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এশিয়া ও প্রিান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল 

 ক াশিড-১৯ সম্পর্কে  মতামতের সংশিপ্ত জশরপ 
অংিগ্রহণ ারীদের জন্য বাতত ার ন্মুন্া: 

করড ক্রস এবং ___________________ জান্দত আগ্রহী কে আপশন্ ইশতমদযয ক াশিড-১৯ সম্পদ ত  ী  ী 
জাদন্ন্ এবং আর ক ান্ ক ান্ তথ্য জান্দত চান্।  

এই জশরদপ স্বাস্থ্য ও তথ্য প্রাশপ্তর মাধ্যমগুলি সম্পদ ত প্রশ্ন শজজ্ঞাসা  রা হতে এবং এটা সম্পূণত  রদত প্রায় 
২০ শমশন্ট সময় লাগদব। আপন্ার উত্তর আমাদের ক াশিড-১৯ সংকর্ে আরও উন্নত মাদন্র কসবাোন্  রদত 
সহায়তা  রদব। 

জশরদপ অংিগ্রহণ  রার জন্য অসংখ্য যন্যবাে।  

অন্লাইন্ জশরদপ অংিগ্রহদণর জন্য: হাদত েদথ্ষ্ট সময় শন্দয় জশরপ শুরু  রদবন্ োদত ক ান্ও শবরশত ছাড়াই 
এটি সম্পূণত  রদত পাদরন্। েয়া  দর অন্যান্য সব কপ্রাগ্রাম (কেমন্ চযাট বা ইদমল) বন্ধ  দর কেদবন্ োদত 
জশরদপ মদন্াদোগ শেদত পাদরন্।  

অন্যান্য তথ্য: 

1. এই জশরপটি কবন্ামী তাই আপন্ার ন্াম বা ঠি ান্া জান্দত চাওয়া হদব ন্া। আপশন্ ও অন্যান্য 
স দলর কথ্দ  প্রাপ্ত উত্তর আমরা এ শিত  রদবা এবং কসই উত্তরগুশল সুরশিতভার্ে ও কগাপন্ীয়তা 
বজায় করদখ্ সংরিণ  রা হদব। আমরা বা আমাদের অংিীোর সংস্থ্াগুশল িশবষ্যদত এই উত্তর 
বযবহার  রদত পাদর, শ ন্তু আপশন্ ক ান্ উত্তরগুদলা শেদয়দছন্ তা ক উ শচশিত  রদত পারদব ন্া।  

2. আপশন্ চাইদল কেদ াদন্া সময়, ক ান্ও  ারণ ন্া কেশখ্দয়, জশরপ থ্াশমদয় শেদত পাদরন্। 

আমাদের সাদথ্ কোগাদোগ  রুন্ 

োশয়ত্বপ্রাপ্ত: 

XXX 
 
আপশন্  ী  দয় টি প্রদশ্নর উত্তর শেদত রাজী আদছন্?   

হযাাঁ 

ন্া (জশরপ বন্ধ  রুন্) 

 

শন্দেতিন্া: স ল মূলযায়দন্ই শন্দচর প্রশ্নগুদলা কোগ করর্েন্।  

পশরশিদষ্ট আরও প্রশ্ন কেয়া হদয়দছ কেগুশল আপশন্ স্থান্ীয় কপ্রিাপট ও অন্যান্য কে তথ্য সংগ্রহ  রদত চান্ তার 
শিশত্তদত কোগ  রদত পাদরন্। এর সাদথ্ কে "শরদমাট মলূযায়ন্  ীিাদব সম্পন্ন  রদবন্" সহাশয় াটি কেয়া হদয়দছ 
কসটি কেখ্ুন্। 

জন্সংখ্যাগত তথ্য  
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ন্ং. প্রশ্ন  উত্তর 

1.  আপশন্ ক াথ্ায় বাস  দরন্? 

 

 

 

িহর  

প্রদেি  

কপৌরসিা 

2.  আপন্ার শলঙ্গ  ী? € পুরুষ্ 

€ মশহলা 

€ অন্যান্য 

€ বলদত অশন্চ্ছ ু 

3.  আপন্ার বয়স  ত?   
১২ বছদরর কম 

১৩-১৭ বছর 

১৮-২৯ বছর 

৩০-৩৯ বছর 

৪০-৪৯ বছর 

৫০-৫৯ বছর 

৬০-৬৯ বছর 

৭০-৭৯ বছর 

৮০ বছদরর কবশি 
 

4.  আপন্ার শিিাগত কোগযতা  ী? 

 

 

  

৯ বছর ো তার  ম সু্কদল শিিাগ্রহণ 

৯ বছর পেতন্ত সু্কদল শিিাগ্রহণ 

অন্তত ১০ বছর (শবশ্বশবেযালদয় িশতত র কোগযতা 
ছাড়া) 

অন্তত ১০ বছর (শবশ্বশবেযালদয় িশতত র 
কোগযতাসহ) 

5.  আপশন্ বাসায় সাযারণত ক ান্ িাষ্ায়  থ্া 
বদলন্? 

ড্রপডাউন্ কমনু্ – এশিয়া ও প্রিান্ত মহাসাগরীয় 
িাষ্াসহ অন্যান্য শব ল্প। 

জ্ঞান্ এবং আচরণ  
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6.  আপশন্ শ  ক াশিড-১৯ সম্পদ ত  শুদন্দছন্? 

(এ টি উত্তর কবদছ শন্ন্) 

 

"ন্া" অথ্বা "জাশন্ ন্া" শন্বতাচন্  রা হদল 
প্রদশ্নর পদর প্রেিতদন্র জন্য শিল্টার কোগ  রুন্ 

ক াশিড-১৯ তরাগ এ টি ন্তুন্ প্রজাশতর 
 দরান্া িাইরাদসর  ারদণ ঘদট।  দরান্ার 'ক া', 
িাইরাদসর 'শি' এবং শডশজদজর 'ড', এই লেন্টি 
লমলির্য় তকালভড ন্ামকরণ করা হর্য়র্ে। এই 
করাগদ  আদগ '২০১৯ ন্দিল (ন্তুন্)  দরান্া 
িাইরাস' অথ্বা '২০১৯-nCoV' ন্াদম ডা া 
হত। ক াশিড-১৯ কসই এ ই পশরবাদরর 
িাইরাস োর অন্যান্য সেসযরা শসশিয়ার 
অযাশ উট করশিদরটশর শসন্দড্রাম (সাসত) এবং 
শ ছু সাযারণ যরদন্র সশেতজ্বর ঘটায়। এই ন্তুন্ 
 দরান্া িাইরাদসর  ারদণ সারা শবদশ্ব এ  
যরদন্র শ্বাসেদের করাদগর প্রােিুত াব ঘদটদছ। এই 
িাইরাসটি প্রথ্ম ২০১৯ সাদল, চীন্ কেদি যরা 
পদড়শছল এবং এরপর তা সারা শবদশ্ব ছশড়দয় 
পদড়দছ। [কেি কোগ  রুন্]সহ শবশ্ববযাপী লি 
লি মান্ুষ্ এই ন্তুন্  দরান্া িাইরাদস আক্রান্ত 
হদয়দছন্ এবং বহু মান্ুদষ্র মৃতুযও ঘদটদছ।  
তথ্যসূি: শবশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থ্া, ইউশন্দসি, 
আইএিআরশস 

€ হযাাঁ  

€ ন্া 

€ জাশন্ ন্া 

7.  ক াশিড-১৯  তটা মারাত্ম ? (এ টি কবদছ 
শন্ন্) 

€ খ্ুব মারাত্ম  

€ এ টু মারাত্ম   

€ মারাত্ম  ন্য়  

€ জাশন্ ন্া 

8.  ক াশিড-১৯  ীিাদব ছড়ায়? (এ  বা 
এ াশয  উত্তর কবদছ শন্ন্) 

€ রক্ত পশরসঞ্চালন্ 

€ সংক্রাশমত মান্ুদষ্র হাাঁশচ- াশি কথ্দ  

€ বাতাদসর মাযযদম 

€ আক্রান্ত মান্ুষ্/পশুর সরাসশর সংিদিত আসদল 

€ েশূষ্ত বস্তু বা জায়গা িিত  রদল  
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€ মিার  ামড় কথ্দ   

€ েশূষ্ত খ্াবার কখ্দল 

€ কন্াংরা পাশন্ কখ্দল 

€ জাশন্ ন্া  

 

9.  আপশন্  ীিাদব শন্দজদ  এবং আপন্ার 
পশরবারদ  ক াশিড-১৯ কথ্দ  রিা  রদবন্? 
(এ  বা এ াশয  উত্তর কবদছ শন্ন্) 

 

 

 

 

এই প্রদশ্নর পদর প্রেিতদন্র জন্য শিল্টার কোগ 
 রুন্।  

শন্দজদ  ও আপন্ার পশরবারদ  ক াশিড-১৯ 
কথ্দ  রিা  রার জন্য আপশন্ ো  রদত 
পাদরন্। 

a. বারবার হাত কযায়া 

অযালদ াহলেুক্ত হযান্ড সযাশন্টাইজার শেদয় 
শন্য়শমত এবং খ্বু িাদলািাদব হাত পশরষ্কার 
 রা অথ্বা সাবান্ ও পাশন্ শেদয় হাত কযায়া। 

ক ন্? সাবান্ ও পাশন্ অথ্বা অযালদ াহলেুক্ত 
হযান্ড সযাশন্টাইজার আপন্ার হাদত থ্া া জীবাণু 
কমদর কিদল 

b. সামাশজ  েরূত্ব বজায় রাখ্ুন্ 

 াদরা হাাঁশচ- াশি হদল তার কথ্দ  অন্তত ১ 
শমটার (৩ িুট) েরূত্ব বজায় রাখ্দবন্। 

ক ন্? েখ্ন্ ক উ হাাঁশচ- াশি কেয়, তখ্ন্ 
তাদের ন্া -মুখ্ শেদয় কছাট কছাট  ি-থ্ুতুর 
 ণা বা ড্রপদলট বাতাদস ছশড়দয় পদড় োদত 
িাইরাস থ্া দত পাদর। আপশন্ েশে আক্রান্ত 
বযশক্তর খ্ুব  াদছ থ্াদ ন্, আপন্ার শন্িঃশ্বাদসর 

 মপদি ২০ কসদ ন্ড যদর সাবান্ এবং পাশন্ 
শেদয় বা ৭০% অযালদ াহলেকু্ত হযান্ড 
সযাশন্টাইজার বযবহার  দর বার বার হাত যুদয় 
শন্দয়। 

€ হাাঁশচ বা  াশির সমদয় মুখ্ আর ন্া  কেদ  
রাখে 

€  াদরা জ্বর বা  াশি হদল তার ঘশন্ষ্ঠ সংিদিত 
আসে ন্া 

€ কচাখ্, ন্া  ও মুখ্ িিত করে ন্া  

মাংস এবং শডম িাদলািাদব শসদ্ধ  দর তন্ে 

€ সুরিা সরঞ্জাম োড়া জীবন্ত পশুপাশখ্ এবং 
তাদের সংিদিত আসা জায়গা ও শজশন্দসর 
এশড়দয় চিে 

€ বাশড়র শিতদর থ্া ে 

€ ক াশিড-১৯ িাইরাদসর শবস্তার করায  রদত 
আমার কেদির  তৃত পদির কেয়া পরামিত 
অনু্সরণ  রে 

€ সন্াতন্ কিষ্জ ওষ্ুয বযবহার  রে 

€ মাস্ক বযবহার  রে 

€ জাশন্ ন্া 

€ অন্যান্য 
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সাদথ্ ক াশিড-১৯ িাইরাসেকু্ত ড্রপদলট আপন্ার 
িরীদর প্রদবি  রদত পাদর। 

c. আপন্ার কচাখ্, ন্া  এবং মখু্ িিত 
 রদবন্ ন্া 

ক ন্? হাত শেদয় আমরা শবশিন্ন জায়গা িিত 
 শর এবং এর িদল হাদত িাইরাস কলদগ থ্া দত 
পাদর। হাদত িাইরাস কলদগ থ্া দল তা হাত 
কথ্দ  কচাখ্, ন্া  অথ্বা মুদখ্ বাশহত হদত 
পাদর। কসখ্ান্ কথ্দ  িাইরাস আপন্ার িরীদর 
প্রদবি  দর আপন্াদ  অসুস্থ্  রদত পাদর। 

d. হাাঁশচ- াশির শিষ্টাচার কমদন্ চলনু্ 

আপশন্ এবং আপন্ার আদিপাদির মান্ষু্জন্ 
হাাঁশচ- াশির শিষ্টাচার কমদন্ চলদছ শ ন্া কসশেদ  
ন্জর রাখ্ুন্। এর অথ্ত হল, হাাঁশচ বা  াশি 
কেয়ার সময়  নু্ই িাাঁজ  দর বা টিসুয শেদয় 
মুখ্ এবং ন্া  কেদ  রাখ্া। এরপর বযবহৃত 
টিসুযগুদলা তিুশন্ কিদল শেদত হদব। 

ক ন্? হাাঁশচ- াশির সময় শছদট কবরদন্া  ি-
থ্ুতুর কছাট কছাট কিাাঁটা বা ড্রপদলট কথ্দ  
িাইরাস ছড়ায়। হাাঁশচ- াশির শিষ্টাচার কমদন্ 
চলদল আপশন্ চারপাদির মান্ুষ্দের সশেতজ্বর, ফু্ল 
এবং ক াশিড-১৯ কথ্দ  রিা  রদত পারদবন্ 

e. েশে আপন্ার জ্বর,  াশি এবং শ্বাস ষ্ট 
হয় তদব েত তাড়াতাশড় সম্ভব 
শচশ ৎসদ র পরামিত শন্ন্ 

অসুস্থ্ কবায  রদল বাশড়র বাইদর োদবন্ ন্া। 
েশে আপন্ার জ্বর,  াশি এবং শ্বাস ষ্ট হয় তদব 
অশবলদে ডাক্তার কেখ্ান্ এবং স্বাস্থ্য ক দে 
োওয়ার আদগ কিান্  দর শন্ন্। স্থ্ান্ীয় স্বাস্থ্য 
 তৃত পদির শন্দেতিন্া কমদন্ চলুন্। 

ক ন্? জাতীয় এবং স্থ্ান্ীয়  তৃত পদির  াদছ 
আপন্ার এলা ার পশরশস্থ্শত সম্পদ ত  সবতদিষ্ 
তথ্য থ্াদ । আদগ কিান্  দর শন্দল তারা দ্রুত 
আপন্াদ  ক ান্ স্বাস্থ্য ক দে কেদত হদব তা 
বলদত পারদবন্। এছাড়াও এটা আপন্াদ  রিা 
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 রদব এবং িাইরাস এবং অন্যান্য সংক্রমণ 
ছড়াদন্া করায  রদব। 

f. সাম্প্রশত তম খ্বরাখ্বর সম্পদ ত  
ওয়াশ বহাল থ্াকুন্ এবং আপন্ার স্বাস্থ্য 
কসবা সরবরাহ ারীর পরামিত কমদন্ 
চলনু্ 

ক াশিড-১৯ এর সবতদিষ্ খ্বরাখ্বর সম্পদ ত  
ওয়াশ বহাল থ্াকুন্। শন্দজদ  এবং অন্যদের 
ক াশিড-১৯ কথ্দ  রিা  রদত স্থ্ান্ীয়, জাতীয় 
এবং জন্স্বাস্থ্য  তৃত পদির অথ্বা আপন্ার 
শন্দয়াগ তত ার পরামিত কমদন্ চলুন্। 

ক ন্? জাতীয় এবং স্থ্ান্ীয়  তৃত পদির  াদছ 
আপন্ার এলা ায় ক াশিড-১৯ ছড়াদচ্ছ শ ন্া 
কসই শবষ্দয় সবতদিষ্ তথ্য থ্া দব। আপন্ার 
এলা ায় সুরশিত থ্া ার জন্য  ী  রণীয় কসই 
সম্পদ ত  সবদচদয় িাদলা পরামিত তারাই শেদত 
পারদব। 

তথ্যসূি: শবশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থ্া, ইউশন্দসি, 
আইএিআরশস 

 

10.  সং ট াদল মান্ুদষ্র মদন্ িীশত ও উদেগ কেখ্া 
কেয়া স্বািাশব । এই মহূুদতত আপশন্ ক াশিড-১৯ 
সম্পশ ত ত ক ান্ শতন্টি শবষ্য় শন্দয় সবদচদয় 
কবশি শচশন্তত? 

 প্রশতটি পদয়দের জন্য, েয়া  দর প্রেত্ত কস্কল 
বযবহার  রুন্ ( খ্ন্ও শচন্তা  শর ন্া; খ্ুব 
 ম শচন্তা  শর, খ্বু কবশি শচন্তা  শর)। 

 

আমার ক ান্ও শপ্রয়জন্দ  হারাদন্া  

স্বাস্থ্য বযবস্থ্ার ওপর অতযশয  চাপ 

সু্কল বন্ধ হদয় োওয়া 

কছাট বযবসা বন্ধ হদয় োওয়া 

মন্দা 

খ্ােয পাওয়ার সীশমত সুদোগ 

গণ শবদিাি 

অসুস্থ্ হদয় পড়া  

আমার  াজ হারাদন্া 

অন্যান্য: _____  
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11.  আপশন্ শ  মদন্  দরন্ কে আপন্াদের 
সম্প্রোদয়র মদযয ক াশিড-১৯ ছড়াদন্ার জন্য 
ক ান্ও শন্শেতষ্ট কগাষ্ঠী োয়ী? 

€ হযাাঁ 

€ খ্াশন্ টা 

€ ন্া 

12.  (েশে খ্াশন্ টা বা হযাাঁ হয়, পরবতী প্রশ্ন  রা 
হদব)  

ক াশিড-১৯ ছড়াদন্ার জন্য আপশন্ ক ান্ 
কগাষ্ঠীদ  োয়ী বদল মদন্  দরন্? 

€  কখ্ালা প্রশ্ন  

তদথ্যর সূি/মাযযমগুশলর ওপর শবশ্বাস 

13.  ক াশিড-১৯ সম্পদ ত  আপশন্ শ  যরদন্র তথ্য 
কপদয়দছন্? (এ  বা এ াশয  উত্তর কবদছ 
শন্ন্)  

 

 

 

 

€ ক াশিড-১৯ কথ্দ   ীিাদব শন্দজদ  রিা করা 
যায় 

€ ক াশিড-১৯ এ আক্রান্ত হওয়ার লিণগুশল  

€  ীিাদব ক াশিড-১৯ ছড়ায় 

€ আপন্ার েশে ক াশিড-১৯ এর লিণগুশল থ্াদ  
তাহদল শ   রদবন্ 

€ ক াশিড-১৯ এর ঝুাঁ শ  এবং জটিলতা 

€ অন্যান্য: ___________________ 

€  

14.  ক াশিড-১৯ সম্পদ ত  খ্বরাখ্বদরর জন্য আপশন্ 
 ত ঘন্ ঘন্ এই তদথ্যর সিূগুশল বযবহার 
 দরন্?  

 

 প্রশতটি পদয়দের জন্য অনু্গ্রহ  দর এই কস্কলটি 
বযবহার  রুন্ -  খ্দন্া ন্া; খ্ুব  ম; মাদঝ 
মাদঝ; প্রায়ই; সবসময়।   

টিশি  

মুশিত সংবােপি 

পশরবার এবং বনু্ধদের সাদথ্  দথ্াপ থ্ন্ 

ওদয়বসাইট বা অন্লাইন্ সংবাে  

কসািযাল শমশডয়া (কেমন্ কিসবু , টুইটার, 
ইউটিউব, কহায়াটসঅযাপ, লাইন্) 

সাচত  ইশঞ্জন্ (কেমন্ গুগল) 

করশডও কেিন্ 

 শমউশন্টি স্বাস্থ্য মীরা  

সম্প্রোদয়র বা যমীয় কন্তা 

 শবরাজ / হাশ ম / ওঝা  

যাই মা 
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করড ক্রস করড শক্রদসদের কস্বচ্ছাদসব  

স্বাস্থ্য মেণালয় 

ইউশন্দসি 

শবশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থ্া  

অন্যান্য সূি, েথ্া: ______ 
 

15.  এই সতূ্রগুর্িা কথ্দ  পাওয়া ক াশিড-১৯ সম্পদ ত  
তথ্য আপশন্  তটা শবশ্বাস  দরন্? 

প্রশতটি পদয়দের জন্য েয়া  দর এই কস্কলটি 
বযবহার  রুন্ - খ্ুব সামান্য শবশ্বাস  শর; 
কমাটামুটি শবশ্বাস  শর; খ্ুব কবশি শবশ্বাস  শর।   

টিশি  

মুশিত সংবােপি 

পশরবার এবং বনু্ধদের সাদথ্  দথ্াপ থ্ন্ 

ওদয়বসাইট বা অন্লাইন্ সংবাে  

কসািযাল শমশডয়া (কেমন্ কিসবু , টুইটার, 
ইউটিউব, কহায়াটসঅযাপ, লাইন্) 

সাচত  ইশঞ্জন্ (কেমন্ গুগল) 

করশডও কেিন্ 

 শমউশন্টি স্বাস্থ্য মীরা  

সম্প্রোদয়র বা যমীয় কন্তা 

 শবরাজ / হাশ ম / ওঝা  

যাই মা 

করড ক্রস করড শক্রদসদের কস্বচ্ছাদসব  

স্বাস্থ্য মেণালয় 

ইউশন্দসি 

শবশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থ্া  

অন্যান্য সূি, েথ্া: ______ 
 

16.  এই মহূুদতত আপশন্ ক ান্ যরদন্র তথ্য জান্দত 
চান্? (এ  বা এ াশয  উত্তর কবদছ শন্ন্) 

 

ক াশিড-১৯ এ আক্রান্ত হওয়ার লিণগুশল 

অন্যদের বযশক্তগত  াশহন্ী কে তারা  ীিাদব 
এই করাদগর কমা াদবলা  দরদছ 
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ক াশিড-১৯ এর টি া আশবষ্কার সম্পদ ত  তথ্য 

ক াশিড-১৯ এর শচশ ৎসা আশবষ্কার সম্পদ ত  
তথ্য 

€ আশম শ িাদব আমার কেদি করাদগর শবস্তার 
করায  রদত পাশর  

€ ঝুাঁ শ দত থ্া া মান্ুদষ্র  ীিাদব কেখ্াশুন্া  রব 

€ আশম বা পশরবাদরর  াদরা লিণ কেখ্া শেদল 
 ী  রব 

€ আমার সন্তান্দের কলখ্াপড়া চাশলদয় োওয়ার 
জন্য শ   রদত পাশর 

€ ভ্রমণ শন্দষ্যাজ্ঞা সম্পশ ত ত তথ্য 

€ [*] হযাাঁ  

€ [*] ন্া  

€ অন্যান্য, অনু্গ্রহ  দর উদেখ্  রুন্... 

 

17.  আপন্ার শ  ক াশিড-১৯ সংক্রান্ত তথ্য সঠি  
শ ন্া তা বুঝদত সমসযা হয়? কেমন্, করাগ 
প্রশতদরায বা আর্রার্গযর উপায় সম্পদ ত  তথ্য।  

েশে হযাাঁ হয়, আপশন্ ক ান্ও উোহরণ শেদত 
পাদরন্: 

 [কখ্ালা প্রশ্ন] 

অংিগ্রহণ / সম্প ত  

18.  েশে আমরা আপন্ার মতামত এবং ক াশিড-
১৯ সম্পদ ত  উদেদগর জবাব শেদত চাই, তাহদল 
শ িাদব আপন্ার সাদথ্ কোগাদোগ  রব? 

€ কিান্  ল 

€ কটক্সট কমদসজ 

€ কিসবু  চযাট বক্স 

€ কমদসঞ্জার অযাপ গ্রুপ (লাইন্, কহায়াটসঅযাপ) 

€ ইদমল 
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€ অন্যান্য (উদেখ্  রুন্) 

19.   ীিাদব এই করাগ সম্পদ ত  তথ্য প্রোন্ আরও 
উন্নত  রা োয় কস বযাপাদর আপন্ার  াদছ 
ক ান্ও পরামিত আদছ?  

€  কখ্ালা প্রশ্ন 

20.  সম্প্রোদয়র মান্ুষ্দের শন্দয় এমন্ ক ান্ও 
 ােত লাদপর পরামিত শেদত পাদরন্ ো করাদগর 
শবস্তার করায  রদত বা তার িয়িশত  মাদত 
পাদর? 

€  কখ্ালা প্রশ্ন 

21.  করড ক্রস করড শক্রদসে কেিাদব ক াশিড-১৯ 
সম্পদ ত  তথ্য প্রোন্  রদছ কসদিদি শ  শ ছু 
উন্নশত  রা কেদত পাদর?  

(কখ্ালা প্রশ্ন) 

 

22.  জশরদপর সমাশপ্ত  আপন্াদ  অদন্  যন্যবাে! 

আপন্ার উত্তর স দলর  াদছ ক াশিড-১৯ 
সম্পদ ত  প্রদয়াজন্ীয় এবং সমদয়াপদোগী তথ্য 
কপৌাঁদছ শেদত আমাদের সাহােয  রদব। 

ক াশিড-১৯ সম্পদ ত  তদথ্যর জন্য, েয়া  দর 
শন্ম্নশলশখ্ত ওদয়বসাইটগুশল কেখ্ুন্:   

XXX আপন্ার স্থ্ান্ীয় শন্িত রদোগয তথ্যসূিগুশল।  

এই জশরপ সম্পদ ত  আপন্ার েশে ক ান্ও প্রশ্ন 
থ্াদ  তদব এখ্াদন্ কোগাদোগ  রুন্ XX।  

আপন্ার উত্তর জমা শেদত 'চাশলদয় োন্' শি  
 রুন্। 
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পশরশিষ্ট: ঐশচ্ছ  প্রশ্নাবলী  

জন্সংখ্যাগত  

ন্ং. প্রশ্ন উত্তর 

23.  সািাৎ ারোতার 
কপিা: 

€ কবতন্ বা মজশুরর শবশন্মদয় শন্েুশক্ত 

€ স্ব-শন্েুক্ত 

€ কব ার ও  াজ খ্ুাঁজদছন্ 

€ কব ার শ ন্তু বতত মাদন্  াজ খ্ুাঁজদছন্ ন্া 

€ গৃশহণী 

€ শিিাথ্ী 

€ কসন্াবাশহন্ী 

€ অবসরপ্রাপ্ত 

€  াজ  রদত অিম 

জ্ঞান্  

ন্ং. প্রশ্ন উত্তর 

24.  ক াশিড-১৯ এ 
আক্রান্ত হওয়ার প্রযান্ 
লিণগুদলা  ী? 
(এ  বা এ াশয  
উত্তর কবদছ শন্ন্) 

জ্বর 

 াশি 

শ্বাস ষ্ট 

গলা বযথ্া  

মাংসদপিীদত বযথ্া 

মাথ্াবযথ্া  

ডায়শরয়া 

ক ান্ও লিণ থ্াদ  ন্া  

অন্যান্য: ____________________ 

জাশন্ ন্া 

25.  আপন্ার শ  মদন্ হয় 
আপন্ার ক াশিড-১৯ 
এ আক্রান্ত হওয়ার 
সম্ভাবন্া কবশি? 

€ হযাাঁ 

€ ন্া 

€ জাশন্ ন্া 
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(এ টি শব ল্প কবদছ 
শন্ন্) 

 

26.  আপন্ার শ  মদন্ হয় 
আপন্ার সম্প্রোদয়র 
মদযয ক াশিড-১৯ 
এর শবস্তার করায 
 রা জরুশর? 
(এ টি কবদছ শন্ন্) 

 

€ হযাাঁ 

€ ন্া 

€ খ্াশন্ টা 

€ জাশন্ ন্া 

 

27.  েশে আপন্ার বা 
আপন্ার পশরবাদরর 
 াদরা ক াশিড-১৯ 
এর লিণ থ্াদ , 
আপশন্ শ   রদবন্? 
(এ  বা এ াশয  
উত্তর কবদছ শন্ন্)  

 

€ ক ান্ও অশিজ্ঞ আত্মীয়দ  শজজ্ঞাসা  রদবা কে শ   রদত হদব  

€ হাসপাতাল বা স্বাস্থ্য ক দে োব 

€ পাড়ার ন্াদসতর  াদছ োব 

€ বাজার কথ্দ  ওষ্ুয শ দন্ খ্াদবা  

€ ক ান্ও সন্াতন্ শচশ ৎসদ র ( শবরাজ / হাশ ম / ওঝা)  াদছ োব  

€ ক ায়াদরোইদন্ থ্া ব 

€ অন্যান্য: ________________________________ 

28.  আপন্ার সাযারণ ফু্ল 
হদল আপশন্ সাযারণত 
 ী  দরন্? 
(সবতাশয  ২টি উত্তর 
কবদছ শন্ন্) 

 

শ ছু ন্া। আশম আমার স্বািাশব  জীবন্ োপন্  শর এবং শ ছু শেন্ পদর 
ফু্ল কসদর োয়  

আশম বাশড়দত থ্াশ , োদত অন্যদের সংক্রাশমত ন্া  শর 

মাস্ক পশর 

আশম সসু্থ্ ন্া হওয়া পেতন্ত চা কখ্দত থ্াশ   

আশম আমার প্রশতদবিীদের  াছ কথ্দ  পরামিত শন্ই 

আশম স্থ্ান্ীয় হাশ ম / ববেযদের কথ্দ  পরামিত শন্ই  

আশম স্বাস্থ্য ক দে োই 

অন্যান্য: _____________________ 

29.  ক াশিড-১৯ এর 
আদগ আপশন্ ফু্ল ও 
অন্যান্য করাগ সম্পদ ত 
তথ্য ক াথ্া কথ্দ  
কপদতন্? (এ  বা 

টিশি  

মুশিত সংবােপি 

পশরবার এবং বনু্ধদের সাদথ্  দথ্াপ থ্ন্ 

ওদয়বসাইট বা অন্লাইন্ সংবাে  
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এ াশয  উত্তর কবদছ 
শন্ন্) 

 

কসািযাল শমশডয়া (কেমন্ কিসবু , টুইটার, ইউটিউব, কহায়াটসঅযাপ, লাইন্) 

সাচত  ইশঞ্জন্ (কেমন্ গুগল) 

করশডও কেিন্  

 শমউশন্টি স্বাস্থ্য মীরা  

সম্প্রোদয়র বা যমীয় কন্তা 

 শবরাজ / হাশ ম / ওঝা  

যাই মা 

করড ক্রস করড শক্রদসদের কস্বচ্ছাদসব  

স্বাস্থ্য মেণালয় 

ইউশন্দসি 

শবশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থ্া  

অন্যান্য সূি, েথ্া: ______ 

30.  আপশন্ ক ান্ িাষ্ায় 
শলশখ্ত তথ্য কপদত 
পছন্দ  দরন্?  

 

কখ্ালা প্রশ্ন 

31.  আপশন্ ক ান্ িাষ্ায় 
কমৌশখ্  তথ্য কপদত 
পছন্দ  দরন্?  

কখ্ালা প্রশ্ন 

 

 


