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Interviewer ID: 

 

হেলিস-হেখসালিয়া ইনলিটিউট ফি পাবলিক হেিথ  

আন্তর্জ ালিক িামাক লনয়ন্ত্রণ পলিকল্পনা মূিযায়ন সমীক্ষা –  

TCP INDIA WAVE 1 

 

লমশ্র িামাক বযবোিকািী সমীক্ষা (M) 

 
    

   রাজ্য           গ্রাম/শহর         জজ্লা            মহকুমা/ওয়ার্ড                        গ্রাম/ইবি                                        িাড়ী          িযবি                        

                      

সম়ীক্ষার তাবরখ: ________ (বিন)/_________(মাস)/________(িছর) 

 

শুরুর সময়: ____________সকাল/বিকাল     

 

জশষ সময়: ____________ সকাল/বিকাল  

 

পর়ীক্ষা করররছন:____________________________________ (সুপারভাইজ্াররর নাম) 
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পর়ীক্ষার তাবরখ:_______________________   

Q# VarName  

001 BI61270 সমীক্ষা শুরুি পরূ্বজ লনয়ম মালফক সম্মলি ও সাক্ষি গ্রেন করুন।  
 

002 HG61010 Interviewer’s Note: সকি প্রর্েি উত্তর্িি বাছাইগুলি পড়ুন, বযলিক্রম: 

 a) উত্তর্িি বাছাইগুলি পর্ড হোনার্বন না   

 b) েযাাঁ / না লিলত্তক উত্তর্িি বাছাইগুলি 

 c) ঠিক / ি়ু ি লিলত্তক উত্তর্িি বাছাইগুলি 
 

003 FR61231 আপবন বক বিজ মার্ন মারস অন্ততঃ একটি করর বসগাররট খান ? 

  1   হযাাঁ  => 005/TF61011 এ যান 

  2   না 
88   R 

99   DK 

 

004 FR61501 আপবন বক কখনও বসগাররট জখরয়রছন ? 

  1        
  2      
88   R 

99   DK 

 

005 TF61011 আপবন বক বিজ মার্ন মারস অন্ততঃ একটি করর বিবড খান ? 

  1        =>  007/FR61565 এ যান 

  2     
88   R 

99   DK 
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006 TF61040 আপবন বক কখনও বিবড জখরয়রছন ? 

  1        
  2      
88   R 

99   DK 

 

007 FR61565 Interviewer’s Note: এই প্রে লর্জ্ঞাসা করুন যলি 003/FR61231=1 এবং 005/TF61011=1. 

আপনারক যবি বসগাররট ও বিবডর মরযয জযরকান একটিরক িাছরত হয়, তরি জকানটি আপবন জখরত পছন্দ কররিন ? 

  1   বসগাররট 

  2   বিবড 

88   R 

99   DK 

 

008 FR61566 যবি আপনারক জযাাঁয়াযিু তামাক ও জযাাঁয়াবিহ়ীন তামারকর মরযয জযরকান একটি িযিহার কররত িলা হয়, তরি আপবন 
জকানটি জখরত পছন্দ কররিন ? 

  1   জযাাঁয়াযুি তামাক 

  2   জযাাঁয়াবিহ়ীন তামাক 

88   R 

99   DK 

 

009 HG61009 যলি উত্তিপ্রিানকািী লসগার্িট ধমূপান না কর্িন (003/FR61231=2)  এবং লবলড ধূমপান না কর্িন (005/TF61011=2), 
ির্ব 054a/TF61163 হি অনযানয হধাাঁয়ায়ুক্ত িামাক পিার্থজ যান।  
 

লসগার্িট – ধূমপার্নি ইলিবৃত্তান্ত এবং োি 
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010 FR61224 Interviewer’s Note: লনম্নলিলখি 3টি লবিার্গি লবষর্য় লর্জ্ঞাসা করুন (010/FR61224 – 034/LM61110) যলি 
003/FR61231=1 না ের্ি হিখ়ুন 035/TF61029 (লবলড – ইলিবৃত্তান্ত এবং োি)। 

আপনার জ়্ীিনকারল আপবন বক 1০০ িা তার জিশ়ী লসগার্িট জখরয়রছন ? 

  1        
  2      
88   R 

99   DK 

 

011 FR61225 Interviewer’s Note: শুধ়ুমাত্র একটি বাছ়ুন।  
    গডপডতা বহসারি, আপবন কতিার লসগার্িট খান ? 

1   সপ্তারহ একিাররর কম        => 014/FR61118 এ যান 

          2   সপ্তারহ একিার 

          3   সপ্তারহ িইুিার 

          4   সপ্তারহ 3-5 িার 

5   প্রবতবিন িা প্রায় প্রবতবিন    => 013/FR61216 এ যান 

6   বিরন একিাররর জিশ়ী        => 013/FR61216 এ যান 

88 R                            => 014/FR61118 এ যান 

99 DK                             => 014/FR61118 এ যান 
 

012 FR61226 গডপডতা বহসারি, প্রবত সপ্তারহ কতগুরলা করর বসগাররট খান ? 

_____________ 

88   R 

99   DK 

হিখ়ুন 014/FR61118. 

 

013 FR61216 গডপডতা বহসারি, প্রবতবিন কতগুরলা করর বসগাররট খান ? 

_____________ 

88   R 

99   DK 
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014 FR61118 জকান িয়স জেরক আপবন লসগার্িট খাওয়া শুরু করররছন ?  

___________ 

88   R 

99   DK 

 

লসগার্িট – ব্র্যার্েি লনবজাচন এবং ক্রয়  

015 BR61615 এখন আবম আপনারক আপনার পছরন্দর লসগার্িট ব্র্যান্ড এিং ক্ররয়র বিষরয় বজ্জ্ঞাসা করি।  

 আপবন সাযারণতঃ বিল্টার জিওয়া না বিল্টার ছাডা লসগার্িট খান ? 

1   বিল্টারযুি 

2   বিল্টারবিহ়ীন 

3   উভয়ই 

88   R 

99   DK 

 

016 BR61310  আপনার বক এমন জকান লসগার্িট ব্র্যান্ড আরছ জযটা আপবন জখরয় োরকন ? 

  1        
  2                => 020/PU61701 এ যান 

88   R           => 020/PU61701 এ যান 

99   DK  => 020/PU61701 এ যান 
 

017a BR61311o  আপবন সাযারণতঃ জয ব্র্যারন্ডর বসগাররট খান তার নাম বক ? 

 

_______________________________________________ 

88   R 

99   DK 

 

017b BR61303  আপনার সাযারণত জয ব্র্যারন্ডর বসগাররট খান তার প্রকাি বক (রযমন- অবত মৃি,ু মৃি,ু হালকা, সাযারণ)? 

 

_______________________________________________ 

88   R 

99   DK 
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017c BR61307o  আপনার সাযারণত গ্রহন করা বসগাররট ব্র্যারন্ডর স্বাি বক (রযমন চরকারলট, জমন্থল, জলিু), যবি জেরক োরক ? 

 

______________________________________________ 

88   R 

99   DK 

 

018 BR61502  আপনার সাযারণ ব্র্যারন্ডর লসগার্িট কতবিন যরর খারেন ? 

  1   1 িছররর কম সময় যরর 

  2   1-5 িছর 

  3   5 িছররর জিশ়ী 
88   R 

99   DK 

019 Interviewer’s Note: প্রর্য়ার্ন ের্ি, প্রে প়ুনিায় লর্জ্ঞাসা করুন। লনর্ম্নি সািণীর্ি থাকা প্রর্েি উত্তি লির্ি লনম্নলিলখি মানগুলি 
বযবোি করুন।  
লসগার্িট ব্র্যান্ড পছন্দ কররত, বন্নলবলবখত বিষয়গুবলর মরযয জকানও একটির ওপর বভবতি  করর বক বস্ান্ত বনরয়বছরলন ? 

           R DK 

019a BR61626 িাম 1 2 88 99 

019b BR61618 উচ্চ গুণগত মান 1 2 88 99 

019c BR61636 তার স্বাি বক রকম 1 2 88 99 

019d BR61616 এই ব্র্যান্ড আপনার স্বারযযর পরক্ষ কম ক্ষবতকারক 1 2 88 99 

019e BR61617 এটি একটি জ্নবপ্রয় ব্র্যান্ড 1 2 88 99 

019f BR61623 আপনার িনু্ধ এই ব্র্যান্ড িযিহার করর 1 2 88 99 

019g BR61622 পযারকরটর নক্সা 
 

1 2 88 99 
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020 PU61701  গত ৬ মারস, আপবন বক কখনও জকান বিরিশ়ী ব্র্যান্ড লসগার্িট বকরনরছন ? 

  1        
  2      => 022a/SO61221 এ যান 

88   R => 022a/SO61221 এ যান 

99  DK => 022a/SO61221 এ যান 
 

021 

 
আপবন জকন বিরিশ়ী বসগাররট ব্র্যান্ড পছন্দ কররবছরলন ? 

           R DK 

021a PU61710 জিশ়ী ব্র্যারন্ডর জেরক আরও উন্নত 1 2 88 99 

021b PU61711 জিশ়ী ব্র্যারন্ডর জেরক িাম কম 1 2 88 99 

021c PU61712 স্বারযযর পরক্ষ কম ক্ষবতকারক 1 2 88 99 

021d PU61713 উন্নত স্বাি  
 

1 2 88 99 
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022a SO61221  

Interviewer’s Note: উত্তর্িি বাছাইগুর্িা পর্ড হোনার্বন না। উত্তিিানকািীি উত্তর্িি লনলির্খ শুধ়ুমাত্র একটি বাছাই 
উত্তি লনবজাচন করুন। 

   আপবন আপনার জ্রনয জশষ বসগাররট জকান জ্ায়গা জেরক বকরনবছরলন ? 

01   রাস্তার বিরক্রতা 
02   যান়ীয় জিাকান 

03   সুপারমারকড ট 

04   চারয়র জিাকান 

05   িার/ বিরনািন আউটরলট (কযারিটাবরয়া) 

06   জহারটল, যািা 
07   শুল্ক-মুি জিাকান 

08   জিরশর িাইরর 

09   জ্নসাযররণর জ্নয পবরিহরন (িাস, জেন িা জ্াহাজ্) বিরক্রতা 
10   তামারকর জিাকান 

11   সামবরক জটার 

12   িনু্ধ/ সহরযাগ়ী/ আত্ম়ীয়/ কমডিাতা 
13   ইন্টাররনট 

14   অনযানয (উরেখ করুন) 

15   বিক্রয় যন্ত্র (Vending Machine) 

76   জশষিার জকাো জেরক বকরনবছ তা মরন জনই => 031/PU61622 এ যান 

88   R 

99   DK 
 

022b SO61221o    

অনযানয; উরেখ করুন ________________________________________ 
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023 BR61701 
Interviewer’s Note: পিবিী 2টি প্রে লর্জ্ঞাসা করুন যলি 016/BR61310 = 1(েযাাঁ) েয় নি়ু বা যান 025/PU61201. 

আপনার জশষ জকনা বসগাররটটি বক আপনার সাযরণত জকনা লসগার্ির্টি ব্র্ারন্ডর বছল ? 

  1           => 025/PU61201 এ যান 

  2      
88    R      => 025/PU61201 এ যান 

99   DK    => 025/PU61201 এ যান 
 

024 BR61711o 
Interviewer’s Note: এই প্ররের জ্নয িটুি উতি র প্ররয়াজ্ন : প্রেমটি হল ব্র্যান্ড (রযমন জগাল্ড জেক, জিার জকায়ার, 
উইলস) এিং এরপরর প্রকার (রযমন অবত মৃি,ু মৃি,ূ হালকা এিং সাযরণ)। িটুি উতি র এইভারি বলখুন -- ব্র্যান্ড, তারপরর 
প্রকার।  

 লসগার্ির্টি জকান বিরশষ যররনর ব্র্যান্ড এিং তার প্রকার আপবন বকরনবছরলন?  

_________________________________________________________ 

88   R 

99   DK 

 

025 PU61201  জশষিার আপবন যখন আপনার জ্রনয বসগাররট বকরনবছরলন, আপবন বক তা জখালা (একটা) বকরনবছরলন, না পযারকট 
বহসারি বকরনবছরলন ? 

  1   জখালা (একটা) বসগাররট 

  2   পযারকট   => 028/PU61311 এ যান 

88    R        => 031/PU61622 এ যান 

99  DK        => 031/PU61622 এ যান 
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026 PU61411  কতগুরলা জখালা (একটা) বসগাররট আপবন বকরনবছরলন ? 

 

____________________________________ 

88   R 

99   DK 

 
027 PU61431 

প্রবতটা বসগারররটর বক িাম পরডবছল ? 

_____________________________________________________ 

88   R 

99   DK  

এ যান 031/PU61622. 

 

028 PU61311 
Interviewer’s Note: পিবিী 3টি প্রে লর্জ্ঞাসা করুন যলি 025/PU61201 = 2 বা পযাক। নি়ু বা যান 031/PU61622. 

বসগারররটর কতগুরলা পযারকট আপবন বকরনবছরলন ? 

_________________________________________________ 

88   R 

99   DK 

 

029 PU61331 
প্রবতটা বসগাররট পযারকরটর বক িাম পরডবছল ? 

পবরমাণ:__________ টাকা 
88   R 

99   DK 

 

030 PU61322 
পযারকরট কতগুরলা বসগাররট বছল ? 

_____________________________________________________ 

88   R 

99   DK 
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031 PU61622 
গত 6 মারস, কখনও বক এমন সময় এরসবছল যখন বসগাররট জকনার জ্নয টাকা খররচর িরল গৃহসামগ্র়ী জযমন খািার, 
জকনার জ্নয পযডাপ্ত টাকা অিবশষ্ট বছল না ? 

  1        
  2      
88   R 

99   DK 

োিকা / মৃি়ু 
 032 িহু িছর যরর তামাক সংযাগুবল “জরগুলার” িা “পূণড-স্বািযুি” বসগাররট নামকররণর বিষরয় এরক ওপররর জেরক বিবভন্ন পােডকয বনরুপণ 

করররছ যা “লাইট” িা “মাইল্ড” নারম পবরবচত। বন্নলবলবখত প্রেগুবলর জক্ষরে, আবম সকল প্রকার হালকা িা মৃি ুবসগারটরক “হালকা 
বসগাররট” নারম অবভবহত করি। হালকা বসগারররটর বিষরয় বন্নলবলবখত প্রবতটি বিিৃবতর পরক্ষ অনুগ্রহ করর আমারক জ্ানান জয আপবন 
অত়ীি রাজ়্ী, রাজ়্ী, রাজ়্ী িা অরাজ়্ী বকছুই নয়, অরাজ়্ী, িা অত়ীি অরাজ়্ী বকনা।  
 
 

   

খুি রাজ়্ী রাজ়্ী 
রাজ়্ী িা 
অরাজ়্ী 

বকছুই নয় 
অরাজ়্ী 

খুি 
অরাজ়্ী 

R DK 

032a LM61321 লাইট বসগাররট জরগুলার বসগারররটর জচরয় কম 
ক্ষবতকর।  

 

1 2 3 4 5 88 99 

032b LM61331 লাইট বসগাররট জরগুলার বসগারররটর জচরয় আপনার 
গলা ও িুরকর জ্নয তুলনামূলকভারি জিশ়ী স্বােন্দয।  
 

1 2 3 4 5 88 99 
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033 LM61109 
Interviewer’s Note: পিবিী 2টি প্রে লর্জ্ঞাসা করুন যলি 016/BR61310 = 1 বা েযাাঁ। নি়ু বা যান  035/TF61029 (লবলড – 
ইলিবৃত্তান্ত এবং োি)।  

আপবন বক মরন কররন জয আপনার সাযারণরুরপ যূমপান করা লসগার্িট ব্র্যান্ড অনযানয ব্র্যারন্ডর লসগার্ির্টি জচরয় অল্প 
কম ক্ষবতকর, অপবরিতড ন়ীয় িা অল্প জিশ়ী ক্ষবতকর ? 

             1 অল্প কম ক্ষবতকর 
       2 অপবরিতড ন়ীয় 
       3 অল্প জিশ়ী ক্ষবতকর 

88 R 
99 DK 
 

034 LM61110 
বন্নলবলবখত প্রবতটি বিিবৃতর পরক্ষ অনগু্রহ করর আমারক জ্ানান জয আপবন অত়ীি রাজ়্ী, রাজ়্ী, রাজ়্ী িা অরাজ়্ী বকছুই 
নয়, অরাজ়্ী, িা অত়ীি অরাজ়্ী বকনা। 

আবম সাযরণতঃ জয ব্র্যারন্ডর বসগাররট যূমপান কবর তা অনযানয বসগাররট ব্র্যারন্ডর জচরয় আমার গলা ও িুরকর জ্নয কম 
যন্ত্রণািায়ক।   

  1   খুি অরাজ়্ী 
  2   অরাজ়্ী 
  3   রাজ়্ী িা অরাজ়্ী বকছুই নয় 

  4   রাজ়্ী 
  5   খুি রাজ়্ী 
88   R 
99   DK 

 

 

 

লবলড – ধূমপার্নি ইলিবৃত্তান্ত এবং োি 
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035 TF61029 
Interviewer’s Note: পিবিী 2টি লবষর্য় লর্জ্ঞাসা করুন (035/TF61029 – 053/LP61288) if 005/TF61011=1. নি়ু বা যান  

054a/TF61163 (অনযানয হধাাঁয়ায়ুক্ত িামাক – ইলিবৃত্তান্ত এবং োি)। 

  এখন আবম আপনার িযিহাযড লবলডি বিষরয় বজ্জ্ঞাসা করি।  

গডপডতা বহসারি, আপবন কত ঘনঘন লবলড যূমপান কররন ? 

1   সপ্তারহ একিাররর কম            => 038/TF61037 এ যান 

2   সপ্তারহ একিার 

3   সপ্তারহ িইুিার 

4   সপ্তারহ 3-5 িার 

5   প্রবতবিন িা প্রায় প্রবতবিন => 037/TF61021 এ যান 

6   বিরন একিাররর জিশ়ী           => 037/TF61021 এ যান 

88   R                      => 038/TF61037 এ যান 

99   DK 

                               => 038/TF61037 এ যান 
036 TF61023 

গডপডতা বহসারি, আপবন প্রবত সপ্তারহ কতগুরলা করর বিবড খান ? 

______________________ 

88   R 
99   DK 

038/TF61037 এ যান 
037 TF61021 গডপডতা বহসারি, আপবন প্রবতবিন কতগুরলা করর বিবড খান ? 

 

______________________ 

88   R 

99   DK 

038 TF61037 জকান িয়স জেরক আপবন বিবড খাওয়া শুরু কররবছরলন ? 

 

_____________________ 

88   R 

99   DK 

লবলড – ব্র্যাে লনবজাচন এবং ক্রয় 
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039 TB61103 এই বিভারগ আবম আপনার পছরন্দর লবলডি ব্র্যান্ড ও তার ক্ররয়র বিষরয় বজ্জ্ঞাসা করি।  

আপবন সাযারণতঃ যূমপান কররন এমন জকান লবলডি ব্র্যান্ড আরছ বক ? 

  1        
  2           => 044a/LP61266 এ যান 

88    R        => 044a/LP61266 এ যান 

99   DK       => 044a/LP61266 এ যান 
040 TB61106 আপনার সাযারণতঃ খাওয়া বিবডর ব্র্যারন্ডর নাম বক? 

 

__________________________________________________ 

88   R 

99   DK 

 

041 TB61115 Interviewer’s Note: উত্তর্িি বাছাইগুর্িা পর্ড হোনার্বন না। 

আপনার সাযারণত িযিহৃত ব্র্যারন্ডর বিবড কতবিন যরর খারেন? 

  1   1 িছররর কম 

  2   1-5 িছর 

  3  5 িছররর জিশ়ী 
88   R 

99   DK 

 

042 এই ব্র্যারন্ডর বিবড জিরছ বনরত, বন্নলবলবখত বিষয়গুবলর মরযয জকানও একটির ওপর বভবতি  করর বক বস্ান্ত বনরয়বছরলন ? 

 

           R DK 

042a TB61123 িাম 1 2 88 99 

042b TB61121 উচ্চ গুণগত মান 1 2 88 99 

042c TB61125 তার স্বাি বক রকম 1 2 88 99 

042d TB61127 এই ব্র্যান্ড আপনার স্বারযযর পরক্ষ কম ক্ষবতকারক 1 2 88 99 

042e TB61129 এটি একটি জ্নবপ্রয় ব্র্যান্ড 1 2 88 99 

042f TB61133 আপনার িনু্ধ এই ব্র্যান্ড িযিহার করর 
 

1 2 88 99 
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043 RH61331 আপবন বক মরন কররন জয আপনার সাযারণরুরপ যূমপান করা বিবড ব্র্যান্ড অনযানয ব্র্যারন্ডর বিবডর জচরয় অল্প কম 
ক্ষবতকর, জকান তিাত্ জনই িা অল্প জিশ়ী ক্ষবতকর ? 

  1   অল্প কম ক্ষবতকর 

  2  জকান তিাত্ জনই 

  3  অল্প জিশ়ী ক্ষবতকর 

88   R 

99   DK 

 

044a LP61266 Interviewer’s Note উত্তর্িি বাছাইগুর্িা পর্ড হোনার্বন না। উত্তিিানকািীি উত্তর্িি লবর্ের্ষ শুধ়ুমাত্র একটি বাছাই 
উত্তি লনবজাচন করুন। 

আপবন আপনার জ্রনয জশষ বিবড জকান জ্ায়গা জেরক বকরনবছরলন ? 

01   রাস্তার বিরক্রতা 
02   যান়ীয় জিাকান 

03   সুপারমারকড ট 

04   চারয়র জিাকান 

05   জরাঁরস্তারা 
06   জহারটল, যািা  

07   শুল্ক-মুি জিাকান 

08   জিরশর িাইরর জেরক 

09   জ্নসাযররণর জ্নয পবরিহরন (িাস, জেন িা জিবর) 
10   তামারকর জিাকান 

11   সামবরক জটার 

12   িনু্ধ/ সহরযাগ়ী/ আত্ম়ীয়/ কমডিাতা 
13   স্ববনভড র বিরক্রতার জেরক, বযবন িরজ্ায় িরজ্ায় ঘুরর িা রাস্তায় ঘুরর বিক্র়ী কররছন 

14   অনযানয (উরেখ করুন) 

76   জশষিার জকাো জেরক বকরনবছ তা মরন জনই => 053/LP61288 এ যান 

88   R 

99   DK 
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044b LP61266o     
অনযানয; উরেখ করুন ________________________________________ 

 

045 LP61210 Interviewer’s Note: পিবিী 2টি প্রে লর্জ্ঞাসা করুন যলি 039/TB61103 = 1 অথবা েযাাঁ। নি়ু বা যান 047/LP61220. 

আপনার জশষ জকনা বিবডটি বক আপনার সচরাচর িযিহার করা ব্র্ারন্ডর বছল ? 

  1               => 047/LP61220 এ যান 

  2      
88   R        => 047/LP61220 এ যান 

99  DK       => 047/LP61220 এ যান 
 

046 LP61212 বক বিরশষ ব্র্যারন্ডর বিবড আপবন বকরনবছরলন (জযমন প্রকাশ, িংবশ, সম্ভাবজ্)? 

 

_________________________________________________________ 

88   R 

99   DK 

 

047 LP61220 আপবন যখন জশষিার আপনার জ্নয বিবড বকরনবছরলন, তখন তা বক জখালা অিযায় (একটা বহসারি) না পযাক বহসারি 
বকরনবছরলন ? 

  1   জখালা অিযায় (একটা বহসারি) বিবড 

  2   পযাক      => 050/LP61235 এ যান 

88    R         => 053/LP61288 এ যান 

99   DK        => 053/LP61288 এ যান 
048 LP61225 কতগুরলা জখালা (একটা বহসারি) বিবড আপবন বকরনবছরলন ? 

 

_________________________________________________________ 

88   R 

99   DK 
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049 LP61226 প্রবতটা বিবডর িাম কত পরডবছল ? 

   

____________________________________ 

88   R 

99   DK 

053/LP61288 এ যান 
050 LP61235 

Interviewer’s Note: পিবিী 3টি প্রে লর্জ্ঞাস করুন যলি 047/LP61220 = 2 অথবা পযাক। নি়ু বা যান 053/LP61288. 

বিবডর কতগুরলা পযাক আপবন বকরনবছরলন ? 

  

_______________________________________________________ 

88   R 

99   DK 

051 LP61239 
প্রবতটি বিবডর পযারকর িাম কত পরডবছল ? 

পবরমাণ:__________ টাকা 
88   R 

99   DK 

052 LP61237 
পযারক কতগুরলা বিবড বছল ? 

 

_________________________________________________________ 

88   R 

99   DK 

053 LP61288 
গত 6 মারস, কখনও বক এমন সময় এরসবছল যখন বিবড জকনার জ্নয টাকা খররচর িরল গৃহসামগ্র়ী জযমন খািার, 
জকনার জ্নয পযডাপ্ত টাকা অিবশষ্ট বছল না? 

  1        
  2     
88   R 

99   DK 

অনযানয হধাাঁয়ায়ুক্ত িামাক – ইলিবৃত্তান্ত এবং োি 

054 আপবন বক বন্নলবলবখত তামাকজ্াত়ীয় িস্তুর যূমপান বিজ মান মারস অন্তত একিার কররন ?  
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           R DK 

054a TF61163 হুাঁরকা 1 2 88 99 

054b TF61164 হুাঁকবলস 1 2 88 99 

054c TF61165 চুট্টা 1 2 88 99 

054d TF61166 পাইপ 1 2 88 99 

054e TF61167 বসগার 1 2 88 99 

054f TF61169 অনযানয জযাাঁয়াযুি তামাকজ্াত়ীয় দ্রিয 
 
 

1 2 88 99 

 

055 আপবন বক বন্নলবলবখত তামাকজ্াত়ীয় িস্তুর যূমপান কখনও করররছন ? 

           R DK 

055a TF61183 হুাঁরকা 1 2 88 99 

055b TF61184 হুাঁকবলস 1 2 88 99 

055c TF61185 চুট্টা 1 2 88 99 

055d TF61186 পাইপ 1 2 88 99 

055e TF61187 বসগার 1 2 88 99 

055f TF61189 অনযানয জযাাঁয়াযুি তামাকজ্াত়ীয় দ্রিয 1 2 88 99 

 

হধাাঁয়ায়ুক্ত িামাক – লনিজ িিা 
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056 SB61902 সকল জযাাঁয়াযুি তামাকজ্াত দ্ররিযর কো বচন্তা করর, যা শুযু বসগাররট ও বিবড নয়, তত্সরে জযাাঁয়াযুি তামাকজ্াত দ্ররিযর 
অনয রুপও অন্তভূড ি. . . 

ঘুম জেরক ওঠার পরর কত শ়ীঘ্র আপবন প্রেম যমূপান কররন ? 

  1   5 বমবনট িা কম 

  2   6-30 বমবনট 

  3   31-60 বমবনট 

  4   60 বমবনরটর জিশ়ী 
88   R 

99   DK 

 

057 SB61909 আপবন বক মরন কররন জয আপবন যমূপারনর প্রবত আসি (রযরকান জযাাঁয়াযুি তামাকজ্াত দ্রিয)? মারন, " আসি " িলরত 
জিাঝায় "খুি জিশ়ীমাোয় অভযাস"।     
  আপবন বক মরন কররন. . . 
              1  জমারটই আসি নই 
        2 হযাাঁ, বকছুটা আসি 

  3 হযাাঁ, খুিই আসি 
  88  R 

            99  DK 

 

058 SB61911 সাযারণভারি, আপনার কতিার যমূপারনর ত়ীব্র্ ইো জ্ারগ ? 

1   কখনই নয় 

2   প্রবতবিরনর জচরয় কম 

3   প্রবতবিন 

4   বিরন অরনকিার 

5   প্রবত ঘন্টায় িা তারও জিশ়ী প্রায়শই 

88    R 

99    DK 
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059 SB61913 গি মার্স, যমূপারনর ত়ীব্র্ ইো জ্াগা সরেও আপবন কতিার বনরজ্রক আটকারত জপররবছরলন ? 

1   কখনই নয় 

2   একিার 

3   করয়কিার 

4   অরনকিার 

88    R 

99    DK 

 

060 SB61915 গি মার্স, এমন বক কখনও হরয়রছ জয যূমপান শর়ীররর পরক্ষ ক্ষবতকার জভরি আপবন বসগাররট িা বিবড জশষ হওয়ার 
আরগই বনবভরয় বিরয়বছরলন ? 

1   কখনই নয় 

2   একিার 

3   করয়কিার 

4   অরনকিার 

88    R 

99    DK 

 

061 SB61917 
Interviewer’s Note:  উত্তর্িি বাছাইগুর্িা পর্ড হোনার্বন না।  

গডপডতা বহসারি, আপবন কতক্ষণ বসগাররট িা বিবডর িটুি টারনর মরযয সমরয়র িযিযান োরক ? 

1   15 জসরকন্ড িা তার কম 

2   16-30 জসরকন্ড 

3   31-60 জসরকন্ড  

4   60 জসরকরন্ডর জিশ়ী 
88    R 

99    DK 

 

হধাাঁয়ায়ুক্ত িামাক – ছাডাি প্রর্চষ্টা 
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062 TQ61361 সকি হধাাঁয়ায়ুক্ত িামাকর্াি দ্রবয ছাডার জ্নয আপবন বক কখনও প্রকৃত জচষ্টা কররবছরলন ? 

1        

2            => 066/TQ61433 এ যান 

          88   R        => 066/TQ61433 এ যান 

          99   DK      => 066/TQ61433 এ যান 

063 TQ61365 জভরি িলুন, আপনার যূমপান ছাডার জশষ প্ররচষ্টার পরর. . . আপবন কখন আিার যূমপান করা শুরু কররবছরলন ? 

1   1 মাস আরগরও কম সমরয় 

2   1-3 মাস আরগ 

3   3 মাস জেরক অ ড্ িষড আরগ 

4   অ ড্ িষড জেরক 1 িছর আরগ 

5   1-3 িছর আরগ 

6   3 িছরররও জিশ়ী সমরয়র আরগ 

88   R 

99   DK 

 

064  Interviewer’s Note: সমরয়র এককগুরলা পরড জশানারিন না। সঠিক সময় পরিড জগাল িাগ বিন: ঘন্টা, বিন, সপ্তাহ িা মাস। 

ছাডার এই জশষ প্ররচষ্টার সময়, আপবন কতক্ষণ যমূপান ছাডা বছরলন ? 

 

 

___________ 
ঘন্টা বিন সপ্তাহ মাস 

064a 064b 064c 064d 

TQ61369a TQ61369b TQ61369c TQ61369d 

 

88   R 

99   DK 

 

065 TQ61374 আপনার এই ছাডার জশষ জচষ্টার সময়, আপবন বক আচমকা যূমপান জছরড বিরয়বছরলন না য়ীরর য়ীরর কবমরয় এরনবছরলন 
? 

1   আচমকাই িন্ধ করর বিরয়বছলাম 

2   য়ীরর য়ীরর কবমরয় বিরয়বছলাম 

88   R 

99   DK 
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হধাাঁয়ায়ুক্ত িামাক  -- ছাডাি লবষর্য় লবশ্বাস  

066 TQ61433 Interviewer Note: উতি র জিওয়ার জ্নয উতি রিানকার়ীরক ছাডার ইো প্রকারশর জকান প্ররয়াজ্ন জনই। বলরখ "যবি" প্রকাশ 
করুন।  

আপনার যূমপান ছাডার বিষরয় যবি জকান বচন্তাভািনা জেরক োরক তরি জসই বিষরয় আমরা আপনারক বকছু প্রে কররত 
চাইি।  

যবি আপবন পরিতী ৬ মারসর মরযয যমূপান পুররাপুবর জছরড জিওয়ার বস্ান্ত জনন, আপবন এর সিলতার বিষরয় কতটা 
বনবিত ? 

1   জকানভারিই বনবিত নই 

2   অল্প বনবিত 

3   বকছুটা বনবিত 

4   অরনকটা বনবিত 

5   ভ়ীষণভারি বনবিত 

88    R 

99    DK 

 

067 TQ61444 আপবন বক যমূপান তযারগর জকান পবরকল্পনা বনরয়রছন. . . 

1   আগাম়ী মারসর মরযয 
2   আগাম়ী 6 মারসর মরযয 
3   পরিতী জকান এক সমরয়, 6 মারসর পরর  

  4   ছাডার জকান পবরকল্পনা জনই  => 070/TQ61470 এ যান 

88   R                                =>  070/TQ61470 এ যান 

99   DK                              => 070/TQ61470 এ যান 

068 TQ61446 যূমপান তযারগর বক বনবিডষ্ট জকান তাবরখ বযর করররছন? 

1        
2      

88   R 

99   DK 

 

069 বন্নলবলবখত কারণগুবলর মরযয জকান একটির জ্নয বক আপবন যমূপান তযারগর কো ভািরছন. .  
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           R DK 

069a TQ61310 আপবন বনরজ্র স্বাযয বনরয় বচবন্তত ? 1 2 88 99 

069b TQ61312 অযূমপায়়ীরির ওপর আপনার তামারকর জযাাঁয়ার প্রভাি বনরয় বচবন্তত ? 1 2 88 99 

069c TQ61316 ভারত়ীয় সমারজ্ যূমপান অগ্রহনরযাগয ? 1 2 88 99 

069d TQ61318 জযাাঁয়াযুি তামাকজ্াত দ্ররিযর িাম ? 1 2 88 99 

069e TQ61324 কমডযারন যূমপারনর স়ীমাি্তা ? 1 2 88 99 

069f TQ61326 জ্নসাযাররণর জ্নয যারন যূমপারনর স়ীমাি্তা ? 1 2 88 99 

069g TQ61340 যূমপারনর বিপি সম্বরন্ধ বিজ্ঞাপন িা তেয ? 1 2 88 99 

069h TQ61342 জযাাঁয়াযুি তামাকজ্াত দ্ররিযর পযারকরটর গারয় জলখা সতকীকরণ ? 1 2 88 99 

069i TQ61346 সন্তারনর জ্নয একটা উিাহরণ বযর করা ? 1 2 88 99 

069j TQ61330 বনকট িনু্ধরা এিং পবরিাররর সিসযরা আপনার যমূপান অপছন্দ কররন ? 1 2 88 99 

069k TQ61344 খািার, বশক্ষা এিং অনযানয প্ররয়াজ্ন়ীয় দ্ররিযর িাম িৃব্ ? 1 2 88 99 

069l TQ61350 অনযানয; উরেখ করুন 1 2 88 99 

070 TQ61470 যবি আপবন পরিতী 6 মারসর মরযয যায়়ীভারি যূমপান তযাগ কররন, তরি এটি আপনার স্বারযযর কতটা উন্নবত কররি 
িরল মরন কররন ? 

1    জমারটই না 
2   অল্প 

3   মাঝাবর 

4   খুি জিশ়ী 
5   ভ়ীষণভারি 

88    R 

99    DK 

 

হধাাঁয়ায়ুক্ত িামাক  -- জ্ঞান 
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071 SB61150 আপবন বক মরন কররন ধূমপান. . . 

1   স্বারযযর পরক্ষ ভাল 

2   স্বারযযর পরক্ষ ভাল িা খারাপ বকছুই নয় 

3   স্বারযযর পরক্ষ ভাল নয় 

88    R 

99    DK 

 

072 গত মারস, কতিার যমূপান করররছন, যবি করর োরকন, . . . 

 

   কখনই 
নয় 

মারঝ মারঝ প্রায়শই 
R DK 

072a SB61803 আপবন যূমপান বক উপরভাগ কররন িরল মরন কররন ? 1 2 3 88 99 

072b SB61804 আপবন বক মরন কররন জয যমূপান আপনার ক্ষবত কররছ ? 1 2 3 88 99 

072c SB61811 আপবন বক সবতয সবতযই যূমপান তযারগর কো ভািরছন ? 1 2 3 88 99 

072d SB61805 যূমপারনর জ্নয খরচ হওয়া টাকার কো বক আপবন জভরিরছন ? 

 

 

1 2 3 88 99 

073 Interviewer’s Note:  প্রবতটি প্ররের আরগ “যূমপারনর জ্নয বক হয়…” কোটি উরেখ করুন।     

আবম স্বারযয প্রভাি ও জরারগর একটা তাবলকা পরড জশানাি যা লসগার্িট এবং লবলড খাওয়া িা না খাওয়ার িরল হরত পারর। আপবন 
বক জ্ারনন িা বিশ্বাস কররন, তার ওপর বনভড র করর, ধূমপার্নি জ্নয বক হয়. . . 

           R DK 

073a KT61412 জরাক ? 1 2 88 99 

073b KT61451 পুরুষ যমূপায়়ীরির জক্ষরে িন্ধযাত্ব ? 1 2 88 99 

073c KT61423 মুরখ কযানসার ? 1 2 88 99 

073d KT61422 গলায় কযানসার ? 1 2 88 99 

073e KT61421 যূমপায়়ীরির িুসিুরস কযানসার ? 1 2 88 99 

073f KT61411 হারটড র জরাগ ? 1 2 88 99 

073g KT61431 টিউিারবকউরলাবসস / টিবি ? 

 

1 2 88 99 



IN1 Mixed User Survey (May 7, 2010) 
25 

074 Interviewer’s Note: প্রবতটি প্ররের আরগ “পররাক্ষ যমূপারনর জ্নয বক হয়…” কোটি উরেখ করুন।     

আবম স্বারযয প্রভাি ও জরারগর একটা তাবলকা পরড জশানাি যা পর্িাক্ষ ধূমপান (এক িযবির যূমপান করার িরল অনয িযবির 
শ্বারসর মাযযরম গৃহ়ীত জযাাঁয়া) করা িা না করার িরল হরত পারর। আপবন বক জ্ারনন িা বিশ্বাস কররন, তার ওপর বনভড র করর, 
পর্িাক্ষ ধূমপার্নি জ্নয বক হয়. .  

           R DK 

074a KT61460 অযূমপায়়ীরির িুসিুরসর কযানসার ? 1 2 88 99 

074b KT61450 হারটড র জরাগ ? 1 2 88 99 

074c KT61477 বশশুরির হাাঁপাবন ? 

 

1 2 88 99 

075 আপবন বক জ্ারনন িা বিশ্বাস কররন, তার ওপর বনভড র করর, বসগারররটর জযাাঁয়ায় বক আরছ. . . 

           R DK 

075a KN61342 বনরকাটিন ? 1 2 88 99 

075b KN61341 কািডন মরনাক্সাইর্ ? 

 

 

 

1 2 88 99 

076 আপবন বক জ্ারনন িা বিশ্বাস কররন, তার ওপর বনভড র করর, বিবডর জযাাঁয়ায় বক আরছ. .  

           R DK 

076a KT61291 বনরকাটিন ? 1 2 88 99 

076b KT61292 কািডন মরনাক্সাইর্ ? 

 

1 2 88 99 

077 অনুগ্রহ করর আমারক জ্ানান এই বিিবৃত সতয না বমেযা.... 
   সতয বমেযা R DK 

077a KT61332 বসগাররট ও বিবডর বনরকাটিরনর জ্নয জিশ়ীরভাগ কযানসার হয়।  1 2 88 99 

077b KT61333 বসগাররট ও বিবডর মলূ উপািান হল বনরকাটিন যা মানুষরক যূমপান করায়।  1 2 88 99 

077c KN61513 বিরিশ়ী বসগারররটর গুণগত মান জিশ়ী বসগারররটর জচরয় ভাল।  1 2 88 99 

077d KN61515 জিশ়ী বসগারররটর তুলনায় বিরিশ়ী বসগাররট স্বারযযর কম ক্ষবত করর।   
 

1 2 88 99 
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হধাাঁয়ায়ুক্ত িামাক  -- সিকীকিণ বািজ া 
078 WL61700 হধাাঁয়ায়ুক্ত িামাকর্াি দ্ররিযর পযারকরটর কো এখন ভািনু. . . 

আপনার বক জ্ানা আরছ জয, ভাররত বক এমন জকান হধাাঁয়ায়ুক্ত িামাক পযারকট আরছ যারত স্বাযযবিষয়ক সতকীকরণ 
জিওয়া আরছ? 

1        
2         => 089/TP61310 এ যান। (পলির্বেমূিক িামাকর্াি হধাাঁয়া) 

88   R       => 089/TP61310 এ যান। (পলির্বেমিূক িামাকর্াি হধাাঁয়া). 

99   DK     => 089/TP61310 এ যান। (পলির্বেমিূক িামাকর্াি হধাাঁয়া). 

 

079 WL61702 গত মারস, যবি জিরখ োরকন, তরি কতিার জযাাঁয়াযুি তামাক পযারকরটর ওপর স্বাযযবিষয়ক সতকীকরণ লক্ষয করররছন? 

1   কখরনা না     => 083/WL61714 এ যান।. 

2   কখনও কখনও 

3   প্রায়শই 

4   যখনই আবম যমূপান কবর 

88   R               => 083/WL61714 এ যান।. 

99   DK             => 083/WL61714 এ যান।. 

 

080 WL61704 গত মারস, কতিার, যবি যূমপান করর োরকন, জযাাঁয়াযুি তামাক পযারকরটর গারয় জলখা সতকীকরণ িাতড া পরডরছন িা 
কাছ জেরক লক্ষয করররছন ? 

1   কখরনা না 
2   খুি কম 

3   একিারমাে 

4   প্রায়শই 

5   বনয়বমত 

88    R 

99    DK 
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081 WL61706 গত মারস, যূমপান কররত যাওয়ার সময় কখনও বক সতকীকরণ িাতড া জিরখ তামারকর যূমপান িন্ধ কররবছরলন ? 

1   কখরনা 
2    করয়কিার 

3    কখনও কখনও 

4     অরনকিার 

88      R 

99      DK 

 

082 WL61712 গত মারস, আপবন বক জযাাঁয়াযুি তামারকর সতকীকরণ িাতড া না জিখা িা তার বিষরয় বচন্তা না করার জকান জচষ্টা 
বনরয়বছরলন – জযমন জসগুরলা জেরক রাখা, জসগুরলা জচারখর সামরন না রাখা, বসগাররট জকস িযিহার করা, বিরশষ যররনর 
সতকীকরণ িা ঐ যররনর জকান বজ্বনষ এবডরয় যাওয়া ? 

1       
2      

88   R 

99   DK 

083 WL61714 কতিরূ পযডন্ত, যবি করর োরকন, জযাাঁয়াযুি তামাক পযারকরজ্র গারয় জলখা সতকীকরণ আপনারক যমূপারনর কাররণ স্বারযযর 
ঝুাঁ বকর (স্বারযযর বিপি) কো ভাবিরয়রছ ? 

1    একিমই না 
2    একিার 

3    অরনকিার 

88    R 

99    DK 

084 WL61716 কতিরূ পযডন্ত, যবি করর োরকন, জযাাঁয়াযুি তামাক পযারকরজ্র গারয় জলখা সতকীকরণ জিরখ আপবন যমূপান তযারগর কো 
জভরিরছন ? 

1    জমারটই নয় 

2   কখরনা কখরনা 
3   অরনকিার 

88    R 

99    DK 
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085 WL61732 আপবন বক মরন কররন জয জযাাঁয়াযুি তামাক পযারকরজ্ িতড মারনর জচরয় আরও জিশ়ী স্বাযয বিষয়ক তেয জলখা িরকার, 
িা কম তেয োকা িরকার, অেিা িতড মারন যা আরছ তাই োকরল চলরি? 

1   কম স্বাযয বিষয়ক তেয 
2   একই রকম 

3   জিশ়ী স্বাযয বিষয়ক তেয 
88    R 

99    DK 

086 WL61945 জযাাঁয়াযুি তামাক পযারকরজ্র গারয় জলখা স্বাযয বিষয়ক সতকীকরণ বিষরয় আপবন বক মরন কররন ? এগুরলা বক আপনারক . 

. . 

1   খুিই সতকড  করর  

2   বকছুটা সতকড  করর  

3   বকছুই সতকড  িা শান্ত করর না 
4   বকছুটা শান্ত করর(বকছুটা মরন হয়) 

5   অবতমাোয় শান্ত করর(বকছুই মরন হয় না) 
88   R 
99   DK 

087 WL61944 জযাাঁয়াযুি তামাক পযারকরটর গারয় জলখা স্বাযয বিষয়ক সতকীকরণ বিষরয় আপবন বক মরন কররন? অনুভি বক… 

1   খুিই অস্ববস্তকর 

2   বকছুটা অস্ববস্তিায়ক  

3   অস্ববস্তকর িা স্ববস্তিায়ক বকছুই নয় 

4   বকছুটা স্ববস্তিায়ক 

5   খুিই স্ববস্তিায়ক 

88   R 

99   DK 
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088 WL61946 আপনার মরত জযাাঁয়াযিু তামাক পযারকরটর গারয় জলখা স্বাযয বিষয়ক সতকীকরণগুরলা কতটা িাস্তবিক ? 

1   জমারটই িাস্তবিক নয় 

2   অল্পমাোয় িাস্তবিক 

3   বকছুটা িাস্তবিক 

4   খুিই িাস্তবিক 

5   ভ়ীষণ িাস্তবিক 

88   R 

99   DK 

 

পলির্বেগি িামাকর্াি হধাাঁয়া  
089 TP61310 পরিতী বকছু প্রে ধমূপার্নি ওপর করা হরি। 

আপনার িাড়ীর জভতরর যূমপারনর বিষরয় বন্নলবলবখতগুবলর মরযয জকানটি সিরেরক জিশ়ী প্ররযাজ্য ? 

1   িাড়ীর জভতরর জকান ঘরর যূমপারনর অনমুবত জনই 

2   িাড়ীর জভতরর শুযমুাে বকছু ঘরর যূমপারনর অনমুবত আরছ 

3   জকান বিবযবনরষয িা বনয়ম জনই 

88    R 

99    DK 

 

090 TP61326 এক িছর আরগর সারে তুলনা করর, এখন বক আপবন িাড়ীর মরযয কম যমূপান কররন, না জিশ়ী যমূপান কররন না একই 
পবরমারন যমূপান কররন ? 

1   িাড়ীর মরযয কম যূমপান কবর 

2   একই পবরমারন যূমপান কবর 

3   িাড়ীর মরযয জিশ়ী যূমপান কবর 

4   িাড়ীর মরযয যূমপারনর অনমুবত আরগও বছল না, এখনও জনই  

88    R 
99    DK 
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091 TP61341 আপবন এই বিষরয় কতটা বচবন্তত জয আপনার িাড়ীরত োকা বশশুরির, যারির িয়স 14 িা তার কম, উপবযবতরত 
আপনার যূমপান তারির স্বারযযর ক্ষবত কররি ? 

1   বচবন্তত নই 

2   অল্প বচবন্তত 

3   বকছুটা বচবন্তত 

4   অবতমাোয় বচবন্তত 

5   ভ়ীষণভারি বচবন্তত 

6   আমার িাড়ীরত জকান বশশু জনই 

7   আমার িাড়ীরত বশশুরির উপবযবতরত আবম যূমপান কবর না 
88   R 

99   DK 

092 TP61510 আপবন সচরাচর জযসি জরটুরররন্ট যান জসখারন যূমপান সংক্রান্ত বনয়মািল়ী বিষরয় বন্নলবলবখতগুবলর মরযয জকানটি সিরেরক 
জিশ়ী প্ররযাজ্য ? 

1   জযরকান জভতররর অংরশ যূমপান যমূপান বনবষ্ 

2   শুযুমাে বকছু জভতররর অংরশ যূমপারনর অনুমবত আরছ 

3   জকান বিবযবনরষয িা বনয়ম জনই 

4   এইসি যারন যাই না 
88    R 

99    DK 

093 ET61233 গি 6 মার্স, আপবন বক জকান জরটুরররন্ট জগরছন ? 

1        
2        => 097/TP61610 এ যান।. 

88   R    => 097/TP61610 এ যান।. 

99   DK   => 097/TP61610 এ যান।. 

094 TP61530 হেষবাি আপবন যখন বগরয়বছরলন, জরটুরররন্টর মরযয োকা মানুরষরা বক যূমপান করবছরলন ? 

1        
2      

88   R 

99   DK 
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095 TP61535 জশষিার যখন আপবন জরটুরররন্ট বগরয়বছরলন, তখন বক আপবন তার জভতরর যূমপান কররবছরলন ? 

1        
2      

88   R 

99   DK 

096 ET61841 এক বছি আর্গি তুলনায়, আপবন বক এখন জরটুরররন্ট জিশ়ী যান, কম যান িা একই পবরমারন যান ?  

1   আরও জিশ়ী 
2   আরগর জচরয় কম 

3   একই পবরমান 

4   এখন জরটুরররন্ট যাই না এিং/ অেিা এক িছর আরগও যাই বন  

88   R 

99   DK 

 

097 TP61610 আপবন জয িারর যান জসখারন যূমপান সংক্রান্ত বনয়মািল়ী বিষরয় বন্নলবলবখতগুবলর মরযয জকানটি সিরেরক জিশ়ী প্ররযাজ্য ? 

1   জযরকান জভতররর অংরশ যূমপান বনবষ্ 

2   শুযুমাে বকছু জভতররর অংরশ যূমপারনর অনুমবত আরছ 

3   জকান বিবযবনরষয িা বনয়ম জনই 

4   এইসি যারন যাই না  => 101/ET61812 এ যান।. 

88    R 

99    DK 

 

098 ET61431 গত 6 মারস, আপবন বক জকান িারর জগরছন ? 

1                    

2                         => 102/TP61710 এ যান।. 

88    R                     => 102/TP61710 এ যান।. 

99    DK           => 102/TP61710 এ যান।. 
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099 TP61630 জশষিার আপবন যখন বগরয়বছরলন, িারর জভতরর োকা মানুরষরা বক যূমপান করবছরলন ? 

1        
2     

88    R 

99    DK 

 

100 TP61635 জশষিার আপবন যখন িারর বগরয়বছরলন, তখন বক আপবন তার জভতরর যমূপান কররবছরলন ? 

1        
2      

88   R 

99   DK 

 

101 ET61812 এক বছি আর্গি তুলনায়, আপবন বক এখন িারর জিশ়ী যান, কম যান িা একই পবরমারন যান ? 

1   আরও জিশ়ী 
2   আরগর জচরয় কম 

3   একই পবরমান 

4   এখন িারর যাই না / এক িছর আরগও যাই বন 

88    R 

99    DK 

102 TP61710 জ্নসাযাররণর জ্নয যানিাহন জযমন িাস, জিবর, লঞ্চ এিং জেরনর জভতরর যূমপান সংক্রান্ত বনয়মািল়ী বিষরয় 
বন্নলবলবখতগুবলর মরযয জকানটি সিরেরক জিশ়ী প্ররযাজ্য ? 

1                                                                

2   শুযুমাে বকছু জ্নসাযররণর িযিহাযড যানিাহরন যূমপারনর অনুমবত আরছ   

3   জকান বিবযবনরষয িা বনয়ম জনই 

4   জ্নসাযররণর জ্নয যানিাহন িযিহার কবর না 
88    R 
99    DK 
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103 ET61542 গি 6 মার্স, আপবন বক জকান জ্নসাযররণর জ্নয যানিাহন জযমন িাস, জিবর, লঞ্চ িা জেরন জচরপরছন ? 

1      
2        => 105/ET61601 এ যান।. 

88  R       => 105/ET61601 এ যান।. 

99  DK     => 105/ET61601 এ যান।. 

 

104 TP61730 হেষবাি আপবন যখন জ্নসাযররণর জ্নয যানিাহরন জচরপবছরলন, তখন বক মানুষজ্ন িাস, জিবর, লঞ্চ িা জেরনর মরযয 
যূমপান করবছরলন ? 

1        
2      

88    R 

99    DK 

 

105 ET61601 আপবন বক িতড মারন িাড়ীর িাইরর কাজ্ কররন ? 

1        
2         => 111/TP61102 এ যান।. 

88    R    => 111/TP61102 এ যান।. 

99   DK   => 111/TP61102 এ যান।. 

 

106 ET61613 আপবন সপ্তারহ কিলিন কাজ্ কররন ? 

 

_________________________________________________________ 

88   R 

99   DK 

 

107 ET61612 গডপডতা বিরন আপবন কত ঘন্টা কাজ্ কররন ? 

 

_________________________________________________________ 

88   R 

99   DK 
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108 ET61603 আপবন সাযরণতঃ িাড়ীর জভতরর না িাইরর কাজ্ কররন ? 

1   জভতরর 

2   িাইরর   => 111/TP61102 এ যান।. 

3   িাড়ীর জভতরর এিং িাইরর উভয়ই (পডরিন না) 

88   R         => 111/TP61102 এ যান।. 

99   DK        => 111/TP61102 এ যান।. 

 

109 TP61810 আপনার কমডযরল যূমপান সংক্রান্ত বনয়ম বিষরয় বন্নলবলবখতগুবলর মরযয জকানটি সিরেরক জিশ়ী প্ররযাজ্য ?  

1                                                 
2   শুযুমাে বকছু জভতররর অংরশ যূমপারনর অনুমবত আরছ 

3   জকান বিবয বনরষয জনই  

88   R 

99   DK 

 

110 TP61830 গত মারস, আপবন জযখারন কাজ্ কররন তার জভতররর অংরশ বক মানুষজ্ন যূমপান কররবছরলন ? 

1        
2      

88    R 

99   DK 

 

111 TP61102 আপবন বক জ্ারনন জয সরকার 2008 সারল যূমপান মুি আইন িলিত্ করররছন? 

1        
2       => 113a/TP61901 এ যান।. 

88    R    => 113a/TP61901 এ যান।. 

99    DK  => 113a/TP61901 এ যান।. 

 

112 পিবিী 2টি প্রে লর্জ্ঞাসা করুন যলি 111/TP61102=1. 

 

           R DK 

112a TP61144 এই িলিত্ করা আইন বক আপনারক যূমপান তযাগ কবররয়রছ ? 1 2 88 99 
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112b TP61146 এই িলিত্ করা আইরনর জ্নয আপবন বক যূমপান কবমরয়রছন ? 

 

1 2 88 99 

113 বন্নলবলবখত প্ররতযকটি জ্নসাযররণর যারনর জক্ষরে, অনুগ্রহ করর জ্ানান জয আপবন বক মরন কররন জযরকান জভতররর অংরশ যূমপারনর 
অনুমবত জিওয়া যারি না, শুযমুাে বকছু জভতররর অংরশ যূমপান অনুমবতসারপক্ষ, অেিা জকান বনয়ম িা স়ীমাি্তা োকা উবচত নয়।   

 

 

   জযরকান যররনর 
জভতররর অংরশ 

যূমপান 
অনুমবতরযাগয নয় 

 

শুযুমাে বকছু 
জভতররর অংরশ 

যূমপান 
অনুমবতসারপক্ষ 

 

জকান বনয়ম িা 
স়ীমাি্তা জনই 

R DK 

113a TP61901 হাসপাতাল।   1 2 3 88 99 

113b TP61915 কমডযল। 1 2 3 88 99 

113c TP61902 জরটুররন্ট।  1 2 3 88 99 

113d TP61907 িার।  1 2 3 88 99 

113e TP61911 জ্নসাযাররণর জ্নয যানিাহন।  1 2 3 88 99 

113f TP61921 কুল, করলজ্ বিশ্ববিিযালয়।  
 

 

 

 

1 2 3 88 99 

114 TP61905 এখন জকান জরটুরররন্টর িাইররর খাওয়ার জ্ায়গা এিং চারয়র টরলর িাইররর কো ভািুন – 

আপবন বক মরন কররন জয যমূপান সকল প্রকার প্রকাশয খািাররর যারন অনুমবতসারপক্ষ, িা বকছু প্রকাশয খািাররর যারন 
অনুমবতসারপক্ষ, িা প্রকাশয খািাররর যারন জমারটই অনুমবতসারপক্ষ নয় ? 

  1   সকল প্রকাশয খািাররর যারন  

  2   বকছু প্রকাশয খািাররর যারন  

  3   জকান প্রকার প্রকাশয খািাররর যারন নয় 

88   R 

99   DK 
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115 HG61003 Interviewer’s Note:  উত্তিিানকািীর্ক এটি বি়ুন—“সময় লনর্য় এই প্রেগুলিি উত্তি হিওয়াি র্নয আপনার্ক ধনযবাি। 
আপনাি সের্যালগিার্ক আমিা অলিনন্দন র্ানাই।” 
 

হধাাঁয়ায়ুক্ত িামাক – মনস্তালত্তক লবশ্বাস 

116 অনুগ্রহ করর জ্ানান হধাাঁয়ায়ুক্ত িামাকর্াি বস্তু সংক্রান্ত বন্নলবলবখত প্রবতটি বিিৃবতর বিষরয় আপবন অবতমাোয় রাজ়্ী, রাজ়্ী, রাজ়্ী 
িা অরাজ়্ী বকছুই নয়, অরাজ়্ী, অবতমাোয় অরাজ়্ী বকনা।        

   

খুি 
রাজ়্ী 

রাজ়্ী 
রাজ়্ী িা 
অরাজ়্ী 

বকছুই নয় 

অরাজ়্ী 
খুি 

অরাজ়্ী 
R DK 

116a PS61244 বসগাররট যূমপান করাটা একটা অবভজ্াত 
বজ্বনষ / িযবিত্ব প্রকারশর মাযযম।  

1 2 3 4 5 88 99 

116b PS61325 মবহলারির বসগাররট যমূপান করাটা গ্রহনরযাগয।  1 2 3 4 5 88 99 

116c OT61301 মবহলারির বিবড যূমপান করাটা গ্রহনরযাগয।  1 2 3 4 5 88 99 

116d OT61310 যূমপান জনশার বজ্বনষ। 1 2 3 4 5 88 99 

116e OT61316 অযূমপায়়ীরির কারছ আপনার যূমপান করাটা 
ভয়ঙ্কর বজ্বনষ।  

1 2 3 4 5 88 99 

116f OT61321 যবি আপবন জ়্ীিন আিার নতুন করর শুরু 
করার সুরযাগ জপরতন, তরি আপবন আর 
যূমপান কররতন না।  

1 2 3 4 5 88 99 

116g OT61326 আপবন যূমপান করার জপরছরন অরনক টাকা 
খরচ করররছন।  

1 2 3 4 5 88 99 

116h OT61331 জযসি িযবিরা আপনার কারছ গুরুত্বপূণড তারা 
মরন কররন জয আপনার যূমপান করা উবচত 
নয়।  

1 2 3 4 5 88 99 

116i OT61336 আপবন যূমপান জছরড জিওয়ার জচরয় করাটা 
আরও জিশ়ী করর উপরভাগ কররন।  

1 2 3 4 5 88 99 
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116j OT61341 আপবন যখন মানবসক চাপ িা হতাশার মরযয 
োরকন তখন যূমপান আপনারক শান্ত করর।  

1 2 3 4 5 88 99 

116k OT61345 যূমপান আপনার জ়্ীিরনর গুরুত্বপূণড অংশ। 1 2 3 4 5 88 99 

116l OT61350 খুি কমই এমন যান আরছ জযখারন আপবন 
স্ববততি রত যূমপান কররত পাররন।   

1 2 3 4 5 88 99 

116m OT61361 সমাজ্ যূমপানরক ভারলারচারখ জিরখ না ।  1 2 3 4 5 88 99 

116n OT61366 বচবকত্সাশারে প্রমাণ আরছ জয যমূপান করাটা 
জযটা অবতরবিত বিষয়। 

1 2 3 4 5 88 99 

116o OT61370 প্ররতযকরকই জকান কারণিশতঃ মররত হয়, তরি 
জকন জ়্ীিরন যূমপান করর আনন্দ উপরভাগ 
কররিন না।  

1 2 3 4 5 88 99 

116p OT61375 মানুরষর করা অনযানয অরনক বজ্বনরষর জচরয় 
যূমপান জিশ়ীমাোয় বিপিজ্নক।   

1 2 3 4 5 88 99 

116q OT61386 আপবন বচবন্তত জয যবি আপবন যূমপান শুরু 
কররন িা চাবলরয় যান তরি তা আপনার 
আরশপারশ োকা বশশুরিররক প্রভাবিত কররি।  

1 2 3 4 5 88 99 

116r PS61103 যত জিশ়ী পবরমাণ (শবিশাল়ী) তামাকজ্াত 
জযাাঁয়া গলায় অনুভি কররিন, জসটি তত জিশ়ী 
ক্ষবতকর  
 

1 2 3 4 5 88 99 

হধাাঁয়ায়ুক্ত িামাক – আপাি ঝ়ুাঁ লক 
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117 PR61710 Interviewer’s Note: অিযিহারকার়ী হরলন জসই িযবি বযবন হকান িামাকর্ািীয় বস্তু িযিহার কররন না। 

যরা যাক এখন আপবন জয পবরমাণ যূমপান কররন জসই একই হারর ধমূপান চাবলরয় জগরলন। ভবিষযরত অিযিহারকার়ীরির 
তুলনায় আপনার িুসিুরস কযানসার হওয়ার সম্ভািনা বকভারি তুলনা কররিন? আপনার মরত বক . . . 

1   অিযিহারকার়ীরির তুলনায় িুসিুরস কযানসার হওয়ার সম্ভািনা জিশ়ী 
2   বকছুটা একই যররনর 

3   বকছুটা জিশ়ী 
4   একই রকম 

5   বকছুটা কম 

88   R 

99   DK 

 

118 PR61751 যবি করর োরক, যমূপান কতিরূ পযডন্ত, আপনার স্বারযযর ক্ষবত করররছ ? 

1   একিম করর বন 

2   অল্প 

3   অরনকটা 
88    R 

99    DK 

 

119 PR61753 যবি হরয় োরক, ভবিষযরত যূমপান জেরক, আপনার স্বারযযর ক্ষবত হওয়ার বিষরয় কতটা বচবন্তত ? 

1   জমারটই বচবন্তত নয় 

2   অল্পমাোয় বচবন্তত 

3   বকছুটা বচবন্তত 

4   খুিই বচবন্তত  

88    R 

99    DK 
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120 PR61761 যূমপান আপনার জ়্ীিরন সুখ িা শাবন্ত কতটা, যবি করর োরক, কবমরয়রছ ? 

1  স্বারযযর পরক্ষ ভাল 

2  খুি অল্প 

3  অরনকটাই 

4  বিরাট পবরমাণ 

88   R 

99   DK 

 

121 PR61763 যবি হরয় োরক, ভবিষযরত যূমপারনর কাররণ, আপনার জ়্ীিরন সখু িা শাবন্ত কম হওয়ার বিষরয় কতটা বচবন্তত? 

1  জমারটই বচবন্তত নয় 

2  অল্পমাোয় বচবন্তত 

3  বকছুটা বচবন্তত 

4  খুিই বচবন্তত 

 88 R 

 99  DK 

 

হধাাঁয়ালবেীন িামাক – ইলিবৃত্তান্ত ও োি 

122 হধাাঁয়ালবেীন প্রোবিীি লবষর্য় সকির্ক লর্জ্ঞাসা করুন। 

আপবন বক বিজ মার্ন, মারস অন্তত একিার বন্নলবলবখত জযাাঁয়াবিহ়ীন তামাকজ্াত িস্তুর জকান একটি িযিহার কররন? 

           R DK 

122a SL61431 বমসIবর 1 2 88 99 

122b SL61432 তামাক সহ পান (পান) 1 2 88 99 

122c SL61433 সাযারণ বচিারনা তামাক 1 2 88 99 

122d SL61434 গুটখা 1 2 88 99 

122e SL61435 খখন়ী 1 2 88 99 

122f SL61436 জ্িড া 1 2 88 99 

122g SL61437 তামারকর িাাঁরতর মাজ্ন 1 2 88 99 

122h SL61438 নাক বিরয় জনওয়া নসয 1 2 88 99 
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122i SL61439 লাল িন্তমিন  1 2 88 99 

122j SL61440 জিািা 1 2 88 99 

122k SL61441 গুডাখ ু 1 2 88 99 

122l SL61442 গুল 1 2 88 99 

122m SL61449 অনযানয জযাাঁয়াবিহ়ীন তামাকজ্াত িস্তু। 1 2 88 99 

123 SL61420 Interviewer’s Note: এই প্রে লর্জ্ঞাসা করুন যলি উত্তিিানকািী উপলিউক্ত প্রর্েি একালধক বস্তু বযবোি কর্িন (ি়ুই বা 
িাি হবেী 122a/SL61431-122m/SL61449=1). 

এই িস্তুগুবলর মরযয জকানটি আপবন সিরচরয় জিশ়ী িযিহার কররন? 

 

 

________________________ (শুযুমাে একটি িস্তু) 

124 TF61729 Interviewer’s Note:  শুধ়ুমাত্র একটি লনবজাচন করুন।  
গডপডতা বহসারি, কত ঘনঘন আপবন এই িস্তু িযিহার কররন (আপনার সিডাবযক িযিহৃত জযাাঁয়াবিহ়ীন িস্তু)? 

1   সপ্তারহ একিাররর কম => 127/TF61787 এ যান।. 

2   সপ্তারহ একিার 

3   সপ্তারহ িইুিার 

4   সপ্তারহ 3-5 িার 

5   প্রবতবিন িা প্রায় প্রবতবিন => 127/TF61787 এ যান।. 

6   প্রবতবিন একিাররর জিশ়ী => 127/TF61787 এ যান।. 

88   R                                => 127/TF61787 এ যান।. 

99   DK                              => 127/TF61787 এ যান।. 

125 TF61723 গডপডতা বহসারি, প্রবত সপ্তারহ আপবন এটি কতিার িযিহার কররন? 

 

     _______________ 

88   R 

99   DK 

যান 127/TF61787. 
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126 TF61721 গডপডতা বহসারি, আপবন এটি প্রবতবিন কতিার িযিহার কররন ? 

 

   _____________ 

88   R 

99   DK 

127 TF61787 জকান িয়রস আপবন এটি িযিহার কররত শুরু কররবছরলন (আপনার সিডাবযক িযিহৃত জযাাঁয়াবিহ়ীন িস্তু)? 

  _______________ 

88   R 

99   DK 

 

128 বন্নলবলবখত জযাাঁয়াবিহ়ীন তামাকজ্াত িস্তুগুবলর মরযয জকান বক কখনও আপবন িযিহার করররছন ? 

           R DK 

128a SL61451 বমসIবর 1 2 88 99 

128b SL61452 তামাক সহ পান র্াাঁটি (পান) 1 2 88 99 

128c SL61453 সাযারণ বচিারনা তামাক 1 2 88 99 

128d SL61454 গুটখা 1 2 88 99 

128e SL61455 খখন়ী 1 2 88 99 

128f SL61456 জ্িড া 1 2 88 99 

128g SL61457 তামারকর িাাঁরতর মাজ্ন 1 2 88 99 

128h SL61458 নাক মুরখর বিরয় জনওয়া নসয 1 2 88 99 

128i SL61459 লাল িন্তমিন  1 2 88 99 

128j SL61460 জিািা 1 2 88 99 

128k SL61461 গুডাখ ু 1 2 88 99 

128l SL61462 গুল 1 2 88 99 

128m SL61469 অনযানয জযাাঁয়াবিহ়ীন তামাকজ্াত িস্তু। 
 

1 2 88 99 

হধাাঁয়ালবেীন িামাক - লনিজ িিা 
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129 SB61922 জকান সাযারণ বিরন, ঘুম ভাঙার পরর কত শ়ীঘ্র প্রেমিার হধাাঁয়ালবেীন িামাক খান ? 

1   5 বমবনট িা তার কম 

2   6-30 বমবনট 

3   31-60 বমবনট 

4   60 বমবনরটর জিশ়ী 
88   R 

99   DK 

 

130 SB61929 আপবন বক বনরজ্রক জকান প্রকার জযাাঁয়াবিহ়ীন তামাকজ্াত িস্তুর প্রবত আসি িরল মরন কররন? এখারন "আসি" মারন 
"একটা খুি কঠিন অভযাস"। আপনার মরত বক……….                1   জমারটই আসি নই 

                  2   হযাাঁ, বকছুমাোয় আসি 

                  3   হযাাঁ, অবতমাোয় আসি 

                   88   R 

                   99   DK 

 

131 SB61931 সাযারণতঃ, জযাাঁয়াবিহ়ীন তামাক খাওয়ার খিু ইো আপনার কতিার হয় ? 

1   কখরনা না 
2   প্রবতবিরনর কম 

3   প্রবতবিন 

4   বিরন অরনকিার 

5   প্রবত ঘন্টায় িা তারও জিশ়ী 
88    R 
99    DK  
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132 SB61933 গি মার্স, আপনার খাওয়ার ইো হওয়া সরেও আপবন কতিার বনরজ্রক হধাাঁয়ালবেীন িামাক খাওয়া জেরক সবররয় 
জররখবছরলন ? 

1   কখরনা না 
2   একিার 

3   জিশ করয়কিার 

4   অরনকিার 

88    R 

99    DK 

 

হধাাঁয়ালবেীন িামাক  -- ছাডাি প্রর্চষ্টা 
133 TQ61661 আপবন বক কখনও সকি প্রকাি হধাাঁয়ালবেীন িামাকর্াি দ্রবয জনওয়া িন্ধ করার সবতযই জচষ্টা কররবছরলন ? 

  1        
  2          => 137/TQ61733 এ যান। (হধাাঁয়ালবেীন িামাক – ছাডাি লবষর্য় লবশ্বাস)। 

88    R        => 137/TQ61733 এ যান। (হধাাঁয়ালবেীন িামাক – ছাডাি লবষর্য় লবশ্বাস)। 

99    DK      => 137/TQ61733 এ যান। (হধাাঁয়ালবেীন িামাক – ছাডাি লবষর্য় লবশ্বাস)। 
 

134 TQ61665 Interviewer’s Note: যলি উত্তিপ্রিানকািী বযলক্ত ব়ুঝর্ি না পার্িন “আপনাি প্রর্চষ্টা কখন হেষ ের্য়লছি” – এি অথজ লিলন 
আবাি কখন ধূমপান কিা শুরু কর্িলছর্িন।  
জভরি িলুন জয জযাাঁয়াবিহ়ীন তামাক ছাডার জশষ প্ররচষ্টার পরর. . .  আপবন আিার কখন জযাাঁয়াবিহ়ীন তামাক জখরত শুরু 
কররবছরলন ? 

1   1 মাস আরগর সমরয়র জচরয়ও কম 

2   1-3 মাস আরগ 

3   3-6 মাস আরগ 

4   6 মাস জেরক 1 িছর আরগ 

5   1-3 িছর আরগ 

6   3 িছর সমরয়রও জিশ়ী আরগ 

88    R 

99    DK 
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135  Interviewer’s Note: সমর্য়ি এককগুর্িা পডর্বন না। সঠিক সময় পর্বজ হগাি িাগ লিন: ঘন্টা, লিন, সপ্তাে বা মাস। 

 
ছাডার এই জশষ প্ররচষ্টার সময়, আপবন কত সময় যরর জযাাঁয়াবিহ়ীন তামাক না িযিহার করর বছরলন  ? 

 

 

___________ 
hours days weeks months 

135a 135b 135c 135d 

TQ61669a TQ61669b TQ61669c TQ61669d 

           88   R 

99   DK 

 

136 TQ61674 আপনার এই ছাডার জশষ জচষ্টার সময়, আপবন বক আচমকাই জযাাঁয়াবিহ়ীন তামাক জনওয়া িন্ধ করর বিরয়বছরলন িা য়ীরর 
যরর জনওয়া কবমরয় বিরয়বছরলন ? 

 

  1   আচমকাই িন্ধ করর বিরয়বছলাম 

  2   য়ীরর যরর জনওয়া কবমরয় বিরয়বছলাম 

88    R 

99    DK 

হধাাঁয়ালবেীন িামাক  -- ছাডাি প্রলি লবশ্বাস 
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137 TQ61733 Interviewer’s Note: উতি র জিওয়ার জ্নয উতি রিানকার়ীরক ছাডার ইো প্রকারশর জকান প্ররয়াজ্ন জনই। বলরখ "যবি" প্রকাশ 
করুন।  

জযাাঁয়াবিহ়ীন তামারকর িযিহার ছাডার বিষরয় আপনার জকান বচন্তাভািনা োকরল জসই সংক্রান্ত আমরা এখন আপনারক বকছু 
প্রে করি।  

 যবি আপবন পরিতী 6 মারসর মরযয জযাাঁয়াবিহ়ীন তামারকর িযিহার পুররাপুবর জছরড জিওয়ার বস্ান্ত জনন, আপবন এর 
সিলতার বিষরয় কতটা বনবিত ? 

1   জকানভারিই বনবিত নই 

2   অল্প বনবিত 

3   বকছুটা বনবিত 

4   অবতমাোয় বনবিত 

5   ভ়ীষণভারি বনবিত 

88    R 

99    DK 

 

138 TQ61744 আপবন বক জযাাঁয়াবিহ়ীন তামারকর িযিহার তযারগর জকান পবরকল্পনা বনরয়রছন…… 

1   পরিতী মারসর মরযয 
2   পরিতী 6 মারসর মরযয 
3   পরিতী জকান এক সমরয়, 6 মারসর পরর  

4   ছাডার জকান পবরকল্পনা জনই => 141/TQ61770 এ যান।. 

88    R                                => 141/TQ61770 এ যান।. 

99    DK                     => 141/TQ61770 এ যান।. 

 

139 TQ61746 জযাাঁয়াবিহ়ীন তামারকর িযিহার তযারগর বক বনবিডষ্ট জকান তাবরখ বযর করররছন ? 

1        
2      

88    R 

99   DK 

140 বন্নলবলবখত কারণগুবলর মরযয জকান একটি বক আপনারক জযাাঁয়াবিহ়ীন তামাক তযারগর বিষরয় ভাবিরয় তুরলরছ ? 

           R DK 
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140a TQ61610 আপনার বনরজ্র স্বাযয বনরয় বচবন্তত ? 1 2 88 99 

140b TQ61616 ভারত়ীয় সমারজ্ জযাাঁয়াবিহ়ীন তামাক িযিহার অগ্রহনরযাগয ? 1 2 88 99 

140c TQ61618 জযাাঁয়াবিহ়ীন তামাকজ্াত দ্ররিযর িাম ? 1 2 88 99 

140d TQ61624 কমডযারন জযাাঁয়াবিহ়ীন তামাক িযিহারর স়ীমাি্তা ? 1 2 88 99 

140e TQ61640 জযাাঁয়াবিহ়ীন তামাক িযিহারর বিপি সম্বরন্ধ বিজ্ঞাপন িা তেয ? 1 2 88 99 

140f TQ61642 জযাাঁয়াবিহ়ীন তামাকজ্াত দ্ররিযর পযারকরটর গারয় জলখা সতকীকরণ ? 1 2 88 99 

140g TQ61646 সন্তারনর জ্নয একটা উিাহরণ বযর করা ? 1 2 88 99 

140h TQ61630 বনকট িনু্ধরা এিং পবরিাররর সিসযরা আপনার জযাাঁয়াবিহ়ীন তামাক িযিহার অপছন্দ 
কররন ? 

1 2 88 99 

140i TQ61644 খািার, বশক্ষা এিং অনযানয প্ররয়াজ্ন়ীয় দ্ররিযর িাম িৃব্ ? 1 2 88 99 

140j TQ61650 অনযানয; উরেখ করুন 
 

1 2 88 99 

141 TQ61770 যবি আপবন পরিতী 6 মারসর মরযয যায়়ীভারি জযাাঁয়াবিহ়ীন তামারকর িযিহার তযাগ কররন, তরি এটি আপনার স্বারযযর 
কতটা উন্নবত কররি িরল মরন কররন ? 

1   জমারটই না 
2   অল্প 

3   মাঝাবর 

4   জিশ়ী 
5   ভ়ীষণভারি 

88    R 

99    DK 

 

হধাাঁয়ালবেীন িামাক --জ্ঞান 
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142 SB61160 আপবন বক মরন কররন হধাাঁয়ালবেীন িামার্কি িযিহার. . .? 

  1   আপনার স্বারযযর পরক্ষ ভাল 

  2   আপনার স্বারযযর পরক্ষ ভাল িা খারাপ বকছুই নয় 

  3   আপনার স্বারযযর পরক্ষ ভাল নয় 

88   R 

99   DK 

 

143 গত মারস, যবি হরয় োরক, কতিার . . . 

   কখনই 
নয় 

মারঝ মারঝ প্রায়শই 
R DK 

143a SB61823 জযাাঁয়াবিহ়ীন তামাক আপবন কতটা উপরভাগ কররন জসই বিষরয় 
বক আপবন জভরিরছন ? 

1 2 3 88 99 

143b SB61824 জযাাঁয়াবিহ়ীন তামাক জয আপনার ক্ষবত কররত পারর জসই বিষরয় 
বক আপবন জভরিরছন ? 

1 2 3 88 99 

143c SB61831 আপবন বক প্রকৃতই ছাডার কো ভািরছন ? 1 2 3 88 99 

143d SB61825 জযাাঁয়াবিহ়ীন তামারকর জপছরন কতটা খরচ হরে জসটা কখনও বক 
আপবন জভরি জিরখরছন ? 

 

1 

2 3 88 99 

144 Interviewer’s Note: প্রলিবাি লর্জ্ঞাসাি পরূ্বজ বািবাি বি়ুন “হধাাঁয়ালবেীন িামাক বযবোর্িি কাির্ণ লক ের্ি পার্ি…”  
আপবন যা জ্ারনন িা বিশ্বাস কররন, তার ওপর বভবতি  করর িলনু হধাাঁয়ালবেীন িামাক িযিহাররর কাররণ বক হরত পারর. . .? 

           R DK 

144a KT61723 মুরখর কযানসার ? 1 2 88 99 

144b KT61722 গলার কযানসার ? 1 2 88 99 

144c KT61711 হারটড র জরাগ ? 1 2 88 99 

144d KT61724 মাবডর জরাগ ? 1 2 88 99 

145 আপবন যা জ্ারনন িা বিশ্বাস কররন, তার ওপর বভবতি  করর িলনু, জযাাঁয়াবিহ়ীন তামারক আরছ বক. . . 

           R DK 

145a KT61791 বনরকাটিন ? 1 2 88 99 
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145b KT61781 স়ীসা ? 

 

1 2 88 99 

146 অনুগ্রহ করর আমারক জ্ানান এই বিিবৃত সতয না বমেযা। 

   সতয বমেযা R DK 

146a KT61732 জযাাঁয়াবিহ়ীন তামারক োকা বনরকাটিরনর জ্নয জিশ়ীরভাগ কযানসার হয় । 1 2 88 99 

146b KT61733 জযাাঁয়াবিহ়ীন তামারক বনরকাটিনই মলূ উপািান যা মানুষরক এর িযিহার কররত 
িাযয করর ।   

 

1 2 88 99 

হধাাঁয়ালবেীন িামাক – সিকীকিণ বািজ া 
147 WL61810 এখন হধাাঁয়ালবেীন িামাকর্াি দ্ররিযর (রপষ্ট, সযারচ, পযাক, টিন, জিাতল) পযারকরজ্র কো জভরি িলুন. . . 

আপনার বক জ্ানা আরছ, ভাররত পাওয়া যায় এমন জকান হধাাঁয়ালবেীন িামাক পযারকরজ্র গারয় স্বাযয বিষয়ক 
সতকীকরণ জলখা আরছ ? 

1        
2            => 158/TB61703 এ যান। (হধাাঁয়ালবেীন িামাক - ব্র্যাে/ প্রকাি লনবজাচন ও ক্রয়)। 

          88   R        => 158/TB61703 এ যান। (হধাাঁয়ালবেীন িামাক - ব্র্যাে/ প্রকাি লনবজাচন ও ক্রয়)। 

99   DK       => 158/TB61703 এ যান। (Smokeless Tobacco - Brand/ Type Choice & Purchase). 

148 WL61802 গত মারস, যবি হরয় োরক, আপবন কতিার হধাাঁয়ালবেীন িামাক পযারকরটর গারয় স্বাযয বিষয়ক সতকীকরণ লক্ষয 
করররছন ? 

1   কখরনা না    => 152/WL61814 এ যান।. 

2   একিারমাে 
3   প্রায়শই 

4   যখনই আবম জযাাঁয়াবিহ়ীন তামাক িযিহার কবর 

88    R            => 152/WL61814 এ যান।. 

99    DK  => 152/WL61814 এ যান।. 
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149 WL61804 গত মারস, যবি হরয় োরক, আপবন কতিার কারছ জেরক হধাাঁয়ালবেীন িামাক পযারকরটর গারয় সতকীকরণ জলরিল 
পরডরছন িা লক্ষয করররছন ? 

1   কখরনা না 
2   কিাবচত 

3   কখরনা একিার 
4   প্রায়শই 

5   বনয়বমত 

88   R 

99   DK 

150 WL61806 গত মারস, এমন বক হরয়বছল জয িযিহার করার সময় সতকীকরণ জলরিল জিরখ জযাাঁয়াবিহ়ীন তামাক িযিহার িন্ধ 
কররবছরলন ? 

1   কখরনা না 
2   জিশ করয়কিার 

3   কখরনা একিার 
4   অরনকিার 

88   R 

99   DK 

151 WL61812 গত মারস, হধাাঁয়ালবেীন িামার্কি সতকীকরণ জলরিল না জিখা িা জসই বিষরয় না ভািার জ্নয জকান জচষ্টা কররবছরলন 
-- জযমন জসগুরলা জেরক রাখা, নজ্ররর িাইরর রাখা, সতকীকরণগুরলা না মানা, িা অনয বকছু ? 

1       
2     

88   R 

99   DK 

152 WL61814 কতিরূ পযডন্ত, যবি করর োরকন, হধাাঁয়ালবেীন িামাক পযারকরজ্র গারয় জলখা সতকীকরণ আপনারক তামারকর কাররণ 
স্বারযযর ঝুাঁ বকর (স্বারযযর বিপি)কো ভাবিরয়রছ ? 

1    জমারটই না 
2   একিার 

3   অরনকিার 

88   R 

99   DK 
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153 WL61816 কতিরূ পযডন্ত, যবি করর োরকন, হধাাঁয়ালবেীন িামাক পযারকরজ্র গারয় জলখা সতকীকরণ জিরখ আপবন জযাাঁয়াবিহ়ীন 
তামাক ছাডার তযারগর কো জভরিরছন ? 

1   কখরনা না 
2   অল্প 

3   অরনকটা 
88   R 

99   DK 

154 WL61832 আপবন বক মরন কররন জয হধাাঁয়ালবেীন িামাক পযারকরজ্ িতড মারনর জচরয় আরও জিশ়ী স্বাযয বিষয়ক তেয জলখা 
িরকার, িা কম তেয োকা িরকার, অেিা িতড মারন যা আরছ তাই োকরল চলরি ? 

1   কম স্বাযয বিষয়ক তেয 
2   একই রকম 

3   জিশ়ী স্বাযয বিষয়ক তেয 
88   R 

99   DK 

155 WL61845 হধাাঁয়ালবেীন িামাক পযারকরটর গারয় জলখা স্বাযয বিষয়ক সতকীকরণ বিষরয় আপবন বক মরন কররন ? এগুরলা বক 
আপনারক. . . 

1   খুিই সতকড  করর  

2   বকছুটা সতকড  করর  

3   বকছুই সতকড  িা শান্ত করর না 
4   বকছুটা শান্ত করর 

5   অবতমাোয় শান্ত করর 

88   R 

99   DK 
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156 WL61844 হধাাঁয়ালবেীন িামাক পযারকরটর গারয় জলখা স্বাযয বিষয়ক সতকীকরণ বিষরয় আপবন বক মরন কররন? অনুভি বক. . . 

1   খুিই অস্ববস্তিায়ক 

2   বকছুটা অস্ববস্তিায়ক  

3   অস্ববস্তিায়ক িা স্ববস্তিায়ক বকছুই নয় 

4   বকছুটা স্ববস্তিায়ক 

5   খিুই স্ববস্তিায়ক 

88   R 

99   DK 

 

157 WL61846 আপনার মরত হধাাঁয়ালবেীন িামাক পযারকরটর গারয় জলখা স্বাযয বিষয়ক সতকীকরণগুরলা কতটা িাস্তবিক ? 

1    জমারটই িাস্তবিক নয় 

2   অল্পমাোয় িাস্তবিক 

3   বকছুটা িাস্তবিক 

4   অরনকটা িাস্তবিক 

5   ভ়ীষণভারি িাস্তবিক 

88   R 

99   DK 

হধাাঁয়ালবেীন ব্র্যাে/ প্রকাি লনবজাচন এবং ক্রয় 

158 TB61703 এই বিভারগ আবম আপনার পছরন্দর জযাাঁয়াবিহ়ীন তামাক ব্র্যান্ড ও তার ক্ররয়র বিষরয় বজ্জ্ঞাসা করি।  

 
আপবন সাযারণতঃ িযিহার কররন এমন জকান হধাাঁয়ালবেীন িামার্কি ব্র্যান্ড /পছন্দ আরছ বক ? 

1       
2        => 165a/LP61666 এ যান।. 

88   R    => 165a/LP61666 এ যান।. 

99   DK   => 165a/LP61666 এ যান।. 

159 TB61706 আপনার সাযারণরুরপ খাওয়া জযাাঁয়াবিহ়ীন তামারকর ব্র্যান্ড /পছরন্দর নাম বক ? 

 

_______________________________________________ 

88   R 

99   DK 
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160 TB61709 আপনার সাযারণরুরপ গ্রহন করা জযাাঁয়াবিহ়ীন তামারকর ব্র্যান্ড /পছরন্দর স্বাি বক, যবি জেরক োরক ? 

 

 

______________________________________________ 

88   R 

99   DK 

161 TB61715 Interviewer’s Note: উত্তর্িি বাছাইগুর্িা পর্ড হোনার্বন না। 

আপনার সাযারণরুরপ গ্রহন করা ব্র্যান্ড /পছরন্দর জযাাঁয়াবিহ়ীন তামাক কতবিন যরর িযিহার কররছন ? 

1   1 িছররর কম সময় যরর 

2   1-5 িছর 

3   5 িছররর জিশ়ী 
88    R 

99    DK 

162 জযাাঁয়াবিহ়ীন তামারকর এই ব্র্যান্ড /প্রকার পছন্দ কররত, বন্নলবলবখত বিষয়গুবলর মরযয জকানও একটির ওপর বভবতি  করর বক বস্ান্ত 
বনরয়বছরলন ? 

           R DK 

162a TB61723 িাম। 1 2 88 99 

162b TB61721 উচ্চ গুণগত মান। 1 2 88 99 

162c TB61725 তার স্বাি বক রকম। 1 2 88 99 

162d TB61727 এই ব্র্যান্ড/প্রকার আমার স্বারযযর পরক্ষ কম ক্ষবতকারক। 1 2 88 99 

162e TB61729 এটি একটি জ্নবপ্রয় ব্র্যান্ড/প্রকার।  1 2 88 99 

162f TB61733 আমার িনু্ধ এই ব্র্যান্ড/প্রকার িযিহার করর।  1 2 88 99 

162g TB61735 পযারকরটর নক্সা। 
 

1 2 88 99 
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163 RH61611 আপবন বক মরন কররন জয আপবন সাযারণতঃ জয জযাাঁয়াবিহ়ীন তামারকর ব্র্যান্ড /প্রকার িযিহার কররন তা অনযানয 
জযাাঁয়াবিহ়ীন তামারকর ব্র্যান্ড /প্রকাররর জচরয় অল্প কম ক্ষবতকর, অপবরিতড ন়ীয় িা অল্প জিশ়ী ক্ষবতকর ? 

1   অল্প কম ক্ষবতকর 

          2   একই 

          3   অল্প জিশ়ী ক্ষবতকর 

        88   R 

        99   DK 

 

164 RH61612 বন্নলবলবখত প্রবতটি বিিবৃতর পরক্ষ অনগু্রহ করর আমারক জ্ানান জয আপবন খুি রাজ়্ী, রাজ়্ী, রাজ়্ী িা অরাজ়্ী বকছুই নয়, 
অরাজ়্ী, িা খিু অরাজ়্ী বকনা। 

আবম সাযরণতঃ জয জযাাঁয়াবিহ়ীন তামারকর ব্র্যান্ড /প্রকার িযিহার কবর তা অনযানয জযাাঁয়াবিহ়ীন তামারকর ব্র্যান্ড /প্রকাররর 
জচরয় আমার গলা ও িুরকর জ্নয কম যন্ত্রণািায়ক।  

  1   খুি অরাজ়্ী 
  2   অরাজ়্ী 
  3   রাজ়্ী িা অরাজ়্ী বকছুই নয় 

  4   রাজ়্ী 
  5   খুি রাজ়্ী 
88   R 

99   DK 
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165a LP61666 
Interviewer’s Note: উত্তর্িি বাছাইগুর্িা পর্ড হোনার্বন না। উত্তিিানকািীি উত্তর্িি লিলত্তর্ি শুধ়ুমাত্র একটি বাছাই 
উত্তি লনবজাচন করুন। 

আপবন আপনার জ্রনয জশষ জযাাঁয়াবিহ়ীন তামারকর ব্র্যান্ড /প্রকার জকান যান জেরক বকরনবছরলন ? 

01   রাস্তার বিরক্রতা 
02   যান়ীয় জিাকান 

03   সুপারমারকড ট 

04   চারয়র জিাকান 

05   িার/ বিরনািন আউটরলট (কযারিটাবরয়া) 

06   জহারটল, যািা  

07   শুল্ক-মুি জিাকান  

08   জিরশর িাইরর  

09   জ্নসাযাররণর জ্নয পবরিহরন (িাস, জেন িা জ্াহাজ্) বিরক্রতা  

10   তামারকর জিাকান  

11   সামবরক জটার  

12   িনু্ধ/ সহরযাগ়ী/ আত্ম়ীয়/ কমডিাতা  

13   ইন্টাররনট  

14   অনযানয (উরেখ করুন) 

15   জভবন্ডং জমবশন  

76   জশষিার জকাো জেরক বকরনবছ তা মরন জনই => 170/LP61688 এ যান।. 

88   R 

99   DK 

165b LP61666o  
অনযানয; উরেখ করুন ________________________________________ 

 

 



IN1 Mixed User Survey (May 7, 2010) 
55 

166 LP61610 Interviewer’s Note: পিবিী 2টি প্রে লর্জ্ঞাসা করুন যলি 158/TB61703 = 1 অথবা েযাাঁ। নি়ু বা যান 168/LP61635. 

এটাই বক আপনার জশষ জকনা জযাাঁয়াবিহ়ীন তামারকর ব্র্যান্ড /প্রকার ? 

  1                    => 168/LP61635 এ যান।. 

  2     
88   R             => 168/LP61635 এ যান।. 

99   DK            => 168/LP61635 এ যান।. 

 

167 LP61612o জযাাঁয়াবিহ়ীন তামারকর জকান বিরশষ যররনর ব্র্যান্ড /প্রকার আপবন বকরনবছরলন ? 

 

_________________________________________________________ 

88   R 

99   DK 

 

168 LP61635 জযাাঁয়াবিহ়ীরনর কতগুরলা পাউচ পযাক আপবন বকরনবছরলন ? 

সংখযা িলনু:_______ 

88   R 

99   DK 

 

169 LP61639 জযাাঁয়াবিহ়ীন তামারকর প্রবতটা পাউচ পযারকর িাম কত পরডবছল ? 

পবরমাণ:__________ টাকা 
88   R 

99   DK 

 

170 LP61688 গত 6 মারস, কখনও বক এমন সময় এরসবছল যখন জযাাঁয়াবিহ়ীন তামাক জকনার জ্নয টাকা খররচর িরল গৃহসামগ্র়ী জযমন 
খািার, জকনার জ্নয পযডাপ্ত টাকা বছল না ? 

  1        
  2      
88   R 

99   DK 

 

হধাাঁয়ালবেীন িামাক – মনস্তালত্তক ও সামালর্ক লবশ্বাস 
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171 অনুগ্রহ করর জ্ানান জযরকান যররনর হধাাঁয়ালবেীন িামাকর্াি বস্তু সংক্রান্ত বন্নলবলবখত প্রবতটি বিিৃবতর বিষরয় আপবন খিু রাজ়্ী, 
রাজ়্ী, রাজ়্ী িা অরাজ়্ী বকছুই নয়, অরাজ়্ী, খুি অরাজ়্ী বকনা।  
 
  

   

খুি 
রাজ়্ী 

রাজ়্ী 
রাজ়্ী িা 
অরাজ়্ী 

বকছুই নয় 

অরাজ়্ী 
খুি 

অরাজ়্ী 
R DK 

171a OT61501 মবহলারির জযাাঁয়াবিহ়ীন তামাক িযিহার করাটা 
গ্রহনরযাগয। 

1 2 3 4 5 88 99 

171b OT61510 জযাাঁয়াবিহ়ীন তামাক জনশার বজ্বনষ।  1 2 3 4 5 88 99 

171c OT61521 যবি আপবন জ়্ীিন আিার নতুন করর শুরু 
করার সুরযাগ জপরতন, তরি আপবন আর 
জযাাঁয়াবিহ়ীন তামাক িযিহার কররতন না।  

1 2 3 4 5 88 99 

171d OT61526 আপবন জযাাঁয়াবিহ়ীন তামারকর জপরছরন অরনক 
টাকা খরচ করররছন।  

1 2 3 4 5 88 99 

171e OT61531 জযসি িযবিরা আপনার কারছ গুরুত্বপূণড তারা 
মরন কররন জয আপবন জযাাঁয়াবিহ়ীন তামাক 
িযিহার কররিন না। 

1 2 3 4 5 88 99 

171f OT61536 আপবন জযাাঁয়াবিহ়ীন তামাক িযিহার জছরড 
জিওয়ার জচরয় করাটা আরও জিশ়ী করর 
উপরভাগ কররন। 

1 2 3 4 5 88 99 

171g OT61541 আপবন যখন মানবসক চাপ িা হতাশার মরযয 
োরকন তখন জযাাঁয়াবিহ়ীন তামাক আপনারক 
শান্ত করর। 

1 2 3 4 5 88 99 

171h OT61545 জযাাঁয়াবিহ়ীন তামারকর িযিহার আপনার 
জ়্ীিরনর গুরুত্বপূণড অংশ। 

1 2 3 4 5 88 99 
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171i OT61561 সমারজ্ জযাাঁয়াবিহ়ীন তামারকর িযিহার 
গ্রহনরযাগয নয়।  

1 2 3 4 5 88 99 

171j OT61566 বচবকত্সাশারে প্রমাণ আরছ জয জযাাঁয়াবিহ়ীন 
তামারকর িযিহার করাটা ক্ষবতকর যা 
অবতরবিত বিষয়। 

1 2 3 4 5 88 99 

171k OT61570 প্ররতযকরকই জকান কারণিশতঃ মররত হয়, তরি 
জকন জ়্ীিরন জযাাঁয়াবিহ়ীন তামাক িযিহার করর 
আনন্দ উপরভাগ কররিন না। 

1 2 3 4 5 88 99 

171l OT61575 জযাাঁয়াবিহ়ীন তামারকর িযিহার, মানুরষর করা 
অনযানয অরনক বজ্বনরষর জচরয় কমমাোয় 
ঝুাঁ বকসম্পন্ন।   

1 2 3 4 5 88 99 

171m OT61586 আপবন বচবন্তত জয যবি আপবন জযাাঁয়াবিহ়ীন 
তামারকর িযিহার শুরু কররন িা তার 
িযিহার চাবলরয় যান তরি তা আপনার 
আরশপারশ োকা বশশুরিররক প্রভাবিত কররি।  

1 2 3 4 5 88 99 

171n PS61403 যত জিশ়ী পবরমাণ জযাাঁয়াবিহ়ীন তামাকজ্াত দ্রিয 
মুরখ িা গলায় অনুভি কররিন, জসটি তত 
জিশ়ী ক্ষবতকর হরত পারর।  
 

1 2 3 4 5 88 99 

হধাাঁয়ালবেীন িামাক  -- আপাি ঝ়ুাঁ লক 
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172 PR61810 Interviewer’s N.B: অবযবোিকািী েি হসই বযলক্ত লযলন হকান িামাকর্ািীয় বস্তু বযবোি কর্িন না।   
যরা যাক এখন জয পবরমাণ িযিহার কররন জসই একই হারর হধাাঁয়ালবেীন িামার্কি িযিহার আপবন চাবলরয় জগরলন। 
ভবিষযরত অিযিহারকার়ীরির তুলনায় আমার মুরখর কযানসারর আক্রান্ত হওয়ার সম্ভািনা বকভারি তুলনা কররিন? আপনার 
মরত বক. . . 

1   অিযিহারকার়ীরির তুলনায় মুরখর কযানসারর আক্রান্ত হওয়ার সম্ভািনা জিশ়ী 
2   বকছুটা একই যররনর 

3   অল্প বকছুটা জিশ়ী 
4   একই রকম 

5   অল্প কম  

88   R 

99   DK 

 

173 PR61851 জযাাঁয়াবিহ়ীন তামাক কতিরূ পযডন্ত, যবি করর োরক, আপনার স্বারযযর ক্ষবত করররছ   ?  

1   একিমই নয় 
2   অল্প 

3   অরনকটা 
88   R 

99   DK 

 

174 PR61853 ভবিষযরত জযাাঁয়াবিহ়ীন তামাক জেরক, যবি হরয় োরক, আপনার স্বারযযর ক্ষবত হওয়ার বিষরয় কতটা বচবন্তত ? 

1    জমারটই বচবন্তত নয় 

2   অল্পমাোয় বচবন্তত 

3   বকছুটা বচবন্তত 

4   খুিই বচবন্তত  

88    R 

99    DK 
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175 PR61861 জযাাঁয়াবিহ়ীন তামাক আপনার জ়্ীিরন সখু িা শাবন্ত কতটা, যবি করর োরক, কবমরয়রছ ? 

1   স্বারযযর পরক্ষ ভাল 
2   খুি অল্প 

3   অরনকটাই 

4   বিরাট পবরমাণ 

88   R 

99   DK 

 

176 PR61863 ভবিষযরত জযাাঁয়াবিহ়ীন তামারকর কাররণ, যবি হরয় োরক, আপনার জ়্ীিরন সখু িা শাবন্ত কম হওয়ার বিষরয় কতটা বচবন্তত 
? 

1   জমারটই বচবন্তত নয় 

2   অল্পমাোয় বচবন্তত 

3   বকছুটা বচবন্তত 

4   খুিই বচবন্তত  

88   R 

99   DK 

 

 

 

 

বন্ধ কির্ি সাোযয 
177 CH61801 গত 6 মারস, জকান কাররণ বক আপবন জকান বচবকত্সক িা স্বাযয বিরশষরজ্ঞর কারছ বগরয়বছরলন ? 

  1        
  2                => 180a/AC61911 এ যান। (িামাক-লবর্িাধী কমজসূচী). 

88   R           => 180a/AC61911 এ যান। (িামাক-লবর্িাধী কমজসূচী). 

99   DK => 180a/AC61911 এ যান। (িামাক-লবর্িাধী কমজসচূী). 
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178a TQ61401 গত 6 মারসর মরযয যখন আপবন জকান বচবকত্সক িা স্বাযয বিরশষরজ্ঞর কারছ বগরয়বছরলন, আপবন বক. . . 

সকল িামাকর্ািীয় দ্রবয ছাডার পরামশড জপরয়বছরলন ? 

  1        
  2                => 179a/TQ61408 এ যান।. 
88   R           => 179a/TQ61408 এ যান।. 
99   DK => 179a/TQ61408 এ যান।. 
 

178b TQ61402 আপবন বক কখনও সকল তামাকজ্াত়ীয় দ্ররিযর িযিহার ছাডার বচন্তা কররবছরলন ? 

  1        
  2      
88   R 

99   DK 

 

179a TQ61408 গত 6 মারসর মরযয যখন আপবন জকান বচবকত্সক িা স্বাযয বিরশষরজ্ঞর কারছ বগরয়বছরলন, আপনারক বক . . . 

সকল তামাকজ্াত়ীয় দ্ররিযর িযিহার ছাডার জক্ষরে অবতবরি সাহাযয িা অনয পবররষিার কো বক আপনারক িলা হরয়বছল 
? 

  1        
  2                => 180a/AC61911 এ যান। (িামাক-লবর্িাধী কমজসূচী) 

88   R           => 180a/AC61911 এ যান। (িামাক-লবর্িাধী কমজসূচী) 

99   DK => 180a/AC61911 এ যান। (িামাক-লবর্িাধী কমজসচূী) 

179b TQ61409 সকল তামাকজ্াত়ীয় দ্ররিযর িযিহার ছাডার জ্নয আপবন বক জকান বচন্তাভািনা কররবছরলন ? 

  1        
  2      
88   R 

99   DK 

িামাক-লবর্িাধী কমজসূচী  
180 গত 6 মারসর মরযয, বন্নলবলবখত জকান একটি যারন এমন বক জকান বিজ্ঞাপন িা তেয জিরখবছরলন জযখারন তামারকর বিপি, িা 

ছাডার জ্নয উত্সাহিান সম্বরন্ধ িলা আরছ ? এর মরযয জযাাঁয়াযুি ও জযাাঁয়াবিহ়ীন, উভয় যররনর তামাক অন্তভূড ি আরছ। 
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R DK 

180a AC61911 জটবলবভশন 1 2 88 99 

180b AC61916 জরবর্ও 1 2 88 99 

180c AC61921 বসরনমা হল 1 2 88 99 

180d AC61931 খিররর কাগজ্ িা মযাগাবজ্ন 1 2 88 99 

180e AC61914 কমডযল 1 2 88 99 

180f AC61917 জ্নসাযররণর জ্নয যানিাহন িা জটশন 1 2 88 99 

180g AC61918 জরটুররন্ট িা চারয়র টল 1 2 88 99 

180h AC61910 িার 1 2 88 99 

180i AC61920 তামারকর পযারকট 
 

1 2 88 99 

181 AC61973 পিবিী 2 টি প্রে লর্জ্ঞাসা করুন যলি  (181/AC61973 & 182/AC61972), যলি হকান একটি উত্তি 180a/AC61911 হথর্ক 

180i/AC61920=1. অনযথায়, িামাক যান (183/TA61901). 

এই বিজ্ঞাপন বক তামারকর িযিহাররক সমারজ্ কম গ্রহণরযাগয বহসারি জিবখরয়রছ ? 

1   না, একিমই না 
2   হযাাঁ, অল্প 

3   হযাাঁ, অরনকটা 
88   R 

99   DK 

 

182 AC61972 সরিডাপবর, এই বিজ্ঞাপন জিরখ আপনার তামারকর িযিহার ছাডার ইো জিরডরছ না করমরছ না একই আরছ ? 

1   তামারকর িযিহার ছাডার ইো জিরডরছ 

2   তামারকর িযিহার ছাডার ইো করমরছ 

3   জকান পবরিতড ন হয় বন 

88   R 

99   DK 

 

 



IN1 Mixed User Survey (May 7, 2010) 
62 

িামাক সংক্রান্ত উন্নলিকল্প 

183 TA61901 Interviewer’s Note:  এটি শুধ়ু লবজ্ঞাপন নয়। এটি ধূমপান লবর্িাধী উন্নলিকর্ল্প হযর্কান ধির্নি কমজসচূী ের্ি পার্ি।   
গত 6 মারস, আপবন কতিার জসইসি বজ্বনষ জিরখরছন যা তামাক িযিহারর উত্সাহ জিয়া অেিা এটি আপনারক 
তামারকর িযিহার বিষরয় ভািারি? (তামাকজ্াত়ীয় িস্তুর বিজ্ঞাপন জ্াত়ীয় বজ্বনষ এিং এর িযিহারজ্বনত বচে)।  

  1   কখরনা না 
  2   একিার 

  3   কখরনা সখরনা 
  4   প্রায়শই 
88   R 

99   DK 

 

184 গত 6 মারস, আপবন বক বন্নলবলবখত জকান যারন তামাকজ্াত়ীয় দ্ররিযর বিজ্ঞাপন লক্ষয করররছন? 

           R DK 

184a TA61905 জটবলবভশন 1 2 88 99 

184b TA61907 জরবর্ও 1 2 88 99 

184c TA61929 খিররর কাগজ্ িা মযাগাবজ্ন 1 2 88 99 

184d TA61920 বসরনমা হল  1 2 88 99 

184e TA61924 জিাকারনর জ্ানালায় িা জিাকারনর জভতরর 1 2 88 99 

184f TA61941 জ্নসাযররণর জ্নয যানিাহন িা জটশন – জযমন িাস, লঞ্চ, জেন িা জির়ী িা 
জির়ীঘাট  

1 2 88 99 

184g TA61947 জরটুররন্ট িা চারয়র টল 1 2 88 99 

184h TA61953 শুাঁবডখানা 1 2 88 99 

184i TA61960 কুল / করলজ্ / বিশ্ববিিযালয় 1 2 88 99 

 

 

185 

 
 
গত 6 মারস, আপবন বক এই বিষরয় জিরখরছন িা শুরনরছন … 
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           R DK 

185a TA61965 জকান জখলা িা জখলার ঘটনা তামারকর ব্র্যান্ড দ্বারা প্ররযাবজ্ত িা তার সারে 
সম্পকড যুি ? 

1 2 88 99 

185b TA61975 এমন বক জকান গান (রযমন িযান্ড প্রিশডন), বেরয়টার, বশল্প, যমীয় িা িযাশন 
সংক্রান্ত ঘটনা তামারকর ব্র্যান্ড দ্বারা প্ররযাবজ্ত িা তার সারে সম্পকড যুি ? 

 

1 2 88 99 

186 গত 6 মারস, আপবন বক বন্নলবলবখত জকান যররনর তামারকর প্রচার লক্ষয করররছন ? 

           R DK 

186a TA61985 বিনামূরলয তামাকজ্াত িস্তুর নমনুা প্রিান।  1 2 88 99 

186b TA61994 তামাকজ্াত িস্তু জকনার সময় বিনামূরলয উপহার িা অনয সামগ্র়ীর ওপর বিরশষ 
ছারডর সুরযাগ। 

1 2 88 99 

186c TA61935 তামাকজ্াত িস্তুর ব্র্যান্ড িা জলারগার সারে কাপড িা অনযানয উপািান।   1 2 88 99 

186d TA61998 তামাকজ্াত িস্তুর সারে সম্পকড যুি প্রবতরযাগ়ীতা। 
 

1 2 88 99 

187 TA61982 এখন বিরনািন মাযযম, জযমন চলবচে, টিবভ অনুষ্ঠান, এিং মযাগবজ্রনর কো ভািনু . . . 

গত 6 মারস, আপবন বিরনািন মাযযরম কতিার মানষুজ্নরক তামাক িযিহার কররত জিরখবছরলন? 

1   কখরনা না 
2  কখরনা একিার 
3   প্রায়শই 

88   R 

99   DK 

 

188 TA61915 আপবন বক সকল জিাকান ও জটারর সব িামাকর্ািীয় সম্পূণডরুরপ িন্ধ করার বিষয়টা সমেডন কররন? আপনার মত বক… 

1   একিম না 
2   বকছুটা 
3   অরনকটা 

88   R 

99   DK 
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189 TA61921 আপবন বক সকল প্রকার তামাকজ্াত়ীয় দ্ররিযর প্রিশডন সম্পণূডরুরপ িন্ধ করার বিষয়টা সমেডন? আপনার মত বক … 

1   একিম না 
2   বকছুটা 
3   অরনকিার 

88   R 

99   DK 

িামাক লেল্প 

190 অনুগ্রহ করর জ্ানান তামাক সংযা সংক্রান্ত বন্নলবলবখত প্রবতটি বিিবৃতর বিষরয় আপবন খিু রাজ়্ী, রাজ়্ী, রাজ়্ী িা অরাজ়্ী বকছুই নয়, 
অরাজ়্ী, খুি অরাজ়্ী বকনা।        

   

খুি 
রাজ়্ী 

রাজ়্ী 
রাজ়্ী িা 
অরাজ়্ী 

বকছুই নয় 

অরাজ়্ী 
খুি 

অরাজ়্ী 
R DK 

190a TI61925 তামাক সংযাগুবল সমারজ্র ভাল কররছ।  1 2 3 4 5 88 99 

190b TI61913 তামাকজ্াত দ্রিযগুবলরক আরও শিভারি বনয়ন্ত্রণ 
করা উবচত।  

1 2 3 4 5 88 99 

190c TI61920 তামাক সংযাগুবল তামাকজ্াত়ীয় িস্তুগুবলরক 
সাযরণ পযারকরট বিক্রয় কররি বকন্তু তারত 
অিশযই সতকীকরণ জলরিল োকরি -- যার অেড 
পযারক জকান ব্র্যান্ড নাম িা ঝকমরক নক্সা 
োকরি না।  

1 2 3 4 5 88 99 

190d TI61917 তামাক সংযাগুবল তামারকর িরল ক্ষবতর 
িায়ভার অিশযই জনওয়া উবচত।  

1 2 3 4 5 88 99 

190e TI61912 সরকার অিশযই তামারকর িরল হওয়া ক্ষবতরক 
আরও করঠারভারি সামলান উবচত।  

1 2 3 4 5 88 99 

191 HG61004 Interviewer’s Note:  উত্তিিানকািীর্ক এটা বি়ুন হয —“আমার্িি আিও কর্য়কটি লবিাগ আর্ছ। এই সমীক্ষায় অংেগ্রেন 
কিাি র্নয আপনার্ক ধনযবাি আপনাি প্রিান কিা িথয আমার্িি কার্ছ খ়ুবই মিূযবান এবং গুরুত্বপণূজ।”  

মধযস্থিাকািী 
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192 অনুগ্রহ করর জ্ানান জয বন্নলবলবখত প্রবতটি বিিৃবতর বিষরয় আপবন খুি রাজ়্ী, রাজ়্ী, রাজ়্ী িা অরাজ়্ী বকছুই নয়, অরাজ়্ী, খুি 
অরাজ়্ী বকনা।        

   

খুি 
রাজ়্ী 

রাজ়্ী 
রাজ়্ী িা 
অরাজ়্ী 

বকছুই নয় 

অরাজ়্ী 
খুি 

অরাজ়্ী 
R DK 

192a DI61421 বস্ান্ত গ্রহরনর পূরিড, আপবন বনকট িনু্ধরির 
সারে কো িলরত চান এিং তারির পরামশড 
গ্রহন কররত চান।  

1 2 3 4 5 88 99 

192b DI61422 যবি আপনার পবরিার সম্মবত না জিয় তরি 
আপবন এমন কাজ্ জছরড জিরিন যা আপবন 
সবতযই উপরভাগ কররন।  

1 2 3 4 5 88 99 

192c DI61424 এটা আপনারক রাবগরয় জিয় যখন অনয জকান 
িযবি আপনার জচরয় জকান বজ্বনষ আরও ভাল 
কররন।  

1 2 3 4 5 88 99 

192d DI61423 আপবন অনযরির জখরক আলািা হরত পছন্দ 
কররন।  

 

1 2 3 4 5 88 99 

193 DI61311 গত 6 মারস আপবন কতিার এমন অনুভি করররছন জয আপনার জ়্ীিরনর গুরুত্বপূণড বজ্বনষগুবলরক আপবন বনয়ন্ত্রণ কররত 
পাররন বন? আপনার মরত বক।  

1 কখরনা না 
2              
3          
4  প্রায়শই 
5  খুিই প্রায়শই 

88   R 

99   DK 
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194 DI61326 গত 6 মারস আপবন কতিার এমন অনুভি করররছন জয সমসযাগুবল এত জিশ়ী পবরমারণ জ্বডরয় যররছ জয আপবন তারির 
সমাযান কররত পাররছন না? 

1  কখরনা  
2              
3          
4  প্রায়শই 
5      প্রায়শই 

88   R 

99   DK 

195 DI61503 গি মার্স, জকান বজ্বনষ কররত অল্প ইো প্রকারশ িা কারজ্র অল্প চারপ বিরি হরয়বছরলন? 

1        
2      

88   R 

99   DK 

196 DI61504 গি মার্স, বনচু মরনাভাি, বিমষডতা িা হতাশার মরযয বছরলন? 

1        
2      

88   R 

99   DK 

 

197 DI61505 গি বছর্ি, আপনার বচবকত্সক িা অনয জকান স্বাযয পবররষিা প্রিানকার়ী বক আপনারক জ্াবনরয়বছরলন জয আপবন হতাশার 
মরযয আরছন? 

1       
2    

88   R 

99   DK 
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198 PR61101 সাযারণরুরপ, আপনার স্বারযযর বিষরয় আপনার মতামত বক? এটা বক . . . 

1   খারাপ 

2   গডপডতা 
3   ভাল 

4   খিুই ভাল 

88   R 

99   DK 

 

199a DI61280 Interviewer’s Note:  0 হথর্ক 5 এি মর্ধয সংখযা নলথবদ্ধ করুন।  
পাাঁচ জ্ন বনকটতম িনু্ধ িা আপবন বনয়বমতভারি সময় কাটান এমন সহরযাগ়ীরির মরযয, কতজ্ন যূমপান কররন? 

________ 

88   R 

99   DK 

যলি উত্তি েয়=0, 88 99, যান 00a/DI61290. 

 

199b DI61281 Interviewer’s Note:  হসই সংখযা নলথবদ্ধ করুন যা উপলিউক্ত উত্তর্িি হচর্য় হছাট বা সমান।  
 

 
গত িছরর, তারির মরযয কতজ্ন যূমপান ছাডার বিষরয় কো িরলবছরলন ? 

 

_________________________________________________________ 

88   R 

99   DK 

200a DI61290 পাাঁচ জ্ন বনকটতম িনু্ধ িা আপবন বনয়বমতভারি সময় কাটান এমন সহরযাগ়ীরির মরযয, কতজ্ন জযাাঁয়াবিহ়ীন তামাক 
িযিহার কররন? ________ 

88   R 

99   DK 

যলি উত্তি েয় =0, 88 99, 201a/DI61260. 
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200b DI61291 গত িছরর, তারির মরযয কতজ্ন জযাাঁয়াবিহ়ীন তামারকর িযিহার িন্ধ করার বিষরয় কো িরলবছরলন ? 

 

 _________________________________________________________ 

88   R 

99   DK 

 

           R DK 

201a DI61260 আপনার িািা বক যমূপান কররন িা কখনও বক করররছন ? 1 2 88 99 

201b DI61264 আপনার িািা বক জযাাঁয়াবিহ়ীন তামাক িযিহার কররন িা বতবন বক কখনও 
জযাাঁয়াবিহ়ীন তামাক িযিহার করররছন ? 

1 2 88 99 

201c DI61262 আপনার মা বক যূমপান কররন িা কখনও বক করররছন ? 1 2 88 99 

201d DI61266 আপনার মা বক জযাাঁয়াবিহ়ীন তামাক িযিহার কররন িা বতবন বক কখনও 
জযাাঁয়াবিহ়ীন তামাক িযিহার করররছন ? 

 

1 2 88 99 

202 ST61752 লসগার্ির্টি সারে তুলনা করর, আপবন বক মরন কররন জয লবলড কম ক্ষবতকর, জিশ়ী ক্ষবতকর, িা স্বারযয এর জকান 
প্রভাি জনই ? 

1   বিবড বসগারররটর তুলনায় কম ক্ষবতকর    

2   বিবড বসগারররটর তুলনায় জিশ়ী ক্ষবতকর    

3   জকান পােডকয জনই 

88   R 

99   DK 

 

203 SL61301 বসগাররট যূমপারনর সারে তুলনা করর, আপবন বক মরন কররন জয হধাাঁয়ালবেীন িামাক কম ক্ষবতকর, জিশ়ী ক্ষবতকর, 
িা স্বারযয এর জকান প্রভাি জনই ? 

1   জযাাঁয়াবিহ়ীন তামাক বসগারররটর তুলনায় কম ক্ষবতকর 

2   জযাাঁয়াবিহ়ীন তামাক বসগারররটর তুলনায় জিশ়ী ক্ষবতকর 

3   জকান পােডকয জনই 

88   R 

99   DK 
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204 SL61303 লবলড যমূপারনর সারে তুলনা করর, আপবন বক মরন কররন জয হধাাঁয়ালবেীন িামাক কম ক্ষবতকর, জিশ়ী ক্ষবতকর, িা 
স্বারযয এর জকান প্রভাি জনই ? 

1   জযাাঁয়াবিহ়ীন তামাক বিবডর তুলনায় কম ক্ষবতকর 

2   জযাাঁয়াবিহ়ীন তামাক বিবডর তুলনায় জিশ়ী ক্ষবতকর 

3   জকান পােডকয জনই 

           88   R 

99   DK 

 

205 DI61301 লসগার্িট যমূপারনর বিষরয় আপনার সি বমবলরয় মতামত বক ? 

1   খুি ভাল 

2   ভাল 

3   ভাল িা খারাপ বকছুই নয় 

4   খারাপ 

5   খুিই খারাপ 

88   R 

99   DK 

 

206 DI61307 লবলড যমূপারনর বিষরয় আপনার সি বমবলরয় মতামত বক ? 

1   খুি ভাল 

2   ভাল 

3   ভাল িা খারাপ বকছুই নয় 

4   খারাপ 

5   খুিই খারাপ 

88   R 

99   DK 

 



IN1 Mixed User Survey (May 7, 2010) 
70 

207 DI61305 সি বমবলরয় হধাাঁয়ালবেীন িামার্কি বিষরয় আপনার সি বমবলরয় মতামত বক ? 

1   খুি ভাল 

2   ভাল 

3   ভাল িা খারাপ বকছুই নয় 

4   খারাপ 

5   খুিই খারাপ 

88   R 

99   DK 

 

আিমস়ুমালিিালিক 

208 DE61111 Interviewer’s Note:  উত্তর্িি বাছাইগুর্িা পর্ড হোনার্বন না।   
আপনার বিিাবহত জ়্ীিরনর বিষরয় িলনু ? 

1   বিিাবহত 

2   বিিাহবিবেন্ন িা পেৃক => 212/DE61662 এ যান।. 

3   বিযিা িা পত্ন়ীবিরয়াগ => 212/DE61662 এ যান।. 

4   অবিিাবহত                     => 212/DE61662 এ যান।. 

88   R                                => 212/DE61662 এ যান।. 

99   DK                  => 212/DE61662 এ যান।. 

 

209 DI61252 আপবন বক মরন কররন আপনার জ়্ীিনসে়ী চান জয আপবন ধমূপান করা জছরড বিন ? 

1   হযাাঁ, প্রচুর পবরমারন 

2   হযাাঁ, বকছুটা 
3   না 

88   R 

99   DK 
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210 DI61253 আপবন বক মরন কররন আপনার জ়্ীিনসে়ী চান জয আপবন হধাাঁয়ালবেীন িামাক িযিহার করা জছরড বিন ? 

1   হযাাঁ, প্রচুর পবরমারন 

2   হযাাঁ, বকছুটা 
3      

88   R 

99   DK 

 

211 DI61244 আপনার জ়্ীিনসে়ী বক িতড মারন যমূপান কররন িা জযাাঁয়াবিহ়ীন তামাক িযিহার কররন ? 

1   বতবন জমারটই জকান প্রকার তামাক িযিহার কররন না 
2   বতবন শুযমুাে তামাক িযিহার কররন 

3   বতবন শুযমুাে যমূপান কররন  

4   বতবন যূমপান এিং জযাাঁয়াবিহ়ীন তামাক উভয়ই জনন   

88   R 

99   DK 

 

212 DE61662 Interviewer’s Note:  উত্তর্িি বাছাইগুর্িা পর্ড হোনার্বন না।  

আপনার যমড বক? 

1   বহন্দ ু

2   মুসবলম 

3   খ্র়ীষ্টান 

4   বশখ 

5   জিৌ্ 

6   খজ্ন 

7  অনযানয 
88   R 

99   DK 
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213 DE61311 Interviewer’s Note:  উত্তর্িি বাছাইগুর্িা পর্ড হোনার্বন না।  

আপনার সরিডাচ্চ বশক্ষা বক? 

01   অবশবক্ষত 

02   বশবক্ষত, বকন্তু জকান প্রোগত বশক্ষা জনই 

03   প্রােবমক বশক্ষা অিবয (চতূেড জেণ়ী অিবয) 

04   মযযম বিিযালয় পঞ্চম জেণ়ী জেরক অষ্টম জেণ়ী অিবয  

05   মাযযবমক বিিযালয় (আইটিআই বশক্ষাক্রম, একািশ/দ্বািশ জেণ়ী িা উচ্চ মাযযবমক)    

06   স্নাতক (বিএ/বিএসবস/বর্রলামা প্রভৃবত) 

07   স্নাতরকাতি র/  জপশািার়ী বর্গ্র়ী  
08   স্নাতরকাতি ররর উর ড্  (রযমন বপএইচবর্)  

88   R 

99   DK 
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214 DE61236o Interviewer’s Note:  উত্তর্িি বাছাইগুর্িা পর্ড হোনার্বন না। 

 
আপনার প্রােবমক জ়্ীবিকা বক? 

01   জপশািার, প্রযুবিগত, এিং এর সারে সম্পকড যুি কমী 
02   অযার্বমবনররটিভ, এবক্সবকউটিভ, মযারনজ্ার 

03   ক্লাকড  এিং এর সারে সম্পকড যুি কমী  

04   জসলসমযান 

05   পবররষিা কমী 
06   কৃষক, জজ্রল, বশকার়ী, কাঠুরর এিং এর সারে সম্পকড যুি কমী  

07   বশল্প এিং এর সারে সম্পকড যুি িযিসায়়ী 
08   লযান্ট ও জমবশন অপাররটর 

09   প্রােবমক জ়্ীবিকা 
10   ছাে 

11   জিকার 

12   গৃহিয ূ

13   অনযানয (উরেখ করুন) ____________________________ 

88   R 

99   DK 

 

সমীক্ষা হেষ 

215 AI61101 Interviewer’s Note:  উত্তিিানকািীর্ক পর্ড হোনার্বন।  
সময় জিওয়া ও সহরযাগ়ীতা করার জ্নয আপনারক যনযিাি। 

 

আমরা আশা কবর জয এক জেরক িইু িছররর মরযয আমারির িরলা-আপ সম়ীক্ষারত আমরা পনুরায় আপনার সারে কো 
িলরত পারি।  
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216 AI61543 Interviewer’s Note: এই প্রে আপনাি র্র্নয।   
 

সাক্ষাতকার সম্বরন্ধ ইন্টারবভউয়াররর সরিডাপবর বস্ান্ত।   

1   বনভড ররযাগয 
2   বকছুটা আশ্বাসজ্নক 

3   বকছু ভুল িতড মান 

4   অরনক ভুল আরছ 
 

 


