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আপনার নাম:______________________ 
 
আজেকর তািরখ:______________________ 

 
আপনার COPD-র aবsা েকমন? COPD মূলয্ায়ন পরীkা™ (CAT) িনেয় তা িনধর্ারণ ক ন৷ 
 
ei p াবলীিট আপনােক o আপনার sাsয্ পিরেসবা pদানকারীেক সাহাযয্ করেব আপনার ভােলা থাকা o ৈদনিnন 

জীবেন আপনার ফুসফুেসর aসুখ COPD (kিনক aবsািkভ পালেমানাির িডিজজ)-র pভাব পিরমাপ করেত৷ 

আপনার utর িল eবং পরীkার েsারেক আপিন o আপনার sাsয্ পিরেসবা pদানকারী বয্বহার করেত পারেবন 

আপনার COPD আরo ভােলাভােব পিরচালনা করেত eবং িচিকtসা েথেক সেবর্াc লাভ েপেত৷ 
 
িনেচ েদoয়া pিতিট িবষেয়, েয বাk আপনার বতর্ মান aবsার সবেচেয় েসরা বণর্না কের েসi utরিট 
েবেছ িনন৷ aনুgহ কের pিতিট pে র জনয্ েকবলমাt eকিট utরi েবেছ িনন৷ 

 

সবর্েমাট েsার 

uদাহরণ:   আিম খুব খুিশ 
0 1 2 3 4 5

 
আিম খুব িবষ  

আিম কখনo কািশ না 
  1 2 5

 

আমার সবসমেয়i কািশ হয় 
 
 

আমার বুেক েকােনা ে া েনi 
0 1 2 3 4 5

 

আমার বুক ে ায় পিরপূণর্  

 

আমার বুেক কখনo চাপ aথবা 
আঁটভাব েবাধ কির না 

  1 2 3 4 5

 

আমার বুেক চাপ aথবা আঁট েবাধ 

কির 
 

 

যখন আিম পাহােড়র ঢাল েবেয় 

aথবা িসিঁড় েবেয় uিঠ তখন 

াস d হেয় পিড় না 

0 1 2 3 4 5

 

যখন আিম পাহােড়র ঢাল েবেয় 

aথবা িসিঁড় েবেয় uিঠ তখন 

াস d হেয় পিড় 

 
 

আিম বািড়েত েকােনা কাজ করেত 

aসুিবধা aনুভব কির না 

0 1 2 3 4 5

 

আিম বািড়েত কাজ করেত যেথ  

aসুিবধা aনুভব কির 
 

 

আমার ফুসফুেসর ei aবsা থাকা 
সেtto বািড়র বাiের েযেত ভরসা 

পাi 

0 1 2 3 4 5

 

আমার ফুসফুেসর ei aবsা থাকায় 

বািড়র বাiের েযেত ভরসা পাi না 

 

 

আিম গভীর ঘুম ঘুমাi 
0 1 2 3 4 5

 

আমার ফুসফুেসর জনয্ aিম 

গভীরভােব ঘুমাi না 
 

 

আমার ভরপুর uদয্ম আেছ 
0 1 2 3 4 5

 

আিম েকােনা uদয্ম পাi না  

 

েsার

 

X 


