72 অিোিে নিনেত ষ্ট্  নর ন খুি  
73 আপিার কে নিমগুন  আনে, কিগুন নর্ গর্ োর িপ্তানহ ক  

নরোযত   নরনয়নে  
 

 আনম নিনযই নড ানর (গুন নর্) নরোযত   নরনয়নে াম ( ানরা 
কেন  ক ানিা িাহােে িা নিনয়ই) 

হোাঁ 
িা 
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 এ যি বেু বা আত্মীয় আমার িনঙ্গ নড ানর (গুন নর্) 
এনিনে  এবং নরাোযত   রনর্ আমান  িাহােে  নরনে  

হোাঁ 
িা 

 আনম নিনযই নড ানর (গুন নর্) নরোযত   নরনয়নে াম, নড ার 
(গুন ) কেন  ন েু িহায়র্া নিনয় 

হোাঁ 
িা 

 এ যি বেু বা আত্মীয় আমার হনয় নরোযত   রানর্ নড ানর 
(গুন নর্) কগনে । 

হোাঁ 
িা 

 আনম নিনযই কমাবাই  মানির মাধেনম নরোযত   নরনয়নে াম 
( ানরা কেন  ক ানিা িাহাা্েে িা নিনয়ই) 

হোাঁ 
িা 

 বেু বা আত্মীয়নের কেন  ন েু িহায়র্া নিনয় কমাবাই  মানির 
মাধেনম আনম নরোযত   নরনয়নে াম। 

হোাঁ 
িা 

 নড ার (গুন ) কেন  ন েু িহায়র্া নিনয় কমাবাই  মানির 
মাধেনম আনম নরোযত   নরনয়নে াম। 

হোাঁ 
িা 

 অিোিে হোাঁ 
িা 

74 অিোিে নিনেত ষ্ট্  নর ন খুি  
75 নরোযত   রার যিে এ যি বেু বা এ যি আত্মীয় বা 

নড ানরর িাহােে ক ি আপিার প্রনয়াযি? 
 

 নড ার োরা নরোযত  নবিী  নর, কিটা আমার বািস্থাি কেন  
অনি  দূনর। 

হোাঁ 
িা 

 নড ার শনপ োওয়া/োওয়ার যিে ট্রানি   রায় আনম 
নিরাপে িয় অেবা অস্বাছন্দে কবাধ  নর। 

হোাঁ 
িা 

 নড ারনের িনঙ্গ  োবার্ত া ব ায় আনম অস্বাছন্দে অিুিব 
 নর। 

হোাঁ 
িা 

 আনম নিনয কেন ই কো ানি/শনপ োওয়া েোেে িয় হোাঁ 
িা 

 আমার যিে, শনপ/কো ানি োওয়া িুনবধাযি  িয় (কো াি 
কখা ার িময়টা – অিুনবধাযি , ক ানিা িময় কিই 

ইর্োনে) 

হোাঁ 
িা 

 কে বেনি আমার নরোনযত র যিে টা া কেি, নর্নি নিনযই 
শনপ োি 

হোাঁ 
িা 

 আনম নিনয নড ারন  (কের) আমার ক াি িম্বর কেওয়ায় 
অস্বাছন্দে কবাধ  নর। 

হোাঁ 
িা 

 আমার পনরবার োয় িা, আনম নিনযই আমার নরোযত  ন নি। হোাঁ 
িা 

 আমান   খনিা বুনঝনয় ব া হয়নি ন িানব নরোযত   রনর্ 
হয়, এবং আনম যানিিা ন িানব এটা  রনর্ হয়। 

হোাঁ 
িা 

 আনম নেনন্তর্ কে, আনম েনে নরোযত   নর আনম এ টা িূ  
 রব এবং অপ্রর্োনশর্িানব আমার টা া িষ্ট্ হনব। 

হোাঁ 
িা 

 অিোিে হোাঁ 
িা 

76 অিোিে নিনেত ষ্ট্  নর ন খুি  
77 গর্ োর িপ্তানহ আপনি ক ি ই–টপ আপ বেবহার  নরিনি?  

 কে নড ানর োওয়া আমার িহয নে  র্ার  ানে ই–টপ 
আপ পাওয়া োয়নি 

হোাঁ 
িা 

 নড ার (কের) আমার ক াি িম্বর কেওয়ায় আনম অস্বছন্দে হোাঁ 
িা 

 আনম যানি িা ই–টপ আপ ন  হোাঁ 
িা 
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 আনম যানি িা ন িানব ই–টপ আপ বেবহার  রনর্ হয় হোাঁ 
িা 

 ই–টপ আপ আনম নবশ্বাি  নর িা হোাঁ 
িা 

 অিোিে হোাঁ 
িা 

78 অিোিে নিনেত ষ্ট্  নর ন খুি  
79 আপিার মানি  নব  নরোযত   রা/কেওয়ার যিে টা াটা 

িাধারির্িঃ ক াো কেন  আনি? 
আমার নিনযর টা া 

পনরবানরর িাধারি বানযট 
আমার স্পাউনির কেন  (স্বামী বা স্ত্রী) 

আমার কেন র কেন  
আমার কমনয়র কেন  

আমার বাবা/শ্বশুনরর কেন  
আমার মা/শাশুনড়র কেন  

অিে এ যি আত্মীয় পুরুষনের কেন  (িাই, রু্নর্া 
িাই,  া া/মামা ইর্োনে) 

অিে এ যি আত্মীয় মনহ ানের কেন  (কবাি, রু্নর্া 
িাই,  া া/মামা ইর্োনে) 

এ যি পুরুষ বেুর কেন  (প্রনর্নবশী ধনর) 
এ যি মনহ া বেু কেন  (প্রনর্নবশী ধনর) 

অিোিে 
80 এই টা া খরে  রার যিে িাধারির্িঃ আপিান  ন  অিুমনর্ 

নিনর্ হয়? 
হোাঁ , িব িময় 

হোাঁ , কবশীরিাগ িমনয় 
মানঝমনধে 

িা 
81 আপনি  নর্া ঘি ঘি নরোযত   নরি (বর্ত মানি কে নিম  াডত  

গুন  বেবহার  নরি কিগুন নর্) 
প্রনর্নেি 

িপ্তানহ অনি বার 
প্রনর্ িপ্তানহ 

প্রনর্ দু–িপ্তানহ 
প্রনর্ নর্ি িপ্তানহ 

প্রনর্ মানি 
প্রনর্ দু–নর্ি মানি 

প্রনর্ নর্ি মানির কেন   ম 
82 প্রনর্ে বার নরোযত   রার িমনয় আপনি িাধারির্িঃ  নর্া 

খরে  নরি? 
 

 
Part 6: Non-users & borrowers barriers  
 

Question ID Question Answer 
83 আমরা এখি িম্ভাবে ন েু  ারি আন ােিা  রব, কেটা 

আপিার কমাবাই  ক াি বেবহার  রা বেহর্  রনর্ পানর।  
আমান  ব ুি, নিম্নন নখর্ বিবেগুন র িনঙ্গ আপনি  নর্াটা 

এ মর্ বা নিন্নমর্? 

 

 এটা আমার িামনেতের মনধে িয় পুনরাপুনর এ মর্ 
এ মর্ 
নিন্নমর্ 

পুনরাপুনর নিন্নমর্ 
যানি িা 
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 এ টা কমাবাই  ক াি বেবহার  নর কেখার িুনোগ আমার 
 খিও নে  িা 

পুনরাপুনর এ মর্ 
এ মর্ 
নিন্নমর্ 

পুনরাপুনর নিন্নমর্ 
যানি িা 

 আমার বেুবােব এবং আত্মীয়রা বন নে  আমার এটা 
প্রনয়াযি কিই 

পুনরাপুনর এ মর্ 
এ মর্ 
নিন্নমর্ 

পুনরাপুনর নিন্নমর্ 
যানি িা 

 এ টা কমাবাই  ক াি বেবহার  রা আমার যিে েোেে িয় পুনরাপুনর এ মর্ 
এ মর্ 
নিন্নমর্ 

পুনরাপুনর নিন্নমর্ 
যানি িা 

84 এরপনর আমার আনরা ন েু/অনর্নরি বাধাগুন  আন ােি 
 রব। 

 

85 আগামী া  ক উ েনে নবিামূন ে আপিান  এ টা কমাবাই  
ক াি কেয় (হোন্ডনিট এবং নিম), আপনি ন  এটা বেবহার 

 রনবি এবং নিয়নমর্ নিনত্তনর্ টপ আপ  রনবি? 

হোাঁ , অবশেই 
হোাঁ , খুব িম্ভবর্ 
িা, িম্ভবর্ িয় 
িা, অবশেই িয় 

যানি িা 
86  নর্া ঘি ঘি নরোযত   রনবি বন , আপনি মনি  নরি? প্রনর্নেি 

িপ্তানহ অনি বার 
প্রনর্ িপ্তানহ 

প্রনর্ দু–িপ্তানহ 
প্রনর্ নর্ি িপ্তানহ 

প্রনর্ মানি 
প্রনর্ দু–নর্ি মানি 

প্রনর্ নর্ি মানির কেন   ম 
যানিিা 

87 এবং প্রনর্ে বার নরোযত   রার যিে আপনি  নর্া টা া 
কেনবি? 

 

88 আমরা এখি প্রিাবগুন  িম্পন ত  আন ােি  রব, কেগুন  
আপনি হয়নর্া কমাবাই  ক াি বেবহার  রা কেন  কপনর্ 
পানরি। আমান  ব ুি, নিম্নন নখর্ বিবেগুন নর্ আপনি 

 নর্াটা এ মর্ বা নিন্নমর্? 

 

 আমার মনি হয়, এটা আমার পনরবার এবং/অেবা বেুনের 
িনঙ্গ কোগানোনগ ো া িহযর্র  রনব। 

পুনরাপুনর এ মর্ 
এ মর্ 
নিন্নমর্ 

পুনরাপুনর নিন্নমর্ 
যানি িা 

 এটা আমার নবযনিি অেবা আমার ো রীর িুনোগ পাওয়া 
িাহােে  রনব। 

পুনরাপুনর এ মর্ 
এ মর্ 
নিন্নমর্ 

পুনরাপুনর নিন্নমর্ 
যানি িা 

 আনম আনরা কবশী নিরাপে অিুিব  রব। পুনরাপুনর এ মর্ 
এ মর্ 
নিন্নমর্ 
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পুনরাপুনর নিন্নমর্ 
যানি িা 

 এটা আমার িময় বাাঁ োনব পুনরাপুনর এ মর্ 
এ মর্ 
নিন্নমর্ 

পুনরাপুনর নিন্নমর্ 
যানি িা 

 এটা আমার টা া বাাঁ োনব পুনরাপুনর এ মর্ 
এ মর্ 
নিন্নমর্ 

পুনরাপুনর নিন্নমর্ 
যানি িা 

 আনম কোটখাট  ায/নিয়ম মান    াযগুন  আনরা 
িুনবধাযি  িানব এবং/অেবা িস্তায়  রনর্ িমেত হনব। 

পুনরাপুনর এ মর্ 
এ মর্ 
নিন্নমর্ 

পুনরাপুনর নিন্নমর্ 
যানি িা 

 আনম, কমাবাই  ন িানিয়া  িানিত নির মাধেনম আনরা 
িা িানব আমার টা া মোনিয  রনর্ িমেত হব। 

পুনরাপুনর এ মর্ 
এ মর্ 
নিন্নমর্ 

পুনরাপুনর নিন্নমর্ 
যানি িা 

 স্বানস্থের র্েে এবং িানিত নি আমার আনরা িা  অো নিি 
ো নব (িুনবধা নিনর্ পারা) 

পুনরাপুনর এ মর্ 
এ মর্ 
নিন্নমর্ 

পুনরাপুনর নিন্নমর্ 
যানি িা 

 নশক্ষার িানিত নি আমার আনরা িা  অো নিি ো নব 
(িুনবধা নিনর্ পারা) 

পুনরাপুনর এ মর্ 
এ মর্ 
নিন্নমর্ 

পুনরাপুনর নিন্নমর্ 
যানি িা 

  ৃনষর ওপর আমার আনরা িা  অো নিি ো নব (িুনবধা 
নিনর্ পারা) 

পুনরাপুনর এ মর্ 
এ মর্ 
নিন্নমর্ 

পুনরাপুনর নিন্নমর্ 
যানি িা 

 ির ারী িানিত িগুন নর্ আমার আনরা িা  অো নিি 
ো নব (িুনবধা নিনর্ পারা) 

পুনরাপুনর এ মর্ 
এ মর্ 
নিন্নমর্ 

পুনরাপুনর নিন্নমর্ 
যানি িা 

 িবতনশষ খবরগুন  িম্পন ত  আনম যািনর্ পারব। পুনরাপুনর এ মর্ 
এ মর্ 
নিন্নমর্ 

পুনরাপুনর নিন্নমর্ 
যানি িা 

 আনম, আনমাে–প্রনমাে অো নিি  রনর্ পারব/আনরা 
িহনযই আনমাে–প্রনমাে অো নিি  রনর্ পারব (কগমি, 

নমউনয , করনডও ইর্োনে) 

পুনরাপুনর এ মর্ 
এ মর্ 
নিন্নমর্ 

পুনরাপুনর নিন্নমর্ 
যানি িা 

 আনম, আমার িামানয  মেতোো উন্নর্  রব পুনরাপুনর এ মর্ 
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এ মর্ 
নিন্নমর্ 

পুনরাপুনর নিন্নমর্ 
যানি িা 

 আনম, আনমাে–প্রনমাে অো নিি  রনর্ পারব/আনরা 
িহনযই ইন্টারনিট অো নিি  রনর্ পারব (কগমি, 

নমউনয , করনডও ইর্োনে) 

পুনরাপুনর এ মর্ 
এ মর্ 
নিন্নমর্ 

পুনরাপুনর নিন্নমর্ 
যানি িা 

 আনম, আনরা কবশী স্বশানির্/স্বাধীি অিুিব  রব পুনরাপুনর এ মর্ 
এ মর্ 
নিন্নমর্ 

পুনরাপুনর নিন্নমর্ 
যানি িা 

 আনম, অিেনের িারা আনরা কবশী নিয়নির্ অিুিব  রব পুনরাপুনর এ মর্ 
এ মর্ 
নিন্নমর্ 

পুনরাপুনর নিন্নমর্ 
যানি িা 

 আনম আনরা কবশী োপমুি অিুিব  রব। পুনরাপুনর এ মর্ 
এ মর্ 
নিন্নমর্ 

পুনরাপুনর নিন্নমর্ 
যানি িা 

 নবোপি এি এম এি এবং   গুন  িারা আমান  নবরি 
 রা হনব 

পুনরাপুনর এ মর্ 
এ মর্ 
নিন্নমর্ 

পুনরাপুনর নিন্নমর্ 
যানি িা 

 অপনরনের্নের িারা আমান  নবরি  রা হনব পুনরাপুনর এ মর্ 
এ মর্ 
নিন্নমর্ 

পুনরাপুনর নিন্নমর্ 
যানি িা 

 
Part 7: Awareness & Barriers for all iterviewees  
 

Question ID Question Answer 
89 নিম্নন নখর্ কমাবাই  িানিত িগুন র  ো আপনি ন   খনিা 

শুনিনেি? 
 

 এি এম এি হোাঁ 
িা 

 কমাবাই  ক ানি ইন্টারনিট হোাঁ 
িা 

 কমাবাই  ক ানি ই–কম  হোাঁ 
িা 

 কমাবাই  ক ানি ক িবু  হোাঁ 
িা 

 কমাবাই  ক ানি টুইটার হোাঁ 
িা 

 কমাবাই  ক ানি কমাবাই  মানি হোাঁ 
িা 
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 কমাবাই  ক ানি কমাবাই  অোপি হোাঁ 
িা 

 কমাবাই  ক ানি কমাবাই  করনডও হোাঁ 
িা 

 কমাবাই  ক ানি কমাবাই  নমউনয  হোাঁ 
িা 

 কমাবাই  ক ানি কমাবাই  কগমি হোাঁ 
িা 

90 আপিার  নমউনিটিনর্ পুরুষ এবং মনহ ানের কমাবাই  
ক াি বেবহার  রার ওপনর, আনম আপিার মর্ামর্ যািব। 
আমান  ব ুি, নিম্নন নখর্ বিবেগুন নর্ আপনি  নর্াটা 

এ মর্ বা নিন্নমর্? 

 

 কমাবাই  ক াি বেবহার  রার িমনয় পুরুষনের 
িুপারিাইযড  রা উনের্/িযর রাখা উনের্ 

পুনরাপুনর এ মর্ 
এ মর্ 
নিন্নমর্ 

পুনরাপুনর নিন্নমর্ 
যানি িা 

উত্তর কেওয়া পেন্দ িয় 
 কমাবাই  ক াি বেবহার  রার িমনয় মনহ ানের 

িুপারিাইযড  রা উনের্/িযর রাখা উনের্ 
পুনরাপুনর এ মর্ 

এ মর্ 
নিন্নমর্ 

পুনরাপুনর নিন্নমর্ 
যানি িা 

উত্তর কেওয়া পেন্দ িয় 
 এ যি স্বামীর যিে র্ার স্ত্রী –র কমাবাই  ক ানির িম্বরগুন  

কে   রা, িহণ কোগে 
পুনরাপুনর এ মর্ 

এ মর্ 
নিন্নমর্ 

পুনরাপুনর নিন্নমর্ 
যানি িা 

উত্তর কেওয়া পেন্দ িয় 
 এ যি স্ত্রীর যিে র্ার স্বামীর কমাবাই  ক ানির িম্বরগুন  

কে   রা, িহণ কোগে 
পুনরাপুনর এ মর্ 

এ মর্ 
নিন্নমর্ 

পুনরাপুনর নিন্নমর্ 
যানি িা 

উত্তর কেওয়া পেন্দ িয় 
91 এবার আমরা ন েু িম্ভাবে  ারনির  ো আন ােিা  রব 

কেগুন  আপিার কমাবাই  ক াি বেবহার  রা অেবা আনরা 
ঘি ঘি কমাবাই  ক াি বেবহার  রা অেবা আয া  ো 

 রনেি র্ার কেন  আনরা িািা ধরনির বেবহার  রায় বাধা 
নেনর্ পানর।  আমান  ব ুি, নিম্নন নখর্ বিবেগুন নর্ 

আপনি  নর্াটা এ মর্ বা নিন্নমর্? 

 

 আনম কেখানি োন  কিখানি ক ানিা  িানরয কিই অেবা 
খারাপ  িানরয 

পুনরাপুনর এ মর্ 
এ মর্ 
নিন্নমর্ 

পুনরাপুনর নিন্নমর্ 
যানি িা 

 আমার িঠি  করনযনেশাি ডকুনমন্ট/আই নড কিই পুনরাপুনর এ মর্ 
এ মর্ 
নিন্নমর্ 

পুনরাপুনর নিন্নমর্ 
যানি িা 
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 হোন্ডনিনটর োমগুন  বেয়বহু  পুনরাপুনর এ মর্ 
এ মর্ 
নিন্নমর্ 

পুনরাপুনর নিন্নমর্ 
যানি িা 

 নিম াডত  গুন  বেয়বহু  পুনরাপুনর এ মর্ 
এ মর্ 
নিন্নমর্ 

পুনরাপুনর নিন্নমর্ 
যানি িা 

 নরোযত /মানি  নব  বেয়বহু  পুনরাপুনর এ মর্ 
এ মর্ 
নিন্নমর্ 

পুনরাপুনর নিন্নমর্ 
যানি িা 

 আমার হোন্ডনিনটর বোটারী োযত   রা/বেয়বহু  হনব পুনরাপুনর এ মর্ 
এ মর্ 
নিন্নমর্ 

পুনরাপুনর নিন্নমর্ 
যানি িা 

 হোন্ডনিট এবং/অেবা এরমনধে ো া িাষা পড়ায় 
এবং/অেবা কবাঝায় আমার অিুনবধা আনে। 

পুনরাপুনর এ মর্ 
এ মর্ 
নিন্নমর্ 

পুনরাপুনর নিন্নমর্ 
যানি িা 

 আমার হোন্ডনিনটর বোটারী োযত   রনর্ িমেত হওয়ায় আমার 
অিুনবধা আনে/হনব। 

পুনরাপুনর এ মর্ 
এ মর্ 
নিন্নমর্ 

পুনরাপুনর নিন্নমর্ 
যানি িা 

 নবোপনির এি এম এি এবং   গুন  িারা আনম 
নবরি/নবরি হব 

পুনরাপুনর এ মর্ 
এ মর্ 
নিন্নমর্ 

পুনরাপুনর নিন্নমর্ 
যানি িা 

 আনম কেখানি োন  কিখাি কেন  নড ার অনি  দূনর পুনরাপুনর এ মর্ 
এ মর্ 
নিন্নমর্ 

পুনরাপুনর নিন্নমর্ 
যানি িা 

 নড ারনের িনঙ্গ  োবার্ত া ব ায় মানঝ মনধে আনম অিাছন্দে 
কবাধ  রব। 

পুনরাপুনর এ মর্ 
এ মর্ 
নিন্নমর্ 

পুনরাপুনর নিন্নমর্ 
যানি িা 

 নড াররা, আমার কমাবাই  ক াি িংিান্ত প্রেগুন র উত্তর 
নেনর্ িাহােে  রায় খুব এ টা িা  হনব িা 

পুনরাপুনর এ মর্ 
এ মর্ 
নিন্নমর্ 

পুনরাপুনর নিন্নমর্ 
যানি িা 

 নড াররা, অেবা অপানরটাররা আমান  মানঝ মনধে   ানব। পুনরাপুনর এ মর্ 
এ মর্ 
নিন্নমর্ 
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পুনরাপুনর নিন্নমর্ 
যানি িা 

 আমার আনগ কেন ই এ টা  োন্ড াইি আনে পুনরাপুনর এ মর্ 
এ মর্ 
নিন্নমর্ 

পুনরাপুনর নিন্নমর্ 
যানি িা 

 কেিব ক ান নের িনঙ্গ আনম প্রায়ই  ো বন , র্ানের িনঙ্গ 
কোগানোগ  রার যিে আমার এ টা কমাবাই  ক াি ের ার 
কিই (উোহরনির যিেিঃ র্ারা আমার পানশই োন , র্ানের 

কমাবাই  ক াি কিই) 

পুনরাপুনর এ মর্ 
এ মর্ 
নিন্নমর্ 

পুনরাপুনর নিন্নমর্ 
যানি িা 

 আনম আনগ কেন ই, অিে ক ানিা যায়গা কেন  িহনযই 
ইন্টারনিট বেবহার  রনর্ পানর (কেমি বানড়নর্ ন ক্সড্ 

 াইি, ইন্টারনিট  ান ) 

পুনরাপুনর এ মর্ 
এ মর্ 
নিন্নমর্ 

পুনরাপুনর নিন্নমর্ 
যানি িা 

 েনেও কমাবাই  ক ানি র্েে/িানিত ি পাওয়া িম্ভব, আনম মনি 
 নর িা – অনি  কবশী র্েে/িানিত ি আনে কেগুন  

বেনিগর্িানব আমার যিে প্রািনঙ্গ । 

পুনরাপুনর এ মর্ 
এ মর্ 
নিন্নমর্ 

পুনরাপুনর নিন্নমর্ 
যানি িা 

 আনম যানিিা ন িানব কমাবাই  ক াি ন িানব আমার 
কমাবাই  ক ানির যটি  ববনশষ্ট্েগুন  বেবহার  রনর্ হয়। 

পুনরাপুনর এ মর্ 
এ মর্ 
নিন্নমর্ 

পুনরাপুনর নিন্নমর্ 
যানি িা 

 আনম উনিগ্ন কে, আমার কমাবাই  ক ানি আনম এ টা িু  
 রব এবং আমার টা া িষ্ট্ হনব। 

পুনরাপুনর এ মর্ 
এ মর্ 
নিন্নমর্ 

পুনরাপুনর নিন্নমর্ 
যানি িা 

 নিরাপত্তার নবষনয় আমার নেন্তা আনে (উোহরনির যিে – 
হোন্ডনিট েুনর) 

পুনরাপুনর এ মর্ 
এ মর্ 
নিন্নমর্ 

পুনরাপুনর নিন্নমর্ 
যানি িা 

 অপনরের্রা আমান  কোগানোগ  রনর্ পানর/ রনব পুনরাপুনর এ মর্ 
এ মর্ 
নিন্নমর্ 

পুনরাপুনর নিন্নমর্ 
যানি িা 

 কমাবাই  ক াি অেবা কমাবাই  িানিত ি গুন  বেবহার  রায় 
আমার পনরবার আমার বোপানর কে স্বনস্ত কবাধ  রনব/িব 

িময় স্বছন্দ স্বনস্ত কবাধ  নর িা 

পুনরাপুনর এ মর্ 
এ মর্ 
নিন্নমর্ 

পুনরাপুনর নিন্নমর্ 
যানি িা 

 
Part 8: Usage (Owners & Borrowers)  
 

Question ID Question Answer 
92 .... এর যিে কশষবার  নব আপনি কমাবাই  ক াি বেবহার  
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 নরনেন ি 
     রা গর্ া  

গর্ ৭ নেি 
গর্ ৩০ নেনি 

৩০ নেনিরও কবশী আনগ 
 খনিাই িয় 

    নরনিি  রা গর্ া  
গর্ ৭ নেি 

গর্ ৩০ নেনি 
৩০ নেনিরও কবশী আনগ 

 খনিাই িয় 
 িুনিনির্ িানব এ টা নমক্সড    রা (ফ্ল্োনশং/নবনপং) গর্ া  

গর্ ৭ নেি 
গর্ ৩০ নেনি 

৩০ নেনিরও কবশী আনগ 
 খনিাই িয় 

 এ টা এি এম এি পা ানিা গর্ া  
গর্ ৭ নেি 

গর্ ৩০ নেনি 
৩০ নেনিরও কবশী আনগ 

 খনিাই িয় 
 এ  এি এম এি নরনিি  রা গর্ া  

গর্ ৭ নেি 
গর্ ৩০ নেনি 

৩০ নেনিরও কবশী আনগ 
 খনিাই িয় 

 কমাবাই  ক ানি ইন্টারনিট বেবহার  রা গর্ া  
গর্ ৭ নেি 

গর্ ৩০ নেনি 
৩০ নেনিরও কবশী আনগ 

 খনিাই িয় 
 কমাবাই  ক ানি ই–কম  পা ানিা গর্ া  

গর্ ৭ নেি 
গর্ ৩০ নেনি 

৩০ নেনিরও কবশী আনগ 
 খনিাই িয় 

 কমাবাই  ক ানি ক িবু  বেবহার গর্ া  
গর্ ৭ নেি 

গর্ ৩০ নেনি 
৩০ নেনিরও কবশী আনগ 

 খনিাই িয় 
 কমাবাই  ক ানি টুইটার বেবহার গর্ া  

গর্ ৭ নেি 
গর্ ৩০ নেনি 

৩০ নেনিরও কবশী আনগ 
 খনিাই িয় 

 টা া পাওয়ার যিে কমাবাই  মানি বেবহার  রা গর্ া  
গর্ ৭ নেি 

গর্ ৩০ নেনি 
৩০ নেনিরও কবশী আনগ 

 খনিাই িয় 
 টা া পা ানিার যিে কমাবাই  মানি বেবহার  রা গর্ া  

গর্ ৭ নেি 
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গর্ ৩০ নেনি 
৩০ নেনিরও কবশী আনগ 

 খনিাই িয় 
 নরোযত   রার যিে কমাবাই  মানি বেবহার  রা গর্ া  

গর্ ৭ নেি 
গর্ ৩০ নেনি 

৩০ নেনিরও কবশী আনগ 
 খনিাই িয় 

 কমাবাই  ক ানি এ টা মোপ ডাউি ক াড  রা গর্ া  
গর্ ৭ নেি 

গর্ ৩০ নেনি 
৩০ নেনিরও কবশী আনগ 

 খনিাই িয় 
 কমাবাই  ক ানি করনডও বেবহার  রা গর্ া  

গর্ ৭ নেি 
গর্ ৩০ নেনি 

৩০ নেনিরও কবশী আনগ 
 খনিাই িয় 

 কমাবাই  ক ানি নমউনয  কশািা গর্ া  
গর্ ৭ নেি 

গর্ ৩০ নেনি 
৩০ নেনিরও কবশী আনগ 

 খনিাই িয় 
 কমাবাই  ক ানি কগমি কখ া গর্ া  

গর্ ৭ নেি 
গর্ ৩০ নেনি 

৩০ নেনিরও কবশী আনগ 
 খনিাই িয় 

 কমাবাই  ক ানি এ টা নরংনটাি ডাউিন াড গর্ া  
গর্ ৭ নেি 

গর্ ৩০ নেনি 
৩০ নেনিরও কবশী আনগ 

 খনিাই িয় 
93 আপিার ন  নিযস্ব কমাবাই  মানি অো াউন্ট আনে? হোাঁ 

িা 
94 আপনি ন  যানিি, ক ানিা িাহােে োড়া নিম্নন নখর্  ায 

 মতগুন  ন িানব পনরো িা  রনর্ হয় 
 

     রা হোাঁ 
িা 

যানি িা 
    নরনিি  রা হোাঁ 

িা 
যানি িা 

 িুনিনির্ িানব এ টা নমক্সড    রা (ফ্ল্োনশং/নবনপং) হোাঁ 
িা 

যানি িা 
 এ টা এি এম এি পা ানিা হোাঁ 

িা 
যানি িা 

 এ  এি এম এি নরনিি  রা হোাঁ 
িা 

যানি িা 
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 কমাবাই  ক ানি ইন্টারনিট বেবহার  রা হোাঁ 
িা 

যানি িা 
 কমাবাই  ক ানি ই–কম  পা ানিা হোাঁ 

িা 
যানি িা 

 Use Facebook on a mobile phone হোাঁ 
িা 

যানি িা 
 Use Twitter on a mobile phone হোাঁ 

িা 
যানি িা 

 টা া পাওয়ার যিে কমাবাই  মানি বেবহার  রা হোাঁ 
িা 

যানি িা 
 টা া পা ানিার যিে কমাবাই  মানি বেবহার  রা হোাঁ 

িা 
যানি িা 

 নরোযত   রার যিে কমাবাই  মানি বেবহার  রা হোাঁ 
িা 

যানি িা 
 কমাবাই  ক ানি এ টা মোপ ডাউি ক াড  রা হোাঁ 

িা 
যানি িা 

 কমাবাই  ক ানি করনডও কশািা হোাঁ 
িা 

যানি িা 
 কমাবাই  ক ানি নমউনয  কশািা হোাঁ 

িা 
যানি িা 

 কমাবাই  ক ানি কগমি কখ া হোাঁ 
িা 

যানি িা 
 Download a ringtone on a mobile phone হোাঁ 

িা 
যানি িা 

95 কমাবাই  ক াি বেবহার  রা আপিার যীবিন  ন িানব 
প্রিানবর্  নরনে কি িম্পন ত  িাবুি।  আমান  ব ুি, 

নিম্নন নখর্ বিবেগুন র িনঙ্গ আপনি  নর্াটা এ মর্ বা 
নিন্নমর্? 

 

 আমার মনি হয়, আমার পনরবার এবং/অেবা বেুনের িনঙ্গ 
কোগানোনগ ো ার যিে এটা িহযর্র। 

পুনরাপুনর এ মর্ 
এ মর্ 
নিন্নমর্ 

পুনরাপুনর নিন্নমর্ 
যানি িা 

 আমার আনরা কবশী নবযনিি এবং/অেবা ো রীর িুনোগ 
আনে। 

পুনরাপুনর এ মর্ 
এ মর্ 
নিন্নমর্ 

পুনরাপুনর নিন্নমর্ 
যানি িা 

 আনম আনরা কবশী নিরাপে অিুিব  নর। পুনরাপুনর এ মর্ 
এ মর্ 
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নিন্নমর্ 
পুনরাপুনর নিন্নমর্ 

যানি িা 
 এটা আমার িময় বাাঁ োয় পুনরাপুনর এ মর্ 

এ মর্ 
নিন্নমর্ 

পুনরাপুনর নিন্নমর্ 
যানি িা 

 এটা আমার টা া বাাঁ োয় পুনরাপুনর এ মর্ 
এ মর্ 
নিন্নমর্ 

পুনরাপুনর নিন্নমর্ 
যানি িা 

 আনম কোটখাট  ায/নিয়ম মান    াযগুন  আনরা 
িুনবধাযি  িানব এবং/অেবা িস্তায়  রনর্ িমেত। 

পুনরাপুনর এ মর্ 
এ মর্ 
নিন্নমর্ 

পুনরাপুনর নিন্নমর্ 
যানি িা 

 আনম, কমাবাই  ন িানিয়া  িানিত নির মাধেনম আনরা 
িা িানব আমার টা া মোনিয  রনর্ িমেত। 

পুনরাপুনর এ মর্ 
এ মর্ 
নিন্নমর্ 

পুনরাপুনর নিন্নমর্ 
যানি িা 

 স্বানস্থের র্েে এবং িানিত নি আমার আনরা িা  অো নিি 
আনে (িুনবধা নিনর্ পারা) 

পুনরাপুনর এ মর্ 
এ মর্ 
নিন্নমর্ 

পুনরাপুনর নিন্নমর্ 
যানি িা 

 নশক্ষার িানিত ি/নশক্ষার িুনোনগ আমার আনরা িা  
অো নিি আনে (িুনবধা নিনর্ পারা) 

পুনরাপুনর এ মর্ 
এ মর্ 
নিন্নমর্ 

পুনরাপুনর নিন্নমর্ 
যানি িা 

  ৃনষর ওপর আমার আনরা িা  অো নিি আনে (িুনবধা 
নিনর্ পারা) 

পুনরাপুনর এ মর্ 
এ মর্ 
নিন্নমর্ 

পুনরাপুনর নিন্নমর্ 
যানি িা 

 ির ারী িানিত িগুন নর্ আমার আনরা িা  অো নিি আনে 
(িুনবধা নিনর্ পারা) 

পুনরাপুনর এ মর্ 
এ মর্ 
নিন্নমর্ 

পুনরাপুনর নিন্নমর্ 
যানি িা 

 িবতনশষ খবরগুন  িম্পন ত  আনম যািনর্ পানর। পুনরাপুনর এ মর্ 
এ মর্ 
নিন্নমর্ 

পুনরাপুনর নিন্নমর্ 
যানি িা 

 আনম, আনমাে–প্রনমাে অো নিি  রনর্ পানর/আনরা 
িহনযই আনমাে–প্রনমাে অো নিি  রনর্ পানর (কগমি, 

নমউনয , করনডও ইর্োনে) 

পুনরাপুনর এ মর্ 
এ মর্ 
নিন্নমর্ 

পুনরাপুনর নিন্নমর্ 
যানি িা 
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 আনম, আমার িামানয  মেতোো উন্নর্  নরনে পুনরাপুনর এ মর্ 
এ মর্ 
নিন্নমর্ 

পুনরাপুনর নিন্নমর্ 
যানি িা 

 এখি আনম িহনযই ইন্টারনিট অোনক্সি  রনর্ 
পানর/আনক্সি  রার িুনবধা আনে 

পুনরাপুনর এ মর্ 
এ মর্ 
নিন্নমর্ 

পুনরাপুনর নিন্নমর্ 
যানি িা 

 আনম, আনরা কবশী স্বশানির্/স্বাধীি অিুিব  নর পুনরাপুনর এ মর্ 
এ মর্ 
নিন্নমর্ 

পুনরাপুনর নিন্নমর্ 
যানি িা 

 আনম, আনরা কবশী স্বশানির্/স্বাধীি অিুিব  নর পুনরাপুনর এ মর্ 
এ মর্ 
নিন্নমর্ 

পুনরাপুনর নিন্নমর্ 
যানি িা 

 আনম আনরা কবশী োপমুি অিুিব  নর পুনরাপুনর এ মর্ 
এ মর্ 
নিন্নমর্ 

পুনরাপুনর নিন্নমর্ 
যানি িা 

 নবোপি এি এম এি এবং   গুন  িারা আমান  নবরি 
 রা হয় 

পুনরাপুনর এ মর্ 
এ মর্ 
নিন্নমর্ 

পুনরাপুনর নিন্নমর্ 
যানি িা 

 অপনরনের্নের িারা আমান  নবরি  রা হয় পুনরাপুনর এ মর্ 
এ মর্ 
নিন্নমর্ 

পুনরাপুনর নিন্নমর্ 
যানি িা 

96 আপিার কমাবাই  ক াি ন িানব বেবহার  রনর্ হয় কি 
িম্পন ত  আপিার েনে ক ানিা প্রে োন , িাহানেের যিে 

িাধারির্িঃ প্রেনম  ান  নযনেি  রনবি? 

 াউন  িয়, আনম নিনযই িমাধাি খুযব। 
এ যি নড ার 

আমার কমাবাই  অপানরটানরর    কিন্টার 
স্থািীয় কির্া বা  নমউনিটি িংস্থা/গ্রুপ 
আমার স্পাউনির কেন  (স্বামী বা স্ত্রী) 

আমার কেন র কেন  
আমার কমনয়র কেন  

আমার বাবা/শ্বশুনরর কেন  
আমার মা/শাশুনড়র কেন  

এ যি পুরুষ বেুর কেন  (প্রনর্নবশী ধনর) 
এ যি মনহ া বেু কেন  (প্রনর্নবশী ধনর) 

অিে এ যি আত্মীয় পুরুষনের কেন  (িাই, রু্নর্া 
িাই,  া া/মামা ইর্োনে) 

অিে এ যি আত্মীয় মনহ ানের কেন  (কবাি, রু্নর্া 
িাই,  া া/মামা ইর্োনে) 

অিোিে 
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Part 9 : Socio-demographics  
 

Question ID Question Answer 
97 আমার যিে, এই প্রনের উত্তরটা কেনবি?  

 নহন্দী হোাঁ 
িা 

 কর্ন গু হোাঁ 
িা 

 মারাঠি হোাঁ 
িা 

 গুযরাটি হোাঁ 
িা 

 বাং া হোাঁ 
িা 

  ন্নড় হোাঁ 
িা 

 ইংরানয হোাঁ 
িা 

98 আপনি  র্দূর পেতেন্ত নশক্ষা কিওয়ার অোনটন্ড 
 নরনেি/উপনস্থর্ কেন নেি ন ন্তু অবশেম্ভাবী িানব িমূ্পণত 

 নরিনি? 

প্রাইমারী েু  (কেশ অিুোয়ী িংো কোগ  রুি) 
কিন ন্ডারী েু  (কেশ অিুোয়ী িংো কোগ  রুি) 

উচ্চর্র নশক্ষা ( ন য/ইউনিিানিতটি, বৃনত্তগর্, 
কপশাোর) 

িি–স্টোন্ডাডত   ানরকু াম (কেশ অিুোয়ী িংো কোগ 
 রুি, মাদ্রািা, বানড়নর্ েুন র পড়া) 

পড়াশুিা  নরিনি 
অিোিে 
যানি িা 

99 গর্ ৩০ নেনি, আপিার পনরবানরর আিুমানি  খরে  র্ 
নে ? (বেনি  খরে – বোনর্িমী খরে বাে নেনয়) 

 

100 বেিনন্দি পানরবানর  খরনের নবষনয় নিদ্ধান্ত কিওয়ায় আপনি 
ন  িূনম া পা ি  নরি? 

বেিনন্দি পানরবানর  খরনের নবষনয় আনম ক ানিা নিদ্ধান্ত 
নিই িা (িব নিদ্ধান্তই আমার পনরবানরর অিে ক উ কিয়) 
বেিনন্দি পানরবানর  খরনের নবষনয় আা্মার পনরবানর অিে 

 ানরা িনঙ্গ এ নির্ হনে আনম নিদ্ধান্ত নিই 
বেিনন্দি পানরবানর  খরনের নবষনয় আনম নিনযই নিদ্ধান্ত 

নিই (আমার পনরবানরর অিে  ানরা িাহােে োড়া) 
101 আপিার প্রধাি কপশা ন ? গৃনহিী / গৃহস্বামী 

অবিরপ্রাপ্ত 
কব ার 

োি–োিী 
 ৃষ  

 োযুয়া  ক বার / অনিয়নমর্  ায/বেনি   মী 
কোগের্া িম্পন্ন  মী (প্লাম্বার, ইন  ট্রিনিয়াি ইর্োনে) 

বেবিার মান  /স্ব–নিনয়ানযর্ (কো ানির মান   
ইর্োনে) 

মাঝারীস্তনরর পুনরা িমনয়র মাইনি পাওয়া ো রী 
(প্রাইনিট ক াম্পািীর  মী, টিোর, পুন শ ইর্োনে) 
উচ্চ কোগের্ািম্পন্ন পনযশি/মোনিযার ( –ইয়ার, 
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ডািার, প্রন শি, উচ্চ বোনের অন িার ইর্োনে) 
অিোিে 

102 গর্ ৩০ নেনি আপিার পনরবানরর িানবত  আনয় আপনি ন  
অিুোি/টা া নেনয়নেি? 

হোাঁ , আমার বেবিা কেন  টা া নেনয় 
হোাঁ , আমার  ৃনষর আয় কেন  টা া নেনয় 

হোাঁ , হানর্র  ায বা ঘনর বর্রী প্রডাক্টগুন  নবিী  রার 
কেন  টা া নেনয় 

হোাঁ , আমার নিয়নমর্ কে  ায/ো রী আনে র্ার মাইনি 
কেন  টা া নেনয় 

হোাঁ , আমার কে  োযুয়া /অনিয়নমর্  ায আনে র্ার 
মাইনি কেন  টা া নেনয় 

হোাঁ , পনরবার অেবা পনরবানরর বাইনরর বেুনের কেন  
পাওয়া টা া নেনয় 

হোাঁ , পনরবার অেবা পনরবানরর বাইনরর বেুনের কেন  
আনম কে টা া ধার  নরনে র্ার কেন  টা া নেনয় 
হোাঁ , আমার কিনিংি গ্রুনপর কেন  টা া নেনয় 

িাড়া কেন  আমার আনয়র টা া নেনয় 
হোাঁ , অিে কিািত কেন  (পাওয়া) টা া নেনয় 

িা, েনে আনম টা া আয়  নরনে অেবা পনরবানরর বাইনর 
কেন  টা া কপনয়নে, এটা নেনয় পনরবানরর আয় আনম 

টা া/অিুোি নেইনি 
িা, আনম টা া আয়  নরনি অেবা পনরবানরর বাইনর 

কেন  ক ানিা টা া পাইনি, এবং পনরবানরর আয় আনম 
টা া/অিুোি নেইনি 

103 আপিার পনরবানর ন  নিম্নন নখর্ 
ইকুইনপমন্টগুন /প্রনয়াযিীয় নযনিিগুন  আনে 

 

  ন র য  হোাঁ 
িা 

যানি িা 
 নবদুেনর্র িুনবধা হোাঁ 

িা 
যানি িা 

  োন্ড াইি ক াি হোাঁ 
িা 

যানি িা 
 কটন নিশি হোাঁ 

িা 
যানি িা 

 করনডও হোাঁ 
িা 

যানি িা 
 গানড় হোাঁ 

িা 
যানি িা 

 কমাটর িাইন   হোাঁ 
িা 

যানি িা 
 িাইন   হোাঁ 

িা 
যানি িা 
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  নম্পউটার হোাঁ 
িা 

যানি িা 
 টোবন ট হোাঁ 

িা 
যানি িা 

 কগম  িনিা  হোাঁ 
িা 

যানি িা 
 ন ক্সড ইন্টারনিট হোাঁ 

িা 
যানি িা 

104 আনম কে ক াম্পািীর যিে  ায  নর র্ানের আপিার কমি 
নিম  ানডত র ক াি িম্বর যািানিায় আপিার ন  িম্মনর্ 

আনে, আপিার  ায  রার যিে র্ারা েনে আপিান     
বো   রনর্ োয় কিই  ারনি? 

হোাঁ 
িা 

105 আপনি ন  আপিার কমি নিম  ানডত র ক াি িম্বর {0} –
ক  নেনর্ িম্মর্ আনেি, োনর্ নরিােত  টীম এই িানিত নর্ িব 
উত্তরোর্ানের মনধে বেবহার  রা ধরনির উপর আনরা কবশী 
র্েে কপনর্ পানর? মনি রাখনবি কে, আপিার বেনিগর্ 

নবস্তানরনর্র ক ানিা ন েু অেবা িানিত র উত্তর গুন  কমাবাই  
অপানরটরনের যািানিা হনব িা, এবং আপিার িম্বর 
যািানিার    নহিানব আপিার কমাবাই  অপানরটর 

আপিান  অিাবশে  কটক্সট পা ানব িা অেবা     রনব িা 
। 

হোাঁ 
িা 

106 আপিার িময় কেওয়ার যিে অনি  ধিেবাে  
 
Part 10: Interviewer to record  
 

Question ID Question Answer 
107 (ইন্টারনিউয়ারন  ন খনর্ হনব) ইন্টারিউই – ন  ধরনির 

বানড়নর্ োন ি? 
মাটির কেওয়া  

িরম ইট 
আগুনি কপাড়ানিা ইট 

 ান র কেওয়া  
পােনরর কেওয়া  

 ংিীট/ঢা াই কেওয়া  
108 (ইন্টারনিউয়ার – ইন্টারনিউনয়র পনর ন খনর্ হনব) োন  

ইন্টারনিউ কিওয়া হনছ – ইন্টারনিউ ে া া ীি – ক ানিা 
বেু বা পনরবার িারা র্ান  ন  িপারিাইয  রা হনয়নে ? 

হোাঁ 
িা 

 
Conclusion  
 

Question ID Question Answer 
109 Reason for dropping the interview বানড়নর্ কিই 

উত্তর নেনর্ প্রর্োখোি  নরনেি 
বয়ি ১৫ বেনরর  ম 

110 নয নপ এি ক া–অনডত নিটর  োপোর  রার যিে এবং িানিত  
কেনড় কবনরনয় োওয়ার যিে  োপোর – এ নি   রুি 
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