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As individuals go through treatment for their cancer they sometimes experience different symptoms 
and side effects. For each question, please select the one response that best describes your 
experiences over the past 7 days… 

 
েলাকজন তােদর কয্ানসােরর জনয্ িচিকৎসা করার সময় কখেনা কখেনা িবিভ� উপসগর্ এবং পা�র্�িতি�য়া 
অনুভব কেরন। �িতিট �ে�র জনয্, অনু�হ কের একিট উত্তর েবেছ িনন, েযিট গত 7 িদেন আপনার অিভ�তােক 
সবেচেয় ভােলাভােব বণর্না কের... 
 

1. PRO-CTCAE® Symptom Term: Dry mouth 

শ� মুখ 

a. গত 7 িদেন, আপনার শ� মুেখর সবেচেয় খারাপ অব�া কতটা তী� িছল? 

Ο িছল না Ο হা�া Ο মাঝাির Ο তী� Ο অতয্� তী� 
 
 
 

2. PRO-CTCAE® Symptom Term: Difficulty swallowing 

িগলেত অসুিবধা 

a. গত 7 িদেনর মেধয্, আপনার িগলেত অসুিবধা হওয়ার তী�তা সবেচেয় খারাপ পযর্ােয় কতটা িছল? 
Ο িছল না Ο হা�া Ο মাঝাির Ο তী� Ο অতয্� তী� 

 
 
 

3. PRO-CTCAE® Symptom Term: Mouth/throat sores 

মুেখ/গলায় ঘা 

a. গত 7 িদেন, সবেচেয় খারাপ অব�ায় থাকাকালীন আপনার মুেখর বা গলার �েতর (আলসােরর) তী�তা কতটা িছল? 

Ο িছল না Ο হা�া Ο মাঝাির Ο তী� Ο অতয্� তী� 

b. গত 7 িদেনর মেধয্, আপনার মুেখর বা গলার �ত (আলসার) আপনার �াভািবক বা ৈদনি�ন কাযর্কলােপ কতটা বয্াঘাত 
ঘিটেয়িছল? 
Ο এেকবােরই না Ο সামানয্ Ο িকছুটা Ο অেনকখািন Ο খুব েবিশ 

 
 
 

4. PRO-CTCAE® Symptom Term: Cracking at the corners of the mouth (cheilosis/cheilitis) 

মুেখর/ েঠাঁেটর েকাণাগেলা ফাটা (কাইেলািসস / কাইলাইিটস) 

a. গত 7 িদেনর মেধয্, আপনার/েঠাঁেটর মুেখর েকাণাগেলার �েক ফাটার তী�তা সবেচেয় খারাপ পযর্ােয় কতটা িছল? 

Ο িছল না Ο হা�া Ο মাঝাির Ο তী� Ο অতয্� তী� 
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5. PRO-CTCAE® Symptom Term: Voice quality changes 

ক��েরর গণমান পিরবতর্ ন 

a. গত 7 িদেনর মেধয্, আপনার িক ক��র পিরবতর্ ন হেয়িছল? 

Ο হয্াঁ Ο না 
 
 
 

6. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hoarseness 

ককর্ শতা 

a. গত 7 িদেনর মেধয্, আপনার ককর্ শ ক��েরর তী�তা সবেচেয় খারাপ পযর্ােয় কতটা িছল? 
Ο িছল না Ο হা�া Ο মাঝাির Ο তী� Ο অতয্� তী� 

 
 
 

7. PRO-CTCAE® Symptom Term: Taste changes 

�াদ পিরবতর্ ন 

a. গত 7 িদেনর মেধয্, আপনার খাদয্ বা পানীেয়র �াদ পাওয়ার সমসয্ার তী�তা সবেচেয় খারাপ পযর্ােয় কতটা িছল? 

Ο িছল না Ο হা�া Ο মাঝাির Ο তী� Ο অতয্� তী� 
 
 
 

8. PRO-CTCAE® Symptom Term: Decreased appetite 

ি�েদ কেম যাওয়া 

a. গত 7 িদেনর মেধয্, আপনার ি�েদ কেম যাওয়ার তী�তা সবেচেয় খারাপ পযর্ােয় কতটা িছল? 
Ο িছল না Ο হা�া Ο মাঝাির Ο তী� Ο অতয্� তী� 

b. গত 7 িদেনর মেধয্, ি�েদ কেম যাওয়া আপনার �াভািবক বা ৈদনি�ন কাযর্কলােপ কতটা বয্াঘাত ঘিটেয়িছল? 
Ο এেকবােরই না Ο সামানয্ Ο িকছুটা Ο অেনকখািন Ο খুব েবিশ 

 
 
 

9. PRO-CTCAE® Symptom Term: Nausea 

বিম ভাব 

a. গত 7 িদেনর মেধয্, আপনার কত ঘন ঘন বিম ভাব েদখা িদেয়িছল? 

Ο কখেনাই না Ο কদািচৎ Ο মােঝ-মেধয্ Ο ঘন ঘন Ο �ায় সব সময় 

b. গত 7 িদেনর মেধয্, আপনার বিম ভাব এর তী�তা সবেচেয় খারাপ পযর্ােয় কতটা িছল? 
Ο িছল না Ο হা�া Ο মাঝাির Ο তী� Ο অতয্� তী� 
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10. PRO-CTCAE® Symptom Term: Vomiting 

বিম হওয়া 

a. গত 7 িদেনর মেধয্, আপনার কত ঘন ঘন বিম হেয়িছল? 

Ο কখেনাই না Ο কদািচৎ Ο মােঝ-মেধয্ Ο ঘন ঘন Ο �ায় সব সময় 

b. গত 7 িদেনর মেধয্, আপনার বিম হওয়ার তী�তা সবেচেয় খারাপ পযর্ােয় কতটা িছল? 
Ο িছল না Ο হা�া Ο মাঝাির Ο তী� Ο অতয্� তী� 

 
 
 

11. PRO-CTCAE® Symptom Term: Heartburn 

বুক �ালা 

a. গত 7 িদেনর মেধয্, আপনার কত ঘন ঘন বুক �ালা কেরিছেলা? 
Ο কখেনাই না Ο কদািচৎ Ο মােঝ-মেধয্ Ο ঘন ঘন Ο �ায় সব সময় 

b. গত 7 িদেনর মেধয্, আপনার বুক �ালার তী�তা সবেচেয় খারাপ পযর্ােয় কতটা িছল? 
Ο িছল না Ο হা�া Ο মাঝাির Ο তী� Ο অতয্� তী� 

 
 
 

12. PRO-CTCAE® Symptom Term: Gas 

গয্াস 

a. গত 7 িদেনর মেধয্, আপনার িক গয্াস পাস করার মা�া (�য্াটুেল�) সাধারেণর তুলনায় েবেড় েগেছ? 

Ο হয্াঁ Ο না 
 
 
 

13. PRO-CTCAE® Symptom Term: Bloating 

েপট েফালা 

a. গত 7 িদেনর মেধয্, আপনার কত ঘন ঘন উদর (েপট)এর �ীিত হেয়িছল? 
Ο কখেনাই না Ο কদািচৎ Ο মােঝ-মেধয্ Ο ঘন ঘন Ο �ায় সব সময় 

b. গত 7 িদেনর মেধয্, আপনার উদর (েপট)এর �ীিতর তী�তা সবেচেয় খারাপ পযর্ােয় কতটা িছল? 
Ο িছল না Ο হা�া Ο মাঝাির Ο তী� Ο অতয্� তী� 
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14. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hiccups 

েহঁচিক 

a. গত 7 িদেনর মেধয্, আপনার কত ঘন ঘন েহঁচিক উেঠিছল? 
Ο কখেনাই না Ο কদািচৎ Ο মােঝ-মেধয্ Ο ঘন ঘন Ο �ায় সব সময় 

b. গত 7 িদেনর মেধয্, আপনার েহঁচিকর তী�তা সবেচেয় খারাপ পযর্ােয় কতটা িছল? 
Ο িছল না Ο হা�া Ο মাঝাির Ο তী� Ο অতয্� তী� 

 
 
 

15. PRO-CTCAE® Symptom Term: Constipation 

েকা�কািঠনয্ 

a. গত 7 িদেনর মেধয্, আপনার েকা�কািঠেনয্র তী�তা সবেচেয় খারাপ পযর্ােয় কতটা িছল? 

Ο িছল না Ο হা�া Ο মাঝাির Ο তী� Ο অতয্� তী� 
 
 
 

16. PRO-CTCAE® Symptom Term: Diarrhea 

ডায়িরয়া 

a. গত 7 িদেনর মেধয্, আপনার কত ঘন ঘন পাতলা বা জলযু� মল ডায়িরয়া হেয়িছল? 
Ο কখেনাই না Ο কদািচৎ Ο মােঝ-মেধয্ Ο ঘন ঘন Ο �ায় সব সময় 

 
 
 

17. PRO-CTCAE® Symptom Term: Abdominal pain 

েপেট বয্থা 

a. গত 7 িদেনর মেধয্, আপনার কত ঘন ঘন েপেট বয্থা (তলেপেট) হেয়িছল? 

Ο কখেনাই না Ο কদািচৎ Ο মােঝ-মেধয্ Ο ঘন ঘন Ο �ায় সব সময় 

b. গত 7 িদেনর মেধয্, আপনার েপেট বয্থার (তল েপেট) তী�তা সবেচেয় খারাপ পযর্ােয় কতটা িছল? 

Ο িছল না Ο হা�া Ο মাঝাির Ο তী� Ο অতয্� তী� 

c. গত 7 িদেনর মেধয্, আপনার েপেট বয্থা (তলেপেট)আপনার �াভািবক বা ৈদনি�ন কাযর্কলােপ কতটা বয্াঘাত ঘিটেয়িছল? 

Ο এেকবােরই না Ο সামানয্ Ο িকছুটা Ο অেনকখািন Ο খুব েবিশ 
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18. PRO-CTCAE® Symptom Term: Fecal incontinence 

পায়খানার েবগ ধের রাখেত না পারা 

a. গত 7 িদেন, আপিন কত ঘন ঘন পায়খানার েবগ ধের রাখেত পােরনিন? 
Ο কখেনাই না Ο কদািচৎ Ο মােঝ-মেধয্ Ο ঘন ঘন Ο �ায় সব সময় 

b. গত 7 িদেন, আপনার পায়খানার েবগ ধের রাখেত না পারার কারেণ আপনার �াভািবক বা ৈদনি�ন ি�য়াকলােপ কতটা 
বয্াঘাত ঘেটেছ? 
Ο এেকবােরই না Ο সামানয্ Ο িকছুটা Ο অেনকখািন Ο খুব েবিশ 

 
 
 

19. PRO-CTCAE® Symptom Term: Shortness of breath 

�াসক� 

a. গত 7 িদেনর মেধয্, আপনার �াসকে�র তী�তা সবেচেয় খারাপ পযর্ােয় কতটা িছল? 

Ο িছল না Ο হা�া Ο মাঝাির Ο তী� Ο অতয্� তী� 

b. গত 7 িদেনর মেধয্, আপনার �াসকে�র জনয্ আপনার �াভািবক বা ৈদনি�ন কাযর্কলােপ কতটা বয্াঘাত ঘেটিছল? 
Ο এেকবােরই না Ο সামানয্ Ο িকছুটা Ο অেনকখািন Ο খুব েবিশ 

 
 
 

20. PRO-CTCAE® Symptom Term: Cough 

কািশ 

a. গত 7 িদেনর মেধয্, আপনার কািশর তী�তা সবেচেয় খারাপ পযর্ােয় কতটা িছল? 

Ο িছল না Ο হা�া Ο মাঝাির Ο তী� Ο অতয্� তী� 

b. গত 7 িদেনর মেধয্, আপনার কািশর জনয্ আপনার �াভািবক বা ৈদনি�ন কাযর্কলােপ কতটা বয্াঘাত ঘেটিছল? 
Ο এেকবােরই না Ο সামানয্ Ο িকছুটা Ο অেনকখািন Ο খুব েবিশ 

 
 
 

21. PRO-CTCAE® Symptom Term: Wheezing 

হইিজং 

a. গত 7 িদেনর মেধয্, আপনার কািশর জনয্ আপনার �াভািবক বা ৈদনি�ন কাযর্কলােপ কতটা বয্াঘাত ঘেটিছল? 
Ο িছল না Ο হা�া Ο মাঝাির Ο তী� Ο অতয্� তী� 
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22. PRO-CTCAE® Symptom Term: Swelling 

েফালা 

a. গত 7 িদেনর মেধয্, আপনার বাহেত বা পােয় কত ঘন ঘন েফালা েদখা িদেয়িছল? 
Ο কখেনাই না Ο কদািচৎ Ο মােঝ-মেধয্ Ο ঘন ঘন Ο �ায় সব সময় 

b. গত 7 িদেনর মেধয্, আপনার হাত বা পােয়র েফালার তী�তা সবেচেয় খারাপ পযর্ােয় কতটা িছল? 
Ο িছল না Ο হা�া Ο মাঝাির Ο তী� Ο অতয্� তী� 

c. গত 7 িদেনর মেধয্, আপনার হাত বা পােয়র েফালার জনয্ আপনার �াভািবক বা ৈদনি�ন কাযর্কলােপ কতটা বয্াঘাত ঘেটিছল? 
Ο এেকবােরই না Ο সামানয্ Ο িকছুটা Ο অেনকখািন Ο খুব েবিশ 

 
 
 

23. PRO-CTCAE® Symptom Term: Heart palpitations 

হাটর্  পয্ালিপিটশন (অথর্াৎ বুক ধড়পড় করা) 

a. গত 7 িদেনর মেধয্, আপনার কত ঘন ঘন ধুকপুকািন বা �ত হৃদ��ন (বুক-ধড়ফড়) েদখা িদেয়িছল? 

Ο কখেনাই না Ο কদািচৎ Ο মােঝ-মেধয্ Ο ঘন ঘন Ο �ায় সব সময় 

b. গত 7 িদেনর মেধয্, আপনার ধুকপুকািন বা �ত হৃদ��ন (বুক-ধড়ফড়)-এর তী�তা সবেচেয় খারাপ পযর্ােয় কতটা িছল? 

Ο িছল না Ο হা�া Ο মাঝাির Ο তী� Ο অতয্� তী� 
 
 
 

24. PRO-CTCAE® Symptom Term: Rash 

ফুসকুিড় 

a. গত 7 িদেনর মেধয্, আপনার িক েকানও ফুসকুিড় হেয়িছল? 
Ο হয্াঁ Ο না 

 
 
 

25. PRO-CTCAE® Symptom Term: Skin dryness 

�েকর শ�তা 

a. গত 7 িদেন, আপনার শ� �ক েসিটর সবেচেয় খারাপ অব�ায় কতটা তী� িছল? 

Ο িছল না Ο হা�া Ο মাঝাির Ο তী� Ο অতয্� তী� 
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26. PRO-CTCAE® Symptom Term: Acne 

�ণ 

a. গত 7 িদেনর মেধয্, আপনার মুেখ বা বুেক �ণ বা িপ�ল তী�তা সবেচেয় খারাপ পযর্ােয় কতটা িছল? 
Ο িছল না Ο হা�া Ο মাঝাির Ο তী� Ο অতয্� তী� 

 
 
 

27. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hair loss 

চুল পড়া 

a. গত 7 িদেন, আপনার িক েকােনা চুল পেড়েছ? 

Ο এেকবােরই না Ο সামানয্ Ο িকছুটা Ο অেনকখািন Ο খুব েবিশ 
 
 
 

28. PRO-CTCAE® Symptom Term: Itching 

চুলকািন 

a. গত 7 িদেনর মেধয্, আপনার চুলকািনযু� �েকর তী�তা সবেচেয় খারাপ পযর্ােয় কতটা িছল? 
Ο িছল না Ο হা�া Ο মাঝাির Ο তী� Ο অতয্� তী� 

 
 
 

29. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hives 

হাইভস 

a. গত 7 িদেনর মেধয্, আপনার �েক িক েকানও আমবাত (হাইভস) েদখা িদেয়িছল (হাইভস মােন হে� �েকর উপর চুলকািনযু� 
লাল েফা�া)? 
Ο হয্াঁ Ο না 

 
 
 

30. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hand-foot syndrome 

হয্া�-ফুট িসনে�াম 

a. গত 7 িদেনর মেধয্ আপনার হয্া�-ফুট িসনে�াম (হােত বা পােয় র য্াশ যার ফেল চামড়া ফােট, খসখেস হেয় উঠেত শর কের, 
লাল হেয় যায় বা বয্থা কের) তার সবেচেয় খারাপ অব�ায় কতটা তী� িছল? 
Ο িছল না Ο হা�া Ο মাঝাির Ο তী� Ο অতয্� তী� 
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31. PRO-CTCAE® Symptom Term: Nail loss 

নখ খেস পড়া 

a. গত 7 িদেনর মেধয্, আপনার েকানও হােতর নখ বা পােয়র নখ খেস পেড়েছ িক? 
Ο হয্াঁ Ο না 

 
 
 

32. PRO-CTCAE® Symptom Term: Nail ridging 

নেখ ভািটর্ কাল িরজ বা ল�া ল�া দাগ 

a. গত 7 িদেনর মেধয্, আপনার হােতর নেখ বা পােয়র নেখ িক েকানও িরজ বা বা� েদখা িদেয়েছ? 

Ο হয্াঁ Ο না 
 
 
 

33. PRO-CTCAE® Symptom Term: Nail discoloration 

নেখর রঙ িববণর্ হওয়া 

a. গত 7 িদেন, আপনার হােতর নেখর বা পােয়র নেখর রেঙ িক েকােনা পিরবতর্ ন ঘেটিছল? 
Ο হয্াঁ Ο না 

 
 
 

34. PRO-CTCAE® Symptom Term: Sensitivity to sunlight 

েরােদর �িত সংেবদনশীলতা 

a. গত 7 িদেন, েরােদর �িত আপনার �েকর সংেবদনশীলতা িক েবেড় িগেয়িছল? 

Ο হয্াঁ Ο না 
 
 
 

35. PRO-CTCAE® Symptom Term: Bed/pressure sores 

িবছানা/চােপর কারেণ ঘা 

a. গত 7 িদেন, আপনার িক েকােনা শযয্া�ত (েবডেসার) হেয়িছল? 
Ο হয্াঁ Ο না 
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36. PRO-CTCAE® Symptom Term: Radiation skin reaction 

�েকর ওপর েতজি�য়তার �িতি�য়া 

a. গত 7 িদেন, েতজি�য়তার কারেণ আপনার �েকর েপাড়া েসিটর সবেচেয় খারাপ অব�ায় কতটা তী� িছল? 
Ο িছল না Ο হা�া Ο মাঝাির Ο তী� Ο অতয্� তী� Ο �েযাজয্ নয় 

 
 
 

37. PRO-CTCAE® Symptom Term: Skin darkening 

�ক কালেচ হেয় যাওয়া 

a. গত 7 িদেন, আপনার �ক িক অ�াভািবকভােব কালেচ হেয় িগেয়িছল? 

Ο হয্াঁ Ο না 
 
 
 

38. PRO-CTCAE® Symptom Term: Stretch marks 

ে�চ মাকর্ স (�সািরত িচ�) 

a. গত 7 িদেনর মেধয্, আপনার িক েকানও ে�চ মাকর্ স (�সািরত িচ�) েদখা িদেয়িছল? 
Ο হয্াঁ Ο না 

 
 
 

39. PRO-CTCAE® Symptom Term: Numbness & tingling 

অসাড়তা বা িশরিশরািন 

a. গত 7 িদেনর মেধয্, আপনার হােত বা পােয় অসাড়তা বা িশরিশরািনর তী�তা সবেচেয় খারাপ পযর্ােয় কতটা িছল? 

Ο িছল না Ο হা�া Ο মাঝাির Ο তী� Ο অতয্� তী� 

b. গত 7 িদেনর মেধয্, আপনার হােত বা পােয় অসাড়তা বা িশরিশরািনর জনয্ আপনার �াভািবক বা ৈদনি�ন কাযর্কলােপ কতটা 
বয্াঘাত ঘেটিছল? 
Ο এেকবােরই না Ο সামানয্ Ο িকছুটা Ο অেনকখািন Ο খুব েবিশ 

 
 
 

40. PRO-CTCAE® Symptom Term: Dizziness 

মাথােঘারা 

a. গত 7 িদেনর মেধয্, আপনার মাথােঘারার তী�তা সবেচেয় খারাপ পযর্ােয় কতটা িছল? 

Ο িছল না Ο হা�া Ο মাঝাির Ο তী� Ο অতয্� তী� 

b. গত 7 িদেনর মেধয্, আপনার মাথােঘারার জনয্ আপনার �াভািবক বা ৈদনি�ন কাযর্কলােপ কতটা বয্াঘাত ঘেটিছল? 
Ο এেকবােরই না Ο সামানয্ Ο িকছুটা Ο অেনকখািন Ο খুব েবিশ 
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41. PRO-CTCAE® Symptom Term: Blurred vision 

ঝাপসা দিৃ� 

a. গত 7 িদেন, আপনার ঝাপসা দৃি� েসিটর সবেচেয় খারাপ অব�ায় কতটা তী� িছল? 

Ο িছল না Ο হা�া Ο মাঝাির Ο তী� Ο অতয্� তী� 

b. গত 7 িদেনর মেধয্, আপনার আবছা দৃি�র জনয্ আপনার �াভািবক বা ৈদনি�ন কাযর্কলােপ কতটা বয্াঘাত ঘেটিছল? 
Ο এেকবােরই না Ο সামানয্ Ο িকছুটা Ο অেনকখািন Ο খুব েবিশ 

 
 
 

42. PRO-CTCAE® Symptom Term: Flashing lights 

আেলার ঝলকািন 

a. গত 7 িদেন, আপনার েচােখর সামেন িক েকােনা আেলার ঝলকািন েদেখেছন? 
Ο হয্াঁ Ο না 

 
 
 

43. PRO-CTCAE® Symptom Term: Visual floaters 

েচােখর সামেন ভাসমান দাগ 

a. গত 7 িদেনর মেধয্, আপনার এমন েকান দাগ বা েরখা (ভাসমান) আপনার েচােখর সামেন েভেস উেঠেছ িক? 

Ο হয্াঁ Ο না 
 
 
 

44. PRO-CTCAE® Symptom Term: Watery eyes 

েচাখ েথেক জল গিড়েয় পড়া 

a. গত 7 িদেন, আপনার েচাখ েথেক জল গিড়েয় পড়া (টলমেল েচাখ) েসিটর সবেচেয় খারাপ অব�ায় কতটা তী� িছল? 
Ο িছল না Ο হা�া Ο মাঝাির Ο তী� Ο অতয্� তী� 

b. গত 7 িদেনর মেধয্, আপনার জলযু� েচােখর (অ�র)জনয্ আপনার �াভািবক বা ৈদনি�ন কাযর্কলােপ কতটা বয্াঘাত ঘেটিছল? 
Ο এেকবােরই না Ο সামানয্ Ο িকছুটা Ο অেনকখািন Ο খুব েবিশ 

 
 
 

45. PRO-CTCAE® Symptom Term: Ringing in ears 

িটিনটাস (কােন একটানা েশা ঁেশা,ঁ খড় খড় বা ঠক ঠক শ�) 

a. গত 7 িদেনর মেধয্, আপনার িটিনটােসর তী�তা সবেচেয় খারাপ পযর্ােয় কতটা িছেলািছল? 

Ο িছল না Ο হা�া Ο মাঝাির Ο তী� Ο অতয্� তী� 
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46. PRO-CTCAE® Symptom Term: Concentration 

মেনােযাগ 

a. গত 7 িদেন, আপনার মেনােযােগ সমসয্া েসিটর সবেচেয় খারাপ অব�ায় কতটা তী� িছল? 

Ο িছল না Ο হা�া Ο মাঝাির Ο তী� Ο অতয্� তী� 

b. গত 7 িদেনর মেধয্, একা�তা স�িকর্ ত সমসয্াগেলা আপনার �াভািবক বা ৈদিনক কাযর্কলােপ কতটা বয্াঘাত 

Ο এেকবােরই না Ο সামানয্ Ο িকছুটা Ο অেনকখািন Ο খুব েবিশ 
 
 
 

47. PRO-CTCAE® Symptom Term: Memory 

�ৃিতশি� 

a. গত 7 িদেন, আপনার �ৃিতশি�র সমসয্া েসিটর সবেচেয় খারাপ অব�ায় কতটা তী� িছল? 
Ο িছল না Ο হা�া Ο মাঝাির Ο তী� Ο অতয্� তী� 

b. গত 7 িদেনর মেধয্, আপনার �ৃিতর সমসয্ার জনয্ আপনার �াভািবক বা ৈদনি�ন কাযর্কলােপ কতটা বয্াঘাত ঘেটিছল? 
Ο এেকবােরই না Ο সামানয্ Ο িকছুটা Ο অেনকখািন Ο খুব েবিশ 

 
 
 

48. PRO-CTCAE® Symptom Term: General pain 

সাধারণ বয্থা 

a. গত 7 িদেনর মেধয্, আপনার কত ঘন ঘন বয্থা হেয়িছল? 

Ο কখেনাই না Ο কদািচৎ Ο মােঝ-মেধয্ Ο ঘন ঘন Ο �ায় সব সময় 

b. গত 7 িদেনর মেধয্, আপনার বয্থার তী�তা সবেচেয় খারাপ পযর্ােয় কতটা িছল? 

Ο িছল না Ο হা�া Ο মাঝাির Ο তী� Ο অতয্� তী� 

c. গত 7 িদেনর মেধয্, আপনার বয্থার জনয্ আপনার �াভািবক বা ৈদনি�ন কাযর্কলােপ কতটা বয্াঘাত ঘেটিছল? 
Ο এেকবােরই না Ο সামানয্ Ο িকছুটা Ο অেনকখািন Ο খুব েবিশ 

 
 
 



NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-BENGALI 
Item Library Version 1.0 

 

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the 
NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO- CTCAE® is 

subject to NCI’s Terms of Use. 
 

Version date: 4/20/2022 

49. PRO-CTCAE® Symptom Term: Headache 

মাথাবয্থা 

a. গত 7 িদেনর মেধয্, আপনার কত ঘন ঘন মাথাবয্থা হেয়িছল? 
Ο কখেনাই না Ο কদািচৎ Ο মােঝ-মেধয্ Ο ঘন ঘন Ο �ায় সব সময় 

b. গত 7 িদেনর মেধয্, আপনার মাথাবয্থার তী�তা সবেচেয় খারাপ পযর্ােয় কতটা িছল? 
Ο িছল না Ο হা�া Ο মাঝাির Ο তী� Ο অতয্� তী� 

c. গত 7 িদেনর মেধয্, আপনার মাথাবয্থার জনয্ আপনার �াভািবক বা ৈদনি�ন কাযর্কলােপ কতটা বয্াঘাত ঘেটিছল? 
Ο এেকবােরই না Ο সামানয্ Ο িকছুটা Ο অেনকখািন Ο খুব েবিশ 

 
 
 

50. PRO-CTCAE® Symptom Term: Muscle pain 

েপশীর বয্থা 

a. গত 7 িদেনর মেধয্, আপনার কত ঘন ঘন েপশীেত য�ণা হেয়িছল? 
Ο কখেনাই না Ο কদািচৎ Ο মােঝ-মেধয্ Ο ঘন ঘন Ο �ায় সব সময় 

b. গত 7 িদেনর মেধয্, আপনার েপশীর য�ণার তী�তা সবেচেয় খারাপ পযর্ােয় কতটা িছল? 
Ο িছল না Ο হা�া Ο মাঝাির Ο তী� Ο অতয্� তী� 

c. গত 7 িদেনর মেধয্, আপনার েপশীর য�ণার জনয্ আপনার �াভািবক বা ৈদনি�ন কাযর্কলােপ কতটা বয্াঘাত ঘেটিছল? 
Ο এেকবােরই না Ο সামানয্ Ο িকছুটা Ο অেনকখািন Ο খুব েবিশ 

 
 
 

51. PRO-CTCAE® Symptom Term: Joint pain 

গাঁেটর বয্থা 

a. গত 7 িদেনর মেধয্, আপনার কত ঘন ঘন গাঁেটর বয্থা (েযমন, কনুই, হাঁটু, ঘাড়) হেয়িছল? 

Ο কখেনাই না Ο কদািচৎ Ο মােঝ-মেধয্ Ο ঘন ঘন Ο �ায় সব সময় 

b. গত 7 িদেনর মেধয্, আপনার গাঁেটর য�ণা (েযমন, কনুই, হাঁটু, ঘাড়) এর তী�তা সবেচেয় খারাপ পযর্ােয় কতটা িছল? 

Ο িছল না Ο হা�া Ο মাঝাির Ο তী� Ο অতয্� তী� 

c. গত 7 িদেনর মেধয্, আপনার গাঁেটর য�ণা (েযমন, কনুই, হাঁটু, ঘাড়) এর জনয্ আপনার �াভািবক বা ৈদনি�ন কাযর্কলােপ কতটা 
বয্াঘাত ঘেটিছল? 
Ο এেকবােরই না Ο সামানয্ Ο িকছুটা Ο অেনকখািন Ο খুব েবিশ 
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52. PRO-CTCAE® Symptom Term: Insomnia 

িন�াহীনতা 

a. গত 7 িদেন, আপনার অিন�া (ঘুিমেয় পড়েত সমসয্া হওয়া, ঘুিমেয় থাকেত না পারা, বা আেগই ঘুম েভেঙ যাওয়া সহ) 
েসিটর সবেচেয় খারাপ অব�ায় কতটা তী� িছল? 
Ο িছল না Ο হা�া Ο মাঝাির Ο তী� Ο অতয্� তী� 

b. গত 7 িদেনর মেধয্, আপনার িন�াহীনতা) ঘুিমেয় পড়েত সমসয্া হওয়া, ঘুিমেয় থাকেত না পারা, বা আেগই ঘুম েভেঙ যাওয়া) 
এর জনয্ আপনার �াভািবক বা ৈদনি�ন কাযর্কলােপ কতটা বয্াঘাত ঘেটিছল? 
Ο এেকবােরই না Ο সামানয্ Ο িকছুটা Ο অেনকখািন Ο খুব েবিশ 

 
 
 

53. PRO-CTCAE® Symptom Term: Fatigue 

অবসাদ 

a. গত 7 িদেনর মেধয্, আপনার অবসাদ, পির�া�েবাধ বা শি�হীনতা এর তী�তা সবেচেয় খারাপ পযর্ােয় কতটা িছল? 
Ο িছল না Ο হা�া Ο মাঝাির Ο তী� Ο অতয্� তী� 

b. গত 7 িদেনর মেধয্, আপনার অবসাদ, পির�া�েবাধ বা শি�হীনতা এর জনয্ আপনার �াভািবক বা ৈদনি�ন কাযর্কলােপ কতটা 
বয্াঘাত ঘেটিছল? 
Ο এেকবােরই না Ο সামানয্ Ο িকছুটা Ο অেনকখািন Ο খুব েবিশ 

 
 
 

54. PRO-CTCAE® Symptom Term: Anxious 

উে�গ 

a. গত 7 িদেনর মেধয্, আপনার কত ঘন ঘন উি��তা েদখা িদেয়িছল? 

Ο কখেনাই না Ο কদািচৎ Ο মােঝ-মেধয্ Ο ঘন ঘন Ο �ায় সব সময় 

b. গত 7 িদেনর মেধয্, আপনার উি��তার তী�তা সবেচেয় খারাপ পযর্ােয় কতটা িছল? 

Ο িছল না Ο হা�া Ο মাঝাির Ο তী� Ο অতয্� তী� 

c. গত 7 িদেনর মেধয্, আপনার উি��তার জনয্ আপনার �াভািবক বা ৈদনি�ন কাযর্কলােপ কতটা বয্াঘাত ঘেটিছল? 
Ο এেকবােরই না Ο সামানয্ Ο িকছুটা Ο অেনকখািন Ο খুব েবিশ 
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55. PRO-CTCAE® Symptom Term: Discouraged 

িনরৎসাহ 

a. গত 7 িদেনর মেধয্, আপনার কত ঘন ঘন মেন হেয়িছল েয েকান িকছুই আপনােক উৎসািহত করেত পারেছ না? 
Ο কখেনাই না Ο কদািচৎ Ο মােঝ-মেধয্ Ο ঘন ঘন Ο �ায় সব সময় 

b. গত 7 িদেনর মেধয্, আপনার মেন হওয়া েয েকান িকছুই আপনােক উৎসািহত করেত পারেছ না এর তী�তা সবেচেয় খারাপ 
পযর্ােয় কতটা িছল? 
Ο িছল না Ο হা�া Ο মাঝাির Ο তী� Ο অতয্� তী� 

c. গত 7 িদেনর মেধয্, আপনার আপনার মেন হওয়া েয েকান িকছুই আপনােক উৎসািহত করেত পারেছ না এর জনয্ আপনার 
�াভািবক বা ৈদনি�ন কাযর্কলােপ কতটা বয্াঘাত ঘেটিছল? 
Ο এেকবােরই না Ο সামানয্ Ο িকছুটা Ο অেনকখািন Ο খুব েবিশ 

 
 
 

56. PRO-CTCAE® Symptom Term: Sad 

দঃুিখত 

a. গত 7 িদেন, কত ঘন ঘন আপনার িবষ� বা অসুখী অনুভূিত হেয়িছল? 

Ο কখেনাই না Ο কদািচৎ Ο মােঝ-মেধয্ Ο ঘন ঘন Ο �ায় সব সময় 

b. গত 7 িদেনর মেধয্, আপনার িবষ�তা বা অসুখী অনুভূিত -র তী�তা সবেচেয় খারাপ পযর্ােয় কতটা িছল? 
Ο িছল না Ο হা�া Ο মাঝাির Ο তী� Ο অতয্� তী� 

c. গত 7 িদেনর মেধয্, আপনার িবষ�তা বা অসুখী অনুভূিত -র জনয্ আপনার �াভািবক বা ৈদনি�ন কাযর্কলােপ কতটা বয্াঘাত 
ঘেটিছল? 
Ο এেকবােরই না Ο সামানয্ Ο িকছুটা Ο অেনকখািন Ο খুব েবিশ 

 
 
 

57. PRO-CTCAE® Symptom Term: Irregular periods/vaginal bleeding 

অিনয়িমত মািসক িপিরয়ড/েযািন েথেক র��রণ 

a. গত 7 িদেন, আপনার িক েকােনা অিনয়িমত মািসক িপিরয়ড হেয়িছল? 
Ο হয্াঁ Ο না Ο �েযাজয্ নয় 

 
 
 

58. PRO-CTCAE® Symptom Term: Missed expected menstrual period 

�তয্ািশত মািসক িপিরয়ড িমস হওয়া 

a. গত 7 িদেন, আপনার �তয্ািশত েকােনা মািসক িপিরয়ড িক িমস হেয়িছল? 
Ο হয্াঁ Ο না Ο �েযাজয্ নয় 
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59. PRO-CTCAE® Symptom Term: Vaginal discharge 

েযািনর িডসচাজর্  

a. গত 7 িদেনর মেধয্, আপনার িক েযািনর অ�াভািবক িডসচাজর্  হেয়িছল? 

Ο এেকবােরই না Ο সামানয্ Ο িকছুটা Ο অেনকখািন Ο খুব েবিশ 
 
 
 

60. PRO-CTCAE® Symptom Term: Vaginal dryness 

েযািনপেথর শ�তা 

a. গত 7 িদেন, আপনার েযািনপেথর শ�তা েসিটর সবেচেয় খারাপ অব�ায় কতটা তী� িছল? 
Ο িছল না Ο হা�া Ο মাঝাির Ο তী� Ο অতয্� তী� 

 
 
 

61. PRO-CTCAE® Symptom Term: Painful urination 

��ােবর সময় বয্থা হওয়া 

a. গত 7 িদেন, আপনার ��ােবর সময় বয্থা বা �ালােপাড়া হওয়া েসিটর সবেচেয় খারাপ অব�ায় কতটা তী� িছল? 
Ο িছল না Ο হা�া Ο মাঝাির Ο তী� Ο অতয্� তী� 

 
 
 

62. PRO-CTCAE® Symptom Term: Urinary urgency 

জরিরভােব ��ােবর েবগ হওয়া 

a. গত 7 িদেন, আপনার কত ঘন ঘন হঠাৎ কের ��াব করার েবগ েদখা িদেয়িছল? 

Ο কখেনাই না Ο কদািচৎ Ο মােঝ-মেধয্ Ο ঘন ঘন Ο �ায় সব সময় 

b. গত 7 িদেনর মেধয্, আপনার হঠাৎ কের ��ােবর েবগ এর জনয্ আপনার �াভািবক বা ৈদনি�ন কাযর্কলােপ কতটা বয্াঘাত ঘেটিছল? 

Ο এেকবােরই না Ο সামানয্ Ο িকছুটা Ο অেনকখািন Ο খুব েবিশ 
 
 
 

63. PRO-CTCAE® Symptom Term: Urinary frequency 

ঘন ঘন মূ�তয্াগ 

a. গত 7 িদেন, এমন েকােনা সময় িক িছল যখন আপনার ঘন ঘন ��াব করেত হেয়িছল? 

Ο কখেনাই না Ο কদািচৎ Ο মােঝ-মেধয্ Ο ঘন ঘন Ο �ায় সব সময় 

b. গত 7 িদেনর মেধয্, আপনার ঘন ঘন ��ােবর জনয্ আপনার �াভািবক বা ৈদনি�ন কাযর্কলােপ কতটা বয্াঘাত ঘেটিছেলা? 

Ο এেকবােরই না Ο সামানয্ Ο িকছুটা Ο অেনকখািন Ο খুব েবিশ 
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64. PRO-CTCAE® Symptom Term: Change in usual urine color 

মূে�র �াভািবক রেঙ পিরবতর্ ন 

a. গত 7 িদেন, আপনার মূে�র রেঙ েকােনা পিরবতর্ ন হেয়িছল িক? 

Ο হয্াঁ Ο না 
 
 
 

65. PRO-CTCAE® Symptom Term: Urinary incontinence 

��ােবর েবগ ধের রাখেত না পারা 

a. গত 7 িদেনর মেধয্ আপিন কত ঘন ঘন ��াব অিনয়�ণ (িলেকজ) অনুভব কেরেছন? 
Ο কখেনাই না Ο কদািচৎ Ο মােঝ-মেধয্ Ο ঘন ঘন Ο �ায় সব সময় 

b. গত 7 িদেনর মেধয্, আপনার মূে�র িনয়�ণ হারােনার (িলেকজ)জনয্ আপনার �াভািবক বা ৈদনি�ন কাযর্কলােপ কতটা বয্াঘাত 
ঘেটিছল? 
Ο এেকবােরই না Ο সামানয্ Ο িকছুটা Ο অেনকখািন Ο খুব েবিশ 

 
 
 

66. PRO-CTCAE® Symptom Term: Achieve and maintain erection 

িলে�াত্থান করেত ও তা ধের রাখেত পারা 

a. গত 7 িদেন, আপনার িলে�াত্থান করেত ও তা ধের রাখেত পারার ে�ে� সমসয্া েসিটর সবেচেয় খারাপ অব�ায় কতটা তী� িছল? 
Ο িছল না Ο হা�া Ο মাঝাির Ο তী� Ο অতয্� তী� Ο েযৗনকেমর্ 

সি�য় িছেলন 
না 

Ο উত্তর িদেত 
অিন�কু 

 
 
 

67. PRO-CTCAE® Symptom Term: Ejaculation 

বীযর্পাত 

a. গত 7 িদেন, আপনার কত ঘন ঘন বীযর্পােতর ে�ে� সমসয্া হেয়িছল? 
Ο কখেনাই না Ο কদািচৎ Ο মােঝ-মেধয্ Ο ঘন ঘন Ο �ায় সব সময় Ο েযৗনকেমর্ 

সি�য় িছেলন 
না 

Ο উত্তর িদেত 
অিন�কু 
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68. PRO-CTCAE® Symptom Term: Decreased libido 

েযৗনকেমর্ আ�হ কেম যাওয়া 

a. গত 7 িদেন, আপনার েযৗনকেমর্ আ�হ কেম যাওয়া েসিটর সবেচেয় খারাপ অব�ায় কতটা তী� িছল? 
Ο িছল না Ο হা�া Ο মাঝাির Ο তী� Ο অতয্� তী� Ο েযৗনকেমর্ 

সি�য় িছেলন 
না 

Ο উত্তর িদেত 
অিন�কু 

 
 
 

69. PRO-CTCAE® Symptom Term: Delayed orgasm 

চরম েযৗনসুখ েদিরেত হওয়া 

a. গত 7 িদেনর মেধয্, আপিন িক অনুভব কেরেছন েয কােমােত্তজনা বা �াইেম� হেত অেনক সময় লাগেছ? 

Ο হয্াঁ Ο না Ο েযৗনকেমর্ সি�য় িছেলন না Ο উত্তর িদেত অিন�কু 
 
 
 

70. PRO-CTCAE® Symptom Term: Unable to have orgasm 

চরম েযৗনসুখ না হওয়া 

a. গত 7 িদেনর মেধয্, আপিন িক কােমােত্তজনা েপেত বা �াইেম� েপেত অ�ম িছেলন? 
Ο হয্াঁ Ο না Ο েযৗনকেমর্ সি�য় িছেলন না Ο উত্তর িদেত অিন�কু 

 
 
 

71. PRO-CTCAE® Symptom Term: Pain w/sexual intercourse 

েযৗন স�েমর সময় বয্থা হওয়া 

a. গত 7 িদেন, আপনার েযািনপেথ েযৗন স�ম করার সময় েদখা েদওয়া বয্থা েসিটর সবেচেয় খারাপ অব�ায় কতটা তী� িছল? 

Ο িছল না Ο হা�া Ο মাঝাির Ο তী� Ο অতয্� তী� Ο েযৗনকেমর্ 
সি�য় িছেলন 
না 

Ο উত্তর িদেত 
অিন�কু 

 
 
 

72. PRO-CTCAE® Symptom Term: Breast swelling and tenderness 

�ন ফুেল যাওয়া ও সংেবদনশীল হেয় পড়া 

a. গত 7 িদেন, আপনার �েনর জায়গািট ফুেল যাওয়া বা সংেবদনশীলতা েসিটর সবেচেয় খারাপ অব�ায় কতটা তী� িছল? 

Ο িছল না Ο হা�া Ο মাঝাির Ο তী� Ο অতয্� তী� 
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73. PRO-CTCAE® Symptom Term: Bruising 

কালিশেট পড়া 

a. গত 7 িদেন, আপনার িক সহেজই কালিশেট (কােলা ও নীল দাগ) পেড়েছ? 
Ο হয্াঁ Ο না 

 
 
 

74. PRO-CTCAE® Symptom Term: Chills 

িশরিশেরভাব 

a. গত 7 িদেন, কত ঘন-ঘন আপনার কাঁপুিন বা িশরিশেরভাব অনুভব হেয়িছল? 

Ο কখেনাই না Ο কদািচৎ Ο মােঝ-মেধয্ Ο ঘন ঘন Ο �ায় সব সময় 

b. গত 7 িদেন, আপনার কাঁপুিন বা িশরিশেরভাব তার সবেচেয় খারাপ অব�ায় কতটা তী� িছল? 

Ο িছল না Ο হা�া Ο মাঝাির Ο তী� Ο অতয্� তী� 
 
 
 

75. PRO-CTCAE® Symptom Term: Increased sweating 

অতয্িধক ঘাম েদওয়া 

a. গত 7 িদেনর মেধয্, আপনার কত ঘন ঘন িদেনর েবলা বা রােত অ�তয্ািশত বা অতয্িধক ঘাম িদেয়িছল (হট �াশ 
স�িকর্ ত নয়)? 
Ο কখেনাই না Ο কদািচৎ Ο মােঝ-মেধয্ Ο ঘন ঘন Ο �ায় সব সময় 

b. গত 7 িদেনর মেধয্, আপনার িদেনর েবলা বা রােত অ�তয্ািশত বা অতয্িধক ঘাম েবরেনা (হট �াস স�িকর্ ত নয়) এর তী�তা 
সবেচেয় খারাপ পযর্ােয় কতটা িছল? 
Ο িছল না Ο হা�া Ο মাঝাির Ο তী� Ο অতয্� তী� 

 
 
 

76. PRO-CTCAE® Symptom Term: Decreased sweating 

ঘাম কেম যাওয়া 

a. গত 7 িদেন, আপনার ঘাম হওয়া িক অ�তয্ািশতভােব কেম িগেয়িছল? 
Ο হয্াঁ Ο না 
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77. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hot flashes 

হট �াশ (হঠাৎ কের মা�ািধক গরম অনুভব করা) 

a. গত 7 িদেন, আপনার কত ঘন ঘন হট �াশ (হঠাৎ কের গরম অনুভব) হেয়িছল? 
Ο কখেনাই না Ο কদািচৎ Ο মােঝ-মেধয্ Ο ঘন ঘন Ο �ায় সব সময় 

b. গত 7 িদেন, আপনার হট �াশগেলা েসগেলার সবেচেয় খারাপ অব�ায় কতটা তী� িছল? 
Ο িছল না Ο হা�া Ο মাঝাির Ο তী� Ο অতয্� তী� 

 
 
 

78. PRO-CTCAE® Symptom Term: Nosebleed 

নাক েথেক র� পড়া 

a. গত 7 িদেন, আপনার কত ঘন ঘন নাক েথেক র� পেড়িছল? 

Ο কখেনাই না Ο কদািচৎ Ο মােঝ-মেধয্ Ο ঘন ঘন Ο �ায় সব সময় 

b. গত 7 িদেন, আপনার নাক েথেক র� পড়া েসিটর সবেচেয় খারাপ অব�ায় কতটা তী� িছল? 

Ο িছল না Ο হা�া Ο মাঝাির Ο তী� Ο অতয্� তী� 
 
 
 

79. PRO-CTCAE® Symptom Term: Pain and swelling at injection site 

ইনেজকশেনর জায়গায় বয্থা ও �দাহ হওয়া 

a. গত 7 িদেন, আপনার ওষুধ ইনেজকশন েদওয়ার বা িশরাপেথ ওষুধ েদওয়ার জায়গায় িক েকােনা বয্থা, ফুেল যাওয়া, বা লালেচ 
ভাব েদখা িদেয়িছল? 
Ο হয্াঁ Ο না Ο �েযাজয্ নয় 

 
 
 

80. PRO-CTCAE® Symptom Term: Body odor 

েদেহর গ� 

a. গত 7 িদেন, আপনার েদেহর গ� েসিটর সবেচেয় খারাপ অব�ায় কতটা তী� িছল? 

Ο িছল না Ο হালকা Ο মাঝাির Ο তী� Ο অতয্� তী� 
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OTHER SYMPTOMS 

অন�ান� ল�ণসমূহ 

Do you have any other symptoms that you wish to report? 
 
আপনার িক অনয্ েকােনা ল�ণ আেছ েযগেলা স�েকর্  আপিন িরেপাটর্  করেত চান? 
Ο Yes Ο No 

Ο হয্াঁ Ο না 

Please list any other symptoms: 
অনু�হ কের অনয্ েকানও উপসগর্ থাকেল তািলকাভু� করন : 
1. গত 7 িদেনর মেধয্, এই ল�ণিটর তী�তা সবেচেয় খারাপ পযর্ােয় কতটা িছেলা? 

Ο িছল না Ο হা�া Ο মাঝাির Ο তী� Ο অতয্� তী� 

2. গত 7 িদেনর মেধয্, এই ল�ণিটর তী�তা সবেচেয় খারাপ পযর্ােয় কতটা িছেলা? 

Ο িছল না Ο হা�া Ο মাঝাির Ο তী� Ο অতয্� তী� 

3. গত 7 িদেনর মেধয্, এই ল�ণিটর তী�তা সবেচেয় খারাপ পযর্ােয় কতটা িছেলা? 

Ο িছল না Ο হা�া Ο মাঝাির Ο তী� Ο অতয্� তী� 

4. গত 7 িদেনর মেধয্, এই ল�ণিটর তী�তা সবেচেয় খারাপ পযর্ােয় কতটা িছেলা? 

Ο িছল না Ο হা�া Ο মাঝাির Ο তী� Ο অতয্� তী� 

5. গত 7 িদেনর মেধয্, এই ল�ণিটর তী�তা সবেচেয় খারাপ পযর্ােয় কতটা িছেলা? 

Ο িছল না Ο হা�া Ο মাঝাির Ο তী� Ο অতয্� তী� 

 


