পনরন ষ্ট ক
গ্রাহক স্ব-প্রতিবেদন িামাক মূল্যায়ন
নামঃ___________________________________ নলঙ্গঃ

পুরুষ মনহলা

জন্ম তানরখঃ __________________ বয়সঃ____________ আজন্থকর তানরখঃ_____________

িামাবকর েযেহার –
১। অনুগ্রহ কন্থর প্রন্থ াজয বক্সগুন্থলান্থত টটকা নিন
১ক তিগাবরট

কখনও না
আন্থগ বযবহার করতাম
এখন বযবহার কনর

১খ ই-তিগাবরট/ভেইপ

কখনও না
আন্থগ বযবহার করতাম
এখন বযবহার কনর

১খ পাইপ

কখনও না
আন্থগ বযবহার করতাম
এখন বযবহার কনর

১গ তিগার

কখনও না
আন্থগ বযবহার করতাম
এখন বযবহার কনর

১ঘ িামাক তিোবনা

কখনও না
আন্থগ বযবহার করতাম
কখনও না
এখন বযবহার কনর

২। তকান েয়বি আপনন প্রথম িামাক ভখবয়তিবল্ন?
৩। তকান বয়ন্থস আপনন তনয়তমি তামাক তসবন শুরু কন্থরন?
৪। প্রনতনিন আপনন কয়টট নসগান্থরট খান?
৫। কতনিন পর পর আপনন ই-নসগান্থরট/তভইপ বযবহার কন্থরন?
৬। ঘুম তেন্থক উঠার কত নমননট পর আপনন নিন্থনর প্রেম নসগান্থরট (বা অনয তকান
তামাক দ্রবয) খান?
৬। আপনন নক মান্থে মান্থে রান্থত ঘুম তেন্থক উন্থঠ িূমপান বা অনয তকান তামাক দ্রবয
বযবহার কন্থরন?

হযাাঁ না

স্বাস্থকর জীবন, তামাক এবং আপনন সারগ্রন্থের পাঠ হন্থত তত তনওয়া। সম্পানিত এবং সংন্থ ানিত তেব্রুয়ানর ২০১২। পনরন ষ্ট ক। রাটগাস, স রবাটস উড
জনসন তমনডন্থকল স্কুল, আসক্তি মন্থনান্থরাগনবিযা নবভাগ।

৭। আপনার ঘন্থর তক িূমপান কন্থর?
প্রন্থ াজয সবগুন্থলান্থত টটকনিহ্ন নিন:

তকউ না
নপতামাতা
ভাই/তবান
উন্থেখন্থ াগয অনযানয
রুমন্থমট

৮। আপনন নক োিার ভেিবর ধূমপান কন্থরন?

হযাাঁ না

৯। এই মুহুন্থতস আপনার কান্থে তামাক বযবহার বন্ধ করা কতটা গুরুত্বপূর্?ণ
ত তকান একটটন্থত টটকা নিন।
১

২

৩

৪

তমান্থটই
গুরুত্বপূর্ স
নয়

৫

৬

৭

৮

৯

মাোমাক্তে
গুরুত্বপূর্ স

১০
অতযন্ত
গুরুত্বপূর্ স

িামাক িংক্রান্ত ভরাগ
১০। ননন্থির তকানগুন্থলা আন্থগ নেন্থলা বা এখন্থনা আন্থে? (প্রন্থ াজয বন্থক্স টটক নিন)
অযানরেনময়া/ অননয়নমত
হৃতস্পন্দন
শ্বাসকষ্ট বা ক্রননক ব্রঙ্কাইটটস
কযান্সার (তকান প্রকার)
সংবহন সমসযা
ডায়ান্থবটটস
আগাম ঋতু জরা
অনযানয অসুখ (নববরর্):

এম্ফাইন্থজমা

ওন্থবনসটট/ অনতনরি ওজন

হযানলন্থটানসস/ ননঃশ্বান্থস
িুগন্ধ
স
হাটস অযাটাক/ তরাগ
ধ্বজভঙ্গ
বন্ধযাত্ব
ইনে্লুন্থয়ঞ্জা/ ঘন ঘন ে্লু

তপনিক আলসার
ননউন্থমাননয়া
নখাঁিুনন
তরাক
বনলন্থরখা

স্বাস্থকর জীবন, তামাক এবং আপনন সারগ্রন্থের পাঠ হন্থত তত তনওয়া। সম্পানিত এবং সংন্থ ানিত তেব্রুয়ানর ২০১২। পনরন ষ্ট ক। রাটগাস, স রবাটস উড
জনসন তমনডন্থকল স্কুল, আসক্তি মন্থনান্থরাগনবিযা নবভাগ।

ভিবে ভদওয়ায় ইচ্ছা
১১। অনুগ্রহ কন্থর ভে েক্তেয আপনার েিণমান অেস্থাবক েযাখযা কবর, তসই বন্থক্স টটক মাকস নিন:
১১ক আনম বতসমান্থন িূমপান/তামাক বযবহার কনর এবং আগামী
েয় মান্থস োড়ার ইচ্ছা তনই
১১খ আনম আগামী ৩০ নিন্থন না, নকন্তু আগামী েয় মান্থস অব যই
তেন্থড় তিওয়ার তিষ্টা করন্থবা
১১গ আনম বতসমান্থন তটা িূমপান কনর তার তেন্থক বৃহি
পনরমান্থন (অন্থিক
স বা তার িাইন্থত তব ী) কমান্থত তিষ্টা করন্থবা,
নকন্তু পুন্থরাপুনর তেন্থড় নিন্থত আগ্রহী না।
১১ঘ আনম আগামী মান্থসর মন্থিয িূমপান/ তামাক তসবন োড়ন্থত
আগ্রহী, ত ন্থকান িরন্থনর সহায়তা তপন্থত আনম আগ্রহী।
১২। আপনন তামাক তসবন বন্ধ কন্থর নিন্থত পারন্থবন, এ ননন্থয় আপনন কতটা আত্মনবশ্বাসী? ত ন্থকান একটট
বন্থক্স টটকা নিন।
১
তমান্থটই
গুরুত্বপূর্ স
নয়

২

৩

৪

৫
মাোমাক্তে
গুরুত্বপূর্ স

৬

৭

৮

৯

১০
অতযন্ত
গুরুত্বপূর্ স

স্বাস্থকর জীবন, তামাক এবং আপনন সারগ্রন্থের পাঠ হন্থত তত তনওয়া। সম্পানিত এবং সংন্থ ানিত তেব্রুয়ানর ২০১২। পনরন ষ্ট ক। রাটগাস, স রবাটস উড
জনসন তমনডন্থকল স্কুল, আসক্তি মন্থনান্থরাগনবিযা নবভাগ।

