
Mini Nutritional Assessment 

MNA®

 

 

 

নামের শেষ অংে নামের প্রথে অংে

লিঙ্গ বয়স ওজন (মেলজমে) উচ্চো (মসলিলেটামর) োলরখ

স্ক্রীলনং 

ে.  লবগে লেন োস ধমর কু্ষধা েন্দা, হজমে সেসযা, লিবামনা বা লগিমে অসুলবধার োরমন আপনার খাবার গ্রহন লে পলরোন েমেমে? 
০ =  অেযালধে পলরোমন েমেমে 
১ = োঝালর পলরোমন েমেমে 
২ = খাবার গ্রহন েমেলন 
 খ.  লবগে লেন োমস আপনার লে পলরোন ওজন েমেমে? 
০ = ওজন ৩ শেলজর শবেী েমেমে (৬.৬ পাউন্ডস) 
১ = জামনন না 
২ = ১ শথমে ৩ শেলজর েমধয ওজন েমেমে (২.২ এবং ৬.৬ পাউন্ডস) 
৩ = ওজন েমেলন 

গ. আপলন আপনার বেত োন িিামেরা লেভামব েূিযায়ন েরমবন? 

০ = লবোনা বা শিয়ামর সীোবদ্ধ থামেন 
১ = লবোনা/মিয়ার শথমে উঠমে সক্ষে, লেন্তু বাইমর শেমে পামরন না 
২ = বালহমর শবর হমে পামরন

ঘ. লবগে লেন োমস আপলন শোমনা োনলসে িাপ বা প্রখর শোমনা শরামগ শভামগমেন? 
০ = হযাাঁ   ২ = না

ঙ.   আপলন আপনার স্নায়ুলবে ও োনলসে সেসযা লেভামব েূিযায়ন েরমবন? 
০ =  অেযলধে ভুমি োওয়া বা লবষণ্ণো
১ = েে ভুমি োওয়া  
২ = শোমনা োনলসে সেসযা শনই

ি-১. লব এে আই (ওজন শেলজমে/উচ্চো লেটার২) 
০ = লব এে আই  ১৯ এর লনমি
১ = লব এে আই  ১৯ শথমে ২১ এর লনমি
২ = লব এে আই  ২১ শথমে ২৩ এর লনমি
৩ = লব এে আই  ২৩ বা োর উপমর

েলি লব এে আই  না পাওয়া োয় োহমি ি-১. প্রমের পলরবমেত  ি-২. প্রমে শেমে হমব। েলি ি-১. প্রে সম্পন্ন হয় োহমি ি-২ প্রমের উত্তর িরোর শনই।

েথােথ সংখযার োধযমে বক্স পরূন েমর েূিযায়ন (স্ক্রীলনং) োজ সম্পন্ন েরমে হমব। িূড়ান্ত েূিযায়ন (স্ক্রীলনং) শকামরর সবতমোট নম্বর।

চ-২. পাময়র (োে) োংসমপেীর পলরলধ (মসলিলেটামর)
০ = পাময়র (োে) োংসমপেীর পলরলধ ৩১ এর লনমি 
১ = পাময়র (োে) োংসমপেীর পলরলধ ৩১ বা উপমর

েূিযায়ন (স্ক্রীলনং) শকার (সমবতাচ্চ ১৪ পময়ি) 

১২-১৪ = পলুি বাভাভালবে
৮-১১ = অপলুির ঝুাঁ লেমে আমে 
০-৭ = অপলুিমে ভুগমে
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অলধে েমথযর জনয, www.mna-elderly.com ওময়ব সাইট শিখুন। 

http://www.mna-elderly.com/
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