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প্রশ্নমালা  I  সময়ঃ ±১০ মমমিট 

 

Bangla version – January 2020 

সারক াকেমিয়াকে জীবিযাত্রার মাি  
 

 

এই প্রশ্নমালাটট সারক াকেমিয়া সম্পক ে এ টট জজজ্ঞাসয, যযটট মলূে বার্ ে যজমিে মাাংসকেশীর দবূ েলো। 

সারক াকেমিয়া আেিার দদিজিি জীবিযাত্রাক  বযাহে  রকে োকর। এই জমরকে চলমাি জীবিযাত্রায় 

আেিার মাাংসকেশীর অবস্থা সম্পক ে আমরা র্ারণা যেকে োমর যা আেিার জীবিযাত্রার মাি য  

প্রভামবে  রকে োকর। 

অিুগ্রহ  কর প্রমেটট প্রকশ্নর যথাথ ে  সটি  উত্তর মদি। এ প্রশ্নেকত্রর উত্তর মদকে যমাটামটুট ১০মমমিট সময় 

লাগকে োকর। 

1.  আেিার ম  মকি হয় বেেমাকি আেিার  মকে : 

 অকি  যবমশ ম েু সামািয এ দম িয় 

আেিার বাহুকে শজি ?     

আেিার োকয় শজি ?     

আেিার যেশী ভর?     

আেিার শজি ?     

আেিার শারীমর  সক্ষমো ?     

আেিার সার্ারণ িমিীয়ো ?     

 

2.  আেিার মাাংসকেশীকে বযথা হয় ? 

 প্রায়ই 

  খকিা  খকিা 

 খুব  ম 

  খকিা িয় 
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3.  যখি হাল া শারীমর   াজ ম ে (র্ীকর চলা যেরা, ইমি  রা, রান্না  রা, র্ূলা েমরষ্কার, 

যর্ায়ার  াজ, অকিযর সাহাযয োড়া ম েু  রা,বাগাকি োমি/জল যদয়া ইেযামদ)  করি 

েখি আেিার ম ..... 

 প্রায়ই মাকেমাকে খুব  ম  খকিা 

িা 

এ র্রকির শারীমর  

 াজ ম ে আমম  মর িা। 

অসুমবর্া হয় ?      

ক্লামিকবার্ হয় ?      

বযথা অিুভূে হয় ?      

 

4.  যখি মাোমর র্রকির শারীমর   াজ ম ে (দ্রেুহা াঁটা, জািালা েমরষ্কার  রা, োড়ু যদওয়া 

আগাো টািা/যোলা ইেযামদ)  করি েখি আেিার ম ..... 

 প্রায়ই মাকেমাকে খুব  ম  খকিা 

িা 

এ র্রকির শারীমর  

 াজ ম ে আমম  মর িা। 

অসুমবর্া হয় ?      

ক্লামিকবার্ হয় ?      

বযথা অিুভূে হয় ?      

 

5.  যখি ভারী শারীমর   াজ ম ে (যদৌড়াকিা,ভারীবস্তু উকত্তালি, আসবাবেত্র সরাকিা, 

ঘরকমাো, বাগাি খিি  রা ইেযামদ)  করি েখি আেিার ম ..... 

 প্রায়ই মাকে মাকে খুব  ম  খকিা 

িা 

এই র্রকির শারীমর  

 াজ ম ে আমম  মর িা। 

অসুমবর্া হয় ?      

ক্লামিকবার্ হয় ?      

বযথা অিুভূে হয় ?      

 

6.  ইদামিাং মিকজক  বয়স্ক মকি হয় ? 

 হযা াঁ, খুব 

 হযা াঁ, ম েুটা 

 হযা াঁ, সামািয 

 িা, এ দম িয় 
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7.  ৬িাং প্রকশ্নাত্তর যমদ হযা াঁ হয় েকব মিম্নমলমখে ম  ম   ারকণ আেিার এমি র্ারণা হল ? 
(আেিার েেিমে এ ামর্  উত্তর যবকে মিি ) 

 আমম খুব সহকজই অসুস্থ হকয় েমড় 

 আমম অকি  ঔষর্ গ্রহণ  মর 

 আমম আমার মাাংসকেশীকে দবূ েলো অিুভব  মর। 

 আমার মকি রাখকে সমসযা হকে। 

 আমার ঘমিষ্ঠ যবশ  কয় জকির মেুৃয যদখকে হকয়কে। 

 যেমি শজি োই িা, প্রায়ই ক্লাি হকয় েমড় 

 আমার দৃটিশজি ক্ষীণ হকয় েড়কে 

 অিযািয : 

 

8.  আেমি ম  শারীমর ভাকব দবূ েল যবার্  করি ? 

 হযা াঁ, েুকরােুমর 

 হযা াঁ, ম েুটা 

 হযা াঁ, সামািয 

 িা, এ দম িয় 

 

9.  আেমি ম  মকি  করি আেিার চলাকেরায় সীমাবদ্ধো আকে : 

 অকি  ম েু সামািয এ দম িয় 

আেমি  েক্ষি র্কর হা াঁটকে োকরি?     

 ে ঘিঘি হা াঁটকে যবর হি?     

আেমি  েটা েথ হা াঁটকে োকরি?     

য মি গমেকে আেমি হা াঁটকে োকরি?     

এ টট েদকক্ষকে  েটু ু যযকে োকরি?     

 

10.  আেমি যখি হা াঁকটি : 

 প্রায়ই মাকেমাকে খুব  ম  খকিা িা আমম হা াঁটকে 

অক্ষম 

আেমি ম  খুব ক্লাি যবার্  করি?      

আকরাগয যেকে আেমি ম  মিয়মমে বকস 

েকরি ? 
     

আেিার ম  খুব দ্রেু রাস্তা োর হকে 

অসুমবর্া হয়? 
     

অসমেল েকৃষ্ঠ আেমি ম  অসুমবর্া যবার্ 

 করি? 
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11. আেমি ম  আেিার ভারসাময রক্ষায় সমসযা অিুভব  করি ? 

 প্রায়ই 

 মাকেমাকে 

 খুব  ম 

  খকিা িয় 

 

12.  আেমি ম  প্রায়ই েকড় যাি ? 

 প্রায় প্রায়ই 

 মাকে মাকে 

 খুব  ম 

  খকিা িয় 
 

13.  আেমি ম  মকি  করি আেিার শারীমর  অবয়কবর েমরবেেি হকয়কে ?  

 হযা াঁ, অকি টা 

 হযা াঁ, ম েুটা 

 হযা াঁ, সামািয 

 িা, এ দম িয় 

 

14.  ১৩ িাং প্রকশ্নাত্তর যমদ হযা াঁ হয় েকব ম  প্র াকরর েমরবেেি লক্ষয  রকেি ? (আেিার 

েেিমে এ ামর্  উত্তর যবকে মিি)  

 ওজকি েমরবেেি (যবকড় যগকে/  কম যগকে) 

 ত্বক  ভা াঁজ যদখা মদকয়কে 

 উচ্চো  কম যগকে 

 মাাংসকেশীর ভর  কম যগকে 

 চুল েকড় যাকে 

 চুল সাদা বা র্ূসর হকয় যাকে 

 অিযািয : 

 

15.  যমদ ১৩ িাং প্রকশ্নাত্তর হযা াঁ হয় েকব এই েমরবেেকি আেমি ম  মবচমলে ? 

 হযা াঁ, খুব 

 হযা াঁ, ম েুটা 

 হযা াঁ, সামািয 

 িা, এ দম িয় 
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16.  আেমি ম  মিকজক  জরাগ্রস্থ মকি  করি ? 

 হযা াঁ, খুব যবশী 

 সামািয 

 এ দম িয় 
 
 

17.  ইদামিাং আেমি ম  মিম্নমলমখে দদিজিি  ম ে াকে য াি অসুমবর্া অিুভব  করি ? 

  রকে 

অক্ষম 

খুব অসুমবর্া সামািয 

অসুমবর্া 

য াি 

অসুমবর্াকিই 

প্রকযাজয 

িয় 

এ েলা মসাঁমড় ভাঙ্গা ?      

বহুেল মসাঁমড় ভাঙ্গা ?      

হােল িা র্কর এ  বা এ ামর্  মসাঁমড় 

ভাঙ্গা ? 
     

উব ুহকয় বা হা াঁটু যগকড় বসা ?      

েুাঁ ক  যমকে যথক  য াি বস্তু যোলা ?      

য াি ম েু িা র্কর যমকে যথক  ওিা ?      

হােলমবহীি মিচু যচয়ার যথক  ওিা ?      

বসা যথক  দা াঁড়াকিা ?      

ভারী বস্তু বহি  রা ( ভারী ভরা বাজাকরর 

বযাগ, োমি/জল ভমেে বালমে/যে মচ 

ইেযামদ) ? 

     

যবােল বা বয়াম যখালা ?      

গণ েমরবহি বযবহার ?      

গামড়কে ওিা বা যবর হওয়া ?      

য িা াটার সময় ?      

গহৃ ম ে  রা (মবোিা দেমর, ঘর োড়ু 

যদওয়া ও যমাো, ইমি  রা,থালা-বাসি 

যর্ায়া ইেযামদ) 

     

      

 
 
  



 

 

6 Bangla version – January 2020 

18.  আেিার ম  মাাংসকেশীর দুব েলো আেিার চলাকেরাক  সীমমে  কর ? 

 হযা াঁ, অকি  

 হযা াঁ, ম েুটা 

 হযা াঁ, সামািয 

 িা, এ দম িয় 

 

19.  যমদ ১৮ িাং প্রকশ্নাত্তর হযা াঁ হয় েকব ম   ারকি এই অসুমবর্া গুমল হকে বকল মকি হয় ? 
(আেিার েেি মে এ ামর্  উত্তর যবকে মিি) 

 বযথার ভয় 

 িা োরার ভয় 

 এ  াজ ম ে  রার ের ক্লাি হবার ভয় 

 েকড় যাবার ভয় 

 অিযািয : 
 

20.  আেিার মাাংসকেশীর দুবল েো ম  আেিার যযৌি জীবি সীমমে  কর ? 

 আমম যযৌিসজিয় িই 

 হযা াঁ, েুকরােুমর 

 হযা াঁ, ম েুটা 

 হযা াঁ, সামািয 

 িা, এ দম িয় 

 

21.  আেিার শারীমর   ম ে াকে/যখলার্ুলায় অাংশগ্রহণ ম  েমরবমে েে হকয়কে ? 

 বজৃদ্ধ যেকয়কে 

  কম যগকে 

 অেমরবমেেে 

 আমম  খকিা শারীমর   ম ে াকে/যখলার্ুলায় অাংশগ্রহণ  মরমি 

 

22.  আেিার অবসর  ায ে লাকে (বাইকর যখকে যাওয়া, বাগাি  রা,মিকজ ম েু  াজ  রা, 

মাে র্রা, বয়স্ককদর ক্লাকব যাওয়া, োস যখলা, হা াঁটার জিয যাওয়া ইেযামদ) অাংশগ্রহণ ম  

য াকিাভাকব েমরবমে েে হকয়কে ? 

 বজৃদ্ধ যেকয়কে 

  কম যগকে 

 অেমরবমেেে 

 আমম  খিও অবসর  ায ে লাকে অাংশগ্রহণ  মরমি 

 


