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ক োমরে ব্যথো হরে  স্বোভোবব্   োজগুরেো  েরে ব  আপনোে অসুবব্ধো হয় ? 

 

ক োমরে ব্যথো হরে কে সমসযোগুরেো হয়  কসগুরেোর  বনরয় এই েোবে োটি তেবে  েো হরয়রে । আপবন েখন এটো 

পড়রব্ন েখন বু্ঝরব্ন কে,  েগুরেো েক্ষণ আপনোে আজর ে পবেবিবে ব্ণণনো  রে । 

 

আপবন েখন েোবে োটি পড়রব্ন আপনোে আজর ে পবেবিবেে ব্যোপোরে ভোবু্ন । কে ব্ো যটিে সোরথ আপনোে 

অব্িোে বমে খুুঁরজ পোরব্ন কসটিরে এ টি টি  বিহৃ বিন । েবি ব্ো যটিে সোরথ আপনোে অব্িোে বমরে খুুঁরজ নো পোন 

েোহরে জোয়গোটি ফোুঁ  ো কেরখ পরেে প্ররে িরে েোন । মনি িোখনত হনে, আপরি রিরিত রে আপরি শুধু রসই 

েোক্যটিনতই টিক্ রিনেনেি রেটি আপিোি আজনক্ি অেস্থো ের্ণিো ক্নি । 

 

 

 (১)  ক োমরে ব্যথোে জনয কব্বিে ভোগ সময় আবম ব্োবড়রে থোব  । 

 (২)  ক োমরে ব্যথোে আেোরমে জনয আবম সব্সময় বনরজে অব্িোন পবেব্েণ ন  বে । 

 (৩) আবম ক োমরে ব্যথোে জনয স্বোভোবব্র ে কিরয় অরন  আরহ হোুঁ টি । 

 (৪) ক োমরে ব্যথোে জনয আবম আরগে মে ঘরেে ক োন  োজ  েরে পোবে নো । 

 (৫) ক োমরে ব্যথোে জনয আমোর   কেবেিং ধরে বসুঁবড় কব্রয় উপরে উঠরে হয় । 

 (৬) ক োমরে ব্যথোে  োেরণ আবম ঘন ঘন শুরয় বব্শ্রোম  বে । 

 (৭) ক োমরে ব্যথোে জনয ইবজ কিয়োে কথর  উঠোে সময় আমোর  ব েু এ টো ধরে উঠরে হয় । 

 (৮) ক োমরে ব্যথোে জনয আবম অনয মোনুষর   বিরয়  োজ  েোরনোে কিষ্টো  বে । 

 (৯) আবম ক োমরে ব্যথোে জনয স্বোভোবব্র ে কিরয় অরন  আরহ কপোিো  পবেধোন  বে । 

 (১০) ক োমরে ব্যথোে জনয আবম অরন ক্ষণ িোুঁ বড়রয় থো রে পোবে নো । 

 (১১) ক োমরে ব্যথোে জনয আবম সোমরন কঝোুঁ  ো অথব্ো হোুঁ টু ভোজ  রে ব্সোে কিষ্টো  বে নো । 



 (১২) ক োমরে ব্যথোে  োেরণ আমোে কিয়োে কথর  উঠরে  ষ্ট হয় । 

 (১৩) সোেোক্ষণই আমোে ক োমরে ব্যথো থোর  । 

 (১৪) ক োমরে ব্যথোে জনয আমোে বব্েোনোয় পোি বফেরে অসুবব্ধো হয় । 

 (১৫) ক োমরে ব্যথোে জনয আমোে কু্ষধো  রম কগরে । 

 (১৬) ক োমরে ব্যথোে জনয আমোে কমোজো পেরে অসুবব্ধো হয় । 

 (১৭) ক োমরে ব্যথোে জনয আবম  কেঁরট কব্বিদূে কেরে পোবে নো । 

 (১৮) ক োমরে ব্যথোে জনয আমোে ভোরেো ঘুম হয় নো । 

 (১৯) ক োমরে ব্যথোে জনয, আবম অপরেে সোহোেয  বনরয় কপোিো  পবেধোন  বে । 

 (২০) ক োমরে ব্যথোে জনয আবম বিরনে কব্বিে ভোগ সময় ব্রস থোব  । 

 (২১) ক োমরে ব্যথোে জনয আবম ঘরেে ভোেী  োজ পবেহোে  বে । 

 (২২) ক োমরে ব্যথোে জনয স্বোভোবব্র ে েুেনোয় আমোে কমজোজ বখট বখরট থোর  এব্িং মোনুরষে সোরথ 

ব্িেোগী আিেণ  বে । 

 (২৩) ক োমরে ব্যথোে জনয আবম স্বোভোবব্র ে েুেনোয় ধীরে ধীরে বসুঁবড় কব্রয় উঠি । 

 (২৪) ক োমরে ব্যথোে জনয আবম কব্বিে ভোগ সময় বব্েোনোয় থোব  । 

 

বব্িঃদ্রিঃ  ব্যব্হোে োেীরিে জনয  ঃ  

এই প্রেপত্রটি কনয়ো হরয়রে ঃ  Roland MO, Morris RW. A study of the natural history of back 

pain.  Part 1: Development of a reliable and sensitive measure of disability in low back pain. 

Spine 1983; 8: 141-144 কথর । 

 

কেোেযোন্ড মবেস অক্ষমেোজবনে প্রেপত্র (RMDQ) রেনক্ প্রোপ্ত িোম্বোি হল্ টিককৃত প্রশ্নগুনল্োি রেোগফল্ । 

এটো হল্ সেণরিম্ন ০ এেং  সনেণোচ্চ ২৪ । 

 

কেোগীরিে সুবব্ধোরথণ ক োথোয়  টি  বিহৃ বিরে হরব্ কব্োঝোে জনয প্ররেয টি ব্োর যে সোমরন কেোরটো ব্ক্স কিয়ো হরে 

গ্রহণরেোগয হরব্ । 

এই প্রেপত্রটি অনেোইন ব্ো কটবেরফোরন ব্যব্হোরেে জনয ব েুটো পবেব্বেণ ে  েো কেরে পোরে । 
 


