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Parent / Infant Caregiver Vaccination Questions 
িশ�র িপতামাতা / পিরচয াকািরর �টকাদান সং�া� ��াবিল 

Rohinyga population, Cox’s Bazar, Bangladesh 
�রািহ�া জনেগা�!, ক#বাজার, বাংলােদশ 

 
000.  General Information সাধারণ তথ' 
ID QUESTION  

�� RESPONSE  
উ)র  

GO 
TO 
যান 

001 Team number  
ট4ম ন5র __ __ 

 

002 Name of enumerator/interviewer 
সা?াতকার @হনকারীর/ তথ' 
সং@হকারীর নাম  

 

003 Date of interview 
ইEারিভউ/ সা?ােতর তািরখ 
 

 
____  ____  /  ____  ____  / 2018 
   DD িদন            MM মাস/২০১৮ 

 

004 Survey area 
জরীপ এলাকা 

1. Kutupalong Registered Camp  কত[ পালং িনবি\ত ক'া] 
2. Nayapara Registered Camp নয়াপাড়া িনবি\ত ক'া] 
3. Makeshift / Informal Camps অdায়ী/অিনবি\ত ক'া] 

 

005 Block  
hক 

  

006 Cluster 
jাkার 

  

007 Household number 
খানা ন5র 

  

008 Household serial number 
খানা িসিরয়াল ন5র 

  

009 GPS coordinates 
qজিপএস �কাওিডেনট 

  

 
Hello. My name is________, and I am working with the Ministry of Health and Family Welfare and partners to 
learn more about diseases that are affecting the Rohingya community and how they can be prevented by 
vaccination. What we find during this assessment can help us with future prevention activities, like vaccination 
campaigns. 

We have selected your house randomly and would like to ask you and 1–2 of your children to participate in 
the assessment.  For the selected children in the household (aged 6 months to less than 15 years), we will ask 
some questions about vaccination, and we may take a few small drops of blood (between 3 and 5 drops). This 
information will help the Ministry of Health and Family Welfare better understand if you and your community 
are protected against diseases such as measles, diphtheria, and malaria, and it will help to better plan for 
health, vaccination, and other services for your community in the future.  

Whether you choose to participate in this study is entirely up to you. Participation is completely voluntary. 
You can also choose to stop your/your child’s participation at any time or withdraw from the study. 

The information you share with us will be kept confidential. The questions and fingerprick take about 10–15 
minutes per child. Do you have any questions? May I begin? 
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আস্সালামুআলাইকুম/ আদাব। আিম ----------------------- । আিম বতমােন ক#বাজার �জলায় 

অবdানকারী বলপূব ক বা�চ[ 'ত িময়ানমার এর নাগিরকেদর মেধ' �টকাদান ও �টকা �দােনর 

মাধ'েম �িতেরাধেযাগ' �রাগ স]িকত গেবষণা করিছ। 

 

গেবষণার সারসংে?প ◌ঃ 

�টকাদান কম সচূী বাংলােদেশর এক�ট সফলতম কায �ম। ক#বাজার �জলায় অবdানকারী 
বলপূব ক বা�চ[ 'ত িময়ানমার এর নাগিরকেদর ৬ মাস হেত ১৫ বছর এর কম বয়সী িশ�েদর 

কেয়ক�ট �টকাদান অিভযােন সময় �টকা �দােনর কম সিূচর মাধ'েম �িতেরাধ �যাগ' �রাগসমহু 

�িতেরােধ �টকা �দান করা হে�। আমরা এ গেবষণার মাধ'েম �টকা �দান পরবত� িশ�েদর 

অqজত �রাগ �িতেরাধ ?মতা এবং �টকাদান অিভযােন অংশ না �নয়ার কারণ স]েক জানেত 

আ@হী।  

 

এ গেবষণা কায �েম �কন আপনােক িনব ািচত করা হেলা? 

আমােদর গেবষণা কায �ম �সই সকল িশ�েদর উপর পিরচািলত হে�, যােদর বয়স ৬ মাস �থেক 

১৫ বছেরর মেধ', বলপূব ক বা�চ[ 'ত িময়ানমার এর নাগিরক এবং ক#বাজার �জলায় অবdানকারী 
। আপিন এ রকেমর একজন িশ�র অিভভাবক হওয়া �ত আপনােক সা?াৎকােরর জন' িনব ািচত 

করা হেয়েছ। 

 

অংশ @হেনর ধরণঃ 

আপিন যিদ  আমােদর গেবষণা কায �েম অংশ@হেনর স�িত �দান কেরন, তাহেল আমরা 
আপনার এক�ট সা?াৎকার @হণ করব। সা?াৎকার�ট িদেত আপনার ১৫ িমিনেটর মেতা সময় 

লাগেব। সা?াৎকাের আমরা আপনার আথ -সামাqজক অবdা, িশ�র �টকা �দান স]িকত তথ' 
এবং িশ�র �টকা �দােনর সমস'া স]িকত িকছ[  �� করব। এ ছাড়া িশ�র িনকট হেক ৩-৪ �ফাটঁা 
র� সং@হকরব। 

সা?াৎকার চলাকােল �য �কােনা সমেয় আপিন ই�া করেল সা?াৎকার �দান �থেক িনেজেক 

িবরত রাখেত পােরন। 

 

অংশ @হেনর ঝঁুিক এবং �া� সিুবধাসমুহঃ 

আমােদর গেবষণা কায �েম অংশ @হেন আপনার / আপনার িশ�র অথবা আপনার পিরবােরর 

�কান ঝঁুিক �নই। আমােদর গেবষণা কায �েম অংশ@হন কের আপিন �কােনা �কার ব'q�গত 

অথবা আিথ ক সিুবধা পােবন না। িশ�র র� সং@েহর সময় সামান' ব'থা লাগেত পাের, যা সামিয়ক, 

এ সং�া� অন' জ�টলতা হেল আমরা �েয়াজনীয় ব'বdা িনব। 

 

ব'q�গত পিরিচিত ও �দ) তেথ'র �গাপনীয়তাঃ 

আমরা আপনার / আপনার িশ�র ব'q�গত পিরিচিত ও �দ) তেথ'র �গাপনীয়তা র?া করার 

�িত�িত িদq�। আপিন ই�া করেল তথ' �দান �থেক িনেজেক িবরত রাখেত পােরন, �স ব'াপাের 

আপনার স]ূণ  �াধীনতা আেছ।  

আমরা িন�য়তা িদq� �য, তথ'-উপা) িবে�ষেণর সময় এবং িরেপাট �কােশর সময় আপনার / 

আপনার িশ�র অথবা আপনার পিরবােরর নাম ও �ঠকানা স]ূণ  �েপ �গাপন রাখা হেব। সকল 

সা?াৎকার ও তথ'-উপা) আমােদর অিফেস তালাব� থাকেব। 

 

তথ'-উপাে)র ভিবষ'ৎ ব'বহার ◌ঃ 

আমরা িন�য়তা িদq� �য, ভিবষ'েত �য �কােনা সমেয় আপনার �দ) তথ'-উপা) পুনঃব'বহার 

করা হেল আপনার পিরিচিত অবশ'ই �গাপন রাখা হেব। 
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তথ' �দােন অস�িত �াপেনর �াধীনতা ◌ঃ  

এই গেবষণা কায �েম আপনার / আপনার িশ�র অংশ@হন িনেজর ই�ার উপর িনভরশীল। 

আপিন ই�া করেল তথ' �দান �থেক িনেজেক িবরত রাখেত পােরন, �স ব'াপাের আপনার স]ূণ  
�াধীনতা আেছ। তথ' �দান �থেক িবরত থাকেল, আপিন �কােনা রকম আইনী জ�টলতায় পড়েবন 

না। 

 

?িতপূরণ �াি�র অিধকার ◌ঃ 

এই গেবষণা কায �েম আপনার অংশ@হন কের আপিন �কােনারকম ব'q�গত অথবা আিথ ক 

?িতর স�ুখীন হেবন না িবধায়, এই গেবষণাকায �ম �থেক, �কােনা রকম ব'q�গত অথবা আিথ ক 

?িতপূরণ দাবী করেত পারেবন না। তেব িশ�র র� সং@েহর সং�া� �কােনা জ�টলতা হেল 

আমরা �েয়াজনীয় ব'বdা িনব। 

 

এই গেবষণা কায �ম স]েক আরও িকছ ◌ুqজ�াসা থাকেল আইইিডিসআর বরাবের �যাগােযাগ 

করেবন।আপিন যিদ উপেরা� তথ'াবলী স]ূণ �েপ বুেঝ,  আমােদর গেবষণা কায �েম 

অংশ@হেনর স�ত থােকন তেব আপনােক �া?র/ �টপসিহ �দান করেত হেব। আমরা এই 

স�িতপে�র এক কিপ আপনােক িদেয় যােবা। 

 

গেবষণা কায �েম অংশ@হেনর জন' আপনােক ধন'বাদ।  

 

আিম িক সা?াতকার�ট �� করেত পাির? 
 
 
 
IF CONSENT REFUSED: Please ensure that Team Leader has explained clearly the objectives of the survey.  If 
the head of household/respondent still refuses, go to end of questionnaire. 
 
স�িত না �দান করেল- গেবষণার উে¥শ' স]েক পির¦ারভােব জানােত হেব। এর পরও খানা �ধান / 

উ)রদাতা স�িত �দান না করেল- �� পে�র �শেষ যান। 
 
 
 
 
First, Can you share with me any documents and cards you have received related to the vaccinations and 
health facility or hospital visits for your children? Interviewer should show what cards he/she is interested in 
seeing. 
 
�থমত, আপনার স�ানেদর �টকাদান, �াd' ব'াবdা বা হাসপাতােল ভিত  স]িকত �কানও দিলল এবং কাড 
থাকেল আমােক �দখেত িদন। সা?াতকার@হনকািরর �দখােনা উিচত �কান কাড§িল িতিন �দখেত 
আ@হী।. 
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100. Vaccination of Child Aged 6 months to 6 years  
িশ2েক 5টকাদান- ৬ মাস >থেক ৭ বছর বয়স পয GH 
 
I would now like to ask you about your child’s vaccination history.  
আিম এখন আপনােক আপনার স�ােনর �টকা স]েক িকছ[  qজ�াসা করেত চাই। 
 
Ask child’s name and substitute “this child” with the name of the child in this section. 
স�ােনর নাম qজ�াসা ক�ন এবং এই িবভােগ "এই িশ�র" dেল স�ােনর নাম ব'বহার ক�ন। 
 
ID QUESTION 

�� 
RESPONSE 
উ)র 

GO TO 
যান 

101 Child # 
িশ�র ন5র 

___ ___ ___ ___ ___ ___  

102 Child age 
িশ��টর বয়স 

______ months / years (circle) 
                মাস / বছর  ( বৃ) আকুঁন) 
 

88. Refused to answer উ)র িদেত রাqজ না 

 

103 Is the child present? 
আপনার িশ��ট এখােন উপিdত ? 

1. Yes হ'া ঁ
2. No না 

104 What is your relationship with the 
selected child?  
 
িনব ািচত িশ�র সে� আপনার স]ক িক? 
 
 
The respondent may consult with his/her 
spouse, children, neighbors, etc. 
 
উ)রদাতআ তার �ামী/ ®ী, িশ�, �িতেবশী, 
ইত'ািদর সে� পরামশ  করেত পারেবন 

1. Mother মা 
2. Father বাবা 
3. Grandmother দাদী/ নানী 
4. Grandfather দাদা/নানা 
5. Aunt খালা/ ফুপ/ু চাচী/কাকী/মামী 
6. Uncle খাল/ুফুপা/ চাচা/কাকা/মামা  
7. Sister �বান 
8. Brother ভাই 
9. Other relative অন'ান' অন আ¯ীয় 
10. Other অন'ান' 
88. Refused to answer  

           উ)র িদেত অস¦◌ীকৃিত জানােনা 

 

105 Did this child arrive in Bangladesh 
together with the family?   
 
িশ��ট িক পিরবার সহ বাংলােদেশ 

এেসিছল ? 

1. Yes হ'া ঁ------------------------------------------->  
2. No না 
88. Refused to answer   ---------------------------> 

          উ)র িদেত অস¦◌ীকৃিত জানােনা  
99. Don’t know জািন না ---------------------------> 

Q107 
 
Q107 
 
Q107 

106 If no, (the child arrived earlier or later), 
when did the child arrive in Bangladesh?  
 
উ)র না হেল (িশ��ট আেগ/পের 

আসেল) িশ��ট কেব বাংলােদেশ 

এেসিছল ?  

 
 
Dates can be calculated based on Kurbani 
Eid (01 Sep 2017). Estimate the number of 
lunar months after Eid the child arrived. 
 
কুরবািনর ঈদ (১ �সে´5র, ২০১৭) 

�থেক তািরখ গণনা করা �যেত পাের। 

 
___ ___ lunar cycles after EID 
 
ঈেদর  ____  চ¶মাস পর 

 
 

88. Refused to answer উ)র িদেত অ�ীকার 
99. Don’t know জািন না 
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ঈেদর পর �থেক চ¶মাস গণনা 
ক�ন। 

107 Who takes the decision to vaccinate or 
not vaccinate this child? 
 
আপনার িশ�র �টকা �দয়া / না �দয়া 
িস�া� �ক �নয় ?  

 
Do not reach choices. Mark all that are 
mentioned.  
 
পছ·§েলা বলবেন না। যােদর নাম বলা হয় 
সব§েলা িলিপব� ক�ন ন। 

1. Mother মা 
2. Father বাবা 
3. Sister �বান 
4. Brother ভাই 
5. Other female relative  

        অন' �কান মিহলা আ¯ীয় 
6. Other male relative 

          অন' �কান প�ুষ আ¯ীয় 
7. Other অন'ান' 
8. The child by himself or herself িশ� িনেজই 
9. No one �কউ না 
88. Refused to answer উ)র িদেত অ�ীকার 
99. Don’t know জািন না 

 

 
If card is available, use date on vaccination card to answer questions. If no date is written on the card(s) or if card is 
missing, ask corresponding questions. For these questions, it may be helpful to use the event of Kurbani Eid, 01 Sep 
2017, (or their arrival date if close to Kurbani Eid) to associate the first 2 campaigns (MR 1st round and OCV 1st 
round). As a reference, children under 2 years of age should have received injections in the thigh. Children 2 years 
and older should have received injections in the arm. 
 
�টকাদান কাড�ট থাকেল, �টকার তািরথ কােড উি¹িখত তািরখ িলখুন। �টকাদান কােড তািরখ না থাকেল 

অথবা কাড�ট হািরেয় �গেল , িনেচর �টকার তািরখ স]িকত ��§েলা ক�ন। 
 
এই ��§িল �থম দুেটা �টকাদান ক'াে]ইন (এমআর ১ম রাউº এবং ওিসিভ ১ম রাউº) এর সােথ সংযু� করার জন' 
�কারবািন ঈদ ০১ �সে´5র ২০১৭, (অথবা তােদর আগমেনর তািরখ যিদ �কারবািন ঈেদর কাছাকািছ হয়) ব'বহার করা �যেত 
পাের। 
 
এক�ট �রফাের» িহসােব বলা যায়, ২ বছেরর কম বয়সী িশ�েদর ঊ�েত এবং ২ বছর এবং তার উপেরর বয়েসর িশ�েদর 
বাহ[ েত ইনেজকশন পাওয়া উিচত। 
 
 How many times did this child take 

diphtheria vaccine? 
এই িশ��ট কতবার িডপেথিরয়ার �টকা 
িনেয়িছল? 
 
This question is asked to guide the next 
few questions and will not be recorded. 
 
পরবত� কেয়ক�ট �ে�র িদক িনেদশনার এই 
���ট করা হেব িক½ �রকড করা হেব না। 

  

108 About a month ago, there was a 
diphtheria vaccination campaign that 
included one diphtheria injection and 
oral polio drops. Did this child receive an 
injection and oral drops? This child might 
have had pain on touch and maybe slight 
fever, which is normal. You may have 
received a vaccination card as well. 
 
(10–29 March 2018:  
Penta+OPV, 3rd round for 6weeks–
<7years) 

 1. Yes, confirmed by date in vaccination card ---> 
          হ'া,ঁ �টকা কােডর তািরখ অনুযায়ী িনq�ত 
 

 2. Yes, by recall -----------------------------------> 
  হ'া,ঁ সা?াতকারী �দানকারী মেন কের বলেলন 
 

3. No না 
 

88. Refused to answer উ)র িদেত রাqজ না  ------> 
 

99. Don’t know জািন না ---------------------------> 

Q110 
 
 
Q110 
 
 
 
 
Q111 
 
Q111 
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�ায় এক মাস আেগ এক�ট 

িডপেথিরয়া �টকাদান অিভযান 

হেয়িছল, �যখােন এক�ট িডপেথিরয়া 
ইনেজকশন ও �পািলও Àপ মুেখ 

খাওয়ােনা হেয়িছল।  

আপনার িশ��ট িক �সখােন এক�ট 

িডপেথিরয়া ইনেজকশন ও এক�ট 

�পািলও Àপ মুেখ �খেয়িছল ্? 

�টকাদান পরবত� সমেয়, সামান' ব'াথা 
অথবা সামান' Áর হেত পাের, যা 
�াভািবক। আপিন �সখােন এক�ট 

�টকাদান কাডও �পেত পােরন  

(মাচ, ২০১৮: �পEা + ওিপিভ ৩য় 

রাউº- ৬ স�াহ- অনুÂ  ৭ বছর বয়সী 
িশ�র জন') 

109 What are the reasons why the child did 
not get vaccinated?  
িশ��টর �টকা না পাওয়ার কারণ§েলা িক ? 
 
Instructions:  
The respondent should be prompted: ‘Are 
there any other reasons?’  until they have 
mentioned all reasons. 
 
িনেদশাবলী:  
উ)রদাতােক অনুেরাধ করা উিচত: ’আরও 

�কান কারণ আেছ িকনা’? 

 
 
 
 
Do not read choices. Mark all that are 
mentioned. 
 
পছ·§িল পড়েবন না । �স§েলা উে¹খ 
করেব �সসব িচিÄত ক�ন। 

1. Caregiver was unaware of the vaccination 
campaign 
          পিরচয াকাির �টকাদান ক'াে]ইন স]েক সেচতন 
িছলনা 

2. Caregiver thinks that child received all required 
vaccines 
          পিরচয াকাির মেন কের �য িশ��ট সব �েয়াজনীয় 
�টকা @হন কেরেছ 

3. Caregiver does not think vaccines are necessary 
          পিরচয াকাির চান না �য িশ��ট �টকা @হন ক�ক 

4. Caregiver is fearful of vaccines or fearful of 
multiple injections 
       পিরচয াকারী অেনক§েলা ইনেজকশন এক 

সে� িদেত হেব, তাই ভয় �পেয়িছেলন    
5. Caregiver or child is fearful about not going to 

heaven or being converted to Christianity  
      পিরচয াকারী জাÅােত না �যেত পারা অথবা 
Æীk ধেম  �পা�িরত হওয়ার ভয় �পেয়েছন  

 6. Female caregiver or child not comfortable 
leaving the house 
        মিহলা পিরচয াকারী অথবা িশ��টর পে? 

ঘর�ট �ছেড় যাওয়া সÈবপর িছল না 
   

7. Female caregiver or child not comfortable 
taking vaccine from a male vaccinator 
       মিহলা পিরচয াকারী অথবা িশ��টর িনকট 

পু�ষ �টকাদানকারী @হনেযাগ' িছল না 
8. The child got fever/swelling after last 

vaccination 
          িশ��টর �শষ �টকা @হেনর পর Áর / 

�টকার dােনর ফুেল িগেয়িছল 

 
9. No one was available to take the child to 

vaccination. 
         িশ�েক �টকা িদেত িনেয় যাওয়ার জন' �কউ িছলনা 

Q111 
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10. Child was not available (e.g., not at home, sick) 
at time of vaccination 
       িশ��ট বাসায় িছল না /  অসুd িছল   

11. Child was afraid of needles/pain  
          িশ��ট ইনেজকশন/ ব'াথার ভয় �পেয়িছল 

12. Father or head of household does not allow 
          িশ�র িপতা / পিরবার �ধান অনুমিত 

�দয়িন 
13. Vaccinator treated caregiver or child poorly 

         �টকাদান কারী িশ�/ পিরচয াকারীর সােথ 

ভােলা ব'বহার কেরনিন 

14. Other অন'ান' 
88. Refused to answer উ)র িদেত অ�ীকার 
99. Don’t know জািন না 

110 Who took the child to get vaccinated? 
 
�টকা িদেত �ক িশ�েক িনেয় িগেয়িছল? 
 
Do not reach choices. Mark only one. 
 
পছ·§েলা পিড়েবন না,  �ধুমা� এক�টেত 
�টক িচÄ িদন। 

1. Mother মা 
2. Father বাবা 
3. Sister �বান 
4. Brother ভাই 
5. Other female relative  

         অন' �কান মিহলা আ¯ীয় 
6. Other male relative অন' �কান প�ুষ আ¯ীয় 
7. Neighbor/friend �িতেবশী / ব\ু 
8. Social mobilizer সমাজেসবী 
9. Vaccinated at school  

          ¦ুেল �টকা �দয়া হেয়িছল 
10. Vaccinated at madrassa  

           মাÊাসায় �টকা �দয়া হেয়িছল 
11. Child went by him/her self িশ� িনেজ িগেয়েছ 
12. Other অন'ান' --------------------- 
88. Refused to answer উ)র িদেত অ�ীকার 
99. Don’t know জািন না  

 

111 Before the last campaign, there was 
another diphtheria vaccination campaign 
that included one diphtheria injection 
and oral polio drops. Did this child 
receive an injection and oral drops? This 
child might have had pain on touch and 
maybe slight fever, which is normal. You 
may have received a vaccination card as 
well. 
 
গত �টকাদান অিভযান এর আেগ, আরও 

এক�ট িডপেথিরয়া �টকাদান অিভযান 

হেয়িছল, �যখােন এক�ট িডপেথিরয়া 
ইনেজকশন ও �পািলও Àপ মুেখ 

খাওয়ােনা হেয়িছল।  

আপনার িশ��ট িক �সখােন এক�ট 

িডপেথিরয়া ইনেজকশন ও এক�ট �পািলও 

Àপ মুেখ �খেয়িছল্ ? 

�টকাদান পরবত� সমেয়, সামান' ব'াথা 
অথবা সামান' Áর হেত পাের, যা 

1. Yes, confirmed by date in vaccination card  
          হ'া,ঁ �টকা কােডর তািরখ অনুযায়ী িনq�ত  

2. Yes, by recall হ'া ঁ,Ëরন Ìারা 
3. No না 
88. Refused to answer উ)র িদেত রাqজ না 
99. Don’t know জািন না 
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�াভািবক। আপিন �সখােন এক�ট 

�টকাদান কাডও �পেত পােরন  

 

 (27 January–10 February 2018:  
Penta+OPV, 2nd round for 6weeks–
<7years) 
 
(২৭ জানুয়ারী �থেক ১০ �ফব্�য়ারী, 
২০১৮: �পEা + ওিপিভ ২য় রাউº- ৬ 

স�াহ- অনুÂ  ৭ বছর বয়সী িশ�র 

জন') 
 

112 And before that campaign, there was 
another diphtheria vaccination campaign 
that included two injections, one in each 
thigh or arm, and oral polio drops. Did 
this child receive the two injections and 
oral drops? 
 
 This child might have had pain on touch 
and maybe slight fever, which is normal. 
You may have received a vaccination 
card as well. 
 
(12–31 December 2017:  
Penta+PCV+OPV, 1st round for 6weeks–
<7years) 
 
 
এবং �সই ক'াে]ইেনর আেগ, আরও 

এক�ট িডপেথিরয়া �টকাদান অিভযান 

হেয়িছল, �যখােন �েত'ক উ� অথবা 
বাহ[ েত দইু�ট ইনেজকশন ও �পািলও 

Àপ মুেখ খাওয়ােনা হেয়িছল।  

আপনার িশ��ট িক �সখােন দইু�ট 

ইনেজকশন ও এক�ট �পািলও Àপ 

মুেখ �খেয়িছল ্? 

 

�টকাদান পরবত� সমেয়, সামান' ব'াথা 
অথবা সামান' Áর হেত পাের, যা 
�াভািবক। আপিন �সখােন এক�ট 

�টকাদান কাডও �পেত পােরন  

 
 (১২-৩১ িডেস5র, ২০১৭: �পEা 
+িপিসিভ+ ওিপিভ ১ম রাউº- ৬ 

স�াহ - অনুÂ  ৭ বছর বয়সী িশ�র 

জন') 

1. Yes, confirmed by date in vaccination card  
          হ'া,ঁ �টকা কােডর তািরখ অনুযায়ী িনq�ত  

2. Yes, by recall হ'া ঁ,Ëরন Ìারা 
3. No না 
88. Refused to answer উ)র িদেত রাqজ না 
99. Don’t know জািন না 

 

 How many times did this child take 
measles vaccine? 
 
এই িশ��ট কতবার হােমর �টকা িনেয়েছ? 
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This question is asked to guide the next 
few questions and will not be recorded. 
 
এই ���ট পরবত� কেয়ক�ট �ে�র িদক 
িনেদশনার জন' বলা হেয়েছ এবং এ�ট �রকড 
করা হেব না। 

113 Before the diphtheria vaccination 
campaign, there was a vaccination 
campaign that included one injection for 
measles and NO oral drops. Did this 
child receive the injection? You may have 
received a vaccination card as well. 
 
িডপেথিরয়া �টকাদান অিভযান এর 

আেগ আরও এক�ট অিভযান হেয়িছল, 

�যখােন এক�ট হােমর �টকার 

ইনেজকশন �দয়া হেয়িছল, �কােনা 
�পািলও Àপ মুেখ খাওয়ােনা হযিন।  

আপনার িশ��ট িক �টকা �পেয়িছল ? 

আপিন �সখােন এক�ট �টকাদান 

কাডও �পেত পােরন ।  

 

(18 November–05 December 2017:  
MR, 2nd round for 6months–<15years) 
 
(১৮ নেভ5র �থেক ৫ িডেস5র, ২০১৭ 

এম আর ২য় রাউº- ৬ মাস- অনুÂ  
১৫ বছর বয়সী িশ�র জন') 

1. Yes, confirmed by date in vaccination card  
          হ'া,ঁ �টকা কােডর তািরখ অনুযায়ী িনq�ত  

2. Yes, by recall হ'া ঁ,Ëরন Ìারা 
3. No না 
88. Refused to answer উ)র িদেত রাqজ না 
99. Don’t know জািন না 

 

114 There was another measles vaccination 
campaign a few weeks after Kurbani Eid 
that included cutting of the Vitamin A 
red pill for young children, measles 
injection and oral polio drops. Did this 
child receive the injection and oral drops? 
You may have received a vaccination 
card as well.  
 
কুরবািনর ঈেদব কেয়ক স�াহ পের 

আরও এক�ট হােমর �টকাদান 

অিভযান হেয়িছল, �যখােন এক�ট 

িভটািমন এ এর লাল িপল, এক�ট 

হােমর �টকার ইনেজকশন �দয়া 
হেয়িছল ও �পািলও Àপ মুেখ 

খাওয়ােনা হেয়িছল ।  

আপনার িশ��ট িক �টকা§েলা  
�পেয়িছল ? 

 

আপিন �সখােন এক�ট �টকাদান 

কাডও �পেত পােরন ।  

 

1. Yes, confirmed by date in vaccination card  
          হ'া,ঁ �টকা কােডর তািরখ অনুযায়ী িনq�ত  

2. Yes, by recall হ'া ঁ,Ëরন Ìারা 
3. No না 
88. Refused to answer উ)র িদেত রাqজ না 
99. Don’t know জািন না 
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(16 September–03 October 2017:  
OPV only for 0–<6months  
OR MR+OPV+Vitamin A, 1st round for 
6months–<5years OR MR only for 5years–
<15years) 
(১৬ �সে´5র �থেক ০৩ অেÎাবর, 

২০১৭:  

ওিপিভ-০ �থেক অনুÂ  ৬ মাস 

িভটািমর এ+ এম আর + ওিপিভ- ৬ 

মাস- অনুÂ  ৫ বছর বয়সী িশ�র 

জন' 
এম আর ১ম রাউº ৫ বছর -অনুÂ  
১৫ বছর বয়সী িশ�র জন') 
 

 How many times did this child take oral 
cholera vaccine from a small bottle? 
আপনার িশ�েক কত বার �ছাট 

এক�ট �বাতল �থেক কেলরা �টকা মুেখ 

খাওয়ােনা হেয়িছল ? 

 
This question is asked to guide the next 
few questions and will not be recorded. 
এই ���ট পরবত� কেয়ক�ট �ে�র িদক 
িনেদশনার জন' বলা হেয়েছ এবং এ�ট �রকড 
করা হেব না। 

  

115 After the Vitamin A / measles campaign, 
there was a vaccination campaign that 
included oral cholera vaccine in a small 
bottle for both adults and children 
(from 1 year and above). Did this child 
receive the oral vaccine? You may have 
received soap as well.  
িভটািমন এ ও হােমর �টকাদান 

অিভযান এর পের এক�ট অিভযান 

হেয়িছল, �যখােন এক�ট �ছাট এক�ট 

�বাতল �থেক কেলরা �টকা বড় ও 

িশ�েদর ( ১বছর ও তদুÂ ) খাওয়ােনা 
হেয়িছল। 

আপনার িশ��ট িক কেলরা �টকা 
�পেয়িছল ? 

আপিন �সখােন এক�ট সাবানও �পেত 

পােরন। 
 
 (10–18 October 2017:  
OCV, 1st round for ≥1year) 
(১০-১৮ অেÎাবর, ২০১৭: ওিসিভ ১ম 

রাউº- ১বছর ও তদুÂ ) 
 

1. Yes হ'া ঁ
2. No না 
88. Refused to answer উ)র িদেত রাqজ না 
99. Don’t know জািন না 

 

116 After the oral cholera vaccine campaign 
that included soap, there was another 

1. Yes হ'া ঁ
2. No না 
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vaccination campaign that included oral 
cholera vaccine in a small bottle but 
only for children older than 1 but less 
than 5 years old. Did this child receive the 
oral vaccine? 
কেলরা �টকাদান অিভযান, �যখােন 

এক�ট সাবান �দয়া হেয়িছল, তার পের 

এক�ট অিভযান হেয়িছল, �যখােন 

এক�ট �ছাট এক�ট �বাতল �থেক 

কেলরা �টকা ১-৫বছর বয়সী িশ�েদর 

খাওয়ােনা হেয়িছল। 

আপনার িশ��টেক িক কেলরা �টকা 
খাওয়ােনা হেয়িছল। 
 
(04–09 November 2017:  
OCV+OPV, 2nd round for 1year–<5years  
OR OPV only for <1year) 
(০৪-০৯ নেভ5র, ২০১৭: ওিসিভ + 

ওিপিভ ২য় রাউº- ১ বছর -৫বছর  

এবং �ধুমা� ওিপিভ অনুÂ  ১ বছর 

বয়সী িশ�) 

 

88. Refused to answer উ)র িদেত রাqজ না 
99. Don’t know জািন না 

117 When you and your family entered 
Bangladesh, did this child take any 
vaccination at the border, either injections 
or oral polio drops? 
 
আপিন এবং আপনার পিরবার যখন 

বাংলােদেশ এেসিছেলন, তখন সীমাে� 

আপনার িশ� িক �কােনা ইনেজকশন 

অথবা মুেখ �পািলও �টকা খাওয়ােনা 
হেয়িছেলা? 

1. Yes, confirmed by date in vaccination card  
          হ'া,ঁ �টকা কােডর তািরখ অনুযায়ী িনq�ত  

2. Yes, by recall হ'া ঁ,Ëরন Ìারা 
3. No না 
88. Refused to answer উ)র িদেত রাqজ না 
99. Don’t know জািন না 

 

118 Can you share any additional vaccination 
cards or medical records related to this 
child?  
আপিন িক এই িশ�র সােথ স]িকত �কানও 
অিতির� �টকাদান কাড বা �মিডেকল �রকড 
�দখােত পােরন? 
 
If there are any additional vaccination 
cards that do not correspond to campaign 
doses, vaccination at the border or 
vaccination for being a diphtheria contact, 
indicate which vaccines were received. 
যিদ �কােনা অিতির� �টকাদান কাড থােক যা 
ক'াে]ইন �ডাজ, সীমাে� �টকা বা 
িডপেথিরয়ার কারেন �টকার সােথ স]িকত 
নয় তাহেল, �কান �টকা তা িনেদশ ক�ন। 

1. OPV, confirmed by date in vaccination card 
          ওিপিভ, �টকা কােডর তািরখ অনুযায়ী িনq�ত 

2. PCV, confirmed by date in vaccination card 
          িপিসিভ �টকা কােডর তািরখ Ìারা িনq�ত 

3. Penta, confirmed by date in vaccination card 
          �পEা �টকা কােডর তািরখ অনুযায়ী িনq�ত 

4. Td, confirmed by date in vaccination card 
          �টিদ, �টকা কােডর তািরখ Ìারা িনq�ত 

5. MR, confirmed by date in vaccination card 
          এম.আর.�টকা কােডর তািরখ অনুযায়ী িনq�ত 

6. BCG, confirmed by date in vaccination card 
          িবিসqজ, �টকাদান কাড �থেক িনq�ত 

7. IPV, confirmed by date in vaccination card 
          আইিপিভ, �টকাদান কাড �থেক িনq�ত 

8. Other অন'ান' 
9. No other vaccination card available 

          অন' �কান �টকা কাড পাওয়া যায় না 

 

119 When this child lived in Myanmar, did this 
child ever take oral polio drops. Polio is a 

1. Yes, confirmed by date in vaccination card  
          হ'া,ঁ �টকা কােডর তািরখ অনুযায়ী িনq�ত  
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vaccine given by dropping liquid into a 
child’s mouth. Oral polio drops are 
different from Vitamin A drops, which 
usually are red or blue pills. 
যখন এই িশ��ট মায়ানমাের বসবাস করত, 
তখন এই িশ��ট িক কখেনা �পািলও �টকা বা 
�মৗিখক �পািলও Àপ @হন কেরেছ? �পািলও 
এক�ট তরল �টকা যা িশ�র মুেখর মেধ' Àপ 
Ìারা �দওয়া হয়। 

2. Yes, by recall হ'া ঁ,Ëরন Ìারা 
3. No না 
88. Refused to answer উ)র িদেত রাqজ না 
99. Don’t know জািন না 

120 When this child lived in Myanmar, did this 
child ever take any vaccination through 
injection? 
যখন এই িশ� মায়ানমাের বসবাস করত, 
তখন িক এই িশ��ট ইনেজকশন এর মাধ'েম 
�কােনা �টকা িনেয়েছ ? 

1. Yes, confirmed by date in vaccination card  
          হ'া,ঁ �টকা কােডর তািরখ অনুযায়ী িনq�ত  

2. Yes, by recall হ'া ঁ,Ëরন Ìারা 
3. No না 
88. Refused to answer উ)র িদেত রাqজ না 
99. Don’t know জািন না 

 

121 Does the child have a BCG scar? Check the 
child’s upper right and left arms. (Do not 
ask the caregiver.)  
 
এই িশ��টর িক িবিসqজ �টকার িচÄ আেছ? 
িশ�র ডান এবং বাম বাহ[ র উপের পরী?া 
ক�ন। (পিরচয াকািরেক qজ�াসা করেবন 
না।) 

1. Yes হ'া ঁ
2. No না 
3. Not sure if scar is from BCG  

           িনq�ত না ¦ার�ট িবিসqজর িকনা 
99. Child not available িশ��ট উপিdত নাই 

 

122 In the past two weeks, has this child had a 
fever without rash? 

িবগত ২ স�ােহ িক িশ�র র 'াশ ছাড়া 
Áর হেয়িছেলা ? 

 

1. Yes হ'া ঁ
2. No না 
88. Refused to answer উ)র িদেত রাqজ না 
99. Don’t know জািন না 

 

123 After arrival in Bangladesh, has this child 
had measles? 
বাংলােদেশ আগমেনর পর, িশ�র িক 

কখেনা হাম হেয়িছেলা ? 

1. Yes, confirmed by health facility document 
          হ'া,ঁ �াd' �কে¶র দিলল অনুযায়ী িনq�ত 

2. Yes, verbal report that the child was diagnosed 
at a clinic 
        হ'া,ঁ �কােনা িjিনেক �মৗিখকভােব িনq�ত 

3. Yes, verbal report that the child was diagnosed 
by a local healer 
       হ'া,ঁ �কােনা dানীয় প¹ী িচিকসক কতৃ ক 

�মৗিখকভােব িনq�ত 
4. Yes, verbal report but did not seek diagnosis 

        হ'া,ঁ �মৗিখক িরেপাট িক½ ওই �রােগর জন' 
যায়িন   

5. No না 
88. Refused to answer উ)র িদেত রাqজ না   
99. Don’t know জািন না 

 

124 After arrival in Bangladesh, has this child 
had diphtheria? 
 
বাংলােদেশ আগমেনর পর, িশ�র িক 

কখেনা িডপেথিরয়া হেয়িছেলা ? 

1. Yes, confirmed by health facility document 
          হ'া,ঁ �াd' �কে¶র দিলল অনুযায়ী িনq�ত 

2. Yes, verbal report that the child was diagnosed 
at a clinic 
         হ'া,ঁ �কােনা িjিনেক �মৗিখকভােব িনq�ত   

3. Yes, verbal report that the child was diagnosed 
by a local healer 
       হ'া,ঁ �কােনা dানীয় প¹ী িচিকসক কতৃ ক 

�মৗিখকভােব িনq�ত 
4. Yes, verbal report but did not seek diagnosis 
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         হ'া,ঁ �মৗিখক িরেপাট িক½ ওই �রােগর 

িjিনেক জন' যায়িন   
5. No না 
88. Refused to answer উ)র িদেত রাqজ না   
99. Don’t know জািন না 

 
 
200. Vaccination of Child Aged 7years to 14years িশ2েক 5টকাদান ৭-১৫ বছর বয়স পয GH 
I would now like to ask you about your child’s vaccination history.  
আিম এখন আপনার স�ােনর �টকা স]েক আপনােক qজ�াসা িকছ[  করেত চাই। 
 
Ask child’s name and substitute “this child” with the name of the child in this section. 
স�ােনর নাম qজ�াসা ক�ন এবং এই িবভােগ "এই িশ�র" dেল স�ােনর নাম ব'বহার ক�ন। 
 
ID QUESTION 

�� 
RESPONSE 
উ)র 

GO TO 
যান 

201 Child # 
িশ2র নQর 

___ ___ ___ ___ ___ ___  

202 Child age 
িশ��টর বয়স 

______ months / years (circle) 
                 মাস/বছর ( বৃ) আকুঁন) 
 

88. Refused to answer উ)র িদেত রাqজ না 

 

203 Is the child present? 
আপনার িশ��ট এখােন উপিdত ? 

1. Yes হ'া ঁ
2. No না 

204 What is your relationship with the selected 
child?  
িনব ািচত িশ�র সে� আপনার স]ক িক? 
 
The respondent may consult with his/her 
spouse, children, neighbors, etc. 
উ)রদাত তার �ামী/ ®ী, িশ�, �িতেবশী, 
ইত'ািদর সে� পরামশ  করেত পারেবন 

1. Mother মা 
2. Father বাবা 
3. Grandmother দাদী/ নানী 
4. Grandfather দাদা/নানা 
5. Aunt খালা/ ফুপ/ু চাচী/কাকী/মামী 
6. Uncle খাল/ুফুপা/ চাচা/কাকা/মামা 
7. Sister  �বান 
8. Brother  ভাই 
9. Other relative অন'ান' অন আ¯ীয় 
10. Other অন'ান' 
88. Refused to answer উ)র িদেত অ�ীকার 

 

205 Did this child arrive in Bangladesh together 
with the family?   
 
িশ��ট িক পিরবার সহ বাংলােদেশ 

এেসিছল ? 

1. Yes হ'া ঁ---------------------------------------->  
2. No না 
88. Refused to answer 

 উ)র িদেত অস¦◌ীকৃিত জানােনা -----------> 
99. Don’t know জািন না -------------------------> 

Q207 
 
 
Q207 
Q207 

206 If no, (the child arrived earlier or later), 
when did the child arrive in Bangladesh?  
 
উ)র না হেল (িশ��ট আেগ/পের 

আসেল) িশ��ট কেব বাংলােদেশ 

এেসিছল ?  

Dates can be calculated based on Kurbani 
Eid (01 Sep 2017). Estimate the number of 
lunar months after Eid the child arrived. 

 
___ ___ lunar cycles after EID 
 
ঈেদর  থথথথ  চ¶মাস পর 
 

88. Refused to answer উ)র িদেত অ�ীকার 
99. Don’t know জািন না 
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কুরবািনর ঈদ (১ �সে´5র, ২০১৭) 

�থেক তািরখ গণনা করা �যেত পাের। 

ঈেদর পর �থেক চ¶মাস গণনা ক�ন। 
207 Who takes the decision to vaccinate or not 

vaccinate this child? 
আপনার িশ�র �টকা �দয়া / না �দয়া 
িস�া� �ক �নয় ? 

 
Do not reach choices. Mark all that are 
mentioned.  
পছ·§েলা বলেবন না। যােদর নাম বলা 
হয় সব§েলা িলিপব� ক�ন  ন। 

1. Mother মা 
2. Father বাবা 
3. Sister �বান 
4. Brother ভাই 
5. Other female relative অন' �কান মিহলা 

আ¯ীয় 
6. Other male relative  অন' �কান প�ুষ 

আ¯ীয় 
7. Other অন'ান' 
8. The child by himself or herself িশ� িনেজই 
9. No one �কউ না 
88. Refused to answer উ)র িদেত অ�ীকার 
99. Don’t know জািন না 

 

 
If card is available, use date on vaccination card to answer questions. If no date is written on the card(s) or if card is 
missing, ask corresponding questions. For these questions, it may be helpful to use the event of Kurbani Eid, 01 Sep 
2017, (or their arrival date if close to Kurbani Eid) to associate the first 2 campaigns (MR 1st round and OCV 1st 
round). As a reference, children under 2 years of age should have received injections in the thigh. Children 2 years 
and older should have received injections in the arm. 
 
যিদ কাড পাওয়া যায় তেব ��§িলর উ)র �দওয়ার জন' �টকা কােডর তািরখ ব'বহার ক�ন। যিদ �কানও কােড তািরখ �লখা 
না থােক বা যিদ কাড হািরেয় যায়, তাহেল সংি�Ñ ��§িল qজ�াসা ক�ন। 
 
এই ��§িল �থম দুেটা �টকাদান ক'াে]ইন (এমআর ১ম রাউº এবং ওিসিভ ১ম রাউº) এর সােথ সংযু� করার জন' 
�কারবািন ঈদ ০১ �সে´5র ২০১৭, (অথবা তােদর আগমেনর তািরখ যিদ �কারবািন ঈেদর কাছাকািছ হয়) ব'বহার করা �যেত 
পাের। 
 
এক�ট �রফাের» িহসােব বলা যায়, ২ বছেরর কম বয়সী িশ�েদর ঊ�েত এবং ২ বছর এবং তার উপেরর বয়েসর িশ�েদর 
বাহ[ েত ইনেজকশন পাওয়া উিচত। 
 
 How many times did this child take 

diphtheria vaccine? 
এই িশ��ট কতবার িডপেথিরয়ার �টকা 
িনেয়িছল? 
 
This question is asked to guide the next 
few questions and will not be recorded. 
পরবত� কেয়ক�ট �ে�র িদক িনেদশনার এই 
���ট করা হেব িক½ �রকড করা হেব না। 

  

208 About a month ago, there was a diphtheria 
vaccination campaign that included one 
diphtheria injection for older children. Did 
this child receive the injection? This child 
might have had pain on touch and maybe 
slight fever, which is normal. You may have 
received a vaccination card as well. 
 
�ায় এক মাস আেগ, এক�ট 

িডপেথিরয়া �টকাদান অিভযান 

হেয়িছল, �যখােন এক�ট িডপেথিরয়া 

1. Yes, confirmed by date in vaccination card ---> 
          হ'া,ঁ �টকা কােডর তািরখ অনুযায়ী িনq�ত 
 

2. Yes, by recall -----------------------------------> 
          হ'া ঁ,Ëরন Ìারা 
 

3. No না 
 

88. Refused to answer উ)র িদেত রাqজ না  ------> 
 

99. Don’t know জািন না -------------------------> 

Q307 
 
 
Q307 
 
 
 
 
Q309 
 
Q309 
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ইনেজকশন বয়¦ িশ�েদর �দয়া 
হেয়িছল।  

আপনার িশ��ট িক �সখােন এক�ট 

িডপেথিরয়া ইনেজকশন �দয়া 
হেয়িছল? 

 

�টকাদান পরবত� সমেয়, সামান' ব'াথা 
অথবা সামান' Áর হেত পাের, যা 
�াভািবক। আপিন �সখােন এক�ট 

�টকাদান কাডও �পেত পােরন  

 
(10–29 March 2018:  
Td, 2nd round for 7years–<15years) 
 
(মাচ, ২০১৮: �টেটনাস-িডপেথিরয়া ২য় 

রাউº- ৭-১৫  বছর বয়সী িশ�র জন') 
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209 What are the reasons why the child did not 
get vaccinated?  
িশ��টর �টকা না পাওয়ার কারণ§েলা িক ? 
 
Instructions:  
The respondent should be prompted: ‘Are 
there any other reasons?’ until they have 
mentioned all reasons. 
 
Do not read choices. Mark all that are 
mentioned. 
 
িনেদশাবলী:  
উ)রদাতােক অনুেরাধ করা উিচত: 'অন' �কান 
কারণ আেছ িক না?'  
 
পছ·§িল পড়েবন না । �স§েলা উে¹খ 
করেব �সসব িচিÄত ক�ন। 

1. Caregiver was unaware of the vaccination 
campaign 
          পিরচয াকাির �টকাদান ক'াে]ইন স]েক 
সেচতন িছলনা 

2. Caregiver thinks that child received all required 
vaccines 
          পিরচয াকাির মেন কের �য িশ��ট সব �েয়াজনীয় 
�টকা @হন কেরেছ 

3. Caregiver does not think vaccines are 
necessary 
          পিরচয াকাির চান না �য িশ��ট �টকা @হন ক�ক 

4. Caregiver is fearful of vaccines or fearful of 
multiple injections 
       পিরচয াকারী অেনক§েলা ইনেজকশন 

এক সে� িদেত হেব, তাই ভয় �পেয়িছেলন    
5. Caregiver or child is fearful about not going to 

heaven or being converted to Christianity  
      পিরচয াকারী জাÅােত না �যেত পারা অথবা 
Æীk ধেম  �পা�িরত হওয়ার ভয় �পেয়েছন    

6. Female caregiver or child not comfortable 
leaving the house 
        মিহলা পিরচয াকারী অথবা িশ��টর পে? 

ঘর�ট �ছেড় যাওয়া সÈবপর িছল না 
7. Female caregiver or child not comfortable 

taking vaccine from a male vaccinator 
       মিহলা পিরচয াকারী অথবা িশ��টর িনকট 

প�ুষ �টকাদানকারী @হনেযাগ' িছল না    
8. The child got fever/swelling after last 

vaccination 
          িশ��টর �শষ �টকা @হেনর পর Áর / 

�টকার dােনর ফুেল িগেয়িছল 

9. No one was available to take the child to 
vaccination. 
          িশ�েক �টকা িদেত িনেয় যাওয়ার জন' �কউ 
িছলনা 

10. Child was not available (e.g., not at home, 
sick) at time of vaccination 
       িশ��ট বাসায় িছল না /  অসুd িছল 
 11. Child was afraid of needles/pain  
          িশ��ট ইনেজকশন/ ব'াথার ভয় 

�পেয়িছল 
12. Father or head of household does not allow 

          িশ�র িপতা / পিরবার �ধান অনুমিত 

�দয়িন 
13. Vaccinator treated caregiver or child poorly 

�টকাদান কারী িশ�/ পিরচয াকারীর সােথ ভােলা ব'বহার 
কেরনিন 

14. Other অন'ান' 
88. Refused to answer উ)র িদেত অ�ীকার 
99. Don’t know জািন না 

Q309 

210 Who took the child to get vaccinated? 
�টকা িদেত �ক িশ�েক িনেয় িগেয়িছল? 

1. Mother মা 
2. Father বাবা 
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Do not reach choices. Mark only one. 
পছ·§েলা পিড়েবন না,  �ধুমা� এক�টেত 
�টক িচÄ িদন। 

3. Sister �বান 
4. Brother fvB 
5. Other female relative অন' �কান মিহলা 

আ¯ীয় 
6. Other male relative অন' �কান পু�ষ 

আ¯ীয় 
7. Neighbor/friend �িতেবশী / ব\ু 
8. Social mobilizer সমাজেসবী 
9. Vaccinated at school ¦ুেল �টকা �দয়া 

হেয়িছল 
10. Vaccinated at madrassa মাÊাসায় �টকা �দয়া 

হেয়িছল 
11. Child went by him/her self িশ� িনেজ িগেয়েছ 
12. Other অন'ান' --------------------- 
88. Refused to answer উ)র িদেত অ�ীকার 
99. Don’t know জািন না 

211 Before the last campaign, there was a 
diphtheria vaccination campaign that 
included one diphtheria injection for 
older children. Did this child receive the 
injection? This child might have had pain 
on touch and maybe slight fever, which is 
normal. You may have received a 
vaccination card as well. 
 
গত �টকাদান অিভযান এর আেগ আরও এক�ট 
িডপেথিরয়া �টকাদান অিভযান হেয়িছল, 
�যখােন বয়¦ িশ�েদর এক�ট িডপেথিরয়া 
ইনেজকশন �দয়া হেয়িছল।  
আপনার িশ��ট িক �সখােন এক�ট 
িডপেথিরয়া ইনেজকশন �পেয়িছল্ ? 
�টকাদান পরবত� সমেয়, সামান' ব'াথা অথবা 
সামান' Áর হেত পাের, যা �াভািবক। আপিন 
�সখােন এক�ট �টকাদান কাডও �পেত পােরন  
 
(27 January–10 February 2018:  
Td, 2nd round for 7years–<15years) 
 
(২৭ জানুয়ারী �থেক ১০ �ফব্�য়ারী, 
২০১৮: িডপেথিরয়া-�টেটনাস ২য় 

রাউº- ৭ - ১৫ বছর বয়সী িশ�র জন') 

1. Yes, confirmed by date in vaccination card  
          হ'া,ঁ �টকা কােডর তািরখ অনুযায়ী িনq�ত  

2. Yes, by recall হ'া ঁ,Ëরন Ìারা 
3. No না 
88. Refused to answer উ)র িদেত রাqজ না 
99. Don’t know জািন না 

 

212 And before that campaign, there was 
another diphtheria vaccination campaign 
that included one diphtheria injection for 
older children. Did this child receive the 
injection? This child might have had pain 
on touch and maybe slight fever, which is 
normal. You may have received a 
vaccination card as well. 
 
এবং সেই �টকাদান অিভযান এর আেগ আরও 
এক�ট িডপেথিরয়া �টকাদান অিভযান হেয়িছল, 

1. Yes, confirmed by date in vaccination card  
          হ'া,ঁ �টকা কােডর তািরখ অনুযায়ী িনq�ত  

2. Yes, by recall হ'া ঁ,Ëরন Ìারা 
3. No না 
88. Refused to answer উ)র িদেত রাqজ না 
99. Don’t know জািন না 
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�যখােন বয়¦ িশ�েদর এক�ট িডপেথিরয়া 
ইনেজকশন �দয়া হেয়িছল।  
আপনার িশ��ট িক �সখােন এক�ট 
িডপেথিরয়া ইনেজকশন �পেয়িছল্ ? 
�টকাদান পরবত� সমেয়, সামান' ব'াথা অথবা 
সামান' Áর হেত পাের, যা �াভািবক। আপিন 
�সখােন এক�ট �টকাদান কাডও �পেত পােরন  
(২৭ জানুয়ারী �থেক ১০ �ফব্�য়ারী, ২০১৮: 
িডপেথিরয়া-�টেটনাস ১ম রাউº- ৭ - ১৫ বছর 
বয়সী িশ�র জন') 
 

(12–31 December 2017:  
Td, 1st round for 7years–<15years) 
 
(১২-৩১ িডেস5র, ২০১৭: িডপেথিরয়া-
�টেটনাস ১ম রাউº 

৭ - ১৫ বছর বয়সী িশ�র জন') 
 How many times did this child take 

measles vaccine? 
এই িশ��ট কতবার হােমর �টকা িনেয়েছ? 
 
This question is asked to guide the next 
few questions and will not be recorded. 
এই ���ট পরবত� কেয়ক�ট �ে�র িদক 
িনেদশনার জন' বলা হেয়েছ এবং এ�ট �রকড 
করা হেব না। 

  

213 Before the diphtheria vaccination 
campaign, there was a vaccination 
campaign that included one injection for 
measles and NO oral drops. Did this child 
receive the injection? You may have 
received a vaccination card as well. 
 
িডপেথিরয়া �টকাদান অিভযান এর 

আেগ আরও এক�ট অিভযান হেয়িছল, 

�যখােন এক�ট হােমর �টকার 

ইনেজকশন �দয়া হেয়িছল, �কােনা 
�পািলও Àপ মুেখ খাওয়ােনা হযিন।  

আপনার িশ��ট িক �টকা �পেয়িছল? 

আপিন �সখােন এক�ট �টকাদান কাডও 

�পেত পােরন 

 
(18 November–05 December 2017:  
MR, 2nd round for 6months–<15years) 
 
(১৮ নেভ5র �থেক ৫ িডেস5র, ২০১৭ 

এম আর ২য় রাউº-  

৬মাস - ১৫ বছর বয়সী িশ�র জন') 

1. Yes, confirmed by date in vaccination card  
          হ'া,ঁ �টকা কােডর তািরখ অনুযায়ী িনq�ত  

2. Yes, by recall হ'া ঁ,Ëরন Ìারা 
3. No না 
88. Refused to answer উ)র িদেত রাqজ না 
99. Don’t know জািন না 

 

214 There was another measles vaccination 
campaign a few weeks after Kurbani Eid 
that included cutting of the Vitamin A red 
pill and oral polio drops for young children 
and one measles injection for older 

1. Yes, confirmed by date in vaccination card  
          হ'া,ঁ �টকা কােডর তািরখ অনুযায়ী িনq�ত  

2. Yes, by recall হ'া ঁ,Ëরন Ìারা 
3. No না 
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children. Did this child receive the measles 
injection? You may have received a 
vaccination card as well.  
 
কুরবািনর ঈেদর কেয়ক স�াহ পের 

আরও এক�ট হােমর �টকাদান অিভযান 

হেয়িছল, �যখােন এক�ট িভটািমন এ 

এর লাল িপল, এক�ট হােমর �টকার 

ইনেজকশন �দয়া হেয়িছল ও �পািলও 

Àপ মুেখ খাওয়ােনা হেয়িছল ।  

আপনার িশ��ট িক �টকা§েলা  
�পেয়িছল ? 

আপিন �সখােন এক�ট �টকাদান কাডও 

�পেত পােরন 
 

 (16 September–03 October 2017:   
OPV only 0–<6months  
OR MR+OPV+Vitamin A, 1st round for 
6months–<5years 
OR MR only for 5years–<15years) 
 
(১৬ �সে´5র �থেক ০৩ অেÎাবর, 

২০১৭:  

ওিপিভ-০ �থেক অনুÂ  ৬ মাস 

িভটািমর এ+ এম আর + ওিপিভ- ৬ 

মাস- অনুÂ  ৫ বছর বয়সী িশ�র জন' 
এম আর ১ম রাউº ৫ বছর -অনুÂ  ১৫ 

বছর বয়সী িশ�র জন') 

88. Refused to answer উ)র িদেত রাqজ না 
99. Don’t know জািন না 

215 After the Vitamin A / measles campaign, 
there was a vaccination campaign that 
included oral cholera vaccine in a small 
bottle for both adults and children (from 
1 year and above). Did this child receive 
the oral vaccine? You may have received 
soap as well.  
 
িভটািমন এ /হােমর �টকাদান ক'াে]ইেনর 
পের,  আেরক�ট �টকাদান ক'াে]ইন হেয়িছল 
যার মেধ' অ�ভ[ � িছল এক�ট �ছাট �বাতল যা 
িছল বয়¦ ও িশ�েদর উভেয়র জন' (১বছর 
এবং তারও �বিশ)। এই িশ��টেক িক �মৗিখক 
�টকা �দওয়া হেয়িছল? আপিন এক�ট সাবান ও 
�পেয় থাকেত পােরন। 
 
(10–18 October 2017:  
OCV, 1st round for ≥1year) 
 
(১০-১৮ অেÎাবর ২০১৭: ওিসিভ �থম রাউº) 
> ১ বছর) 

1. Yes হ'া ঁ
2. No না 
88. Refused to answer উ)র িদেত রাqজ না 
99. Don’t know জািন না 

 

216 When you and your family entered 
Bangladesh, did this child take any 

1. Yes, confirmed by date in vaccination card  
          হ'া,ঁ �টকা কােডর তািরখ অনুযায়ী িনq�ত  

2. Yes, by recall হ'া ঁ,Ëরন Ìারা 
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vaccination at the border, either injections 
or oral polio drops? 
যখন আপিন এবং আপনার পিরবার 
বাংলােদেশ ঢ[কেলন, তখন এই িশ��টেক িক 
সীমাে� �কানও �টকা - ইনেজকশন বা 
�মৗিখক �পািলও Àপ �দওয়া হেয়িছল? 

3. No না 
88. Refused to answer উ)র িদেত রাqজ না 
99. Don’t know জািন না 

217 Can you share any additional vaccination 
cards or medical records related to this 
child?  
আপিন িক এই িশ�র সােথ স]িকত �কানও 
অিতির� �টকাদান কাড বা �মিডেকল �রকড 
�দখােত পােরন? 
 
If there are any additional vaccination cards 
that do not correspond to campaign doses, 
vaccination at the border or vaccination for 
being a diphtheria contact, indicate which 
vaccines were received. 
যিদ �কােনা অিতির� �টকাদান কাড থােক যা 
ক'াে]ইন �ডাজ, সীমাে� �টকা বা 
িডপেথিরয়ার কারেন �টকার সােথ স]িকত 
নয় তাহেল, �কান �টকা তা িনেদশ ক�ন। 

1. OPV, confirmed by date in vaccination card 
          ওিপিভ, �টকা কােডর তািরখ অনুযায়ী িনq�ত 

2. PCV, confirmed by date in vaccination card 
          িপিসিভ �টকা কােডর তািরখ Ìারা িনq�ত 

3. Penta, confirmed by date in vaccination card 
          �পEা �টকা কােডর তািরখ অনুযায়ী িনq�ত 

4. Td, confirmed by date in vaccination card 
          �টিদ, �টকা কােডর তািরখ Ìারা িনq�ত 

5. MR, confirmed by date in vaccination card 
          এম.আর.�টকা কােডর তািরখ অনুযায়ী িনq�ত 

6. BCG, confirmed by date in vaccination card 
         িবিসqজ, �টকাদান কাড �থেক িনq�ত 

7. IPV, confirmed by date in vaccination card 
          আইিপিভ, �টকাদান কাড �থেক িনq�ত 

8. Other অন'ান' 
9. No other vaccination card available 

          অন' �কান �টকা কাড পাওয়া যায় না 

 

218 When this child lived in Myanmar, did this 
child ever take polio vaccine or oral polio 
drops. Polio is a vaccine given by dropping 
liquid into a child’s mouth. Oral polio drops 
are different from Vitamin A drops, which 
usually are red or blue pills. 
যখন এই িশ��ট মায়ানমাের বসবাস করত, 
তখন এই িশ��ট িক কখেনা �পািলও �টকা বা 
�মৗিখক �পািলও Àপ @হন কেরেছ ? �পািলও 
এক�ট তরল �টকা যা িশ�র মুেখর মেধ' Àপ 
Ìারা �দওয়া হয়। 

1. Yes, confirmed by date in vaccination card  
          হ'া,ঁ �টকা কােডর তািরখ অনুযায়ী িনq�ত  

2. Yes, by recall হ'া ঁ,Ëরন Ìারা 
3. No না 
88. Refused to answer উ)র িদেত রাqজ না 
99. Don’t know জািন না 

 

219 When this child lived in Myanmar, did this 
child ever take any vaccination through 
injection? 
যখন এই িশ� মায়ানমাের বসবাস করত, তখন 
িক এই িশ��ট ইনেজকশন এর মাধ'েম �কােনা 
�টকা িনেয়েছ ? 

1. Yes, confirmed by date in vaccination card  
          হ'া,ঁ �টকা কােডর তািরখ অনুযায়ী িনq�ত  

2. Yes, by recall হ'া ঁ,Ëরন Ìারা 
3. No না 
88. Refused to answer উ)র িদেত রাqজ না 
99. Don’t know জািন না 

 

220 Does the child have a BCG scar? Check the 
child’s upper right and left arms. (Do not 
ask the caregiver.)  
এই িশ��টর িক িবিসqজ ¦ার আেছ? িশ�র 
ডান এবং বাম বাহ[ র উপের পরী?া ক�ন। 
 (পিরচয াকািরেক qজ�াসা করেবন না।) 

1. Yes হ'া ঁ
2. No না 
3. Not sure if scar is from BCG  

           িনq�ত না ¦ার�ট িবিসqজর িকনা 
99. Child not available িশ��ট উপিdত নাই 

 

221 In the past two weeks, has this child had a 
fever without rash? 

িবগত ২ স�ােহ িক িশ�র র 'াশ ছাড়া 
Áর হেয়িছেলা ? 

 

1. Yes হ'া ঁ
2. No না 
88. Refused to answer উ)র িদেত রাqজ না 
99. Don’t know জািন না 

 

222 After arrival in Bangladesh, has this child 
had measles? 

1. Yes, confirmed by health facility document 
          হ'া,ঁ �াd' �কে¶র দিলল অনুযায়ী িনq�ত 
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বাংলােদেশ আগমেনর পর, িশ�র িক 

কখেনা হাম হেয়িছেলা ? 

2. Yes, verbal report that the child was diagnosed 
at a clinic 
        হ'া,ঁ �কােনা িjিনেক �মৗিখকভােব িনq�ত 

3. Yes, verbal report that the child was diagnosed 
by a local healer 
       হ'া,ঁ �কােনা dানীয় প¹ী িচিকসক কতৃ ক 

�মৗিখকভােব িনq�ত 
4. Yes, verbal report but did not seek diagnosis 

        হ'া,ঁ �মৗিখক িরেপাট িক½ ওই �রােগর জন' 
যায়িন   

5. No না 
88. Refused to answer উ)র িদেত রাqজ না   
99. Don’t know জািন না 

223 After arrival in Bangladesh, has this child 
had diphtheria? 
বাংলােদেশ আগমেনর পর, িশ�র িক 

কখেনা িডপেথিরয়া হেয়িছেলা ? 

1. Yes, confirmed by health facility document 
          হ'া,ঁ �াd' �কে¶র দিলল অনুযায়ী িনq�ত 

2. Yes, verbal report that the child was diagnosed 
at a clinic 
         হ'া,ঁ �কােনা িjিনেক �মৗিখকভােব িনq�ত   

3. Yes, verbal report that the child was diagnosed 
by a local healer 
       হ'া,ঁ �কােনা dানীয় প¹ী িচিকসক কতৃ ক 

�মৗিখকভােব িনq�ত 
4. Yes, verbal report but did not seek diagnosis 

         হ'া,ঁ �মৗিখক িরেপাট িক½ ওই �রােগর 

িjিনেক জন' যায়িন   
5. No না 
88. Refused to answer উ)র িদেত রাqজ না   
99. Don’t know জািন না 

 

 
 
 
 

END OF QUESTIONNAIRE 

ধনTবাদ জািনেয় সাVাতকার5ট >শষ কYন। 
 

INSERT Bangla of above end instruction. 


