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গলাধঃকিণ কিাি িযাুলল
মিাটি লিউরিাি মিারগ আরাত ো তাি বািা রভালেত মলারকরেি জিয ত্যােলৡ
এভএনডি(MNDষ থাকলে, আপডন যে পথ ডিলে খাফার-পানহে গোযঃকরণ কলরন তার ংডিট পডরফতত নুলো
অনবফ করলত পালরন। এছাডাও আপডন আপনার োো াভোলত ভযার  খহন েলত পালরন এফং আপনার
কাডি যিওোর ষভতা িফতে েলে পডলত পালর।
এই তথযপরিলত, আপডন যে ভযাুডের  খহন েলত পালরন এফং যকন তারা ঘলে, পরাভলিতর ালথ এর
উপলর ডক াোেয করা যেলত পালর তার উপর আলোকপাত করা েলেলছ। েডি তারা োেকা অথফা ুুতর
বালরালযর অফ্োর একি পলফত োেতার রলোজনলফায কলরন যলষলর এফং এছাডাও পডরচেতাকারহলিরলক আলরা
আমডফবাহ অনবফ করলত াোেয করার ডনলিত ডিকা এোলত অতবত ত আলছন
ডফ্েফুলত ডননডেডখত ডফবাগুডে অতবত ত করা েলেলছ
1.

এিএিলি (MND) লকভারে গলাধঃকিণ কিাি উপি রভাে করি?

2.

আলি লালা ংরাত িযাুলল লকভারে ািলারত পালি?

3.

একি াকশি ইউলিট লকভারে ড়ায়তা কিরত পারি?

4.

আলি লকভারে কালশ ািলারত পালি?

5.

আলি লকভারে বারিাধ ড়রয় ্াওয়া ািলারত পালি?

6.

আলি লকভারে আরিা জািরত পালি?

এই রতহক আভালির অনযানয রকািনাুডের উপর আলোকপাত করলত ফযফোর করা েে। এুডেলক
ডকবালফ অযালে করলত েে , য ংরাত আরও তলথযর জনয এই তথযপলরর যিল্ আলরা তথযাফেহ-যত
যিখন।

এই রতহকি এভএনডি(MNDষ-যত আরাত অথফা এর বারা রবাডফত অনযানয যোলকলির উধ় ডতুডেলক
আলোকপাত করার জনয ফযফৃত েলেলছন
এই তথযপরি ডিিি িালেলেকিক অযালাডলেিলনর বারা ভডথতত রলেলছ

1

এিএিলি(MND) লকভারে গলাধঃকিণ কিাি উপি রভাে মেরল?

1:

গোযঃকরণ করা এক জিে রডরো, োর একি অংি আভালির যেছা ডনেরণ অনোেহ েলে থালক এফং
আলরকি অংি েেংডরেবালফ েলে থালকন একি োবাডফক গোযঃকরলণর যষলর, যচাোে, য াঁে ও ডজবা
ডচলফালনার জনয খাফার, তরে ও োোলক আপনার ভলখর ভলযয আেলক রালখ এফং গোযঃকরলণর জনয রুত
কলরন একি েেংডরে রডতফতত ডরো এই পিাথতুডেলক পাকথেহর ডিলক ডনলে োেন
এভএনডি(MNDষ আপনার যচাোে, য াঁে, গো, ভখ ও ডজবার যপিহুডেলত ফাতত াফােহ নােুডের উপর রবাফ
যেেলত পালর এফং এর জনয যপিহুডে িফতে েলে উ লত পালরন এর জনয কােতকরহ বালফ গোযঃকরণ করা এফং
আপনার ভলখ োো াভোলনার ডফ্েি আলরা কিন েলে উ লত পালরন োথয ও াভাডজক পডরচেতা যষলর
যপিািাররা এুডেলক গোযঃকরলণর ভযা ডিজেযাডজো ডেললফ উলেখ কলরনন
এই যপিহুডের িফতেতা আপনার কথা ফোর যরলণর উপরও রবাফ যেেলত পালরন
এভএনডি(MNDষ-র যষলর কথা ও বাফডফডনভে ংরাত আলরা তলথযর জনয যিখনঃ

কথা ও বাফডফডনভে ংরাত োেতা

তথয পর 7C –

আপনার েডি যরালেডব ফালফার পযােড নালভর এক যরলণর এভএনডি(MNDষ থালক, যলষলর গোযঃকরলণর
ভযাুডে যরাগির রাে রথভ ডিলকর একি পেতাে যথলকই ুু েলত পালরন এছাডাও এই ভযাুডে
এভএনডি(MNDষ-র অনযানয যরণুডের যষলরও যিখা ডিলত পালর, তলফ তা াযারণতঃ পলরর ডিলকর একি
পেতালে যিখা োেন

গলাধঃকিণ কিাি অৢলেধাুললি লદণুলল লক লক?
ডকছ েষণ পটবালফ অনবত েে, আফার কলেকি অতো যফাঝা োে নান আপডন েেলতা ইলতাভলযযই
রক় তপলষ েষয করা ছাডাই তার ালথ ভাডনলে ডনলেলছন এফং কখনও কখনও এরকভও েে যে, পডরফালরর
যোলকরা, ফধ ফাধফ ফা অনযরা আপনার আলগই পডরফতত নুডে েষয কলরলছনন
এই েষণুডে পলকত েত ুত  ফ লচতন েলে, তা উপগতুডে াভোলনা এফং  াফযবালফ ততরহ েলত পালর
এরকভ আলরা ুুতর ভযা যেভন ফলকর ংরভণ এডালত আপনালক োেতা করলত পালরন আপডন েডি
গোযঃকরলণর যষলর যকান ভযা েষয কলরন, যলষলর আপনার ডজডপ(GPষ ফা আপনার পহচ ও েযাগলেজ
যথরাডপলের পরাভিত যনওো খফ ুুবপণতন
আপডন েেলতা ারাডিন যলর যিখলত পালরন যে, আপনার গোযঃকরলণর যরলণ পডরফতত ন েলেলছ, তা যহলর যহলর
আলরা িফতে েলে উ লছন গোযঃকরলণর ভযার াযারণ েষণুডের ভলযয অততবত রলেলছঃ












খাওো ফা পান করার ভে কাডি েওো
খাফার, পানহে ফা োো পডরকালরর জনয ঘন ঘন গোযঃকরণ করলত েওো
আপনার ভখ ফা গো পডরকার করলত অভথত যফায েওো
খাফার, পানহে ফা োো বানােহলত চলে োওো ফা বালরায েওোর অনবডত েওো
গোর ের যবজা ফা গাগতে করার ভত যিানা োওো
ডচলফালত ফা গোযঃকরণ করার জনয অডতডরত ভে ফা রলচটার রলোজন েওো
ভখ যথলক খাফার ফা পানহে গডডলে পডা
োো ঝরা
একো বালরালযর অনবডত েওো
ভলন েওো যে, খাফার ফা ও্য যেন গোে আেলক ডগলেলছ
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লকভারে গলাধঃকিণ কিাি অৢলেধাুলল আিারক রভালেত কিরত পারি?
গোযঃকরণ করার অডফযাুডের জনয এুডে েলত পালরঃ
 যখলত ফা পান করলত কভ আনদ েওো


যখলত ফা পান করলত যফিহ ভে োগা



াভাডজক পানাোলরর অনঠানুডেলত ডফিতলফায ফা একাকহবলফায করা



ওজন রা



ডিোইলেিন, োর জনয যকাঠকািনয, ঘন আ ালো োো ও অনযানয ভযাুডে েলত পালর




িঃডিতা, ডফলি্ কলর আপনার েডি বালরায েলে োওো ডনলে ডচতা থালক
খাফার ফা পানহে ে ে ল চলে ডগলে ফলকর ংরভণ ফা অযাডপলরিন ডনউলভাডনো েওো

গলাধঃকিণ কিাি িযাুলল লিণণ য় কিরত মকাি পিৡદাুলল কিা ড়য়?
আপনার ডক েলছ এফং তার জনয ডক রবাফ পডলত পালর তা যফাঝার জনয আপনার পহচ ও েযাগলেজ
যথরাডপে আপনার গোযঃকরলণর ভযাুডে ডনলে আলোচনা করলত পালরনন ডতডন আপনার ভখ পরহষা করলত
পালরন এফং আপনালক াভানয খাফার ফা পানহে গোযঃকরণ করলত ফলে পেতলফষণ করলত পালরনন যকা্
যপিহুডে রবাডফত েলছ তার ভাযযলভ যুডে ডচডিত করলত োেতা েলত পালরন েডি রলোজন েে, আপনালক
আলরা পরহষাুডে করার জনয যরোর করা েলত পালরন োর ভলযয রলেলছঃ
োইোিঅপিক এরডারকালপক এધালিরিশি অে মায়ারলালয়ং (FEES): এই পরহষালত নালকর ভযয ডিলে
রাতবালগ একি োইে থাকা একি যছাে নভনহে িউফ গোর ডপছলন ডনলে োওো েে এফং খাফার ও পানহে
ডজবার ডপছন ডিলে োওোর ভে পেতলফষণ করা েেন
লভলিওলৢ ওরিাকলপ (VF): এই ্যালন আপনার খাফার ফা পানহে গোযঃকরণ করার রডরোি যরকিত করার জনয
ডবডিও ফযফোর করা েেন যুডেলত একি পিাথত যভিালনা েে, ো একি এে-যরলত যিখা োেন এি
গোযঃকরলণর ভযাুডেলক ডচডিত করলত োেতা কলর এফং ে ে ল যকান ডকছ চলে যগলে তা যিখােন

আলি এি িািলক রভাে লকভারে ািলারত পালি?
যকান নত ন উপগত, াযারণ ডচতা ফা িঃডিতা উলবলগর কারণ েলত পালর এফং তার ালথ ভাডনলে যনওোর
জনয আপনার ভলের রলোজন েলত পালরন িাত ও ভানডক চাপলফায করা গোযঃকরণলক আলরা কিন কলর
ত েলত পালরন .
“এো আলোচনা করার পলষ একো কিন ডফ্ে – ডফলি্ কলর ফধ ফা েকভীলির লগ, এো এভন একো ডফ্ে

ো ডনলে আভালির যকউই রক় তপলষ ডচতা করলত চাে না।”

োেতা না ডনলে, গোযঃকরলণর ভযা ও িঃডিতা এলক অপরলক আলরা খারাপ কলর ত েলত পালর এফং তা
একি িট আফতত চর েলে ওল ন আপনার োথয ও াভাডজক পডরচেতা ীলভর কাছ যথলক োেতা যনওোর
ভাযযলভ, এই ভযাুডে াভোলনা ও ডচডকৎার পথুডে খঁলজ পাওো যেলত পালরন এই ডফবালগ পলরর এই
ডিলরানাভি যিখন, েডি আভার গোযঃকরণ করার অডফযাুডে েে তােলে কারা আভালক াোেয করলত

পালরন?

এভএনডি(MNDষ ংরাত আলফগগত চযালেজুডের ালথ ভাডনলে যনওোর ফযাপালর আলরা তথয পাওোর
জনয, যিখন, তথযপর 9c – আলফগুডে াভোলনা
আপনার কালছর যোলকলির ালথ এি ডনলে একি যখাোলভো আলোচনা করা উপকারহ েলত পালর, ডফলি্ কলর
েডি একজন জহফনগহ, পডরফালরর যোক ফা ফধ আপনার রযান তবাফযােক েনন যকান কিন পডরডথডত
আপডন ডকবালফ াভোলত পালরন তা আলগ যথলক িক কলর ডনলে, তা  াফযবালফ অনবত যকান ভানডক
যেনিন কভালত োেতা করলত পালরন
3

“ আডভ ভলন করডছ যে, এভএনডি(MNDষ-যত আরাত একজন ফযডত তার তবাফযােলকর ালথ এই
তথযপরি পডলে ও বাগ কলর ডনলে তা তার জনয অলনকোই ষভতা অজতনকারহ েলত পালর –
িঃডিতার অনবডতি রা করার জনয আপনার যনওো যে যকান পিলষপ ুযভার ইডতফাচকই েলত
পালরন”
গোযঃকরলণর ভযাুডে একি খফই ংলফিনিহে ভযা েলত পালরন রথলভ, আপনার পলষ এিলক একি
ভযা ফলে যভলন যনওো কিন েলত পালর, তলফ রারড ক উপগতুডে যফলড োওোর  াফনা থালকন ংডিট
একজন যপিািালরর কাছ যথলক পরাভিত যনওো রথলভ েজ নাও ভলন েলত পালর, তলফ আপনালক ও আপনার
োেতাকারহ ফযডতলিরলক াোেয করা খফই ুুবপণতন

এি ার্ েৢরকি একি ংরিণ ড়ওয়াি ঝঁৢ লক ংলিট িরয়রে মকি?
আভালির বানােহলত যকান ডকছ র রলফি আেকালনার জনয িরহলরর োবাডফক রডতডরো েে কাডিন েডি
যপিহুডে িফে
ত েলে োে এফং আপনার কাডি কােতকরহ না েে, যলষলর খাফার ফা তরে ে ে ল রলফি করলত
পালরন এিলক ফলে অযাডপলরিনন েডি কাডি ফা গোে ডকছ আেলক োওো ছাডাই এি েলে থালক, যলষলর
এিলক াইলেট ফা নহরফ অযাডপলরিন ফলেন
অযাডপলরিন ফা
ডনউলভাডনো েলত
নান আপডন েডি
যলষলর আপনার

নহরফ অযাডপলরিলনর জনয ফলকর ংরভণ ফা অযাডপলরিন ডনউলভাডনো নালভর এক যরলণর
পালর, কারণ এইলষলর ে ে  খফ েলজ অনাকাডিত খাফার ফা পানহে পডরকার করলত পালর
গোযঃকরলণর ভে যকান ভযা েষয কলরন ফা আপনার েডি ফারফার ফলকর ংরভণ েে,
ডজডপ(GPষ এফং আপনার পহচ ও েযাগলেজ যথরাডপলের পরাভিত ডননন

আিাি লক একি লৢ -এি িকা মিওয়াি ররয়াজি িরয়রে?
যেলেত আপডন ঝঁ ডকলত থাকার জনয যোগয রলেলছন, আভরা এভএনডি(MNDষ-র ভ যকল ল -এর িকা
যনওোর পাডরি করডছন ল -এর জনয িাাইি ফা ডনউলভাডনোর ভত আলরা ুুতর অথতাুডে েলত পালর,
তাই ল -এর িকা ডনলে যনওোই ফলচলে বােন ল -এর িকা আপনালক 12 ভালর জনয রডষত রাখলফ এফং
এি েলজই পাওো োেন আপডন েডি এভএনডি(MNDষ-যত আরাত কালরা তবাফযান কলরন এফং আপডন
অথ েলে ডতডন ঝঁ ডকলত পডলত পালরন, যলষলর আপডনও এই িকা যনওোর যোগয েলফনন
এছাডাও ডনউলভাডনোর ুুতর ংরভণুডে যথলক রষার জনয িকাুডে উপে রলেলছন োথয ও ফেলর
উপর ডনবত র কলর আপনার একি এককােহন িকা ফা পচফাড্তক িকার রলোজন েলত পালরন
িকাকরণ ডনলে আলোচনার জনয একি অযাপলেটলভলটর ফযফথার জনয আপনার ডজডপ(GP) াজতারহর ালথ
যোগালোগ কুনন

্লে আিাি গলাধঃকিণ কিরত িযা ড়য় কািা আিারক াড়া্য কিরত পারিি?
অডযকাংি যষলর, আপনার ডজডপ(GP) একজন পহচ ও েযাগলেজ যথরাডপলের কালছ আপনালক যরোর করলফন,
ডেডন গোযঃকরলণর ভযা এফং আপনার যকান উলবগ থাকলে তা াভোলনার উপর আপনালক, আপনার
পডরফারলক ও আপনার তবাফযােকলিরলক ফযফোডরক ডনলিত িনা রিান করলত পারলফনন গোযঃকরলণর ভযাুডের
যষলর ডতডন  াফযবালফ আপনার রযান যোগালোলগর ফযডত েলফন এফং রলোজন অনোেহ ডতডন অনযানয
যপিািারলির কালছ আপনালক যরোর করলত পারলফনন
পহচ অযাড েযাগলেজ যথরাডপেরা ভখ ও গোর কােতকাডরতালত ডফলি্ঞ েলে থালকন, োর ভলযয কথা ও
বাফডফডনভেে খাওো ও পালনর যকৌিেুডে অততবত রলেলছন তারা আপনালক েতো ডনরাপিবালফ  ফ
গোযঃকরণ করার যকৌিেুডে যিখালনার ভাযযলভ আপনালক োেতা করলত পালরন এফং তারা গোযঃকরলণর
পলষ ডনরাপি খাফার ও পানহলের ঘনব ও রক় ডত পলকত ও পরাভিত ডিলত পালরনন
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যেলেত আপনার গোযঃকরলণর পডরফতত ন েলত পালর, যজনয আপনালক ডনেডভতবালফ আপনার পহচ ও েযাগলেজ
যথরাডপেলক যিডখলে যেলত েলফন তারা আপনার উপর নজর রাখলত পারলফন এফং ডনযতারণ করলত পারলফন যে,
আপডন ভযাি াভোলনার জনয েডি যকান যকৌিে ফযফোর কলর থালকন, তা তখনও কাজ করলফ ডক নান
আপডন েডি ভলন কলরন যে, আপনার রলোজনুডের পডরফতত ন েলেলছ, তােলে পনরাে একি পরহষা করালনার
জনয ফেনন
আপনার েডি গোযঃকরণ করা, োো, কাডি ফা বালরায েলে োওো ডনলে উলবগ থালক, যলষলর নহলচর
যপিািাররাও ংডিট েলত পালরনঃ
মজিারিল রযাকিশিাি (GP): ইডন  াফযবালফ আপনার রথভ যোগালোলগর ফযডত েলফনন তারা যভডিকযাে
পরাভিত রিান কলরন, ও্য ও ডচডকৎা যররাইফ কলরন এফং যপিযাডেে োেতা ফা যথরাডপর জনয অনযানয
োথয ও াভাডজক পডরচেতা যপিািারলির কালছ আপনালক যরোর করলত পালরনন
িারয়িলশয়ািঃ আপনালক পডটগত অফথাে থাকলত োেতার জনয যরা খাফারুডের ফযাপালর পরাভিত রিান
কলরনন আিিত যষলর তারা আপনার পহচ অযাড েযাগলেজ যথরাডপলের ালথ ডনডফডবালফ কাজ কলরনন
মেশযাললট িাণ িাঃ উপগতুডের উপর নজর রাখলত এফং যুডের ডচডকৎা করলত োেতা কলরন, যেভন
যপিযাডেে যরডপলরেডর নাতরা বা-রবা ও কাডির যষলর োেতা রিান কলরনন
োিণ ালটঃ ফযডতগত রলোজন অনোেহ যরা যরলণর ও্লযর ফযাপালর ডনলিত িনা রিান কলরন, যেভন, অলনক
ও্যই তরে লপ রিান করা যেলত পালর, ো গোযঃকরণ করা েজতর েলত পালরন
অুরপশিাল ম্িালপট (OT): েতো  ফ ডনলজ েডনবত রবালফ খাওো ও পান করার যষলর আপনার োেতার
জনয যিেবগহ ও উপকরলণর ফযাপালর পরাভিত রিান কলরনন তা গোযঃকরলণর ভযা এফং আপনার ফাু ও
োলত যকান িফতেতা ততরহ েলে তার ফযফথাপনালত োেতা করলত পালরন
মিলপরিটলি লেলজওর্িালপটঃ আপনার ফক ও বােলরর যপিহর িডত ফজাে রাখার যকৌিেুডে এফং
আপনার বা-রবা ও কাডি যিওোর ষভতার উ ডতর ফযাপালর পরাভিত রিান কলরনন তা ক্ ও যিমা
পডরকার করলতও োেতা করলত পালরন

আলি লক লকেৢ কিরত পালি?
আভরা পাডরি করফ যে, আপনার  খহন েওো যকান ভযা াভোলত োেতার জনয আপডন োলত
আপনার োথয ও াভাডজক পডরচেতা ীলভর ডনলিত িনা অনরণ কলরনন তলফ, নহলচর পাডরিুডেও োেতা
করলত পালরন
 গোযঃকরণ করার ভে েতো  ফ যাজা েলে ফনন






গোযঃকরণ করার আলগ আপনার ডচফকলক আপনার ফলকর ডিলক নাডভলে আনার যচটা কুন, ো
বানােহলত োো, খাফার ফা পানহে রলফলির ঝঁ ডকলক রা কলরন
আপনার েডি ভখ পডরকার করলত ভযা েে, যলষলর একি যেছাক় ত গোযঃকরণ কলেকফার
পনরাফ়ত কুনন
আপনার পহচ ও েযাগলেজ যথরাডপলের কাছ যথলক একি ‘যাোলো ডরভাইডার’ ফা গোযঃকরণ
পলকত ভলন কডরলে যিওোর ফযফথা পলকত ডজঞাা কুন, ো আপনালক োবাডফলকর যচলে যফিহফার
গোযঃকরণ করার জনয ডনলিত ি যিলফ (একি ি়িযগত জানান যিওো ফা ফহপ ি কারহ একি েলরর
ভাযযলভ তা করা যেলত পালরষন
খাওো ও পান করার যষলর োেতার জনয অনযানয উপকরণুডে পলকত আপনার পহচ অযাড
েযাগলেজ যথরাডপে ফা অুলপিনাে যথরাপেলক ডজঞাা কুন – উিােরণে প, েডি চ ্লত ভযা
েে, যলষলর একি বালবেত র ফযফোর করলত পালরন, োর উপলরর অংলি তরেলক ফজাে যরলখ
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রলোজনহে রলচটালক রা করলত পালর (অনেে কলর ভলন রাখলফন, গোযঃকরলণর ভযা থাকলে, যে
যকান যরলণর র ফযফোর করলে তা অযাডপলরিলনর ঝঁ ডকলক ফাডডলে ডিলত পালরষ
আপডন েখন কভ িাত থাকলফন, তখন রযান খাফারুডে খান, োর অথত েলত পালর ধযার ফিলে
ডিলনর যফোলত যফিহ খাফার খাওোন
ডফডব ঘনলবর খাফার ও পানহে খান, ফা রলোজন েলে, ডথলকনার পান কুন, আপনার যষলর যকানি
ফলচলে উপেত েলফ – য ফযাপালর আপনার পহচ ও েযাগলেজ যথরাডপে পরাভিত ডিলত পালরন
যফিহ পডরভালণ খাওোর যচলে ঘন ঘন অলপষাক় ত অপ পডরভালণ নযাকুডে যফলছ ডনন
েডি ঘালডর িফতেতার জনয আপনার ভাথা ঝ লে োে, যলষলর আপনার অুলপিনাে যথরাডপলের কাছ
যথলক যেি ালপালেতর ফযাপালর ডজঞাা কলর ডননন

আলি খাওয়া ও পাি কিাি অৢলেধাি মદরে লক কিরত পালি?
েডি আপনার গোযঃকরণ করার ভযাুডে থালক, আপনার কালছ রযান খাওোর ভেুডে েতািাজনক েলে
উ লত পালরন ুয যে যখলত যফিহ ভে োগলফ তাই নে, তাছাডাও আপডন েেলতা যিখলফন যে, আপনার
ডতযকালরর পছলদর ডকছ খাফার ও পানহে েেলণর যষলর আপডন আর আমডফবাহ যফায করলছন নান
আপনার পহচ অযাড েযাগলেজ যথরাডপে, আপনালক খাফার ও পানহলের গ ন ও ঘনলবর ফযাপালর পরাভিত ডিলত
পারলফন, োলত আপনার কযালোরহ েেণ ফজাে রাখার জনয, েতো ডনরাপলি  ফ আপনার গোযঃকরণ করা
চাডেলে োওো  ফ েেন
উপেত খাফালরর ফযাপালর পরাভিত রিান ছাডাও আপনার িালেিডিোন আপনালক এই ফযপালর পরাভিত ডিলত
পারলফন যে, আপনার িরহলরর পডটগত রলোজনুডে পরলণর জনয ডকবালফ পেতাত কযালোরহ যপলত পালরন, োর
ভলযয খাফালরর পডরপরণকারহ উচ-কযালোরহর পানহেুডে অততবত রলেলছ এফং এছাডাও ডতডন আপনার ওজন
ফজাে রাখলত োেতা করলত পালরন (এুডে যরডরপিলন পাওো োে, ো আপনার িালেিডিোন আপনার
জনয পাডরি করলত পালরন)ন
তলফ, গোযঃকরলণর ালথ ংডিট যপিহুডে িফতে েলে উ লে, আপনালক জানালনা েলত পালর যে, আপডন
অযাডপলরিলনর ঝঁ ডকলত রলেলছনন এই যষরুডেলত, আপনার িাোলেডিোন আপনার িরহলরর রলোজনহে পডট
রিালনর ডফকপ উপােুডে ডনলে আলোচনা করলত পালরনন
খাফার গোযঃকরণ করার েজতর যারণার জনয যিখনঃ

এভএনডি(MNDষ অযালাডলেিন রধন রণােহ ংেেঃ েজবালফ গোযঃকরণকারহ খাফারুডে
এভএনডি(MNDষ থাকা ডকছ ফযডত একি েহডিং িউফ যেভন একি ডপইডজ(PEG), আরআইডজ(RIGষ ফা
ডপআইডজ(PIG)িউফ ফযফোর কলরনন এি আপনালক তরে েেলণ োেতা করলত পালর এফং এি ডফলি্ কলর
রুতক় ত তরেলক একি িউলফর ভাযযলভ রাডর আপনার পাকথেহলত ডনলে োেন এই িউফি একি যছাে
ু র-এর ভত েে এফং াযারণতঃ যোকযাে অযালনলথিক ডিলে তা রলফি করালনা েলে থালকন
একি েহডিং িউফ ফযফোলরর আলগ ডফিাে পডরভালণ ওজন রা েলে তা এই কােতযারা চোকােহন ও তারপলর
ঝঁ ডকলক ফাডডলে ডিলত পালর, তাই আপনার ওজন উলেখলোগয পডরভালণ কলভ োওোর আলগ, এই ডফকপি
তাডাতাডড ডফলফচনা করলেই ফলচলে বাে েেন আপনার পহচ অযাড েযাগলেজ যথরাডপে, ডনউডিিন নাত,
িালেিডিোন ফা িাতার এই ফযাপালর পরাভিত ডিলত পালরনন
িউলফ খাওোলনা পডকত ত আলরা তলথযর জনয, যিখন:
তথযপর 7B – িউফ ডিলে খাওোলনা
একি েহডিং িউফ ফযফোর করা ুু করলেও, আপডন চাইলে ও ডনরাপিলফায করলে ভখ ডিলে যখলত ও পান
করলত পারলফনন াযারণতঃ আপনার োথয ও াভাডজক পডরচেতা ীলভর পরাভিত ডনলেই তা করা উডচতন একি
ড ডেত কােতযারার ভাযযলভ আপনার যপে বলর যখলত োেতা েলত পালর, এফং তা আপনালক আপনার ডরে
আোি েেণ চাডেলে যেলতও ভথত করলফন
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রথলভ, আপডন ুযভার আপনার খাফার ও পানহে পডরপরণ করার জনয আপনার েহডিং িউফি ফযফোর
করলত পালরন, তলফ রলোজন পডলে, িউলফর ভাযযলভ আপডন আপনার ভ পডট ও তরে েেণ করলত
পারলফনন

িউলফর ভাযযলভ খাওোলে, তা এছাডাও আপনার পডরচেতাকারহলক এই ফযাপালর আমডফবাহ যফায করাে
যে, আপডন পেতাত পডট পালছন এফং তা আপনালির উবলের ভানডক চাপলক রা কলরন

আলি লালা ংরাত িযাুলল লকভারে ািলারত পালি?

2:

এভএনডি(MND) থাকলে, আপনালক আপনার োো ডনলে ডকছ ভযার  খ
 হন েলত পালরন এি অডতডরত োো
ততরহ েওোর কারলণ েে না, ফরং যিলক কােতকরহবালফ গোযঃকরলণর অাভথতয, আপনার ভখ ডিলে বা
যনওো ফা ডিোইলেিলনর জনয তা েলত পালরন

োো ংরাত ভযাুডের ভলযয রলেলছঃ






পাতো, জেজলে োো জভা েওো, কারণ এি পডরকার েে না এফং ভলখ জভলত থালকন
আপডন েডি আপনার য াঁেুডে পণতবালফ ফধ করলত অভথত েন, যলষলর ভখ ডিলে োো
গডালনা
েডি গোর ডপছলন োো জভা েে, যলষলর অেড

েওো

ঘন, আ ালো োো, ো আপনার ভখ ও গো যথলক পডরকার করা কিন (আপডন
ডিোইলেলেি েলে ো ঘেলত পালর)
ডিোইলেিন, েডি আপনার োরালনা তরে রডতথাডপত না েে (েডি আপনার গোযঃকরলণর
ভযার জনয তরে েেলণর পডরভাণ কলভ োে, তার অফথা আলরা খারাপ েলত পালরষন

আলি পাতলা, জলজরল লালাি রে লকভারে িালিরয় লিরত পালি?
কখনও কখনও ভলখ জভা েওো ফা ভখ যথলক চঁ ইলে পডা োো পডরকার করার একভার উপাে েে তা একি
িয যপপার ডিলে ভলছ যনওো ফা তা একি যছাে পালর জভা রাখান এি আপনালক আম-লচতন কলর ত েলত
পালর এফং জনভলষ ও াভাডজক পডরডথডতুডেলত আপনার আমডফবালর উপর রবাফ যেেলত পালর, তলফ,
োেতা করার অলনকুডে পধডত রলেলছ, তাই পরাভলিতর জনয আপনার োথয ও াভাডজক পডরচেতা ীলভর ালথ
কথা ফেনন
েডি আপনার ভখগবলর পাতো োো জভলত থালক ফা চঁ ইলে পডলত থালক, যিলক যরডরপিলনর ও্য ফযফোর
কলর ডচডকৎা করা যেলত পালরন এর ভলযয অততবত থাকলত পালরঃ
ড়াইওল্ ড়াইররাররািাইিঃ াযারণতঃ রভণগত অথতার ডচডকৎার জনয ফযফোর করা েে, তলফ ভখ ুক
রাখার জনযও তা ফযফোর করা যেলত পালর, েডিও আপনার ফে যফিহ েলে তার জনয তরাছ তা েলত পালরন
এি একি েযাফলেে লপ, একি ড্ন পযাচ ডেললফ এফং ইনলজকিন ডেললফ পাওো োেন
ড়াইওল্ লেউটাইলররািাইিঃ াযারণতঃ ভোিলের যপিহর ংলকাচলনর ভযার জনয ফযফৃত েে, তলফ তা
ভখলকও ুক কলরন োইওডন োইলোলিাভাইলির ত েনাে এর যষলর তরাছ তা েওোর  াফনা কভন এি
েযাফলেে লপ পাওো োে, তলফ একি ইনলজকিন ডেললফও তা রিান করা যেলত পালরন
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অযাররালপি: ভখ ুক করলত ফযফৃত েেন যভডিকযাে পাডরি অনোেহ েযাফলেে লপ এি পাওো োে এফং
অযালিাডপন আই েপ োো রা করলত েপলভোিহ আরাভ পাওোর জনয ডজবার তোে যিওো যেলত পালরন
অযালিলরপটাইললিঃ াযারণতঃ অফািলরাযহ ডোলফ ফযফোর করা েে, ডকু তাছাডাও এি ভখলক ুক করলত
পালরন এি েযাফলেে আকালর ফা ভলখ খাওোর একি ভাযান ডেললফ উপে

রলেলছ।

লাইরকাপাইরিালিয়ািঃ াযারণতঃ অডতডরত ঘালভর ডচডকৎার জনয ফযফৃত েে, তলফ তা ভখলকও ুক করলত
পালরন এি তরে লপ পাওো োে, তলফ একি ইনলজকিন ডেললফও তা রিান করা যেলত পালরন
েটৢ ললিাি টলધিঃ এছাডাও এি যফােে নালভ পডরডচতন এি ুযভার োো ডনেরলণর ুুতর যষরুডেলত
ফযফৃত েেন ুযভার একজন যপিযাডেেই এি রিান করলত পালরন এফং োোেডিলত এি ইনলজট করা েেন
একি একক যিাজ ডতন ভা পেতত থােহ েলত পালরন েডিও এিলক অলপষাক় ত ডনরাপি ডেললফ ডফলফচনা করা
েে, এর জনয পাবতরডতডরো েলত পালর, যেভন গোযঃকরলণর ভযা এফং খফ ুক ভখন
মিলিরয়শিঃ এি োোেডির ডরেতা কভালত পালর এফং ভযা ুুতর েলে িাঁডালে তা োেক েলত পালরন
আপনার জনয যকানি উপেত েলফ, তার জনয আপনার ডজডপ(GP)-র ালথ ফা রি তর োথয ও াভাডজক
পডরচেতা ীলভর ালথ কথা ফেনন আপনার যষলর ফলচলে উপেত ডক েলফ তা ডনযতারলণর জনয আপনালক
ডফডব

যরলণর ও্য যখলে যিখলত েলফন

এছাডাও যকিন 3 যিখনঃ একি ওরাে াকিন ইউডনে কহবালফ াোেয করলত পাযর?

আলি ঘি লালা ো ুক িৢরখি িযা লকভারে ািলারত পালি?
আপডন েেলতা যিখলফন যে, আপনার যষলর পাতো োোর উলটাো েলছ, যেখালন আপনার োো ঘন ও চটচলে
েলে উল লছন
ভখ ডিলে ডনঃবা যনওোর জনয েওো ডিোইলেিন ও োোর ফাপহবফলনর জনয, ভখ ও গোর ডপছলন োো,
ক্ ও যিমা জভা েলত পালরন এি খফই অেড জনক েলত পালরন তাছাডা আপনার ভলখ খফ ুকলফায েলত
পালরন ফলকর ংরভলণর জনয ক্ ততরহ েলে োওো যফলড যেলত পালরন
ডকছ ফযফোডরক তথয ো োেতা করলত পালরঃ
 ডিোইলেিন এডালনার জনয রচ র পডরভালণ তরে েেণ কুনন আপনার গোযঃকরণ করলত ভযা েলে,
আপনার পহচ অযাড েযাগলেজ যথরাডপে পান করার যকৌিেুডে, ডথলকনার ফা তরে েেলণর ডফডব
উপাে পলকত পরাভিত ডিলত পারলফনন
 পাতো তরে গোযঃকরণ করা তখনও ডনরাপি থাকলে, আই েডেপপ ফা ডেলকর ভাথাে থাকা আই
ডকউফ একি ুক ভলখর ভযাে আরাভ আনলত োেতা করলত পালরন
 িઃজাত পণযুডে ও েক েে এডডলে চেলে ফা যুডে েেলণর পডরভাণ রা করলে তা কালজ আলত
পালর, কারণ ডকছ ফযডতর যষলর এুডে োো ও যিমালক ঘন কলর ত েলত পালরন আপনার
িালেিডিোলনর ালথ এই ডফ্েি খডতলে যিখন, কারণ আপনার িઃজাত পণয েেলণর পডরভাণ কভালে
তার জনয ওজন রা েলত পালরন
 আনার ফা যপঁলপঁর ভত েলের র যখলে যিখলত পালরন, কারণ এলত একি এনজাইভ রলেলছ, ো ঘন
োোলক যবলগ যেেলত োেতা কলরন এছাডাও পযালপইন ফা যিালভলেইন াডিলভটুডে োেতা করলত
পালরন
 ফাপ-বা ডনলে তা ডনঃডরত ঘন পিাথতুডেলক ডিডথে ও আ্ত করলত োেতা করলত পালরন
 ফক যথলক ডনঃডরত পিাথতুডে ডিডথে করার জনয একি যনফোইজালরর ভাযযলভ জহফাণভত
 পাডতত জে
রিান করা যেলত পালরন যনফোইজার ে ে ল রবা ডেললফ যনওোর জনয একি ম ফাপ ততরহ
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কলরন এি াযারণতঃ ও্য রিালনর জনয ফযফৃত েলে থালক এফং ুযভার আপনার িাতার ফা োথয
ও যািযাে যকোর ীলভর পরাভিত অনোেহই তা েওো উডচতন
একি ুক ভলখর ভযাে আরাভ পাওো এফং িগতধ-়ডটকারহ ফযাকলেডরো ির করার যষলর োো
রডতথাপনকারহ যজে ফা যে োেতা করলত পালরন ঘন ঘন অপ চ ভক ডেললফ জে যখলেও ুক ভলখর
ভযাে আরাভ পাওো যেলত পালরন
ঘলভ থাকার ভেকালে ভখ েডি খফ ুক েলে োে – যলষলর একো বাে অডেব ওলেে ফা এক
চাভচ ডঘ ভখলক ডপডছে রাখলত পালর এফং তা ডকছ ো যফিহ ভে যলর আরাভ ডিলত পালরন এই পধডত
ফযফোলরর ভযযফতী ভলে ভলখর োথয ত অবযাুডেলক ডনডিত কুনন

রলতযলকরই আোিা চাডেিা এফং পছদুডে থালক, ডকু আপডন েেলতা যিখলফন যে, োোর ভযা থাকলে ডকছ
খাফার যখলত আলরা ভযা েলছ ফা তা আক্তণ করলছ নান

"চেচলে োো এফং যিালকাডে আভার জনয এক বাে ড েন ততডর কলর না!"
ডননডেডখত যরডরপিলনর ও্যুডে োেক েলত পালরঃ:
কামেণ াললটইি/অযালটাইলললটইিঃ এি যিমালক যবলগ ডিলে কভ ঘন ও চটচলে কলর যতালে এফং কাডি
যিওোলক েজ কলরন এি তরে ও কযাপে ডেললফ পাওো োে, এফং তাছাডাও এভন একি যরলণ পাওো
োে ো একি যনফোইজালরর াোলেয বাল যনওো োেন
লেটা-লকাণ ঃ াযারণতঃ অযাডজনা ও উচ রতচাপ ে ডফডব

োথযভযার ডচডকৎার জনয ফযফৃত েত, তলফ

এি ভলখর যিমালকও পাতো করলত পালরন
আলরা রডতকারুডে উপে

রলেলছ, ডফলি্ কলর, আপনার েডি যিমাঘিত ভযা থালকন ও্লযর ফযাপালর

েথােথ ডনলিত িনার জনয আপনার োথয পডরচেতা ীলভর ালথ আলোচনা কুনন

একি ওিাল াকশি ইউলিট লকভারে াড়া্য কিরত পারি?

3:

ওরাে াকিন রণােহলত োো, যিমা ফা খাফালরর কণালক অপাডরত করার জনয ভলখ একি াকিন িউফ
রলফি করালনা েেন আপডন েডি গোযঃকরলণর ভাযযলভ আপনার ভখ পডরকার করলত না পালরন, যলষলর এই
রণােহি েথােথ েলত পালরন
এভএনডি(MNDষ ডকবালফ আপনার উপর রবাফ যেেলছ তার উপর ডনবত র কলর, আপডন ডনলজই াকিন
ইউডনেি ফযফোর করলত ভথত েলত পালরন, ফা আপনার একজন তবাফযানকারহ ফা পডরচেতা কভীর োেতার
রলোজন েলত পালরন
ওরাে াকিন আপনার জনয উপেত নাও েলত পালর েডি আপনার ডননডেডখতুডে থালকঃ





আপনার ভলখ যকান বাঙা োড
আেগা িাঁত
রত জভাে ফাঁযা ংরাত োথযভযাুডে
গো ফা ভলখর কযাসার
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তহি িলাাপযাজভ - ো োঁপাডন, িাাইি অথফা অযাোডজতর তফডিটয েলত পালর
ডরলিার – েখন ফাতা ে ে ল োওো ফা ে ে  যথলক যফর েওোর ভে একি ংকহণত ফা
ফাযােত বানােহর জনয উচ-ডপলচর বালর ি ততরহ কলরন
অডথরতা ফা িঃডিতা

আলি লকভারে একি াকশি ইউলিট মপরত পালি?
আপনার ডজডপ(GPষ ফা ডিডরট নালতর ভাযযলভ াকিন ইউডনেুডে পাওো যেলত পালরন ডকছ জােগালত,
াকিন ইউডনেুডে ুযভার একি থানহে এভএনডি(MNDষ যকোর যটার ফা যনেওোলকত র ভাযযলভ উপে
েলত পালরন
েডি তারা একি ইউডনে যপলত অভথত েন, উিােরণে প আপনার এোকাে তেডফলের অবালফ তা েে,
যলষলর এভএনডি(MND) অযালাডলেিলনর কাছ যথলক একি ইউডনে যার যনওো যেলত পালর। আপনার
ডজডপ(GPষ-যক ফা আপনার োথয ও াভাডজক পডরচেতা ীলভর একজন িযলক ালপােত াডবত ল ীলভর ালথ
01604 611802 নবলর যোগালোগ করলত ফা এই আইডিলত ই-যভইে করলত ফেনঃ
support.services@mndassociation.org

আলি একি াকশি ইউলিট লকভারে েযেড়াি কিে?
যে যপিািার ফযডতি ইউডনেি রফরাে করলফন, ডতডনই আপনালক এির ডনরাপি ফযফোর ংরাত রডিষণ
ডিলত পারলফনন ইডন আপনার যরডপলরেডর ডেডজওলথরাডপে, পহচ অযাড েযাগলেজ যথরাডপে, নাত ফা
এভএনডি(MNDষ যপিযাডেে ীলভর একজন িয েলত পালরনন েডি রডিষণ রিান না করা েে, যলষলর
ইউডনেির ডনরাপি ফযফোর ডনডিত করার জনয তার অনলরায কুনন
একি াকিন ইউডনে ফযফোর করার ভে, ডননডেডখত ডনলিত ডিকাুডে ফভে অনরণ করা উডচতঃ








একি ওরাে াকিন ইউডনে ুযভার ভখগবলর ফযফোর করা উডচত। এিলক গোর ডপছলনর অংলি,
যপছলনর িাঁত ছাডডলে অথফা আপনার নজলরর আডালে থাকা অংলি ফযফোর করলফন নন
ভখ ফা গোর ডপছন যথলক কিন ফু, খাফার ফা বাল যনওো ডফজাতহে ফ অপারণ করার যচটা
করলফন না, কারণ তার জনয চালপ ফুি বানােহর আলরা ডবতলর চলে যেলত পালরন
ডচৎ েলে যিালফন নান আপনার যরডপলরেডর ডেডজওলথরাডপে ফা নাত উপেত যিেবগহর ফযাপালর
পরাভিত ডিলত পারলফন, তলফ আপডন েডি উল ফলত না পালরন, তােলে আপনার পাি ডেলর যিাওো
উডচতন
িাোেিলক খফ উঁচলত যঘারালফন নান একি ডনন যিং ডিলে ুু কুন এফং রলোজন অনোেহ
যহলর যহলর ফাডানন েথােথ োথযলফা যপিািার আপনালক ফযফোলরর আিিত যিং-এর ফযাপালর পরাভিত
ডিলত পারলফনন
একফালর 10 যলকলডর যফিহ ভলের জনয ভলখর ভলযয াকিন ডরো চােন করলফন নান
ষডত এডালনার জনয, াকিন িহ্তিলক ডজবা ফা যচাোলের ডবতলরর ডিলকর নরভ বলকর ংপলিত
আনলফন নান এই িহ্তি োলত ভলখর িক অংিুডেলত ফযফৃত েে, তা ডনডিত করার জনয
উপকরণি রিানকারহ যপিািালরর কাছ যথলক পরাভিত ডননন

লকভারে আলি াকশি ইউলিরটি ্ন মিে?
ইউডনেি রুতকারহ ফা এি রফরােকারহ যপিািালরর বারা আপনালক রিানকারহ ডনলিত িনা ফভে অনরণ
কুনন নহলচর ডনলিত িনাি আপনালক ইউডনেি িকবালফ রষণালফষণ করলত োেতা করলত পালরঃ
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রডতফার ফযফোলরর আলগ এফং পলর অপ পডরভাণ াডা, পডরকার জে ডিলে াকিন ডরো কুনন
ফযাকলেডরো জমালনা রডতলরালযর জনয াকিন িহ্ত এফং িউলফর অংিুডেলক েতো  ফ পডরকার
রাখা ুুবপণতন
রলোজন অনোেহ কযাডনোর খাডে রাখনন
ফযফোলরর পর রজাভ পডরকালরর জনয রুতকারহর ডনলিত িাফেহ অনরণ কুনন
ফযাোরহি ডনলিত িনা অনোেহ ডনেডভতবালফ চাজত করা উডচতন

েডি আপনার াকিন ইউডনলের রষণালফষণ পলকত যকান রন থালক তােলে, ডনলিত ি ভযানোে যিলখ ডনন ফা
আলরা তলথযর জনয রুতকারহর ালথ যোগালোগ কুনন

4:

আলি লকভারে কালশ ািলারত পালি?

আপডন েডি যপিহর িফতেতা ফা োো জভা েওোর ভযার  খহন েন, আপডন েেলতা যিখলফন যে, গোর
ডপছলনর অনবডতুডের পডরফতত ন েলছন এি এই উলবলগর কারণ েলত পালর যে, ে াৎ একি কাডির িভক এলে
তা আপনার বা-রবালর উপর রবাফ যেেলফ, তলফ এি ভলন রাখা ুুবপণত যে, এভনডক কাডির ুুতর
পফতুডের জনযও বা-রবা ে াৎ যরায েে নান
ঁ  ডনর জনয অরতযাডিত
এভএনডি(MNDষ থাকা অপ ডকছ যোলকর যষলর গোর িত েলে োওো যপিহর ডখচ
কাডি ফা ‘বালরায’-এর পফতুডে েলত পালর, তলফ আফার ফেলত েে যে, এর জনয বা-রবা ে াৎ আেলক
োে নান েডি যরকভ েে, ও্য তার রবাফ কভালত পালর, ো এভএনডি(MNDষ জাে ইন যক ডকে-এ
আপনার জনয যররাইফ করা থাকলত পালরন ডকেি পলকত আলরা তলথযর জনয পলরর ডিলরানাভি যিখনন
েখন ে ে লর ডিলক োওো নােহুডেলত অেড ততরহ েে, আভরা বানােহুডে পডরকার করার একি রাক় ডতক
রডতফতত ডরো ডেললফ যকলি থাডকন আপনার বােলরর যপিহ িফতে েলে, আপডন আলগ যেরকভ যজালর কািলতন,
ততো যজালর কািলত ভথত নাও েলত পালরনন
এর অথত েলত পালর এই যে, আপনালক একি অেড ির করার জনয আলরা যফিহ কািলত েলত পালরন তলফ,
আপনার কাডি েডি অেড ি ির করার ভত েলথট যজারিার না েে, যলষলর আপডন ফলকর ংরভলণর ফডযতত
ঝঁ ডকলত থাকলত পালরনন আপনার পহচ অযাড েযাগলেজ যথরাডপে এফং একজন যরডপলরেডর ডেডজওলথরাডপে
আপনালক এর ভাযযলভ এুডে াভোলত োেতা করলত পালরনঃ
বা মকৌশলঃ: যেভন বা েযাক ফা জভা করা (লেলষলর ে ে ল ইলতাভলযয থাকা ফাতালর উপর অডতডরত
ফাতা থাপন কলরষ োলত আপনার কাডিলত অডতডরত যজার যোগ করা োেন
আপিাি কালশরত াড়া্য কিাি জিয একি ্রঃ ো একি যে ভাল্র ালথ ফযফোর করা েে এফং রােিঃ
‘কে অযাডে’ ফা ‘কাডি োেক’ ডেললফ উলেখ করা েেন এি একি রাক় ডতক কাডির জনয উদহত কলর
এফং ফারংফার ফলকর ংরভণ েওোর ঝঁ ডক কভালত োেতা করলত পালরন ডকছ ফযডতর যষলর এর ালথ
ভাডনলে যনওো কিন েলত পালর, তলফ এি উপকারহ েলত পালরন াযারণতঃ ভযার রাথডভক পেতােুডেলত
যকৌিেির ালথ ভাডনলে যনওো অলপষাক় ত েজতর েেন একজন যরডপলরেডর ডেডজওলথরাডপে েরির যেআপ করলফন এফং এর উপর নজর রাখলফনন
‘কে অযাডট’ যভডিন পাওোর উপাে ফা এি পাওোর জনয ঋযণর ফযফথা অচেলবলি পডরফডতত ত েলত পালর
এফং ভালঝ ভালঝ এর াডবত ডং এফং রষণালফষণও ভযাজনক েলত পালরন আপনার েডি এি যপলত যকান
ভযা েে ফা াডবত ডং করলত ঝালভো েে, যলষলর আভালির এই ভযাুডের উপর নজর রাখলত োেতার
জনয অনেে কলর, আভালির যেপোইন এভএনডি(MNDষ কালনলটর ালথ যোগালোগ কুনন যোগালোলগর
ডফফরলণর জনয ডফবাগ 6: আডভ ডকবালফ আলরা জানলত পাডর?-এর আলরা তথযাফেহ যিখনন
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এিএিলি(MND) জাট ইি মক লকট লক?

MND জাট ইন যক ডকে েে একি যছাে ফাে যেিলত কাডি ও বালরায েলে োওো ে আপডন  খহন
েলত পালরন এরকভ বা আেলক োওো ফা আতাে
জভা থালকন

েওোর যকান অনবডত উপিলভর জনয ডনডিত ট ও্যুডে

ডকেিলত ডনডিত ট পডরডথডতুডেলত আপনার তবাফযানকারহর রলোলগর জনয তথযাফেহ ও যররাইফক় ত ও্যুডে
থালক, এছাডাও এলত োথয যপিািারলির ফযফোলরর জনয তথযাফেহ ও অডতডরত ও্যুডে থালক, োলত একি
জুরহ পডরডথডতলত তালির িাকা েলে তারা অডফেলব এফং েথােথ পিলষপ েেণ করলত পালরনন
খাডে ফােি ডনঃখরচাে আপনার ডজডপ(GPষ-যক রাডর রফরাে করা েেন তারা রলোজনহে ও্যুডে
যররাইফ করলত পালরন এফং আপনার ফাডডলত রাখার জনয পণত ডকেি রফরাে করলত পালরনন
আপনার তবাফযানকারহর জনয ডকেির ভলযয পরাভিত
করার ভে াযারণতঃ আপনার কডভউডনি নাত ফা
তবাফযানকারহলক অডতডরত ডনলিত িনা রিান করলফনন
ও্যুডে যররাইফ করা েলফন েডি ডকেিলত থাকা
ডিলত ফেনন

ও ডনলিত িাফেহ রিান করা থালক, তলফ ডকেি রফরাে
আপনার ডজডপ(GP) আপনালক ও আপনার
এর কারণ েে আপনার ফযডতগত রলোজনুডে অনোেহ
ডজডনুডে ফডঝলে না যিওো েে, যলষলর তা ফডঝলে

েডিও অডযকাংি যোলকর যষলরই কখলনাই ফালের ও্যুডে ফযফোলরর রলোজন পলড না, তলফ োলতর কালছ
যি থাকলে তা আমডফবা ডনলে আলত পালর এফং তা আবাকারহ েলত পালরন আপডন েডি ভলন কলরন যে,
ডকেি কালজ আলত পালর, যলষলর তা পাওোর জনয আপনার ডজডপ(GP)-যক ফেনন তারা আপনার জনয
একি ডকে অিতার ডিলত এভএনডি(MNDষ কালনলটর ালথ যোগালোগ করলত পারলফনন যোগালোলগর ডফফরলণর
জনয ডফবাগ 6: আডভ ডকবালফ আলরা জানলত পাডর?-এর আলরা তথযাফেহ যিখনন

আলি খাওয়াি িয় কালশ ড়ওয়াি মદরে লক কিরত পালি?
গোযঃকরলণর ালথ ংডিট যপিহুডে রবাডফত েলে, আপডন যিখলফন যে, আপডন খাওো ফা পান করার ভে
যফিহ কািলছনন এলষলর, আপনার পহচ অযাড েযাগলেজ যথরাডপে এফং িাোলেডিোলনর কাছ যথলক পরাভিত
ডননন
তারা যরা যকৌিেুলোর ফযাপালর আপনালক পরাভিত যিলফন, যেভনঃ



5:

আলরা বােবালফ ডচলফান, োলত খাফার োোর ালথ বােবালফ ডভলি োে এফং গোযঃকরলণর পলষ
েজতর েে
ডফডব ঘনলবর খাফার এফং পাতো তরেুডে ঘন করলে ডনরাপিবালফ গোযঃকরণ করা েজতর েলত
পালর (ডকছ ডথলকনার যরডরপিলনর ভাযযলভ পাওো োেষ

আলি বারিাধ ড়রয় ্াওয়া লকভারে ািলারত পালি?

বানােহলত একি ডফজাতহে পিাথত যেভন খাফার ফা তরে আেলক যগলে বালরায েলে যেলত পালরন
বহডতকর েলত পালর, তলফ াযারণতঃ অডতডরত যকান োেতা ছাডাই তা পডরকার েলে োেন

এি

খাওোর ভে কাডি ফা বানােহলত খাফার ডগলে বালরায েওো ুয গোযঃকরলণর ভযা থাকা ফযডতলিরই
নে, যে কালরা েলত পালরন আপনার গোযঃকরলণর যপিহুডে েডি িফতে েলে থালক, আপডন ডকছ ো যফিহ
ঝঁ ডকলত থাকলফনন
যফিহর বাগ ঘেনাই াযারণতঃ যছােখালো যরলণর েলে থালক, তলফ এই ঝঁ ডকি রলেলছ যে, বালরায েলে
োওোর ফযাপারি ংকেজনক েলে উ লত পালর, োর জনয তাৎষডণক রাথডভক ডচডকৎার রলোজন েেন পলরর
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ডিলরানাভ – বালরালযর ফযাপালর আপনার তবাফযােলকর জনয ডনলিত িনান এই ঘেনাুডে রডতলরায ও ফযফথাপনাে
োেতার জনয এই ভযার ফযাপালর আপনার পহচ অযাড েযাগলেজ যথরাডপলের কাছ যথলক পরাভিত যনওো
ুুবপণতন এছাডাও আপনার আলিপালির ফযডতলির এি জানা ুুবপণত যে, আপনার ুুতর বালরায েওোর
পফতুডের ভত অনাকাডিত ঘেনা ঘেলে ডক করলত েলফন
একজন োবাডফক ফযডতর বালরালযর যষলর যে ডচডকৎা েে, একজন এভএনডি(MNDষ থাকা যোলকর বালরায
েওোর যষলরও একিভ একই ডচডকৎা েলে থালকন বালরায েওো ংরাত িঃডিতার অনবডত রালর জনয,
এরকভ পডরডথডত ততরহ েলে তা ডকবালফ াভোলত েলফ তা আলগ যথলক যজলন রাখলে কালজ ডিলত পালরন
োেকা ও ুুতর বালরায েলে োওো অফথার পাথতকয যফাঝা ুুবপণতঃ
ড়ালকা ো আংলশক বারিাধঃ েলে থালক েডি বানােহ ুযভার আংডিকবালফ অফুধ েে। খাফার ফা পানহে
েেলণর ভে তা েলত পালর, ফা ে ে  যথলক ডনঃডরত পিাথতুডেলক ির করার যচটা করলত ডগলে তা েলত
পালরন বালরায েওোলক োেকা ফো েলফ, েডি ফযডতিঃ



একি রলনর উতর ডিলত পালরন ফা একি ি করলত পালরন (যেখালন এভএনডি(MNDষ-র জনয
কথা ফো ুুতরবালফ ষডতে েেডন)
তখনও কাডি ডিলত থালকন এফং বা ডনলত থালকনন

ুুতি বারিাধ ড়লঃ েখন ফযডতি কথা ফেলত পালরন না ফা ফা একি ি

করলত পালরন না। েডি ফযডতি

এভএনডি(MNDষ-র কারলণ কথা ফেলত অষভ েন, যলষলর ডতডন তার ভাথা ঝঁ ডকলে ফা ঝাঁডকলে ফা ইিারা
কলর াডা ডিলত পালরন। েডি ডতডন তাও করলত না পালরন, যলষলর অনযানয ডচিুডে রলেলছ, ো ডনলিত ি কলর
যে, বালরায েওোর ফযাপারি ুুতর ভারাে রলেলছন েডি বানােহি পণতবালফ আেলক োে, যলষলর
ুযভার োেকা ডি যিওোর ভত আওোজ েলত পালর এফং যকান কাডি যিওোর যচটা করা েলেও তা নহরফ
থাকলফ, কারণ ফযডতি বা ডনলত ফা ছাডলত ভথত েলফন নান ুুতি বারিাধ ড়ওয়া একি জুিৡ অেথা
এেং তাি জিয তৎદণাৎ পেরદপ মিওয়া ররয়াজি।

আপিাি তবােধায়রকি জিয, বারিাধ ড়রল লক কিরত ড়রে তাি লিরেণ শিা
আপনার রযান তবাফযানকারহ একজন জহফনগহ, পডরফালরর িয ফা ফধ যেই যোন না যকন ফা আপডন েডি
যফতন যিওো তবাফযানকারহর োেতা যনন, আপডন তালির ালথ এই তথযাফেহ বাগ কলর ডনলত চাইলত
পালরন, োরা খাওো ফা পান করার ভে আপনার োেতা কলর থালকনন এি আপনার যকান  াফয বালরায
েলে োওোর ঘেনার ফযাপালর আপনালক ও আপনার তবাফযােকলক পনঃআবা রিালন োেতা করলত পালরন
কভ উডব েওো এফং আলরা ডনেরলণ থাকা ুুবপণত, কারণ আতাে েলে পডলে তা পডরডথডতিলক আলরা
খারাপ কলর ত েলত পালর, আলগর ডিলরানাভ, এভএনডি(MND) জাে ইন যক ডকে ডক? যিখনন

“আতাে না েওো খফ ুুবপণত ... এভএনডি(MNDষ থাকা ফযডত এফং তার তবাফযানকারহ ফযডত
উবলের এলক অপলরর াভলথতযর রডত ডফবা থাকা ুুবপণতন”
ডননডেডখতুডে ুযভার ডনলিত িাফেহ ভার এফং যুডেলক বালরায ংরাত ডিডনকযাে পরাভলিতর রডতথাপনকারহ
ডেললফ যিখা উডচত নেন আপডন েডি গোযঃকরণ, কাডি ফা বালরায ংরাত যকান ভযার  খহন েন,
যলষলর পরাভলিতর জনয একজন পহচ অযাড েযাগলেজ যথরাডপলের কালছ োনন আপডন এছাডাও
ডনউলরােডজকযাে ভযার অডবঞতা থাকা একজন ডেডজওলথরাডপলের কালছ এি ডনলে আলোচনা করলত পালরন
ো আপনার কালজ আলত পালরন
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ড়ালকা ো আংলশক বারিাধ ড়ওয়া একজি েযলিি ড়ায়তা কিা
েডি ফযডতি তখনও কািলত, বা ডনলত ফা একি ি করলত পালরন, যলষলর এি একি োেকা ফা আংডিক
বালরায েওোর পডরডথডত েলফন এই পডরডথডতলত, াযারণবালফ ডতডন ডনলজই আেলক োওো পিাথতি যফর কলর
ডিলত পারলফনন বানােহ পডরকার েওো এফং অেড চলে োওো পেতত তালিরলক কাডি চাডেলে যেলত উৎাডেত
কুনন
োেকা বালরায েওো, ংডিট ফযডতি এফং তার আলিপালির যোলকলির জনয খফ চাপজনক েলত পালর, তলফ
তযলেতযর ালথ এফং ভে ডনলে আেলক োওো পিাথতি অফলিল্ পডরকার েলে োেন
তকীকিণঃ োেকা ফা আংডিক বালরায েলে, ফযডতির ডপল চাপড যিলফন না, কারণ তারা আলরা যজালর
বা ডনলত থাকলফন, োর জনয আেলক োওো খাফার ফা তরে বানােহ ডিলে আলরা ডবতলর চলে যেলত পালরন

“আডভ তালক পাি যথলক একো বরাজনক আডেগন করলত যিলখডছোভ, যেখালন এভএনডি(MNDষ
থাকা ফযডতি ফল ডছলেনন এফং ‘ফডকছ িক েলে োলফ’-এই কথাি একি আব কারহ ও ডিডথেকারহ
রবাফ যেলেডছে, ো বালরাযকারহ পিাথতি পডরকার করলত োেতা কলরডছে…ুয এই পনঃআবাি উলবগ
কভালত োেতা কলরডছেন"
েডি যকান ভে ফযডতি তার কােতকরহবালফ কাডি যিওোর াভথতয োরান, যলষলর এি একি ুুতর
বালরালযর পফত েলত পালরন ুুতর বালরায েওো ফযডতলক োেতা করা – িহ্তক পলরর ডিলরানাভি যিখনন

ুুতি বারিাধ ড়ওয়া েযলিরক ড়ায়তা কিা
েডি ফযডতি কািলত, বা ডনলত, কথা ফেলত ফা যকান ি করলত অভথত েন, এফং  াফযবালফ একি যছাে
ডি্ যিওোর ভত ি কলরন, তােলে যি ুুতর বালরায ডেললফ ডফলফচনা করা েলফন
তকীকিণঃ এি একি জুিৡ পলিলথলত ্াি জিয তৎદণাৎ পেরદপ রড়ণ কিরত ড়রে।

এরকভ েলেঃ
 ফযডতির এক পাি যথলক াভানয ডপছলন িাঁডান (েডি আপডন িান-োডত েন, তােলে ফাঁডিলক িাঁডান,
েডি আপডন ফাঁ-োডত েন, তােলে িানডিলক িাঁডান)





এক োত ডিলে তার ফলক ালপােত ডিন এফং ফযডতিলক াভলনর ডিলক ঝঁ ডকলে ডিন, োলত আেলক োওো
পিাথতি নহলচর ডিলক োওোর ফিলে ভখ ডিলে যফডরলে আলন
আপনার োলতর যচলো ডিলে ফযডতির কাঁলযর রাডরত অংলি পাঁচফার পেতত যজালর চাপড ভাুন
(োলতর যচলো েে োলতর পাতা ও কফডজর ভযযফতী অংিষ
রডতফার চাপড যিওোর পর যথলভ োচাই কুন যে, আেলক থাকা পিাথতি যফডরলে ডগলেলছ ডক নান

েডি পাঁচফার পরপর চাপড যভলরও ফাযাি লর না োে, যলষলর ডনন পবালফ পাঁচফার পেতত যপলে চাপড
ভাুনঃ




বালরায েওো ফযডতর ডপছলন িাঁডানন েডি ডতডন একি যচোলর ফা ুইেলচোলর থালকন, আপডন তার
ডপছলন ডগলে ডথত েনন েডি যচোরি খফ ফড েওোর জনয ডপছলন না িাঁডালনা োে, যলষলর ডনলজলক
একি পালি ডথত কুন এফং েতো ডনডফডবালফ  ফ পধডতি অনরণ কুনন
আপনার িোত ডিলে ফযডতির যকাভর জডডলে যুন এফং তালক াভলনর ডিলক ঝঁ ডকলে ডিনন
আপনার একি ভডটফধ কুন এফং যিলক তার নাডবর িক উপরোে রাখনন
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আপনার আলরকি োত এর উপর রাখন এফং উবে োত ডিলে যপলের ডবতলরর ডিলক যজালর, ঊ্তভখ
 হ
চাপ ডিনন
এি পাঁচফার পেতত পনরাফ়ত কুন েতষণ না তালির ভখ ডিলে আেলক থাকা পিাথতি যফডরলে আলন
রডতফার চাপ যিওোর পর যথলভ োচাই কুন যে, আেলক থাকা পিাথতি যফডরলে ডগলেলছ ডক নান
েডি ফুি এখনও আেলক থালক, একফার ডপল , একফার যপলে এরকভবালফ পরপর চাপড ভারা চাডেলে
োনন

ডপল চাপড ও যপলে চাপলডর এই চরি ডতনফার কলর করার পরও ফযডতির বানােহ পডরকার না েলে,
যলষলরঃ
 999 (অথফা 112)-এ কে কুন ফা কাউলক তা করলত ফেন এফং অডফেলব একি অযাবলেস চানন


োেতা এল যপৌঁছালনা পেতত ডপল

ও যপলে চাপ যিওোর চরি চাডেলে োনন

আপনালক েডি যপলে চাপ যিওোর রণােহি করলত েে, যলষলর ফযডতিলক এরপর োপাতালে ডনলে োওো
উডচতন

আলি ্লে অঞাি ড়রয় পলি তাড়রল লক ড়রে?
েডি আপডন অঞান েলে পলডন, যলষলর াযারণতঃ কাডিতও পােলভানাডর ডরাডলেিন(CPR) রলোগ করা েলফ,
েডি না আপডন এর আলগ এি না করার ফযাপালর ইছা রকাি কলর থালকন ফা যভডিকযােগতবালফ তা আপনার
জনয বালো না েেন
ডডপআর(CPRষ-এর জনয আঘাত োগলত পালর এফং এি করার আলগ আপনার তবাফযানকারহর এই ফযাপালর
রডিডষত েওো উডচতন এই ফযাপালর এনএইচএ(NHSষ চলেল-এর এই ওলেফাইেি যিখনঃ
www.nhs.uk/Conditions/Accidents-and-first-aidন
েডি আপডন চান যে, আপনার ালথ ডরাডলেে ফা পনুজহডফত করার রডরোি না করা যোক, যলষলর
আপডন ডচডকৎা রতযখযালনর একি অডেভ ডধাত (ADRTষ েলভত ডনডিত ট ডচডকৎা রতযাখযান ফা রতযাোর
করার ডধাতি ডেলখ যেলত পালরনন এি ুযভার ইংেযাড ও ওলেেলি আইনহবালফ ফাযযতাভেক থাকলফ, তলফ
নিত ানত আোরেযালডও োথয ও াভাডজক পডরচেতা যপিািাররা এি ফযফোর করলত পালরনন
এডিআরি (ADRTষ পডকত ত আলরা তলথযর জনয, যিখন:
তথয পর 14A – ডচডকৎা রতযাখযালনর অডেভ ডধাত (ADRT)
পযারালভডিকলির ডরাডলেিন ফা পনুজহডফত করার একি আইনহ কতত ফয রলেলছ এফং তারা একি আে ও
োষডরত েভত না যিলখ এডিআরি(ADRTষ ংরাত পিলষপ েেলণর অডযকারহ েন নান থানহে ফযফথা পলকত
জানার জনয আপনার ডজডপ(GPষ-যক ডজঞাা কুন, কারণ ডকছ অযাবলেস পডরল্ফালত এভএনডি(MNDষ-র
ভত রাণঘাতহ যরালগ আরাত ফযডতলির যষলর এডিআরি(ADRTষ-র কডপুডে রাখা থালকন
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6:

আলি লকভারে আরিা জািরত পালি?

কা্ণ কিৡ ংথাুলল
আভরা যে নহলচর ংথাুডেলক অপডরোেতবালফ ভথতন করডছ তা নে, তলফ আপডন োলত আলরা তলথযর জনয
ধান ুু করলত পালরন, তালত োেতার জনয যুডেলক অততবত কলরডছন ভ্লনর ভে যোগালোলগর ডফফরণ
িক ডছে, তলফ ং্রণুডের ভলযয যুডে পডরফডতত ত েলত পালরন আপনার েডি একি ংথা খঁলজ যপলত
োেতার রলোজন েে, আভালির এভএনডি(MNDষ কালনট যেপোইলনর ালথ যোগালোগ কুন (ডফফরলণর
জনয এই তথযপলরর যিল্ আলরা তথযাফেহ অংিি যিখনষন
লেলিএ (BDA) – লে অযারালরয়শি অে ইউরক(UK) িায়ারটলশয়া্
একি ংথা োরা িালেিডিোনলির রডতডনডযব কলর এফং তারা ডকবালফ কাজ কলরন য ফযাপালর পডটলষলর
কভতরত ফযডতলির পরাভিত রিান কলরন
িকানাঃ
5th Floor, Charles House, 148/9 Great Charles Street Queensway,
Birmingham B3 3HT
যেডেলোনঃ
0121 2008080
ই-যভইেঃ
info@bda.uk.com
ওলেফাইেঃ
www.bda.uk.com
লে লরিশ অযারালরয়শি অে অুরপশিাল ম্িালপট
ইউনাইলেি ডকংিলভর ভ অুলপিনাে যথরাডপ কভীলির যপিািারহ ংথা এফং একজন ওি(OTষ-যক ডকবালফ
খঁলজ যপলত পালরন, য ংরাত তথয রিান কলরন
িকানাঃ
যেডেলোনঃ
ই-যভইেঃ
ওলেফাইেঃ

106-114 Borough High Street, Southwark, London SE1 1LB
020 7357 6480
reception@cot.co.uk
www.cot.co.uk

চাটণািণ মাাইি অে লেলজওর্িালপ (CSP)
একি যপিািারহ ংথা ো ডেডজওলথরাডপলত উৎক্ততা অজতন ও রচালরর জনয কাজ কলরন একজন থানহে
ডেডজওলথরাডপেলক ধান করার জনয তালির একি াচত ইডজন রলেলছন
িকানাঃ
যেডেলোনঃ
ই-যভইেঃ
ওলেফাইেঃ

14 Bedford Row, London, WC1R 4ED
020 7306 6666
enquiries@csp.org.uk
www.csp.org.uk

মড়ল্ অযাড মকয়াি ররেশ্ কাউলিল (HCPC)
একি ডনেরক ংথা োরা রযাকিলর ভানিড পরণকারহ োথয যপিািারলির একি যরডজোর রালখন
িকানাঃ
Park House, 184 Kennington Park Road, London, SE11 4BU
যেডেলোনঃ
0845 300 4472
ওলেফাইেঃ
www.hpc-uk.org
এিএিলি(MND) কটলযাড
তারা ডেডজওলথরাডপ যথলক যরাি পাওো িহ্তক একি পড কা রকাি কলরলছন
িকানাঃ
যেডেলোনঃ
ই-যভইেঃ
ওলেফাইেঃ

2nd Floor, City View, 6 Eagle Street, Glasgow G4 9XA
0141 332 3903
info@mndscotland.org.uk
www.mndscotland.org.uk
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এিএইচএ(NHS) চরয়র
আপনালক োলথযর ফযাপালর অফগডতক় ত পছদুডে যফলছ ডনলত োেতার জনয অনোইন তথযাফেহন
যেডেলোনঃ
ই-যভইেঃ
ওলেফাইেঃ

যেপোইলনর জনয এনএইচএ(NHSষ ডিলরট যিখন
ওলেফাইেির যোগালোগ প়ঠার ভাযযলভ
www.nhs.uk

এিএইচএ(NHS) লিরিট
NHS এর অনোইন / যেডেলোন োেতা ও ালপােত পডরল্ফা, ো ফছলরর 365 ডিন, ডিলনর 24 ঘটা পরাভিত ও
তথযাফেহ রিান কলরন
যেডেলোনঃ
ই-যভইেঃ
ওলেফাইেঃ

111
ওলেফাইেির যোগালোগ প়ঠার ভাযযলভ
www.nhsdirect.nhs.uk

এিএইচএ (NHS) লিরিট ওরয়লশ
ওলেললির জনয োথয পরাভিত এফং তথয পডরল্ফা
যেডেলোনঃ
ওলেফাইেঃ

111
www.nhsdirect.wales.nhs.uk

এিএইচএ(NHS) িেণ ািণ আয়ািলযাড
নিত ানত আোরেযালড এনএইচএ(NHSষ পডরল্ফা ংরাত তথযাফেহন এি একি অনোইন পডরল্ফান
ই-যভইেঃ
ওলেফাইেঃ

ওলেফাইেির যোগালোলগর প়ঠার ভাযযলভ
www.hscni.net

িয়যাল করলজ অে েৡচ অযাড লযােৢরয়জ ম্িালপট
পহচ অযাড েযাগলেজ যথরাডপেলির ভে যপিািার ংথা, োরা আপনালক যোগযতাপ
যোগালোগ করলত োেতা করলত পালরনন
িকানাঃ
যেডেলোনঃ
ই-যভইেঃ
ওলেফাইেঃ

যথরাডপেলির ালথ

2 White Hart, London SE1 1NX
020 7378 1200
info@rcslt.org
www.rcslt.org

ত্যৣেুলল
এই তথযাফেহ ভথতলনর জনয ফযফৃত তথযরুডে অনলরাযরলভ পাওো যেলত পালরঃ
ই-যভইেঃ infofeedback@mndassociation.org
ফা ডচি ডেখন এই িকানােঃ Information feedback, MND Association, PO Box 246, Northampton
NN1 2PR

ধিযোে ঞাপিুললঃ
এই তথযপলর ডনলজলির ডফলি্ঞ ডনলিত িনা রিালনর জনয ডননডেডখত ফযডতলিরলক আতডরক যনযফাি জানালনা েলছঃ
িাঃ এভা োজফযাড্, কনােলেট পযাডেলেিব যভডিডন, লোরিাোর েডপোল এনএইচএ(NHSষোউলডিন
িাে
ডননা য্ােযার্, পহচ অযাড েযাগলেজ যথরাডপে, নিংেযাভ ইউডনবাডতি েডপোল িাে
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আরিা ত্যেলৡ
এই তথযপলরর পডরলরডষলত আভালির অনযানয তথযপরুডে আপনার কালজ আলত পালরঃ
7B – নে ডিলে খাওোলনা
8A – বা-রবালর ভযাে োেতা
14A – ডচডকৎা রতযাখযান করার অডেভ ডধাত(ADRT)
6A – ডেডজওলথরাডপ
আভরাও এছাডাও ডননডেডখত রকািনাুডে রুত কলরডছঃ

যভাের ডনউরন যরাগ ডনলে যফঁলচ থাকা – এভএনডি(MNDষ এফং ডকবালফ এর রবালফর ফযফথাপনা করলত েলফ য
ংরাত আভালির ডনলিত িনা, োর ভলযয খাওো ও পান করা এফং কথা ফো ও বাফডফডনভে করা ংরাত
ডনলিত িনা রলেলছ

এভএনডি(MNDষ-র উপলোগহ রধনরণােহর ংেেঃ েলজ গোযঃকরলণর খাফারুডে
তবাফযান করা এফং এভএনডি(MNDষ: আপনার জনয োেতা - পাডরফাডরক তবাফযানকারহলির জনয ডফিি
তথযাফেহ, োরা এভএনডি(MNDষ ডনলে যফঁলচ থাকা একজন ফযডতলক োেতা করলছন

তবাফযান করা এফং এভএনডি(MNDষ: ুত ডনলিত ডিকা - তবাফযানকারহলির জনয আভালির তলথযর একি
ারংলষপ।
আপডন আভালির ওলেফাইে www.mndassociation.org/publications যথলক আভালির রকািনার অডযকাংিই
িাউনলোি করলত পালরন অ্ো এভএনডি(MNDষ কালনট ীভ যথলক ডরলটর অিতার করলত পালরন, োরা
অডতডরত তথয এফং োেতা রিান করলত পারলফনঃ
এিএিলি(MNDষকারিট
যেডেলোনঃ 0808 802 6262
ই-যভইেঃ mndconnect@mndassociation.org
এভএনডি(MNDষ অযালাডলেিন, PO Box 246, Northampton NN1 2PR
এিএিলি(MND) অযারালরয়শি ওরয়োইট এেং অিলাইি মোিাি
ওলেফাইেঃ www.mndassociation.org
অনোইন যোরাভঃ: http://forum.mndassociation.org/ ফা ওলেফাইলের ভাযযলভ
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আিিা আপিারেি িতািতরক বাগত জািালি
আপনালির ভতাভত আভালির কালছ ডতযই ুুবপণত, কারণ তা এভএনডি(MNDষ ডনলে যফঁলচ থাকা ফযডতলির
এফং তালির পডরচেতাকারহলির ডফযার জনয আভালির তথযাফেহলক উ ত করলত োেতা কলরন
েডি আপডন আভালির যকান তথযপর পলকত ভতাভত ডিলত চান, আপডন
www.surveymonkey.com/s/infosheets_1-25 -এ ডগলে একি অনোইন েভত ফযফোর করলত পালরনন
এছাডাও আপডন ভতাভত রিালনর েলভতর একি কাগলজর ং্রণ পাওোর জনয এই ই-যভইে আইডি infofeedback@mndassociation.org-যত অনলরায করলত পালরনন
ফা এই িকানাে ডেখনঃ Information feedback, MND Association, PO Box 246, Northampton NN1
2PR

এই তথয পরি ডিিি িাোলেিক অযালাডলেিলনর বারা ভডথতত রলেলছ

রুতক় তঃ 01/17
পরফতী পেতালোচনাঃ01/20
ং্রণঃ 2.0
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