
Geriatric Depression Scale (Short form) –Bengali Version 

(with English Questions) 

1. Are you basically satisfied with your life? 

 
১. আপনি নি আপিার জীবি নিয়ে মমাটামুটি খুনি ? 

Yes (হ্াাঁ )                 0 

No  (িা)                     1 

2. Have you dropped many of your activities and interests? 
 
২. আপনি নি আপিার পছয়ের অয়িি িাজিমমই বন্ধ িয়র নিয়েয়ছি? 

Yes (হ্াাঁ )                 1 

No  (িা)                     0 

3. Do you feel that your life is empty? 
 
৩. আপিার মরাজিার জীবিটা নি ফাাঁ িা-ফাাঁ িা ময়ি হে? 

Yes (হ্াাঁ )                 1 

No  (িা)                     0 

4. Do you often get bored? 
 
৪. আপনি নি মায়ে ময়য্ই উিাস হয়ে পয়রি? 

Yes (হ্াাঁ )                 1 

No  (িা)                     0 

5. Are you in good spirits most of the time? 
 
৫. আপনি নি সাযারণতঃ ফুনতম য়ত বা চিময়ি থায়িি? 

Yes (হ্াাঁ )                 0 

No  (িা)                     1 

6. Are you afraid that something bad is going to happen to 

you? 
 
৬. আপিার নি সবসমে ভে হে মে খারাপ নিছু ঘটিা ঘটয়ত চয়েয়ছ? 

Yes (হ্াাঁ )                 1 

No  (িা)                     0 

7. Do you feel happy most of the time? 
 

৭. আপনি নি মবনিভাগ সময়ে আিয়ে থায়িি? 

Yes (হ্াাঁ )                 0 

No  (িা)                     1 

8. Do you often feel helpless? 
 

৮. আপিার অসহাে মবায হে নি? 

Yes (হ্াাঁ )                 1 

No  (িা)                     0 

9. Do you prefer to stay at home, rather than going out and 

doing new things? 
 
৯. ঘয়রর বাইয়র মবনরয়ে নবনভন্ন িতুি িাজ-িমম িরার তুেিাে ঘয়র বয়স 

থািয়ত নি আপিার মবনি ভাে োয়গ? 

Yes (হ্াাঁ )                 1 

No  (িা)                     0 



10. Do you feel you have more problems with memory than 

most? 
 
১০. এরিম নি ময়ি হে মে ময়ি রাখার সমস্া বানিয়ির তুেিাে আপিারই 

মবনি হয়ে? 

Yes (হ্াাঁ )                 1 

No  (িা)                     0 

11. Do you think it is wonderful to be alive now? 
 
১১. এই বেয়স মবাঁয়চ থািা ব্াপারটায়ি নি আপনি মবি উপয়ভাগ িরয়ছি? 

Yes (হ্াাঁ )                 0 

No  (িা)                     1 

12. Do you feel pretty worthless the way you are now? 
 
১২. আপনি এখি মেরিম আয়ছি, তায়ত নি নিয়জয়ি অয়িয়জা এবং 

অপিাথম ময়ি হে? 

Yes (হ্াাঁ )                 1 

No  (িা)                     0 

13. Do you feel full of energy? 
 
১৩. নিয়জয়ি নি িমমক্ষমতাে ভরপুর ময়ি হে সাযারণভায়ব? 

Yes (হ্াাঁ )                 0 

No  (িা)                     1 

14. Do you feel that your situation is hopeless? 
 
১৪. নিয়জর সামনিি পনরনিনত নি নিরািাে ভরপুর ময়ি হে আপিার? 

Yes (হ্াাঁ )                 1 

No  (িা)                     0 

15. Do you think that most people are better off than you 

are? 
 
১৫. আপিার নি ময়ি হে মে বানি প্রাে সবাই আপিার মথয়ি আয়িি ভাে 

আয়ছ? 

Yes (হ্াাঁ )                 1 

No  (িা)                     0 

 
Instructions for interpretation 

The total score should be calculated based on the total computed score as obtained from the above 

scale. The cut-off of total score is 5 in order to make a diagnosis of depression. A detailed analysis 

regarding the psychometric properties of this particular translation administered under field 

(community survey) setting is available in the article by Lahiri and Chakraborty (2020). 

For relevant analysis of this translated scale in Bengali, please refer to: 

Lahiri A, Chakraborty A. Psychometric validation of geriatric depression scale – Short form 

among bengali-speaking elderly from a rural area of West Bengal: Application of item 

response theory. Indian J Public Health 2020;64:109-15 


