
1.  যে ব্যক্তি অ্যযাক্টিবযায়�যাটিক যেয়বে তযার ক্ক কখেও ডক্সিসযাইক্লিে বযা যেট্যাসযাইক্লিে অ্যযাক্টিবযায়�যাটিক যেয়ক  Yes No
প্রবল অ্যযালযাক্ জ্ি  সম্পক্কজি ত প্রক্তক্রি�যা যেখযা ক্েয়�ক্িল েযার ্ে্য ক্িক্কৎসযা করযায়ত হয়�ক্িল?	 	 

2. ক্েক্ে অ্যযাক্টিবযায়�যাটিক যেয়বে ক্তক্ে ক্ক গরজি বতী?	 	 

3. �যে ব্যক্তি অ্যযাক্টিবযায়�যাটিক যেয়বে তযার ক্ক কখেও ক্সয়প্রযাফ্লসিযাক্সে (ক্সয়প্রযা) এবং অে্য যফ্লযায়রযাকুইয়েযায়লযাে যেয়ক 
মযারযাত্মক অ্যযালযাক্ জ্ি  সমস্যযা যেখযা ক্েয়�ক্িল েযার ্ে্য ক্িক্কৎসযা করযায়ত হয়�ক্িল?	 	 

4. ক্েক্ে অ্যযাক্টিবযায়�যাটিক যেয়বে তযার ক্ক যেশীর েবুজিলতযা (মযা�যায়থেক্ে�যা যরেক্রস) আয়ি?	 	 

5. ক্েক্ে অ্যযাক্টিবযায়�যাটিক যেয়বে ক্তক্ে ক্ক টি্যাক্েক্ডে (্যােযায়ফ্লসি) ক্েয়ছেে?	 	 

6. ক্েক্ে অ্যযাক্টিবযায়�যাটিক যেয়বে ক্তক্ে ক্ক ক্েওফযাইলযাইে ক্েয়ছেে?	 	 

7. যে ব্যক্তি অ্যযাক্টিবযায়�যাটিক যেয়বে তযার ক্ক ক্কডক্ের যরযাগ আয়ি বযা ডযা�যাক্লক্সস করযায়ত হ�?	 	 

8. ক্েক্ে অ্যযাক্টিবযায়�যাটিক যেয়বে ক্তক্ে ক্ক বক্ি ক্গলয়ত েযায়রে েযা?	 	 

9. �ক্েক্ে অ্যযাক্টিবযায়�যাটিক যেয়বে তযার ও্ে ক্ক 76 েযাউন্ড বযা 35 যকক্্র কম?	 	 
হ্যযাাঁ হয়ল, ও্ে ক্লখুে: ________েযাউন্ড অেবযা _________যকক্্।

  

1

THIS SECTION FOR POD STAFF ONLY / এই বিভাগটি কেিলমাত্র পড েমমীদের জন্য
Medical Evaluation  Screening
	Rx: Ciprofloxacin suspension ________mg Q12h X 10 days 	Doxycycline (C)		 	Doxycycline (C)	

	Rx: Clindamycin ________mg Q8h X 10 days 	Doxycycline Only 	Doxycycline Only

	Rx: Amoxicillin ________mg Q8h X 10 days 	Ciprofloxacin Only 	Ciprofloxacin Only

Notes _______________________________________________________________ 	Medical Evaluation

Signature _________________________  License # ___________________________ Initials ______________

 আক্ম ক্েয়্র ্ে্য অ্যযাক্টিবযায়�যাটিক ক্েক্ছে। আক্ম ক্েয়েজিশযােসুযায়র অ্যযাক্টিবযায়�যাটিক ক্েয়ত সম্মত।

 অেবযা

  আক্ম ফয়মজির উেয়র উক্লিক্খত ব্যক্তির ্ে্য অ্যযাক্টিবযায়�যাটিক ক্েক্ছে। আক্ম এই ফয়মজির উেয়র উক্লিক্খত ব্যক্তিয়ক ক্লক্খত ক্েয়েজিশেযা অেসুযায়র 
অ্যযাক্টিবযায়�যাটিক এবং েক্ে যকযায়েযা ক্েয়েজিশ েযায়ক তযা প্রেযাে করয়ত সম্মত হক্ছে। 

আেেযার েযাম ক্প্রটি করুে ___________________________  স্যাক্ষর ___________________________  তযাক্রখ  ______________

অ্যযাক্টিবযায়�যাটিক স্কীক্েং ফমজি 1
কপন িা কপবসিদল কেমন কেখাদনা হদেদে কেমনভাদি িড় হাদের  
অক্ষদর স্পষ্টভাদি বরিন্ট েরুন অথিা েবপিউটাদর েথ্য রিোন েরুন।

এইভাদি িৃত্তগুবল পরূণ েরুন: 
এইভাদি পরূণ েরদিন না: x

 মক্হলযা  েুরুষ  রূেযান্তরকযামী  ক্লঙ্গ প্রেযাক্বয়রযাধী

ক্লঙ্গ

বেবন অ্যাবন্টিাদোটিে কনদিন োর সপিদেকে  বনম্নবলবখে েথ্য রিোন েরুন। জনস্াদথ্্যর আপৎোলীন কক্ষদত্র স্াথ্্য বিভাগ এই েথ্য 
ি্যিহার েরদি। আদরা েথ্য ও বনদেকে শনার জন্য 2 নং পষৃ্া পড়ুন।  বিেরণ কেদ্রে (Point of Dispensing, POD) অ্যাবন্টিাদোটিে কপদে 
আপনাদে 1-9 পেকেন্ত রিশ্নগুবলর উত্তর অিশ্যই বেদে হদি।

্ন্ম তযাক্রখ (মযাস/ক্েে/বির) বযাক্ির ক্্ে যকযাড

েযাম (First Name) েেক্ব (Last Name)

X A M P L E 1 2 3E

হ্যযাাঁ              েযা

Bengali



েথ্য এিং বনদেকে শনা

েখে আেক্ে ফমজিটি েূরণ করয়বে তখে “স্কীে/ক্প্রটি ফমজি” (“Screen/Print Form”) এ টিক যেয়বে তযাহয়ল আেক্ে যকযাে অ্যযাক্টিবযায়�যাটিক যেয়বে 
যসটি কক্ম্পউেযার ক্েধজিযারণ করয়ব। ফমজিটি সমূ্পণজি কয়র একটি POD এ আেেযার সয়ঙ্গ ক্েয়� আসুে। এর ফয়ল কমমীগণ দ্রুত আেেযায়ক েক্রয়ষবযা প্রেযাে 
করয়ত েযারয়বে।এিযািযাও POD-গুক্লয়ত খযাক্ল ফমজি উেলব্ধ।

রিশ্ন 1: প্রবল অ্যযালযাক্ জ্ি  সম্পক্কজি ত প্রক্তক্রি�যা হল একটি প্রযাণ সংশ�কযারী প্রক্তক্রি�যা যেখযাে যেয়ক শ্যাসকষ্ট হয়ত েযায়র এবং/অেবযা ক্গলয়ত সমস্যযা হয়ত 
েযায়র, মখু, যিযাখ, ্ীর ফুয়ল েযাও�যা বযা বয়ুক েন্ত্রণযা হয়ত েযায়র। অ্যযাক্টিবযায়�যাটিক যেয়ক যেসব প্রক্তক্রি�যা যেখযা েযা� তযার ময়ধ্য কমে হল ডযা�যাক্র�যা এবং 
যেয়ের সমস্যযা এবং এগুক্ল প্রবল অ্যযালযাক্ জ্ি  সম্পক্কজি ত প্রক্তক্রি�যা ক্হসযায়ব ক্বয়বিেযা করযা হ� েযা।

যেট্যাসযাইক্লিে হল কয়�কটি অ্যযাক্টিবযায়�যাটিয়কর সমযাহযার (ডক্সিসযাইক্লিে, ক্ময়েযাসযাইক্লিে এবং যট্েযাসযাইক্লিে) েযা ব্যযাকটিক্র�যা যেয়ক হও�যা সংরিমণ 
প্রক্তয়রযাধ কয়র বযা ক্িক্কৎসযা কয়র। যে ব্যক্তির ডক্সিসযাইক্লিে অেবযা অে্যযাে্য যট্েযাসযাইক্লিে যেয়ক প্রবল অ্যযালযাক্ জ্ি  সম্পক্কজি ত প্রক্তক্রি�যা যেখযা ক্েয়�য়ি তযারযা 
ডক্সিসযাইক্লিে ক্েয়ত েযারয়বে েযা; তযায়ের যক এই প্রয়নের উত্তয়র “হ্যযাাঁ” বলয়ত হয়ব।

রিশ্ন 2: ক্সয়প্রযাফ্লসিযাক্সে সযাধযারণত যসইসব মক্হলযায়ের ্ ে্য েযারযা গরজি বতী। তয়ব, েক্ে তযারযা অ্যযােথ্্যযায়সির সংস্পয়শজি এয়স েযায়কে তযাহয়ল তযারযা অ্যযােথ্যায়সির 
সংরিমণ প্রক্তয়রযাধ করয়ত ডক্সিসযাইক্লিে ক্েয়ত েযায়র। গরজি বতী যকযায়েযা মক্হলযায়ক তযার অে্য েরীক্ষযার উত্তয়রর ক্রক্ত্তয়ত ডক্সিসযাইক্লিে বযা ক্সয়প্রযাফ্লসিযাক্সে 
যেও�যা যেয়ত েযায়র। তযায়ের যক এই প্রয়নের উত্তয়র “হ্যযাাঁ” বলয়ত হয়ব।

রিশ্ন 3: প্রবল অ্যযালযাক্ জ্ি  সম্পক্কজি ত প্রক্তক্রি�যা হল একটি প্রযাণ সংশ�কযারী প্রক্তক্রি�যা যেখযাে যেয়ক শ্যাসকষ্ট হয়ত েযায়র এবং/অেবযা ক্গলয়ত সমস্যযা হয়ত 
েযায়র, মখু, যিযাখ, ্ীর ফুয়ল েযাও�যা বযা বয়ুক েন্ত্রণযা হয়ত েযায়র। অ্যযাক্টিবযায়�যাটিক যেয়ক যেসব েযাশ্জি প্রক্তক্রি�যা যেখযা েযা� তযার ময়ধ্য কমে হল ডযা�যাক্র�যা 
এবং যেয়ের সমস্যযা এবং এগুক্ল প্রবল অ্যযালযাক্ জ্ি  সম্পক্কজি ত প্রক্তক্রি�যা ক্হসযায়ব ক্বয়বিেযা করযা হ� েযা।

যফ্লযায়রযাকুইয়েযায়লযাে হল কয়�কটি অ্যযাক্টিবযায়�যাটিয়কর সমযাহযার (ক্সয়প্রযাফ্লসিযাক্সে, যলয়রযাফ্লসিযাক্সে এবং মক্সিফ্লসিযাক্সে) েযা ব্যযাকটিক্র�যা যেয়ক হও�যা 
সংরিমণ প্রক্তয়রযাধ কয়র বযা ক্িক্কৎসযা কয়র। যে ব্যক্তির ক্সয়প্রযাফ্লসিযাক্সে অেবযা অে্যযাে্য যফ্লযায়রযাকুইয়েযায়লযাে যেয়ক প্রবল অ্যযালযাক্ জ্ি  সম্পক্কজি ত প্রক্তক্রি�যা 
যেখযা ক্েয়�য়ি তযারযা ক্সয়প্রযাফ্লসিযাক্সে ক্েয়ত েযারয়বে েযা; তযায়ের যক এই প্রয়নের উত্তয়র “হ্যযাাঁ” বলয়ত হয়ব।

রিশ্ন 4: যেশী যেৌবজিল্য (মযা�যায়থেক্ে�যা যরেক্রস) যরযাগ হল একটি বহু েুরয়েযা অবথেযা েযার কযারয়ণ যেশী েবুজিল হয়� েয়ি। ক্সয়প্রযাফ্লসিযাক্সে যেশী েবুজিল হও�যার 
উেসগজিগুয়লযায়ক বযাক্িয়� ক্েয়ত েযায়র। ডক্সিসযাইক্লিয়ের যেয়ক এই প্রক্তক্রি�যা যেখযা যে� েযা। যে ব্যক্তির যেশীর েবুজিলতযা কখয়েযা ক্েক্ণজিত হয়�য়ি ক্তক্ে কখেই 
ক্সয়প্রযাফ্লসিযাক্সে ক্েয়ত েযারয়বে েযা; তযায়ের যক এই প্রয়নের উত্তয়র “হ্যযাাঁ” বলয়ত হয়ব।

রিশ্ন 5: টি্যাক্েক্ডে (্যােযায়ফ্লসি) হল একটি ওষুধ েযা যেশীর ক্খাঁিুক্ে যেয়ক উেশম যে�। ক্সয়প্রযাফ্লসিযাক্সে টি্যাক্েক্ডয়ের (্যােযায়ফ্লসি) েযাশ্জিপ্রক্তক্রি�যা 
আয়রযা প্রবল কয়র তুলয়ত েযায়র। ডক্সিসযাইক্লিয়ের যেয়ক এই প্রক্তক্রি�যা যেখযা যে� েযা। যে ব্যক্তি বতজি মযায়ে টি্েযাক্ডে (্যােযায়ফ্লসি) ক্েয়ছেে ক্তক্ে 
ক্সয়প্রযাফ্লসিযাক্সে ক্েয়ত েযারয়বে েযা; তযায়ের যক এই প্রয়নের উত্তয়র “হ্যযাাঁ” বলয়ত হয়ব।

রিশ্ন 6: ক্েওফযাইলযাইে হল একটি ওষুধ যেটি ক্েয়� ক্কিু শ্যাসকষ্ট ্ক্েত সমস্যযার ক্িক্কৎসযা করযা হ�। ক্সয়প্রযাফ্লসিযাক্সে ক্েওফযাইলযাইয়ের েযাশ্জি প্রক্তক্রি�যা 
বযাক্িয়� ক্েয়ত েযায়র। ডক্সিসযাইক্লিয়ের যেয়ক এই প্রক্তক্রি�যা যেখযা যে� েযা। যে ব্যক্তি বতজি মযায়ে ক্েওফযাইলযাইে ক্েয়ছেে ক্তক্ে ক্সয়প্রযাফ্লসিযাক্সে ক্েয়ত েযারয়বে 
ক্কন্তু ক্েওফযাইলযাইয়ের মযাত্যা অবশ্যই যিক করযায়ত হয়ব। তযায়ের যক এই প্রয়নের উত্তয়র “হ্যযাাঁ” বলয়ত হয়ব।

রিশ্ন 7: ক্কডক্ের যরযাগ মযায়ে ক্কডক্ে ক্ষক্তরেস্ত হও�যা এবং এয়ত ক্কডক্ে রতি স্যারযাক্বকরযায়ব ক্ফল্যার করয়ত েযায়র েযা। ক্কডক্ে ক্ষক্তরেস্ত হয়ল তযা শরীয়রর  
ক্সয়প্রযাফ্লসিযাক্সে প্রক্রি�যা করযার ক্ষমতযা কক্ময়� যে�। ক্কডক্ে ক্ষক্তরেস্ত যে� তযা শরীয়রর ডক্সিসযাইক্লিে প্রক্রি�যা করযার ক্ষমতযা কক্ময়� যে� েযা। ক্কডক্ের 
যরযাগ আয়ি অেবযা ডযা�যালযাক্সস করযাে এমে যকউ এখেও স্ল্প মযাত্যা� ক্সয়প্রযাফ্লসিযাক্সে ক্েয়ত েযায়রে। তযায়ের যক এই প্রয়নের উত্তয়র “হ্যযাাঁ” বলয়ত হয়ব।

রিশ্ন 8: যে ব্যক্তি ক্েল ক্গলয়ত েযায়রে েযা ক্তক্ে বক্ম করয়ত েযায়রে, গলযা� আেকযায়ত েযায়র অেবযা শ্যাসয়রযাধ হয়ত েযায়র। তযায়েরয়ক অবশ্যই তরল 
অ্যযাক্টিবযায়�যাটিক বযা গুয়িযা কয়র খযাও�যায়েযা েযায়ব এমে অ্যযাক্টিবযায়�যাটিক ক্েয়ত হয়ব। যে ব্যক্তি বক্ি ক্গলয়ত েযায়রে েযা তযায়ক এই প্রয়নের উত্তয়র “হ্যযাাঁ” বলয়ত 
হয়ব।

রিশ্ন 9: যে ব্যক্তির ও্ে 76 েযাউন্ড বযা 35 যকক্্র কম তযায়ের কম যডযায়্র অ্যযাক্টিবযায়�যাটিক প্রয়�যা্ে হয়ত েযায়র। তযায়ের যক এই প্রয়নের উত্তয়র “হ্যযাাঁ” 
বলয়ত হয়ব এবং তযায়ের ও্ে ক্লখয়ত হয়ব।
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