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সাkাত্কার সmাদেনর তািরখ:  I__I I__I   I__I I__I I__I   I__I I__I I__I I__I  মূলয্ায়নকারী িkিনিশয়ােনর sাkর:    I__I I__I I__I 
 িদন মাস বছর 
 
ei p াবলী eমনভােব গিঠত হেয়েছ েয, eখােন িকছু pাথিমক pে র গcু আেছ যা আপনােদর ei সাkাত্কার িনেত o তা চালনা করেত সাহাযয্ করেব৷ aনgুহ কের 
সব কিট p  করনু৷ েরাগীর িkিনকাল িডেমনিশয়া েরিটং (CDR) িনণর্য় করার জনয্ pেয়াজনীয় েয েকােনা aিতিরk p  করনু৷ aনgুহ কের aিতিরk p  েথেক 
সংগহৃীত তথয্ িলিপবd করনু৷ 
 

 
েরাগীর িবষেয় তথয্দাতার জনয্ sিতশিk সংkাn pৃ : 
 
1. তঁার িক sিতশিk বা িচnাশিkর সমসয্া আেছৃ  ?  হঁয্া  না 
 
1a. যিদ থােক, তা িক sায়ী সমসয্া (asায়ী সমসয্ার তুলনায়)?  হঁয্া  না 
 
2. িতিন িক সাmpিতক ঘটনাবলী মেন রাখেত পােরন?   সাধারণত  কখনo সখনo  খুবi কম 
 
3.  িতিন িক িবিভn বsর eকিট েছাট তািলকা মেন রাখেত পােরন (েকনাকাটা)?  সাধারণত  কখনo সখনo  খুবi কম 
 
4.  িবগত বছের sিতশিkর িকছু aবনিত হেয়িছৃ ল িক?  হঁয্া  না 
 
5.  তঁার sিৃতশিkর িক eতটাi aবনিত হেয়েছ যা কেয়ক বছর আেগ হেল তঁার ৈদিনক জীবনযাtার 

 কাজকেমর্ (বা pাক-aবসরgহণ কাজকেমর্) িব  uত্পn করত? (েরাগীর িবষেয় তথয্দাতার মতামত aনযুায়ী)   হঁয্া  না 
 
6.  িতিন িক েকােনা গরুtুপূণর্ ঘটনা (েযমন েকাথাo যাoয়া, পািটর্ , 

বািড়েত কােরা িবেয়)ঘটবার কেয়ক সpােহর মেধয্i সmণর্ূ  ভুেল যান?  সাধারণত  কখনo সখনo  খুবi কম 
 
7.  িতিন িক েসi গরুtুপূণর্ ঘটনার লkয্ণীয় খুিঁটনািটগিুল ভুেল যান?   সাধারণত  কখনo সখনo  খুবi কম 
 
8. িতিন িক সদুরূ aতীেতর গরুtুপূণর্ তথয্ (েযমন জেnর তািরখ, িবেয়র তািরখ, 

চাকিরর জায়গা) সmণর্ ভুেল যানূ ?   সাধারণত  কখনo সখনo  খুবi কম 
 
9. তঁার জীবেনর িকছু সাmpিতক ঘটনার কথা আমায় বলনু যা তঁার মেন থাকা uিচত৷ (পরবত কােল পরীkেণর জনয্ তথয্ সংgহ করনু, েযমন 

ঘটনার sান, ঘটনার িদেনর সময়, aংশgহণকারী. ঘটনািট কতkণ চেলিছল, কখন তা েশষ হয় eবং েরাগী বা aনয্ানয্ aংশgহণকারীরা িক ভােব 
েসখােন িগেয়িছেলন)৷ 
 1 সpােহর মেধয্:   _______________________________________________________________________________________________  
 
 
 1 মােসর মেধয্:   ________________________________________________________________________________________________  

 
 

10. তঁার জn কেব হেয়িছল?   ________________________________________________________________________________________  
 
11. তঁার জn েকাথায় হেয়িছল?   ______________________________________________________________________________________  
 
12. িতিন সবর্েশষ েকান sেল ু পেড়েছন?     
 

নাম:   ________________________________________________________________________________________________________  

sান:   ________________________________________________________________________________________________________  

ে ণী:   ________________________________________________________________________________________________________  
 
13. তঁার pধান েপশা/কাজ কী িছল (বা যিদ িতিন কমর্রত না হন তেব তঁার sামী/stীর)?  _______________________________________  
 
14. তঁার সবর্েশষ গরুtুপূণর্ কাজিট কী িছল(বা যিদ িতিন কমর্রত না হন তেব তঁার sামী/stীর)?  __________________________________  
 
15. িতিন (বা তঁার sামী/stী) কেব aবসর gহণ কেরেছন eবং েকন?  _________________________________________________________  
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েরাগীর িবষেয় তথয্দাতার জনয্ পািরপাি র্ক সেচতনতা সংkাn p : 
 
িতিন কতবার িনmিলিখত িবষয়গিুল সিঠকভােব জােনন: 
 
1. তািরখ? 
 

 সাধারণত  কখনo সখনo  খুবi কম  জািন না  
 
 
 
2. মাস? 
 
  সাধারণত  কখনo সখনo  খুবi কম  জািন না  
 
 
 
3. সাল? 
 
  সাধারণত  কখনo সখনo  খুবi কম  জািন না  
 
 
 
4. বার? 
 
  সাধারণত  কখনo সখনo   খুবi কম  জািন না  
 
 
 
5. তঁার িক সমেয়র সmn (কখন eেক aপেরর সােপেk ঘটনাগিুল ঘেটিছল)বঝুেত aসিুবধা হয়? 
 

 সাধারণত  কখনo সখনo  খুবi কম  জািন না  
 
 
 
6. িতিন িক পিরিচত রাsাগিুলেত পথ খুেঁজ িনেত পােরন? 
 

 সাধারণত  কখনo সখনo  খুবi কম  জািন না  
 
 
 
7. তঁার পাড়ার বাiের eক জায়গা েথেক aনয্ জায়গায় কীভােব েযেত হেব তা িতিন কতবার জােনন? 
 

 সাধারণত  কখনo সখনo  খুবi কম  জািন না  
 
 
 
8. িতিন কতবার বািড়র িভতের িনেজর পথ খুেঁজ িনেত পােরন? 
 

 সাধারণত  কখনo সখনo  খুবi কম  জািন না  
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েরাগীর িবষেয় তথয্দাতার জনয্ িবচারবুিd o সমসয্া সমাধান সংkাn p : 
 
1. সাধারণ ভােব, যিদ আপনােক তঁার বতর্মােন সমসয্া সমাধােনর দkতার মূলয্ায়ন করেত হয়, আপিন িক মেন করেবন তা: 

 আেগর মেতা ভােলা  

 ভােলা, িকn আেগর মত ভােলা নয় 

 েমাটামিুট 

 খারাপ 

 েকােনা দkতাi েনi  
 
 
2. তঁার al aে র টাকাপয়সা সামলােনার দkতার মূলয্ায়ন করনু (েযমন, খুচেরা েদoয়া, সামানয্ বকিশশ েদoয়া): 

 েকােনা hাস হয় িন 

 িকছুটা hাস 

 তীb hাস 
 
 
3. তঁার জিটল আিথর্ক বা বািণিজয্ক েলনেদন সামলােনার kমতার মূলয্ায়ন করনু (েযমন, aয্াকাuেnর জমা-খরচ েমলােনা, িবল েমটােনা): 

 েকােনা hাস হয় িন 

 িকছুটা hাস 

 তীb hাস 
 
 
4. িতিন িক গহৃsািলর স ট সামলােত পােরন (েযমন, কেলর িলক, েছােটাখােটা aিgকাn)? 

 আেগর মতi ভােলাভােব 

 আেগর েথেক খারাপ ভােব, িচnাশিkর সমসয্ার জনয্ 

 আেগর েথেক খারাপ ভােব, aনয্ কারেণ(েকন) ____________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  

 
 
5. িতিন িক পিরিsিতগিুল বা বয্াখয্াগিুল বঝুেত পােরন? 

 সাধারণত  কখনo সখনo  খুবi কম  জািন না  
 
 
6. িতিন িক সামািজক পিরিsিতেত eবং aনয্ানয্ েলাকজেনর সে  েমলােমশায যথাযথ আচরণ* [আথর্াত্  েয আচরণ িতিন ei aসখু হoয়ার আেগ করেতন] কেরন? 

 সাধারণত  কখনo সখনo  খুবi কম  জািন না  
 
* ei p িট বয্বহােরর মূলয্ায়ন কের, েচহারার নয়। 
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েরাগীর িবষেয় তথয্দাতার জনয্ সামািজক কাযর্কলাপগুিল সংkাn p : 
 
বিৃtমূলক 
 
1. েরাগী িক eখনo কমর্রত?  হঁয্া  না   pেয়াজয্ নয় 

pেযাজয্ না হেল, p  4-e যান 
utর হঁয্া হেল, p  3-e যান 
utর না হেল, p  2-e যান 

 
2. sিতশিk বা িচnাশিkর সমসয্া িক ৃ েরাগীর aবসর gহেণর িসdাnেক সাহাযয্ কেরেছ? 

(পরবত  p  4 )  হঁয্া  না    জািন না 
 
3. sিতশিk বা িচnাশিkর সমসয্ার কারেণ িক ৃ েরাগীর কােজ গরুতুর aসিুবধা হয়? 
 

 খুব কম বা কখেনাi না  কখনo সখনo  সাধারণত  জািন না 
 
সামািজক 
 
4. িতিন িক কখেনা গািড় চািলেয়েছন?  হঁয্া   না 

েরাগী িক eখন গািড় চালান?  হঁয্া   না 
যিদ না চালান, তা িক sিতশিk ৃ বা িচnাশিkর সমসয্ার কারেণ?  হঁয্া   না 

 
5. যিদ িতিন eখনo গািড় চালান, তেব িক খারাপ িচnাশিkর দরণু সমসয্া  বা ঝঁুিক আেছ?  হঁয্া   না 
 
6. *িতিন িক sাধীন ভােব pেয়াজনীয় েকনাকাটা করেত পােরন? 
 

 খুবi কম বা কখেনাi না  কখনo সখনo  সাধারণত  জািন না 
(েকনাকাটার জনয্ েবেরােত হেলi (সীিমত সংখয্ক িজিনস েকেনন, 
সে  কাuেক লােগ) eকi িজিনস দ ুবার েকেনন বা  
 pেয়াজনীয় িজিনস ভুেল যান) 

 
7. িতিন িক বািড়র বাiের sাধীনভােব কাজকমর্ করেত পােরন? 
 

 খুবi কম বা কখেনাi না  কখনo সখনo  সাধারণত  জািন না 
(সাধারণত সাহাযয্ ছাড়া কাজকেমর্  (সীিমত eবং/aথবা ৈদনিnন কাজ, (কাজকেমর্ aথর্পূণর্ aংশgহণ, 
aপারগ) েযমন, িগজর্ া বা িমিটংেয় uপর-uপর েযমন, েভাট েদoয়া) 
 aংশgহণ; িবuিট পালর্ার যাoয়া) 

 
 

8. তঁােক িক পিরবােরর বাiেরর েকােনা সামািজক aনু ানগিুলেত িনেয় যাoয়া হয়?  হঁয্া   না 
না হেল, েকন নয়?  ______________________________________________________________________________________  

 
9. েরাগীর বয্বহােরর েকােনা আকিsক দশর্ক িক তঁােক aসsু মেন করেবন?  হঁয্া   না 
 
10. যিদ নািসর্ংেহােম থােকন, তেব িতিন িক সামািজক aনু ানগিুলেত ভােলাভােব aংশgহণ কেরন (িচnা কের)?  হঁয্া   না 
 
জরুির: 
সামািজক কাযর্কলাপ িবষেয় েরাগীর pিতবnকতার sেরর মূলয্ায়েনর জনয্ যেথ  তথয্ uপলb আেছ িক? 
না থাকেল aনুgহ কের আরo p  করুন। 
সামািজক কাযর্কলাপগিুল: েযমন িগজর্ ায় যাoয়া, বnবাnব বা পিরবােরর কােরা বাু িড় যাoয়া, রাজৈনিতক কাজকমর্গিুল, েপশাদার সংsাগিুল েযমন বার aয্ােসািসেয়শন, aনয্ানয্ 
েপশাদাির েগা ীগিুল, সামািজক kাবগিুল, সািভর্ স সংsাগিুল, িশkামূলক aনু ানগিুল। 
*ei িবষেয় েরাগীর সkমতার sর s  করার জনয্ pেয়াজন হেল aনgুহ কের মnবয্ েযাগ করনু। 
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েরাগীর িবষেয় তথয্দাতার জনয্ গহৃ o শখগুিল সংkাn p : 
1a. তঁার গহৃsালীর ৈদনিnন কাজকমর্ করার kমতায় কী কী পিরবতর্ ন ঘেটেছ? _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

1b.কী কী কাজ িতিন eখনo ভােলাভােব করেত পােরন?____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 

2a. তঁার শেখর কাজ করার kমতায় কী কী পিরবতর্ ন ঘেটেছ? _______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 

2b. কী কী কাজ িতিন eখনo ভােলাভােব করেত পােরন? ___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 

3.   যিদ িতিন নািসর্ং েহােম থােকন, তেব িতিন কী কী কাজ eখন আর ভােলাভােব করেত পােরন না (গহৃ o শখগিুল)? ____________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
ৈদনিnন কাজকমর্ (Blessed Dementia Scale): 
 েকােনা hাস হয় িন  তীb hাস 
4.   গহৃকমর্ করার kমতা 0 0.5 1 

aনgুহ কের বণর্না করনু  ____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
5.   িতিন িক গহৃsালীর ৈদনিnন কাজকমর্ ei sের করেত পােরন: 

(eকিট েবেছ িনন, েরাগীর িবষেয় তথয্দাতােক সরাসির িজjাসা করার pেয়াজন েনi৷) 

 েকােনা aথর্পূণর্ ভূিমকা েনi৷ 
(সাধারণ কাজকমর্ কেরন, েযমন িবছানা করা, েকবলমাt pচুর তttাবধান সহ) 

 েকবলমাt সীিমত কাজকেমর্র ভূিমকা পালন কেরন৷ 
(িকছুটা তttাবধান সহ, েমাটামিুট gহণেযাগয্ পির ার ভােব বাসন ধেুত পােরন, েটিবল সাজান) 

 িকছুিকছু কাজকমর্ sাধীনভােব করেত পােরন৷ 
(যntপািত চালান, েযমন ভয্াkয়াম িkনার, সহজ খাবার ৈতির কেরন) 

 সাধারণ কাজকমর্ কেরন তেব সাধারণ sের নয়৷ 

 সাধারণ কাজকেমর্ sাভািবক ভূিমকা৷ 
 
জরুির: 
গহৃ o শখগিুল িবষেয় েরাগীর pিতবnকতার মূলয্ায়েনর জনয্ যেথ  তথয্ িক পাoয়া েগেছ? 
না থাকেল aনুgহ কের আেরা p  করুন 

গহৃsািলর কাজ: েযমন রাnা করা, কাপড় কাচা, ঘর পির ার করা, বাজার করা, জ াল বাiের িনেয় যাoয়া, বাগােনর কাজ, সহজ যt o রkণােবkণ eবং pাথিমক 
ঘেরায়া েমরামিত৷ 
শখগিুল: েসলাi, ছিব আঁকা, হােতর কাজ, বi পড়া, মেনার ন করা, ছিব েতালা, বাগান করা, নাটক বা স ীত শনুেত যাoয়া, কােঠর কাজ করা, েখলাধূলায় aংশgহণ৷  

© oয়ািশংটন iuিনভািসর্িট, েসn লুi, িমেসৗির dারা সবর্ সtt সংরিkত  

CDR® 
Clinical Dementia Rating Assessment Protocol

Copyright 2001 by Washington University in St. Louis, Missouri. 
All rights reserved.



CDR - India/Bengali - Version of 23 May 08 - Mapi Research Institute. 
ID3317 \ CDR_TS1.0_ben-IN 

িkিনকাল িডেমনিশয়া েরিটং© oয়াকর্ শীট 6/10 N.CDR_WSHEET_1 
 

 
েরাগীর িবষেয় তথয্দাতার জনয্ বয্িkগত যt সংkাn p : 
 
*িনmিলিখত a লগিুলেত তঁার মানিসক kমতা সmেn আপনার আnাজ িক: 
 
A.   েপাশাক পরা (Blessed Dementia Scale) 

 0 সাহাযয্ ছাড়াi 
 1 মােঝমেধয্ েবাতামগিুল গ েগাল কেরন, iতয্ািদ 
 2 ভুল kম, সাধারণত বsগিুল ভুেল যান 
 3 েপাশাক পরেত akম 

 
B.   sান, পিরচযর্া 

 0 সাহাযয্ ছাড়াi 
 1 েমৗিখক িনেদর্শ েদoয়া pেয়াজন হয় 

 2 মােঝমােঝ সাহাযয্ দরকার হয় 
 3 সবসময় বা pায় সবসময় সাহাযয্ দরকার হয় 

 
C.   খাদয্াভয্াস 

 0 পির ার ভােব; যথাযথ পাt বয্বহার কের 
 1 aপির ারভােব, শধুমুাt চামচ িদেয় 
 2 সাধারণ শk খাবার 
 3 সmূণর্ খাiেয় িদেত হয় 

 
D.   েবগ িনয়ntণ (Blessed Dementia Scale) 

 0 sাভািবক সmণর্ িনয়ntণূ  
 1 মােঝমেধয্ িবছানা িভিজেয় েফেলন 
 2 pায়i িবছানা িভিজেয় েফেলন 
 3 uভয় েবেগরi িনয়ntণ েনi 

* 1 aে র েsার িবেবচনা করা েযেত পাের যিদ েরাগীর  বয্িkগত যt পূবর্বত  েকােনা sর েথেক pিতবnক হেয় থােক, যিদ তঁােদর কথা জিুগেয় িদেত নাo হয়। 
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েরাগীর জনয্ sিতশিk সংkাn pৃ : 
 
1. আপনার িক sিতশিk বা িচnাশিkর সমসয্া আেছৃ ?   হঁয্া   না 
 
2. িকছুkণ আেগ আপনার (sামী/stী, iতয্ািদ) আপনার কেয়কিট সাmpিতক aিভjতার কথা আমােক বেলেছন। আপিন িক েসগিুল সmেn আমােক িকছু বলেবন? 

(pেয়াজন হেল খুিঁটনািটর জনয্ p  করনু, েযমন ঘটনার sান, ঘটনার িদেনর সময়, aংশgহণকারী, ঘটনািট কতkণ চেলিছল, কখন তা েশষ হয় eবং পাt/পাtী 
বা aনয্ানয্ aংশgহণকারীরা িক ভােব েসখােন িগেয়িছেলন।) 

 
  1 সpােহর মেধয্: 

1.0 - েবিশর ভাগi িঠক  

0.5  _________________________________________________________________________ 

0.0 - েবিশর ভাগi ভুল _________________________________________________________________________ 
 
  1 মােসর মেধয্: 
1.0 - েবিশর ভাগi িঠক _________________________________________________________________________ 

0.5  _________________________________________________________________________ 

0.0 - েবিশর ভাগi ভুল _________________________________________________________________________ 
 
 

3. আিম আপনােক কেয়ক িমিনট মেন রাখার জনয্ eকিট নাম o িঠকানা বলব। নাম o িঠকানািট আিম বলার পর আপিন আবার বলনু: (যতkণ না বাকয্াংশিট 
সিঠকভােব বলা হয় ততবার বলােত থাkন বা সবর্ািধক িতনবার েচ া করনু)। 
 

 p  1 2 3 4 5 
 েগাপাল রায়, 42 েsশন েরাড, গিড়য়া 
 েগাপাল রায়, 42 েsশন েরাড, গিড়য়া 
 েগাপাল রায়, 42 েsশন েরাড, গিড়য়া 
 

(pিতিট pেচ ায় েযগিুল সিঠকভােব বলা হেয়েছ তার িনেচ দাগ িদন।) 
 
4. আপিন কেব জেnেছন?_____________________________________________________________________________________ 
 
5. আপিন েকাথায় জেnেছন? ___________________________________________________________________________________ 
 
6. আপিন সবর্েশষ েকান sেল পু েড়েছন? 
 

নাম: ________________________________________________________________________________________________ 
 
sান: __________________________________________  ে ণী: _____________________________________________ 
 

7. আপনার pধান েপশা/কাজ কী িছল (বা যিদ আপিন কমর্রত না হন তেব আপনার sামী/stীর)?______________________________________ 
 
8. আপনার সবর্েশষ গরুtুপূণর্ কাজিট কী িছল(বা যিদ আপিন কমর্রত না হন তেব আপনার sামী/stীর)? __________________________________ 
 
9. আপিন (বা আপনার sামী/stী) কেব aবসর gহণ কেরেছন eবং েকন?_______________________________________________________ 
 
10. েয নাম o িঠকানািট আপনােক মেন রাখেত বেলিছলাম েসিট বলনু: 
 
 p  1 2 3 4 5 
 েগাপাল রায়, 42 েsশন েরাড, গিড়য়া 
 
(pিতিট pেচ ায় েয p গিুল সিঠকভােব বলা হেয়েছ তার িনেচ দাগ িদন।) 
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েরাগীর জনয্ পািরপাি র্ক সেচতনতা সংkাn p  
 
1. আজ কত তািরখ?  িঠক   ভুল 

______________________________________________________________ 

2. আজ িক বার?  িঠক   ভুল 

______________________________________________________________ 

3. eিট িক মাস?  িঠক   ভুল 

______________________________________________________________ 

4. eিট েকান সাল?  িঠক   ভুল 

______________________________________________________________ 

5. ei জায়গািটর নাম িক?  িঠক   ভুল 

______________________________________________________________ 

6. আমরা েকান শহের আিছ?  িঠক   ভুল 

______________________________________________________________ 

7. eখন কটা েবেজেছ?  িঠক   ভুল 

______________________________________________________________ 

8. েরাগী িক জােনন েরাগীর িবষেয় তথয্দাতা েক (আপনার িবচাের)?  িঠক   ভুল 

______________________________________________________________ 
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েরাগীর জনয্ িবচারবুিd o সমসয্া সমাধান সংkাn p : 
 
িনেদর্শাবলী: যিদ pাথিমক pিতিkয়া 0 মােনর েযাগয্ না হয়, তেব ei িবষয়িটেত েজার িদন যােত েরাগী সমসয্ািটেক সবেথেক ভােলাভােব িক বঝুেছন তা শনাk করা 
যায়৷ সবেথেক কাছাকািছ utেরর চারিদেক েগাল দাগ িদন৷ 
 
িমলগুিল: 
 
uদাহরণ: “েপনিসল আর কলেম িমল েকাথায়?” (েলখার যntগিুল) 
 
“ei িজিনসগিুলর মেধয্ িক িমল আেছ?” েরাগীর utর 
 
1. শালগম …......ফুলকিপ _______________________________________________  

(0 = সবিজ) 
(1 = খাদয্ বs, uিdদ, রাnা করা যায়, iতয্ািদ) 
(2 = apাসি ক utর, aিমল, eগিুল িকিন iতয্ািদ) 

 
2. েডs .........বকুেকস _______________________________________________  

(0 = আসবাব,aিফেসর আসবাব; দিুটেতi বi থােক) 
(1 = কােঠর, পায়া) 
(2 = apাসি ক, aিমল) 

 
aিমলগুিল: 
 
uদাহরণ: “িচিন o িভিনগােরর িক aিমল আেছ?” (িমি  বনাম টক) 
 
“ei িজিনসগিুলর মেধয্ িক aিমল আেছ?” েরাগীর utর 
 
3. িমথয্া .........ভুল _______________________________________________  

(0 = eকিট icাকৃত, eকিট aিনcাকৃত) 
(1 = eকিট খারাপ, aনয্িট ভােলা-বা েকবল eকিটরi বয্খয্া েদন) 
(2 = aনয্ িকছু, িমলগিুল) 

 
4. নদী .........খাল _______________________________________________  

(0 = pাকৃিতক-কৃিtম) 
(2 = aনয্ িকছু) 

 
গণনা: 
 

5. কত পয়সায় eক টাকা হয়?   িঠক  ভুল 
 

6. কতগিুল িসিকেত 6.75 টাকা হয়?   িঠক  ভুল 
 

7. 20 েথেক 3 িবেয়াগ করনু eবং pিতিট নতুন সংখয্া েথেক 3 িবেয়াগ করেত থাkন eেকবাের েশষ পযর্n   িঠক  ভুল 
 
িবচারবুিd: 
 
8. eকিট aপিরিচত শহের েপৗঁেছ, েয বnর সে  েদখা করেত চাiেছনু  তােক েকমন কের খুেঁজ বার করেবন? 

(0 = েটিলেফান বiেয়, িসিট ডাiেরkিরেত খুজঁব, ডাiেরkিরর জনয্ েকাটর্ হাuেস যাব, uভেয়রi েচনা eমন েকােনা বnেক েফান করবু ) 
(1 = পুিলসেক েফান করব, aপােরটরেক েফান করব(সাধারণত িঠকানা জানােনা হেব না) 
(2 = েকােনা s  utর েনi) 

 
9. pিতবnকতা o সামািজক aবsান সmেn েরাগীর মূলয্ায়ন o ei পরীkায় তঁার uপিsিতর কারণ সmেn uপলিb (আেগ anভুর্ k হেলo eখােন আপনার মতামত 

িদন): 
  ভােলা anদৃর্ ি   আংিশক anদৃর্ ি    aিত al anদৃর্ ি  
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মূলয্ায়নকারী িkিনিশয়ােনর sাkর:    I__I I__I I__I 
 
েkt েকােনা রকম িডেমনিশয়া েনi  

 
CDR 0 

aিনি ত বা মুলতুিব 
েরাগিনণর্য়  

CDR 0.5 

সামানয্ িডেমনিশয়া  
 

CDR 1 

মাঝাির  িডেমনিশয়া 
 

CDR 2 

তীb িডেমনিশয়া 
 

CDR 3 
sিতৃ  েকােনা sিত hাস েনi বা ৃ

সামানয্ aিনয়িমত ভুেল যাoয়া। 
ধারাবািহক সামানয্ ভুেল যাoয়া; 
ঘটনাবলীর আংিশক sরণ; 
“aগরুtুপূণর্” ভুেল যাoয়া। 

মাঝাির  sিত hাসৃ , সাmpিতক 
ঘটনার েkেt েবিশ s ; tিটর 
ফেল ৈদনিnন কাজকমর্ িবি ত 
হয়। 

তীb sিত hাসৃ ;  শধু ুখুব ভােলা 
ভােব েশখা িজিনসi মেন থােক, 
নতুন িজিনস dত হািরেয় যায়। 

তীb sিত hাৃ স; শধু ুaংশগিুল 
পেড় থােক। 

 0  0.5  1  2  3  
পািরপাি র্ক 
পিরিচিত 

সmণর্ পিরিচতূ  সmণর্ পিরিচতূ  , েকবল কাল 
সmেকর্ সামানয্ aসিুবধা। 

কাল সmেকর্ মাঝাির রকম 
aসিুবধা; পরীkার সময় sান 
িবষেয় পিরিচত তেব aনয্ 
জায়গায় েভৗেগািলক aপিরিচিত 
থাকেত পাের। 

কাল সmেকর্ তীb aসিুবধা; 
সাধারণত কাল সmেকর্   
aপিরিচত, pায়i sান সmেকর্o। 

েকবলমাt িনেজর সmেকর্ 
পিরিচত। 

 0  0.5  1  2  3  
িবচারবুিd o 
সমসয্া সমাধান  

ৈদনিnন সমসয্া ভােলাভােব 
সমাধান কেরন: িবগত কােজর 
তুলনায় িবচারবিুd ভােলাi। 

সমসয্াগিুল, িমলগিুল o aিমলগিুল
সমাধােন সামানয্ pিতবnকতা। 

সমসয্াগিুল, িমলগিুল o aিমলগিুল
সমাধােন মাঝাির রকম aসিুবধা; 
সামািজক িবচারবিুd সাধারণত  
aটুট। 

সমসয্াগিুল, িমলগিুল, o 
aিমলগিুল সমাধােন তীb 
pিতবnকতা, সামািজক িবচারবিুd 
সাধারণত  kিতgs। 

িবচার করেত বা সমসয্াগিুল 
সমাধান করেত  akম। 

 0  0.5  1  2  3  
সামািজক 
কাযর্কলাপ 

চাকির, েকনাকাটা, বািণিজয্ক o 
আিথর্ক িবষয়, েscােসবী o 
সামািজক েগা ীেত sাভািবক sের 
sাধীনভােব কাজ করেত পাের। 

ei কাজকমর্গিুলেত সামানয্ 
pিতবnকতা। 

ei কাজকমর্গিুলেত sাধীন ভূিমকা 
িনেত akম, যিদo কেয়কিটেত 
জিড়ত থাকেত পােরন; uপর-
uপর েদখায় sাভািবক মেন হয়। 

িনেজর বািড়র বাiের sাধীন 
কাজকেমর্র েকােনা সmাবনা েনi।  
িনেজর বািড়র বাiের কাজকেমর্র 
েkেt যেথ  সsু  মেন হয়। 

িনেজর বািড়র বাiের sাধীন 
কাজকেমর্র েকােনা সmাবনা েনi।  

িনেজর বািড়র বাiের কাজকেমর্র 
েkেt aতয্n aসsু  মেন হয়। 

 0  0.5  1  2  3  
গহৃ o শখগুিল গেৃহর জীবন, শখগিুল, েবৗিdক 

আgহগিুল ভােলাভােব বজায়। 
গেৃহর জীবন, শখগিুল, েবৗিdক 
আgহগিুল সামানয্  kিতgs। 

গেৃহর ৈদনিnন কাজকেমর্ সামানয্ 
িকn িনি ত pিতবnকতা; েবিশ 
কিঠন কাজ পিরতয্k হেয়েছ; েবিশ 
জিটল শখগিুল o আgহগিুল 
পিরতয্k হেয়েছ । 

েকবলমাt সহজ কাজ বজায়; 
aতয্n সীিমত আgহ, খারাপভােব 
বজায়। 

বািড়েত েকােনা uেlখেযাগয্ কাজ 
নয়। 

 0  0.5  1  2  3  
বয্িkগত যt  িনেজর যt িনেত সmণর্ সkূ ম মেন করােত হয়  েপাশাক পরা, sাsয্িবিধ, িনেজর 

িজিনসপt রাখায় সাহাযয্ দরকার 
হয়  

বয্িkগত যেtর জনয্ pচুর 
সাহােযয্র pেয়াজন হয়; pায়শi 
েবগধারেণ akম  

 0  1  2  3  
িহuগুেয়স িস-িপ, বাগর্ eল, ডয্ানিজগার ডাb-eল o aনয্ানয্ : আ িনu িkিনকাল েsল ফর দয্া েsিজং aফ িডেমনিশয়া। িbিটশ জানর্াল aফ সাiিকযাি  1982 ; 140 : 566-572। িkিনকাল িডেমনিশয়া েরিটং (CDR) 
সাkাত্ কার o েsািরং েটিবল বs দিুট aয্ালজাiমাসর্ িডিজজ িরসাচর্  েসnার dারা সবর্ সtt সংরিkত বs। aনুমিত সােপেk বয্বহার করা যােব। 
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