
ভিযোন স্বোরেয রে েসতকোযক । মসি অসন রকোন লধু রফন করযন তখন ফযআ ভিযোন এসড়রয় চরো উসচত। অভযো অনোরক িু থোকরত এফং   ভিযোরনয  কুপ্রবোফ 

কসভরয় সিরত োোময কযরত চোআ ।

নীরচয প্রশ্নগসুর অনোয ভিযোরনয বযো ংক্রোন্ত । এককোরীন ভরিয সযরফসত সযভোণ নীরচয তোসরকোয় রিয়ো র ।

   অনোয উত্তযটিরক রগোরোকোয সচি সিন                                 ০               ১   ২        ৩         ৪  

     এক রগ ভিযোরনয অিে সযভো :- 
 ১২ অউন্প সফয়োয ফো পররয যরয োরথ রভোরনো য়োআন  

 ১.৫ অউন্প ৮০ প্রুপ সরকোয ফো ভি  
  ৫  অউন্প য়োআন   

   ৪ অউন্প ব্রোসি, সরকোয সকংফো ভিযর 
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ভি সভসিত একটি োনীয় অসন কতফোয রখরয় থোরকন ? এরকফোরযআ 
নো 

ভোর 
একফোয ফো 
তোয কভ 

এক ভোর 

২-৪ ফোয 

এক প্তোর 
২-৩ ফোয 

এক প্তোর 
৪ ফোয এয রফী 

রমসিন অসন ভিযোন করযন রসিন কতগসুর ংখযক োনীয়রত ভি রভোরনো থোরক 

?  

১ থফো ২ ৩ থফো ৪ ৫ থফো ৬ ৭ থফো ৯ ১০ ফো তোয রফস 

চোয ফো তোয সধক ংখযক ভি সভসিত োনীয় কত ঘন ঘন রখরয় থোরকন ? কখন নয় ভোর 
একফোরযয 

কভ 

ভোর একফোয প্তোর 
একফোয 

প্রসতসিন ফো প্রোয় 
প্রসতসিন 

গত ফেরয অসন কত ফোয ...... 

... রিরখরেন রম ভিযোন যু ুকযরর তো অয থোভোরত োরযন নো কখন নয় ভোর 
একফোরযয 

কভ 

ভোর একফোয প্তোর 
একফোয 

প্রসতসিন ফো প্রোয় 
প্রসতসিন 

... ভিযোরনয জনয স্বোবোসফক কভেিেতোয বোফ কখন নয় ভোর 
একফোরযয 

কভ 

ভোর একফোয প্তোর 
একফোয 

প্রসতসিন ফো প্রোয় 
প্রসতসিন 

... সতসযক্ত ভিযোরনয রযয সিন কোরর অনোরক সক অফোয ভিযোন কযরত 

য় ?  

কখন নয় ভোর 
একফোরযয 

কভ 

ভোর একফোয প্তোর 
একফোয 

প্রসতসিন ফো প্রোয় 
প্রসতসিন 

... ভিযোরনয রয রকোন যোধ রফোধ ফো িঃুখ নবুফ য় ?    কখন নয় ভোর 
একফোরযয 

কভ 

ভোর একফোয প্তোর 
একফোয 

প্রসতসিন ফো প্রোয় 
প্রসতসিন 

... ভিযোরনয যোরত নযোনয ঘ নো সক ভরন কযরত োরযন নো ? কখন নয় ভোর 
একফোরযয 

কভ 

ভোর একফোয প্তোর 
একফোয 

প্রসতসিন ফো প্রোয় 
প্রসতসিন 

০ ২ ৪ 

অনোয ভিযোরনয জনয অসন সনরজ ফো নয রকউ সক অঘোত প্রোপ্ত রয়রে ? নো যোঁ সকন্তু গত ফেরয নয় যোঁ গত ফেরয 

অনোয রকোন অত্মীয়, ফনু্ধ, ডোক্তোয ফো রকোন স্বোিযকভী সক অনোয 
ভিযোরনয ফযোোরয সচসন্তত ফো অনোরক ভিযোন রেরড় রিয়োয জনয যোভে 
সিরয়রেন ?  

নো যোঁ সকন্তু গত ফেরয নয় যোঁ গত ফেরয 

রভো   

রভো 

েনোভ : ……………………………………………………………………………………………………….... 

তোসযখ ------------------------------- জন্ েতোসযখ /ফয় : ……………………………………
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