
ধান কাটার উে*েশ, অন, এলাকা 0থেক আসা 4িমকেদর তথ, ফরম 
 

নং  $%  জবাব  )কাড  

১  সাধারণ  

১.১ <=াবলী পুরেনর তািরখ    

২ সনা2করণ  

২.১  দলেনতার নামঃ   

২.২  দলেনতার বয়স    

২.৩  দলেনতার 0ফান নGর    

২.৪  দলেনতার বাসIান    

২.৪.১  দলেনতার বাসIােনর 0জলা   

২.৪.২ দলেনতার বাসIােনর উপেজলা   

৩  দ)লর কম7রা/9িমকরা )কাথা )থেক এেসেছন?  

৩.১ 0জলা   

৩.২ উপেজলা   

৩.৩ ইউিনয়ন    

৪ দল গঠন িবষয়ক $% 

৪.১ কতজন কৃিষ 4িমক    

৪.২ কতজন সহায়ক (পুPষ)    

৪.৩ কতজন সহায়ক (মিহলা)   

৫ চলােফরা $সেH $%  

৫.১ 4িমকরা কতিদন আেগ বাসIান 0থেক কােজর জন, 0বিরেয়েছন?    

৫.২  
0কানিদন (তািরখ) দল (বা তার অিধকাংশ) এই Wােম উপিIত 
হেয়েছন?  

  

৫.৩ তারঁা িক এখােন আসার পেথ অন, 0কাথাও 0থেমিছেলন? (েয 0কােনা 
এক[টেত [টক িচ] িদন) 

হ,া ,ঁ কােজর জন,   

হ,া ,ঁ সামা_জক বা অন, কারেন   

না   

৫.৩.১  যিদ হ,া ঁহয়, তাহেল শহর/উপেজলার নাম    

৫.৪ আজেকর িদন ধের, কতিদন যাবত আপনার দল এ Wােম কাজ 
করেছন?   

৫.৫  আপনার দল আর কতিদন এ মাঠ বা Wােম কাজ করেবন?    



৫.৬  কাজ 0শষ হওয়ার পর, আপনার দল (বা তার অিধকাংশ) িক করেবন? 
(েয 0কােনা এক[টেত [টক িচ] িদন) 

কৃিষকােজ অন,থা যােবন  ১ 

বাসIােন 0ফরত যােবন  ২ 
বাসIােন 0ফরার পেথ 0কান 
সামা_জক কারেন থামেবন  ৩ 

অন, 0কাথাও যােবন  ৪ 
এই Wােমই আর িকছc িদন 
থাকেবন ৫ 

৫.৬.১ এর আেগর <ে=র উdর যিদ ২, ৩ বা ৪ হয়, তেব 0কান 0জলা বা 
উপেজলায় তারা যােবন?   

৬ অKািLভাইরাস সOিকPত $%  

৬.১ আপনার মেত, 0কান সংeািমত ব,_fর সংgেশ h িক এই ভাইরাস 
ছড়ােত পাের? (েয 0কােনা এক[টেত [টক িচ] িদন)  

হ,া ঁ  

না   

জািন না   

৬.২ আপনার মেত, এই ভাইরাস এর জন, িক 0কান ব,_f মতৃc ,বরণ করেত 
পাের? (েয 0কােনা এক[টেত [টক িচ] িদন) 

হ,া ঁ  

না   

জািন না   

৬.৩  সকল কমl যােত মাm ব,াবহার কের, এটা িক আপিন িন_nত করেবন? 
(েয 0কােনা এক[টেত [টক িচ] িদন) 

হ,া ঁ  

না   

৬.৪ 

এই Wােমর যুবকরা রােত এক[ট সেচতনতামূলক <িতেযািগতা 
আেয়াজন করেব 0যখােন পুরmার <দান করা হেব। আপিন এবং 
আপনার দল িক এই <িতেযািগতায় অংশWহন করেবন? (েয 0কােনা 
এক[টেত [টক িচ] িদন) 

হ,া ঁ  

না   

৬.৫  
জনসেচতনতার জন, আমরা আপনার 4িমকেদর িকছc  ভাইরাস িবষয়ক 
গান qনােত চাই। তােদর 0ফােন এই গানrেলা িনেত িক আমােদর 
সাহায, করেবন? (েয 0কােনা এক[টেত [টক িচ] িদন) 

হ,া ঁ  

না   

 

 

আপনার 9িমকেদর TাUK পয PেবWেণ রাখার জনK আমরা আপনােক সহেযািগতা করেত চাই। 

v  
4িমকেদর তথ, পুরেনর জন, আমরা এক[ট অিতিরf ফম h <দান করিছ। দয়া কের তা পুরন কPন 
এবং আমরা এেস তা আপনার 0থেক িনেয় িনব।  

v  
আমরা এক[ট জPির নGর খুেলিছ 0যটায় আপিন আপনার 4িমকেদর বা Iানীয় কৃিষজীবীর মেধ, 
কােরা 0কান <কার সংeমেণর সেsেহ থাকেল কল কের জানােবন।  

জPরী নGরঃ   xxxxxxxxxxx,  yyyyyyyyyyy 



 

নং দলভ' ( সকল কম,/কৃিষ 1িমক ও সহকারীর নাম 7মাবাইল ন:র বয়স 

িনে=া( 7কান ল>ণ আেছ? (হ"াঁ হেল Ö িদন) িনে=া( 7কান অসুখ আেছ? 
Gকনা 
কািশ 
ও Iর 

গলাবKথা MাসকN ডায়ােবPটস হাপািন ফুসফুেসর 
7রাগ 

িকডিনর 
7রাগ 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

 


