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িডিপ ি ি ংেয়র জন  ইএমিবইএস মালা 
 
 
Key 
Bq 1 ইত ািদ – িনবাচন পরবত  ধান িবইএস এ অ ভুি র জন  বতমােন ািবত িবষয়াদী 
Q1 ইত ািদ – 1997 সােলর সংখ ালঘু স দায় জিরেপ অ ভু  িবষয়াদী 
L1 ইত ািদ – 2009 সােল সামািজক ব ন এর উপর িলভারহা  ম জিরেপ অ ভু  িবষয়াদী (currently in the field) 
াজেহাম – নতুন িবষয়াদীর জন  লেবল 

ইিডএস – সা দািয়ক বিচ  জিরপ (Canada)  
[text] – কবলমা  পাঠাংশ দশন পদাসমূহ 
 
 

Section 1: Classification – Part 1 
 
[text] ASK ALL 
 
শুরু করার জন  আিম আপনােক আপনার এবং আপনার ব াক াউ  স েক িকছু  করেত চাই। 
 
[bq98] ASK ALL 
  

কতােক পযেব ণ ও িলিপব  করেত হেব: উ রদাতার িল  
 
1 পুরুষ 
2 মিহলা 
NO DK NO REF 

 
[bq99]  ASK ALL 
  

সবেশষ জ িদেন আপনার বয়স কত িছল?  
কতা: বছর িহেসেব বয়স েবশ করুন  

 97+ এর জন  , কাড 97 
 
সীমা: 18 ... 97 
NO DK NO REF 

 
[bq100] ASK ALL 
 
 কাড P1 
  
 আিম িক দখেত পাির, এগুেলার কান  বতমােন আপনার ে  েযাজ?  
 দয়া কের এই কাড  হেত আপনার উ র হণ করুন – কাড 1 
 

1 িববািহত 
2 স ীর সােথ বসবাসরত 
3 িবি  (িববািহত হওয়ার পের) 
4 তালাক া  
5 বধব া  
6 অিববািহত (কখেনাই িববাহ হয়িন) 
DK REF 

 
[bq108a] ASK ALL 
 

আপনার বাসগৃেহ কতজন লাক বাস কের? দয়া কের া  বয়  ও িশশু উভয়ই অ ভু  করুন। 
সীমা: 1 ... 97 
DK REF 
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[bq108b] IF MORE THAN ONE AT [bq108a] 
  
 তােদর মেধ  কতজন 18 এর নীেচ? 
 
 সীমা: 0 ... 97 
 DK REF 
 
 িডিপ যাচাই: bq108b এর উ র bq108a এর উ রেক অিত ম করেত পারেব না। 

 
 
 
[bq58]  ASK ALL 
 

এখন আিম আপনােক আপনার নৃতাি ক ব াক াউ  এবং জাতীয় পিরচয় স েক িকছু  করেত চাই।  
 
থমত, আপিন দয়া কের এই কােড দখেবন এবং আমােক বলেবন িক এগুেলার মােঝ কান  আপনার নৃতাি ক গা ী সেবা ম বণনা 
কের? 
 
দয়া কের এই কাড হেত আপনার উ র হণ করুন - কাড 2 

 
তা  
1. তা  - ি শ 
2. তা  - আইিরশ 
3. তা  – িজপিস বা আইিরশ পযটক 
4. অন  কান তা  ব াক াউ  
 
িম  
5. িম  তা  এবং কৃ া  ক ািরিবয়ান 
6. িম  তা  এবং কৃ া  আি কান 
7. িম  তা  এবং এিশয়ান 
8. অন  কান িম  ব াক াউ  
 
এিশয়ান 
9. এিশয়ান বা এিশয়ান ি শ - ভারতীয় 
10. এিশয়ান বা এিশয়ান ি শ - পািক ানী 
11. এিশয়ান বা এিশয়ান ি শ - বাংলােদশী 
12. অন  কান এিশয়ান/এিশয়ান ি শ ব াক াউ  
 
কৃ া  
13. কৃ া  বা কৃ া  ি শ - ক ািরিবয়ান 
14. কৃ া  বা কৃ া  ি শ - আি কান 
15. অন  কান কৃ া /কৃ া  ি শ ব াক াউ  
 
16. চাইনীজ 
 
17. অন  কান নৃতাি ক গা ী 
DK REF 
 
িজ াসা করুন িববািহত বা স ীর সােথ বসবার করেছ িকনা [bq100 = 1 or 2] 
 
এবং একই কােডর িদেক তািকেয়, আপিন আমােক বলেবন িক এগুেলার মােঝ কান  আপনার {textfill: 
husband/wife/partner’s} নৃতাি ক গা ী সেবা ম বণনা কের? 
 
দিশত কাড - কাড 2 – একক কাড 

 
তা  
1. তা  - ি শ 
2. তা  - আইিরশ 
3. তা  – িজপিস বা আইিরশ পযটক 
4. অন  কান তা  ব াক াউ  
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িম  
5. িম  তা  এবং কৃ া  ক ািরিবয়ান 
6. িম  তা  এবং কৃ া  আি কান 
7. িম  তা  এবং এিশয়ান 
8. অন  কান িম  ব াক াউ  
 
এিশয়ান 
9. এিশয়ান বা এিশয়ান ি শ - ভারতীয় 
10. এিশয়ান বা এিশয়ান ি শ - পািক ানী 
11. এিশয়ান বা এিশয়ান ি শ - বাংলােদশী 
12. অন  কান এিশয়ান/এিশয়ান ি শ ব াক াউ  
 
কৃ া  
13. কৃ া  বা কৃ া  ি শ - ক ািরিবয়ান 
14. কৃ া  বা কৃ া  ি শ - আি কান 
15. অন  কান কৃ া /কৃ া  ি শ ব াক াউ  
 
16. চাইনীজ 
 
17. অন  কান নৃতাি ক গা ী 
DK REF 
 
 
 

[Natid]  ASK ALL 
 
 আপিন আপনার জাতীয় পিরচয় িক বেল মেন কেরন? দয়া কের এই কাড হেত আপনার উ র বাছাই করুন – কাড 3।  আপিন 

যতেবশী বা যত কম যাজ  তা বাছাই করেত পােরন। 
 

1. ইংেরজ 
2. শ 
3. ওেয়লস  
4. আইিরশ 
5. ি শ 
6. অন ান  [write in] 
7. (None of these)- তঃ ূ ত  
DK REF 

 
[Natid2] ASK OR COMPUTE FROM NATID IF ONLY ONE ANSWER 
 

এবং যিদ আপনােক বাছাই করেত হয়, কান  সেবা ম বণনা কের আপিন আপনােক যভােব ভােবন? 
 

 িডিপ নাট - NATID হেত MASK উ র 
 

1. ইংেরজ 
2. শ 
3. ওেয়লস  
4. আইিরশ 
5. ি শ 
6. [ANSWER FROM NATID CODE 6] 
DK REF 

 
[bq105a] ASK ALL 
 

আপিন িনেজেক কান িবেশষ ধমাল ী মেন কেরন িক? 
 
1. হ াঁ 
2. না 
DK REF 

 
[bq105b] IF ‘yes’ at [bq105a] 
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 কান ? 
 দয়া কের এই কাড  হেত আপনার উ র হণ করুন – কাড ৪ 
 

1. ি ান 
2. ইহুিদ 
3. িহ  ু
4. মুসিলম 
5. িশখ 
6. বৗ  
7. অন ান  (WRITE IN) 

 
DK REF 
 

 
 

[bq105b_c] If Christian [bq105a=1] 
 
 কান ি ান স দায় বা ধারায় আপিন আেছন? 

 
1. এ াংিলকান 
2. ব াপ   
3. ক াথিলক 
4. ম াথিড  
5. প াি ক াল  
6. অথড  
7. অন ান  (WRITE IN) 
8. িনিদ  কান ই নয় 
 
DK REF 
 
  
 

[bq105b_m] If Christian [bq105a=4] 
 
 
কান মুসিলম ধারায় আপিন আেছন? 

 
1. সু ী (হানাফী; দওবা ী; বােরলভী) 
2. শী’য়া (টুেয়লভারস; সেভনারস, ইসমাইলী, বারাস) Sufism 
3. খািরজী: ইবাদতী 
4. আহমদীয়া  
5. এর কান ই নয় 
6. অন ান  (WRITE IN) 

 
 DK REF 
 

 
[bq105c] IF ‘yes’ at [bq105a] 
 

আপনার ধম আপনার কােছ কতটা গুরু পূণ? 
দয়া কের আপনার উ র এই কাড হেত হণ করুন – কাড 5  
 

1. স ূণ গুরু পূণ 
2. খুব গুরু পূণ 
3.  িকছুটা গুরু পূণ 
3. তমন গুরু পূণ নয় 
4. মােটও গুরু পূণ নয় 

 DK REF 
 
[EDS_BK1] IF ‘yes’ at [bq105a] 
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গত 12 মােস, িববাহ এবং অ্েত ি ি য়া ব তীত, কতবার আপিন অন েদর সােথ ধম য় কমকাে  অংশ হণ কেরেছন বা ধম য় 
পিরেষবা বা সভায় উপি ত হেয়েছন? 
 
দয়া কের আপনার উ র এই কাড হেত হণ করুন – কাড 6 
 
1. কমপে  িদেন একবার 
2. কমপে  স ােহ একবার 
3. কমপে  মােস একবার 
4. মােঝ মােঝ (but less than once a month) 
5. কবলমা  উ�সেব 
6. মােটও না 
 
DK REF  
 

[EDS_BK2]  IF ‘yes’ at [bq105a] 
 

গত 12 মােস, কতবার আপিন একক ভােব ধম য় কমকা  কেরেছন? এর মােঝ অ ভু  হেত পাের আপনার ঘের বা অন েকান 
ােন াথনা, ধ ান এবং অন ান  ধরেণর উপসনা। 
   
 
দয়া কের আপনার উ র এই কাড হেত হণ করুন – কাড  7 
 
 
1. িদেন পাঁচ বার 
2. কমপে  িদেন একবার 
3. কমপে  স ােহ একবার 
4. কমপে  মােস একবার 
5. কবলমা  উ�সেব 
6. মােটও না 
 
DK  REF 
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Section 2: Outcomes (mainly from common core) 
 
 

[text]  ASK ALL 
 
এখন রাজনীিত এবং ভাট িবষেয় িকছু । 

 
[bq8aX] ASK ALL  

সাধারণত, আপিন আপনােক একজন লবার, কনসারেভ ভ, িলবারাল ড ােমাে ট, (Scottish National/Plaid 
Cymru1) বা িক মেন কেরন? 
 
0 কান ই নয়/ না 
1 লবার  
2 কনসারেভ ভস 
3 িলবারাল ড ােমাে টস 
4 শ ন াশনাল পা  (SNP) 
5 াইড িসমর ু
6 ীন পা  
7 ইউনাইেটড িকংডম ইনিডেপনেড  পা  (UKIP) 
8 ি শ ন াশনাল পা  (BNP) 
9 অন  িকছু – দয়া কের িলখুন িক (WRITE IN) 
DK REF 

 
[bq8bX] IF ‘none/no’, DK OR REFUSAL AT [bq8aX=1, DK or REF] 
  

আপিন িক সাধারণত আপনােক অন েকান পা  হেত এক  পা র িনকটবত  বেল মেন কেরন? 
 
1 হ াঁ 
2 না 
 
DK REF 

 
[bq8cX] IF ‘yes’ AT [Bq8bX=1] 
  
 স  কান পা ? 

 
0 কান ই নয়/ না 
1 লবার  
2 কনসারেভ ভস 
3 িলবারাল ড ােমাে টস 
4 শ ন াশনাল পা  (SNP) 
5 াইড িসমর ু
6 ীন পা  
7 ইউনাইেটড িকংডম ইনিডেপনেড  পা  (UKIP) 
8 ি শ ন াশনাল পা  (BNP) 
9 অন  পা  – দয়া কের িলখুন িক (WRITE IN) 
 
DK REF 

 
[bq9] IF PARTY GIVEN AT [Bq8ax] OR AT [Bq8cX] (=1-9 at either 
question) 
  

আপিন আপনািক স ূণ দৃঢ় (party), মাটামুট দৃঢ় বা তমন দৃঢ় নয় বলেবন? 
 
1 স ূণ দৃঢ় 
2 মাটামু  দৃঢ় 

                                                
1 জিরপজুড় শ এবং ওেয়লস িফলটািরং নমুনা তেথ র উপর িনভর কের হেত হেব।  
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3 তমন দৃঢ় নয় 
DK REF 

  
 [bq10] ASK ALL 
  

এই বছেরর 6ই ম অনুি ত সাধারণ িনবাচেন আপিন কতটা আ হী িছেলন...  
 
পড়ুন 
 
1 স ূণ আ হী, 
2 িকছুটা আ হী, 
3 তমন আ হী নয়, 
4 বা, মােটও আ হী নয় 
DK REF 

 
[bq11] ASK ALL 
 

যতদূর আপিন জােনন, আপনার নাম িক ইেলকেটারাল রিজ াের আেছ, যা হে , ভাটািধকার া  মানুেষর অিফিসয়াল তািলকা, 
বতমান কানায় বা অন  কাথাও?  
বহুেকাড 
(DP NOTE: CODES 1 AND 2 CAN BE MULTICODED) 
 
1 হ াঁ – বতমােন যখােন বাস 
2 হ াঁ – অন  কানা 
3 না 
DK REF 

 
[Wherreg] IF REGISTERED AT ANOTHER ADDRESS [BQ11 = 2] 

 
অন  কানা  কান  যখােন আপনার নাম ইেলকেটারাল রিজ াের আেছ? 
 
িলিপব  করুন কানা/এলাকা/ পা েকাড 
 
উ ু  
DK REF 

 
 
[Elecform] IF REGISTERED TO VOTE [BQ11 = 1 OR 2] 
 

আপিন িক ফরম  পূরণ কেরেছন বা অন েকউ আপনার হেয় ফরম  পূরণ কেরেছন?  
 
এখােন এক  নমুনা ফরম  কমন দখেত হেত পাের 
 
কতা ভাটার রিজে শন ফরম দশন করুন 

 
1. হ াঁ – আিম িনেজ পূরণ কেরিছ 
2. না – আমার হেয় অন  কউ পূরণ কের িদেয়েছন 
3. রিজে শন ফরেমর ব াপাের জানতাম না 

 DK REF 
 
[Whoform] IF SOMEONE ELSE FILLED IN FORM [ELECFORM = 2] 
 

ক আপনার হেয় ফরম  পূরণ কেরিছেলন? 
 
1. িপতামাতা বা অিভভাবক 
2. ামী/ ী/স ী 
3. কন া/পু  
4. অন  আ ীয় 
5. লাকাল কিমউিন  অগানাইেজশন হেত কউ একজন 
6. এক  রাজৈনিতক দল হেত কউ একজন 
7. অন  কউ য আপনার সােথ স িকত নয় 

 DK REF 
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[Langform] ASK IF FILLED IN FORM THEMSELVES [ELECFORM = 1] 

 
আপিন য ফরম  পূরণ কেরিছেলন, তা িক ইংেরিজেত িছল না িক অন  কান ভাষায়? 
 
1. ইংেরিজেত 
2. অন  ভাষায় 

 DK REF 
 

[Q160] IF NAME IS NOT ON ELECTORAL REGISTER [BQ11 = 3] 
 

আপিন ইেলকেটারাল রিজ াের না থাকার ধান কারণ িক? 
 
কাড পূববত  ট। য সকল কাড েযাজ 
 
1 আমার ভাটািধকার নই 
2 আিম ভুেল বাদ পড়িছ 
3 আিম জানতাম না িক কের রিজ ার করেত হয় 
4 আিম চাইিন অন রা আমার স েক জানুক 
5 আিম িনবাচেন আ হী নই 
6 আিম কখেনাই আেবদনপ  পাইিন 
7 আিম স িত কানা পিরবতন কেরিছ 
8 আিম তায়া া কিরিন 
9 অন  কান কারেণ [WRITE IN] 
DK REF 
 
উ ু  – অন  িক কারেণ 

 
[Q160a]ASK IF DON’T KNOW WHY NOT REGISTERED TO VOTE [Q160 = DK] 
 

এর মেধ  কান  িক বণনা কের কন আপনার নাম ইেলকেটারাল রিজ াের নই? 
দয়া কের আপনার উ র এই কাড হেত হণ করুন – কাড  8 
 
10 আমার ভাটািধকার নই 
11 আিম ভুেল বাদ পেরিছ 
12 আিম জানতাম না িক কের রিজ ার করেত হয় 
13 আিম চাইিন অন রা আমার স েক জানুক 
14 আিম িনবাচেন আ হী নই 
15 আিম কখেনাই আেবদনপ  পাইিন 
16 আিম স িত কানা পিরবতন কেরিছ 
17 আিম তায়া া কিরিন 
18 অন  কান কারেণ [WRITE IN] 
10  এর কান ই নয় 
DK REF 

 
 

[Notent]   ASK IF NOT ENTITLED TO VOTE [Q160 = 1 or Q160a = 1] 
 
 িক কারেণ(সমূেহ) আপনার ভাটািধকার নই? 

 
উ ু  
 
DK REF 
  

Ratings of the political parties  
 
[BQ21A..BQ21E] ASK ALL 
 
 িডিপ িনেদশনা: BQ21 ক রােটট করুন িন বিণত লুপ ভ ালুগুেলার জন : 
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 a. লবার পা  
 b. কনসারেভ ভ পা  
 c. িলবারাল ড ােমাে টস 
 d. ীন পা  
 e. িবএনিপ 
 
 IF FIRST ITEM IN bq21:  

0 হেত 10 এর মা ায়, যখােন 0 মােন স ূ ণ অপছ  এবং 10 মােন স ূণ পছ , আপিন [LOOP ITEM] 
িবষেয় কমন অনুভব কেরন?  

 দয়া কের আপনার উ র এই কাড হেত হণ করুন – কাড 9 
 
IF NOT FIRST ITEM IN bq21:  
(And how do you feel about...) [LOOP ITEM]? 

 দয়া কের আপনার উ র এই কাড হেত হণ করুন – কাড 9 
 

0 স ূণ অপছ  
1 এক 
2 দুই 
3 িতন 
4 চার 
5 পাঁচ 
6 ছয় 
7 সাত 
8 আট 
9 নয় 
10 স ূণ পছ  
DK REF 

 
[bq21f] ASK ALL IN ENGLAND 
  

(And how do you feel about ...) ...ইউনাইেটড িকংডম ইি েপেড  পা  (UKIP)?  
দয়া কের আপনার উ র এই কাড হেত হণ করুন – কাড 9 
 
0 স ূণ অপছ  
1 এক 
2 দুই 
3 িতন 
4 চার 
5 পাঁচ 
6 ছয় 
7 সাত 
8 আট 
9 নয় 
10 স ূণ পছ  
DK REF 

 
[bq21g] ASK ALL IN SCOTLAND 

 
 (And how do you feel about ...)  
 ... শ ন াশনাল পা  (SNP)?  
 দয়া কের আপনার উ র এই কাড হেত হণ করুন – কাড 9 
 

0 স ূণ অপছ  
1 এক 
2 দুই 
3 িতন 
4 চার 
5 পাঁচ 
6 ছয় 
7 সাত 
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8 আট 
9 নয় 
10 স ূণ পছ  

 DK REF 
 

[bq21h] ASK ALL IN WALES 
  
 (And how do you feel about ...)  
 ... াইড িসমর?ু  
 দয়া কের আপনার উ র এই কাড হেত হণ করুন – কাড 9 
 

0 স ূণ অপছ  
1 এক 
2 দুই 
3 িতন 
4 চার 
5 পাঁচ 
6 ছয় 
7 সাত 
8 আট 
9 নয় 
10 স ূণ পছ  
DK REF 

 
 
 
[BQ20A..BQ20D] ASK ALL 
 
 িডিপ িনেদশনা: BQ20 ক রােটট করুন িন বিণত লুপ ভ ালুগুেলার জন : 
  
 a. ওেয় িমিন ার পালাম া   
 b. সাধারণ ভােব ি শ রাজনীিতিবেদরা 
 c. পুিলশ 
  

 
 IF FIRST ITEM IN bq20:  

এখন, ি শ রাজৈনিত িত ানসমূহ যমন পালাম া , দয়া কের 0 হেত 10 ল ব বহার করুন িনেদশ করার জন  িনে া  
িত র জন  আপনার কতটা িব াস আেছ, যখন 0 মােন কান িব াস নই এবং 10 অগাধ িব াস।  
 
থমত, আপিন কতটা িব াস কেরন [LOOP ITEM]?  
দয়া কের আপনার উ র এই কাড হেত হণ করুন – কাড 10 
 
IF NOT FIRST ITEM IN bq20:  

 আপিন কতটা িব াস কেরন [LOOP ITEM]? 
 দয়া কের আপনার উ র এই কাড হেত হণ করুন – কাড 10 
 

0 কান িব াস নই 
1 এক 
2 দুই 
3 িতন 
4 চার 
5 পাঁচ 
6 ছয় 
7 সাত 
8 আট 
9 নয় 
10 অগাধ িব াস 
DK REF 
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Party Leaders 
 
 
[preq141-143] ASK ALL 

 
 িডিপ িনেদশনা: Preq14 ক রােটট করুন িন বিণত লুপ ভ ালুগুেলার জন : 
  

a. গডন াউন 
b. ডিভড ক ােমরন 
c. িনক গ 

 
 IF FIRST ITEM IN PREQ14 

এখন, পা  নতােদর িবষেয় একটু সময় ভাবনু। 0 হেত 10 মা ার এক  ল ব বহার কের, যখােন 0 মােন স ূণ অপছ  
এবং 10 মােন স ূণ পছ , আপিন [LOOP ITEM] িবষেয় কমন অনুভব কেরন? 
দয়া কের আপনার উ র এই কাড হেত হণ করুন – কাড 13 

  
 যিদ েয়াজন হয়: দয়া কের িচ া করুন িনবাচেনর সময় আপিন [LOOP ITEM] িবষেয় কমন অনুভব কেরিছেলন।  

 
 IF NOT FIRST ITEM IN PREQ14 
 (And how do you feel about…) 

[LOOP ITEM]? 
 দয়া কের আপনার উ র এই কাড হেত হণ করুন – কাড 13 

যিদ েয়াজন হয়: দয়া কের িচ া করুন িনবাচেনর সময় আপিন [LOOP ITEM] িবষেয় কমন অনুভব কেরিছেলন 
 

0 স ূণ অপছ  
1 এক 
2 দুই 
3 িতন 
4 চার 
5 পাঁচ 
6 ছয় 
7 সাত 
8 আট 
9 নয় 
10 স ূণ পছ  

 DK REF 
 
[PreQ144] ASK ALL IN SCOTLAND 
  
 (And how do you feel about…) 
 এ ােল  স ালম ?  
 
 দয়া কের আপনার উ র এই কাড হেত হণ করুন – কাড 13 
 যিদ েয়াজন হয়: দয়া কের িচ া করুন িনবাচেনর সময় আপিন এ ােল  স ালম  িবষেয় কমন অনুভব কেরিছেলন  
 

0 স ূণ অপছ  
1 এক 
2 দুই 
3 িতন 
4 চার 
5 পাঁচ 
6 ছয় 
7 সাত 
8 আট 
9 নয় 
10 স ূণ পছ  

 DK REF 
 
[PreQ145] ASK ALL IN WALES 
  
 (And how do you feel about…) 



 

 12 

 ইভান উইন জানস?  
 
 দয়া কের আপনার উ র এই কাড হেত হণ করুন – কাড 13 

যিদ েয়াজন হয়: দয়া কের িচ া করুন িনবাচেনর সময় আপিন ইভান উইন জানস িবষেয় কমন অনুভব কেরিছেলন 
  

0 স ূণ অপছ  
1 এক 
2 দুই 
3 িতন 
4 চার 
5 পাঁচ 
6 ছয় 
7 সাত 
8 আট 
9 নয় 
10 স ূণ পছ  

 DK REF 
 
 
 

Party Membership 
 
 

 
[b3023] ASK ALL 

আপিন িক বলেবন য ি েটেনর কান এক  পা  আপনার দৃি েত যুি স তভােব ভাল? 
 

1 হ াঁ 
2 না 
DK REF 
 

[b3024] IF B3023 = YES 

কান দল  আপনার দৃি ভি  সেবা ম িতিনিধ  কের? 

 
1 লবার  
2 কনসারেভ ভস 
3 িলবারাল ড ােমাে টস 
4 শ ন াশনাল পা  (SNP) 
5 াইড িসমর ু
6 ীন পা  
7 ইউনাইেটড িকংডম ইনিডেপনেড  পা  (UKIP) 
8 ি শ ন াশনাল পা  (BNP) 
9 অন  (WRITE IN) 
DK REF 
 

[bq82] ASK ALL 
 

সািবকভােব, এই দেশ গণত  যভােব কাজ কের, তােত আপিন স  নািক অস ?  
 দয়া কের আপনার উ র এই কাড হেত হণ করুন – কাড 14 
 

1 স ূণ স  
2 মাটামু  স  
3 সামান  স  
4 স ূণ অস  
DK REF 

 
[text] ASK ALL 
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এখন আপিন রাজনীিত এবং কিমউিন  এ ােফয়াস এ কতটা সি য় স ব াপাের িকছু । 
 

[bq55b] ASK ALL 
   

গত কেয়ক বছের, আপিন িক রাজনীিত বা কিমউিন  এ ােফয়াস এ যু  হওয়ার জন  ােসবা দান কেরেছন? 
 
1 হ াঁ – আিম ােসবা দান কেরিছ 
2 না – আিম ােসবা দান কিরিন 
DK REF 
 
 
 

[bq55c]  ASK ALL 
 

গত কেযক বছের, আপিন ােসবী সংগঠেন কতটা সি য় িছেলন, যমন এক  লাকাল কিমউিন  এ ােসািসেয়শন, এক  চ াির , 
বা এক  াটস াব এ? 
 
দয়া কের আপনার উ র এই কাড হেত হণ করুন – কাড 55 
 
1 স ূণ সি য় 
2 িকছুটা সি য় 
3 খুব সামান  সি য় 
4 মােটও সি য় নয়/ স ৃ  নয় 
DK REF 
 
 

 
[demo12] ASK ALL 

 
গত 12 মােস, আপিন কান িতবাদএ অংশ িনেয়েছন িক, যমন এক  র ািল বা িবে াভ দশন এ, এক  গণ িবষয় বা 
সমস ার ব াপাের আপনার উে গ কােশর জন ? 

 
1. হ াঁ 
2. না 
DK REF 
 

[petit12]  ASK ALL 
 

গত 12 মােস, আপিন কান আেবদন এ সই কেরেছন িক, এক  গণ িবষয় বা সমস ার ব াপাের আপনার উে গ কােশর জন ? 
 
1. হ াঁ 
2. না 
DK REF 

 
 

ASK ALL 
[boyc12] গত ১২ মােস, আপিন কান িনিদ  পণ  বা সবার বয়কেট অংশ হণ কেরেছন িক? 
 
1. হ াঁ 
2. না 
DK REF 
 
[Mon12] ASK ALL 
 
গত ১২ মােস, আপিন কান রাজৈনিতক কারণ বা এ াডেভােকিস অগানাইেজশনেক (other than a political party)অথ 
দান কেরেছন িক? 
 
1. হ াঁ 
2. না 
DK REF 
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Section 3: Attitudes towards political issues etc (from 
main BES) 
Issues in the Election 

 
[bq1] ASK ALL 

 
চলুন িকছু সময় সাধারণভােব রাজনীিত িনেয় কথা বলা যাক। ি শ রাজনীিতেত যা হে  স ব াপাের সাধারণত আপনার কতটা 
আ হ আেছ?  

 দয়া কের আপনার উ র এই কাড হেত হণ করুন – কাড 17 
 
1 িবপুল 
2 বশ 
3 িকছুটা 
4 তমন না 
5 মােটও না 
DK REF 

  
[bq2a] ASK ALL 
   

এখন, আিম আপনােক ি েটন বতমােন য সমকালীন িবষয় এবং সমস ার স ুিখন হে  স িবষেয় িকছু  করেত চাইব। যতদূর 
আপিন জােনন, কান  একক সেবা  িবষয় য  বতমান সমেয় দেশর স ুখীন আেছ?  
উ র বাছাই এর তািলকা হেত কাড এক।   

ট করেবন না  
যিদ একািধক উ র দান করা হয়, থেম উে িখত  কাড করুন। 
 
1 আ য় াথ রা 
2 ইউেরাপীয়ান মিনটাির ইউিনয়ন (ইউেরা) এ ি েটন এর সদস পদ 
3 ইউেরাপীয়ান ইউিনয়ন এর সােথ ি েটন এর স ক 
4 আইন এবং শৃ লা 
5 িশ া 
6 পিরেবশ 
7 জাতীয় া  সবা (National Health Service) 
8 সাধারণভােব মূ া ীিত, ব মলূ   
9 গণ পিরবহন 
10 করােরাপ 
11 অথৈনিতক অব া 
12 বকার  
13 আমার জীবনযা ার মান 
14 প ল এর মূল 
15 ইরােক যু  
16  আফগািন ােন যু  
17 স াসবােদর িবরুে  যু  
18 অিভবাসন/ি েটেন আগত মানুষজন 
19 অন ান  (WRITE IN) 
88 কান গুরু পূণ িবষয় নই 
DK REF 

 
[bq2b] IF NOT DK, REF OR ‘There are no important issues’ AT Bq2a 
 
 কান পা  এই িবষয়  সেবা ম মাকােবলা করেত পারেব? 

 
0 কান ই নয়/ কান পা  কাছাকািছ নই 
1 লবার  
2 কনসারেভ ভস 
3 িলবারাল ড ােমাে টস 
4 শ ন াশনাল পা  (SNP) 
5 াইড িসমর ু
6 ীন পা  



 

 15 

7 ইউনাইেটড িকংডম ইনিডেপনেড  পা  (UKIP) 
8 ি শ ন াশনাল পা  (BNP) 
9 অন  (WRITE IN) 
DK REF 

 
 [bq3a-bq3f] ASK ALL 

 
 িডিপ িনেদশনা: bq3 ক রােটট করুন িন বিণত লুপ ভ ালুগুেলার জন : 
 

a. ি েটেন অপরাধ 
 b. অিভবাসন  

c. জাতীয় া  সবা (The National Health Service) 
d. ি েটেন স াসবােদর ঝঁুিক  
e. সাধারণভােব অথনীিত 
 

  
 IF FIRST ITEM IN Bq3: 

গত সরকার িন বিণত িত  িবষয় কতটা ভালভােব মাকােবলা কেরেছ বেল আপিন মেন কেরন? 
[LOOP ITEM] 

 দয়া কের আপনার উ র এই কাড হেত হণ করুন – কাড 18 
 IF NOT FIRST ITEM IN Bq3: 

 (How well do you think the last government handled this issue:) 
 [LOOP ITEM] 
 দয়া কের আপনার উ র এই কাড হেত হণ করুন – কাড 18 
 

1 স ূণ ভাল 
2 মাটামু  ভাল 
3 ভালও নয় খারাপও নয় 
4 মাটামু  খারাপভােব 
5 স ূণ খারাপভােব 
DK REF 

 
 

Social and political attitudes 
 
  
 ASK ALL 
 
[bq22a-bq22h]* ASK ALL 

 
*ল  করুন: আমরা চাই মূল জিরেপর সােথ এই অিনয়ত িনয়ামকগুেলার নাম তুলনীয় রাখেত িক  তািলকার মাঝখােন িকছু নতুন 
যু  কেরিছ। িনে র লুপ ভ ালুগুেলার তাই বােম দ  অিনয়ত িনয়ামক নাম আেছ। 

 
 িডিপ িনেদশনা: bq22 ক রােটট করুন িন বিণত লুপ ভ ালুগুেলার জন : 

[bq22a] a.  সরকার আমার মত মানুেষর সােথ সাধারণত ভাল আচরণ কের। 
*[EthA] b. সরকার আমার নৃতাি ক গা ীর মানুেষর সােথ সাধারণত ভাল আচরণ কের। 
[bq22b] c. আমার মত মানুষ জীবন হেত যা আশা কের এবং আমরা আসেল যা পাই তার মােঝ ায়শই এক  িব র 
পাথক  রেয়েছ।  
*[ethB] d. আমার নৃতাি ক গা ীর মানুষ জীবন হেত যা আশা কের এবং আমরা আসেল যা পাই তার মােঝ ায়শই 
এক  িব র পাথক  রেয়েছ। 
[bq22c] e. রাজনীিতেত সি য় হওয়া আমার এবং আমার পিরবারেক উপকৃত করার এক  উ ম প া। 
[bq22d] f. রাজনীিত এবং পাবিলক এ ােফয়ােস সি য় হেত খুব বশী সময় এবং েচ ার েয়াজন। 
[bq22e] g. রাজনীিতেত সি য় হওয়া য সকল গা ীর িত মানুষ পেরায়া কের তােদর উপকৃত করার এক  উ ম প া, 
যমন অবসরভাতােভাগী বা অ ম ব ি ।  
[bq22f] h. এক  িনবাচেন ভাট দান করা িত  নাগিরেকর কতব । 
[bq22g] i. আমার পিরবার ও ব ু েদর বশীরভাগ মেন কের য ভাট দান সমেয়র এক  অপচয়।  
d. কান পা  মতায় আেছ তােত আসেল িকছু যায় আেস না, শষ পয  কৃ া  এবং এশীয় মানুষেদর সুেযাগ কমেবশী একই 
থাকেব। 
e. পা গুেলা কবলমা  কৃ া  ও এশীয় মানুষেদর ভােট আ হী, তােদর মতামেত নয়। 
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c. অে তা  মানুষেদর তা  মানুষেদর মত জীবেন সমান সুেযাগ ও স াবনা নই, যেহতু তােদর িত পূবসং ার ও বষম  ধারণ 
করা হয়।  
 
 
 

  
 IF FIRST ITEM IN Bq22: 

দয়া কের আমােক বলুন িন  বিণত িত  িববরেণর সােথ আপিন কতটা একমত বা ি মত।  
[LOOP ITEM] 

 দয়া কের আপনার উ র হণ করুন এই কাড হেত - কাড 20 
 IF NOT FIRST ITEM IN Bq22: 
 (And how much do you agree or disagree with this statement:) 
 [LOOP ITEM] 
 দয়া কের আপনার উ র হণ করুন এই কাড হেত - কাড 20 
  

1 স ূণ একমত 
2 একমত 
3 একমতও নয় ি মতও নয় 
4 ি মত 
5 স ূণ ি মত 
DK REF 

 
 

Economic evaluations  
 
 
[bq23] ASK ALL 
 

এখন অথৈনিতক অব া স েক িকছু । আপনার গৃহ ালীর অথৈনিতক অব া বতমােন 12 মাস আেগর তুলনায় কমন?  
 দয়া কের আপনার উ র হণ করুন এই কাড হেত - কাড 21 

1 অেনক খারাপ হেয়েছ 
2 িকছুটা খারাপ হেয়েছ 
3 একই রেয়েছ 
4 িকছুটা ভাল হেয়েছ 
5 অেনক ভাল হেয়েছ 
DK REF 

 
[bq24] ASK ALL 
 

আপিন িক মেন কেরন দেশর সাধারণ অথৈনিতক অব া কমন পিরবতন হেয়েছ গত 12 মােস?  
 দয়া কের আপনার উ র হণ করুন এই কাড হেত - কাড 21 

 
1 অেনক খারাপ হেয়েছ 
2 িকছুটা খারাপ হেয়েছ 
3 একই রেয়েছ 
4 িকছুটা ভাল হেয়েছ 
5 অেনক ভাল হেয়েছ 
DK REF 

 
[bq25] ASK ALL 
 

আপিন িক মেন কেরন আপনার গৃহ ালীর অথৈনিতক অব া কমন পিরবতন হেব আগামী 12 মােস?  
 দয়া কের আপনার উ র হণ করুন এই কাড হেত - কাড 22 

 
1 অেনক খারাপ হেব 
2 িকছুটা খারাপ হেব 
3 একই থাকেব 
4 িকছুটা ভাল হেব 
5 অেনক ভাল হেব 
DK REF 
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[bq26] ASK ALL 
 

আপিন িক মেন কেরন দেশর সাধারণ অথৈনিতক অব া কমন উ য়ন হেব আগামী 12 মােস?  
 দয়া কের আপনার উ র হণ করুন এই কাড হেত - কাড 22 

 
1 অেনক খারাপ হেব 
2 িকছুটা খারাপ হেব 
3 একই থাকেব 
4 িকছুটা ভাল হেব 
5 অেনক ভাল হেব 
DK REF 

 
[bq27] ASK ALL 
 

ি েটেন অথৈনিতক ম ায়, কান পা  সেবা মভােব পিরি িত সামাল িদেত পারেব বেল আপিন মেন কেরন – লবার না 
কনসারেভ ভস? 
 
1 লবার 
2 কনসারেভ ভস 
3 (Neither (VOLUNTEERED)) 
4 (Liberal Democrats (VOLUNTEERED)) 
DK REF 

 
 

Own/party positions on tax/spend 
 
 
[bq43a-d] ASK ALL 
 

 িডিপ িনেদশনা: Q43 রােটট করুন িন বিণত লুপ ভ ালুগুেলার জন: 
 

a. আপিন িনেজ 
b. লবার পা  
c. কনসারেভ ভ পা  
d. িলবারাল ড ােমাে টস 

   
 IF FIRST ITEM AT BQ43:  

এখন, আেরক  িবষয়। এই কােড 0 হেত 10 ল ব বহার কের, যখােন 0 িচি ত া  মােন সরকােরর উিচত কর কমােনা 
এবং হল   ও সাশ াল সািভস এ ব য় কমােনা, এবং 10 িচি ত া  মােন সরকােরর উিচত কর অেনক বাড়ােনা এবং হল  ও 
সাশ াল সািভস এ অেনক বশী ব য় করা, আপিন এই ল এ [LOOP ITEM] কাথায় াপন করেবন? 
দয়া কের আপনার উ র এই কাড হেত হণ করুন – কাড 28 

 IF NOT FIRST ITEM AT BQ43:  
 (And where would you place…) 
 [LOOP ITEM] 
 (…on this scale?) 
 দয়া কের আপনার উ র এই কাড হেত হণ করুন – কাড 28 
 

0 সরকােরর উিচত কর অেনক কমােনা এবং হল   ও সাশ াল সািভেস ব য় কমােনা 
1 এক 
2 দুই 
3 িতন 
4 চার 
5 পাঁচ 
6 ছয় 
7 সাত 
8 আট 
9 নয় 
10 সরকােরর উিচত কর অেনক বাড়ােনা এবং হল  ও সাশ াল সািভস এ অেনক বশী ব য় করা 
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DK REF 
 
[bq43e] ASK ALL IN SCOTLAND 
  
 (And where would you place…} 
 the Scottish National Party (SNP)  
 (…on this scale?)  
 দয়া কের আপনার উ র এই কাড হেত হণ করুন – কাড 28 
 

0 সরকােরর উিচত কর অেনক কমােনা এবং হল  ও সাশ াল সািভেস ব য় কমােনা 
1 এক 
2 দুই 
3 িতন 
4 চার 
5 পাঁচ 
6 ছয় 
7 সাত 
8 আট 
9 নয় 
10 সরকােরর উিচত কর অেনক বাড়ােনা এবং হল  ও সাশ াল সািভস এ অেনক বশী ব য়DK REF 
 

[bq43f] ASK ALL IN WALES  
 
 (And where would you place…) 
 Plaid Cymru 
 (…on this scale?) 
 দয়া কের আপনার উ র এই কাড হেত হণ করুন – কাড 28 
 

0 সরকােরর উিচত কর অেনক কমােনা এবং হল   ও সাশ াল সািভেস ব য় কমােনা 
1 এক 
2 দুই 
3 িতন 
4 চার 
5 পাঁচ 
6 ছয় 
7 সাত 
8 আট 
9 নয় 
10 সরকােরর উিচত কর অেনক বাড়ােনা এবং হল  ও সাশ াল সািভস এ অেনক বশী  
DK REF 

 
 
 

Own/party positions on civil liberties 
  
 
[bq45a-d] ASK ALL 
 

 িডিপ িনেদশনা: Q45 রােটট করুন িন বিণত লুপ ভ ালুগুেলার জন: 
 

a. আপিন িনেজ 
b. লবার পা  
c. কনসারেভ ভ পা  
d. িলবারাল ড ােমাে টস 

   
 IF FIRST ITEM AT Bq45:  

িকছু মানুষ মেন কের অপরাধ সংগঠেনর দােয় অিভযু  ব ি র অিধকার র া করার চাইেত অপরাধ কমােনা অিধকতর গুরু পূণ। 
অন ান  মানুষ মেন কের অপরাধ কমােনার চাই অিভযু  মানুেষর অিধকার র া করা অিধকতর গুরু পূণ। 0-10 ল এ, 
আপিন কাথায় [YOURSELF/PARTY NAME] াপন করেবন এই ল এ? 
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 দয়া কের আপনার উ র হণ করুন এই কাড হেত - কাড 30 
 IF NOT FIRST ITEM IN Bq45: 
 (And where would you place ...)  
 [LOOP ITEM] 
 (…on this scale?) 
 দয়া কের আপনার উ র হণ করুন এই কাড হেত - কাড 30 
 

0 অপরাধ কমােনা অিধকতর গুরু পূণ 
1 এক 
2 দুই 
3 িতন 
4 চার 
5 পাঁচ 
6 ছয় 
7 সাত 
8 আট 
9 নয় 
10 অিভযুে র অিধকার অিধকতর গুরু পূণ 

 DK REF 
 
 

Own/party positions on Equal Opportunities 
 

 িডিপ িনেদশনা: রােটট করুন িন বিণত লুপ ভ ালুগুেলার জন: 
 

a. আপিন িনেজ 
b. লবার পা  
c. কনসারেভ ভ পা  
d. িলবারাল ড ােমাে টস 

 
 
 IF FIRST ITEM AT Bq59:  

এই কােড 0 হেত 10 মা ার ল ব বহার কের, 0 িচি ত া  মােন য কৃ া  ও এশীয় মানুষেদর সুেযাগ বৃি  করেত 
সরকােরর কান পদে প নয়ার েয়াজন নই, এবং 10 িচি ত া  মােন কৃ া  ও এশীয় মানুষেদর সুেযাগ বিৃ  করেত সরকােরর 
সকল পদে প নয়া েয়াজন, আপিন এই েল [LOOP ITEM] কাথায় াপন করেবন? 
দয়া কের আপনার উ র এই কাড হেত হণ করুন – কাড 32 
IF NOT FIRST ITEM AT BQ59: 
(And where would you place…) 
[LOOP ITEM] 
দয়া কের আপনার উ র এই কাড হেত হণ করনু – কাড 32 
 
0 কৃ া  ও এশীয় মানুষেদর সুেযাগ বৃি  করেত সরকােরর পদে প নয়ার েয়াজন নই 
1 এক 
2 দুই 
3 িতন 
4 চার 
5 পাঁচ 
6 ছয় 
7 সাত 
8 আট 
9 নয় 
10 কৃ া  ও এশীয় মানুষেদর সুেযাগ বৃি  করেত সরকােরর সকল পদে প নয়া েয়াজন 
DK REF 

[BQ59E] ASK ALL IN SCOTLAND 
  

(And where would you place…) 
শ ন াশনাল পা (SNP) 

দয়া কের আপনার উ র হণ করুন এই কাড হেত - কাড 32 
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0 কৃ া  ও এশীয় মানুষেদর সুেযাগ বৃি  করেত সরকােরর পদে প নয়ার েয়াজন নই 
1 এক 
2 দুই 
3 িতন 
4 চার 
5 পাঁচ 
6 ছয় 
7 সাত 
8 আট 
9 নয় 
10 কৃ া  ও এশীয় মানুষেদর সুেযাগ বৃি  করেত সরকােরর সকল পদে প নয়া েয়াজন 
DK REF 

[BQ59F] ASK ALL IN WALES 
 
(And where would you place…) 
াইড িসমর ু

দয়া কের আপনার উ র হণ করুন এই কাড হেত - কাড 32 
 

0 কৃ া  ও এশীয় মানুষেদর সুেযাগ বৃি  করেত সরকােরর পদে প নয়ার েয়াজন নই 
1 এক 
2 দুই 
3 িতন 
4 চার 
5 পাঁচ 
6 ছয় 
7 সাত 
8 আট 
9 নয় 
10 কৃ া  ও এশীয় মানুষেদর সুেযাগ বৃি  করেত সরকােরর সকল পদে প নয়া েয়াজন 
DK REF 

 
 
 
[Trust] ASK ALL 

Generally speaking, would you say that most people can be trusted or that you 
can't be too careful in dealing with people?   

 
1 মানুষেক িব াস করা যায় 
2 আপিন খুব বশী সাবধানী হেত পােরন না 
3 িনভর কের (SPONTANEOUS) 
4 জািন না (SPONTANEOUS) 

 

 Attitudes to voting and politics 
 
[bq77a-x]* ASK ALL 
 

 িডিপ িনেদশনা: BQ77 রােটট করুন িন  বিণত লুপ ভ ালুগুেলার জন: 
                                                                                                                             
[bq77a] a. যখন আিম ভাট দান কির তখন আিম আ তৃি র াদ পাই।  
[bq77b] b. মানুষ এতটাই ব  য তােদর ভাট দান করার সময় নই।  
[bq77c] c. একানকার বশীরভার মানুষই সাধারণত সাধারণ িনবাচেন ভাট দান কের। 

 
 
 IF FIRST ITEM AT BQ77: 

দয়া কের আমােক বলুন আপিন িন বিণত িত  িববরেণর সােথ একমত না ি মত পাষণ কেরন: 
[LOOP ITEM] 
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 দয়া কের আপনার উ র হণ করুন এই কাড হেত - কাড 37 
 IF NOT FIRST ITEM AT BQ77:  
 (And how much do you agree or disagree with this statement:) 
 [LOOP ITEM] 
 দয়া কের আপনার উ র হণ করুন এই কাড হেত - কাড 37 

 
1 স ূণ একমত 
2 একমত 
3 একমতও নয় ি মতও নয় 
4 ি মত 
5 স ূণ ি মত 
DK REF 
 

 
 

[bq79] ASK ALL 
 

0 হেত 10 মা ার ল এ যখােন 10 মােন িবপুল ভাব এবং 0 মােন কান ভাব নই, রাজনীিত এবং পাবিলক এ ােফয়াস 
এ আপনার কতটা ভাব রেয়েছ?   

 দয়া কের আপনার উ র হণ করুন এই কাড হেত - কাড 39 
 

0 ভাব নই 
1 এক 
2 দুই 
3 িতন 
4 চার 
5 পাঁচ 
6 ছয় 
7 সাত 
8 আট 
9 নয় 
10 িবপুল ভাব 
DK REF 
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Section 4: Ethnic and religious identity and group 
consciousness 

 
 

[bq72] IF CODES 9-15 AT BQ58 (ASIAN/INDIAN, ASIAN/PAKISTANI, 
ASIAN/BANGLADESHI, ASIAN/OTHER, BLACK/AFRICAN, BLACK/CARIBBEAN, 
BLACK/OTHER) 

 
িডিপ- ট া টিফল হে  ,“কৃ া “ যিদ BQ58 = 13-15, “এশীয়“ যিদ BQ58 = 9-12।  
 

িকছু মানুষ িনেজেদর থেম ি শ মেন কের। অন রা িনেজেদর থেম মেন করেত পােরন (Black/Asian). কান  
সেবা ম বণনা কের আপিন িনেজর স েক যমন ভােবন...  

 পদা দশন করুন 
 

1   (Black/Asian), ি শ নয়, 
2  ি শ হেত অিধকতর (Black/Asian), 
3  সমানভােব (Black/Asian) এবং ি শ, 
4  (Black/Asian) হেত অিধকতর ি শ, 
5  ি শ, (Black/Asian) নয়. 
6  বা, আপিন িক িনেজর স েক অন েকান ভােব ভােবন? (WRITE IN) 
DK REF 

 
[bq72b]  IF CODES 9-15 AT BQ58 (ASIAN/INDIAN, ASIAN/PAKISTANI, 

ASIAN/BANGLADESHI, ASIAN/OTHER, BLACK/AFRICAN, BLACK/CARIBBEAN, 
BLACK/OTHER) AND RESPONDENT HAS A RELIGION, BQ105B=1-7 

 
িডিপ – (Black/Asian) ট া টিফল হে  ,“কৃ া “ যিদ BQ58 = 13-15, “এশীয়“ যিদ BQ58 = 9-12।   

(Religion) ট া টিফল হে  BQ105B এর উ র  
 
িকছু মানুষ িনেজেদর থেম মেন কের (Religion). অন রা িনেজেদর থেম মেন করেত পােরন 
(Black/Asian). কান  সেবা ম বণনা কের আপিন িনেজর স েক যমন ভােবন...  
পদা দশন করুন 
1   (Black/Asian), (Religion) নয়, 
2  (Religion) হেত অিধকতর (Black/Asian), 
3  সমানভােব (Black/Asian) এবং (Religion), 
4  (Black/Asian) হেত অিধকতর (Religion), 
5  (Religion), (Black/Asian) নয়. 
6  বা, আপিন িক িনেজর স েক অন েকান ভােব ভােবন? (WRITE IN) 
DK REF 

 
[bq72c]  IF CODES 9-15 AT BQ58 (ASIAN/INDIAN, ASIAN/PAKISTANI, 

ASIAN/BANGLADESHI, ASIAN/OTHER, BLACK/AFRICAN, BLACK/CARIBBEAN, 
BLACK/OTHER) AND RESPONDENT HAS A RELIGION, BQ105B=1-7 

 
িডিপ – (Black/Asian) ট া টিফল হে  ,“কৃ া “ যিদ BQ58 = 13-15, “এশীয়“ যিদ BQ58 = 9-12।   

(Religion) ট া টিফল হে  BQ105B এর উ র  
 
িকছু মানুষ িনেজেদর থেম (Religion) মেন কের। অন রা িনেজেদর থেম ি শ মেন করেত পােরন। কান  সেবা ম 
বণনা কের আপিন িনেজর স েক যমন ভােবন...  

 পদা দশন করুন 
 

1   ি শ নয় (Religion), 
2   (Religion) হেত অিধকতর ি শ, 
3  সমানভােব ি শ এবং (Religion), 
4  ি শ হেত অিধকতর (Religion), 
5  (Religion), ি শ নয়, 
6  বা, আপিন িক িনেজর স েক অন েকান ভােব ভােবন? (WRITE IN) 
DK REF 
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[L55] IF RESPONDENT IS NOT FROM MIXED BACKGROUND [BQ58 <> 5-8] 
 

আপিন কতটা অনুভব কেরন য সাধারণত (ETHNIC GROUP FROM BQ58)মানুেষর সােথ আপনার কতটা িমল 
রেয়েছ?  
 
দয়া কের আপনার উ র হণ করুন এই কাড হেত - কাড 42 

 
1. িবপুল 
2. ভাল পিরমাণ 
3. খুব বশী নয় 
4. মােটও নয় 
DK REF 

 
 
[COMREL] ASK IF RESPONDENT HAS A RELIGION, BQ105B=1-14 
 

আপিন কতটা অনুভব কেরন য সাধারণত (RELIGIOUS GROUP FROM Q105B) এর সােথ আপনার কতটা 
িমল রেয়েছ?  
 
দয়া কের আপনার উ র হণ করুন এই কাড হেত - কাড 42 

 
1. িবপুল 
2. ভাল পিরমাণ 
3. খুব বশী নয় 
4. মােটও নয় 
DK REF 

 
[L58] ASK ALL 

 
এবং আপিন কতটা অনুভব কেরন য অন ান  ি শ মানুেষর সােথ সাধারণত আপনার কতটা িমল রেয়েছ?  

 
দয়া কের আপনার উ র হণ করুন এই কাড হেত - কাড 42 

 
1. িবপুল 
2. ভাল পিরমাণ 
3. খুব বশী নয় 
4. মােটও নয় 
DK REF 

 
 
 
  
[bq69a] ASK ALL 
 

সাধারণ িনবাচেনর িতপেব, আপিন িক মেন কেরিছেলন কান এক  রাজৈনিতক দল সুিনিদ ভােব কৃ া  ও এশীয় মানুেষর ভাট 
জতার জন  চারািভযান চািলেয়েছ? 
 
1 হ াঁ 
2 না 

 DK REF 
 
[bq69b] If Yes TO BQ69A 
 
 স  কান পা  িছল?  অন  কউ? 
 েযাজ  সকল কাড করুন 
 

1 লবার  
2 কনসারেভ ভস 
3 িলবারাল ড ােমাে টস 
4 শ ন াশনাল পা  (SNP) 
5 াইড িসমর ু
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6 ীন পা  
7 ইউনাইেটড িকংডম ইনিডেপনেড  পা  (UKIP) 
8 ি শ ন াশনাল পা  (BNP) 
9 অন  (WRITE IN) 
DK REF 

  
[bq70a] ASK ALL 
 

এবং সাধারণ িনবাচেনর িতপেব, আপিন িক মেন কেরিছেলন কান এক  রাজৈনিতক দল সুিনিদ ভােব তা  মানুষেদর ভাট 
জতার জন  চারািভযান চািলেয়েছ যারা কৃ া  ও এশীয় মানুষেদর িবরুে   পূবসং ার ধারণ কের? 
 
1 হ াঁ 
2 না 

 DK REF 
 
[bq70b] If Yes TO BQ7A 
 
 স  কান পা  িছল?  অন  কউ? 
 েযাজ  সকল কাড করুন 
 

1 লবার  
2 কনসারেভ ভস 
3 িলবারাল ড ােমাে টস 
4 শ ন াশনাল পা  (SNP) 
5 াইড িসমর ু
6 ীন পা  
7 ইউনাইেটড িকংডম ইনিডেপনেড  পা  (UKIP) 
8 ি শ ন াশনাল পা  (BNP) 
9 অন  (WRITE IN) 

 DK REF 
 
 
 
Political Knowledge 
 

ASK ALL  
 [PostQ79.1 – Q79.8] – RANDOMIZE 
 

 িডিপ িনেদশনা: POSTQ79 র ানেডামাইজ করুন িন বিণত লুপ ভ ালুগুেলার জন: 
                                                                                                                                                                                            
[bq79a] a. িনবাচেনর িদেন পুিলং শন ব  হয় 10.00pm এ. 
[bq79b] b. সবিন  ভােটর বয়স হে  16. 
[bq79c] c. চ াে লর অব িদ এ েচকার ইউেকেত সুেদর হার িনধারণ করার জন  দায়ী।  
[bq79c] d. যেকান িনবি ত ভাটার ডাক ভাট পেত পােরন তারা যিদ চান – তােদর লাকাল কাউি েল যাগােযাগ করার 
মাধ েম এবং এক  ডাক ভােটর জন  আেবদন কের।  
[bq79c] e. লবার পা েত নৃতাি ক সংখ ালঘু হেত সেবা  সংখক এমিপ আেছন। 
 

 
 IF FIRST ITEM AT PostQ79: দয়া কের আমােক বলুন আপিন িক মেন কেরন িন বিণত িববরণ গুেলা সত  না 

িমথ া। যিদ আপিন না জােনন, কবলমা  তা বলুন এবং আমরা পবিত েত চেল যাব। মেন রাখেবন – সত , িমথ া, বা জািন না।  
 [LOOP ITEM] 
 IF NOT FIRST ITEM AT PostQ79: (Please tell me if you think this 

statement is true or false.) 
 [LOOP ITEM] 
  
1 সত  
2 িমথ া 
3 জািন না 
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Section 5: Attitudes to integration, integration policies, 
multiculturalism 

 
 

 
[text]  IF RESPONDENT IS NOT FROM MIXED BACKGROUND OR DK/REF [BQ58 <> 
(5-8, DK, REF)] 
িন বিণত িববরণগুেলার সােথ আপিন কান মা ায় একমত বা ি মত পাষণ কেরন?  
 
 
[L86A-B] IF RESPONDENT IS NOT FROM MIXED BACKGROUND OR DK/REF [BQ58 <> 
(5-8, DK, REF)] 

িডিপ - L86A এবং B রােটট করুন, এবং এক  িনেদিশকা তরী করুন কান িববরণ  থেম িজ াসা করা হেয়েছ তা 
িলিপব  করার জন ।  
ট া টিফলস এর DEFN এর জন  দখুন ‘INGROUPER’ 

 
[L86A] আিম মেন কির এ  গুরু পূণ য <INGROUPER6> ইউেকেত তােদর িনজ  মূল েবাধ, িব াস এবং 
ইিতহ  বজায় রাখুক।  
 
[L86B] আিম মেন িকর এ  গুরু পূণ য <INGROUPER6> ইউেক এর অন ান  মানুেষর গা ীর সােথ অ ীভূত এবং 
িমি ত হয়। 

 
 

[LOOP ITEM] 
দয়া কের আপনার উ র এই কাড হেত হণ করুন - কাড 47 
 
1. স ূণ একমত  
2. একমত  
3. একমতও নয় ি মতও নয়  
4. ি মত  
5. স ূণ ি মত  
DK REF 

 
 
[text] ASK ALL 
 
 আপিন বা আপনার পিরবার িন বিণত কান এক  িজিনস কেরনিক? 
 
[trads1..6] ASK ALL 
 
 িডিপ – লুপ াড করুন িন বিণত লুভ ভ ালুগুেলার জন 
 

a. ি সমাস কাড পাঠােনা 
b. ভ ােলনটাইন কাড পাঠােনা 
c. আপনার মাতা/িপতােক মাতৃ িদবস/িপতৃ িদবেস কাড পাঠােনা 
d. ি সমাস ি  রাখা 
e. িরেমম া  ড ত এক  পিপ পিরধান করা 
f. ি সমােস উপহার দান 
 
[LOOP ITEM] 
দয়া কের আপনার উ র এই কাড হেত হণ করনু - কাড 49 
 
1. সবসময় 
2. মােঝ মােঝ 
3. কখেনাই না 
4. জািন না এটা িক 
DK REF 
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 [bq60] ASK ALL 
 

আপিন িক মেন কেরন বতমান সমেয় ি েটেন ব াপক বণগত পূবসং ার রেয়েছ, সামান  বা িবরল? 
 
1 ব াপক 
2 সামান  
3 িবরল 
DK REF 

 
[PREJWHOM] ASK ALL 
 
 কান গা ীগুেলার িবরুে , যিদ থােক, আপিন মেন কেরন পূবসং ার রেয়েছ? 
 ট করেবন না, েযাজ  সকল কাড করুন 
 

1. এশীয় মানুষ (ভারতীয়, পািক ানী, বাংলােদশী)  
2. কৃ া  মানুষ (ক ািরিবয়, আি কান)  
3. চাইনীজ মানুষ  
4. াত  মানুষ  
5. িম  বেণর মানুষ  
6. বু   
7. িহ  ু 
8. ইহুিদ  
9. মুসলমান  
10. িশখ  
11. আ য় াথ /শরণাথ  
12. নতুন অিভবাসী  
13. পূব ইউেরাপীয়  
14. অন  (WRITE IN)  

 15. কান ই নয় 
 DK REF 
 

[PREJMOR] ASK IF HAS A RELIGION AT BQ105B 
আপিন িক মেন কেরন য অন ান  ধম য় গা ীগুেলার তুলনায় [RESPONDENT’S religion GROUP FROM 
BQ105B] িবরুে  কম বা বশী পূবসং ার রেয়েছ? 

 
1. বশী 
2. কম 
3. ায় একই রকম 
DK REF 

 

[PREJMOR2] ASK ALL 
আপিন িক মেন কেরন অন ান  কােলা এবং এশীয় গা ীগুেলার তুলনায় [RESPONDENT’S ETHNIC GROUP 
FROM BQ58] িবরুে  কম না বশী পূবসং ার রেয়েছ? 

 
1. বশী 
2. কম 
3. ায় একই রকম 
DK REF 

 
 

 
 [bq62a] ASK ALL 

  
গত কেয়ক বছেরর কথা িচ া করেল, ি েটেনর নৃতাি ক গা ীগুেলার ব াপারগুেলা সাধারণত উ িত না অবনিত হেয়েছ, নািক সবিকছু 
কমেবশী একই রেয়েছ?  
IF BETTER/WORSE: সামান  বা ব াপক উ িত/অবনিত? 
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1 ব াপক উ িত 
2 সামান  উ িত 
3 একই রকম রেয়েছ 
4 সামান  অবনিত 
5 ব াপক অবনিত 
DK REF 

 
[bq62b] IF RESPONDENT IS NOT FROM MIXED BACKGROUND OR DK/REF [BQ58 <> 
(5-8, DK, REF)] 
 

এবং [RESPONDENT’S ETHNIC GROUP FROM bq58] মানুেষর পিরি িতর কথা িচ া করেল, 
ব াপারগুেলার সাধারণত উ িত না অবনিত হেয়েছ, নািক সবিকছু কমেবশী একই রেয়েছ?  
IF BETTER/WORSE: সামান  বা ব াপক উ িত/অবনিত? 
 
1 ব াপক উ িত 
2 সামান  উ িত 
3 একই রকম রেয়েছ 
4 সামান  অবনিত 
5 ব াপক অবনিত 
DK REF 
 

[bq62c] IF RESPONDENT HAS A RELIGION AT BQ105B 
 

এবং [RESPONDENT’S RELIGION FROM BQ105B] মানুেষর পিরি িতর কথা িচ া করেল, ব াপারগুেলার 
উ িত না অবনিত হেয়েছ, নািক সবিকছু কমেবশী একই রেয়েছ?  
IF BETTER/WORSE: সামান  বা ব াপক উ িত/অবনিত? 
 
1 ব াপক উ িত 
2 সামান  উ িত 
3 একই রকম রেয়েছ 
4 সামান  অবনিত 
5 ব াপক অবনিত 

 DK REF 

 
 
  ASK ALL 
 [PostQ71] 
 আপনার মেত কান পা  ি েটেন সংখ ালঘু নৃতাি ক গা ীগুেলার জীবেনর মান উ য়েন সহেযািগতা করেত সেবা ম স ম?  
 
1 লবার 
2 কনসারেভ ভস 
3 িলবারাল ড ােমাে টস 
4 অন  (WRITE IN) 
5 (None, no party (VOLUNTEERED))  
 
  
 ASK ALL 
 [PostQ72.1 - Q72.7] - RANDOMIZE 
 

 িডিপ িনেদশনা: POSTQ72 র ানেডামাইজ করুন িন বিণত লুপভ ালুগুেলার জন: 
                                                                                                                             
[postq72a] a. ি েটেন কৃ া  এবং এশীয় মানুষেদর যারা চাকরীর জন  আেবদন কের তােদর অ ািধকার দয়া উিচত, 
তােদর িবরুে  অতীেতর বষম  মূলক আচরণ পুিষেয় নয়ার েচ রুপ।  
[postq72b] b. এ  এক  সমােজর জন  ভাল যিদ িবিভ  নৃতাি ক গা ীসমূহ তােদর িনজ  থা এবং ঐিতহ  বজায় 
রােখ।  
[postq72c] c. অিভবাসন অপরােধর হার বাড়ায়। 
[postq72d] d. অিভবাসন ি েটেনর অথনীিতর জন  সাধারণত ভাল। 
[postq72e] e. বশীরভাগ আ য় াথ  যারা ি েটেন আেস তােদর সােথ সােথ ফরত পা েয় দয়া উিচত। 
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 IF FIRST ITEM AT PostQ72: দয়া কের আমােক বলুন আপিন িন বিণত িববরণগুেলার সােথ কতটা একমত বা 
ি মত। 

 
 [LOOP ITEM] 
 দয়া কের আপনার উ র এই কাড হেত হণ করুন - কাড RR 
   
 IF NOT FIRST ITEM AT PostQ72: (And how much do you agree or 

disagree with this statement:) 
 
 [LOOP ITEM] 
 দয়া কের আপনার উ র এই কাড হেত হণ করুন - কাড RR 
 
1 স ূণ একমত 
2 একমত 
3 একমতও নয় ি মতও নয় 
4 ি মত 
5 স ূণ ি মত 
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Section 6: Self completion 
 
[text] ASK ALL 
 

পরবত  গুেলা আপিন িনেজ উ র দােনর জন । এ  করার পূেব আিম আপনােক দখােবা িকভােব আপনার উ র কি উটাের 
আপনার উ র েবশ করােবন।  
 
আপিন আপনার উ র বাছাই করেত পারেবন যগুেলা পদা েশর মাধ েম তািলকাভু  আেছ সগুেলা হেত। য উ র  আপিন দান 
করেত চান স েত কবল শ করুন।  

 
[NONRESP] ASK ALL 
 
 কতা: উ রদাতািক ব-স ূণকরণ ীকার কেরেছন? 
 
 1. -স ূণকরণ ীকৃত 
 2. -স ূণকরণ অ ীকৃত 
 3. কতা কতৃ স ূণকৃত 
 NO DK NO REF 
 
[WHYREFDA- 
WHYREFDN] ASK IF NONRESP = 2 OR 3  
 
 কতা স ূণ করেবন।     
 
 কতা – কাড কারণ (সমূহ) কন উ রদাতা অ ীকার কেরেছন বা সাহায  চেয়েছন? 
  
 1. কি উটার পছ  কেরনিন 
 2. চােখর সমস াসমূহ 
 3. অন  অ মতা 
 4. পড়েত অ ীকৃিত জািনেয়েছন 
 5. গাপনীয়তার ব াপাের শংিকত িছেলন 
 6. পড়েত/িলখেত জােনন না 
 7. সময় িছল না 

8. ভাষাগত সমস া 
9. তায়া া কেরনিন 
10. িশশ ুউপি ত িছল/ িশশু ত াবধায়ন করিছেলন 
11. ঘের অন  মানুষেদর উপি িত িছল 
12. অন  (WRITE IN) 

 NO DK NO REF 
 
[TEXT] ASK IF NONRESP = 1 OR 3 
 
 এখােন এক  নমুনা  
 
 কতা: পদা উ রদাতার িদেক ঘুিরেয় িদন এবং উ রদাতােক উ র দান করেত িদন যখন আপিন পযেব ন করেবন এবং 
সহেযািগতা করেবন যিদ েয়াজন হয়।  
  
 1. কন িনউ 
 NO DK NO REF 
 
[PRACT1] IF NONRESP = 1 OR 3 
 

পদা শ করার মাধ েম আপিন য উ র  িদেত চান স  বাছাই করুন। আপিন এ  করার পর  কন িনউ বাতাম  শ করুন 
পরবত  ে  যাওয়ার জন ।  
 

 আপিন এর আেগ কান কি উটার ব বহার কেরেছন? 
 

1. হ াঁ 
2. না 
NO DK NO REF 
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[PRACT2] IF NONRESP=1 OR 3 
 

বশীরভাগ ই এই উদাহরণ এর মত হেব। িকছু ে র জন , পদায় কান উ র দশন করা হেব না এবং আপনােক আপনার 
িনেজর উ র টাইপ করেত হেব, কী বাড ব বহার কের। এখােন আেরক  উদাহরণ। একবার আপনার উ র টাইপ করা হেয় গেল 
কন িনউ বাতাম েত শ করুন পরবত  ে  যাওয়ার জন ।  

 
 আপিন সবেশষ িক খেয়িছেলন? 
 

1. দয়া কের আপনার উ র টাইপ করুন (WRITE IN) 
NO DK NO REF 

 
[PRACTEND] IF NONRESP=1 OR 3 
 

আপিন এখন অনুশীলন গুেলা শষ কেরেছন। দয়া কের আপনার কতােক বলুন আপিন এিগেয় যেত ত এবং কি উটার  
িকছু সমেয়র জন  হ া র করুন।  
 
1. কন িনউ 

 NO DK NO REF 
 
[text] IF NONRESP=1 OR 3 
 

যিদ উ রদাতা এখনও -স ূণকরণ ীকার কেরন, পরবত  পদায় যাওয়ার মধ েম এবং হয় কি উটার  উ রদাতার কােছ 
হ া েরর মাধ েম বা উ রদাতার সােথ মিডউল  স ূণকরেণর মাধ েম কন িনউ করুন ।   

 
IF NONRESP = 2, JUMP TO EDSIS1 
 
NO DK/REF CODES IN REST OF THIS SECTION, INSTEAD ALL QUESTIONS HAVE 
PRECODED EQUIVALENTS ON SCREEN 
 
 
[Bq12a] ASK ALL DOING SELF COMPLETION (IF NONRESP=1 OR 3) 
   

এখন রাজনীিত এবং ভাট সে  িকছু ।  
 
মানুেষর সােথ 6ই ম এর সাধারণ িনবাচেনর ব াপাের কথা বেল আমরা জেনিছ য এক  িবপুল সংখ ক মানুষ ভাট দান করেত 
পােরনিন। আপনার িক অব া, আপিন িক সাধারণ িনবাচেন ভাট দান করেত পেরিছেলন? 
 
1 হ াঁ, ভাট দান কেরিছ 
2 না, ভাট দান কিরিন 
3. জািন না 
4. উ র িদেত চাই না 

  
[bq12b]  IF ‘yes’ AT [Bq12a=1] 

  
 আপিন সাধারণ িনবাচেন কান পা েক ভাট দান কেরিছেলন? 
 

1 লবার  
2 কনসারেভ ভস 
3 িলবারাল ড ােমাে টস 
4 শ ন াশনাল পা  (SNP) 
5 াইড িসমর ু
6 ীন পা  
7 ইউনাইেটড িকংডম ইনিডেপনেড  পা  (UKIP) 
8 ি শ ন াশনাল পা  (BNP) 
9 অন  কউ – দয়া কের িলখুন ক(WRITE IN) 
10. জািন না 
11. উ র িদেত চাই না 
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[bq12d] IF ‘yes’ AT [Bq12a=1] 
  

দয়া করা িবিভ  কারণসমূহ দান করুন কন তারা এক পা েক বাদ িদেয় অন  পা েক ভাট দান কের। িনে া  কান  আপনার 
কারণসমূহেক সেবা ম বণনা কের? 
 
1 পা র সেবা ম নীিত িছল 
2 পা র সেবা ম নতা িছল 
3 আিম কৃতপে  অন  পা েক পছ  কেরিছলাম িক  এ র আমার িনবাচনী এলকায় জয়লাভ করার কান স াবনাই িছল না 
– আিম কৗশল অবল ন কের ভাট দান কেরিছ 
4 অন  কান কারণ – দয়া কের িলখুন িক (WRITE IN) 
5. জািন না 
6. উ র িদেত চাই না 

 
 
[bq12e] IF [bq12d]=3  
  
 কান পা  আপিন কৃতপে  পছ  কেরিছেলন? 

 
1 লবার  
2 কনসারেভ ভস 
3 িলবারাল ড ােমাে টস 
4 শ ন াশনাল পা  (SNP) 
5 াইড িসমর ু
6 ীন পা  
7 ইউনাইেটড িকংডম ইনিডেপনেড  পা  (UKIP) 
8 ি শ ন াশনাল পা  (BNP) 
9 অন  কউ – দয়া কের িলখুন ক(WRITE IN) 
10. জািন না 
11. উ র িদেত চাই না 

 
[bq13] IF ‘yes’ AT [Bq12a] 

  
িবিভ  উপােয় একজন মানুষ সাধারণ িনবাচেন ভাট দান করেত পাের – িনেজ উপি ত হেয়, পা  এর মাধ েম বা িতিনিধে র 
মাধ েম, যা হে , অন  কাউেক তােদর হেয় ভাট দান করােনা। আপিন িকভােব 6ই ম এর সাধারণ িনবাচেন আপনার ভাট দান 
কেরিছেলন? 
 
1 িনেজ উপি ত হেয় 
2 পাে র মাধ েম  
3 ি র মাধ েম (someone else voted on my behalf) 
4. জািন না 
5. উ র িদেত চাই না 

  
 
[bq49] ASK ALL DOING SELF COMPLETION (IF NONRESP=1 OR 3) 
 

  
িডিপ ম ব  – উপের দু  অ-মান উ র ল  করুন (also in next two questions), দয়া কের পা গুেলার জন  
উ র কাড অন ান  ে র সােথ সামান স পূণ রাখুন। 
 

5ই ম 2005 এ অনুি ত সাধারণ িনবাচেনর কথা িচ া করতেল, আপিন িক মেন করেত পােরন আপিন তখন কান পা েক ভাট 
দান কেরিছেলন – বা আপিন হয়েতা ভাট দান কেরনিন?  

 
0 আিম ভাট দান কিরিন 
X আমার ভাটািধকার/বয়স িছল না 
1 লবার  
2 কনসারেভ ভস 
3 িলবারাল ড ােমাে টস 
4 শ ন াশনাল পা  (SNP) 
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5 াইড িসমর ু
6 ীন পা  
7 ইউনাইেটড িকংডম ইনিডেপনেড  পা  (UKIP) 
8 ি শ ন াশনাল পা  (BNP) 
9 অন  কউ – দয়া কের িলখুন ক(WRITE IN) 
10. জািন না 
11. উ র িদেত চাই না 

 
 
[bq53a] ASK ALL IN ENGLAND DOING SELF COMPLETION (IF NONRESP=1 OR 3) 
 

  
এখন ানীয় িনবাচেনর কথা িচ া করেল যা এই বছেরর 6ই ম দেশর িকছু এলাকায় অনুি ত হেয়েছ। আমরা খুঁেজ পেয়িছ য 
এক  িবপুল সংখ ক মানুষ ভাট দান কেরনিন। আপনার িক অব া – আপিন িক ানীয় িনবাচেন ভাট দান করেত পেরিছেলন, 
বা আপনার এলাকায় তা িছল না? 
 
1 হ াঁ, ভাট দান কেরিছ 
2 না, ভাট দান করেত পািরিন 
3 এই এলাকায় কান ানীয় িনবাচন িছল না 
4. জািন না 
5. উ র িদেত চাই না 

 
[bq53b] IF ‘yes’ AT Bq53a 
 

6ই ম এর ানীয় িনবাচেন আপিন কান পা েক ভাট দান কেরিছেলন?  
1 লবার  
2 কনসারেভ ভস 
3 িলবারাল ড ােমাে টস 
4 শ ন াশনাল পা  (SNP) 
5 াইড িসমর ু
6 ীন পা  
7 ইউনাইেটড িকংডম ইনিডেপনেড  পা  (UKIP) 
8 ি শ ন াশনাল পা  (BNP) 
9 অন  কউ – দয়া কের িলখুন ক(WRITE IN) 
10. জািন না 
11. উ র িদেত চাই না 

 
 
[Text] ASK ALL DOING SELF COMPLETION (IF NONRESP=1 OR 3) 
 
পরবত  িকছু সমূহ আফগািন ােন ে র ব াপাের।  
 
 
[bq47b] ASK ALL DOING SELF COMPLETION (IF NONRESP=1 OR 3) 
 
   

দয়া কের িনেদশ করুন আপিন আফগািন ােন যুে  ি েটেনর অংশ হণ স ূণভােব সমথন কেরন, সমথন কেরন, সমথন বা অসমথন 
কান ই কেরন না, অসমথন কেরন, বা স ূণভােব অসমথন কেরন। Please indicate whether you 
strongly approve, approve, neither approve nor disapprove, 
disapprove, or strongly disapprove of Britain's involvement in 
the war in Afghanistan. 

 
1 স ূণভােব সমথন 
2 সমথন 
3  সমথনও নয় অসমথনও নয় 
3 অসমথন 
4 স ূণভােব অসমথন 

 5. জািন না 
6. উ র িদেত চাই না 
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ASK ALL 
 [PostQ42] 

আপনার িতি য়া িক আফগািন ােনর যু  বতমােন কমন চলেছ: খুব ভাল, মাটামু  ভাল, মাটমু  খারাপ, বা খুবই খারাপ? 
1 খুব ভাল 
2 মাটামু  ভাল 
3 মাটামু  খারাপ 
4 খুবই খারাপ 

 5. জািন না 
6. উ র িদেত চাই না 

 
ASK ALL 

 [PostQ43] 
িন দ  0 হেত 10 মা ার ল ব বহার কের, দয়া কের িনেদশ করুন ি শ সন দল ও তােদর ম ীেদর তািলবানেদর একবাের এবং 
িচরতের পরািজত করেত পারার স াবনা কতটু  বেল আপিন মেন কেরন।  

 
0 তািলবানেদর পরািজত করার কান স াবনাই নই 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 তািলবানেদর পরািজত করার উ  স াবনা রেয়েছ 

 11. জািন না 
12. উ র িদেত চাই না 

 
 ASK ALL  
 RANDOMIZE [PostQ44.1-POSTQ44.4] 

 িডিপ িনেদশনা: POSTQ72 র ানেডামাইজ করুন িন বিণত লুপ ভ ালুগুেলার জন: 
                                                                                                                                                                                         
[post44.1] ি েটন দীঘ পিরসের আফগািন ােনর যুে  অংশ হেণর মাধ েম লাভবান হেব।  
[post44.2] আফগািন ােনর যু  আমার পিরবার এবং আমার উপর হুমকী সৃি  কের।  
[post44.3] আফগািন ান যুে  অংশ হেণর জন  ি েটেনর শি শালী নতীক কারণ রেয়েছ।  
[post44.4] আফগািন ােনর যু  সারািবে  ি েটেনর াথ িবেশষভােব য় করেছ।  
 

 IF FIRST ITERATION: 
দয়া কের িনেদশ করুন আপিন িন বিনত িববরণগুেলার সােথ কতটা একমত বা ি মত পাষণ কেরন: 

 [LOOP ITEM] 
 SECOND PLUS ITERATION: 

এবং দয়া কের িনেদশ করুন আপিন এই িববরেণর সােথ কতটা একমত বা ি মত পাষণ কেরন: 
 [LOOP ITEM] 
  
  

1 স ূণ একমত 
2 একমত 
3 একমতও নয় ি মতও নয় 
4 ি মত 
5 স ূণ ি মত 
6. জািন না 
7. উ র িদেত চাই না 

 
 
 
[text]  ASK ALL DOING SELF COMPLETION (IF NONRESP=1 OR 3) 
 

এখন িবিভ  ঐিতহ বাহী পাষােকর মানুষেদর ব াপাের আপিন িক অনুভব কেরন স ব াপাের িকছু ।  
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আপনােক মা েয় িকছু ছিব দখােনা হেব। দয়া কের বলুন আপিন এই সকল ঐিতহ বাহী পাষাকসমূহ পিরিহত কােরা সােথ কথা 
বলেত কতটা  বাধ কেরন যিদ উদাহরণ রুপ তারা আপনার কােছ পথ জানেত চাইেল। 

 
[outfitA-E] ASK ALL DOING SELF COMPLETION (IF NONRESP=1 OR 3) 
 
 

 িডিপ িনেদশনা:OUTFIT রােটট করুন িন বিণত লুপভ ালুগুেলার জন 
 

a. ছিব: নান 
b. ছিব: স ূণ হ ািজিডক ইহুিদ পাষাক 
c. ছিব: ইিতহ বাহী িশখ পাষাক 
d. ঐিতহ বাহী মুসলীম পাষাক স ূণ পদা ব তীত (িহজাব) 

 e. ঐিতহ বাহী মুসলীম পাষক স ূণ পদা সহীত (িনকাব) 
 

আপিন এসব পাষাকসমূহ পিরিহত কােরা সােথ কথা বলেত আপিন কতটা  বাধ করেবন যিদ উদাহরণ রুপ তারা আপনার 
কােছ পথ জানেত চায়? 

 [LOOP ITEM] 
 

1. খুবই   
2. মাটামু   
3. ও নয় অ ও নয় 
3. মাটামু  অ  
4. খুবই অ  

 5. জািন না 
6. উ র িদেত চাই না 

 
 
[sharia] ASK IF MUSLIM (BQ105B=11) DOING SELF COMPLETION (NONRESP=1 OR 
3) 
 

এবং ি েটেন শরীয়া আইন বতন এর ব াপাের এ সকল িববরণগুেলার িদেক তািকেয়, কান  আপনার আপনার দৃি ভি র সবচাইেত 
কাছাকািছ আেস? 
 
1. শরীয়া আইন বতন করা হাক, যা হে  ইিতহ বাহী ইসলািমক আইন, সকল ে  
2. শরীয়া আইন বতন করা হাক, তেব শুধু যিদ দ  ি শ আইেনর লংঘন না কের 

 3. শরীয়া আইন বতন না করা হাক।  
 4. জািন না 

5. উ র িদেত চাই না  
 
[MH12-For each of the following statements please indicate how much it 
would bother you… 
 
a. যিদ আপনার কান ঘিন  আ ীয় একজন তা  ব ি েক িবেয় করেত যান if not white at Bq58) 
b. যিদ আপনার কান ঘিন  আ ীয় একজন কৃ া  ব ি েক িবেয় করেত যান (if not black at Bq58) 
c. যিদ আপনার কান ঘিন  আ ীয় একজন এশীয় ব ি েক িবেয় করেত যান(if not asian at Bq58) 
d. যিদ আপনার কান ঘিন  আ ীয় একজন মুসলমান ব ি েক িবেয় করেত যান (if not Muslim at Bq105b) 
 
  1. িবপুল পিরমােণ 
  2. অেনক 
  3. সামান  
  4. তমন নয় 
  5. মােটও না 
  6. জািন না 
  7. উ র িদেত চাই না 

 
 
 
[Conviol] [If first iteration} আপিন িক কখেনা সিহংস িবে াভ দশন বা িতবাদ সমথন করেবন িন বিণত 
পিরি িতগুেলােত... 
[If second or third iteration]: এবং আিম িক কখেনা সিহংস িবে াভ দশন বা িতবাদ সমথন করেবন… 
 
          [RANDOMISE ORDER] 
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- যিদ ি শ সরকার এমন  এক  যু  শুরু করেত যায় যা আপিন সমথন কেরন না 
- যিদ ি শ সরকার এমন এক  কর বৃি  পাস কের যা আপিন ভেবিছেলন অন ায  
- চা রী চু তী িতবাদ করেত 

 
1. হ াঁ 
2. না 
3. জািন না 
4. উ র িদেত চাই না 

 
যিদ িত  ে  হ াঁ হয়: 
 
          কান , যিদ কান , িন বিণত ব ব া আপিন সমথন করেবন স সকল পিরি িতেত: 
 
িডিপ নাট - কাড 1+2 কবলমা  বহুেকাড করা যােব 
 

1. স ি  ংস 
2. পুিলশ অিফসারেদর আ মণ 
3. এগুেলার কান ই নয় 
4. জািন না 
5. উ র িদেত চাই না 

 
 
 

[TEXT] ASK ALL DOING SELF COMPLETION (IF NONRESP=1 OR 3) 
 
এই অংশ  স ূণ করার জন  আপনােক ধন বাদ 
 
আপনার উ র স ূণ গাপনীয় থাকেব। আপিন যিদ কান উ ের িফের যেত চান কতা আপনােক স  িকভােব করেত হেব তা 
বেল িদেত পারেবন।  
 
অন থায় দয়া কের কন িনউ শ করুন পরবত  অংেশ যাওয়ার জন ।  

 
[SCEND] IF NONRESP = 1 

 
দয়া কের কি উটার  কতার কােছ হ া র করুন। 
 

 কতা কাড 1 কন িনউ করার জন 
  

1. কন িনউ 
NO DK NO REF 



 

 36 

Section 7: Discrimination, prejudice and social distance 
 

 
 
[EDSIS1] ASK ALL 

 
বষম  ঘটেত পাের যখন মানুেষর সােথ অন ায  আচরণ করা হয় কারণ তারা অন েদর চাইেত আলাদা। গত 5 বছের, আপিন িক 
অনুভব কেরেছন য ইউেকেত আপিন বষেম র ীকার হেয়েছন বা আপনার িত অন ায  আচরণ করা হেয়েছ আপনর নৃতাি কতা, 
জািত, চামড়ার রং, ভাষা, বাচনভ ী, ধম, বয়স, িল , যৗনতা বা অ মতার কারেণ? 
 
1. হ াঁ 
2. না 
DK REF 

 
[EDSIS2] If Yes (EDSIS1 = 1) 
 

গত 5 বছের, ি েটেন কতটা ঘন ঘন আপিন এমন বষম  বা অন ায  আচরণ অনুভব কেরেছন   
 পড়ুন 
 
 1. ায়শই 
 2. মােঝমােঝ 
 3. কাদিচ� 
 DK REF 
 
[EDSIS3] If Yes (EDSIS1 = 1) 
 

এবং এই কাড এর িদেক তািকেয়, গত 5 বছের, আপিন িক অনুভব কেরেছন য আপনার িবরুে  এই সকল কারণসমূেহর কান র 
জন  বষম মূলক আচরণ করা হেয়েছ? 
 
দয়া কের আপনার উ র এই কাড হেত হণ করুন - কাড 53 
 
েযাজ  সকল কাড করুন 

 
1 আপনার নৃতাি কতা, জািত বা চামড়ার রং 
2 আপনার ভাষা বা বাচনভ ী 
3 আপনার ধম 
4 আপনার বয়স 
5 আপনার িল  
6 আপনার যৗনতা 
7 এক  অ মতা 
8 এর কান ই নয় 
DK REF 

 
 
[EDSIS4] If Yes (EDSIS1 = 1) 
 

এবং গত 5 বছের, আপিন িক অনুভব কেরেছন য ি েটেন আপিন বষম  বা অন ায় আচরেণর ীকার হেয়েছন, এর কান এক  
এক  পিরি িতগুেলােত? 

 
 দয়া কের আপনার উ র এই কাড হেত হণ করুন - কাড 54 
 
 েযাজ  সকল কাড করুন 

  
1 রা ায় 
2 এক  দাকান, ব াংক, র ু ের  বা পাব এ 
3 কমে ে  বা চা রী বা পেদা িতর জন  আেবদন করার সময় 
4 পুিলশ বা আদালেতর সােথ কাজ করার সময় 
5 ু ল, কেলজ বা িব িবদ ালয় এ 
6 অিভবাসন বা অন  সরকারী অিফস বা অিফসারেদর সােথ কাজ করার সময় 
7 ব ু েদর, িতেবশীেদর সােথ সামািজক িমলনীেত  
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8 পািরবািরক িমলনীেত 
9 এর কান ই নয় 
DK REF 
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Section 8: Ethnic social capital and mobilization 
 

 
 
[EDSPC1a] IF RESPONDENT IS NOT FROM MIXED BACKGROUND [BQ58 <> 5-8] 
 

য শহর বা টাউেন আপিন থােকন তার কাছাকিছ কান (RESPONDENT’S ANSWER FROM BQ58) নতৃাি ক, 
সাং ৃ িতক বা ধম য় সংগঠন বা াব িক আপিন িচেনন?  

 
1 হ াঁ 
2 না 
DK REF 

 
[EDSPC1b] ASK ALL 

আপিন িক কান নৃতাি ক বা সাং ৃ িতক সংগঠন বা াব এর কমাকাে  গত 12 মােস অংশ হণ কেরিছেলন? 
 
1 হ াঁ 
2 না 
DK REF 

 
[EDSPC2a] ASK ALL 
 

আপিন িক অন  কান ধরেণর সংগঠন বা ােবর কমকাে  গত 12 মােস অংশ হণ কেরিছেলন?  
 
েয়াজন হেল ট করুন: উদাহরণ রুপ, এক  াটস ম, হিব াব, চ াির  প, রাজৈনতীক বা নাগিরক প, িচে ন’স ুল 
প ইত ািদ 

 
1 হ াঁ 
2 না 
DK REF 

 
[EDSPC2b] IF YES (EDSPC2A=1) 
 
 কান ধরেণর সংগঠন (সমূহ) এ আপিন সি য় িছেলন?   
 

 কতা: 3  পয  উ র কাড করুন। যিদ 3 এর অিধক সংগঠেনর সােথ জিড়ত থােকন দয়া কের উ রদাতার কােছ সবািধক 
গুরু পূণ সংগঠনগুেলা কাড করুন 

 
 িডিপ – িতন  পয  উ র হণ করুন 
 

1. াটস াব বা ম 
2. হিব াব 
3. চ াির  প 
4. রাজৈনিতক বা নাগিরক প 
5. িচে ন’স ুল প 
6. অন  (WRITE IN) 
DK REF 

 
িডিপ - লুপ EDSPC2c1-3 িতন  পয  EDSPC2B এ বাছাইকৃত িত  উ র এর জন । িত  লুপ রকড এর মেধ  EDSPC2B 
হেত কান ধরেণর সংগঠেনর কথা িজে স করা হে  
 
 
[EDSPC2c2] ASK ALL INVOLVED IN AT LEAST 1/2/3 TYPES OF ORGANISATION 
 

[LOOP ITEM] এর কত সংখ ক সদস  আপনার মত একই নৃতাি ক বা ধম য় গা ী হেত আগত? এটা িক ... 
 
1. তােদর সকেল 
2. তােদর বশীর ভাগই 
3. তােদর ায় অেধেকর মত 
4. তােদর িকছু 
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5. তােদর কউই নয়? 
DK REF 

 

Community cohesion 
 
 
 
 
[EDSSN1]  ASK ALL 
 

এখন, আিম আপনার কােছ জানেত চাইব যভােব আপনার নৃতাি কতা বা সং ৃ িত আপনার সামািজক জীবেন গুরু পূণ।  
 
যতদূর আপিন জােনন, আপনার কতজন ব ু র আপনার মত একই নৃতাি ক ব াক াউ  আেছ? 
পড়ুন 
 
1. তােদর সকেল 
2. তােদর বশীরভাগ 
3. তােদর অেধক এর মত 
4. তােদর িকছু 
5. তােদর কউই নয়? 
DK REF 

 
[EDSSN2]  ASK ALL 
 

যতদূর আপিন জােনন, যােদর সােথ আপিন কাজ কেরন তােদর মেধ  কতজেনর আপনার মত একই নৃতাি ক ব াক াউ  রেয়েছ? 
 

1. তােদর সকেল 
2. তােদর বশীরভাগ 
3. তােদর অেধক এর মত 
4. তােদর িকছু 
5. তােদর কউই নয়? 
DK REF 

 
 [EDSSN3]  ASK ALL 
 

As far as you know, how many of the people in your neighbourhood 
have the same ethnic background as you? 
 
1. তােদর সকেল 
2. তােদর বশীরভাগ 
3. তােদর অেধক এর মত 
4. তােদর িকছু 
5. তােদর কউই নয়? 
 
DK REF 
 

[EDSSN4] ASK ALL  
 যতদূর আপিন জােনন, আপনার গীজার বা আপনার উপাসনালয় এর কতজেনর আপনার মত একই নৃতাি ক ব াক াউ  রেয়েছ? 

 
1. তােদর সকেল 
2. তােদর বশীরভাগ 
3. তােদর অেধক এর মত 
4. তােদর িকছু 
5. তােদর কউই নয় 
DK REF 
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Persuaded to vote 
 
 
[Relvot]  ASK IF HAS A RELIGION (BQ105B=1-14) 
 

িনবাচন চারািভযান চলাকােল আপনার ানীয় উপাসনালয় িক সদস েদর িনবাচেন ভাট দােন উ�সািহত কেরিছল? 
 
1. হ াঁ 
2. না 
DK REF 

 
 
[bq56a] ASK ALL 

 
কাড F5  
কউ িক, উদাহরণ রুপ, একজন ব ু , পিরবােরর একজন সদস , বা কম েলর কউ, সা িতক সাধারণ িনবাচেন কান িনিদ  পা েক 
ভাট দােনর ব াপাের উ ু  করেত চ া কেরিছল?  
দয়া কের এই কাড হেত আপনার উ র হণ করুন।  

 অনুস ান: অন  কউ? 
 েযাজ  সকল কাড করুন 
 িডিপ নাট: কবলমা  1-8 কাডসমূহ বহুেকাড হেত পাের 
 

1 ব ু (রা) 
2 পিরবােরর সদস  (রা) 
3 কম েলর কউ 
4 গীজার কউ বা উপাসনালেয়র কউ 
5 িতেবশীগণ হেত কউ 
6   আপনার নৃতাি ক, সাং ৃ িতক বা ধম য় সংগঠন বা াব এর কউ 
7   অন  সংগঠন বা াব হেত কউ 
8 অন  কান ব ি  (বগ) 
9 কউ আমােক বাঝােত চায়িন 
DK REF 

 
 
 
 

Media use and party contact 
 
 
[bq88a] ASK ALL 
 

আপিন িক িনয়িমত এক  দিনক পি কা পাঠ কেরন – হয় মুি ত সংখ া বা অন লাইেন? 
 
1 হ াঁ 
2 না 

 DK REF 
 
[bq88b] IF ‘yes’ [bq88a=1] 
 
 কান দিনক পি কা  আপিন সবচাইেত বশী পেড়ন? 
 কবলমা  একক কাড 
 
 কাড দশন করুন 
 

 
1 ডইলী মইল/ শ ডইলী মইল 
2 ডইলী ার/ ডইলী ার অব টল া  
3 ডইলী টলী াফ 
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4 এ ে স 
5 িফনানিশয়াল টাইমস 
6 গািডয়ান 
7 ইনিডেপে  
8 িমরর/ শ িমরর/ ডইলী রকড 
9 িদ টসম ান 
10 িদ সান 
11 িদ টাইমস 
12 ওেয় ান মইল 
13  মে া 
14  িদ ইিভিনং া াড 
15  আপনার শহেরর ানীয় পি কা 
16 িনয়িমত কান ই নয় 
17 অন  (WRITE IN) 
DK REF 

[Ethnews] ASK ALL 

এবং আপিন িক িনয়িমত (অন ) কান পি কা পেড়ন য  আপনার নৃতাি ক বা ধম য় কিমউিন র উপর আেলাকপাত কের? 
 

1 হ াঁ 
2 না 
DK REF 

 
[EthnewsY] IF YES (ethnews = 1) 
  

কান নৃতাি ক বা ধম য় পি কা আপিন সবচাইেত বশী পেড়ন? 
  
 উ র টাইপ করুন 
 DK REF 
  

[EthTV] ASK ALL – TBC 
 
 কবলমা  ি শ রানীিতর কথা িচ া করেল, এই কাড এর কান মাধ ম হেত আপিন সা িতক িনবাচনী চারািভযান এবং ি েটেনর 
মেধ র িবষয় স েক তথ  পান? েযাজ  সকল কাড করুন? 
 
কাড দশন করুন 
  

1 সংবাদপ  
2 ম াগািজন 
3 িভ 
4 রিডও 
5 ই ারেনট 
6 এর কান ই নয় 

 
যিদ এেকর অিধক কাড করা হয় 
 
[EthTV2] এবং কান  আপনার জন  সবািধক গুরু পূণ মাধ ম িছল? 
 

1 সংবাদপ  
2 ম াগািজন 
3 িভ 
4 রিডও 
5 ই ারেনট 

 
যিদ INFO AT ETHTV এর এক  মাধ ম বাছাই করা হেয় থােক 
 
[Medeth] এবং [textfill of most important source of info from EthTV2: 
newpapers/ magazines/ TV programmes/ radio programmes/ internet material] 
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এর কথা িচ া করেল যােত আপনার েবশ হেয়েছ। এটা িক আপনার নৃতাি ক বা ধম য় প ক িনিদ ভােব উে শ  কের িছল, নািক এ  সবার 
উে েশ  িছল? 
 
কাড করুন যিদ উভয়ই েযাজ  হয় 
 
 1. িনজ  নৃতাি ক প 
 2. িনজ  ধম য় প 
 3. সকেল 
 DK REF 
 
 

ASK ALL  

[PostQ86.1]  

সা িতক িনবাচনী চারািভযােনর সময় কান এক  রাজৈনিতক দল িক আপনার সােথ যাগােযাগ কেরেছ? 

1 হ াঁ 
2 না 
 
 IF 'yes' AT [PostQ86.1]  
 [PostQ86.2] 
 সা িতক িনবাচনী চারািভযােনর সময় কান রাজৈনিতক দল আপনার সােথ যাগােযাগ কেরেছ? 
 অনুস ান:  অন  কান ? 
 েযাজ  সকল কাড করুন 
 বহুেকাডকৃত (Maximum of 9 codes) 
1 লবার  
2 কনসারেভ ভ 
3 িলবারাল ড ােমাে ট 
4 শ ন াশনাল পা  
5 াইড িসমর ু
6 ীন পা  
7 ইউনাইেটড িকংডম ইনিডেপনেড  পা  (UKIP) 
8 ি শ ন াশনাল পা  (BNP) 
9 অন  (WRITE IN) 
 
 
 IF 'other' AT [PostQ86.2] 
 দ  অন  উ র িলখুন 
 উ   (MAXIMUM OF 60 CHARACTERS)  
 
 
 
[bq89C]  IF RESPONDENT IS NOT FROM MIXED BACKGROUND [BQ58 <> 5-8] 
 REPEAT FOR EACH PARTY MENTIONED AT BQ89B 
 
িডিপ - INGROUPER FILE দখুন DEFN OF TEXT FILL এর জন  
 

এবং আপিন িক মেন করেত পােরন <Party from BQ89b> ক ানভাসার িক <ingrouper1> িছল বা না?
  

 
1. হ াঁ, <ingrouper1> 
2. না, িছল না <ingrouper1> 
3. মেন নাই 
DK REF 

 
 
[bq93a] ASK ALL 
 



 

 43 

আপিন িক িনয়িমত ই ারে  ব বহার কেরন? 
 
1 হ াঁ 
2 না 
DK REF 

 
 
 
[bq93c] IF YES (BQ93A=1) 
 

সা িতক সাধারণ িনবাচেনর িবষেয় আপিন তথ  পেত বা িবিনময় করেত ই ারেনট কতটা ব বহার কেরেছন... 
পড়ুন 
 
1 িবপুল পিরমােণ, 
2 মাটামু  পিরমােণ, 
3 খুব বশী নয়, 
4 বা, মােটও নয়? 

 DK REF 
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Section 9: Classification Part 2 (Mainly drawn from main 
BES)   
 
[bq71a] ASK ALL 
 
 আপনার জ  কান দেশ হেয়িছল? 
 

1 ইংল া  
2 টল া  
3 ওেয়লস 
4 আয়ারল া   
5 অন  [WRITE IN] 
DK REF 

 
[BQ71F] IF BORN IN UK [BQ71A=1-4] 
 
 আপনার িপতার জ  কান দেশ হেয়িছল? 
 

1 ইংল া  
2 টল া  
3 ওেয়লস 
4 আয়ারল া ড  
5 অন  [WRITE IN] 
DK REF 

 
[BQ71M] IF BORN IN UK [BQ71A=1-4] 
 
 আপনার িপতার জ  কান দেশ হেয়িছল? 
 

1 ইংল া  
2 টল া  
3 ওেয়লস 
4 আয়ারল া   
5 অন  [WRITE IN] 
DK REF 
 

[BQ71X] IF MOTHER AND FATHER BOTH BORN ABROAD [BQ71F=5 & BQ71M=5] 
 
কতা: উ রদাতার মাতা িক তার িপতার দেশই জ  হণ কেরিছেলন। 

 
1 হ াঁ 
2 না 
 

 
[bq71b] If not born in UK [bq71a=5] 
 
 আপিন কত সােল থম ইউেকেত আেসন? 
  
 বছর বা বয়স িলখুন যিদ েয়াজন হয় 
 
 DK REF 
 
[EDSR1a1] If not born in UK [bq71a=5] 

 
আপনার জ ভূিমেত িক এখনও আপনার পিরবার বাস কের? [Family includes children, 
brothers, sisters, parents, grandparents, aunts, uncles, cousins 
(first, second and third), great aunts, great uncles and all 
other relatives] 
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1 হ াঁ 
2 না 
DK REF 
 

[EDSR1b1] If not born in UK [bq71a=5] 
 
ি েটেন (ANSWER FROM BQ71B এ আসার পর থেক, আপিন িক কখেনা আপনার জ ভূিমেত িফের িগেয়েছন? 
[Include all trips, regardless of purpose of trip (business, 
pleasure, etc), age of respondent or length of stay] 

 
1 হ াঁ 
2 না 
DK REF 

 
[EDSR1b1Y] IF YES (edsr1b1 = 1) 
 
 কতবার? এটা িক... 
 

1. কবলমা  একবার 
2. 2 হেত 4 বার 
3. 5-9 বার 
4. 10 বার বা তারও বশী? 
DK REF 

 
[EDSR1c] IF HAVE FAMILY IN COUNTRY OF BIRTH [EDSR1a1=1] 
 

গত বার মােস, কতবার আপিন আপনার পিরবার যারা এখেনা আপনার জ ভূিমেত বাস করেছ তােদর দেখেছন, কথা বেলেছন, 
িলেখেছন বা ই-মইল কেরেছন? 
 
1. কবলমা  একবার 
2. 2 হেত 4 বার 
3. 5-9 বার 
4. 10 বার বা তারও বশী? 
DK REF 

 
[PolintR] IF NOT BORN IN BRITAIN [bq71a = 5] 
  
 কাড A1  

এবং আপনার সাধারণভােব কতটা আ হ আেছ আপনার জ ভূিমর রাজনীিতেত িক হে  স ব াপাের?  
 (Please take your answers from this card) 
 

1 িবপুল পিরমাণ 
2 বশ খািনকটা 
3 িকছুটা 
4 তমন নয় 
5 মােটও না 
DK REF 

 
 
[EDSF1a2] IF FATHER WAS BORN ABROAD [BQ71F = 5] 
  

আপনার িক এখেনা পিরবার আেছ যারা বাস করেছন <father’s  country of birth (BQ71F)> 
?  [Family includes children, brothers, sisters, parents, 
grandparents, aunts, uncles, cousins (first, second and third), 
great aunts, great uncles and all other relatives] 
 
1 হ াঁ 
2 না 
DK REF 
 

[EDSF1b2] IF FATHER WAS BORN ABROAD [BQ71F = 5] 
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 আপিন িক <father’s  country of birth (BQ71F)> মণ কেরেছন, গত পাঁচ বছের? 

 
1 হ াঁ 
2 না 
DK REF 

 
 
[EDSF1c] IF HAVE FAMILY IN FATHER’S COUNTRY OF BIRTH [EDSF1a2=1] 
 

গত বার মােস, কতবার আপিন আপনার পিরবার যারা এখেনা <father’s  country of birth 
(BQ71F)> এ বাস করেছ তােদর দেখেছন, কথা বেলেছন, িলেখেছন বা ই-মইল কেরেছন? 
 
1. কবলমা  একবার 
2. 2 হেত 4 বার 
3. 5-9 বার 
4. 10 বার বা তারও বশী? 
DK REF 

 
[PolintF] IF FATHER WAS BORN ABROAD [BQ71F = 5] 
  
 কাড A1  

এবং আপনার সাধারণভােব কতটা আ হ আেছ <father’s  country of birth (BQ71F)> এর 
রাজনীিতেত িক হে  স ব াপাের?  

 (Please take your answers from this card) 
 

1 িবপুল পিরমাণ 
2 বশ খািনকটা 
3 িকছুটা 
4 তমন নয় 
5 মােটও না 
DK REF 

 
[EDSM1a2] IF MOTHER BORN ABROAD IN DIFFERENT COUNTRY TO FATHER [BQ71X = 
1] 
  

আপনার িক এখেনা পিরবার আেছ যারা বাস করেছন <mother’s  country of birth (BQ71M)> 
?  [Family includes children, brothers, sisters, parents, 
grandparents, aunts, uncles, cousins (first, second and third), 
great aunts, great uncles and all other relatives] 
 
1 হ াঁ 
2 না 
DK REF 
 

[EDSM1b2] IF MOTHER BORN ABROAD IN DIFFERENT COUNTRY TO FATHER [BQ71X = 
1] 
 

আপিন িক <mother’s  country of birth (BQ71M)> মণ কেরেছন, গত পাঁচ বছের? 
 
1 হ াঁ 
2 না 
DK REF 

 
 
[EDSM1c] IF HAVE FAMILY IN MOTHER’S COUNTRY OF BIRTH [EDSM1a2=1] 
 

গত বার মােস, কতবার আপিন আপনার পিরবার যারা এখেনা <mother’s  country of birth 
(BQ71M)> এ বাস করেছ তােদর দেখেছন, কথা বেলেছন, িলেখেছন বা ই-মইল কেরেছন? 
 
1. কবলমা  একবার 
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2. 2 হেত 4 বার 
3. 5-9 বার 
4. 10 বার বা তারও বশী? 
DK REF 
 

[PolintM] IF MOTHER BORN ABROAD IN DIFFERENT COUNTRY TO FATHER [BQ71X = 
1] 
  
 কাড A1  

এবং আপনার সাধারণভােব কতটা আ হ আেছ <mother’s  country of birth (BQ71M)> এর 
রাজনীিতেত িক হে  স ব াপাের? 

 (Please take your answers from this card) 
 

1 িবপুল পিরমাণ 
2 বশ খািনকটা 
3 িকছুটা 
4 তমন নয় 
5 মােটও না 
DK REF 

 
[Q156] ASK ALL 
 
 আপিন িক একজন ি শ নাগিরক বা অন  কান দেশর নাগিরক? 
 

1. ি শ নাগিরক 
2. অন  দশ 
3. উভয়  
DK REF 
 

[Q157] If Q156 = 2 or 3 
 
 আপিন অন  কান দেশর নাগিরক? 
  
 উ র টাইপ করুন 
 DK REF 
 
 
 
[Reas1] ASK IF NOT BORN IN BRITAIN AND ENTERED BRITAIN WHEN 16 OR OVER 
(bq71a = 5 and bq71c>15) 
 
 ি েটেন বাস করেত আসার জন  আপনার কারণগুেলা িক? 
 
 পূব কােড ট করুন। েযাজ  সকল কাড করুন 
 

1. পিরবারেক স  বা যাগ দয়া 
2. ামী বা ী ক স  বা যাগ দয়া  
3. ছা  হওয়া 
4. উ ত জীবন 
5. াধীনতা 
6. অথ উপাজন 
7. ি েটেন শুধু বসবাস করা 
8. িনজ দেশ দাির তা 
9. িনজ দেশ যু  
10. িনজ দেশ িনপীড়ন 
11. অন  (WRITE IN) 
DK REF 

 
[Reas1a] ASK IF ACCOMPANYING FAMILY OR SPOUSE [Reas1 = 1 or 2] 
 
 আপনার [textfill:husband/wife/family’s] এর ি েটেন বাস করেত আসার জন  কারণগুেলা িক? 
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 পূব কােড ট করুন। েযা য সকল কাড করুন 
 

1. ি েটেন জ   
2. পিরবারেক স  বা যাগ দয়া 
3. ামী বা ী ক স  বা যাগ দয়া  
4. ছা  হওয়া 
5. উ ত জীবন 
6. াধীনতা 
7. অথ উপাজন 
8. ি েটেন শুধু বসবাস করা 
9. িনজ দেশ দাি তা 
10. িনজ দেশ যু  
11. িনজ দেশ িনপীড়ন 
12. অন  (WRITE IN) 
DK REF 

 
 
[Reas2] ASK IF NOT BORN IN BRITAIN AND ENTERED BRITAIN WHEN UNDER 16 
(bq71a = 5 and bq71c<16) OR IF BORN IN BRITAIN AND AT LEAST ONE PARENT 
WAS NOT BORN IN BRITAIN (bq71a=1-4 and (bq71f=5 or bq71m=5) 
 

িডিপ – ট টিফল হে  ‘PARENTS’’ যিদ BQ71A = 5 
যিদ BQ71A = 1-4, {THEN IF BQ71F=5, TEXTFILL IS ‘FATHER’S’; IF 
BQ71M = 5, TEXTFILL IS ‘MOTHER’S’; IF BOTH BQ71F = 5 AND BQ71M = 
5, TEXTFILL IS ‘PARENTS’!} 
 
আপনার [TEXTFILL: parents’/ mother’s/ father’s] এর ি েটেন বাস করেত আসার জন  
কারণগুেলা িক? 

 
 পূব কােড ট করুন। েযাজ  সকল কাড করুন 
 

1. পিরবারেক স  বা যাগ দয়া 
2. ামী বা ী ক স  বা যাগ দয়া  
3. ছা  হওয়া 
4. উ ত জীবন 
5. াধীনতা 
6. অথ উপাজন 
7. ি েটেন শুধু বসবাস করা 
8. িনজ দেশ দাি তা 
9. িনজ দেশ যু  
10. িনজ দেশ িনপীড়ন 
11. অন  (WRITE IN) 

 DK REF 
 
[L11] ASK ALL 
 
 ঘের কথা বলার জন  ইংেরজী িক আপনার ধান ভাষা?  
 
 1. হ াঁ 
 2. না 
 DK REF 
 
[L12] ASK IF NO [L11=2] 
 
 কান  ধান ভাষা য  আপিন ঘের বেলন?  
 কবল একক কাড  
 

1. আরবী 
2. বাংলা 
3. ফারসী 
4. ফ  
5. জামান 
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6. গুজরা  
7. হাউসা 
8. িহ ী 
9. ইগেবা 
10. িদশ 
11. মারা  
12. মীরপুির, পাহািড় 
13. পািলশ 
14. পা ািব  
15. িসি  
16. সামালী 
17. সািহলী 
18. িসেল   
19. তািমল 
20. তুিকশ 
21. উদ ু
22. ইেয়ারুবা 
23. অন  (WRITE IN) 
DK REF 

 
[L13] ASK IF NO [L11=2] 
 

আিম িক কবল যাচাই করেত পাির, দনি ন জীবেন, আপিন ইংেরজী বলায় কতটা দ  যখন েয়াজন? উদাহরণ রুপ টিলেফােন 
আলাপ করার জন  বা একজন পশাজীবী যমন িশ ক বা ডা ার এর সােথ কথা বলার জন ? আপিন িক বলেবন আপিন…  
পড়ুন 
 
1. খুব ভাল,  
2. মাটামু  ভাল,  
3. গেড়র নীেচ,  
4. বা খারাপ? 
5. কবল তঃ ূ তভােব: ম ব  নই  
DK REF 

 
[bq101a] ASK ALL 
 
 আপনার পিরবার িক এই বাসগৃহ র মািলক নািক ভাড়া কেরেছন?  
 কতা: “মািলক” বলেত মেগজও অ গত 
 

1 মািলক 
2 ভাড়া 
3 কান ই নয় 
DK REF 

 
[bq101b] IF ‘own’ [bq101a = 1] 
  
 আপিন িক আপনার গৃহর পুেরাপুির মািলক নািক মেগেজ আেছন? 
 

1 লীজেহা / ীেহা  এর পুেরাপুির মািলক 
2 ব েকর মাধ েম leasehold/freehold য় করেছন 
DK REF 

 
[bq101c] IF ‘rent’ [bq101a = 2] 
  
 আপিন কার কাছ হেত ভাড়া িনেয়েছন? 
 

1 লাকাল অথির  
2 িনউ টাউন ড াভলাপেম  কেপােরশন 
3 হাউিজং এ ােসািসেয়শন 
4 াপা  কা ািন 
5 চা রীদাতা 
6 অন  িত ান 
7 আ ীয় 
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8 অন  ব ি  
9 হাউিজং া  
10 ভাড়া ব তীত, দখেল আেছন 
11 অংশীদারী মািলকানা (e.g. part rent, part buy) 
97 অন  (WRITE IN) 
DK REF 

 
[bq102a] ASK ALL 
 
 আপিন িক বতমােন কান ড ইউিনয়ন বা াফ এ ােসািসেয়শন এর সদস ?  
 কতা: যিদ েয়াজন হয়, অনুস ান করুন কান   
 কতা: েযাজ  থম  কাড করুন 
 

1 হ াঁ, ড ইউিনয়ন 
2 হ াঁ, াফ এ ােসািসেয়শন 
3 না 
DK REF 

 
[bq102b] IF ‘no’ or DK [bq102A = 3 OR DK] 
  

আপিন িক কখেনা কান ড ইউিনয়ন বা াফ এ ােসািসেয়শন এর সদস  িছেলন?  
 কতা: েযাজ  থম  কাড করুন 
 

1 হ াঁ, ড ইউিনয়ন 
2 হ াঁ, াফ এ ােসািসেয়শন 
3 না 

 DK REF 
 
[bq103] ASK ALL 
  
 কত বছর বয়েস আপিন পূণকালীন িশ া শষ কেরেছন? 

 
বয়স েবশ করুন 
 
কখেনা িবদ ালয় এ যাইিন 
এখেনা িবদ ালয় এ আিছ পূণকালীন িশ ায় 
এখেনা িব িবদ ালয় এ আিছ পূণকালীন িশ ায় 
DK REF 

 
[bq104a] ASK ALL 
 
 আপনার িক কান ি শ িশ ামূলক বা কম-সং া  যাগ তা আেছ? 
 

1 হ াঁ 
2 না 
DK REF 
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[bq104b] IF ‘yes’ [bq104a = 1] 
  
 কাড P2  

এই কাড হেত উ র হণ কের, কান ি শ সেবা  যাগ তা  আপনার আেছ?  
 দয়া কের আমােক কবল এর পােশর না ার  িদন।   

যিদ যাগ তা  তািলকায় না থােক, যিদ স ব হয় সমমান স েক অনুস ান করুন। 
 
1 াতেকা র িডি  
2 থম িডি  
3 িব িবদ ালয/পিল িডে ামা 
4 িশ ক যাগ তা 
5 নািসং যাগ তা 
6 এইচএনিস/এইচএনিড, িস এ িগ স লেভল 4, এনিভিকউ/এসিভিকউ 4/5 
7 এ লেভল এবং সমমান 
8 শ হাইয়ার বা সমমান 
9 ওএনিস/ওএনিড. িস এ িগ স লেভল 3, এনিভিকউ/এসিভিকউ 3 
10 িজিসএসই এ*-িস, িসএসই ড 1, ও লেভল ড এ-িস 
11 শ া াড ডস, অিডনাির ব া স 
12 িজিসএসিস িড-িজ, িসএসই ডস 2-5, ও লেভল িড-ই 
13 িস এ িগ স লেভল 2, এনিভিকউ/এসিভিকউ 2 এবং সমমান 
14 িস এ িগ স লেভল 1, এনিভিকউ/এসিভিকউ 1 এবং সমমান 
15 ারীক াল এবং কমািশয়াল যাগ তাসমূহ 
16 িরকগনাইজড ড এ াে ি েসশীপ 
17 ইয়ুথ িনং সা িফেকট, ীল সীকারস 
18 অন  কািরগরী, পশাজীবী বা উ তর যাগ তা (WRITE IN) 
DK REF 

 
 
  
 
[Overs] ASK ALL 
 

আপনার িক এমন কান যাগ তা আেছ যা আপিন অন  দেশ অজন কেরেছন এবং আমােক এখেনা বেলনিন? আিম বলেত চাি  
িবদ ালেয় বা কেলেজ বা িব িবদ ালেয় কােজর বা িশ েণর বা াধীন ভােব আপনার িনেজর পড়ার মাধ েম অিজত যাগ তা? 

 
1. হ াঁ 
2. না 
DK REF 

 
[Otype] IF YES (OVERS = 1) 
 
 দশন করুন XX কাড 

এই কােডর কান বাক াংশ  এ  কান ধরেনর যাগ তা তা সবচাইেত কাছাকািছ বণনা করেত পাের? 
 

1 িবদ ালয় পরী া – িব িবদ ালয় েবশ েরর নীেচ (i.e. equivalent to GCSE/O-Level) 
2 িবদ ালয় পরী া – িব িবদ ালয় েবশ র (i.e. equivalent to A-Level) 
3 িব িবদ ালয় বা সমতর িত ান হেত থম িডি  (i.e. equivalent to BA, B.Ed, BSc) 
4 উ তর িডি  (i.e. equivalent to MA, MSc, PhD) 
5 বািণিজ ক যাগ তা (e.g. typing, shorthand, book-keeping, commerce) 
6 অন  কান ভােকশনাল বা কম সং া  যাগ তা 
7 অন  কান ধরেণর যাগ তা 

 DK REF 
 
[Disab] ASK ALL 
 

পরবত  কেয়ক  সমূহ আপনার া  এবং জীবন যা া স েক। 
 
আপনার িক কান ধরেণর দীঘ ময়াদী শািররীক বা মানিসক বকল , অসু তা বা অ মতা আেছ? দীঘ ময়াদী বলেত আিম বাঝাি  
য কান িকছু যা আপনার কমপে  12 মােসর এক  সময় ধের ভুিগেয়েছ বা যা আপনােক 12 মােসর এক  সময় ভুগােত পাের 

 
1. হ াঁ 
2. না 
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DK REF 
 
 
[bq106] ASK ALL 
 
 কাড P6 2 

এই কাড এর কান অ রগুেলা আপনার পিরবােরর সকল উ�স হেত কেরর পূেব সবেমাট আয় িতিনিধ  কের – সুিবধা, স য় 
এবং ইত ািদ অ ভু  কের? দয়া কের আমােক শুধু অ র  বলুন। 
 
1 Q 
2 T 
3 O 
4 K 
5 L 
6 B 
7 Z 
8 M 
9 F 
10 J 
11 D 
12 H 
13 P 
14 S 

 DK REF 
 
–––––––––––––––––– 
2 এই দশৃত কাড এমন দখায়: 
 
 

কেরর পূেব সকল উ�স হেত সা ািহক আয়  কেরর পূেব সকল উ�স হেত বা�সিরক আয় 
£96 এর কম Q £5,000 এর কম 
£97 – £192 T £5,001 – £10,000 

£193 – £288 O £10,001 – £15,000 
£289 – £384 K £15,001 – £20,000 
£385 – £480 L £20,001 – £25,000 
£481 – £577 B £25,001 – £30,000 
£578 – £673 Z £30,001 – £35,000 
£674 – £769 M £35,001 – £40,000 
£770 – £865 F £40,001 – £45,000 
£866 – £961 J £45,001 – £50,000 

£962 – £1,153 D £50,001 – £60,000 
£1,154 – £1,346 H £60,001 – £70,000 

£1,347 বা বশী P £70,001 -£80,000 
এখােন নতুন ণী S £80,001 বা বশী 

 
 
 
 
[bq107] ASK ALL 
 
 কাড P7  

এগুেলার মােঝ কান  আপনার (and your partner) জন  বতমােন ধান আেয়র উ�স? 
 
1 চা রী হেত আয় (own or spouse / partner's) 
2 পশাগত অবসরভাতা (সমূহ) – পূববত  চা রীদাতা (সমূহ) হেত 
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3 ব ি গত অবসরভাতা (সমূহ) 
4 রা  অবসর বা িবধবা অবসরভাতা (সমূহ) 
5 চা রী াথ  ভাতা/ বকার সুিবধা 
6 অবসরভাতা িডট/ নূন তম আয় িন য়তা/ অবসর া েদর আয় সহায়তা 
7 ইনভ ািলিড , অসু তা বা অ মতা অবসরভাতা বা সুিবধা (সমূহ) 
8 অন  রা  সুিবধা বা ট া  িডট (WRITE IN) 
9 স য় বা িবিনেয়াগ হেত সুদ 
10 ছা  া , বাসাির বা ঋণ  
11 িপতামাতা/অন  আ ীেয়র উপর িনভরশীল 
12 অন  ধান উ�স (WRITE IN) 

 
[bq109a] ASK ALL 
 
 কাড P8  
 এই কাড এর কান বণানা  আপনার ে  সেবা ম েযাজ  হয়? 
 

1 বতনভু  চা রীেত আিছ 
2 পূণকালীন িশ ায় আিছ 
3 ছয় মাস বা তার অিধক সময় ধের বকার 
4 ছয় মােসর কম সময় ধের বকার 
5 ায়ীভােব অসু  বা অস ম 
6 অবসর া  
7 ঘর দখােশানা করিছ 
8 অন  িকছু করিছ (WRITE IN) 
DK REF 

 
[bq109b]  ASK ALL MARRIED OR LIVING WITH PARTNER [bq100 = 1 OR 2] 
 
 কাড P8 

এবং কােডর কান বণনা  আপনার ী/ ামী/স ীর ে  সেবা ম েযাজ  হয়? 
 
1 বতনভু  চা রীেত আিছ 
2 পূণকালীন িশ ায় আিছ 
3 ছয় মাস বা তার অিধক সময় ধের বকার 
4 ছয় মােসর কম সময় ধের বকার 
5 ায়ীভােব অসু  বা অস ম 
6 অবসর া  
7 ঘর দখােশানা করিছ 
8 অন  িকছু করিছ (WRITE IN) 
DK REF 

 
[bq109c] IF IN WORK [bq109a = 1] 
 
 কাড P8a 
 এই কাড এর কান বণনা  আপনার ে  সেবা ম েযাজ  হয়? 
 

1 চাকিরজীবী 
2 আ  কমসং ান িক  চা রীদাতা ব তীত 
3 আ  কমসং া্ন িক  চ রীদাতা সহীত  
4 িবনা বতেনর পািরবািরক কম 
DK REF 

 
[bq109d] IF PARTNER IN WORK [bq109b = 1] 
  
 কাড P8a  

এই কােডর কান বণনা  আপনার ী/ ামী/স ীর ে  সেবা ম েযাজ  হয়? 
 

1 চাকিরজীবী 
2 আ  কমসং ান িক  চা রীদাতা ব তীত 
3 আ  কমসং া্ন িক  চ রীদাতা সহীত  
4 িবনা বতেনর পািরবািরক কম 
DK REF 
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[bq110a] ASK ALL 
 
 কাড P9  

এই কাড হেত আমােক দয়া কের বলুন কান  আপনার কােজর ধরণ সেবা ম বণনা কের। (If you are not 
working now, please tell me what you did in your last job). 
 
1 পশাজীবী বা উ  কািরগির কাজ 
2 ব ব াপক বা বীণ শাসক 
3 ািরক াল 
4 িব য় বা সবা 
5 ছাট ব বসা মািলক 
6 অন  কম েদর ফারম ান বা ত াবধায়ক 
7 দ  শািররীক ম 
8 অধ-দ  বা অদ  শািররীক ম 
9 অন  (WRITE IN) 
10 কখেনাই কাজ কিরিন 
DK REF 

 
 
[bq110b]   IF ‘married’ OR ‘living with a partner’ [bq100=1 OR 2] 
   
 কাড P9 আবােরা  

একই কাড হেত, দয়া কের আমােক বলুন কান  আপনার (husband/wife/partner) এর কাজ (or did 
in (his/her) last job) এর ধরণ সেবা ম বণনা কের। 
 
1 পশাজীবী বা উ  কািরগির কাজ 
2 ব ব াপক বা বীণ শাসক 
3 ািরক াল 
4 িব য় বা সবা 
5 ছাট ব বসা মািলক 
6 অন  কম েদর ফারম ান বা ত াবধায়ক 
7 দ  শািররীক ম 
8 অধ-দ  বা অদ  শািররীক ম 
9 অন  (WRITE IN) 
10 কখেনাই কাজ কিরিন 
DK REF 

 
[LFS116] IF NOT ‘never worked’ [NOT bq110a = 10] 
 
 আপিন িক কাজ কেরন/কেরেছন...  
 1. এক  ব ি গত ফাম বা ব বসা বা িলিমেটড কা ািন এর জন 
 2. বা অন  কান ধরেণর সংগঠেনর জন ? 
 DK REF 
 
[LFS117] যিদ অন  সংগঠন হয় [LFS116 = 2] 
 
কান ধরেণর অ-ব ি গত সংগঠন িছল এ ? 
 
1 এক  পাবিলক িলিমেটড কা ািন/িপএলিস? 
2 এক  জাতীয়করণ িশ /রাি য় কেপােরশন?  
3 ক ীয় সরকার বা িসিভল সািভস? 
4 ানীয় সরকার বা কাউি ল (including police, fire services and local authority 
controlled schools/colleges)? 
5 এক  িব িবদ ালয় বা অন  কান া  এর অথায়েন িশ া িত ােন (include 'opted-out' schools)? 
6 এক  া  কতৃপ  বা এনএইচএস া  এ? 
7 এক  চ াির , ােসবী সংগঠন বা া  এ? 
8 সশ  বািহনী? 
9 নািক এ  অন  কান ধরেণর সংগঠন িছল? 
 
DK REF 
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[bq111b]  IF ‘married’ or ‘living with a partner’ AND NOT ‘never 
worked’ [bq100 = 1 or 2 and NOT (bq110b = 10)] 
  
 কাড P10 আবারও  
 
[LFA116b] আপনার স ী িক কাজ কেরন/কেরেছন... 
 
 1. এক  ব ি গত ফাম বা ব বসা বা িলিমেটড কা ািন এর জন 
 2. বা অন  কান ধরেণর সংগঠেনর জন ? 
 DK REF 
 
[LFS117b] যিদ অন  সংগঠন হয় [LFS116b = 2] 
 
কান ধরেণর অ-ব ি গত সংগঠন িছল এ ? 
 
1 এক  পাবিলক িলিমেটড কা ািন/িপএলিস? 
2 এক  জাতীয়করণ িশ /রাি য় কেপােরশন?  
3 ক ীয় সরকার বা িসিভল সািভস? 
4 ানীয় সরকার বা কাউি ল (including police, fire services and local authority 
controlled schools/colleges)? 
5 এক  িব িবদ ালয় বা অন  কান া  এর অথায়েন িশ া িত ােন (include 'opted-out' schools)? 
6 এক  া  কতৃপ  বা এনএইচএস া  এ? 
7 এক  চ াির , ােসবী সংগঠন বা া  এ? 
8 সশ  বািহনী? 
9 নািক এ  অন  কান ধরেণর সংগঠন িছল? 
 
DK REF 
 
  

 
[L104] ASK IF PRIVATE FIRM [LFS116 = 1] 
 

কাড দশন করুন  
িন বিণত কান বণনা  সেবা ম েযাজ  হয় যতদূর আপিন জােনন আপিন যখােন কাজ কেরন তার মািলকানা স েক? 
 
1. আমার কমে  তা  ি শ মািলকেদর অধীেন 
2. আমার কমে  সংখ ালঘ ুনৃতাি ক গা ীর কােরা মািলকানার অধীেন 
3. আিম জািন না এর মািলক ক 
4. েযাজ  নয় – িবিভ  ধরেণর নানা মানুেষর মািলকানা 
DK REF 

  
[bq112] ASK ALL 
   
 এই বা ােন (your part of) িক এক  টিলেফান রেয়েছ? 
 

1 হ াঁ 
2 না 
DK REF 

 
[bq112b] IF ‘yes’ AT [bq112a] 
  

য মত সা া�কার  পিরচািলত হেয়েছ তা িন ত করেত য কান জিরেপর কেয়ক  সা া�কার আমার দ র কতৃক যাচাই করা 
হয়। যিদ আমার দ েরর আপনার সােথ যাগেযাগ করার েয়াজন হয়, আমরা আপনার টিলেফান না ার  পল সুিবধা হেব।  
 
যাগ করুন যিদ েয়াজন হয়: আপনার ফান না ার আপনার স িত ব তীত ািড ম এর বাইের অন  কােরা কােছ যােব না।   
 
না ার দান করা হেল, ARF এ িলখুন  
যিদ এক এর অিধক না ার হয়, িজে স করুন কান েত পুনেযাগেযাগ করা সবচাইেত সুিবধাজনক হেব 
 
1 না ার দান করা হেয়েছ 
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2 না ার িদেত অ ীকার করা হেয়েছ/ দয়া হয়িন 
 NO DK NO REF 
 
[bq113c] ASK ALL 
  
 এবং, আমরা িক আপনার মাবাইল ন র ও পেত পাির?  
 

যিদ মাবাইল না থােক: অন  কান না ার আিছ িক যখােন (ও) আপনােক পাওয়া যােব?  
 যিদ না ার পাওয়া যায়, ARF এ িলখুন 
 

1 না ার দান করা হেয়েছ 
2 না ার িদেত অ ীকার করা হেয়েছ/ দয়া হয়িন/মাবাইল বা ি তীয় ফান নই 
NO DK NO REF 
 

[bq114] ASK ALL 
 আপনার িক ইেমইল এবং ই ারেনট এ েবশািধকার রেয়েছ? 
 

1 হ াঁ 
2 না 
DK REF 

 
[bq114a] ASK ALL 
 

এ  সা া�কােরর শষ। আমরা এই অিত গুরু পূণ েজে  আপনার সহেযািগতার জন  কৃত । পরবত েত আমরা ায় এক বছর 
সমেয়র মেধ  এক  ফেলা আপ পযেব ণ করব এবং পুনরায় আপনার সােথ যাগােযাগ করেত চাইব। এটা িক ক হেব?  
 
এবং যিদ েয়াজন হয়: কান সা া�কার কল এর পূেব, আমরা আপনার কােছ পুনরায় িলখেবা, এবং আপনার, অবশ ই, সই সমেয় 
বাছাই করার অিধকার থাকেব আপিন অংশ হণ করেবন িকনা। 
 
1 হ াঁ 
2 না 
NO DK NO REF 

 
[bq114b] IF ‘yes’ AT [bq114] AND ‘yes’ AT [bq114a] 
  

ফেলা-আপ পযেব ণ  ই ারেনট পযেব ণ এর রূপ িনেত পাের। আপিন িক এক  ইেমইল কানা িদেত পারেবন য  আমরা 
ব বহার করেত পারব এর জন  যাগােযাগ করেত?  

 যিদ দয়া হয়. ARF এ িলখুন 
 

1 ইেমইল কানা দান করা হেয়েছ 
2 ইেমইল কানা অ ীকার করা হেয়েছ/ দান করা হয়িন 
NO DK NO REF 

 
[Trans] কতা উ রদাতা িক সা া�কাের সহেযািগতা করার জন  অনুবাদক ব বহার কেরেছন? 
 
1. হ াঁ 
2. না 
 
যিদ হ াঁ হয় [Trans = 1] 
 
[Trans2] অনুবাদক ই ারিভউ েক কান ভাষায় অনুবাদ কেরেছন? 
 
1. পা াবী (Urdu script) 
2. পা াবী (Gurmukhi script) 
3. উদ ূ
4. িহ ী 
5. গুজরা  
6. বাংলা 
7. অন  ভাষা 
 
[Mail] আপিন িক উ রদাতার িনকট এক  ফরত ডাক মালা রেখ এেসেছন? 
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1. হ াঁ 
2. না 
 
যিদ না হয় [Mail = 2] 
 
[Mail2] িক কারেণ আপিন ফরত ডাক মালা রেখ আেসন িন? 
 
1. উ রদাতা অ ীকার কেরেছন 
2. উ রদাতার ভাষা সমস া িছল 
3. উ রদাতার এক  বকল  িছল মােন হে  তারা ফরত ডাক পূরণ করেত পারেতন না 
4. অন  কারণ (please specify) 
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