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কােজর uৎপাদনশীলতা o সিkয়তা বয্াহত হoয়া সmিকর্ ত p মালাঃ  
আলসারঘিটত েকালাiিটস V2.0 (WPAI:UC) 

 
 
 

িনেচর p েলা কাজ করেত o ৈদনিnন কাযর্kম চািলেয় েযেত আপনার সkমতার uপর আপনার আলসারঘিটত 
েকালাiিটস-eর pভাব সmেকর্  িজেjস কের, aনুgহ কের িনেদর্শনা aনুযায়ী শূনয্sান েলা পূরণ ক ন aথবা eকিট 
সংখয্ার চারিদেক েগাল দাগ িদন৷ 

 

1. আপিন কী বতর্ মােন কমর্রত আেছন (aেথর্র িবিনমেয় কাজ করেছন)?    _____  না _____  হয্াঁ 
যিদ না হয়, তাহেল ‘‘না’’-েত িটকিচh িদন eবং 6নং pে  চেল যান৷  

পরবতর্ী p েলা গত সাত িদন সmেকর্ , আজেকর িদন বােদ৷ 

 

2. গত সাত িদেন, আপনার আলসারঘিটত েকালাiিটস-eর সােথ সmিকর্ ত কারেণ আপিন কত ঘnা কাজ করেত 
পােরনিন? eর মেধয্ রেয়েছ আপনার আলসারঘিটত েকালাiিটস-eর ফেল আপিন aসুs থাকার িদন েলােত, েদিরেত 
যাoয়া, তাড়াতািড় চেল আসা, iতয্ািদ কারেণ হারােনা কমর্ঘnা৷ আপিন ei গেবষণায় aংশgহেণর কারেণ েয সময় 
aনুপিsত েথেকেছন তা িহসােব ধরেবন না৷ 

 
_____ঘnা 

 
 

3. গত সাত িদেন, aনয্ েয েকােনা কারেণ, েযমন aবকাশ, ছুিট, ei গেবষণায় aংশgহেণর জনয্ সময় েদয়া iতয্ািদর 
জনয্ আপিন কত ঘnা কাজ করেত পােরনিন? 

 
_____ঘnা 

 
 

4. গত সাত িদেন, আপিন সিতয্কার aেথর্ কত ঘnা কাজ কেরেছন? 
 

_____ঘnা (যিদ “0” হয়, তাহেল 6নং pে  চেল যান৷) 
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5. গত সাত িদেন, আপিন কাজ করার সময় আপনার আলসারঘিটত েকালাiিটস আপনার কমর্kমতােক কতটা 
pভািবত কেরেছ?  

েসi িদন েলার কথা িচnা ক ন যখন আপিন েয পিরমাণ বা েয ধরেনর কাজ করেত পারেতন তা সীমাবd িছল, 
েসi িদন েলা যখন আপিন েয রকম চান তার েচেয় কম কাজ সmn কেরেছন, aথবা েসi িদন েলা যখন আপিন 
sাভািবক সতকর্ তার সােথ আপনার কাজ েলা করেত পােরনিন৷ যিদ আলসারঘিটত েকালাiিটস আপনার কাজেক 
ধুমাt সামানয্ পিরমােণ pভািবত কের থােক, তাহেল eকিট েছাট সংখয্া িনবর্াচন ক ন৷ যিদ আলসারঘিটত 

েকালাiিটস আপনার কাজেক aেনক েবিশ pভািবত কের থােক, তাহেল eকিট বড় সংখয্া িনবর্াচন ক ন৷ 

আপিন কাজ করার সময় আলসারঘিটত েকালাiিটস আপনার কমর্kমতােক  
কতটা pভািবত কেরেছ ধুমাt েসi িবষয়িট িবেবচনা ক ন৷ 

আলসারঘিটত 
েকালাiিটস আমার 
কাজেক েকােনাভােবi 
pভািবত কেরিন 

           আলসারঘিটত 
েকালাiিটস আমােক 
কাজ েথেক 
সmূণর্ভােব িবরত 
েরেখেছ 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

eকিট সংখয্ার চারিদেক েগাল দাগ িদন 

 

6. গত সাত িদেন, আপনার কমর্েkেtর কাজ ছাড়া, আপনার ৈদনিnন কাজকমর্ করার kমতায় আপনার আলসারঘিটত 
েকালাiিটস কতটা pভাব েফেলেছ?  

ৈদনিnন কাজকমর্ বলেত, আমরা েবাঝািc আপিন সাধারণত েয কাজকমর্ েলা কের থােকন, েযমন বািড়র কাজ, 
বাজার করা, েছেলেমেয়র েদখােশানা, বয্ায়াম, েলখাপড়া, iতয্ািদ৷ েসi সময় েলার কথা িচnা ক ন যখন আপিন 
েয পিরমাণ বা েয ধরেনর কাজ করেত পারেতন তা সীমাবd িছল eবং েসi সময় েলা যখন আপিন েয রকম চান 
তার েচেয় কম কাজ সmn কেরেছন৷ যিদ আলসারঘিটত েকালাiিটস আপনার কাজকমর্েক ধুমাt সামানয্ 
পিরমােণ pভািবত কের থােক, তাহেল eকিট েছাট সংখয্া িনবর্াচন ক ন৷ যিদ আলসারঘিটত েকালাiিটস আপনার 
কাজকমর্েক aেনক েবিশ pভািবত কের থােক, তাহেল eকিট বড় সংখয্া িনবর্াচন ক ন৷ 

 
আপনার কমর্েkেtর কাজ ছাড়া, আপনার িনয়িমত ৈদনিnন কাজকমর্ করার সkমতায় 
আলসারঘিটত েকালাiিটস কতটা pভাব েফেলেছ েকবলমাt েসi িবষয়িট িবেবচনা ক ন৷ 

আলসারঘিটত 
েকালাiিটস আমার 
ৈদনিnন কাজকমর্েক 
েকােনাভােবi 
pভািবত কেরিন 

           আলসারঘিটত 
েকালাiিটস আমােক 
আমার ৈদনিnন 
কাজকমর্ েথেক 
সmূণর্ভােব িবরত 
েরেখেছ 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

eকিট সংখয্ার চারিদেক েগাল দাগ িদন 


