
Antibiotic Stewardship  
for Acute Respiratory Infections 
The Milstein Toolkit for Ambulatory Care Practices

Patient Survey (Bengali)
The patient survey assesses patients’ knowledge and attitudes around 
antibiotic use and resistance, as well as their perceptions about patient-
provider communication when they present with acute respiratory 
infection symptoms. The patient survey is also an educational tool—the 
responses to the survey questions about antibiotic use and resistance are 
provided back to the patient after they return their response. 

The patient survey is available in seven languages: Bengali, French 
Creole, English, Korean, Mandarin, Russian, and Spanish. This file 
includes the patient survey and answer key in Bengali.

For more information on the background and usage of this tool, or 
versions in different languages, see the full toolkit at the UHF website, 
www.uhfnyc.org.

The strategies, recommendations, and tools included in this publication are intended to provide a basic 
framework for improving outpatient antibiotic prescribing practices that can be customized to meet the 
needs of individual practices regardless of size, academic teaching status, staffing model, patient 
population, or available resources. United Hospital Fund makes no representations or warranties of any 
kind regarding the toolkit, including, without limitation, as to the accuracy of the information provided. 
The information provided is not medical or legal advice and should not be relied upon as such, nor should 
the information be used as a substitute for clinical or legal judgment. UHF does not assume liability for 
any damage or injury from the use or misuse of any information provided herein. We ask that you please 
acknowledge United Hospital Fund in the use of this resource, even if you modify or adapt it. Any use, 
modification, or adaptation of this resource is done at the user’s discretion and the user assumes 
responsibility for the outcome.

Funds for this toolkit were provided consistent with multidrug resistant research activities of the Milstein 
Programs in chemical biology and medicinal chemistry directed by Dr. Carl Nathan at Weill Cornell 
Medical College. 
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ইউনাইেটড হাসপাতাল ফা� ও [Insert Hospital Name] অয্াি�বােয়ািটক বয্বহার সং�া� 
জিরপ 

অয্াি�বােয়ািটক হেলা এক ধরেনর ওষুধ, িকছু েরােগর িচিকৎসা করার জনয্ �া�য্েসবা �দানকারীরা এই ওষুধগেলার 
ে�সি�পশন িদেয় থােকন৷ সাধারণ অয্াি�বােয়ািটেকর উদাহরণ হেলা েপিনিসিলন, অয্ােমাি�িসিলন, ও Z-Pak। 

[Insert Hospital Name] আমােদর েরাগীেদর �াে�য্র উ�িত এবং অয্াি�বােয়ািটেকর যথাযথ বয্বহার িনি�ত করার জনয্ 
�িত�িতব�। অয্াি�বােয়ািটেকর বয্বহার স�েকর্  েরাগীেদরেক েশখােনা িনেয় আমরা কাজ করার সময় িনেচর জিরেপ েদয়া 
আপনার জবাবগেলা আমােদরেক সাহাযয্ করেব৷ আপনার জবাবগেলা েবনামী থাকেব৷  

1. অনু�হ কের আপনার আগমেনর কারণ িনবর্াচন করন৷  
a. � �সনতে�র উপেরর অংেশ সং�মেণর ল�ণসমূহ 

(েযমন কািশ, সিদর্, গলা বয্থা) 
b. � অনয্ানয্ েরাগ 

 

2. আপিন িক আজ �সনতে�র উপেরর অংেশ সং�মেণর 
ল�ণসমূেহর কারেণ এখােন এেসেছন (েযমন সিদর্, কািশ, 
গলা বয্থা), আপিন িক মেন কেরন েয আপনার একিট 
অয্াি�বােয়ািটক �েয়াজন?  
a. � হয্াঁ 
b. � না  
c. � আিম জািন না  
d. � �েযাজয্ নয় (আিম অনয্ িকছুর জনয্ এখােন এেসিছ) 

 

3. অয্াি�বােয়ািটক এগেলার �ারা সংঘিটত সং�মেণর িবরে� 
লড়াই কের: 
a. � ভাইরাস 
b. � বয্াকেটিরয়া 
c. � ভাইরাস ও বয্াকেটিরয়া 

 

4. অয্াি�বােয়ািটক ছাড়াই েবিশরভাগ কািশ ও ঠা�ার উ�িত 
ঘেট  
a. � সতয্ 
b. � িমথয্া 

 

5. এই েরাগগেলার মেধয্ েকানগেলা অয্াি�বােয়ািটক িদেয় 
িচিকৎসা করা উিচত? (েনাট: 1িটর েবিশ উত্তর �েযাজয্ 
হেত পাের) 
a. � সিদর্  
b. � �ু 
c. � ঠা�া 
d. � তী� গলা বয্থা (Strep throat) 
e. � �ংকাইিটস 

7. বািক থাকা অ�াি�বােয়া�টক�েলা ভিবষ�েত 
সং�মেণর িচিকৎসা করার জন� আিম ব�বহার 
করেত পাির 
a. � সতয্ 
b. � িমথয্া 

 
8. কেয়কিদন পর যিদ আিম ভােলা েবাধ কির, তাহেল 

িনধর্ািরত সমেয়র আেগই আমার অয্াি�বােয়ািটক �হণ 
করা ব� কের েদয়া যায় 
a. � সতয্ 
b. � িমথয্া 

 

9. েকােনা �া�য্েসবা �দানকারীেক না েদিখেয় আত্মীয়-�জন, 
ব�ু-বা�ব, বা অনয্েদর কাছ েথেক অয্াি�বােয়ািটক িনেল 
েকােনা সমসয্া েনই 
a. � সতয্ 
b. � িমথয্া 

 

10. অনু�হ কের আপনার বয়স িনবর্াচন করন 
a. � 18-29 
b. � 30-49 
c. � 50-64 
d. � 65 বছর বা তারেচেয় েবিশ 

 

11. অনু�হ কের আপনার েজ�ার িনবর্াচন করন 
a. � পুরষ  
b. � মিহলা 
c. � অনয্ানয্ 

 

12. অনু�হ কের আপনার পছে�র ভাষা িনবর্াচন করন 
a. � ইংেরিজ  
b. � �য্ািনশ 
c. � রশ  
d. � চীনা 
e. � অনয্ানয্: ____________

 

6. সাধারণভােব, অয্াি�বােয়ািটক খুব েবিশ বয্বহার করা 
হেল েসগেলা ভিবষয্েত কাজ নাও করেত পাের 
a. � সতয্ 
b. � িমথয্া 

�েযাজয্ হেল অনু�হ কের েপছেনর অংশিট পরূণ করন। 

 



 

(যিদ আপিন �সনতে�র উপেরর অংেশ সং�মেণর ল�ণসমূহ (েযমন কািশ, সিদর্ , গলা বয্থা) 
ছাড়া অনয্ েকােনা কারেণ এখােন এেস থােকন, তাহেল আপনার জিরেপ অংশ�হণ েশষ হেয়েছ৷ 
এই জিরপিট স�� করার জনয্ আপনােক ধনয্বাদ৷ 

 
যিদ আপিন �সনতে�র উপেরর অংেশ সং�মেণর ল�ণসমূেহর কারেণ (েযমন সিদর্ , কািশ, গলা 
বয্থা) আজ এখােন এেস থােকন, তাহেল ডা�ার েদখােনার পের অনু�হ কের পরবত� পাঁচিট 
�ে�র উত্তর িদন৷

 
 

1. আপনার �া�য্েসবা �দানকারী িক আজ আপনার জনয্ 
েকােনা অয্াি�বােয়ািটেকর ে�সি�পশন িদেয়েছন? 
a. � হয্াঁ 
b. � না 
c. � আিম জািন না 

 

2. ে�সি�পশেন েদয়া অয্াি�বােয়ািটক িকভােব বয্বহার 
করা উিচত েস স�েকর্  বয্াখয্া করার জনয্ আমার 
�া�য্েসবা �দানকারী সময় িদেয়েছন 
a. � হয্াঁ 
b. � না 
c. � �েযাজয্ নয় (আমােক অয্াি�বােয়ািটেকর জনয্ 

ে�সি�পশন েদয়া হয়িন) 
 

3. অয্াি�বােয়ািটেকর জনয্ েকন ে�সি�পশন েদয়া হয়িন 
েস স�েকর্  বয্াখয্া করার জনয্ আমার �া�য্েসবা 
�দানকারী সময় িদেয়েছন 
a. � হয্াঁ 
b. � না 
c. � �েযাজয্ নয় (আমােক অয্াি�বােয়ািটেকর জনয্ 

ে�সি�পশন েদয়া হেয়েছ)

 
 

4. অয্াি�বােয়ািটেকর ে�সি�পশন েদয়া বা না েদয়ার 
জনয্ আমার �া�য্েসবা সরবরাহকারীর িস�াে�র কারণ 
স�েকর্  আিম বুঝেত েপেরিছ  
a. � হয্াঁ 
b. � না  
c. � আিম জািন না 

 
5. যিদ েকােনা অয্াি�বােয়ািটেকর ে�সি�পশন েদয়া না 

হয়, আমার �া�য্েসবা �দানকারী আমার ল�ণগেলার 
জনয্ আমােক অনয্ানয্ িচিকৎসার অপশন িদেয়েছন 
a. � হয্াঁ 
b. � না 
c. � আিম জািন না 
 

 

 
এই জিরপিট স�� করার জনয্ আপনােক ধনয্বাদ৷ 

 



 

 

ইউনাইেটড হাসপাতাল ফা� ও [Insert Hospital Name] অয্াি�বােয়ািটক বয্বহার সং�া� 
জিরপ 

এই জিরপিট স�� করার জনয্ আপনােক ধনয্বাদ৷  

অয্াি�বােয়ািটক স�েকর্  আপনােক েয সাধারণ ��গেলা িজে�স করা হেয়েছ, িনেচ েসগেলার সিঠক উত্তরগেলার 
িনেচ দাগ িদেয় িচি�ত করা হেয়েছ৷  

1. অয্াি�বােয়ািটক এগেলার �ারা সংঘিটত সং�মেণর িবরে� লড়াই কের: 
a. ভাইরাস 
b. ব�াকেটিরয়া 
c. ভাইরাস ও বয্াকেটিরয়া 

 

2. অয্াি�বােয়ািটক ছাড়াই েবিশরভাগ কািশ ও ঠা�ার উ�িত ঘেট  
a. সত� 
b. িমথ�া 

 

3. এই েরাগগেলার মেধয্ েকানগেলা অয্াি�বােয়ািটক িদেয় িচিকৎসা করা উিচত? (েনাট: 1িটর েবিশ উত্তর �েযাজয্ হেত পাের) 
a. সিদর্  
b. �ু 
c. ঠা�া 
d. তী� গলা ব�থা (Strep throat) 
e. ব◌্রংকাইিটস 

 
4. সাধারণভােব, অয্াি�বােয়ািটক খুব েবিশ বয্বহার করা হেল েসগেলা ভিবষয্েত কাজ নাও করেত পাের 

a. সত� 
b. িমথ�া 

 
5. বািক থাকা অ�াি�বােয়া�টক�েলা ভিবষ�েত সং�মেণর িচিকৎসা করার জন� আিম ব�বহার করেত পাির 

a. সতয্ 
b. িমথ�া 

 
6. কেয়কিদন পর যিদ আিম ভােলা েবাধ কির, তাহেল িনধর্ািরত সমেয়র আেগই আমার অয্াি�বােয়ািটক �হণ করা ব� কের েদয়া 

যায় 
a. সতয্ 
b. িমথ�া 

 

7. েকােনা �া�য্েসবা �দানকারীেক না েদিখেয় আত্মীয়-�জন, ব�ু-বা�ব, বা অনয্েদর কাছ েথেক অয্াি�বােয়ািটক িনেল েকােনা 
সমসয্া েনই 
a. সতয্ 
b. িমথ�া 

 
 
 
 


