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                        Interviewer ID:     

 

হেলিস-হেখসালিয়া ইনলিটিউট ফি পাবলিক হেিথ  

আন্তর্জ ালিক িামাক লনয়ন্ত্রণ পলিকল্পনা মূিযায়ন সমীক্ষা –  

TCP INDIA WAVE 1 

 

 ধূমপান কিা িামাক বযবোিকািী সমীক্ষা (T) 

    

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

                      

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

শুরুর    : ____________সকাল/বিকাল   

জশষ সময়: ____________ সকাল/বিকাল 

পরীক্ষা করররছন:____________________________________ (সুপারভাইজ্াররর নাম) 

পরীক্ষার তাবরখ:_______________________  
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Q# VarName  
001 BI61270 লনয়মানসুারি সমীক্ষা কিাি পরূবজ সম্মলি এবং সলে প্রাপ্ত কিা। 
002 HG61010 Interviewer Note: প্রলিটি প্ররেি উত্তরিি লবকল্পগুলি পডুন, এইগুলি ছাডা: 

 ক) উত্তরিি লবকল্পগুলি পরড হফিরবন না 
 খ) েযাাঁ/না উত্তরিি লবকল্পগুলি 
 গ) সিয/লমথযা উত্তরিি লবকল্পগুলি 

003 FR61231 আপলন লক বিজ মারন মারস      একবাি লসগারিট খান? 
        1 েযাাঁ => 005/TF61011 এ যান। 
        2 না 
       88 R 
       99 DK 

004 FR61501 আপবন বক কখনও বসগাররট জখরয়রছন? 
1 েযাাঁ  

2 না 
88 R 
99 DK 

005 TF61011 আপবন বক িতড মারন মারস অন্ততঃ একিার বিবি খান? 
     1 হযাাঁ  => 007/FR61565 এ যান।. 
     2 না 
    88 R 
    99 DK 



IN1 Smoked Tobacco User Survey (May 7, 2010) 
3 

006 TF61040 আপবন বক কখনও বিবি জখরয়রছন? 
    1 হযাাঁ  
    2 না 
    88 R 
    99 DK 

007 FR61565 Interviewer Note: যলি 003/FR61231=1 এবং 005/TF61011=1 েয় প্রেটি লর্জ্ঞাসা করুন। 
যবি আপনারক জকিল বসগাররট িা বিবি জখরত হয় তাহরল জকানটি আপবন জখরত পছন্দ কররিন?   

1 বসগাররট 
2 বিবি 

88 R 
99 DK 

008 HG61009 যলি উত্তিিািা লসগারিট না খান (003/FR61231=2) এবং লবলড না খান (005/TF61011=2), িােরি অনয 
ধূমপান কিা িামাক 053a/TF61163 এ যান।  

লসগারিট – ধূমপান কিাি ইলিোস এবং অন্তি 
009 FR61224 Interviewer Note: যলি 003/FR61231=1 িােরি লনম্নলিলখি 3 লবভাগ (009/FR61224 – 033/LM61110) 

লর্জ্ঞাসা করুন। নরেd 034/TF61029 (লবলড – ইলিোস এবং অন্তি)। 
আপবন বক আপনার জ্ীিরন 100 টা িা তার জিবশ লসগারিট জখরয়রছন? 

1 হযাাঁ  
2 না 

88 R 
99 DK 
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010 FR61225 Interviewer Note : হকবি একটি লনবজােন করুন 
    
গরি আপবন কত ঘন ঘন লসগারিট খান? 

1 সপ্তারহ একিারররও কম=> 013/FR61118 এ যান 
2  প্তারহ একিার 
3 সপ্তারহ িিুার 
4 সপ্তারহ 3-5 িার  
5 প্রবতবিন িা প্রায় প্রবতবিন => 012/FR61216 এ যান 
6 বিরন একিারররও জিবশ  => 012/FR61216 এ যান 

88 R => 013/FR61118 এ যান 
99 DK => 013/FR61118 এ যান 

011 FR61226 গরি আপবন প্রবত সপ্তারহ কটা বসগাররট খান? 

_____________ 
88 R 

       99 DK => 013/FR61118 এ যান 
012 FR61216 গরি আপবন প্রবতবিন কটা বসগাররট খান? 

   _____________ 
88 R 
99 DK 

 
013 FR61118 জকান িয়স জেরক আপবন লসগারিট খাওয়া শুরু কররবছরলন? 

   ___________ 
88 R 
99 DK 

লসগারিট – ব্র্যান্ড পছন্দ এবং ক্রয় 
014 BR61615 এিার আপনারক আবম আপনার বসগারররটর ব্র্যান্ড পছন্দ এিং জকনা সম্পরকড  বজ্জ্ঞাসা করবছ। 

সাধারণতঃ আপবন বিল্টার জিওয়া না বিল্টার ছািা লসগারিট খান? 
1 বিল্টার জিওয়া 
2 বিল্টার ছািা 
3 িরুকমই 

88 R 
99 DK 
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015 BR61310 আপবন সচরাচর জয লসগারিট খান তার বক জকান ব্র্যান্ড আরছ? 
1 েযাাঁ  
2 না => 019/PU61701 এ যান।. 

88 R => 019/PU61701 এ যান। 
99 DK => 019/PU61701 এ যান। 

016a BR61311o আপনার সচরাচর িযিহার করা বসগারররটর ব্র্ারন্ডর নাম বক?  

   _______________________________________________ 
 

88 R 
99 DK 

016b BR61303 আপনার সচরাচর িযিহার করা বসগারররটর ব্র্যান্ড বক প্রকৃবতর (অেডাd খুি মাইল্ড, মাইল্ড, লাইট, জরগুলার)? 
    _______________________________________________ 
 

88 R 
99 DK 

016c BR61307o আপনার সচরাচর িযিহার করা বসগারররটর জেভার যবি বকছু োরক, জসটা বক (অেডাd চরকারলট, জমন্থল, 
জলমন)? 
______________________________________________ 

88 R 
99 DK 

017 BR61502 আপনার সচরাচর িযিহার করা লসগারিরটি ব্র্যান্ডটি কত বিন ধরর খারেন? 
1 1িছরররও কম 
2 1-5 িছর 
3 5 িছরররও জিবশ 

88 R 
99 DK 

018 Interviewer Note: প্রেটি পনুিাবৃলত্ত করুন, যলি প্ররয়ার্ন েয়। লনরম্নি হটলবরিি প্রেগুলিি লনম্নলিলখি মানগুলি বযবোি করি 
উত্তি লিন। 
ব্র্যান্ড পছন্দ করার জ্নয বসদ্ধান্ত জনওয়ার জক্ষরে বনম্নবলবখতগুবলর মরধয জকানটির ভূবমকা বছল? 
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   হযাাঁ    না  R DK 

018a BR61626  মূলয। 1 2 88 99 

018b BR61618  উন্নত মান। 1 2 88 99 

018c BR61636  তার স্বাি জকমন। 1 2 88 99 

018d BR61616  ব্র্যান্ডটি আপনার স্বারযযর পরক্ষ কম ক্ষবতকর। 1 2 88 99 

018e BR61617  এটি একটি জ্নবপ্রয় ব্র্যান্ড। 1 2 88 99 

018f BR61623  আপনার িনু্ধ এই ব্র্যান্ডটি খায়। 1 2 88 99 

018g BR61622  পযারকরটর বর্জ্াইন। 1 2 88 99 

019 PU61701 গত 6 মারস আপবন বক জকান বিরিশী ব্র্ারন্ডর বসগাররট জখরয়রছন?  
1 েযাাঁ  
2 না => 021a/SO61221 এ যান। 

88 R => 021a/SO61221 এ যান। 
99 DK => 021a/SO61221 এ যান। 

020 জকন আপবন বিরিশী বসগারররটর ব্র্যান্ড পছন্দ কররবছরলন? 
   হযাাঁ    না  R DK 

020a PU61710 জিশী ব্র্ারন্ডর তুলনায় ভাল মারনর। 1 2 88 99 

020b PU61711 জিশী ব্র্ারন্ডর তুলনায় কম িাম। 1 2 88 99 

020c PU61712 স্বারযযর পরক্ষ কম ক্ষবতকর। 1 2 88 99 

020d PU61713 জিশী ভাল স্বাি। 1 2 88 99 
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021a SO61221 Interviewer Note: উত্তরিি বিকল্পগুবল পডরবন না। উত্তিিািাি উরেখ কিা হকবিমাত্র একটি উত্তি লবকল্প 
বাছুন। 

 

জকাো জেরক আপবন আপনার জ্নয জশষ বসগাররট বকরনবছরলন?  
01 রাস্তার বিরেতা 
02 এলাকার জিাকান 
03 সুপার মারকড ট 
04 চারয়র জিাকান 
05 িার/ প্ররমািমলূক জিাকান (কযারিরটবরয়া) 
06 জহারটল, ধািা  
07 শুল্কমুি জিাকান 
08 জিরশর িাইরর  
09 সিডসাধাররণর যাতায়ারতর যানিাহরনর (িাস, জেন িা জ্াহাজ্) মরধয একজ্ন বিরেতা  
10 তামারকর জিাকান 
11 বমবলটাবর জটার 
12 একজ্ন িনু্ধ/ সহকমী/ আত্মীয়/ বনরয়াগকতড ার  
13 ইন্টাররনট  
14 অনযানয (নীরচ বনবিডষ্ট করুন) 
15 জভবন্ডং জমবশন  
76 জশষ জকনার জকান বিিরণ মরন জনই => 030/PU61622 এ যান। 
88 R 
99 DK 

021b SO61221o  

অনযানয; বনবিডষ্ট করুন _____________________________________ 
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022 BR61701 Interviewer Note: যলি 015/BR61310 = 1 বা েযাাঁ েয় পিবিী 2 টি প্রে লর্জ্ঞাসা করুন। না েরি 
024/PU61201 হি যান। 
আপনার জশষ জকনা বসগাররটটি বক আপনার সচরাচর িযিহৃত লসগারিরটি ব্র্যারন্ডর বছল? 

1 েযাাঁ => 024/PU61201 এ যান।. 
2 না 

88 R => 024/PU61201 এ যান। 
99 DK => 024/PU61201 এ যান। 

023 BR61711o Interviewer Note: এই প্রেটিি র্নয িটুি উত্তরিি প্ররয়ার্ন: প্রথমটি ব্র্যান্ড (অথজাি, হগাল্ড হেক, হফাি 
হকায়াি, উইিস্)এবং িািপি প্রকৃলি (অথজাি খুব মাইল্ড, মাইল্ড, লাইট এিং জরগুলার)। এই েমান্বরয় উত্তর িটুি 
বলখুন – ব্র্যান্ড, তারপর প্রকৃবত। 
জকান বনবিডষ্ট লসগারিরটি ব্র্যান্ড এিং প্রকৃবত আপবন বকরনবছরলন? 

   _________________________________________________________ 
88 R 
99 DK 

024 PU61201 জশষিারর আপনার জ্নয বসগাররট জকনার সময় আপবন বক লুজ্ (একটি) বসগাররট, না পযারকট বকরনবছরলন? 
1 লুজ্ (একটি) বসগাররট 
2 পযারকট => 027/PU61311 এ যান।. 

88 R => 030/PU61622 এ যান। 
99 DK => 030/PU61622 এ যান। 

025 PU61411 কতগুরলা লুজ্(একটি) বসগাররট বকরনবছরলন? 

____________________________________ 
88 R 
99 DK 

026 PU61431 প্রবতটি বসগারররটর িাম কত? 
_____________________________________________________ 

88 R 
       99 DK 030/PU61622 এ যান।. 
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027 PU61311 Interviewer Note: যলি 024/PU61201 = 2 বা পযারকট েয় পিবিী 3 টি প্রে লর্জ্ঞাসা করুন। না েরি 
030/PU61622 হি যান 
আপবন কত পযারকট বসগাররট বকরনবছরলন? 
_________________________________________________ 

88 R 
99 DK 

028 PU61331 প্রবতটি বসগারররটর পযারকরটর িাম কত? 
জমাট:_________ টাকা 

88 R 
99 DK 

029 PU61322 একটি পযারকরট কটি বসগাররট োরক? 
   _____________________________________________________ 

88 R 

99 DK 

030 PU61622 গত 6 মারস এমন জকান সময় বক জগরছ যখন আপনার বসগারররটর জ্নয টাকা খরচ করার িরল পবরিাররর 
খারিযর মত প্ররয়াজ্নীয় বজ্বনস জকনার জ্নয পযডাপ্ত টাকা বছল না? 

1 েযাাঁ  

2 না 
88 R 
99 DK 

িাইট / মাইল্ড 
031 িহু িছর ধরর তামারকর জকাম্পাবনগুবল “লাইট” িা “মাইল্ড” এর জেরক “জরগুলার” অেিা “সম্পণূড জেভারর্” বসগাররটরক 

আলািাভারি বচবিত করররছ। বনম্নবলবখত প্রশ্নগুবলর জ্নয, আবম সমস্ত প্রকাররর লাইট িা মাইল্ড বসগাররটরক “লাইট বসগাররট” উরেখ 
করি। অনগু্রহ করর আমারক িলনু লাইট বসগাররট সম্পরকড  বনম্নবলবখত বিিৃবতগুবলর সরে আপবন অতীি রাজ্ী, রাজ্ী, রাজ্ী নই িা 
অরাজ্ী নই ,আরাজ্ী না অতীি আরাজ্ী। 
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অতীি 
রাজ্ী 

রাজ্ী 

রাজ্ী 
নই িা 
অরাজ্ী 
নই 

আরাজ্ী 
অতীি 
আরাজ্ী 

R DK 

031a LM61321 লাইট বসগাররট জরগুলার বসগারররটর তুলনায় কম 
ক্ষবতকারক। 1 2 3 4 5 88 99 

031b LM61331 জরগুলার বসগারররটর তুলনায় লাইট বসগাররট 
আপনার গলা এিং িুরকর জ্নয জমালারয়ম। 1 2 3 4 5 88 99 

032 

 

LM61109 Interviewer Note: যলি 015/BR61310 = 1 বা পযারকট েয় পিবিী 3 টি প্রে লর্জ্ঞাসা করুন। না েরি 
034/TF61029 (লবলড- ইলিোস এবং অন্তি) যান। 
 
আপবন বক মরন কররন জয লসগারিরটি ব্র্যান্ডটি আপবন সচরাচর ধূমপান কররন জসটি অনয লসগারিরটি ব্র্যারন্ডি 
তুলনায় কম ক্ষবতকারক, জকান পােডকয জনই, িা সামানয একটু জিবশ ক্ষবতকারক হরত পারর? 

1 সামানয একটু কম ক্ষবতকারক 
2 জকান পােডকয জনই 
3 সামানয একটু জিবশ ক্ষবতকারক 

88 R 
99 DK 

033 LM61110 অনুগ্রহ করর আমারক িলুন বনম্নবলবখত বিিবৃতগুবলর সবহত আপবন অতীি রাজ্ী, রাজ্ী, রাজ্ী নই িা অরাজ্ী নই 
,আরাজ্ী না অতীি আরাজ্ী। 
আমার সচরাচর িযিহার করা বসগাররটটি আমার জ াাঁট এিং িুরকর পরক্ষ অনয বসগারররটর ব্র্যারন্ডর তুলনায় কম 
যন্ত্রনািায়ক। 

1 অতীি রাজ্ী 
2 রাজ্ী  
3 রাজ্ী নই িা অরাজ্ী নই  
4 আরাজ্ী   
5 অতীি আরাজ্ী 

88 R 
99 DK 

লবলড – ধূমপারনি ইলিোস এবং অন্তি 
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034 TF61029 Interviewer Note: যলি 005/TF61011=1  েয় পিবিী 2 টি লবভাগ (034/TF61029 – 052/LP61288) 
লর্জ্ঞাসা করুন। না েরি 053a/TF61163 (অনয ধূমপান কিা িামাক - ইলিোস এবং অন্তি) এ যান। 
এখন আবম আপনার লবলড িযিহার করা বনরয় বজ্জ্ঞাসা কররত চাই। 
গরি আপবন কত ঘন ঘন বিবি খান? 
 

1 সপ্তারহ একিারররও কম => 037/TF61037 এ যান 
2 সপ্তারহ একিার 
3 সপ্তারহ িিুার 
4 সপ্তারহ 3-5 িার  
5 প্রবতবিন িা প্রায় প্রবতবিন => 036/TF61021 এ যান। 
6 বিরন একিাররর জিবশ => 036/TF61021 এ যান। 

88 R => 037/TF61037 এ যান। 
99 DK => 037/TF61037 এ যান। 

035 TF61023 গরি, প্রবত সপ্তারহ আপবন কতগুবল বিবি খান? 
 
 
        88 R 
       99 DK 037/TF61037 এ যান।. 

036  TF61021 গরি, প্রবতবিন আপবন কতগুবল বিবি খান? 
______________________ 

88 R 
       99 DK 

037 TF61037 জকান িয়স জেরক আপবন বিবি খাওয়া শুরু কররবছরলন? 
   ______________________ 

88 R 
99 DK 

লবলড – ব্র্যান্ড লনবজােন এবং ক্রয় 
038 TB61103 এই বিভারগ আবম লবলড জকনা এিং আপনার ব্র্যান্ড পছরন্দর সম্পরকড  প্রশ্ন বজ্জ্ঞাসা কররত যাবে।  

আপবন সচরাচর জয বিবি খান তার বক জকান ব্র্ান্ড আরছ? 
1 েযাাঁ  
2 না => 043a/LP61266 এ যান।. 

88 R => 043a/LP61266 এ যান। 
99 DK => 043a/LP61266 এ যান। 
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039 

 
TB61106 

আপনার সচরাচর িযিহার করা বিবির ব্র্যারন্ডর নাম বক? 
_________________________________________________________ 

88 R 
99 DK 

040 

 

TB61115 Interviewer Note: উত্তরিি বিকল্পগুবল পরড হিরবন না। 
আপনার সচরাচর িযিহার করা ব্র্ারন্ডর বিবিটি আপবন কতবিন ধরর খারেন? 

1 1 িছরররও কম 
2 1-5 িছর 
3 5 িছরররও জিবশ 

88 R 
99 DK 

 

041  
 
ব্র্যান্ড পছন্দ করার জ্নয বসদ্ধান্ত জনওয়ার জক্ষরে বনম্নবলবখতগুবলর মরধয জকানটির ভূবমকা বছল? 

   হযাাঁ হযাাঁ R DK 

041a TB61123 িাম। 1 2 88 99 

041b TB61121 উন্নত মান। 1 2 88 99 

041c TB61125 তার স্বাি। 1 2 88 99 

041d TB61127 এই ব্র্যান্ডটি আপনার স্বারযযর পরক্ষ কম ক্ষবতকারক। 1 2 88 99 

041e TB61129 এটি একটি জ্নবপ্রয় ব্র্যান্ড। 1 2 88 99 

041f TB61133 আপনার িনু্ধ এই ব্র্যান্ডটি খান। 1 2 88 99 

042 RH61331 আপবন বক মরন কররন জয আপনার সচরাচর িযিহার করা বিবির ব্র্যান্ডটি অনয বিবির ব্র্যারন্ডর তুলনায় একটু 
কম ক্ষবতকারক, জকান পােডকয জনই, িা সামানয একটু জিশ ক্ষবতকারক?   

1 একটু কম ক্ষবতকারক 

2 জকান পােডকয জনই 
3 সামানয একটু জিশ ক্ষবতকারক 

88 R 
99 DK 
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043a LP61266 Interviewer Note: উত্তরিি বিকল্পগুবল পডরবন না। উত্তিিািাি উরেখ কিা হকবিমাত্র একটি উত্তি লবকল্প বাছুন। 
জকাো জেরক আপবন আপনার জ্নয জশষ বিবিটি বকরনবছরলন? 

01 রাস্তার বিরেতা 
02 এলাকার জিাকান 
03 সপুার মারকড ট 
04 চারয়র জিাকান 
05 একটি জরাঁস্তরা  
06 একটি জহারটল, ধািা  
07 শুল্কমুি জিাকান 
08 জিরশর িাইরর  
09 একটি সিডসাধাররণর যাতায়ারতর যানিাহরনর (িাস, জেন িা জিবর) মরধয বিরেতার  
10 তামারকর জিাকান 
11 বমবলটাবর জটার 
12 একজ্ন িনু্ধ/ সহকমী/ আত্মীয়/ বনরয়াগকতড ার  
13 একজ্ন স্বাধীন বিরেতা, একজ্ন বিরেতা বযবন িরজ্ায় িরজ্ায় িা রাস্তায় ঘুরর বিবে কররন এমন জ্রনর   
14 অনযানয (নীরচ বনবিডষ্ট করুন) 
76 জশষ েরয়র জকান বিিরণ মরন জনই => 052/LP61288 এ যান 
88 R 
99 DK 

043b LP61266o  
অনযানয; বনবিডষ্ট করুন ______________________________________ 
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044 LP61210 Interviewer Note: যলি 038/TB61103 = 1  েয় পিবিী 2 টি প্রে লর্জ্ঞাসা করুন। নরেd 046/LP61220 এ 
যান। 
আপনার জশষ জকনা বিবিটি বক আপনার সচরাচর িযিহার করা বিবির ব্র্যান্ড বছল? 

1 হযাাঁ => 046/LP61220 এ যান। 
 2 না 
88 R => 046/LP61220 এ যান। 
99 DK => 046/LP61220 এ যান। 

045 LP61212 বনবিডষ্ট জকান বিবির ব্র্যান্ড আপবন বকরনবছরলন? (জযমন প্রকাশ, িংশী, সাম্ভাজ্ী) 
_________________________________________________________ 

88 R 
99 DK 

046 LP61220 জশষিারর আপনার জ্নয ব িবি জকনার সময় আপবন বক লজু্ (একটি) বিবি, না পযারকট বকরনবছরলন? 

1 লুজ্ (একটি) বিবি 
2 পযারকট => 049/LP61235 এ যান 

88 R => 052/LP61288 এ যান. 
99 DK => 052/LP61288 এ যান. 

047 LP61225 আপবন কতগুবল লজু্(একটি) বিবি বকরনবছরলন? 
_________________________________________________________ 

88 R 
99 DK 

048  LP61226 প্রবতটি বিবির িাম কত? 
______________________________________ 

88 R 
       99 DK 052/LP61288 এ যান। 

049 LP61235 Interviewer Note: যলি 046/LP61220 = 2  েয় পিবিী 3 টি প্রে লর্জ্ঞাসা করুন।        052/LP61288 এ 
যান। 
কতগুবল বিবির পযারকট আপবন বকরনবছরলন? 

  _________________________________________________________ 
88 R 
99 DK 
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050 LP61239 বিবির প্রবতটি পযারকরটর িাম কত?  
জমাট:_________ টাকা 

88 R 
99 DK 

051 LP61237 একটি পযারকরট কটি বিবি োরক? 
     _________________________________________________________ 

88 R 
99 DK 

 

 

052 

 

 

LP61288 

 
 
গত 6 মারস এমন জকান সময় বক জগরছ যখন আপনার বিবির জ্নয টাকা খরচ করার িরল আপনার পবরিাররর 
জ্নয খািাররর মত প্ররয়াজ্নীয় বজ্বনস জকনার পযডাপ্ত অেড বছল না। 

       1 হযাাঁ  

2 না 
88 R 
99 DK 

অনযানয ধূমপান কিা িামাক – ইলিোস এবং অন্তি 
053  আপবন বক িতড মারন বনম্নবলবখত তামাক পরণযর জকান একটি অন্তত একমাস (mashe 1bar) িযিহার কররছন? 
   হযাাঁ     না R DK 

053a TF61163  হুাঁরকা 1 2 88 99 

053b TF61164  হুকবলস 1 2 88 99 

053c TF61165  চুট্টা 1 2 88 99 

053d TF61166  পাইপ 1 2 88 99 

053e TF61167  বসগার 1 2 88 99 

053f TF61169  অনযানয ধমূপান করা তামাক 1 2 88 99 

054  আপবন বক কখনও বনম্নবলবখত তামাক পরণযর জকান একটি িযিহার করররছন? 
   হযাাঁ     না R DK 

054a TF61183  হুাঁরকা 1 2 88 99 
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054b TF61184  হুকবলস 1 2 88 99 

054c TF61185  চুট্টা 1 2 88 99 

054d TF61186  পাইপ 1 2 88 99 

054e TF61187  বসগার 1 2 88 99 

054f TF61189  অনযানয ধমূপান করা তামাক 1 2 88 99 

ধূমপান কিা িামাক – লনভজ িেীিিা 
055 SB61902 এখন আপবন সমস্ত ধমূপান করা তামাক পরণযর সম্পরকড  জভরি িলুন, জকিল বসগাররট িা বিবি নয় িরং সমস্ত 

অনযনয জয জকান প্রকাররর ধমূপান করা তামাক…. 
আপনার ঘুম জেরক ও িার কতক্ষণ পর প্রেম বসগাররটটি খান?  

1 5 বমবনট িা তার কম 
2 6-30  বমবনট 
3 31-60 বমবনট 
4 60 বমবনরটরও জিবশ 

88 R 
99 DK 

056 SB61909 আপবন বক বনরজ্রক ধমূপারন (জয জকান ধূমপান করা তামাক পণয) আসি মরন কররন? “আসি” এর অেড হল 
“একটি িঢ়ৃ অভযাস”। আপবন বক িলরিন... 

1 একিমই আসি নয় 
2 হযাাঁ, বকছুটা আসি 
3 হযাাঁ, খুি আসি 

88 R 
99 DK 
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057 SB61911 সাধারণতঃ কতক্ষণ অন্তর আপনার ধূমপান করার জ্নয প্রচন্ড ইো করর? 
1 কখনই নয় 
2 প্রবতবিরনর কম 
3 প্রবতবিন 
4 বিরনর অরনক সময় 
5 প্রবত ঘন্টায় িা আররা ঘন-ঘন 

88 R 
99 DK 

058 SB61913 গত মারস, কতিার আপনার ইো করা সরেও আপবন ধমূপান কররন বন? 
1 কখনই নয় 
2 একিার 
3 করয়কিার 
4 অরনকিার 

88 R 
99 DK 

059 SB61915 গতমারস আপবন কখনও বসগাররট িা বিবি জশষ করার আরগই ধমূপারনর ক্ষবতর কো জভরি বনবিরয় বিরয়রছন? 
1 কখনই নয় 
2 একিার 
3 করয়কিার 
4 অরনকিার 

88 R 
99 DK 
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060 SB61917 Interviewer Note: উত্তরিি বিকল্পগুবল পডরবন না। 
গরি বসগাররট িা বিবির িটুি টারনর মরধয কতক্ষণ সমরয়র িযিধান োরক?  

1 15 জসরকন্ড িা তার কম 
2 16-30 জসরকন্ড 

3 31-60 জসরকন্ড  

4 60 জসরকরন্ডর জিশী 
88 R 
99 DK 

ধূমপান কিা িামাক – পলিিযাগ কিাি প্ররেষ্টা 
061 TQ61361 আপবন কখনও সমস্ত ধূমপান করা তামাক পণয ছািার করার জ্নয অরনক    জচষ্টা করররছন? 

1 হযাাঁ  
2 না => 065/TQ61433 এ যান. 

88 R => 065/TQ61433 এ যান. 

99 DK => 065/TQ61433 এ যান. 

062 TQ61365 আপনার জশষিার ধমূপান িন্ধ করার জচষ্টার কো জভরি… কখন আিার ধমূপান করা শুরু করররছন? 
1 1 মারসর কম সমরয়র পূরিড 
2 1-3 মারসর পূরিড  
3 3 মাস জেরক ছয় মারসর পূরিড 
4 ছয় মাস জেরক 1 িছররর পূরিড 
5 1-3 িছররর পূরিড 
6 3 িছররর জিবশ সমরয়র পূরিড 

88 R 
99 DK 
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063  Interviewer Note: সমরয়ি এককগুলি পডরবন না। সঠিক সমরয়ি পযজায়টিরি হগাি িাগ লিন: ঘন্টা, লিন, 
সপ্তাে বা মাস। 
আপনার ছািার করার জশষ জচষ্টায় আপবন কতবিন ধমূপান না করর বছরলন?  
 

 
___________ 

ঘন্টা বিন সপ্তাহ মাস 
063a 063b 063c 063d 

TQ61369a TQ61369b TQ61369c TQ61369d 

 
88 R 
99 DK 

064 TQ61374 আপনার জশষ জচষ্টায় আপবন বক হ াd ধূমপান করা িন্ধ কররবছরলন না আরস্ত আরস্ত কবমরয় এরনবছরলন? 
1 হ াd ধূমপান িন্ধ কররবছলাম 
2 আরস্ত আরস্ত কবমরয় এরনবছলাম 

88 R 
99 DK 

 
ধূমপান কিা িামাক – ছাডাসম্পরকজ  লবশ্বাস 
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065 TQ61433 Interviewer Note: উত্তিিািারক ছাডারি মনস্থ েরি েরব িাি হকান প্ররয়ার্ন হনই। ‘যলি’ –ি উপি হর্াি লিন। 
এখন আমরা আগামী 6 মারসর মরধয আপনার ধূমপান ছািার সম্পরকড  জকান ভািনা জেরক োকরল তার উপর 
করয়কটি প্রশ্ন করি। 
যবি আপবন আগামী 6 মারসর মরধয সম্পণূডভারি ধূমপান ছািার বসদ্ধান্ত জনন, তাহরল আপবন কতটা বনবিত জয 
আপবন জয সিল হরিন?   

1 একিমই বনবিত নই 
2 খুি সামানযই বনবিত 
3 জমাটামুটি বনবিত 
4 খুিই বনবিত 
5 সম্পূণড বনবিত 

88 R 
99 DK 

066 TQ61435 ধূমপান ছািা আপনার পরক্ষ কতটা সহজ্ িা কঠিন হরি, যবি আপবন তা চান? 
1 খুিই সহজ্ 

2 বকছুটা সহজ্ 

3 সহজ্ও নয় কঠিনও নয় 
4 বকছুটা কঠিন 
5 খুিই কঠিন 

88 R 
99 DK 
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067 TQ61441 এখন জেরক একিছর পরর, এখনকার তুলনায় কত পবরমাণ আপবন ধূমপান কররিন িরল আশা কররন: এখনকার 
জেরক জিবশ, একই পবরমাণ, এখনকার জেরক কম, িা এরকিাররই ধূমপান নয়? 

1 এখনকার জেরক অরনক জিবশ 
2 এখনকার জেরক বকছুটা জিবশ 
3 এখনকার মত একই পবরমাণ 
4 এখনকার জেরক সামানয একটু কম পবরমাণ 
5 এখনকার জেরক অরনক কম পবরমাণ, িা 
6 এরকিাররই ধূমপান নয় 

88 R 
99 DK 

068 TQ61444 আপবন বক ধমূপান ছািার পবরকল্পনা বনরেন… 
1 আগামী মারসর মরধয 
2 আগামী 6 মারসর মরধয 
3 ভবিষযরত জকান এক সময়,6 মারসর পর 
4 ছািার জকান পবরকল্পনা জনই => 072/TQ61470 এ যান।. 

88 R => 072/TQ61470 এ যান।. 
99 DK => 072/TQ61470 এ যান।. 

069 TQ61446 আপবন ধূমপান ছািার জ্নয বক িঢ়ৃভারি জকান একটি তাবরখ বযর করররছন? 
1 হযাাঁ  
2 না 

        88 R 
        99 DK 

070 TQ61450 আপবন কতটা পবরমাণ ধূমপান ছািারত ইেকু? 
1 খুিই সামানয 
2 বকছুটা 
3 অরনকটা 

88 R 
99 DK 

071  বনম্নবলবখত জকান একটি কাররণর জ্নয বক আপবন ধূমপান ছািার কো ভািরছন…? 
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   হযাাঁ    না R DK 

071a TQ61310 আপনার স্বাযয বনরয় বচবন্তত? 1 2 88 99 

071b TQ61312 অধূমপায়ীরির ওপর তামারকর জধাাঁয়ার প্রভাি বনরয় বচবন্তত? 1 2 88 99 

071c TQ61316 ভারতীয় সমারজ্ ধূমপান গ্রহনরযাগয নয়? 1 2 88 99 

071d TQ61318 জধাাঁয়াযুি তামাকজ্াত দ্ররিযর িাম? 1 2 88 99 

071e TQ61324 কমডযারন ধূমপারনর সীমািদ্ধতা? 1 2 88 99 

071f TQ61326   জনসাধাররণর িযিহাযড যরল ধূমপান বনরষধ? 1 2 88 99 

071g TQ61340 ধূমপারনর বিপি সম্বরন্ধ বিজ্ঞাপন িা তেয? 1 2 88 99 

071h TQ61342 জধাাঁয়াযুি তামাকজ্াত দ্ররিযর পযারকরটর গারয় জলখা সতকীকরণ? 1 2 88 99 

071i TQ61346 বশশুরির জ্নয একটা উিাহরণ বযর করা? 1 2 88 99 

071j TQ61330 বনকট িনু্ধরা এিং পবরিাররর সিসযরা আপনার ধমূপান অপছন্দ কররন? 1 2 88 99 

071k TQ61344 খািার, বশক্ষা এিং অনযানয প্ররয়াজ্নীয় দ্ররিযর িাম িৃবদ্ধ? 1 2 88 99 

071l TQ61350 অনযানয; উরেখ করুন 1 2 88 99 

072 TQ61470 যবি আপবন আগামী 6 মারসর মরধয  যায়ীভারি ধূমপান জছরি জিন, তাহরল এটি কতটা আপনার স্বারযযর উন্নবত 
ঘটারি িরল আপবন মরন কররন?  

1 একটুকুও নয় 
2 অল্প 
3 বকছুটা 
4 খুি জিশী  
5 ভীষণভারি  

88 R 
99 DK 
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073 TQ61475 আপবন আগামী 6 মারসর মরধয ধূমপান ছািার কো জভরি িলনু যবি আপবন ধমূপান জছরি জিন, তাহরল বক 
আপনার জ্ীিন উপরভাগ করার সক্ষমতার উন্নবত হরি,  খারাপ হরি, অেিা একই হরি? 

1 অরনকটাই উন্নবত হরি 
2 সামান্নই উন্নবত হরি 
3 একই োকরি 
4 বকছুটা খারাপ হরি 
5 খুিই খারাপ হরি 

88 R 
99 DK 

ধূমপান কিা িামাক - জ্ঞান 
074 SB61150 আপবন বক মরন কররন জয ধমূপান …? 

1 স্বারযযর পরক্ষ ভাল 
2 স্বারযযর পরক্ষ ভালও নয়, খারাপও নয় 
3 আপনার স্বারযযর পরক্ষ ভাল নয় 

88 R 
99 DK 
 

075  গত মারস আপবন কত িার, যবি আরিৌ জভরি োরকন,… 
   কখনই 

নয় 

মারে 
মারে 

প্রায়শই 
R DK 

075a SB61803 আপবন ধূমপান বক উপরভাগ কররন িরল মরন করররছন? 1 2 3 88 99 

075b SB61804 আপবন বক জভরিরছন জয ধূমপান আপনার ক্ষবত কররছ? 1 2 3 88 99 

075c SB61811 আপবন বক সবতয সবতযই ধূমপান ছািার কো জভরিরছন? 1 2 3 88 99 

075d SB61805 ধূমপারনর জ্নয খরচ হওয়া টাকার কো বক আপবন জভরিরছন? 1 2 3 88 99 

076  

 
Interviewer’s জনাট: প্রবতটি প্ররশ্নর পূরিড “ধূমপান বক কারণ…” পুনরািৃবত্ত করুন। 
আবম স্বারযযর উপর প্রভাি এিং জরারগর একটি তাবলকা পিরত যাবে যার কারণ লসগারিট বা লবলড খাওয়া হরতও পারর িা 
নাও পারর। আপনার জ্ানা িা বিশ্বারসর উপর বভবত্ত করর ধূমপান বক…… এর কারণ?   
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   হযাাঁ    না  R DK 

076a KT61412 জরাক? 1 2 88 99 

076b KT61451 পুরুষ ধমূপায়ীরির পরুুষেহীনতা? 1 2 88 99 

076c KT61423 মুরখর কযানসার? 1 2 88 99 

076d KT61422 গলার কযানসার? 1 2 88 99 

076e KT61421 ধূমপায়ীরির িুসিুরস কযানসার? 1 2 88 99 

076f KT61411 হারটড র জরাগ? 1 2 88 99 

076g KT61431 TB? 1 2 88 99 

077  

 
Interviewer Note: প্রলিটি প্ররেি পরূবজ “ধূমপান লক কািণ…” পনুিাবৃলত্ত করুন। 
আবম স্বারযযর উপর প্রভাি এিং জরারগর একটি তাবলকা পিরত যাবে যার কারণ পরিাক্ষ ধূমপান (ধূমপান যা আপবন অরনযর 
ধূমপান জেরক বনঃশ্বারসর সরে গ্রহণ কররন) হরতও পারর িা নাও পারর। আপনার জ্ানা িা বিশ্বারসর উপর বভবত্ত করর, ধূমপান 
বক কারণ…? 

     হযাাঁ     না R DK 

077a KT61460 অধূমপায়ীরির িুসিুরসর কযানসার? 1 2 88 99 

077b KT61450 হারটড র জরাগ? 1 2 88 99 

077c KT61477        বশশুরির হাাঁপাবন? 1 2 88 99 

 
078  

 
আপনার জ্ানা িা বিশ্বারসর উপর বভবত্ত করর, বসগারররটর জধাাঁয়ায় 

     হযাাঁ     না R DK 

078a KN61342 বনরকাটিন? 1 2 88 99 

078b KN61341 কািডন মরনাক্সাইর্? 1 2 88 99 

079  আপনার জ্ানা িা বিশ্বারসর উপর বভবত্ত করর, বিবির  জধাাঁয়ায় 
     হযাাঁ     না R DK 

079a KT61291 বনরকাটিন? 1 2 88 99 

079b KT61292 কািডন মরনাক্সাইর্? 1 2 88 99 

080  অনুগ্রহ করর িলনু বিিৃবতটি সবতয না বমেযা। 

   সতয বমেযা R DK 

080a KT61332   বসগাররট এিং ব িবির মরধয বনরকাটিন জিবশরভাগ কযানসাররর কারণ 1 2 88 99 
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080b KT61333 বসগাররট এিং বিবি যা জিবশরভাগ জলাক     তার প্রধান উপকরণ হল 
বনরকাটিন  

1 2 88 99 

080c KN61513 বিরিবশ বসগারররটর মান জিশী বসগারররটর জেরক ভাল 1 2 88 99 

080d KN61515 বিরিবশ বসগাররট জিশী বসগারররটর তুলনায় আপনার স্বারযযর পরক্ষ কম 
ক্ষবতকারক 

1 2 88 99 

ধূমপান কিা িামাক – সিকীকিণ হিরবি 
 
081 

 
WL61700 

ধূমপান কিা িামাক পরণযি পযারকরটর কো মরন জররখ… 
যতিরৃ আপবন জ্ারনন, ভাররতর ধূমপান করার তামারকর পযারকরট জকান স্বাযয সতকীকরণ আরছ?   

  1 হযাাঁ  

  2 না=> 093/TP61310 এ যান (পলিরবেমিূক িামাকর্াি হধাাঁয়া) 

88 R=> 093/TP61310 এ যান (পলিরবেমূিক িামাকর্াি হধাাঁয়া) 

99 DK =>093/TP61310 এ যান (পলিরবেমিূক িামাকর্াি হধাাঁয়া) 

082  WL61702 গত মারস, কত িার, ধূমপান করার তামারকর পযারকরট জকান স্বাযয সতকীকরণ লক্ষয করররছন, যবি আপবন আরিৌ 
করর োরকন?  

1 কখনই নয় => 086/WL61714 এ যান। 
2 মারে মারে 

3 প্রায়শই 
4 যখনই আবম তামাক খাবে 

88 R => 086/WL61714 এ যান. 

99 DK => to 086/WL61714 এ যান. 
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083 WL61704 গত মারস, কত িার, ধূমপান করার তামারকর পযারকরট স্বাযয সতকীকরণ জলরিলটি গভীরভারি লক্ষয করররছন, 
যবি আপবন আরিৌ করর োরকন? 

1 কখনই নয় 
2 কিাবচতমাে 
3 মারে মারে 

4 প্রায়ঃশই 
5 বনয়বমত 

88 R 
99 DK 

084 WL61706 গত মারস যখন আপবন ধূমপান কররত যাবেরলন কখনও সতকীকরণ জলরিরলর কাররণ ধূমপান করা জেরক 
বনরস্ত(bondho) হরয়রছন? 
     1 কখনই নয় 

2 ি ু       
3 মারে মারে 

4 অরনকিার 
88 R 
99 DK 

085 WL61712  গত মারস, আপবন বক কখনও ধমূপান করা তামারকর সতকীকরণ জলরিলটি জিখা িা ভািনা এবিরয় যািার জ্নয 
জকান প্ররচষ্টা করররছন – জযমন জলরিলটি ঢাকা জিওয়া, িবৃষ্টর িাইরর রাখা, বসগাররট জকরসর িযিহার, বকছু জয 
জকান প্রকাররর সতকীকরণ এবিরয় যাওয়া? 

1 হযাাঁ  
2 না 
88 R 
99 DK 
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086 WL61714 কত িরূ পযডন্ত ধমূপান করা তামারকর পযারকরটর উপর স্বাযয সতকীকরণটি আপনারক ধূমপান স্বারযযর পরক্ষ েুাঁ বকপূণড 
(স্বারযযর বিপি) এটি জিবশ করর ভাবিরয়রছ, যবি আরিৌ হরয় োরক? 

1 একিারও নয় 
2 করয়কিার 
3 অরনকিার 

88 R 
99 DK 

087 WL61716 কত িরূ পযডন্ত ধমূপান করা তামারকর পযারকরটর উপর স্বাযয সতকীকরণটি আপনারক ধূমপান ছািা সম্পরকড  জিবশ 
করর ভাবিরয়রছ, যবি আরিৌ হরয় োরক? 

1 একিারও নয় 
2 বকছুটা 
3 অরনকিার 

88 R 
99 DK 

088 WL61732 আপবন মরন কররন জয ধূমপান করা তামারকর পযারকরট এখনাকার তুলনায় আররা জিবশ স্বাযয সম্পবকড ত তেয োকা 
উবচত, কম তেয, িা এখনকার মতই একই পবরমারণ োকা উবচত? 

1 কম স্বাযয সম্পবকড ত তেয 
2 একই পবরমারণ 
3 আররা জিবশ স্বাযয সম্পবকড ত তেয 

88 R 
99 DK 
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089 WL61945 ধূমপান করা তামারকর পযারকরটর উপর স্বাযয সম্পবকড ত সতকীকরণ সম্পরকড  আপনার বকরকম মরন হয়? জসগুবল বক 
আপনারক… 

1 খুিই সতবকড ত করর 
2 বকছুটা সতবকড ত করর 
3 সতবকড ত িা শান্ত বকছুই করর না 
4 বকছুটা মরন হয় 
5 বকছুই মরন হয় না 

88 R 
99 DK 

090 WL61944 ধূমপান করা তামারকর পযারকরটর উপর স্বাযয সম্পবকড ত সতকীকরণ সম্পরকড  আপনার বকরকম মরন হয়? জসই 
ভািনাগুবল বক… 

1 খুিই অস্ববস্তকর 
2 বকছুটা অস্ববস্তকর 
3 অস্ববস্তকর িা স্ববস্তিায়ক বকছুই নয় 
4 বকছুটা স্ববস্তিায়ক 

5 খুিই স্ববস্তিায়ক 

88 R 
99 DK 

091 WL61946 ধূমপান করা তামারকর পযারকরটর উপর স্বাযয সতকীকরণটি কতটা িাস্তবিক? 
1 একিমই িাস্তবিক নয় 
2 সামানয একটু িাস্তবিক 

3 বকছুটা িাস্তবিক 

4 অরনকটা িাস্তবিক 

5 খুিই িাস্তবিক 
88 R 
99 DK 
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092 HG61003 Interviewer Note: উত্তিিািারক বিুন -“এই প্রেগুলিি উত্তি লিরি সময় হিওয়াি র্নয ধনযবাি। আমিা 
আপনাি সেরযাগীিাি র্নয প্রেংসা কলি”। 
 

পলিরবেগি িামাক হসবন 
093 TP61310 বনম্নবলবখতগুবলর মরধয জকানটি আপনার গৃরহর বভতরর ধূমপান করাটিরক ঠিকভারি িণডনা করর? 

1 িাবির মরধয সি ঘরর ধূমপান করা বনবষদ্ধ। 
2 িাবির মরধয বকছু ঘররর মরধয ধমূপান করার অনুমবত আরছ। 
3 জকান বিবধ-বনরষধ জনই 

88 R 
99 DK 

094 TP61326 একবছরিি আরগি তুলনায় আপবন বক এখন ঘররর মধয কম ধমূপান কররছন, ঘররর মরধয জিশী িা একই 
পবরমারণ ধমূপান কররছন? 

1 ঘররর মধয কম ধূমপান কররছন 
2 একই পবরমারণ ধূমপান কররছন 
3 ঘররর মরধয আররা জিশী ধূমপান কররছন 
4 ঘররর মরধয ধূমপান করা অনমুবত বছল না িা জনই 

88 R 
99 DK 

095 TP61341 আপনার পবরিাররর বশশুরির স্বাযয সম্পরকড  আপবন কতটা উবিগ্ন, যারির িয়স 14 িছর িা তার কম তারা 
ক্ষবতগ্রস্ত হরত পারর যবি আপবন তারির উপবযবতরত ধূমপান কররন?   

1 উবিগ্ন নয়  
2 অল্প বকছুটা উবিগ্ন 
3 জমাটামুটি উবিগ্ন 
4 খুি উবিগ্ন 
5 প্রচন্ড উবিগ্ন 
6 আমার পবরিারর জকান বশশু জনই 
7 আবম বশশুরির উপবযবতরত ধূমপান কবর না 

88 R 
99 DK 
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096 TP61510 বনম্নবলবখতগুবলর মরধয জকানটি আপনার সচরাচর যাওয়া জরটুরররন্ট ধমূপান করার বনয়মটিরক ভারলাভারি িণডনা 
করর? 

1 বভতরর সি জ্ায়গায় ধূমপান করা বনবষদ্ধ 
2 জকিলমাে বভতররর বকছু জ্ায়গারতই ধূমপান করার অনমুবত আরছ 
3 জকান বিবধ বনরষধ জনই 
4 এইরকম জ্ায়গায় যান না 

88 R 
99 DK 

097 ET61233 গত 6 মারস আপবন বক জরটুরররন্ট জগরছন? 
1 হযাাঁ  
2 না  => 101/TP61610 এ যান. 

88 R => 101/TP61610 এ যান 

99 DK => 101/TP61610 এ যান  
098 TP61530 গিবাি আপনার যাওয়া জরটুরররন্ট বক জলারকরা জরটুরররন্টর মরধযই ধূমপান করবছরলন? 

1 হযাাঁ  
2  না  
88 R 
99 DK 

099 TP61535 গতিার আপনার যাওয়া জরটুরররন্ট বক আপবন বভতরর ধূমপান কররবছরলন? 

1 হযাাঁ  
2 না 
88 R 
99 DK 
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100 

 
ET61841 

 
গত িছররর তুলনায় এখন বক আপবন জরটুরররন্ট খিু ঘন-ঘন, কম ঘন-ঘন, িা একই পবরমারণ যারেন? 

1 খুি ঘন-ঘন 
2 কম ঘন-ঘন 
3 একই পবরমারণ 
4 এখন আপবন জরাঁস্তরায় যারেন না এিং/অেিা এক িছর আরগও জযরতন না 

88 R  
99 DK  

101 TP61610 বনম্নবলবখতগুবলর মরধয জকানটি আপনার যাওয়া িাররর মরধয ধূমপান করার বনয়মটিরক ভারলাভারি িণডনা করর? 
1 বভতররর সি জ্ায়গায় ধূমপান করা বনবষদ্ধ 
2 বভতররর বকছু জ্াযগা ধূমপারনর অনুমবত আরছ 
3 জকান বিবধ বনরষধ জনই 
4 এইসকল জ্ায়গায় যান না  => 105/ET61812 হি যান 

88 R 
99 DK 

102 ET61431 গত 6 মারস আপবন বক জকান িারর   ন      জগরছন? 
1 হযাাঁ  
2 না => 106/TP61710 এ যান। 
88 R => 106/TP61710 এ যান। 
99 DK => 106/TP61710 এ যান। 

103 TP61630 গত মারস িারর বগরয় আপবন বক জিরখবছরলন িাররর মধয জলারকরা ধূমপান কররছ? 
1 হযাাঁ  
2 না 
88 R 
99 DK 
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104 TP61635 গত মারস আপবন িারর   ন      বগরয় ধমূপান কররবছরলন? 
1 হযাাঁ  
2 না 
88 R 
99 DK 

105 ET61812 গি বছরিি তুলনায় এখন বক আপবন িারর খুি ঘন-ঘন, কম ঘন-ঘন, িা একই পবরমারণ যারেন? 

1 আরও জিশী 
2 আরগর জচরয় কম 
3 একই পবরমান 

 4 এখন জরটুরররন্ট যাই না এিং/ অেিা এক িছর আরগও যাই বন  
88 R 
99 DK 

106 TP61710 বনম্নবলবখতগুবলর মরধয জকানটি িাস, জিবর, লঞ্চ এিং জেরনর মত সিডসাধাররণর িযিহাযড যানিাহরনর মরধয ধূমপান 
বিবধর বিষরয় সিরচরয় ভালভারি িণডনা করর? 

1 সি সিডসাধাররণর িযিহাযড যানিাহরনর মরধয ধূমপান বনবষদ্ধ 
2 জকিলমাে বকছু সিডসাধাররণর িযিহাযড যানিাহরনর মরধয ধমূপারনর অনমুবত আরছ  
3 জকান বিবধ বনরষধ জনই 
4 সিডসাধাররণর িযিহাযড যানিাহন িযিহার কররন না 

88 R 
99 DK 

107 ET61542 গি 6 মারস আপবন বক িাস, জিবর, লঞ্চ এিং জেরনর মত সিডসাধাররণর িযিহাযড যানিাহন চরিরছন? 

1 হযাাঁ  
2 না => 109/ET61601 এ যান 

88 R => 109/ET61601 এ যান 

99 DK => 109/ET61601 এ যান 
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108 TP61730 হেষবাি সিডসাধাররণর িযিহাযড যানিাহন চিার সময় আপবন বক জিরখবছরলন িাস, জিবর, লঞ্চ িা জেরনর মরধযই 
জলারকরা ধমূপান কররছ? 

1 হযাাঁ  
2 না  
88 R 
99 DK 

109 ET61601 িতড মারন আপবন বক িাবির িাইরর কাজ্ কররন? 
1 হযাাঁ  
2 না => 115/TP61102 এ যান 
88 R => 115/TP61102 এ যান 
99 DK => 115/TP61102 এ যান 

110 ET61613 আপবন সপ্তারহ কত লিন কাজ্ কররন? 
  _________________________________________________________ 

88 R 
99 DK 

111 ET61612 প্রবতবিন আপবন গরি কত ঘন্টা কাজ্ কররন? 
   _________________________________________________________ 

88 R 
99 DK 

112 ET61603 আপবন বক সচরাচর িাবির বভতরর িা িাইরর কাজ্ কররন? 
1 বভতরর  
2 িাইরর => 115/TP61102 হি যান 
3 িাবির বভতরর এিং িাইরর উভয় 

88 R => 115/TP61102 এ যান 

99 DK => 115/TP61102 এ যান 
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113 TP61810 বনম্নবলবখতগুবলর মরধয জকানটি আপবন জযখারন কাজ্ কররন জসখানকার ধমূপান বনয়মটিরক ভারলাভারি িণডনা করর? 
1 গৃরহর বভতররর জকান যরল ধূমপান করা বনবষদ্ধ 

2 গৃরহর বভতররর বকছু যরল ধমূপান করা অনুমবত আরছ  
3 জকান বিবধ বনরষধ জনই 

88 R 
99 DK 

114 TP61830 গত মারস আপবন জযখারন কাজ্ কররন জসখারন ঘররর মরধয জলারকরা ধূমপান করররছ?  
1 হযাাঁ  
2 না 
88 R 
99 DK 

115 TP61102 আপবন বক অিগত আরছন (janen) জয সরকার 2008 সারল ধূমপান-বিহীন আইন চাল ুকরররছ? 
1 হযাাঁ  
2 না => 117a/TP61901 এ যান 
88 R => 117a/TP61901 এ যান 
99 DK => 117a/TP61901 এ যান 

116  লনম্নলিলখি 2 প্রে লর্জ্ঞাসা করুন যলি 115/TP61102=1 েয় 
   হযাাঁ  না R DK 

116a TP61144 এই আইনটি চালু হওয়ায় বক আপবন ধূমপান করা জছরিরছন?  1 2 88 99 

116b TP61146 এই আইনটি চালু হওয়ায় বক আপনারক আপবন যত পবরমাণ ধমূপান কররন তা 
জেরক কবমরয় বিরয়রছ? 

1 2 88 99 

117  

 
অনুগ্রহ করর আমারক িলুন জয বনম্নবলবখত সিডসাধাররণর িযিহাযড প্রবতটি যরলর জ্নয আপবন বক মরন কররন গৃরহর মরধয 
ধূমপান বনবষদ্ধ, জকিলমাে বকছু গৃরহর মরধযই ধূমপারনর অনমুবত আরছ ,না জকান বিবধ-বনরষধ োকা উবচত নয় 

   
গৃরহর মরধয 
ধূমপান 
বনবষদ্ধ, 

জকিলমাে বকছু 
গৃরহর মরধযই 
ধূমপারনর 

অনুমবত আরছ 

জকান বিবধ-
বনরষধ োকা 
উবচত নয় 

R DK 

117a TP61901 হাসপাতাল।  1 2 3 88 99 
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117b TP61915 কমডযল। 1 2 3 88 99 

117c TP61902 জরটুররন্ট।  1 2 3 88 99 

117d TP61907 িার   ন    ।  1 2 3 88 99 

117e TP61911 জ্নসাধররণর বনবমরত্ত যানিাহন।  1 2 3 88 99 

117f TP61921 সু্কল, করলজ্, বিশ্ববিিযালয়।  1 2 3 88 99 

118 TP61905 এিং এখন জরটুরররন্ট এিং চারয়র জিাকারনর বাইরিি এলাকার কো জভরি – 
আপবন বক মরন কররন জয সমস্ত িাইররর খািার জ্ায়গায়, বকছু িাইররর খািার জ্ায়গায়, িা জকান িাইররর 
খািাররর জ্ায়গায় ধূমপান বনবষদ্ধ 
1 সমস্ত িাইররর খািার জ্ায়গায় 
2 বকছু িাইররর খািার জ্ায়গায় 
3 জকান িাইররর খািাররর জ্ায়গায় নয় 

88 R 
99 DK 

ধূমপান কিা িামাক – মনস্তালিক লবশ্বাস 
119  অনুগ্রহ করর আমারক িলুন জয ধমূপান কিা িামাক পরণযি সম্পরকড  বনম্নবলবখত প্রবতটি বিিৃবতগুবলর জ্নয বক আপবন অতীি 

রাজ্ী, রাজ্ী, রাজ্ী নই িা অরাজ্ী নই ,আরাজ্ী না অতীি আরাজ্ী। 
   

অতীি 
রাজ্ী 

রাজ্ী 

রাজ্ী 
নই িা 
অরাজ্ী 
নই 

আরাজ্ী 
অতীি 
আরাজ্ী 

 

R DK 

119a PS61244 বসগাররট খাওয়া আবভজ্াতয/     ন           1 2 3 4 5 88 99 

119b PS61325 মবহলারির জ্নয বসগাররট খাওয়া গ্রহণরযাগয 1 2 3 4 5 88 99 

119c OT61301 মবহলারির জ্নয বিবি খাওয়া গ্রহণরযাগয 1 2 3 4 5 88 99 

119d OT61310 ধূমপান জনশার বজ্বনষ। 1 2 3 4 5 88 99 

119e OT61316 আপনার ধূমপান অ-ধূমপায়ীরির জক্ষরে বিপিজ্নক 1 2 3 4 5 88 99 

119f OT61321 যবি আপনার জ্ীিনটা আররা একিার অবতিাবহত 
করার সুরযাগ োরক, আপবন ধূমপান কররিন না 1 2 3 4 5 88 99 
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119g OT61326 তামাক খাওয়ার জ্নয আপবন খুি জিশী অেড খরচ 
কররন 1 2 3 4 5 88 99 

119h OT61331 আপনার কারছর জলারকরা বিশ্বাস করর জয আপনার 
ধূমপান করা উবচত নয় 1 2 3 4 5 88 99 

119i OT61336 ছািার জেরক ধূমপান করাটাই আপবন জিশী উপরভাগ 
কররন 1 2 3 4 5 88 99 

119j OT61341 যখন আপবন পবরশ্রান্ত িা বিমষড োরকন ধূমপান 
আপনারক শান্ত করর 1 2 3 4 5 88 99 

119k OT61345 ধূমপান আপনার জ্ীিরনর একটি গুরুেপূণড অংশ 1 2 3 4 5 88 99 

119l OT61350 কম এিং খুিই কম জ্ায়গা আরছ জযখারন আপনার 
ধূমপান আরামিায়ক মরন হয় 1 2 3 4 5 88 99 

119m OT61361    জ      ন   জমরন  ন  ন   1 2 3 4 5 88 99 

119n OT61366 বচবকত্সাশারে প্রমাবণত জয ধমূপান হল ক্ষবতকারক এটি 
অবতরবিত 1 2 3 4 5 88 99 

119o OT61370 সিাইরকই মররত হরি, তাই জকন আমরা উপরভাগ 
করি না আর বসগাররট খাি না 1 2 3 4 5 88 99 

119p OT61375 জলারকরা অরনক বকছু করর যার জেরক ধূমপান কম 
েুাঁ বকপণূড  1 2 3 4 5 88 99 

119q OT61386 আপবন উবিগ্ন জয আপনার ধমূপান করা আপনার 
চারপারশর বশশুরির ধমূপান শুরু কররত িা চাবলরয় 
জযরত উত্সাবহত কররি 

1 2 3 4 5 88 99 

119r PS61103 কিা তামাক খাওয়ার িরল আররা শবিশালী জধাাঁয়া 
আপনার গলায় যায় – যা আররা জিশী ক্ষবতকর  

 
1 2 3 4 5 88 99 

ধূমপান কিা িামাক – উপিব্ধ ঝুাঁ লক 
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120 PR61710 Interviewer Note: একর্ন অ-বযবোিকািী েরিন হসইর্ন লযলন হকান িামাক পণয বযবোি করিন না। 
এখন িলুন জয আপবন এখনকার মতই ধমূপান করা চাবলরয় যারিন। জকমন করর আপবন একজ্ন অ-িযিহারকারীর 
সম্ভিনার তুলনায় ভবিষযরত আপনার বনরজ্র িুসিুরসর কযানসার হওয়ার সম্ভািনা (ke) তুলনা কররিন? আপবন বক 
িলরিন জয আপবন….    
       1 একজ্ন অ-িযিহারকারীর তুলনায় িুসিুরসর কযানাসার হওয়ার সম্ভািনা জিশী 

2 সম্ভািনা বকছুটা জিশী 
3 সম্ভািনা অল্প বকছুটা জিশী 
4 সম্ভািনা একই 
5 কম সম্ভািনা 

88 R 
99 DK 

121 PR61751 যবি হরয় োরক ধূমপান আপনার শরীররক কতিরূ পযডন্ত ক্ষবতগ্রয করররছ? 
1 একটুও নয় 
2 একটু 
3 অরনকটা 

88 R 
99 DK 

 
122 PR61753 আপবন কতটা উবিগ্ন, জয ধূমপান ভবিষযরত আপনার স্বাযযরক ক্ষবতগ্রয কররি? 

1 একিমই উবিগ্ন নয় 
2 অল্পই উবিগ্ন 
3 বকছুটা উবিগ্ন 
4 খুিই উবিগ্ন 

88 R 
99 DK 
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123 PR61761 কতিরূ পযডন্ত, যবি হরয় োরক ধূমপান আপনার জ্ীিরনর সখু অেিা স্বােন্দযরক কবমরয় বিরয়রছ? 
1 একিমই নয় 
2 খুিই সামানয 
3 অল্প পবরমারণ 
4 জিশ বকছু পবরমারণ 

88 R 
99 DK 

124 PR61763 আপবন কতটা উবিগ্ন, যবি আরিৌ হরয় োরক জয ধমূপান ভবিষযরত আপনার জ্ীিরনর সখু অেিা স্বােন্দযরক কবমরয় 
জিরি? 

1 একিমই উবিগ্ন নন 
2 সামানযই উবিগ্ন 
3 অল্প পবরমারণ উবিগ্ন 
4 খুিই উবিগ্ন 

88 R 
99 DK 

লনবৃলত্ত সোয়িা 
125 CH61801 গত মারস আপবন বক জকান কাররণ র্ািার িা অনয জকান স্বাযয কমীর কারছ বগরয়বছরলন? 

1 হযাাঁ  
2 না  => 128a/AC61911 এ যান (তামাক-বিররাধী কমডসূচী) 

88 R => 128a/AC61911 এ যান (তামাক-বিররাধী কমডসূচী) 

99 DK => 128a/AC61911 এ যান (তামাক-বিররাধী কমডসূচী) 

126a TQ61401 গত 6 মারস র্ািার িা অনয জকান স্বাযয কমীর কারছ যাওয়ার সমরয়, আপবন বক … 
সমস্ত িামাক পণয ছািার জ্নয উপরিশ জপরয়বছরলন? 

1 হযাাঁ  
2 না  => 127a/TQ61408 এ যান 

88 R => 127a/TQ61408 এ যান 
99 DK => 127a/TQ61408 এ যান 
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126b TQ61402 সমস্ত তামাক পণয ছািার সম্পরকড  এই পরামশড বক আপনারক ভাবিরয়রছ? 
1 হযাাঁ  
2 না  

88 R 
99 DK 

127a TQ61408 গত 6 মারস র্ািার িা অনয জকান স্বাযয কমীর কারছ যাওয়ার সমরয়, আপবন বক … 
সমস্ত তামাক পণয ছািার জ্নয অবতবরি সহায়তা িা অনয জকান পবররষিার সূে জপরয়রছন? 

1 হযাাঁ  
2 না => 128a/AC61911 এ যান (তামাক-বিররাধী কমডসূচী) 

88 R => Go to 128a/AC61911 এ যান (তামাক-বিররাধী কমডসূচী) 
99 DK => Go to 128a/AC61911 এ যান (তামাক-বিররাধী কমডসূচী) 

127b TQ61409 সমস্ত তামাক পণয ছািার সম্পরকড  এটি বক আপনারক ভাবিরয়রছ? 
1 হযাাঁ  
2 না  

88 R 
99 DK 

িামাক-লবরিাধী প্রোি 
128  গত 6 মারস আপবন বক লক্ষয করররছন জয বনম্নবলবখত জ্ায়গায় জিওয়া বিজ্ঞাপন িা তেয যা তামারকর বিপরির সম্পরকড  আরলাচনা 

করর, অেিা ছািার জ্নয সাহস জযাগায়? এটির মরধয ধমূপান করা তামাক এিং জধাাঁয়াহীন তামাক উভয়ই ররয়রছ।  
   হযাাঁ    না  R DK 
128a AC61911 জটবলবভশন 1 2 88 99 
128b AC61916 জরবর্ও 1 2 88 99 
128c AC61921 বসরনমা হল 1 2 88 99 
128d AC61931 খিররর কাগজ্ িা মযাগাবজ্ন 1 2 88 99 
128e AC61914 কমডযল 1 2 88 99 
128f AC61917 জ্নসাধররণর জ্নয যানিাহন িা জটশন 1 2 88 99 
128g AC61918 জরটুররন্ট িা চারয়র টল 1 2 88 99 
128h AC61910 পানশালা     1 2 88 99 
128i AC61920 তামারকর পযারকট 1 2 88 99 
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129 AC61973                   128a/AC61911      128i/AC61920=1             2               
(067/AC61973 ও 068/AC61972) 
                    (069/TA61901)          
 

        ন                          জ                             ? 
 

1         ন  
2       ,     ন   
3      ,   ন     

88   িলরত রাজ্ী নই  (পিরিন না) 

99   DK 
130 AC61972 সামবগ্রকভারি, বিজ্ঞাপন বক আপনারক তামাক িযিহার পবরতযাগ করার জ্নয খূি জিশী িা অল্প বকছুটা প্রভাবিত 

করররছ িা পােডকযই করর বন?  
1 তামাক িযিহার ছািার জ্নয খুি জিশী প্রভাবিত কররছ 
2 তামাক িযিহার ছািার জ্নয সামানযই প্রভাবিত কররছ 
3 জকান পােডকযই করর বন 

88 R 
99 DK 

িামাক প্রোি 

131 TA61901 
 Interviewer Note: এইটি লবজ্ঞাপন কিা েরব না। এটি ধমূপান প্রোরিি র্নয হয হকান লকছুই েরি পারি। 
গত 6 মারস, আপবন কত ঘন-ঘন এমন বজ্বনস লক্ষয করররছন যা ততরী হরয়রছ তামারকর িযিহাররক উত্সাবহত 
কররত িা জযটি তামাক িযিহাররর কো আপনারক ভাবিরয়রছ? (জযমন তামাক পরণযর বিজ্ঞাপন িা িযিহাররর 
ছবি)।    

1 কখনই নয় 
2 একিার 
3 ি ু       
4 প্রায়ঃশই 

88 R 
99 DK 

132  গত 6 মারস, আপবন বক বনম্নবলবখত জ্ায়গাগুবলর মরধয জকান একটিরত তামাক পরণযর সম্পরকড  বিজ্ঞাপন লক্ষয করররছন?  
   হযাাঁ  না  R DK 

132a TA61905 জটবলবভশন 1 2 88 99 
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132b TA61907 জরবর্ও 1 2 88 99 
132c TA61929 খিররর কাগজ্ িা মযাগাবজ্ন 1 2 88 99 
132d TA61920 বসরনমা হল 1 2 88 99 
132e TA61924 জিাকারনর জ্ানলা িা জিাকারনর বভতরর 1 2 88 99 
132f TA61941 জ্নসাধররণর জ্নয যানিাহন িা জটশন– জযমন িাস, লঞ্চ, জেন িা 

জিরী িা জিরীঘাট 
1 2 88 99 

132g TA61947 জরটুররন্ট িা চারয়র টল 1 2 88 99 
132h TA61953 িার 1 2 88 99 
132i TA61960 সু্কল / করলজ্ / বিশ্ববিিযালয় 1 2 88 99 

133  গত 6 মারস, আপবন বক জিরখরছন িা শুরনরছন… 

   হযাাঁ  না  R DK 

133a TA61965 জকান েীিা িা েীিা অনুষ্ঠান জযটি তামাক ব্র্যারন্ডর িারা স্পনসর করা 
িা সরে জ্বিত? 

1 2 88 99 

133b TA61975 বমউবজ্ক (জযমন িযান্ড প্রিশডনী), বেরয়টার, আটড , ধমীয় অনুষ্ঠান িা 
িযাশান অনুষ্ঠান জযটি তামাক ব্র্যারন্ডর িারা স্পনসর করা িা সরে 
জ্বিত?  

1 2 88 99 

134     গত 6 মারস, আপবন বক বনম্নবলবখত প্রকারর তামাক প্রচার লক্ষয করররছন? 
   হযাাঁ না R DK 

134a TA61985 বিনা মূরলয তামাক পরণযর নমুনা 1 2 88 99 

134b TA61994 তামাক পণয জকনার  সময় বিনামূরলয উপহার িা অনয পরণযর উপর 
বিরশষ ছারির সুরযাগ 

1 2 88 99 

134c TA61935 তামাক পরণযর ব্র্যান্ড িা জলারগা সহ জপাষাক িা অনযানয দ্রিয 1 2 88 99 

134d TA61998 তামাক পরণযর সবহত যুি প্রবতরযাগীতা 1 2 88 99 
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135 TA61982 এখন বসরনমা, টিবভ অনুষ্ঠান, এিং পবেকার নযায় বিরনািন মাধযরমর কো জভরি… 

গত 6 মারস, আপবন কতিার জিরখরছন জয বিরনািন মাধযরম জলারকরা তামাক িযিহার কররছ? 

1 কখনই নয় 

2 মারে মারে 
3        

88 R 
99 DK 

136 TA61915 আপবন বক জিাকান এিং জটারসড সকি প্রকারিি িামারকি বিজ্ঞাপন সম্পণূড বনবষদ্ধ হওয়া সমেডন কররন? আপবন 
বক িলরিন.. 

1 জমারটই না 
2 বকছুটা 
3 অরনকটা 

88 R 
99 DK 

137 TA61921 আপবন বক সকি প্রকারিি িামারকি বিজ্ঞাপন প্রিশডন সম্পূণড বনবষদ্ধ হওয়া সমেডন কররন? আপবন বক িলরিন.. 
1 জমারটই না 
2 বকছুটা 
3 অরনকটা 

88 R 
99 DK 

138 HG61004 Interviewer Note: উত্তিিািারক এইটি বিনু—“আমারিি আি করয়কটি লবভাগ আরছ। এই সমীক্ষায় থাকাি র্নয 
আপনারক ধনযবাি। আপনাি হিওয়া িথযটি আমারিি কারছ খবুই মিূযবান এবং গুরুত্বপণূজ।” 

িামাক লেল্প 
139  অনুগ্রহ করর আমারক িলুন জয ধমূপান কিা িামারকি হকাম্পালনগুলি সম্পরকড  বনম্নবলবখত প্রবতটি বিিৃবতগুবলর জ্নয বক আপবন 

অতীি রাজ্ী, রাজ্ী, অরাজ্ী িা রাজ্ী নয়, অতীি রাজ্ী বক না। 
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অতীি 
রাজ্ী, 

রাজ্ী 

অরাজ্ী 
িা 
রাজ্ী 
নয়, 

অরাজ্ী  
অতীি 
অরাজ্ী 

R DK 

139a TI61925 তামাক জকাম্পাবনগুবল সমারজ্র জ্নয ভারলা 
করর। 1 2 3 4 5 88 99 

139b TI61913 তামাক পণযগুবল কর ারভারি বনয়বন্ত্রত হওয়া 
উবচত। 1 2 3 4 5 88 99 

139c TI61920 তামাক জকাম্পাবনগুবলর তামাক পণযগুবলরক 
সাধারণ পযারকরটর মরধয বকন্তু সতকীকরণ 
জলরিল সহ বিেয় করার প্ররয়াজ্ন – যার অেড 
ব্র্যান্ড নাম িা িযাবি বর্জ্াইন ছািা পযারকরটর 
মরধয। 

1 2 3 4 5 88 99 

139d TI61917 তামাক জকাম্পাবনগুবলর তামাক িযিহাররর 
কাররণ ক্ষবতর িাবয়ে জনওয়া উবচত। 1 2 3 4 5 88 99 

139e TI61912 তামাক িযিহাররর িরল ক্ষবতর জমাকাবিলা 
করার জ্নয সরকাররর আররা জিশী িযিযা 
জনওয়া উবচত।  

1 2 3 4 5 88 99 

হধাাঁয়ােীন িামাক - জ্ঞান 
140 SB61160 আপবন বক মরন কররন জয জধাাঁয়াহীন তামাক িযিহার করা…? 

1 স্বারযযর পরক্ষ ভাল 
2 স্বারযযর পরক্ষ ভালও নয় খারাপও নয় 
3 স্বারযযর পরক্ষ ভাল নয় 

88 R 
99 DK 

141     Interviewer Note: প্রবতটি প্রশ্ন করার পূরিড পনুরািৃবত্ত করুন, “জধাাঁয়াহীন তামারকর িযিহার…. এর কারণ?” 

   হযাাঁ  না  R DK 

141a KT61723 মুরখর কযানসার?  1 2 88 99 

141b KT61722 গলার কযানসার? 1 2 88 99 

141c KT61711 হারটড র জরাগ? 1 2 88 99 
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141d KT61724 মাবির জরাগ? 1 2 88 99 

142    আপনার জ্ঞান ও বিশ্বারসর উপর বভবত্ত করর জধাাঁয়াহীন তামারকর মরধয… ররয়রছ 
   হযাাঁ  না  R DK 

142a KT61791 বনরকাটিন? 1 2 88 99 

142b KT61781  সীসা? 1 2 88 99 

143   অনুগ্রহ করর আমারক িলনু জয বিিৃবতগুবল বক সতয না বমেযা। 
   সতয বমেযা R DK 

143a KT61732 জধাাঁয়াহীন তামারকর মরধয োকা বনরকাটিন জিশীরভাগ কযানসাররর কারণ। 1 2 88 99 

143b KT61733 বনরকাটিন হল জলারকরির িযিহৃত জধাাঁয়াহীন তামারকর প্রধান উপািান, যার 
জ্নয জলারক এটি িযিহার করর  

1 2 88 99 

হধাাঁয়ােীন িামাক – সিকীকিণ হিরবি 
144 WL61810 এখন হধাাঁয়ােীন িামাক পরণযর (জলই, জছাট পযারকট, পযাক, টিন, জিাতল) পযারকরটর সম্পরকড  জভরি… 

যতিরূ আপবন জ্ারনন, ভাররত জকান জধাাঁয়াহীন তামারকর পযারকরট স্বাযয সতকীকরণ োরক?  
1 হযাাঁ  
2 না  =>147a/OT61501 এ যান (হধাাঁয়ােীন িামাক – মনস্তালিক লবশ্বাস) 
88 R => 147a/OT61501 এ যান (হধাাঁয়ােীন িামাক – মনস্তালিক লবশ্বাস) 
99 DK=> 147a/OT61501 এ যান(হধাাঁয়ােীন িামাক – মনস্তালিক লবশ্বাস) 

145 WL61802 গত মারস, আপবন বক জধাাঁয়াহীন তামারকর পযারকরটর উপর স্বাযয সতকীকরণ কত িার লক্ষয করররছন, যবি আরিৌ 
করর োরকন? 

1 কখনই নয় 
3   ন         
4 প্রায়শই 

88 R 
99 DK 
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146 WL61846 হধাাঁয়ােীন িামারকি পযারকরটর উপর স্বাযয সতকীকরণটি কতটা িাস্তিসম্মত িরল আপবন মরন কররন?  
1 একিমই িাস্তিসম্মত নয় 
2 খুিই সামানয িাস্তিসম্মত 

3 বকছুটা িাস্তিসম্মত 

4 খুিই িাস্তিসম্মত 

5 একিমই িাস্তিসম্মত 

88 R 
99 DK 

হধাাঁয়ােীন িামাক – মনস্তালিক লবস্বাস 
147   অনুগ্রহ করর আমারক িলনু হযরকান হধ াঁয়ােীন িামারকি পণয সম্পরকড  বনম্নবলবখত প্রবতটি বিিৃবতগুবলর জ্নয বক আপবন অতীি 
রাজ্ী,   জ ,    জ       জ  ন             জ  বক না 
   

অতীি 
রাজ্ী, 

  জ  

   জ  
   
  জ  
ন  

   জ  
     
   জ    

R DK 

147a OT61501 মবহলারির জধাাঁয়াহীন তামারকর িযিহার গ্রহণরযাগয 1 2 3 4 5 88 99 

147b OT61561 সমাজ্ জধাাঁয়াহীন তামাক জমরন  ন  ন   1 2 3 4 5 88 99 

147c OT61566 বচবকত্সাশারে প্রমাবণত জয জধাাঁয়হীন তামারকর িযিহার 
হল ক্ষবতকারক, এটি অবতরবিত 
 

1 2 3 4 5 88 99 

হধাাঁয়ােীন িামাক – ইলিোস এবং অন্তি 
148    আপবন বক কখনও বনম্নবলবখত জধাাঁয়াহীন তামারকর পণয িযিহার করররছন?  
   হযাাঁ  না  R DK 

148a SL61451 বমরশবর 1 2 88 99 

148b SL61452 তামারকর সবহত পান তখনী (পান) 1 2 88 99 

148c SL61453 সাধারণ তামাক জচিারনা  1 2 88 99 

148d SL61454 গুটখা 1 2 88 99 

148e SL61455 তখনী 1 2 88 99 



IN1 Smoked Tobacco User Survey (May 7, 2010) 
46 

148f SL61456 জ্িড া 1 2 88 99 

148g SL61457 তামারকর মাজ্ন 1 2 88 99 

148h SL61458 নাক/মুখ বিরয় জনওয়া নসয 1 2 88 99 

148i SL61459 লাল িন্তমিন 1 2 88 99 

148j SL61460 জিািা 1 2 88 99 

148k SL61461 গুিাকু 1 2 88 99 

148l SL61462 গুল 1 2 88 99 

148m SL61469 অনয জধাাঁয়াহীন তামাক পণয 1 2 88 99 

149 TQ61440 জধাাঁয়াহীন তামারকর সম্পরকড  জকানটি আপনার ইোরক সিরচরয় ভারলাভারি িণডনা করর?  

1 আমার জধাাঁয়াহীন তামাক িযিহাররর জকান ইো জনই 
2 আমার জধাাঁয়াহীন তামাক িযিহারর বকছুটা ইো আরছ 
3 আমার জধাাঁয়াহীন তামাক িযিহারর প্রচন্ড ইো আরছ 

88 R 
99 DK 

মধযপন্থী 
150     অনুগ্রহ করর আমারক িলনু বনম্নবলবখত প্রবতটি বিিৃবতগুবলর জ্নয বক আপবন অতীি রাজ্ী,   জ ,    জ       জ  ন     
        জ  বক না। 
   

অতীি 
রাজ্ী 

  জ  

   জ  
   
  জ  
ন  

   জ  
িঢ়ৃভারি 
বভন্নমত 
নয় 

R DK 

150a DI61421 একটি বসদ্ধান্ত জনওয়ার পূরিড, আপবন আপনার বনকট 
িনু্ধর সারে কো িরলন এিং তারির মতামত জনন 1 2 3 4 5 88 99 

150b DI61422 যবি আপনার পবরিার অনুরমািন না করর তাহরল 
আপনার ভারলা লারগ এমন জকান কাজ্ জছরি জিরিন 1 2 3 4 5 88 99 

150c DI61424 এটি আপনারক রাবগরয় জিয় যখন জকান বকছু অরনযরা 
আপনার জেরকও ভাল করর 1 2 3 4 5 88 99 

150d DI61423 আপবন অরনযর জেরক আলািা হরত পছন্দ কররন 1 2 3 4 5 88 99 
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151 DI61311 গত 6 মারস আপবন কতিার অনুভি করররছন জয আপবন জ্ীিরনর গুরুেপূণড বজ্বনসগুবল বনয়ন্ত্রণ কররত পাররন 
বন? আপবন বক িলরিন… 

1 কখনই নয় 
2 প্রায় কখনই নয় 
3 বকছুসময় 
4 প্রায়ঃশই 
5 খুি প্রায়ঃশই 

88 R 
99 DK 

152 DI61326 গত 6 মারস আপবন কতিার অনুভি করররছন জয সমসযাগুবল এতই জিশী জয আপবন কখরনাই তারির সমাধান 
কররত পাররিন না? 

1 কখনই নয়  

2 প্রায় কখনই নয় 
3 বকছুসময় 
4 প্রায়ঃশই 
5 খুি প্রায়ঃশই 

88 R 
99 DK 

153 DI61503 গি মারস জকান কাজ্ কররত বগরয় প্রায়শই বক আপবন কম উত্সাবহত হরয়রছন িা অল্প উপরভাগ করররছন, যার 
িরল আপবন বচবন্তত হরয়রছন? 

1 হযাাঁ  
2 না 

       88 R 
       99 DK 

154 DI61504 গি মারস আপবন বক প্রায়শই অিসািগ্রয, বিষণ্ন িা হতাশ জিাধ করায় তার জ্নয বচবন্তত হরয়রছন? 

1 হযাাঁ  
2 না 

       88 R 
       99 DK 
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155 DI61505 গত িছর আপবন বক একজ্ন র্ািার িা অনয স্বাযয পবররষিা প্রিানকারীরক িরলরছন জয আপবন বিষন্ন? 
1 হযাাঁ  
2 না  

       88 R 
       99 DK 

156 PR61101 সাধারণভারি, আপনার স্বাযযরক আপবন জকমনভারি িণডনা কররিন? এটা বক … 
1 খুি খারাপ 
2 মাোবর 
3 ভাল 
4 খুি ভাল 

       88 R 
       99 DK 

157a DI61280 Interviewer Note: 0 এবং 5 এি মরধয সংখযা নলথভুক্ত করুন। 
পাাঁচজ্ন বনকটতম িনু্ধ িা পবরবচত জলাকজ্ন যারির সারে আপবন বনয়বমত সময় কাটান, তারির মরধয কতজ্ন 
ধূমপান কররন? ________  

88 R 
99 DK 

যলি উত্তি =0, 88 অথবা 99 েয়, 158a/DI61290 হি যান। 
157b DI61281 Interviewer’s হনাট: একটি সংখযা নলথভুক্ত করুন হযটি উপরিি উত্তরিি হথরক কু্ষদ্রিম বা সমান। 

গত িছর, তারির মরধয কতজ্ন ধূমপান       ইোর কো িরলরছন? 

        _____________________________________________________ 
88 R 
99 DK 
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158a DI61290 পাাঁচজ্ন বনকটতম িনু্ধ িা পবরবচত জলাকজ্ন, যারির সারে আপবন বনয়বমত সময় কাটান, তারির মরধয কতজ্ন 
জধাাঁয়াহীন তামাক িযিহার কররন?            
     
__________________________________________________________________________________ 

88 R 
99 DK 

যলি উত্তি =0, 88 অথবা 99 েয়, 159a/DI61260 হি যান। 
158b DI61291 গত িছর, তারির মরধয কতজ্ন জধাাঁয়াহীন তামাক িযিহার ছািার ইোর কো িরলরছন? 

_________________________________________________________ 
88 R 
99 DK 

   হযাাঁ না R DK 

159a DI61260 আপনার িািা বক ধমূপান কররন িা কখনও বক করররছন? 1 2 88 99 

159b DI61264 আপনার িািা বক জধাাঁয়াবিহীন তামাক িযিহার কররন িা বতবন বক কখনও 
জধাাঁয়াবিহীন তামাক িযিহার করররছন? 

1 2 88 99 

159c DI61262 আপনার মা বক ধূমপান কররন িা কখনও বক করররছন? 1 2 88 99 

159d DI61266 আপনার মা বক জধাাঁয়াবিহীন তামাক িযিহার কররন িা বতবন বক কখনও 
জধাাঁয়াবিহীন তামাক িযিহার করররছন? 

1 2 88 99 

 

160 

 

ST61752 
 
বসগাররট খাওয়ার তুলনায় আপবন বক মরন কররন জয বিবি কম ক্ষবতকারক, জিশী ক্ষবতকারক, িা স্বারযযর পরক্ষ 
জকান পােডকযই জনই? 

1 বসগারররটর তুলনায় বিবি কম ক্ষবতকারক 
2 বসগারররটর তুলনায় বিবি জিশী ক্ষবতকারক 

3 জকান পােডকযই জনই 
88 R 
99 DK 
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161 SL61301 বসগাররট খাওয়ার সারে তুলনা করর আপবন বক মরন কররন জয হধাাঁয়ােীন িামাক কম ক্ষবতকারক, জিশী 
ক্ষবতকারক, িা স্বারযযর পরক্ষ জকান পােডকযই জনই?  

1 বসগারররটর তুলনায় জধাাঁয়াহীন তামাক কম ক্ষবতকারক 

2 বসগারররটর তুলনায় জধাাঁয়াহীন তামাক জিশী ক্ষবতকারক 

3 জকান পােডকযই জনই 
88 R 
99 DK 

162 SL61303 বিবি খাওয়ার সারে তুলনা করর আপবন বক মরন কররন জয হধাাঁয়ােীন িামাক কম ক্ষবতকারক, জিশী 
ক্ষবতকারক, িা স্বারযযর পরক্ষ জকান পােডকযই জনই? 

1 বিবির তুলনায় জধাাঁয়াহীন তামাক কম ক্ষবতকারক 

2 বিবির তুলনায় জধাাঁয়াহীন তামাক জিশী ক্ষবতকারক 

3 জকান পােডকযই জনই 
88 R 
99 DK 

163 ST61754 বসগাররট খাওয়ার সারে তুলনা করর আপবন বক মরন কররন জয হাঁরকা কম ক্ষবতকারক, জিশী ক্ষবতকারক, িা 
স্বারযযর পরক্ষ জকান পােডকযই জনই? 

1 বসগারররটর তুলনায় হুাঁরকা কম ক্ষবতকারক 

2 বসগারররটর তুলনায় হুাঁরকা জিশী ক্ষবতকারক 

3 জকান পােডকযই জনই 
88 R 
99 DK 
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164 ST61753 লসগারিট খাওয়ার সারে তুলনা করর আপবন বক মরন কররন জয েুট্টা বা েুরুট কম ক্ষবতকারক, জিশী 
ক্ষবতকারক, িা স্বারযযর পরক্ষ জকান পােডকযই জনই? 

1 বসগারররটর তুলনায় চুট্টা িা চুরুট কম ক্ষবতকারক 

2 বসগারররটর তুলনায় চুট্টা িা চুরুট জিশী ক্ষবতকারক 

3 জকান পােডকযই জনই 
88 R 
99 DK 

165 DI61301 লসগারিট খাওয়ার সম্পরকড  আপনার মতামত বক? 

1 খুি ভাল 
2 ভাল 
3 ভালও নয় খারাপও নয় 
4 খারাপ 
5 খুি খারাপ 

88 R 
99 DK 

166 DI61307 লবলড খাওয়া সম্পরকড  আপনার মতামত বক? 

1 খুি ভাল 
2 ভাল 
3 ভালও নয় খারাপও নয় 
4 খারাপ 
5 খুি খারাপ 

88 R 
99 DK 
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167 DI61305 হধাাঁয়ােীন িামাক িযিহার সম্পরকড  আপনার মতামত বক? 

1 খুি ভাল 
2 ভাল 
3 ভালও নয় খারাপও নয় 
4 খারাপ 
5 খুি খারাপ 

88 R 
99 DK 

 

হেরমাগ্রালফ 
168 DE61111 Interviewer Note: উত্তরিি বিকল্পগুবল পডরবন না। 

আপনার তিিাবহক অিযান বক? 
1 বিিাবহত 
2 বিিাহবিরেি িা বিবেন্না => 171/DE61662 হি যান। 
3 বিধিা         => 171/DE61662 হি যান। 
4 অবিিাবহত => 171/DE61662 হি যান। 

88 R => Go to 171/DE61662. 
99 DK => Go to 171/DE61662. 

169 DI61252 আপবন বক মরন কররন জয আপনার স্বামী িা েী আপনারক ধূমপান ছািারত চান? 

1 হযাাঁ, অরনকটাই 
2 হযাাঁ, বকছুটা 
3 না  

       88 R 
       99 DK 
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170 DI61244 আপবন বক মরন কররন িতড মারন আপনার স্বামী িা েী ধূমপান কররন অেিা জধাাঁয়াহীন তামাক িযিহার কররন? 

1 বতবন জকান প্রকারররই তামাক িযিহার কররন না 
2 বতবন জকিল জধাাঁয়াহীন তামাক িযিহার কররন 
3 বতবন জকিল ধূমপান কররন 
4 বতবন ধমূপান কররন এিং জধাাঁয়াহীন তামাক িযিহার কররন 

88 R 
99 DK 

171 DE61662 Interviewer Note: উত্তরিি বিকল্পগুবল পডরবন না। 
আপনার ধমড বক? 

1 বহন্দ ু
2 মুসবলম 
3 খ্রীষ্টান 
4 বশখ 
5 জিৌদ্ধ 
6 তজ্ন 
7 অনযানয 

88 R 
99 DK 
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172 DE61311 Interviewer Note: উত্তরিি বিকল্পগুবল পডরবন না। 
আপনার বশক্ষার সরিডাচ্চ প পযডায়টি বক? 

01 অবশবক্ষত 
02 বশবক্ষত, জকান প্রোগত বশক্ষা জনই 
03 প্রােবমক বিিযালয় পযডন্ত (ক্লাস IV পযডন্ত) 
04 বমবর্ল সু্কল ক্লাস V জেরক VII 
05 জসরকন্ডারী সু্কল (আইআইটি জকাসড, ক্লাস XII/X িা মাধযবমক)  
06 গ্রযাজ্রুয়ট (বিএ/ বিএসবস/ বর্রলামা ইতযাবি) 
07 জপাট গ্রযাজ্রুয়ট/ জপশাগত বর্বগ্র 
08 জপাট গ্রযাজ্রুয়ট বর্বগ্রর উপরর (অেডাত্ বপ এইচ বর্) 

88 R 
99 DK 
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173 DE61236o Interviewer Note: উত্তরিি বিকল্পগুবল পডরবন না। 
আপনার প্রােবমক জপশা বক? 

01 জপশাগত, প্রযুবিগত, এিং এই সম্পবকড ত কমীিনৃ্দ 
02 অযার্বমবনররটিভ, এগবজ্বকউটিভ এিং মযারনজ্াবরয়াল কমীিনৃ্দ 
03 ক্লাকড  এিং এই সম্পবকড ত কমীিনৃ্দ 
04 জসলস ওয়াকড ার 
05 সাবভড স ওয়াকড ার 
06 চাষী, জজ্রল, বশকারী, মাবে এিং এই সম্পবকড ত কমীিনৃ্দ 
07 হস্তবশল্প এিং এই সম্পবকড ত জপশা 
08  লান্ট এিং জমবশন অপাররটর 
09 প্রােবমক জপশাসমূহ 
10 ছাে 
11 জিকার 
12 গৃহিধ ূ
13 অনযানয (বনবিডষ্ট করুন)____________________________ 

88 R 
99 DK 
 
 
 
 
 
 

 

সমীক্ষা সমালপ্ত 
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174 AI61101 Interviewer Note: উত্তিিািারক পরড হোনান। 
 
আপনারক আপনার সময় এিং সহরযাগীতার জ্নয ধনযিাি। 
 
আমরা আশা কবর জয আমরা আপনার সারে আিার এক জেরক িইু িছররর মরধয সমীক্ষার জ্নয কো িলরত 
আসরিা। 

175 AI61543  

Interviewer Note: এই প্রেটি আপনাি র্নয। 
 
সমীক্ষা সম্পরকড  ইন্টারবভউয়ার সামবগ্রক বিচার। 
 

1 বনভড ররযাগয 
2 বকছুটা বনভড ররযাগয 
3 বকছুটা ত্রুটিযুি 
4 অরনক ত্রুটিযুি 

 


