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ইস্ট অ্যান্ড কমিউমিটি হেলথ হেন্টার  

ক্লায়েন্ট অ্মিজ্ঞতার েিীক্ষা 
 
আপনি সদ্য ইস্ট অ্যান্ড কনিউনিটি হেলথ হসন্টারে নিনিট করেনিরলি আে তাই আপিারক এই সিীক্ষায় অ্ংশগ্রেণ কেরত 

আিন্ত্রণ িািারিা েরে। এই সিীক্ষাে িাধ্যরি নিজ্ঞাসা কো প্রশ্নগুনলে উত্তে নদ্রয় আপনি আিারদ্ে হদ্ওয়া পনেরেবা উন্নত 

কেরত সোয়তা কেরত পােরবি। সিীক্ষটিরত সাতটি নবিাগ েরয়রি এবং এটি সম্পূণণ কেরত কিরবশী 10 নিনিট িরতা 

সিয় লাগরব। 
 

সিীক্ষাটিরত অ্ংশগ্রেণ কেরবি নকিা তা আপিাে ইো এবং সিীক্ষায় িািারিা আপিাে সিস্ত উত্তে হগাপি োখা েরব।  
 

A1. আপমি এই েিীক্ষাটি মিয়ের েিয িামক অ্িয কারুর েয়ে েম্পন্ন করয়েি? 

 আনি এই সিীক্ষাটি নিরিে িিয সম্পন্ন কেনি 

 আনি এই সিীক্ষাটি অ্িয কারুে েরয় সম্পন্ন কেনি 

 

A2. আপনি এই সিীক্ষাটি অ্িয কারুে েরয় সম্পন্ন কেরল, আপনি এটি কাে েরয় সম্পন্ন কেরিি?  

 আনি এটি পনেবারেে একিি সদ্সয বা বনু্ধে েরয় সম্পন্ন কেনি 

 আনি এটি ক্লারয়রন্টে েরয় সম্পন্ন কেনি 

 অ্িযািয (অ্িগু্রে করে উরেখ করুি):   _____________________ 
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মিিাগ 1: আিায়ের েয়ে হ াগায় াগ করা 
 

Q1.1. আপনি সদ্য হে নিনিট করেনিরলি তাে কথা হিরব বলিু, আপিাে নিনিরটে নপিরি কী কােণ নিল?  

প্ররোিয সবগুনলরত টিক নিহ্ন নদ্ি।  
 নিয়নিত পেীক্ষা/ বানেণক পেীক্ষা 
 স্বাস্থ্য সিসযা/ অ্ন্তঃসত্ত্বাে ফরলা-আপ কেরত 

 স্বাস্থ্য িনিত িতুি সিসযা 
 িরুনে তরব স্বাস্থ্য িনিত হিাট সিসযা 
 িতুি করে হপ্রসনিপশি কোরত 

 নবনিন্ন সিসযা নিরয় আরলািিা 
 অ্িযািয (অ্িগু্রে করে উরেখ করুি):  __________________ 

 

Q1.2. এই নিনিরটে অ্যাপরয়ন্টরিন্ট কীিারব কো েরয়নিল? 

 আিাে আরগ হথরক হকারিা অ্যাপরয়ন্টরিন্ট কোরিা নিল িা - আনি সোসনেই িরল আনস (Q1.3c িং প্রয়ে চয়ল 

আেিু) 

 আনি কল করে বযবস্থ্া করে নিই 

 আনি হশেবাে নিনিরটে আসাে সিরয়ই বরদাবস্ত করে োই 

 বরদাবস্ত কেরত আপনি আিায় কল করেনিরলি 

 অ্িযািয (অ্িগু্রে করে উরেখ করুি):  __________________ 

 

Q1.3. আপনি সদ্য হে নিনিরট এরসনিরলি তাে কথা হিরব বলিু, একটি খাোপ হথরক অ্সাধ্ােণ হস্করল, আপনি 

নিম্ননলনখত নবেয়গুনলরক কীিারব নিনহ্নত কেরবি …? 

  

খাোপ
 

হিাটািটি
 

ি
ারলা 

খুবই
 ি

ারলা 

অ্
সাধ্ােণ

 

a. অ্যাপরয়ন্টরিন্ট কোরিা এবং এই সদ্য নিনিরটে িরধ্য েতটা সিয় পাে েরয় োয়      

b. আিারদ্ে সরে অ্যাপরয়ন্টরিন্ট কোরত আপিাে কারি উপলব্ধ থাকা নবকল্প 

(হেিি হফাি, অ্িলাইি ইতযানদ্) 
     

c. আিো েত সিয় হখালা থানক      

d. আিারদ্ে সরে হোগারোগ বা আিারদ্ে কারি হপ ৌঁিারিাে নবেরয় আপিাে সানবণক 

অ্নিজ্ঞতা 
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প্রমতমিো (ঐমিক) 

Q1.4. আিারদ্ে সরে হোগারোগ কো, আিারদ্ে কারি হপ ৌঁিারিা বা আিারদ্ে সরে একটি অ্যাপরয়ন্টরিরন্টে বযবস্থ্া কো - 

ইতযানদ্ নবেরয় অ্িগু্রে করে ইনতবািক বা হিনতবািক হেরকারিা ধ্েরিে িন্তবয োখুি। 
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মিিাগ 2: হেন্টায়র হপ ৌঁোয়িা 
 

এই মিিায়গ, আপিার েেয করা মিমেয়ের কথাই মিয়িচিা কয়র উত্তর মেি… 

 

Q2.1. আপিাে অ্যাপরয়ন্টরিরন্টে সিয় পাে েরয় োওয়াে পরেও আপিারক নেরসপশি এনেয়ায় কত সিয় ধ্রে অ্রপক্ষা 
কেরত েরয়রি?  

 5 নিনিরটে হথরক কি সিয় 

 5 হথরক 10 নিনিট 

 11 হথরক 20 নিনিট 

 21 হথরক 30 নিনিট 

 30 নিনিরটে হথরক হবনশ সিয় 

 আনি হকারিা অ্যাপরয়ন্টরিন্ট কোইনি 

 

Q2.2. একটি খাোপ হথরক অ্সাধ্ােণ হস্করল, আপনি নিম্ননলনখত নবেয়গুনলরত কত হেট হদ্রবি …? 

  

খাোপ
 

হিাটািটি
 

ি
ারলা 

খুবই
 ি

ারলা 

অ্
সাধ্ােণ

 

a. নেরসপশি/ প্রতীক্ষা কোে িায়গায় আপিাে েত সিয় ধ্রে 

অ্রপক্ষা কেরত েরয়নিল 
     

b. নেরসপশি/প্রতীক্ষা কোে িায়্গা কতটা স্বািদযিয় নিল      

c. নেরসপশি কিীে হস িিযরবাধ্      

d. আপনি বঝুরত পারেি এিি িাোয় আপিাে সরে কথা বলাে 

নদ্ক হথরক নেরসপশি কিীে দ্ক্ষতা  
     

e. আিারদ্ে অ্বস্থ্ারিে সুনবধ্ািিক নদ্ক       

f. আপিাে এরস হপ ৌঁিারিা হথরক আপিারক পেীক্ষাে ঘরেে নদ্রক 

নিরয় োওয়া পেণন্ত আপিাে সানবণক অ্নিজ্ঞতা 
     

 

প্রমতমিো (ঐমিক) 

Q2.3. আপিাে এরস হপ ৌঁিারিা হথরক আপিারক হকারিা পেীক্ষাে ঘরে নিরয় োওয়া পেণন্ত আপিাে অ্নিজ্ঞতাে নবেরয় 

অ্িগু্রে করে ইনতবািক বা হিনতবািক হেরকারিা ধ্েরিে িন্তবয োখুি।  
 

 

 

http://www.google.com/imgres?um=1&sa=N&rls=com.microsoft:en-us:IE-SearchBox&hl=en&tbm=isch&tbnid=knQa5NeNzgiQFM:&imgrefurl=http://www.ih


  
 

প্রাইিানে হকয়াে ক্লারয়ন্ট অ্নিজ্ঞতাে সিীক্ষা (সমূ্পণণ পাইলট পেীক্ষাে সংস্কেণ) 

5পৃষ্ঠাে 14 

মিিাগ 3: আপিার অ্যাপয়েন্টয়িন্ট  

 

আপিার েেয করা মিমেয়ের কথাই মিয়িচিা কয়র উত্তর মেি… 

 

Q3.1. আপনি কী কােরণ নিনিট কেরত এরসরিি হসই নিরয় হকারিা হেলথ হকয়াে হপ্রািাইডারেে সরে কথা বলাে আরগ 

আপিারক পেীক্ষা করক্ষ কত সিয় অ্রপক্ষা কেরত েয়? [আপমি একামিক িযমির েয়ে কথা িলয়ল, েিার প্রথয়ি 

হ  হেলথ হকোর হপ্রািাইডায়রর েয়ে কথা িয়লি হেোই প্রয় ােয েয়ি] 

 সরে সরেই হেলথ হকয়াে হপ্রািাইডােরক হদ্খাই 

 পাৌঁি নিনিরটে হথরক কি সিয় 

 পাৌঁি হথরক 10 নিনিট 

 11 হথরক 20 নিনিট 

 21 হথরক 30 নিনিট 

 30 নিনিরটে হথরক হবনশ সিয় 

 প্ররোিয িয় 

 

Q3.2. একটি খাোপ হথরক অ্সাধ্ােণ হস্করল, আপনি নিম্ননলনখত নবেয়গুনলরত কত হেট হদ্রবি …? 

  

খাোপ
 

হিাটািটি
 

ি
ারলা 

খুবই
 ি

ারলা 

অ্
সাধ্ােণ

 

a. পেীক্ষা করক্ষে পনেেন্নতা       

b. আপনি কী কােরণ নিনিট কেরত এরসরিি হসই নিরয় ডাক্তাে/ হেলথ হকয়াে 

হপ্রািাইডারেে সরে কথা বলাে আরগ আপিারক পেীক্ষা করক্ষ েত সিয় অ্রপক্ষা 
কেরত েয় 
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Q3.3a. আপনি হে প্রিাি ডাক্তাে/হেলথ হকয়াে হপ্রািাইডারেে সরে কথা বরলি অ্িগু্রে করে তা নিনহ্নত করুি। 
শুধ্ুিাত্র একটি নিনহ্নত করুি। 
    

 আপিাে নিয়নিত ডাক্তাে 

 অ্িয ডাক্তাে 

 আপিাে নিয়নিত িাসণ প্রযাকটিশিাে 

 অ্িয িাসণ প্রযাকটিশিাে 

 একিি নক্লনিকযাল অ্যানসসটযান্ট 

 একিি পদ্-নিনকৎসক, ফুট হকয়াে নবরশেজ্ঞ 

 একিি নফনিওরথোনপস্ট 

 একিি হথোনপস্ট, কাউনিলে 

 একিি কনিউনিটি হেলথ কিী, ক্লারয়ন্ট সারপাটণ  কিী 
 একিি ডারয়রটনশয়াি, নিউনিশনিস্ট 

 একিি হেসনপরেটনে হথোনপস্ট 

 একিি লযাকরটশি নবরশেজ্ঞ 

 একিি ফািণানসস্ট 

 অ্িযািয (অ্িগু্রে করে উরেখ করুি):   _____________________ 

 

Q3.3b. আপিাে সদ্য নিনিরট আপনি অ্িয হকায়িা হেলথ হকয়াে হপ্রািাইডারেে সরে কথা বরল থাকরল অ্িগু্রে করে 

তা উরেখ করুি। প্ররোিয েিগুমলয়ত টিক নিহ্ন নদ্ি।  
 

 একিি ডাক্তাে 

 একিি িাসণ প্রযাকটিশিাে 

 একিি নক্লনিকযাল অ্যানসসটযান্ট 

 একিি পদ্-নিনকৎসক, ফুট হকয়াে নবরশেজ্ঞ 

 একিি নফনিওরথোনপস্ট 

 একিি হথোনপস্ট, কাউনিলে 

 একিি কনিউনিটি হেলথ কিী, ক্লারয়ন্ট সারপাটণ  কিী 
 একিি ডারয়রটনশয়াি, নিউনিশনিস্ট 

 একিি হেসনপরেটনে হথোনপস্ট 

 একিি লযাকরটশি নবরশেজ্ঞ 

 একিি ফািণানসস্ট 

 অ্িযািয (অ্িগু্রে করে উরেখ করুি):   _____________________ 
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Q3.4. নিনিরটে সিরয় আপনি হে প্রিাি হেলথ হকয়াে হপ্রািাইডারেে সরে কথা বরলরিি হসই নদ্ক হথরক, একটি খাোপ 

হথরক অ্সাধ্ােরণে হস্করল, আপনি নিম্ননলনখত নবেরয় বযনক্তটিরক কত হেট হদ্রবি …? 

  

খাোপ
 

হিাটািটি
 

ি
ারলা 

খুবই
 ি

ারলা 

অ্
সাধ্ােণ

 

a. আপিাে সিসযাে কথা শুরিরিি      

b. আপিাে সরে িারলা বযবোে করেরিি      

c. আপিারক পেণান্ত সিয় নদ্রয়রিি      

d. আপনি বঝুরত পারেি এিি িাোয় কথা বরলরিি       

e. এিি িারব সবনকিু বনুঝরয়রিি োরত আপনি সেরিই 

বঝুরত পারেি 
     

f. আপিাে িানেদ্া ও পিরদে প্রনত িিে নদ্রয়রিি      

g. আপিাে হকয়াে ও নিনকৎসাে নবেরয় নসদ্ধান্ত হিওয়াে 

নদ্ক হথরক আপিাে ইো িরতা আপিারক িনিত হেরখরিি 
     

h. আপিারক প্রশ্ন নিজ্ঞাসা কেরত উৎসাে নদ্রয়রিি      

i. আপিাে হিনডরকল ইনতোস িািরতি      

j. আপিাে নিনিট হশে েরয় োওয়াে পরে আপিারক কী 
কেরত েরব হসই নবেরয় আপিারক স্পষ্ট নিরদ্ণশ নদ্রয়রিি 

     

k. আপনি কী কােরণ নিনিরট এরসরিি হসই নিরয় 

ডাক্তাে/হেলথ হকয়াে হপ্রািাইডারেে সরে কথা বলাে 

নবেরয় আপিাে সানবণক অ্নিজ্ঞতা 
     

 

 

প্রমতমিো (ঐমিক) 

Q3.5. আপনি নক কােরণ নিনিরট এরসনিরলি তা নিরয় ডাক্তাে/হেলথ হকয়াে হপ্রািাইডারেে সরে কথা বলাে হক্ষরত্র 

আপিাে অ্নিজ্ঞতাে নবেরয় অ্িগু্রে করে ইনতবািক বা হিনতবািক হেরকারিা ধ্েরিে িন্তবয োখুি। 
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মিিাগ 4: হেলথ হকোর হপ্রািাইডায়রর েয়ে কথা িলার পয়র 

 

এই মিিায়গ, আপিার েেয করা মিমেয়ের কথাই মিয়িচিা কয়র উত্তর মেি… 

 

Q4.1. আপনি িরল োওয়াে আরগ নিম্ননলনখত নবেয়গুনলে হকারিা একটি নিরয় নক নেরসপশরিে কিীে সরে কথা 

বরলরিি? প্ররোিয সবগুনলরত টিক নিহ্ন নদ্ি। 
 িরল োওয়াে আরগ নেরসপশরিে কিীে সরে কথা বনলনি (Q4.3 িং প্রয়ে চয়ল আেিু) 

 আিারদ্ে সরে আে একটি অ্যাপরয়ন্টরিরন্টে বযবস্থ্া কো 
 পেীক্ষা/ পেবতী পেীক্ষানিেীক্ষাে নদ্িক্ষণ নস্থ্ে কো 
 হকারিা অ্যাপরয়ন্টরিন্ট হিওয়া/ হকারিা নবরশেরজ্ঞে পোিশণ হিওয়া 
 প্রশ্ন নিজ্ঞাসা কো 
 অ্িযািয (অ্িগু্রে করে উরেখ করুি):  _________________________ 

 

 

Q4.2. একটি খাোপ হথরক অ্সাধ্ােণ হস্করল, আপনি নিম্ননলনখত নবেয়গুনলরত কত হেট হদ্রবি … ? 

  

খাোপ
 

হিাটািটি
 

ি
ারলা 

খুবই
 ি

ারলা 

অ্
সাধ্ােণ

 

a. আপিাে নিনিরটে পরে আপিারক কী কেরত েরব হসই নবেরয় নেরসপশরিে 

কিীে হদ্ওয়া তরথযে স্পষ্টতা  
     

b. নেরসপশি কিীে সেরোনগতা      

c. আপিাে ডাক্তাে/হেলথ হকয়াে হপ্রািাইডােরক হদ্খারিাে পরে নেরসপশরিে 

কিীে সরে কথা বলাে নবেরয় আপিাে সানবণক অ্নিজ্ঞতা 
     

 

প্রমতমিো (ঐমিক) 

Q4.3. আিারদ্ে সরে আপিাে নিনিরটে হশরেে নবেরয় অ্িগু্রে করে ইনতবািক বা হিনতবািক হেরকারিা ধ্েরিে িন্তবয 

োখুি। 
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মিিাগ 5: আপিার েেয করা মিমেয়ের মিষয়ে আপিার োমিিক অ্মিজ্ঞতা 
 

Q5.1. আপনি সদ্য হে নিনিরট এরসনিরলি তাে কথা হিরব বলিু, একটি খাোপ হথরক অ্সাধ্ােণ হস্করল, আপনি 

নিম্ননলনখত নবেয়গুনলরক কীিারব নিনহ্নত কেরবি … ? 

  

খাোপ
 

হিাটািটি
 

ি
ারলা 

খুবই
 ি

ারলা 

অ্
সাধ্ােণ

 

a. নিনিরট আপনি হে হেলথ হকয়াে হপ্রািাইডােরক হদ্নখরয়রিি তাে উপরে আপনি 

আস্থ্া হদ্খারত হপরেরিি  
     

b. আপিাে স্বারস্থ্যে তথয আপিাে প্রতযাশা িরতাই সেুনক্ষত িারব/ হগাপিীয়তাে 

সরে োখা েরয়রি  
     

c. আপিাে হকয়াে এবং নিনকৎসা পনেিালিাে নবেরয় আপিাে পাওয়া তরথযে 

উপরোনগতা 
     

d. আপিাে সদ্য কো নিনিরটে নবেরয় আপিাে সানবণক অ্নিজ্ঞতা       

 

প্রমতমিো (ঐমিক) 

Q5.2. আপিাে সদ্য কো নিনিরটে নবেরয় আপিাে সানবণক অ্নিজ্ঞতাে কথা হিরব, হকাি …? 

a. দ্ইুটি নিনিস নবরশে িারব িারলা করে কো েয়:  

    1. _______________________________________________________________________ 

    2. _______________________________________________________________________ 

 

b. দ্ইুটি নিনিস উন্নত কো হেরত পােত?  

    1. _______________________________________________________________________ 

    2. _______________________________________________________________________ 
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মিিাগ 6: গত িের িা অ্িুরূপ েিয়ে আিায়ের কায়ে মিমেে করয়ত আোর মিষয়ে আপিার 

অ্মিজ্ঞতা 
িীরিে করয়কটি প্রশ্ন আরগ নিজ্ঞাসা কো প্ররশ্নে অ্িরুূপ। তরব, আপিাে সদ্য কো নিনিরটে পনেবরতণ  আিো িাই হে 

আপনি আরো বি হপ্রক্ষাপরট িাবিু হেিি ধ্রুি মিগত িেয়র িা অ্িরুূপ েিয়ে আিারদ্ে সরে আপিাে েওয়া 

অ্নিজ্ঞতা।  
 

Q6.1. হশেবাে আপনি েখি অ্সুস্থ্ েরয়নিরলি বা আপিাে স্বাস্থ্যিনিত সিসযা নিরয় উনিগ্ন েরয় প্রথিবাে আপনি 

আপিাে ডাক্তাে বা িাসণ প্রযাকটিশিােরক হদ্খারত আসাে হিষ্টা করেনিরলি হসই নদ্ি হথরক আদ্রত আপনি েরব তারক বা 
অ্নফরস অ্িয কাউরক হদ্খারত পারেি তাে িরধ্য কত নদ্ি পাে েরয় নগরয়নিল? 

 একই নদ্রি 

 পরেে নদ্রি 

 2-19 নদ্রি (নদ্রিে সংখযা নলখুি:  _______) 

 20 বা তাে হবনশ নদ্রি 

 প্ররোিয িয় (িািা হিই/ বলরত িাোি) 

 

Q6.2. আপনি েখি আপিাে ডাক্তাে বা িাসণ প্রযাকটিশিােরক হদ্খারত আরসি তখি তাো বা অ্িয হকউ কত ঘি ঘি 

অ্নফরস থাকরতি…? 

  

ক
খিও

 িয়
 

ক
খিও

 সখিও
 

িারঝ
িরধ্য 

প্রায়ই 

সবণদ্া 

a. সুপানেশ কো নিনকৎসাে নবেরয় আপিারক প্রশ্ন নিজ্ঞাসা কোে সুরোগ 

নদ্রয়রিি 
     

b. আপিাে হকয়াে ও নিনকৎসাে নবেরয় নসদ্ধান্ত হিওয়াে নদ্ক হথরক আপিাে 

ইো িরতা আপিারক িনিত হেরখরিি 
     

c. আপিারক পেণান্ত সিয় নদ্রয়রিি      
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Q6.3. নবগত বিরে বা অ্িরুূপ সিরয় আপনি আিারদ্ে কারি নিনিট কেরত এরস হে নবনিন্ন ডাক্তাে/হেলথ হকয়াে 

হপ্রািাইডােরক হদ্নখরয়রিি অ্িগু্রে করে তারদ্ে নিনহ্নত করুি। প্ররোিয েিগুমলয়ত টিক নিহ্ন নদ্ি। 
 একিি ডাক্তাে 

 একিি িাসণ প্রযাকটিশিাে 

 একিি নক্লনিকযাল অ্যানসসটযান্ট 

 একিি পদ্-নিনকৎসক, ফুট হকয়াে নবরশেজ্ঞ 

 একিি নফনিওরথোনপস্ট 

 একিি হথোনপস্ট, কাউনিলে 

 একিি কনিউনিটি হেলথ কিী, ক্লারয়ন্ট সারপাটণ  কিী 
 একিি ডারয়রটনশয়াি, নিউনিশনিস্ট 

 একিি হেসনপরেটনে হথোনপস্ট 

 একিি লযাকরটশি নবরশেজ্ঞ 

 একিি ফািণানসস্ট 

 অ্িযািয (অ্িগু্রে করে উরেখ করুি):   _____________________ 

 অ্িয ডাক্তাে/হেলথ হকয়াে হপ্রািাইডােরদ্ে হদ্খাইনি (Q6.5 িং প্রয়ে চয়ল আেিু)] 

 

Q6.4. নবগত এক বিরে বা অ্িরুূপ সিরয় আিারদ্ে কারি নিনিট কেরত এরস আপনি একানধ্ক ডাক্তাে/হেলথ হকয়াে 

হপ্রািাইডােরক হদ্নখরয়রিি বরল িানিরয়রিি। এরদ্ে সবাইরক একসারথ ধ্রে নিরয়, কখিও িয় হথরক সবণদ্াে এক হস্করল, 

কত ঘি ঘি …? 

  ক
খিও

 িয়
 

ক
খিও

 সখিও
 

িারঝ
িরধ্য 

প্রায়ই 

সবণদ্া 

a. তারদ্ে হদ্রখ িরি েরয়রি হে তাো আপিাে হিনডরকল ইনতোস িারিি       

b. তাো আপিাে হকয়াে এবং নিনকৎসাে নবেরয় ো নকিু বরলরিি তাে িরধ্য নক 

ধ্াোবানেকতা নিল 
     

c. আপিাে হকয়াে নিরত তারদ্ে নক একসারথ নিরল িারলা করে কাি কেরত হদ্খা 
হগরি 
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Q6.5. নবগত এক বিে বা অ্িরুূপ সিয় ধ্রে আপনি এখারি হেসিস্ত ডাক্তাে/হেলথ হকয়াে হপ্রািাইডাে কাে কয়রি 

তায়ের োড়া অ্িয কাউরক নক হদ্নখরয়রিি?  প্ররোিয েিগুমলয়ত টিক নিহ্ন নদ্ি। 
 অ্িয ডাক্তাে 

 একিি নবরশেজ্ঞ 

 একিি িাসণ 
 একিি িাসণ প্রযাকটিশিাে 

 একিি নিউনিশনিস্ট বা একিি ডায়রটনিশাি 

 একিি নফনিওরথোনপস্ট বা একিি অ্ক্যযরপশিাল হথোনপস্ট 

 একিি িরিানবদ্ বা সািানিক কিী 
 একিি পনেপূেক/ নবকল্প বযনক্ত (উদ্ােেণস্বরূপ, অ্ক্যযপাংিানেস্ট, নিরোপ্রযাক্টে, হেনিস্টাে কো িযাসাি হথোনপস্ট) (অ্িুগ্রে করে 

নিনদ্ণষ্ট করুি):____________________ 

 অ্িযািয (অ্িুগ্রে করে উরেখ করুি):   _____________________ 

 অ্িয ডাক্তাে/হেলথ হকয়াে হপ্রািাইডােরদ্ে হদ্খাইনি (Q6.7 িং প্রয়ে চয়ল আেুি) 

 

Q6.6. আপনি নবগত এক বিে ধ্রে বা অ্িরুূপ সিয় ধ্রে হে সিস্ত নবনিন্ন িায়গা হথরক হকয়াে হপরয়রিি হসখািকাে 

আপিাে হদ্খারিা নবনিন্ন ডাক্তাে/হেলথ হকয়াে হপ্রািাইডারেে কথা হিরব বলিু, কত ঘি ঘি…?  

  

ক
খিও

 িয়
 

ক
খিও

 সখিও
 

িারঝ
িরধ্য 

প্রায়ই 

সবণদ্া 

a. তারদ্ে প্ররতযকরক হদ্রখ িরি েরয়রি হে তাো আপিাে হিনডরকল ইনতোস 

িারিি  
     

b. তারদ্ে প্ররতযকরক হদ্রখ িরি েরয়রি হে তারদ্ে কারি আপিাে সাম্প্রনতক পেীক্ষা 
বা পেীক্ষাে ফলাফল আরি 

     

c. আপিাে হকয়াে নিরত তারদ্ে নক একসারথ নিরল িারলা করে কাি কেরত হদ্খা 
হগরি 

     

 

Q6.7. অ্িয নদ্রক, হশেবাে েখি সন্ধযাে নদ্রক, সপ্তাোরন্ত বা সেকানে িুটিে নদ্রিে েখি আপিাে হিনডরকল হকয়ারেে 

প্ররয়ািি েরয়নিল তখি িরুনে নবিারগ িা নগরয়ই হকয়াে পাওয়া কতটা সেি নিল?  

খুবই সিসযাপূণণ অ্ল্পনবস্তে সিসযাপূণণ 
অ্ল্পনবস্তে 

সিসযািকু্ত 

এরকবারেই 

সিসযািকু্ত 

প্ররোিয িয়/এিিটা কোে 

কখিও হিষ্টা কনেনি/কখিও 

হকয়ারেে প্ররয়ািি েয়নি 
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মিিাগ 7: প্রেে/েিতত্ত্ব  

Q7.1. আপিাে নিম্ননলনখরতে হকারিা একটি নক আরি? প্ররোিয েিগুমলয়ত টিক নিহ্ন নদ্ি।  
 গুরুতে অ্সুস্থ্তা (দ্ীঘণনদ্ি ধ্রে হোরগ হিাগাে িরতা অ্বস্থ্া হেিি ডায়রবটিস, োরটণ ে অ্বস্থ্া ইতযানদ্) 

 িািনসক অ্সুস্থ্তা 
 হবরি ওঠাে নদ্ক হথরক অ্ক্ষিতা 
 পিারশািাে নদ্ক হথরক অ্ক্ষিতা 
 শােীনেক অ্ক্ষিতা 
 ইনিয়গত অ্ক্ষিতা (হেিি শুিরত বা হদ্খরত সিসযা) 
 ড্রারগে প্রনত নিিণ েশীলতা বা িরদ্ে প্রনত আসনক্ত 

 অ্িযািয (অ্িগু্রে করে উরেখ করুি): _______________________ 

 উত্তে িা হদ্ওয়াই পিদ কেব 

 

Q7.2. সাধ্ােণ িারব, আপনি আপিাে স্বাস্থ্যরক সািনগ্রক িারব কত হেট হদ্রবি?  

খাোপ হিাটািটুি িারলা খুবই িারলা অ্সাধ্ােণ 

     

 

Q7.3. আপনি আপিাে হেলথ হকয়ারেে িিয কত নদ্ি ধ্রে আিারদ্ে কারি হদ্খারত আসরিি? 

 িয় িারসে কি 

 িয় িাস হথরক এক বিরেে কি সিয় 

 এক বিে হথরক নতি বিরেে কি সিয় 

 নতি বিে হথরক পাৌঁি বিরেে কি সিয় 

 পাৌঁি বিে বা তাে হবনশ সিয় 

 

Q7.4. আপনি নবগত এক বিরে বা অ্িরুূপ সিরয় আপিাে নিরিে হিনডরকল হকয়ারেে িিয আিারদ্ে কারি কতবাে 

নিনিট করেরিি? 

 একবাে 

 দ্ইুবাে 

 নতিবাে 

 িােবাে 

 পাৌঁি বা তাে হবনশ বাে 
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Q7.5. আপনি নক আিারদ্ে পনেরেবা আপিাে বনু্ধবান্ধব বা আপিাে পনেবারেে কাউরক নিরত সুপানেশ কেরবি? 

শুধ্ুিাত্র একটি নিনহ্নত করুি। 
 অ্বশযই কেব 

 েয়রতা কেব 

 েয়রতা 
 েয়রতা কেব িা 
 এরকবারেই কেব িা 
 

 

 

আিায়ের েিীক্ষা েম্পন্ন করার েিয আপিায়ক িিযিাে োিাই। 
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