
 

(Page 1) 

েকািরয়ান েসাsাiিট েপশাগত eবং পিরেবশ গত ঔষধ, িবেশষ sাsয্ পরীkা, সংেশািধত pকাশ 
 

েকাmানীঃ 

নামঃ 

 

※ িচিকৎসাগত iিতহােসর oপর p সমহূ (েরাগীর iিতহাস, পািরবািরক iিতহাস) 

※ দয়া কের িনেচর p gিল পড়ুন eবং বতর্মান aবsার জn [ O]  dারা িনেদর্শ কrন। 
 

1 . আপনােক িক আেগ পরীkা করা হেয়েছ, নািক িনnিলিখত েকান eকিট েরােগর জn বতর্মােন আপিন 

িচিকৎসাধীন রেয়েছন?  

 

assতা 

 

 

সnয্াস 

েরাগ 

বা 

েTাক 

   hদেরাগ 

(মােয়াকািডর্য়াল 

iন াকশন/aয্ানিজনা 

েপেkািরস) 

uচ্চ 

রkচাপ 

মধুেমহ 

েরাগ 

বা 

ডায়ােবিটস 

ডাiিsিপেডিময়া যkা 

anাn 

(কয্াnার 

সহ) 

েরাগ পরীkন        

ঔষধ িচিকৎসা        

 

2 . আপনার িপতামাতা, ভাi বা েবােনেদর েকu িক িনেnাk েরােগ মারা েগেছন? 

      

assতা 

 

সnয্াস েরাগ 

বা েTাক 

hদেরাগ 

(মােয়াকািডর্য়াল 

iন াকশন/aয্ানিজনা 

েপেkািরস) 

uচ্চ রkচাপ 
মধুেমহ েরাগ 

বা ডায়ােবিটস 

 

anাn 

(কয্াnার সহ) 

 

hাঁ 
     

 

3 . আপিন িক েহপাটাiিটস B ভাiরােসর বাহক (কয্ািরয়ার) ① hাঁ       ② না      ③ জািন না 

 

※ ধমূপান 

4 . দয়াকের িনেnাk িবকlgিল পড়ুন eবং আপনার বতর্মান aবsার বণর্না িদন। 
4-1 . আপনার সমg জীবনসীমায়, আপিন িক পাঁচ পয্ােকট 100(  িট)-eর েবশী িসগােরট েখেয়েছন? 

① না (☞  5 নং pে  যান)  

②  hাঁ িকnt eখন েছেড় িদেয়িছ (☞4-2 নং pে  যান) 

③ hাঁ িকnt eখনo ধূমপান কির (☞ 4-3 নং pে  যান) 

 

4-2 . যিদ আপিন aতীেত ধমুপান কের থােকন eবং eখন েছেড় িদেয় থােকন 

েছেড় েদবার আেগ আপিন কত বছর ধূমপান কেরেছন? েমাট   বছর 

েছেড় েদবার আেগ, িদেন আপিন কতgিল িসগােরট েখেতন?  িসগােরট 

 

4-3 . যিদ আপিন eখেনা ধমুপান কের থােকনঃ 

আপিন কত বছর ধের ধূমপান করেছন? েমাট   বছর 

িদেন গেড় আপিন কতgিল িসগােরট খান?  িসগােরট 

 

 

※ মদয্ বা aয্ালেকাহল 

5 . দয়াকের িনেnাk িবকlgিল পড়ুন eবং আপনার বতর্মান aবsার বণর্না িদন। 
 

5-1 . pিত সpােহ আপিন কতবার কের মদয্পান কেরন? 

□0   □1   □2   □3   □4   □5   □6   □7 
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5-2 . যখন আপিন পান কেরন, তখন eকিদেন কতটা পান কেরন? (※ সমs ধরেনর মদয্ বা aয্ালেকাহল 

বয্িতেরেক) (        gাস) 

 

※ শারীিরক িkয়াকলাপ (বয্ায়াম) 

6 . দয়া কের িনnিলিখত p gিল পড়ুন eবং গত সpােহ আপিন েকান িkয়াকলাপgিল সmn কেরেছন তা েবাঝােত 

‘√' িচন্হ িদন। 
 

6-1 . গত সpােহ আপিন কতিদন aতয্nভােব শারীিরক িkয়াকলাপ কেরেছন, যােত আপনােক 20 িমিনেটর েবশী 

সময় ধের সাধারেনর েচেয় আরo গভীরভােব শব্াসpশব্াস িনেত হেয়েছ (েযমন েদৗড়ােনা, বায়ুকলাnশীলন 

(aয্ােরািবk), drত সাiেকল চালনা, দীঘর্ মন iতয্ািদ)? 

□0   □1   □2   □3   □4   □5   □6   □7 

 

6-2 . গত সpােহ আপিন কতিদন মধয্ম-মােনর শারীিরক িkয়াকলাপ কেরেছন, যােত আপনােক 30 িমিনেটর েবশী 

সময় ধের সাধারেনর েচেয় eকট ুগভীরভােব শব্াসpশব্াস িনেত হেয়েছ (েযমন drতপােয় হাঁটা, dজেন িমেল 

েটিনস েখলা, সাধারন গিততা সাiেকল চালনা করা, মুখ নািমেয় েমেঝ েমাছা)?  

 ※ 6-1 eর সmিকর্ত শারীিরক িkয়াকলাপেক বাদ িদেয় 

□0   □1   □2   □3   □4   □5   □6   □7 

 

6-3 . গত সpােহ আপিন কতিদন 30 িমিনেটর েবশী সময় ধের েহঁেটেছন eবং pিত েkেপ কমপেk 10 িমিনট 

কের েহঁেটেছন (েযমন হালকা বয্ায়াম, কমর্েkেt যাoয়া বা েসখান েথেক িফের আসা, aথবা িবেনাদেনর জn) 

    ※ 6-1 eবং 6-2 eর সmিকর্ত শারীিরক িkয়াকলাপেক বাদ িদেয় 

□0   □1   □2   □3   □4   □5   □6   □7 

 

※ িনিদর্  aঙ্গসমূেহর uপসগর্ সmেকর্ p মালা 

 

7 . গত ছয়মােস আপিন িক িক uপসগর্ েদখেত েপেয়েছন দয়া কের utর িদন। 

শরীেরর aংশ uপসগর্ 

তীbতা 

uচ্চমাtায় 
মাঝাির 

মাtায় 

িকছুi 

না 

সাধারন 

k ুধামnা eবং oজন hাস    

pায়শঃi kািn anভব করিছ    

শরীের মাংসিপন্ড anভূত হেয়েছ    

tক 

চুলকািনর anভূিত বা pদাহ    

tেক ফুঁসkিড় বা র য্াশ    

চুেল, হােতর নেখ বা পােয়র নেখ পিরবতর্ন    

tক খসখেস হেয় গেছ eবং ফাটল ধেরেছ     

েচাখ 

েচােখ asিs anভূত হয় eবং pায়i জল পেড়    

দৃি শিk hাস পােচ্ছ    

েচাখ রিkম হেয় েগেছ বা আঘাতpাp হেয়েছ    

 

কান 

িঠকমত শুনেত পাির না    

কােন pিতধব্িন হেত থােক    

নাক 

মােঝ মেধয্ নােক রkপাত হয়    

নাক েথেক ে া গড়ােত থােক বা নাক বn হেয় 

থােক 
   

ঘর্ান িনেত asিবধা হয়    

মুখ 
রkাk মািড় বা kয়জিনত kত    

sাদgহেন asিবধা    
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শরীেরর aংশ uপসগর্ 

তীbতা 

uচ্চমাtায় 
মাঝাির 

মাtায় 
িকছুi না 

পিরপাক িkয়া 

আমার পাকsলীেত তীb যntনা anভব কেরিছ    

মুেখ ধাতব sাদ anভব কির    

েকা কািঠn    

hদসংবহনতnt/শব্াসpশব্াস 

কাজ করার সময় বুক ধড়ফড় করা    

কাজ করার সময় কািশ হoয়া বা drত শব্াসpশব্াস 

চলেত থাকা 
   

বুেক চাপ    

যখন েজেগ oেঠন তখন কািশ বা থুতুর সেঙ্গ ে া 

েবর হর 
   

েকান ছুিটর িদেনর েশেষ কােজ েযাগদান করেত 

যাবার সময় কািশ হoয়া 
   

িশড়দাঁড়া/aঙ্গpতয্ঙ্গ 

হাত, পা eবং কাঁেধ যntনা    

হাত eবং পা কাঁপেত থােক eবং dবর্ল    

হাত eবং পা aবশ anভূত হয়    

ঠান্ডার সময় হােতর আঙ্গুল সাদা হেয় যায়    

িপেঠ বয্াথা    

মানিসক/sায়ুতnt 

মাথা যntনা    

মাথা িঝমিঝম করা    

sৃিত hাসpাp হoয়া eবং ভূেল যাবার pবনতা    

uেdগ eবং aিsরতা    

মাথায় aবশতা anভূত হয় aথবা েনশাgs anভূত 

হয়। 
   

মনঃসংেযােগ asিবধা    

মূt/pজনন সংkাn 

psােব asিবধা    

শরীর ফুেল oঠা    

aিনয়িমত রজঃsাব    

কখেনা গভর্পাত ঘেটেছ িক না    

 

যিদ আপনার an েকান uপসগর্ থােক, তাহেল দয়া কের িনেচর pদt aংেশ আপিন তা বণর্না কrন। 
 

 

 

 

 

* কাজ করার সময় আপনার িক কখেনা sাsয্সমsা (শারীিরক সমsা) হেয়েছ? □ hা ঁ □ না 

* আপনার িক মেন হয় েয আপিন কােজর সময় েযসমs uপাদান িনেয় নাড়াচাড়া 

কেরন, তা েথেকi আপনার ei sাsয্ সমsা হেয়েছ? 

□ hা ঁ □ না 

 

ডাkােরর 

মnবয্  

 

 

 

 

 

 

  


