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সা�াৎকার�হণকারীর �িত : �থম ��িট েযভােব েলখা আেছ েসভােব িজে�স করুন। পূবর্বত� �ে�র 

উৎতেরর িবষেয় পির�ার ধারণা েপেত আরও �� করেত পােরন বা ��িট �� কের বয্াখয্া করেত পােরন। 

অনয্েকান সময়সীমা উে�খ না থাকেল প্ূবর্বত� দুই স�াহ ধরেত হেব। িব.�. েশেষা� ৯ নং �� পুেরা 

সা�াৎকার এর পযর্েব�েণর িভিৎতেত িনণর্য় করেত হেব। 

 
১. িবষ�তা : গত দুই স�াহ ধের আপনার মন েকমন িছেলা? আপিন িক �াভািবক সমেয়র মত উৎফু� িছেলন 

নািক স�িত খুব িবষ� বা মনমরা িছেলন? িবগত দুই স�ােহ �িতিদন কত�ণ  আপনার এমন েলেগিছল 

(িনেজর ভাষায় বণর্না করুন)? সারািদন িক এমন েলেগিছল? 

   ০.অনুপি�ত। 

   ১.মৃদু:�� করার ে�ি�েত িকছুটা িবষাদ বা িনরুৎসাহ �কাশ কেরন। 

   ২.মাঝাির:গত দুই স�ােহ �িতিদন  অেধর্ক সময় অবিধ ��ত মন খারাপ িছেলা। 

   ৩.তী�:�িতিদন অেধর্ক সমেয়র েচেয় েবিশ সময় ধের  ল�ণীয়ভােব মন খারাপ িছেলা যা �াভািবক 

চলােফরা এবং সামািজক কাজকমর্েক বাধা�� করত। 

 
২.আশাহীনতা:আপনার ভিবষয্তেক আপিন িকভােব েদেখন? আপনার িক েকােনা ভিবষয্ৎ আেছ?নািক 

জীবন খুব আশাহীন মেন হয়? আপিন িক হাল েছেড় িদেয়েছন নািক এখেনা েচ�া চািলেয় যাওয়ার িকছু 

কারন আেছ? 

  ০.অনুপি�ত। 

  ১.মৃদু:িবগত দুই স�ােহ মােঝ মােঝ িনরাশ েবাধ করেতন িক� এখেনা ভিবষয্েতর আশা িকছুটা আেছ। 

  ২.মাঝাির: িবগত ২ স�াহ অনবরত মাঝাির মা�ার আশাহীনতা েবাধ কেরিছেলন। েবাঝােনা হেল েমেন 

েনন েয, অব�ার উ�িতর স�াবনা আেছ৷  



  ৩.তী�: িনরিবি�� এবং পীড়াদায়ক আশাহীনতা। 

 
৩.আৎম-অবমূলয্ায়ন: অনয্েদর তুলনায় আপনার িনেজর স�েকর্  আপনার মতামত কী? অনয্েদর েচেয় 

ভােলা, অনয্েদর মত অতটা ভােলা না,নািক অনয্েদর মত ই? আপনার িক িনেজেক হীন এমনিক  মূলয্হীন 

মেন হয়? 

  ০.অনুপি�ত। 

  ১.মৃদু: িকছুটা হীনতা েবাধ  হয় তেব  মূলয্হীন মেন হয় না। 

  ২.মাঝাির: উৎতরদাতা ৫০ শতাংেশর কম সময় ধের িনেজেক মূলয্হীন মেন কের। 

  ৩.উৎতরদাতা ৫০ শতাংেশর েবিশ সময় ধের িনেজেক মূলয্হীন মেন কেরন। আপিৎত জানােল িভ� িকছু েমেন 

িনেত পােরন ৷ 

 

৪.েদাষােরাপ িবষয়ক িচ�া: আপনার িক মেন হয় েয,আপনােক েকানিকছুর জনয্ েদাষােরাপ করা হে� বা 

এমনিক ভুলভােব অিভযু� করা হে�? িক বয্াপাের ? (নয্ায়স�ত েদাষ বা অিভেযাগ  অ�ভুর্ � করেবন না। 

অপরাধেবাধ িবষয়ক ব�মূল �া�িব�াস (িডলুয্শন) বাদ িদেত হেব) 

  ০.অনুপি�ত। 

  ১.মৃদু: উৎতরদাতা ৫০ শতাংশ এর কম সময় ধের মেন কেরন েয, অনয্রা তােক েদাষােরাপ করেছ তেব 

অিভযু� করেছ মেন কেরন না। 

  ২.মাঝাির: উৎতরদাতা সবসময় মেন কেরন েয তােক েদাষােরাপ করা হে� এবং/অথবা মােঝ মােঝ মেন 

কেরন েয তােক অিভযু� করা হে� । 

  ৩.তী�:উৎতরদাতা সবসময় মেন কেরন েয তােক অিভযু� করা হে� ৷ ি�মত েপাষণ করেল েমেন েনন েয 

িবষয়িট তা  নয়। 

 
৫.অ�াভািবক অপরাধেবাধ: আপিন িক অতীেতর েছাটখাট কােজর জনয্ িনেজেক েদাষােরাপ কেরন? 

আপিন িক মেন কেরন এইসব বয্াপার িচি�ত হওয়ার মেতা? 

  ০.অনুপি�ত। 



  ১.মৃদু: উৎতরদাতা মােঝ মােঝ সামানয্ �িট িনেয় অিতির�  অপরাধেবােধ েভােগন  তেব তা ৫০ শতাংশ 

এর কম সময় ধের। 

  ২.মাঝাির: উৎতরদাতা সাধারণত (৫০ শতাংশ এর েবিশ সময় ধের) অতীেতর কাজকেমর্র জনয্ অপরাধেবােধ 

েভােগন এবং অতীেতর ঘটনার গরু�েক অিতরি�ত কেরন। 

  ৩.তী�: উৎতরদাতা মেন কের েয,যা িকছু ভুল হেয়েছ তার জনয্ িতিনই েদাষী এমনিক এেত যিদ তার েকান 

েদাষ নাও থােক। 

 
৬.সকালেবলার িবষ�তা: িবগত দুই স�াহ যাবত আপিন যখন ই িবষ�তা েবাধ কেরেছন তখন িদেনর েকান 

একিট িনিদর্ � সমেয় িক িবষ�তােবাধ েবেড় েযত বেল ল�য্ কেরেছন ? 

  ০. অনুপি�ত: েকান িবষ�তা েনই। 

  ১.মৃদু: িবষ�তা আেছ তেব সারািদন েকান পিরবতর্ ন েনই।  

  ২. মাঝাির: উৎতরদাতা �তঃ�ূতর্ ভােব বেলন েয, িবষ�তা সকােল েবেড় যায়। 

  ৩. তী�: সকােল িবষ�তা ল�ণীয়ভােব েবেড় যায় যা কাজকমর্ স�াদন বাধা�� কের তেব িবেকেলর িদেক 

উ�িত হয়। 

 
৭.সকাল সকাল েজেগ উঠা: আপিন সাধারণত েয সমেয় সকােল ঘুম েথেক উেঠন তার আেগ ঘুম েভে� 

যায় িক?স�ােহ এটা কতবার ঘেট? 

  ০.অনুপি�ত: সকাল সকাল ঘুম ভাে� না। 

  ১.মৃদু: কখেনা কখেনা (স�ােহ ২ বার বা তার কম) ঘুম েথেক জাগার �াভািবক সময় বা অয্ালামর্ েবেজ 

উঠার ১ ঘ�া বা তার ও েবিশ সময় আেগ ঘুম েভে� যায়। 

  ২.মাঝাির: �ায় ই (স�ােহ ৫ িদন পযর্�) ঘুম েথেক জাগার �াভািবক সময় বা অয্ালামর্ েবেজ উঠার ১ ঘ�া 

বা তার ও েবিশ সময় আেগ ঘুম েভে� যায়। 

  ৩. তী�: �িতিদন ঘুম েথেক জাগার �াভািবক সমেয়র ১ ঘ�া বা তারও েবিশ সময় আেগ ঘুম েভে� যায়। 

 



৮.আৎমহতয্া: আপনার িক জীবনেক অথর্হীন মেন হেতা? কখনও িক জীবন েশষ কের েদওয়ার কথা 

েভেবিছেলন? িকভােব এটা করা যায় তা িক িচ�া কেরিছেলন? কখন ও িক সিতয্কারভােব েচ�া 

কেরিছেলন? 

  ০.অনুপি�ত 

  ১.মৃদু: �ায় ই মৃতুয্েক অিধকতর ম�লজনক মেন হত, কখন ও কখনও আৎমহতয্ার িচ�া আসত। 

  ২.মাঝাির: েভেবিচে� আৎমহতয্ার পিরক�না কেরিছেলন তেব আৎমহতয্ার েকান েচ�া কেরনিন। 

  ৩.তী�: জীবন েশষ করার জনয্ আৎমহতয্ার েচ�া কেরিছেলন(তেব আকি�কভােব েকউ েটর েপেয় 

যাওয়ায় বা অকাযর্কর প�িতর কারেণ বয্থর্ হেয়িছেলন৷ 

 
৯.ল�ণীয় িবষ�তা: সা�াৎকার �হেণর পুেরাটা সময় জুেড় সা�াৎকার�হণকারীর পযর্েব�েণর উপর িভিৎত 

কের িনধর্ারণ করা হয়। সা�াৎকার �হণকালীন যথাযথ সমেয় "আপনার িক কা�া পায়" এই ��িট করেল 

পযর্েব�েণর সুিবধােথর্ তথয্ পাওয়া েযেত পাের। 

  ০.অনুপি�ত 

  ১.মৃদু: আেবগ-িনরেপ� আেলাচনার সমেয়ও কখেনা কখেনা উৎতরদাতােক দুঃখ-ভারা�া� এবং েশাকাতর্  

মেন হয়। 

  ২. মাঝাির: সা�াৎকার �হেণর পুেরাটা সময় উৎতরদাতা দুঃখ-ভারা�া� এবং েশাকাতর্  িছেলন, এবং িবষ� 

একেঘেয় কে� কথা বলিছেলন এবং কখেনা কখেনা অ�সজল বা কােদাঁ কাঁেদা িছেলন। 

  ৩. তী�: েবদনাদায়ক িবষেয় কথা বলার সময় উৎতরদাতার ক�েরাধ হেয় আেস,ঘনঘন দীঘর্�াস েফেলন 

এবং কা�াকািট কেরন,অথবা যিদ সা�াৎকার�হীতা এই বয্াপাের িনি�ত হন েয, 

 িতিন িনরিব��ভােব দুঃেখ �� অব�ায় থােকন । 
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