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ম োটি নিউরিোি নিনিরিি িিয মেনিরেশি
ম োটি নিউরিোি নিনিি যৢত েো এরে আরোত েযনতরেি িিয ে্যোেেৡ
্দি ম োটর দিউররোি দিদিরির (MND) িিয আপিোর বো-রবো িৢ্বল ড়রে পরে, আপিোর মরদপররটদর ী মেদিরলশি
্য্ড়োররর পরো শব দিরে পোররি, ম্িরে একি ্র আপিোর বো-রবোর ড়োেেো করর। এই ে্য পৢদিকোি দ্দে ধররের
মেদিরলশরির ্েবিো রিোি করর এ্ং আপদি এই ড়োেেোি মির্ি দক িো মই দধোত মিওেোর  ে কী েো্িোদিতো কররে
ড়র্ েো ্যো্যো করর।
দ্েো্লীরে িীরির দ্েোগুদল অতবেৢত ররের ঃ

1:

মেনিরেশি আ োরে নেেোরে িহোয়েো েিরে পোরি?

2:

নে নে ধিরেি মেনিরেশি উপেধ িরয়রে?

3:

িি-ইিরেনিে মেনিরেশি নেেোরে েোি েরি?

4:

ইিরেনিে মেনিরেশি নেেোরে েোি েরি?

5:

আন নে মেনিরেশি েযেহোি েধ েিরে পোনি?

6:

আন আ োি েনে্যে পনিচযয ো িপরেয নেেোরে আরে ম্রে পনিেপিো েিে?

7:

আন নেেোরে আরিো িোিরে পোনি?

এই দিনি আ োরির অিযোিয রকোশিোুদলরক আরলোকপোে কররে ্য্ড়োর ড়রে ্োরক। দকেোর্ মুদল মপরে
পোররি, েোর িিয এই পৢদিকোর মশর আররো ে্যো্লী দ্েোগি মি্ৢি।

এই দিনি এ এিদি (MND) ্ৢত ্ো েোরে আরোত অিযোিয ্যদতরির দ্্দেুদলরক আরলোকপোে কররে ্য্ড়োর
ড়রে ্োরক।

অিৢরড় করর রি রো্র্ি ম্, এি ল
ৣ ের্যর একি অিৢ্োিক ে ংকরে। এ এিদি (MND) অযোরোদরেশি দ্্যোে
অিৢ্োি পদরর্োুদল ্য্ড়োর করর ্োরক, ের্ অিৢ্োরি মকোি েৢ ল ্োকরল েোর িোে রড়ে করর্ িো।
আপদি ্্িই দিদকৎো ও পদরি্বো দিরে দধোত মির্ি, পরো রশবর িিয ্ ে আপিোর বো্য ও ো োদিক পদরি্বো ীর র
োর্ ক্ো ্লৢি। েোরো অযোপরেির িুদলরে ড়োেেোর িিয একিি অিৢ্োিরকর ্য্্ো কররে ষ ড়রে পোররি।
এ োেোও আররো ের্যর অিৢ্োি করো ম্রে পোরর, ের্ এি একি ীদ ে পদরর্ো। দ্শি ের্যর িিয আ োরির মড়পলোইি
এ এিদি (MND) কোরিরের োর্ ম্োগোর্োগ ক িঃ
মটদলর োিঃ 0808 802 6262
ই-ম ইলঃ mndconnect@mndassociation.org

মেনিরেশি নেেোরে আ োরে িহোয়েো েিরে পোরি?

1:

আপিোর িিয ্্ো্্ ড়রল, মেদিরলশি দিন রপ আপিোর িী্রির োিরক উ ে কররে ড়োেেো কররে পোরর:






আপিোর বো্ররর মপশীুদলর িৢ্বলেোর কোররে ড়ওেো দক ৢ উপরগবর উপশ করর
আপিোরক আররো কো্বকরীেোর্ বো-রবো রড়রে ষ করর
লোদত ক োে
িৢঃদিতো ও িোপ ক োে।

ের্, ররেযরকর এ এিদি (MND)-র মষরে একটো দে অদেঞেো ড়রে ্োরক এ্ং লোেুদলরও পো্বকয ড়রে পোরর। এ োেোও
দ্দে ধররের মেদিরলশি পরকব ম্োঝো এ্ং েো েদ্যরে দকেোর্ আপিোর উপর রেো্ ম লরে পোরর েো ম্োঝো
ু বপৣেব।
মেদিরলশি িী্িরক রলদিে কররে পোরর, ের্ এি বো্ররর মপশীর িৢ্বল ড়ওেো রদেররোধ কররে ্ো মরোরগর অরগদে
ড়ওেো ্ো োরে পোরর িো।

আ োরে েখি মেনিরেশরিি েযোপোরি েোেরে হরে?
মেদিরলশি ্য্ড়োর করর্ি দক িো এই দধোতি মিওেো একটো কিি প দ ড়রে পোরর। আপিোর পদরি্বোর োর্ ংদিট
মরদপররটদর মপশোিোররির োর্ এর দ্কপুদল দিরে আরলোিিো করো ু বপৣেব, ্োরে আপদি একি অ্দড়ে দধোত দিরে
পোররি।
আপিোর প দি এর উপর দিেব র করর্:







আপিোর দিরির েো ে ও প দুদল
আপিোর মষরে দিদকৎোি ্্ো্্ ড়র্ দক িো েোর ল
ৣ যোেি
মেদিরলশি ু

করোর ্রিরে েোল  ে

মই  ে আপিোর ররেোিিুদল
আপিোর েদ্যে পদরি্বোর ্যোপোরর আপিোর কী কী ইছো ্োকরে পোরর।

্দি  ্ ড়ে, আপদি এি করোর িিয রুে অিৢে্ করোর োর্ োর্ মেদিরলশরির দ্দে প দুদল পরকব ্েটো
 ্ মিরি দিি।

“এই ে্য পৢদিকোি আপিোর বো্য ও ো োদিক পদরি্বো মপশোিোররির মি্োরল েো কো্বকরী ড়রে পোরর, কোরে
্ ে েোরির এ এিদি (MND) ংরোত মেদিরলশরির অদেঞেো িোও ্োকরে পোরর।”
মকোি উপগব মি্ো মিওেোর আরগ ্ো আপিোর বো-রবোর মকোি পদর্েব রির র্ দিন মি্োর োর্ োর্ আপিোর বো্য ও
ো োদিক পদরি্বো ীর র োর্ এি দিরে আরলোিিো কররল েো ড়োেক ড়রে পোরর। আপদি েো করোর িিয রুে ম্োধ করোর
োর্ োর্, আপিোর পদর্োর এ্ং আপিোর েবো্ধোরির োর্ ংদিট মকোি ্যদতর োর্ প দুদল দিরে আরলোিিো কররল
েো আপিোর িিয ড়োেক ড়রে পোরর।
েো আপিোরক এর িিয  ে রিোি করর্:
• মকোি েোেোুরেো োেো আপিোর প দুদল দিরে দিতোেো্িো করো
• আপিোর প দুদলর অ্ব ্েব োরি দক এ্ং েদ্যরে দক ড়রে পোরর েো ম্োঝো
• দিদিে করো ম্, আপিোর ইছো ও প দুদল ্োরে িোিোরিো ড়ে
• আপদি মেদিরলশি ্য্ড়োর করোর দধোত রড়ে ক ি ্ো িো ক ি, দিদিে ক ি ম্, আপিোরক ড়োেেোকোরী ররেযরক
আ পদর্েব িুদ্র িিয রুে ্োরকি।
• অিোকোদিে ্ো অপদরকদপে ড়িরষপুদল এদেরে িলো।
“আ োর দিরির অদেঞেোে মির্দ ম্, মলোরকরো ্ ে ্র্ট আরগ ম্রক রুে ্োরকি িো। ্ো উপগবুদলরক
্র্ট আরগ িোত করো ড়ে িো। আ োর বো ীর মষরে, েোর বো-রবোরর  যোুদলর এেটোই অরগদে ড়রেদ ল
ম্, েোর পরষ কো্বকরীেোর্ িি-ইিরেদে মেদিরলশি ্য্ড়োর করো  ্ ড়ে দি।”

2:

নে নে ধিরেি মেনিরেশি উপেধ িরয়রে?

িৢই ধররের মেদিরলশি ররের ঃ
িি-ইিরেনিে মেনিরেশি (NIV): এিরে একি ্র একি রৢ ্োরশর োধযর আপিোর বোর মিওেো বোেোদ্ক ্োেোরর
পদর োেরক মিোরিোর করোর োধযর আপিোর বো-রবোর ড়োেেো করর। আপিোর িোক ্ো িোক ও রৢ ্র উপর একি রৢ ্োশ
লোদগরে এি করো ড়ে এ্ং আপদি মকোিিরে ্রিরে বছদ েোর উপর রৢ ্োরশর ধরেি দিেব র করর।
িযোশিোল ইিদিিউট র মড়্্ অযোড দলদিকযোল এরেরলস (NICE) একি দিরিব শিো তেরী কররর ঃ এ এিদি (MND) ্ৢত
মলোরকরির িিয িি-ইিরেদে মেদিরলশরির ্য্ড়োররর উপর CG105. আপিোর মরদপররটদর ী ্ো ্ড়তর বো্য ও
ো োদিক পদরি্বো ীর র োর্ আপিোর বো-রবো ংরোত উরেগুদল দিরে আরলোিিোকোরল এই িদ্ি োড়ো্য কররে
পোরর।
দ্্ররের িিয মি্ৢিঃ
ে্য পৢদিকো 14C - NICE িি-ইিরেদে মেদিরলশরির উপর দলদিকযোল দিরিব শিো (NIV)
ইিরেনিে মেনিরেশি (যো এেি ্যোনেওরিোন িোর ও পনিনচে): এিরে গলোর ো রির অংশ দিরে বোিোলীরে
একি িউ্ রর্শ করোরিো ড়ে, ্ো একি মেদিরলটররক আপিোর বো-রবোরর িোদেব দিরে ্ব করর।
মেদিরলশরির ্য্ড়োর ্োর িিয ্্ো্্ িোও ড়রে পোরর। ্দি উপ্ৢত ড়ে, মরষরে এি বোরর  যোে আরো দিরে
পোরর, ঘৢর র উ দে কররে পোরর ও লোদত ক োরে পোরর, দকু এি মরোরগর অরগদে আটকোরে পোরর িো।

পৣেয মেনিরেশি নে?
মেদিরলশি র্র োধোরেেঃ োরো রোরের িিয ররেোিি ড়ে, ের্ মরোগির অরগদের োর্ োর্ আপিোর দিরির
ম্লোরেও িীঘবের  রের িিয েো ররেোিি ড়রে পোরর। আপিোর ্দি রদে 24 ঘিোর রধয 12 ঘিোর ম্শী  ে ধরর
মেদিরলশি ্য্ড়োর করোর ররেোিি ড়ে, েোড়রল োধোরেেঃ এর োরি ড়ল, আপদি ্রির উপর দিেব রশীল ড়রে উঠর ি।
এর ড়োেেো োেো ্দি আপদি এ্িও বো-রবো দিরে পোররি, মরষরে উেে ধররের মেদিরলশিই আংদশক- রের িিয
্য্ৃে ড়রে পোরর। ের্, রোে মষরে ইিরেদে মেদিরলশি ু র  ে ম্রক একি দির্দছ দেদতরে ্য্ৃে ড়রে
্োরক। আপিোর ্দি িৢই ধররের মেদিরলশি দির্দছ েোর্ ররেোিি ড়ে, ে্ি েোরক ্রল পৣেব মেদিরলশি।
আপিোরক পৣেব মেদিরলশরি রো্ো ড়রল, আপিোর এই ড়োেেোর উপর দিেব রশীল ড়রে ওঠোর  ো্িো ররের । এি োেো, অপ
 রের রধযই আপিোর বোর টোি ধররে পোরর এ্ং আপদি দিরি কো্বকরীেোর্ বো দিরে ষ িোও ড়রে পোররি।

আন যনে মেনিরেশি েযেহোি িো েিোি নিধোত নিই, েোহরে নে হরে?
্দি আপিোর মষরে মেদিরলশি উপ্ৢত িো ড়ে ্ো আপদি এি ্য্ড়োর িো করোর দধোত মিি, মরষরে আপিোর
মরদপররটদর ী , দ দিওর্রোদপি ও অিযোিয মপশোিোররো ম্ ি, আপিোর পযোদলরেিে মকেোর ী ড়োেেোর অিযোিয
উপোেুদলর ্যোপোরর পরো শব দিরে পোররি। এরে অতবেৢত ্োকরে পোররঃ







মিড়েগী ও মিরড়র অ্্োি
বো-রবোরর ্যোেো
আপিোর কোশরে অৢদ্ধো ড়রল ড়োেেো
আরো করোর উপোেুদল
উপগবুদল ও িৢঃদিতো ক োরিোর িিয ওৢধ।
বো-রবোরর অিযোিয ম্রোদপুদল ংরোত দ্শি ের্যর িিয, মি্ৢিঃ
ে্য পৢদিকো 8A –বো-রবোরর  যোুদলর িিয ড়োেেো

আ োি নে অনেনিত অনিরিরিি ররয়োিি?
অদধকোংশ মষরে, এ এিদি (MND)-র িিয মেদিরলশরি আপিোর বো-রবোর ড়োেেো করোর িিয বোেোদ্ক
্োেো ্য্ড়োর করো ড়ে। এ এিদি (MND)-র মষরে োধোরেেঃ অদেদরত অদেরিি রিোরির ৢপোদরশ করো ড়ে
িো, কোরে েো আপিোর শরীরর অদেরিি ও কো্বি িোই অেোইরির েোরো য িট করর দিরে পোরর।
ের্, আপিোর অদেরিরির ির ্দি ক ্োরক, মরষরে ক্রিো ক্রিো েকব েোর োর্ এি ্য্ড়োর করো ড়রে
পোরর। ্োদেরে অদেরিি ্য্ড়োররর দ্রে ম্ মকোি দধোত মিওেোর আরগ আপিোর মরদপররটদর ীর র োর্ েো দিরে
আরলোিিো করর মিওেো উদিে, কোরে ররত অদেরিরির উচ োেো ষদেকর ড়রে পোরর।
এ এিদি (MND)-র মষরে দ্ োি ্োেোর  ে অদেরিরির ্য্ড়োর ংরোত দ্শি ের্যর িিয, মি্ৢিঃ
ে্য পৢদিকো 8E –ম োটর দিউররোি দিদিরির মষরে দ্ োি ্োেো ও মেদিরলশি

িি-ইিরেনিে মেনিরেশি নেেোরে েোি েরি?

3:

NIV একি োরকর োধযর আপিোর ৢ  ৢ র বোেোদ্ক ্োেোরর র্োড়রক মিোরিোর করর এ্ং এই োকি আপিোর িোক, ্ো

িোক ও ্
ৢ রক মেরক ্োরক। একি ম োট ্রর িউর্র োধযর এি লোগোরিো ্োরক, ্ো একি োধোরে ত্িৢযদেক রকট ্ো
একি ্যোটোরী ম্রক দ্িৢযৎশদত পোে। NIV ্র ম্রক ্োেোরর র্োরড়র  ে এ িেোর্ িক করো ড়ে ্োরে েো আপিোর
বোেোদ্ক বো-রবোরর ধররের োর্ দ রল ্োে। দক ৢ ্র এই  েরক বেংদরেেোর্ ক োে ্ো ্োেোে।

আন মেো্োয় NIV েযেহোি েিরে পোনি?
দ্দে ধররের ্র ররের , ের্ মুদল ম োট, ্োিোতরর্োগয ড়রে ্োরক এ্ং ্োদে ও িলোর পর্ ড় ম্ মকোি িোেগোে
্য্ৃে ড়রে পোরর।
এ িদক আপিোরক একি ুইলরিেোর ্য্ড়োর কররে ড়রলও, আপদি িল ড়রে পোররি, কোরে দক ৢ ্র ্যোটোরীর োধযর
পোওেোর মপরে ্োরক। ্দি আপদি গোদেরে ্োেোেোে কররি, মরষরে দক ৢ ্ররক দগোররট লোইটোররর লোরগ লোগোরিো ম্রে
পোরর।
একি দ্ োরি NIV মিওেো ংরোত দ্শি ের্যর িিয, মি্ৢিঃ
ে্য পৢদিকো 8E –ম োটর দিউররোি দিদিরির মষরে দ্ োি ্োেো ও মেদিরলশি
দকেোর্ ্রি ্য্ড়োর কররে ড়র্ েো মরদপররটদর ী আপিোরক মিদ্রে মির্। আপিোর উপর্োগী করর মিং, োক ও
মেদিরলটররর অিযোিয অংশুদলরক  দিে করো ড়র্। ড়োপোেোরল োধোরেেঃ একিি আউটরপরশি দড়রর্ এি প
করো ড়ে, ের্ এর িিয বপ  ে ্োকরে ড়রে পোরর। ের্, এই পদরর্োর করেকিরে আপিোরক ্োদেরে দগরে মি্োর
ৢর্োগ ্োকরে পোরর।
্দি আপিোর ররেোিরির পদর্েব ি ড়ে মই মষরে আপিোর মেদিরলটররর ্য্ড়োররক দিেদ েেোর্ প্বোরলোিিো করো ড়র্।
ী িলরে ্োকো ড়োেেো রিোি কররে পোরর, ্োর রধয উপকররের রষেোর্ষে ও ো োইংরোত পরো শব, এ্ং আপিোর
ররেোিি অিৢ্োেী কোরির  রের ্োইরর ি দর ড়োেেো অতবেৢত ররের । আপিোর ্দি ্োেোেোরে অৢদ্ধো ড়রে ্োরক,
েোড়রল েোরো আপিোর ্োদেরে োষোরের ্য্্ো কররে পোরর্ি।
আপিোর ্র ও োরকর োর্ োদিরে দিরে  ে লোগর্। আপদি ্ৢ্ ুে োদিরে দিরে পোররি ্ো আপিোরক দে দে
মিং ্ো োক মিটো করর মি্রে ড়রে পোরর। আপিোর মরদপররটদর ী ড়োেেো রিোি করর্, ের্ আপদি ্দি দ্র
কররি ম্ েো আপিোর পরষ িক িে, মরষরে আপিোর উপগবুদলর ্য্্োপিোর িিয েোরো অিযোিয দ্কপুদল রিোি
কররে পোরর্ি।

NIV েখি

য্োয্ হয় িো?

মরদপররটদর ী আপিোর ম্ ল
ৣ যোেি করর্, েো ্ৢ্ ু বপৣেব, কোরে অরিকুদল দ্ে দ্র্িিো কররে ড়ে।
NIV উপ্ৢত িোও ড়রে পোরর, ্দি:







িীঘব  ে ধরর দিরির ম্লো ্ো রোরের িিয আপিোর মকোি ম্েিরেোগী ্ো ম্েিড়ীি েবো্ধোেক মিই এ্ং
আপিোর ্োুরে ্ো ড়োরে িৢ্বলেো ররের – এর অ্ব ড়ল আপিোর োকি পররে ্ো ্ৢলরে  যো ড়রে পোরর
োকি পরোর  ে আপিোর ্ধ িোেগোর েীদে ্ো ্ৢ্ ্য্ো অিৢে্ ড়ে
্রি ্য্ড়োরকোরল ্োেোরর র্োরড়র ম্ অিৢেৣদেি আপিোর ড়র্ আপদি েোর োর্ োদিরে দিরে পোররি িো
আপিোর দগলরে  যো ড়ে।

ি রয়ি িোর্ িোর্ NIV-এি মেরে নে হরে?
র্ দিরক, আপিোর বো-রবো ্ো ঘৢর র ুে োরির উ দের িিয ুধৢ োে রোরের ম্লোরেই NIV ্য্ড়োররর ররেোিি ড়রে
পোরর। দকু মরোগির অরগদে ড়ওেোর োর্ োর্, আপিোর উপগবুদলর উপশর র িিয দিরির ম্লোরেও আপিোরক েো
্য্ড়োর কররে ড়রে পোরর।
“আদ এ ি একটো অ্্োে আদ ম্্োরি আদ দিরির 15 ঘিো NIV ্য্ড়োর করদ ।”
এর অ্ব ড়ল আপদি  রের োর্ োর্ NIV-র উপর দিেব রশীল ড়রে পেরে পোররি এ্ং এ ি একটো দ্দৢরে এর মপ ঁ োরে
পোররি, ম্্োরি আপিোর দির্দছ েোর্ েো ্য্ড়োর করোর ররেোিি ড়র্। ের্ এি লোই োরপোরটবর অিৢ প িে। এ িদক
NIV-র মষরেও, বো্ররর মপশীুদল মকোরিো একটো  রে এেটোই িৢ্বল ড়রে পেরে পোরর ম্, ্ররর োধযর ও মকোি ড়োেেো
িো ড়রে পোরর।
দক ৢ ্যদতর মষরে এি অরিক ো পরর ড়রে পোরর, আ্োর অরিরকর মষরে আররো ুে েো ড়রে পোরর। এর লব প ঘৢ ঘৢ
েো্, অঞোি ড়রে ্োওেো এ্ং অ্রশর ে
 ৢ য ঘটরে পোর। এি োধোরেেঃ শোদতপৣেব ড়ে এ্ং আপিোর বো্য ও ো োদিক
পদরি্বো ী িৢঃদিতো ক োরিোর িিয আপিোরক ড়োেেো কররে পোররি। মি্ৢি দ্েোগ, 5: আদ দক মেদিরলশি ্য্ড়োর ্ধ
কররে পোদর?)। এই পদরদ্দেরে, পৢিঃশদত চোররর মিটো  ল ড়ওেোর  ো্িো ক , কোরে আপিোর NIV আপিোরক
কো্বকরীেোর্ ড়োেেো রিোরি  ্ব ড়র্ িো।
ইিরেদে মেদিরলশি দে েোর্ কোি করর, ম্রড়েৢ এি আপিোর ড়রে বো-রবো রড়ে করর।, পররর দ্েোগি মি্ৢি, 4:
ইিরেদে মেদিরলশি দকেোর্ কোি করর?

4:

ইিরেনিে মেনিরেশি নেেোরে েোি েরি?

ইিরেদে মেদিরলশরি একি িউ্ ্য্ড়োর করো ড়ে ্ো আপিোর গলোর ো রির অংরশর ধয দিরে আপিোর বোিোলীরে
রর্শ করোরিো ড়ে, ্োরে আপিোর বো-রবোর ড়োেেো ড়ে এ্ং দিঃে পিো্বুদলরক মটরি মিওেো ্োে। িউ্ রর্শ
করোরিোর কো্বধোরোিরক একি ্যোদকওরিোদ ্রল, ্ো োধোরে অযোরির্িরকর আওেোে রিোি করো ড়ে। মেদিরলশি ্র
এই িউ্ির োধযর আপিোর বো-রবোর ড়োেেো করর। ইউরক(UK)-মে এ এিদি(MND)-মে আরোত মলোরকরির িিয
্ ে ইিরেদে মেদিরলশি উপলধ ্োরক িো ্ো েোরিররক েো মিওেোর পরো শব মিওেো ড়ে িো, ের্ NIV ্্ো্্ িো ড়রল
ক্রিো ক্রিো েো ্য্ড়োর করো ড়রে ্োরক।
এই ধররের মেদিরলশরির োধোরে অ্ব ড়ল পৣেব মেদিরলশি এ্ং এর পদরি্বো িিল ড়রে পোরর। এর িিয দ্দে মষরের
অদেঞ ্যদতরির দিরে তেরী একি িরলর এ্ং আপিোর পদরি্বোর োর্ ংদিট মলোরকরির ড়োেেোর ররেোিি ড়ে।

ইিরেনিে মেনিরেশরিি েযোপোরি আ োি নে নে নচতোেোেিো েিরে হরে?
ইিরেদে মেদিরলশরির মষরে রৢ ্র োরকর ররেোিি ড়ে িো, ্োর অ্ব ড়ল আপদি লররোর োদ্েো (্ধ িোেগোর েীদে) ্ো
অবদি এদেরে িলরে পোররি। ের্, আররো অরিক দক ৢ দ্র্িিো কররে ড়ে।
NIV-র ে এিও ্োিোতরর্োগয এ্ং ্োদেরে েো ্য্ড়োর করো ্োে, ের্ আপিোর পদর্োর ও েবো্ধোেকরিররক আররো

ম্শী োেোর ড়োেেো রিোি কররে ড়রে পোরর। এি েোরির কোর িযোরলরের ও আপিোর কোর ড়েোশোিিক ড়রে পোরর, ্ো এই
ধররের মেদিরলশরির মষরে করেক ্ র ধরর িলরে পোরর। ম্্োরি আপিোর এ এিদি (MND)-র অিযোিয উপগবুদলর ্ৢ্
ধীরর অরগদে ড়ে এ্ং আপিোর িী্রির োি েোল ্োরক, মরষরে ইিরেদে মেদিরলশি ্রিরে  ল ড়ে।
্দি আপিোর ররেোিিীে পদরি্বোর োেো ম্রে ্োে, েোড়রল আপিোরক ্োদেরে ড়োেেো রিোি আর  ্ িোও ড়রে পোরর
এ্ং এর িিয আপিোরক একি িোদবং মড়োর ্োিোতর কররে ড়রে পোরর। দক ৢ পদরদ্দেরে পদরি্বো ংরোত িিলেোর কোররে

আপদি ্দি একি িোদবং মড়োর ্োওেোর িিয রুে ্োরকি, মরষরেই ুধৢ োে আপিোরক ইিরেদে মেদিরলশি রিোরির
ৢপোদরশ করো ড়রে পোরর।
্দি এ এিদি (MND)-র িিয আপিোর ক্ো ্লো ও েো্দ্দি রের মষরে  যো ড়ে, মরষরে ইিরেদে মেদিরলশি এই
 েোরক আররো কিি করর দিরে পোরর। আপিোর ক্ো ্লোর ধরে মেদিরলটররর রদর েোরো ্যোড়ে ড়রে পোরর এ্ং দক ৢ
্ররর মষরে ক্ো ্লোই কিি ড়রে ম্রে পোরর।
অ্শয মেদিরলশি ্য্ড়োর মড়োক ্ো িো মড়োক, এ এিদি (MND)-র মষরে ক্ো ্লো ও েো্দ্দি রের  যোুদল ্োেরেই
্োরক, েোই েদ্যে পদরি্বোর ্যোপোরর আপিোর ইছোুদল পরকব মলোরকরির ্লো আররো কিি ড়রে উঠরে পোরর। আরগ
ম্রক পদরকপিো করর রো্ো ্ৢ্ ু বপৣেব, ্োরে দিদিে করো ্োে ম্, আপিোর পদরি্বোর োর্ ংদিট ররেযরক আপিোর
ইছোুদল পরকব অ্গে ্োরকি। পররর দ্েোগ 6: আদ দকেোর্ আরগ ম্রক আ োর েদ্যে পদরি্বো পরকব পদরকপিো
কররে পোদর?
এই  ি দিকুদল পরকব আপিোর মরদপররটদর ীর র কোর পরো শব িোি। ইিরেদে মেদিরলশরির োর্, আপদি এই
দ্েুদল পরকব ও রন দিঞোো কররে পোররিঃ





উপকরেির রষেোর্ষে, কোরে েোর িিয মপশোিোররির পরো রশবর ররেোিি ররের
িউ্ি রদে্োদপে করো, ্ো োধোরেেঃ োর এক্োর করো ড়ে (এি একি ম োট পধদে, ের্ এরষরে দক ৢ টো
ঝৢঁ দক ্োরক)
বোপ্ ম্রক মিমো মটরি মিওেো, ্ো মেদিরলশরির র্ করেক তোরড় এ্ং ্ৢরক ংর ে ড়রল আররো ঘি ঘি
ররেোিি ড়রে ্োরক
িউর্র িোরপোরশ অ্ররোধ, ংর ে ও বক ম রট ্োওেো রদেররোরধর িিয তিদিক ্ো আররো ঘি ঘি পদরি্বো।

আপদি বো-রবোরর মকোি রক ড়োেেো রড়ে করর্ি দক িো েো আপিোর দধোরতর উপর দিেব র করর্। ের্, দক ৢ
অরেযোদশে পদরদ্দেরে আপিোর অদর  দে োেোই ইিরেদে মেদিরলশি িোলৢ করো ড়রে পোরর।
উিোড়রেব প, একি ি রী পদরদ্দেরে ্দি আপিোর িী্ি পৢিঃচোর করো ড়ে, মই মষরে আপিোরক আররোগযলোরে
োড়ো্য করোর িিয এি ্য্ড়োর করো ড়রে পোরর। ের্ োধোরেেঃ েো ো দেক ড়রে ্োরক, দকু এ োরিবসী ী এি উপলদধ
িোও কররে পোরর ম্, এ এিদি (MND)-র িিয এক্োর বো্ররর মপশীুদল িৢ্বল ড়রে পেরল, ইিরেদে মেদিরলশরির
্য্ড়োর ্ধ করো কেটো কিি ড়রে পোরর। আপিোরক ে্ি িলরে ্োকো ড়োেেো দড়রর্ এই ধররের মেদিরলশি রড়ে
কররে ড়র্, ্ো আপিোর েদ্যে প্বোরলোিিোর পদরকপিোরক রেোদ্ে কররে পোরর।
্দি আপদি মকোি পদরদ্দেরেই ইিরেদে মেদিরলশি ্য্ড়োর িো কররে িোি, মরষরে আপিোরক আপিোর পদরি্বোর োর্
ংদিট ্োইরক পটেোর্ েো িোদিরে রো্রে ড়র্। আপদি ্দি মকোি কোররে দধোত দিরে ্ো েো্দ্দি ে কররে অষ
ড়রে পরেি, ম ক্ো ো্োে মরর্ আপিোরক মলোরকরির দিরিব দশে করোর িিয আপিোর ইছোুদল দলর্ রো্রে ড়র্। দ্েোগ 6
মি্ৢি: আদ আ োর েদ্যে পদরি্বো পরকব দকেোর্ পদরকপিো কর্?

5:

আন নে মেনিরেশরিি েযেহোি েধ েিরে পোনি?

আপদি ম্ মকোি  ে মেদিরলশরির ্য্ড়োর ্ধ কররে পোররি। বো-রবোরর ড়োেেোর ে একি দিদকৎো ্ধ কররে
্লো আপিোর আইিী অদধকোররর রধয পরে।
আপদি ্দি রি কররি ম্, মেদিরলশি আর মকোি ড়োেেো করর িো ্ো এি একি ম্োঝো ড়রে িোঁদেরের , মরষরে আপদি
েো ্ধ কররে িোইরে পোররি। আপদি ্দি ুধৢ অপ দক ৢ  রের িিয এি ্য্ড়োর কররি, মরষরে আপদি পরর দক ৢ  ে
্োরি আ্োর ্রি িোও ্য্ড়োর কররে িোইরে পোররি। উপগবুদল ো লোরিোর িিয আপিোর  ্েঃ অিযোিয
ম্রোদপুদলর ররেোিি ড়র্, েোই আপদি দকেোর্ মেদিরলশি ্ধ করর্ি মই ্যোপোরর আপিোর বো্য ও ো োদিক পদরি্বো
িরলর োর্ পদরকপিোকরর দিরলই ্রিরে েোল ড়ে।

আপিোর ্দি ইরেো রধযই দির্দছ ড়োেেোর ররেোিি ড়রে ্োরক, েোড়রল মেদিরলশি ম্রক ম্দররে আো ্ৢ্ কিি।
আপদি ্দি পৣেব মেদিরলশরি ্োরকি এ্ং দিরি আর কো্বকরীেোর্ বো রড়ে কররে িো পোররি, মরষরে ম োটো ি
ৢ বপ
 রের রধযই বোেোদ্ক ে
 ৢ য ঘটোর  ো্িো আর ।
আপদি মেদিরলশি ্ধ করোর ম্ দধোতি দিরছি েোর মষরে আপিোর অ্শযই এি পটেোর্ ম্োঝো উদিে ম্, এর িিয
আপিোর িী্রির উপর উরে্র্োগয ঝৢঁ দক তেরী ড়রে পোরর। এি দিরে আপিোর মরদপররটদর ী ্ো পযোদলরেিে মকেোর
মপশোিোররির োর্ আরলোিিো ক ি, ্োরো ্যো্যো করর্ি ম্, এই পদরদ্দেুদলরে আপদি ্দি েো ্ধ করোর দধোত মিি,
েোড়রল ওৢরধর োধযর দকেোর্ শোত ্োকো ্োে ও কট িৣর করো ্োে।
েদ্যরের পদরকপিোর ্যোপোরর আপিোর ্দি মকোি রন ্োরক, আপিোর মরদপররটদর ী , পযোদলরেিে মকেোর ী ও
্ড়তর বো্য ও ো োদিক পদরি্বো ী েোর উতর দিরে পোরর্ি, ্োর রধয উপগবুদল দকেোর্ ো লোর্ি ্ো আপিোর
পদর্োররর িিয ড়োেেোর ে দ্েুদল অতবেৢত ররের । এ োেোও আপদি দিদিব ট পদরদ্দেুদলরে মেদিরলশরির ্য্ড়োর
্ধ করো পরকব আপিোরক অদর দধোতুদল মরকিব কররে পোররি, কোরে আপদি ্দি দিরি েো ম্র দিরে ্ো িোিোরে
অষ ড়রে পরেি ে্ি েো কোরি আর্। দ্েোগ 6 মি্ৢি: আদ আ োর েদ্যে পদরি্বো পরকব দকেোর্ পদরকপিো
কর্?

আন আ োি েনে্যে পনিচযয ো িপরেয নেেোরে পনিেপিো েিে?

6:

বো-রবোরর ড়োেেোর ্যোপোরি এ এিদি (MND)-র অরগদে পরকব রন ও েরের উরেক কররে পোরর। এি আপিোর
েদ্যে পদরি্বো পরকব আপিোর পদর্োর এ্ং বো্য ও ো োদিক পদরি্বো ীর র োর্ কর্োপক্ি ু করোর েোল
 ে ড়রে পোরর।
েো িৢঃদিতো ক োরে পোরর এ্ং আপদি দিনদলদ্ে দ্রে ক্ো ্লোরক ড়োেক ড়রে পোরর:






মশ িী্রির পদরি্বোর প দুদল
মেদিরলশি রেযোড়োর করোর দ্কপুদল, ্দি েো আর কোরি িো আর ্ো একি ম্োঝো ড়রে িোঁেোে
এ এিদি (MND)-র পররর প্বোেুদলরে দক ড়র্, কোরে ে্যুদল িোিো ্োকরল েো েে ক োরে ড়োেেো করর্
দকেোর্ আপিোর েদ্যে পদরি্বোর ্যোপোরর আপিোর ইছোুদলরক মরকিব করর্ি।

আপিোর পদরি্বোর োর্ ংদিট ররেযরকর োর্ আপিোর দিতোধোরো ও দধোতুদল েোগ করর দিরল, েোরির পরষ আপিোর
ররেোিি ও ইছোুদল পৣরে করো ড়িের ড়র্। এ োেোও এি আপিোর িরক শোত কররে োড়ো্য কররে পোরর। ্ে
েোেোেোদে  ্ আপিোর এই পরকব আরলোিিো করো ু বপৣেব। এ এিদি (MND)-র িিয ক্ো ্লো ও েো্দ্দি রের
ষ েোর উপর রেো্ পেরে পোরর এ্ং দক ৢ মলোরকর দিতো ও ্ৢদতর ষ েোরেও পদর্েব ি ড়রে পোরর। এর োরি ড়ল িিল
আরলোিিোুদল করো আররো কিি ড়রে ম্রে পোরর।
আপদি ্দি দধোত রড়রে ্ো েো্দ্দি ে কররে অষ ড়রে পরেি এই ক্ো ো্োে মরর্, আপদি েদ্যে পদরি্বো ও
দিদকৎো পরকব আপিোর ইছোুদলরক মরকিব করর রো্রে পোররি। আপদি দকেোর্ ড়োেেো মপরে িোইর্ি এ্ং আপদি ্দি
িোি ম্ মকোি দক ৢ িো করো মড়োক, েো অিযরির ম্োঝোরে এি ড়োেেো করর্।
োধোরেেঃ িীরির ম্ মকোি একি ্ো উেে উপোে ্য্ড়োর করর েো করো ম্রে পোররঃ

অনি পনিচযয ো পনিেপিোঃ এি আপিোর েদ্যে পদরি্বো, দিদকৎো ও আপিোর ররেোিি ড়রে পোরর এরক
্য্ড়োদরক ড়োেেোর মকোি দিক পরকব আপিোর ইছোুদলরক মরকিব কররে  ্ব করর্। এি আইিে ্োধযেো ল
ৣ ক িদ্
িে, দকু আপিোর পদরি্বোে ্ৢত ্োকো ররেযক ্যদতরক প্দিরিব শ দিরে োড়ো্য করর।

দিদকৎো রেযো্যোরির অদর

দধোত (ADRT): এর োধযর আপদি মরকিব কররে পোরর্ি ম্, েদ্যরে দিদিব ট

মকোরিো পদরদ্দেরে আপদি মকো্ দিদকৎোি করোরে িোইর্ি িো ্ো মকো্ দিদকৎোি রেযোড়োর করর দিরে িোইর্ি।

উিোড়রেব প, আপদি একি দিদিব ট  রে এর NIV রেযোড়োর করর দিরে িোইরে পোররি। এি িকেোর্ পৣেব করো ড়রল
এ্ং আপদি ্দি মি্োরে পোররি ম্, এি তেরীর  ে আপদি ্ৢদত্ৢত দধোত রড়রে ষ দ রলি, েোড়রল আপিোর
এদিআরি (ADRT)-ি একি আইিে ্োধযেো ল
ৣ ক িদ্ ড়র্।
আপিোর উপগবুদল ম্রে িলোর োর্ োর্, আপিোর ইছোরও পদর্েব ি ড়রে পোরর। আপদি ম্ মকোি  ে আপিোর অদর
পদরকপিোুদলর প্বোরলোিিো ও ংরশোধি কররে পোররি।
দকেোর্ েদ্যরের পদরকপিো করর্ি ও অদর দধোতুদল মির্ি ম পরকব আররো দ্শি ের্যর িিয
আ োরির - িী্ি  োদত ও এদিআরি (ADRT) ংরোত রকোশিোুদল মি্ৢি।
আ োরির এ এিদি (MND) কোরিে মড়পলোইি েদ্যে পদরকপিো পরকব আপিোর ক্ো ুির্ ও আপিোরক দিরিব শিো রিোি
কররে পোরর্। ম্োগোর্োরগর দ্্ররের িিয দ্েোগ 7 – আদ দকেোর্ আররো িোিরে পোদর?-মে আররো ে্যো্লী মি্ৢি।
মড়পলোইি ী ি এ োেোও আপিোরক আ োরির অযোরোদরেশরির দেদিটর, ্যোচ, ুপ ও আচদলক মকেোর মিরেলপর ি
অযোিেোইিোররির দিরক দিরিব দশে কররে পোরর্ি, ্োরো ্োই আপিোর উরেরগর দ্েুদল ুির্ি এ্ং আররো ে্য ্ৢরঁ ি
মপরে োড়ো্য করর্ি।

7: আন নেেোরে আরিো িোিরে পোনি?
উপরযোেৡ িংথোুনে
আ রো িীরির মকোি ং্োর ড়রে মকোি িোে রড়ে কদর িো, ের্ আপদি ্োরে আররো ে্য ধোি করো ু
েোর ড়োেেোর িিয এুদলরক এ্োরি অতবেৢত করো ড়রের ।

কররে পোররি

ে
ৢ রের  রে ম্োগোর্োরগর দ্্রেুদল িক ররের , ের্ ংরশোধিুদলর রধয মুদল পদর্দেব ে ড়রে পোরর। আপিোর
একি ং্ো ্ৢঁরি মপরে ড়োেেোর ররেোিি ড়রল ্ো আপিোর মকোি রন ্োকরল, আ োরির এ এিদি (MND)কোরিে
মড়পলোইরি ম্োগোর্োগ ক ি (দ্শি ের্যর িিয এই পৢদিকোর মশর আররো ে্যো্লী মি্ৢি)।

GOV.UK
রদে্ধী োিৢরির িিয ড়োেেো ড়, দ্দে কলযোরের দ্ে ংরোত অিলোইি রকোরী পরো শব
ই-ম ইল: রদেি দিঞোো ংরোত ই-ম ইল িকোিোুদল ওরে্োইরট মিওেো ড়রের
ওরে্োইট: www.gov.uk
www.nidirect.gov.uk (িিব োিব আেোরলযোড)

মহ্্ ইি ওরয়েি
ওরেল মড়্্ ম্োিবুদলর একি দিররেদর ড়, ওরেলর এিএইিএ (NHS)পদরর্োুদলর উপর ে্যো্লী। এি ুধৢ োে
একি অিলোইি ে্য পদরর্ো (এ োেোও এিএইিএ (NHS) দিররে ওরেল মি্ৢি)।
ই-ম ইল: ওরে্োইরটর ম্োগোর্োগ মপরির োধযর
ওরে্োইট: www.wales.nhs.uk

এ এিনি (MND) কটেযোড
কটলযোরড ম োটর দিউররোি দিদিরি রেোদ্ে মলোরকরির িিয এ এিদি (MND) কটলযোড পদরি্বো, ে্যো্লী ও গর্েোর
অ্বোড়ো্য রিোি করর।
িকোিো: 76 Firhill Road, Glasgow, G20 7BA
মটদলর োি: 0141 945 1077
ই-ম ইল: info@mndscotland.org.uk
ওরে্োইট: www.mndscotland.org.uk

িযোশিোে ইিনিিউট ি মহ্্ অযোড নিনিেযোে এরিরেস (NICE)
একি বোধীি ং্ো ্ো অৢ্েো রদেররোধ ও দিদকৎোর ্যোপোরর িোেীে দিরিব শিো রিোি করর ্োরক এ্ং এর রধয এ এিদি
(MND)-র ্য্্োপিোরে এিআইদে (NIV)-র ্য্ড়োর ংরোত CG105 অতবেৢত ররের ।
িকোিো:10 Spring Gardens, London SW1A 2BU
মটদলর োি: 0845 003 7780
ই-ম ইল: nice@nice.org.uk
ওরে্োইট: www.nice.org.uk

এিএইচএি (NHS) চরয়রিি
এিএইিএ (NHS)-এর রধোি অিলোইি মর োররস, ম্্োরি িলরে ্োকো বো্যর্ো ংরোত ে্যো্লী অতবেৢত ররের ।
িকোিো: Customer Service Centre, The Department of Health
Richmond House, 79 Whitehall, London SW1A 2NL
মটদলর োি: 0207 210 4850

ই-ম ইল: ওরে্োইরটর ম্োগোর্োগ মপরির োধযর
ওরে্োইট: www.nhs.uk

এিএইচএি (NHS) 111
আপিোর ি রী ররেোিি ড়রল এিএইিএ (NHS) অিলোইি/মটদলর োি পদরর্ো, ের্ এি রোে-ঘোেী  যোর িিয
ম দিকযোল ড়োেেো ্ো পরো রশবর িিয িে। ্ ররর 365 দিি, দিরির 24 ঘিো উপলধ ্োরক।
মটদলর োি: 111 (ইংলযোড)
0845 4647 (কিবওেোল, দকদল আই্, লৢটি ও ম্ির োিবশোেোররর িিয)

এিএইচএি (NHS) িোইরিট ওরয়্ি
ওরে্মর িিয বো্য ংরোত পরো শব ও ে্য পদরর্ো।
মটদলর োি: 0845 4647
ওরে্োইট: www.nhsdirect.wales.nhs.uk

এিএইচএি (NHS) িেয োিয আয়োিেযোড
িিব োিব আেোরলযোরড এিএইিএ (NHS)পদরর্োুদল ংরোত ে্যো্লী। এি ুধৢ োে একি অিলোইি পদরর্ো।
ই-ম ইল: ওরে্োইরটর ম্োগোর্োগ মপরির োধযর
ওরে্োইট: www.hscni.net

এিআই (NI) নিরিট
িিব োিব আেোরলযোরডর িিয গে.ইউরক (GOV.UK)-এর িশ, কলযোে ংরোত দ্দে দ্রের উপর রকোরী ে্য রিোি
করর, ্োর রধয বো্য পদরর্োুদল এ্ং অ ্বরির িিয ড়োেেো অতবেৢত ররের ।
ই-ম ইল: ওরে্োইরটর ম্োগোর্োগ মপরির োধযর
ওরে্োইট: www.nidirect.gov.uk

িৣে েোনেেো
অিৢররোধরর , এই ে্যো্লীরক  ্বরির িিয ্য্ৃে ৣেুদল এ্োি ম্রক পোওেো ্োে
ই-ম ইল: infofeedback@mndassociation.org
্ো এই িকোিোে দিি দল্ৢি:
Information feedback, MND Association, PO Box 246, Northampton NN1 2PR

েেঞেো বৡেোি
আ রো িীরির ্যদতরিররক, এই দ্েো্লী প্বোরলোিিো করোর মষরে েোরির িে ড়োেেোর িিয ধিয্োি িোিোদছঃ
োরো্ ইওরে্, দলদিকযোল মপশযোদলি দ দিওর্রোদপি ইি মরদপররটদর ম দিদি, মরদপররটদর মিোর, ইউদিেোদবি
ড়দপটোল োউিোপটি এিএইিএ (NHS) ্োি
দরদিিো োওল, পযোদলরেিে ম দিদি কিোলরটি, LOROS, মলিোর
লীেো্ গযোলি, দলদিকযোল মপশযোদলি মরদপররটদর দ দিওর্রোদপি, মরদপররটদর দিপোটবর ি, যোদল্োদর োউরডশি
্োি
োিবি লযো্ো , মপশযোদলি িোব, লীপ োদেব , মি মি্ ড়দপটোল, লী্
অযোদিেো ম দরি, দিউররো োুলোর দিদিরি মপশযোদলি আরড় ্োকো কিোলরটি দিউররোলদিি, দ্িল এ এিদি
(MND) মকেোর মিোররর দিররের

আরিো ে্যোেেৡ
আ রো বো-রবোরর ড়োেেো ও এ এিদি (MND) ংরোত আররো ে্য পৢদিকোুদল রিোি করর ্োদকঃ
8B –ম োটর দিউররোি দিদিরির িিয মেদিরলশি

8C –িি-ইিরেদে মেদিরলশি (NIV) ংরোত NICE দিরিব শিো

8D – িি-ইিরেদে মেদিরলশি (NIV) ্য্ড়োরকোরল উভৣ ে  যোুদলর  োধোি

8E – ম োটর দিউররোি দিদিরির মষরে দ্ োি ্োেো ও মেদিরলশি

14A – দিদকৎো রেযো্যোরির অদর দধোত (ADRT) ্যো্যো করো ড়রের

আ রো এ োেোও িীরির দিরিব দশকোুদল রিোি করর ্োদকঃ

ম োটর দিউররোি দিদিি দিরে ম্ঁরি ্োকো – এ এিদি (MND)এ্ং দকেোর্ এর রেো্ ো লোরে ড়র্ ম ংরোত আ োরির
রধোি দিরিব দশকো

পদরি্বো ও এ এিদি (MND): আপিোর িিয ড়োেেো – এ এিদি (MND) দিরে ম্ঁরি ্োকো মকোি ্যদতর ড়োেেোকোরী
ম্েিড়ীি ্ো পোদর্োদরক েবো্ধোেকরির িিয দ্শি ে্যো্লী
পদরি্বো ও এ এিদি (MND): ুে দিরিব দশকো – েবো্ধোেকরির িিয আ োরির ে্যো্লীর োর ব ংকরে
িী্ি  োদতঃ ম োটর দিউররোি দিদিি ্োকো মলোরকরির িিয একি দিরিব দশকো – েদ্যে পদরি্বো ও এ এিদি (MND)-র
মশ প্বোে পরকব দধোত রড়রের িিয আ োরির দ্শি দিরিব দশকো, ্োর রধয অদর পদরি্বো পদরকপিো ও অদর
দধোতুদল অতবেৢত ররের
আপদি আ োরির এই ওরে্োইট ম্রক আ োরির ম্শীর েোগ রকোশিোুদল িোউিরলোি কররে পোররি:
www.mndassociation.org/publications
্ো এ এিদি (MND) কোরিে ী ম্রক মুদলর দৢ েে কদপ অিবোর কররে পোররি এ্ং েোরো এই ্যোপোরর আররো ে্য ও

ড়োেেো রিোি কররে পোররিঃ
এ এিদি (MND) কোরিে
MND Association, PO Box 246, Northampton NN1 2PR
মটদলর োি: 0808 802 6262

ই-ম ইল: mndconnect@mndassociation.org

এ এিদি (MND) অযোরোদরেশরির ওরে্োইট ও অিলোইি ম োরো
ওরে্োইট: www.mndassociation.org
অিলোইি ম োরো : http://forum.mndassociation.org/ ্ো ওরে্োইরটর োধযর

আ িো আপিোরেি েো েরে বোেে িোিোই
আপিোরির েো ে আ োরির কোর দেযই ু বপৣে,ব কোরে েো এ এিদি (MND) দিরে ম্ঁরি ্োকো ্যদতরির ও েোরির
েবো্ধোিকোরীরির ৢদ্ধোর িিয আ োরির ে্যো্লীরক উ ে কররে ড়োেেো করর।
আপদি আ োরির মকোি ে্য পৢদিকো পরকব েো ে রিোি কররে িোইরল, এ্োরি একি অিলোইি
ব মপরে পোররি:
www.surveymonkey.com/s/infosheets_1-25

আপদি
পোররি:

বির একি কোগরির কদপর িিয অিৢররোধ কররে পোররি ্ো ই-ম ইরলর োধযর রোদর েো ে রিোি কররে

infofeedback@mndassociation.org

্ো এই িকোিোে দিি দল্ৢি:
Information feedback, MND Association, PO Box 246, Northampton NN1 2PR

মশ ংরশোদধে: 01/15
পর্েী প্বোরলোিিো: 01/18
ংকরে: 3

