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SL. NO.

QUESTIONS AND FILTERS

RESPONSES

Basic information of adolescent girls
জেলা নির্বাচি করুি
district

Bogura

Please indicate the name of District

Jamalpur
Kushtia
Sherpur
Chapainawabganj

upazilla

উপজেলা নির্বাচি করুি

union

Please indicate the name of Upazilla
ইউনিয়ি নির্বাচি করুি

village

Please indicate the name of Union
গ্রাজের িাে নলখু ি

Khana_id

Name of Village
খািা আইনি
Household number of the respondent (if any)

hh_id

Household ID of the respondent

Girl_age

জ াোর র্য়স ক ?

ever_school

How old is she?
ু নে নক কখজিা স্কুজল নিজয়ছ?

Household ID will be automatically generated from the set
of variables of District, Upazilla, Union and Khana number

হ্াাঁ
Yes
িা
No

Have you ever attended School?

1

SL. NO.

QUESTIONS AND FILTERS

girlgrade

জ াোর নিক্ষাি জ াি্ া নক (সজর্বাচ্চ পািকৃ জেিী) ?

RESPONSES
Class 1

What is the last school grade she completed?

Class 2

(Only if ever_school=Yes)

Class 3
Class 4
Class 5
Class 6
Class 7
Class 8
Class 9
Class 10
SSC Pass
HSC
Enrolled in Honors/Degree
Others (specify)

Girl_edu

হ্াাঁ

ু নে নক র্ ব োজি স্কুজল র্া োদ্রাসায় াও?

Yes
িা

Is she currently in school?
(Only if ever_school=Yes)

No
Girl_marstat

জ াোর বর্র্ানহক অর্স্থা নক?

র্ ব োজি নর্র্ানহ

Marital Status of the girl of that household

Currently married

2

SL. NO.

QUESTIONS AND FILTERS

RESPONSES
নর্র্ানহ নকন্তু র্ ব োজি স্বােীর সজে র্সর্াস কজরি িা
Married but currently not living with husband
নর্ধর্া / স্বােী পনর ্াক্তা / ালাকপ্রাপ্ত
Widow/separated/divorced
অনর্র্ানহ

Girl_working

Unmarried
হ্াাঁ

ু নে র্ ব োজি নক জকাি কাে কর?

Yes
িা

Is she currently working?

No
SL. NO.

QUESTIONS AND FILTERS

101 *

কররোনো ভোইরোস সম্পরকে তথ্য ননয়োর নেরে তুমি নকোন নকোন
নসোসে রক মনভে রর োগ্য িরন কর?

RESPONSES
নিউে জপপার, জরনিও, টিনি
Newspapers, radio, or TV
সরকারর বেসরকারর ব ান/ এস এে এস

Which sources of information do you trust when it
comes to advice about prevention of coronavirus?

Informational calls/SMS
আত্মীয়/র্ন্ধু র্ান্ধর্
Family/relatives
এি নে ও
NGOs

3

SL. NO.

QUESTIONS AND FILTERS

RESPONSES

[DO NOT READ OUT OPTIONS - SELECT ALL
THAT APPLY]

102 *

তুমি কী বলরব কররোনো ভোইরোস আক্রোন্ত নরোরগ্র লেণসিূ হ/ িূ ল
উপসগ্ে সিূ হ মক মক?
Can you tell me what you know about the symptoms
of Corona infection?
[DO NOT READ OUT OPTIONS - SELECT ALL
THAT APPLY]

4

জস্াসাল নেনিয়া (জেসর্ু ক, ইউটিউে/ টুইটার ই ্ানি)
Social media (Facebook, Twitter, etc.)
রাস্তায় জ সর্ সিা, প্রচারণা হয়
Informational campaigns on the street
র্ানি র্ানি এজস জ সর্ প্রচারণা হয়
Door-to-door information campaign
অনযানয (রনরদি ষ্ট করুন)______
Other (specify) __________
জ্বর
Fever
সরদি
Runny nose
িলা র্্থা
Sore throat
শুকজিা কানি
Dry cough
শ্বাসকষ্ট ও শ্বাস প্রশ্বাজসর সেস্া
Shortness of breath and breathing difficulty
হাাঁনচ
Sneezing
োথা র্্থা/জপিীর র্্থা/ িরীর র্্াথা
Headache/Muscle pain
স্বাি ও িন্ধ িা পাওয়া
Loss of smell/taste
িাইনরয়া
Diarrhea
জকাজিা লক্ষণ জিই
There are no symptoms
জারননা

SL. NO.

103 *

QUESTIONS AND FILTERS

RESPONSES

তুমি মক আিোরক বলরব কররোনো ভোইরোস কীভোরব ছড়োয়?

How does the Coronavirus spread?
[DO NOT READ OUT OPTIONS - SELECT ALL
THAT APPLY]

104 *

তুমি কী জোন, লেণগুমল নতোিোর বো নতোিোর পমরবোররর কোররোর িরযয
থ্োকরল কী কররত হরব?

5

Don't know
অনযানয__________
Other (specify) __________
রজক্তর োধ্জে
Blood transfusion
আক্রান্ত র্্নক্তর হাাঁনচ/কানি’র রল কণার োধ্জে
Coughing/Sneezing droplets from infected people
র্া াজসর োধ্জে
Airborne
আক্রান্ত র্্নক্তর সরাসনর সংস্পজিব
আসার োধ্জে
Direct contact with infected persons
দূনি র্স্তুর স্পজিবর োধ্জে
Touching contaminated objects
িারী পু রুজির অন্তরে সম্পজকব র োধ্জে
Though the intimate relationship of women and men
েিার কােজির োধ্জে
Mosquito bites
েীর্াণু ু ক্ত খাি্ খাওয়ার োধ্জে
Eating contaminated food
অপনরষ্কার পানি পাি করার োধ্জে
Drinking unclean water
অনযানয (রনরদি ষ্ট করুন)______
Other (specify) __________
জারননা
Don’t know
ঠান্ডা র্া জ্বজরর সাোি্ লক্ষণ জিখা নিজল র্ানিজ থাকা
Staying home if minor symptoms of cold and fever
appeared

SL. NO.

QUESTIONS AND FILTERS

RESPONSES

Do you know what to do if you or your family have
the symptoms of corona infection?
[DO NOT READ OUT OPTIONS - SELECT ALL
THAT APPLY]
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তুমি মক িরন কর োরের িরযয নকোন লেণ নেখো োচ্ছ নো অথ্ে োৎ োরো
অসু স্থ্য নয়, , জর, শ্বাস কষ্ট বো কোমি নাই তোরোও মক এই ভোইরোস ছড়োরত
পোরর?

হটলাইজি/জহল্পলাইি িাম্বাজর জোি করা
Call the helpline number
পরােিব নিজ অনিজ্ঞ আত্মীজয়র জখাাঁে করা
Look for a more experienced relative to advise on what to
do
শুধু োত্র গুরু র লক্ষণ জিখা নিজল স্বাস্থ্জকজে াওয়া
Go to the hospital/health centre only if the symptoms are
severe
পরােজিবর েি্ স্থািীয় স্বাস্থ্কেীর কাজছ াওয়া
Go to the neighborhood service provider
র্াোজর ওিুধ নকিজ াওয়া
Go to the market to buy medicine
স্থািীয় কনর্রাজের জখাাঁে করা
Look for a traditional healer/ Kabiraj(Traditional healer)
অি্জির সংস্পিব জথজক দুজর (জকায়াজরন্টাইজি) থাকা এেিনক নিজের ঘজরর েজধ্ও
নিজেজক আলািা কজর জেলা
Stay in quarantine/ living in isolation even in the same
house
অনযানয (রনরদি ষ্ট করুন)
Other (specify
জারননা
Don’t know
হ্াাঁ
Yes
িা
No

6
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QUESTIONS AND FILTERS

RESPONSES

Do you think that people who show no symptoms of
being sick, such as coughing or sneezing, can spread a
virus / contagious disease?
তুমি মক িরন কর ন নকোন মকছু স্পিে করো বো নকোন মকছু যরোর িোযযরি
এই ভোইরোস দ্বোরো আক্রোন্ত হওয়ো সম্ভব?
Do you think it may be possible that a person can get
a virus / contagious by touching a surface or object
that has the virus on it?

107

নতোিোর মক িোস্ক আরছ (ঘরর ততরী িোস্ক হরলও চলরব) ো তুমি ঘর
নথ্রক নবর হওয়োর সিয় িু খ ও নোক ঢোকোর জনয বযবহোর কররছ (গ্ত ৭
মেরন)

জারননা
Don’t know
হ্াাঁ
Yes
িা
No
জারননা
Don’t know
হ্াাঁ, আোর োস্ক আজছ এর্ং র্্র্হার কজরনছ
Yes, I have used mask and I have used it
িা, আোর োস্ক জিই

Do you have a mask (even a homemade one) that you
have used to cover your mouth and nose when you
leave your house (in last seven days)

108

কতমেন োবত তুমি সোরোমেন ঘররর িরযয আছ এবং বোমড়র বোইরর নবর
হচ্ছ নো
For how many days, have you stayed at home all day,
without going out at all and without receiving any
visits?

7

No, I do not have mask
হ্াাঁ, আোর োস্ক আজছ এর্ং আনে া র্্র্হার কনরনি
Yes, I have mask but I haven’t used it
আনে এই সেজয়র েজধ্ ঘজরর র্ানহজর াই নি
I didn’t go out during this time
c

SL. NO.

QUESTIONS AND FILTERS

RESPONSES
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কতমেন োবত নতোিোর পমরবোররর অনযোনয সেসযরো সোরোমেন ঘররর িরযয
আছে এবং বোমড়র বোইরর নবর হচ্ছে নো
For how many days, other family members of your
family have stayed at home all day, without going out
at all and without receiving any visits?

110 *

বতে িোন পমরমস্থ্মতরত এই লক ডউরনর সিরয় সোিোমজক দূরত্ব রেোয়
নতোিোরক মক মক নিরন চলরত হরচ্ছ?
(গ্ত এক িোস আরগ্র তুলনোয়)
Which of the following have you done this past week
compared to one month ago? (Compare to last
month)

[DO NOT READ OUT OPTIONS - SELECT ALL
THAT APPLY]

8

ঘর বেকক বের হকে পারর না
Stayed at home (not stepping outside)
স্কুজলর র্ন্ধুজির সাজথ জিখা হয় িা
Can’t meet with school friends
জখলাধু লা আর িল্প করা র্ন্ধ হজয় জিজছ
Stopped playing and hanging out
সামারজক অনুষ্ঠান/রেকে হকে না
Stopped attending social gatherings (e.g.
weddings/funerals/church /mosque)
র্ানির র্াইজর জিজল র্া র্াইজরর জলাজকর সােজি জিজল ৩ নেট/ ১ নেটার দূরকে
োকা বমকন চলরি
Kept a distance of at least 3 feet/1 meters from thr people
outside of household
প্রাইকেট পড়কে বেকে পাররি না
Can’t attend coaching/tution classes
োর োর হাে ধু কে হকে
Have to wash hands more frequently

SL. NO.

111

QUESTIONS AND FILTERS

RESPONSES

তুমি মক িরন কর ন , কররোনোভোইরোস দ্বোরো তুমি বো নতোিোর পমরবোররর
নকউ অসু স্থ্ হরয় পররত পোর?
Do you think you are likely to become sick with the
Coronavirus?

112 *

হযোাঁ হরল, কোরণ কী কী?
If yes, what are the reasons?

[DO NOT READ OUT OPTIONS - SELECT ALL
THAT APPLY]

9

র্ার হাাঁনচ র্া কানি জিই র্ার কিুই নিজয় নিজের েুখ ও িাক জেজক নিজয়নছ
I did cover your mouth and nose with bent elbow when
you
ঘন ঘন খের বদখরি
Checking the news more frequently
অনযানয (রনরদি ষ্ট করুন)
Other (specify)
জারননা
Don’t know
খু র্ই সম্ভর্
Very likely
হজ ও পাজর
Somewhat likely
সম্ভার্িা জিই
Not likely
অনযানয (রনরদি ষ্ট করুন)______
Others
জারননা
Don’t know
র্ানির র্াইজর জ জ হয় (কাজে, িাোজ , র্াোজর ই ্ানি)
Have to go outside for different reasons-work, prayer,
marketplace etc
র্ানিজ অসুস্থ জরািী আজছ াজক নিজয় িাক্তাজরর কাজছ জ জ হয়
Sick people at home, need to go to the doctor regularly
এলাকায়/র্ানিজ নর্জিি জথজক আি র্্নক্ত আজছ
People from foreign country came home /in area
এলাকায়/র্ানিজ কজরািায় আক্রান্ত র্্নক্ত আজছ
Positive case/infected people at home/in neighbor hood

SL. NO.
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QUESTIONS AND FILTERS

RESPONSES

নো হরল, কোরণ কী কী?
If no, what are the reasons?

[DO NOT READ OUT OPTIONS - SELECT ALL
THAT APPLY]

10

জকায়াজরন্টাইজি র্া নিজেজক আলািা কজর রাখার ে সু নর্ধার /র্্র্স্থার অিার্
staying condition is not suitable for quarantine
সার্াি এর্ং অ্ালজকাহল ুক্ত স্ানিটাইোজরর অিার্
Not enough hand washing, soap and sanitizer
প্ররেকেশীরা োসাে আসা-োওো ককর প্রন নিয় সামারজক দূরকের রনেম বমকন চলা
হকেনা
Neighbor visit frequently
Not following the rules of social distance
ইরেমকধয ককরানাোইরাস দ্বারা আক্রান্ত হকেরি
Already have Coronavirus
অনযানয (রনরদি ষ্ট করুন)______
Other (specify)
জারননা
Don’t know
র্ানিজ আনছ
োরড়র মানুষও োইকর োে না
Stayed at home (not stepping outside)
Family members also staying home, they are not stepping
outside
প্ররেকেশীরা োসাে আসা োওো ককর না
Neighbor also not visited
কজরািা প্রন জরাজধ নিয়েগুজলা জেজি চলনছ (র্ার র্ার হা জধায়া, সযারনটাইজার েযেহার
করা, দুরে ইেযারদ)
Follow the rules to prevent Corona- (Wash hands/use hand
sanitizer, distancing etc.)
এলাকায়/র্ানিজ জকাি আক্রান্ত র্্নক্ত বনই
No positive cases in my area/ neighbourhood
গরম আেহাওো / জলোেু
The hot weather/climate

SL. NO.
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QUESTIONS AND FILTERS

RESPONSES

তুমি কী জোন, কীভোরব কররোনোভোইরোস ছেচ্ছক ননচ্ছজচ্ছক বাাঁচাচ্ছে হচ্ছব?
Do you know about how to prevent Corona
infection?
[DO NOT READ OUT OPTIONS - SELECT ALL
THAT APPLY]

11

আোর/পনরর্াজরর সিস্জির র্য়স কে
I'm /we are young and healthy
রনরদি ষ্ট বকান কারণ বনই
No specific reason
আল্লাহ আোজির রক্ষা করজর্ি
God protects me/us
অনযানয (রনরদি ষ্ট করুন)______
Other (specify) _________
জারননা
Don’t know
র্ানিজ থাকা
Stay at home
সার্াি এর্ং অ্ালজকাহল ু ক্ত স্ানিটাইোর র্্র্হার কজর
Wash hands regularly using soap/ alcohol-based cleaner
হাাঁনচ/কানি’র সেয় িাক-েু খ জেজক রাখা
Cover mouth and nose when coughing or sneezing
োস্ক র্্র্হার করা
Use mask
র্াইজর থাকাকালীি সাোনেক দুরত্ব র্োয় রাখা
Practice physical distancing when outside
জ্বর এর্ং কানি রজয়জছ এেি কাজরা সাজথ ঘনিষ্ঠ জ ািাজ াি এনিজয় চলা
Avoid close contact with anyone who has a fever and a
cough
জিজির র্াইজর জথজক আি জির কারও সানিজধ্ িা আসা
Avoid close contact with people from foreign country
came home
পনরষ্কার িরে পানি র্ার র্ার পাি করা
Drink clean and hot water frequently
প্রচু র পনরোজি নিটানেি নস খাওয়া

SL. NO.

QUESTIONS AND FILTERS

RESPONSES
Eat plenty of Vitamin C
োংস এর্ং নিে িাজলািাজর্ রান্না করা
Cook meat and eggs well
নিয়নে িাজর্ সঠিক থ্ সংগ্রহ করা
Regularly collecting accurate information
জর্নি কজর আল্লাহজক িাকা/ রমলাদ-মাহর ল আকোজন করা/প্রাথবিা করা
More prayers
কনর্রাজের জথজক ওিু ধ খাওয়া
Tonic from local healers
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কররোনোভোইরোস নিোকোরবলোয় তুমি বো নতোিোর এলোকোর িোনু ষজন মক
মক সিযোর সম্মু খীন হরচ্ছ বরল তুমি িরন কর?
What are some of the challenges members in your
community may face while the taking the preventive
steps?
[DO NOT READ OUT OPTIONS - SELECT ALL
THAT APPLY]
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রেরেন্ন শরিেধিক রমক্সড খাোর খাওো (কেমনঃ কারলরজরা, মধু , রসু ন ইেযারদ)
Taking immune mixture
নিয়নে র্্ায়াে করা
Exercise regularly
অনযানয (রনরদি ষ্ট
Other (specify)__
জারননা
Don’t know
হটলাইজি/জহল্পলাইি িাম্বাজর জোি কজর পাওয়া ায় িা
Hotline/Helpline number may not be available always
কজরািা জরাি সিাক্ত করা কঠিন
Testing for corona virus is difficult
হাসপা াল/স্বাস্থ্জকজে প বাপ্ত িাক্তার জিই
There are not enough doctors in the hospital/health center
হাসপা াল/স্বাস্থ্জকজে জসর্া পাওয়া ায়িা
Hospital/health care service may not be available
র্াোজর প বাপ্ত ওিু ধ জিই
Not enough medicine in the market
আক্রান্ত র্্নক্তজির সংস্পিব জথজক দুজর থাকা

SL. NO.

QUESTIONS AND FILTERS

RESPONSES
It is difficult avoiding contact with infected people
আক্রান্ত র্্নক্তজির জকায়াজরন্টাইজি রাখার ে র্্র্স্থার অিার্
Lack of arrangements to keep infected people in
quarantine
সার্াি, পানি, স্ানিটাইোর োস্ক ই ্ানির অিার্
Lack of soap, water, sanitizer masks, etc.
জকাি অসু নর্ধা হজে িা
There are no challenges
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অনযানয (রনরদি ষ্ট করুন)
Other (specify)
জারননা
Don’t know
এখন োসাে পড়াশুনা কররি না
Not studying at home at this time

স্কুল বন্ধ োকায় পড়াশুনা কীভাচ্ছব করে?
(যারা স্কুচ্ছল যায়)
How are you studying when the school is closed?
(Those who are in school)
[DO NOT READ OUT OPTIONS - SELECT ALL
THAT APPLY]
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টিরে চযাকনকলর ক্লাস বদখরি / অিুসরণ কররি
Following the TV channel classes
অনলাইবন বকারচিং কররি
Doing online coaching classes
োরড়কে নিজে/মা/োোর/োই বোকনর কাকি পড়রি
Studing under the supervision of my parents/brother/sister
or myself at home
প্ররেকেশীর কাকি বকারচিং/প্রাইবেট পড়কে োই
Doing coaching/private tutoring
অনযানয (রনরদি ষ্ট করুন)
Other (specify)
No answer
উত্তর বনই

SL. NO.

QUESTIONS AND FILTERS

RESPONSES
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এই লকডোউরনর সিরয় বোমড়রত নবিী নলোকজন নবমি সিয় যরর থ্োকরত
পোরর। এই কোররন মক নতোিোর ঘররর কোজ নবিী কররত হয়?
As more members are in the household now, does it
change your workload at home?

118

েুনি বা নতোিোর বোমড়রত মক নকোন অসু স্থ্ নরোগ্ী আরছ?
Is there any sick or ill person in your house?

119 *

ছোিার বা ছোিার পনরবাচ্ছরর কাচ্ছরা নক এখন ছকান শারীনরক অসু স্থো
আচ্ছে? োকচ্ছল নক ধরচ্ছনর?
Do you or anyone in your family have a physical
illness now?

[DO NOT READ OUT OPTIONS - SELECT ALL
THAT APPLY]
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এই লক ডোউরনর সিরয় বোমড়রত থ্োকো অসু স্থ্ নরোগ্ীরক কী নবিী সিয়
মেরত হয়?
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হ্াাঁ, জর্িী করজ হয়
Yes, need to do more
িা, কে করজ হয়
No, less to do
িা, একই
No change, same
হ্াাঁ
Yes
িা
No
অনযানয (রনরদি ষ্ট করুন)______
Others
শুকজিা কানি
Dry cough
শ্বাসকষ্ট ও শ্বাস প্রশ্বাজসর সেস্া
Shortness of breath and breathing difficulty
োথা র্্থা/ িরীর র্্থা
Headache/Muscle pain
িাইনরয়া
Diarrhea
এেো, িাজয়জর্টিক, নকিনি জরাি, হাজটবর ই ্ানি অি্ জকাি জরাি
Asthma, diabetes, kidney disease, heart disease etc. any
other diseases
অনযানয (রনরদি ষ্ট করুন)______
Don't know
হ্াাঁ
Yes

SL. NO.

QUESTIONS AND FILTERS

RESPONSES

Do you experience any change in terms of taking care
for sick or ill people at home in this lock down
period?
121

অসু স্থোর জনয গে নেন সপ্তাচ্ছহ নক েুনি বা নেনন ছকান নচনকৎসা ছসবা
ননচ্ছয়চ্ছে ?
Have you or he/she been to a doctor in the past three
weeks for this illness?

122

এই লকডোউননর সিয় ছোিার হোশ /মবষন্ন/ নবরক্ত লাচ্ছগ নক ?

Under the lockdown, do you feel lonely, depressed
or irritable?
123

েুনি জান ছয আিরা সবাই এখন একটা দূচ্ছযয াচ্ছগর িচ্ছধয নিচ্ছয় যানে এবং
প্রনেননয়ে নবনভন্ন সিসযার সম্মু খীন হনে। এই অনস্থর সিচ্ছয় (গে ১৫
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না
No

হ্াাঁ, আরম ডািাকরর কাকি রগকেরিলাম
Yes
হযাাঁ, ডািার োসাে একসরিল
Yes, doctor visited our home
হযাাঁ, াকমিরস বেকক ওষুধ একনরি
Yes, we brought medicine from pharmacy
হযাাঁ, সরকারর বহল্প লাইকন বসো রনকেরি
Yes, we took support from government helpline
হযাাঁ, জটনলজোজি িাক্তার র্া জসর্া িািকারীর কাছ জথজক জসর্া নিজয়নছ
Yes, Took help through telephone from Doctor/service
providers
না, বকান রচরকৎসা বসো নিজ োইরন
No
অনযানয (রনরদি ষ্ট করুন)____
Other (specify)
কখজিাই িা
Never
োজে োজে
Sometime
সর্সেয়
Most of the time
হ্াাঁ
Yes
িা

SL. NO.
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125

QUESTIONS AND FILTERS

RESPONSES

নিচ্ছন) েুনি নক ছোিার বাসায় ছকান রকি িারধর/বকাঝকা/রাগারানগ বা
অনয ছয ছকান রকচ্ছির অেযাচাচ্ছরর স্বীকার হচ্ছয়ে নক না?
You know that we are now going on a destructive
period and facing several problems regularly. In this
destructive period (last 15 days) do you face any
kind of beating / rebuke / angriness or any other
violence?
েুনি নক এই দূচ্ছযয াগকালীন সিচ্ছয় (গে ১৫ নিচ্ছন) ছোিার আচ্ছশপাচ্ছশ (
অেযাচার পূ চ্ছবয র েুলনায়) এইরূপ অেযাচার / ননযয ােন বাড়চ্ছে ছিচ্ছখে
নক না?
Have you observed any increase in violence in the
last 15 days in your surrounding area on a
destructive period?
লকডোউন অবস্থ্োর কোররণ বোমড়র সেসযরের আরয় মক যররনর প্রভোব
পরররছ?
How has household income been affected by the
current lockdown situation?
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No
উত্তর জিয়নি
no response

হ্াাঁ
Yes
িা
No
জারননা/
Don’t know
েন্ধ হকে বগকি
Stopped/closed
অপররেরেি ে আকি
Unchanged
রকিু টা ককমকি
Reduced slightly
অকনক ককম বগকি
Reduced extremely
আকগর েুলনাে বেকড়কি
Increased than before
অনযানয (রনরদি ষ্ট করুন)______
Other (specify) _________
জারননা
Don’t know

SL. NO.

QUESTIONS AND FILTERS

RESPONSES
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এই লক ডোউরনর সিরয় ঘরবনি অবস্থায় যনি আচ্ছরা নকেু নিন োকচ্ছে
হয়, ছোিার পনরবার আর কেনিন খরচ অথ্ে োৎ খোওয়ো েোওয়ো চালাচ্ছে
পারচ্ছব?
এ প্ররের উত্তচ্ছরর নভনত্তচ্ছে েুনি ছকানও সাহাযয বা সু নবধা পাচ্ছব না।
আশা কনর েুনি সঠিক উত্তরটি নিচ্ছব।

If you were told to stay in your house for a few
more weeks, how long would your family be able to
afford food and other household expenses?

127 *

এই লক ডোউন সিরয় নতোিোর বো নতোিোর পমরবোররর সবরচরয়
প্ররয়োজনীয় ৫টি মজমনরসর তোমলকো ততরী কর;
এ প্ররের উত্তচ্ছরর নভনত্তচ্ছে েুনি ছকানও সাহাযয বা সু নবধা পাচ্ছব না।
আশা কনর েুনি সঠিক উত্তরটি নিচ্ছব।
Under the lockdown, can you list five most essential
things that your family need?
[NOTE: You will not be receiving any benefit based
on your answers, so we ask you to be as honest as
possible.]
[DO NOT READ OUT OPTIONS - SELECT ALL
THAT APPLY]
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একরদকনরও খাোকরর বোগান নাই
No food supply for today
এক সপ্তাজহর কে
Less than one week
এক জথজক দুই সপ্তাহ
One week to two weeks
দুই সপ্তাহ জথজক এক োস
Two weeks to one month
এক োজসর জর্িী
More than one month
অনযানয (রনরদি ষ্ট করুন)____
Other (specify) ___
জারননা
Don’t know
হা জধায়ার েি্ প বাপ্ত সার্াি এর্ং পানি
Sufficient soap and water to wash hands
অ্ালজকাহল ু ক্ত স্ানিটাইোর
Alcoholic sanitizer
পাি করার েি্ পনরষ্কার ও নর্শুদ্ধ পানি
Clean and pure water to drink
খাওয়ার েি্ চাল/িাল/জ ল
Rice / pulses / oils for eating
োস্ক
Masks
ঔিধপত্র Medications
নিয়নে িাজর্ সঠিক থ্ পাওয়া
Getting accurate information on a regular basis
অনযানয (রনরদি ষ্ট করুন)______
Other (specify)

SL. NO.
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QUESTIONS AND FILTERS

RESPONSES

এই লক ডোউন সিরয় গ্ত ২৪ ঘণ্টোয় তুমি এই কোজগুচ্ছলা করচ্ছে কত
সিয় বযয় কচ্ছরচ্ছে?
During lockdown, how are you spending your last
24 hours?

জারননা
Don’t know
122.1 পনরর্াজরর অসু স্থ সিস্জির জসর্া
Care for sick people (COVID-19 symptom sick)/ family
members
122.2 ঘজরর কাে
Household work
122.3 রনকজর পড়াশুনা /ককারচিং
Study/coaching
122. 4 নিজের সন্তাি/িাই জর্ািজক বদখাকশানা/পিাবনা
Tutoring and caring for own children or younger
siblings
122. 5 অেসর ও রেকনাদকন সমে
Time for leisure and entertainment
122.6 ধেীয় কাে
Religious work
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